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TĘŻYCZKA
Tężyczka to bardzo uciążliwy zespół objawów związany najczęściej ze zbyt niskim stężeniem wapnia we krwi. Dotyczy zwykle młodych osób przed 30 rokiem
życia. Jakie są rodzaje tężyczki? Jaką rolę odgrywa parathormon w gospodarce
wapniowej organizmu? Jak pomóc pacjentowi z tężyczką?

Tężyczka jest stanem spowodowanym nadmierną pobudliwością nerwów oraz mięśni. Najczęściej wynika
z zaburzeń gospodarki elektrolitowej.
Związana jest ze zbyt niskim stężeniem wapnia (hipokalcemią), często

także magnezu (hipomagnezemią)
oraz potasu (hipokaliemią) w organizmie. Szczególnie istotny jest tutaj
wapń, ponieważ odgrywa ważną rolę
w kurczliwości mięśni, przepuszczalności i stabilizacji błon komórkowych,

a także reguluje pobudliwość komórek układu nerwowego. Krótkotrwały
spadek stężenia tego pierwiastka we
krwi nie stanowi większego problemu, ponieważ organizm ma swoistego „strażnika” w postaci
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parathormonu, który stale kontroluje
gospodarkę wapniową. Hormon ten
jest wytwarzany przez przytarczyce.
Są to niewielkie gruczoły zlokalizowane w sąsiedztwie tarczycy. W momencie spadku stężenia wapnia we
krwi parathormon uwalnia go z kości oraz poprawia jego wchłanianie
w jelitach.

RODZAJE
Dużym wyzwaniem dla organizmu
staje się przewlekła hipokalcemia np.
w wyniku nieprawidłowej diety. Z pomocą tutaj przychodzi parathormon,
który ma za zadanie zwiększyć stężenie wapnia we krwi. Uruchomione
zostają procesy zmniejszenia usuwania wapnia z moczem, uwalniania go
z kości oraz zwiększonego wchłaniania w jelitach przy udziale witaminy
D. Gdy praca parathormonu zawodzi
rozwija się tężyczka. W medycynie
opisywane są dwa rodzaje tężyczki:

•

•

Tężyczka jawna: jest związana głównie z bezpośrednim uszkodzeniem
przytarczyc w wyniku np. operacji tarczycy, zabiegów radioterapii.
Może również wynikać z ze złego
wchłaniania wapnia w jelitach,
niedoboru witaminy D czy diety
ubogiej w wapń. Nie bez znaczenia
jest także przyjmowanie niektórych
leków np. moczopędnych czy inhibitorów pompy protonowej (IPP).
Tężyczka utajona: w tym przypadku stężenie wapnia we krwi może
być na prawidłowym poziomie, ale
zbyt mało jest magnezu i potasu.
I tutaj bardzo istotna kwestia, do
wywołania tego rodzaju tężyczki
jest konieczny bodziec. Najczęściej
jest to stan nadpobudliwości emocjonalnej, nerwica, stany lękowe.
Wywołują one napady hiperwentylacji, czyli przyspieszonego oddychania. W konsekwencji dochodzi
do wystąpienia charakterystycznych objawów tężyczki.
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OBJAWY
Początkowo tężyczka może objawiać
się mrowieniem w okolicach ust oraz
palców dłoni. Mrowienie stopniowo
przechodzi w drętwienie, a następnie
bolesne skurcze mięśni. Charakterystyczne jest subiektywne uczucie braku czucia w dłoni oraz jej ułożenie
w pozycji tzw. ręki położnika (zgięcie
4 i 5 palca przy jednoczesnym wyproście kciuka, palca wskazującego
i środkowego). Dodatkowo może
pojawić się uczucie lęku, strachu, co

litowymi. Może wystąpić ból brzucha, ciągłe zmęczenie, bezsenność,
zaburzenia koncentracji i pamięci,
rozdrażnienie czy drżenie powiek.
Podstawą rozpoznania tężyczki jest
dokładny i szczegółowy wywiad lekarski. Pacjent powinien zostać skierowany na badania laboratoryjne w celu
oceny stężenia wapnia, magnezu
i potasu we krwi. Jednak najbardziej
wiarygodne jest przeprowadzanie
tzw. próby tężyczkowej. Polega ona

Najważniejszymi czynnikami ryzyka za
pośrednictwem, których dochodzi do
wystąpienia tężyczki jest:
•

niedobór wapnia, czyli hipokalcemia, spadek stężenia wapnia całkowitego w surowicy krwi poniżej 2,25mmol/l. Towarzyszy ostremu zapaleniu
trzustki, niewydolności nerek, może pojawić się
także w czasie ciąży.

•

hipomagnezemia, stężenie magnezu całkowitego we krwi jest niższe od wartości 0,65mmol/l.
Taki stan najczęściej stwierdza się u osób niedożywionych, z zespołem złego wchłaniania oraz
przyjmujących leki moczopędne.

•

hipokaliemia, czyli stan niskiego stężenia potasu
we krwi, zwykle poniżej 3,5mmol/l. Dochodzi do
niego w wyniku uporczywych wymiotów i biegunek.

przyczynia się do przyspieszenia oddechu i omdleń. Z kolei zagrożeniem
życia jest skurcz krtani oraz zaburzenia pracy serca. Tutaj konieczna jest
interwencja lekarza. Opisane objawy
dotyczą zwykle tężyczki jawnej, nie
stanowią problemu w rozpoznaniu.
Znacznie gorzej jest w przypadku
tężyczki utajonej. Objawy są bardzo
niecharakterystyczne, ciężko jest
powiązać je z zaburzeniami elektro-

na ocenie pobudliwości mięśni przy
użyciu bodźca elektrycznego podczas badania EMG (elektromiografii).
Bardzo charakterystyczne, zwłaszcza
jeśli chodzi o tężyczkę utajoną są trzy
objawy, które ułatwiają rozpoznanie:

•

Objaw Chvostka: objawia się skurczem mięśni twarzy w odpowiedzi
na uderzenie młoteczkiem neurologicznym w nerw twarzowy.
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•

Objaw Masłowa: znaczne przyspieszenie oddechu po ukłuciu szpilką.

•

Objaw Trousseau: polega na wywołaniu pozycji tzw. ręki położnika
za pomocą aparatu do mierzenia
ciśnienia tętniczego krwi.

Aby prawidłowo rozpoznać tężyczkę
oraz wykluczyć inne, poważne dolegliwości ważna jest również konsultacja endokrynologiczna, neurologiczna oraz psychologiczna.
Zastosowanie metody leczenia zależy od przyczyny powstania tężyczki. W przypadku tężyczki utajonej,
gdzie najczęściej stężenie wapnia we
krwi jest w normie stosuje się doustne preparaty magnezu oraz witaminy
B6. Natomiast w przypadku tężyczki jawnej wprowadza się prepara-

ty z wapniem, magnezem, a także
potasem w przypadku stwierdzenia
niedoborów. U każdego pacjenta
warto rozważyć włączenie preparatu
zawierającego witaminę D w dawce
zależnej od jej stężenia w surowicy krwi. Jest to szczególnie ważne
w okresie jesieni i zimy.

CZY MOŻNA CAŁKOWICIE
WYLECZYĆ TĘŻYCZKĘ?
Podobnie jak w przypadku wyboru
metody leczenia, także tutaj wszystko zależy od przyczyny. Jeśli tężyczka
jest skutkiem usunięcia przytarczyc
pacjent przez całe życie będzie narażony na wystąpienie objawów.
Jednak dzięki odpowiedniej suplementacji, stylowi życia oraz opiece
lekarskiej możliwe jest sprawne funkcjonowanie. Inaczej jest w przypadku tężyczki z powodu np. stosowania

niektórych leków. Zmiana leków po
konsultacji z lekarzem może przynieść szybki skutek w postaci ustąpienia objawów.
O czym jeszcze musi pamiętać pacjent z tężyczką? Oczywiście o odpowiedniej diecie bogatej w wapń
oraz magnez, a jednocześnie ubogiej w fosforany. Bogatym źródłem
wapnia jest mleko i produkty mleczne, nasiona roślin strączkowych oraz
ryby, zwłaszcza sardynki czy szprotki. Jednocześnie należy zmniejszyć
spożycie składników powodujących
nadmierne wydalanie wapnia z moczem. Mowa tutaj przede wszystkim o sodzie (głównym składniku
soli kuchennej) oraz fosforanach.
Z diety należy całkowicie wykluczyć
żywność typu fast-food, produkty
wysokoprzetworzone, kon-
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serwowane oraz napoje gazowane.
Aby zapobiec niedoborom magnezu
w codziennym jadłospisie powinny
znaleźć się orzechy, nasiona, pestki,
kasze (zwłaszcza gryczana), nasiona
roślin strączkowych, otręby, banany
czy warzywa liściaste.
Podsumowując, dla pacjentów bor ykających się z tężyczką bardzo
istotne są badania kontrolne, w celu
zapobiegania zaburzeniom elektrolitowym. Ponadto niektórzy pacjenci, zwłaszcza w przypadku tężyczki
utajonej powinni pozostać pod stałą
opieką psychologa. Pozwala to na
znaczne ograniczenie występowania
uciążliwych objawów.

JUSTYNA NAWROCKA
Pracownik Apteki
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