
Σξαπεδηθόο ππάιιεινο 57 εηώλ εκθαλίδεη από κελόο 

θαηαβνιή δπλάκεσλ, αλνξεμία, λαπηία, δπζθνηιηόηεηα, 

πνιπνπξία. Πξόζθαηα έγηλε πνιύ επεξέζηζηνο θαη 

ηζαθώζεθε κε ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα αζήκαληεο αθνξκέο. 

Σα ηειεπηαία δύν ρξόληα εκθάληζε πνιιέο θνξέο θσιηθό 

λεθξνύ θαη απέβαιε ιίζνπο. Η απιή ΝΟΚ εκθαλίδεη 

πνιιαπιέο επαζβεζηώζεηο ζηνπο λεθξνύο θαη ιηζίαζε. 

Οη εμέηαζε αίκαηνο γηα αζβέζηην έδεημε ηηκή 12,8mg/dl 

(θπζ. Σηκέο 9,5-10,5 mg/dl) 

 



Γπλαίθα 65 εηώλ κε ηζηνξηθό θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ γηα 

ηνλ νπνίν είρε ππνβιεζεί ζε καζηεθηνκή, εκθαλίδεη 

θαηαβνιή, αλνξεμία, λαπηία, εκέηνπο, θεθαιαιγία θαη 

ζόισζε επηπέδνπ ζπλεηδήζεσο. 

Η αηκνιεςία έδεημε αζβέζηην αίκαηνο 15mg/dl 

  (θπζ. Σηκέο 9,5-10,5 mg/dl) 



Σν αζβέζηην 

πιάζκαηνο  

Ινληζκέλν (50%) 

πλδεδεκέλν 

Λεπθσκαηίλε (40%) 

Φσζθνξηθά  

& Κηηξηθά         (10%) 



Σν αζβέζηην πξέπεη λα δηνξζώλεηαη ππνινγηζηηθά 

αλ ππάξρεη ππνιεπθσκαηηλαηκία 

Γηα θάζε 1g  κείσζε ιεπθσκαηίλεο θάησ από 4 g 

πξέπεη λα πξνζηίζεηαη 0,8mg Ca  



Aληίζηξνθε πνξεία Αζβεζηίνπ θαη Φσζθόξνπ 

Ca  P  

Ca  P   

Ca X P = 40 

Γηλόκελν ζηαζεξό 



Η αύμεζε ηνπ pH ηνπ αίκαηνο  

  ειαηηώλεη ην ηνληζκέλν αζβέζηην 

Η κείσζε ηνπ pH ηνπ αίκαηνο 

   απμάλεη ην ηνληζκέλν αζβέζηην 

Kιηληθή ζεκαζία:   

 Σεηαλία εμ αιθαιώζεσο 

 Έιιεηςε ηεηαλίαο ζηε ΥΝΑ κε ππαζβεζηηαηκία 



Yπεξαζβεζηηαηκία 



Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

Καθνήζεηεο 
90% 

Τπεξαζβεζηηαηκία 



Αίηηα ππεξαζβεζηηαηκίαο 

-Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

-Καθνήζεηεο 

-Κνθθησκαηώδεηο λόζνη 

-Δλδνθξηλνπάζεηεο 

-Φάξκαθα 

-Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα 

-Αθηλεηνπνίεζε 



Αίηηα  

ππεξαζβεζηηαηκίαο 

-Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

 Πξσηνπαζήο (αδέλσκα) 

 Γεπηεξνπαζήο (ππεξπιαζία) 

 Σξηηνγελήο (αδέλσκα) 

 Καξθίλσκα 

-Καθνήζεηεο 

  PTHrProtein (όγθνη, ιεπραηκίεο Σ θπηηάξσλ) 

 Έθηνπε 1,25 (ΟΗ)2 D (ιεκθώκαηα) 

 Οζηενιπηηθέο (κπέισκα, ιεπραηκίεο, ιεκθώκαηα) 

-Κνθθησκαηώδεηο λόζνη 

 αξθνείδσζε, Φπκαηίσζε, Ιζηνπιάζκσζε 

-Δλδνθξηλνπάζεηεο 

 Θπξενεηδνηνμίθσζε, Φαηνρξσκνθύηησκα, Αddison 

 Vipoma, Μεγαιαθξία 

-Φάξκαθα 

 Βηηακίλε Α, D, ζεηαδίδεο, ιίζην, νξκνληθά, milk-alkali 

-Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα 

-Αθηλεηνπνίεζε 

10% 

90% 



Οη κόλεο θαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδεηαη  

απμεκέλν αζβέζηην κε απμεκέλε ΡΣΗ 

είλαη: 

-ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο  

-ιήςε ζεηαδηδώλ  

-ιήςε ιηζίνπ 



Κιηληθέο εθδειώζεηο ππεξαζβεζηηαηκίαο 

Mε εηδηθέο:  

ΓΔ: 

Νεθξνί: 

ΗΚΓ: 



Κιηληθέο εθδειώζεηο ππεξαζβεζηηαηκίαο 

θεθαιαιγία,  

κπτθή αδπλακία,  

θαηάζιηςε,  

δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο & ζπλεηδήζεσο 

Mε εηδηθέο:  

ΓΔ: 

Νεθξνί: 

ΗΚΓ: 



Κιηληθέο εθδειώζεηο ππεξαζβεζηηαηκίαο 

θεθαιαιγία,  

κπτθή αδπλακία,  

θαηάζιηςε,  

δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο & ζπλεηδήζεσο 

αλνξεμία, λαπηία, έκεηνη 

Mε εηδηθέο:  

ΓΔ: 

Νεθξνί: 

ΗΚΓ: 



Κιηληθέο εθδειώζεηο ππεξαζβεζηηαηκίαο 

θεθαιαιγία,  

κπτθή αδπλακία,  

θαηάζιηςε,  

δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο & ζπλεηδήζεσο 

αλνξεμία, λαπηία, έκεηνη 

Πνιπνπξία, αθπδάησζε 

Mε εηδηθέο:  

ΓΔ: 

Νεθξνί: 

ΗΚΓ: 



Κιηληθέο εθδειώζεηο ππεξαζβεζηηαηκίαο 

θεθαιαιγία,  

κπτθή αδπλακία,  

θαηάζιηςε,  

δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο & ζπλεηδήζεσο 

αλνξεμία, λαπηία, έκεηνη 

Πνιπνπξία, αθπδάησζε 

Βξάρπλζε Q-T,  

βξαδπθαξδία, α’ βαζκνύ θ/θ απνθιεηζκόο 

Δπαηζζεζία ζε δαθηπιίηηδα 

Mε εηδηθέο:  

ΓΔ: 

Νεθξνί: 

ΗΚΓ: 



Γελ ρνξεγνύκε ηαπηόρξνλα αζβέζηην θαη δαθηπιίηηδα 

Kιηληθή ζεκαζία- εθαξκνγέο 

ε βξάρπλζε ηνπ Q-T δεηήζηε αζβέζηην θαη παξαζνξκόλε 



Αληηκεηώπηζε ζνβαξήο ππεξαζβεζηηαηκίαο 

Δλπδάησζε 

Υνξήγεζε θπζηνινγηθνύ νξνύ  

Φνπξνζεκίδε 

 

Αηκνθάζαξζε 

Γηθσζθνληθά 

Μηζξακπθίλε 

Καιζηηνλίλε 

Νηηξηθό γάιιην 

Κνξηηθνεηδή 

Αηηηνινγηθή ζεξαπεία 



Παξαζνξκόλε 

Σέζζεξηο αδέλεο ~ 40 mg ν θαζέλαο, ζπλήζσο πίζσ από ζπξενεηδή 

Αδεληθά θύηηαξα: ζεκέιηα θαη νμύθηια 

   δηαζέηνπλ ππνδνρείο αζβεζηίνπ θαη κηα G πξσηείλε 



Παξαζνξκόλε 

Σέζζεξηο αδέλεο ~ 40 mg ν θαζέλαο, ζπλήζσο πίζσ από ζπξενεηδή 

Αδεληθά θύηηαξα: ζεκέιηα θαη νμύθηια 

   δηαζέηνπλ ππνδνρείο αζβεζηίνπ θαη κηα G πξσηεΐλε 



Η ελεξγόο βηηακίλε D3 αλαζηέιιεη  κεηάθξαζε γνληδίνπ ΡΣΗ  

Ca  PTH  Ca  PTH  

Με ηνλ ίδην ηξόπν δξα θαη ην καγλήζην αιιά ιηγόηεξν 

Οη θαηερνιακίλεο θπθιηθό ΑΜΡέθθξηζε ΡΣΗ 



Πξε-πξν-Παξαζνξκόλε: 84+23+6 ακηλνμέα 

Πξν-Παξαζνξκόλε: 84+6 ακηλνμέα 

Παξαζνξκόλε: 84 ακηλνμέα 

Μείνλ 23 ακηλνμέα 

Μείνλ 6 ακηλνμέα 



Ακηλνηειηθό ηκήκα     θαη   θαξβνμπιηθό ηκήκα 

NH2-ΡΣΗ-COOH 

Σν ακηλνηειηθό ηκήκα είλαη ην θπξίσο δξαζηηθό 

1-84 

ΝΗ2-ΡΣΗ ΡΣΗ-COOH 1-34 35-84 



ρξόλνο ½ δσήο 2-4 ιεπηά 

 

Κάζαξζε ήπαξ-λεθξoύο 

ΡΣΗ  84 

Κύηηαξα Κupffer 

Ηπαξ 
34  + 50 

ΡΣΗ 



Aλνζνξαδηνκεηξηθή κέζνδνο 2 ζεκείσλ 

 

θ.η. 10-60 pg/ml      1-6 pMol/L 



ΝΔΦΡΟΤ 

Γηεγείξεη ηελ παξαγσγή 1.25 (ΟΗ)2 D3 

Γηεγείξεη παξαγσγή CyclicAMP 

Γηεγείξεη παιηξξόθεζε αζβεζηίνπ 

Αλαζηέιιεη παιηξξόθεζε θσζθόξνπ 

ΟΣΑ 

Γηεγείξεη νζηενθιάζηεο (απνξξόθεζε αζβεζηίνπ, νμέσο) 

            Γηεγείξεη νζηενβιάζηεο (ζρεκαηηζκό νζηνύ ππνμέσο & ρξνλίσο) 

ΔΝΣΔΡΟ 
Γηεγείξεη απνξξόθεζε αζβεζηίνπ εκκέζσο  

   κέζσ ηεο 1,25 (ΟΗ)2 D3 

Γξάζεηο 

ΡΣΗ 



Γξάζεηο ΡΣΗ ζε λεθξνύο 

Παιηξξόθεζε Cα, Ρ, ΗCΟ3  θπξίσο ζην άπσ ζσιελάξην 

ε λεθξνύο θηιηξάξνληαη 10.000 mg Ca /24h 

 

~90% παιηξξνθώληαη ζην εγγύο ζσιελάξην  

ζε ζπλδπαζκό κε Νάηξην θαη Υισξηνύρα  

(ρσξίο ηε δξάζε ΡΣΗ) 

 

~10% παιηξξνθώληαη ζην άπσ ζσιελάξην κε δξάζε ΡΣΗ 

 

~ 1,5% απνβάιιεηαη 



Βηηακίλε D3 

D2  απνξξνθάηαη από έληεξν, D3 ζρεκαηίδεηαη  ζην δέξκα 

Ηπαξ 25 ΟΗ βηηακίλε D  

Νεθξνύο1, 25 (ΟΗ)2 βηηακίλε D3  

   

25-1-α πδξνμπιάζε 

25-πδξνμπιάζε 



D2 Δξγνθαιζηθεξόιε                D3 Υνιεθαιζηθεξόιε 

Ήπαξ 

25ΟΗ D2 (Καιζηδηόιε) 

Νεθξνί 

1,25 (ΟΗ)2 D3 (Καιζηηξηόιε) 

PTH 

Γξαζηηθή D3 



εD3 ξπζκίδεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ Αζβεζηίνπ 

Δλεξγό D3 Η ΡΣΗ απμάλεη 



H Βηηακίλε D3 ξπζκίδεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ Αζβεζηίνπ 

Η ΡΣΗ απμάλεη ηελ παξαγσγή ελεξγνύ D3 ζηνπο λεθξνύο 

ΡΣΗ Νεθξνί  1,25 OH D3 

Έληεξν Ca πιάζκαηνο 



H Βηηακίλε D3 ξπζκίδεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ Αζβεζηίνπ 

Η ΡΣΗ απμάλεη ηελ παξαγσγή ελεξγνύ D3 ζηνπο λεθξνύο 

ΡΣΗ Νεθξνί  1,25 OH D3 

Έληεξν Ca πιάζκαηνο 

Oζηά 

Νεθξνύο 

Έληεξν * 



Δπνκέλσο γηα ηνλ θπζηνινγηθό κεηαβνιηζκό 

αζβεζηίνπ απαηηνύληαη 

1. Έθζεζε ηνπ δέξκαηνο ζηνλ ήιην 

2. Πξόζιεςε βηηακηλώλ D από ην έληεξν 

3. Καιή επαηηθή ιεηηνπξγία 

4. Καιή λεθξηθή ιεηηνπξγία 



Κιηληθή ζεκαζία 

επαηηθή νζηενδπζηξνθία 

 Τπαζβεζηηαηκία 

 Τπαζβεζηηαηκία, νζηενδπζηξνθία 

λεθξνιηζίαζε ιόγσ δξάζεο ηεο Βηη D3 

ε θίξξσζε ήπαηνο 

ε ζύλδξνκα δπζαπνξξόθεζεο 

ε λεθξηθή αλεπάξθεηα 

ε ππεξπαξαζπξενεηδηζκό 



Κιηληθή ζεκαζία 

H βηη D3 ζην πιάζκα είλαη δείθηεο:  

 -παξαζπξενεηδηθήο ιεηηνπξγίαο 

 -εληεξηθήο απνξξόθεζεο αζβεζηίνπ 



Καιζηηνλίλε 

Δθθξίλεηαη από ηα παξαζπιαθηώδε θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο 

ζε θαξκαθνινγηθέο δόζεηο ειαηηώλεη ην αζβέζηην. 



Γελ έρεη ηδηαίηεξε θπζηνινγηθή ζεκαζία θαη δξάζε. 

θακία επίδξαζε ζην αζβέζηην 

-ε ζπξενεηδεθηνκή 

-ε θαξθίλν από 

παξαζπιαθηώδε θύηηαξα  

Υξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζεξαπεία νζηενπόξσζεο 

Καιζηηνλίλε 

Δθθξίλεηαη από ηα παξαζπιαθηώδε θύηηαξα ηνπ ζπξενεηδνύο 

ζε θαξκαθνινγηθέο δόζεηο ειαηηώλεη ην αζβέζηην. 



Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

Πξσηνπαζήο =Αδέλσκα, ζπαλίσο θαξθίλσκα 

Γεπηεξνπαζήο= ε ππαζβεζηηαηκία (ππεξπιαζία) 

Σξηηνγελήο= Δμέιημε ζε αδέλσκα ηνπ δεπηεξνπαζνύο 



Πξσηνπαζήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

~85% κνλήξεο αδέλσκα 

~15% πνιιαπιή ππεξπιαζία 

~ 1%  θαξθίλσκα 

ΜΔΝ =Μultiple Endocrine Neoplasia  

MEN 1: Όγθνη ππόθπζεο, λεζηδίσλ παγθξέαηνο,  

 παξαζπξενεηδώλ 

ΜΔΝ 2: Μπεινεηδέο θαξθίλσκα ζπξενεηδνύο, θαηνρξσκνθύηησκα 

  παξαζπξενεηδώλ 



ΜΔΝ =Μultiple Endocrine Neoplasia  

MEN 1: Όγθνη   

  -ππόθπζεο,  

  -Νεζηδίσλ παγθξέαηνο  

  -Παξαζπξενεηδώλ 

ΜΔΝ 2:  -Μπεινεηδέο θαξθίλσκα ζπξενεηδνύο  

  -Φαηνρξσκνθύηησκα 

   -Παξαζπξενεηδώλ αδελώκαηα 



Πξσηνπαζήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

~85% κνλήξεο αδέλσκα 

~15% πνιιαπιή ππεξπιαζία 

~ 1%  θαξθίλσκα 

Γηάγλσζε: Τπεξαζβεζηηαηκία 

        Απμεκέλε ΡΣΗ  



Πξσηνπαζήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

Λνηπά επξήκαηα: ππνθσζθαηαηκία 

        αύμεκέλε 1,25 (OH)2 D3 

        απμεκέλα ρισξηνύρα 

        κεησκέλα δηηηαλζξαθηθά 

πρλόηεξα εκθαλίδνληαη 

 -πεπηηθό έιθνο 

 -νμεία παγθξεαηίηηδα 



Κιηληθή εηθόλα 

πρλά ρσξίο ζπκπηώκαηα Αζβέζηην < 11,5mg/dl 

πκπηώκαηα Αζβέζηην >11,5 mg/dl  



πκπηώκαηα 

Δλδερνκέλσο ηα ζπκπηώκαηα ηεο ππεξαζβεζηηαηκίαο 



θεθαιαιγία,  

κπτθή αδπλακία,  

θαηάζιηςε,  

δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο & ζπλεηδήζεσο 

αλνξεμία, λαπηία, έκεηνη 

Πνιπνπξία, αθπδάησζε 

Mε εηδηθά:  

ΓΔ: 

Νεθξνί: 

πκπηώκαηα 

Δλδερνκέλσο ηα ζπκπηώκαηα ηεο ππεξαζβεζηηαηκίαο 

Νεθξνιηζίαζε, λεθξαζβέζησζε, ΥΝΑ 

Οζηά Αθαιάησζε, ηλώδεο θπζηηθή νζηετηηο 



Η βαξηά νζηηθή πξνζβνιή ζπάληα ζηηο κέξεο καο 

Νεθξηθή πξνζβνιή ζην 20% ησλ πεξηπηώζεσλ  

Πνιινί αζζελείο αζπκπησκαηηθνί 



Αθη/θή Δηθόλα θξαλίνπ ζαλ αιαηνπίπεξν 

http://www.xraydoor.com/image/guanjie/pic/jpkj2.jpg


Τπνπεξηνζηηθή απνξξόθεζε κέζσλ θαιάγγσλ 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Cradio%5Cimages%5CLarge%5C25631radial.jpg&template=izoom2


Αθαιάησζε ηεο θλήκεο ζε ππεξπαξαζπξενεηδηζκό 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Cradio%5Cimages%5CLarge%5C2622tibiaosteopnenia.JPG&template=izoom2


Δλδείμεηο εγρείξεζεο παξαζπξενεηδώλ 

1. Αζβέζηην >1mg/dl αλώηεξν ηνπ θπζ. άλσ νξίνπ (10,5 mg/dl) 

2. Νεθξνιηζίαζε ή ΥΝΑ 

3. Αθαιάησζε νζηώλ 



πηλζεξνγξάθεκα κε ζηζηακίκπε 

Δληόπηζεο αδελώκαηνο 



Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία ζπλδπαζκέλε 



Γεπηεξνπαζήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

Παξαηεηακέλε ππαζβεζηηαηκία ΥΝΑ  ζρεηηθή αύμεζε Ca 

    θαη απμεκέλνο θσζθόξνο 

Έιιεηςε βηηακίλεο D ζε δπζαπνξξόθεζε 

Γηλόκελν Ca X P =  >40 

Πρ 8 Υ 7 = 56 



Πξόιεςε δεπηεξνπαζνύο ππεξπαξαζπξεηεηδηζκνύ 

Υνξήγεζε δεζκεπηηθώλ ηνπ θσζθόξνπ (ΑL-OH) 

Xoξήγεζε αζβεζηίνπ 

Υνξήγεζε 1,25 –(ΟΗ)2- D3 

Mεηακόζρεπζε λεθξνύ 



Σξηηνγελήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

Ο δεπηεξνπαζήο εμειίζζεηαη ζε ηξηηνγελή αλ ε ππεξπιαζία 

κεηαηξαπεί ζε αιεζέο αδέλσκα 



Σξηηνγελήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

Ο δεπηεξνπαζήο εμειίζζεηαη ζε ηξηηνγελή αλ ε ππεξπιαζία 

κεηαηξαπεί ζε αιεζέο αδέλσκα 

Σν αζβέζηην αλεβαίλεη πάλσ από ηα θπζηνινγηθά όξηα 

Απνθαιύπηεηαη έληνλα κεηά από κεηακόζρεπζε λεθξνύ 



Τπεξπιαζηηθνί παξαζπξενεηδείο ζε ΥΝΑ  

Δκθύηεπζε ηνπ ελόο ππνδνξίσο ή ελδνκπτθώο 



Πεξίπνπ 5% ησλ αδελσκάησλ παξαζπξενεηδώλ είλαη έθηνπα 

ζπλήζσο ζην κεζαύιην 



Έγθπνο 32 εηώλ, ηελ 24ε εβδνκάδα ηεο θύεζεο 

δηαθνκίδεηαη ζε λνζνθνκείν ιόγσ εκέησλ, αθπδάησζεο 

θαη ζόισζεο δηαλνίαο. Υνξεγνύληαη νξνί παξεληεξηθώο 2 

ιίηξα ζηε βξαρεία λνζειεία, δίδνληαη αληηεκεηηθά θαη δελ 

εηζάγεηαη ζην λνζνθνκείν.  

 



Μεηά από 24 ώξεο δηαθνκίδεηαη ζην λνζνθνκείν κε πιήξε 

απώιεηα ζπλεηδήζεσο. Καηά ηε λνζειεία δηαπηζηώλεηαη 

αζβέζηην πιάζκαηνο 24mg/dl θαη θσζθόξνο 2,6 mg/dl. Η 

δηεξεύλεζε απνθαιύπηεη επκέγεζεο αδέλσκα  

νπηζζνζηεξληθά ζην ζπηλζεξνγξάθεκα.  

 

Αληηκεησπίζηεθε ρεηξνπξγηθώο. 

 

Μεηεγρεηξεηηθώο παξνπζίαζε ππαζβεζηηαηκία παξά ηε 

ζπλερή ρνξήγεζε αζβεζηίνπ. 



Αζζελήο εηώλ 65 πάζρσλ από ΥΝΑ κε θξεαηηλίλε νξνύ 6mg/dl 

από 6κήλνπ εκθαλίδεη εξεζηζκέλα κάηηα, θλεζκό δέξκαηνο, θαη ζε 

εμεηάζεηο αίκαηνο αζβέζηην 8,6 mg/dl  θαη θσζθόξν 7,5 mg/dl  



Γηάγλσζε: Γεπηεξνπαζήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

Αληηκεηώπηζε: Υνξήγεζε  ΑL-OH 

    1,25-D3 

    Aζβεζηίνπ 



Μεηά 6 κήλεο γίλεηαη κεηακόζρεπζε λεθξνύ 

Γύν κήλεο κεηά ηε κεηακόζρεπζε ην αζβέζηην 

βξίζθεηαη ζηα 12.2 mg/dl 



Γηάγλσζε: Σξηηνγελήο ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο 

Θεξαπεία: Δγρείξεζε γηα αιεζέο αδέλσκα ΡΣΗ 



Αζζελήο κε ΥΝΑ έρεη αζβέζηην 6,5mg/dl θαη pH 7,2 

ηνπ ρνξεγείηαη Γηηηαλζξαθηθό λάηξην γηα ηελ νμέσζε 

Eκθαλίδεη ζπαζκνύο. Γηαηί; 



Άλδξαο 45 εηώλ κε ηζηνξηθό πεπηηθνύ 

έιθνπο θάλεη εκέηνπο από 15λζεκέξνπ κε 

άζρεκε νζκή  θαη θαηά ηελ εμέηαζε ζηα 

ηαηξεία εκθαλίδεη ηνληθνύο ζπαζκνύο θαη 

αηκσδίεο. 

Γηάγλσζε ππνθαιηαηκηθή αιθάισζε,  

ππαζβεζηηαηκία εμ αιθαιώζεσο 

ΣΔΣΑΝΙΑ 


