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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. 



Εισαγωγή 

• Υποκαλιαιμία έχει παρατηρηθεί σε 
ασθενείς πάσχοντες από λοίμωξη με τον 
ιό SARS-CoV-2.   

 

• Εχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η 
υποκαλιαιμία μπορεί να είναι ένας 
ευαίσθητος βιοδείκτης της βαρύτητας της 
νόσου και της ανάγκης για μηχανική 
υποστήριξη της αναπνοής σε πνευμονία 
από τον ιό COVID-19. 

 

Chen et al, JAMA Netw Open 2020  

Alfano et al, Clin Exp Nephrol 2021  

 



Σκοπός 

Σκοπός ήταν η περιγραφή περίπτωσης ασθενούς με 
διηθήματα πνευμόνων άμφω από τον ιό SARS-CoV-2 που 
εμφάνισε υποκαλιαιμία.  

 

 



Περιγραφή 
περίπτωσης 

Ασθενής, άνδρας ηλικίας 52 ετών, με ελεύθερο ατομικό 
αναμνηστικό, παρουσίασε πυρετό έως 38,50 C  και ξηρό βήχα από 
5θημέρου 

 

Διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικός για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 

Χρειάστηκε νοσηλεία λόγω  ήπιας ΟΑΑ I  (ABG=55/36/7,42) 

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παρατηρήθηκε υποκαλιαιμία   
(K+ ορού 3.2 mmol/L) 

Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και πήρε εξιτήριο ώστε να 
παρακολουθείται κατ’οίκον.  

 



Περιγραφή περίπτωσης 

Ο ασθενής δεν είχε από το ιστορικό του αδένωμα ή υπερπλασίας επινεφριδίων ή ιστορικό υποκαλιαιμίας.   

Ωστόσο, 2 ημέρες αργότερα εμφάνισε πυρετό έως 39,50 C και ο βήχας του επιδεινώθηκε. 

Έγινε εκ νέου εισαγωγή στο νοσοκομείο. 

Διαπιστώθηκε επιδείνωση των διηθημάτων άμφω 



Ακτινογραφία 



Το K+ ορού ήταν 2.9 mmol/L, η ρενίνη πλάσματος 1.0 pg/ml και η αλδοστερόνη 17 ng/dl.   

Χορηγήθηκε Κ+   iv.  

Έγινε αξονική άνω κοιλίας που δεν ανέδειξε αδένωμα ή υπερπλασία επινεφριδίων.   

Δεν χορηγήθηκαν διουρητικά.   

Η υποκαλιαιμία επέμενε παρά τη χορήγηση καλίου και χορηγήθηκε σπειρονολακτόνη μαζί με δεξαμεθαζόνη, καθώς 
και αντιβιοτική αγωγή για τη θεραπεία της πιθανής βακτηριακής  πνευμονίας. 

Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο ο ασθενής βελτιώθηκε και η σπειρονολακτόνη διεκόπη.  

Περιγραφή περίπτωσης 



Συζήτηση 

Ο ιός SARS-CoV-2 εισέρχεται στα κύτταρα μέσω μιας ακίδος που συνδέεται από το ένζυμο angiotensin 
converting enzyme 2 (ACE2), που δρα στην εν προκειμένω περίπτωση ως υποδοχέας του. 

Η προσκόλληση του ιού SARS-CoV-2 στο ένζυμο ΑCE 2 προκαλεί ανισορροπία μεταξύ των συστημάτων 
αγγειοτενσίνης Ι και αγγειοτενσίνης ΙΙ.    

Η ανισορροπία αυτή μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση υπεραλδοστερονισμού σε περιπτώσεις ασθενών με 
βαριά λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2. 

Η αύξηση της ενεργότητας του συστήματος αγγειοτενσίνης ΙΙ προκαλεί συστηματική φλεγμονή και μπορεί να 
συμμετέχει στην παθογένεια του ξηρού βήχα που χαρακτηρίζει τη λοίμωξη.  

Guo et al, 2020 
Chen et al, JAMA Netw Open 2020 



 
N Engl J Med 2020; 382:1653-1659 

Παθοφυσιολογία 



Παθοφυσιολογία 

González-Rayas et al. Revista Colombiana De Cardiologia. 2020  27(3): 129–131 



Υποκαλιαιμία σε ασθενείς με Covid-19 

 

 

• Οι Alfano et.al μελέτησαν αναδρομικά 290 ασθενείς που 

νοσηλεύθηκαν για COVID-19 και βρήκαν υποκαλιαιμία σε 

119 (41%). 

 

• Δεν βρήκαν σχέση με την ανάγκη μεταφοράς στη ΜΕΘ ή το 
θάνατο. 

 

 

Alfano et al, Clin Exp Nephrol 2021 



Υποκαλιαιμία σε 
ασθενείς με COVID-19 

 

Assessment of Hypokalemia and Clinical Characteristics in 
Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wenzhou, China 

 

 

 

• Οι Chen et.al, μελέτησαν 175 ασθενείς εισαχθέντες με λοίμωξη COVID-19 

στην επαρχία Wenzhou της Κίνας. 

 

 

• Διαπίστωσαν σοβαρή υποκαλιαιμία σε 18% και υποκαλιαιμία σε 37% 

 

 

 

 
Chen et al, JAMA Network Open 2020 

 



• Διαπίστωσαν ότι η υποκαλιαιμία αντιμετωπιζόταν με τη χορήγηση 
καλίου και ότι οι ασθενείς βελτιώνονταν καθώς υποχωρούσε η 
λοίμωξη. 

 

 

• Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υποκαλιαιμία παρατηρείται λόγω 
ενεργοποίησης του άξονα ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης, 
καθώς το ACE-2 δεσμεύεται από τον ιό SARS-CoV-2 και δεν μπορεί να 
αντιρροπήσει επαρκώς. 

 

 

Chen et al, JAMA Network Open 2020 

 

Υποκαλιαιμία σε 
ασθενείς με COVID-19 



Συμπεράσματα 

Η υποκαλιαιμία μπορεί να είναι δείκτης βαρύτητας της νόσου στη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2.  

Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ακόμη υπό έρευνα και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την εκτίμηση της 
σχέσης της βαρύτητας της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-
αλδοστερόνης και της υποκαλιαιμίας.  



Τα 7 πράγματα που δεν πρέπει να έχεις 
 

• Πλούτο χωρίς μόχθο 

 

• Πολιτική χωρίς αρχές 

 

• Απόλαυση χωρίς συναίσθημα  

 

• Γνώση χωρίς χαρακτήρα  

 

• Εμπόριο χωρίς ήθος 

 

• Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά 

 

• Λατρεία χωρίς θυσία 

                                                                                                                       
                                                       

Μαχάτμα Γκάντι 


