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PARALIZII PERIODICE

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Paraliziile periodice (PP) reprezintå un grup heterogen de afec¡iuni caracterizate prin apari¡ia deficitului muscular de intensitate
variabilå, la intervale neregulate, având de cele mai multe ori un substrat genetic. Pot fi de douå categorii: primare ¿i secundare.
Principalele caracteristici ale PP primare sunt:
1. sunt ereditare;
2. sunt asociate cu alteråri ale metabolismului potasiului;
3. miotonia poate coexista;
4. baza fiziopatologicå este reprezentatå de defecte la nivelul canalelor ionice. PP secundare pot apårea în mai multe categorii de

afec¡iuni, cea mai frecventå fiind înså cea din tireotoxicozå.
Cuvinte cheie: deficit motor periodic; factori precipitan¡i; potasiu

ABSTRACT
The heterogeneous group of muscle diseases known as periodic paralyses (PP) is characterized by episodes of flaccid muscle
weakness occurring at irregular intervals. Most of the conditions are hereditary and are more episodic than periodic. They can be
divided conveniently into primary and secondary disorders. General characteristics of primary PP include the following:
1. they are hereditary;
2. most are associated with alteration in serum potassium levels;
3. myotonia sometimes coexists; and
4. both myotonia and PP result from defective ion channels. The secondary PP may develop in a lot of diseases , but the most

frecquent is the thyrotoxic one.
Key words: periodical muscular weakness; precipitating factors; potassium

Paraliziile periodice (PP) alcåtuiesc un grup de afec-
¡iuni musculare caracterizate prin existen¡a unor epi-
soade de slåbiciune muscularå, care apar la intervale
neregulate de timp, având de cele mai multe ori un
substrat genetic. Ele pot fi clasificate în tulburåri pri-
mare ¿i secundare.

Paraliziile periodice primare au urmåtoarele ca-
racteristici:
• Sunt ereditare;
• Cele mai multe sunt asociate cu tulburåri ale

metabolismului potasiului seric;
• Sunt asociate uneori cu prezen¡a miotoniei;
• Sunt determinate de afectåri ale canalelor ionice:

– De sodiu:
– Paralizia periodicå hiperkaliemicå
– Paramiotonia congenita
– Miotonii agravate de potasiu

– De calciu:
– Paralizia periodicå hipokaliemicå

– De clor:
– Miotonia Becker
– Miotonia Thomsen

Baza fiziopatologicå a acestor afec¡iuni este pre-
zen¡a inexcitabilitå¡ii membranelor musculare (sarco-
lema). Alterarea nivelurilor serice de potasiu este de
fapt o consecin¡å a afec¡iunii în sine, paraliziile perio-
dice primare înso¡indu-se de modificåri minime ale
nivelurilor de potasiu, pe când, în cele secundare, valo-
rile serice ale potasiului sunt profund alterate.

Existå mai multe mecanisme implicate în apari¡ia
acestor afec¡iuni. De¿i ele reprezintå un grup hete-
rogen de boli, existå  unele caracteristici comune:
• Miotonie prezentå la nivelul pleoapelor.
• Slåbiciunea muscularå este deobicei generali-

zatå, dar poate fi ¿i localizatå.
• Musculatura cranianå ¿i cea respiratorie sunt în

general cru¡ate.
• ROT sunt diminuate sau abolite în timpul atacului.
• Existå inexcitabilitate electricå a fibrelor muscu-

lare în timpul atacului.
• For¡a muscularå este normalå între episoadele

simptomatice, dar dupå un anumit timp de evolu¡ie
a bolii, se poate instala o slåbiciune muscularå
permanentå.

• Toate formele primare, cu excep¡ia miotoniei Bec-
ker (care are transmitere de tip autozomal recesiv),
sunt transmise autozomal dominant sau prin apa-
ri¡ia unor muta¡ii sporadice.

• Cei mai mul¡i pacien¡i cu forme primare de boalå
prezintå simptomatologie specificå înaintea celei
de-a treia decade de via¡å.

PARALIZIA PERIODICÅ HIPERKALIEMICÅ

• Debutul bolii are loc în copilårie, deobicei înainte
de vârsta de 10 ani.

• Transmiterea bolii are loc autozomal dominant
cu penetran¡å aproape completå.
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• Pacien¡ii descriu de cele mai multe ori apari¡ia
unei senza¡ii de greutate la nivel muscular, cu
slåbiciune muscularå ini¡ial la nivelul musculaturii
membrelor inferioare ¿i ulterior ¿i la nivelul celor
superioare ¿i la musculatura gâtului. Musculatura
proximalå este predominant afectatå, cea distalå
putând fi implicatå ¿i ea, mai ales dupå efortul
fizic sus¡inut.

• Deficitul motor poate fi provocat de:
– un efort fizic efectuat un timp mai îndelungat

sau dupå unul de scurtå duratå, dar foarte intens;
– ingestia de preparate pe bazå de potasiu, car-

bohidra¡i sau etanol;
– frig;
– stress.

• Deficitul motor se poate ameliora prin efectuarea
unor exerci¡ii u¿oare.

• Atacul are în mod obi¿nuit o duratå de sub 2 ore,
cel mai frecvent între 15 ¿i 60 de minute.

• Atacurile pot fi zilnice, dar de scurtå duratå ¿i de
severitate u¿oarå

• Pacien¡ii mai pot acuza diferite simptome, cum
ar fi dureri musculare sau parestezii.

• La majoritatea pacien¡ilor, între atacuri se poate
eviden¡ia clinic ¿i electric prezen¡a fenomenului
miotonic (la nivelul pleoapelor superioare sau a
limbii).

• Între atacuri putem întâlni o slåbiciunea muscularå,
mai pu¡in severå înså ca cea din formele hipokalie-
mice de boalå.

• Musculatura respiratorie nu este de obicei implicatå,
ca ¿i sfincterele, orice disfunc¡ie de la nivelul apa-
ratului digestiv sau a vezicii urinare datorându-se
slåbiciunii musculaturii abdominale.

• Paraclinic:
– Biologic:

– În timpul atacului nivelurile serice ale po-
tasiului pot ajunge la 5-6 mEq/l, atingând
deseori nivelurile cardiotoxice.

– Nivelurile serice ale sodiului scad pe måsurå
ce cele ale potasiului cresc, datoritå intrårii
sodiului în celulule musculare.

– Apa se deplaseazå la nivel intracelular, de-
terminând hemoconcentra¡ie.

– La sfâr¿itul atacului apare cre¿terea diurezei,
cu cre¿terea excre¡iei de K ¿i ca urmare cu
normalizarea nivelurilor serice ale acestuia.

– De asemenea apar creatinurie ¿i cre¿terea
nivelurilor de CPK seric.

– N.B. între atacuri, nivelurile serice ale K
sunt normale.

– Electrocardiograma eviden¡iazå unde T ascu¡ite.
– Electrodiagnostic:

– Amplitudinea poten¡ialului de ac¡iune mus-
cular scade în timpul atacului.

– Vitezele de conducere sunt de obicei în
limite normale.

– Stimularea repetitivå aratå existen¡a unui de-
crement variabil (accentuat de frig), care
cre¿te odatå cu cre¿terea frecven¡ei de sti-
mulare, ¿i care este progresiv, fårå tendin¡å
de revenire la normal ca în miastenia gravis.

• Teste de provocare:
– Se administreazå clorurå de potasiu 0,05g/kgc

în lichid fårå zahår, p.o. în timp de 3 minute,
dupå efectuarea unui exerci¡iu fizic. Dacå nu
apare nici un deficit motor se mai administrea-
zå încå 0,10-0,15 g/kgc. Se urmåre¿te nivelul
electroli¡ilor, EKG ¿i for¡a muscularå la fiecare
15 minute timp de 2 ore ¿i apoi la 30 de minute
pentru încå 2 ore. Deficitul motor apare deobicei
între 90 ¿i 180 de minute de la ini¡ierea testului.

– N.B. Måsurile de precau¡ie care trebuie luate
pentru efectuarea testelor de provocare sunt:
– Prezen¡a permanentå a medicului.
– Efectuarea testelor într-un serviciu de tera-

pie intensivå.
– Se evitå efectuarea acestor teste la pacien¡ii

cu tulburåri ale metabolismului potasiului,
diabet zaharat, disfunc¡ii renale sau cardiace.

– Monitorizare electrocardiograficå perma-
nentå.

– Existen¡a posibilitå¡ilor tehnice de monito-
rizare a electroli¡ilor serici ¿i a glicemiei, pre-
cum ¿i a måsurilor terapeutice de corectare
a tulburårilor metabolice.

• Tratament:
– De obicei atacurile sunt de intensitate micå,

deficitul motor ameliorându-se rapid la adminis-
trarea de alimente bogate în carbohidra¡i.

– Medicamentele beta-adrenergice (ca de exem-
plu epinefrina sau salbutamolul) amelioreazå
simptomatologia, cu rezerva cå sunt contrain-
dicate la pacien¡ii cu aritmii cardiace.

– În atacurile severe, se administreazå calciu glu-
conic 1-2 g, intravenos.

– N.B. Toate måsurile terapeutice se efectueazå
sub monitorizare electrocardiograficå ¿i a va-
lorilor electroli¡ilor serici.

– Ca profilaxie se folosesc diureticele tiazidice
(Nefrix) ¿i inhibitorii de anhidrazå carbonicå
(acetazolamida 250-1000 mg/zi).

– Dieta acestor pacien¡i trebuie så fie såracå în
potasiu ¿i bogatå în carbohidra¡i, determinând
ameliorarea deficitului motor.

• Prognostic:
– În mod obi¿nuit nu interferå cu activitå¡ile zilnice.
– Prezen¡a miotoniei poate necesita tratament de

fond (procainamidå, mexiletin, acetazolamidå).
– Speran¡a de via¡å nu este afectatå.
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PARALIZIA PERIODICÅ HIPOKALIEMICÅ

• Este o boalå rarå, care afecteazå de 2-3 ori mai
frecvent sexul masculin fa¡å de cel feminin.

• Debutul are loc în copilårie, când simptomatologia
este mai severå, dar cazuri mai u¿oare pot apare ¿i
mai târziu, pânå în decada a treia. Totu¿i, majoritatea
cazurilor apar înainte de vârsta de 16 ani.

• Atacurile pot fi declan¿ate de ingestia meselor
bogate în carbohidra¡i sau de administrarea de
insulinå, hidrocortizon, epinefrinå, glucozå.

• Deficitul motor poate afecta u¿or anumite grupe
musculare (putând fi unilateral, par¡ial, monomelic,
predominent la membrele inferioare ¿i deobicei mai
mult pe extensori decât pe flexori) sau poate fi gene-
ralizat, simetric ¿i sever, cu implicarea musculaturii
trunchiului. El se produce în general, a 2-a zi dupå
un efort fizic sus¡inut, fiind favorizat ¿i de ingestia
de carbohidra¡i, apårând în a doua jumåtate a nop¡ii
sau diminea¡a devreme la trezire. Deficitul motor
se amelioreazå prin efectuarea unor exerci¡ii u¿oare.

• Nu este afectatå musculatura oculomotorie, cea
a limbii, faringelui, laringelui diaframului ¿i nici
sfincterele.

• Atacul poate fi precedat de un prodrom constând
din: senza¡ie de sete sau de foame, uscåciunea
gurii, palpita¡ii, transpira¡ii profuze, nervozitate,
obosealå sau chiar de scaune diareice.

• Durata atacului variazå de la câteva ore la 8 zile,
dar adesea se încadreazå sub limita de 72 de ore.

• La debutul bolii atacurile sunt intermitente, dar apoi
frecven¡a lor poate så creascå, apårând chiar zilnic,
pentru ca spre vârsta de 30 de ani så diminueze în
intensitate, fiind foarte rare dupå 50 de ani.

• Diureza este diminuatå în timpul atacului deoarece
apa se acumuleazå intracelular la nivelul mu¿chilor.

• Fenomenul miotonic se observå mai rar între ata-
curi, comparativ cu PP hiperkaliemicå.

• În decursul evolu¡iei bolii apare o slåbiciune
muscularå permanentå, mai ales în musculatura
proximalå, care poate fi severå. La ace¿ti pacien¡i
putem constata prezen¡a unor atrofii musculare la
nivel proximal.

• Uneori se constatå apari¡ia hipertrofiei gambie-
rilor.

• Paraclinic:
– Biologic:

– În timpul atacului nivelurile serice ale pota-
siului scad sub 1,8 mEq/l, dar uneori nu
ajung pragul minim.

– Apare o reten¡ie urinarå cu cre¿terea valori-
lor urinare de sodiu, potasiu ¿i clor.

– Concomitent are loc scåderea nivelurilor se-
rice de fosfor ¿i cre¿terea nivelurilor de sodiu.

– Cre¿te nivelul CPK seric.
– Electrocardiograma eviden¡iazå bradicardie sinu-

salå ¿i aplatizarea undelor T, cu apari¡ia undelor
U în deriva¡iile D2, V2, V3, V4, precum ¿i apla-
tizarea segmentului ST.

– Electrodiagnostic:
– Amplitudinea poten¡ialului de ac¡iune mus-

cular scade în timpul atacului, mai mult
decât în PP kiperkaliemice.

– În atacurile severe se eviden¡iazå inexci-
tabilitate electricå.

– Vitezele de conducere sunt deobicei nor-
male.

• Teste de provocare:
– Se administreazå glucozå p.o. într-o dozå de

1,5 g/kgc pânå la maxim 100 g, în decurs de 3
minute, cu sau fårå administrarea s.c. de insulinå
(20 de unitå¡i). Se testeazå for¡a muscularå la
fiecare 30 de minute, la fel ¿i electroli¡ii serici,
timp de 3 ore, iar ulterior la fiecare orå timp de
încå 2 ore. Deficitul motor se instaleazå în de-
curs de 2-3 ore. În caz contrar, se trece la admi-
nistrarea intravenoaså de glucozå.

– Se monteazå o perfuzie ¿i se administreazå o
dozå de 3 g/kgc pânå la maxim 200 g, în decurs
de o orå. Dacå nu apare nici un deficit motor în
primele 30 de minute, se administreazå insulinå
i.v. în dozå de 0,1U/kgc, care se poate repeta
la o orå dacå nu apare nici un deficit motor. Se
evalueazå for¡a muscularå la fiecare 15 minute
timp de 2 ore, iar electroli¡ii, glicemia ¿i echili-
ul acido-bazic la fiecare 30 de minute ¿i încå o
datå la instalarea deficitului motor. Cea mai
periculoaså perioadå este între minutele 75-150
când poate surveni hipoglicemia.

– N.B. Sunt valabile acelea¿i måsuri de precau¡ie
ca la PP hiperkaliemicå.

• Tratament:
– În timpul atacului se administreazå clorurå de

potasiu, de preferat p.o., într-o dozå de 0,25 mEq/
kgc la fiecare 30 de minute, pânå ce are loc
ameliorarea deficitului motor. Dacå pacientul
are tulburåri mari de degluti¡ie se administreazå
i.v. 0,05-0,1 mEq/kgc în Manitol 5%, de prefe-
rat în bolus.

– N.B. toate måsurile terapeutice se efectueazå
sub monitorizare electrocardiograficå ¿i a valo-
rilor electroli¡ilor serici.

– Ca profilaxie se întrebuin¡eazå acetazolamidå
în doze de 125-1500 mg/zi, în mai multe prize
(se ob¡ine prevenirea atacurilor în 90% din ca-
zuri), mecanismul de ac¡iune fiind inducerea
unei acidoze metabolice. La cei care nu råspund
la acest tratament se administreazå diuretice
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economisitoare de potasiu, cum ar fi spironolac-
tona în doze de 25-100 mg/zi, sau triamterenul
25-100 mg/zi.

– Acestor pacien¡i li se recomandå o dietå såracå
în carbohidra¡i ¿i sodiu, care poate duce la
scåderea frecven¡ei atacurilor.

• Prognostic:
– La pacien¡ii netrata¡i se poate instala în timp

un deficit motor proximal, care interferå cu
activitå¡ile cotidiene.

– În cursul atacurilor severe poate avea loc chiar
decesul pacientului, prin pneumonii de aspi-
ra¡ie, datorate tulburårilor de degluti¡ie.

PARALIZIILE PERIODICE SECUNDARE

Principalele cauze de paralizii periodice secundare
sunt prezentate în tabelul 1.

PARALIZIA PERIODICÅ DIN TIREOTOXICOZÅ

• Este cea mai frecventå cauzå de paralizie periodicå
secundarå.

• Este frecventå la adul¡ii cu vârste cuprinse între
20 ¿i 40 de ani.

• Prevalen¡a bolii la pacien¡ii cu tireotoxicozå este
de 0,1-0,2% în popula¡ia caucazianå ¿i de 13-14%
în cea asiaticå. Frecven¡a mai mare la popula¡ia
asiaticå indicå existen¡a unei predispozi¡ii gene-
tice.

• 95% din cazuri apar înså sporadic.
• Din punct de vedere clinic, deficitul motor este

localizat proximal ¿i dacå este sever, poate implica
musculatura respiratorie ¿i bulbarå.

• Durata unui atac poate varia de la câteva ore la
câteva zile.

• Factorii precipitan¡i sunt: hiperinsulinemia, consu-
mul de carbohidra¡i, exerci¡iul fizic ¿i frigul.

Diagnostic diferen¡ial al celor mai comune forme
de paralizii periodice (tabelul 2)

Diagnostic diferen¡ial al deficitului motor generalizat
cu instalare acutå (tabelul 3)

Tabelul 1
Principalele cauze de paralizii periodice secundare

Hipokaliemice Hiperkaliemice
Sindroame care evolueazå cu excre¡ie urinarå de potasiu
• Hiperaldosteronism
• Pielonefritå
• Acidoza renalå tubularå
• Sindromul Conn
• Ureterocolostomie
• Recuperarea dupå acidoza diabeticå

Boli renale
• Boala Addison
• Insuficien¡a renalå cronicå
• Hipoaldosteronismul hiporeninemic

Droguri: tiazide, furosemid, clortalidona, amfotericina B,
bariu, alcool

Droguri: diuretice economizatoare de potasiu

Sindroame gastro-intestinale cu pierdere de potasiu
• Abuzul de laxative
• Diareea severå
• Sindroame de malabsorb¡ie
• Fistule gastrointestinale
• Tumori pancreatice

Boli digestive
• Ileostomia

Tireotoxicoza Aportul excesiv: iatrogenic sau voluntar
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Tabelul 3
Diagnostic diferen¡ial al deficitului motor generalizat cu instalare acutå

Sindrom Debut, sex
Durata

atacului
Factori

precipitan¡i
Severitate

Manifeståri
asociate

Tabelul 2
Diagnostic diferen¡ial al celor mai comune forme de paralizii periodice

Sindrom Caracteristicile ¿i distribu¡ia deficitului motor
Atacurile ischemice tranzitorii • Deficitul motor are distribu¡ie caracteristicå reprezentårii în SNC (ex. hemiparezå)

• Existå semne înso¡itoare de obicei senzitive

Mielopatiile
• Traumatice
• Mielita transverså
• Ischemicå

• Simptome senzitive
• Prezen¡a unui nivel lezional
• Tulburåri sfincteriene

Miastenia ¿i sd. miasteniform • Debut subacut
• Prezen¡a anticorpilor specifici
• Trasee electrofiziologice caracteristice

Neuropatii periferice
• Poliradiculonevrita acutå
• Porfiria

• Debut subacut
• Absen¡a ROT

Toxine • Anamneza ¿i profilul clinic
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