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A 27-year-old patient presented to the emergency unit with 
progressive muscle weakness after a week of being unwell, and 
vomiting since the previous day, during which she was unable 
to take her medication and nourish herself adequately. Her 
medical history was notable for congenital renal tubular acidosis 
type I for which she is on lifelong bicarbonate and potassium 
suppletion therapy. She was known to be noncompliant, but 
in the last year she was seen in the outpatient clinic every six 
months, and her laboratory findings six weeks prior to her 
admission were unremarkable. A definite explanation for her 
illness was never found but is most likely viral in origin. No 
other people in her surroundings were ill at that time.
Physical examination showed medical research council (MRC) 
grade IV distal muscle weakness of her arms and legs. The 
patient’s sensibility was not affected. Cranial nerve tests were 

unremarkable as was the remaining physical examination. 
Laboratory tests revealed hypokalaemia of 1.5 mmol/l with 
severe metabolic acidosis. The pH was 7.01, CO2 was 2.4 kPa, 
bicarbonate level 4.5 mmol/l, and the base excess -24.9 mmol/l. 

Figure 1.

Panel A: An ECG taken at a potassium concentration of 1.5 mmol/l shows 

sinus tachycardia with 109 beats/min, and small QRS complexes, ST 

depression in leads II, III and V3, V4, V5 and V6, T-wave inversion in leads 

V1, V2, V3 and I, ST elevation in lead aVR and large  U waves exceeding 

the T-wave amplitude in all leads and a northwest axis deviation 

(extreme left axis deviation) with negative deflections in both leads I 

and aVF, with an isoelectric deflection in lead aVL; PQ time was 190 ms 

and QRS time was 90 ms  

Panel B: An ECG taken at a potassium concentration of 2.0 mmol/l. Now 

normalisation of the ST depression in leads II, III and V3 to V6 with less 

prominent U waves fusing with T waves compared with the first ECG 

and normalisation of the extreme left axis deviation towards left axis 

deviation; a PQ time of 180 ms and QRS time of 90 ms can be seen 

Panel C: An ECG taken at a potassium concentration of 3.7 mmol/l with 

a normal pH. The ECG shows sinus tachycardia of 118 beats/min but 

otherwise normalisation of the abnormalities
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The serum calcium level was slightly elevated, 2.74 mmol/l 
with a normal albumin level, the magnesium and phosphate 
concentrations were normal. The renal function has been stable 
for the past years with a creatinine level of 122 µmol/l and an 
eGFR of 46 ml/min. Cardiac enzymes and creatine kinase were 
not elevated.
An initial electrocardiogram (ECG), taken with a potassium 
concentration of 1.5 mmol/l and severe acidosis, showed a 
sinus tachycardia at 109 beats/min, and small QRS complexes, 
ST depression in leads II, III and V3, V4, V5 and V6, T-wave 
inversion in leads V1, V2, V3 and I, ST elevation in lead aVR 
and large U waves exceeding the T-wave amplitude in all leads 
and a northwest axis deviation (extreme left axis deviation) with 
negative deflections in both leads I and aVF, and an isoelectric 
deflection in lead aVL. The PQ time was 190 ms and QRS time 
was 90 ms (figure 1, panel A). 
The patient was admitted to the intensive care unit for 
respiratory and haemodynamic monitoring where she received 
intravenous bicarbonate and potassium suppletion therapy. 
After an hour of intravenous suppletion therapy new laboratory 
findings revealed a potassium level of 2.0 mmol/l, pH of 7.23, 
pCO2 of 2.8 kPa, bicarbonate level of 8.8 mmol/l and a base 
excess of -16.3 mmol/l. A second ECG showed normalisation of 

the ST depression in leads II, III and V3 to V6, less prominent 
U waves fusing with T waves compared with the first ECG and 
normalisation of the extreme left axis deviation towards left axis 
deviation; the PQ time was 180 ms and QRS time was 90 ms 
(figure 1, panel B).
After 20 hours of intravenous potassium and bicarbonate 
suppletion therapy, the laboratory findings revealed a potassium 
level of 3.7 mmol/l, pH of 7.35, pCO2 of 3.7 kPa bicarbonate of 
15.5 mmol/l and a base excess of -8.8. A third ECG showed sinus 
tachycardia at 118 beats/min but otherwise normalisation of the 
abnormalities (figure 1, panel C).
The severe rapid clinical deterioration as described in this paper 
can be explained by her medical history in combination with 
her inability to take the potassium and bicarbonate suppletion 
together with a period of vomiting. Most likely her potassium 
levels were even lower taking into account that she had severe 
metabolic acidosis. 
The patient recovered fully with total regain of muscle strength 
and complete normalisation of her cardiac conductivity.
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