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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα νοσήματα  οστικού μεταβολισμού τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες 

περιλαμβάνουν πολλές κληρονομικές και επίκτητες καταστάσεις διαφορετικής αιτιολογίας. 

Κάποιες από αυτές είναι πρωτοπαθείς στα οστά, ενώ άλλες είναι δευτεροπαθείς λόγω 

διατροφικών ελλείψεων, χρόνιων ασθενειών ή/και θεραπείας με συγκεκριμένα φάρμακα. 

Οι μεταβολικές διαταραχές των οστών μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

α) Διαταραχές επιμετάλλωσης (ραχίτιδα στα παιδιά - οστεομαλακία στους ενήλικες: 

σιτιογενής και γενετικές μορφές, υποφωσφατασία, διαταραχές παραθυρεοειδών αδένων) 

και β) Oστεοπόρωση (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής). Πρώιμη ταυτοποίηση και θεραπεία 

των δυνητικών  παραγόντων κινδύνου είναι βασική για τη σκελετική υγεία στην ενηλικίωση, 

αλλά και την αντιμετώπιση των επιπλοκών τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. 

Η εργαστηριακή διερεύνηση των μεταβολικών διαταραχών του οστού περιλαμβάνει το 

βασικό σκελετικό προφίλ και το εξειδικευμένο σκελετικό προφίλ. Το βασικό σκελετικό 

προφίλ περιλαμβάνει τις εξής πρωινές μετρήσεις στον ορό του ασθενούς: ασβέστιο (Ca), 

φωσφόρο (P), μαγνήσιο (Mg), αλκαλική φωσφατάση (ALP), κρεατινίνη, αλβουμίνη, 

λευκώματα, γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση (γGT), 25(ΟΗ) βιταμίνη D και παραθορμόνη (ΡΤΗ). 

Στο προφίλ αυτό περιλαμβάνεται και η 1,25(ΟΗ)2 βιταμίνη D, η οποία πρέπει να μετράται 

μόνο σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) και ραχίτιδες γενετικής αιτιολογίας. Την ίδια 

μέρα θα πρέπει να ληφθεί δείγμα δεύτερης πρωινής ούρησης για μέτρηση των κλασμάτων 

Ca/κρεατινίνη και Ρ/κρεατινίνη. Οι εξετάσεις ούρων περιλαμβάνονται κυρίως στο 

διαγνωστικό πρωτόκολλο των παιδιών και όχι των ενηλίκων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

εκτελούνται σε ενήλικες. Ο μικρός ασθενής θα πρέπει να είναι νηστικός από τις 10:00 μμ το 

προηγούμενο βράδυ, να ουρήσει στις 06:00 πμ και να απορριφθεί το δείγμα αυτό, να 

ξυπνήσει στις 08:00-09:00, οπότε και θα συλλεχθεί το δεύτερο πρωινό δείγμα. Μέχρι τις 

06:00 το πρωί ο ασθενής μπορεί να πιει νερό.  

Από αυτές τις εργαστηριακές εξετάσεις, η παραθορμόνη και η αλκαλική 

φωσφατάση έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Όσον αφορά την παραθορμόνη δεν έχει 

καθοριστεί ποιό είναι το καλύτερο δείγμα για τη μέτρησή της. Έχει όμως επικρατήσει η 

μέτρησή της σε πλάσμα που τοποθετείται σε πάγο, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί 

αμέσως, διότι λόγω της ευαισθησίας του το μόριο καταστρέφεται. Όσον αφορά την 

αλκαλική φωσφατάση στα παιδιά, τα προβλήματα είναι τα εξής: πολλά εργαστήρια δεν 

έχουν φυσιολογικές τιμές παιδιών -και αναφέρουν αυτές των ενηλίκων- ή δεν έχουν 

κατώτερες φυσιολογικές τιμές. Επιπλέον, υπάρχει απόκλιση 30-70% της μέτρησης του ίδιου 

δείγματος σε διαφορετικά εργαστήρια, λόγω διαφορετικής μεθόδου. Για τον λόγο αυτό θα 
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πρέπει να γίνεται μέτρηση της ALP και κατά προτίμηση και των λοιπών εξετάσεων στο ίδιο 

εργαστήριο κατά την παρακολούθηση του ασθενούς. Όταν η ALP είναι υψηλή, αρχικά 

διευκρινίζουμε αν υπάρχει ηπατική δυσλειτουργία, χωρίς να προχωράμε απαραίτητα σε 

μέτρηση κλασμάτων, αφού το σκελετικό κλάσμα υπερτερεί κατά πολύ του ηπατικού στην 

παιδική ηλικία και δεν προβλέπεται η πληροφορία αυτή να αλλάξει τη διάγνωση και τη 

θεραπεία. Αντίθετα στους ενήλικες, εφαρμόζεται η μέτρηση των κλασμάτων. Μεγαλύτερη 

αξία έχει η συνεκτίμηση των υπολοίπων παραμέτρων του βασικού σκελετικού προφίλ και 

τα ευρήματα από την κλινική εξέταση, καθώς και το ιστορικό καταγμάτων ή οστικού 

άλγους, που κατευθύνουν προς τα επόμενα βήματα διερεύνησης. Μια συχνή παγίδα ιδίως 

στα παιδιά, είναι η ενασχόληση με τις πολύ υψηλές τιμές ALP και όχι με τις πολύ χαμηλές 

τιμές, οι οποίες όμως μπορεί να είναι  ενδεικτικές λ.χ. υποφωσφατασίας. Μολονότι δεν 

υπάρχει ομοφωνία για όλα τα χρόνια νοσήματα σε ό,τι αφορά την ανάγκη διερεύνησης του 

οστικού μεταβολισμού, θεωρείται καλή πρακτική σε παιδιά με πολλούς παράγοντες 

κινδύνου για το οστό, να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος σε ετήσια βάση.  

 Το εξειδικευμένο οστικό προφίλ περιλαμβάνει τους δείκτες εναλλαγής των οστών, δηλαδή 

τους δείκτες σχηματισμού και τους δείκτες απορρόφησής τους. Δεν υπάρχουν ενιαίες 

παιδιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες (ομοφωνία) για τη μέτρηση των δεικτών οστικού 

μεταβολισμού. Oι πρώτοι μετρώνται στον ορό, ενώ η μέτρηση των δεύτερων γίνεται στα 

δεύτερα πρωινά ούρα αλλά και στον ορό, λ.χ. η ανθεκτική στο τρυγικό άλας όξινη 

φωσφατάση (bone TRAP, tartate resistant acid phosphatase). Η μέτρησή τους στα παιδιά 

γίνεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και στις ελάχιστες περιπτώσεις που χορηγούνται 

διφωσφονικά σε εξειδικευμένα κέντρα, όπου έχουν ένδειξη μόνο όταν είναι αυξημένος ο 

οστικός μεταβολισμός. Διαγνωστικά δεν έχουν αξία. Στην Ελλάδα υπάρχει εργαστήριο 

μεταβολισμού των οστών στα παιδιά (με φυσιολογικές τιμές για αυτά) στο οποίο 

πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εξετάσεις. Πρόκειται για τον Τομέα νοσημάτων 

μεταβολισμού οστών και μετάλλων του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, στο νοσοκομείο 

Παίδων «Αγία Σοφία». Οι εξετάσεις, που γίνονται εκεί, περιλαμβάνουν, για μεν τον οστικό 

σχηματισμό, μέτρηση στον ορό του καρβοξυ-τελικού προπεπτιδίου του προκολλαγόνου 

τύπου Ι (PICP, procollagen type I carboxy terminal propeptide) και της οστεοκαλσίνης (OC, 

osteocalcin), που είναι προϊόν των οστεοβλαστών. Από τους δείκτες οστικής απορρόφησης 

μετράται στον ορό το κλάσμα δεοξυπυριδινολίνη/κρεατινίνη ούρων (η δεοξυπυριδινολίνη 

είναι προϊόν των οστεοκλαστών). Μία επιπλέον εξέταση που γίνεται στη διερεύνηση των 

νοσημάτων του οστικού μεταβολισμού είναι η μέτρηση του αυξητικού παράγοντα που 

μοιάζει με την ινσουλίνη (IGF-I, insulin-like growth factor τύπου Ι ή σωματομεδίνη), ως 

δείκτη εναπόθεσης νέου οστού (bone modeling).  Όλες αυτές οι εξετάσεις, για να είναι 

αξιόπιστες,  θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον έξι εβδομάδες μετά από κάταγμα και μία 

εβδομάδα μετά από λοίμωξη.  

Οι πιο σημαντικές κλινικές συνέπειες των ασθενειών του οστικού μεταβολισμού τόσο στα 

παιδιά όσο και στους ενήλικες είναι οι οστικές παραμορφώσεις και τα κατάγματα χαμηλής 

φόρτισης που οδηγούν σε οστικό πόνο, οι διαταραχές κινητικότητας και η αναπηρία. Στα 

παιδιά παρατηρείται επιπλέον μειωμένη σωματική ανάπτυξη. Στις περισσότερες 

καταστάσεις είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη δίαιτα με ασβέστιο και 

βιταμίνη D και επαρκή σωματική δραστηριότητα για πρόληψη. Στις δευτεροπαθείς οστικές 
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νόσους, η θεραπεία του υποκείμενου νοσήματος είναι βασική. Όσον αφορά στις 

περισσότερες γενετικές διαταραχές αναμένονται γονιδιακές θεραπείες στο μέλλον. 

Διαταραχές επιμετάλλωσης των οστών 

1. Ραχίτιδα-Οστεομαλακία 

Ανεπαρκής επιμετάλλωση των οστών από Ca και Ρ οδηγεί σε ραχίτιδα ή 

οστεομαλακία. Η ραχίτιδα αναφέρεται στην ανεπαρκή επιμετάλλωση της αυξητικής 

πλάκας, καθώς και στην αρχιτεκτονική καταστροφή αυτής της δομής, επομένως 

αναφέρεται αποκλειστικά στον αναπτυσσόμενο σκελετό. Η οστεομαλακία αναφέρεται στη 

διαταραγμένη επιμετάλλωση της θεμέλιας ουσίας και αφορά μόνο τους ενήλικες.  

 

 

 

Μορφές ραχίτιδας 

Η ραχίτιδα διακρίνεται σε ασβεστιοπενική και φωσφοροπενική.  Η ασβεστιοπενική 

διακρίνεται σε σιτιογενή από διατροφική έλλειψη βιταμίνης D και σε γενετική που είναι 

σπανιότερη. Η γενετική διακρίνεται σε ανεπάρκεια της 1-α υδροξυλάσης (παλαιότερη 

ονομασία: εξαρτώμενη από τη βιταμίνη D ραχίτιδα τύπου 1), σε ανεπάρκεια της 25 

υδροξυλάσης (ποικίλης βαρύτητας)  και σε κληρονομική αντίσταση στη βιταμίνη D 

(παλαιότερη ονομασία: εξαρτώμενη από τη βιταμίνη D ραχίτιδα τύπου 2). Η 

ασβεστιοπενική ραχίτιδα αναφέρεται σε διαταραχές στις οποίες η εντερική απορρόφηση 

του Ca είναι μικρή για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις σε Ca της οστικής 

ανάπτυξης. Χρησιμοποιείται επίσης και ο όρος υπασβεστιαιμική ραχίτιδα, αλλά μπορεί να 

είναι παραπλανητικός, διότι η ασβεστιοπενική ραχίτιδα δεν σχετίζεται πάντα με χαμηλά 

επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Η φωσφοροπενική ραχίτιδα διακρίνεται σε Χ-συνδεόμενη 

υποφωσφαταιμία, κληρονομική υποφωσφαταιμική ραχίτιδα με υπερασβεστιουρία και 

διατροφική στέρηση του Ρ. Η φωσφοροπενική ραχίτιδα προκαλείται συνήθως από νεφρική 

απώλεια Ρ. 

 

Αιτίες οστεομαλακίας 

Η οστεομαλακία μπορεί να οφείλεται σε: α) διαταραχές της βιταμίνης D β) διαταραχές της 

ομοιόστασης του φωσφόρου γ) ανεπάρκεια του ασβεστίου δ) πρωτογενείς διαταραχές της 

θεμέλιας ουσίας και ε) αναστολείς της επιμετάλλωσης. Κάποιες από αυτές τις καταστάσεις 

θα αναφερθούν αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

Ορισμός της ανεπάρκειας της βιταμίνης D  

Είναι δύσκολος ο ορισμός της ανεπάρκειας της βιταμίνης D στα παιδιά. Υπάρχουν διάφορες 

μελέτες και συστάσεις που προτείνουν ποικίλα όρια.  Τα πιο πρόσφατα στάνταρ για τον 

ορισμό της κατάστασης της βιταμίνης D στα παιδιά και τους εφήβους είναι οι συστάσεις 

2016 Global Consensus recommendations, οι οποίες είναι παρόμοιες με τις συστάσεις του 

2011 της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και βασίζονται στις μετρήσεις της 

25(ΟΗ) D: 

• Επάρκεια βιταμίνης D: 20-100 ng/mL (50-250 nmol/L) 

• Ανεπάρκεια βιταμίνης D: 12-20 ng/mL (30-50 nmol/L) 
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• Βαριά έλλειψη βιταμίνης D: <12 ng/mL (<30 nmol/L) 

Για τους ενήλικες, οι περισσότερες ομάδες προτείνουν τις παραπάνω τιμές. 

 Αντίθετα, η Ενδοκρινολογική Παιδιατρική Εταιρεία στις συστάσεις του 2011 χρησιμοποιεί 

υψηλότερα όρια [ανεπάρκεια, όταν 25(ΟΗ)D<30 ng/dl (75 nmol/L) και βαριά έλλειψη, όταν 

25(ΟΗ)D ≤ 20 ng/dL (50 nmol/L)]. Με αυτά τα στάνταρ είναι πιο πιθανό να χαρακτηρισθεί 

ένας ασθενής ως ανεπαρκής ή μερικώς ανεπαρκής.  

Κλινικές εκδηλώσεις της ραχίτιδας-οστεομαλακίας.  

Ανάλογα με τη σοβαρότητα, το παιδί  μπορεί να είναι ασυμπτωματικό ή να παρουσιάζεται 

με διάφορους βαθμούς πόνου ή ευαισθησίας, κινητική καθυστέρηση, μειωμένη ανάπτυξη 

και αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις. Στα βρέφη, μπορεί να εκδηλώνεται με 

καθυστερημένη σύγκλειση των πηγών του κρανίου, κρανιόφθιση, προπέτεια μετώπου, 

διόγκωση των πλευροχονδρικών συνδέσμων, πλάτυνση των καρπών και των αστραγάλων, 

κυρτά πόδια, βλαισό ή ραιβό γόνατο. 

Αντίστοιχα, ο ενήλικας μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ή να παρουσιάζει οστεοπενία 

ακτινολογικά. Μπορεί επίσης να έχει συγκεκριμένα συμπτώματα, ανεξάρτητα από την 

υποκείμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του διάχυτου πόνου οστών και αρθρώσεων, 

μυϊκή αδυναμία και δυσκολία στο περπάτημα. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι τάση στα 

οστά, κατάγματα, περπάτημα στα τέσσερα, μυϊκοί σπασμοί, κράμπες, θετικό σημείο 

Chvostek και μυρμήγκιασμα/μούδιασμα. 

Ακτινολογικά ευρήματα της ραχίτιδας-οστεομαλακίας 

Τα ακτινολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν οστεοπενία και κυπελλοειδή παραμόρφωση 
των μεταφύσεων των οποίων το όριο είναι ασαφές. Επίσης, παρατηρούνται πεπλατυσμένες 
επιφύσεις, ενώ σε βαριές περιπτώσεις, λόγω των ανωτέρω αλλοιώσεων, μπορεί να 
σημειώνονται αυτόματα κατάγματα.  

Τα ακτινολογικά ευρήματα στους ενήλικους είναι λιγότερο έντονα από αυτά των παιδιών. 
Μειωμένη οστική πυκνότητα με λέπτυνση του φλοιού είναι το πιο κοινό εύρημα, αλλά δεν 
είναι καθόλου ειδικό. Πιο ειδικές είναι οι αλλαγές στα σπονδυλικά σώματα και στις ζώνες 
του Looser.  

Βιοχημικά ευρήματα της ραχίτιδας-οστεομαλακίας 

Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D ελαττώνει την εντερική απορρόφηση του φωσφόρου και του 

ασβεστίου. Η ΡΤΗ αυξάνεται, προκαλώντας κινητοποίηση του ασβεστίου από το οστό, έτσι 

ώστε τα επίπεδα του ασβεστίου του ορού να παραμένουν φυσιολογικά ή ηπίως 

ελαττωμένα.  

Οι βιοχημικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την ήπια, μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια της 

βιταμίνης D φαίνονται στον πίνακα 1. Στην πιο βαριά ανεπάρκεια της βιταμίνης D, το Ca και 

ο Ρ είναι φυσιολογικά ή ηπίως ελαττωμένα, η 25(ΟΗ)D ελαττωμένη και η ΡΤΗ και η ALP 

αυξημένες. Τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D αρχικά αυξάνονται σε απάντηση των αυξημένων 

επιπέδων της PTH, αλλά μπορεί στη συνέχεια να ελαττωθούν λόγω της χαμηλής 

συγκέντρωσης της 25(ΟΗ)D. 
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Τα χαμηλά επίπεδα του φωσφόρου μπορεί να προκαλέσουν μυϊκή αδυναμία και δυσφορία 

και τα παιδιά μπορεί να έχουν δυσκολία να σταθούν ή να περπατήσουν. Ο χαμηλός Ρ  

επίσης αποτρέπει την απόπτωση των υπερτροφικών χονδροκυττάρων, προκαλώντας 

αποδιοργάνωση της αυξητικής πλάκας. Το χαμηλό Ca και ο χαμηλός Ρ οδηγούν σε χαμηλό 

προϊόν Ca-P και στη συνέχεια σε ελαττωματική επιμετάλλωση στα αναπτυσσόμενα παιδιά, 

που είναι χαρακτηριστικό της ραχίτιδας. 

Ασθενείς με προχωρημένη ραχίτιδα μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή υπασβεστιαιμία, ειδικά 

κατά τη διάρκεια περιόδων ταχείας ανάπτυξης, όπως η νεογνική ηλικία και η εφηβεία, όταν 

η αυξημένη κινητοποίηση του Ca από τα οστά λόγω των αυξημένων επιπέδων της ΡΤΗ  και 

της 1,25(ΟΗ)2D  είναι ανίκανα να συμβαδίσουν με τις αυξημένες ανάγκες σε ασβέστιο. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε επιληψία ή τετανία ή μπορεί να εκδηλωθεί με άπνοια, συριγμό, 

υποτονία, αυξημένα αντανακλαστικά, ειδικά σε πολύ μικρά παιδιά. 

Πίνακας 1. Βιοχημικά ευρήματα ραχίτιδας 

 Τύπος Ca P ALP PTH 25 
(OHD) 

1,25 
(OH)2 D 

Ca  
ούρων 

Caπενική 
Ραχίτιδα 

Από ανεπάρκεια D ↓ ή κφ ↓ ή κφ ↑ ή 
↑↑ 

↑ ↓ ↑ή κφ* ↓ ή κφ 

Ανεπάρκεια  
1-α-υδροξυλάσης 

↓ ↓ ή κφ ↑↑ ↑ κφ ↓ ↓ 

Ανεπάρκεια  
25-υδροξυλάσης 

↓ ή κφ ↓ ↑↑ ↑ ↓ κφ ↓ 

Κληρονομική 
αντίσταση στη D 

↓ ↓ ή κφ ↑↑ ↑ κφ  ↑↑ ↓ 

Pπενική 
ραχίτιδα 

X-συνδεδεμένη 
υποφωσφαταιμία 

κφ ↓↓ ↑ κφ ή 
ήπια ↑ 

κφ κφ ή ↓   ↓ 

Κληρονομική 
υποφωσφαταιμική 
ραχίτιδα με 
υπερασβεστιουρία 

κφ ↓ 
ή↓↓  

↑ κφ ή ↓ κφ ↑ ↑ 

Διατροφική στέρηση Ρ ↑ ή κφ ↓ ↑ή 
↑↑ 

↓ ή κφ κφ ↑ ↑ ή κφ 

 

*Στη ραχίτιδα από ανεπάρκεια βιταμίνης D, η 1,25 (ΟΗ)2 D μπορεί να είναι αυξημένη ή 

φυσιολογική. Περιστασιακά μπορεί να είναι και ελαττωμένη. 

Οστεομαλακία επαγόμενη από όγκους (tumor-induced osteomalacia) 

Είναι σπάνιο παρανεοπλασματικό σύνδρομο, σποραδικό και μη κληρονομούμενο, που 

προκαλείται από την παραγωγή του FGF23 από τους όγκους και αφορά κυρίως τους 

ενήλικες. Όταν ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών 23 είναι αυξημένος (fibroblast 

growth factor 23, FGF23) προκαλείται υποφωσφαταιμία, ραχίτιδα, οστεομαλακία και, 

συχνά, δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Είναι μία σπάνια κατάσταση με λιγότερα 

από χίλια περιστατικά παγκοσμίως (τρία μόνο από αυτά αφορούν παιδιά). Κλινικά 

χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία, οστικό πόνο και κατάγματα. Τα κύρια βιοχημικά 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν υποφωσφαταιμία εξαιτίας της νεφρικής απώλειας του 

φωσφόρου, δυσανάλογα φυσιολογική ή πολύ χαμηλή τιμή της 1,25 διυδρόξυ βιταμίνης D 

και φυσιολογικό ή αυξημένο FGF23. Η οστεομαλακία η επαγόμενη από όγκους προκαλείται 
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από μικρούς, αργά αναπτυσσόμενους, καλοήθεις, μεσεγχυματικούς όγκους που προκαλούν 

φωσφατουρία και εντοπίζονται σχεδόν οπουδήποτε στο σώμα από το κρανίο μέχρι τα 

πόδια, στους μαλακούς ιστούς ή στα οστά. Ενώ η αντιμετώπιση αυτής της νόσου φαίνεται 

άμεση,  θεωρώντας ότι η πλήρης εκτομή του όγκου οδηγεί στη θεραπεία του, ο εντοπισμός 

αυτών των συχνά μικροσκοπικών όγκων είναι συχνά μία πρόκληση. Για το σκοπό αυτό 

απαιτείται συστηματική προσέγγιση. Ξεκινά με πλήρες ιατρικό ιστορικό και φυσική 

εξέταση, που ακολουθείται από λειτουργική απεικόνιση και επιβεβαίωση των 

ταυτοποιημένων βλαβών με ανατομική απεικόνιση. Όταν αφαιρεθεί ο όγκος, ο φώσφορος 

επανέρχεται στο φυσιολογικό και γίνεται εκ νέου επιμετάλλωση των οστών.  

Ως παραλλαγή της νόσου αυτής, έχει αναφερθεί μη νεοπλασματική μεσολαβούμενη από 

τον FGF23 υποφωσφαταιμία σε δύο παιδιά με ατρησία χοληφόρων. Η κατάσταση 

αντιμετωπίστηκε με μεταμόσχευση ήπατος και τα παθολογικά ηπατοκύτταρα 

χρωματίστηκαν θετικά για τον FGF23. 

 

Άλλες καταστάσεις που προκαλούν οστεομαλακία 

α. Νεφρωσικό σύνδρομο 

Το νεφρωσικό σύνδρομο μπορεί να προκαλέσει οστεομαλακία εξαιτίας της απώλειας των 

μεταβολιτών της βιταμίνης D στα ούρα. Οι μεταβολίτες της βιταμίνης D συνδέονται στενά 

με τις πρωτεΐνες που δεσμεύουν την βιταμίνη D και την αλβουμίνη. Οι ασθενείς με 

νεφρωσικό χάνουν μεγάλα ποσά αυτών των πρωτεϊνών κι έτσι ξεπλένουν τις αποθήκες τους 

σε βιταμίνη D. Μπορεί να έχουν χαμηλά επίπεδα των μεταβολιτών της βιταμίνης D, ενώ οι 

ελεύθερες συγκεντρώσεις είναι λιγότερο επηρεασμένες. 

β. Ηπατική οστεοδυστροφία 

Ηπατική οστεοδυστροφία είναι η νόσος των οστών που σχετίζεται με την ηπατική νόσο. Η 

ηπατική νόσος προκαλεί τόσο οστεομαλακία όσο και οστεοπόρωση ανάλογα με τo κράτος. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι ασθενείς έχουν οστεοπόρωση. Και τις δύο καταστάσεις 

εμφανίζουν στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η έλλειψη βιταμίνης D είναι συχνότερη. Η 

παραγωγή της 25(ΟΗ) βιταμίνης D επηρεάζεται μόνο στα τελικά στάδια της ηπατικής 

ανεπάρκειας. 

γ. Οστεομαλακία επαγόμενη από φάρμακα 

Η φαινυτοΐνη και η φαινοβαρβιτάλη είναι αντιεπιληπτικά φάρμακα που επάγουν ένζυμα, 

τα οποία μεταβολίζουν τα φάρμακα στο ήπαρ και αλλάζουν τον ηπατικό μεταβολισμό της 

βιταμίνης D και των μεταβολιτών της. Η ριφαμπικίνη (αντιφυματικό) επίσης δρα με 

παρόμοιο μηχανισμό. Χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D ανευρίσκονται σε αυτούς τους ασθενείς, 

ενώ η 1,25(ΟΗ)2D επηρεάζεται λιγότερο. Η χρόνια θεραπεία με αυτά τα φάρμακα δεν 

φαίνεται να οδηγεί σε κλινικά σημαντική οστική νόσο, παρά μόνο σε άτομα με 

προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως η ελλιπής έκθεση στον ήλιο και η φτωχή διατροφή. Τα 

παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα από τους ενήλικους. 
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δ. Ινώδης Δυσπλασία 

Η ινώδης δυσπλασία προκύπτει από ενεργοποιητικές μεταλλάξεις στο GNAS γονίδιο, το 

οποίο κωδικοποιεί την άλφα Gs. Είναι μέρος του συνδρόμου McCune-Albright. Οι οστικές 

βλάβες σε αυτή τη διαταραχή υπερπαράγουν FGF23, που οδηγεί σε υποφωσφαταιμία, 

οστεομαλακία και δυσανάλογα φυσιολογική 1,25(ΟΗ)2D. Αυτές οι βλάβες μπορεί να είναι μονο-

οστικές ή πολυ-οστικές με την έκταση του οστού που συμμετέχει να σχετίζεται με την υπερέκκριση 

του FGF23 και επομένως και της παρατηρούμενης υποφωσφαταιμίας. 

2. Υποφωσφατασία  

Η υποφωσφατασία είναι μία πολύ σπάνια κληρονομική μεταβολική νόσος, που 

χαρακτηρίζεται από διαταραχή της επιμετάλλωσης των οστών εξαιτίας της χαμηλής 

δραστηριότητας του μη ειδικού ιστικού ισοενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης (tissue-

nonspecific isoenzyme of alkaline phosphatase (TNSALP). Προκαλείται από μεταλλάξεις που 

οδηγούν σε απώλεια της λειτουργίας του γονιδίου που κωδικοποιεί αυτή την κυτταρική 

φωσφοϋδρολάση. Μέχρι σήμερα, πάνω από 340 τέτοιες μεταλλάξεις, κυρίως 

αντικατάσταση ενός αμινοξέος, έχουν ταυτοποιηθεί στους ασθενείς με υποφωσφατασία.  

Η κληρονομικότητα είναι αυτοσωματική είτε υπολειπόμενη είτε επικρατούσα.  Η συχνότητα 

της νόσου στην Ευρώπη υπολογίζεται 1 στις 300.000 για τις σοβαρές μορφές και 1 στις 

6.370 για τις μορφές μέτριας βαρύτητας. Η υποφωσφατασία χαρακτηρίζεται από ευρέος 

φάσματος βαρύτητα και μπορεί να είναι θανατηφόρος στη μήτρα ή να μην εκδηλώνεται 

μέχρι τα μέσα της ενήλικης ζωής. Υπάρχουν έξι μορφές της νόσου: η «οδοντική», η οποία 

εκδηλώνεται με οδοντικές επιπλοκές και μορφές που αντανακλούν την ηλικία του 

ασθενούς κατά την οποία εκδηλώνεται η νόσος του σκελετού ή άλλες σημαντικές 

επιπλοκές: «ενήλικη», «παιδική», «βρεφική», «περιγεννητική» και η «καλοήθης 

προγεννητική» που αναφέρεται στη δυσμορφία του σκελετού in utero ή στη γέννηση που 

ex utero βελτιώνεται αυτόματα. Η «ψευδοϋποφωσφατασία» είναι η νεογνική 

υποφωσφατασία, όπου η δραστηριότητα της ALP είναι παραδόξως φυσιολογική ή 

αυξημένη στις μη λειτουργικές δοκιμασίες των κλινικών εργαστηρίων. Τέλος, υπάρχουν 

άτομα που έχουν ένα ελαττωματικό γονίδιο της ALP, χωρίς καθόλου συμπτώματα, και 

χαρακτηρίζονται ως φορείς.  Στην υποφωσφατασία, η εξωκυττάρια συσσώρευση 

ανόργανου πυροφωσφορικού, ενός δυνητικού αναστολέα της επιμετάλλωσης των οστών 

οδηγεί συχνά σε ραχίτιδα ή οστεομαλακία στους ενήλικες. Στα προσβεβλημένα νεογέννητα, 

βρέφη και παιδιά, η υποφωσφατασία μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις των άκρων, 

μυϊκή αδυναμία, μυοσκελετικό πόνο, κατάγματα, φτωχή ανάπτυξη και πρώιμη απώλεια 

των νεογιλών δοντιών. Όταν η υποφωσφατασία παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης, οι ακτινογραφίες μπορούν να αποκαλύψουν παθογνωμονικά χαρακτηριστικά 

στον σκελετό.  

Διάγνωση της υποφωσφατασίας 

Η διάγνωση της υποφωσφατασίας γίνεται αξιόπιστα εδώ και 70 χρόνια, όταν επίμονη 

υποφωσφατασία (χαμηλή δραστηριότητα της ALP) ταιριάζει με το ιατρικό ιστορικό, τη 

φυσική εξέταση, τις εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας και τα ακτινολογικά ευρήματα. Η 

μέτρηση της αλκαλικής φωσφατάσης θα πρέπει να γίνει στον ορό. Η δέσμευση των ιόντων 
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μαγνησίου ή των ιόντων ψευδαργύρου από χηλικούς παράγοντες θα απενεργοποιήσει την 

ALP. Το εύρος αναφοράς είναι ειδικό για την ηλικία και το φύλο, διότι τα επίπεδα της ALP 

είναι σημαντικά ψηλότερα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και η εφηβεία συμβαίνει 

νωρίτερα στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια.  Ακόμα και η οδοντική υποφωσφατασία 

διαγιγνώσκεται με τον ίδιο τρόπο. Η υποφωσφαταιμία (χαμηλός φωσφόρος ορού) της 

υποφωσφατασίας (χαμηλή ALP) φαίνεται παράδοξη, διότι άλλες μορφές ραχίτιδας ή 

οστεομαλακίας σχετίζονται με υπερφωσφαταιμία. Ο βαθμός της υποφωσφατασίας και της 

συσσώρευσης του υποστρώματος της TNSALP γενικά αντανακλά τη σοβαρότητα της νόσου.  

Διαφορική διάγνωση της υποφωσφατασίας 

Υποφωσφατασία μπορεί να προκύψει από λήψη φαρμάκων (λ.χ. κορτικοειδή, 

χημειοθεραπεία, κλοφιμπράτη, ταμοξιφένη, ή διφωσφονικά),  μαζική μετάγγιση αίματος ή 

πλάσματος, το σύνδρομο γάλακτος-αλκαλικών, δηλητηρίαση από βαρέα ραδιενεργά 

μέταλλα ή τοξικότητα από βιταμίνη D. Ενίοτε συνδυάζεται με κλειδοκρανιακή δυσπλασία. 

Στη διαφορική διάγνωση των χαμηλών τιμών της ALP περιλαμβάνεται επίσης η κοιλιοκάκη, 

ο υποθυρεοειδισμός και ο χαμηλός δείκτης μάζας σώματος (ψυχογενής ανορεξία). 

Θεωρητικά, καταστάσεις που αυξάνουν την ALP ορού (λ.χ. τελευταίο τρίμηνο κύησης, 

ηπατοχολική νόσος, ορθοπαιδικό χειρουργείο και κάταγμα) μπορούν παροδικά να 

εμποδίσουν τη διάγνωση της υποφωσφατασίας, γι’ αυτό απαιτούνται επανειλημμένες 

μετρήσεις διαχρονικά. Υποθετικά, η μέτρηση των ισοενζύμων και των ισομορφών μπορεί να 

είναι χρήσιμη στην περίπτωση αυτή. Επειδή η υποφωσφατασία σπάνια συμβαίνει 

σποραδικά και φορείς μπορεί να εκδηλώσουν υποφωσφατασία, η εξέταση της οικογένειας 

καθώς και του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς για χαμηλή δραστηριότητα της ALP μπορεί 

να είναι αποκαλυπτική. 

 

3. Nόσος του Paget 

Η νεανική νόσος του Paget και η νόσος του Paget των ενηλίκων είναι δύο μη σχετιζόμενες 

μεταξύ τους μορφές της νόσου που οφείλονται σε διαφορετικούς γενετικούς μηχανισμούς. 

Α. Νεανική νόσος του Paget ή υπερφωσφατασία 

Η νεανική νόσος του Paget είναι εξαιρετικά σπάνια, σε αντίθεση με αυτή των ενηλίκων που 

είναι σαφώς συχνότερη. Παρόλα αυτά από τις σκελετικές διαταραχές είναι η συχνότερα 

αναφερόμενη στη βιβλιογραφία. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί περίπου 90 περιστατικά 

της νόσου.  

Η νόσος προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο TNFRSF11B, το οποίο κωδικοποιεί την 

οστεοπροτεγερίνη (osteoprotegerin, OPG). Η απώλεια της δράσης της OPG οδηγεί σε 

γενικευμένη, υπερβολικά γρήγορη εναλλαγή του οστού. Οι κλινικές εκδηλώσεις 

περιλαμβάνουν επιδεινούμενες σκελετικές διαταραχές που αναπτύσσονται στην παιδική 

ηλικία και εξωσκελετικές διαταραχές, όπως απώλεια ακοής, αμφιβληστροειδοπάθεια, 

ασβέστωση των αγγείων και σχηματισμό εσωτερικών ανευρυσμάτων της καρωτίδας. Η 

διάγνωση της νόσου σε παιδί που δεν αναπτύσσεται με φυσιολογικό ρυθμό ή έχει 
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σκελετικές ανωμαλίες ή/και ήπιας φόρτισης κατάγματα βασίζεται αρχικά στα επίπεδα της 

ALP. Τυπικά, η δραστηριότητα της ALP είναι πολύ αυξημένη επανειλημμένως, δείχνοντας τη 

γρήγορη σκελετική αναδόμηση. Τόσο η συνολική ALP όσο και η οστική είναι αυξημένες 

κατά 4-13 φορές. Ωστόσο, δεν υπάρχει συσχέτιση της σοβαρότητας του φαινότυπου με τα 

επίπεδα της ALP. Τα επίπεδά της είναι μεγαλύτερα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 

ελαττώνονται μετά. Άλλοι βιοχημικοί δείκτες (τόσο της απορρόφησης όσο και του 

σχηματισμού των οστών) της οστικής εναλλαγής, όπως το αμινοτελικό πεπτίδιο του 

προκολλαγόνου τύπου Ι (ΡΙΝΡ, procollagen type I N-terminal peptides), το καρβοξυ-τελικό 

τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου (CTX, C-terminal telopeptide of type I collagen), η 

οστεοκαλσίνη, και η ανθεκτική στο τρυγικό άλας όξινη φωσφατάση [(TRAP)5b, tartate-

resistant acid phosphatase], είναι επίσης αυξημένοι τη στιγμή της διάγνωσης.  Η διάγνωση 

επιβεβαιώνεται από ανάλυση των μεταλλάξεων του TNFRSF11B γονιδίου. Η κυκλοφορούσα 

οστεοπροτεγερίνη ποικίλλει από μηδενική ως πάνω από τα φυσιολογικά όρια σε ασθενείς 

με τη «βαλκανική» μετάλλαξη. Η μέτρησή της δεν μπορεί σήμερα να στηρίξει τη διάγνωση 

της νόσου του Paget, η οποία είναι κλινική και μοριακή.  

Β. Νόσος Paget των ενηλίκων 

Η νόσος Paget των ενηλίκων, γνωστή και ως παραμορφωτική οστεΐτιδα, είναι εστιακή 

διαταραχή του οστικού μεταβολισμού που παρατηρείται στον γηράσκοντα σκελετό. 

Χαρακτηρίζεται από επιταχυνόμενο ρυθμό οστικής αναδόμησης, που οδηγεί σε 

υπερανάπτυξη του οστού σε μία (μονοστική νόσος του Paget) ή σε πολλαπλές (πολυοστική 

νόσος του Paget) θέσεις και σε βλαμμένη ακεραιότητα του επηρεασμένου οστού. Οι 

περιοχές που επηρεάζονται συνήθως είναι το κρανίο, η θωρακοσφυϊκή μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης, η πύελος και τα μακρά οστά των κάτω άκρων.  

Η νόσος του Paget είναι αρκετά συχνό εύρημα στο γηράσκον οστό και κυμαίνεται από 2,3  

ως 9% στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η έναρξή της τυπικά γίνεται μετά την ηλικία των 55 με 

ήπια επικράτηση στους άντρες, αλλά όχι σε όλες τις μελέτες. Είναι συχνή στην Αγγλία, 

Σκωτία, Κεντρική Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες που μεταναστεύουν 

πληθυσμοί από αυτά τα κράτη. 

Η πλειοψηφία των ασθενών είναι ασυμπτωματική. Η διάγνωση σε αυτούς τους ασθενείς 

γίνεται συνήθως τυχαία μετά από βιοχημικό έλεγχο ρουτίνας που δείχνει αυξημένο το 

οστικό κλάσμα της ALP ή σε απεικονιστική εξέταση για κάποιον άλλο λόγο που δείχνει 

αλλοιώσεις της νόσου Paget στα οστά.  

Οι δύο κύριες κλινικές εκδηλώσεις της νόσου του Paget είναι ο πρωτογενής πόνος λόγω της 

βλάβης από τη νόσο στο ίδιο το οστό ή δευτερογενώς από την υπερανάπτυξη του οστού και 

τις παραμορφώσεις των προσβεβλημένων οστών, όπως η οστεοαρθίτιδα ή η πίεση των 

νεύρων. Κατάγματα, όγκοι των οστών, νευρολογική νόσος και διαταραχές στην ισορροπία 

ασβεστίου και φωσφόρου μπορεί να παρατηρηθούν. Επιπλέον, λόγω της αυξημένης 

αγγείωσης του προσβεβλημένου οστού, υπερβολική αιμορραγία μπορεί να συμβεί κατά τη 

διάρκεια ορθοπαιδικής εγχείρησης. 
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Άλλα προβλήματα που μπορεί να παρατηρηθούν είναι ριζίτιδα λόγω συνδρόμων συμπίεσης 

νεύρων, χρόνιος πόνος στη μέση, επηρεασμένη λειτουργική κατάσταση, απώλεια ακοής, 

πονοκέφαλος, χειρουργείο αποκατάστασης άρθρωσης.  

Υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη της 

νόσου. Η κληρονομικότητα της νόσου Paget φαίνεται να οφείλεται σε επικρατές 

αυτοσωματικό γονίδιο με ποικίλη διεισδυτικότητα. Γονιδιακές αναλύσεις και μελέτες έχουν 

ταυτοποιήσει 15 γενετικούς τόπους που συνδέονται με τη νόσο του Paget. Οι γενετικοί αυτοί 

τόποι κωδικοποιούν πρωτεΐνες που επηρεάζουν τη φυσιολογία των οστών. Διάφοροι τόποι 

επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητα του μονοπατιού RANK-RANKL, όπως ο TNFRSF11A τόπος που 

κωδικοποιεί τη RANK. 

Τα εργαστηριακά ευρήματα που προκύπτουν από την αυξημένη μετατροπή του οστού είναι 

τυπικά της μη θεραπευμένης νόσου σε πολλούς ασθενείς. Η αλκαλική φωσφατάση του 

ορού και το οστικό κλάσμα της είναι συνήθως αυξημένα στους ασθενείς με νόσο Paget. Ο 

βαθμός της αύξησης συνήθως αντανακλά την έκταση και τη δραστηριότητα της νόσου, 

αλλά ο συσχετισμός δεν είναι τόσο σταθερός όσο ήταν παλιά. Μία φυσιολογική ή μία 

ηπίως αυξημένη τιμή μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με μονοστική νόσο και σε 

μερικούς ασθενείς με πολυοστική. Για παράδειγμα, μία φυσιολογική ALP μπορεί να 

παρατηρηθεί σε ασθενείς με απομονωμένη πυελική βλάβη όπου συμμετέχουν διάφορα 

σπονδυλικά σώματα ή σε ασθενείς με τελικού σταδίου σκληρυντική νόσο. Αντίθετα, η 

μεμονωμένη νόσος Paget του κρανίου μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλές τιμές αλκαλικής 

φωσφατάσης. Άλλες εξετάσεις-δείκτες της μετατροπής του οστού που συχνά αυξάνονται σε 

ενεργό νόσο είναι: το αμινοτελικό προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι (PINP, 

procollagen type I N-terminal propeptide), το C- τελοπεπτίδιο ορού (CTx), το Ν-τελοπεπτίδιο 

ούρων (ΝΤx) και η υδροξυπρολίνη ούρων. Η αλκαλική φωσφατάση ορού, το οστικό κλάσμα 

της αλκαλικής φωσφατάσης, και το PINP είναι δείκτες της οστεοβλαστικής λειτουργίας και 

γίνονται φυσιολογικά σταδιακά, μερικές φορές μέσα σε μερικούς μήνες. Το ασβέστιο ορού 

και ο φώσφορος είναι φυσιολογικά στους περισσότερους ασθενείς. Το CTx ορού και το ΝΤx 

ούρων αντανακλούν την οστεοκλαστική δραστηριότητα, η οποία αναστέλλεται μέσα σε 

μέρες ως εβδομάδες μετά τη θεραπεία με διφωσφονικά. Η ALP ορού, το οστικό κλάσμα της 

και το PINP εκτιμούν την οστεοβλαστική δραστηριότητα και επιστρέφουν σταδιακά στο 

φυσιολογικό, μερικές φορές μετά από μήνες.   Η υπερασβεστιαιμία σε περιπατητικούς 

ασθενείς με νόσο Paget προτείνει την παρουσία μιας δεύτερης διαταραχής, όπως ο 

πρωτογενής υπερπαραθυρεοειδισμός.  

4. Διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων 

 O πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι μία σπάνια κατάσταση στην παιδική ηλικία 

και η επίπτωσή της είναι άγνωστη. Σε αντίθεση στους ενήλικες είναι συνήθης και συχνά 

ασυμπτωματική διαταραχή. Η επίπτωσή της είναι 42 ανά 100.000 και η επικράτησή της 

είναι 4 στις 1000 γυναίκες άνω των 60 ετών. Είναι 2 με 3 φορές συχνότερος στις γυναίκες σε 

σχέση με τους άντρες. Χαρακτηρίζεται από αυτόνομη έκκριση της PTH, ανεξαρτήτως των 

επιπέδων του Ca, είτε λόγω υπερπλασίας των παραθυρεοειδών (σε ποσοστό 10-15% στους 

ενήλικες) είτε λόγω αδενώματος (σε ποσοστό 80% στους ενήλικες). Περιστασιακά οδηγεί σε 

συμπτωματική υπερασβεστιαιμία στα παιδιά, ενώ στους ενήλικες είναι πολύ πιο συχνή 
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αιτία υπερασβεστιαιμίας, συνήθως ασυμπτωματικής, η οποία διαγιγνώσκεται τυχαία κατά 

τον τακτικό βιοχημικό έλεγχο του υγιούς πληθυσμού.  

Όσον αφορά τα παιδιά, δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες παιδιατρικές μελέτες στη 

βιβλιογραφία. Από τις υπάρχουσες, μία από τις μεγαλύτερες έγινε στη Γαλλία και 

περιλαμβάνει 55 περιστατικά. Από αυτά, 11 (20%) παρουσιάστηκαν στη νεογνική ηλικία και 

τα υπόλοιπα 44 στην εφηβεία (80%). Τα κλινικά σημεία κατά την έναρξη σχετίζονταν 

συνήθως με νεφρολιθίαση. Οστικός πόνος, αρθροπάθεια και μυϊκοί πόνοι προκαλούσαν 

διαταραχές στο βάδισμα. Η υπερασβεστιαιμία, κατά την έναρξη, ήταν σταθερό 

χαρακτηριστικό με μέση τιμή Ca 3,2 mmol/l (12,8 mg/dl). Η PTH πλάσματος ήταν συχνά 

αυξημένη, αλλά μερικές φορές φυσιολογική. Η υπερασβεστιουρία ήταν συχνή (71%). 

Νεφρασβέστωση παρατηρήθηκε στο 20% και νεφρική ανεπάρκεια στο 5%.  

Η υψηλή επίπτωση της οστικής συμμετοχής στα παιδιά δεν προκαλεί έκπληξη λόγω του 

υψηλού ποσοστού της οστικής εναλλαγής σε αυτά σε σχέση με τους ενήλικες. Αυτό εξηγεί 

γιατί η οστική συμμετοχή είναι συχνή στα παιδιά, αλλά παρατηρείται μόνο στο 10% των 

ενηλίκων. Στα παιδιά αυτά η ALP είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τα 

παιδιά χωρίς οστική συμμετοχή και συνήθως έχουν κατάγματα ή ακτινολογικά ευρήματα 

οστεοπενίας ή οστεόλυσης. 

Όσον αφορά στους ενήλικες, η τυπική κλινική εικόνα του πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Επειδή, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, η νόσος ανιχνεύεται κατά τον βιοχημικό έλεγχο ρουτίνας του πληθυσμού, 

υπάρχει σημαντική μείωση στη συχνότητα των κλασικών σημείων και συμπτωμάτων του 

πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Η νεφρική νόσος (λίθοι, μειωμένη νεφρική 

λειτουργία και περιστασιακά νεφρασβέστωση) και η κυστική ινώδης οστεΐτιδα, που είναι η 

κλασική νόσος των οστών στον υπερπαραθυρεοειδισμό, είναι εξαιρετικά σπάνιες σήμερα. 

Στην πραγματικότητα, 85% των ασθενών δεν έχουν ούτε οστικές ούτε νεφρικές εκδηλώσεις 

και θεωρούνται ασυμπτωματικοί ή με ελάχιστα συμπτώματα.  

Η κυστική ινώδης οστεΐτιδα είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η κλασική νόσος των οστών στον 

υπερπαραθυρεοειδισμό. Παλαιότερα ήταν αρκετά συχνή διαταραχή, ενώ σήμερα 

παρατηρείται σε λιγότερο από 10% των ασθενών. Κλινικά, προκαλεί πόνο και μερικές 

φορές παθολογικά κατάγματα. Το πιο κοινό εργαστηριακό εύρημα είναι η αυξημένη 

αλκαλική φωσφατάση που αντανακλά την υψηλή μετατροπή του οστού.  

Σημαντική επίσης διαταραχή του υπερπαραθυρεοειδισμού στα οστά είναι η οστεοπόρωση, 

η οποία όμως δεν αφορά την παρούσα ομιλία. 

Το κύριο εργαστηριακό εύρημα είναι η υπερασβεστιαιμία, αν και αρκετές φορές το 

ασβέστιο κυμαίνεται στα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Σε ασθενείς με ήπιο 

υπερπαραθυρεοειδισμό, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του ασβεστίου για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαιτούνται για να διαγνωστεί το μοτίβο της 

διαλείπουσας υπερασβεστιαιμίας. Τόσο το ολικό ασβέστιο όσο και το ιοντισμένο είναι 

αυξημένα, και στις περισσότερες κλινικές περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα 

στη μέτρηση του ιοντισμένου ασβεστίου. Ασθενείς με φυσιολογικό ασβέστιο και 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό στους οποίους η ανεπάρκεια της βιταμίνης D και η 
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δυσαπορρόφηση έχουν αποκλειστεί, αναγνωρίζονται όλο και πιο συχνά. Αυτό είναι μία 

ξεχωριστή οντότητα, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι παρατηρείται στην αρχική πορεία 

της εξέλιξης της νόσου. Παρόλα αυτά, κατά την παρακολούθηση των ασθενών αυτών έχει 

παρατηρηθεί επίμονο φυσιολογικό ασβέστιο, διαλείπουσα υπερασβεστιαιμία και 

επιδείνωση σε υπερασβεστιαιμία. Ο Ρ ορού είναι στα κατώτερα φυσιολογικά όρια 

(3,5mg/dL) ή ελαττωμένος (<2,5mg/dL) εξαιτίας της φωσφατουρικής δράσης της ΡΤΗ. Ήπια 

υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση μπορεί επίσης να εκδηλωθεί. Η διάγνωση του 

πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε υπερασβεστιαιμικό ασθενή μπορεί να γίνει με 

τον καθορισμό του επιπέδου της άθικτης ΡΤΗ. Μία αυξημένη τιμή ΡΤΗ ή μία τιμή στα 

ανώτερα φυσιολογικά όρια θέτει τη διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. 

Η αξιοπιστία της μεθόδου two-site για τη μέτρηση της ΡΤΗ επιτρέπει την οριστική διάγνωση 

του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. 
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