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(ατορβαστατίνη και µεταβολίτες) αναστολέων της
HMG-CoA αναγωγάσης κατά 1.3 φορές.9 Αντίθετα, η
πραβαστατίνη δεν µεταβολίζεται σε κλινικά σηµαντικό
βαθµό από το CYP450, και γι’ αυτό η συγχορήγηση της
µε GFJ έχει ελάχιστη επίδραση στη βιοδιαθεσιµότητα
της. Επίσης, η συγχορήγηση της φλουβαστατίνης µε
GFJ έχει ελάχιστη επίδραση στη βιοδιαθεσιµότητα της,
καθώς η φλουβαστατίνη µεταβολίζεται κυρίως από το
CYP2C9.9 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρόνια κατανάλωση
GFJ αρκετές φορές την ηµέρα µπορεί να προκαλέσει
αθροιστική ανασταλτική επίδραση στο CYP3A4 του
εντερικού επιθηλίου, αυξάνοντας έτσι το µέγεθος της
αλληλεπίδρασης.9 Επίσης, η υψηλή κατανάλωση GFJ
δύναται να προκαλέσει και αναστολή του CYP3A4 των
ηπατικών κυττάρων και να παρατείνει έτσι το χρόνο
ηµίσειας ζωής (Τ1/2) του φαρµάκου.9 Τέλος, το µέγε-
θος της φαρµακοκινητικής αλληλεπίδρασης ποικίλλει
µεταξύ των ατόµων και φαίνεται να εξαρτάται από διά-
φορους παράγοντες, όπως την ενυπάρχουσα
(inherent) αναλογία του CYP3A4 στα επιθηλιακά κύτ-
ταρα του λεπτού εντέρου, την ηπατική λειτουργία, την
ηλικία, κ.λπ.9

Η ασθενής µας, εµφάνιζε κλινική εικόνα µυοπάθειας,
αλλά η διάγνωση της ραβδοµυόλυσης στηρίχθηκε
κατά κύριο λόγο στην ανεύρεση υψηλών επιπέδων
CPK στον ορό. Έχει διαπιστωθεί ότι οι µυαλγίες, αν και
αποτελούν το σύνηθες κλινικό εύρηµα της οξείας ρα-
βδοµυόλυσης, δεν αναφέρονται από όλους τους ασθε-
νείς, ενώ η αυξηµένη συγκέντρωση της CPK στο
πλάσµα (5πλάσια του φυσιολογικού) είναι ο πιο ευαί-
σθητος δείκτης µυ�κής βλάβης που µπορεί να χρησι-
µοποιείται ακόµη και απουσία µυοσφαιρινουρίας, ως
µοναδικό κριτήριο για τη διάγνωση της ραβδοµυόλυ-
σης, εφόσον δεν υπάρχει καρδιακό ή εγκεφαλικό έµ-
φρακτο.30 Επίσης, εξαιτίας του χαµηλού ρυθµού
κάθαρσης της CPK, το ένζυµο αυτό παραµένει στην
κυκλοφορία σε υψηλά επίπεδα για ηµέρες, σε αντίθεση
µε τη µυοσφαιρίνη του ορού, της οποίας ο χρόνος ηµί-
σειας ζωής είναι πολύ µικρός (1-3 ώρες).30

H ραβδοµυόλυση φαίνεται να ευθύνεται για το 5-9 %
όλων των περιπτώσεων ΟΝΑ.7, 8 Αν και ορισµένες µε-
λέτες συσχετίζουν τα επίπεδα της CPK και άλλων βιο-
χηµικών παραµέτρων µε την εµφάνιση της ΟΝΑ
(CPK>6.000 U/L, υπερκαλιαιµία, υπερφωσφαταιµία,
υπολευκωµατιναιµία, σήψη, Ht > 50 %, νάτριο ορού >
150 mEq/L, κ.λπ.), σε άλλες τίθεται ως προ�πόθεση για
την εµφάνιση ΟΝΑ από µυοσφαιρίνη, η ύπαρξη κριτι-
κού επιπέδου µυοσφαιρινουρίας.30 Εντούτοις, οι παθο-
φυσιολογικοί µηχανισµοί της ΟΝΑ από ραβδοµυόλυση
φαίνεται να είναι τρεις.7, 30 Ο πρώτος αφορά στη νε-
φρική ισχαιµία, λόγω ταυτόχρονης απελευθέρωσης
από τους πάσχοντες µύες ισχυρών αγγειοσυσπαστι-
κών ουσιών ή λόγω µετατροπής πρόδροµων ενδοκυτ-
τάριων αδρανών µορίων σε δραστικά, κάτω από ειδικές
συνθήκες. Ο δεύτερος µηχανισµός αφορά στη σωλη-

ναριακή απόφραξη από κυλίνδρους µυοσφαιρίνης, υπό
µορφή πολυµερών µαζί µε Tamm Horsfall πρωτεUνη, και
κρυστάλλους ουρικών αλάτων στο ανιόν σκέλος της
αγκύλης. Σηµειώνουµε δε ότι σε καταστάσεις ΟΝΑ από
ραβδοµυόλυση µε µεταβολική οξέωση υπάρχουν ευ-
νο�κές συνθήκες για κρυστάλλωση του ουρικού οξέος
και κατακρήµνιση του στα σωληνάρια, µε αποτέλεσµα
την απόφράξη τους. Ο τρίτος µηχανισµός αφορά στην
απ’ ευθείας νεφροτοξική επίδραση µεταβολικού προ�-
όντος της µυοσφαιρίνης στα σωληναριακά κύτταρα
(αιµοσιδηρίνης).
Συνήθεις ηλεκτρολυτικές διαταραχές της ΟΝΑ από

ραβδοµυόλυση,30 οι οποίες εµφανίστηκαν και στην
ασθενή µας, είναι οι ακόλουθες: α) η υπερκαλιαιµία
που είναι συχνά επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς,
χωρίς όµως η απουσία της να αποκλείει τη διάγνωση
της ραβδοµυόλυσης, β) η υπασβεστιαιµία λόγω της
συνοδού υπερφωσφαταιµίας ή των χαµηλών επιπέδων
βιταµίνης D3 ή της εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου
στους τραυµατισµένους και νεκρωµένους µύες, που
είναι συνήθως ασυµπτωµατική, γ) η υπερφωσφαταιµία
λόγω απελευθέρωσης φωσφόρου από την υδρόλυση
του ΑΤΡ των µυ�κών κυττάρων, και δ) η υπερουριχαιµία
λόγω απελευθέρωσης µεγάλων ποσοτήτων πυρηνο-
πρωτε�νών και µεταβολισµό τους στο ήπαρ ή ελαττω-
µένης σωληναριακής έκκρισης του ουρικού οξέος
οφειλοµένη σε αυξηµένη παραγωγή και άλλων οργανι-
κών οξέων που ανταγωνίζονται το ουρικό στην απέκ-
κριση του.
Συµπερασµατικά µπορούµε να αναφέρουµε τη σπου-

δαιότητα της γνώσης των διατροφικών συνηθειών του
ασθενούς και των αλληλεπιδράσεων τους µε διάφορα
φάρµακα στη συνταγογράφηση φαρµακευτικών ου-
σιών.
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Acute rhabdomyolysis is a syndrome resulting from

striated muscle damage due to traumatic, ischemic, in-
fectious, inflammatory or metabolic insults. One inter-
esting case of a 40-year-old woman with hyperlipidemia
treated with atorvastatin (20 mg/day for 3 years) and
iron deficiency anemia treated with per os ferrous sul-
fate during the previous 2 months period, who devel-
oped rhabdomyolysis with acute renal failure is
described. The interaction between atorvastatin and
daily-consummated grapefruit juice was the most likely
cause of acute rhabdomyolysis.
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