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΄Έφηβος 15 ετών 

προσκομίζεται στα 

επειγόντα της Π/Δ του 

Γενικού  Νοσοκομείου 

Κατερίνης λόγω οιδήματος 

και θερμότητας μυών άνω 

άκρων άμφω με συνοδό 

αδυναμία και άλγος κατά 

την ενεργητική και παθητική 

κίνηση από 2ημέρου. 

Αναφέρεται ότι είχε 

προηγηθεί σωματική 

άσκηση με βάρη προ 3 

ημέρου.Απύρετος. Δεν 

αναφέρεται η χρήση 

αναβολικών ή άλλων 

ουσιών. Από τον 

εργαστηριακό έλεγχο 

εισαγωγής του (γενική 

αίματος ,βιοχημικό ,γενική 

ούρων, τροπονίνη) και 

αέριο αίματος ανευρέθηκε 

τιμή κρεατινική  κινάσης 

80226 IU/L  και  οι τιμές των 

τρανσαμινασων( sgot/sgpt)  

1031,1/315,1 IU/L . Λοιπός 

έλεγχος φυσιολογικός.Έγινε 

εισαγωγή στη Π/Δ  κλινική 

για περαιτέρω έλεγχο και 

αντιμετώπιση. Έγινε 

αποκλεισμός άλλων αιτιών 

για ραβδομυόλυση.

Κατά τη νοσηλεία του 

τέθηκε σε ενδοφλέβια και 

per os ενυδάτωση και 

έγινε καθημερινή 

καταγραφή ούρων 

24ωρου.Καθημερινή 

παρακολούθηση της 

νεφρικής λειτουργίας 

του(ουρία, 

κρεατινίνη,γενική ούρων)  

και των ηλεκτρολυτών, 

καθώς και εργαστηριακός 

έλεγχος.Παρατηρήθηκε  

σταδιακή πτώση των 

τιμών κρεατινικής 

κινάσης και των  

τρανσαμινασων  

cpk(εξόδου):1018 IU/L  

sgot/sgpt:46/92,3 IU/L. 

Παρατηρήθηκε βελτίωση 

εώς ύφεση του οιδήματος 

και της θερμότητας των 

μυών άνω άκρων και του 

άλγους κατά τις 

κινήσεις.Λοιπός 

εργαστηριακός έλεγχος 

καθόλη τη διαρκεια 

νοσηλείας του χωρίς 

παθολογικά ευρήματα.

.

παρουσίαση περιστατικού  

εφήβου με έντονη 

ραβδομυόλυση μετά από 

άσκηση.

Υλικά:κλινικά και 

εργαστηριακά δεδομένα 

ασθενούς.

Η ραβδομυόλυση είναι ένα 

σύνδρομο που χαρακτηρίζεται 

από νέκρωση των μυών και 

την απελευθέρωση 

ενδοκυτταρικών μυϊκών 

συστατικών στην κυκλοφορία. 

Mπορεί να είναι αποτέλεσμα 

τραυματισμού, τοξικής δράσης 

φαρμάκων ,υπερβολικής 

άσκησης, σήψης, σοκ, και 

σοβαρής υπονατριαιμίας, 

μεταξύ άλλων ασθενειών. Τα 

επίπεδα της κρεατινικής 

κινάσης είναι συνήθως 

σημαντικά αυξημένα και μπορεί 

να υπάρχει μυϊκός πόνος και 

μυοσφαιρινουρία. Η 

σοβαρότητα της ασθένειας 

κυμαίνεται από 

ασυμπτωματικές αυξήσεις των 

ενζύμων  στον ορό έως 

απειλητικές για τη ζωή 

ασθένειες που σχετίζονται με 

ακραίες αυξήσεις ενζύμων, 

διαταραχές ηλεκτρολυτών και 

οξεία νεφρική βλάβη.
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Η έντονη σωματική 

άσκηση μπορεί να 

προκαλέσει 

ραβδομυόλυση και 

συνιστάται προσοχή 

στους εφήβους με 

έντονη σωματική 

άσκηση.
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