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Οστικός μεταβολισμός και οστίτης ιστός 

Με τον όρο «οστικός μεταβολισμός» χαρακτηρίζεται το σύνολο των μεταβολικών διεργασιών, 

αναβολικών και καταβολικών,  που λαμβάνουν χώρα στον  οστίτη ιστό. 

Ο οστίτης ιστός αποτελεί μορφή συνδετικού ιστού. Από οστίτη ιστό αποτελούνται τα οστά του 

σκελετού που διασφαλίζουν στήριξη και κίνηση στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και 

προστασία στα ευπαθή όργανα του κρανίου και της θωρακικής κοιλότητας. 

Ο οστίτης ιστός αποτελείται από κύτταρα και οστέινη μεσοκυττάρια ουσία. 

Τα κύτταρα του οστίτη ιστού  είναι: 

α)  οι οστεοβλάστες (κύτταρα υπεύθυνα για την παραγωγή νέου οστού και την ανάπλαση) 

β) τα οστεοκύτταρα (οστεοβλάστες που εγκλείσθηκαν στην οστέινη ουσία και διαδραματίζουν 

ρόλο  στην ασβεστοποίηση του οστεοειδούς) 

γ) οι οστεοκλάστες (κύτταρα υπεύθυνα για την αποδόμηση των οστών) 

Η οστέινη μεσοκυττάρια ουσία διακρίνεται:  

α) στην οργανική  θεμέλια ουσία  (οστεοειδές) που περιλαμβάνει κυρίως:  

• κολλαγόνο τύπου Ι  (πολυµερές τριπλής έλικας / τριών πολυπεπτιδικών α-αλύσων) 

• γλυκοζαµινογλυκάνες (υαλουρονικό οξύ, θειική χονδροϊτίνη, θειική κερατάνη)  

• γλυκοπρωτεΐνες (οστεοκαλσίνη, οστεονεκτίνη, οστεοποντίνη, σιαλοπρωτεΐνες)  

β) στην ανόργανη θεμέλια ουσία (άλατα) όπου κυριαρχεί ο υδροξυαπατίτης (άλας ασβεστίου 

και φωσφόρου) αλλά συνυπάρχουν και ίχνη συμπλόκων άλλων ιόντων όπως μαγνήσιο, 

νάτριο, κάλιο, χλώριο και φθόριο.  

Η Ανόργανη θεμέλια ουσία εξασφαλίζει τη σκληρότητα και την αντοχή των οστών.  

Ο οστίτης ιστός είναι ένας «ζωντανός» και απόλυτα «δυναμικός» ιστός που φυσιολογικά 

βρίσκεται σε  ισόβια διαρκή  διαδικασία αποδόμησης  και  ανακατασκευής. Ο σκοπός αυτού 

του ισόβιου φυσιολογικού φαινομένου, διαρκούς αποδόμησης και ανακατασκευής του οστίτη 

ιστού, φαίνεται ότι είναι η συστηματική αποκατάσταση των μικροφθορών των οστών που, 

αναπόφευκτα, δημιουργούνται από την καταπόνησή τους λόγω των καθημερινών 

δραστηριοτήτων. Υπό φυσιολογικές – κανονικές συνθήκες, οι ρυθμοί αποδόμησης και 



ανακατασκευής βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία. Κάθε διαταραχή αυτής της ισορροπίας  

οδηγεί  τα  οστά  στην  εμφάνιση μεταβολικών  νοσημάτων  όπως  η  οστεοπόρωση. 

 

Ασβέστιο (Ca) και ασβεστιοτρόπες ή ασβεστιορυθμιστικές ορμόνες 

Το ασβέστιο είναι ένα απολύτως απαραίτητο στοιχείο του ανθρώπινου σώματος τόσο 

ενδοκυττάριο όσο και εξωκυττάριο.  

Έχει  σημαντικότατη  πολλαπλή  βιολογική  δράση που συνίσταται κυρίως:  

α) στη δομική σταθερότητα της  κυτταρικής μεμβράνης και στη διαδικασία της κυτταρικής  

διαίρεσης 

β) στην ενδοκυττάρια μεταβίβαση των μηνυμάτων αλλά και στη διασυναπτική  μεταβίβαση  

γ) στη  λειτουργία της  μυϊκής συστολής και στη  νευρομυϊκή διέγερση 

δ) στην εκκριτική λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης και στην εξωκύττωση   παραγόμενων  

από τα κύτταρα  ουσιών  όπως  είναι οι  ορμόνες   

ε) στη  συσσώρευση  των  αιμοπεταλίων  και στον καταρράκτη της πήξης του αίματος.  

Το  «ολικό ασβέστιο του σώματος», στους  υγιείς ενήλικες, υπολογίζεται  ότι  είναι περίπου 

1000 γρ. και  αντιστοιχεί  στο 1% – 2% του συνολικού βάρους του σώματος. Από αυτό, το 

98% βρίσκεται στα οστά του σκελετού (στους κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη), το 1% 

βρίσκεται στα δόντια της οδοντοφυΐας (αδαμαντίνη, οδοντίνη, οστεΐνη) και το υπόλοιπο              

1% βρίσκεται διαλυμένο στο ενδοκυττάριο και στο εξωκυττάριο υγρό.  

Το ασβέστιο κυκλοφορεί στο πλάσμα του αίματος σε δύο μορφές: 

α) ως συνδεδεμένο με πρωτεΐνες ή ανιόντα (σε ποσοστό ~ 53%) και β) ως ελεύθερο - 

ιονισμένο  (σε ποσοστό ~ 47%).  

Υπό φυσιολογικές – κανονικές συνθήκες η αναλογία του ολικού ασβεστίου (άθροισμα 

συνδεδεμένου και ελεύθερου) προς το ελεύθερο - ιονισμένο ασβέστιο, στους ενήλικες, είναι  

2 προς 1. Ανάμεσα στις δύο προαναφερόμενες μορφές, το ιονισμένο ασβέστιο αποτελεί την 

βιολογικά δραστική μορφή και την υφιστάμενη ορμονική ρύθμιση.       

Η ομοιοστασία του εξωκυττάριου ασβεστίου ρυθμίζεται από τη συνεργασία τριών κύριων 

οργανικών δομών του ανθρώπινου σώματος, των οστών, των νεφρών και του εντερικού 

σωλήνα. Βασικός στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η διατήρηση της συγκέντρωσης του 

εξωκυττάριου ασβεστίου (κυρίως του ιονισμένου) σε σταθερά επίπεδα. 

Οι λεγόμενες κύριες ασβεστιοτρόπες ή ασβεστιορυθμιστικές ορμόνες είναι η παραθορμόνη, 

η βιταμίνη D (προορμόνη) και λιγότερο η καλσιτονίνη. Σε πολύ μικρότερο βαθμό εμπλέκονται 

και άλλες ορμόνες (οιστρογόνα, γλυκοκορτικοειδή, θυροξίνη και αυξητική ορμόνη).  



Η παραθορμόνη (PT) είναι μία σημαντική πεπτιδική ορμόνη που παράγεται από τους 4 

(συνήθως) παραθυρεοειδείς αδένες και σπανιότερα σε έκτοπες θέσεις (π.χ θύμος). Αρχικά 

συντίθεται στα ριβοσώματα των ορμονοπαραγωγών κυττάρων ως ένα πρόδρομο πεπτίδιο 

(ως προ-ορμόνη) 115 αμινοξέων, αλλά η τελική της μορφή αποτελείται από 84 αμινοξέα 

(ακέραιο μόριο - PT intact). Το αρχικό τμήμα του ακέραιου μορίου της και συγκεκριμένα τα 

αμινοξέα 1 - 34 αποτελεί το Ν αμινοτελικό άκρο της. Το Ν αμινοτελικό άκρο της είναι το 

βιολογικά ενεργό τμήμα του μορίου της που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, βρίσκεται σε 

αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση (feedback) με το ιονισμένο ασβέστιο. Ελάττωση της 

συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου γίνεται αντιληπτή από τους υποδοχείς που 

εκφράζουν τα ορμονοπαραγωγά κύτταρα των παραθυρεοειδών αδένων που αντιδρούν με 

απελευθέρωση παραθορμόνης και το αντίστροφο (κύριος ρυθμιστικός άξονας της 

συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου).    

Η παραγωγή και έκκριση της παραθορμόνης προς την κυκλοφορία, σε μικρότερο βαθμό, 

διεγείρεται από την αύξηση του κυκλοφορούντος φωσφόρου και ελαττώνεται από την μείωση 

του κυκλοφορούντος μαγνησίου.  

Η παραθορμόνη  διεγείρει  τους  οστεοκλάστες του οστίτη ιστού (ενεργοποιεί άμεσα τους  

υποδοχείς της στα εν λόγω κύτταρα)  προάγοντας  την  οστική  αποδόμηση με στόχο την  

αύξηση  της  συγκέντρωσης  του  ιονισμένου  ασβεστίου  στην  περιφέρεια, οσάκις απαιτηθεί. 

Στους  νεφρούς  αυξάνει επίσης  άμεσα  την  επαναρρόφηση  του  ασβεστίου στα  κύτταρα  

των ουροφόρων σωληναρίων (με  ενεργοποίηση  των  υποδοχέων  της),  έως ενός ορίου. 

Τέλος στο  έντερο  αυξάνει  έμμεσα  την  απορρόφηση  ασβεστίου από τον εντερικό αυλό 

προς την κυκλοφορία του αίματος, διεγείροντας τη σύνθεση της 1.25 διυδροξυβιταμίνης D  

(του ενεργού μεταβολίτη της βιταμίνης D) που δρα άμεσα στα εντερικά κύτταρα προάγοντας 

την απορρόφηση του ασβεστίου της τροφής. 

Ο χρόνος ημίσειας ζωής του Ν αμινοτελικού άκρου της  (του βιολογικά δραστικού τμήματός 

της) είναι μόνο 2 - 5 λεπτά ενώ αντίθετα o χρόνος ημίσειας ζωής του C καρβοξυτελικού άκρου 

της είναι πολύ μεγαλύτερος. Η κάθαρσή της πραγματοποιείται στο ήπαρ και στους νεφρούς. 

Η  βιταμίνη D και συγκεκριμένα ο ενεργός μεταβολίτης της, η 1.25 διυδροξυβιταμίνη D,  

βρίσκεται επίσης σε αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση (feedback) με το ιονισμένο ασβέστιο 

δρώντας συνεργικά στη δράση της παραθορμόνης. Η βιταμίνη  D είτε παράγεται ενδογενώς 

από τη φωτοχημική διάσπαση του φυσικού στεροειδούς 7-δεϋδροχοληστερόλη του δέρματος, 

είτε προσλαμβάνεται εξωγενώς δια του γαστρεντερικού σωλήνα μέσω των τροφών και των 

διατροφικών συμπληρωμάτων που την περιέχουν. Τόσο η ενδογενής όσο και η εξωγενής 

μορφή της συνδεδεμένες με την πρωτεΐνη μεταφορέα της (VDBP) φτάνουν με την κυκλοφορία 



του αίματος στο ήπαρ όπου λαμβάνει χώρα η  πρώτη υδροξυλίωση του μορίου της και 

προκύπτει η 25 υδροξυβιταμίνη D, η λεγόμενη και ολική βιταμίνη D, που κατά κανόνα μετράμε 

στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη. Όμως η βιολογικά δραστική μορφή της βιταμίνης D 

είναι η 1.25 διυδροξυβιταμίνη D που προκύπτει μετά τη δεύτερη υδροξυλίωση του μορίου της 

στους νεφρούς, υπό την καταλυτική δράση του ενζύμου 1α υδροξυλάση. Η  παραγωγή  και  

η  έκκριση  της 1.25 διυδροξυβιταμίνης D διεγείρεται  από  την αύξηση της κυκλοφορούσας 

παραθορμόνης ή από την  ελάττωση  του  κυκλοφορούντος  φωσφόρου και αναστέλλεται από 

την  ελάττωση της κυκλοφορούσας  παραθορμόνης ή την  αύξηση του κυκλοφορούντος 

φωσφόρου. 

Η 1.25 διυδροξυβιταμίνη D στο έντερο προάγει την απορρόφηση του ασβεστίου της τροφής 

όπως προαναφέρεται (κύρια δράση της ως προς το ασβέστιο), στα οστά προάγει την οστική 

αποδόμηση από τους οστεοκλάστες (έχοντας  συνεργική δράση με την παραθορμόνη) και 

στους νεφρούς προάγει την επαναρρόφηση του ασβεστίου (έως ενός ορίου) δρώντας επίσης  

συνεργικά στην παραθορμόνη.  

Η καλσιτονίνη (πεπτιδική ορμόνη 32 αμινοξέων) παράγεται από τα παραθυλακιώδη κύτταρα 

C του θυρεοειδούς. Στον άνθρωπο φαίνεται να διαδραματίζει σχετικά μικρό ρόλο (;) στον 

μεταβολισμό του ασβεστίου. Η έκκρισή της φαίνεται ότι  διεγείρεται  από την οξεία αύξηση του 

ασβεστίου του πλάσματος αλλά η έλλειψή της ή η περίσσειά της δεν επηρεάζουν ουσιαστικά 

τα επίπεδα του κυκλοφορούντος ασβεστίου. Τα κύτταρα στόχοι της στο ανθρώπινο σώμα 

είναι κυρίως οι οστεοκλάστες των οστών, που φέρουν τους κατάλληλους υποδοχείς, των 

οποίων τη λειτουργία αναστέλλει, ανταγωνιζόμενη τη συνεργική δράση παραθορμόνης – 

βιταμίνης D. 

 

Διαταραχές της ομοιοστασίας του ασβεστίου 

Α) Υπερασβεστιαιμία 

Χαρακτηρίζεται η αύξηση της  συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου >10.5 mg/dl (>2.6 

mmol/L) ή η αύξηση της  συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου >5.2 mg/dl (>1.3 mmol/L). 

Αύξηση  της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου >12 mg/dl χαρακτηρίζεται ως βαριά  

υπερασβεστιαιμία.  

Η υπερασβεστιαιμία διακρίνεται: 1) στην εξηρτημένη από την παραθορμόνη που 

παρατηρείται επί σποραδικού ή οικογενούς πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και 2) 

στην ανεξάρτητη από την παραθορμόνη που παρατηρείται σε ενδοκρινοπάθειες όπως 

μεγαλακρία – φαιοχρωμοκύττωμα – θυρεοτοξίκωση,  σε λήψη φαρμάκων όπως τα θειαζιδικά 



διουρητικά, σε κοκκιωματώδεις νόσους όπως η φυματίωση και η σαρκοείδωση, σε κακοήθειες 

(πχ πνεύμονα ή μαστού)  και σε υπερκατανάλωση  βιταμίνης D εξωγενώς χορηγούμενης. 

Β) Υπασβεστιαιμία 

Χαρακτηρίζεται η ελάττωση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου <8.5 mg/dl (<2.1 

mmol/L) ή η ελάττωση της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου <4.5mg/dl  (<1.1 

mmol/L). Ελάττωση του ολικού ασβεστίου <7 mg/dl χαρακτηρίζεται ως βαριά  υπασβεστιαιμία.  

Η υπασβεστιαιμία διακρίνεται: 1) στη υπασβεστιαιμία με χαμηλά επίπεδα παραθορμόνης 

(υποπαραθυρεοειδισμός) που παρατηρείται επί αγενεσίας, καταστροφής (χειρουργείο - 

ακτινοβολία) ή αυτοάνοσης νόσου των παραθυρεοειδών αδένων ή επί μειωμένης παραγωγής 

και έκκρισης παραθορμόνης ως αποτέλεσμα γονιδιακού τύπου  διαταραχών  και 2) στην 

(συχνότερη) υπασβεστιαιμία με υψηλά  επίπεδα παραθορμόνης (δευτεροπαθής 

υπερπαραθυρεοειδιμός) που παρατηρείται επί ανεπάρκειας – ένδειας βιταμίνης D, σε 

αντίσταση στη δράση της βιταμίνης D ή της παραθορμόνης, σε χορήγηση φαρμάκων που 

έχουν ως παρενέργεια την υπασβεστιαιμία, σε παθολογικές καταστάσεις με δέσμευση 

ασβεστίου (παγκρεατίτιδα) και  επί νεφρικής  νόσου.  

 

Εργαστηριακές μετρήσεις 

1) Ασβέστιο: στην καθημερινή ιατρική πράξη μετράμε  το  ολικό  ασβέστιο  του  αίματος (σε 

βιοχημικό αναλυτή – συνήθως χρωματομετρικά)  έστω  και  εάν  το  βιολογικά  δραστικό  είναι  

το  ιονισμένο. Αυτό γίνεται διότι η  μέτρηση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου, κατά 

κανόνα, είναι διαγνωστικά  αντιπροσωπευτική και αρκεί για τον παραπέμποντα. Συνήθως 

εκφράζει ικανοποιητικά και τα  επίπεδα του  ιονισμένου  ασβεστίου αφού η ισορροπία μεταξύ 

ιονισμένου και ολικού ασβεστίου  διαταράσσεται δύσκολα.  

H μέτρηση διενεργείται συνήθως στον ορό μετά από κατάλληλη φυγοκέντρηση του δείγματος. 

Υπό  προϋποθέσεις  μπορεί  να διενεργηθεί στο πλάσμα όταν ως αντιπηκτικό  

χρησιμοποιείται  η  ηπαρίνη όχι  όμως  τα  κιτρικά  ή  οξαλικά  που οδηγούν  στη δημιουργία 

συμπλόκων ασβεστίου. Πρόκειται για πολύ ευαίσθητη εξέταση που απαιτεί ιδιαίτερη  

προσοχή στη  διαδικασία της βαθμονόμησης, μεγάλη επιμέλεια στη διαδικασία του  ελέγχου  

ποιότητας και  σχολαστικό έλεγχο της  ποιότητας του  απιονισμένου νερού που  χρησιμοποιεί  

ο αναλυτής.  

Η  μετρηθείσα  συγκέντρωση  του  ολικού  ασβεστίου  του  αίματος πρέπει να διορθώνεται με  

βάση  τα  παράλληλα  μετρηθέντα  επίπεδα της  αλβουμίνης  του αίματος. Πρακτικά για  

επίπεδα αλβουμίνης αίματος 4.5 gr/dl δεν προβαίνουμε σε καμία διόρθωση (ιδανική  

συγκέντρωση  αλβουμίνης). Για κάθε 1 gr/dl αλβουμίνης κάτω από τα 4.5 gr/dl προσθέτουμε  



0.8  mg/dl στη  μετρηθείσα  τιμή ολικού  ασβεστίου. Αντίθετα για  κάθε  1 gr/dl  αλβουμίνης 

πάνω από  τα  4.5 gr/ dl αφαιρούμε  0.8  mg/dl από  τη  μετρηθείσα  τιμή ολικού  ασβεστίου. 

Η συγκέντρωση του διορθωμένου ολικού ασβεστίου του αίματος δίνεται από την εξίσωση 

Διορθωμένο ασβέστιο = μετρούμενο ασβέστιο + {0.8 x (4.5 - αλβουμίνη)}. Όταν η 

συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου αίματος διορθώνεται από το εργαστήριο, με βάση τη 

μετρηθείσα συγκέντρωση της αλβουμίνης αίματος, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο 

απαντητικό σημείωμα. 

Οι βασικές  προαναλυτικές συνθήκες για τη μέτρηση του ολικού ασβεστίου αίματος 

προσδιορίζουν: α) η αιμοληψία να διενεργείται το πρωί β)  ο εξεταζόμενος να είναι  νήστις και 

γ) η  περίδεση να  διαρκεί  <1 min διότι η  παρατεταμένη  περίσφιξη  προκαλεί  εξοίδηση  

ύδατος από  το  φλεβικό  δίκτυο  προς  τον  διάμεσο  χώρο με  αποτέλεσμα  την  τεχνητή  

(ψευδή) αύξηση  των  λευκωμάτων στο  αίμα της συλλογής, που οδηγεί  σε  ψευδή  μείωση  

του  μετρηθέντος  ολικού  ασβεστίου σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

To ιονισμένο ασβέστιο, οσάκις απαιτηθεί, μπορούμε επίσης να το μετρήσουμε εργαστηριακά. 

Η μέθοδος εκλογής είναι τα ιοντοανταλλακτικά (ιοντοεπιλεκτικά)  ηλεκτρόδια. Η μέτρηση του 

ιονισμένου ασβεστίου δεν προτιμάται στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη διότι 

παρουσιάζει κάποιες εγγενείς δυσκολίες με αποτέλεσμα, παρότι είναι  τεχνικά  εφικτή, να μην 

θεωρείται ιδιαίτερα  αξιόπιστη. Επιβάλλεται η λήψη αίματος σε  αυστηρά  αναερόβιες 

συνθήκες ώστε να αποτραπεί  κάθε απώλεια  CO2  που  δυνητικά  οδηγεί  σε  οξεία μεταβολή  

του  pH (αύξηση) με αποτέλεσμα  τη  δέσμευση  ποσότητας ελεύθερου ασβεστίου από 

αλβουμίνη και τελικά στην υποεκτίμηση της  συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου. 

Επιπλέον η ανάλυση του  δείγματος  θα πρέπει να διενεργείται άμεσα (εντός 15 -20 min) 

καθότι ο βαθμός σύνδεσης του ασβεστίου με την αλβουμίνη επηρεάζεται από οξείες 

μεταβολές του pH του πλάσματος όπως φαίνεται παρακάτω: 

➢ ↑pH (αλκάλωση) → ↑συνδεδεμένου Ca / ↓ελεύθερου Ca  

➢ ↓pH (οξέωση) → ↓ συνδεδεμένου Ca / ↑ ελεύθερου Ca 

Μέτρηση του ιονισμένου ασβεστίου ζητείται σε  ασθενείς  που  εμφανίζουν παθολογικές   

συγκεντρώσεις λευκωμάτων (π.χ χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, 

παραπρωτεϊναιμία,  σύνδρομο δυσαπορρόφησης), σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ταχεία  

μετάγγιση  ολικού  αίματος  (π.χ  πολυτραυματίες),  στα νεογνά (π.χ μονάδες προώρων), σε 

ασθενείς των Μ.Ε.Θ, σε χρονίως αιμοκαθαρόμενους και σε υποψήφιους για  μεταμόσχευση.  

Από διάφορους ερευνητές έχει μελετηθεί η δυνατότητα έμμεσου υπολογισμού του ιονισμένου 

ασβεστίου με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούν ως βασική παράμετρο 

το ολικό ασβέστιο σε συνάρτηση με άλλες εργαστηριακές παραμέτρους όπως τα λευκώματα 



και το pH. Έχει αποδειχθεί όμως με συγκριτικές μελέτες, ότι όλες αυτές οι προτεινόμενες 

συναρτήσεις έδιναν στην πραγματικότητα μη αξιόπιστα - λανθασμένα αποτελέσματα.  

Ως προς τη μέτρηση ασβεστίου σε άλλα βιολογικά υλικά, πλην του αίματος, αυτή συνήθως 

ζητείται και διενεργείται σε συλλογές ούρων όπως παρατίθεται κατωτέρω.  

➢ Σπάνια  στα  ούρα  τυχαίας  ούρησης  - συνήθως  μαζί  με  κρεατινίνη  (πρακτικά χωρίς 

ιδιαίτερη διαγνωστική αξία) - τιμές αναφοράς  έως 0.15 mg/mgCrea  

➢ Συχνά σε δίωρη συλλογή ούρων - συνήθως μαζί με κρεατινίνη, επί διαπιστωμένης 

υπερασβεστιουρίας και με στόχο τη διάκριση της σε απορροφητικού ή  μη απορροφητικού 

τύπου. Προηγείται  τουλάχιστον  14ωρη  νηστεία  ώστε  να  μηδενιστεί πρακτικά  η εντερική 

απορρόφηση ασβεστίου. Τιμές αναφοράς: α) απορροφητικού τύπου έως 0.15 mg/mgCrea β) 

μη απορροφητικού τύπου (νεφρική ή μεταβολική) > 0.15 mg/mgCrea. 

➢ Συνήθως  σε  συλλογή  ούρων  24h  (με διατήρηση  στο ψυγείο) και προσθήκη στο δοχείο 

συλλογής HCl οξέος ως προληπτικού μέσου στη δημιουργία αλάτων ασβεστίου. Τιμές 

αναφοράς: α) σε φυσιολογική  δίαιτα  ασβεστίου: 100 - 300 mg/24h β) σε χαμηλή  δίαιτα  

ασβεστίου:  50 – 150 mg/24h.  

2) Παραθορμόνη και καλσιτονίνη: σήμερα η μέτρησή τους διενεργείται κυρίως με 

ανοσοχημικές τεχνικές (συνήθως χημειοφωταύγεια) ανάλογα με τις οδηγίες χρήσης του κάθε 

αντιδραστηρίου και της κατασκευάστριας εταιρείας. Η παραθορμόνη φαίνεται ότι είναι 

υψηλότερη τις πρωινές ώρες και χαμηλότερη τις απογευματινές – βραδινές. Ως εκ τούτου, 

συστήνεται να μετράται το πρωί μαζί με το ασβέστιο και τα αποτελέσματα των μετρήσεών της 

να συνεκτιμώνται με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ασβεστίου. Σήμερα επιδιώκεται η 

μέτρηση να εκφράζει το σύνολο του ακέραιου μορίου της (και των 84 αμινοξέων – 

παραθορμόνη intact) και διενεργείται πλέον με μεγαλύτερη αξιοπιστία, συγκριτικά με το 

παρελθόν, με τη βοήθεια νεότερης γενιάς αντιδραστηρίων. Στα νεότερης γενιάς 

αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και παράλληλα δύο αντισώματα, ένα για το 

αμινοτελικό και ένα για το καρβοξυτελικό άκρο της. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται σημαντικά 

τόσο η ευαισθησία όσο και η ειδικότητα της εξέτασης και ανιχνεύονται όχι μόνο οι αυξημένες 

συγκεντρώσεις παραθορμόνης αλλά και τα κατεσταλμένα επίπεδά της σε περιπώσεις 

υπερασβεστιαιμίας που δεν οφείλονται σε υπερπαραθυρεοειδισμό. 

Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα μέτρησης τμημάτων του μορίου της, που επίσης 

κυκλοφορούν στο αίμα, είτε του αμινοτελικού (N terminal), είτε του καρβοξυτελικού (C 

terminal), είτε και ενδιαμέσων τμημάτων της, με τη χρήση ανάλογων αντιδραστηρίων που 

υπάρχουν στο εμπόριο. Βασικό μειονέκτημα στις μετρήσεις της παραθορμόνης αποτελεί το 



γεγονός ότι δεν είναι ακόμη «προτυποποιημένες» επειδή ουσιαστικά, πρακτικά, δεν υπάρχει 

ακόμη «μέθοδος αναφοράς».  

3) Βιταμίνη D: συνήθως μετράμε την 25 υδροξυβιταμίνη D (ολική) διότι είναι εύκολα  

μετρήσιμη με συμβατικές τεχνικές και τα αποτελέσματα των μετρήσεών της  χαρακτηρίζονται  

γενικά από  αξιοπιστία. Αντίθετα για την 1.25 διυδροξυβιταμίνη D  υπάρχουν εγγενείς 

δυσκολίες στη μέτρησή της τουλάχιστον με συμβατικές τεχνικές (κυρίως λόγω του μικρού 

χρόνου ημίσειας ζωής της) ώστε εγείρεται ζήτημα αξιοπιστίας των  αποτελεσμάτων  των  

μετρήσεών  της. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η  μέτρηση  της  25 υδροξυβιταμίνης D 

(ολικής) αρκεί ως διαγνωστική παράμετρος στη διαγνωστική  προσπέλαση των διαταραχών 

της  βιταμίνης D, αφού  σε γενικές γραμμές αντικατοπτρίζει  αξιόπιστα και τα επίπεδα της  

1.25 διυδροξυβιταμίνης D (του  ενεργού μεταβολίτη της D). Τιμές αναφοράς της 25 

υδροξυβιταμίνης D: α) Έλλειψη: < 11 ng/mL, β) Ανεπάρκεια:  11-29 ng/mL, γ) Επάρκεια:  30 

- 100 ng/mL, δ) Τοξικότητα:  >100 ng/mL.  

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου διαγνωστικά  απαιτείται οπωσδήποτε η μέτρηση  της  

1.25 διυδροξυβιταμίνης D όπως επί  νεφρικής νόσου (έκπτωση  νεφρικής λειτουργίας) ή  σε 

καταστάσεις ενδογενούς υπερπαραγωγής βιταμίνης D (π.χ κακοήθειες). Αναφέρεται τρόπος 

αξιόπιστης μέτρησης με συνδυασμό  συμβατικών  και ραδιοανοσολογικών  τεχνικών.  

 

Φωσφόρος (P) 

Στον  ανθρώπινο  οργανισμό  υπολογίζεται ότι είναι συνολικά γύρω στα 700 gr. Tο  85%  της 

ποσότητας αυτής βρίσκεται στην κρυσταλλική δομή του σκελετού ενώ τo υπόλοιπο 15% 

βρίσκεται στους σκελετικούς μυς και στα σπλάχνα. Αποτελεί κύριο  ενδοκυττάριο  ανιόν ενώ 

ελάχιστη  ποσότητά του  (0.03%)  βρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο. 

Η μισή ποσότητα (50%) του κυκλοφορούντος φωσφόρου είναι ελεύθερος – ιονισμένος, 35%  

είναι συνδεδεμένος με κατιόντα (Να, Ca, Mg) και  15%  συνδεδεμένος με πρωτεΐνες.  

Ο βιολογικός του ρόλος συνίσταται στα παρακάτω:  

➢ Δομικό  στοιχείο (μεμβρανών – βιομορίων) 

➢ Ενεργοποιητής – ρυθμιστής  ενζυμικής  δραστηριότητας 

➢ Βασικό δομικό στοιχείο του ΑΤΡ 

➢ Συμμετοχή στην διακυτταρική επικοινωνία 

➢ Συμμετοχή  στη μυϊκή σύσπαση / χάλαση  

➢ Συμμετοχή  στη νευρική αγωγιμότητα 

➢ Ρόλος στην πήξη του αίματος 

➢ Ρόλος στην χημειοταξία  / φαγοκυττάρωση 



Για την ομοιοστασία του συνεργάζονται οι ίδιες τρεις οργανικές δομές του σώματος που 

συνεργάζονται και για την ομοιοστασία του ασβεστίου. Τα οστά, οι νεφροί και το έντερο. 

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η προσπάθεια διατήρησης των επιπέδων του 

φωσφόρου σε σταθερά επίπεδα.  

Ειδικά ως προς τους νεφρούς, αναφέρεται ότι περίπου 6 gr / 24ωρο διηθούνται στα νεφρικά 

σωμάτια (περνούν στο πρόουρο) από τα οποία, υπό κανονικές συνθήκες, επαναρροφώνται  

από τα νεφρικά σωληνάρια περίπου τα 5.4 gr (το 90%) ενώ απεκκρίνονται τελικά με τα ούρα 

περίπου 0.6 gr ή  600 mg / 24h. 

Αύξηση της νεφρικής απέκκρισης παρατηρείται σε: αυξημένη  διαιτητική πρόσληψη, αύξηση  

της  PTH, λήψη φαρμάκων (διουρητικά, κορτικοειδή) και  οξέωση. 

Ελάττωση της νεφρικής απέκκρισης παρατηρείται σε: μειωμένη διαιτητική πρόσληψη, 

ορμονικές διαταραχές (υπερθυρεοειδισμός), αλκάλωση, υπερασβεστιαιμία και χορήγηση 

1.25  διυδροξυβιταμίνης D.  

 

Διαταραχές της ομοιοστασίας του φωσφόρου 

Α) Υποφωσφαταιμία 

Χαρακτηρίζεται η ελάττωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου πλάσματος < 2.5 mg/dl. 

Διακρίνεται: σε μέτρια υποφωσφαταιμία (1.0 mg/dl < P < 2.5 mg/dl) που συνήθως διαδράμει 

ασυμπτωματικά και σε σοβαρή υποφωσφαταιμία (P < 1.0 mg/dl) με  συμπτωματολογία από 

το Κ.Ν.Σ, το καρδιαγγειακό και το μυοσκελετικό σύστημα. 

Αίτια υποφωσφαταιμίας: 

- Δυσαπορρόφηση από το πεπτικό: σε αλκοολισμό, σύνδρομα δυσαπορρόφησης, έλλειψη 

βιταμίνης D ή χρήση αντιόξινων με μαγνήσιο ή αλουμίνιο. 

- Πρωτοπαθής ( ή δευτεροπαθής) υπερπαραθυρεοειδισμός.  

- Αυξημένες νεφρικές απώλειες (νεφροπάθειες). 

Ψευδο-υποφωσφαταιμία παρατηρείται σε χορήγηση μαννιτόλης (ουσία που προκαλεί 

ωσμωτική διούρηση)  σε μεγάλες δόσεις. Η μαννιτόλη παρεμβαίνει στις χρωματομετρικές 

μεθόδους προσδιορισμού του φωσφόρου (δημιουργία «μολυβδαινικού» συμπλόκου) αλλά 

προκαλεί και ηπίως αυξημένη νεφρική αποβολή φωσφόρου  (με τα ούρα). 

Β) Υπερφωσφαταιμία 

Χαρακτηρίζεται η  αύξηση της  συγκέντρωσης του  φωσφόρου  πλάσματος  > 5.0 mg/dl. 

Παρατηρείται σε εξωγενή χορήγηση φωσφόρου, σε χημειοθεραπεία μεταστατικών όγκων, σε 

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και σε ενδοκρινοπάθειες. Συνήθως αναφέρονται  ήπιες κλινικές 

εκδηλώσεις όπως αιμωδίες, κράμπες, κνησμός και αύξηση αντανακλαστικών.  



Ψευδοϋπερφωσφαταιμία παρατηρείται συνήθως σε υπερλιπιδαιμία, υπερχολερυθριναιμία 

και παραπρωτεϊναιμία.  
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