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Tężyczka jako stan zagrożenia życia 
w zespole ratownictwa medycznego

Wartość jonów wapniowych w płynie 

zewnątrzkomórkowym wyznacza 

próg pobudliwości komórek. Nadmiar Ca2+ 

powoduje zmniejszenie przepuszczalności 

błony komórkowej dla sodu, co  skutkuje 

podwyższeniem progu pobudliwości komó-

rek mięśni szkieletowych i mięśni gładkich 

oraz mięśnia sercowego (zmiany w zapisie 

EKG), zaś niedobór wapnia obniża próg 

pobudliwości komórkowej. Jeśli niedobór 

Ca2+ jest zbyt duży, w komórkach nerwo-

wych i mięśniowych pojawiają się potencja-

ły czynnościowe spontanicznie wyzwalane. 

Należy pamiętać, że krytyczna hipokalcemia 

może powodować nagłe zatrzymanie krąże-

nia. Nadmierna pobudliwość komórek jest 

przyczyną wyzwalania potencjałów czucio-

wych i  ruchowych. Przewodzone impul-

sy przewodzone do  mięśni szkieletowych 

mogą wywoływać skurcze tężcowe, zaś im-

pulsy wzbudzane we włóknach czuciowych 

są przyczyną parestezji. Występują objawy 

pobudzenia ośrodkowego układu nerwo-

wego, a nawet epizody drgawkowe. W za-

pisie EKG może dochodzić do wydłużenia 

odstępu QT (1).

Bezpośrednią przyczyną tężyczki hipo-

kalcemicznej jest niedobór jonów Ca2+. 

Tężyczka może być również wywołana nie-

doborem magnezu, co jest zjawiskiem dość 

rzadkim (1).

Tężyczką nazywamy zespół objawów cho-

robowych związanych ze wzmożoną pobu-

dliwością nerwowo-mięśniową. Jest to zabu-

rzenie o bardzo różnorodnym obrazie kli-

nicznym. Napad  tężyczki może przebiegać 

w sposób łagodny. Charakteryzuje się on wte-

dy drętwieniem skóry wokół ust i dystalnych 

części kończyn (z hiperwentylacją), uczuciem 

braku tchu, kołataniem serca, zawrotami gło-

wy, nudnościami, wykręcaniem dłoni i stóp. 

Ostry przebieg tężyczki występuje pod po-

stacią drgawek, utraty przytomności i kur-

czów mięśni. Należy pamiętać, że najgroź-

niejsze powikłania tężyczki to kurcz krtani 

oraz zaburzenia rytmu serca (2).

Przyczyny
Tężyczka może wynikać z różnych nieprawi-

dłowości metabolicznych. Jednak do najważ-
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niejszych czynników etiologicznych, które 

biorą udział w rozwoju tężyczki, zalicza się 

niedobór m.in.: wapnia, magnezu i potasu. 

Przyczyną bywa często zasadowica i hiper-

wentylacja (3).

Hipokalcemia – to  obniżenie stę-

żenia wapnia całkowitego w  surowicy 

< 2,25 mmol/l lub wapnia zjonizowanego 

< 0,95  mmol/l.  Wraz z  obniżeniem war-

tości wapnia rośnie pobudliwość nerwów 

obwodowych. Należy jednak pamiętać, 

że  u  pacjenta z  tężyczką stężenie wapnia 

całkowitego może być w normie. Do przy-

czyn obniżających stężenie wapnia w suro-

wicy można zaliczyć: ciążę, ostre zapalenie 

trzustki, nadmierną utratę wapnia z mo-

czem (stosowanie diuretyków pętlowych) 

i niewydolność nerek (3).

Hipomagnezemia – to  obniżenie po-

ziomu magnezu całkowitego w  surowicy 

< 0,65  mmol/l.  Przyczynami wystąpienia 

tężyczki z tego powodu są najczęściej: nie-

dożywienie, zespół złego wchłaniania i dzia-

łanie diuretyków pętlowych. Należy pamię-

tać, że  w  chorobie alkoholowej niedobór 

magnezu spowodowany jest zmniejszonym 

wchłanianiem z przewodu pokarmowego, 

jak również jego utratą przez nerki. Przy-

czynami ostrej hipomagnezemii mogą być 

również: podanie epinefryny, ciężki uraz 

i hipotermia (4-6).

Hipokaliemia – to spadek poziomu po-

tasu < 3,5 mmol/l, który towarzyszy hipo-

magnezemii u 40-60% pacjentów. Zaburze-

nia te mogą być spowodowane diuretykami 

i biegunką (7-9).

Zasadowica – polega na  obniżeniu 

poziomu jonów wapnia oraz magnezu. 

Zmniejszenie liczby wolnych jonów wo-

dorowych w  surowicy powoduje zwięk-

szone wiązanie jonów wapnia z białkami 

osocza, tym samym zmniejszając ilość 

wapnia zjonizowanego w surowicy. Hipo-

kalcemia z zasadowicą zawsze objawia się 

tężyczką (10).

Hiperwentylacja – lęk, który towarzyszy 

tężyczce, powoduje, że pacjent hiperwen-

tyluje się, co skutkuje nasileniem objawów 

chorobowych. Tężyczka spowodowana hi-

pokalcemią może przebiegać z hiperwen-

tylacją lub bez niej, zaś spowodowana hi-

pomagnezemią zawsze przebiega z hiper-

wentylacją (11).

Rodzaje i objawy tężyczki
Tężyczka jawna – zwana inaczej tężyczką 

hipokalcemiczną (niedobór wapnia zjoni-

zowanego), objawia się:

• symetrycznym drętwieniem skóry dy-

stalnych części kończyn górnych i dol-

nych,

• drętwieniem skóry wokół ust, języka, dło-

ni i stóp, czasami przedramion i podudzi,

• uczuciem „braku czucia w dłoniach”,

• skurczem mięśni stóp, dłoni, z charakte-

rystycznym ułożeniem dłoni w tzw. rękę 

położnika,

• uczuciem niepokoju, lękiem przed śmiercią,

• uczuciem „ściskania” w klatce piersiowej,

• pobudzeniem,

• drgawkami kończyn,

• hiperwentylacją,

• zasłabnięciem, do omdlenia włącznie,

• skurczem krtani, zaburzeniami rytmu 

serca – zagrożenie życia (2, 15).

Tężyczka utajona (spazmofilia) – zwana 

inaczej normokalcemiczną (niedobór ma-

gnezu komórkowego), objawia się:

• osłabioną koncentracją,

• zaburzeniami pamięci,

• rozdrażnieniem,

• uczuciem ciągłego zmęczenia,

• wzmożoną lękliwością,

• bezsennością,

• kołataniem serca,

• bólem w klatce piersiowej,

• dusznością,

• bólem brzucha,

Tężyczka może wynikać z różnych 
nieprawidłowości metabolicznych. 
Jednak do najważniejszych czynników 
etiologicznych, które biorą udział 
w rozwoju tężyczki, zalicza się niedobór 
m.in.: wapnia, magnezu i potasu.
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• nudnościami,

• drżeniem powiek (2).

Objawy tężyczki jawnej są dość łatwe do za-

uważenia, jednak dla tężyczki utajonej są one 

niecharakterystyczne. Do rozpoznania służą 

więc trzy objawy. Trzeba pamiętać, iż z powo-

du występowania różnorodnych symptomów 

pacjenci często konsultowani są przez interni-

stów, neurologów, ale również psychiatrów (2).

Objaw Chvostka – polega na gwałtow-

nym skurczu mięśni mimicznych twarzy, 

unerwionych przez nerw twarzowy, w od-

powiedzi na uderzenie młoteczkiem w pień 

nerwu twarzowego (6).

Objaw Trousseau – polega na przymu-

sowym ustawieniu palców dłoni w kształt 

przypominający rękę położnika. Do zbada-

nia można wykorzystać mankiet do mie-

rzenia ciśnienia – zaciskamy go na ramie-

niu pacjenta, wywołując niedokrwienie 

przedramienia. Objaw polega na dłonio-

wym zgięciu palców IV  i  V.  Objaw ten 

może wystąpić samoistnie podczas napadu 

tężyczki jawnej (12, 15).

Objaw Lusta – polega na skurczu mięśni 

strzałkowych i odwiedzeniu stopy w odpo-

wiedzi na uderzenie młoteczkiem w nerw 

strzałkowy wspólny, tuż poniżej głowy ko-

ści strzałkowej (13).

Wyżej wymienione objawy świadczą 

o nadmiernej pobudliwości nerwowo-mię-

śniowej i powinny ukierunkować zarówno 

zespół ratownictwa medycznego, jak i le-

karza szpitalnego oddziału ratunkowego 

na  podejrzenie tężyczki oraz wdrożenie 

adekwatnego postępowania.

Postępowanie
1. Wywiad SAMPLE.

2. Badanie ABCDE (w tym EKG – szukać 

zaburzeń rytmu serca).

3. Założenie linii żylnej obwodowej.

4. W przypadku skurczów mięśni o bole-

snym charakterze należy podać:

• Relanium 1-5 mg, maks. 10 mg i.v. (rozwa-

żyć kolejne 10 mg w 0,9% 500 NaCl i.v.),

• Ketonal 100 mg w 100 ml 0,9% NaCl 

i.v. lub Pyralgina 2,5 g w 100 ml 0,9% 

NaCl i.v.,

• MgS0
4
 2 g w 500 ml PWE i.v., w powol-

nym wlewie. 
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