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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας, που θα διεξαχθεί 
στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2011. Ως τόπος διεξαγωγής του Σεμιναρίου 
επιλέχτηκε για δεύτερη φορά το γραφικό και ιστορικό χωριό Βλάστη 
Κοζάνης, σε μικρή απόσταση από την Πτολεμαΐδα.

Το Σεμινάριο που φέτος έχει ως θέμα «Μεταβολισμός ασβεστίου και 
φωσφόρου» αποτελεί συνέχεια των εκπαιδευτικών προσπαθειών της 
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και του 
Νεφρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ενώ είναι 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της 
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας.

Φιλοδοξία μας είναι μέσα από έξι θεματικά στρογγυλά τραπέζια να 
αναλύσουμε σε βάθος θέματα σημαντικά αλλά και αμφιλεγόμενα 
και να συνδυάσουμε την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών, 
διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων με την κλινική εφαρμογή τους. 
Επίσης στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα λάβει χώρα το κλινικό φροντιστήριο 
με θέμα «Μεταβολικές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας», που 
απευθύνεται σε ειδικευόμενους γιατρούς και θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 
23 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 - 14:00.

Σας ευχόμαστε εποικοδομητική συμμετοχή στην επιστημονική μας 
εκδήλωση και καλή διαμονή στην όμορφη Βλάστη!

Με εκτίμηση
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Χαιρετισμός
Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Χρήστος Κατσίνας
Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος
Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
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Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας 

Οργανωτική επιτροπή:

Πρόεδροι: Χρ. Κατσίνας

  Κ. Μαυροματίδης

  

Μέλη:  Ε. Καλογιαννίδου

  Ν. Σωτηρακόπουλος

  Γ. Τουλκερίδης

  Α. Τσιρνάρη

  Τ. Τσίτσιος

  Ν. Φίστας

  Α. Φούντογλου
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Φυσιολογία ισοζυγίου του ασβεστίου 
(πρόσληψη, απορρόφηση, απέκκριση,

κατανομή)

Μάκρω Σονικιάν
Νεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος 

Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ»

Κύρια σημεία

- Το ασβέστιο (Ca) είναι σημαντικό στοιχείο για τη ζωή και για την εξασφάλιση 

καλής υγείας. Η ομοιόστασή του στον οργανισμό αποτελεί συνάρτηση της διαιτη-

τικής πρόσληψης, της εντερικής απορρόφησης, της σκελετικής εναπόθεσης και 

απορρόφησης και της απέκκρισης στα ούρα

- Το Ca προσλαμβάνεται από τις τροφές και από συμπληρώματα Ca. Περιέχεται 

κυρίως στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και λιγότερο σε φυτικές τροφές, 

κυρίως στα φυσικά (μη καλλιεργημένα) λαχανικά

- Οι ανάγκες των ενηλίκων σε Ca ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 1000 mg/24ωρο, 

ενώ είναι μεγαλύτερες στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και στους άνδρες μετά 

την ηλικία των 70 ετών, στις περιόδους αύξησης του σώματος, κύησης και γαλου-

χίας

- Το Ca απορροφάται κατά μήκος του λεπτού εντέρου, ιδιαίτερα στο 12δάκτυλο 

και στο εγγύς τμήμα της νήστιδας. Όταν η ποσότητα του Ca στο έντερο είναι μεγα-

λύτερη από εκείνη της κυκλοφορίας, απορροφάται παθητικά με διάχυση εξαιτίας 

ηλεκτροχημικής διαφοράς. Ενεργητική μεταφορά επιτελείται αντίθετα προς την ηλε-

κτροχημική διαφορά με δράση πρώτιστα της βιταμίνης D3 και δευτερευόντως της 

ΡΤΗ, η οποία διεγείρει την 1α-υδροξυλίωση της 25(ΟΗ)D3 και άρα την παραγωγή 

ενεργού βιταμίνης D3 (καλσιτριόλης)

- Η ενεργητική μεταφορά είναι υπεύθυνη για την απορρόφηση του 70-80% του 

Ca της φυσιολογικής δίαιτας
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- Η εντερική απορρόφηση του Ca αυξάνεται με τροφές εμπλουτισμένες με βιτα-

μίνη D3, ενώ ελαττώνεται επί υπερασβεστιαιμίας, επί δίαιτας πλούσιας σε οξαλικά 

και κιτρικά, λίπη, φυτικές ίνες, τσάι, φωσφόρο και μαγνήσιο, επί θεραπείας με κορ-

τικοειδή και αντιεπιληπτικά φάρμακα, καθώς και επί διάρροιας και μεγάλης χρήσης 

υπακτικών

- Η οστική απορρόφηση, όπου γίνεται κινητοποίηση του Ca από το σκελετό με 

συνδυασμένη δράση της ΡΤΗ και της βιταμίνης D3, διεγείρεται κυρίως επί υπερπα-

ραθυρεοειδισμού και μεταβολικής οξέωσης

- Στο σπείραμα διηθείται μόνο το 60% του Ca του πλάσματος. Από το διηθούμε-

νο Ca, 80-85% επαναρροφάται στο εγγύς σωληνάριο του φλοιού και στην αγκύλη 

του Henle στο μυελό παθητικά μαζί με Na+. Στον άπω νεφρώνα, η επαναρρόφηση 

του Ca είναι ενεργητική, υπό την επίδραση πρώτιστα της ΡΤΗ και δευτερευόντως 

της βιταμίνης D3 και διαχωρίζεται από την επαναρρόφηση του Na+

- Τα διουρητικά της αγκύλης αναστέλλουν την επαναρρόφηση Na+ και Ca στο 

επίπεδο της αγκύλης και οδηγούν σε αυξημένη απέκκριση Na+ και Ca στα ούρα, 

γι’ αυτό χρησιμοποιούνται επί υπερασβεστιαιμίας. Αντίθετα, οι θειαζίδες και η αμι-

λορίδη στον άπω νεφρώνα αναστέλλουν την επαναρρόφηση μόνο του Na+, ενώ 

αυξάνουν την επαναρρόφηση του Ca και μειώνουν την απέκκριση Ca στα ούρα, γι’ 

αυτό χρησιμοποιούνται επί υπερασβεστιουρίας σε νεφρολιθίαση

- Η επαναρρόφηση Ca στα νεφρικά σωληνάρια αυξάνει επί υπερφωσφαταιμίας, 

υπασβεστιαιμίας, υπερπαραθυρεοειδισμού, μεταβολικής αλκάλωσης, μείωσης του 

GFR. Ελαττώνεται επί υποφωσφαταιμίας, υπερασβεστιαιμίας, μεταβολικής οξέω-

σης, αυξημένης οστικής απορρόφησης

- Το 99% του Ca του οργανισμού περιέχεται στα οστά, το 0,5% στα δόντια και το 

υπόλοιπο 0,5% στον ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο

- Από το Ca πλάσματος το 40% που δεν διηθείται, δεσμεύεται με λευκώματα και 

κυρίως (80-90%) με αλβουμίνη. Γι’ αυτό, το μετρούμενο ολικό Ca πρέπει να διορθώ-

νεται προσθέτοντας ή αφαιρώντας από αυτό 0,8-1 mg/dl για κάθε μείωση ή αύξηση 

αντίστοιχα της λευκωματίνης ορού κατά 1 g/dl

- Κατά την κύηση, το σύνολο των μεταβολών του μεταβολισμού του Ca χαρακτη-
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ρίζεται ως «απορροφητική υπερασβεστιουρία». Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση 

της 1,25(ΟΗ)2D3 εξαιτίας παραγωγής της και από τον πλακούντα, που οδηγεί σε 

αυξημένη απορρόφηση Ca από τη μητρική νήστιδα και ακολουθείται από αυξημένη 

ασβεστιουρία, ούτως ώστε το Ca ορού της μητέρας να παραμένει φυσιολογικό και 

χωρίς να δημιουργείται έλλειμμα Ca στο μητρικό σκελετό

- Το ιονισμένο Ca του εμβρύου μειώνεται τις πρώτες 24-48 ώρες από τη γέννησή 

του

1. Εισαγωγή

Το ασβέστιο (Ca) είναι δισθενές μέταλλο που ανήκει στις αλκαλικές γαί-

ες, με ατομικό αριθμό 20, ατομικό βάρος 40 και σύμβολο «Ca» από το 

λατινικό calx (γενική: calcis = ασβέστης). Απομονώθηκε από τον ασβέστη 

με ηλεκτρόλυση το 1808 από τον Sir Humphry Davy (ε16). Οι συνηθέστε-

ρες ενώσεις του είναι με φωσφορικά (ως υδροξυαπατίτης σε οστά, δόντια, 

κοράλλια), με ανθρακικά (σε ασβεστόλιθο, κιμωλία, μάρμαρο) και το υδρο-

ξείδιο του ασβεστίου (σβησμένος ασβέστης που με άμμο κάνει κονίαμα και 

με CO2 γύψο). Στη φύση είναι το 5ο αφθονότερο στοιχείο μετά το Na+, το CI-, 

το Mg2+ και το θείο. Σε πολλά ζώα είναι το αφθονότερο στοιχείο ως μείζον 

συστατικό στα οστά, τα δόντια και τα κελύφη των οργανισμών.

Είναι στοιχείο απαραίτητο για τη ζωή. Συμμετέχει σε πολλές βιολογικές 

διεργασίες όπως η διατήρηση της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβρά-

νης, η νευρομυϊκή δραστηριότητα, η ρύθμιση ενδοκρινών και εξωκρινών 

εκκριτικών δραστηριοτήτων, η ηλεκτρική αγωγιμότητα στο μυοκάρδιο, ο 

σχηματισμός θρόμβου αλλά κατά κύριο λόγο ο σχηματισμός πυκνού οστού 

κατά τη νεαρή ηλικία και η διατήρηση δυνατού οστού μετέπειτα(1). Η δια-

τήρηση της ομοιόστασης του Ca έχει σημασία για την εξασφάλιση καλής 

υγείας. Μακροχρόνιο έλλειμμα Ca προκαλεί ραχίτιδα σε μικρή ηλικία και 
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οστεοπόρωση σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Από την άλλη πλευρά, στα-

θερή αύξηση Ca στο αίμα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απορρόφηση 

άλλων σημαντικών στοιχείων, μείωση της νεφρικής λειτουργίας και πιθανά 

σε νεφρολιθίαση.

Η ομοιόσταση του Ca αποτελεί συνάρτηση της διαιτητικής πρόσληψης, 

της εντερικής απορρόφησης, της σκελετικής εναπόθεσης και απορρόφη-

σης καθώς και της απέκκρισης στα ούρα.

2. Πρόσληψη (εξωγενής)

Το Ca λαμβάνεται από τις τροφές και από συμπληρώματα Ca. Τροφές 

πλούσιες σε Ca είναι το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, που δίνουν 

το 75% περίπου του Ca της μέσης δίαιτας στις αναπτυγμένες χώρες(2). 

Επίσης το Ca περιέχεται στο κέλυφος των αβγών, σε φύκια, ξηρούς καρ-

πούς - λ.χ. αμύγδαλα -, σπόρους - λ.χ. σουσάμι -, σύκα, φασόλια, μπάμιες, 

λάχανα, μπρόκολα(3). Η πυκνότητα του Ca στα λαχανικά είναι μικρότερη σε 

σχέση με τα γαλακτοκομικά και χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά 

για λήψη ίσης ποσότητας Ca. Τα καλλιεργημένα λαχανικά έχουν γενικά λι-

γότερο Ca από τα φυσικά φυτά. Η βιοδιαθεσιμότητα του Ca των λαχανικών 

είναι υψηλή(2) με εξαίρεση το σπανάκι και τα δημητριακά ολικής άλεσης. 

Υπάρχουν και τροφές εμπλουτισμένες σε Ca, όπως γάλα, τυρί και γιαούρτι 

σόγιας, που καταναλώνονται λ.χ. από άτομα με αλλεργία στα γαλακτερά 

ή δυσανεξία στη γλυκόζη, καθώς και δημητριακά, ζυμαρικά, βάφλες και 

χυμοί φρούτων(4).

Τα συμπληρώματα Ca πρέπει να λαμβάνονται με την τροφή και να κα-

τανέμονται στη διάρκεια της ημέρας. Σ’ αυτά πρέπει να αναγράφεται η πε-

ριεκτικότητα σε στοιχειακό Ca (όχι της χημικής ένωσης που περιέχεται στο 

συμπλήρωμα). Το στοιχειακό Ca του συμπληρώματος δεν πρέπει να ξε-
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περνά τα 600 mg σε κάθε λήψη, διότι τότε μειώνεται η απορρόφηση του Ca 

της τροφής(4). Πρέπει να επιλέγονται με βάση τις διαιτητικές ιδιαιτερότητες 

των ατόμων και της σοβαρότητας της ανάγκης υποκατάστασης του Ca.

Τα συνήθη συμπληρώματα Ca που κυκλοφορούν είναι το ανθρακικό, το 

φωσφορικό, το γαλακτικό και το κιτρικό Ca. Το συνηθέστερο (και φθηνότε-

ρο) είναι το ανθρακικό Ca που παρέχει 400 mg Ca για κάθε 1 g ανθρακικού 

Ca. Επί προκλήσεως δυσκοιλιότητας, συγχορηγείται Mg2+. Το φωσφορικό 

Ca προκαλεί λιγότερο συχνά δυσκοιλιότητα και μετεωρισμό. Το κιτρικό Ca 

μπορεί να ληφθεί χωρίς τροφή επί αχλωρυδρίας, επί λήψεως αναστολέων 

της αντλίας πρωτονίων ή ανταγωνιστών των υποδοχέων ισταμίνης. Παρέ-

χει 210 mg Ca για κάθε 1 g άλατος. Είναι πιο εύπεπτο και απορροφάται 

καλύτερα από το ανθρακικό Ca, από το οποίο είναι όμως ακριβότερο.

Οι ανάγκες σε Ca δεν διαφέρουν μεταξύ των φυλών. Η πρόσληψη Ca 

κατά την παιδική και εφηβική ηλικία θα επηρεάσει την οστική μάζα και την 

εμφάνιση καταγμάτων κατά την ενήλικη ζωή. Από το ΙΟΜ (Institut of Medi-

cine of the National Academy of Sciences) των ΗΠΑ συστήνεται πρόσλη-

ψη Ca(4):

α) σε νεογνά και βρέφη μέχρι 6 μηνών: 200 mg/24ωρο

β) σε βρέφη 6-12 μηνών: 260 mg/24ωρο

γ) σε νήπια 1-3 ετών: 700 mg/24ωρο

δ) σε ηλικίες 4-8 ετών: 1000 mg/24ωρο

ε) σε ηλικίες 9-18 ετών και για τα δύο φύλα: 1300 mg/24ωρο.

Συνήθως στις τροφές ορίζονται ως «ημερήσια τιμή» πρόσληψης Ca τα 

1000 mg που όμως δεν αποτελούν τις ημερήσιες ανάγκες στους εφήβους. 

Σ’ αυτούς μέτρια πρόσληψη Ca (800-1000 mg/24ωρο) μπορεί να επηρε-

άσει δυσμενώς την οστική επιμετάλλωση στην απώτερη εφηβική ηλικία. 

Χαμηλή πρόσληψη Ca κάτω των 600 mg/24ωρο μπορεί να ευθύνεται για 

ανεπαρκή επιμετάλλωση.
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Δυστυχώς, υπάρχει απόσταση ανάμεσα στη συστηνόμενη και στην 

πραγματική πρόσληψη Ca στις ηλικίες 9-18 ετών. Η πραγματική συνήθως 

είναι 500-1000 mg/24ωρο και συγκεκριμένα 800-900 mg/24ωρο στα αγό-

ρια και 700-800 mg/24ωρο στα κορίτσια(5). Οι νεαρές κοπέλες έχοντας το 

άγχος να είναι λεπτόσωμες, πολλές φορές αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά 

εξαιτίας λανθασμένης αντίληψης ότι παχαίνουν. Εν τούτοις, μπορούν να 

καταναλώνουν γάλα με χαμηλά λιπαρά που έχει την ίδια περιεκτικότητα Ca 

με το πλήρες(6) και ταυτόχρονα τις βοηθάει να χάσουν σωματικό λίπος(7). Σε 

αυστηρές δίαιτες φυτοφάγων χωρίς γάλα και τα προϊόντα του, η πρόσληψη 

Ca είναι συχνά πολύ χαμηλή.

Οι ανάγκες των παιδιών για Ca εκτιμώνται με ισοτοπικές μεθόδους 

προσδιορισμού του ισοζυγίου Ca, που προσδιορίζουν την απορρόφηση 

και απέκκριση του Ca σε διάφορα επίπεδα πρόσληψης Ca. Σ’ όλες τις 

ηλικίες το ισοζύγιο Ca σχετίζεται με την πρόσληψη Ca μόνο στις χαμηλό-

τερες προσλήψεις, ενώ σε υψηλότερες υπάρχει ουδός πέραν του οποίου 

το ισοζύγιο Ca παρουσιάζει plateau, χωρίς περαιτέρω αύξηση. Εκτός από 

τη μέτρηση του ισοζυγίου Ca, η μέτρηση οστικής πυκνότητας με DEXA 

(Dual Energy X-ray Absorption) στο αντιβράχιο αποτελεί το δεύτερο δείκτη 

αξιολόγησης της πρόσληψης Ca στις νεαρές ηλικίες(6). Η οστεοπόρωση 

σχετίζεται όχι με την πρόσφατη, αλλά με την παλιότερη πρόσληψη Ca κατά 

την παιδική, εφηβική και νεαρή ενήλικη ζωή(8).

Η πρόσληψη του Ca στις μεγάλες ηλικίες και οι παράγοντες κινδύνου 

για οστεοπόρωση αξιολογούνται με ερωτηματολόγια σχετικά με τη δίαιτα, 

τη σωματική δραστηριότητα και το ιατρικό ιστορικό(6). Από το ΙΟΜ των ΗΠΑ 

συστήνεται πρόσληψη Ca(4):

α) σε ηλικίες 19-50 ετών: 1000 mg/24ωρο

β) σε άνδρες 51-70 ετών: 1000 mg/24ωρο

γ) σε γυναίκες 51-70 ετών: 1200 mg/24ωρο
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δ) σε ηλικίες άνω των 70 ετών: 1200 mg/24ωρο.

Κατά την κύηση ο οργανισμός παρέχει 25-30 g Ca για την ανάπτυξη του 

εμβρυικού σκελετού, του οποίου η επιμετάλλωση γίνεται κυρίως κατά το 3ο 

3μηνο(9). Είναι σημαντικό να καλυφθούν οι ανάγκες του εμβρύου χωρίς να 

δημιουργηθεί έλλειμμα στο μητρικό σκελετό. Το ΙΟΜ των ΗΠΑ συστήνει 

πρόσληψη Ca σε περιόδους κύησης και γαλουχίας 1300 mg/24ωρο για γυ-

ναίκες 14-50 ετών, με ανώτερο όριο τα 2500 mg. Δυστυχώς, οι συστάσεις 

αυτές εφαρμόζονται μόνο από το 13% των γυναικών ηλικίας 12-19 ετών 

και από το 22% των γυναικών ηλικίας άνω των 20 ετών(10).

3. Απορρόφηση

Διακρίνεται απορρόφηση Ca από το έντερο και απορρόφηση Ca από τα 

οστά. Και στις δύο περιπτώσεις κύριο ρυθμιστικό ρόλο για την ομοιόσταση του 

στοιχείου στον οργανισμό έχουν η παραθορμόνη (ΡΤΗ) και η βιταμίνη D3.

3.1. Εντερική απορρόφηση Ca (absorption)

Το Ca απορροφάται κατά μήκος του λεπτού εντέρου, ιδιαίτερα στο 

12δάκτυλο και στο εγγύς τμήμα της νήστιδας και λιγότερο στον ειλεό. Η 

απορρόφηση συμπληρώνεται 4 ώρες μετά τη λήψη του(11).

Η μεταφορά του Ca από τον εντερικό αυλό στα κύτταρα και στην κυ-

κλοφορία είναι τόσο παθητική, όσο και ενεργητική. Η παθητική επιτελείται 

με διάχυση του στοιχείου από τον εντερικό αυλό διαμέσου της κυτταρικής 

μεμβράνης δια ηλεκτροχημικής διαφοράς. Είναι συχνότερη στο άπω τμήμα 

του λεπτού εντέρου. Συμβαίνει όταν αυξάνεται η διαπερατότητα της κυττα-

ρικής μεμβράνης στο εντερικό επιθήλιο και όταν η ποσότητα του Ca στο 

έντερο είναι μεγαλύτερη από εκείνη της κυκλοφορίας.



Φυσιολογία ασβεστίου

23

Η ενεργητική μεταφορά επιτελείται αντίθετα προς την ηλεκτροχημική δι-

αφορά με δράση πρώτιστα της βιταμίνης D3
(12) και δευτερευόντως έμμεσα 

διαμέσου της ΡΤΗ: η PTH σε χρόνια βάση διεγείρει την 1α-υδροξυλίωση 

της 25(OH)D3 στα μιτοχόνδρια των κυττάρων κυρίως των εγγύς σωληνα-

ρίων των νεφρών(13) και άρα την παραγωγή 1,25(ΟΗ)2D3, δηλαδή ενεργού 

βιταμίνης D3 (καλσιτριόλης).

Η ενεργητική μεταφορά είναι υπεύθυνη για την απορρόφηση του 70-

80% του Ca της φυσιολογικής δίαιτας. Ενεργοποιείται επίσης όταν η ποσό-

τητα του εντερικού Ca είναι μικρή όπως επί χαμηλής διαιτητικής πρόσλη-

ψης Ca(10) ή όταν οι ανάγκες του οργανισμού σε Ca είναι αυξημένες, όπως 

κατά την περίοδο αύξησης του σώματος, την κύηση και τη γαλουχία. 

Στα παιδιά όλο το Ca που κατακρατείται στον οργανισμό χρησιμοποιεί-

ται για να αυξήσει την οστική επιμετάλλωση. Αυτό επιτυγχάνεται με αύξηση 

της κλασματικής απορρόφησης του Ca της δίαιτας. Στην αρχή της εφη-

βείας η κλασματική απορρόφηση Ca αυξάνεται διαμέσου και της επίσης 

αυξημένης καλσιτριόλης(14). Η απορρόφηση Ca είναι μεγαλύτερη στα κορί-

τσια της μαύρης φυλής ανεξάρτητα από την ημερήσια πρόσληψη μικρών ή 

μεγάλων ποσοτήτων Ca. Η εντερική απορρόφηση του Ca, μετά την αρχική 

της αύξηση στην αρχή της εφηβείας, ελαττώνεται φυσιολογικά στα κορίτσια 

2-3 χρόνια μετά την έναρξη της εμμηνορρυσίας.

Κατά την κύηση, παρά τα χαμηλά επίπεδα ΡΤΗ κατά το 1ο 6μηνο, 

1,25(ΟΗ)2D3 παράγεται με κύρια πηγή όχι τους νεφρούς αλλά τον πλακού-

ντα, ο οποίος επίσης διαθέτει 1α-υδροξυλάση. Η δραματικά αυξανόμενη 

1,25(ΟΗ)2D3 οδηγεί σε αυξημένη απορρόφηση Ca από τη μητρική νήστι-

δα, κυρίως κατά το 2ο και 3ο 3μηνο, σε συνδυασμό με άλλες ορμόνες που 

επίσης αυξάνουν την απορρόφηση Ca στη μητέρα, όπως τα οιστρογόνα, η 

αυξητική ορμόνη του πλακούντα και η προλακτίνη(15).

Η απορρόφηση του Ca των εμπλουτισμένων με Ca τροφών είναι εφά-



Φυσιολογία ασβεστίου

24

μιλλη με εκείνη του Ca του γάλακτος. Έτσι, ένα ποτήρι εμπλουτισμένου 

χυμού πορτοκαλιού (240 ml) παρέχει 300 mg Ca, όπως ένα ποτήρι γάλα, 

με την ίδια κλασματική απορρόφηση Ca, χωρίς μάλιστα να επηρεάζεται η 

απορρόφηση σιδήρου ή η κλασματική απορρόφηση του Ca του γάλακτος. 

Εξαιρείται το γάλα σόγιας, όπου η βιοδιαθεσιμότητα του Ca είναι το 75% 

εκείνης στο αγελαδινό γάλα(16). Αλλά και ο εμπλουτισμός των τροφών με 

βιταμίνη D3 αυξάνει την απορρόφηση Ca από το έντερο(1).

Από τα συμπληρώματα Ca, το ανθρακικό και το γαλακτικό Ca έχουν την 

ίδια απορρόφηση. Το φωσφορικό Ca απορροφάται επίσης σχετικά εύκο-

λα. Ενώσεις του Ca με οργανικά μόρια απορροφώνται καλύτερα με κενό 

στομάχι, αλλά έχουν επίσης την ίδια απορρόφηση με το ανθρακικό Ca και 

με άλλα συμπληρώματα που λαμβάνονται με την τροφή(17). Την καλύτερη 

απορρόφηση έχει το κιτρικό Ca που είναι όμως και το ακριβότερο. Σε μερι-

κά συμπληρώματα Ca προστίθεται βιταμίνη D3 για καλύτερη απορρόφηση 

του Ca, που όμως σε γενικές γραμμές είναι παρόμοια με εκείνη στο γάλα 

(πάντως, όχι μεγαλύτερη).

Η εντερική απορρόφηση του Ca ελαττώνεται επί υπερασβεστιαιμίας και 

υψηλού Ca στον εντερικό αυλό, προκειμένου να διατηρηθεί ομοιοστασία 

στον οργανισμό. Επίσης εμποδίζεται από ουσίες που το δεσμεύουν στο 

έντερο, όπως τα οξαλικά και τα κιτρικά των τροφίμων που σχηματίζουν σύ-

μπλοκα μ’ αυτό, οι πολλές φυτικές ίνες, το τσάι και τα λίπη. Μειώνεται ακό-

μη επί προχωρημένης ηλικίας, επί δίαιτας πλούσιας σε φωσφόρο και Mg2+ 

που χρειάζονται ομοίως βιταμίνη D3 για την απορρόφησή τους, επί κατά-

χρησης οινοπνεύματος, επί ηπατικών παθήσεων και δυσαπορρόφησης(11), 

επί θεραπείας με κορτικοειδή και αντιεπιληπτικά φάρμακα καθώς και επί 

διάρροιας και μεγάλης χρήσης υπακτικών, διότι δεν δίνεται επαρκής χρό-

νος για την απορρόφηση του Ca(18)
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3.2. Οστική απορρόφηση Ca (resorption)

Η απορρόφηση και ο σχηματισμός νέου οστού αποτελούν δύο φάσεις 

μιας αέναης εξεργασίας, οι οποίες φυσιολογικά λειτουργούν ως δίπολο, 

όπου καμιά από τις δύο δεν επιτελείται, αν δεν προηγηθεί η άλλη. Η οστι-

κή αυτή εναλλαγή επιτελείται από τους οστεοκλάστες που ευθύνονται για 

την απορρόφηση του οστού και τους οστεοβλάστες που αναλαμβάνουν τη 

σύνθεση και έκκριση της θεμέλιας ουσίας (κολλαγόνου τύπου 1) του οστού. 

Οι πολυπύρηνοι οστεοκλάστες, πλούσιοι σε μιτοχόνδρια και λυσοσώματα, 

εκκρίνουν κολλαγενάση και άλλα ένζυμα που αποδομούν το επιμεταλλω-

μένο οστούν και στις θέσεις αποδόμησης οι οστεοβλάστες συνθέτουν και 

εκκρίνουν νέα θεμέλια ουσία.

Κατά τη λύση του οστού απελευθερώνονται προϊόντα αποδόμησης του 

κολλαγόνου, Ca και άλλα μέταλλα προς το μεσοκυττάριο υγρό και το αίμα. 

Η κινητοποίηση του Ca από το σκελετό θεωρείται ότι γίνεται με συνδυα-

σμένη δράση της ΡΤΗ και της βιταμίνης D3, που επιδρούν στους οστεο-

βλάστες, όπου υπάρχουν υποδοχείς τους και ακολουθεί αλληλεπίδραση με 

τους οστεοκλάστες. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι η ΡΤΗ αυξάνει τον αριθμό 

και τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών διαμέσου δράσης στην RANKL 

(Receptor Activator of Nuclear factor Kappa B Ligandin)(19). Σήμερα γνωρί-

ζουμε πιθανά ότι υπάρχουν νέοι υποδοχείς ΡΤΗ στους οστεοκλάστες(20).

Επί μεταβολικής οξεώσεως διεγείρεται η οστική απορρόφηση, προκει-

μένου να εξουδετερωθεί η περίσσεια Η+ από τα φωσφορικά και τα ανθρα-

κικά ανιόντα των οστικών αποθηκών. Ταυτόχρονα απελευθερώνονται από 

τα οστά Ca και φωσφόρος(21). Το Ca αυτό φαίνεται ότι χάνεται στα κόπρα-

να και όχι στα ούρα, διότι παρατηρείται υπασβεστιουρία. Επί μεταβολικής 

οξεώσεως συνεπώς, υπάρχει κίνδυνος αρνητικού ισοζυγίου Ca και κατ’ 

επέκταση πιθανά οστεοπενίας και υπερπαραθυρεοειδισμού(22).
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Κατά την κύηση, η επιμετάλλωση των εμβρυικών οστών γίνεται με 

ασβέστιο που προέρχεται, όχι από τα μητρικά οστά αλλά από τη δίαιτα 

της μητέρας και το οποίο απορροφάται στο έντερό της σε αυξημένο βαθμό 

υπό την επίδραση της αυξημένης βιταμίνης D3, που παράγεται και από τον 

πλακούντα. Έτσι διαφυλάσσεται το Ca του μητρικού σκελετού και παρά τις 

υψηλές ανάγκες του εμβρύου σε Ca, η απώλεια οστικής μάζας της μητέρας 

είναι ελάχιστη (≤~2%). Ο οστικός μεταβολισμός της μητέρας αρχικά μειώ-

νεται και αυξάνεται πάλι στο 3ο 3μηνο, παράλληλα με τις μεταβολές των 

βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού (ΡΤΗ και οστεοκαλσίνη ορού, 

δεσοξυπυριδινολίνες ούρων)(23).

4. Απέκκριση

4.1. Απέκκριση δια των κοπράνων

Φυσιολογικά η ποσότητα του Ca στα κόπρανα είναι κατά 200-250 mg 

λιγότερη από την προσλαμβανόμενη με τη δίαιτα. Ακόμη και επί αρνητικού 

ισοζυγίου Ca η αποβολή του στα κόπρανα συνεχίζεται. Μία ποσότητα 150-

175 mg του Ca των κοπράνων είναι ενδογενής, προερχόμενη από τη χολή 

και τις γαστρεντερικές εκκρίσεις, εκκρίνεται διαμέσου του εντερικού βλεν-

νογόνου στον εντερικό αυλό και αποβάλλεται στα κόπρανα.

4.2. Απέκκριση δια των ούρων

Στο σπείραμα δεν διηθείται το συνδεμένο με λεύκωμα Ca του πλά-

σματος (40%) αλλά μόνο το υπόλοιπο 60% του Ca πλάσματος, που πε-

ριλαμβάνει το σύμπλοκο Ca (10%) και το ελεύθερο ή ιονισμένο (50%). Το 

διηθούμενο Ca επαναρροφάται στο νεφρικό σωληνάριο και φυσιολογικά 
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αποβάλλεται στα ούρα ποσοστό μικρότερο του 2% του διηθούμενου στο 

σπείραμα ποσού Ca(24). Τα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα Ca ούρων είναι 

300 mg/24ωρο στους άνδρες και 250 mg/24ωρο στις γυναίκες. Μπορεί 

επίσης να υπολογιστεί από τον τύπο(25):

Ca ούρων 24ώρου (mg/24ωρο) = 4 x Σωματικό βάρος (kg)

Το ιονισμένο Ca επαναρροφάται ευκολότερα από το σύμπλοκο, γι’ αυτό 

και αποτελεί μόνο το 20% του συνολικού Ca των ούρων. Το υπόλοιπο 80% 

είναι σύμπλοκο με κιτρικά, θειικά, φωσφορικά και άλλα ανιόντα.

Από το διηθούμενο Ca, 80-85% επαναρροφάται στα εγγύς σωληνάρια 

στο νεφρικό φλοιό και στην αγκύλη του Henle στο μυελό παθητικά δια-

μέσου κλίσης (gradient) που δημιουργείται από την επαναρρόφηση Na+ 

και H2O(26). Άρα σ’ αυτά τα τμήματα του σωληναρίου η μεταφορά του Ca 

επηρεάζεται από μεταβολές στη μεταφορά του Na+. Λ.χ. επί σταθερής πρό-

σληψης Ca, μεγάλη πρόσληψη Na+ με τις τροφές οδηγεί σε κατακράτηση 

H2O, αύξηση του εξωκυττάριου όγκου, μείωση της επαναρρόφησης Na+ 

στο εγγύς, άρα μείωση και της επαναρρόφησης Ca στο εγγύς και αύξηση 

της απέκκρισης Ca (και Na+) στα ούρα. Αυτή τη συμπεριφορά εκμεταλ-

λευόμαστε δίνοντας φυσιολογικό ορό επί υπερασβεστιαιμίας και ενισχύου-

με τη θεραπεία με φουροσεμίδη, η οποία αναστέλλει την επαναρρόφηση 

Na+ στο επίπεδο της αγκύλης και οδηγεί επίσης σε αυξημένη απέκκριση 

Na+ και Ca στα ούρα(27). Στην παθητική επαναρρόφηση Ca στο παχύ ανιόν 

σκέλος συμβάλλει και μία πρωτεΐνη που συνδέεται με το Ca, η λεγόμενη 

παρασελλίνη-1 ή κλαυδίνη 16(28).

Η επαναρρόφηση του Ca είναι ενεργητική στον άπω νεφρώνα, δηλαδή 

στο φλοιικό τμήμα του παχέος ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle, στο 

άπω εσπειραμένο και στο μεταξύ τους συνδετικό τμήμα του σωληναρίου(26). 

Επιτελείται με την επίδραση πρώτιστα της ΡΤΗ, η οποία διεγείρει την επα-

ναρρόφηση διαμέσου ενός ειδικού συστήματος αδενυλκυκλάσης(29-30) και 



Φυσιολογία ασβεστίου

28

δευτερευόντως της βιταμίνης D3, η οποία επάγει παραγωγή των πρωτε-

ϊνών που δεσμεύουν το Ca (καλβιδίνες)(31) και των επιθηλιακών διαύλων 

του Ca(30) και επιπλέον αυξάνει τη δράση της ΡΤΗ(32).

Το Ca συνδεόμενο με καλβιδίνη στην προς τον αυλό πλευρά της μεμ-

βράνης του σωληναριακού κυττάρου, εισέρχεται από τον αυλό στο κύτταρο 

διαμέσου των διαύλων Ca που υπάρχουν σ’ αυτή την πλευρά της μεμ-

βράνης. Η είσοδος διευκολύνεται από το ευνοϊκό ηλεκτροχημικό gradient 

μεταξύ αυλού και κυττάρου (ενδοκυττάριο περιβάλλον ηλεκτραρνητικό με 

χαμηλή συγκέντρωση Ca κάτω των 200 nmol/L)(30). Η ΡΤΗ αυξάνει την εί-

σοδο αυτή με μηχανισμό που δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος και εμπλέ-

κει την αύξηση του αριθμού των ανοικτών διαύλων CI- στη βασικοπλάγια 

πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης και την απώλεια CI-(30). Η εξώθηση Ca 

από το κύτταρο στον περισωληναριακό χώρο γίνεται από τη βασικοπλάγια 

πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης, πιθανά διαμέσου της Ca-ΑΤΡάσης ή 

διαμέσου ενός ανταλλάκτη 3Νa+-1Ca2+(26) που θεωρείται ότι ευθύνεται για 

την έξοδο από το κύτταρο του 70% του Ca που εισήλθε από τον αυλό. Φαί-

νεται ότι η ΡΤΗ μπορεί να αυξάνει και τον αριθμό των ανταλλακτών, αυτών 

αυξάνοντας έτσι την εξώθηση του Ca προς την κυκλοφορία(33).

Το χαρακτηριστικό της επαναρρόφησης Ca στον άπω νεφρώνα είναι ότι 

διαχωρίζεται από την επαναρρόφηση του Na+ και το Ca εισέρχεται από τον 

αυλό στο κύτταρο με ενεργοποίηση του συστήματος της αδενυλκυκλάσης(30). 

Έτσι, επί χορηγήσεως θειαζιδών ή αμιλορίδης, ενώ μειώνεται η επαναρρό-

φηση του Na+ στον άπω νεφρώνα και κατ’ επέκταση αυξάνεται η απέκκρι-

σή του στα ούρα, η επαναρρόφηση του Ca αυξάνεται. Πιθανός μηχανισμός 

είναι η αυξημένη είσοδος Ca από τον αυλό στο κύτταρο και η εν συνεχεία 

αυξημένη προώθησή του προς τα περισωληναριακά τριχοειδή από την 

βασικοπλάγια πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης(34). Κατ’ αυτό τον τρόπο 

μειώνεται η απέκκριση του Ca στα ούρα και τη δράση αυτή των θειαζιδών 
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εκμεταλλευόμαστε στη νεφρολιθίαση με υπερασβεστιουρία.

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, επί μεγάλης πρόσληψης Ca με τη 

δίαιτα, η αυξημένη εντερική απορρόφηση Ca και η επακόλουθη ελαφρά 

αύξηση του Ca ορού οδηγούν σε καταστολή της ΡΤΗ, μείωση της επαναρ-

ρόφησης Ca στον άπω νεφρώνα και αυξημένη απέκκριση Ca στα ούρα. 

Εξάλλου στη βασικοπλάγια πλευρά της μεμβράνης των κυττάρων του ανι-

όντος σκέλους υπάρχουν και υποδοχείς Ca, που ενεργοποιούνται από την 

αύξηση του Ca ορού, με αποτέλεσμα πάλι την καταστολή ΡΤΗ, μείωση της 

επαναρρόφησης Ca στον άπω νεφρώνα και αυξημένη απέκκριση Ca στα 

ούρα(35).

Άρα λοιπόν, τα επίπεδα Ca στο αίμα επηρεάζουν και την αποβολή του 

στα ούρα. Επί υπασβεστιαιμίας η απέκκριση Ca στα ούρα μειώνεται, ενώ 

επί υπερασβεστιαιμίας αυξάνεται, με στόχο τη διατήρηση της ομοιοστασί-

ας. Στους μηχανισμούς συμμετέχουν και οι υποδοχείς του Ca στους παρα-

θυρεοειδείς αδένες που αδρανοποιούνται επί υπασβεστιαιμίας και ενεργο-

ποιούνται επί υπερασβεστιαιμίας, με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της ΡΤΗ 

και αντίστοιχη μείωση ή αύξηση της απέκκρισης Ca στα ούρα(35).

Τα επίπεδα του φωσφόρου επίσης επηρεάζουν την απέκκριση του Ca στα 

ούρα. Η υπερφωσφαταιμία διεγείρει άμεσα τη σύνθεση και έκκριση ΡΤΗ(36) 

αλλά και διαμέσου πρόκλησης υπασβεστιαιμίας, εφόσον η αύξηση του φω-

σφόρου είναι σημαντική και βαίνει προς τα δεξιά η σχετική αντίδραση: 

Ca2+ + HPO4
2-  CaHPO4

(37),

οπότε αυξάνεται η επαναρρόφηση Ca στον άπω νεφρώνα. Η υποφωσφα-

ταιμία αυξάνει τη νεφρική μετατροπή της 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3 που 

με τη σειρά της αυξάνει την εντερική απορρόφηση του φωσφόρου και του 

Ca, οπότε αυξάνει και η απέκκριση Ca στα ούρα. Επιπλέον διεγείρεται η 

οστική απορρόφηση για απελευθέρωση Ca και φωσφόρου από τα οστά 

και η περίσσεια του Ca αποβάλλεται στα κόπρανα και στα ούρα, ενώ δημι-
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ουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη οστεομαλακίας.

Η απέκκριση Ca στα ούρα επηρεάζεται και από τις διαταραχές της οξεο-

βασικής ισορροπίας. Η οξεία και χρόνια μεταβολική οξέωση συνοδεύονται 

από αυξημένες συγκεντρώσεις Η+ σε βάρος των Ca2+, των οποίων μειώνε-

ται η επαναρρόφηση στα νεφρικά σωληνάρια, με επακόλουθη αύξηση της 

απέκκρισης Ca στα ούρα. Το αντίθετο συμβαίνει επί οξείας μεταβολικής 

αλκάλωσης(21).

Κατά την κύηση η αυξημένη εντερική απορρόφηση Ca στη μητέρα (προ-

κειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του εμβρυικού σκελετού) ακολουθείται 

από αυξημένη ασβεστιουρία(23,38), ούτως ώστε το Ca ορού να παραμένει 

φυσιολογικό. Το σύνολο των μεταβολών του μεταβολισμού του Ca κατά την 

κύηση χαρακτηρίζεται ως «απορροφητική υπερασβεστιουρία»(38).

Επί μειώσεως του GFR, εξαιτίας ανάπτυξης δευτεροπαθούς υπερπα-

ραθυρεοειδισμού και αντίστασης στη δράση της βιταμίνης D3, αυξάνεται η 

επαναρρόφηση Ca στους υπολειπόμενους νεφρώνες με επακόλουθη μεί-

ωση της απόλυτης και της κλασματικής απέκκρισής του στα ούρα(11).

5. Κατανομή

Η περιεκτικότητα του οργανισμού σε Ca σε άνδρα με σωματικό βάρος 

70 kg είναι περίπου 1,3 kg. Το 99% της ποσότητας αυτής περιέχεται στα 

οστά ως υδροξυαπατίτης [Ca10(PO4)6(OH)2] μαζί με μεγάλο μέρος του φω-

σφόρου του οργανισμού, το 0,5% στα δόντια και το υπόλοιπο 0,5% στον 

ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο. Η ποσότητα του Ca στο ενδοκυττάριο 

υγρό είναι μεγαλύτερη εκείνης στο εξωκυττάριο, αλλά η ενδοκυττάρια συ-

γκέντρωση είναι πολύ μικρότερη της εξωκυττάριας αφενός εξαιτίας πολύ 

μεγαλύτερου ενδοκυττάριου όγκου και αφετέρου εξαιτίας της παρουσίας 

αντλίας στην κυτταρική μεμβράνη που ωθεί συνεχώς το Ca προς τα έξω. 
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Το εξωκυττάριο Ca ανακατανέμεται καθημερινά 40-50 φορές(11).

Από το Ca πλάσματος ένα ποσοστό 40% είναι συνδεμένο με λευκώματα 

και κυρίως (80-90%) με αλβουμίνη, 10% κυκλοφορεί ως σύμπλοκο με κιτρικά, 

φωσφορικά, διττανθρακικά και άλλα ανιόντα και το υπόλοιπο 50% ως ελεύθε-

ρο ή ιονισμένο Ca, που είναι και το σπουδαιότερο ως μεταβολικά ενεργό(11,39) 

και αποτελεί το 90% περίπου του διηθούμενου Ca στο σπείραμα.

Στο πλάσμα προσδιορίζεται συνήθως η συγκέντρωση του ολικού Ca 

που φυσιολογικά είναι κατά μέσο όρο 10 mg/dl = 5 mEq/L = 2,5 mmol/L. Οι 

διακυμάνσεις που παρατηρούνται σε φυσιολογικά άτομα (8,8-10,4 mg/dl = 

4,4-5,2 mEq/L) οφείλονται στη διαφορετική τιμή λευκωματίνης πλάσματος 

μεταξύ φυσιολογικών ατόμων, στις διαφορές του εξωκυττάριου όγκου με-

ταξύ των ατόμων και στη χρήση ελαστικής περιχειρίδας κατά την αιμολη-

ψία, η οποία, όταν διαρκεί πάνω από 30 sec, μπορεί να αυξήσει την τιμή 

του ολικού Ca ορού περίπου κατά 1,5 mg/dl, εξαιτίας μετακίνησης υγρών 

από τον ενδαγγειακό στο διάμεσο χώρο και αύξηση της λευκωματίνης του 

ορού από αιμοσυμπύκνωση(11,39).

Διαταραχή της συγκέντρωσης λευκωμάτων του πλάσματος θα επηρε-

άσει τις τιμές του πρωτεϊνικά συνδεμένου και κατ’ επέκταση του ολικού Ca 

ορού. Αύξηση ή μείωση της συγκέντρωσης λευκωματίνης πλάσματος κατά 

1 g/dl αυξάνει ή ελαττώνει το ολικό Ca κατά 0,8-1 mg/dl. Αύξηση των σφαι-

ρινών κατά 1 g/dl αυξάνει το συνδεμένο και κατ’ επέκταση το ολικό Ca μόνο 

κατά 0,2-0,3 mg/dl, πράγμα που παρατηρείται σχετικά σπάνια - λ.χ. όταν 

τα επίπεδα σφαιρινών ορού είναι ≥8 g/dl -, αλλά και τότε, εφόσον η συγκέ-

ντρωση του ιονισμένου Ca ορού είναι φυσιολογική, δε χρειάζεται θεραπεία. 

Μείωση της συγκέντρωσης λευκωματίνης πλάσματος στο νεφρωσικό σύν-

δρομο οδηγεί σε μειωμένη τιμή και του ολικού Ca, αλλά το ιονισμένο Ca 

είναι φυσιολογικό, οπότε πάλι δε χρειάζεται θεραπεία. Επί υπολευκωματι-

ναιμίας, αν το ολικό Ca είναι φυσιολογικό, μπορεί στην πραγματικότητα να 
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υπάρχει συγκαλυμμένη υπερασβεστιαιμία(11).

Στην πράξη, πρέπει να γίνεται διόρθωση του ολικού Ca ορού για την 

εκάστοτε τιμή της λευκωματίνης, βάσει της παρακάτω ισότητας, με μονά-

δες μέτρησης της λευκωματίνης τα g/dl και του Ca τα mg/dl:

Διορθωμένο Ca ορού = (4,5-μετρηθείσα λευκωματίνη ορού) x 0,8 + με-

τρηθέν ολικό Ca ορού

Πρακτικά, για κάθε μείωση ή αύξηση της λευκωματίνης ορού κατά 1 g/

dl, προστίθεται ή αφαιρείται αντίστοιχα 0,8-1 mg/dl από το μετρηθέν Ca 

ορού(11).

Μεταβολές του pH επηρεάζουν επίσης το πρωτεϊνικά συνδεμένο και 

κατ’ επέκταση το ολικό Ca ορού. Αύξηση ή ελάττωση του pH κατά 0,1 θα 

αυξήσει ή θα ελαττώσει αντίστοιχα τη συγκέντρωση του ολικού Ca που 

προσδιορίζεται στον ορό κατά περίπου 0,12 mg/dl(39).

Ακόμη και η ψύξη και απόψυξη του ορού in vitro μπορεί να επηρεάσει 

(μειώσει) την πρωτεϊνική δέσμευση του Ca. Γι’ αυτό οι προσδιορισμοί του 

Ca πρέπει να γίνονται σε πρόσφατο δείγμα αίματος και φυσικά, αξιολογού-

νται πάντοτε μόνο εφόσον συνυπάρχει μέτρηση και των λευκωμάτων του 

ορού(11,39).

Το σύμπλοκο Ca αποτελεί το ~10% του διηθούμενου Ca στο σπείραμα. 

Μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του συμπλόκου Ca με ανθρακικά (0,1 

mmol/L = 0,2 mEq/L = 0,4 mg/dl), ακολουθούν τα σύμπλοκα με φωσφορικά 

(0,04 mmol/L) και κιτρικά (0,04 mmol/L) και κατόπιν μ’ όλα τα άλλα ανιόντα 

(0,07 mmol/L)(40). Το σύμπλοκο Ca έχει μικρή κλινική σημασία πλην του 

ότι επί χρόνιας νεφρικής νόσου είναι αυξημένο και συγκεκριμένα περίπου 

2πλάσιο από το φυσιολογικό.

Το ιονισμένο Ca αποτελεί περίπου το 47% του ολικού Ca ορού. Πρέ-

πει να διατηρείται σε πολύ στενό εύρος, μέσα στο οποίο ρυθμίζει πολλές 

βιολογικές διεργασίες. Οι συγκεντρώσεις ιονισμένου Ca στο πλάσμα ρυθ-
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μίζονται από διάφορους παράγοντες, όπως το pH, ο φωσφόρος, η καλ-

σιτονίνη αλλά κατ’ εξοχήν η ΡΤΗ και η βιταμίνη D3, που επηρεάζουν την 

εντερική απορρόφηση, τον οστικό μεταβολισμό και την απέκκριση Ca στα 

ούρα(39). Η σχέση του με την ΡΤΗ περιγράφεται από ανάστροφη σιγμοειδή 

καμπύλη(41). Το midpoint ή set-point της καμπύλης είναι το κλειδί που προσ-

διορίζει τη συγκέντρωση του ιονισμένου Ca in vivo. Φυσιολογικά μείωση 

του ιονισμένου Ca κατά 0,1 mg/dl προκαλεί μεγάλη αύξηση της ΡΤΗ μέσα 

σε λεπτά. Αντίστροφα, μικρή αύξηση του ιονισμένου Ca μειώνει τάχιστα τη 

συγκέντρωση ΡΤΗ.

Το ιονισμένο Ca επηρεάζεται κι αυτό από τις μεταβολές του pH, γι’ αυτό 

το δείγμα του αίματος πρέπει να διατηρείται υπό αναερόβιες συνθήκες. 

Η επίδραση του pH στο ιονισμένο Ca είναι η αντίθετη από την επίδραση 

στο πρωτεϊνικά δεσμευμένο. Έτσι, επί μεταβολικής οξέωσης αυξάνεται το 

ιονισμένο Ca, ενώ επί μεταβολικής αλκάλωσης ελαττώνεται και σε βαριά 

αλκάλωση μπορεί να παρατηρηθούν σημεία τετανίας.

Στην κύηση η αύξηση του εξωκυττάριου όγκου οδηγεί σε μείωση των 

πρωτεϊνών που δεσμεύουν το Ca στο πλάσμα, άρα στη μείωση του συνδε-

μένου και επομένως και του ολικού Ca, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει 

στη μητέρα τα 9,5 mg/dl(38). Το ιονισμένο Ca δεν μεταβάλλεται.

Από το άλλο μέρος το έμβρυο παρουσιάζει υπερασβεστιαιμία, με ιο-

νισμένο Ca ~2,8 mEq/L έναντι 2,2 mEq/L της μητέρας. Το Ca που απορ-

ροφάται σε αυξημένο βαθμό στο έντερο της μητέρας εξαιτίας παραγωγής 

1,25(ΟΗ)2D3 από τον πλακούντα, μεταφέρεται στο έμβρυο για να χρησιμεύ-

σει στην ανάπτυξη του σκελετού του. Η μεταφορά αυτή είναι ενεργητική - 

αντίθετα προς τη διαφορά συγκέντρωσης του Ca ορού μητέρας - εμβρύου. 

Επιτελείται υπό την επίδραση της PTHrp - που παράγεται από τις εμβρυικές 

μεμβράνες - και διαμέσου της Ca-ΑΤΡάσης στην επιφάνεια των τροφοβλα-

στικών κυττάρων. Η υπερασβεστιαιμία του εμβρύου και οι επακόλουθες μεί-
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ωση της ΡΤΗ και αύξηση της καλσιτονίνης δημιουργούν συνθήκες ιδεώδεις 

για την επιμετάλλωση του σκελετού του εμβρύου(42). Το ιονισμένο Ca του 

εμβρύου μειώνεται τις πρώτες 24-48 ώρες από τη γέννηση.
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Ερωτήσεις

1. Ημερήσια πρόσληψη στοιχειακού Ca πάνω από 1000 mg είναι 

αναγκαία:

α) Κατά τις ηλικίες 9-18 ετών και στα δύο φύλα;

β) Στις γυναίκες μετά την ηλικία των 50 ετών;

γ) Στους άνδρες μετά την ηλικία των 70 ετών;

δ) Κατά την κύηση και τη γαλουχία;

ε) Σε όλα τα παραπάνω;

2. Η εντερική απορρόφηση Ca αυξάνεται:

α) Επί λήψεως κορτικοειδών;
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β) Επί λήψεως υπακτικών;

γ) Επί λήψεως άφθονων οξαλικών δια των τροφών;

δ) Επί δίαιτας πλούσιας σε φωσφόρο;

ε) Επί λήψεως τροφών εμπλουτισμένων με βιταμίνη D3;

3. Η νεφρική επαναρρόφηση του Ca επιτελείται:

α) Στο εγγύς σωληνάριο παθητικά υπό τη δράση της βιταμίνης D3;

β) Στην αγκύλη Henle στο μυελό ενεργητικά υπό τη δράση της ΡΤΗ;

γ) Στον άπω νεφρώνα παθητικά εξαιτίας ηλεκτροχημικού gradient;

δ) Στον άπω νεφρώνα ενεργητικά μαζί με Na+;

ε) Στον άπω νεφρώνα ενεργητικά ανεξάρτητα από το Na+;

4. Διουρητικά και Ca:

α) Η φουροσεμίδη δρώντας στην αγκύλη του Henle αυξάνει την επαναρ-

ρόφηση Ca και ελαττώνει την απέκκριση Ca στα ούρα;

β) Η φουροσεμίδη δρώντας στην αγκύλη του Henle αυξάνει την επαναρ-

ρόφηση Νa+ και Ca και ελαττώνει την απέκκριση Νa+ και Ca στα ούρα;

γ) Οι θειαζίδες στον άπω νεφρώνα αυξάνουν την επαναρρόφηση Νa+ και 

Ca και ελαττώνουν τη απέκκριση αυτών στα ούρα

δ) Η αμιλορίδη ελαττώνει την επαναρρόφηση Ca στον άπω νεφρώνα και 

αυξάνει την απέκκριση Ca στα ούρα;

ε) Οι θειαζίδες και η αμιλορίδη αυξάνουν την επαναρρόφηση Ca στον 

άπω νεφρώνα και ελαττώνουν την απέκκριση Ca στα ούρα;

5. Η τιμή του ιονισμένου Ca μειώνεται:

α) Επί νεφρωσικού συνδρόμου εξαιτίας υπολευκωματιναιμίας;

β) Επί πολλαπλού μυελώματος με σημαντική υπερσφαιριναιμία;

γ) Επί παρατεταμένης περίδεσης για αιμοληψία;
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δ) Επί μεταβολικής οξέωσης;

ε) Επί μεταβολικής αλκάλωσης;

6. Επί κυήσεως, στη μητέρα:

α) Το ολικό Ca ορού είναι αυξημένο;

β) Η οστική απορρόφηση είναι αυξημένη;

γ) Η απέκκριση Ca στα ούρα είναι μειωμένη;

δ) Η παραγωγή ΡΤΗ είναι αυξημένη;

ε) Η παραγωγή καλσιτριόλης είναι αυξημένη;

7. Επί κυήσεως, στο έμβρυο:

α) Η παραγωγή ΡΤΗ είναι αυξημένη;

β) Η παραγωγή καλσιτονίνης είναι ελαττωμένη;

γ) Ο οστικός μεταβολισμός είναι ελαττωμένος;

δ) Το ιονισμένο Ca είναι ελαττωμένο;

ε) Το ιονισμένο Ca είναι αυξημένο;

Απαντήσεις

1. ε

2. ε

3. ε

4. ε

5. ε

6. ε

7. ε
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Ορμονική ρύθμιση της ομοιοστασίας
του ασβεστίου

Γεράκης Αλέξανδρος
Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα 

Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών «Υγεία»

Κύρια σημεία

- Το pH του αίματος μεταβάλλει όχι μόνο το ιονισμένο Ca, αλλά επηρεάζει και τη 

νεφρική επαναρρόφησή του

- Το pH δεν μεταβάλλει μόνο τη δέσμευση του Ca και συνεπώς το ιονισμένο Ca, 

αλλά επηρεάζει και την επαναρρόφησή του στο νεφρικό σωληνάριο

- Η PTH δρα στους νεφρούς, αλλά όχι άμεσα στο έντερο, ενώ η 1,25(ΟΗ)2D3 δρα 

στο έντερο και λιγότερο στους νεφρούς

- Σε ένδεια βιταμίνης D3 προκαλείται αύξηση της PTH

- Στο έντερο σε συνθήκες υψηλής δίαιτας σε Ca καταστέλλεται η 1,25(OH)2D3 και 

κυριαρχεί η παρακυττάρια παθητική μεταφορά Ca

- Η PTH μόνο έμμεσα εξαιτίας της ευόδωσης της μετατροπής της 1,25(ΟΗ)2D3, 

επηρεάζει την απορρόφηση του Ca

- Στους παραθυρεοειδείς η υπασβεστιαιμία: α) αυξάνει την απελευθέρωση της 

PTH από τα εκκριτικά κοκκία, β) μειώνει τον καταβολισμό της PTH εντός των παρα-

θυρεοειδών κυττάρων, γ) αυξάνει τη σύνθεση της PTH και δ) αυξάνει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό

- Το αυξημένο εξωκυττάριο Ca μειώνει τη δραστηριότητα του Na+/K+/2Cl- συμμε-

ταφορέα και των καναλιών Κ+ και μειώνει την παρακυττάρια απορρόφηση του Ca

- Η απώλεια του Na+ με τα ούρα εξηγεί την υπογκαιμία που παρατηρείται σε 

υπερασβεστιαιμικές καταστάσεις

- Το Mg2+ όταν είναι ιδιαίτερα χαμηλό μειώνει τόσο την έκκριση της PTH, όσο και 

τη δράση της στα όργανα-στόχου
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- Το Ca αποθηκεύεται στα οστά που είναι η δεξαμενή του, απ’ όπου μετακινείται, 

όταν χρειάζεται, προκειμένου να αποκατασταθεί η συγκέντρωσή του στον ορό

1. Εισαγωγή

Το ασβέστιο (Ca) είναι απαραίτητο για μία πλειάδα βασικών λειτουργι-

ών, όπως η κυτταρική διαίρεση, η κυτταρική προσκόλληση, η διατήρηση 

της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης, η έκκριση των πρωτεϊνών, 

η μυϊκή σύσπαση των περιφερικών μυών και του μυοκαρδίου, η νευρική 

ερεθισιμότητα, η ενζυμική δράση, η ενεργοποίηση του συμπληρώματος, η 

ανοσολογική απάντηση, η έκκριση εξωκρινών και ενδοκρινών αδένων και 

η πήξη(1,2,3). Η εκτέλεση των παραπάνω διεργασιών απαιτεί διατήρηση της 

εξωκυττάριας συγκέντρωσης του Ca σε σταθερά επίπεδα(4).

Για να συντηρηθεί η ομοιοστασία του Ca ρυθμίζεται καταρχήν το ισο-

ζύγιό του με δράσεις κυρίως στην περιοχή εισόδου του στον οργανισμό, 

δηλαδή στο έντερο και στις θέσεις αποβολής του, στους νεφρούς(5). Επί-

σης, ρυθμίζεται και η εσωτερική μετακίνησή του στους διάφορους ιστούς 

και κυρίως από και προς τη θέση αποθήκευσής του, στα οστά. Η ρύθμιση 

του Ca δεν είναι μόνο ευαίσθητη και λεπτομερής αλλά ιδιαίτερα δραστική, 

όπως φαίνεται από τις παρακάτω επισημάνσεις.

Περιληπτικά στο έντερο απορροφάται μόνο το 20-30% του Ca των τρο-

φών, σε αντίθεση με τα Na+ και K+ των οποίων η απορρόφηση είναι πλήρης. 

Περίπου το 90% απορροφάται από το λεπτό έντερο, λιγότερο από 10% 

από το παχύ έντερο, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό από τον στόμαχο(6). 

Στους δε νεφρούς από τα 10 g που διηθούνται, επαναρροφάται το 98% και 

μόλις 200 mg αποβάλλονται με τα ούρα(7). Τέλος, στα οστά ευρίσκεται το 

99% του Ca, περίπου 1 kg, κυρίως με τη μορφή του υδροξυαπατίτη, απο-
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τελούν δε την δεξαμενή εμπλουτισμού του ορού σε Ca, σε περιπτώσεις 

υπασβεστιαιμίας(8).

Για τη διατήρηση αυτή της ομοιοστασίας του Ca επιστρατεύονται οι κα-

λούμενες ασβεστιοτρόπες ορμόνες (Πίνακας 1). Η παραθορμόνη (PTH), 

η βιταμίνη D3 και συγκεκριμένα η δραστική μορφή της η 1,25(ΟΗ)2D3 και 

η καλσιτονίνη είναι οι κλασικές. Σ’ αυτές έχουν προστεθεί η πρωτεΐνη που 

σχετίζεται με την παραθορμόνη (PTHrP), ο ιστικός παράγοντας της καλ-

λικρεΐνης και η διαλυτή klotho(9). Επίσης, το ίδιο το Ca ρυθμίζει διαμέσου 

του υποδοχέα αίσθησης του Ca (CaSR) την ομοιοστασία του. Το pH του 

αίματος μεταβάλλει όχι μόνο το ιονισμένο Ca, αλλά επηρεάζει και τη νε-

φρική επαναρρόφησή του. Επίσης, το Mg2+ των ούρων και ο P του ορού 

συμμετέχουν στη ρύθμιση του Ca(10).

PTH

1,25(ΟΗ)2D3

PTHrP

Καλσιτονίνη 

Ιονισμένο Ca, διαμέσου του CaSR

Άλλοι (klotho, οιστρογόνα, ιστικός παράγοντας καλλικρεΐνης, 

Mg2+, pH)

Πίνακας 1: Ασβεστιοτρόπες ορμόνες

Οι κλασικές ρυθμιστικές ορμόνες του Ca είναι η PTH και η 1,25(ΟΗ)2D3. 

Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την κινητική του Ca στους νεφρούς, στο 

έντερο και στα οστά. Ενώ αμφότερες έχουν δραστικό ρόλο στον οστικό 

μεταβολισμό και συνακόλουθα στην κινητική του Ca, η PTH δρα στους νε-

φρούς αλλά όχι άμεσα στο έντερο, ενώ η 1,25(ΟΗ)2D3 δρα στο έντερο και 

λιγότερο στους νεφρούς (Σχήμα 1).
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Σχήμα 1: Οι κύριες θέσεις δράσεως των ασβεστιοτρόπων ορμονών [PTH και 

1,25(ΟΗ)2D3]

Θα αναφερθούν οι κύριες δράσεις των ορμονών στα όργανα-στόχου και 

ακολούθως θα γίνει παρουσίαση της ολοκληρωμένης απόκρισης και των 

αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των ορμονών, προκειμένου να αποκατασταθεί, 

εφόσον διαταραχθεί, η συγκέντρωση του Ca σε φυσιολογικά επίπεδα.

2. Βιταμίνη D3

Η σημασία της βιταμίνης D3 είναι γνωστή. Η δράση της γίνεται διαμέ-

σου των υποδοχέων της που απαντώνται στους παραθυρεοειδείς αδένες, 

στους νεφρούς, στα οστά και στο έντερο.

1. Παραθυρεοειδείς: Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι πλούσιοι σε 

υποδοχείς βιταμίνης D3 (VDRs). H 1,25(OH)2D3 μειώνει τη σύνθεση της 

pre-pro-PTH και τον πολλαπλασιασμό των παραθυρεοειδικών κυττάρων. 

Επάγει την ευαισθησία των ίδιων των υποδοχέων της (up regulation) και 

αυξάνει την ευαισθησία των CaSR στο Ca. Έτσι, σε ένδεια βιταμίνης D3 
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προκαλείται αύξηση της PTH.

2. Έντερο: Η απορρόφηση του Ca από το έντερο είναι διακυττάρια-

ενεργοβόρα και παρακυττάρια- παθητική. Η διακυττάρια μεταφορά ευθύ-

νεται για το 75% περίπου της απορρόφησης του Ca σε συνθήκες φυσιολο-

γικής διαιτητικής πρόσληψης, ενώ κατά το υπόλοιπο 25% η απορρόφηση 

του Ca είναι παθητική(11).

Η διακυττάρια μεταφορά του Ca είναι μία ενεργοβόρα διαδικασία που 

είναι υπό τον στενό έλεγχο της 1,25(ΟΗ)2D3. Μετά την είσοδό της στο 

κύτταρο η 1,25(ΟΗ)2D3 δεσμεύεται από την ειδική δεσμευτική πρωτεΐνη. 

Το σύμπλεγμα αυτό ρυθμίζει την γονιδιακή μετάφραση των απαραίτητων 

πρωτεϊνών για την διακυτταρική μεταφορά του Ca. Οι πρωτεΐνες αυτές εί-

ναι η TRPV6, η calbindin, η αντλία Ca της πλασματοκυτταρικής μεμβράνης 

που εξαρτάται από τον μεταβολισμό του ATP ή Ca-ATPase (PMCA1b) και 

ο ανταλλάκτης Na+ και Ca ή Na+/Ca2+ exchanger (NCX1)(12).

Περιληπτικά, στη ενδοαυλική επιφάνεια του εντέρου τα κανάλια Ca 

(TRPV6 και λιγότερο TRPV5) καθορίζουν τη ροή του Ca προς τον ενδο-

κυττάριο χώρο. Η διακυττάρια μεταφορά προς την βασικοπλάγια πλευρά 

της κυτταρικής μεμβράνης εξαρτάται από τη δέσμευσή του από την ειδική 

ασβεστιοδεσμευτική πρωτεΐνη calbindin. Την έξοδο του Ca από τα κύτταρα 

του εντερικού επιθηλίου αναλαμβάνουν οι αντλίες του Ca της πλασματοκυτ-

ταρικής μεμβράνης (PMCA1b) και ο ανταλλάκτης Na+/Ca2+(13) (Σχήμα 2).
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Σχήμα 2: Η 1,25(ΟΗ)2D3 ενισχύει την δράση των ουσιών που ευθύνονται για την 

διακυττάρια μεταφορά του Ca στο έντερο

Η 1,25(OH)2D3 επηρεάζει επίσης σ’ ένα βαθμό και την παρακυττάρια 

απορρόφηση του Ca. Αυξάνει την διαπερατότητα των στερεών συνδέσεων 

(tight junctions) μεταξύ των κυτταρικών μεμβρανών, χωρίς ωστόσο να έχει 

καλά μελετηθεί ο μηχανισμός.

Έτσι, απορροφητική υπερασβεστιαιμία απαντάται σε συνθήκες αυξημέ-

νης παραγωγής 1,25(OH)2D3 (λ.χ σαρκοείδωση), υπερβολική λήψη σκευ-

ασμάτων δραστικής βιταμίνης D3 και αναλόγων της. Αντίθετα, η διαιτητική 

ένδεια βιταμίνης, η ραχίτιδα, η οστεομαλακία και η χρόνια νεφρική νόσος 

(ΧΝΝ) οδηγούν σε απορροφητική υπασβεστιαιμία.

Σε συνθήκες υψηλής δίαιτας σε Ca καταστέλλεται η 1,25(OH)2D3 και 

κυριαρχεί η παρακυττάρια παθητική μεταφορά Ca(14). Αντίθετα, σε δίαιτα 

χαμηλής περιεκτικότητας σε Ca αυξάνεται το ποσοστό απορρόφησής του, 

διαμέσου της διέγερσης της 1,25(OH)2D3. Παρόμοια αύξηση παρατηρείται, 

όταν απαιτείται θετικό ισοζύγιο Ca κατά την ανάπτυξη και σε συνθήκες 

αυξημένων αναγκών, όπως η εγκυμοσύνη και η γαλουχία(15). 
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3. Οστά: Η 1,25(OH)2D3 είναι απαραίτητη για τον οστικό μεταβολισμό 

επειδή διατηρεί, διαμέσου της εντερικής απορρόφησης, συγκεντρώσεις Ca 

και P, ικανές για να δημιουργηθεί ο υδροξυαπατίτης, που είναι το βασικό 

δομικό στοιχείο των οστών. Ευοδώνει την διαφοροποίηση των οστικών 

κυττάρων και αυξάνει την οστεοκλαστική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα 

διοχέτευση ποσοτήτων Ca προς την κυκλοφορία. Δεσμεύεται στους υπο-

δοχείς των προ-οστεοβλαστών και διεγείρει το σύστημα RANKL/RANK 

που είναι υπεύθυνο για τον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των 

οστεοκλαστών από τους προγόνους της μονοκυταρικής σειράς.

Όταν η εντερική απορρόφηση του Ca δεν αρκεί για να διατηρηθεί η συ-

γκέντρωση του Ca, τότε η 1,25(OH)2D3 ευοδώνει την άμεση κινητοποίηση 

του Ca από τις αποθήκες, δηλαδή τα οστά.

4. Νεφροί: Η 1,25(OH)2D3 παράγεται στους νεφρούς, ευοδώνεται σε 

συνθήκες αυξημένης PTH, αλλά και μόνης της υπασβεστιαιμίας. Φαίνεται 

ότι ο άμεσος ρόλος στην επαναρρόφηση του Ca, εάν υπάρχει, είναι μικρός 

και περιορίζεται στη διέγερση των τοπικών CaSR και ίσως των επιθηλια-

κών διαύλων Ca(16).

3. Παραθορμόνη (PTH)

1. Οστά: Η PTH κινητοποιεί άμεσα το Ca που βρίσκεται στην ανταλ-

λάξιμη περιοχή των οστών. Απελευθερώνει το Ca διαμέσου αύξησης της 

οστεοκλαστικής δραστηριότητας δια των υποδοχέων στους οστεοβλάστες. 

Οι τελευταίοι εκφράζουν τον RANKL που δεσμεύεται με τους υποδοχείς 

RANK στους προ-οστεοκλάστες και επάγουν τη διαφοροποίηση των προ-

οστεοκλαστών σε ώριμους οστεοκλάστες.



Φυσιολογία ασβεστίου

48

2. Έντερο: Υποδοχείς PTH υπάρχουν στις μεμβράνες των επιθηλια-

κών κυττάρων του εντέρου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν έχει άμεσο ρόλο 

στην απορρόφηση του Ca. Άρα η PTH μόνο έμμεσα εξαιτίας της ευόδωσης 

της μετατροπής της 1,25(ΟΗ)2D3, επηρεάζει την απορρόφηση του Ca(17).

3. Νεφροί: Η PTH δεν έχει επίδραση στην επαναρρόφηση του Ca στα 

εγγύς σωληνάρια σε αντίθεση με τα άπω, όπου ο ρόλος της είναι σημα-

ντικός. Η PTH συνδέεται με τον υποδοχέα της που βρίσκεται στο παχύ 

ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle του φλοιού και στα άπω εσπειραμ-

μένα σωληνάρια. Στις δύο αυτές θέσεις διενεργείται το 35% της νεφρικής 

επαναρρόφησης.

Στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle αυξάνει τη δράση του 

Na+/K+/2Cl- συμμεταφορέα. Ο μεταφορέας αυτός αυξάνει την παρακυττά-

ρια επαναρρόφηση του Ca, δημιουργώντας θετική κλίση δυναμικού.

Στα άπω εσπειραμμένα σωληνάρια η PTH επηρεάζει την διακυττάρια 

μεταφορά Ca: α) διαμέσου του TRPV5 που είναι στην αυλική επιφάνεια, 

β) των πρωτεϊνών που άγουν την όδευση διαμέσου του κυττάρου, όπως 

η calbindin D28K και τελικά γ) του Na+/Ca2+ ανταλλάκτη που είναι στη βα-

σικοπλάγια μεμβράνη, υπεύθυνος για την έξοδο του Ca προς την κυκλο-

φορία. Η PTH διεγείρει την επαναρρόφηση του Ca στο τμήμα αυτό του 

νεφρού, επειδή ενεργοποιεί τον ανταλλάκτη αυτό, διαμέσου μηχανισμού 

που εμπλέκεται το κυκλικό AMP.

4. Ασβέστιο

Η ανακάλυψη των CaSR διαφώτισε τη σχέση του Ca όχι μόνο με τους 

παραθυρεοειδείς αλλά και με τα άλλα όργανα(18). Οι υποδοχείς αίσθησης 

του Ca απαντώνται κυρίως στους παραθυρεοειδείς αδένες, στους νεφρούς 



Φυσιολογία ασβεστίου

49

και συγκεκριμένα στα εγγύς σωληνάρια, στην αγκύλη του Henle, στα άπω 

και αθροιστικά σωληνάρια, στα οστά και σε άλλα όργανα. Διαμέσου των 

CaSR το Ca του ορού επηρεάζει τη λειτουργία των παραπάνω οργάνων, 

με σκοπό την διατήρηση της ομοιοστασίας του.

1. Παραθυρεοειδείς: Οι μεταβολές της συγκέντρωσης του Ca γίνονται 

αντιληπτές από τους παραθυρεοειδείς, διαμέσου των CaSR με άμεσες και 

έμμεσες συνέπειες στη δραστηριότητα των παραθυρεοειδών αδένων. Οι 

CaSR δρουν διαμέσου της διόδου μετάδοσης σήματος που συνδέεται με 

την πρωτεΐνη G και ρυθμίζουν έτσι την παραθυρεοειδική λειτουργία.

Στους παραθυρεοειδείς η υπασβεστιαιμία: α) αυξάνει την απελευθέ-

ρωση της PTH από τα εκκριτικά κοκκία, με αποτέλεσμα την άμεση, εντός 

λεπτού, αύξηση της PTH του ορού, β) μειώνει τον καταβολισμό της PTH 

εντός των παραθυρεοειδών κυττάρων, γ) αυξάνει τη σύνθεση της PTH (αυ-

ξάνει την έκφραση του γονιδίου της PTH σε μετα-μεταγραφικό στάδιο) και 

δ) αυξάνει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Η απόκριση των παραθυρεοειδών στην υπασβεστιαιμία διακρίνεται 

σε 3 χρονικές φάσεις: α) άμεση, εντός λεπτού αύξηση της PTH του ορού 

εξαιτίας της έκκρισης της PTH που έχει προσχηματιστεί και αποθηκευτεί 

στα εκκριτικά κοκκία των παραθυρεοειδικών κυττάρων, β) ταχεία εντός 15-

30 λεπτών, εξαιτίας μείωσης του καταβολισμού της PTH και γ) βραδεία, 

εφόσον παραταθεί η υπασβεστιαιμία για εβδομάδες, επειδή αυξάνεται η 

έκφραση του mRNA της PTH και προκαλείται υπερτροφία των παραθυρε-

οειδών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ca ευαισθητοποιεί όχι μόνο τον δικό του υπο-

δοχέα, αλλά και τον υποδοχέα της βιταμίνης D3 (VDR).
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2. Οστά: Ο ρόλος των CaSR στα οστά είναι διφορούμενος. Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι οι τοπικές μεταβολές της συγκέντρωσης του Ca, ανεξάρτητες 

από την γενική κυκλοφορία επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό, διαμέσου 

άγνωστου μηχανισμού.

Η άμεση ρύθμιση του Ca από τα οστά φαίνεται ότι εξαρτάται και από τα 

επίπεδά του στο αίμα. Η δυνατότητα διόρθωσης του Ca δια μεταφοράς του 

από την ανταλλάξιμη περιοχή στα οστά, αν και άμεση, είναι μικρής κλίμα-

κας, με βάση τα κλινικά παραδείγματα.

Μείωση της συγκέντρωσης του Ca από μόνη της αυξάνει την παραγω-

γή της 1,25(ΟΗ)2D3, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό συμβαίνει διαμέ-

σου του CaSR.

3. Νεφροί: Στους νεφρούς οι CaSR ευρίσκονται κυρίως στο παχύ ανιόν 

σκέλος της αγκύλης του Henle. Η ενεργοποίησή τους μειώνει τη μεταφορά 

του NaCl και την επαναρρόφηση του Ca. Έτσι, το αυξημένο εξωκυττάριο 

Ca μειώνει τη δραστηριότητα του Na+/K+/2Cl- συμμεταφορέα και των κανα-

λιών Κ+ και μειώνει την παρακυττάρια απορρόφηση του Ca. Το Ca αντα-

γωνίζεται τη δράση της PTH και δημιουργείται έτσι τοπικό αυτορρυθμιστικό 

σύστημα. Η απώλεια του Na+ με τα ούρα εξηγεί την υπογκαιμία που πα-

ρατηρείται σε υπερασβεστιαιμικές καταστάσεις. Η αυξημένη συγκέντρωση 

του Ca δρα στην περίπτωση αυτή όπως τα διουρητικά της αγκύλης.

Στο αθροιστικό σωληνάριο της μυελώδους μοίρας του νεφρού οι CaSR 

που βρίσκονται στην αυλική επιφάνεια δέχονται την επίδραση μεγάλων 

ποσοτήτων Ca, εξαιτίας μειωμένης επαναρρόφησης από το ανιόν σκέλος 

της αγκύλης του Henle. Στη θέση αυτή η διέγερση των CaSR μειώνει την 

διαπερατότητα του ύδατος που οφείλεται στην ADH με συνέπεια υπερα-

σβεστιουρία και πολυουρία. Η τελευταία είναι πρόσφορη επειδή μειώνει 

τον κίνδυνο λιθογένεσης.
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4. Έντερο: Το Ca ρυθμίζει τη δραστηριότητα του TRPV5 διαμέσου ενός 

μηχανισμού αρνητικής επανατροφοδότησης. Η αυξημένη ενδοκυττάρια 

συγκέντρωση Ca οδηγεί σε αδρανοποίηση των διαύλων του TRPV5.

5. PTHrP

Η σχετιζόμενη με την PTH πρωτεΐνη (PTHrP) παράγεται από τους καρ-

κίνους συμπαγών οργάνων, non Hodgkin λέμφωμα, λευχαιμία, νευροεν-

δοκρινείς όγκους κ.ά. Δεν έχει θέση στη ρύθμιση του Ca σε φυσιολογικές 

καταστάσεις, παρά μόνο κατά την γαλουχία. Κατά την γαλουχία παρατη-

ρούνται απώλειες Ca διαμέσου του θηλασμού έως και 1000 mg/24ωρο, 

γεγονός που οδηγεί σε σκελετική απομετάλλωση. Φαίνεται ότι η PTH και 

1,25(ΟΗ)2D3 δεν διαδραματίζουν βασικό ρόλο και η διαδικασία ρυθμίζεται 

διαμέσου της PTHrP που παράγεται από τους μαστούς και βρίσκεται σε 

πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις στον ορό.

6. Καλσιτονίνη

Η καλσιτονίνη είναι κλασική αντικαταβολική ορμόνη του σκελετικού με-

ταβολισμού. Αναστέλλει την οστεοκλαστική δραστηριότητα και συνεπώς 

την απελευθέρωση του Ca από τα οστά στην κυκλοφορία. Ο θυρεοειδικός 

ιστός έχει CaSR, οι οποίοι ελέγχουν την απελευθέρωση της καλσιτονίνης 

από τα παραθυλακιώδη κύτταρα. Παρά το γεγονός ότι είναι γνωστή η ευ-

εργετική της δράση όταν χορηγείται σε ασθενείς με οστικές διαταραχές 

(οστεοπόρωση, υπερασβεστιαιμία από κακοήθειες κ.ά), ο ρόλος της στην 

ομοιοστασία του Ca είναι αναπάντεχα περιορισμένος. Επιπλέον δεν έχει 

εξακριβωθεί νοσολογική οντότητα που να αποδίδεται σε τοξικότητα ή έν-
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δεια καλσιτονίνης(19). Ίσως κατά την εγκυμοσύνη και κατά τη γαλουχία να 

προστατεύει έναντι της υπερβολικής οστικής απορρόφησης, που παρατη-

ρείται σ’ αυτές τις καταστάσεις(20).

7. Άλλοι παράγοντες ρύθμισης Ca

1. Klotho: Στους νεφρούς, η διαλυτή klotho διεγείρει τη δραστηριότητα 

του TRPV5, ο οποίος κατευθύνει τη ροή του Ca προς τον ενδοκυττάριο 

χώρο. Επίσης η αυξάνει τη συγκέντρωση των διαύλων του Ca στην αυλική 

επιφάνεια του σωληναρίου(21).

2. Ιστική καλλικρεΐνη: Στο νεφρικό σωληνάριο, η ιστική καλλικρεΐνη 

μετά τη νεφρική διήθηση δεσμεύεται στους υποδοχείς της κινίνης. Έτσι, δι-

αμέσου του μονοπατιού της πρωτεϊνικής κινάσης ενεργοποιεί την έκφραση 

του TRPV5, με αποτέλεσμα αύξηση της σωληναριακής απορρόφησης του 

Ca. Δεν είναι γνωστό, όμως, πως συμμετέχει συνολικά στην ομοιοστασία 

του Ca.

3. Το pH: Το pH δεν μεταβάλλει μόνο τη δέσμευση του Ca και συνεπώς 

το ιονισμένο Ca, αλλά επηρεάζει την επαναρρόφησή του στο νεφρικό σω-

ληνάριο. Η μετακίνηση των κυστιδίων που φέρουν τον βασικό υποδοχέα 

TRPV5 ελέγχεται από το pH. Έτσι, η εξωκυττάρια αλκάλωση ευνοεί την 

επανασυγκέντρωσή τους στην αυλική κυτταρική μεμβράνη, με συνέπεια 

αυξημένη επαναρρόφηση Ca και υπασβεστιουρία, ενώ η οξέωση επιφέρει 

ανάκλησή τους από την μεμβράνη με συνέπεια υπερασβεστιουρία.

4. Το Mg2+: Το Mg2+ επηρεάζει το Ca με πολλούς τρόπους. Αυτό όταν 

είναι ιδιαίτερα χαμηλό μειώνει, τόσο την έκκριση της PTH από τους πα-

ραθυρεοειδείς, όσο και τη δράση της στα όργανα-στόχου. Επιπλέον έχει 

βρεθεί ότι το Mg2+ των ούρων μεταβάλλει ανάλογα το Ca των ούρων.
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5. Φωσφόρος: Οι αλληλεπιδράσεις του P με το Ca είναι πολλαπλές, 

καταρχήν άμεσες εξαιτίας της γνωστής φυσικοχημικής συγγένειας και δεύ-

τερον έμμεσες διαμέσου των κοινών ορμονών, όπως η 1,25(ΟΗ)2D3, η 

PTH, η διαλυτή klotho και ο FGF-23. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο είναι 

εκτός του σκοπού της παρούσας συγγραφής.

6. Τα οιστρογόνα: Τα οιστρογόνα κατά την εγκυμοσύνη αυξάνουν την 

ενεργό διακυττάρια μεταφορά Ca στο έντερο, ίσως ανεξάρτητα από την 

1,25(ΟΗ)2D3
(22).

8. Ρύθμιση του Ca

Η συγχρονισμένη δράση των ασβεστιοτρόπων ορμονών και συγκεκρι-

μένα της PTH και της 1,25(ΟΗ)2D3 είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση του Ca. 

Η δράση αυτή ενορχηστρώνεται από το ίδιο το Ca διαμέσου των CaSR, 

όπως ήδη αναφέρθηκε. Σε καταστάσεις μείωσης της συγκέντρωσης του Ca 

προκαλείται αύξηση της έκκρισης της PTH, γεγονός που έχει 3 συνέπειες, 

δύο άμεσες από τους νεφρούς και τα οστά και μία έμμεση από το έντερο. Η 

PTH αυξάνει άμεσα τη νεφρική επαναρρόφηση Ca και την απελευθέρωσή 

του από τα οστά, εξαιτίας αύξησης της οστεοκλαστικής δραστηριότητας.

Η PTH διεγείρει τη σύνθεση της 1α-υδροξυλάσης των νεφρών που με-

τατρέπει την 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3 και καταστέλλει την 24-υδροξυλάση 

που μετατρέπει την 1,25(ΟΗ)2D3 σε αδρανή 24,25(ΟΗ)2D3, με αποτέλεσμα 

αυξημένη παραγωγή και μειωμένο καταβολισμό της 1,25(ΟΗ)2D3. Η αύξηση 

της 1,25(ΟΗ)2D3 αυξάνει την εντερική απορρόφηση του Ca. Οι δύο αυτές 

ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τη διόρθωση της συγκέντρωσης του Ca. 

Η αύξηση αυτή γίνεται άμεσα αισθητή από τους παραθυρεοειδείς διαμέσου 

των CaSR, με αποτέλεσμα τη διακοπή της περαιτέρω αύξησης της PTH. Στο 
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ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί η αύξηση της 1,25(ΟΗ)2D3. Η αντίθετη οδός ακολου-

θείται σε καταστάσεις αύξησης της συγκέντρωσης του Ca του ορού.

Η παραπάνω διαδικασία, είτε από την μία, είτε προς τη άλλη κατεύ-

θυνση είναι σχετικά αργή, όμως η απόκριση στην υπασβεστιαιμία, σύμ-

φωνα με τα πειραματικά δεδομένα, είναι ταχύτατη. Το φαινόμενο αυτό δεν 

μπορεί να εκπληρωθεί διαμέσου των αργών σχετικά δραστηριοτήτων της 

1,25(ΟΗ)2D3. Άρα, το έντερο δεν συμμετέχει στην άμεση λεπτό προς λε-

πτό ρύθμιση του Ca. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος του εντέρου είναι 

καθοριστικός στη διατήρηση του ισοζυγίου του Ca και της οστικής μάζας. 

Το Ca αποθηκεύεται στα οστά που είναι, όπως αναφέρθηκε δεξαμενή του, 

απ’ όπου μετακινείται, όταν χρειάζεται, προκειμένου να αποκατασταθεί η 

συγκέντρωσή του στον ορό.

Επίσης, η άμεση διόρθωση του Ca δε γίνεται από τους νεφρούς, αφού 

αυτή παρατηρείται ακόμη και σε νεφρεκτομηθέντα πειραματόζωα(23). Από 

την άλλη ο οστικός μεταβολισμού είναι εξαιρετικά βραδύς. Η μετακίνηση 

του Ca που οφείλεται στην οστική απορρόφηση καθυστερεί και δε μπορεί 

να επιφέρει άμεση διόρθωση.

Άρα παραμένει το ερώτημα από που αντλούνται οι απαραίτητες ποσό-

τητες για τη διόρθωση του Ca; Θεωρείται ότι υπάρχει μία άμεσα ανταλλάξι-

μη περιοχή Ca στα οστά από και προς την οποία είναι δυνατή η ταχύτατη 

μετακίνηση του Ca(24). H PTH και το ίδιο το Ca κινητοποιούν, όχι καλά διευ-

κρινισμένους μηχανισμούς στους οποίους συμμετέχουν οι μη κολλαγονικές 

πρωτεΐνες (λ.χ.οστεοκαλσίνη, οστεονεκτίνη), το πυροφωσφορικό και άλλες 

ουσίες που μελετώνται εντατικά τα τελευταία χρόνια.

Είναι φανερό ότι η περαιτέρω διαλεύκανση των μηχανισμών της ρύθμι-

σης του Ca θα συνδράμει στη κατανόηση και παθολογικών καταστάσεων 

κατανομής του Ca που συνδέονται με αυξημένη θνητότητα, όπως είναι οι 

εξωσκελετικές-αγγειακές ασβεστώσεις(25)
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Ερωτήσεις

1. Ποια από τις παρακάτω ουσίες δεν είναι απαραίτητη για τη ρύθμι-

ση του Ca;

α) 1,25(ΟΗ)2D3;

β) PTH;

γ) Καλσιτονίνη;

δ) Ιονισμένο Ca;

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;

α) Η PTH έχει άμεση δράση στους νεφρούς (όσον αφορά στο Ca);

β) H PTH αυξάνει την οστεοβλαστική δραστηριότητα;

γ) Η PTH έχει έμμεση δράση στο έντερο (όσον αφορά στο Ca);

δ) Η PTH έχει άμεση δράση στο έντερο (όσον αφορά στο Ca);
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3. Η 1,25(ΟΗ)2D3 (ποιο είναι λάθος);

α) Αυξάνει τη νεφρική επαναρρόφηση του Ca;

β) Καταστέλλει τη σύνθεση της PTH;

γ) Ευαισθητοποιεί τους CaSR;

δ) Βοηθά στο σχηματισμό του υδροξυαπατίτη;

ε) Επηρεάζει μόνο την διακυττάρια εντερική μεταφορά Ca;

4. Η άμεση διόρθωση της υπασβεστιαιμίας εξαρτάται (ποιο είναι λάθος);

α) Από την οστεοκλαστική δραστηριότητα;

β) Από την PTH;

γ) Από τους CaSR;

δ) Από το ιονισμένο Ca;

5. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

α) Το Ca ρυθμίζει την ομοιοστασία του μόνο διαμέσου της PTH και της 

1,25(ΟΗ)2D3;

β) Οι νεφροί είναι απαραίτητοι για την άμεση ρύθμιση Ca;

γ) Το έντερο είναι απαραίτητο για την άμεση ρύθμιση Ca;

δ) Η αύξηση της λειτουργίας των οστεοκλαστών δεν είναι υπεύθυνη για 

την άμεση διόρθωση του Ca;

Απαντήσεις

1. γ

2. γ

3. ε

4. α

5. δ
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Κυτταρική λειτουργία και ασβέστιο 

Κωνσταντίνος Ν. Αδαμίδης
Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Κέντρο - 

Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Αττικής «Ιανός-Λαϊκή Μέριμνα»

Κύρια σημεία

- Το 99% του Ca2+ στον οργανισμό περιέχεται στα οστά και στα δόντια, ενώ λιγό-

τερο από το 1% κατανέμεται στον εξωκυττάριο και ενδοκυττάριο χώρο

- Το ενδοπλασματικό δίκτυο (ΕΔ) και τα μιτοχόνδρια των κυττάρων λειτουργούν 

ως ενδοκυττάριες αποθήκες Ca2+

- Η κυτταροπλασματική συγκέντρωση του Ca2+ ρυθμίζεται αυστηρά και είναι κατά 

10000 φορές χαμηλότερη απ’ αυτήν του εξωκυττάριου υγρού, εξαιτίας της συνεχούς 

ενεργητικής απομάκρυνσής του προς τον εξωκυττάριο χώρο και προς το ΕΔ

- Η συγκέντρωση του εξωκυττάριου Ca2+ επηρεάζει σημαντικά την διεγερσιμότη-

τα των νευρικών κυττάρων

- Το Ca2+ συμβάλλει στη δημιουργία του δυναμικού ενεργείας των μυϊκών ινών 

και ενεργοποιεί την διαδικασία της μυϊκής συστολής

- Το Ca2+ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαβιβαστές μηνυμάτων στην 

κυτταρική επικοινωνία

- Οι απότομες αυξήσεις του κυτταροπλασματικού Ca2+ πυροδοτούν σηματοδοτικά 

μονοπάτια που αφορούν σε όλο το φάσμα των μεταβολικών λειτουργιών του κυττά-

ρου από την γέννησή του μέχρι και τον κυτταρικό θάνατο

- Το Ca2+ παίζει σημαντικό ρόλο στην αιμόσταση, ενεργοποιώντας τα αιμοπετά-

λια και πολλούς παράγοντες στον καταρράκτη της πήξης

1. Εισαγωγή

Το ασβέστιο είναι ένα από τα αφθονότερα κατιόντα του ανθρώπινου 

σώματος. Η συνολική του ποσότητα ανέρχεται στα 1-2 kg αντιπροσωπεύ-
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οντας έτσι το 2% περίπου του σωματικού βάρους ενός μέσου ενήλικα. Το 

99% της ποσότητάς του περιέχεται στα οστά και στα δόντια, ενώ μόλις 

το 1% κατανέμεται στον εξωκυττάριο και στον ενδοκυττάριο χώρο(1). Πέρα 

από την επιμετάλλωση των οστών, το ασβέστιο στις μέρες μας έχει πια 

αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους αγγελιοφόρους μηνυ-

μάτων σε κυτταρικό επίπεδο. Συμμετέχει στη ρύθμιση σχεδόν κάθε κυττα-

ρικής δραστηριότητας από τον πολλαπλασιασμό μέχρι και τον κυτταρικό 

θάνατο με τρόπο που θα αναπτυχθεί στην παρούσα συζήτηση.

2. Ασβέστιο και οστά 

Στα οστά το Ca2+ απαντάται σχεδόν αποκλειστικά με τη μορφή των 

κρυστάλλων υδροξυαπατίτη [Ca10(PO4)6(OH)2]. Η εναπόθεση του υδροξυ-

απατίτη γίνεται μεταξύ των ινών του κολλαγόνου και της θεμέλειας ουσί-

ας, προσδίδοντας έτσι στο οστό την απαραίτητη αντοχή στη συμπίεση, 

ενώ το κολλαγόνο προσδίδει την αντοχή στην τάση(2). Λιγότερο από το 1% 

(0,5-1%) του Ca2+ των οστών, περίπου 5-10 gr στο σύνολο, απαντάται 

ως άμορφο CaHPO4·2H2O και Ca3(PO4)2·3H2Ο. Η ποσότητα αυτή αποτελεί 

το ανταλλάξιμο ασβέστιο των οστών και βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία 

μ’ αυτό του εξωκυττάριου υγρού (ΕΞΚΥ). Έτσι όταν υπάρχει ανάγκη, μέ-

ρος της ποσότητας αυτής δύναται να απορροφηθεί και να αποκαταστήσει 

τη συγκέντρωσή του Ca2+ του ΕΞΚΥ στα φυσιολογικά επίπεδα. Πέρα από 

τα οστά και τα μιτοχόνδρια πολλών ιστών, ιδιαίτερα του ήπατος και του 

εντέρου, περιέχουν σημαντικές ποσότητες ανταλλάξιμου ασβεστίου συμ-

βάλλοντας έτσι στην ομοιόσταση και την σταθερότητα της συγκέντρωσης 

του Ca2+ του ΕΞΚΥ(3). Αντίθετα όταν υπάρχει αύξηση του Ca2+ του ΕΞΚΥ, η 

επιπλέον ποσότητα εναποτίθεται ταχέως στα οστά. Στην ισορροπία αυτή 

κεντρικό ρόλο παίζουν οι παραθυρεοειδείς αδένες(2).
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3. Κατανομή ασβεστίου

Οι συγκεντρώσεις του Ca2+ και του φωσφόρου στο ΕΞΚΥ είναι σα-

φώς υψηλότερες απ’ αυτές που απαιτούνται για την καθίζηση των κρυ-

στάλλων του υδροξυαπατίτη. Ωστόσο η ύπαρξη αναστολέων, όπως το 

πυροφωσφορικό(4), η φετουίνη-Α (fetuin-A)(5) και η matrix-gla πρωτεΐνη 

(MGP) αποτρέπει το φαινόμενο(6). Περίπου το 40% από το ασβέστιο του 

πλάσματος είναι δεσμευμένο με πρωτεΐνες και κυρίως αλβουμίνη(7), το 

10% υπάρχει με τη μορφή συμπλόκων με κιτρικές, θειικές και φωσφορικές 

ρίζες, ενώ το 50% υφίσταται στο πλάσμα σε ελεύθερη ιονισμένη μορφή(8).

Μέσα στα κύτταρα το Ca2+ βρίσκεται κυρίως στο ενδοπλασματικό δίκτυο 

(ΕΔ) και στα μιτοχόνδρια ή συνδεμένο με διάφορες κυτταροπλασματικές 

πρωτεΐνες, οι οποίες είναι γνωστές ως EF-hand πρωτεΐνες και ο ρόλος των 

οποίων είναι να δεσμεύουν και να ρυθμίζουν την ενδοκυττάρια συγκέντρω-

ση του Ca2+, καθώς και να αποκωδικοποιούν και να μεταφέρουν τα σήμα-

τά του στους εκάστοτε στόχους. Από τις σημαντικότερες τέτοιες πρωτεΐνες 

είναι η καλμοντουλίνη (CaM) στην οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω(9). 

Έτσι η ελεύθερη ιονισμένη μορφή του μέσα στο κυτταρόπλασμα διατηρεί-

ται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (0,1-1 μΜ), δηλαδή κατά 10000 φορές 

χαμηλότερη από αυτή του ΕΞΚΥ(10,11).

4. Αντλίες ασβεστίου (Ca2+-ATPάση και Na+/Ca2+ ανταλλαγέας)

Η τεράστια αυτή κλίση συγκέντρωσης διατηρείται εξαιτίας της διαρκούς 

ενεργητικής απομάκρυνσης του Ca2+ από το κυτταρόπλασμα, είτε προς 

τον εξωκυττάριο χώρο, είτε προς ενδοκυττάρια αποθηκευτικά οργανύλια 

όπως το ΕΔ και τα μιτοχόνδρια και επιτυγχάνεται με τη λειτουργία μιας 

Ca2+-ATPάσης(12) ή σε αντιμεταφορά με Na+ σε ορισμένους ιστούς(13). Η 
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Ca2+-ATPάση (PMCA) είναι μία ATPάση μεγάλης συγγένειας με το Ca2+ 

(σταθερά Km≤0,5μΜ), γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρα-

σης μ’ αυτό, ακόμη και στις πολύ χαμηλές κυτταροπλασματικές συγκε-

ντρώσεις (~0,2 μΜ)(14). Βρίσκεται πρακτικά σ’ όλα τα κύτταρα, είτε στην 

κυτταρική τους μεμβράνη (plasma membrane Ca2+-ATPάσες), όπου μετα-

φέρει ενεργητικά το Ca2+ εκτός του κυττάρου, είτε στη μεμβράνη διαφόρων 

κυτταρικών οργανυλίων, όπως το ΕΔ (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-

ATPάσες), όπου το μεταφέρει μέσα σ’ αυτά. Υπάρχουν τέσσερις ισομορφές 

της αντλίας (PMCA 1-4) που κωδικοποιούνται από ισάριθμα γονίδια(12,15).

Ο αντιμεταφορέας Na+/Ca2+ (NCX) χρησιμοποιώντας την διαμεμβρανι-

κή κλίση συγκέντρωσης του Na+ που δημιουργεί η Na+/Κ+-ATPάση, απο-

μακρύνει το Ca2+ προς τον εξωκυττάριο χώρο με στοιχειομετρική αναλογία 

1 Ca2+/3 Na+. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τρία γονίδια υπεύθυνα 

για τον NCX στα θηλαστικά, που κωδικοποιούν αντίστοιχα τον NCX1 που 

εκφράζεται σε πολλούς ιστούς, μεταξύ των οποίων ο νεφρός, η καρδιά και 

ο εγκέφαλος και τους NCX2 και NCX3 που εκφράζονται στον εγκέφαλο και 

στους σκελετικούς μύες(13).

5. Δίαυλοι ασβεστίου

Το Ca2+ εισέρχεται στα κύτταρα διαμέσου καναλιών-διαύλων, οι οποίοι 

είναι είτε κοινοί για διάφορα κατιόντα (Transient Receptor Potential Cation 

channels-TRPC), είτε ειδικοί για το Ca2+. Οι δίαυλοι γενικά διακρίνονται: α) 

σ’ αυτούς των οποίων η διάνοιξη πραγματοποιείται μετά από την επίδρα-

ση κάποιου διαβιβαστή όπως λ.χ. η ακετυλοχολίνη και β) σ’ αυτούς που 

η διάνοιξή τους πυροδοτείται από αλλαγές του δυναμικού της κυτταρικής 

μεμβράνης (voltage-gated channels)(16).
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6. Ασβέστιο και δυναμικό ενεργείας

Σε ορισμένα κύτταρα το Ca2+ συμβάλλει είτε μαζί, είτε αντί του Na+ στη 

δημιουργία και στη διατήρηση του δυναμικού ενεργείας. Αυτό συντελείται 

διαμέσου των εξαρτώμενων από το δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης 

διαύλων Ca2+ (voltage-gated calcium channels). Έτσι κατά την εκπόλωση 

της μεμβράνης από κάποιο ερέθισμα, μεγάλη ποσότητα Ca2+ εισρέει μα-

ζικά προς το εσωτερικό του κυττάρου εξαιτίας της μεγάλης κλίσης συγκέ-

ντρωσης, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω εκπόλωση της κυτταρικής 

μεμβράνης. Η αντίδραση των διαύλων αυτών είναι κατά 10-20 φορές πιο 

αργή από τους αντίστοιχους voltage-gated channels του Na+ (ταχείς δίαυ-

λοι), γι’ αυτό και ονομάζονται αργοί δίαυλοι και προκαλούν παρατεταμένης 

διάρκειας εκπόλωση. Οι αργοί αυτοί δίαυλοι του Ca2+ υπάρχουν ιδιαίτερα 

στα μυοκαρδιακά κύτταρα και στα λεία μυϊκά κύτταρα. Χαρακτηρίζονται 

ως L-type ακριβώς εξαιτίας της αργής τους αντίδρασης (Long lasting) και 

αποκλείονται από τις διυδροπυριδίνες (DHP) (λ.χ. νιφεδιπίνη), τις φαινυ-

λαλκυλαμίνες (PAA) (λ.χ. βεραπαμίλη) και τις βενζοθειαζεπίνες (BTZ) (λ.χ. 

διλτιαζέμη)(16,17).

7. Ασβέστιο και νευρική διεγερσιμότητα

Η συγκέντρωση του Ca2+ στο ΕΞΚΥ επηρεάζει το επίπεδο του δυναμι-

κού της μεμβράνης στο οποίο ενεργοποιούνται οι ταχείς δίαυλοι του Na+. 

Έτσι σε σοβαρού βαθμού υπασβεστιαιμία αυτοί ενεργοποιούνται πολύ πιο 

εύκολα, με αποτέλεσμα την εύκολη διέγερση ή και αυτόματη ενίοτε εκπό-

λωση των νευρικών ινών, με τελική κατάληξη τη συνεχή μυϊκή σύσπαση 

και τετανία. Το αντίθετο συμβαίνει σε υψηλές συγκεντρώσεις Ca2+ (υπε-

ρασβεστιαιμίας), οι οποίες ελαττώνουν την διαπερατότητα της κυτταρικής 
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μεμβράνης της νευρικής ίνας στα Na+, την σταθεροποιούν και ελαττώνουν 

την διεγερσιμότητά της, με αποτέλεσμα τη μυϊκή αδυναμία(17).

8. Ασβέστιο και μυϊκή συστολή

8.1. Σκελετικοί μύες

Τα Ca2+ είναι απολύτως απαραίτητα και στη λειτουργία των μυών. Το 

δυναμικό ενεργείας, μετά την άφιξη του νευρικού ερεθίσματος, εξαπλώ-

νεται σ’ όλη την έκταση της μυϊκής ίνας διαμέσου των T-σωληνίσκων. Στη 

συνέχεια αυτό γίνεται αντιληπτό από τους διϋδροπυριδινικούς υποδοχείς 

(DHPr) της κυτταρικής μεμβράνης, οι οποίοι είναι συζευγμένοι με διαύλους 

απελευθέρωσης Ca2+ από το σαρκοπλασματικό δίκτυο (ΣΔ) και η διέγερσή 

τους οδηγεί σε απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας ιόντων στο κυτταρό-

πλασμα. Το Ca2+ του κυτταροπλάσματος συνδέεται στη συνέχεια με την 

υπομονάδα C της τροπονίνης (troponin-C) και προκαλεί αναδιαμόρφωση 

της διάταξής της στο χώρο. Η αναδιαμόρφωση αυτή του μορίου της τρο-

πονίνης οδηγεί σε αποκάλυψη των ενεργών θέσεων σύνδεσης της ακτίνης 

με την μυοσίνη, επιτρέποντας έτσι στις εγκάρσιες γέφυρες-κεφαλές της τε-

λευταίας να συνδεθούν με τα ινίδια της ακτίνης και να αρχίσει η συστολή. 

Όλο το παραπάνω φαινόμενο περιγράφεται με τον όρο «ηλεκτρομηχανική 

ζεύξη»(18,19) (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1: Α) Το νημάτιο ακτίνης αποτελείται από ινίδια ακτίνης, από τροπομυ-

οσίνη και το σύμπλεγμα τροπονίνης που αποτελείται από τις υπομονάδες trop-T, 

trop-I, trop-C. Η τροπομυοσίνη ελίσσεται γύρω από τα ινίδια ακτίνης έτσι ώστε να 

καλύπτει τις θέσεις σύνδεσης με τις κεφαλές της μυοσίνης. Η trop-I έχει μεγάλη 

συγγένεια με την ακτίνη, η trop-T με την τροπομυοσίνη, ενώ η trop-C με το Ca2+. 

Ο ρόλος της τροπονίνης εικάζεται ότι είναι η συγκράτηση των αλύσων ακτίνης και 

τροπομυοσίνης μεταξύ τους. Β) Η σύνδεση του Ca2+ με την trop-C προκαλεί αναδι-

αμόρφωση του συμπλέγματος της τροπονίνης και της τροπομυοσίνης και αποκάλυ-

ψη των ενεργών θέσεων δέσμευσης της μυοσίνης

8.2. Λείοι μύες

Όπως στους σκελετικούς μύες έτσι και στους λείους, το ερέθισμα για την 

έναρξη της συστολής είναι η αύξηση του ενδοκυττάριου Ca2+. Αυτή μπορεί 

να συντελεστεί ως απάντηση σε μία νευρική διέγερση, σ’ ένα ορμονικό ερέ-

θισμα ή μία χημική μεταβολή στο περιβάλλον τους (όπως οι μεταβολές του 

pH), ακόμη και σ’ ένα μηχανικό ερέθισμα, όπως η διάταση. Τα ερεθίσματα 

αυτά οδηγούν στην εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης, στην ενεργοποί-

ηση των L-type διαύλων Ca2+ και στην μαζική εισροή ιόντων Ca2+ από τον 

εξωκυττάριο χώρο(20).

Σημαντική διαφορά είναι ότι οι λείες μυϊκές ίνες, ως βασική ρυθμιστική 
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πρωτεΐνη, περιέχουν καλμοντουλίνη (CaM) αντί της τροπονίνης. Το Ca2+ 

συνδέεται με την καλμοντουλίνη και κατόπιν το σύμπλεγμά τους ενεργο-

ποιεί την κινάση της ελαφράς αλύσου της μυοσίνης (Myosin Light Chain Ki-

nase) η οποία στη συνέχεια φωσφορυλιώνει μία από τις ελαφρές αλύσους 

της μυοσίνης (στην κεφαλή της). Η φωσφορυλίωση αυτή ενεργοποιεί την 

ATPάση της μυοσίνης και έτσι διασπάται το ATP, με την ενέργεια του οποί-

ου αρχίζει η μυϊκή συστολή. Αντίθετα, η ελάττωση του ενδοκυττάριου Ca2+ 

οδηγεί στην ενεργοποίηση της φωσφατάσης της ελαφράς αλύσου της μυο-

σύνης (Myosin Light Chain Phosphatase) που βρίσκεται στο κυτταρόπλα-

σμα και η οποία αποφωσφορυλιώνει την κεφαλή της μυοσίνης οδηγώντας 

έτσι σε αποδέσμευσή της από την ακτίνη και χάλαση της ίνας (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Το Ca2+ εισερχεται στο κυτταρόπλασμα κυρίως από τον εξωκυττάριο 

χώρο (ΕΞΚΥ) και λιγότερο από το σαρκοπλασματικό δίκτυο (ΣΔ). Εκεί συνδέεται με 

την καλμοντουλίνη (CaM) και στη συνέχεια το σύμπλεγμα Ca2+-CaM ενεργοποιεί 

την κινάση της ελαφράς αλύσου της μυοσίνης (MLCK). Η MLCK φωσφορυλιώνει 

την ελαφρά άλυσο της μυοσίνης (MLC) ενεργοποιεί την ATPάση της μυοσίνης και 

έτσι διασπάται το ATP με την ενέργεια του οποίου αρχίζει η μυϊκή συστολή. Το αντί-

θετο συμβαίνει κατά την ελάττωση του ενδοκυττάριου Ca2+ η οποία ενεργοποιεί την 

φωσφατάση της ελαφράς αλύσου της μυοσύνης (MLCP) και έτσι αποφωσφορυλιώ-

νειται η κεφαλή της μυοσίνης οδηγώντας σε χάλαση της ίνας
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Η κυτταρική μεμβράνη των λείων μυϊκών ινών έχει πολύ περισσότερους 

διαύλους Ca2+ και λιγότερους διαύλους Νa+ σε σχέση με τους σκελετικούς 

μύες. Το γεγονός αυτό καθιστά το Ca2+ πολύ πιο σημαντικό ιόν στη γένε-

ση του δυναμικού ενεργείας στην κατηγορία αυτή των μυών. Επιπλέον 

αυτή η μαζική είσοδος των Ca2+ στον ενδοκυττάριο χώρο κατά τη διάρκεια 

του δυναμικού ενεργείας έχει άμεση επίδραση και στη συστολή της μυϊκής 

ίνας. Έτσι το Ca2+ αποκτά διττό ρόλο στους λείους μύες, όπου ταυτόχρονα 

συμβάλλει στην κυτταρική εκπόλωση, αλλά και στη μυϊκή συστολή. Στην 

πραγματικότητα το Ca2+ που προκαλεί την συστολή των λείων μυϊκών ινών 

προέρχεται κυρίως από το ΕΞΚΥ κατά τη διάρκεια του δυναμικού ενεργεί-

ας, καθώς αυτές δεν έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο ΣΔ, αντίθετα από ότι 

συμβαίνει στους σκελετικούς μύες όπου το απαραίτητο Ca2+ για τη μυϊκή 

συστολή προέρχεται κυρίως από το ΣΔ. Για το λόγο αυτό η ένταση της 

συστολής στους λείους μύες εξαρτάται πολύ περισσότερο απο το Ca2+ του 

ΕΞΚΥ σε σχέση με τους γραμμωτούς(21).

8.3. Ασβέστιο και καρδιακός μύες

Στον καρδιακό μυ, όπως και στους λείους μύες, το Ca2+ συμβάλλει στη 

δημιουργία του δυναμικού ενεργείας και δεύτερον πυροδοτεί και καθορίζει 

την ένταση της μυϊκής συστολής. Το δυναμικό ενεργείας στην μυοκαρδιακή 

ίνα καθορίζεται από δύο τύπους διαύλων: α) τους ταχείς διαύλους Na+, 

από τους οποίους εισέρχονται Na+, β) τους αργούς (L-type) διαύλους Ca2+, 

των οποίων η διάνοιξη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, γίνεται πιο αργά και 

διαρκεί περισσότερο χρόνο. Αυτοί διαμορφώνουν και την χαρακτηριστική 

εικόνα «πλατό» που παρουσιάζει το δυναμικό ενεργείας της μυοκαρδιακής 

ίνας (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3: Δυναμικό ενεργείας της μυοκαρδιακής ίνας. Φάση 0: ταχεία εκπόλωση 

λόγω διάνοιξης των ταχέων διαύλων Na+ και μαζικής εισόδου Na+ στο κύτταρο. 

Φάση 1: ταχεία επαναπόλωση λόγω σύγκλεισης των διαύλων Na+, διάνοιξης των 

διαύλων Κ+ και εξόδου Κ+ από το κύτταρο. Φάση 2: πλατώ λόγω διάνοιξης των 

βραδέων διαύλων Ca2+ και εισόδου Ca2+ στο κύτταρο. Φάση 3: τελική φάση ταχείας 

επαναπόλωσης. Σύγκλειση διαύλων Ca2+ και έξοδος Κ+ από το κύτταρο. Φάση 4: 

φάση ηρεμίας

Το Ca2+ που εισέρχεται στο εσωτερικό της μυϊκής ίνας ενεργοποιεί στη 

συνέχεια τους ευαίσθητους στην ρυανοδίνη διαύλους Ca2+ (ryanodine re-

ceptor channels) της μεμβράνης του ΣΔ προκαλώντας έτσι την απελευθέ-

ρωση επιπλέον Ca2+ στο σαρκόπλασμα. Έτσι ενεργοποιείται η μυϊκή συ-

στολή, η οποία εξαιτίας της χρονικής παράτασης του δυναμικού ενεργείας, 

διαρκεί 15 φορές περισσότερο απ’ ότι στους σκελετικούς μύες. Χωρίς την 

παρουσία του εξωκυττάριου Ca2+ και των αργών διαύλων, η ένταση της 

καρδιακής συστολής θα ήταν πολύ πιο αδύναμη, καθώς το ΣΔ των μυοκαρ-

διακών ινών είναι λιγότερο ανεπτυγμένο απ’ ότι στους γραμμωτούς μύες, 

αδυνατώντας έτσι να της προμηθεύσει όλο το Ca2+ που είναι απαραίτη-

το για την συστολή. Στην πραγματικότητα, όπως και στους λείους μύες, η 

ένταση της καρδιακής συστολής εξαρτάται κυρίως από το Ca2+ του ΕΞΚΥ, 

αντίθετα απ’ ότι συμβαίνει στους σκελετικούς μύες των οποίων η συστολή 
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καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από το Ca2+ του ΣΔ. Στο τέλος του δυνα-

μικού ενεργείας και της μυϊκής συστολής η είσοδος του Ca2+ στο σαρκό-

πλασμα διακόπτεται κι αυτό αντλείται και πάλι διαμέσου της ειδικής Ca2+-

ATPάσης, αλλά και σε αντιμεταφορά με Na+, εκτός του σαρκοπλάσματος 

(στον εξωκυττάριο χώρο και μέσα στο ΣΔ)(22).

9. Υποδοχέας ασβεστίου-το ασβέστιο ως 1ος αγγελιοφόρος 

Οι διακυμάνσεις της συγκέντρωσης του εξωκυττάριου Ca2+ γίνονται 

αντιληπτές από ειδικό υποδοχέα, ο οποίος αρχικά εντοπίστηκε στην κυττα-

ρική μεμβράνη των παραθυρεοειδών αδένων (Calcium sensing Receptor-

CaSR)(23). Αυτός αποτελείται από 1078 αμινοξέα και είναι συζευγμένος με 

G-πρωτεΐνη. Η διέγερσή του ενεργοποιεί την φωσφολιπάση C (PLC), η 

οποία με μηχανισμό που περιγράφεται παρακάτω, οδηγεί στην απελευ-

θέρωση Ca2+ από τις ενδοκυττάριες αποθήκες. Η αύξηση αυτή του κυττα-

ροπλασματικού Ca2+ προκαλεί ελάττωση της έκκρισης της παραθορμόνης 

(PTH). Αντίθετα η ελάττωση του εξωκυττάριου Ca2+ αναστέλλει την παρα-

πάνω διαδικασία και διεγείρει την έκκρισή της. Παρόλο που η λειτουργία 

του CaSR σχετίζεται κυρίως με την έκκριση της PTH, φαίνεται ότι επιπλέον 

ελέγχει και τη σύνθεσή της σε γονιδιακό επίπεδο, ενώ αναστέλλει και την 

υπερπλασία των παραθυρεοειδικών κυττάρων(24).

Εκτός από τους παραθυρεοειδείς αδένες, ο CaSR έχει ταυτοποιηθεί και 

σ’ άλλους ιστούς όπως στα κύτταρα C του θυρεοειδούς αδένα, στα νεφρικά 

σωληνάρια, σε οστεοκλάστες και οστεοβλάστες, στα εντερικά επιθηλιακά 

κύτταρα και στον πλακούντα. Ειδικότερα φαίνεται ότι στα κύτταρα C διεγεί-

ρει την έκκριση καλσιτονίνης, ενώ στα νεφρικά σωληνάρια ελέχγει την έκ-

φραση της αντλίας έκκρισης Κ+ (ROMΚ) στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύ-

λης του Henle (TALH) και την έκφραση της υδατοπορίνης-2 (aquaporin-2) 
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στο αθροιστικό σωληνάριο. Γίνεται λοιπόν σαφές πως διαμέσου του CaSR 

το εξωκυττάριο Ca2+ αποκτά το ρόλο 1ου αγγελιοφόρου στη διαβίβαση βιο-

λογικών μηνυμάτων(25).

10. Το ασβέστιο ως 2ος αγγελιοφόρος μηνυμάτων

Εκτός από τη διαβίβαση μηνυμάτων στον εξωκυττάριο χώρο, το Ca2+ 

παίζει μείζονα ρόλο και ως ενδοκυττάριος διαβιβαστής ερεθισμάτων με-

γάλης σημασίας για τις κυτταρικές λειτουργίες. Έτσι η σύνδεση κάποιου 

διαβιβαστή ή μιας ορμόνης με τον υποδοχέα της στην κυτταρική μεμβράνη 

ενεργοποιεί την φωσφολιπάση C (PLC), η οποία καταλύει τη διάσπαση της 

διφωσφορικής φωσφατιδινοσιτόλης (PIP2), με αποτέλεσμα την παραγωγή 

τριφωσφορικής ινοσιτόλης (IP3) και διακυλογλυκερόλης (DAG). Η IP3 είναι 

αυτή που προκαλεί απελευθέρωση Ca2+ από τις ενδοκυττάριες αποθήκες 

(ενδοπλασματικό δίκτυο), το οποίο αποκτά έτσι το ρόλο 2ου αγγελιοφόρου 

στη ρύθμιση της κυτταρικής λειτουργίας. Το Ca2+ στη συνέχεια συνδέεται 

με την καλμοντουλίνη (CaM), η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο αποδέ-

κτη των ενδοκυττάριων Ca2+ και το σύμπλεγμά τους ενεργοποιεί ή αδρα-

νοποιεί πλέον διάφορες πρωτεϊνικές κινάσες, ρυθμίζοντας έτσι λειτουργίες 

όπως η μυϊκή συστολή, η εκκριτική δραστηριότητα και ο πολλαπλασιασμός 

των κυττάρων(26).

Παρόμοιο ρόλο στο μηχανισμό δράσης πεπτιδικών ορμονών και κα-

τεχολαμινών παίζει και η κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP), η 

οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δεύτερους αγγελιοφό-

ρους. Σε πολλά κύτταρα ορισμένες ορμόνες δρουν διαμέσου αύξησης του 

ενδοκυττάριου Ca2+, ενώ κάποιες άλλες πυροδοτούν το σχηματισμό του 

cAMP. Στη συνέχεια οι δύο δεύτεροι αγγελιοφόροι εκδηλώνουν, είτε συνερ-

γική, είτε ανταγωνιστική δράση(27).
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Η πτώση των επιπέδων του Ca2+ μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο γί-

νεται αντιληπτή από τον υποδοχέα STIM1 (Stromal Interaction Molecule 

1-STM1) της μεμβράνης του. Ο STIM1 στη συνέχεια αλληλεπιδρά και 

ενεργοποιεί τον δίαυλο ORAI1-CRAC (Calcium Release Activated Calcium 

Channel) της κυτταροπλασματικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα την είσο-

δο επιπλέον Ca2+ από τον εξωκυττάριο χώρο, το οποίο θα συμβάλλει αφ’ 

ενός στην ολοκλήρωση της μετάδοσης του σήματος και αφ’ ετέρου στην 

αναπλήρωση των αποθεμάτων των ενδοκυττάριων αποθηκών. Η λειτουρ-

γία του παραπάνω διαύλου δεν εξαρτάται από το δυναμικό της κυτταρικής 

μεμβράνης, αλλά από τη συγκέντρωση του ίδιου του Ca2+ μέσα στο κυτ-

ταρόπλασμα και στο ενδοπλασματικό δίκτυο (Calcium Release Activated 

Calcium Channel). Όλη η διαδικασία περιγράφεται με τον όρο Store Oper-

ated Calcium Entry (SOCE) και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση του 

ενδοκυττάριου Ca2+ κατά την μετάδοση ορμονικών και νευροδιαβιβαστικών 

μηνυμάτων (Εικόνα 4)(28,29).

Εικόνα 4: Η ενεργοποίηση των υποδοχέων της κυτταροπλασματικής μεμβρά-

νης (KM) ενεργοποιούν την φωσφολιπάση C (PLC), με αποτέλεσμα την διάσπαση 
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της διφωσφορικής φωσφατιδ-ινοσιτόλης (PIP2) και την παραγωγή τριφωσφορικής 

ινοσιτόλης (ΙP3). Στη συνέχεια η ΙP3 ενώνεται με τον υποδοχέα της (ΙP3R) στη μεμ-

βράνη του ενδοπλασματικού δικτύου (EΔ) και προκαλεί απελευθέρωση του περι-

εχόμενου Ca2+. Η ελάττωση των επιπέδων του Ca2+ στο EΔ γίνεται αντιληπτή από 

τον υποδοχέα STIM1 ο οποίος αλληλεπιδρά και προκαλεί τη διάνοιξη του διαύλου 

ORAI1 και την είσοδο Ca2+ από τον εξωκυττάριο χώρο

11. Το ασβέστιο ως 3ος αγγελιοφόρος

Η απελευθέρωση του Ca2+ από τις ενδοκυττάριες αποθήκες κατόπιν δι-

έγερσης του κυτταρικού υποδοχέα (με το μηχανισμό που προαναφέρθηκε) 

και η αύξηση της συγκέντρωσής του στο κυτταρόπλασμα, οδηγεί σε αντί-

στοιχες διακυμάνσεις στον παρακείμενο διάμεσο εξωκυττάριο χώρο. Αυτό 

γίνεται αφενός εξαιτίας της απομάκρυνσής του διαμέσου της Ca2+-ATPάσης 

και αφετέρου εξαιτίας της αντιμεταφοράς του με Na+. Αυτές οι διακυμάνσεις 

γίνονται αντιληπτές από τους υποδοχείς CaSR στα παρακείμενα κύτταρα 

και ενδεχομένως έτσι στη συνέχεια να επηρεάζεται η λειτουργία τους. Με 

τον τρόπο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι το ασβέστιο αποκτά και παρακρινική 

λειτουργία ως τρίτος (3ος) πλέον αγγελιοφόρος(30,31).

12. Ασβέστιο και εκκριτική λειτουργία - Εξωκυττάρωση

Οι παραπάνω ενδοκυττάριες διαδικασίες πυροδοτούνται από πληθώ-

ρα ορμονών και νευροδιαβιβαστών και σχετίζονται με την εκκριτική δρα-

στηριότητα πολλών κυττάρων όπως τα γοναδοτρόπα και τα κορτικοτρόπα 

κύτταρα της υπόφυσης, τα λοβιακά κύτταρα του παγκρέατος(32), τα χρωμα-

φινικά κύτταρα των επινεφριδίων κ.ά(33). Στη διαδικασία αυτή της έκκρισης 

φαίνεται ότι δεν αρκεί η απελευθέρωση Ca2+ από τις ενδοκυττάριες απο-
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θήκες, αλλά είναι απαραίτητη και η είσοδος επιπλέον Ca2+ από τον εξω-

κυττάριο χώρο (πιθανά διαμέσου της Store Operated Calcium Entry). Το 

Ca2+ καθώς εισέρχεται στο κύτταρο διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης, 

αυξάνει κατά πολύ τη συγκέντρωσή του στην εσωτερική επιφάνεια αυτής, 

φαινόμενο που προκαλεί τοπική αναδιοργάνωση των ινιδίων ακτίνης του 

κυτταροσκελετού, σύντηξη με τα εκκριτικά κοκκία και διάσπασή τους προς 

την εξωτερική πλευρά του κυττάρου(34).

13. Ασβέστιο και κυτταρική αύξηση

Σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα το Ca2+ είναι ζωτικής σημασίας για την 

κυτταρική αύξηση και διαίρεση. Η παρουσία του είναι απαραίτητη και στον 

εξωκυττάριο χώρο, αλλά και στις ενδοκυττάριες αποθήκες. Πειράματα σε 

κυτταρικές καλλιέργειες σε περιβάλλον χαμηλού Ca2+ οδήγησαν σε διακο-

πή της διαίρεσης και συσώρρευση στη φάση G1. Πράγματι φαίνεται ότι τα 

πιο διαδεδομένα σηματοδοτικά μονοπάτια στην αύξηση και στον πολλα-

πλασιασμό των κυττάρων είναι αυτά που ενεργοποιούνται από την αύξη-

ση του κυτταροπλασματικού Ca2+. Αυτό συνδέεται με την καλμοντουλίνη 

(CaM), η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ο σημαντικότερος ενδοκυτ-

τάριος αποδέκτης του Ca2+. Παρά το γεγονός ότι το σύμπλεγμα Ca2+/CaM 

είναι απολύτως απαραίτητο για τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ο βασικός 

στόχος του παραμένει αδιευκρίνιστος, ωστόσο εικάζεται ότι πρόκειται για 

μία σειρά από Ca2+/CaM-εξαρτώμενων κινασών μεταξύ των οποίων και 

η καλσινευρίνη(35). Νεώτερες έρευνες υποστηρίζουν ότι ο αποδέκτης του 

συμπλέγματος Ca2+/CaM είναι η κυκλίνη Ε1 (cyclin E1), μία πρωτεΐνη που 

ενεργοποιεί στη συνέχεια μία ομάδα κινασών που ελέγχουν την κυτταρική 

διαίρεση και πολλαπλασιασμό(36).
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14. Ασβέστιο μνήμη και μάθηση

Η μνήμη και η μάθηση είναι λειτουργίες στενά συνδεμένες με διαδικα-

σίες που αφορούν την ένταση και τη διάρκεια της συναπτικής μεταβίβασης 

νευρικών ερεθισμάτων στον εγκέφαλο, καθώς και τη δυνατότητα αυτο-ενί-

σχυσης ή αυτο-περιορισμού του νευρικού σήματος. Όλα αυτά εξαρτώνται 

από διάφορες πρωτεΐνες της σύναψης και τις δομικές τροποποιήσεις που 

υφίστανται τα μόριά τους. Στη διαδικασία αυτή η κινάση CaMK II, η οποία 

ενεργοποιείται από το σύμπλεγμα Ca2+/CaM, έχει κεντρικό ρόλο(9). Το μόριό 

της περιλαμβάνει μία αυτορρυθμιστική υπομονάδα, η οποία αποκόπτεται 

μετά τη σύνδεσή της με το σύμπλεγμα Ca2+/CaM. Η απώλεια της αυτορ-

ρυθμιστικής υπομονάδας προσδίδει στο μόριο της CaMK II την ικανότητα 

αυτο-φωσφορυλίωσης και ενεργοποίησης χωρίς την ανάγκη της παρουσί-

ας του συμπλέγματος Ca2+/καλμοντουλίνης. Έτσι παρόλο που το αρχικό 

ερέθισμα που προκάλεσε το συναπτικό συμβάν υποχώρησε, η διαδικασία 

συνεχίζεται(9,37).

15. Ασβέστιο και αιμόσταση

Η αύξηση του κυτταροπλασματικού Ca2+ είναι μείζονος σημασίας και για 

την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Σε πρώτη φάση αυτό απελευθερώ-

νεται από τις ενδοκυττάριες αποθήκες (πυκνά σωμάτια) σε απάντητση στο 

σχηματισμό IP3 (τριφωσφορικής ινοσιτόλης) από την PIP2 (διφωσφορική 

φωσφατιδ-ινοσιτόλη) της κυτταρικής μεμβράνης. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

εισροή Ca2+ από τον εξωκυττάριο χώρο(38). Η αύξηση αυτή του Ca2+ οδηγεί 

στην ενεργοποίηση επιφανειακών υποδοχέων, στην παραγωγή θρομβοξά-

νης Α2 (ΤxΑ2) και στην αποκοκκίωση των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων. 

Στη διαδικασία αυτή ενεργό ρόλο παίζουν και οι συσταλτές τους πρωτεΐνες 
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(ακτίνη, μυοσίνη και θρομβοσθενίνη)(39). Επιπλέον καταλυτικός είναι ο ρό-

λος του και στον καταρράκτη της πήξης όπου, αν και δεν πρόκειται αμιγώς 

για κυτταρική διαδικασία, αποτελεί τον παράγοντα IV και συμβάλλει: α) στη 

μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες και β) την ενεργοποίηση των παρα-

γόντων ΧΙ (προθρομβοπλαστίνη), ΙΧ (παράγων Christmas), Χ (παράγων 

Stuart-Prower) και ΙΙ (προθρομβίνη) της πήξης(40).

16. Ασβέστιο και κυτταρική βλάβη

Εκτός όμως από την περαίωση των παραπάνω κυτταρικών λειτουρ-

γιών, το Ca2+ αποτελεί επίσης σημαντικό διαμεσολαβητή στην εξέλιξη και 

την ολοκλήρωση της κυτταρικής νέκρωσης. Πολλοί τοξικοί παράγοντες 

καθώς και η ισχαιμία φαίνεται ότι προκαλούν αύξηση του ενδοκυττάριου 

Ca2+. Σε πειραματικά πρότυπα, από παλιά είχε φανεί ότι η απομάκρυνση 

του εξωκυττάριου Ca2+ επιδρούσε προστατευτικά έναντι της τοξικότητας 

πολλών παραγόντων σε καλλιέργειες ηπατοκυττάρων(41), ενώ η χορήγηση 

αναστολέων των διαύλων Ca2+ (βεραπαμίλης και νιφεδιπίνης) είχε προ-

στατευτική δράση σε πειραματικά πρότυπα ισχαιμικής οξείας νεφρικής 

ανεπάρκειας(42). Τοξικοί παράγοντες και ισχαιμία μπορεί να προκαλέσουν 

αύξηση του κυτταροπλασματικού Ca2+, είτε εξαιτίας διαταραχών της λει-

τουργίας της κυτταρικής μεμβράνης, είτε της λειτουργίας των μιτοχονδρί-

ων, είτε του ενδοπλασματικού δικτύου(43,44). Η διαταραχή αυτή μπορεί να 

προκαλέσει στη συνέχεια υπεροξείδωση της κυτταρικής μεμβράνης, ενώ 

η αύξηση του Ca2+ μπορεί να πυροδοτήσει την ενεργοποίηση διαφόρων 

λυτικών ενζύμων όπως οι πρωτεάσες, οι φωσφολιπάσες (φωσφολιπάση C 

και φωσφολιπάση Α2) και οι ενδονουκλεάσες. Η ενεργοποίηση των πρωτε-

ασών έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή διαφόρων μεμβρανικών υπο-

δοχέων και πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού. Οι φωσφολιπάσες μπορεί να 
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προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες της κυτταρικής μεμβράνης, ενώ η 

ενεργοποίηση των ενδονουκλεασών προκαλεί ρήξεις στις έλικες των νου-

κλεϊκών οξέων με επίπτωση στην κυτταρική διαίρεση και στη διαφοροποί-

ηση του κυττάρου(45) (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Το οξειδωτικό stress προκαλεί διαταραχή του δυναμικού της μιτοχον-

δριακής μεμβράνης και απελευθέρωση Ca2+. Παρομοίως το ενδοπλασματικό δίκτυο 

απελευθερώνει Ca2+ υπό την επίδραση της IP3. Η αύξηση του κυτταροπλασματικού 

Ca2+ οδηγεί στην ενεργοποίηση μιας σειράς λυτικών ενζύμων με αποτέλεσμα την 

κυτταρική βλάβη

17. Καλβινδίνη

Μετά τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η σταθερότητα της συγκέντρω-

σης του ελεύθερου ιονισμένου Ca2+ μέσα στο κύτταρο, είναι απολύτως απα-

ραίτητη για την διεκπεραίωση όλων των φυσιολογικών του λειτουργιών. Το 
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γεγονός αυτό γεννά το πρόβλημα της διακυτταρικής μετακίνησης του Ca2+ 

ιδιαίτερα στα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου και του νεφρικού σω-

ληναρίου, όπου απορροφώνται και διακινούνται ποσότητες Ca2+ πολύ με-

γαλύτερες σε σχέση με την ενδοκυττάρια συγκέντρωσή του. Η σταθερότητα 

αυτή επιτυγχάνεται με την παρουσία της καλβινδίνης, μιας κυτταροπλασμα-

τικής πρωτεΐνης με ρυθμιστική δράση, η οποία δεσμεύει το απορροφούμενο 

Ca2+, υπόκειται στη συνέχεια σε δομικές αλλαγές(46) και το αποδίδει εν τέλει 

προς τις αντλίες της βασικής επιφάνειας του κυττάρου. Υπάρχουν δύο ισο-

μορφές αυτής: η calbindin-D9k, η οποία εκφράζεται στα επιθηλιακά κύτταρα 

του λεπτού εντέρου και calbindin-D28k που εκφράζεται κυρίως στα επιθη-

λιακά κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων (άπω εσπειραμένο σωληνάριο, 

συνδετικό τμήμα και αρχικό τμήμα του αθροιστικού σωληναρίου), αλλά και 

στο πάγκρεας, στον πλακούντα, στα οστά και στον εγκέφαλο.

Στον εντερικό βλεννογόνο η έκφραση της calbindin-D9k βαίνει παράλ-

ληλα μ’ αυτή των διαύλων απορρόφησης του Ca2+ (TRPV5 και TRPV6) 

(transient receptor potential vanilloid type 5 & 6) και επάγεται από την πα-

ρουσία της βιταμίνης D3 [1,25(OH)2D3]. Παρομοίως και στα επιθηλιακά κύτ-

ταρα του άπω νεφρώνα η calbindin-D28k εκφράζεται σε απάντηση κυρίως 

στην PTH και στην 1,25(OH)2D3
(47).

18. Συμπέρασμα

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το Ca2+ είναι ένα στοιχείο επιφορτισμένο με 

πολλαπλούς ρόλους. Πέρα από το μηχανικό του ρόλο στα οστά, εμπλέ-

κεται σε πληθώρα άλλων λειτουργιών καθώς καθορίζει τη διεγερσιμότητα 

των νευρικών κυττάρων, συμβάλλει στη δημιουργία του δυναμικού ενεργεί-

ας των μυϊκών ινών και είναι ο απόλυτος ρυθμιστής της μυϊκής συστολής. 

Επιπλέον η αναγνώρισή του ως βασικού αγγελιοφόρου και διαβιβαστή μη-
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νυμάτων, που αφορούν στην μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων, 

την κυτταρική επικοινωνία και τον πολλαπλασιασμό τους καθώς και η πα-

ραδοχή του ως σημαντικού διαμεσολαβητή στην εξέλιξη της κυτταρικής 

βλάβης και στον κυτταρκό θάνατο, προσδίδει σε αυτό ζωτική σημασία.
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Ερωτήσεις

1. Η κυτταροπλασματική συγκέντρωση του Ca2+ σε σχέση με αυτή του 

ΕΞΚΥ είναι:

α) Διπλάσια;

β) Κατά 10000 φορές μικρότερη;
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γ) Ίσες;

δ) Κατά 1000 φορές μεγαλύτερη;

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

α) Η αυξημένη συγκέντρωση του Ca2+ στο ΕΞΚΥ αυξάνει την διαπερατότητα 

της κυτταρικής μεμβράνης των νευρικών ινών στα Na+;

β) Η αυξημένη συγκέντρωση του Ca2+ στο ΕΞΚΥ ελαττώνει την διαπερατό-

τητα της κυτταρικής μεμβράνης των νευρικών ινών στα Na+;

γ) Η συγκέντρωση του Ca2+ του ΕΞΚΥ δεν επηρεάζει την διαπερατότητα της 

κυτταρικής μεμβράνης στα Νa+;

δ) Η αυξημένη συγκέντρωση του Ca2+ του ΕΞΚΥ αυξάνει την διάρκεια του 

δυναμικού ενεργείας των σκελετικών μυϊκών ινών;

3. Το πλατό του δυναμικού ενεργείας της καρδιακής μυϊκής ίνας δια-

μορφώνεται από:

α) Τους διαύλους Νa+;

β) Τους διαύλους K+;

γ) Τους διαύλους Ca2+;

δ) Δεν εξαρτάται από τους διαύλους;

4. Η σύσπαση των λείων μυϊκών ινών εξαρτάται κυρίως:

α) Από το Ca2+ του σαρκοπλασματικού δικτύου της μυϊκής ίνας;

β) Από το Ca2+ του ΕΞΚΥ;

γ) Από το Νa+ του ΕΞΚΥ;

δ) Από το Νa+ του κυτταροπλάσματος;
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5. Μετά την σύνδεση του διαβιβαστή με τον αντίστοιχο υποδοχέα της 

κυτταρικής μεμβράνης:

α) Παράγεται τριφωσφορική ινοσιτόλη (IP3) από την διάσπαση φωσφολιπο-

ειδών, η οποία στη συνέχεια προκαλεί έξοδο Ca2+ από το ενδοπλασματικό 

δίκτυο του κυττάρου;

β) Η ελάττωση του Ca2+ του ενδοπλασματικού δικτύου προκαλεί διάνοιξη 

των διαύλων Ca2+ της κυτταρικής μεμβράνης και είσοδο ιόντων Ca2+ από 

τον εξωκυττάριο χώρο;

γ) Η αύξηση του κυτταροπλασματικού Ca2+ προκαλεί την ενεργοποίηση κι-

νασών;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;

6. Η συγκέντρωση του κυτταροπλασματικού Ca2+ ρυθμίζεται αυστηρά 

διότι η αύξηση της κυτταροπλασματικής συγκέντρωσής του:

α) Οδηγεί στην ενεργοποίηση κινασών στο κυτταρόπλασμα;

β) Μπορεί να προκαλέσει βλάβη των κυτταρικών δομών;

γ) Επηρεάζει τον κυτταρικό μεταβολισμό;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;

Απαντήσεις

1. δ

2. β

3. γ

4. δ

5. δ

6. δ
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Ορισμός - Αιτιολογία υπερασβεστιαιμίας
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Θεσσαλονίκης «Θεραπευτική»

Κύρια σημεία

- Η διατήρηση του ασβεστίου αίματος σε σταθερά επίπεδα επιτυγχάνεται διαμέ-

σου του εντέρου, των οστών και των νεφρών, των οποίων η λειτουργία ρυθμίζεται 

από τις ασβεστιοτροπικές ορμόνες παραθορμόνη, βιταμίνη D3 και καλσιτονίνη

- Λιγότερο από 1% του ολικού ασβεστίου του αίματος βρίσκεται στον εξωκυττά-

ριο χώρο

- Η ένταση των συμπτωμάτων της υπερασβεστιαιμίας εξαρτάται από την ταχύτη-

τα εμφάνισης και το ύψος της καθώς και την ηλικία (βαρύτερη στους ηλικιωμένους)

- Υπερασβεστιαιμία μπορεί να συμβεί εξαιτίας: α) μεγαλύτερης απορρόφησης 

ασβεστίου από τον γαστρεντερικό σωλήνα, β) απορρόφησης οστίτη ιστού σε μεγα-

λύτερο ποσοστό από το βαθμό ανακατασκευής, γ) μείωσης του ρυθμού της κατα-

σκευής του οστίτη ιστού και δ) υπερβολικής έκκρισης PTH

- Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός αποτελεί τη συχνότερη αιτία υπερα-

σβεστιαιμίας στο γενικό πληθυσμό και καλύπτει το 30-50% των περιπτώσεων

- Σε θυρεοτοξίκωση τόσο η θυροξίνη, όσο και η τριϊωδοθυρονίνη αυξάνουν την 

οστική απορρόφηση (διεγείρουν τους οστεοκλάστες) και οδηγούν σε υπερασβεστι-

αιμία και υπερασβεστιουρία

- Σε δηλητηρίαση με βιταμίνη Α η υπερασβεστιαιμία οφείλεται στην αυξημένη 

απορρόφηση των οστών, αφού αυτή αυξάνει την οστεοκλαστική δραστηριότητα και 

η δράση της είναι συνεργική με αυτή της βιταμίνης D3

- Η αιτία της υπερασβεστιαιμίας της σαρκοείδωσης και της φυματίωσης είναι η 

αυξημένη παραγωγή της 1,25(ΟΗ)2D3, όχι στους νεφρούς, αλλά στα μακροφάγα 

των κοκκιωμάτων τους στους πνεύμονες ή στους λεμφαδένες
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1. Διαταραχές μεταβολισμού του ασβεστίου

Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία πολλών σημα-

ντικών λειτουργιών του οργανισμού και γι’ αυτό σε φυσιολογικές συνθήκες, 

τα επίπεδά του στο αίμα διατηρούνται μέσα σε στενά όρια (8,5-10,5 mg/dl). 

Από την ποσότητα αυτή, μόνο η μισή περίπου (47%) είναι ελεύθερη (ιο-

νισμένο κλάσμα) και επομένως βιολογικά δραστική, ενώ το υπόλοιπο που 

είναι συνδεμένο (με αλβουμίνη 37%, σφαιρίνες 10% ή ως σύμπλοκα άλατα 

- φωσφόρου, κιτρικών και διττανθρακικών - 6%), είναι βιολογικά αδρανές. 

Επειδή στην καθημερινή πράξη προσδιορίζεται το ολικό ασβέστιο (η μέ-

τρηση του ιονισμένου απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εμπειρία), για να είναι 

αξιόπιστη μία τέτοια μέτρηση πρέπει να γίνεται διόρθωση - με ειδικό μα-

θηματικό τύπο - για τυχόν μεταβολές των λευκωμάτων (αλβουμίνη) που 

παρατηρούνται σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις.

Η διατήρηση του ασβεστίου του ορού σε σταθερά επίπεδα (ομοιοστα-

σία) επιτυγχάνεται διαμέσου τριών οργάνων (έντερο, οστά, νεφροί), των 

οποίων η λειτουργία ρυθμίζεται από τις λεγόμενες ασβεστιοτροπικές ορ-

μόνες (κυρίως παραθορμόνη-PTH, βιταμίνη D, καλσιτονίνη). Όταν οι τιμές 

ολικού ασβεστίου του ορού (διορθωμένες για τυχόν μεταβολές της αλβου-

μίνης) υπερβαίνουν τα 10,5 mg/dl υπάρχει υπερασβεστιαιμία και όταν είναι 

κατώτερες των 8,5 mg/dl υπασβεστιαιμία, δηλαδή παθολογικές καταστά-

σεις, τα αίτια των οποίων θα πρέπει να αναζητηθούν και να αντιμετωπι-

στούν ανάλογα, ώστε να αποφεύγονται σοβαρές βλάβες του οργανισμού, 

που μπορεί να είναι και μοιραίες.

Λιγότερο από 1% του ολικού ασβεστίου και φωσφόρου του αίματος βρί-

σκεται στον εξωκυττάριο χώρο. Οι συγκεντρώσεις του ασβεστίου και φω-

σφόρου που βρίσκονται στον ορό ρυθμίζονται από την PTH, την βιταμίνη 
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D3, την καλσιτονίνη και το μαγνήσιο. Η PTH είναι πολυπεπτίδιο που απο-

τελείται από 84 αμινοξέα και εκκρίνεται από τους παραθυρεοειδείς αδέ-

νες. Μεταβολές στη συγκέντρωση του ασβεστίου του αίματος προκαλούν 

αντίστροφες μεταβολές στην έκκριση PTH. Η υπασβεστιαιμία διεγείρει την 

έκκριση της PTH, η οποία δρα στα οστά, στο έντερο (έμμεσα διαμέσου της 

βιταμίνης D3) και στους νεφρούς αυξάνοντας τη συγκέντρωση του ασβεστί-

ου καθώς και το λόγο Ca2+/P3-. Η οξεία δράση της PTH στα οστά συνίσταται 

σε διέγερση της οστεοκλαστικής δραστηριότητας με ταυτόχρονη αναστολή 

της οστεοβλαστικής, με τελικό αποτέλεσμα την απελευθέρωση Ca2+ και 

P3-. Στους νεφρούς η PTH διεγείρει την επαναρρόφηση Ca2+ και αυξάνει 

την απέκκριση P3- με αποτέλεσμα τη φωσφατουρία. Η PTH διεγείρει την 

υδροξυλίωση της 25(OH)D3 σε 1,25(OH)2D3, η οποία αποτελεί τη δραστική 

μορφή της που δρα στο έντερο και αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου.

Η PTH διασπάται στους περιφερικούς ιστούς σε αμινοτελική PTH (N-

PTH) και καρβοξυτελική PTH (C-PTH). Η αμινοτελική PTH είναι βιολογικά 

δραστική και έχει σχετικά βραχύ χρόνο ημιζωής, ενώ η καρβοξυτελική PTH 

είναι βιολογικά αδρανής και έχει μεγαλύτερο χρόνο υποδιπλασιασμού. Η 

πλέον αξιόπιστη μέθοδος προσδιορισμού PTH είναι αυτή που μετρά ολό-

κληρο το μόριο. Η βιταμίνη D3 παράγεται στο δέρμα υπό την επίδραση της 

υπεριώδους ακτινοβολίας και προσλαμβάνεται με την τροφή υπό την μορ-

φή της βιταμίνης D2 (καλσιφερόλη). Μεταφέρεται στη συνέχεια στο ήπαρ 

όπου και υδροξυλιώνεται στη θέση 25 και μετατρέπεται σε 25(OH)D3.

Αυτή με την σειρά της υδροξυλιώνεται από την 1α-υδροξυλάση στους 

νεφρούς και μετατρέπεται στην 1,25(OH)2D3. Η δραστικότητα του ενζύ-

μου αυτού διεγείρεται από την υπασβεστιαιμία, την υποφωσφαταιμία και 

την υψηλή συγκέντρωση PTH, ενώ αναστέλλεται από αυξημένα επίπεδα 

ασβεστίου, φωσφόρου και 1,25(OH)2D3. H 1,25(OH)2D3 δρα στο έντερο 
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αυξάνοντας την εντερική απορρόφηση, τόσο του Ca2+, όσο και του P3-. Στα 

οστά διεγείρει την οστεοκλαστική δραστηριότητα, με τελικό αποτέλεσμα 

τον ανασχηματισμό του οστού. Στους νεφρούς σε συνεργασία με την PTH 

αυξάνει την επαναρρόφηση του Ca2+.

Οι διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου μπορεί να προκα-

λούνται από συγγενή απουσία ή επίκτητη βλάβη των παραθυρεοειδών 

(υποπαραθυρεοειδισμός), αδένωμα ή υπερπλασία των παραθυρεοειδών 

(πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός), έλλειψη βιταμίνης D3, μοριακές 

διαταραχές του υποδοχέα της PTH (ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός) ή δι-

αταραχή του υποδοχέα βιταμίνης D3 (αντίσταση στη βιταμίνης D3) και σε 

νεφρικές νόσους που περιορίζουν την απέκκριση του φωσφόρου και την 

παραγωγή 1,25(OH)2D3, με αποτέλεσμα υπασβεστιαιμία και δευτεροπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό.

Το πεπτίδιο που σχετίζεται με την PTH (Parathyroid Hormone-related 

Peptide, PTH-RP) είναι πρωτεΐνη με αμινοτελικό άκρο (αλυσίδα 14 αμινο-

ξέων) ανάλογο του αμινοτελικού άκρου της PTH, με αποτέλεσμα να δε-

σμεύεται στον υποδοχέα PTH και να προκαλεί υπερασβεστιαιμία. Εκκρί-

νεται από τους παραθυρεοειδείς αδένες του εμβρύου και παίζει ρόλο στο 

μεταβολισμό του ασβεστίου του εμβρύου και στην ανάπτυξη των οστών 

του. Στους ενήλικες παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από το μαζικό αδένα 

θηλάζουσας μητέρας και εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Η σπουδαιότητά του 

σε παιδιά και ενήλικες δεν είναι εξακριβωμένη. Ωστόσο όμως παράγεται 

από μία ποικιλία νεοπλασματικών ιστών και είναι η κύρια αιτία υπερασβε-

στιαιμίας επί κακοήθειας.

Η καλσιτονίνη (CT) παράγεται από τα κύτταρα C του θυρεοειδούς αδέ-

να, τα οποία είναι διάσπαρτα μεταξύ των θυλακιωδών κυττάρων του αδέ-

να. Η έκκρισή της διεγείρεται από την αύξηση των επιπέδων ασβεστίου και 
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μαγνησίου καθώς και από γαστρίνη, παγκρεατοζυμίνη και γλουκαγόνη. Η 

ελάττωση των επιπέδων ασβεστίου προκαλεί αναστολή της έκκρισης CT. 

Η CT ελαττώνει το ασβέστιο του αίματος διαμέσου αναστολής της οστεο-

κλαστικής δραστηριότητας. Τα επίπεδα καλσιτονίνης είναι σχετικά αυξημέ-

να στο έμβρυο και ενδεχομένως παίζουν ρόλο στο μεταβολισμό των οστών 

του εμβρύου. Ωστόσο η επίδραση της CT στο μεταβολισμό των οστών σε 

παιδιά και ενήλικες υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι μηδαμινή, ενώ η έλ-

λειψη CT δεν έχει σημαντική επίδραση στην ομοιόσταση του ασβεστίου. Η 

CT χρησιμεύει ως δείκτης για το μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς.

2. Εκτίμηση υπερασβεστιαιμίας

Το φυσιολογικό ασβέστιο στον ορό είναι 8-10 mg/dl. Υπερασβεστιαιμία 

θεωρείται η άνοδος του ασβεστίου πάνω από το όριο του 10,5 mg/dl. Το 

ασβέστιο είναι ιόν που παίζει βασικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες όπως η 

διέγερση των νεύρων, η μυϊκή σύσπαση, η πήξη του αίματος κ.ά. Τα επί-

πεδά του διατηρούνται γενικά σε στενά όρια με τη δράση διαφόρων ορμο-

νών όπως η PTH και η βιταμίνη D3, στον εντερικό σωλήνα, τα οστά, τους 

νεφρούς και τους παραθυρεοειδείς αδένες. Το 98% βρίσκεται στα οστά και 

το υπόλοιπο 2% υπάρχει στην κυκλοφορία. Το ασβέστιο του πλάσματος 

διακρίνεται σε ιονισμένο που είναι και η δραστική μορφή και αποτελεί το 

50%, σε συνδεμένο με πρωτεΐνες (κυρίως με αλβουμίνη) που είναι το 45% 

και το υπόλοιπο 5% που είναι συνδεμένο με φωσφορικά και κιτρικά.

Η υπερασβεστιαιμία διακρίνεται ανάλογα με τα επίπεδα του ασβεστίου σε:

- Ήπια (ασβέστιο=10,5-11,9 mg/dl)

- Μέτρια (ασβέστιο=12-13,9 mg/dl)

- Yπερασβεστιαιμική κρίση (ασβέστιο=14-16 mg/dl)
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Υπερασβεστιαιμία μπορεί να ανιχνευτεί κατά την εργαστηριακή διερεύ-

νηση διαφόρων κλινικών συνδρόμων ή ως τυχαίο εύρημα σε ασυμπτωμα-

τικούς ασθενεiς.

3. Αίτια υπερασβεστιαιμίας

Υπερασβεστιαιμία μπορεί να συμβεί εξαιτίας: α) μεγαλύτερης απορρό-

φησης ασβεστίου από τον γαστρεντερικό σωλήνα, σε σχέση με τις ποσό-

τητες που μπορούν να αποβληθούν δια των νεφρών (λ.χ. σαρκοείδωση), 

β) απορρόφησης οστίτη ιστού σε μεγαλύτερο ποσοστό από το βαθμό ανα-

κατασκευής του (λ.χ. οστεολυτικές μεταστάσεις), γ) μείωσης του ρυθμού 

της κατασκευής του οστίτη ιστού (λ.χ. μακροχρόνια ακινητοποίηση) και δ) 

υπερβολικής έκκρισης PTH (λ.χ. πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός). 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συχνότερες αιτίες υπερασβεστιαιμίας είναι ο 

πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και οι κακοήθεις νόσοι.

3.1. Ενδοκρινοπάθειες

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Αποτελεί τη συχνότερη αιτία 

υπερασβεστιαιμίας στο γενικό πληθυσμό και καλύπτει το 30-50% των πε-

ριπτώσεων. Αν και είναι νόσος που αφορά σε οποιαδήποτε ηλικία, συχνό-

τερα απαντά σε ηλικιωμένες γυναίκες (>70 χρόνων).

Περίπου το 85% των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό 

έχουν ένα μόνο καλόηθες αδένωμα σε έναν από τους τέσσερις παραθυρε-

οειδείς αδένες (το 30% των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδι-

σμό έχουν παράλληλα και καρκίνο άλλων οργάνων).

Το χαρακτηριστικότερο εργαστηριακό εύρημα του πρωτοπαθή υπερπα-
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ραθυρεοειδισμού είναι η υπερασβεστιαιμία. Κλινικά οι περισσότεροι ασθε-

νείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό είναι ασυμπτωματικοί. Ωστόσο 

τα συχνότερα συμπτώματα του υπερπαραθυρεοειδισμού περιλαμβάνουν 

την εύκολη κόπωση, την αδυναμία, την καταστολή, την πολυουρία, την πο-

λυδιψία, τις αρθραλγίες και την δυσκοιλιότητα. Η διάγνωσή του στηρίζεται 

στην υπερασβεστιαιμία και στα αυξημένα επίπεδα PTH του ορού.

Θυρεοτοξίκωση: Υπερασβεστιαιμία (συνήθως μέτρια [<13 mg/dl]) δι-

απιστώνεται και σε ασθενείς με θυρεοτοξίκωση, σε ποσοστά από 10-20% 

των περιπτώσεων, ίσως και μεγαλύτερα (50%). Στην κατάσταση αυτή, 

τόσο η θυροξίνη, όσο και η τριϊωδοθυρονίνη αυξάνουν την οστική απορ-

ρόφηση (διεγείρουν τους οστεοκλάστες) και οδηγούν σε υπερασβεστιαιμία 

και υπερασβεστιουρία, όταν ο ρυθμός απορρόφησης του οστού ξεπεράσει 

σημαντικά το σχηματισμό του. Η επίδραση αυτή ίσως συμβαίνει απ’ ευθεί-

ας ή διαμέσου αύξησης του αριθμού των β-αδρενεργικών υποδοχέων (το 

τελευταίο υποστηρίχτηκε επειδή η προπρανολόλη αποκαθιστά την υπερα-

σβεστιαιμία της θυρεοτοξίκωσης) και διαμέσου αύξησης της ευαισθησίας 

των οστών στη δράση της PTH και της 1,25(ΟΗ)2D3.

Τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός: Είναι η κατάσταση όπου αυτο-

νομείται παραθυρεοειδικός ιστός και υπερπαράγει PTH, στα πλαίσια ασθε-

νών με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, εξαιτίας ΧΝΑ και οι οποίοι 

λαμβάνουν θεραπευτικά 1,25(ΟΗ)2D3 και ανθρακικό ασβέστιο. Οι ασθενείς 

αυτοί έχουν ανεπάρκεια 1,25(ΟΗ)2D3, υπερφωσφαταιμία και υπασβεστιαι-

μία, συνθήκες κατά τις οποίες συνεχώς διεγείρουν τους παραθυρεοειδείς 

αδένες.

Νόσος Addison: Αποτελεί σπάνια αιτία ήπιας υπερασβεστιαιμίας (δια-

πιστώνεται στο 40% των περιπτώσεων), η οποία οφείλεται στην υπογκαι-

μία και πιθανά στη μειωμένη ποσότητα γλυκοκορτικοειδών, με επακόλουθο 
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την αναστολή της απέκκρισης ασβεστίου από τα σωληναριακά κύτταρα. 

Όμως όταν λείπουν τα κορτικοειδή αυξάνεται η απορρόφηση του ασβεστί-

ου από τον γαστρεντερικό σωλήνα, εξαιτίας απώλειας της αντίθετης δρά-

σης τους στην επίδραση της 1,25(ΟΗ)2D3.

Μεγαλακρία: Στο 15-20% των περιπτώσεων μεγαλακρίας διαπιστώνε-

ται υπερασβεστιαιμία, η οποία οφείλεται στην αυξημένη απορρόφηση του 

ασβεστίου από τα οστά και το έντερο.

3.2. Κακοήθεις νόσοι

Tα κακοήθη νεοπλάσματα αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αίτια υπε-

ρασβεστιαιμίας, η οποία συνοδεύεται συχνά από υπολευκωματιναιμία. 

Υπολογίζεται ότι πάνω από το 20% των ασθενών που έχουν κακοήθειες 

εμφανίζουν υπερασβεστιαιμία σε κάποια στιγμή της πορείας της νόσου 

τους (συνήθως στα τελικά στάδια).

Η υπερασβεστιαιμία των κακοήθων νόσων οφείλεται: α) στις οστεο-

λυτικές μεταστάσεις τους (κινητοποίηση-απορρόφηση ασβεστίου από τα 

οστά), β) στην παραγωγή από τα καρκινικά κύτταρα ουσίας που μοιάζει με 

την PTH και γ) στην παραγωγή από τους όγκους της 1,25(ΟΗ)2D3.

Νόσος Paget: Η νόσος του Paget είναι μία εστιακή οστική βλάβη που 

χαρακτηρίζεται αρχικά από εκτεταμένη οστική απορρόφηση, που οφείλεται 

στη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, η οποία συνοδεύεται από κάποια 

αύξηση του οστικού σχηματισμού.

Πολλαπλό μυέλωμα: Η οστεόλυση επιτυγχάνεται τόσο εξαιτίας διέγερ-

σης της οστεοκλαστικής δραστηριότητας, όσο και εξαιτίας αναστολής της 

οστεοβλαστικής δραστηριότητας.
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3.3. Βιταμίνες

Δηλητηρίαση από βιταμίνη D3: Η βιταμίνη D3 προκαλεί ιατρογενώς 

υπερασβεστιαιμία και ασβεστιουρία. Η υπερασβεστιαιμία οφείλεται στην 

αυξημένη απορρόφηση του ασβεστίου από τον γαστρεντερικό σωλήνα και 

συνοδεύεται από πολυουρία, υπερφωσφαταιμία, νεφρασβέστωση, επιδεί-

νωση της νεφρικής λειτουργίας, εναπόθεση ασβεστίου στους μαλακούς 

ιστούς και καταστολή έκκρισης της PTH.

Δηλητηρίαση από βιταμίνη Α: Η δηλητηρίαση με βιταμίνη Α είναι 

σπάνια αιτία υπερασβεστιαιμίας και συνήθως διαπιστώνεται σε νευρωσι-

κά άτομα που λαμβάνουν πολυβιταμινούχα σκευάσματα σε υπερβολικές 

ποσότητες ή σε ασθενείς με ακμή που παίρνουν θεραπευτικά πάνω από 

75000 IU βιταμίνης Α ανά 24ωρο. Οφείλεται στην αυξημένη απορρόφηση 

των οστών, αφού η βιταμίνη Α αυξάνει την οστεοκλαστική δραστηριότητα 

και η δράση της είναι συνεργική με αυτή της βιταμίνης D3.

3.4. Ολική παρεντερική διατροφή

Υπερασβεστιαιμία μπορεί να διαπιστωθεί σε άτομα υπό ολική παρεντε-

ρική διατροφή, πιθανά εξαιτίας αυξημένης ενδοφλέβιας χορήγησης ασβε-

στίου, που ξεπερνά τις απεκκριτικές ικανότητες των νεφρών.

3.5. Ακινησία

Επειδή τα οστά είναι μεταβολικά ενεργά, η παρατεταμένη ακινητοποί-

ηση οδηγεί σε αυξημένη οστική απορρόφηση, εξαιτίας του περιορισμού 

(μείωσης) της μυϊκής έντασης στο σκελετό. Η ακριβής αιτία της δεν είναι 

γνωστή, όμως θεωρείται ότι οφείλεται στην αναστολή σχηματισμού του 
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οστού (μείωση ασβέστωσης) και στην αυξημένη του απορρόφηση από την 

ακινητοποίηση (ίσως διαμέσου διέγερσης της PTH, αφού διαπιστώθηκε ότι 

αποφεύχθηκε η οστεοπόρωση σε ακινητοποιημένους με διενέργεια παρα-

θυρεοειδεκτομής εκ των προτέρων).

3.6. Σαρκοείδωση και άλλες κοκκιωματώδεις νόσοι

Υπερασβεστιαιμία ορισμένες φορές συνοδεύει κοκκιωματώδεις νόσους 

όπως η σαρκοείδωση (συνηθέστερα), η νόσος Hodgkin και το μη Hodgkin 

λέμφωμα, η φυματίωση, η κοκκιοειδομύκωση, η λέπρα, η κοκκιωμάτωση 

Wegener, η ιστοπλάσμωση, η καντιντίαση, η νόσος του Crohn κ.ά. Η αιτία 

της υπερασβεστιαιμίας της σαρκοείδωσης και της φυματίωσης είναι η αυ-

ξημένη παραγωγή της 1,25(ΟΗ)2D3, όχι στους νεφρούς, αλλά στα μακρο-

φάγα των κοκκιωμάτων τους στους πνεύμονες ή στους λεμφαδένες.

3.7. Φάρμακα

Θειαζίδες: Ο μηχανισμός που ευθύνεται για την υπερασβεστιαιμία αυτή 

δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Δεν έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι προκα-

λείται αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου από το έντερο, ούτε αυξημένη 

δραστηριότητα της PTH, αλλά μάλλον ότι υπάρχει μία υπασβεστιουρική 

δράση.

Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος: Το σύνδρομο αυτό πρωτοδιαγνώστη-

κε το 1915, αποτελούσε παλαιότερα συχνή αιτία υπερασβεστιαιμίας και 

οφείλονταν στη λήψη μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος μαζί με τα ευαπορ-

ρόφητα αντιόξινα σε δόσεις>20-60 gr/24ωρο (το CaCO3 περιέχει περίπου 

40% στοιχειακού ασβεστίου). Είναι σήμερα ως σύνδρομο σπανιότατο ή 

ανύπαρκτο.
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Λίθιο: Ασθενείς που λαμβάνουν λίθιο (5% των περιπτώσεων) είναι δυ-

νατό να εμφανίσουν μέτρια υπερασβεστιαιμία και μέτρια αύξηση των επι-

πέδων της PTH. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι το λίθιο μεταβάλλει τον ουδό 

του ασβεστίου που διεγείρει την έκκριση της PTH, δηλαδή αυξάνει το επί-

πεδο του ασβεστίου που είναι απαραίτητο για την αναστολή έκκρισής της.

Δηλητηρίαση από θεοφυλλίνη: Η δηλητηρίαση με θεοφυλλίνη μπορεί 

να σχετίζεται με υπερασβεστιαιμία, πιθανά εξ αιτίας διέγερσης των β-αδρε-

νεργικών υποδοχέων στα οστά.

3.8. Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία

Κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και μιμεί-

ται τον ήπιο πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Χαρακτηρίζεται από μέ-

τρια υπερασβεστιαιμία που διαπιστώνεται στα πρώιμα στάδια της ζωής, από 

υπασβεστιουρία, υπερμαγνησιαιμία και μέτρια υπερχλωραιμική οξέωση.

3.9. Νεφρική ανεπάρκεια (οξεία, χρόνια), εξωνεφρική κάθαρση, με-

ταμόσχευση νεφρού

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ): Η υπερασβεστιαιμία είναι σπάνια 

σε ασθενείς με ΟΝΑ, όμως μπορεί να συμβεί κατά την πολυουρική φάση 

της, όταν αυτή οφείλεται σε ραβδομυόλυση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται 

κατά την ολιγουρική της φάση από υπερφωσφαταιμία, η οποία ευνοεί την 

εξωοστική εναπόθεση ασβεστίου, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντι-

κής υπασβεστιαιμίας. Η υπερασβεστιαιμία στην πολυουρική φάση συμβαί-

νει εξαιτίας: α) δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (επίμονα αυξημέ-

νη έκκριση PTH που διεγέρθηκε από την αρχική μείωση του ασβεστίου του 

ορού), ο οποίος επιμένει για διάστημα μεγαλύτερο μετά την αποκατάσταση 
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της νεφρικής λειτουργίας (ανάλογος του τριτοπαθούς υπερπαραθυρεοει-

δισμού μετά από μεταμόσχευση), β) κινητοποίησης των εξωοστικών ενα-

ποθέσεων του ασβεστίου (μύες κ.ά), γεγονός που μπορεί να διαπιστω-

θεί και ακτινολογικά ή ισοτοπικά και γ) διαταραχής του μεταβολισμού της 

1,25(ΟΗ)2D3.

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ): Υπερασβεστιαιμία εμφανίζεται 

και σε ΧΝΑ, λόγω τριτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (αυτόνομη λει-

τουργία παραθυρεοειδών).

Αιμοκαθαιρόμενοι: Υπερασβεστιαιμία μπορεί να διαπιστωθεί και σε 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Σχετίζεται με την εξωγενή χορήγηση αυξημέ-

νων ποσοτήτων ασβεστίου, εξ αιτίας εισόδου του από το διάλυμα αιμοκά-

θαρσης (ιατρογενής) κατά τη διαδικασία της συνεδρίας ή με την λήψη βιτα-

μίνης D3 (ασθενείς με οστική νόσο), ιδιαίτερα σ’ αυτούς που δεν απαντούν 

ικανοποιητικά, εξαιτίας τοξικότητας από αλουμίνιο.

Μεταμοσχευμένοι: Σε μεταμοσχευμένους, τόσο ο σημαντικού βαθμού 

υπερπαραθυρεοειδισμός που προϋπήρχε (δευτεροπαθής), όσο και η πο-

σότητα της 1,25(ΟΗ)2D3 που αρχίζει να παράγεται στο νεφρό που μεταμο-

σχεύθηκε, προκαλούν μεγάλη αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου στον 

ορό και μείωση του PO4
3-, εξαιτίας της σημαντικής φωσφατουρίας. Άλλες 

πιθανές αίτιες είναι οι μεγάλες δόσεις κορτικοειδών που χρησιμοποιούνται 

αμέσως μετά την χειρουργική επέμβαση, η κινητοποίηση του ασβεστίου 

του σκελετού και των εξωσκελετικών επασβεστώσεων, όπως και η υπο-

φωσφαταιμία.

3.10. Δεσμευτικά του φωσφόρου

Αν και αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, μέτρια υπερασβεστιαιμία μπορεί να δια-

πιστωθεί σε άτομα που λαμβάνουν μη απορροφήσιμα δεσμευτικά του PO4
3-.
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Ερωτήσεις

1. Σε τι ποσοστό των θυρεοτοξικών ασθενών διαπιστώνεται υπερα-

σβεστιαιμία;

α) <10%;

β) 10-20%;

γ) >50%;

δ) >80%;

2. Που αποδίδεται η υπερασβεστιαιμία της μεγαλακρίας;

α) Στην οστική λύση από την αυξητική ορμόνη;

β) Στην αυξημένη επαναρρόφηση του ασβεστίου από τα νεφρικά σωληνά-

ρια;

γ) Στην αυξημένη απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο;

δ) Σε όλα τα παραπάνω;
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3. Που αποδίδεται η υπερασβεστιαιμία της σαρκοείδωσης;

α) Στην αυξημένη δραστηριότητα της PTH;

β) Στην αυξημένη εξωνεφρική παραγωγή της 1,25(ΟΗ)2D3;

γ) Στην έκκριση από τα μακροφάγα ουσίας που μοιάζει με την PTH;

δ) Στην έκκριση από τα μακροφάγα ουσίας που μοιάζει με την 1,25(ΟΗ)2D3;

4. Το χαρακτηριστικότερο εργαστηριακό εύρημα του πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού είναι:

α) Η υπερασβεστιουρία;

β) Η υπερασβεστιαιμία;

γ) Η αυξημένη τιμή γλυκόζης του ορού;

δ) Η υπερλιπιδαιμία;

5. Που αποδίδεται η υπερασβεστιαιμία της θυρεοτοξίκωσης;

α) Στην αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου από το έντερο από τη δράση 

των θυρεοειδικών ορμονών;

β) Στην αυξημένη νεφρική επαναρρόφηση του ασβεστίου από τη δράση 

των θυρεοειδικών ορμονών;

γ) Στην αυξημένη οστική απορρόφηση από τη δράση των θυρεοειδικών 

ορμονών;

δ) Σε όλα τα παραπάνω;

Απαντήσεις

1. β

2. γ

3. β

4. β

5. γ
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Διάγνωση, διαφορική διάγνωση, κλινική εικόνα 
και αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας

Σπυρίδων Μιχαήλ
Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»

Κύρια σημεία

- Το ιονισμένο κλάσμα αποτελεί φυσιολογικά τη δραστική μορφή του ασβεστίου

- Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερασβεστιαιμίας είναι μη ειδικές, εμφανίζουν ευ-

ρύτατο φάσμα και εξαρτώνται από τη βαρύτητα και το ρυθμό εγκατάστασής της

- Το επίκεντρο στη διαγνωστική προσέγγιση της υπερασβεστιαιμίας αρχικά πρέ-

πει να είναι η διαφορική διάγνωση μεταξύ πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 

και κακοήθειας

- Απουσία ιστορικού κακοήθειας, το πρώτο βήμα στη διαφορική διάγνωση της 

υπερασβεστιαιμίας πρέπει να είναι ο προσδιορισμός της ΡΤΗ στο πλάσμα

- Τα διφωσφονικά αποτελούν τα φάρμακα εκλογής στην αντιμετώπιση της υπε-

ρασβεστιαιμίας

- Ο κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας από τη χορήγηση διφωσφονικών σχετίζεται 

ευθέως με το χρόνο έγχυσης και τη δόση

- Η χρησιμότητα της χορήγησης φουροσεμίδης στην αντιμετώπιση της υπερα-

σβεστιαιμίας δεν έχει τεκμηριωθεί

1. Εισαγωγή

Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% όλων των περιπτώσεων υπερασβε-

στιαιμίας τα υπεύθυνα αίτια είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 

και οι κακοήθειες και γι’ αυτό θα πρέπει να αποτελούν τον αρχικό στόχο 
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στη διαγνωστική διερεύνηση της υπερασβεστιαιμίας. Τα τελευταία χρόνια 

έχει αυξηθεί η συχνότητα της υπερασβεστιαιμίας από υπερβιταμίνωση D3 

ως αποτέλεσμα της αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης. Το φαινόμενο της 

ψευδοϋπερασβεστιαιμίας στερείται κλινικής σημασίας και ως εκ τούτου και 

κατά την προσωπική μας άποψη, θα πρέπει να αγνοείται.

Οι κλινικές εκδηλώσεις εμφανίζουν ευρύτατο φάσμα, εξαρτώμενες από 

τη βαρύτητα και το ρυθμό εγκατάστασης (οξεία ή χρόνια) της υπερασβεστι-

αιμίας και είναι συνήθως ανεξάρτητες της υποκείμενης νόσου. Ήπια ασυ-

μπτωματική υπερασβεστιαιμία σε εξωνοσοκομειακό ασθενή, χωρίς ιστορι-

κό κακοήθειας και αντικειμενικά ευρήματα κάνει τη διάγνωση του πρωτο-

παθούς υπερπαραθυροειδισμού εξαιρετικά πιθανή. Σε κάθε περίπτωση η 

διάρκεια της υπερασβεστιαιμίας, η παρουσία ή απουσία συμπτωμάτων, η 

συγκέντρωση του ασβεστίου του πλάσματος, η λήψη φαρμάκων και το οι-

κογενειακό ιστορικό βοηθούν σημαντικά στον καθορισμό της υποκείμενης 

νόσου. Εργαστηριακά, η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να αρχίζει με τον 

προσδιορισμό της PTH.

Η αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας στοχεύει στη μείωση της συ-

γκέντρωσης του ασβεστίου και τη θεραπεία της υποκείμενης νόσου. Η 

αναστολή της οστικής απορρόφησης, η αύξηση της νεφρικής αποβολής 

και η μείωση της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου αποτελούν τους 

μηχανισμούς διαμέσου των οποίων τα θεραπευτικά μέτρα μειώνουν τη συ-

γκέντρωση του ασβεστίου του πλάσματος.

2. Διάγνωση της υπερασβεστιαιμίας

Επειδή το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων της υπερασβεστιαιμίας εί-

ναι πολύ ευρύ και συχνά ανεξάρτητο της αιτίας και τα κλινικά σημεία μη 
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ειδικά, η διάγνωση της υπερασβεστιαιμίας είναι εργαστηριακή, είτε στα 

πλαίσια ενός γενικού ελέγχου, είτε κατά την παρακολούθηση ασθενών που 

πάσχουν από νοσήματα, τα οποία προκαλούν υπερασβεστιαιμία ή που 

λαμβάνουν φάρμακα, τα οποία μπορεί να την προκαλέσουν. Στην καθημε-

ρινή κλινική πράξη τα εργαστήρια προσδιορίζουν την ολική συγκέντρωση 

του ασβεστίου του πλάσματος. Το τελευταίο κυκλοφορεί στο αίμα υπό τρεις 

μορφές, το ιονισμένο ή ελεύθερο ασβέστιο που αποτελεί το 45% του ολι-

κού, το συνδεμένο με την λευκωματίνη, που αποτελεί το 40% του ολικού 

σε μία σχέση 0,8 mg/dL ή 0,2 mmol/L ασβεστίου ανά 1 g/dL λευκωματίνης 

και το συνδεμένο με διάφορα οργανικά και ανόργανα ανιόντα, που απο-

τελεί περίπου το 15% του ολικού. Η δραστική μορφή του ασβεστίου είναι 

το ιονισμένο και ως εκ τούτου η τιμή της ολικής συγκέντρωσής του μπορεί 

να είναι παραπλανητική, επειδή η μεταβολή της δεν συνεπάγεται κατ’ ανά-

γκη και μεταβολή του ιονισμένου κλάσματος. Το φαινόμενο αυτό καλείται 

ψευδοϋπερασβεστιαιμία, είναι απολύτως ασυμπτωματική και οφείλεται σε 

αύξηση της συγκέντρωσης της λευκωματίνης, που προκαλείται από βα-

ριά αιμοσυμπύκνωση (λ.χ. αφυδάτωση) ή παρατεταμένη ίσχαιμη περίδεση 

που προκαλεί τοπική εξαγγείωση υγρού και σε σπάνιες περιπτώσεις πολ-

λαπλού μυελώματος, στις οποίες η παραγόμενη παραπρωτεΐνη εμφανί-

ζει υψηλή συγγένεια χημικής σύνδεσης με το ασβέστιο. Θα ήταν σκόπιμο 

να εξεταστεί στη συνέχεια εάν σε κάθε περίπτωση υπερασβεστιαιμίας θα 

πρέπει να ζητείται μέτρηση του ιονισμένου ασβεστίου ή να διορθώνεται το 

ολικό ανάλογα με τη συγκέντρωση της λευκωματίνης. Έστω ασθενής με μη 

αντιμετωπιζόμενο κεντρικό άποιο διαβήτη με σωματικό βάρος 70 kg, λευ-

κωματίνη ορού 4,5 g/dL ή 45 g/L, ασβέστιο ορού 9 mg/dL, Na+ ορού 140 

mEq/L, διττανθρακικά 24 mEq/L και ωσμωτικότητα ορού 285 mOsmol/L, ο 

οποίος δεν έχει πρόσβαση σε νερό και σ’ ένα 24ωρο, εξαιτίας πολυουρίας, 
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δηλαδή σχεδόν απόλυτα υποτονικής απώλειας υγρών χάνει 10 L. Ο ολικός 

όγκος υγρών του αρρώστου, πριν την έναρξη της πολυουρίας ήταν 42 L 

με κατανομή 66% (28 L) στο ενδοκυττάριο υγρό, 26% (11 L) στο διάμεσο 

υγρό και 8% (3 L) περίπου στο πλάσμα. Τα υγρά του οργανισμού είναι 

ισοωσμωτικά και θα περιέχουν συνολικά 42Lx285 mOsmol=11970 mOs-

mol, τα οποία θα κατανέμονται 28x285=7980 mOsmol στον ενδοκυττάριο 

χώρο και 11970-7980=3990 mOsmol στον εξωκυττάριο. Εάν υποτεθεί ότι 

η ωσμωτικότητα των ούρων ήταν 50 mOsmol/L (υποτονική πολυουρία) η 

συνολική απώλεια θα ήταν 10x50=500 mOsmol, τα οποία θα αφαιρεθούν 

εξ ολοκλήρου από το εξωκυττάριο υγρό. Συνεπώς, όλα τα υγρά του οργα-

νισμού, μετά την απώλεια των 10 L, θα περιέχουν 11970-500=11470 mOs-

mol, εκ των οποίων τα 7980 mOsmol θα περιέχονται στο ενδοκυττάριο 

υγρό και τα 11470-7980=3490 mOsmol στο εξωκυττάριο. Μετά την επίτευ-

ξη ωσμωτικής ισορροπίας, η ωσμωτικότητα όλων των υγρών του οργανι-

σμού θα ήταν , ο όγκος του ενδοκυττάριου 

υγρού , του εξωκυττάριου 32-22,26=9,74 L, του 

διαμέσου υγρού 7,7 L και του πλάσματος 2 L περίπου. Συνεπώς η συ-

γκέντρωση της λευκωματίνης στο πλάσμα θα γίνει  

ή 6,75 g/dL, δηλαδή η συγκέντρωση της λευκωματίνης θα αυξηθεί κατά 

6,75-4,5=2,25 g/dL και το ολικό ασβέστιο κατά 0,8x2,25=1,8 mg/dL. Συ-

νεπώς το ολικό ασβέστιο του πλάσματος θα γίνει 9+1,8=10,8 mg/dL. Στην 

πραγματικότητα, η αύξηση της συγκέντρωσης της λευκωματίνης και συνε-

πώς και του ασβεστίου του πλάσματος θα ήταν μικρότερη επειδή η αντι-

κατάσταση του υγρού που αφήνει τον ενδαγγειακό χώρο θα συντελείται με 

μεταφορά υγρού από το διάμεσο χώρο, στον οποίο η συγκέντρωση της 

λευκωματίνης είναι μικρότερη αυτής του πλάσματος. Ανεξάρτητα από αυτό 

η συγκέντρωση των 10,8 mg/dL του ασβεστίου συνιστά πάρα πολύ ήπια 
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υπερασβεστιαιμία, η οποία θα διορθωθεί άμεσα με τη χορήγηση υγρών. Η 

υποτονική απώλεια 10L υγρού θα μειώσει τον εξωκυττάριο χώρο περίπου 

κατά 4,26 L και συνεπώς η συγκέντρωση του Na+ στο πλάσμα θα γίνει 

 και των διττανθρακικών 

. Δηλαδή η κυριαρχούσα διαταραχή θα ήταν η βαριά υπερνατριαιμία, η 

σοβαρή μεταβολική αλκάλωση και προφανώς οι βαριές αιμοδυναμικές δι-

αταραχές.

Ας υποτεθεί τώρα ότι ασθενής σωματικού βάρους 70 kg έχει αυξήσει το 

σωματικό του βάρος προοδευτικά στα 80 kg εξαιτίας κατακράτησης υγρών 

οφειλόμενης σε βαριά καρδιακή ανεπάρκεια και εμφανίζει λευκωματίνη 

ορού 3,6 g/dL και ασβέστιο 8,3 mg/dL. Ο ολικός όγκος υγρών σ’ αυτόν τον 

ασθενή θα ήταν 42+10=52 L, ο ενδοκυττάριος 34,32 L, o εξωκυττάριος 

17,68 L και ο όγκος του πλάσματος 4,2 L περίπου. Η χορήγηση διουρη-

τικών θα προκαλέσει ισοτονική απώλεια υγρών που έστω ότι θα φθάσει 

τα 8 L, τα οποία θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από τον εξωκυττάριο χώρο, 

δεδομένου ότι καμία μεταβολή στην ωσμωτικότητα δεν θα έχει συμβεί. Συ-

νεπώς το εξωκυττάριο υγρό θα γίνει 17,68-8=9,68 L και το πλάσμα 2,2 L 

περίπου και η συγκέντρωση της λευκωματίνης σ’ αυτό  

δηλαδή θα αυξηθεί κατά 6,87-3,6=3,27 g/dL και το ολικό ασβέστιο θα αυ-

ξηθεί κατά 3,63x0,8=2,9 mg/dL και θα φθάσει τα 8,3+2,9=10,91 mg/dL. Η 

απώλεια όμως των 8 L προέρχεται κατά 2 L από το πλάσμα και κατά 6 L 

περίπου από το διάμεσο υγρό, το οποίο για να αποβληθεί έχει διέλθει από 

το πλάσμα μειώνοντας τη συγκέντρωση της λευκωματίνης. Σε μελέτες σε 

υγιείς εθελοντές έχει δειχτεί ότι αύξηση του όγκου του πλάσματος, με μετα-

φορά διαμέσου υγρού, κατά 10,5% μειώνει τις πρωτεΐνες του πλάσματος 

κατά 6,9% και επομένως η τελική τιμή της συγκέντρωσης της λευκωμα-

τίνης θα είναι σημαντικά μικρότερη των 6,87 g/dL και ως εκ τούτου και η 
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συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου σημαντικά μικρότερη των 10,91 mg/

dL, κατάσταση ήπιας υπερασβεστιαιμίας, αλλά βαριάς μεταβολικής αλκά-

λωσης ( ) και ενδεχομένως βαριάς υπο-

καλιαιμίας. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω μεταβολές θα 

συμβούν μόνο εάν δεν υπάρξει, στο διάστημα της χρήσης των διουρητικών 

και της απώλειας των 8 L, καμία πρόσληψη υγρών. Εάν λ.χ. τα 8 L είναι 

το αλγεβρικό άθροισμα 12 L απώλειας και 4 L πρόσληψης είναι προφανές 

ότι η τελική τιμή της συγκέντρωσης της λευκωματίνης και συνεπώς και του 

ολικού ασβεστίου θα είναι σημαντικά μικρότερη.

Η απώλεια 8 L ημιισότονων υγρών σε άτομο σωματικού βάρους 70 kg 

με λευκωματίνη πλάσματος 4,5 g/dL, θα αφαιρέσει από τον εξωκυττάριο 

χώρο περίπου  =1140 mOsmol. Θεωρητικά (στιγμιαία) και πριν την 

αποκατάσταση της ωσμωτικής ισορροπίας μεταξύ των υγρών του οργανι-

σμού, ο όγκος του εξωκυττάριου υγρού θα είναι 14-8=6 L και η ωσμωτικό-

τητά του  =  =475 mOsmol/L. Τα ολικά ωσμώλια των υγρών 

του σώματος θα είναι 11970-1140=10830, ενώ η ωσμωτικότητα του ενδο-

κυτταρίου υγρού θα παραμείνει 285 mOsmol/L. Για την επίτευξη ωσμωτι-

κής ισορροπίας νερό θα μετακινηθεί από τον ενδοκυττάριο προς τον εξω-

κυττάριο χώρο. Η τελική ωσμωτικότητα όλων των υγρών του σώματος, ο 

όγκος των οποίων θα είναι 42-8=34 L, θα γίνει  =  =318,52 

mOsmol/L. Συνεπώς ο όγκος του ενδοκυττάριου υγρού θα γίνει  

=25,05 L, του εξωκυττάριου 34-25,05=8,95 L και του πλάσματος 2,23 L 

περίπου. Συνεπώς η συγκέντρωση της λευκωματίνης του πλάσματος θα 

γίνει  =60,5 g/L ή 6,05 g/dL, δηλαδή θα αυξηθεί κατά 6,05-4,5=1,55 g/

dL και το ολικό ασβέστιο θα αυξηθεί κατά 0,8x1,55=1,24 mg/dL και θα γίνει 

9+1,24=10,24 mg/dL, τιμή κατώτερη από τα ανώτερα φυσιολογικά. Το Na+ 

του ορού θα γίνει  =190,9 mEq/L, κατάσταση πολύ βαριάς υπερνατρι-



Υπερασβεστιαιμία

106

αιμίας και τα διττανθρακικά  mEq/L, κατάσταση σημαντικής 

μεταβολικής αλκάλωσης.

Ας εξεταστεί τώρα η περίπτωση μιας πολύ οξείας απώλειας υγρού (όχι 

αίματος) μόνο από τον ενδαγγειακό χώρο. Αυτό βασικά μπορεί να συμβεί 

σε λίγες κλινικές καταστάσεις. Η μία αφορά βλάβη του ενδοθηλίου των τρι-

χοειδών (τοξική, μικροβιακή κ.ά) κατά την οποία θα γίνει μετακίνηση υγρού 

προς το διάμεσο χώρο μαζί με πρωτεΐνη, που σημαίνει ότι θα προκύψει 

υπολευκωματιναιμία και συνεπώς δεν τίθεται θέμα υπερασβεστιαιμίας. 

Η δεύτερη αφορά σε εκτεταμένες βλάβες του δέρματος (λ.χ. εγκαύματα), 

όπου και πάλι θα προκύψει υπολευκωματιναιμία. Η τρίτη περίπτωση αφο-

ρά σε καταστάσεις αγγειοπαράλυσης, όπου το ενδοθήλιο των τριχοειδών 

μπορεί να είναι ακέραιο και συνεπώς στο μεταφερόμενο προς το διάμεσο 

χώρο υγρό η συγκέντρωση της λευκωματίνης θα είναι χαμηλή και έτσι μπο-

ρεί να προκύψει υπερλευκωματιναιμία. Η απώλεια του 50% του όγκου του 

πλάσματος, έστω και εάν θεωρηθεί ότι σ’ αυτόν δεν περιέχεται καθόλου 

λευκωματίνη, θα αυξήσει τη συγκέντρωση της λευκωματίνης στα  =90 

g/L ή 9 g/dL, δηλαδή θα αυξήσει το ολικό ασβέστιο κατά 0,8x4,5=3,6 mg/

dL, δηλαδή η συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου θα γίνει 9+3,6=12,6 mg/

dL, κατάσταση μέτριας υπερασβεστιαιμίας με κυριαρχούσα όμως κλινική 

εικόνα αυτή της καταπληξίας. Και σ’ αυτή την περίπτωση όμως, για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η τελική τιμή της συγκέντρωσης της 

λευκωματίνης και συνεπώς και του ολικού ασβεστίου θα είναι σημαντικά 

μικρότερες των 9 g/dL και 12,6 mg/dL αντίστοιχα.

Ας εξεταστεί τώρα μία πολύ βαριά υπερασβεστιαιμία της τάξεως των 

14,5 mg/dL, η οποία ανεξάρτητα από την συμπτωματολογία χρήζει επεί-

γουσας θεραπευτικής αντιμετώπισης, σε πόση αύξηση της συγκέντρωσης 
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της λευκωματίνης και μείωση του όγκου αντιστοιχεί. Αύξηση της λευκω-

ματίνης κατά 1 g/dL συνοδεύεται από αύξηση του ολικού ασβεστίου κατά 

0,8 mg/dL. Συνεπώς αύξηση του ολικού ασβεστίου κατά 14,5-9=5,5 mg/

dL θα έχει προκληθεί από αύξηση της λευκωματίνης κατά  =6,875 g/

dL. Συνεπώς η λευκωματίνη ενός φυσιολογικού ατόμου θα πρέπει να γίνει 

4,5+6,875=11,375 g/dL. Συγκέντρωση λευκωματίνης πλάσματος 11,375 g/

dL συνεπάγεται οξεία απώλεια ενδαγγειακού όγκου 1,814 L περίπου, κα-

τάσταση πάρα πολύ βαριά από αιμοδυναμικής πλευράς.

Η αύξηση της συγκέντρωσης του ασβεστίου στα ανώτατα φυσιολογικά 

(λ.χ.10,5 mg/dL) προκαλούμενη με τον ίδιο μηχανισμό θα απαιτούσε αύ-

ξηση της λευκωματίνης κατά  =1,875 g/dL περίπου και οξεία μείωση 

του ενδαγγειακού όγκου κατά 900 mL περίπου και σημαντικές αιμοδυναμι-

κές διαταραχές.

Από τα πιο πάνω παραδείγματα γίνεται φανερό ότι σημαντική αύξη-

ση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου του πλάσματος από αύξηση 

της λευκωματίνης εξαιτίας απώλειας υγρών δε μπορεί να υπάρξει χωρίς 

συνοδό παρουσία πολύ σοβαρών αιμοδυναμικών και ηλεκτρολυτικών δι-

αταραχών, που θα επικρατούν στην κλινική και εργαστηριακή εικόνα του 

ασθενούς.

Σε σπάνιες περιπτώσεις πολλαπλού μυελώματος η παραγόμενη παρα-

πρωτεΐνη εμφανίζει αυξημένη συγγένεια χημικής σύνδεσης με το ασβέστιο, 

με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ολικό ασβέστιο χωρίς αύξηση του ιονισμέ-

νου κλάσματος. Εδώ πρέπει να τονιστούν δύο πράγματα. Πρώτον οι πε-

ριπτώσεις τέτοιου είδους μυελωμάτων είναι εξαιρετικά σπάνιες και δεύτε-

ρον η διαφορική διάγνωση της υπερασβεστιαιμίας περιλαμβάνει ούτως ή 

άλλως αυτό το νόσημα. Συνεπώς είναι αδιάφορο εάν μία ασυμπτωματική 

υπερασβεστιαιμία είναι αληθής ή ψευδής.
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Τέλος στην περίπτωση της ίσχαιμης περίδεσης ή οποιασδήποτε άλλης 

κατάστασης, όπου εξαγγειώνεται τοπικά υγρό, η απλή επανάληψη της μέ-

τρησης του ασβεστίου επιλύει το πρόβλημα.

Συμπερασματικά και κατά την προσωπική μας άποψη, η ψευδοϋπερα-

σβεστιαιμία παρουσιάζει ακαδημαϊκό και ερευνητικό ενδιαφέρον και στην 

καθημερινή κλινική πράξη θα πρέπει να αγνοείται και δεν θα πρέπει να ζη-

τείται ο εργαστηριακός προσδιορισμός του ιονισμένου ασβεστίου. Ο τελευ-

ταίος θα πρέπει να γίνεται όταν το ολικό ασβέστιο είναι στα ανώτερα φυσι-

ολογικά και υπάρχουν ενδείξεις πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. 

Η PTH μειώνει τη σύνδεση του ασβεστίου με τη λευκωματίνη και συνεπώς 

αυξάνει το ιονισμένο ασβέστιο με ανάλογη μείωση του συνδεμένου με τη 

λευκωματίνη. Πρόκειται για το λεγόμενο σύνδρομο του νορμοασβεστιαιμι-

κού υπερπαραθυρεοειδισμού, η διάγνωση του οποίου απαιτεί τον προσδι-

ορισμό του ιονισμένου ασβεστίου και της PTH.

3. Κλινική εικόνα υπερασβεστιαιμίας

Το ασβέστιο συμμετέχει σημαντικά σε πλειάδα ρυθμιστικών μηχανι-

σμών, στην συστολή των σκελετικών μυών, στη ρύθμιση ενζυμικών αντι-

δράσεων και αποτελεί κεντρικής σημασίας ιόν για την ηλεκτρική δραστηρι-

ότητα των μυϊκών κυττάρων και τη μυοκαρδιακή συστολή. Έτσι, το φάσμα 

των κλινικών εκδηλώσεων της υπερασβεστιαιμίας είναι πολύ ευρύ, εξαρ-

τώμενο από τη βαρύτητα και το ρυθμό εγκατάστασης, ανεξάρτητο συνή-

θως από την υποκείμενη νόσο και εκτεινόμενο από ελάχιστα ή καθόλου 

συμπτώματα, εάν η υπερασβεστιαιμία είναι ήπια και χρόνια, μέχρι λήθαργο 

και κώμα, εάν είναι βαριά και οξεία. Ήπια υπερασβεστιαιμία (ολικό Ca2+<12 

mg/dL) είναι κατά κανόνα ασυμπτωματική, μπορεί όμως να συνοδεύεται 
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από μη ειδικά συμπτώματα, όπως δυσκοιλιότητα, κόπωση και καταστο-

λή. Χρόνια υπερασβεστιαιμία με ασβέστιο πλάσματος μεταξύ 12-14 mg/dL 

συνήθως είναι ασυμπτωματική, αλλά οξεία αύξηση του ασβεστίου σ’ αυτά 

τα επίπεδα προκαλεί σοβαρά συμπτώματα, όπως πολυουρία, πολυδιψία, 

αφυδάτωση, ανορεξία, ναυτία, μυϊκή αδυναμία και αισθητικές διαταραχές. 

Επιδείνωση αυτών των εκδηλώσεων και προσθήκη βαρύτερων κυρίως 

από το κεντρικό νευρικό, το καρδιαγγειακό και το μυοσκελετικό σύστημα 

εμφανίζεται σε συγκεντρώσεις ασβεστίου πλάσματος μεγαλύτερες των 14 

mg/dL.

3.1. Νευροψυχιατρικές διαταραχές

Η αύξηση της συγκέντρωσης του ασβεστίου πάνω από τα φυσιολογικά 

επίπεδα προκαλεί καταστολή του νευρικού συστήματος και επιβράδυνση 

των αντανακλαστικών δραστηριοτήτων του κεντρικού νευρικού συστήμα-

τος. Τα συχνότερα συμπτώματα της υπερασβεστιαιμίας είναι ανησυχία, 

καταστολή και γνωστικές διαταραχές και έχουν περιγραφεί κυρίως σε πρω-

τοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Βαρύτερα συμπτώματα, όπως λήθαρ-

γος, σύγχυση, νάρκη και κώμα εμφανίζονται σε οποιασδήποτε αιτιολογίας 

βαριά υπερασβεστιαιμία (ολικό Ca2+>14 mg/dL), κυρίως σε ηλικιωμένους 

ασθενείς και σ’ αυτούς με ταχεία αύξηση της συγκέντρωσης του ασβεστίου 

του πλάσματος.

3.2. Γαστρεντερικές διαταραχές

Η υπερασβεστιαιμία προκαλεί μείωση του τόνου των λείων μυϊκών ινών 

και διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος, αποτέλεσμα των 
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οποίων είναι η δυσκοιλιότητα, που μαζί με την ανορεξία και τη ναυτία απο-

τελούν πολύ συχνά συμπτώματα. Η εναπόθεση ασβεστίου στους παγκρε-

ατικούς πόρους και η ενεργοποίηση του θρυψινογόνου στο παγκρεατικό 

παρέγχυμα φαίνεται ότι είναι οι μηχανισμοί πρόκλησης παγκρεατίτιδας. 

Πειραματικά έχει δειχτεί ότι η οξεία αύξηση της συγκέντρωσης του ασβε-

στίου του πλάσματος προκαλεί δοσοεξαρτώμενη αύξηση της αμυλάσης 

του ορού και ιστολογικές αλλοιώσεις οξείας παγκρεατίτιδας. Η υπερασβε-

στιαιμία προκαλεί επίσης αύξηση του ρυθμού έκκρισης της γαστρίνης, που 

φαίνεται ότι ευθύνεται για την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης πεπτικού 

έλκους σε ασθενείς με χρόνια υπερασβεστιαιμία κυρίως από πρωτοπαθή 

υπερπαραθυροειδισμό.

3.3. Νεφρικές διαταραχές

Η πολυουρία, η νεφρολιθίαση, η νεφροσωληναριακή οξέωση, η οξεία 

και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι οι σημαντικότερες εκδηλώσεις της 

υπερασβεστιαιμίας από τους νεφρούς.

3.3.1. Νεφρογενής άποιος διαβήτης

Κλινικά εμφανής αδυναμία συμπύκνωσης των ούρων με συνέπεια πο-

λυουρία και πολυδιψία είναι συχνή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% όλων 

των ασθενών με χρόνια υπερασβεστιαιμία και συγκέντρωση ασβεστίου 

πλάσματος μεγαλύτερη των 11 mg/dL. Η διαμεσοσωληναριακή βλάβη 

από την εναπόθεση ασβεστίου στο νεφρικό μυελό, η ενεργοποίηση των 

ευαίσθητων στο ασβέστιο υποδοχέων που εκφράζονται στην αγκύλη του 

Henle και τα αθροιστικά σωληνάρια, η απορρύθμιση των καναλιών νερού 
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(downregulation) της ακουαπορίνης-2 και η αυξημένη παραγωγή της προ-

σταγλανδίνης Ε2 φαίνεται ότι είναι οι μηχανισμοί που συμμετέχουν στη 

μείωση της συμπυκνωτικής ικανότητας των νεφρών και της εμφάνισης 

πολυουρίας.

Ευαίσθητοι στο ασβέστιο υποδοχείς εκφράζονται στην πλευρική μεμ-

βράνη του παχέος ανιόντος σκέλους της αγκύλης του Henle. Η ενεργοποί-

ηση αυτών των υποδοχέων από το ασβέστιο μειώνει την επαναρρόφηση 

NaCl και ασβεστίου στο τμήμα αυτό, δράση η οποία φαίνεται να συντελείται 

διαμέσου της παραγωγής ενός μεταβολίτη του P450 αραχιδονικού οξέος. 

Η μείωση της επαναρρόφησης του Na+ στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύ-

λης του Henle διαταράσσει τη δημιουργία ωσμωτικής κλίσης (διαφοράς) 

στο νεφρικό μυελό, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συμπύκνωση 

των ούρων. Ευαίσθητοι στο ασβέστιο υποδοχείς εκφράζονται επίσης στην 

αυλική πλευρά της μεμβράνης των κυττάρων των εν τω βάθει μυελικών 

αθροιστικών σωληναρίων. Η αυξημένη προσφορά ασβεστίου στις θέσεις 

αυτές εξαιτίας της μειωμένης επαναρρόφησής του στο παχύ ανιόν σκέλος 

της αγκύλης του Henle, η σύνδεση του ασβεστίου μ’ αυτούς τους υποδο-

χείς και η ενεργοποίησή τους μειώνει την προκαλούμενη από την αντιδι-

ουρητική ορμόνη αύξηση της υδατικής διαπερατότητας των αθροιστικών 

σωληναρίων.

Η μείωση της συμπυκνωτικής ικανότητας μπορεί επίσης να οφείλεται 

εν μέρει σε πλημμελή ρύθμιση των καναλιών νερού της ακουαπορίνης-2. 

Πειραματικά έχει παρατηρηθεί εκσεσημασμένη μείωση της έκφρασης της 

ακουαπορίνης-2 στα αθροιστικά σωληνάρια ποντικών με υπερασβεστιαι-

μία, με συνοδό αύξηση του ρυθμού διούρησης και μείωση της ωσμωτικό-

τητας των ούρων.

Ένας άλλος μηχανισμός που μπορεί να συμμετέχει είναι η αυξημένη 
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παραγωγή της προσταγλανδίνης Ε2, η οποία αναστέλλει την επαναρρόφη-

ση NaCl στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle. Στη δράση αυτή 

φαίνεται ότι μεσολαβεί η αγγειοτενσίνη-II και πειραματικά σε ποντικούς με 

υπερασβεστιαιμία έχει παρατηρηθεί μείωση της πολυουρίας με την χορή-

γηση αποκλειστών της αγγειοτενσίνης-II.

Η αδυναμία συμπύκνωσης των ούρων και η πολυουρία είναι γενικά 

αντιστρεπτά φαινόμενα με τη διόρθωση της υπερασβεστιαιμίας. Όταν 

όμως η τελευταία έχει προκαλέσει μόνιμες διαμεσοσωληναριακές βλάβες, 

οι διαταραχές είναι μη αναστρέψιμες.

Η πολυουρία σε συνδυασμό με τη μειωμένη πρόσληψη υγρών εξαιτίας 

των πεπτικών εκδηλώσεων της υπερασβεστιαιμίας μπορεί να οδηγήσει σε 

αφυδάτωση, η οποία επιδεινώνει την υπερασβεστιαιμία και τις κλινικές της 

εκδηλώσεις.

3.3.2. Νεφρολιθίαση

Οφείλεται σε χρόνια υπερασβεστιαιμία και παρατηρείται κυρίως στον 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και τη σαρκοείδωση. Ποσοστό 15-

20% των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό εμφανίζει νε-

φρολιθίαση και ποσοστό 5% όλων των περιπτώσεων νεφρολιθίασης πά-

σχει από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Η νεφρασβέστωση είναι 

πολύ λιγότερο συχνή. Σ’ όλους τους ασθενείς με νεφρολιθίαση και συγκέ-

ντρωση ασβεστίου πλάσματος στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα θα πρέ-

πει να γίνεται έλεγχος για πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, επειδή η 

υπερασβεστιαιμία μπορεί να είναι διαλείπουσα και να διαπιστώνεται μόνο 

μετά από επανειλημμένες μετρήσεις. Οι λίθοι του πρωτοπαθούς υπερπα-

ραθυρεοειδισμού συνίστανται κυρίως από οξαλικό ασβέστιο. Στη σαρκοεί-
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δωση το ποσοστό των ασθενών με νεφρολιθίαση κυμαίνεται σε διάφορες 

μελέτες από 1-14%. Αυξημένη επαναρρόφηση του ασβεστίου των τροφών 

συμβαίνει στο 50% των ασθενών με σαρκοείδωση με αποτέλεσμα υπερα-

σβεστιουρία και στο 2-20% των περιπτώσεων υπερασβεστιαιμία. Σε ποσο-

στό περίπου 4% των ασθενών με σαρκοείδωση η νεφρολιθίαση αποτελεί 

την πρώτη εκδήλωση της νόσου.

3.3.3. Νεφροσωληναριακή οξέωση

Άπω νεφροσωληναριακή οξέωση μπορεί, όχι όμως συχνά, να συνο-

δεύει τη χρόνια υπερασβεστιαιμία κυρίως ως αποτέλεσμα της υπερασβε-

στιουρίας και της υποκιτρουρίας.

3.3.4. Νεφρική ανεπάρκεια

Η νεφρική ανεπάρκεια είναι συνάρτηση της βαρύτητας, της χρονιότη-

τας και της διάρκειας της υπερασβεστιαιμίας. Ήπια χρόνια υπερασβεστιαι-

μία σπάνια συνοδεύεται από μείωση της νεφρικής λειτουργίας, όπως έχει 

δειχτεί μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό. Οξεία αύξηση της συγκέντρωσης του ασβεστίου 

σε επίπεδα ανώτερα των 12 mg/dL μπορεί να προκαλέσει αντιστρεπτή 

οξεία νεφρική ανεπάρκεια, που οφείλεται σε νεφρική αγγειοσύσπαση και 

υπογκαιμία εξαιτίας της νατριούρησης. Παρατεταμένη υπερασβεστιαιμία 

και υπερασβεστιουρία μπορεί να οδηγήσει σε εναπόθεση ασβεστίου, εκ-

φύλιση και νέκρωση των νεφρικών σωληναρίων και τελικά σωληναριακή 

ατροφία, διάμεση ίνωση και νεφρασβέστωση. Το 50% των ασθενών με 

χρόνια υπερασβεστιαιμία και νεφρική ανεπάρκεια εμφανίζει νεφρασβέστω-
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ση, ενώ το 50% περίπου των ασθενών με χρόνιο σύνδρομο γάλακτος-αλ-

κάλεος εμφανίζει μη αντιστρεπτή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.

3.4. Καρδιαγγειακές διαταραχές

Οι χαρακτηριστικές ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές που παρατηρού-

νται στην υπερασβεστιαιμία είναι η παράταση του PR και η βράχυνση του 

QT διαστήματος, που οφείλεται στην βράχυνση του ST διαστήματος. Έχει 

βρεθεί ότι αξιόπιστοι δείκτες μέτριας έως βαριάς κλινικά υπερασβεστιαιμίας 

είναι ένα διάστημα Q-oTc (το διάστημα από την αρχή του QRS συμπλέγμα-

τος μέχρι την αρχή του Τ κύματος) μικρότερο των 0,18 δευτερολέπτων και 

ένα διάστημα Q-aTc (το διάστημα μεταξύ της αρχής της QRS συμπλέγμα-

τος και της κορυφής του Τ επάρματος) μικρότερο των 0,30 δευτερολέπτων. 

Η υπερασβεστιαιμία μειώνει την ταχύτητα της κοιλιακής αγωγής και βρα-

χύνει τη δραστική ανερέθιστη περίοδο. Πολλές άλλες ηλεκτροκαρδιογραφι-

κές διαταραχές έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με υπερασβεστιαιμία, όπως 

σύνδρομο «ταχυκαρδίας – βραδυκαρδίας» με επεισόδια κολποκοιλιακής 

παύσης και κρίσεις παροξυσμικής υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας και πρώτου 

βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό σε ασθενή με ασβέστιο πλάσματος με-

ταξύ 13 και 18 mg/dL, η διόρθωση του οποίου οδήγησε σε διακοπή του 

συνδρόμου «ταχυκαρδία – βραδυκαρδία» χωρίς όμως επίδραση στον κολ-

ποκοιλιακό αποκλεισμό. Επίσης έχουν αναφερθεί κολπική μαρμαρυγή και 

ανύψωση του ST διαστήματος μιμούμενη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 

Παρατεταμένη υπερασβεστιαιμία μπορεί να προκαλέσει διάφορες καρδια-

κές βλάβες, όπως εναπόθεση ασβεστίου στις βαλβίδες και τα στεφανιαία 

αγγεία, μυοκαρδιοπάθεια καθώς επίσης και υπέρταση.
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3.5. Μυοσκελετικές εκδηλώσεις

Μυϊκή αδυναμία και οστικά άλγη έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με υπε-

ρασβεστιαιμία από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ή κακοήθειες, 

που όμως μπορεί να είναι εκδηλώσεις της υποκείμενης νόσου παρά της 

υπερασβεστιαιμίας.

3.6. Υπερασβεστιαιμική παραθυρεοειδική κρίση

Χαρακτηρίζεται από βαριές κλινικές εκδηλώσεις υπερασβεστιαιμίας και 

ασβέστιο πλάσματος ανώτερο των 15 mg/dL. Τα συμπτώματα από το κε-

ντρικό νευρικό σύστημα κυριαρχούν στην κλινική εικόνα και το σύνδρομο 

συμβαίνει σε ασθενείς με γνωστό υπερπαραθυρεοειδισμό και μπορεί σπά-

νια να αποτελέσει την πρώτη εκδήλωση της νόσου. Συνήθως συνοδεύεται 

από οστική νόσο, νεφρολιθίαση, κοιλιακά άλγη, ναυτία, εμέτους, πεπτικό 

έλκος και παγκρεατίτιδα. Η τιμή της PTH ευρίσκεται κατά μέσο όρο 20 φο-

ρές υψηλότερα του ανώτερου φυσιολογικού ορίου.

3.7. Αντικειμενικά ευρήματα

Ειδικά αντικειμενικά ευρήματα υπερασβεστιαιμίας δεν υπάρχουν παρά 

μόνο αυτά που οφείλονται στην υποκείμενη νόσο (λ.χ. κακοήθεια). Μη ει-

δικά ευρήματα συνήθως σχετίζονται με διαταραχές του όγκου εξαιτίας της 

πολυουρίας και των εμέτων. Πολύ σπάνια σε χρόνια υπερασβεστιαιμία 

μπορεί να παρατηρηθεί ζωνοειδής κερατοειδοπάθεια, που οφείλεται σε 

υποεπιθηλιακή εναπόθεση φωσφορικού ασβεστίου και εκτείνεται ως ορι-

ζόντια λωρίδα κατά μήκος του κερατοειδούς σε θέσεις που δεν καλύπτονται 

από τα βλέφαρα. Συνήθως διαπιστώνεται με σχισμοειδή λυχνία.
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4. Διαφορική διάγνωση

Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% όλων των ασθενών με υπερασβεστι-

αιμία η υποκείμενη νόσος είναι είτε ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδι-

σμός, είτε η κακοήθεια. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό των 

ασθενών με υπερασβεστιαιμία που προκαλείται από φάρμακα χορηγού-

μενα για την οστεοπόρωση συνήθως σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυ-

ση. Η διάγνωση αυτής της κατάστασης είναι κατά κανόνα εύκολη με τη 

λήψη λεπτομερούς ιστορικού και τη διόρθωση της υπερασβεστιαιμίας με 

τη διακοπή των φαρμάκων. Για τους παραπάνω λόγους το επίκεντρο στη 

διαγνωστική προσέγγιση της υπερασβεστιαιμίας αρχικά πρέπει να είναι η 

διαφορική διάγνωση μεταξύ πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και 

κακοήθειας. Οι μηχανισμοί διαμέσου των οποίων οι διάφορες κακοήθειες 

προκαλούν υπερασβεστιαιμία είναι τέσσερις. Η οστεολυτική υπερασβεστι-

αιμία οφείλεται σε εκσημασμένη αύξηση της οστικής απορρόφησης σε πε-

ριοχές που περιβάλλουν τα κακοήθη κύτταρα μέσα στο μυελό και παρατη-

ρείται σε μεταστατικά καρκινώματα, πολλαπλούν μυέλωμα και λεμφώματα. 

Η χυμική υπερασβεστιαιμία οφείλεται στη συστηματική έκκριση της συγγε-

νούς προς την PΤΗ πρωτεΐνης (PTHrp) από τα καρκινικά κύτταρα, απο-

τελεί το συχνότερο μηχανισμό (80% όλων των περιπτώσεων) και μπορεί 

να προκληθεί απ’ όλα σχεδόν τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα. Μερικά 

λεμφώματα εκκρίνουν 1,25(OH)2D3 προκαλώντας υπερασβεστιαιμία από 

συνδυασμό αυξημένης οστεοκλαστικής οστικής απορρόφησης και αυξημέ-

νης εντερικής απορρόφησης ασβεστίου. Ένας σπάνιος τέλος μηχανισμός 

είναι η έκτοπη παραγωγή PTH. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων υπερασβεστιαιμίας από κακοήθειες δεν διαπιστώνονται 

μεταστάσεις.
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Προκαλούμενη από τη ΡΤΗ (ΡΤΗ-mediated)

 1. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

 2. Συγγενής

2.1.Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία Ι, ΙΙ

2.2. Υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία

Μη σχετιζόμενη με τη ΡΤΗ (PTH-independent)

 1. Κακοήθειες

 2. Υπερβιταμίνωση D

 2.1. Εξωγενής πρόσληψη

 2.2. Ενδογενής υπερπαραγωγή

 3. Χρόνιες κοκκιωματώδεις νόσοι

 4. Λεμφώματα

 4.1. Φάρμακα

 4.1.1. Θειαζιδικά διουρητικά, λίθιο, βιταμίνη Α, τεριπαρατίδη, θεοφυλίνη

 5. Διάφορα αίτια

5.1. Υπερθυρεοειδισμός, ακρομεγαλία, φαιοχρωμοκύτωμα, επινεφριδιακή 

ανεπάρκεια, παρατεταμένη ακινησία, παρεντερική διατροφή, σύνδρομο 

γάλακτος-αλκάλεος

Πίνακας 1: Αίτια υπερασβεστιαιμίας

Τα αίτια της υπερασβεστιαιμίας φαίνονται στον πίνακα 1 και η διαφο-

ρική διάγνωση απαιτεί μεθοδική κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση. Η 

ψευδοϋπερασβεστιαιμία, για τους λόγους που εκτενώς αναφέρθηκαν, θα 

πρέπει να αγνοείται.

4.1. Κλινική αξιολόγηση

Οι κλινικές εκδηλώσεις και τα αντικειμενικά ευρήματα της υπερασβε-

στιαιμίας είναι μη ειδικά και ανεξάρτητα της υποκείμενης νόσου και ως εκ 

τούτου η λήψη λεπτομερούς ιστορικού με έμφαση στη χρονιότητα της υπε-

ρασβεστιαιμίας, τη λήψη φαρμάκων, τις διαιτητικές συνήθειες και το οικο-
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γενειακό ιστορικό και η αναζήτηση κλινικών σημείων υποκείμενης νόσου 

μπορεί να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση.

Κλινικά χαρακτηριστικά που ευνοούν τη διάγνωση του πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού είναι η χρόνια ασυμπτωματική υπερασβεστιαιμία 

σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, η αρνητική φυσική εξέταση, η απουσία 

εμφανούς αιτίας υπερασβεστιαιμίας, το οικογενειακό ιστορικό υπερπαρα-

θυρεοειδισμού και ενδείξεις πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας. Κλινικά 

χαρακτηριστικά που κάνουν πιθανή τη διάγνωση κακοήθειας είναι η τα-

χεία εγκατάσταση υψηλής συγκέντρωσης ασβεστίου και η βαριά κλινική 

συμπτωματολογία υπερασβεστιαιμίας. Συνήθως οι ασθενείς αυτοί έχουν 

γνωστό ιστορικό προχωρημένης νόσου και πτωχή πρόγνωση. Σε ασθενείς 

με ασυμπτωματική υπερασβεστιαιμία και προϊούσα ή οξεία έκπτωση της 

νεφρικής λειτουργίας χωρίς ενεργό ίζημα και λευκωματουρία στη γενική 

ούρων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η πιθανότητα πολλαπλού 

μυελώματος.

Υπερασβεστιαιμία συνοδευόμενη από οξεία ή προϊούσα έκπτωση της 

νεφρικής λειτουργίας και μεταβολική αλκάλωση σε ασθενή (συνήθως γυ-

ναίκα μετά την εμμηνόπαυση) που παίρνει φάρμακα για την αντιμετώπιση 

της οστεοπόρωσης κάνει πιθανή τη διάγνωση του νεότερου συνδρόμου 

γάλακτος-αλκάλεος. Υπερασβεστιαιμία σε ασθενή με χρόνιο πεπτικό έλ-

κος, που αντιμετωπίζεται μακροχρόνια με λήψη αντιόξινων φαρμάκων και 

πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος συνοδευόμενη από έκπτωση 

της νεφρικής λειτουργίας και μεταβολική αλκάλωση είναι συμβατή με το 

κλασικό σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος, που όμως σήμερα είναι εξαιρετικά 

σπάνιο. Η διακοπή των φαρμάκων και η προσαρμογή της δίαιτας προκαλεί 

και στις δύο αυτές καταστάσεις επάνοδο του ασβεστίου στα φυσιολογικά 

και συχνά αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας και συνεπώς θέτει τη 

διάγνωση.
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Πολύ μικρό ποσοστό περιπτώσεων ασυμπτωματικής χρόνιας υπερα-

σβεστιαιμίας οφείλεται σε κοκκιωματώδεις νόσους, όπως η σαρκοείδωση, 

η φυματίωση, η ιστοπλάσμωση κ.ά και πρέπει να αναζητούνται εκδηλώ-

σεις αυτών των νόσων στο ιστορικό και την αντικειμενική εξέταση.

4.2. Εργαστηριακή αξιολόγηση

Ο εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαφορι-

κή διάγνωση της υπερασβεστιαιμίας. Η υπερασβεστιαιμία ταξινομείται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες, την οφειλόμενη και την μη οφειλόμενη στην PTH. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 

και τα συγγενή υπερπαραθυρεοειδικά σύνδρομα και στη δεύτερη όλες οι 

άλλες αιτίες (κακοήθειες, φάρμακα, κοκκιωματώδεις νόσοι κ.ά). Συνεπώς 

το πρώτο βήμα στην εργαστηριακή διερεύνηση της υπερασβεστιαιμίας εί-

ναι η μέτρηση της PTH. Τιμές υψηλότερες του φυσιολογικού σε ασθενή με 

υπερασβεστιαιμία υποδηλώνουν πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Σε 

ποσοστό 20% περίπου των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοει-

δισμό ανευρίσκονται τιμές στα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Αυτές οι τιμές 

όμως στην πραγματικότητα είναι δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με την 

υπερασβεστιαιμία και άρα συμβατές με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδι-

σμό. Στις περιπτώσεις όμως αυτές θα πρέπει να αποκλείεται η συγγενής 

υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία, η οποία προκαλείται από μεταλλάξεις 

των ευαίσθητων στο ασβέστιο υποδοχέων των παραθυρεοειδών αδένων 

και των νεφρών. Αποτέλεσμα αυτών των μεταλλάξεων είναι η μειωμένη ευ-

αισθησία των παραθυρεοειδών αδένων στο ασβέστιο, πράγμα που σημαί-

νει ότι απαιτούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις ασβεστίου πλάσματος για 

να μειωθεί η έκκριση της PΤΗ και η αυξημένη επαναρρόφηση ασβεστίου 
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και μαγνησίου στους νεφρούς. Τα παραπάνω εκφράζονται με υπασβεστι-

ουρία, υπερασβεστιαιμία και υπερμαγνησιαιμία. Η μέτρηση της ημερήσιας 

αποβολής ασβεστίου στα ούρα αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαφορική 

διάγνωση. Τιμές χαμηλότερες των 100 mg είναι σχεδόν διαγνωστικές αυ-

τής της νόσου. Η παρουσία υπερασβεστιαιμίας από την παιδική ηλικία, η 

αθώα πορεία της νόσου, το οικογενειακό ιστορικό, τα αυξημένα επίπεδα 

μαγνησίου του ορού και απουσία ιστορικού λήψης φαρμάκων που προ-

καλούν υπασβεστιουρία (θειαζιδικά διουρητικά, λίθιο κ.ά.) επιβεβαιώνουν 

τη διάγνωση. Αντίθετα το 40% των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυ-

ρεοειδισμό εμφανίζει ημερήσια αποβολή ασβεστίου μεγαλύτερη του φυσι-

ολογικού, ενώ τιμές υψηλότερες των 400 mg σε ασθενείς υπό διαιτητικό 

περιορισμό του ασβεστίου είναι διαγνωστικές πρωτοπαθούς υπερπαραθυ-

ρεοειδισμού. Αρκετοί προτιμούν τη μέτρηση της κλασματικής απέκκρισης 

του ασβεστίου παρά την ημερήσια αποβολή ασβεστίου. Τιμές μικρότερες 

του 0,01 είναι συμβατές με συγγενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία 

και τιμές μεγαλύτερες των 0,02 με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 

Ποσοστό περίπου 25% των ασθενών με συγγενή υπασβεστιουρική υπε-

ρασβεστιαιμία και σημαντικό ποσοστό ασθενών με πρωτοπαθή υπερπα-

ραθυρεοειδισμό, που συνοδεύεται από ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 εμ-

φανίζει ημερήσια αποβολή ασβεστίου στα ούρα από 100-200 mg και κλα-

σματική απέκκριση ασβεστίου μεταξύ 0,01 και 0,02. Η διαφορική διάγνωση 

θα γίνεται με την μέτρηση της 25(OH)D3 και την χορήγηση βιταμίνης D3. 

Χαμηλά επίπεδα 25(OH)D3 και αύξηση της αποβολής ασβεστίου με χορή-

γηση βιταμίνης D3 αποκλείουν την υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία.

Υπερασβεστιαιμία με τιμές PTH χαμηλές ή πλησίον του χαμηλού φυσι-

ολογικού ορίου (<20 pg/mL) είναι αποτέλεσμα νόσου στην οποία δεν υπε-

ρεκκρίνεται PTH. Το συνηθέστερο αίτιο είναι οι κακοήθειες και στο 80% 
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αυτών ο υπεύθυνος μηχανισμός είναι η χυμική υπερασβεστιαιμία. Συνε-

πώς το πρώτο βήμα στη διαφορική διάγνωση της υπερασβεστιαιμίας που 

συνοδεύεται από χαμηλή PTH και ιδιαίτερα εάν έχει εμφανιστεί πρόσφατα 

είναι ο προσδιορισμός των PTHrp. Η ανεύρεση υψηλών τιμών επιβεβαιώ-

νει τη διάγνωση. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς με χυμική υπερασβε-

στιαιμία πάσχουν από συμπαγείς όγκους, συχνότερα χωρίς μεταστάσεις, 

non-Hodgkin λέμφωμα, χρόνια μυελογενή λευχαιμία και T-cell λευχαιμία-

λέμφωμα. Θα πρέπει βεβαίως να τονιστεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία 

των ασθενών αυτών υπάρχει ιστορικό, εμφανής κλινική ένδειξη κακοήθειας 

και πρόσφατη έναρξη της υπερασβεστιαιμίας. Για τους λόγους αυτούς η 

μέτρηση αυτών των πεπτιδίων σε λίγες περιπτώσεις είναι απαραίτητη.

Χαμηλά επίπεδα PTHrp δεν αποκλείουν την κακοήθεια ως αιτία της 

υπερασβεστιαιμίας. Η αναζήτηση οστεολυτικών μεταστάσεων (σπινθηρο-

γράφημα οστών) που ευθύνονται για το 20% των περιπτώσεων υπερα-

σβεστιαιμίας από κακοήθεια είναι το επόμενο διαγνωστικό βήμα. Ο καρ-

κίνος του μαστού είναι το συχνότερο αίτιο υπερασβεστιαιμίας από οστικές 

μεταστάσεις μεταξύ των συμπαγών όγκων και από τις άλλες κακοήθειες το 

πολλαπλούν μυέλωμα, το λέμφωμα και η λευχαιμία. Η εξέταση επιχρίσμα-

τος περιφερικού αίματος, η ανοσοηλεκτροφόρηση και η ανοσοκαθήλωση 

ορού, η μικροσκοπική εξέταση μυελού και η βιοψία οστού ή λεμφαδένα θα 

θέσουν τη διάγνωση.

Σε ασθενείς με καρκίνο και υπερασβεστιαιμία θα πρέπει πάντοτε να 

προσδιορίζεται η PTH, επειδή στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδι-

σμό η επίπτωση του καρκίνου είναι υψηλότερη, όπως επίσης συμβαίνει 

και το αντίστροφο. Η συνύπαρξη υψηλής PTH και PTHrp κάνει πιθανή τη 

παρουσία και των δύο νοσημάτων, ενώ υψηλή PTH και χαμηλά PTHrp 

υποδηλώνει ότι η πιθανότερη αιτία της υπερασβεστιαιμίας είναι ο πρωτο-
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παθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Έκτοπη παραγωγή PTH έχει περιγραφεί 

σε διάφορα καρκινώματα, όπως καρκίνο των ωοθηκών, μικροκυτταρικό ή 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα των πνευμόνων, θηλώδες καρκίνωμα του θυ-

ροειδούς και καρκίνο του παγκρέατος. Σ’ όλες όμως αυτές τις περιπτώσεις 

η νόσος είναι εκτεταμένη.

Εάν η PTH και τα PTHrp δεν εμφανίζουν υψηλές τιμές και δεν υπάρχουν 

εμφανείς ενδείξεις κακοήθειας, θα πρέπει να προσδιορίζονται στον ορό 

τα επίπεδα των μεταβολιτών της βιταμίνης D3 δηλαδή της 25(ΟΗ)D3 (καλ-

σιδιόλη) και της 1,25(ΟΗ)2D3 (καλσιτριόλη). Υπερασβεστιαιμία μπορεί να 

προκληθεί από αυξημένη πρόσληψη ή από αυξημένη παραγωγή βιταμί-

νης D3. Στη πρώτη περίπτωση το ιστορικό μακροχρόνιας λήψης βιταμίνης 

D3, η ανεύρεση υψηλών συγκεντρώσεων 25(OH)D3 και η επάνοδος του 

ασβεστίου του πλάσματος στα φυσιολογικά με τη διακοπή του φαρμάκου 

θέτουν τη διάγνωση. Ο εργαστηριακός προσδιορισμός όμως της 25(OH)

D3 σπάνια είναι αναγκαίος. Επί απουσίας ιστορικού λήψης βιταμίνης D3 και 

παρουσίας αυξημένων τιμών 1,25(OH)2D3, ο μηχανισμός της υπερασβε-

στιαιμίας είναι, είτε εξωνεφρική παραγωγή βιταμίνης D3 (κοκκιωματώδεις 

νόσοι, λέμφωμα) ή αυξημένη νεφρική παραγωγή οφειλόμενη σε πρωτοπα-

θή υπερπαραθυρεοειδισμό. Ασθενείς με κοκκιωματώδη νόσο ή λέμφωμα 

έχουν συνήθως εκτεταμένη νόσο, πνευμονική και εξωπνευμονική και η διά-

γνωση τίθεται εύκολα. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται λεπτομερής και 

συστηματικός έλεγχος για την ανεύρεση κοκκιώματος στους πνεύμονες, 

τους νεφρούς, το ήπαρ, τους οφθαλμούς, τους παραρρινικούς κόλπους, το 

ρινικό διάφραγμα και το μυελό των οστών.

Υπερασβεστιαιμία συνοδευόμενη από χαμηλά επίπεδα PTH, PTHrp και 

φυσιολογικά ή χαμηλά επίπεδα μεταβολιτών της βιταμίνης D3 οφείλεται σε 

άλλα μη συχνά αίτια, όπως υπερθυρεοειδισμό, υπερβιταμίνωση Α, αυξη-
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μένη πρόσληψη ασβεστίου παρουσία νεφρικής ανεπάρκειας, παρατεταμέ-

νη ακινησία, κλασικό σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος και λήψη θειαζιδικών 

διουρητικών, που αυξάνουν την επαναρρόφηση ασβεστίου στα άπω σω-

ληνάρια. Η μέτρηση της ημερήσιας αποβολής ασβεστίου στα ούρα στην 

τελευταία κατάσταση, όπως επίσης στο σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος και 

την συγγενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία θα δείξει χαμηλές τιμές 

παρά την υπερασβεστιαιμία.

Αρκετοί συγγραφείς αναφέρονται στη διαγνωστική βοήθεια που προ-

σφέρεται από τη μέτρηση του φωσφόρου και του χλωρίου στον ορό των 

ασθενών με υπερασβεστιαιμία. Η αξία των τιμών του φωσφόρου και του 

χλωρίου ως εργαλείων στη μεθοδική διερεύνηση της υπερασβεστιαιμίας 

είναι ασήμαντη.

5. Αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας

Ο τρόπος αντιμετώπισης της υπερασβεστιαιμίας καθορίζεται από τη 

βαρύτητά της, η οποία είναι συνάρτηση των κλινικών εκδηλώσεων και των 

επιπέδων του ασβεστίου στο πλάσμα, καθώς και του ρυθμού αύξησης των 

τελευταίων, από τα οποία τελικά εξαρτώνται τα συμπτώματα, εκτεινόμενα 

από καθόλου ή ελάχιστα στην χρόνια ήπια υπερασβεστιαιμία έως λήθαργο 

και κώμα στην οξεία βαριά υπερασβεστιαιμία.

Ασθενείς ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα (λ.χ. δυσκοιλιότητα) 

έχουν ασβέστιο χαμηλότερο των 12 mg/dL και δεν απαιτούν άμεση θε-

ραπεία, όπως επίσης ασθενείς με μέτριας βαρύτητας υπερασβεστιαιμία 

(ολικό Ca2+=12-14 mg/dL) η οποία γενικά είναι καλά ανεκτή. Η ταχεία αύξη-

ση όμως του ασβεστίου, ακόμη και σε επίπεδα μέτριας υπερασβεστιαιμίας 

μπορεί να προκαλέσει βαριές νευρολογικές εκδηλώσεις. Το ίδιο μπορεί να 



Υπερασβεστιαιμία

124

συμβεί σε ηλικιωμένους ασθενείς με προϋπάρχουσες νευρολογικές ή δι-

ανοητικές διαταραχές και επίπεδα ασβεστίου κατώτερα των 12 mg/dL. Σ’ 

αυτούς τους ασθενείς καθώς και σ’ όλες τις περιπτώσεις που το ασβέστιο 

είναι ανώτερο των 14 mg/dL ανεξάρτητα από τη βαρύτητα των κλινικών 

εκδηλώσεων επιβάλλεται επιθετική θεραπεία. Στον πίνακα 2 φαίνονται ο 

μηχανισμός, η δοσολογία, ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια δράσης και οι πα-

ρενέργειες των διαφόρων φαρμάκων. Η ταυτόχρονη χορήγηση φυσιολογι-

κού ορού, καλσιτονίνης και διφωσφονικών αποτελεί τη θεραπεία εκλογής 

στην αντιμετώπιση της βαριάς υπερασβεστιαιμίας.

Φάρμακα Δοσολογία Μηχανισμός 
δράσης

Έναρξη 
δράσης

Διάρκεια 
δράσης

Παρενέργειες

Φυσιολογικός 
ορός

200-300 mL/
ώρα

Αποκατάσταση 
όγκου, Αύξηση 
νεφρικής 
αποβολής 
ασβεστίου

Ώρες Κατά την 
έγχυση

Υπερφόρτωση 
κυκλοφορίας

Φουροσεμίδη 20-40 mg ΕΦ Αύξηση 
νεφρικής 
αποβολής 
ασβεστίου

1-2 ώρες Κατά τη 
θεραπεία

Υπογκαιμία, 
υποκαλιαιμία

Καλσιτονίνη 4-8IU/
KgΣΒ/12 
ώρες

Αναστολή 
οστικής 
απορρόφησης, 
αύξηση 
νεφρικής 
αποβολής 
ασβεστίου

4-6 ώρες 48 ώρες Αλλεργικές 
αντιδράσεις, 
ναυτία

Διφωσφονικά*
Παμιδρονάτη• 
Ζολεδρονάτη• 

60-90 mg ΕΦ 
άπαξ
4 mg ΕΦ 
άπαξ

Αναστολή 
οστικής 
απορρόφησης

24-72 
ώρες

1-3 
εβδομάδες

Νεφροτοξικότητα, 
οξεία 
φλεγμονώδης 
αντίδραση, 
πυρετός, ρίγος, 
γριππώδες 
σύνδρομο
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Πρεδνιζολόνη 20-40 mg/
ημέρα

Μείωση 
παραγωγής 
1,25(OH)2D3

2-5 
ημέρες

Εβδομάδες Υπεργλυκαιμία, 
υποκαλιαιμία, 
υπέρταση, 
σ.Cushing, 
ανοσοκαταστολή

Νιτρικό γάλλιο** 100-200 
mg/m2/ημ 
συνεχής 
έγχυση για 5 
ημέρες

Αναστολή 
οστικής 
απορρόφησης

3-5 
ημέρες

Ημέρες-
εβδομάδες

Νεφροτοξικότητα

Μιθραμυκίνη*** 25 μg/kgΣΒ 
άπαξ

Αναστολή 
οστικής 
απορρόφησης

2-3 
ημέρες

2-3 
εβδομάδες

Θρομβοπενία, 
λευκοπενία, 
αναιμία, 
ηπατοξικότητα, 
νεφροτοξικότητα

Πίνακας 2: Φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας

*Φάρμακα εκλογής

**Περιορισμένη χρήση λόγω νεφροτοξικότητας και ανάγκης για συνεχή 24ωρη 

έγχυση για 5 ημέρες

***Μετά την εισαγωγή των διφωσφονικών δεν χρησιμοποιείται

5.1. Φυσιολογικός ορός

Η υπογκαιμία εξαιτίας απώλειας άλατος (πολυουρία, έμετοι) συνοδεύ-

ει συχνά την υπερασβεστιαιμία, την οποία και επιδεινώνει μειώνοντας τη 

νεφρική αποβολή ασβεστίου. Συνεπώς η χορήγηση φυσιολογικού ορού 

αφενός θα αποκαταστήσει τον όγκο υγρών και αφετέρου θα αυξήσει την 

αποβολή ασβεστίου αυξάνοντας το διηθούμενο φορτίο και μειώνοντας την 

επαναρρόφηση ασβεστίου στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. Τυχαιοποι-

ημένες μελέτες οι οποίες να καταλήγουν σε οριστικά συμπεράσματα ως 

προς το ρυθμό χορήγησης δεν υπάρχουν. Η συνήθης πρακτική είναι η 

χορήγηση 200-300 mL την ώρα μέχρις αποκατάστασης της υπογκαιμίας. 
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Ακολούθως ο ρυθμός χορήγησης προσαρμόζεται έτσι ώστε να διατηρείται 

ρυθμός διούρησης 100-150 mL την ώρα. Είναι αυτονόητο ότι καταστάσεις 

όπως καρδιαγγειακή νόσος, νεφρική ανεπάρκεια και οίδημα οποιασδήποτε 

αιτιολογίας απαιτούν βραδύτερους ρυθμούς έγχυσης, ταυτόχρονη χορήγη-

ση φουροσεμίδης και προσεκτική παρακολούθηση για την αποφυγή υπερ-

φόρτωσης της κυκλοφορίας. Η δράση του φυσιολογικού ορού αρχίζει μετά 

την αποκατάσταση του όγκου, διαρκεί όσο διάστημα χορηγείται και σπάνια 

επαναφέρει το ασβέστιο του πλάσματος στα φυσιολογικά επίπεδα. Συνή-

θως το ασβέστιο μειώνεται σε επίπεδα ήπιας υπερασβεστιαιμίας.

Η επιθετική χορήγηση φυσιολογικού ορού και φουροσεμίδης εξακο-

λουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου αντιμετώπισης 

της βαριάς υπερασβεστιαιμίας. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όμως από 

το 1983 και μετά ανέδειξε μόνο 14 άρθρα όπου αναφέρεται η χρήση της 

φουροσεμίδης με ή χωρίς φυσιολογικό ορό, αλλά σε κανένα απ’ αυτά δεν 

αποδείχτηκε η συμβολή της στην επιτυχή αντιμετώπιση της βαριάς υπερα-

σβεστιαιμίας. Έτσι σήμερα η χορήγηση της φουροσεμίδης δεν θα πρέπει 

να έχει θέση στη θεραπεία.

Η διαθεσιμότητα φαρμάκων, όπως η καλσιτονίνη και τα διφωσφονικά, 

που αναστέλλουν την οστική απορρόφηση, η αύξηση της οποίας είναι ο κύ-

ριος μηχανισμός πρόκλησης υπερασβεστιαιμίας και οι κίνδυνοι υπερφόρ-

τωσης της κυκλοφορίας και ηλεκτρολυτικών διαταραχών έχουν περιορίσει 

σημαντικά τη χορήγηση φυσιολογικού ορού, πέραν αυτού που απαιτείται 

για την αποκατάσταση του όγκου, καθώς επίσης και φουροσεμίδης. Έτσι 

σήμερα τα διφωσφονικά με ή χωρίς καλσιτονίνη αποτελούν τα φάρμακα 

εκλογής στην αντιμετώπιση της μέτριας ή βαριάς υπερασβεστιαιμίας.
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5.2. Καλσιτονίνη

Η καλσιτονίνη μειώνει την οστική απορρόφηση παρεμβαίνοντας στην 

ωρίμανση των οστεοκλαστών και αυξάνει τη νεφρική αποβολή ασβεστίου. 

Η δράση της αρχίζει άμεσα, σε 4-6 ώρες, αλλά είναι ασθενής και η μέγιστη 

μείωση του ασβεστίου που μπορεί να προκαλέσει φθάνει τα 1-2 mg/dL. Η 

ταχεία έναρξη δράσης την καθιστά χρήσιμη, σε συνδυασμό με τη χορήγηση 

φυσιολογικού ορού, στην αρχική αντιμετώπιση της βαριάς υπερασβεστιαι-

μίας. Η συνήθης δοσολογία είναι 4I IU/kgΣΒ κάθε 12 ώρες, ενδοφλέβια 

(ΕΦ) ή ενδομυικά, που μπορεί να φθάσει μέχρι 6-8 IU/kgΣΒ κάθε 6 ώρες. 

Η καλσιτονίνη είναι ασφαλής και ατοξική, αλλά η αποτελεσματικότητά της 

περιορίζεται στο πρώτο 48ωρο εξαιτίας ανάπτυξης αντοχής.

5.3. Διφωσφονικά

Τα διφωσφονικά είναι μη υδρολυόμενα ανάλογα του ανόργανου πυ-

ροφωσφορικού, προσροφώνται στην επιφάνεια του υδροξυαπατίτη των 

οστών και αναστέλλουν την οστεοκλαστική οστική απορρόφηση, μειώνο-

ντας έτσι την απελευθέρωση ασβεστίου και είναι δραστικά στην αντιμετώ-

πιση της υπερασβεστιαιμίας οποιασδήποτε αιτιολογίας, που οφείλεται σε 

αυξημένη οστική απορρόφηση.

Τα πρώτης γενεάς διφωσφονικά, η νατριούχος κλοδρονάτη και η ετι-

δρονάτη, εισήχθησαν στην κλινική πράξη πριν τέσσερις 10ετίες και έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας, αλλά η δράση 

τους στην αναστολή της οστικής απορρόφησης είναι ασθενής. Τα δεύτερης 

γενεάς διφωσφονικά, ιβανδρονάτη, παμιδρονάτη και ζολεδρονάτη είναι 

ισχυρότεροι αναστολείς της οστικής απορρόφησης και η ΕΦ χορήγηση των 
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δύο τελευταίων αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Μεταξύ των δύο, η ζολεδρο-

νάτη υπερέχει εξαιτίας της ισχυρότερης δράσης της και της δυνατότητας 

να εγχέεται πολύ πιο γρήγορα (15 λεπτά έναντι 2 ωρών). Τα τρίτης γενε-

άς διφωσφονικά, αλενδρονάτη και ρισεδρονάτη, είναι ισχυροί αναστολείς 

της οστικής απορρόφησης και μπορούν να δοθούν από το στόμα, αλλά 

δεν χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της βαριάς υπερασβεστιαιμίας. 

Σημαντικός αριθμός μελετών έχει δείξει την υπεροχή των διφωσφονικών 

έναντι του φυσιολογικού ορού και των διουρητικών καθώς και έναντι άλλων 

φαρμάκων, που αναστέλλουν την οστική απορρόφηση, όπως η καλσιτο-

νίνη.

Η έναρξη της ανταπόκρισης στη χορήγηση διφωσφονικών απαιτεί 2-3 

ημέρες και το μέγιστο της δράσης τους συμβαίνει γενικά 4-7 ημέρες μετά 

την έναρξη της θεραπείας. Περίπου 60-90% των ασθενών με υπερασβε-

στιαιμία εμφανίζει φυσιολογικό ασβέστιο μέσα σε 4-7 ημέρες, το οποίο και 

διατηρείται για 1-3 εβδομάδες. Μεταξύ των δύο ευρέως σήμερα χρησιμο-

ποιούμενων διφωσφονικών, της παμιδρονάτης και της ζολεδρονάτης, η τε-

λευταία έχει το πλεονέκτημα της ταχείας και απλούστερης χορήγησης (15 

λεπτά έναντι 2 ωρών) και το μειονέκτημα του υψηλότερου κόστους. Παρά 

το γεγονός ότι απευθείας σύγκριση των δύο φαρμάκων σε μία τυχαιοποι-

ημένη μελέτη έδειξε στατιστικά σημαντικότερη αποτελεσματικότητα για τη 

ζολεδρονάτη, η διαφορά στον έλεγχο της υπερασβεστιαιμίας ήταν μικρή 

(9,8 mg/dL για την ζολεδρονάτη έναντι 10,5 mg/dL για την παμιδρονάτη), 

καθώς επίσης και στο ποσοστό των ασθενών (88% έναντι 70%), στους 

οποίους επιτεύχθηκε τιμή ασβεστίου ορού 10,8 mg/dL μέχρι τη 10η ημέρα. 

Έτσι οι διαφορές κλινικά δεν είναι σημαντικές και το κόστος θα πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή μεταξύ των δύο φαρμάκων.
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5.3.1. Ανεπιθύμητες ενέργειες των διφωσφονικών

Η ΕΦ χορήγηση των διφωσφονικών είναι γενικά καλά ανεκτή, αλλά 

έχουν περιγραφεί αρκετές παρενέργειες με τη χρήση τους από το 1965 και 

εντεύθεν.

Οξεία συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση: Πέραν των περιστασι-

ακών αντιδράσεων, που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της έγχυσης, έχει 

συχνά αναφερθεί οξεία συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, που χαρα-

κτηρίζεται από πυρετό, μυαλγίες, αρθραλγίες, ναυτία, εμέτους και οίδημα. 

Αυτές οι εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως μέσα στο πρώτο 48ωρο μετά 

την έγχυση με συχνότητα κυμαινόμενη για κάθε φάρμακο και εξαρτώμενη 

από την υποκείμενη νόσο, είναι αυτοϊώμενες και υφίενται πλήρως σε 24-

48 ώρες. Σπάνια έχουν περιγραφεί βαριές εκδηλώσεις, οι οποίες πιθανά 

να σχετίζονται με οξεία φλεγμονώδη αντίδραση και περιλαμβάνουν οξεία 

δύσπνοια, πνευμονίτιδα, πνευμονικό οίδημα, άσηπτη περιτονίτιδα, υπερ-

πυρεξία και κυκλοφορική καταπληξία. Η οξεία φλεγμονώδης αντίδραση χα-

ρακτηρίζεται εργαστηριακά από αυξημένη CRP, ήπια αναιμία, λευκοπενία 

και μερικές φορές λεμφοκυττάρωση.

Οφθαλμικές διαταραχές: Οι περισσότερες επιπλοκές από τους οφθαλ-

μούς έχουν περιγραφεί με την παμιδρονάτη, είναι όμως ασυνήθεις με εκτι-

μώμενη επίπτωση 0,05% περίπου και περιλαμβάνουν κατά σειρά συχνό-

τητας επιπεφυκίτιδα, ραγοειδίτιδα, σκληρίτιδα, επισκληρίτιδα, περικογχικό 

οίδημα βλεφάρων και παράλυση του οπτικού νεύρου. Οι επιπλοκές αυτές 

συμβαίνουν 6-48 ώρες μετά την έγχυση και συνήθως συνοδεύονται από 

πυρετό και γριπώδες σύνδρομο, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδεχομέ-

νως ανήκουν στο φάσμα της οξείας φλεγμονώδους αντίδρασης. Ασθενείς 

με επιπεφυκίτιδα ή σκληρίτιδα μόνο δεν απαιτούν ειδική θεραπεία, έχουν 
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πολύ καλή πρόγνωση και η επαναχορήγηση των διφωσφονικών είναι γε-

νικά ασφαλής. Σε πολλούς όμως ασθενείς, που εμφανίζουν ταυτόχρονα 

πολλαπλές εκδηλώσεις, η ύφεση καθυστερεί σημαντικά και σε μερικούς 

από αυτούς παραμένουν υπολειμματικές οπτικές διαταραχές. Σε ασθενείς 

με πονοφθαλμίτιδα δεν συνιστάται η επαναχορήγηση διφωσφονικών.

Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: Οξεία και χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια έχουν περιγραφεί συχνότερα με τη χορήγηση ζολεδρονάτης 

παρά παμιδρονάτης. Τη μικρότερη νεφροτοξικότητα φαίνεται ότι εμφανίζει 

η ιβαδρονάτη. Παρά το γεγονός ότι η οξεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να 

είναι κλινικά αντιστρεπτή, σε πολλές περιπτώσεις η νεφρική δυσλειτουργία 

επιμένει και τελικά οδηγεί σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Ο κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας σχετίζεται ευθέως με το χρόνο έγχυ-

σης και τη δόση. Υψηλές δόσεις διφωσφονικών χορηγούμενες σε βραχύ 

χρονικό διάστημα είναι πολύ νεφροτοξικές. Η επίπτωση της έκπτωσης της 

νεφρικής λειτουργίας (αύξηση της κρεατινίνης ορού≥0,5 mg/dL ή ≥1 mg/dL, 

εάν η βασική τιμή της κρεατινίνης είναι<1,4 mg/dL ή ≥1,4 mg/dL αντίστοιχα) 

με το συνιστώμενο χρόνο έγχυσης και τη δόση των φαρμάκων είναι 9-10% 

σε ασθενείς με κακοήθεια που μπορεί όμως να φθάσει το 20% εξαρτώ-

μενη από την υποκείμενη νόσο. Επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται 

η προηγούμενη θεραπεία με διφωσφονικά, η προχωρημένη ηλικία και οι 

πολλαπλοί κύκλοι θεραπείας.

Ο χρόνος έναρξης της νεφρικής δυσλειτουργίας ποικίλλει. Στο 25% 

περίπου των ασθενών εμφανίζεται μετά την πρώτη έγχυση σε ένα μέσο 

χρόνο 10 ημερών. Το 38% απ’ αυτούς χρειάζεται αιμοκάθαρση και αρκετοί 

μεταξύ αυτών καταλήγουν σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκει-

ας. Ασθενείς όμως με ήπια έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας έχουν καλή 

πρόγνωση με την κρεατινίνη να επανέρχεται στη βασική τιμή σε διάστημα 
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ολίγων ημερών έως 4 μηνών. Τη χειρότερη πρόγνωση εμφανίζουν οι ασθε-

νείς με προϋπάρχουσα έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας που συνοδεύε-

ται από βαρύ νεφρωσικό σύνδρομο.

Η ιστολογική εικόνα είναι τυπική οξείας σωληναριακής νέκρωσης με 

εξάλειψη του κροσσωτού επιθηλίου των σωληναριακών κυττάρων. Πολ-

λοί συγγραφείς υποθέτουν ότι η παθογένεια της βλάβης είναι όμοια μ’ 

αυτή που προκαλείται από αυτά τα φάρμακα στους οστεοκλάστες, όπου 

παρατηρείται απώλεια της πτυχωτής επιφάνειας των κυττάρων. Τα διφω-

σφονικά φαίνεται ότι παρεμβαίνουν στην από το ΑΤΡ εξαρτώμενη μετα-

βολική οδό και προκαλούν βλάβη στον κυτταροσκελετό των σωληναρια-

κών κυττάρων.

Η αντιμετώπιση συνίσταται στη διακοπή των φαρμάκων και την υπο-

στηρικτική θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας. Για το λόγο αυτό η πρόλη-

ψη είναι θεμελιώδους σημασίας και πρέπει να περιλαμβάνει ενυδάτωση, 

μέτρηση της κρεατινίνης προ και μετά από κάθε έγχυση, αποφυγή νεφρο-

τοξικών παραγόντων, μείωση της πρώτης δόσης για ασθενείς με έκπτωση 

της νεφρικής λειτουργίας και αποφυγή επαναχορήγησης επί εμφάνισης 

επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας. Γενικά δεν συστήνεται η χορήγηση 

σε ασθενείς με κρεατινίνη ανώτερη των 3 mg/dL και κάθαρση κρεατινίνης 

κατώτερη των 30 mL/min. Η παμιδρονάτη και η ζαλεδρονάτη δεν θα πρέπει 

να επαναχορηγούνται, εάν μετά την πρώτη δόση η κρεατινίνη αυξηθεί στο 

2πλάσιο κατά μερικούς ή περισσότερο από 0,5 mg/dL και 1 mg/dL, όταν η 

βασική τιμή είναι<1,4 mg/dL και ≥1,4 mg/dL αντίστοιχα κατά άλλους. Όταν 

η θεραπεία με ζολεδρονάτη είναι αναγκαία για ασθενείς με κάθαρση κρεα-

τινίνης μεταξύ 30 και 60 mL/min η εταιρεία προτείνει μείωση της δόσης στα 

3, 3,3 και 3,5 mg για κάθαρση κρεατινίνης 30-39, 40-49 και 50-60 ml/min 

αντίστοιχα. Για την παμιδρονάτη δεν συστήνεται οποιαδήποτε αλλαγή στη 
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δόση, το χρόνο έγχυσης και τα μεσοδιαστήματα της χορήγησης σε ασθε-

νείς με κρεατινίνη μικρότερη των 3 mg/dL. Το φάρμακο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για βραχεία θεραπεία σε αιμοκαθαιρομένους 

ασθενείς με υπερασβεστιαιμία.

Νεφρωσικό σύνδρομο: Νεφρωσικό σύνδρομο έχει περιγραφεί μόνο 

μετά από χορήγηση παμιδρονάτης σε ένα σύνολο 20 περίπου ασθενών, 

οι περισσότεροι από τους οποίους έπασχαν από πολλαπλούν μυέλωμα. 

Ο χρόνος εκδήλωσης του νεφρωσικού συνδρόμου ήταν 4-40 μήνες. Σε 

μία όμως τυχαιοποιημένη μελέτη σε 198 ασθενείς με πολλαπλούν μυέλω-

μα κανείς απ’ αυτούς δεν εμφάνισε νεφρωσικού επιπέδου λευκωματουρία 

μετά από χορήγηση παμιδρονάτης. Η υποκείμενη ιστολογική βλάβη σε 

όσους ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο έγινε βιοψία νεφρού ήταν συρ-

ρικνωτική (collapsing) εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση σε 10, 

εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση σε 4 και νόσος των ελαχίστων 

αλλοιώσεων σε 3 ασθενείς. Μετά τη διακοπή της παμιδρονάτης παρατη-

ρήθηκε σε ορισμένους ασθενείς άμεση μείωση της λευκωματουρίας, αλλά 

σε άλλους η λευκωματουρία, πριν μειωθεί, αυξήθηκε για μερικούς μήνες. 

Κατά τη μακροχρόνια θεραπεία με διφωσφονικά και από κλινική άποψη, 

κεντρικής σημασίας αποτελεί ο τακτικός ανά 3-6 μήνες έλεγχος για παρου-

σία λευκωματουρίας. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται όταν εμφανίζεται 

ανεξήγητη λευκωματουρία μεγαλύτερη του 0,5 g/24ωρο και να γίνεται επα-

νέλεγχος ανά 3-4 εβδομάδες. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η παμιδρονάτη 

μπορεί να επαναχορηγηθεί όταν η λευκωματουρία υφεθεί, αλλά ο χρόνος 

έγχυσης του φαρμάκου θα πρέπει να παρατείνεται.

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές: Η βαριά υποφωσφαταιμία είναι η συ-

χνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή κατά την χορήγηση διφωσφονικών με 

επίπτωση που ξεπερνά το 50% ιδιαίτερα σε ασθενείς με υπερασβεστιαιμία 
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από κακοήθεια. Η υπερασβεστιαιμία είναι ασυνήθης επιπλοκή κατά την 

αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας, αλλά είναι πολύ συχνή όταν τα δι-

φωσφονικά χορηγούνται σε άλλες καταστάσεις, συνοδευόμενη πολλές φο-

ρές από υπομαγνησιαιμία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις παράγοντες κινδύνου 

αποτελούν η υποβιταμίνωση D3 (λ.χ. χρόνια νεφρική νόσος), ο υποπαρα-

θυρεοειδισμός, η υπομαγνησιαιμία και η λήψη αμινογλυκοσιδών, ιντερφε-

ρόνης και διουρητικών της αγκύλης.

Άλλες επιπλοκές: Άλλες παρενέργειες που έχουν περιγραφεί, είτε δεν 

αφορούν στην αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας και εμφανίζονται σε 

παρατεταμένη θεραπεία ή έχουν αναφερθεί ως μεμονωμένα περιστατικά. 

Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν η οστεονέκρωση και στη δεύτερη η οστεο-

πέτρωση, δερματικές αλλεργικές αντιδράσεις, ωτοτοξικότητα, θρομβωτική 

θρομβοπενική πορφύρα και σύνδρομο λύσης όγκου.

5.4. Γλυκοκορτικοειδή

Η μείωση της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου και η μείωση της 

ενδογενούς παραγωγής καλσιτριόλης από τα ενεργοποιημένα μονοπύρη-

να των πνευμόνων και τα λεμφοκύτταρα των λεμφαδένων σε ασθενείς με 

χρόνιες κοκκιωματώδεις νόσους (λ.χ. σαρκοείδωση) ή λέμφωμα αποτε-

λούν τους μηχανισμούς διαμέσου των οποίων τα γλυκοκορτικοειδή μειώ-

νουν τα επίπεδα του ασβεστίου στο πλάσμα. Συνεπώς τα φάρμακα αυτά 

έχουν θέση στην αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας που οφείλεται σε 

αυξημένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου, όπως συμβαίνει σε μεγάλη 

πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D3 ή σε αυξημένη ενδογενή παραγω-

γή καλσιτριόλης, όπως συμβαίνει στις χρόνιες κοκκιωματώδεις νόσους και 

περιστασιακά στο λέμφωμα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η πρεδνιζολόνη σε 
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δόση 20-40 mg την ημέρα μειώνει τη συγκέντρωση του ασβεστίου και δρα 

σε 2 έως 4 ημέρες.

5.5. Νιτρικό γάλλιο

Το γάλλιο αναστέλλει την οστεοκλαστική οστική απορρόφηση και in vitro 

την έκκριση της ΡΤΗ και φαίνεται ότι είναι δραστικό στην αντιμετώπιση της 

υπερασβεστιαιμίας των κακοηθειών, ανεξάρτητα εάν αυτή οφείλεται ή όχι 

σε αυξημένη παραγωγή ΡΤΗrp. Η θεραπευτική του ισχύς είναι μεγαλύτερη 

της παμιδρονάτης και της καλσιτονίνης και στο 70% περίπου των ασθενών 

το ασβέστιο επανέρχεται σε επίπεδα ίσα ή μικρότερα των 10,5 mg%, απο-

τέλεσμα το οποίο διαρκεί 14 περίπου ημέρες. Σημαντικά μειονεκτήματα 

του γαλλίου αποτελούν η νεφροτοξικότητα και η ανάγκη συνεχούς έγχυσης 

για περίοδο 5 ημερών.

5.6. Μιθραμυκίνη

Πριν την εισαγωγή των διφωσφονικών, η μιθραμυκίνη αποτελούσε το 

φάρμακο εκλογής στην αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας των κακοη-

θειών, αλλά η χρήση της σήμερα είναι πολύ περιορισμένη, εξατίας των 

σοβαρών παρενεργειών, όπως λευκοπενία, θρομβοπενία, διαταραχές της 

λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων, αναιμία, ηπατίτιδα και νεφρική ανε-

πάρκεια.

5.7. Αιμοκάθαρση

Η αιμοκάθαρση με διάλυμα μικρής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε 
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ασβέστιο είναι δραστική στην αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας οποι-

ασδήποτε αιτιολογίας, η μόνη όμως ένδειξη είναι η αποτυχία όλων των 

άλλων μέσων θεραπείας και η πολύ βαριά υπερασβεστιαιμία (ολικό Ca2+ 

ορού=18-20 mg/dL) με έκδηλες νευρολογικές εκδηλώσεις σε συνδυασμό 

με άλλους τρόπους θεραπείας.

5.8. Προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης ανεξαρτήτως αιτιολογίας

Αφορούν σ’ όλες τις αιτίες και σχετίζονται με τη βαρύτητα της υπερα-

σβεστιαιμίας.

5.8.1. Ήπια ασυμπτωματική υπερασβεστιαιμία

Σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα και ασβέστιο μικρότερο των 12 mg/

dL τα μόνα μέτρα θα πρέπει να είναι η αποφυγή παραγόντων που επι-

δεινώνουν την υπερασβεστιαιμία, όπως η λήψη θειαζιδικών διουρητικών 

και λιθίου, η υπογκαιμία, η παρατεταμένη κατάκλιση και η δίαιτα μεγάλης 

περιεκτικότητας σε ασβέστιο και η σύσταση για επαρκή ενυδάτωση (του-

λάχιστον 2 L την ημέρα) για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης 

νεφρολιθίασης.

5.8.2. Μέτριας βαρύτητας υπερασβεστιαιμία

Ασθενείς με χρόνια υπερασβεστιαιμία, ασυμπτωματικοί ή με ήπια συ-

μπτώματα και ασβέστιο 12-14 mg/dL μπορεί να μην απαιτούν θεραπεία, 

θα πρέπει όμως να αποφεύγουν τους παράγοντες που επιδεινώνουν την 

υπερασβεστιαιμία. Οξεία όμως αύξηση του ασβεστίου σ’ αυτά τα επίπεδα 
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προκαλεί συνήθως σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις και απαιτεί επιθετική θε-

ραπεία με τη χορήγηση φυσιολογικού ορού και διφωσφονικών.

5.8.3. Βαριά υπερασβεστιαιμία

Ασθενείς με συγκεντρώσεις ασβεστίου πλάσματος μεγαλύτερες των 14 

mg/dL απαιτούν άμεση θεραπεία, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: α) χο-

ρήγηση φυσιολογικού ορού με αρχικό ρυθμό έγχυσης 200-300 mL/ώρα για 

όσο διάστημα χρειάζεται για να επιτευχθεί ευογκαιμία. Στη συνέχεια ο ρυθ-

μός έγχυσης προσαρμόζεται ούτως ώστε να διατηρείται ρυθμός διούρη-

σης 100-150 mL την ώρα. Η προσθήκη διουρητικών της αγκύλης δεν είναι 

απαραίτητη παρά μόνο σε ασθενείς με καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, β) 

χορήγηση καλσιτονίνης (4 IU/kgΣΒ) και μέτρηση του ασβεστίου σε μερικές 

ώρες. Η πτώση του ασβεστίου σημαίνει ευαισθησία στη καλσιτονίνη και 

η δόση μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 6 ή 12 ώρες και γ) ενδοφλέβια 

χορήγηση ζολεδρονάτης (4 mg σε 15 λεπτά) ή παμιδρονάτης (60-80 mg 

σε 2 ώρες).

Ο συνδυασμός φυσιολογικού ορού και καλσιτονίνης μπορεί να προκα-

λέσει μείωση του ασβεστίου σε 12-18 ώρες. Τα διφωσφονικά δρουν μετά τη 

δεύτερη ημέρα και συνεπώς διατηρούν τον έλεγχο της υπερασβεστιαιμίας. 

Σε ασθενείς με κακοήθειες στους οποίους η υπερασβεστιαιμία μπορεί να 

υποτροπιάζει συνιστάται η χορήγηση διφωσφονικών ανά 3-4 εβδομάδες.

Σε σπάνιες περιπτώσεις με πολύ βαριά υπερασβεστιαιμία (ασβέστιο 

18-20 mg/dL) και νευρολογικές εκδηλώσεις θα πρέπει η αιμοκάθαρση να 

προστίθεται ως συμπληρωματική θεραπεία.



Υπερασβεστιαιμία

137

5.9. Αιτιολογική αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας

Η συχνότερη αιτία ήπιας ασυμπτωματικής υπερασβεστιαιμίας σε εξω-

νοσοκομειακούς ασθενείς είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 

και η θεραπεία στοχεύει στην αντιμετώπιση της νόσου και την πρόληψη 

των επιπλοκών της.

Η υπερασβεστιαιμία των χρονίων κοκκιωματωδών νόσων και του λεμ-

φώματος οφείλεται στην αυξημένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου εξαι-

τίας της υπερπαραγωγής ενδογενούς καλσιτριόλης. Η αντιμετώπιση, πλην 

της μείωσης της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου και της χορήγησης κορ-

τικοειδών, συνίσταται στη θεραπεία της υποκείμενης νόσου.

Η υπερασβεστιαιμία από αυξημένη πρόσληψη καλσιτριόλης αντιμε-

τωπίζεται συνήθως μόνο με τη διακοπή του φαρμάκου, επειδή ο χρόνος 

ημιζωής του είναι μικρός. Σε λίγες περιπτώσεις απαιτείται η χορήγηση 

φυσιολογικού ορού για τη διόρθωση της υπογκαιμίας. Αντίθετα ο χρόνος 

ημιζωής της καλσιδιόλης είναι παρατεταμένος και γι’ αυτό σε ασθενείς με 

υπερασβεστιαιμία από τη λήψη αυτού του φαρμάκου, πλην της διακοπής 

του, μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση καλσιτονίνης, γλυκοκορτικοειδών και 

διφωσφονικών.

Η αντιμετώπιση του κλασικού συνδρόμου γάλακτος-αλκάλεος συνίστα-

ται στη διακοπή των αντιόξινων και του γάλακτος και τη χορήγηση φυσιο-

λογικού ορού για τη διόρθωση της υπογκαιμίας και της μεταβολικής αλκά-

λωσης.

6. Συμπεράσματα

Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερασβεστιαιμίας είναι μη ειδικές, εξαρ-
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τώνται από την βαρύτητα και το ρυθμό εγκατάστασης της υπερασβεστι-

αιμίας και όχι από την υποκείμενη νόσο και οφείλονται στην αύξηση του 

ιονισμένου κλάσματος του ασβεστίου του πλάσματος. Η διάγνωση είναι 

εργαστηριακή και η διαφορική διάγνωση πρέπει να περιλαμβάνει τη λε-

πτομερή λήψη ιστορικού και να αρχίζει, επί απουσίας εμφανούς αιτίου, 

με την μέτρηση της ΡΤΗ. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από τη 

βαρύτητα της υπερασβεστιαιμίας. Σήμερα τα διφωσφονικά αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση της βαριάς υπερασβεστιαιμίας.
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Ερωτήσεις

1. Ο εργαστηριακός προσδιορισμός του ιονισμένου ασβεστίου επί 

υπερασβεστιαιμίας πρέπει να ζητείται:

α) Πάντοτε;

β) Σε βαριά υπερασβεστιαιμία (Ca πλάσματος > 14mg/dL);

γ) Ποτέ;

δ) Σχεδόν ποτέ;

ε) Όταν η αιτία της υπερασβεστιαιμίας είναι πολλαπλούν μυέλωμα;

2. Η βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων της υπερασβεστιαιμίας 

εξαρτάται από:

α) Την υποκείμενη νόσο;

β) Την χρονιότητα της υπερασβεστιαιμίας;

γ) Την συγκέντρωση του ασβεστίου πλάσματος και την ταχύτητα εγκατάστα-

σης της υπερασβεστιαιμίας;

δ) Τα επίπεδα 1,25(OH)2D3 στο πλάσμα;

ε) Τη συνύπαρξη νεφρικής νόσου;

3. Σε ασθενή με υπερασβεστιαιμία και συγκέντρωση ΡΤΗ πλάσματος 

στα ανώτερα φυσιολογικά θα ζητούσατε μία από τις παρακάτω εξε-

τάσεις:

α) Mg2+ ορού και ούρων;

β) 1,25(OH)2D3 στο πλάσμα;

γ) Σπινθηρογράφημα οστών;

δ) Ca2+ ούρων 24ώρου;

ε) Ανοσοκαθήλωση ορού;
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4. Στην αντιμετώπιση της βαριάς συμπτωματικής υπερασβεστιαιμίας 

η θεραπεία πρέπει να αρχίζει με:

α) Φυσιολογικό ορό, καλσιτονίνη και διφωσφονικά;

β) Φυσιολογικό ορό και φουροσεμίδη;

γ) Διφωσφονικά μόνο;

δ) Διφωσφονικά και αιμοκάθαρση;

ε) Φυσιολογικό ορό, καλσιτονίνη, γλυκοκορτικοειδή, διφωσφονικά;

5. Τα γλυκοκορτικοειδή θα πρέπει να χορηγούνται κατά την αντιμετώ-

πιση της υπερασβεστιαιμίας όταν η υποκείμενη νόσος είναι:

α) Πολλαπλούν μυέλωμα;

β) Υπερπαραθυρεοειδισμός;

γ) Υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία;

δ) Σαρκοείδωση;

ε) Άγνωστη;

Απαντήσεις

1. δ

2. γ

3. δ

4. α

5. δ
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Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
και υπερασβεστιαιμία

Γλυκερία Τσούκα
Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

Γεώργιος Τσαγγάλης
Νεφρολόγος, PhD Chef de Service στο Νεφρολογικό Νοσοκομείο 

«Jean Rougier» Cahors, Midi-Pyrenees, Γαλλία

Κύρια σημεία

- Το συχνότερο αίτιο υπερασβεστιαιμίας σε εξωτερικούς ασθενείς είναι ο πρω-

τοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, η 

υπερασβεστιαιμία οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή παραθορμόνης από τους πα-

ραθυρεοειδείς, η οποία, χωρίς να είναι αυτόνομη, καταστέλλεται σε υψηλότερα των 

φυσιολογικών επίπεδα ασβεστίου ορού

- Η συχνότερη ιστοπαθολογική εικόνα του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδι-

σμού είναι το αδένωμα ενός αδένα. Ακολουθούν η πολυαδενική υπερπλασία και τα 

πολλαπλά αδενώματα

Με την καθιέρωση της μέτρησης του ολικού ασβεστίου στη ρουτίνα του βιοχη-

μικού ελέγχου, οι πάσχοντες από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό δεν παρου-

σιάζονται πλέον συχνά με εικόνα χρονιότητας της νόσου, δηλαδή με έκδηλη οστική 

απορρόφηση και νεφρική νόσο. Η διάγνωση τίθεται στην πλειοψηφία των περιπτώ-

σεων από τη διαπίστωση σε βιοχημικό έλεγχο υπερασβεστιαιμίας και δυσανάλο-

γα υψηλής παραθορμόνης, χωρίς εμφανείς κλινικές εκδηλώσεις ή με δυσδιάκρι-

τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, χωρίς να αποκλείεται και η εμφάνιση έντονων 

συμπτωμάτων υπερασβεστιαιμίας, οστικής νόσου και νεφρολιθίασης. Σε υποψία 

πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, η μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης D3 
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και η διακοπή των θειαζιδικών διουρητικών και του λιθίου πρέπει να προηγούνται 

της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου

- Η μοναδική θεραπεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι η χει-

ρουργική αφαίρεση του αδενώματος ή των αδενωμάτων. Όλοι οι συμπτωματικοί 

ασθενείς και από τους ασυμπτωματικούς αυτοί με ολικό ασβέστιο ορού>1 mg/dl του 

ανώτερου φυσιολογικού ορίου, με κάθαρση κρεατινίνη <60 ml/min, με Τ-score<-

2,5 ή αυτόματο κάταγμα και οι ασθενείς ηλικίας<50 ετών πρέπει να υποβάλλονται 

σε παραθυρεοειδεκτομή, εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη για την επέμβαση. Συ-

ντηρητικά μέτρα για όσους δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, δεν επιθυμούν ή 

δεν δύνανται να χειρουργηθούν είναι η επαρκής ενυδάτωση, τα διφωσφονικά, οι 

αγωνιστές των υποδοχέων-αισθητήρων ασβεστίου και η οιστρογονοθερεπεία στις 

μεταμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Ως πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός ορίζεται η υπερασβεστιαιμία 

που οφείλεται σε υπερέκκριση παραθορμόνης (PTH) από έναν ή περισ-

σότερους παραθυρεοειδείς αδένες, απουσία γνωστού ή αναγνωρίσιμου 

ερεθίσματος. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η αύξηση των επιπέδων του ιο-

νισμένου ασβεστίου του ορού καταστέλλει την παραγωγή PTH, διαμέσου 

αρνητικού ανάδρομου μηχανισμού (Εικόνα 1). Οι παραθυρεοειδείς αδένες 

ανιχνεύουν ανεπαίσθητες μεταβολές στη συγκέντρωση του ασβεστίου, δι-

αμέσου των υποδοχέων-αισθητήρων ασβεστίου της μεμβράνης των κύρι-

ων κυττάρων τους. Έτσι, διατηρείται η καθημερινή ομοιόσταση του ασβε-

στίου.
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Εικόνα 1: Σιγμοειδής καμπύλη της σχέσης ασβεστίου ορού και PTH. Η καμπύλη 

ορίζεται από 4 παραμέτρους, τη μέγιστη απάντηση της PTH στην υπασβεστιαιμία 

(σημείο Α), την τιμή του ασβεστίου στην οποία η έκκριση της PTH είναι το 50% της 

μέγιστης (set-point, C), την κλίση της καμπύλης προς το σημείο B και τη μέγιστη κα-

ταστολή της PTH στην υπερασβεστιαιμία (σημείο D). Αύξηση των τριών πρώτων και 

ελάττωση της τελευταίας έχουν ως αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή PTH στον πρω-

τοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (Bringhurst R, Demay M, Kronenberg HM. Hor-

mones and disorders of mineral metabolism In: Williams textbook of endocrinology, 

Kronenberg HM, Melmededs S eds, Saunders Elsevier, Philadelphia, 2008)

1. Εισαγωγή

Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, η αρνητική ανάδραση διατα-

ράσσεται, με αποτέλεσμα την έκκριση PTH σε υψηλά επίπεδα ασβεστίου, 

τα οποία φυσιολογικά καταστέλλουν την παραγωγή της. Ο κύριος παθο-

φυσιολογικός μηχανισμός είναι ότι απαιτείται υψηλότερη συγκέντρωση του 
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ασβεστίου, για να καταστείλει την έκκριση PTH. Η αύξηση αυτή κυμαίνεται 

από 15-30% σε σχέση με τον φυσιολογικό παραθυρεοειδή αδένα και κα-

θορίζει τη βαρύτητα της υπερασβεστιαιμίας. Συνυπάρχουν ενίσχυση της 

απάντησης στο υπασβεστιαιμικό ερέθισμα, δηλαδή υψηλότερη τιμή PTH 

στην υπασβεστιαιμία (σημείο Α), καθώς και αδυναμία μέγιστης καταστολής 

της PTH σε πολύ υψηλά επίπεδα ασβεστίου (σημείο D)(1). Ο βαθμός της 

υπερέκκρισης και της αδυναμίας καταστολής εξαρτάται από τη μάζα του 

όγκου και κυμαίνεται από άνευ κλινικής σημασίας σε πολύ μικρά αδενώ-

ματα μέχρι σε πολύ υψηλό σε ασθενείς με ευμεγέθεις αδένες. Ωστόσο, η 

παραγωγή PTH δεν είναι αυτόνομη και αναστέλλεται σε υψηλότερες τιμές 

ασβεστίου ορού. Οι συνέπειες της διαταραχής είναι η αυξημένη επαναρρό-

φηση ασβεστίου από τους νεφρούς, η σύνθεση 1,25(ΟΗ)2D3, η φωσφατου-

ρία και η αυξημένη οστική απορρόφηση.

Εκτός από τον αυξημένο αριθμό κυττάρων-παραγωγών PTH, η υψηλή 

τιμή της PTH αποδίδεται δευτερευόντως και σε λειτουργική διαταραχή σε 

κυτταρικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα σε ελάττωση του αριθμού των 

υποδοχέων-αισθητήρων του ασβεστίου πάνω στο κύτταρο του παραθυ-

ρεοειδούς. Αν και αδρανοποιητικές μεταλλάξεις στο υπεύθυνο γονίδιο για 

τη σύνθεση του υποδοχέα ασβεστίου απαντώνται σπάνια σε ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, η έκφραση του υποδοχέα στα αδε-

νώματα των παραθυρεοειδών είναι μειωμένη(2) Σε ορισμένους ασθενείς 

βρέθηκαν αυτοαντισώματα έναντι των υποδοχέων ασβεστίου, αλλά ο ρό-

λος τους στην παθογένεια της νόσου δεν έχει αποσαφηνιστεί(3).

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός παραμένει το συχνότερο αίτιο 

υπερασβεστιαιμίας σε εξωτερικούς ασθενείς και η τρίτη συνηθέστερη νό-

σος του ενδοκρινικού συστήματος(4,5). Ο επιπολασμός της νόσου εξαρτάται 

από τον πληθυσμό που μελετάται και τις μεθόδους ανίχνευσης που χρησι-
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μοποιούνται. Βιοχημικός έλεγχος ανέδειξε επιπολασμό 4,3/1000 άτομα στη 

Σουηδία, 3/1000 στη Νορβηγία και 1/1000 στις ΗΠΑ. Η νόσος απαντάται 

σχεδόν με 2πλάσια συχνότητα στις γυναίκες, πιθανότατα εξαιτίας της αυ-

ξημένης οστικής απορρόφησης μετά την εμμηνόπαυση που αποκαλύπτει 

την υπερλειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων. Η επίπτωση αυξάνεται 

με την ηλικία, με μέγιστο την 5η 10ετία της ζωής.

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι περιπτώσεις πρωτοπαθούς υπερπα-

ραθυρεοειδισμού είναι σποραδικές και μόνο το 5% εμφανίζει οικογενή 

χαρακτήρα. Το αδένωμα μονήρους παραθυρεοειδούς αδένα είναι η συ-

χνότερη ιστοπαθολογική αιτία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 

(75-85%). Ακολουθούν η πολυαδενική υπερπλασία (10-15%), τα αδενώ-

ματα δύο αδένων (2-5%) και ο καρκίνος των παραθυρεοειδών (~1%)(6). Τα 

αδενώματα αποτελούνται κυρίως από κύρια κύτταρα, περιβάλλονται από 

κάψα και συνήθως αναπτύσσονται στους κάτω αδένες. Το μέγεθός τους 

ποικίλλει από 1 έως 3 cm και το βάρος τους από 0,3-5 gr. Στην πολυαδε-

νική υπερπλασία και οι 4 αδένες είναι διογκωμένοι, τα κύρια κύτταρα είναι 

αυτά που υπερπλάσσονται και τυπικά οι κάτω αδένες εμφανίζουν μεγαλύ-

τερη διάμετρο από τους άνω.

2. Παθογένεια

Αν και η ακριβής αιτιοπαθογένεια του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρε-

οειδισμού παραμένει ασαφής, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην 

κατανόηση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που πιθανά αλ-

ληλεπιδρούν.

Γενετικές - Χρωμοσωματικές ανωμαλίες: Πρόσφατες ενδείξεις πιθα-

νολογούν διαφορετική γονιδιακή έκφραση στο σποραδικό υπερπαραθυρε-
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οειδισμό του μονήρους αδενώματος και στην πολυαδενική υπερπλασία(7).

Το αδένωμα φαίνεται να δημιουργείται από μονοκλωνική υπερπλασία 

ενός ή περισσότερων κυρίων κυττάρων, η οποία προκύπτει από γενετικές 

ανωμαλίες που οδηγούν, είτε σε επαγωγή του κυτταρικού πολλαπλασια-

σμού, είτε σε απώλεια φυσιολογικών ανασταλτικών της διαίρεσης οδών. 

Σε ποσοστό 20% των αδενωμάτων, διαπιστώθηκε αναδιάταξη στο πρωτο-

ογκογονίδιο PRAD1, υπεύθυνο για τη σύνθεση της κυκλίνης D1, μείζονος 

ρυθμιστή του κυτταρικού κύκλου, με αποτέλεσμα την έκφραση γονιδίων 

που επάγουν την κυτταρική διαίρεση κάθε φορά που η υπασβεστιαιμία 

προκαλεί παραγωγή PTH(8). Σε ποσοστό που ανέρχεται στο 17% περίπου 

των αδενωμάτων, διαπιστώθηκε μετάλλαξη στο ΜΕΝ-1 γονίδιο, ογκοανα-

σταλτικό γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη μενίνη. Επιπρόσθετα, η 

μενίνη φαίνεται ότι διαφοροποιεί την επίδραση του transforming growth 

factor-beta (TGF-β) στον πολλαπλασιασμό των παραθυρεοειδικών κυττά-

ρων. Έτσι, σε απουσία μενίνης, μειώνεται η ανασταλτική δράση του TGF-β 

στην κυτταρική διαίρεση(9).

Τα οικογενή σύνδρομα που εμφανίζουν και πρωτοπαθή υπερπαραθυ-

ρεοειδισμό περιλαμβάνουν την πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου Ι 

και ΙΙΑ (ΜΕΝ Ι και ΙΙΑ) και σπανιότερα το σύνδρομο υπερπαραθυρεοειδι-

σμού-όγκου κάτω γνάθου και το νεογνικό βαρύ υπερπαραθυρεοειδισμό.

Η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου Ι κληρονομείται με αυτοσω-

ματικό επικρατούντα χαρακτήρα και οφείλεται σε αδρανοποιητική μετάλλα-

ξη του γονιδίου της μενίνης στο χρωμόσωμα 11q13. Περίπου 90-95% των 

ασθενών παρουσιάζουν πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό σε νεαρή 

ηλικία με τη μορφή της πολυαδενικής υπερπλασίας. Άλλες εκδηλώσεις του 

συνδρόμου είναι εξεργασίες της υπόφυσης και του παγκρέατος(10,11).

Η πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου ΙΙΑ κληρονομείται επίσης 
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με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και οφείλεται σε ενεργοποιητι-

κές μεταλλάξεις του RET πρωτοογκογονιδίου. Εκδηλώσεις του συνδρόμου 

είναι μυελώδης καρκίνος θυρεοειδούς, φαιοχρωμοκυττώματα και στο 20-

30% υπερπαραθυρεοειδισμός, με εικόνα μονήρους αδενώματος ή πολυα-

δενικής υπερπλασίας και ήπια συμπτωματολογία(10,11).

Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία - ραδιενεργό ιώδιο: Η ιονίζουσα 

ακτινοβολία στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου έχει σχετιστεί αι-

τιοπαθογενετικά με την εμφάνιση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 

μετά την πάροδο 30-40 ετών από την έκθεση, ιδιαίτερα όταν αυτή έγινε 

πριν την ηλικία των 16 ετών, με πιθανότητα εμφάνισης της νόσου περί-

που 50% σε δόσεις μεγαλύτερες των 1200 rads(12). Επίσης, αναφέρεται 

4πλάσια αύξηση της επίπτωσης της νόσου σε επιβιώσαντες πυρηνικού 

πολέμου(13).

Αν και το ραδιενεργό ιώδιο έχει ενοχοποιηθεί για αύξηση της συχνότη-

τας του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε 

σε ομάδα 125 ασθενών που έλαβαν θεραπεία εξαιτίας θυρεοτοξίκωσης και 

παρακολουθήθηκαν για χρονικό διάστημα 21 ετών(14).

Έλλειψη βιταμίνης D: μελέτες σε πειραματόζωα ενοχοποιούν στην 

παθογένεια του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού τη χρόνια έλλει-

ψη βιταμίνης D3 και πιθανά και τη χρόνια μειωμένη πρόσληψη ασβεστίου, 

διαμέσου σχετικής απευαισθητοποίησης των υποδοχέων ασβεστίου στα 

παραθυρεοειδικά κύτταρα(15). Επιπρόσθετα, οι πάσχοντες από πρωτοπα-

θή υπερπαραθυρεοειδισμό που έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D3 φαί-

νεται να παρουσιάζουν ευμεγέθη αδενώματα και πολυαδενική υπερπλασία 

σε υψηλή συχνότητα(16).
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3. Κλινικές εκδηλώσεις

Η κλασική τριάδα εκδηλώσεων της υπερασβεστιαιμίας, νεφρολιθίασης 

και ινώδους κυστικής οστεΐτιδας με την οποία παρουσιάζονταν οι πάσχο-

ντες από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό τις περασμένες 10ετίες, 

αποτελεί σήμερα την ασυνήθη μορφή εμφάνισης της νόσου. Με την καθι-

έρωση της μέτρησης των επιπέδων ασβεστίου του ορού στη ρουτίνα του 

βιοχημικού ελέγχου, οι ασθενείς παρουσιάζονται με ασυμπτωματική υπε-

ρασβεστιαιμία, προτού εμφανιστεί συμπτωματολογία από τη χρονιότητα 

της νόσου. Το 70-80% των ασθενών περιγράφονται ως ασυμπτωματικοί. 

Όμως, πολλές μελέτες συγκλίνουν στην άποψη ότι οι ασθενείς υποφέρουν 

από ακαθόριστα συμπτώματα που είναι δύσκολο να αξιολογηθούν με μία 

αδρή εκτίμηση(17,18). Τέτοιες εκδηλώσεις είναι αδυναμία, καταβολή, κατάθλι-

ψη, απώλεια μνήμης, αδυναμία συγκέντρωσης, μειωμένη κοινωνικότητα 

και διαταραχή του ύπνου. Αρκετοί ασθενείς που δεν παραπονέθηκαν για 

παρόμοια συμπτωματολογία πριν τη χειρουργική αφαίρεση των παραθυ-

ρεοειδών τους, ανέφεραν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της ζωής 

τους μετεγχειρητικά(17).

Οι κλινικές εκδηλώσεις του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 

οφείλονται κυρίως στην υπερασβεστιαιμία, καθώς επίσης και στην υψηλή 

PTH.

Η νεφρολιθίαση, κυρίως από λίθους οξαλικού ασβεστίου, είναι η συχνό-

τερη εκδήλωση και απαντάται στο 20-30% των συμπτωματικών ασθενών(18). 

Αντίστροφα, περίπου το 5% των ασθενών με νεφρολιθίαση πάσχουν από 

υπερπαραθυρεοειδισμό. Η υπεραβεστιουρία και η συνύπαρξη υψηλών 

επιπέδων βιταμίνης D3 πιθανά συμβάλλουν στο σχηματισμό των λίθων. 

Άλλες μορφές νεφρικής νόσου είναι η νεφρασβέστωση, η χρόνια νεφρική 
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ανεπάρκεια, καθώς και σωληναριακές διαταραχές, όπως μειωμένη συμπυ-

κνωτική ικανότητα.

Η κλασική μορφή οστικής νόσου στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοει-

δισμό είναι η ινώδης κυστική οστεΐτιδα, με χαρακτηριστικό ακτινολογικό εύ-

ρημα την υποπεριοστική απορρόφηση στις ακτινωτές πτυχές των μεσαίων 

φαλαγγών (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Ακτινογραφία άκρας χειρός ασθενή με βαρύ πρωτοπαθή υπερπαρα-

θυρεοειδισμό. Σημειώνεται το έντονο remodelling στο τρίτο μετακάρπιο (Bringhurst 

R, Demay M, Kronenberg HM. Hormones and disorders of mineral metabolism. In: 

Williams textbook of endocrinology, Kronenberg HM, Melmededs S eds, Saunders 

Elsevier, Philadelphia, 2008)

Αυτή η εμφανής μορφή οστικής νόσου είναι σπάνια σήμερα, αλλά λε-

πτές μεταβολές στην οστική πυκνότητα σημειώνονται σχεδόν στο σύνο-

λο των ασθενών(18,19,20). Σύνηθες εύρημα στη μέτρηση της οστικής μάζας 

είναι η απώλεια της πυκνότητας σε περιοχές που είναι πλουσιότερες σε 
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φλοιώδες παρά δοκιδώδες οστό (αντιβράχιο>ισχίο>σπονδυλική στήλη). 

Η αυξημένη PTH προκαλεί αυξημένο οστικό μεταβολισμό και επομένως 

οστεοπενία, οστεοπόρωση, κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων.

Οξεία υπερασβεστιαιμική κρίση με νεφρογενή άποιο διαβήτη είναι σπά-

νια και πιο πιθανή σε ασθενείς με διορθωμένο ασβέστιο μεγαλύτερο από 

3 mmol/l. Η οξεία παγκρεατίτιδα είναι ασυνήθης αλλά απειλητική για τη 

ζωή επιπλοκή. Εγγύς μυϊκή αδυναμία εξαιτίας μυϊκής ατροφίας τύπου ΙΙ 

είναι σπάνια και εκδηλώνεται όταν υπάρχει βαριά οστική νόσος. Στα νευ-

ροψυχιατρικά συμπτώματα, εκτός απ’ αυτά που προαναφέρθηκαν, περι-

λαμβάνονται και σοβαρότερα όπως η άνοια, η διανοητική σύγχυση και η 

κωματώδης κατάσταση σε πολύ υψηλές τιμές ασβεστίου.

Η σχέση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού με αυξημένο καρ-

διαγγειακό κίνδυνο αποτελεί πεδίο έρευνας. Υπάρχουν ενδείξεις που συ-

σχετίζουν τη νόσο με ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, υπερτροφία της αριστε-

ρής κοιλίας, αγγειακή και βαλβιδική ασβέστωση, υπέρταση και διαστολική 

δυσλειτουργία, όμως είναι αβέβαιο εάν αυτά μεταφράζονται σε αυξημένο 

καρδιαγγειακό κίνδυνο(21). Σε ασθενείς με ασυμπτωματικό πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό, οι παραδοσιακοί παράγοντες καρδιαγγειακού 

κινδύνου, όπως η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία, βρέθηκαν να σχετίζονται 

με υψηλά επίπεδα ασβεστίου ορού, αν και δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ 

υπερπαραθυρεοειδισμού και ασβέστωσης των στεφανιαίων αρτηριών(22). 

Η τιμή της PTH σχετίστηκε θετικά με πάχυνση του τοιχώματος των καρω-

τίδων. Μεταβολές στον ιστικό ενεργοποιητή του πλασμινογόνου και άλλες 

διαταραχές στο ινωδολυτικό σύστημα, καθώς και ελαττωμένη αγγειοδια-

σταλτική απόκριση στο μονοξείδιο του αζώτου πιθανά ερμηνεύουν τα πα-

ραπάνω ευρήματα(23,24). Σε αναδρομική μελέτη ασθενών που υποβλήθη-

καν σε παραθυρεοειδεκτομή, οι υπερτασικοί, αλλά όχι και οι νορμοτασικοί, 
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παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση, τόσο στη συστολική, όσο και 

στη διαστολική πίεση(25). Αντίθετα, σε πρόσφατη τυχαιοποιημένη ελεγχόμε-

νη μελέτη με 2ετή παρακολούθηση, η παραθυρεοειδεκτομή σε ασθενείς με 

ήπια ή ασυμπτωματική νόσο δεν συντέλεσε σε βελτίωση του καρδιαγγεια-

κού κινδύνου(26).

Επίσης, μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη και υπερινσουλιναιμία δια-

πιστώθηκαν σε πάσχοντες από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό(27). Τα 

υψηλά επίπεδα ασβεστίου ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 

εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου και αντίστασης στην ινσουλίνη(28).

Μία ενδιαφέρουσα πρόσφατη παρατήρηση είναι ο αυξημένος επιπολα-

σμός απλών νεφρικών κύστεων σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαρα-

θυρεοειδισμό. Πιθανολογήθηκε αυξημένη υπερπλασία των σωληναριακών 

κυττάρων υπό την επίδραση της υψηλής παραθορμόνης(29).

4. Διάγνωση

Η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού γίνεται από 

τη διαπίστωση υψηλών τιμών ολικού ή ιονισμένου ασβεστίου ορού, με τιμή 

PTH αυξημένη ή σε υψηλά φυσιολογικά επίπεδα για το βαθμό της υπε-

ρασβεστιαιμίας. Το ολικό ασβέστιο του ορού συνήθως είναι 11 mg/dl, αν 

και υψηλότερες τιμές μπορούν να ανευρεθούν. Η τιμή της ακέραιας PTH 

(intact PTH-iPTH) συνήθως ξεπερνά τα ανώτερα φυσιολογικά όρια, όμως 

οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη από 30 pg/ml πρέπει να θεωρείται παθολο-

γική, εφόσον συνυπάρχει υπερασβεστιαιμία.

Θεραπεία με θειαζιδικά διουρητικά ή λίθιο θα πρέπει, εφόσον είναι εφι-

κτό, να διακόπτεται για ένα με δύο μήνες και να λαμβάνονται νέες τιμές 

ασβεστίου και PTH. Οι υπερασβεστιαιμικοί ασθενείς που λαμβάνουν θεια-

ζίδες ή λίθιο και ταυτόχρονα πάσχουν από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοει-
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δισμό, θα εμφανίσουν επίμονη υπερασβεστιαιμία και υψηλά επίπεδα PTH, 

ακόμη και μετά τη διακοπή της αγωγής.

Τα επίπεδα του φωσφόρου στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαρα-

θυρεοειδισμό τείνουν να βρίσκονται σε χαμηλά ή στα κατώτερα φυσιολογι-

κά. Σε συνύπαρξη υψηλών επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου, πρέπει να 

διερευνάται η υπερβιταμίνωση D3
(30).

Αν και η μέτρηση της οστικής πυκνότητας δεν είναι απαραίτητη για τη 

διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, πρέπει να διενερ-

γείται σ’ όλους τους ασθενείς, διότι το T-score<2,5 αποτελεί κριτήριο για 

παραθυρεοειδεκτομή.

Η διαφορική διάγνωση μεταξύ πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 

και υπερασβεστιαιμίας της κακοήθειας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκο-

λία, διότι αφ’ ενός η κακοήθεια είναι συνήθως έκδηλη όταν προκαλεί υπε-

ρασβεστιαιμία και αφετέρου η υπερασβεστιαιμία στα κακοήθη νοσήματα 

είναι συνήθως συμπτωματική εξαιτίας των υψηλότερων τιμών στον ορό. 

Επιπρόσθετα, η δοκιμασία της μέτρησης της iPTH δεν ανιχνεύει το σχετι-

ζόμενο με την PTH πεπτίδιο (PTH - related peptide - PTHrP). Έτσι, η iPTH 

είναι χαμηλή στην περίπτωση της υπερασβεστιαιμίας της κακοήθειας.

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και οικογενής υπασβεστι-

ουρική υπερασβεστιαιμία: Σε ασθενείς με υπερασβεστιαιμία και PTH μέ-

τρια υψηλή ή στα ανώτερα φυσιολογικά όρια, είναι σημαντική η διαφορική 

διάγνωση μεταξύ πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και καλοήθους 

οικογενούς υπασβεστιουρικής υπερασβεστιαιμίας, η οποία συχνά δια-

γιγνώσκεται μετά από αποτυχημένη παραθυρεοειδεκτομή(31). Τα κλασικά 

συμπτώματα και σημεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι 

σπάνια στην οικογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία, με επιπολασμό 

της νεφρολιθίασης<1% και υποτυπώδεις σκελετικές μεταβολές. Πρόκειται 

για νόσο που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρα-
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κτήρα και προκαλείται από αδρανοποιητική μετάλλαξη στο γονίδιο που 

κωδικοποιεί τον υποδοχέα-αισθητήρα ασβεστίου στους παραθυρεοειδείς 

και στο νεφρό, με αποτέλεσμα τη μετατόπιση της καμπύλης ασβεστίου-

PTH προς τα δεξιά και την αυξημένη νεφρική επαναρρόφηση ασβεστίου, 

ακόμη και μετά την παραθυρεοειδεκτομή. Έτσι, τα επίπεδα του ασβεστίου 

ούρων 24ώρου είναι<100 mg/dl. Αντίθετα, στον πρωτοπαθή υπερπαρα-

θυρεοειδισμό, η υπερασβεστιαιμία υπερισχύει της δράσης της PTH στο 

νεφρό (επαναρρόφηση ασβεστίου) και στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι πά-

σχοντας παρουσιάζουν υπερασβεστιουρία. Λόγος κάθαρσης ασβεστίου/

κρεατινίνης<0,01 αποτελεί σημείο διαχωρισμού της οικογενούς υπασβε-

στιουρικής υπερασβεστιαιμίας από τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδι-

σμό, εφόσον τα επίπεδα της βιταμίνης D3 είναι φυσιολογικά(32, 33).

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και βιταμίνη D3: Σ’ όλους 

τους ασθενείς με πιθανό ή διαγνωσμένο πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοει-

δισμό, τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3 πρέπει να ελέγχονται και να λαμβάνονται 

υπόψη στην αξιολόγηση της τιμής της PTH. Τυχόν ανεπάρκεια ή έλλειψή 

της είναι σκόπιμο να διορθώνεται προσεκτικά πριν από κάθε χειρουργι-

κή ή φαρμακευτική θεραπεία για τη νόσο, με στενή παρακολούθηση των 

επιπέδων του ασβεστίου των ούρων 24ώρου. Σε πρόσφατη μελέτη διαπι-

στώθηκε ότι η προσεκτική αναπλήρωση των επιπέδων της βιταμίνης D3 

σε πάσχοντες από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, στους οποίους 

συνυπήρχε έλλειψη βιταμίνης D3, οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων της 

χωρίς επιδείνωση της υπερασβεστιαιμίας, σε προσωρινή μείωση της τι-

μής της PTH, αλλά σε άνοδο της υπερασβεστιουρίας(34). Σε άλλη αναφο-

ρά, η θεραπεία της έλλειψης ή ανεπάρκειας της βιταμίνης D3 με 50000 

IU D2 ανά εβδομάδα ή δύο φορές ανά μήνα αντίστοιχα, είχε ως αποτέλε-

σμα μη σημαντική μείωση των επιπέδων της PTH και δεν επιδείνωσε την 

υπερασβεστιαιμία(35).
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Η μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης D3 απαιτείται στην περίπτωση 

ασθενών με υπερασβεστιαιμία, υψηλή PTH και υπασβεστιουρία για τη δια-

φορική διάγνωση μεταξύ της οικογενούς υπασβεστιουρικής υπερασβεστι-

αιμίας και του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού με έλλειψη βιταμί-

νης D3. Επίσης, σε ασθενείς με φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου ορού και 

υψηλή PTH, χαμηλή τιμή της 25(ΟΗ)D3 διαχωρίζει το δευτεροπαθή υπερ-

παραθυρεοειδισμό από τη σπάνια περίπτωση πρωτοπαθούς υπερπαρα-

θυρεοειδισμού με φυσιολογικό ασβέστιο ορού.

5. Θεραπεία

Χειρουργική θεραπεία: Η μοναδική ριζική θεραπεία του πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού είναι η χειρουργική αφαίρεση του αδενώματος ή 

των αδενωμάτων(36). Όλοι οι πάσχοντες από συμπτωματικό πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό πρέπει να υποβάλλονται σε παραθυρεοειδεκτομή, 

εφόσον η γενική τους κατάσταση το επιτρέπει. Τα προτεινόμενα από την 3η 

διεθνή ομάδα εργασίας (Third International Workshop-2008) κριτήρια για 

παραθυρεοειδεκτομή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με πρωτοπαθή υπερ-

παραθυρεοειδισμό παρουσιάζονται στον πίνακα 1(37).

Ολικό ασβέστιο ορού>1 mg/dl του ανώτερου φυσιολογικού ορίου• 

Κάθαρση κρεατινίνης<60 ml/min• 

Τ-score<-2,5 σε οποιοδήποτε σημείο ή κάταγμα μετά από ελάχιστο • 

τραυματισμό

Ηλικίας<50 ετών• 

Πίνακας 1: Κριτήρια παραθυρεοειδεκτομής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, σύμφωνα με την τρίτη διεθνή ομάδα εργασίας 

(Third International Workshop, 2008)
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Η κλασική χειρουργική τεχνική περιλαμβάνει και πλήρη διερεύνηση του 

τραχήλου για παρουσία και άλλων αδενωμάτων. Η τεχνική της ελάχιστα 

επεμβατικής παραθυρεοειδεκτομής (minimally invasive parathyroidecto-

my) με τοπική αναισθησία διαρκώς αυξάνεται. Αν και η αξία της αμφισβη-

τείται, διαθέτει πλεονέκτημα σε ηλικιωμένους και σε ασθενείς με υψηλό 

περιεγχειρητικό κίνδυνο. Η προεγχειρητική εντόπιση του αδενώματος με 

υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία ή/και σπινθηρογραφική μέθοδο 

με ημισταθερό 99τεχνήτιο πρέπει να προηγείται της ελάχιστα επεμβατικής 

παραθυρεοειδεκτομής.

Συντηρητικά μέτρα: Ασυμπτωματικοί ασθενείς που δεν πληρούν τα 

παραπάνω κριτήρια, όπως και ασθενείς με συμπτωματική υπερασβεστιαι-

μία που δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να χειρουργηθούν, είναι σκόπιμο να 

υποβάλλονται σε μέτρηση της PTH και του ολικού ασβεστίου ανά 6μηνο 

και μέτρηση της οστικής τους πυκνότητας ανά έτος και να επαναξιολογού-

νται. Η φυσική δραστηριότητα και η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτη-

τες. Τα θειαζιδικά διουρητικά και το λίθιο πρέπει να αποφεύγονται. Ημερή-

σια πρόσληψη ασβεστίου από 800-1000 mg συνιστάται για τον περιορισμό 

της οστικής απορρόφησης και τον έλεγχο της υπερασβεστιουρίας. Διφω-

σφονικά χορηγούμενα από του στόματος (αλενδρονάτη ή ρισενδρονάτη) 

ή ενδοφλεβίως (παμιδρονάτη) είναι δυνητικά ευεργετικά σε γυναίκες μετά 

την εμμηνόπαυση που δεν μπορούν να λάβουν οιστρογόνα ή σε άνδρες 

που δεν δύναται να χειρουργηθούν(38,39). Οι αγωνιστές των υποδοχέων 

ασβεστίου (καλσιμιμητικά) έχουν χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με υψηλά 

επίπεδα ασβεστίου και σε καρκίνωμα των παραθυρεοειδών(40,41), χωρίς να 

έχει αποδειχτεί η μακρόχρονη αποτελεσματικότητά τους στον πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό.
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Ερωτήσεις

1. Ποιο είναι το συχνότερο αίτιο υπερασβεστιαιμίας σε εξωτερικούς 

ασθενείς;

α) Κακοήθεια;

β) Σαρκοείδωση;

γ) Θυρεοειδίτιδα Hashimoto;

δ) Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός;

2. Οι ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό έχουν:

α) Αυξημένο ασβέστιο, iPTH>60 pg/ml, αυξημένο φώσφορο;

β) Αυξημένο ασβέστιο, iPTH<30 pg/ml, χαμηλό φώσφορο;

γ) Αυξημένο ασβέστιο, iPTH>30 pg.ml, χαμηλό φώσφορο;

3. Πώς παρουσιάζονται οι περισσότεροι ασθενείς με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό;

α) Με ψηλαφητή μάζα στον τράχηλο

β) Με κωλικό νεφρού;
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γ) Με διάχυτα οστικά άλγη;

δ) Με διαπίστωση υπερασβεστιαιμίας σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο;

4. Ποια εξέταση διαχωρίζει την οικογενή υπασβεστιουρική υπερα-

σβεστιαιμία από τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό;

α) Υποφωσφαταιμία;

β) Αυξημένη παραθορμόνη;

γ) Αυξημένη κρεατινίνη;

δ) Λόγος κάθαρσης ασβεστίου/κρεατινίνης<0,01;

5. Ποιοι από τους παρακάτω ασθενείς που πάσχουν από πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό πρέπει να υποβληθούν σε παραθυρεοειδε-

κτομή;

α) Άνδρας 35 ετών χωρίς συμπτωματολογία;

β) Γυναίκα 63 ετών με T-score -2 και πρόσφατο κάταγμα αντιβραχίου μετά 

από ελάχιστο τραυματισμό;

γ) Ασυμπτωματικός άνδρας 58 ετών με ασβέστιο ούρων 500 mg/24ωρο και 

ολικό ασβέστιο ορού 11 mg/dl;

δ) Γυναίκα 50 ετών με νεφρολιθίαση και κάθαρση κρεατινίνης 40 ml/min;

Απαντήσεις

1. δ

2. γ

3. δ

4. δ

5. α, β, δ
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Φάρμακα και υπερασβεστιαιμία

Ευαγγελία Ντουνούση
Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Κύρια σημεία

- Μικρό ποσοστό των περιπτώσεων υπερασβεστιαιμίας είναι φαρμακευτικής-

ιατρογενούς αιτιολογίας

- Εκτός από τη θεραπεία με λίθιο, η οποία σχετίζεται με αύξηση της παραθορμό-

νης (PTH) στον ορό, όλες οι άλλες ουσίες ή φάρμακα που προκαλούν υπερασβεστι-

αιμία σχετίζονται με φυσιολογικά-χαμηλά επίπεδα PTH

- Υπερασβεστιαιμία παρατηρείται σε ποσοστό 10-20% των ασθενών που λαμ-

βάνουν χρόνια αγωγή με λίθιο

- Η πρόκληση υπερασβεστιαιμίας από λήψη βιταμίνης D3 σε υγιή άτομα απαιτεί 

πολύ υψηλές δόσεις που υπερβαίνουν τις 50000 IU την ημέρα και είναι σπάνια

- Η παθολογική εξωνεφρική υδροξυλίωση σε κοκκιωματώδη νοσήματα (λ.χ. 

σαρκοείδωση) μπορεί να προκαλέσει υπερασβεστιαιμία ακόμη και με μικρές δόσεις 

βιταμίνης D3

- Η μεμονωμένη λήψη μεγάλων δόσεων ανθρακικού ασβεστίου σπάνια προ-

καλεί υπερασβεστιαιμία εξαιτίας αναστολής της απελευθέρωσης της PTH και της 

σύνθεσης της καλσιτριόλης

- Η λήψη ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει σε υπερασβεστιαιμία σε ασθενείς με 

μειωμένη νεφρική απέκκριση

- Το σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος μπορεί να προκληθεί από την αυξημένη 

λήψη γάλακτος ή ασβεστίου σε συνδυασμό με ευαπορρόφητα αντιόξινα και χαρα-

κτηρίζεται από υπερασβεστιαιμία, μεταβολική αλκάλωση και νεφρική βλάβη

- Η «νεότερη» μορφή του συνδρόμου γάλακτος-αλκάλεος παρατηρείται στα 

πλαίσια θεραπείας οστεοπόρωσης σε ασθενείς με ήπια νεφρική νόσο
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- Η υπερασβεστιαιμία από υπερβιταμίνωση Α είναι ιατρογενής και αφορά σε 

αυξημένη ή μακροχρόνια χορήγηση βιταμίνης Α ή ρετινοειδούς οξέος σε ασθενείς 

με κακοήθειες

- Υπερασβεστιαιμία από θειαζιδικά διουρητικά προκαλείται σε ασθενείς με αυξη-

μένο οστικό μεταβολισμό

- Τα θειαζιδικά διουρητικά μειώνουν την επαναρρόφηση του NaCl στο άπω σω-

ληνάριο και προκαλούν υποκαλιαιμική μεταβολική αλκάλωση και μείωση της απέκ-

κρισης του ασβεστίου

- Τα θειαζιδικά διουρητικά προκαλούν ήπια υπερασβεστιαιμία (τιμή ασβεστίου 

ορού έως 11,5 mg/dL)

- Η σημαντική κλινική εφαρμογή των θειαζιδών στο ισοζύγιο του ασβεστίου είναι 

η μείωση της συχνότητας των υποτροπών σχηματισμού λίθων σε ασθενείς με ιδιο-

παθή υπερασβεστιουρία

- Η χορήγηση αυξητικής ορμόνης σε υγιή άτομα προκαλεί σπάνια υπερασβε-

στιαιμία διαμέσου ήπιας αύξησης της 1,25(ΟΗ)2D3 στον ορό, ανεξάρτητα από την 

κυκλοφορούσα PTH

- Η υπερασβεστιαιμία είμαι μία από τις διαταραχές που σχετίζονται με τη τοξικό-

τητα από αλουμίνιο στη ΧΝΝ τελικού σταδίου σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση

1. Εισαγωγή

Η καλύτερη γνώση της αιτιοπαθογένειας της υπερασβεστιαιμίας και η 

εξέλιξη νέων διαγνωστικών τεχνικών έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση 

του φάσματος των πιθανών αιτιών της συγκεκριμένης ηλεκτρολυτικής δια-

ταραχής. Περίπου το 90% των περιπτώσεων αυξημένων επιπέδων ασβε-

στίου στον ορό οφείλονται σε παθήσεις που διαγιγνώσκονται εύκολα είτε 

κλινικά, είτε εργαστηριακά. Απ’ αυτές τις περιπτώσεις υπερασβεστιαιμίας, 

το 50% οφείλεται σε πρωτοπαθή υπερλειτουργία των παραθυρεοειδών 

αδένων (πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός-1ης ΥΠΘ), το 30% σε δι-
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άφορες μορφές καρκίνου και το υπόλοιπο 20% σε ποικίλα αίτια μεταξύ 

των οποίων και κάποιες κατηγορίες φαρμάκων (Πίνακας 1). Εκτός από τη 

θεραπεία με λίθιο, η οποία σχετίζεται με αύξηση της παραθορμόνης (PTH) 

στον ορό, όλες οι άλλες αναφερόμενες ουσίες ή φάρμακα που προκαλούν 

υπερασβεστιαιμία σχετίζονται με καταστολή των επιπέδων της PTH. Μία 

ιδιαίτερη αιτία υπερασβεστιαιμίας αποτελεί το νεότερο σύνδρομο γάλακτος-

αλκάλεος σε ασθενείς με οξεία ή χρόνια νεφρική βλάβη, ενώ σε σπάνιες 

περιπτώσεις, υπερασβεστιαιμία μπορεί να προκληθεί και από την άστοχη 

παρεντερική σίτιση.

Υπερασβεστιαιμία με αυξημένα επίπεδα PTH στον ορό

Λίθιο Στη χρόνια θεραπεία

Υπερασβεστιαιμία με επίπεδα PTH ελαττωμένα ή στα κατώτερα 
φυσιολογικά

Βιταμίνη D >50000 IU/24ωρο

Ανθρακικό ασβέστιο 2-3 gr στοιχειακού ασβεστίου/24ωρο 

Βιταμίνη Α > 150000 IU/24ωρο

Θειαζίδες Σε θεραπευτικές δόσεις (πολύ σπάνια)

Θεοφυλλίνη Επί υπερδοσολογίας

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Σε πολύ υψηλές δόσεις

Αυξητική ορμόνη Επί υπερδοσολογίας, σπάνια

Αργίλιο Επί δηλητηριάσεων, χρόνια νεφρική νόσο

Μαγγάνιο Επί δηλητηριάσεων

Ταμοξιφένη Σε θεραπευτικές δόσεις (πολύ σπάνια)

Πίνακας 1: Φάρμακα και ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν υπερασβεστιαιμία
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2. Υπερασβεστιαιμία με αυξημένα επίπεδα PTH στον ορό

2.1. Λίθιο

Μία υπο-αναγνωρίσιμη, αλλά όχι σπάνια περίπτωση υπερασβεστιαιμί-

ας με αυξημένα επίπεδα PTH είναι αυτή που εμφανίζεται σε ασθενείς που 

λαμβάνουν λίθιο. Η επίπτωση της διαταραχής αυτής του μεταβολισμού 

του ασβεστίου παρατηρείται σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 10-20% 

στους ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια αγωγή με λίθιο(1). Τα επίπεδα του 

ασβεστίου στον ορό εμφανίζουν συνήθως ήπια αύξηση λίγο πάνω από το 

ανώτερο φυσιολογικό όριο. Η τιμή της ακέραιης PTH, λαμβάνοντας υπόψη 

την αυξημένη τιμή του ασβεστίου, παραμένει δυσανάλογα αυξημένη, ενώ 

φυσιολογικά εξαιτίας του μηχανισμού της αρνητικής παλίνδρομης αλλη-

λορρύθμισης θα έπρεπε να μειωθεί. Παρατηρούνται επίσης, μείωση της 

απέκκρισης του ασβεστίου στα ούρα, με συνέπεια επακόλουθη υπασβε-

στιουρία, φυσιολογικά επίπεδα φωσφόρου στον ορό και αύξηση των επι-

πέδων της 1,25(ΟΗ)2D3 ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής επίδρασης της 

PTH στο μεταβολισμό της βιταμίνης D3.

Ο μηχανισμός με τον οποίο το λίθιο προκαλεί υπερπαραθυρεοειδισμό 

παραμένει ασαφής. Πιθανολογείται ότι, το λίθιο επιδρά άμεσα στα κύτταρα 

των παραθυρεοειδών αδένων. Φαίνεται ότι δρα ανταγωνιστικά σε επίπε-

δο υποδοχέων ασβεστίου και έτσι μειώνει την καταστολή της PTH από το 

ασβέστιο ορού. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει το όριο της απαιτούμενης τι-

μής του ασβεστίου προκειμένου να μειωθεί η έκκριση της PTH, έχοντας ως 

συνέπεια τη δυσανάλογα αυξημένη τιμή της PTH στον ορό για τα υπάρχο-

ντα επίπεδα ασβεστίου. Το γεγονός της άμεσης σύνδεσης του λιθίου στους 

υποδοχείς ασβεστίου ή η ύπαρξη άλλου μηχανισμού δράσης είναι κάτι που 
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χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης.

Μία άλλη θεωρία είναι αυτή της άμεσης διέγερσης της έκκρισης της 

PTH από τους παραθυρεοειδείς αδένες προκαλώντας υπερπλασία αυτών. 

Παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η δράση αυτή ασκείται διαμέσου άμεσης 

διέγερσης των φυσιολογικών κυττάρων ή καθίσταται δυνατή εξαιτίας προ-

ϋπάρχουσας υποκλινικής δυσλειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων. 

Το λίθιο αυξάνει τα επίπεδα της PTH διαμέσου αύξησης της ακέραιης PTH 

που παράγεται από τα κύτταρα των παραθυρεοειδών αδένων και όχι δια-

μέσου αλλαγών στη νεφρική απέκκριση της ορμόνης ή των μεταβολιτών 

της. Μελέτες in vitro έχουν δείξει ότι το λίθιο προκαλεί διέγερση της πα-

ραγωγής PTH από φυσιολογικά και υπερπλαστικά κύτταρα, αλλά όχι από 

αδενωματώδη παραθυρεοειδικό ιστό.

Έτσι, κατά τη διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με υπερασβεστιαιμία 

αυτοί θα πρέπει να ερωτώνται εάν λαμβάνουν σκευάσματα λιθίου και επί 

θετικής απαντήσεως και εάν είναι εφικτό, η θεραπεία θα πρέπει να διακό-

πτεται. Το ασβέστιο και η PTH αναμένεται να επανέλθουν στα φυσιολογι-

κά επίπεδα το αργότερο σε χρονικό διάστημα 2-3 μηνών. Η διακοπή της 

θεραπείας είναι και ο μοναδικός τρόπος να γίνει με ασφάλεια διαφορική 

διάγνωση ασφαλώς της υπερασβεστιαιμίας από λίθιο, από την υπερασβε-

στιαιμία που οφείλεται στον 1η ΥΠΘ(2).

3. Υπερασβεστιαιμία με επίπεδα PTH ελαττωμένα ή στα κα-

τώτερα φυσιολογικά

3.1. Βιταμίνη D3

Η πρόκληση υπερασβεστιαιμίας από λήψη βιταμίνης D3 διαμέσου αύ-
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ξησης του οστικού μεταβολισμού σε άτομα χωρίς άλλους προδιαθεσικούς 

παράγοντες, όπως η λήψη θειαζιδικών διουρητικών ή η ύπαρξη ενός μέχρι 

τότε υποκλινικού 1η ΥΠΘ, απαιτεί πολύ υψηλές δόσεις που υπερβαίνουν 

τις 50000 IU (1250 μg) την ημέρα και για μεγάλο χρονικό διάστημα (μη-

νών). Έτσι, υπερασβεστιαιμία στα πλαίσια της προφυλακτικής λήψης βι-

ταμίνης D3, σε άτομα χωρίς προϋπάρχουσες διαταραχές στο μεταβολισμό 

του ασβεστίου είναι σπάνιο να παρατηρηθεί.

Η χορήγηση λανθασμένης δοσολογίας των σκευασμάτων της βιταμίνης 

D3 ή των ενεργών μεταβολιτών της, όπως της 1α-υδροξυχοληκαλσιφερό-

λης, στα πλαίσια θεραπείας υποπαραθυρεοειδισμού, νεφρικής οστεοδυ-

στροφίας ή συνδρόμου δυσαπορρόφησης αποτελεί την κύρια αιτία υπε-

ρασβεστιαιμίας από λήψη βιταμίνης D3
(3). Επίσης, σκευάσματα βιταμίνης 

D3 χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα στη θεραπεία της οστεοπόρωσης 

και υπάρχει πιθανότητα όταν χορηγούνται σε δοσολογία άνω των 0,5 μg 

καλσιτριόλης ή 1α-υδροξυκαλσιφερόλης και κυρίως όταν συνδυάζονται με 

ταυτόχρονη χορήγηση σκευασμάτων ασβεστίου, πάνω από 500 mg ημε-

ρησίως, να προκαλέσουν υπερασβεστιαιμία. Καταστάσεις όπως η ακινη-

σία και η αφυδάτωση μπορεί δυνητικά να προκαλέσουν υπερασβεστιαιμία, 

ακόμα και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν τη σωστή δόση βιταμίνης D3.

Η διάγνωση της υπερβιταμίνωσης τίθεται με τον εργαστηριακό έλεγχο, 

στον οποίο τα επίπεδα της PTH στον ορό είναι χαμηλά, το ασβέστιο των 

ούρων υψηλό, ενώ τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3 αυξημένα. Ανάλογα με 

το μεταβολίτη της βιταμίνης D3 που λαμβάνει ο ασθενής, τα επίπεδα της 

25(ΟΗ)D3 θα είναι υψηλά επί λήψεως χοληκαλσιφερόλης ή 25(ΟΗ)D3 ή 

χαμηλά επί λήψεως 1,25(ΟΗ)2D3.

Η εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας σε ασθενείς που λαμβάνουν δόση βιτα-

μίνης D3 μικρότερη από 50000 μονάδες/24ωρο, θα πρέπει να στρέψει τη 
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διαγνωστική σκέψη στην αναζήτηση μιας συνυπάρχουσας και συνυπεύ-

θυνης υποκείμενης νόσου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπερι-

ληφθούν στη διαφορική διάγνωση κυρίως αίτια που προκαλούν αυξημένη 

εξωνεφρική μετατροπή της 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3 όπως συμβαίνει στα 

κοκκιωματώδη νοσήματα. Η παθολογική εξωνεφρική υδροξυλίωση στις 

καταστάσεις αυτές μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας, 

ακόμη και με την χορήγηση μικρών δόσεων βιταμίνης D3.

Θεραπευτικά συνήθως είναι αρκετό να διακοπεί η λήψη της βιταμίνης 

D3 για να υποχωρήσει η υπερασβεστιαιμία. Σε σοβαρές υπερασβεστιαιμίες, 

είναι αναγκαία η ενυδάτωση και η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών για μικρό 

χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές η υπερασβεστιαιμία υποχωρεί 

αργά, αφού ο βιολογικός χρόνος υποδιπλασιασμού της 25(ΟΗ)D3 στο αίμα 

είναι περίπου 25 ημέρες. Όταν η υπερασβεστιαιμία οφείλεται σε υπερβο-

λική χορήγηση των ενεργών μεταβολιτών της βιταμίνης D3, η διακοπή της 

αγωγής έχει ως αποτέλεσμα γρήγορη υποχώρηση της υπερασβεστιαιμίας, 

1-2 ημέρες, εξαιτίας του ταχέως μεταβολισμού των παραγώγων αυτών της 

βιταμίνης D3.

3.2. Ανθρακικό ασβέστιο

Η μεμονωμένη λήψη μεγάλων δόσεων ανθρακικού ασβεστίου (2-3 gr 

στοιχειακού ασβεστίου καθημερινά) σπάνια προκαλεί υπερασβεστιαιμία, 

επειδή η αρχική αύξηση της τιμής του ασβεστίου ορού αναστέλλει συγχρό-

νως την απελευθέρωση της PTH καθώς και τη σύνθεση της καλσιτριόλης, 

ενώ συνυπάρχουν αυξημένα επίπεδα φωσφόρου και χαμηλό ασβέστιο 

ούρων. Η λήψη ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει σε υπερασβεστιαιμία σε 

ασθενείς με μειωμένη νεφρική απέκκριση. Ο συνδυασμός αυξημένης πρό-



Υπερασβεστιαιμία

171

σληψης ασβεστίου και μειωμένης νεφρικής απέκκρισης συναντάται: α) στη 

χρόνια νεφρική νόσο και β) στο σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος.

3.2α. Χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ): Η ΧΝΝ από μόνης της, αν και 

συνδέεται με μειωμένη νεφρική απέκκριση ασβεστίου, δεν οδηγεί σε υπε-

ραβεστιαιμία εξαιτίας της συνύπαρξης των αντιρροπιστικών μηχανισμών 

της υπερφωσφαταιμίας και της μειωμένης σύνθεσης της καλσιτριόλης, οι 

οποίοι μειώνουν τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό. Παρόλα αυτά, η υπε-

ρασβεστιαιμία δεν είναι σπάνια συνήθως στους ασθενείς με προχωρημέ-

νη ή τελικού σταδίου ΧΝΝ, στους οποίους χορηγούνται ανθρακικό ή οξι-

κό ασβέστιο ως δεσμευτικά του φωσφόρου. Ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο 

για την εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας στη ΧΝΝ διατρέχουν οι ασθενείς με 

αδυναμική νόσο των οστών καθώς και αυτοί που λαμβάνουν συγχρόνως 

καλσιτριόλη ή κάποιο άλλο σκεύασμα βιταμίνης D3 στα πλαίσια θεραπεί-

ας της υπασβεστιαιμίας και του δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού 

(ΔΥΠΘ)(4).

3.2β. Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος: Σε απουσία νεφρικής ανεπάρ-

κειας, υπερασβεστιαιμία μπορεί να προκληθεί από την αυξημένη λήψη 

γάλακτος ή ασβεστίου (το CaCO3 περιέχει περίπου 40% στοιχειακού 

ασβεστίου) σε συνδυασμό με ευαπορρόφητα αντιόξινα, με συνέπεια την 

εμφάνιση της τριάδας: υπερασβεστιαιμία, μεταβολική αλκάλωση και νεφρι-

κή βλάβη(5). Αν και ο μηχανισμός ο οποίος ευθύνεται αρχικά για την υπε-

ρασβεστιαιμία δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένος, κλινικές μελέτες προ-

τείνουν ότι η υπερασβεστιαιμία είναι εκείνη που προκαλεί τις μεταβολικές 

διαταραχές συμπεριλαμβανομένης της αλκάλωσης καθώς και τη νεφρική 

βλάβη. Τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου προκαλούν τα εξής:

α. Μειώνουν τη νεφρική λειτουργία (το ρυθμό σπειραματικής διήθησης-

GFR) διαμέσου αγγειοσύσπασης.
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β. Ενεργοποιούν τους ευαίσθητους υποδοχείς ασβεστίου στο παχύ ανι-

όν σκέλος της αγκύλης του Henle, με συνέπεια την αναστολή του συμμετα-

φορέα Na+-K+-2Cl- και τη νατριούρηση.

Η νατριούρηση οδηγεί σε μείωση του ενδαγγειακού όγκου με αποτέλε-

σμα αύξηση της νεφρικής επαναρρόφησης HCO3
-. Το συνδυασμένο απο-

τέλεσμα της αυξημένης πρόσληψης αλκαλικών, της ένδειας όγκου και της 

μείωσης του GFR είναι η μεταβολική αλκάλωση. Η μεταβολική αλκάλωση 

συντηρεί την ένδεια όγκου (αυξάνοντας τη δραστηριότητα των ευαίσθητων 

υποδοχέων ασβεστίου) και επιτείνει άμεσα την υπερασβεστιαιμία διαμέσου 

αύξησης της επαναρρόφησης του ασβεστίου στο άπω σωληνάριο (pH-

ευαίσθητο κανάλι ασβεστίου), μειώνοντας έτσι τη νεφρική του απέκκριση(6). 

Οι έμετοι και η πιθανή λήψη διουρητικών επιδεινώνουν την υπερασβεστι-

αιμία και την αλκάλωση. Σε χρόνια υπερασβεστιαιμία προκαλείται δομι-

κή νεφρική βλάβη, νεφρασβέστωση και ΧΝΝ. Οι ασθενείς συνήθως εκτός 

από την χαρακτηριστική τριάδα εργαστηριακών ευρημάτων έχουν υπασβε-

στιουρία, ποικίλα επίπεδα φωσφόρου ορού, χαμηλή ή φυσιολογική PTH, 

φυσιολογική αλκαλική φωσφατάση και επασβέστωση μαλακών μορίων. Η 

νεφρική λειτουργία συνήθως αποκαθίσταται μετά τη διακοπή της λήψης 

του γάλακτος ή του ανθρακικού ασβεστίου, αλλά σε ορισμένες περιπτώ-

σεις μακροχρόνιας παρουσίας υπερασβεστιαιμίας μπορεί να προκληθούν 

μόνιμες βλάβες.

Η «παλαιότερη» μορφή του συνδρόμου γάλακτος-αλκάλεος αφορούσε 

σε θεραπευόμενους ελκοπαθείς, στους οποίους χορηγούνταν μεγάλες δό-

σεις ανθρακικού ασβεστίου ως θεραπεία του έλκους. Η «παλαιότερη» προ-

αναφερθείσα μορφή του συνδρόμου έχει υποκατασταθεί από τη «νεότερη» 

μορφή του, όπου συνυπάρχουν υπερασβεστιαιμία, μεταβολική αλκάλωση 

και πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων ευαπορρόφητων αλάτων ασβεστίου 
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από το στόμα, στα πλαίσια θεραπείας οστεοπόρωσης, σε ασθενείς με ήπια 

νεφρική νόσο. Το ίδιο σύνδρομο μπορεί να παρατηρηθεί και σε μεταμο-

σχευμένους ασθενείς και ιδιαίτερα σε συγχορήγηση γλυκοκορτικοειδών και 

ανοσοκατασταλτικών.

Οι Picolos και συν. σε μία αναδρομική μελέτη, ανέφεραν ότι το σύνδρο-

μο γάλακτος-αλκάλεος ευθύνεται για το 8,8% των περιπτώσεων υπερα-

σβεστιαιμίας στους νοσηλευόμενους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 1-4ου, το 

χρονικό διάστημα μεταξύ 1998 και 2003(7).

3.3. Βιταμίνη Α

Παλαιότερα η δηλητηρίαση από βιταμίνη Α αποτέλεσε ιατρικό παράδοξο 

που είχε παρατηρηθεί σε εξερευνητές των πόλων, οι οποίοι τρέφονταν με 

συκώτι πολικών αρκούδων. Σήμερα, η αιτία της υπερβιταμίνωσης Α και της 

επακόλουθης υπερασβεστιαιμίας είναι ιατρογενής και αφορά σε αυξημένη 

(>150000 IU/24ωρο) ή μακροχρόνια (>50000 IU/24ωρο) χορήγηση βιταμί-

νης Α ή ρετινοειδούς οξέος σε ασθενείς με κακοήθειες, όπως ασθενείς με 

σάρκωμα Kaposi ή με προμυελοκυτταρική λευχαιμία (είτε με τη μορφή cis-

retinoic acid, είτε ως all-trans retinoic acid)(8). Το ρετινοειδές οξύ προκαλεί 

μία δοσοεξαρτώμενη οστική απορρόφηση, η οποία ευθύνεται για το 30% 

της επίπτωσης της υπερασβεστιαιμίας σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Η μορφή 

all-trans του ρετινοειδούς οξέος αναστέλλει την κυτταρική αύξηση διαμέσου 

αρνητικής παλίνδρομης αλληλορρύθυμισης των υποδοχέων της ιντερλευ-

κίνης-6 (IL-6) με συνέπεια η επακόλουθη αύξηση της IL-6 στον ορό να ευ-

θύνεται για την αυξημένη οστική απορρόφηση και την υπερασβεστιαιμία(9). 

Τα επίπεδα της PTH και της 1,25(ΟΗ)2D3 είναι χαμηλά.
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3.4. Θειαζίδες

Οι θειαζίδες μειώνουν τη νεφρική απέκκριση του ασβεστίου, μία δράση 

που είναι χρήσιμη στη θεραπεία της υπερασβεστιουρίας και των υποτρο-

πών της νεφρολιθίασης. Πραγματική υπερασβεστιαιμία από θειαζιδικά δι-

ουρητικά σπάνια προκαλείται σε υγιή κατά τα άλλα άτομα, αλλά μπορεί να 

προκληθεί σε ασθενείς με αυξημένο οστικό μεταβολισμό, όπως οι ασθενείς 

με οστεοπόρωση και πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ΥΠΘ(10). Μειώνοντας τη 

νεφρική απομάκρυνση του ασβεστίου προκαλούν συνήθως ήπια υπερα-

σβεστιαιμία (τιμή ασβεστίου ορού έως 11,5 mg/dL). Επιπλέον μπορεί να 

αναδείξουν έναν υποκλινικό πρωτοπαθή ΥΠΘ, με αυξημένα επίπεδα PTH. 

Η διάγνωση του πρωτοπαθή ΥΠΘ είναι πιο πιθανή στην περίπτωση που 

η υπερασβεστιαιμία επιμένει μετά από τη διακοπή των διουρητικών ή όταν 

η αρχική τιμή του ασβεστίου ορού είναι μεγαλύτερη από 12 mg/dL. Όταν η 

υπερασβεστιαιμία οφείλεται στα διουρητικά υποχωρεί συνήθως σε χρονικό 

διάστημα 2 εβδομάδων από τη διακοπή των φαρμάκων.

Τα θειαζιδικά διουρητικά μειώνουν την επαναρρόφηση του NaCl στο 

άπω σωληνάριο αναστέλλοντας το συμμεταφορέα Na+-Cl- της αυλικής επι-

φάνειας που είναι υπεύθυνος για την είσοδο του Na+ και του Cl- από τον 

αυλό του ουροφόρου σωληναρίου στο κύτταρο(11). Η διούρηση που προ-

καλείται από ένα θειαζιδικό διουρητικό μπορεί να συνοδεύεται από μία μεί-

ωση στην απέκκριση του ασβεστίου μεταξύ 50-150 mg/24ωρο. Δύο κύριοι 

μηχανισμοί έχουν προταθεί προκειμένου να ερμηνευτεί η επίδραση των 

θειαζιδών στην απέκκριση του ασβεστίου στα ούρα, αλλά κανένας δεν είναι 

πλήρως τεκμηριωμένος:

α) Αυξημένη επαναρρόφηση Νa+ και H2O στο εγγύς σωληνάριο εξαιτίας 

μειωμένου ενδαγγειακού όγκου, η οποία οδηγεί σε αύξηση της παθητικής 
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επαναρρόφησης ασβεστίου στο ίδιο τμήμα του ουροφόρου σωληναρίου(12) 

και

β) Αυξημένη επαναρρόφηση του ασβεστίου στο τμήμα του άπω εσπει-

ραμένου και του συνδετικού τμήματος του ουροφόρου σωληναρίου, όπου 

δρουν οι θειαζίδες(13). Ο προτεινόμενος μηχανισμός δράσης των θειαζιδών 

συνίσταται στην αυξημένη είσοδο ασβεστίου στο σωληναριακό κύτταρο 

διαμέσου του καναλιού του ασβεστίου της αυλικής του επιφάνειας, την αυ-

ξημένη έξοδο του ασβεστίου από το κύτταρο διαμέσου του ανταλλαγέα 

Νa+-Ca2+ στη βασική επιφάνεια του κυττάρου και τα μειωμένα επίπεδα των 

πρωτεϊνών σύνδεσης και μεταφοράς του ασβεστίου στους νεφρούς(14). Αν 

και η άπω επαναρρόφηση του ασβεστίου μπορεί να αυξάνεται οξέως, η 

χρόνια υπασβεστιουρική δράση των θειαζιδικών διουρητικών μάλλον εξαρ-

τάται από την ένδεια όγκου, η οποία αυξάνει την εγγύς επαναρρόφηση του 

Na+ και του Ca2+.

Επιπλέον τα θειαζιδικά διουρητικά προκαλούν υποκαλιαιμική μεταβολι-

κή αλκάλωση και αυξημένη απέκκριση μαγνησίου.

Η κλινική σημασία της επίδρασης των θειαζιδών στο ισοζύγιο του 

ασβεστίου είναι σημαντική σε μερικές περιπτώσεις, όπως η μείωση της 

συχνότητας των υποτροπών σχηματισμού λίθων σε ασθενείς με ιδιοπαθή 

υπερασβεστιουρία. Επίσης σε ηλικιωμένους ασθενείς, ίσως η μακροχρό-

νια χορήγηση θειαζιδών διατηρεί ένα θετικό ισοζύγιο ασβεστίου, με πιθανό 

αποτέλεσμα τη μείωση της συχνότητας των καταγμάτων του ισχίου, αλλά 

αυτή η παρατήρηση δεν έχει επιβεβαιωθεί σ’ όλες τις σχετικές μελέτες(15). 

Η αύξηση της τιμής του ασβεστίου του ορού κατά τη χορήγηση θειαζιδών 

είναι συνήθως μικρή, καθώς έστω και ήπια υπερασβεστιαιμία καταστέλλει 

την έκκριση της PTH. Σε μερικούς ασθενείς όμως, όπως αναφέρθηκε η τιμή 

του ασβεστίου μπορεί να φτάσει τα 11,5 mg/dL, ενώ η τιμή αυτή μπορεί να 
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αυξηθεί ακόμη περισσότερο στην περίπτωση όπου υπάρχει και αύξηση 

της συγκέντρωσης της αλβουμίνης στον ορό, εξαιτίας απώλειας υγρών (η 

υπεραλβουμιναιμία αυξάνει τη φυσιολογικά ανενεργή συγκέντρωση του 

δεσμευμένου με την αλβουμίνη ασβεστίου).

3.5. Θεοφυλλίνη

Η δηλητηρίαση κατά τη λήψη μεγάλων δόσεων θεοφυλλίνης προκα-

λεί διάφορες μεταβολικές διαταραχές όπως υποκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία, 

μεταβολική οξέωση, υποφωσφαταιμία και υπερασβεστιαιμία. Αυτή η τε-

λευταία είναι συνήθως αναστρέψιμη εφόσον τα επίπεδα της θεοφυλλίνης 

στο αίμα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Ο μηχανισμός πρόκλησης δεν είναι 

γνωστός, πιθανολογείται ότι ίσως εμπλέκεται μηχανισμός που υπόκειται σε 

β-αδρενεργική ρύθμιση(16).

3.6. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ

Αναφέρονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες μετά από λήψη μεγάλων 

δόσεων ακετυλοσαλικυλικού οξέος μπορεί να παρατηρηθεί υπερασβεστι-

αιμία, χωρίς να είναι διευκρινισμένος ο μηχανισμός(17).

3.7. Αυξητική ορμόνη

Η χορήγηση θεραπευτικών δόσεων αυξητικής ορμόνης (GH) μπορεί να 

επηρεάσει ήπια, κατά κανόνα, τα επίπεδα ασβεστίου του ορού. Ο μηχα-

νισμός με τον οποίο η χορήγηση GH σε υγιή άτομα προκαλεί σε κάποιες 

περιπτώσεις υπερασβεστιαιμία φαίνεται από κλινικές μελέτες να συμβαίνει 
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διαμέσου ήπιας αύξησης της 1,25(ΟΗ)2D3 στον ορό ανεξάρτητα από την 

κυκλοφορούσα PTH, που παραμένει χαμηλή και η δράση αυτή ασκείται 

διαμέσου του αυξητικού παράγοντα της ινσουλίνης 1 (IGF-I)(18). Επίσης, 

είναι γνωστό ότι ασθενείς με ακρομεγαλία μπορεί να εμφανίσουν υπερα-

σβεστιαιμία ή υπερασβεστιουρία, η οποία προκαλείται διαμέσου αύξησης 

της 1,25(ΟΗ)2D3, εξαιτίας της περίσσειας της GH, θεωρία που στηρίζεται 

στη σημαντική θετική συσχέτιση των επιπέδων της 1,25(ΟΗ)2D3 στον ορό 

και της ημερήσιας νεφρικής αποβολής GH. Επιπλέον, πειραματική με-

λέτη σε ποντικούς που έχουν υποστεί υποφυσιεκτομή έδειξε μείωση της 

1,25(ΟΗ)2D3, ενώ η αποκατάσταση των επιπέδων της GH οδήγησε σε 

αποκατάσταση στο φυσιολογικό των επιπέδων της ενεργού βιταμίνης D3 

και της σύνθεσης της 1,25(ΟΗ)2D3
(19).

3.8. Αλουμίνιο

Η υπερασβεστιαιμία είμαι μία από τις διαταραχές που σχετίζονται με 

την τοξικότητα από αλουμίνιο στη ΧΝΝ τελικού σταδίου, σε ασθενείς υπό 

αιμοκάθαρση. Η υπερασβεστιαιμία εμφανίζεται συχνότερα όταν η PTH εί-

ναι υψηλότερη από 500 pg/ml ή επί θεραπείας με βιταμίνη D3. Αίτια είναι η 

υψηλή περιεκτικότητα του διαλύματος αιμοκάθαρσης σε αλουμίνιο (>30-40 

μg/L) ή η χορήγηση σκευασμάτων που περιέχουν αλουμίνιο συνήθως ως 

δεσμευτικά φωσφόρου, συχνά σε συνδυασμό με δεσμευτικά που περιέ-

χουν ασβέστιο.

3.9. Μαγγάνιο

Βαριές περιπτώσεις υπερασβεστιαιμίας έχουν παρατηρηθεί σε εργά-
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τες βιομηχανιών στα πλαίσια δηλητηρίασης από μαγγάνιο. Ο μηχανισμός 

πρόκλησης δεν είναι διευκρινισμένος.

3.10. Ταμοξιφένη

Η χορήγηση του αντιοιστρογόνου ταμοξιφένης σε ασθενείς με καρκίνο 

του μαστού και οστικές μεταστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε υπερασβεστι-

αιμία κατά την έναρξη κυρίως της θεραπείας(20).
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Ερωτήσεις

1. Ποιο από τα παρακάτω φάρμακα δεν ευθύνεται για την πρόκληση 

υπερασβεστιαιμίας;

α) Λίθιο;

β) Θειαζιδικά διουρητικά;

γ) Διουρητικά της αγκύλης;

δ) Θεοφυλλίνη;

ε) Βιταμίνη Α;

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος σχετικά με την υπερασβεστιαι-

μία την προκαλούμενη από λίθιο;

α) Υπερασβεστιαιμία παρατηρείται σε ποσοστό 10-20% των ασθενών που 

λαμβάνουν χρόνια αγωγή με λίθιο;

β) Η θεραπεία με λίθιο συνδέεται με αυξημένα επίπεδα PTH ορού;

γ) Ο μηχανισμός δράσης είναι υπερπαλασία των παραθυρεοειδών αδένων 
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και αυξημένη έκκριση PTH;

δ) Συνυπάρχοντα ευρήματα είναι υπασβεστιουρία, φυσιολογικά επίπεδα 

φωσφόρου, αυξημένα επίπεδα 1,25(OH)2D3;

ε) Κανένα από τα παραπάνω;

3. Η υπερασβεστιαιμία από βιταμίνη D3 χαρακτηρίζεται απ’ όλα τα 

παρακάτω εκτός από ένα:

α) Υψηλές δόσεις βιταμίνης D3 προκαλούν υπερασβεστιαιμία διαμέσου αύ-

ξησης του εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου και αύξησης του οστικού 

μεταβολισμού;

β) Δόση βιταμίνης D3 μεγαλύτερη από 50000 IU/24ωρο είναι απαραίτητη 

για την πρόκληση υπερασβεστιαιμίας;

γ) Η PTH του ορού είναι μειωμένη

δ) Η υπερασβεστιαιμία μετά από τη διακοπή της βιταμίνης D3 υποχωρεί 

νωρίτερα όταν χορηγείται 25(ΟΗ)D3 σε σχέση με την 1,25(ΟΗ)2D3;

ε) Διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από κοκκιωματώδη νοσήματα;

4. Το σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεος χαρακτηρίζεται από:

α) Υπερασβεστιαιμία, μεταβολική οξέωση, νεφρική βλάβη;

β) Υπασβεστιαιμία, μεταβολική αλκάλωση, νεφρική βλάβη;

γ) Υπερασβεστιαιμία, μεταβολική αλκάλωση, φυσιολογική νεφρική λειτουργία;

δ) Υπερασβεστιαιμία, μεταβολική αλκάλωση, νεφρική βλάβη;

ε) Υπασβεστιαιμία, μεταβολική οξέωση, νεφρική βλάβη;

5. Η υπερασβεστιαιμία από θειαζιδικά διουρητικά χαρακτηρίζεται από:

α) Ασβέστιο ορού έως 11,5 mg/dl;

β) Μείωση της απέκκρισης ασβεστίου στα ούρα κατά 200 mg/24ωρο;
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γ) Αυξημένη επαναρρόφηση NaCl στο άπω τμήμα του ουροφόρου σωλη-

ναρίου;

δ) Συνυπάρχουσα υπερμαγνησιαιμία;

ε) Συνυπάρχουσα υπερκαλιαιμία;

Απαντήσεις

1. γ

2. ε

3. δ

4. δ

5. α
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Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Υπασβεστιαιμία
Προεδρείο: Δημήτριος Τσακίρης, Χρήστος Κατσίνας

Ορισμός - Αιτιολογία υπασβεστιαιμίας
Ελένη Φράγκου

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Κλινική εικόνα
- Θεραπεία υπασβεστιαιμίας

Παντελεήμων Σαραφίδης, Παναγιώτης Γεωργιανός

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός - Νεφρική οστεοδυστροφία
Ευστάθιος Μητσόπουλος

Καλσιφύλαξη
Θεόδωρος Ελευθεριάδης

Αγγειακές επασβεστώσεις
Νικόλαος Ασκεπίδης

Σχόλια - Παραδείγματα: Θεοφάνης Αποστόλου
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Ορισμός - Αιτιολογία υπασβεστιαιμίας

Ελένη Φράγκου
Νεφρολόγος, Εργαστήριο Ιστολογίας, 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 
Συνεργάτης Νεφρολογικής Κλινικής 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Κύρια σημεία

- Ως υπασβεστιαιμία ορίζεται η μείωση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου 

κάτω από 8,5 mg/dl (2,12 mmol/l)

- Για κάθε μείωση της συγκέντρωσης της λευκωματίνης κατά 1 g/dl η συγκέ-

ντρωση του ολικού ασβεστίου μειώνεται κατά 0,8 mg/dl

- Το συχνότερο αίτιο υποπαραθυρεοειδισμού στους ενήλικες είναι επίκτητο και 

οφείλεται σε χειρουργικά αίτια

- Το gadodiamide και το gadoversetamide, δύο από τα πιο διαδεδομένα εμπο-

ρικά διαθέσιμα σκιαγραφικά, που συνήθως χρησιμοποιούνται στη μαγνητική αγγει-

ογραφία, παρεμβαίνουν στη μέθοδο αυτή, προκαλώντας εκσημασμένη μείωση της 

τιμής του μετρούμενου ασβεστίου

- Ασθενείς σηπτικοί και βαριά πάσχοντες παρουσιάζουν υπασβεστιαιμία σε πο-

σοστό 80-90%

- Η προκαλούμενη από φάρμακα υπασβεστιαιμία είναι ήπια και ασυμπτωματική

- Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και οι ανταγωνιστές Η2-υποδοχέων προ-

καλούν μείωση της οξύτητας του στομάχου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της απορρόφησης του ασβεστίου

1. Εισαγωγή

Τα εξωκυττάρια ιόντα ασβεστίου ρυθμίζουν πολλαπλές βιολογικές διερ-
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γασίες. Η υπασβεστιαιμία είναι μία σχετικά συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή, 

η οποία παρατηρείται σ’ ένα μεγάλο φάσμα νοσημάτων που περιλαμβάνει 

από ασυμπτωματικούς ασθενείς μέχρι σοβαρά πάσχοντες. Ως υπασβεστι-

αιμία ορίζεται η μείωση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου κάτω από 

8,5 mg/dl (2,12 mmol/l). Αφού, πρώτα, αποκλειστεί η ψευδοϋπασβεστιαι-

μία, η υπασβεστιαιμία διαχωρίζεται σε οξεία ή χρόνια. Η οξεία οφείλεται 

σε υπερφωσφαταιμία, που επάγει την ιστική δέσμευση του ασβεστίου και 

σε αλκάλωση, που επάγει τη δέσμευση του ασβεστίου στη λευκωματίνη. 

Αντίθετα, η χρόνια υπασβεστιαιμία προκαλείται μόνο επί υπάρξεως διατα-

ραχής του ομοιοστατικού μηχανισμού του ασβεστίου διαμέσου της ορμονι-

κής ρύθμισης από την παραθορμόνη (PTH) και τη βιταμίνη D3. Διακρίνεται 

σε υπασβεστιαιμία με χαμηλή PTH και σε υπασβεστιαιμία με υψηλή PTH. 

Επιπρόσθετα, τόσο η διαταραχή του μεταβολισμού του μαγνησίου, όσο 

και διάφορα φάρμακα δε θα πρέπει να παραβλέπονται ως αίτια υπασβε-

στιαιμίας.

2. Ομοιοστασία ασβεστίου

Τα εξωκυττάρια ιόντα ασβεστίου ρυθμίζουν πολλαπλές βιολογικές διερ-

γασίες, όπως την ενδοκυττάρια σηματοδότηση της έκκρισης ορμονών, τη 

μυϊκή συστολή και τον καταρράκτη της πήξης. Η διατήρηση εντός των φυ-

σιολογικών ορίων της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό 

είναι απαραίτητη για την ιδανική λειτουργία των εξωκυττάριων και των εν-

δοκυττάριων διεργασιών, τις οποίες ρυθμίζει to ασβέστιο. Η σταθερή αυτή 

συγκέντρωση επιτυγχάνεται από την ομοιοστασία ιονισμένου ασβεστίου, 

PTH και βιταμίνης D3.

Στο αίμα, το ασβέστιο μεταφέρεται δεσμευμένο κατά περίπου 45% με 
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τις πρωτεΐνες του πλάσματος (80% με τη λευκωματίνη) και κατά 15% σε 

μικρομοριακά ανιόντα (φωσφορικά, κιτρικά, διττανθρακικά, γαλακτικά), 

ενώ περίπου 40% κυκλοφορεί στην ελεύθερη ή ιονισμένη του μορφή(1-4). 

Παρά το ότι μεταβολικά δραστικό είναι το ιονισμένο ασβέστιο, αφού αυτό 

μετακινείται στα κύτταρα, τα περισσότερα εργαστήρια προσδιορίζουν τη 

συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου. Οι φυσιολογικές τιμές της συγκέντρω-

σης του ολικού ασβεστίου στον ορό κυμαίνονται μεταξύ 8,5 και 10,5 mg/

dl (2,12-2,62 mmol/l) και οι φυσιολογικές τιμές της συγκέντρωσης του ιονι-

σμένου ασβεστίου μεταξύ 4,65 και 5,25 mg/dl (1,16-1,31 mmol/l).

Σε καταστάσεις διακύμανσης της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών (κυρί-

ως της λευκωματίνης) η συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου αλλάζει, ενώ 

η συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου, που ρυθμίζεται από ορμόνες, 

παραμένει σταθερή. Δηλαδή, σε καταστάσεις υπερογκαιμίας, σε χρόνια 

νοσήματα, σε καχεξία, σε νεφρωσικό σύνδρομο και σε κάθε κατάσταση 

υποπρωτεϊναιμίας, η ολική συγκέντρωση ασβεστίου δεν αντικατοπτρίζει 

τη μεταβολικά δραστική συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου. Για κάθε 

μείωση της συγκέντρωσης της λευκωματίνης κατά 1 g/dl, η συγκέντρωση 

του ολικού ασβεστίου μειώνεται κατά 0,8 mg/dl(5,6).

Ακόμη και στην ύπαρξη φυσιολογικής συγκέντρωσης λευκωματίνης, οι 

μεταβολές στο pH του αίματος επηρεάζουν τη σταθερά ισορροπίας του 

συμπλέγματος λευκωματίνη-ασβέστιο. Η αλκάλωση αυξάνει τη σύνδεση 

του συμπλέγματος, ενώ η οξέωση τη μειώνει. Επομένως, η διόρθωση του 

ολικού ασβεστίου ως προς τη λευκωματίνη δεν είναι απαραίτητα ακριβής 

σε καταστάσεις διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας(5).

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιοστασίας του ασβεστίου διαδρα-

ματίζει η ορμονική ρύθμιση από την PTH και τη βιταμίνη D3 διαμέσου της 

δράσης τους στα οστά, στους νεφρούς και στο γαστρεντερικό σωλήνα(7). 
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Διαμέσου του υποδοχέα «αίσθησης ασβεστίου» (calcium-sensing recep-

tor-CaR) στους παραθυρεοειδείς αδένες το ίδιο το ασβέστιο ρυθμίζει τα 

επίπεδά του, αναστέλλοντας την έκκριση της PTH, ενώ διαμέσου του ίδιου 

υποδοχέα στην αγκύλη του Henle ενεργοποιεί την έκκρισή του.

3. Ορισμός υπασβεστιαιμίας

Η υπασβεστιαιμία είναι μία σχετικά συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή, η 

οποία παρατηρείται σ’ ένα μεγάλο φάσμα νοσημάτων, που περιλαμβάνει 

από ασυμπτωματικούς ασθενείς μέχρι σοβαρά πάσχοντες. Ως υπασβεστι-

αιμία ορίζεται η μείωση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου κάτω από 

8,5 mg/dl (2,12 mmol/l)(8).

Η κλινική εικόνα της υπασβεστιαιμίας οφείλεται στη μείωση της συγκέ-

ντρωσης του μεταβολικά δραστικού ασβεστίου και άρα του ιονισμένου. 

Η μείωση αυτή προκαλείται, είτε από μειωμένη είσοδό του στην αιματική 

κυκλοφορία (δυσαπορρόφηση από το γαστρεντερικό σωλήνα, μειωμένη 

οστική επαναρρόφηση), είτε από απώλειά του απ’ αυτή (εναπόθεσή του 

στους ιστούς, απώλεια από τους νεφρούς, αυξημένη δέσμευσή του στον 

ορό).

Αφού, πρώτα, αποκλειστεί η ψευδοϋπασβεστιαιμία(9-13), τότε η υπασβε-

στιαιμία διαχωρίζεται σε οξεία ή χρόνια. Η οξεία υπασβεστιαιμία οφείλεται 

σε υπερφωσφαταιμία, που επάγει την ιστική δέσμευση του ασβεστίου και 

σε αλκάλωση, που επάγει τη δέσμευση του ασβεστίου στη λευκωματίνη. 

Αντίθετα, η χρόνια υπασβεστιαιμία προκαλείται μόνο επί ύπαρξης διατα-

ραχής του ομοιοστατικού μηχανισμού του ασβεστίου διαμέσου της ορμο-

νικής ρύθμισης από την PTH και τη βιταμίνη D3. Χωρίς την ύπαρξη τέτοι-

ας διαταραχής, ο ομοιοστατικός μηχανισμός μπορεί να διορθώσει ακόμη 
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και την από λεπτό σε λεπτό μεταβολή της συγκέντρωσης του ιονισμένου 

ασβεστίου. Επιπρόσθετα, τόσο η διαταραχή του μεταβολισμού του μαγνη-

σίου, όσο και διάφορα φάρμακα δε θα πρέπει να παραβλέπονται ως αίτια 

υπασβεστιαιμίας(8).

4. Αιτιολογία υπασβεστιαιμίας

4.1. Ψευδοϋπασβεστιαιμία

Όπως προαναφέρθηκε, για να προχωρήσουμε στη διαφορική διά-

γνωση της υπασβεστιαιμίας θα πρέπει πρώτα να αποκλειστεί η ύπαρξη 

ψευδοϋπασβεστιαιμίας(9-13). Στο εργαστήριο, ο προσδιορισμός της συγκέ-

ντρωσης του ασβεστίου γίνεται με χρωμομετρική μέθοδο. Το gadodiamide 

και το gadoversetamide, δύο από τα πιο διαδεδομένα εμπορικά διαθέσιμα 

σκιαγραφικά, που συνήθως χρησιμοποιούνται στη μαγνητική αγγειογρα-

φία, παρεμβαίνουν στη μέθοδο αυτή, προκαλώντας εκσημασμένη μείωση 

της τιμής του μετρούμενου ασβεστίου. Η ουσία απεκκρίνεται στα ούρα και 

επομένως το φαινόμενο αυτό είναι γρήγορα αντιστρέψιμο. Άλλα γαδολι-

νούχα σκιαγραφικά, όπως το gadoteridol και το gadoterate meglumine, δεν 

παρουσιάζουν το παραπάνω φαινόμενο(14,15).

4.2. Υπασβεστιαιμία με χαμηλή PTH (υποπαραθυρεοειδισμός)

4.2.1. Υποπαραθυρεοειδισμός οφειλόμενος σε γενετικά αίτια

Απλασία - Δυσπλασία των παραθυρεοειδών αδένων: Διάφορα γε-

νετικά νοσήματα προκαλούν υποπαραθυρεοειδισμό εξαιτίας διαταραχών 
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της ανάπτυξης των αδένων. Κάποια απ’ αυτά είναι ο φυλοσύνδετος υπολει-

πόμενος υποπαραθυρεοειδισμός (μεμονωμένη διαταραχή της ανάπτυξης 

των παραθυρεοειδών αδένων που εμφανίζεται σε αγόρια και συνοδεύεται 

από επιληπτικές κρίσεις), το σύνδρομο HDR (αυτοσωματική επικρατούσα 

μορφή υποπαραθυρεοειδισμού που συσχετίζεται με αισθητικονευρικού τύ-

που απώλεια ακοής και νεφρική δυσπλασία. Ενοχοποιούνται μεταλλάξεις 

του μεταγραφικού παράγοντα GATA, το σύνδρομο Barakat (υποπαραθυ-

ρεοειδισμός, αισθητικονευρικού τύπου απώλεια ακοής και κορτικοανθεκτι-

κό νεφρωσικό σύνδρομο) και το σύνδρομο DiGeorge (υποπαραθυρεοειδι-

σμός με χαρακτηριστικό προσωπείο, απλασία θύμου, καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη και διαταραχές της καρδιάς)(16-23).

Διαταραχή στη σύνθεση της PTH: Διάφορα γενετικά νοσήματα προ-

καλούν υποπαραθυρεοειδισμό εξαιτίας διαταραχών της σύνθεσης της 

PTH. Κάποια απ’ αυτά είναι η αυτοσωματική επικρατούσα μετάλλαξη του 

γονιδίου της προ-προ PTH, ο αυτοσωματικός υπολειπόμενος υποπαραθυ-

ρεοειδισμός, το σύνδρομο Sanjad-Sakati και το αυτοσωματικό υπολειπό-

μενο σύνδρομο Kenney-Caffey τύπου 1. Τα δύο τελευταία χαρακτηρίζονται 

από συγγενή υποπαραθυρεοειδισμό, νοητική υστέρηση, διαταραχές της 

ανάπτυξης και δυσμορφίες προσώπου(24-33).

Μεταλλάξεις που ενεργοποιούν τον CaR: Ο αυτοσωματικός επικρα-

τούν υποπαραθυρεοειδισμός (ADHH) αποτελεί σπάνιο αίτιο υπασβεστιαι-

μίας, που οφείλεται σε μετάλλαξη που ενεργοποιεί τον CaR. Η υπασβεστι-

αιμία προκαλείται εξαιτίας μετακίνησης του ρυθμοστάτη του CaR σε τέτοιο 

σημείο, ώστε η PTH να μην εκκρίνεται στις συγκεντρώσεις του ασβεστίου 

που φυσιολογικά θα προκαλούσαν την έκκρισή της. Εξαιτίας της απουσίας 

της έκκρισης της PTH, η νεφρική επαναρρόφηση ασβεστίου είναι χαμηλή. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν περιγραφεί και σποραδι-

κές de novo μεταλλάξεις του CaR(34-39).
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4.2.2. Μετεγχειρητικός υποπαραθυρεοειδισμός

Το συχνότερο αίτιο υποπαραθυρεοειδισμού στους ενήλικες είναι επί-

κτητο και οφείλεται σε χειρουργικά αίτια. Ο χειρουργικός υποπαραθυρεοει-

δισμός παρατηρείται μετά από χειρουργική επέμβαση τραχήλου, θυρεοει-

δούς αδένα ή παραθυρεοειδών αδένων. Μπορεί να είναι παροδικός (20%), 

αν οφείλεται σε παροδική μείωση της αιμάτωσης των αδένων ή σε αφαί-

ρεση κάποιων από αυτούς και τότε διαρκεί από ημέρες μέχρι και μήνες ή 

μπορεί να είναι μόνιμος (0,8-3%), συνήθως μετά από ολική θυρεοειδεκτομή 

εξαιτίας καταδυόμενης βρογχοκήλης. Ο υποπαραθυρεοειδισμός μετά από 

παραθυρεοειδεκτομή μπορεί να είναι παρατεταμένος και σοβαρός και να 

οδηγήσει σε σύνδρομο πεινασμένου οστού (hungry bone syndrome)(40,41).

4.2.3. Υποπαραθυρεοειδισμός προκαλούμενος από αυτοάνοσα αίτια

Επίκτητος υποπαραθυρεοειδισμός που δεν οφείλεται σε χειρουργικά 

αίτια συνήθως οφείλεται σε αυτοάνοσο νόσημα. Η αυτοάνοση καταστροφή 

των παραθυρεοειδών αδένων οδηγεί σε μόνιμο υποπαραθυρεοειδισμό(40), 

ενώ αντισώματα που ενεργοποιούν τον CaR έχουν ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της έκκρισης της PTH. Στην περίπτωση αυτή, τα αντισώματα 

δεν καταστρέφουν τους παραθυρεοειδείς αδένες και ο υποπαραθυρεοει-

δισμός είναι δυνατό να παρουσιάσει αυτόματη ύφεση. Αντισώματα που 

ενεργοποιούν τον CaR μπορεί να ανευρεθούν σε μεμονωμένο επίκτητο 

υποπαραθυρεοειδισμό, αλλά και σε ασθενείς με αυτοάνοσο πολυαδενικό 

σύνδρομο(40,42,43).

Συχνά, ο υποπαραθυρεοειδισμός αποτελεί μέρος του αυτοάνοσου πο-

λυαδενικού συνδρόμου τύπου 1 (APS1 ή APECED), το οποίο είναι οικογε-
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νές και χαρακτηρίζεται από υποπαραθυρεοειδισμό, πρωτοπαθή επινεφρι-

διακή ανεπάρκεια και βλεννογονοδερματική καντιντίαση. Η καταστροφή εί-

ναι ανοσολογικού τύπου και ενοχοποιούνται μεταλλάξεις του γονιδίου AIRE 

(autoimmune regulator gene)(40,42,43).

4.2.4. Υποπαραθυρεοειδισμός εξαιτίας ακτινοβολίας ή διήθησης των ορ-

γάνων

Λιγότερο συχνά αίτια υποπαραθυρεοειδισμού και υπασβεστιαιμίας, 

εξαιτίας καταστροφής των παραθυρεοειδών αδένων, αποτελούν η ακτινο-

βολία στην τραχηλική χώρα και η διήθηση των αδένων από σίδηρο στην 

αιμοχρωμάτωση(44), από χαλκό στη νόσο του Wilson(45) από κοκκιωματώδη 

νόσο ή από καρκίνο(46).

4.2.5. Φάρμακα που προκαλούν υπασβεστιαιμία με χαμηλή PTH

Τα φάρμακα συχνά αποτελούν αίτιο ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Συ-

νήθως, η προκαλούμενη από φάρμακα υπασβεστιαιμία είναι ήπια και ασυ-

μπτωματική. Παρ’ όλα αυτά, η μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή της 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα.

Υπασβεστιαιμία με χαμηλή PTH μπορεί να παρατηρηθεί σε υπερφόρ-

τωση με σίδηρο εξαιτίας διήθησης των αδένων, αν και έχει αναφερθεί και 

μετά από χρήση του νεότερου σιδηροδεσμευτικού deferasorox, πιθανά 

στα πλαίσια αυξημένης οστικής πρόσληψης ασβεστίου(8).

Τόσο η υπομαγνησιαιμία, όσο και η υπερμαγνησιαιμία μπορούν να 

προκαλέσουν υπασβεστιαιμία. Η υπομαγνησιαιμία, που οφείλεται κυρίως 

σε λήψη cis-platin, αμινογλυκοσιδών και αμφοτερικίνης-Β, προκαλεί υπα-

σβεστιαιμία εξαιτίας μειωμένης έκκρισης PTH, αλλά και εξαιτίας αντίστα-



Υπασβεστιαιμία

192

σης των περιφερικών ιστών στη δράση της. Επιπρόσθετα, η μακροπρό-

θεσμη λήψη, από ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, καθαρκτικών ή αντιόξι-

νων σκευασμάτων που περιέχουν μαγνήσιο προκαλεί υπερμαγνησιαιμία, η 

οποία με τη σειρά της καταστέλλει την έκκριση της PTH, μειώνει τις δράσεις 

της στους περιφερικούς ιστούς καθώς και την επαναρρόφηση ασβεστίου 

από την αγκύλη του Henle, αφού το μαγνήσιο ανταγωνίζεται το ασβέστιο 

στη θέση αυτή του σωληναρίου(8).

Η υπερκατανάλωση αλκοόλ προκαλεί υπασβεστιαιμία εξαιτίας τόσο της 

καταστολής της έκκρισης της PTH, όσο και της αναπνευστικής αλκάλωσης 

και της υπομαγνησιαιμίας που προκαλεί(8).

Η λήψη του ασβεστιομιμητικού φαρμάκου σινακαλσέτη, για τη ρύθμιση 

του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, οδηγεί σε υπασβεστιαιμία 

εξαιτίας οξείας καταστολής της έκκρισης της PTH. Παρ’ όλα αυτά, κλινικά 

σημαντική υπασβεστιαιμία παρατηρείται μόνο στο 5% των ασθενών που 

λαμβάνουν το συγκεκριμένο σκεύασμα(47).

4.3. Υπασβεστιαιμία με αυξημένη PTH

Σ’ αυτή την κατηγορία υπασβεστιαιμίας η PTH αυξάνεται στην προσπά-

θειά της να επαναρροφήσει ασβέστιο από τους νεφρούς και τα οστά, αλλά 

και να αυξήσει την παραγωγή 1,25(OH)2D3. Χρόνια υπασβεστιαιμία πα-

ρατηρείται σε αδυναμία του ομοιοστατικού μηχανισμού να επαναφέρει το 

ασβέστιο στη φυσιολογική του τιμή.

4.3.1. Αντίσταση στη δράση της PTH

Ο ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός αποτελεί ένα σύνολο ετερογενών δι-

αταραχών που χαρακτηρίζονται από αντίσταση των περιφερικών ιστών 
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(νεφρών και οστών) στη δράση της PTH. Εκδηλώνεται με υπασβεστιαιμία 

σε συνδυασμό με υπερφωσφαταιμία και υψηλές τιμές PTH. Ο ψευδοϋ-

ποπαραθυρεοειδισμός τύπου 1 προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδί-

ου GNAS1, το οπoίο κωδικοποιεί την α-υπομονάδα της G-πρωτεΐνης που 

συνδέεται στον υποδοχέα της PTH. Μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό οδηγούν 

σε αδυναμία ενεργοποίησης της αδενυλικής κυκλάσης όταν η PTH συν-

δεθεί στον υποδοχέα της. Η ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης είναι 

απαραίτητη για την κυτταρική σηματοδότηση της οδού όπου συμμετέχει η 

PTH. Η κλινική εικόνα του νοσήματος εξαρτάται από το εάν η μετάλλαξη 

είναι μητρικής ή πατρικής προέλευσης. Η μοριακή διαταραχή στον ψευδο-

ϋποπαραθυρεοειδισμό τύπου 2, ο οποίος παρουσιάζει ηπιότερη συμπτω-

ματολογία, δεν έχει ακόμη ανευρεθεί(48-52).

4.3.2. Έλλειψη βιταμίνης D3 ή αντίσταση στη δράση της

Η μειωμένη παραγωγή ή η μειωμένη δράση της βιταμίνης D3 αποτε-

λούν συχνότερα αίτια υπασβεστιαιμίας απ’ ό,τι οι διαταραχές της δράσης 

της PTH. Η βιταμίνη D3 παρουσιάζει πολλές επιδράσεις στο μεταβολισμό 

του ασβεστίου, του φωσφόρου και των οστών. Η πιο σημαντική βιολογική 

της δράση είναι η απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου από το έντερο, 

επάγοντας έτσι την μετάλλωση των οστών. Σε υψηλές συγκεντρώσεις βιτα-

μίνης D3 και σε περιπτώσεις έλλειψης ασβεστίου και φωσφόρου, η βιταμίνη 

D3 ενεργοποιεί την οστική επαναρρόφηση, παρέχοντας έτσι τα ιόντα αυτά 

στους ιστούς. Η μειωμένη παραγωγή ή η μειωμένη δράση της βιταμίνης D3 

προκαλεί υπασβεστιαιμία και υποφωσφαταιμία. Η υπασβεστιαιμία, όμως, 

μπορεί να μην είναι εμφανής, αφού προκαλεί ενεργοποίηση της έκκρισης 

της PTH. Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός διορθώνει μερικώς 
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την υπασβεστιαιμία, επάγει όμως τη νεφρική απέκκριση φωσφόρου και 

την ανάπτυξη υποφωσφαταιμίας και οστεομαλακίας.

Έλλειψη βιταμίνης D3 παρατηρείται σε μειωμένη πρόσληψη ή απορρό-

φηση, σε μειωμένη έκθεση στον ήλιο, σε αυξημένο ηπατικό καταβολισμό ή 

σε μειωμένη σύνθεση (μειωμένη 25-υδροξυλίωση στο ήπαρ και μειωμένη 

1-υδροξυλίωση στους νεφρούς).

Η έλλειψη βιταμίνης D3 ως αποτέλεσμα μειωμένης πρόσληψης δεν πρέ-

πει να παραβλέπεται στους ηλικιωμένους και στα παιδιά, σε υγιείς ενήλικες 

τους χειμερινούς μήνες και σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η μειωμένη πρόσληψη βιταμίνης D3 με την τροφή και η ταυτόχρονη 

μείωση της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία οδηγεί σε υπασβεστιαιμία και 

αύξηση της PTH(53-57).

Σε γαστρεντερικά νοσήματα (νοσήματα δυσαπορρόφησης, νοσήματα 

λεπτού εντέρου, χοληφόρων και παγκρέατος, γαστρεκτομή) παρατηρείται 

μειωμένη απορρόφηση βιταμίνης D3 και μείωση της 25(ΟΗ)D3 εξαιτίας δι-

αταραχών της εντεροηπατικής κυκλοφορίας(58-60).

Εκτεταμένα εγκαύματα και δερματικά νοσήματα προκαλούν έλλειψη βι-

ταμίνης D3 εξαιτίας μειωμένης δερματικής παραγωγής(61).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 

(ΧΝΝ) παρουσιάζουν εκτός από την έλλειψη 1,25(ΟΗ)2D3 (καλσιτριόλης) 

και έλλειψη 25(ΟΗ)D3. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται, τόσο σε ασθενείς 

που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, όσο και σε ασθενείς πρωιμότερων 

σταδίων ΧΝΝ(62-64).

Ασθενείς με ηπατική νόσο και νοσήματα χοληφόρων παρουσιάζουν δι-

αταραχή της 25-υδροξυλίωσης της βιταμίνης D3. Η φαινυτοΐνη, η φαινο-

βαρβιτάλη, η καρβαμαζεπίνη, η ισονιαζίδη και η ριφαμπικίνη επάγουν τη 

δραστικότητα του κυτοχρώματος P-450, με αποτέλεσμα το μεταβολισμό 
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της καλσιδιόλης σε αδρανείς μεταβολίτες της βιταμίνης D3
(65).

Ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο παρουσιάζουν απώλειες της πρωτε-

ΐνης που δεσμεύει τη βιταμίνη D3, με αποτέλεσμα την έλλειψη βιταμίνης D3 

και την εμφάνιση υπασβεστιαιμίας και υποφωσφαταιμίας(66).

Το τελικό βήμα στην ενεργοποίηση της βιταμίνης D3 είναι η 1-υδροξυλί-

ωση της καλσιδιόλης στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο για την παραγω-

γή της καλσιτριόλης. Η αντίδραση αυτή ενεργοποιείται από την PTH, την 

καλσιτονίνη και την υποφωσφαταιμία, ενώ αναστέλλεται από το ασβέστιο, 

την καλσιτριόλη και την υπερφωσφαταιμία. Η 25(ΟΗ)D3 διηθείται δεσμευ-

μένη στην πρωτεΐνη της στο σωληνάριο και διαμέσου της megalin μεταφέ-

ρεται στο εγγύς επιθηλιακό κύτταρο. Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια πα-

ρουσιάζουν μειωμένη παραγωγή καλσιτριόλης εξαιτίας μειωμένου ρυθμού 

σπειραματικής διήθησης, λόγω έλλειψης του ενζύμου 1α-υδροξυλάση και 

εξαιτίας καταστολής του από την υπερφωσφαταιμία. Ως αποτέλεσμα πα-

ρατηρείται υπασβεστιαιμία, υπερπαραθυρεοειδισμός και οστική νόσος.

Αντίσταση στη δράση της βιταμίνης D3 προκαλούν μεταλλάξεις που κα-

ταστέλλουν το γονίδιο της 1α-υδροξυλάσης (βιταμίνη D3-ανθεκτική ραχίτιδα 

τύπου 1) αλλά και η αυτοσωματική υπολειπόμενη βιταμίνη D3-ανθεκτική 

ραχίτιδα τύπου 2, που προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου που κω-

δικοποιεί τον υποδοχέα της βιταμίνης D3
(67,68).

4.3.3. Απώλεια ασβεστίου από την κυκλοφορία

Όπως προαναφέρθηκε, μείωση της συγκέντρωσης του μεταβολικά 

δραστικού ασβεστίου και άρα του ιονισμένου μπορεί να προκληθεί από 

απώλειά του από την κυκλοφορία, είτε εξαιτίας ιστικής εναπόθεσής του, 

είτε λόγω δέσμευσής του στον αγγειακό χώρο.
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Υπερφωσφαταιμία: Εκσημασμένη χορήγηση φωσφόρου ή ενδογε-

νής απελευθέρωσή του σε εκτεταμένη ιστική βλάβη προκαλεί αδυναμία 

νεφρικής απέκκρισής του. Η προκύπτουσα υπερφωσφαταιμία οδηγεί σε 

συμπτωματική υπασβεστιαιμία εξαιτίας της ιστικής εναπόθεσης φωσφο-

ρικού ασβεστίου που δημιουργείται. Οξεία υπασβεστιαιμία παρατηρείται 

σε σύνδρομο λύσης όγκου, σε ραβδομυόλυση και σε υπερβολική λήψη 

φωσφορούχων καθαρκτικών(69,70).

Οστεοβλαστικές μεταστάσεις: Ασθενείς με οστεοβλαστικές μετα-

στάσεις, κυρίως σε καρκίνο του μαστού και του προστάτη, παρουσιάζουν 

υπασβεστιαιμία εξαιτίας εναπόθεσης ασβεστίου στο νεοδημιουργηθέν 

οστούν(71).

Οξεία παγκρεατίτιδα: Στην οξεία παγκρεατίτιδα ο μηχανισμός υπα-

σβεστιαιμίας δεν έχει αποδειχτεί, αλλά συσχετίζεται με την εναπόθεση του 

σαπωνοποιημένου ασβεστίου στην κοιλιακή χώρα(72).

Ασθενείς σηπτικοί και βαριά πάσχοντες: Ασθενείς σηπτικοί και βαριά 

πάσχοντες παρουσιάζουν υπασβεστιαιμία σε ποσοστό 80-90% και το αίτιο 

είναι ο συνδυασμός της παθολογικής έκκρισης της PTH, της μειωμένης 

παραγωγής καλσιτριόλης και της αντίστασης της δράσης της PTH στα όρ-

γανα-στόχου. Υποκείμενος μηχανισμός φαίνεται να είναι οι φλεγμονώδεις 

δράσεις των κυτταροκινών στους παραθυρεοειδείς αδένες, στους νεφρούς 

και στα οστά(73).

Μεταγγίσεις παραγόντων αίματος: Το κιτρικό, που χρησιμοποιείται 

ως αντιπηκτικό των παραγόντων αίματος, δεσμεύει το ασβέστιο. Η συ-

μπτωματική υπασβεστιαιμία κατά τη μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών 

ή πλάσματος είναι σπάνια, επειδή τα κιτρικά μεταβολίζονται στο ήπαρ και 

τους νεφρούς. Παρ’ όλα αυτά, κλινικά σημαντική υπασβεστιαιμία μπορεί 

να εμφανιστεί σε ασθενείς με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια όταν μεγάλες 
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ποσότητες κιτρικών χορηγηθούν με γρήγορο ρυθμό (λ.χ. κατά την πλασμα-

φαίρεση ή τη μαζική μετάγγιση ερυθρών)(74,75).

Οξεία αναπνευστική αλκάλωση: Η αλκάλωση αυξάνει τη δέσμευση 

του ασβεστίου με τη λευκωματίνη κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείω-

ση της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου και την ανάπτυξη οξείας 

υπασβεστιαιμίας.

4.3.4. Φάρμακα που προκαλούν υπασβεστιαιμία με αύξηση της PTH

Τα φάρμακα, όπως προαναφέρθηκε, συχνά αποτελούν αίτιο ηλεκτρο-

λυτικών διαταραχών. Συνήθως, η προκαλούμενη από φάρμακα υπασβε-

στιαιμία είναι ήπια και ασυμπτωματική. Παρ’ όλα αυτά, η μη έγκαιρη διά-

γνωση και αντιμετώπισή της μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική νοσηρότητα 

και θνητότητα.

Υπασβεστιαιμία με υψηλή PTH μπορεί να παρατηρηθεί μετά τη χορή-

γηση ουσιών που δεσμεύουν το ασβέστιο, μειώνοντας έτσι τη συγκέντρω-

ση του ιονισμένου ασβεστίου, αλλά όχι και του ολικού. Τέτοιες ουσίες είναι 

το κιτρικό, η φοσκαρνέτη και το αιθυλενδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA). Η 

φοσκαρνέτη χορηγείται στη θεραπεία ερπητικής λοίμωξης και λοίμωξης 

από κυταρομεγαλοϊό (CMV) σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Δημιουρ-

γεί σύμπλεγμα με το ιονισμένο ασβέστιο και προκαλεί κλινική υπασβεστιαι-

μία. Η δηλητηρίαση με φθόριο προκαλεί υπασβεστιαιμία επειδή το φθόριο 

δεσμεύει το ασβέστιο και σχηματίζει φθοριοαπατίτη(8,76,77).

Τα διφωσφονικά χορηγούνται για τη θεραπεία της υπερασβεστιαιμί-

ας, των οστικών μεταστάσεων, της νόσου Paget και της οστεοπόρωσης. 

Δρουν μειώνοντας την οστεοκλαστική δραστηριότητα και συνεπώς ελαττώ-

νουν τη μετακίνηση ασβεστίου από τα οστά. Υπασβεστιαιμία συμβαίνει πιο 
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συχνά με τη χορήγηση μεγάλων δόσεων του ισχυρού ζολεδρονικού οξέος 

σε ασθενείς με υποκείμενη έλλειψη βιταμίνης D3, υποπαραθυρεοειδισμό, 

υπομαγνησιαιμία και έκπτωση νεφρικής λειτουργίας(78).

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η φαινυτοΐνη, η φαινοβαρβιτάλη, η καρβαμαζεπί-

νη, η ισονιαζίδη και η ριφαμπικίνη επάγουν τη δραστικότητα του κυτοχρώ-

ματος P-450, με αποτέλεσμα το μεταβολισμό της καλσιδιόλης σε αδρανείς 

μεταβολίτες της βιταμίνης D3
(65). Επομένως, επάγουν υπασβεστιαιμία εξαι-

τίας μείωσης της απορρόφησης ασβεστίου από το έντερο.

Τα διουρητικά της αγκύλης προκαλούν υπασβεστιαιμία διαμέσου αύξη-

σης της νεφρικής απέκκρισης του ασβεστίου. Η επαναρρόφηση του ασβε-

στίου στην αγκύλη του Henle είναι κυρίως παθητική, εξαιτίας της διαφοράς 

συγκέντρωσης που δημιουργείται από τη μετακίνηση του ΝaCl. Η μείωση 

της επαναρρόφησης NaCl οδηγεί σε παράλληλη μείωση της επαναρρόφη-

σης του ασβεστίου. Επιπρόσθετα, η μείωση του εξωκυττάριου όγκου, αλλά 

και η αλκάλωση που προκαλούν τα διουρητικά της αγκύλης αυξάνουν τη 

συγκέντρωση των πρωτεϊνών και τη δέσμευση του ασβεστίου στη λευκω-

ματίνη, ενώ και η υπομαγνησιαιμία που δημιουργούν συμβάλλει και αυτή 

στην υπασβεστιαιμία(8).

Τα οιστρογόνα αναστέλλουν την οστεοκλαστική δραστηριότητα και προ-

καλούν υπασβεστιαιμία κυρίως σε υποκείμενη έλλειψη βιταμίνης D3, ενώ τα 

γλυκοκορτικοειδή μπορούν να προκαλέσουν υπασβεστιαιμία σε ασθενείς 

με έλλειψη βιταμίνης D3 και υποπαραθυρεοειδισμό, αφού αναστέλλουν την 

εντερική απορρόφηση ασβεστίου, επιτείνουν τη νεφρική απέκκριση ασβε-

στίου και μειώνουν την οστεοκλαστική δραστηριότητα(8). Επιπρόσθετα, 

οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και οι ανταγωνιστές Η2-υποδοχέων 

προκαλούν μείωση της οξύτητας του στομάχου και αυτό έχει ως αποτέλε-

σμα τη μείωση της απορρόφησης του ασβεστίου(8).
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4.4. Υπασβεστιαιμία οφειλόμενη σε διαταραχές του μαγνησίου

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για την απελευθέρωση της PTH, αλλά και 

για τη δράση της τους περιφερικούς ιστούς. Άρα, η υπομαγνησιαιμία μπο-

ρεί να οδηγήσει σε υπασβεστιαιμία εξαιτίας μειωμένης έκκρισης PTH και 

λόγω αντίστασης στη δράση της, που με τη σειρά τους προκαλούν μείωση 

της καλσιτριόλης.

Η πρωτοπαθής υπομαγνησιαιμία ή υπομαγνησιαιμία με δευτεροπαθή 

υπασβεστιαιμία είναι μία αυτοσωματική υπολειπόμενη νόσος, η οποία επη-

ρεάζει το γονίδιο του TRPM6 που κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη με λειτουργία 

πρωτεϊνικής κινάσης, αλλά και διαύλου ασβεστίου-μαγνησίου(79).

Συνηθέστερα αίτια δευτεροπαθούς υπομαγνησιαιμίας είναι ο αλκοολι-

σμός εξαιτίας μειωμένης πρόσληψης μαγνησίου, οι γαστρεντερικές απώ-

λειες μαγνησίου (διαρροϊκά σύνδρομα, στεατόρροια, σύνδρομα δυσαπορ-

ρόφησης), αλλά και οι νεφρικές απώλειες μαγνησίου (διουρητικά, αμινογλυ-

κοσίδες, διαταραχές της σωληναριακής λειτουργίας) και η λήψη cis-platin.

Η υπερμαγνησιαιμία καταστέλλει την έκκριση της PTH, μειώνει τις δρά-

σεις της στους περιφερικούς ιστούς, ενώ μειώνει και την επαναρρόφηση 

ασβεστίου από την αγκύλη του Henle, αφού το μαγνήσιο ανταγωνίζεται 

το ασβέστιο στη θέση αυτή του σωληναρίου(8). Για να προκληθεί υπασβε-

στιαιμία η τιμή του μαγνησίου πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mEq/L (6 mg/dL 

ή 2,5 mmol/L), τιμή που παρατηρείται μόνο μετά από εξωγενή χορήγηση 

μαγνησίου σε γυναίκες με εκλαμψία και σε θεραπεία υπαραχνοειδούς αι-

μορραγίας από ανεύρυσμα(80,81).
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Ερωτήσεις

1. Υπασβεστιαιμία ορίζεται ως:

α) η μείωση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου κάτω από 8,5 mg/dl 

(2,12 mmol/l);

β) η μείωση της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου κάτω από 4,65 

mg/dl (1,16 mmol/l);

γ) η μείωση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου κάτω από 8,5 mg/dl 

(2,12 mmol/l) και η συνύπαρξη υποαλβουμιναιμίας;

2. Συχνότερα αίτια υποπαραθυρεοειδισμού είναι:

α) Τα γενετικά;

β) Τα αυτοάνοσα;

γ) Τα χειρουργικά;

δ) Η διήθηση των παραθυρεοειδών αδένων;
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3. Ψευδοϋπασβεστιαιμία παρατηρείται μετά από χορήγηση:

α) Σκιαγραφικών για αξονική τομογραφία;

β) Κάποιων γαδολινούχων σκιαγραφικών;

γ) Όλων των γαδολινούχων σκιαγραφικών;

4. Έλλειψη βιταμίνης D3 παρατηρείται σε:

α) Μειωμένη πρόσληψη βιταμίνης D3;

β) Γαστρεντερικά νοσήματα και σύνδρομα δυσαπορρόφησης;

γ) Ηπατικά νοσήματα;

δ) Νεφρική ανεπάρκεια;

ε) Στα α+β+δ;

στ) Σε όλα τα παραπάνω;

5. Αίτια οξείας υπασβεστιαιμίας είναι:

α) Ο πρωτοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός;

β) Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός;

γ) Η οξεία υπερφωσφαταιμία;

δ) Η οξεία αναπνευστική αλκάλωση;

ε) Το α+β;

στ) Το γ+δ;

Απαντήσεις

α1. 

γ2. 

β3. 

στ4. 

στ5. 
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Διάγνωση, διαφορική διάγνωση, κλινική εικόνα 
και θεραπεία της υπασβεστιαιμίας

Παντελεήμων Α. Σαραφίδης
Ειδικός Νεφρολόγος,Department of Renal Medicine, 

King’s College Hospital, London, UK

Παναγιώτης Ι. Γεωργιανός
Ιατρός, Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, 

Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Κύρια σημεία

- Τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό θα πρέπει να αξιολογούνται πάντοτε με 

βάση τα επίπεδα της αλβουμίνης ορού

- Η διαφορική διάγνωση μεταξύ των συνήθων αιτίων υπασβεστιαιμίας, μπορεί 

συχνά να επιτευχθεί με ευκολία με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση του ασθε-

νούς και ορισμένες απλές εργαστηριακές εξετάσεις

- Η αξιολόγηση της παραθορμόνης ορού, του φωσφόρου ορού και της νεφρικής 

λειτουργίας κατευθύνουν τη διαγνωστική προσέγγιση της υπασβεστιαιμίας

- Η κλινική εικόνα των ασθενών με υπασβεστιαιμία εξαρτάται τόσο από την ταχύ-

τητα, όσο και από το βαθμό μείωσης των επιπέδων του ασβεστίου στον ορό

- Η κλινική σφραγίδα της οξείας υπασβεστιαιμίας είναι η τετανία, που αποτελεί 

μία κατάσταση ακούσιων και συνήθως επώδυνων τονικών μυϊκών συσπάσεων

- Η οξεία υπασβεστιαιμία είναι μία απειλητική για τη ζωή κατάσταση και γι’ αυτό 

το λόγο ασθενείς με συμπτώματα ή διορθωμένο ασβέστιο ορού<7 mg/dl πρέπει να 

μεταφέρονται στο νοσοκομείο για άμεση θεραπεία

- Θεραπεία εκλογής για την οξεία συμπτωματική υπασβεστιαιμία είναι η ενδο-

φλέβια χορήγηση 1-2 φυσίγγων των 10 ml γλυκονικού ασβεστίου 10% σε διάστημα 

10 λεπτών, ακολουθούμενη από βραδεία ενδοφλέβια χορήγηση γλυκονικού ασβε-
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στίου για 4-24 ώρες, ανάλογα με το έλλειμμα ασβεστίου

- Η θεραπεία της χρόνιας ασυμπτωματικής υπασβεστιαιμίας στηρίζεται στη χο-

ρήγηση ασβεστίου από το στόμα και παραγώγων της βιταμίνης D3 ανάλογα με την 

υποκείμενη διαταραχή

- Ασθενείς με υπασβεστιαιμία που οφείλεται σε υπομαγνησιαιμία χρειάζονται και 

αποκατάσταση του ελλείμματος Mg2+

1. Εισαγωγή

Η υπασβεστιαιμία είναι μία βιοχημική διαταραχή με ετερόκλητη αιτιολο-

γία και κλινική εικόνα που ποικίλλει από μία ασυμπτωματική κατάσταση, 

έως τον αιφνίδιο θάνατο, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της υπο-

κείμενης αιτιολογικής διαταραχής και την ταχύτητα εγκατάστασης της(1-4). 

Η αναφερόμενη συχνότητα της υπασβεστιαιμίας στη διεθνή βιβλιογραφία 

ποικίλλει ανάλογα με τον υπό μελέτη πληθυσμό, φαίνεται όμως ότι είναι αρ-

κετά υψηλή, καθώς έχει αναφερθεί επιπολασμός έως το 18% του συνόλου 

των νοσοκομειακών ασθενών και το 85% των ασθενών που νοσηλεύονται 

σε μονάδες αυξημένης φροντίδας(4-6). Ιδιαίτερη σημασία για την αυξημένη 

νοσηρότητα και θνητότητα που συνοδεύουν την υπασβεστιαιμία έχουν οι 

παραλείψεις και τα σφάλματα που εμφανίζονται συχνά στην κλινική πράξη 

κατά τη διάγνωση, αλλά και κατά τη θεραπεία αυτής της οντότητας.

Τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό λαμβάνουν φυσιολογικά ένα στενό 

εύρος τιμών στα πλαίσια ενός λεπτού ρυθμιστικού κυκλώματος, οι λεπτο-

μέρειες του οποίου περιγράφονται σε άλλο σημείο αυτού του τόμου. Κε-

ντρικής σημασίας στη διάγνωση και αντιμετώπιση της υπερ- και υπασβε-

στιαιμίας, όπως αναλύεται στη συνέχεια, είναι το γεγονός ότι η λεπτή αυτή 

ρύθμιση αφορά στο ιονισμένο ασβέστιο και όχι στο ολικό ασβέστιο ορού, 

στις τιμές του οποίου αναφερόμαστε στην κλινική πράξη(3,4). Συνοπτικά, 
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το κύκλωμα αυτό περιλαμβάνει τις συντονισμένες δράσεις της παραθορ-

μόνης, της ενεργού βιταμίνης D3 και της καλσιτονίνης στους νεφρούς, τα 

οστά και το γαστρεντερικό σωλήνα. Μεταξύ άλλων, η παραθορμόνη (PTH) 

προάγει την επαναρρόφηση του ασβεστίου στα νεφρικά σωληνάρια, την 

απελευθέρωση του ασβεστίου από τα οστά και την 1-υδροξυλίωση της 

25(ΟΗ)D3 στο νεφρό. Η βιταμίνη D3 του οργανισμού, προέρχεται κατά ένα 

μικρό μέρος από διαιτητική πρόσληψη με τις τροφές και κατά το μεγαλύ-

τερο μέρος από τη βιοσύνθεσή της από τις πρόδρομες ουσίες στο δέρμα, 

η οποία απαιτεί έκθεση του δέρματος στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. 

Μετά την 25-υδροξυλίωση της βιταμίνης D3 στο ήπαρ και την 1-υδροξυλίω-

ση στο νεφρό, παράγεται η 1,25(ΟΗ)2D3, που αποτελεί και την κύρια δρα-

στική μορφή της βιταμίνης D3. Η τελευταία αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της 

εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου, διαμέσου δράσης στους ειδικούς 

υποδοχείς της στο γαστρεντερικό σωλήνα(1-4). Προβλήματα σε διάφορα ση-

μεία του παραπάνω κυκλώματος, αλλά και διάφορα άλλα αίτια μπορεί να 

οδηγήσουν σε υπασβεστιαιμία.

Στο παρόν κεφάλαιο, μετά από μία σύντομη αναφορά στα αίτια της 

υπασβεστιαιμίας, θα αναλυθούν η κλινική εικόνα, η διαγνωστική προσέγ-

γιση και η αντιμετώπιση, τόσο της οξείας, όσο και της χρόνιας υπασβεστι-

αιμίας.

2. Αιτιολογία

Η αιτιολογία της υπασβεστιαιμίας περιγράφεται αναλυτικά σε διαφορε-

τικό σημείο αυτού του τόμου. Στις επόμενες σελίδες γίνεται μία συνοπτική 

περιγραφή των αιτίων της υπασβεστιαιμίας (Πίνακας 1), για λόγους πληρό-

τητας των ενοτήτων της διαγνωστικής προσέγγισης και της θεραπείας.
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1) Νεφρική νόσος: Η προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) μπο-

ρεί να προκαλέσει υπασβεστιαιμία διαμέσου διαφόρων μηχανισμών(3,4,7). Η 

μείωση της λειτουργικής νεφρικής μάζας οδηγεί σε ελάττωση της παραγω-

γής 1,25(ΟΗ)2D3, με αποτέλεσμα μειωμένη εντερική απορρόφηση ασβε-

στίου. Παράλληλα, η μειωμένη σπειραματική διήθηση ελαττώνει τη νεφρική 

αποβολή φωσφόρου, οδηγώντας σε υπερφωσφαταιμία, η οποία μπορεί 

να προκαλέσει υπασβεστιαιμία διαμέσου δημιουργίας συμπλέγματων με 

το ιονισμένο ασβέστιο ορού, διαμέσου πρόκλησης αντίστασης στη δράση 

της PTH στα οστά, διαμέσου μείωσης της λειτουργικότητας της 1α-υδροξυ-

λάσης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη νεφρική μετατροπή της 25(ΟΗ)D3 σε 

1,25(ΟΗ)2D3 και άλλων μηχανισμών. Σπανιότερα, υπασβεστιαιμία μπορεί 

να εμφανιστεί και σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια, κυρίως εξαιτίας υπερφω-

σφαταιμίας και δημιουργίας συμπλεγμάτων ασβεστίου-φωσφόρου.

1) Νεφρική νόσος

2) Υποπαραθυρεοειδισμός

α) Ιδιοπαθής 

β) Μεταχειρουργικός 

γ) Οικογενής

δ) Μετακτινικός

ε) Από εναπόθεση μετάλλων (σιδήρου, χαλκού κ.ά)

στ) Από αμυλοείδωση

3) Αντίσταση στη δράση της παραθορμόνης

α) Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός, τύπος 1Α (Συν. Allbright) & τύπος 1Β

β) Φάρμακα που αναστέλλουν την οστεοκλαστική απορρόφηση

4) Ανεπάρκεια βιταμίνης D

α) Μειωμένη εντερική απορρόφηση (μειωμένη διαιτητική πρόσληψη,

σύνδρομα δυσαπορρόφησης, πρωτοπαθής χολική κίρρωση)

β) Μειωμένη έκθεση στο ηλιακό φως

γ) Ηπατική νόσος

δ) Χρόνια νεφρική νόσος

ε) Νεφρωσικό σύνδρομο
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στ) Αντιεπιληπτικά φάρμακα

ζ) Ραχίτιδα εξαρτώμενη από τη βιταμίνη D, τύπος 1 & τύπος 2

5) Αυξημένη σκελετική μετάλλωση

α) Hungry bone syndrome

β) Οστεοβλαστικές μεταστάσεις

6) Οξεία υπερφωσφαταιμία (ραβδομυόλυση, σύνδρομο λύσης όγκου)

7) Οξεία παγκρεατίτιδα

8) Υπομαγνησιαιμία

9) Χορήγηση διαλυμάτων κιτρικών

10) Γενετικά σύνδρομα αυξημένης νεφρικής απώλειας ασβεστίου

11) Σηπτική καταπληξία

Πίνακας 1: Αίτια υπασβεστιαιμίας

2) Υποπαραθυρεοειδισμός: Ο υποπαραθυρεοειδισμός είναι μία κλι-

νική οντότητα που μπορεί να προκληθεί από διάφορα αίτια(3,4,7,8). Η πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση τα διακρίνει αδρά σε: α) ιδιοπαθή 

υποπαραθυρεοειδισμό, που εμφανίζεται συνήθως σε κορίτσια και θεωρεί-

ται αυτοάνοσης αιτιολογίας, β) υποπαραθυρεοειδισμό μετά από χειρουρ-

γείο τραχήλου και παραθυρεοειδεκτομή από σφάλμα, γ) οικογενή υποπα-

ραθυρεοειδισμό, ο οποίος κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικαρού-

ντα χαρακτήρα (χρωμοσωμική εντόπιση 11p15) ή με τον αυτοσωματικό 

υπολειπόμενο χαρακτήρα (χρωμοσωμική εντόπιση 11p15 ή 6p23-24 σε 

κάποιες οικογένειες), δ) μετακτινικό υποπαραθυρεοειδισμό ε) υποπαρα-

θυρεοειδισμό από εναπόθεση μετάλλων (σιδήρου, χαλκού κ.ά), στ) υπο-

παραθυρεοειδισμό από διηθητικά νοσήματα, όπως η αμυλοείδωση κ.ά. Σ’ 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει ανεπάρκεια της PTH, η οποία 

οδηγεί σε αύξηση της νεφρικής αποβολής ασβεστίου, μείωση της παραγω-

γής 1,25(ΟΗ)2D3, μείωση της οστικής διακίνησης του ασβεστίου και μείωση 

της νεφρικής αποβολής φωσφόρου.

3) Αντίσταση στη δράση της PTH: Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσεται 
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ο ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός, μία ομάδα κληρονομικών διαταραχών 

όπου υπάρχει μείωση στην ανταπόκριση των κυττάρων-στόχου στη δρά-

ση της PTH. Διακρίνεται σε ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό τύπου 1Α (οστε-

οδυστροφία Allbright) και τύπου 1Β, όπου υπάρχει μεμονωμένη αντίσταση 

στη δράση της PTH(3,4,7-9). Η χορήγηση φαρμάκων που αναστέλλουν την 

οστεοκλαστική απορρόφηση, όπως τα διφωσφονικά, η πλικαμυκίνη και η 

μιθραμυκίνη, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ελαττωματική δράση της PTH 

στα οστά και υπασβεστιαιμία(3,4,10).

4) Ανεπάρκεια βιταμίνης D3: Ανεπάρκεια βιταμίνης D3 μπορεί να προ-

κληθεί από μία σειρά αιτιών(3,4,11,12). Επίκτητη ανεπάρκεια της βιταμίνης D3, 

μπορεί να εμφανιστεί εξαιτίας μειωμένης εντερικής πρόσληψης της βιτα-

μίνης D3 (μειωμένη διαιτητική πρόσληψη, σύνδρομα δυσαπορρόφησης, 

σύνδρομα βραχέος εντέρου, πρωτοπαθής χολική κίρρωση), μειωμένης 

έκθεσης στο ηλιακό φως (ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς κατά την περί-

οδο του χειμώνα σε βόρεια κλίματα), μειωμένη 25-υδροξυλίωση (ηπατική 

νόσος), μειωμένη 1α-υδροξυλίωση (ΧΝΝ), αυξημένη απώλεια (ασθενείς με 

νεφρωσικό σύνδρομο που χάνουν πρωτεΐνες που συνδέουν τη βιταμίνη D3 

στα ούρα) και αυξημένο ηπατικό καταβολισμό της βιταμίνης (θεραπεία με 

αντιεπιληπτικά). Οικογενή σύνδρομα ανεπάρκειας της βιταμίνης D3 αποτε-

λούν οι δύο τύποι ραχίτιδας εξαρτώμενης από τη βιταμίνη D3. Στον τύπο 1 

υπάρχει γενετική έλλειψη της βιταμίνης D3 και στον τύπο 2 αντίσταση στη 

δράση της.

5) Αυξημένη σκελετική μετάλλωση: Η συχνότερη κατάσταση που 

προκαλεί ταχεία και εκτεταμένη σκελετική μετάλλωση είναι η χειρουργική 

εξαίρεση των παραθυρεοειδών αδένων σε ασθενείς με σοβαρή υπερπα-

ραθυρεοειδική νόσο προεγχειρητικά(2-4). Αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βα-

ριά υπασβεστιαιμία στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο, εξαιτίας της μα-
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ζικής απορρόφησης του ασβεστίου από τα οστά (σύνδρομο πεινασμένου 

οστού). Σπανιότερα το φαινόμενο της αυξημένης μετάλλωσης μπορεί να 

συμβεί σε συγκεκριμένες κακοήθειες, όπως του προστάτη και του μαστού, 

που μπορεί να δώσουν οστικές μεταστάσεις με έντονη οστεοβλαστική δρα-

στηριότητα και να οδηγήσουν σε υπασβεστιαιμία(2-4).

6) Οξεία υπερφωσφαταιμία: Συγκεκριμένες καταστάσεις που προκα-

λούν οξεία αύξηση των επιπέδων του φωσφόρου στον ορό, οδηγούν στη 

δημιουργία συμπλεγμάτων του φωσφόρου με το ασβέστιο ορού, οδηγώ-

ντας σε υπασβεστιαιμία(2,3,7). Σε περιπτώσεις ραβδομυόλυσης η κυτταρική 

βλάβη των μυών μπορεί να προκαλέσει μαζική απελευθέρωση του ενδο-

κυττάριου φωσφόρου. Αντίστοιχο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί στο 

σύνδρομο λύσης όγκου με την οξεία κυτταρική καταστροφή μετά χημειοθε-

ραπεία. Σπανιότερα, υπασβεστιαιμία μ’ αυτό το μηχανισμό έχει αναφερθεί 

κατά την ενδοφλέβια χορήγηση αλάτων φωσφόρου.

7) Οξεία παγκρεατίτιδα: Στην οξεία παγκρεατίτιδα η απελευθέρωση 

της παγκρεατικής λιπάσης προκαλεί αποδόμηση του οπισθοπεριτοναϊκού 

λίπους, με αποτέλεσμα τα ελεύθερα λιπαρά οξέα που παράγονται να συν-

δέονται με το ασβέστιο στο περιτόναιο (σαπωνοποίηση) οδηγώντας σε 

υπασβεστιαιμία(2,3,7). Η υπομαγνησιαιμία και η υπολευκωματιναιμία μπορεί 

επίσης να συμμετέχουν στην πρόκληση της υπασβεστιαιμίας που χαρα-

κτηρίζει την οξεία παγκρεατίτιδα.

8) Έλλειψη μαγνησίου και υπομαγνησιαιμία: Η υπασβεστιαιμία και 

η υπομαγνησιαιμία συχνά συνυπάρχουν και είναι αποτέλεσμα, είτε μειω-

μένης διαιτητικής πρόσληψης, είτε μειωμένης εντερικής απορρόφησης των 

δισθενών κατιόντων(2,3,4,7). Έχει αναφερθεί ότι η βαριά υπομαγνησιαιμία δι-

αταράσσει την έκκριση της PTH και ανταγωνίζεται την περιφερική της δρά-

ση στα κύτταρα-στόχου, με αποτέλεσμα την πρόκληση της υπασβεστιαιμί-

ας. Συγκεκριμένα αντινεοπλασματικά φάρμακα, όπως η cis-πλατίνη, που 
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προκαλούν συχνά υπομαγνησιαιμία, μπορούν να προκαλέσουν και πτώση 

του ασβεστίου ορού διαμέσου αυτού του μηχανισμού.

9) Χορήγηση διαλυμάτων κιτρικών: Η μετάγγιση αίματος συντηρημέ-

νου με κιτρικά ή η χρήση διαλυμάτων κιτρικού ως αντιπηκτικού κατά την 

αιμοκάθαρση, πλασμαφαίρεση κ.ά μπορεί να οδηγήσει σε βαριά υπασβε-

στιαιμία εξαιτίας άμεσης ένωσης των ανιόντων κιτρικού με το ιονισμένο 

ασβέστιο(4,7).

10) Γενετικά σύνδρομα νεφρικής απώλειας ασβεστίου: Σπάνια 

γενετικά σύνδρομα μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρική απώλεια ασβεστί-

ου και υπασβεστιαιμία. Η οικογενής υπασβεστιαιμία με υπερασβεστιου-

ρία (familial hypocalcemia with hypercalciuria) και σπανιότερα, ο τύπος 

V του συνδρόμου Bartter προκαλούν ασβεστιουρία διαμέσου αυξημένης 

ευαισθησίας/συνεχούς ενεργοποίησης του υποδοχέα του ασβεστίου (Cal-

cium sensing receptor-CaSR) των νεφρικών σωληναρίων και αναστολής 

της νεφρικής επαναρρόφησης του ασβεστίου(3,4).

11) Σηπτική καταπληξία: Έχει αναφερθεί ότι η τοξιναιμία που χαρα-

κτηρίζει τη σηπτική καταπληξία μπορεί να προκαλέσει υπασβεστιαιμία, δι-

αμέσου μηχανισμών που δεν έχουν διευκρινιστεί ως αυτή τη στιγμή(3,4). Κα-

θώς η μυοκαρδιακή λειτουργία και η αγγειακή συσταλτικότητα συνδέονται 

άμεσα με τα επίπεδα του ιονισμένου ασβεστίου, η υπασβεστιαιμία σ’ αυτή 

την κατάσταση μπορεί να συμμετέχει έως ένα βαθμό στην κυκλοφορική 

ανεπάρκεια που αναπτύσσεται στη σηπτική καταπληξία.

3. Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα των ασθενών με υπασβεστιαιμία εξαρτάται τόσο από 

την ταχύτητα, όσο και από το βαθμό μείωσης των επιπέδων του ασβεστίου 

στον ορό. Παρότι γενικά η μείωση του συνολικού ασβεστίου κάτω από τα 
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7 mg/dl συνοδεύεται συνήθως από συμπτώματα, υπάρχουν ασθενείς με 

βαθμιαία εγκατάσταση υπασβεστιαιμίας που παραμένουν πλήρως ελεύ-

θεροι συμπτωμάτων με επίπεδα ασβεστίου ορού αρκετά χαμηλότερα. Οι 

εκδηλώσεις της υπασβεστιαιμίας διακρίνονται ανάλογα με το σύστημα που 

πάσχει, στις παρακάτω:

1) Νευρομυικές εκδηλώσεις: Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας των επι-

πέδων του εξωκυττάριου ασβεστίου στη φυσιολογική νευρική και νευρομυ-

ική αγωγιμότητα, οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις της υπασβεστιαιμίας είναι 

νευρομυικές(1-4,7). Κατά την εγκατάσταση οξείας υπασβεστιαιμίας, τα αρχικά 

συμπτώματα είναι αιμωδίες/παραισθησίες στα δάκτυλα και περιστοματικές 

παραισθησίες. Αυτές ακολουθούνται από την κλινική σφραγίδα της υπα-

σβεστιαιμίας, την τετανία, που αποτελεί μία κατάσταση ακούσιων τονικών 

μυικών συσπάσεων, οι οποίες είναι συνήθως επώδυνες. Συνήθως οι συ-

σπάσεις αφορούν στα χέρια, αρχίζουν με προσαγωγή του αντίχειρα και 

ακολουθούν κάμψη των μετακαρποφαλλαγγικών αρθρώσεων, έκταση των 

μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων και κάμψη των καρπών (χειρ μαιευτήρος). 

Ανάλογες συσπάσεις μπορούν να εμφανιστούν στα σφυρά, αλλά και σε άλ-

λες μυικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων του επικίνδυνου σπασμού των 

λαρυγγικών μυών (laryngeal stridor), αλλά και γενικευμένων σπασμών. 

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα μπορεί να εμφανίσει μη ειδικές αλλοιώσεις, 

όπως η αύξηση των βραδέων κυμάτων υψηλού δυναμικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως τετανία δεν εμφανίζεται μόνο σε αμιγή 

υπασβεστιαιμία(1-4,7). Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση τετανίας στην οξεία 

αναπνευστική αλκάλωση εξαιτίας υπεραερισμού. Η οξεία αύξηση του ρΗ, 

οδηγεί σε ταχεία αποδέσμευση των Η+ από την αλβουμίνη του ορού, προά-

γοντας την αυξημένη σύνδεση του ασβεστίου στις ελεύθερες πλέον αρνητι-

κά φορτισμένες θέσεις σύνδεσης της αλβουμίνης και σε ταχεία μείωση της 

συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό. Επίσης, κλινική εικόνα 
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τετανίας μπορεί να εμφανιστεί σε υπομαγνησιαιμία.

Υπασβεστιαιμία μικρότερης βαρύτητας (ολικό ασβέστιο 7-8,4 mg/dl) 

μπορεί να συνδέεται με υποκλινική διαταραχή της νευρομυικής δραστη-

ριότητας. Η τελευταία μπορεί να αποκαλυφθεί με τις κλασικές κλινικές δο-

κιμασίες των σημείων Chvostek και Trousseau(4,13,14). Το σημείο Chvostek 

προκαλείται με πλήξη του προσωπικού νεύρου περίπου 2 cm μπροστά 

από το λοβίο του αυτιού κάτω από το ζυγωματικό τόξο. Η θετική απάντηση 

μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό της υπασβεστιαιμίας από μία 

απλή σύσπαση, η οποία εκδηλώνεται με κίνηση της γωνίας του στόμα-

τος, έως σπασμό όλων των προσωπικών μυών ετερόπλευρα (Εικόνα 1). 

Το σημείο Trousseau προκαλείται με εφαρμογή πίεσης με την περιχειρίδα 

του πιεσομέτρου 20 mmHg πάνω από τη συστολική αρτηριακή πίεση για 

τουλάχιστον 3 λεπτά. Θετική απάντηση θεωρείται ο σπασμός του καρπού 

(Εικόνα 2). Το σημείο Trousseau είναι πιο ειδικό από το σημείο Chvostek, 

καθώς το σημείο Chvostek εμφανίζεται θετικό σε περίπου 10% και το ση-

μείο Trousseau σε 1-4% των ασθενών με φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου 

ορού(4,13,14).

Εικόνα 1: Πρόκληση του σημείου Chvostek (από [14], τροποποιημένο)
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Εικόνα 2: Πρόκληση του σημείου Trousseau (από [14], τροποποιημένο)

Σε καταστάσεις χρόνιας υπασβεστιαιμίας μπορούν να αναπτυχθούν 

και άλλες εκδηλώσεις από το νευρικό και το μυϊκό σύστημα(2-4,7,15). Αυτές 

περιλαμβάνουν εύκολη κόπωση και μυική αδυναμία, ευερεθιστότητα, δια-

ταραχές μνήμης, κατάθλιψη, οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, με σύγχυση 

και παραισθήσεις και εγκεφαλικό ψευδοόγκο με αύξηση της ενδοκράνιας 

πίεσης. Ακόμη, περίπου 20% των παιδιών με χρόνια υπασβεστιαιμία μπο-

ρούν να αναπτύξουν διανοητική καθυστέρηση.

2) Καρδιακές εκδηλώσεις: Η βασική καρδιακή επίπτωση της υπασβε-

στιαιμίας είναι η καθυστερημένη επαναπόλωση, με χαρακτηριστική επιμή-

κυνση των διαστημάτων QT και ST. Μεταξύ των ηλεκτροκαρδιογραφικών 

αλλοιώσεων σε ασθενείς με υπασβεστιαιμία, περιγράφονται επίσης οξυ-

κόρυφα κύματα Τ. Η διαταραχές επαναπόλωσης μπορούν να οδηγήσουν 

σε διάφορες καρδιακές αρρυθμίες και κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Έχει 

επίσης περιγραφεί επιδείνωση υφιστάμενης καρδιακής ανεπάρκειας από 

την υπασβεστιαιμία, με πιθανότερο μηχανισμό τη διαταραχή της σύζευξης 

μεταξύ διέγερσης και σύσπασης(2-4,7).
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3) Οφθαλμικές εκδηλώσεις: Σε ασθενείς με χρόνια υπασβεστιαιμία 

είναι σχετικά συχνή η ανάπτυξη υποκάψιου καταρράκτη, η βαρύτητα του 

οποίου σχετίζεται με τη διάρκεια και το βαθμό της υπασβεστιαιμίας. Επί-

σης, έχει αναφερθεί σπανιότερα η ανάπτυξη οιδήματος θηλής, εξαιτίας αύ-

ξησης της ενδοκράνιας πίεσης, όπως περιγράφηκε παραπάνω(2-4,7).

4) Δερματικές εκδηλώσεις: Διάφορες δερματικές εκδηλώσεις μπορεί 

να εμφανιστούν σε ασθενείς με χρόνια υπασβεστιαιμία. Μεταξύ αυτών 

ξηρότητα και αυξημένη απολέπιση δέρματος, εύθραυστα νύχια και μείω-

ση ή εξαφάνιση της τριχοφυΐας στην ηβική περιοχή και τη μασχάλη είναι 

τα πιο συχνά και εμφανίζονται συνήθως σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπο-

παραθυρεοειδισμό. Ειδικές δερματικές παθήσεις όπως το ερπητοειδές 

κηρίο έχουν επίσης περιγραφεί με αυξημένη συχνότητα σε ασθενείς με 

υπασβεστιαιμία(2-4,7).

4. Διάγνωση και διαφορική διάγνωση

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το ιονισμένο και όχι το ολικό ασβέ-

στιο του ορού είναι αυτό που έχει βιολογική σημασία και ως εκ τούτου, βρί-

σκεται φυσιολογικά κάτω από συνεχή και στενή ρύθμιση. Συνεπώς, ο όρος 

υπασβεστιαιμία αναφέρεται στη μείωση των τιμών του ιονισμένου ασβεστί-

ου και όχι του ολικού, τις τιμές του οποίου κατά συνθήκη χρησιμοποιούνται 

στην κλινική πράξη (με φυσιολογικά όρια 8,4-10,2 mg/dl ή 2,1-2,6 mmol/L). 

Με βάση τα παραπάνω, το αρχικό σημείο στη διερεύνηση ενός ευρήματος 

χαμηλού ολικού ασβεστίου ορού είναι αν αυτό συνοδεύεται από μείωση 

του ιονισμένου ασβεστίου (αληθής υπασβεστιαιμία) ή όχι(1-4,16,17). Ως γνω-

στόν, από το ολικό ασβέστιο αίματος, περίπου το 40-45% είναι δεσμευμέ-

νο με τα λευκώματα του πλάσματος, 10% είναι σε μορφή συμπλεγμάτων 
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με φωσφορικά, κιτρικά, ανθρακικά και άλλα ανιόντα και περίπου 45-50% 

βρίσκεται στη μορφή του ιονισμένου ασβεστίου. Παρότι διάφοροι παράγο-

ντες μπορούν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου, 

ο πιο συχνός στην κλινική πράξη είναι οι μεταβολές της αλβουμίνης του 

ορού. Η μείωση της αλβουμίνης του ορού οδηγεί σε μείωση του συνολικά 

μετρούμενου ασβεστίου, αλλά ταυτόχρονα οδηγεί σε μείωση του κλάσμα-

τος του ασβεστίου που είναι συνδεμένο με τα λευκώματα, επηρεάζοντας σε 

μικρότερο βαθμό τη συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου(1-4,16,17).

Αντί της μέτρησης απευθείας του ιονισμένου ασβεστίου, έχει επικρατή-

σει εδώ και χρόνια στην κλινική πράξη η έννοια του «διορθωμένου ασβε-

στίου», που αντιπροσωπεύει τη θεωρητική τιμή ολικού ασβεστίου του ορού 

για ένα συγκεκριμένο ασθενή, αν θεωρηθεί ότι η αλβουμίνη του ορού βρι-

σκόταν σε φυσιολογικό επίπεδο, το οποίο κατά συνθήκη τοποθετείται στα 

4 mg/dl. Το «διορθωμένο ασβέστιο» υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

Διορθωμένο ασβέστιο = Μετρούμενο ασβέστιο + [0,8 x (4 - αλβουμίνη 

ορού)], μ’ όλες τις τιμές σε mg/dl(3, 16,17). Μ’ άλλα λόγια, για κάθε πτώση της 

αλβουμίνης κατά 1 mg/dl από τη μέση φυσιολογική τιμή των 4 mg/dl, η τιμή 

του διορθωμένου ασβεστίου προκύπτει με πρόσθεση 0,8 mg/dl στην τιμή 

του μετρούμενου ασβεστίου και το αντίθετο. Για παράδειγμα, ένας ασθενής 

με μετρούμενο ασβέστιο 8 mg/dl και αλβουμίνη ορού 3 mg/dl, θα έχει διορ-

θωμένο ασβέστιο 8 + [0,8 x (4-3)] = 8,8 mg/dl. Έτσι, γίνεται εμφανές ότι το 

αρχικό εύρημα της υπασβεστιαιμίας δεν είναι αληθές, αλλά οφείλεται στη 

χαμηλή αλβουμίνη ορού.

Παρότι η παραπάνω μέθοδος έχει επικρατήσει και τα περισσότερα ερ-

γαστήρια διεθνώς παρέχουν και την τιμή του διορθωμένου ασβεστίου μαζί 

με το ολικό, διάφοροι άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν απευθεί-

ας το ιονισμένο ασβέστιο ή να μεταβάλλουν τη σχέση σύνδεσης του ασβε-
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στίου με τα λευκώματα του ορού, όπως οι μεταβολές του pH ή η σήψη. 

Ακόμη, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σωστή μέτρηση του ολικού 

ασβεστίου, όπως η «επιμόλυνση» των φιαλιδίων λήψης αίματος με EDTA 

ή η χρήση σκιαστικών με βάση το γανδολίνιο στον ασθενή(4,7,16,17). Σε κάθε 

περίπτωση διαγνωστικής αμφιβολίας, ορθό είναι να μετράται απευθείας το 

ιονισμένο ασβεστίου του ορού, δυνατότητα που υπάρχει σε αρκετά εργα-

στήρια.

Η περαιτέρω απαιτούμενη διάκριση μεταξύ οξείας και χρόνιας υπασβε-

στιαιμίας και η αναγνώριση της κλινική βαρύτητας της θα στηριχτεί στο 

συνδυασμό των συμπτωμάτων του ασθενούς, των ευρημάτων της κλινικής 

εξέτασης (με έμφαση στα σημεία Chvostek και Trousseau), καθώς επίσης 

και στα αποτελέσματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, όπως αυτά περι-

γράφηκαν προηγούμενα. Είναι προφανές ότι σε περιπτώσεις οξείας συ-

μπτωματικής υπασβεστιαιμίας η επείγουσα αντιμετώπιση είναι απαραίτητο 

να προηγηθεί της περαιτέρω διαγνωστικής διερεύνησης. Σε ήπια υπασβε-

στιαιμία με έλλειψη συμπτωμάτων, η διόρθωση του ασβεστίου ορού μπο-

ρεί να γίνει παράλληλα με την πρόοδο του διαγνωστικού ελέγχου(3,4).

Συγκέντρωση βιοχημικών παραμέτρων στον ορό

Παραθορμόνη Φωσφόρος Αλκαλική 
φωσφατάση

25(ΟΗ)D3

Συνήθεις αιτίες

Νεφρική νόσος Υψηλή Υψηλή Φυσιολογική 

ή υψηλή

Φυσιολογική 

ή χαμηλή

Υποπαραθυρεοειδι-

σμός κάθε αιτιολογίας

Χαμηλή Υψηλή Φυσιολογική Φυσιολογική

Ανεπάρκεια βιταμίνης 

D κάθε αιτιολογίας

Υψηλή Χαμηλή Φυσιολογική 

ή υψηλή

Χαμηλή
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Σπάνιες αιτίες

Αντίσταση στην 

παραθορμόνη/

Ψευδοϋποπαρα-

θυρεοειδισμός

Υψηλή Υψηλή Φυσιολογική Φυσιολογική

Αντίσταση στη 

βιταμίνη D3

Υψηλή Χαμηλή Φυσιολογική Φυσιολογική

Οικογενής 

υπασβεστιαιμία με 

υπερασβεστιουρία

Φυσιολογική Φυσιολογική Φυσιολογική Φυσιολογική

Υπομαγνησιαιμία Φυσιολογική ή 

χαμηλή

Φυσιολογική Φυσιολογική Φυσιολογική 

ή χαμηλή

«Σύνδρομο 

πεινασμένου οστού»

Φυσιολογική ή 

χαμηλή

Φυσιολογική 

ή χαμηλή

Φυσιολογική Φυσιολογική

Οστεοβλαστικές 

μεταστάσεις

Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Φυσιολογική

Πίνακας 2: Διαγνωστική προσέγγιση της υπασβεστιαιμίας με βάση τα επίπεδα 

των βασικών βιοχημικών παραμέτρων

Η διαφορική διάγνωση μεταξύ των συνήθων αιτίων υπασβεστιαιμίας, 

μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιτευχθεί με ευκολία με βάση το ιστο-

ρικό, την κλινική εξέταση του ασθενούς και ορισμένες απλές εργαστηρια-

κές εξετάσεις. Το ιστορικό και η κλινική εικόνα συνήθως επαρκούν για τη 

διάγνωση αρκετών αιτίων οξείας υπασβεστιαιμίας, όπως το hungry bone 

syndrome, η ραβδομυόλυση, η οξεία παγκρεατίτιδα και η χορήγηση κι-

τρικών, ενώ για τα συνήθη αιτία χρόνιας υπασβεστιαιμίας η διαγνωστική 

προσέγγιση στηρίζεται συνήθως σε ανάλυση των τιμών της PTH, του φω-

σφόρου, του μαγνησίου και της αλκαλικής φωσφατάσης ορού, όπως φαί-

νεται στον Πίνακα 2(3,4,7,16,17). Επιπλέον εξετάσεις, όπως ο προσδιορισμός 

των επιπέδων της 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3, της αποβολής ασβεστίου, 
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φωσφόρου, Mg2+ κ.ά σε ούρα 24ώρου και άλλες μπορεί να απαιτηθούν σε 

ορισμένες περιπτώσεις(3,4).

Ο προσδιορισμός της PTH ορού είναι κεντρικής σημασίας και συνή-

θως κατευθύνει τη διαγνωστική προσέγγιση της υπασβεστιαιμίας (Πίνα-

κας 2, Εικόνα 3). Η φυσιολογικά αναμενόμενη ανταπόκριση των παρα-

θυρεοειδών στην αληθή υπασβεστιαιμία, με βάση το κύκλωμα αρνητικής 

ανατροφοδότησης, είναι η αύξηση της PTH ορού ανάλογη με το βαθμό 

μείωσης του ιονισμένου ασβεστίου. Έτσι, εύρεση επιπέδων PTH εντός 

των φυσιολογικών ορίων παράλληλα με χαμηλό ιονισμένο ασβέστιο, είναι 

«απρόσφορα» χαμηλή και ένδειξη υποκείμενης παθολογίας των παραθυ-

ρεοειδών. Με βάση τα παραπάνω, τα επίπεδα της PTH είναι μειωμένα ή 

στα κατώτερα φυσιολογικά όρια στον υποπαραθυρεοειδισμό οποιασδήπο-

τε αιτιολογίας, στη χρόνια υπομαγνησιαιμία και στο σπάνιο σύνδρομο της 

οικογενούς υπασβεστιαιμίας με υπερασβεστιουρία, εξαιτίας της αυξημένης 

ευαισθησίας του CaSR στο ασβέστιο. Αντίθετα, η ανίχνευση υψηλής PTH 

με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία είναι ενδεικτική ΧΝΝ, ενώ υψηλή PTH 

ανευρίσκεται επίσης σε κάθε περίπτωση υπασβεστιαιμίας από ανεπάρκεια 

ή αντίσταση στη βιταμίνη D3 και σε καταστάσεις αντίστασης στη δράση 

της PTH (ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός, φάρμακα που αναστέλλουν την 

οστεοκλαστική απορρόφηση)(4,7).
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Εικόνα 3: Αλγόριθμος της βασικής διαγνωστικής προσέγγισης της υπασβεστι-

αιμίας

Η συγκέντρωση του φωσφόρου ορού είναι επίσης χρήσιμη στη διά-

κριση μεταξύ των αιτίων της υπασβεστιαιμίας (Πίνακας 2). Αυτή αναμένε-

ται να είναι αυξημένη στη ΧΝΝ, αλλά και στον υποπαραθυρεοειδισμό και 

τον ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό εξαιτίας ανεπάρκειας και αντίστασης στη 

δράση της PTH αντίστοιχα. Επίσης, αυξημένα θα είναι τα επίπεδα φωσφό-

ρου στη ραβδομυόλυση και στο σύνδρομο λύσης όγκου. Αντίθετα, επίπε-

δα φωσφόρου μειωμένα ή στα κατώτερα φυσιολογικά μπορεί να εμφανι-

στούν στις καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια ή αντίστα-

ση βιταμίνης D3, στην οξεία παγκρεατίτιδα και φυσιολογικά επίπεδα στην 

υπομαγνησιαιμία(4,7,16,17). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι γνωστοί περιορισμοί της ερμηνείας των επιπέδων του φωσφό-

ρου ορού, όπως η μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τα επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης μπορούν να είναι χρήσιμα στη 

διαφορική διάγνωση των αιτίων της υπασβεστιαιμίας, ως δείκτης βαρύ-

τητας της οστικής νόσου, πάντοτε με τους γνωστούς περιορισμούς στην 
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ερμηνεία τους. Έτσι υψηλή αλκαλική φωσφατάση συναντάται συνήθως 

στις οστεοβλαστικές μεταστάσεις, υψηλή ή φυσιολογική αλκαλική φωσφα-

τάση μπορεί να ανευρεθεί σε XNN και σε ανεπάρκεια της βιταμίνης D3, 

αλλά σε καταστάσεις αντίστασης στην PTH η συγκέντρωσή της θα είναι 

πάντοτε φυσιολογική. Επίσης, φυσιολογική θα είναι η αλκαλική φωσφατά-

ση στον υποπαραθυρεοειδισμό, οποιασδήποτε αιτιολογίας(4,7). Η μέτρηση 

της 25(ΟΗ)D3 και της 1,25(ΟΗ)2D3, είναι χρήσιμη στη διάγνωση και διαφο-

ρική διάγνωση περιπτώσεων ανεπάρκειας και αντίστασης στη βιταμίνη D3 

(Πίνακας 2)(4,7,16).

Η συνολική αποβολή ασβεστίου στα ούρα 24ωρου είναι αυξημένη στην 

οικογενή υπασβεστιαιμία με υπερασβεστιουρία και κατά τη θεραπεία του 

υποπαραθυρεοειδισμού με συμπληρώματα ασβεστίου ή/και ανάλογα της 

βιταμίνης D3, ενώ είναι συνήθως μειωμένη σ’ όλες τις άλλες καταστάσεις 

που προκαλούν υπασβεστιαιμία. Ωστόσο, η κλασματική απέκκριση ασβε-

στίου στα ούρα είναι αυξημένη στον υποπαραθυρεοειδισμό, στην πολυου-

ρική φάση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και στη προχωρημένη ΧΝΝ 

και μειωμένη σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις υπασβεστιαιμίας(7). Η αποβολή 

φωσφόρου στα ούρα 24ωρου είναι μειωμένη στον υποπαραθυρεοειδισμό, 

στον ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό και στη χρόνια υπομαγνησιαιμία. Αντί-

θετα, μπορεί να είναι υψηλή είναι στις κλινικές καταστάσεις ανεπάρκειας 

της βιταμίνης D3, εξαιτίας της αντιρροπιστικής αύξησης της PTH(7).

Πιο ειδικές πληροφορίες και δοκιμασίες μπορεί να είναι χρήσιμες για 

την επιμέρους διάγνωση ορισμένων αιτίων υπασβεστιαιμίας. Για παρά-

δειγμα, ενδοκράνιες επασβεστώσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή των βασικών 

γαγγλίων του εγκεφάλου, παρατηρούνται ακτινολογικά στο 20% περίπου 

των ασθενών με ιδιοπαθή υποπαραθυρεοειδισμό, ενώ σε πολύ μικρό 

ποσοστό ανευρίσκονται επασβεστώσεις σε περιπτώσεις μετεγχειρητικού 

υποπαραθυρεοειδισμού ή ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμού(7). Η ανάπτυξη 
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υπασβεστιαιμίας σε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα, μπορεί να είναι απο-

τέλεσμα συνδρόμου λύσης όγκου ή οστεοβλαστικών μεταστάσεων, όπως 

αναφέρθηκε, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η πιο συ-

χνή αιτία για τη μείωση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου στον ορό 

των ασθενών αυτών είναι η μείωση στα επίπεδα της αλβουμίνης ορού, 

ενώ το ιονισμένο ασβέστιο μπορεί να είναι φυσιολογικό(3). Σε ασθενείς 

με ΧΝΝ, η υπασβεστιαιμία εμφανίζεται στα πλαίσια του δευτεροπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού και συνοδεύεται από αυξημένο φώσφορο, PTH 

και ίσως, αλκαλική φωσφατάση(3,4,7). Πρέπει πάντως να σημειωθεί, ότι η 

πτώση των επιπέδων του ασβεστίου του ορού είναι η βιοχημική διαταραχή 

που εμφανίζεται χρονικά τελευταία στη φυσική πορεία του δευτεροπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού της ΧΝΝ, καθώς η αύξηση της PTH διατηρεί τα 

επίπεδα του ασβεστίου εντός φυσιολογικών ορίων για κάποιο διάστημα, 

με τίμημα την οστική νόσο. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η πρώιμη ανί-

χνευση και αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, 

έχουν μειώσει σημαντικά την εμφάνιση κλινικά έκδηλης υπασβεστιαιμίας σ’ 

αυτή την ομάδα ασθενών. Έτσι, η παρουσία ΧΝΝ δεν πρέπει να αποκλείει 

την διερεύνηση άλλων αιτίων υπασβεστιαιμίας, ιδίως αν η εμφάνιση της 

τελευταίας δεν συνάδει με τη φυσική πορεία του δευτεροπαθούς υπερπα-

ραθυρεοειδισμού.

Για τη διάγνωση του ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμού απαιτούνται πιο 

ειδικές δοκιμασίες(3). Σ’ αυτή την ομάδα των κληρονομικών διαταραχών 

υπάρχει μία μείωση στην ανταπόκριση των κυττάρων-στόχου στη δρά-

ση της PTH, συνήθως εξαιτίας ανεπαρκούς ανταπόκρισης του cAMP στη 

σύνδεση της PTH με τον υποδοχέα της. Η δοκιμασία έγχυσης PTH κατά 

Ellsworth-Howard μπορεί να συμβάλλει στη διάκριση των φυσιολογικών 

ατόμων, τα οποία εμφανίζουν άμεση αύξηση στα επίπεδα του cAMP στα 

ούρα (50-100 φορές υψηλότερα επίπεδα από τη βασική τιμή) από ασθενείς 
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με ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό τύπου 1Α και 1Β, στους οποίους υπάρχει 

μία μόλις 2-5 φορές αύξηση στα επίπεδα του cAMP στα ούρα. Η διάκρι-

ση μεταξύ των τύπων 1Α και 1Β, γίνεται συνήθως με βάση την κλινική 

εικόνα, καθώς οι ασθενείς τύπου 1Α εμφανίζουν και φαινότυπο οστεοδυ-

στροφίας Allbright, με κοντά μετακάρπια και μετατάρσια, κοντό ανάστημα, 

παχυσαρκία και ετερότοπες επασβεστώσεις (Εικόνα 4), ενώ οι ασθενείς 

τύπου 1Β εμφανίζουν μόνο την υπασβεστιαιμία. Έχει επίσης περιγραφεί ο 

ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός τύπου 2, όπου υπάρχει μειωμένη αποβολή 

φωσφόρου στα ούρα μετά από έγχυση PTH, παρά τη φυσιολογική αύξηση 

στα επίπεδα του cAMP. Τέλος ή εμφάνιση κλινικής εικόνας οστεοδυστρο-

φίας Allbright χωρίς διαταραχές του ασβεστίου, έχει επίσης περιγραφεί σε 

ορισμένες οικογένειες και χαρακτηρίζεται ως ψευδοψευδοϋποπαραθυρεο-

ειδισμός.

Εικόνα 4: Βράχυνση των μετακαρπίων οστών σε ασθενή με οστεοδυστροφία 

Allbright (από (4), τροποποιημένο)

5. Θεραπεία

Η θεραπευτική προσέγγιση της υπασβεστιαιμίας εξαρτάται από την τα-
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χύτητα έναρξης, τη βαρύτητά της και τη συμπτωματολογία του ασθενούς 

(Εικόνα 5). Πρέπει να σημειωθεί ότι η θεραπεία της υπασβεστιαιμίας δεν 

έχει μελετηθεί έως σήμερα με καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες κλινικές 

μελέτες και σε πολλά σημεία η θεραπευτική προσέγγιση στηρίζεται στην 

κλινική εμπειρία και τις απόψεις ειδικών.

Εικόνα 5: Αλγόριθμος της βασικής θεραπευτικής προσέγγισης της υπασβεστι-

αιμίας

1) Οξέως εμφανιζόμενη υπασβεστιαιμία: Η υπασβεστιαιμία που 

συνοδεύεται από συμπτώματα αυξημένης νευρομυικής διεγερσιμότητας 

απαιτεί επείγουσα ενδονοσοκομειακή θεραπεία. Ασυμπτωματικοί ασθενείς 

με επίπεδα διορθωμένου ασβεστίου ορού χαμηλότερα από 7 mg/dl, θεω-

ρείται ότι μπορεί να εμφανίσουν αιφνιδίως σοβαρή συμπτωματολογία και 

θα πρέπει επίσης να εισάγονται στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση(2-4,7,18-20). 

Η ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου αποτελεί τη βάση της θεραπείας σ’ αυ-

τές τις περιπτώσεις. Μία με δύο φύσιγγες 10 των ml γλυκονικού ασβεστίου 

10% (94 mg στοιχειακού ασβεστίου η κάθε μία) πρέπει να χορηγούνται 
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ενδοφλεβίως μέσα σε διάστημα 10 λεπτών, κατά προτίμηση διαλυμένες σε 

50 ή 100 ml διαλύματος γλυκόζης 5%. Αν δεν υπάρχει γλυκονικό ασβέστιο 

μπορεί να χορηγηθεί, είτε χλωριούχο ασβέστιο (272 mg στοιχειακού ασβε-

στίου ανά 10 ml) ή γλυκοεπτονικό ασβέστιο (90 mg στοιχειακού ασβεστίου 

ανά 10 ml). Το γλυκονικό ασβέστιο θεωρείται το σκεύασμα εκλογής για 

ενδοφλέβια χορήγηση, καθώς το χλωριούχο ασβέστιο είναι πιθανότερο να 

προκαλέσει δερματική νέκρωση σε περίπτωση διαφυγής. Ο ασθενής θα 

πρέπει να παρακολουθείται για σπασμό των λαρρυγγικών μυών και αν 

είναι αναγκαίο θα πρέπει να διασφαλίζεται η βατότητα των αεροφόρων 

οδών. Επίσης, κατά τη διόρθωση του ασβεστίου συστήνεται ταυτόχρονη 

ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση για την πιθανή εμφάνιση καρδι-

ακών αρρυθμιών(3,4,7,18). Ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη εμφανίζουν με-

γαλύτερη μυοκαρδιακή ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιπέδων του 

ασβεστίου ορού και κίνδυνο τοξικότητας. Γι’ αυτό το λόγο σ’ αυτούς, εκτός 

από ταυτόχρονη ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση απαιτείται προ-

σεκτική διόρθωση του ασβεστίου με βραδύτερο ρυθμό(4,7). Αν η υπασβεστι-

αιμία συνοδεύεται από οξέωση, η πρώτη πρέπει να αντιμετωπίζεται αρχικά 

και να ακολουθεί η διόρθωση της οξέωσης , για να μην προκληθεί περαι-

τέρω επιδείνωση της υπασβεστιαιμίας(3) . Εννοείται ότι κατά τη χορήγηση 

ασβεστίου δε θα πρέπει να χορηγούνται διαλύματα HCO3
- από την ίδια 

γραμμή, για αποφυγή δημιουργίας ανθρακικού ασβεστίου.

Η ως άνω έγχυση μπορεί να επαναλαμβάνεται μετά από λίγα λεπτά, 

μέχρι την ύφεση των συμπτωμάτων. Συχνά όμως αυτή η αντιμετώπιση 

προσφέρει μόνο προσωρινή ύφεση της συμπτωματολογίας και απαιτείται 

συνεχής έγχυση διαλυμάτων ασβεστίου με στόχο της πρόληψη της επα-

νεμφάνισης υπασβεστιαιμίας. Μία από τις προτεινόμενες λύσεις είναι η 

παρασκευή διαλύματος με 10 φύσιγγες γλυκονικού ασβεστίου 10% διαλυ-

μένες σε 1 L διαλύματος γλυκόζης 5% ή NaCl 0,9%. Ο αρχικός ρυθμός έγ-
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χυσης πρέπει να είναι 50 ml/ώρα με στόχο να διατηρηθεί το ασβέστιο ορού 

στο κατώτερο όριο των φυσιολογικών του τιμών και στη συνέχεια ή έγχυση 

μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τα επίπεδα ασβεστίου ορού(3,4,7,18). 

Γενικά, έγχυση με ρυθμό 15 mg στοιχειακού ασβεστίου/kgΣΒ, αναμένεται 

να αυξήσει τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό κατά 2-3 mg/dl σε 4 έως 

6 ώρες(3). Συστήνεται ταυτόχρονα με την ενδοφλέβια αναπλήρωση να γί-

νεται έναρξη χορήγησης συμπληρωμάτων ασβεστίου από το στόμα, ενώ 

εάν υπάρχει ανεπάρκεια της PTH θα πρέπει να χορηγείται επιπλέον και 

ένα ταχέως δρων παράγωγο της βιταμίνης D3 (λ.χ. καλσιτριόλη σε δόση 

1 μg/24ωρο). Επίσης, ασθενείς με υπασβεστιαιμία η οποία σχετίζεται με 

υπομαγνησιαιμία χρειάζονται και συμπληρωματική χορήγηση Mg2+ από το 

στόμα, ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια, ανάλογα με τη βαρύτητα του ελλείμματος 

Mg2+(7).

Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό αιμο-

κάθαρση, έχει αναφερθεί ότι, μετά την οξεία διόρθωση, η αντιμετώπιση 

της υπασβεστιαιμίας μπορεί να επιτευχθεί με μία συνεδρία αιμοκάθαρσης 

έναντι διαλύματος υψηλού σε ασβέστιο. Αυτή η τακτική έχει το πλεονέ-

κτημα της παράλληλης διόρθωσης της οξέωσης και των άλλων βιοχημι-

κών διαταραχών, αλλά σε παρουσία πολύ υψηλών επιπέδων φωσφόρου 

ορού μπορεί να οδηγήσει οξέως σε δημιουργία συμπλεγμάτων ασβεστίου-

φωσφόρου(3).

2) Χρόνια υπασβεστιαιμία: Σε ασθενείς με μικρότερου βαθμού υπα-

σβεστιαιμία η θεραπεία οφείλει να κατευθύνεται στην αντιμετώπιση της 

υποκείμενης αιτίας. Παράλληλα, η μέθοδος διόρθωσης αυτής καθαυτής της 

υπασβεστιαιμίας πρέπει επίσης να προσαρμόζεται στην υποκείμενη αιτία, 

παρότι οι κεντρικοί άξονες της θεραπείας είναι η χορήγηση συμπληρω-

μάτων ασβεστίου από το στόμα και παραγώγων της βιταμίνης D3
(2-4,7,19-20). 

Στόχος της θεραπείας είναι να παραμένει ο ασθενής ελεύθερος συμπτω-
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μάτων και το επίπεδο του ολικού ασβεστίου ορού μεταξύ 8,4-9,2 mg/dl και 

της συνολικής αποβολής ασβεστίου στα ούρα κάτω από 350 mg/24ωρο. 

Επίπεδα ασβεστίου χαμηλότερα απ’ αυτό το στόχο μπορεί να οδηγήσουν 

αιφνιδίως σε συμπτωματική υπασβεστιαιμία, ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο 

εμφάνισης καταρράκτη μακροχρονίως. Αντίθετα, συγκεντρώσεις ολικού 

ασβεστίου στα ανώτερα φυσιολογικά μπορεί προκαλέσουν υπερασβεστι-

ουρία και να οδηγήσουν μακροχρονίως σε ανάπτυξη νεφρολιθίασης και 

νεφρασβέστωσης(2-4,7,19-20).

Η από του στόματος χορήγηση ασβεστίου σε ασθενείς με χρόνια υπα-

σβεστιαιμία προτείνεται να είναι στα επίπεδα των 2-4 gr/24ωρο(3,4,7,19). Αυτές 

οι μεγάλες δόσεις επιτρέπουν τη χορήγηση μικρότερων δόσεων βιταμίνης 

D3 καθώς επίσης και τη γρηγορότερη ομαλοποίηση του ασβεστίου με αφαί-

ρεσή τους σε περίπτωση υπερασβεστιαιμίας ή τοξικότητας από τη βιταμίνη 

D3. Υπάρχουν αρκετά άλατα ασβεστίου διαθέσιμα για από του στόματος 

χορήγηση, όπως και σκευάσματα συνδυασμού ασβεστίου με βιταμίνη D3, 

το καθένα με μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Αυτό που πρέπει, όμως, 

να σημειωθεί είναι ότι τα διάφορα άλατα ασβεστίου διαφέρουν κατά πολύ 

στην περιεκτικότητά τους σε στοιχειακό ασβέστιο. Για παράδειγμά, η περιε-

κτικότητα σε ασβέστιο είναι 40% στο ανθρακικό άλας, 36% στο χλωριούχο, 

12% στο γαλακτικό και μόλις 8% στο γλυκονικό(7). Το γεγονός αυτό που 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπεία.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 και φυσιο-

λογική ηπατική και νεφρική λειτουργία, μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

χορήγηση των προδρόμων παραγώγων της βιταμίνης D3, όπως η εργοκα-

καλσιφερόλη (βιταμίνη D2) και χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3)(2-4,7,12,19). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η χρόνια θεραπεία περιλαμβάνει ένα σκεύασμα 

που περιέχει ασβέστιο και βιταμίνη D3, σε συνδυασμό, με δόση βιταμίνης 

D3 περίπου 800 IU/24ωρο. Η δόση αυτή είναι σχετικά χαμηλή και ασθενείς 



Υπασβεστιαιμία

234

με συμπτωματική ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 ή ασθενείς με μικρή αντα-

πόκριση πρέπει να λάβουν θεραπεία για μικρό διάστημα με υψηλότερες 

δόσεις, όπως 50000 IU από του στόματος ανά εβδομάδα για 8 εβδομάδες 

ή 300000 IU ενδομυϊκά κάθε 3 μήνες(4). Στον τύπο 2 της εξαρτώμενης από 

τη βιταμίνη D3 ραχίτιδας απαιτούνται επίσης υψηλές δόσεις βιταμίνης D3, 

εξαιτίας της αντίστασης στη δράση της.

Σε ασθενείς με υποπαραθυρεοειδισμό οι παράπανω μορφές της βι-

ταμίνης D3 είναι ανεπαρκείς, καθώς απαιτείται η δράση της PTH για τη 

μετατροπή της σε 1,25(ΟΗ)2D3. Κατά συνέπεια, η θεραπεία απαιτεί τη χο-

ρήγηση καλσιτριόλης ή αλφακαλσιδόλης(3,4). Τυπικά οι δόσεις έναρξης είναι 

0,5 μg καλσιτριόλης ή 1 μg αλφακαλσιδόλης ημερησίως, με τις δόσεις να 

αυξάνονται σταδιακά κάθε 4 έως 7 ημέρες, με στόχο να επιτευχθούν τα 

κατώτερα όρια του φυσιολογικού εύρους του ασβεστίου στον ορό(4). Τα τε-

λευταία χρόνια, ανασυνδυασμένα ανάλογα της PTH, η τεριπαταρίδη (PTH 

1-34) και το Preotact (PTH 1-84), έχουν πάρει ένδειξη για τη θεραπεία 

της οστεοπόρωσης, τόσο της πρωτοπαθούς, όσο και της δευτεροπαθούς 

μετά από μακρά χορήγηση γλυκοκορτικοειδών(21). Σύμφωνα με πρόσφατες 

μελέτες, η χορήγηση των σκευασμάτων αυτών σε ασθενείς με υποπαρα-

θυρεοειδισμό οδηγεί σε ομαλοποίηση των συγκεντρώσεων ασβεστίου και 

φωσφόρου ορού και μείωση της νεφρικής απώλειας ασβεστίου, δεδομένα 

που καθιστούν πιθανή την έγκριση χρήσης των σκευασμάτων αυτών και 

για ασθενείς με υποπαραθυρεοειδισμό(21).

Εφόσον επιτευχθούν σταθερές συγκεντρώσεις ασβεστίου στον ορό, τα 

επίπεδα του ασβεστίου έκτοτε πρέπει να ελέγχονται κάθε 3 ή 6 μήνες με 

ανάλογη προσαρμογή της δοσολογίας(2-4,7,19-20). Όπως αναφέρθηκε, ο κύρι-

ος μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι η ανάπτυξη νεφρολιθίασης και νεφρα-

σβέστωσης, ως αποτέλεσμα της υπερασβεστιουρίας. Για το λόγο αυτό, η 
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άριστη αντιμετώπιση πρέπει να περιλαμβάνει μία η περισσότερες συλλογές 

ούρων 24ώρου για τον ακριβή προσδιορισμό του ασβεστίου των ούρων. 

Σε περίπτωση υπερασβεστιουρίας, η χρήση θειαζιδικών διουρητικών που 

αυξάνουν την επαναρρόφηση του ασβεστίου στο άπω σωληνάριο θεωρεί-

ται ιδιαίτερα επωφελής, καθώς μπορεί να ελαττώσει και τις απαιτούμενες 

δόσεις ασβεστίου και βιταμίνης D3 από το στόμα(3,4,7).

Σε ότι αφορά στην ειδική αντιμετώπιση της υπασβεστιαιμίας που απαι-

τείται σε ορισμένες από τις καταστάσεις του Πίνακα 1, η θεραπεία της 

υπασβεστιαιμίας στη XNN αποτελεί τμήμα της συνολικής θεραπείας του 

δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού της XNN. Η ανάπτυξη αυτού 

του θέματος, το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό στη νεφρολογική κοινότητα, 

εκφεύγει των ορίων του παρόντος κεφαλαίου. Η θεραπεία του ψευδοϋ-

ποπαραθυρεοειδισμού και του συνδρόμου πεινασμένου οστού στηρίζονται 

στις ίδιες αρχές, αλλά στη δεύτερη περίπτωση απαιτούνται συνήθως πολύ 

μεγάλες δόσεις από του στόματος ασβεστίου, πιθανώς για μεγάλο χρονι-

κό διάστημα, έως ότου αναλάβει ο αυτομεταμοσχευθείς παραθυρεοειδής 

αδένας(3,4). Σε καταστάσεις υπομαγνησιαιμίας, ευνόητο είναι ότι απαιτείται 

διόρθωση του ελλείμματος Mg2+, καθώς η διόρθωση της υπασβεστιαιμίας 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί εάν δεν αποκατασταθούν πρώτα τα επίπεδα 

του Mg2+(3,7). Η υπασβεστιαιμία που συνοδεύει τη χρήση διαλυμάτων κι-

τρικών, απαιτεί συνήθως επείγουσα αντιμετώπιση. Στις περιπτώσεις αυ-

τές επιβάλλεται πρόληψη της υπασβεστιαιμίας με ενδοφλέβια χορήγηση 

ασβεστίου, σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένα πρωτόκολλα, ανάλογα με 

το λόγο της χορήγησης κιτρικών. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις του πίνακα 

1, η θεραπεία συνήθως κατευθύνεται στην υποκείμενη νόσο.
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6. Επίλογος

Η υπασβεστιαιμία αποτελεί μία σχετικά συχνή βιοχημική διαταραχή, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές απειλητικές για τη ζωή. Γι’ αυτό 

το λόγο, η συμπτωματική ή η βαριά υπασβεστιαιμία απαιτούν έγκαιρη διά-

γνωση και επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση. Η προσεκτική αξιολόγη-

ση του ιστορικού, της κλινικής εικόνας και ορισμένων βασικών εργαστηρι-

ακών εξετάσεων μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να οδηγήσουν 

σύντομα στην ορθή αιτιολογική διάγνωση και, έτσι, να κατευθύνουν της 

χρόνια θεραπευτική αντιμετώπιση.
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Ερωτήσεις

1. Ο θάνατος εξαιτίας υπασβεστιαιμίας μπορεί να προέλθει από:

α) Σπασμό του διαφράγματος;

β) Σπασμό των λαρυγγικών μυών;

γ) Κολποκοιλιακό αποκλεισμό;

δ) Τα β και γ;

2. Οι ασθενείς με χρόνια υπασβεστιαιμία μπορεί να αναπτύξουν από 

τους οφθαλμούς:

α) Αμφιβληστροειδοπάθεια;

β) Γλαύκωμα;

γ) Καταρράκτη;

δ) Επιπεφυκίτιδα;

3. Το διορθωμένο ασβέστιο σε mg/dl υπολογίζεται από τον τύπο:

α) Μετρούμενο ασβέστιο + [0,8 x (4 - αλβουμίνη ορού)];

β) Μετρούμενο ασβέστιο - [0,8 x (4 + αλβουμίνη ορού)];

γ) Μετρούμενο ασβέστιο + [0,8 x (3,5 - αλβουμίνη ορού)];

δ) Μετρούμενο ασβέστιο - [0,6 x (3,5 - αλβουμίνη ορού)];
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4. Η οξεία συμπτωματική υπασβεστιαιμία πρέπει να αντιμετωπίζεται με:

α) Από του στόματος χορήγηση ανθρακικού ασβεστίου;

β) Ενδοφλέβια χορήγηση γλυκονικού ασβεστίου;

γ) Από του στόματος χορήγηση γλυκοεπτονικού ασβεστίου;

δ) Ενδοφλέβια χορήγηση χλωριούχου ασβεστίου;

5. Ασθενείς με χρόνια υπασβεστιαιμία και ανεπάρκεια της PTH χρει-

άζονται:

α) 0,5-1 gr/24ωρο από του στόματος ασβεστίου και χοληκαλσιφερόλη ή 

εργοκαλσιφερόλης;

β) 2-4 gr/24ωρο από του στόματος ασβεστίου και χοληκαλσιφερόλη ή ερ-

γοκαλσιφερόλης;

γ) 0,5-1 gr/24ωρο από του στόματος ασβεστίου και καλσιτριόλη ή αλφα-

καλσιδόλη;

δ) 2-4 gr/24ωρο από του στόματος ασβεστίου και καλσιτριόλη ή αλφακαλ-

σιδόλη;

Απαντήσεις

1. δ

2. γ

3. α

4. β

5. δ
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Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός- 
Νεφρική οστεοδυστροφία 

Ευστάθιος Μητσόπουλος
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄, Νεφρολογικό Τμήμα 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Κύρια σημεία

- Ο όρος νεφρική οστεοδυστροφία περιορίζεται σήμερα στη μελέτη των διαταρα-

χών της μορφολογίας του οστού όπως εμφανίζονται στην οστική βιοψία

- Η ινώδης κυστική οστεΐτιδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση του οστικού 

μεταβολισμού με αύξηση των οστεοκλαστών, των οστεοβλαστών και του ρυθμού 

σχηματισμού του οστού, ενώ η εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στο μέτωπο μεταλλο-

ποίησης είναι φυσιολογική ή αυξημένη

- Στην οστεομαλακία παρατηρείται ελαττωματική μεταλλοποίηση εξαιτίας έλλει-

ψης της βιταμίνης D3 με αποτέλεσμα την πάχυνση της στιβάδας του οστεοειδούς

- Στην αδυναμική νόσο παρατηρείται ελαττωματική μεταλλοποίηση εξαιτίας έλλει-

ψης της βιταμίνης D3 με αποτέλεσμα την πάχυνση της στιβάδας του οστεοειδούς

- Η νεφρική απέκκριση του φωσφόρου παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στις 

μεταβολές των επιπέδων του φωσφόρου στον ορό. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε 

στην υπόθεση της ύπαρξης ορμονών που ρυθμίζουν (αυξάνουν) την απέκκριση του 

φωσφόρου και οι οποίες ονομάστηκαν φωσφατονίνες

- Τα επίπεδα της καλσιτριόλης μειώνονται σε πρώιμα στάδια της ΧΝΝ (GFR=40-

80 ml/min) κυρίως εξαιτίας της κατακράτησης του φωσφόρου και της ελάττωσης της 

λειτουργούσας νεφρικής μάζας

- Εκτός από την κατακράτηση του φωσφόρου και άλλες ουσίες όπως το ουρικό 

οξύ και διάφορες ουραιμικές τοξίνες ενοχοποιούνται για τη μείωση της παραγωγής 

της 1,25(OH)2D3 από την 25(OH)D3

- Το μέγεθος των παραθυρεοειδών αδένων θεωρείται αρκετά καλό κριτήριο της 
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βαρύτητας του ΔΥΠΘ

- Οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος παραθυρεοειδείς αδένες παρουσιάζουν συχνότερα 

οζώδη υπερπλασία παρά διάχυτη. Η νεοπλαστική αυτή ανάπτυξη του παραθυρεο-

ειδικού ιστού θεωρείται ότι συνοδεύει βαρύτερες μορφές ΔΥΠΘ, υποδηλώνει αυτό-

νομη ανάπτυξη και αντιστοιχεί στον παλαιότερο όρο «τριτογενής» υπερπαραθυρε-

οειδισμός

1. Εισαγωγή

Η πρώτη συσχέτιση μεταξύ νεφρικής βλάβης και οστικών διαταραχών 

έγινε από τον Lucas και δημοσιεύθηκε στο Lancet το1883(1). Αρκετά χρόνια 

αργότερα, το 1943 εισήχθη ο όρος νεφρική οστεοδυστροφία (ΝΟΔ) από 

τους Liu και Chu(2). Την περίοδο εκείνη η ΝΟΔ δεν αποτελούσε κύριο πρό-

βλημα στην αντιμετώπιση των ασθενών, διότι άμεση προτεραιότητα ήταν η 

επιβίωσή τους. Τις επόμενες όμως 10ετίες, η συνεχής βελτίωση των μεθό-

δων υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας και η παράταση της επιβίω-

σης των ασθενών είχε ως αποτέλεσμα η ΝΟΔ να γίνει συχνή επιπλοκή του 

τελικού σταδίου της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ). Στη συνέχεια, παρά 

τη μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε στην κατανόηση της παθογένειας και 

στην αντιμετώπιση της ΝΟΔ, αυτή συνέχισε να αποτελεί όπως και σήμερα 

ένα από τα σοβαρότερα κλινικά προβλήματα. Η KDIGO (Kidney Disease 

Improving Global Outcomes) εισήγαγε το 2005 τον όρο Χρόνια Νεφρική 

Νόσος - Διαταραχές Μετάλλων και Οστών με τα αρχικά ΧΝΝ-ΔΜΟ (chronic 

kidney disease - mineral bone disorders, CKD-MBD)(3). O όρος αυτός δημι-

ουργήθηκε για να περιγράψει το σύνδρομο της ΧΝΝ που σχετίζεται με τις 

διαταραχές των μετάλλων και των οστών καθώς και με τις καρδιαγγειακές 

επασβεστώσεις. Ο όρος ΝΟΔ περιορίζεται σήμερα στη μελέτη των διατα-

ραχών της μορφολογίας του οστού όπως εμφανίζονται στην οστική βιο-
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ψία. Στο κείμενο που ακολουθεί θα περιγραφούν οι διάφορες μορφές της 

ΝΟΔ και στη συνέχεια θα αναλυθούν οι παράγοντες που εμπλέκονται στην 

παθογένεια του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΔΥΠΘ), μεταξύ 

των οποίων κυρίαρχη θέση έχει και η υπασβεστιαιμία. 

2. Μορφές νεφρικής οστεοδυστροφίας

Έχει βρεθεί ότι η ΝΟΔ παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που 

κυμαίνονται από καταστάσεις με πολύ μειωμένο, μέχρι διαταραχές με πολύ 

αυξημένο οστικό μεταβολισμό. Με την επίδραση διαφόρων παραγόντων 

και ιδιαίτερα της θεραπευτικής αγωγής, μπορεί να παρατηρηθεί μετάπτω-

ση από μία μορφή ΝΟΔ σε μία άλλη(4). Οι μορφές ΝΟΔ είναι:

α) ΝΟΔ με αυξημένη οστική ανακατασκευή (high turnover): Πρόκει-

ται για την οστική νόσο του ΔΥΠΘ που έχει και την παλαιότερη ονομασία 

ινώδης κυστική οστεΐτιδα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση του οστικού 

μεταβολισμού με αύξηση των οστεοκλαστών, των οστεοβλαστών και του 

ρυθμού σχηματισμού του οστού (bone formation rate-BFR), ενώ η εναπό-

θεση αλάτων ασβεστίου στο μέτωπο μεταλλοποίησης είναι φυσιολογική ή 

αυξημένη. Οι οστεοβλάστες υπερπαράγουν κολλαγόνο (οστεοειδές) που 

δεν είναι δυνατό να ασβεστοποιηθεί και αθροίζεται, ενώ παράλληλα παρα-

τηρείται παραδοκιδώδης εναπόθεση ινών κολλαγόνου (ίνωση). Το παρα-

γόμενο οστούν έχει σύσταση υφαντού(4).

β) ΝΟΔ με μειωμένη οστική ανακατασκευή (low turnover): Χαρα-

κτηρίζεται από μείωση του BFR και της εναπόθεσης των αλάτων ασβεστί-

ου στο μέτωπο ασβέστωσης. Διακρίνονται 2 υποομάδες:

β1) Οστεομαλακία: Σ’ αυτή τη διαταραχή παρατηρείται ελαττωματική 

μεταλλοποίηση εξαιτίας έλλειψης της βιταμίνης D3 με αποτέλεσμα την πά-
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χυνση της στιβάδας του οστεοειδούς. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον ΔΥΠΘ 

παρόλο που στην οστεομαλακία η παραγωγή οστεοειδούς είναι μειωμένη, 

αθροίζεται διότι δεν μεταλλοποιείται.

β2) Αδυναμική οστική νόσος (ΑΔΟΝ): Η ιστολογική αυτή εικόνα οφεί-

λεται στο ότι η διαταραχή της εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου είναι ανάλο-

γου βαθμού με τη μείωση του BFR, με αποτέσμα να μην υπάρχει αύξηση 

του όγκου του οστεοειδούς. Η μεγάλη μείωση του οστικού μεταβολισμού 

είναι εμφανής από την συνήθως πλήρη απουσία οστεοβλαστών, τη με-

γάλη μείωση του αριθμού των οστεοκλαστών και την έλλειψη καθήλωσης 

τετρακυκλίνης. Συνήθως υπάρχει λεπτή στιβάδα οστεοειδούς που μπορεί 

να καλύπτει μεγαλύτερο από τα φυσιολογικά όρια ποσοστό της επιφάνει-

ας των οστικών δοκίδων(5). Η νόσος συχνά αναφερόταν και ως απλαστική 

οστική νόσος. Όμως ο όρος αδυναμική αποδίδει ορθότερα την ιστολογική 

εμφάνιση της βλάβης με τον αδρανή οστικό μεταβολισμό και την απώλεια 

κάθε οστεοκυτταρικής δραστηριότητας, ενώ ο όρος απλαστική είναι ορθό-

τερο να χρησιμοποιείται για την περιγραφή συγγενών διαταραχών ή απου-

σία δομής ή οργάνου. Επίσης, η ΑΔΟΝ που δεν οφείλεται σε εναπόθεση 

αργιλίου (Al) χαρακτηρίζεται και ως ιδιοπαθής.

Σε ασθενείς με ΧΝΝ, η υπερφόρτωση του οργανισμού με Αl οδηγεί σε 

οστεομαλακία ή ΑΔΟΝ. Έχει προταθεί και έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι, για 

να τεθεί η διάγνωση της οστικής νόσου του Al, η καθήλωσή του πρέπει να 

υπάρχει σε ποσοστό>25% (κατ’ άλλους>30%) της επιφάνειας των οστικών 

δοκίδων(6,7). Αποτέλεσμα αυτής της καθήλωσης είναι η καθυστέρηση της 

μεταλλοποίησης. Συσσωρεύεται επίσης Al στους παραθυρεοειδείς αδένες 

και έτσι καταστέλλεται η έκκριση της PTH.

γ) Μικτή μορφή ΝΟΔ: Παρουσιάζει χαρακτηριστικά των δύο προηγού-

μενων κατηγοριών, δηλαδή περιοχές με αυξημένη ανακατασκευή και περι-
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οχές με μειωμένο οστικό μεταβολισμό. Μπορεί να είναι μεταβατική μορφή. 

Συνήθως προέχουν οι οστικές αλλοιώσεις του ΔΥΠΘ, γι’ αυτό και συχνά 

κατατάσσεται μαζί με τη μορφή της αυξημένης ανακατασκευής. Ο αριθμός 

των οστεοκλαστών είναι συνήθως αυξημένος. Περιοχές με πολυάριθμους 

οστεοβλάστες, υφαντό οστεοειδές και ίνωση συνυπάρχουν με γειτονικές 

περιοχές πεταλιώδους οστού με λίγα κύτταρα και μειωμένη καθήλωση 

τετρακυκλίνης(4).

Οι ιστομορφομετρικοί δείκτες που προτάθηκαν από τους Sherrard και 

συν.(7) για την κατάταξη της ΝΟΔ είναι ο BFR, η επιφάνεια του οστεοειδούς 

και ο βαθμός της ίνωσης (Πίνακας 1).

Μορφή ΝΟΔ Ίνωση* Οστεοειδές** BFR***

Φυσιολογικά ευρήματα 0 1-7% 108-500

Ήπιες αλλοιώσεις <0,5% <15% >108

Ινώδης οστεΐτιδα >0,5% <15% Μη διαγνωστικό

Μικτή >0,5% >15% Μη διαγνωστικό

Οστεομαλακία <0,5% >15% Μη διαγνωστικό

Αδυναμική νόσος <0,5% <15% <108

Πίνακας 1: Ιστολογική ταξινόμηση της ΝΟΔ (από Sherrard και συν., Kidney Int; 

1993)

(* % της επιφάνειας με ίνωση επί της ιστικής επιφάνειας, ** % της επιφάνειας 

με οστεοειδές επί της ολικής οστικής επιφάνειας, *** μm2/mm2 ιστικής επιφάνειας/

ημέρα)

Πρόσφατα για την εκτίμηση της ΝΟΔ με βάση τα αποτελέσματα της νε-

φρικής βιοψίας συμφωνήθηκε από την KDIGO η αξιολόγηση 3 ιστολογικών 

παραμέτρων, του οστικού μεταβολισμού (turnover, T), της μεταλλοποίησης 

(mineralization, M) και του όγκου του οστού (bone volume, V, σύστημα 
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TMV) (Πίνακας 2)(3). Ο μεταβολισμός και ο όγκος του οστού μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως φυσιολογικός, ελαττωμένος ή αυξημένος, ενώ η μεταλ-

λοποίηση ως φυσιολογική ή μη φυσιολογική.

Σύστημα ΤΜV ΔΥΠΘ ΑΔΟΝ Μικτή μορφή ΟΜ

Μεταβολισμός (Τ) Αυξημένος Μειωμένος Αυξημένος Μειωμένος

Μεταλλοποίηση (Μ) Φυσιολογική Φυσιολογική
Μη 

φυσιολογική
Μη 

φυσιολογική

Όγκος (V)
Ελαττωμένος 
έως αυξημένος

Ελαττωμένος 
έως 

φυσιολογικός
Φυσιολογικός

Ελαττωμένος 
έως 

φυσιολογικός

Πίνακας 2: Σύστημα ταξινόμησης TMV της ΝΟΔ (ΔΥΠΘ: δευτεροπαθής υπερ-

παραθυρεοειδισμός, ΑΔΟΝ: αδυναμική οστική νόσος, ΟΜ: οστεομαλακία)

Το σύστημα ταξινόμησης TMV περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια το 

εύρος των παθολογοανατομικών διαταραχών που εμφανίζονται σε ασθε-

νείς με ΧΝΝ.

3. Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

Παθογένεια: Οι κύριοι παθογενετικοί παράγοντες που προκαλούν 

υπερλειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων και αύξηση της έκκρισης της 

παραθορμόνης (PTH) φαίνονται στον πίνακα 4.

Κατακράτηση φωσφόρου - Υπερφωσφαταιμία

Υπασβεστιαιμία

Αύξηση της φωσφατονίνης FGF23

Μείωση της παραγωγής της βιταμίνης D3



Υπασβεστιαιμία

246

Αντίσταση στη δράση της PTH

Διαταραχή των υποδοχέων της βιταμίνης D3

Αύξηση της μάζας και αυτόνομη υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων

Αύξηση του σημείου ρύθμισης του ασβεστίου

Πίνακας 4: Παράγοντες που συμβάλλουν στην παθογένεια του ΔΥΠΘ

Κατακράτηση φωσφόρου - Υπερφωσφαταιμία: Οι Slatopolsky και 

συν. δημοσίευσαν την υπόθεση της ανταλλαγής (trade off hypothesis) το 

1973(8). Σύμφωνα μ’ αυτή, κάθε φορά που μειώνεται η σπειραματική διήθη-

ση συμβαίνει κατακράτηση φωσφόρου. Αυτή η παροδική υπερφωσφαται-

μία οδηγεί σε μείωση του ιονισμένου ασβεστίου, εξαιτίας της καθήλωσης 

αλάτων ασβεστίου και φωσφόρου στους ιστούς. Η υπασβεστιαιμία διεγείρει 

την έκκριση της PTH, η οποία μειώνει την επαναρρόφηση του φωσφόρου 

από το εγγύς νεφρικό σωληνάριο και προκαλεί φωσφατουρία. Τελικά, τα 

επίπεδα του ασβεστίου και του φωσφόρου επανέρχονται στα φυσιολογικά 

όρια, με τίμημα τη μόνιμη αύξηση της PTH, που αυξάνει ακόμη περισσότε-

ρο κάθε φορά που μειώνεται η σπειραματική διήθηση.

Επίσης, είναι γνωστό ότι ο φωσφόρος ρυθμίζει την παραγωγή της 

1,25(OH)2D3 επηρεάζοντας τη δραστικότητα της 1α-υδροξυλάσης. Έτσι, η 

υπερφωσφαταιμία δρώντας ανασταλτικά στην 1α-υδροξυλάση μειώνει τα 

επίπεδα της 1,25(OH)2D3 και μπορεί να οδηγήσει σε ΔΥΠΘ(9).

Έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι η υψηλή δίαιτα σε φωσφόρο αυξάνει 

το mRNA της προ-προPTH και προκαλεί υπερπλασία των παραθυρεοει-

δικών κυττάρων ανεξάρτητα από το ασβέστιο και την καλσιτριόλη. Αναφέ-

ρεται ότι μπορεί ο φωσφόρος να επηρεάζει τη σύσταση των φωσφολιπι-

δίων της μεμβράνης των παραθυρεοειδικών κυττάρων, τη μετακίνηση του 

ασβεστίου από και προς τα κύτταρα και τη ρύθμιση των υποδοχέων της 

1,25(OH)2D3
(9).
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Υπασβεστιαιμία: Η μείωση του εξωκυττάριου ιονισμένου ασβεστίου 

προκαλεί αύξηση της σύνθεσης και της έκκρισης της PTH αλλά και υπερ-

τροφία και υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων(10). Οι κυριότεροι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση υπασβεστιαιμίας είναι η 

κατακράτηση του φωσφόρου, η μείωση της παραγωγής της 1,25(OH)2D3 

που οδηγεί σε ελάττωση της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου και η 

αντίσταση στη δράση της PTH.

Η επίδραση του ασβεστίου στα κύτταρα των παραθυρεοειδών αδένων 

ασκείται διαμέσου ειδικών υποδοχέων ασβεστίου που βρίσκονται στην 

κυτταρική μεμβράνη. Παρόμοιοι υποδοχείς υπάρχουν και σ’ άλλα κύτταρα 

που υπεισέρχονται στο μεταβολισμό του ασβεστίου, όπως τα θυρεοειδικά 

που εκκρίνουν καλσιτονίνη, τα επιθηλιακά κύτταρα των εγγύς σωληναρίων 

που συνθέτουν την 1,25(OH)2D3, οι οστεοκλάστες κ.ά(10).

Αύξηση της φωσφατονίνης FGF23: Η νεφρική απέκκριση του φω-

σφόρου παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές των επιπέδων 

του φωσφόρου στον ορό. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στην υπόθεση της 

ύπαρξης ορμονών που ρυθμίζουν την απέκκριση του φωσφόρου και οι 

οποίες ονομάστηκαν φωσφατονίνες. Η FGF23 φαίνεται μέχρι τώρα να έχει 

μεγαλύτερη δράση στη ΧΝΝ και έτσι μελετήθηκε περισσότερο.

Η φυσιολογική απάντηση στην υπερφωσφαταιμία είναι η αύξηση της 

PTH και της FGF23. Και οι 2 αυτές ορμόνες αυξάνουν την απέκκριση του 

φωσφόρου δια των ούρων. Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δράση 

τους στον άξονα της βιταμίνης D3. Η PTH διεγείρει τη δραστικότητα της 

1α-υδροξυλάσης και συνεπώς αυξάνει την παραγωγή της 1,25(OH)2D3, η 

οποία δρα στους παραθυρεοειδείς και μειώνει την έκκριση PTH. Αντίθε-

τα, η FGF23 αναστέλλει τη δράση της 1α-υδροξυλάσης μειώνοντας την 

παραγωγή της 1,25(OH)2D3 που στη συνέχεια αναστέλλει την περαιτέρω 

έκκριση της FGF23. Οι δράσεις της PTH υπερισχύουν σε καταστάσεις 
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υπερφωσφαταιμίας και χαμηλού ασβεστίου, ενώ η FGF23 υπερισχύει σε 

υψηλά επίπεδα φωσφόρου και ασβεστίου διότι τα τελευταία θα ανέστειλαν 

την έκκριση της PTH(11).

Μείωση της παραγωγής της 1,25(OH)2D3: Η 1,25(OH)2D3 παράγεται 

από την υδροξυλίωση της 25(ΟΗ)D3 με την επίδραση της 1α-υδροξυλάσης, 

που βρίσκεται στα επιθηλιακά κύτταρα των εγγύς νεφρικών σωληναρίων. 

Τα αυξημένα επίπεδα φωσφόρου στα εγγύς σωληνάρια μπορούν να κα-

ταστείλουν άμεσα τη νεφρική σύνθεση της καλσιτριόλης, με συνέπεια την 

αυξημένη έκκριση PTH, είτε έμμεσα εξαιτίας ελάττωσης της συγκέντρωσης 

του ασβεστίου του ορού είτε, κυρίως, άμεσα εξαιτίας της ελαττωμένης ανα-

σταλτικής δράσης της καλσιτριόλης στους παραθυρεοειδείς αδένες(12). Έχει 

επίσης αναφερθεί ότι τα μειωμένα επίπεδα καλσιτριόλης μεταβάλλουν το 

«σημείο ρύθμισης» (set point) στη σχέση του ασβεστίου με την PTH, με 

αποτέλεσμα τα φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου να μην επαρκούν για την 

καταστολή της έκκρισης της PTH. Άλλες όμως μελέτες δεν επιβεβαίωσαν 

αυτή τη μεταβολή στο «σημείο ρύθμισης» σε ασθενείς με ΧΝΝ(13).

Τα επίπεδα της καλσιτριόλης μειώνονται σε πρώιμα στάδια της ΧΝΝ 

(GFR=40-80 ml/min) κυρίως εξαιτίας της κατακράτησης του φωσφόρου 

και της ελάττωσης της λειτουργούσας νεφρικής μάζας(12). Τα φυσιολογικά 

επίπεδα της 1,25(OH)2D3 που παρατηρούνται σε ασθενείς με ήπια ΧΝΝ 

μπορεί να οφείλονται στην αύξηση της παραγωγής ή/και της δραστικότη-

τας της 1α-υδροξυλάσης που προκαλούν τα αυξημένα επίπεδα της PTH. Η 

παρατήρηση αυτή αποτελεί μία νεότερη εκδοχή της υπόθεσης «της ανταλ-

λαγής». Έτσι, η αύξηση της PTH μπορεί να αποτελεί το τίμημα της διατήρη-

σης ικανοποιητικών επιπέδων της 1,25(OH)2D3. Η χορήγηση καλσιτριόλης 

από την άλλη, μπορεί μερικά να θεραπεύσει τον υπερπαραθυρεοειδισμό, 

τόσο σε πρώιμο, όσο και σε προχωρημένο στάδιο(14).

Εκτός από την κατακράτηση του φωσφόρου και άλλες ουσίες, όπως το 
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ουρικό οξύ και διάφορες ουραιμικές τοξίνες ενοχοποιούνται για τη μείωση 

της παραγωγής της 1,25(OH)2D3 από την 25(OH)D3
(15).

Έχει επίσης βρεθεί ότι στην ανάπτυξη του ΔΥΠΘ συμβάλλει και η μει-

ωμένη απάντηση στην καλσιτριόλη. Φυσιολογικές δηλαδή συγκεντρώσεις 

καλσιτριόλης μπορεί να μην είναι ικανές να καταστείλουν την έκκριση της 

PTΗ, ίσως εξαιτίας μείωσης του αριθμού των υποδοχέων της καλσιτριό-

λης (vitamin D receptors-VDRs) στους παραθυρεοειδείς αδένες(16). Αυτή η 

διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί σχετικά νωρίς σε πειραματόζωα. Βασικό 

ρόλο στη μείωση αυτή των VDRs φαίνεται ότι παίζουν τα χαμηλά επίπεδα 

της καλσιτριόλης, αφού η χορήγηση της τελευταίας διορθώνει σημαντικά 

αυτή τη διαταραχή. Ίσως σε πιο προχωρημένα στάδια της νεφρικής ανε-

πάρκειας συμβάλλουν και ουραιμικές τοξίνες, τόσο στη μείωση της σύνθε-

σης των υποδοχέων, όσο και της ικανότητας σύνδεσης του συμπλέγματος 

ορμόνη-υποδοχέας στον πυρήνα. Μελέτες σε ασθενείς με ΧΝΝ έδειξαν ότι 

η μείωση των VDRs είναι περισσότερο έντονη σε περιοχές με οζώδη παρά 

με διάχυτη υπερπλασία.

Αντίσταση στη δράση της PTH: Η αντίσταση των οστών στην ασβε-

στιαιμική δράση της PTH είναι άλλος ένας παράγοντας που φαίνεται ότι 

συμβάλλει στην εμφάνιση του ΔΥΠΘ στη ΧΝΝ(17). Εμφανίζεται σε πρώιμα 

στάδια της ΧΝΝ και διαδραματίζει ρόλο στην πρόκληση υπασβεστιαιμίας. 

Η αντίσταση στην PTH οφείλεται πρωταρχικά στη ρύθμιση «προς τα κάτω» 

(down regulation) ή στην «απευαισθητοποίηση» των υποδοχέων της PTH 

που προκαλείται από τα υψηλά κυκλοφορούντα επίπεδα της PTH, μολο-

νότι και η μείωση των επιπέδων της 1,25(OH)2D3 και η υπερφωσφαταιμία 

έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση αυτής της διαταραχής(18).

Αύξηση της μάζας και αυτόνομη υπερπλασία των παραθυρεοει-

δών αδένων: Το μέγεθος των παραθυρεοειδών αδένων θεωρείται αρκετά 

καλό κριτήριο της βαρύτητας του ΔΥΠΘ. Η αυξημένη μάζα των αδένων 
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συμβάλλει από μόνη της στην αυξημένη βασική έκκριση της PTH. Η ση-

μασία της φαίνεται από πρόσφατες μελέτες που υποστηρίζουν ότι αδένες 

μεγέθους μεγαλύτερου από 1 cm προδικάζουν μη ικανοποιητική απάντηση 

στη συντηρητική αγωγή(10).

Είναι επίσης γνωστό ότι οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος παραθυρεοειδείς 

αδένες παρουσιάζουν συχνότερα οζώδη υπερπλασία παρά διάχυτη. Η νε-

οπλαστική αυτή ανάπτυξη του παραθυρεοειδικού θεωρείται ότι συνοδεύει 

βαρύτερες μορφές ΔΥΠΘ, υποδηλώνει αυτόνομη ανάπτυξη και αντιστοιχεί 

στον παλαιότερο όρο «τριτογενής» υπερπαραθυρεοειδισμός. Τα κύτταρα 

της οζώδους υπερπλασίας έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα πολλαπλασια-

σμού και δεν καταστέλλονται κανονικά από την υπερασβεστιαιμία και τη 

χορήγηση καλσιτριόλης (διότι έχουν μειωμένο αριθμό VDRs). Πρόσφατες 

μελέτες του πολυμορφισμού του DNA στο χρωμόσωμα Χ αποδίδουν την 

αυτόνομη αύξηση των παραθυροειδών αδένων στη μονοκλωνική αύξηση 

των κυττάρων, που είναι αποτέλεσμα μετάλλαξης ενός ή περισσότερων 

γονιδίων(10). 
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Ερωτήσεις

1. Στον ΔΥΠΘ τα ευρήματα στη βιοψία οστού είναι:

α) Φυσιολογικός οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

β) Αυξημένος οστικός μεταβολισμός και μη φυσιολογική μεταλλοποίηση;

γ) Μειωμένος οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

δ) Αυξημένος οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

2. Στην ΟΜ τα ευρήματα στη βιοψία οστού είναι:

α) Φυσιολογικός οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

β) Μειωμένος οστικός μεταβολισμός και μη φυσιολογική μεταλλοποίηση;

γ) Μειωμένος οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

δ) Αυξημένος οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

3. Στην ΑΔΟΝ τα ευρήματα στη βιοψία οστού είναι:

α) Φυσιολογικός οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

β) Μειωμένος οστικός μεταβολισμός και μη φυσιολογική μεταλλοποίηση;
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γ) Μειωμένος οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

δ) Αυξημένος οστικός μεταβολισμός και φυσιολογική μεταλλοποίηση;

4. Παράγοντες που αναστέλλουν τη δράση της 1α-υδροξυλάσης και 

μειώνουν τα επίπεδα της 1,25(OH)2D3 είναι:

α) Η υπερφωσφαταιμία;

β) Η υπασβεστιαιμία;

γ) Η αύξηση της FGF23;

δ) Η αύξηση της PTH;

5. Παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση υπασβεστιαιμίας 

στη ΧΝΝ είναι: 

α) η κατακράτηση του φωσφόρου;

β) η μείωση της παραγωγής της 1,25(OH)2D3;

γ) Ο τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός;

δ) Η αντίσταση στη δράση της PTH;

Απαντήσεις

δ1. 

β2. 

γ3. 

α, γ4. 

α, β, δ5. 
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Καλσιφύλαξη

Θεόδωρος Ελευθεριάδης
Εκλεγμένος Λέκτορας Νεφρολογίας 

Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κύρια σημεία

- Ιστοπαθολογικά η κασλιφύλαξη χαρακτηρίζεται από επασβέστωση του μέσου 

χιτώνα, υπερπλασία του έσω χιτώνα και συχνά θρόμβωση του αυλού των αρτηρι-

ολίων του δέρματος

- Κλινικά εντοπίζεται συνήθως στους μηρούς, την κοιλιά και τους γλουτούς. Αρ-

χικά ως σκληρές υποδόριες πλάκες, συχνά στη συνέχεια ως επώδυνη δικτυωτή 

πελίδνωση και τελικά ως νεκρωτικές εξελκώσεις

- Αν και κατά κανόνα αφορά ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, 

παρατηρείται και επί απουσίας της τελευταίας

- Παθογενετικά ρόλο παίζουν οι διαταραχές του μεταβολισμού ασβεστίου και 

φωσφόρου (αυξημένο γινόμενο Ca x P), η ελάττωση ουσιών που παρεμποδίζουν 

τις έκτοπες επασβεστώσεις και η φλεγμονή

- Η πρόγνωση είναι βαρύτατη και η συνήθης αιτία θανάτου η σήψη

- Κλασικά η θεραπεία περιλαμβάνει τοπικά μέτρα και επιθετική αντιμετώπιση των 

διαταραχών του μεταβολισμού Ca και P

- Πολλές νέες θεραπείες δοκιμάζονται με περισσότερο υποσχόμενες προς το 

παρόν το θειοθειικό νάτριο και το υπερβαρικό οξυγόνο

1. Περίληψη

Η καλσιφύλαξη έχει κακή πρόγνωση, αλλά ευτυχώς αποτελεί σπάνια 

κατάσταση. Αν και κατά κανόνα παρατηρείται σε ασθενείς με χρόνια νε-
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φρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) τελικού σταδίου, έχουν περιγραφεί και περιστα-

τικά σε ασθενείς χωρίς νεφρική ανεπάρκεια. Η καλσιφύλαξη χαρακτηρίζε-

ται από επασβέστωση του μέσου χιτώνα των αρτηριολίων και τελικά από 

θρόμβωση του αυλού τους, με συνέπεια εξαιρετικά επώδυνες δερματικές 

νεκρώσεις. Ο θάνατος συνήθως οφείλεται σε σηψαιμία. Με βάση τα όσα 

είναι μέχρι τώρα γνωστά για την παθογένεια της καλσιφύλαξης, τόσο η 

πρόληψη, όσο και η θεραπεία, βασίζονται σε παρεμβάσεις επί του μεταβο-

λισμού του Ca και του P. Αν και έχουν προταθεί διάφορες νέες θεραπείες, 

εξαιτίας της σποραδικότητας των περιστατικών δεν υπάρχουν επαρκή τε-

λικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την μία ή την άλλη.

2. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτυχθεί περιληπτικά η καλσιφύλαξη. Πρό-

κειται για παθολογική κατάσταση με κακή πρόγνωση, που ευτυχώς είναι 

σπάνια. Αν και συνήθως παρατηρείται σε ασθενείς με ΧΝΑ τελικού σταδί-

ου, έχουν περιγραφεί και περιστατικά σε ασθενείς χωρίς νεφρική ανεπάρ-

κεια. Η καλσιφύλαξη χαρακτηρίζεται από επασβέστωση του μέσου χιτώνα 

των αρτηριολίων και τελικά από θρόμβωση του αυλού τους με συνέπεια 

εξαιρετικά επώδυνες δερματικές νεκρώσεις. Ο θάνατος συνήθως οφείλεται 

σε σηψαιμία. Με βάση τα όσα είναι μέχρι τώρα γνωστά για την παθογένεια 

της καλσιφύλαξης, τόσο η πρόληψη, όσο και η θεραπεία, βασίζονται σε 

παρεμβάσεις επί του μεταβολισμού του Ca και του P. Αν και έχουν προτα-

θεί διάφορες νέες θεραπείες, δεν υπάρχουν επαρκή τελικά δεδομένα που 

να υποστηρίζουν την μία ή την άλλη, κυρίως εξαιτίας της σποραδικότητας 

των περιστατικών.



Υπασβεστιαιμία

256

3. Παθογένεια

Το κύριο παθολογανατομικό γνώρισμα της καλσιφύλαξης, η επασβέ-

στωση των αρτηριολίων του δέρματος, έχει κατευθύνει την έρευνα σε πα-

ράγοντες που έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό του Ca και του P.

3.1. Παράγοντες που ευνοούν την εναπόθεση ασβεστίου

Παραθορμόνη (PTH): Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις καλσιφύλαξης 

που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παραθυρεοειδεκτομή(1-3). Εν τούτοις 

δεν αναπτύσσουν όλοι οι υπερπαραθυρεοειδικοί ασθενείς καλσιφύλαξη. 

Αν και η καλσιφύλαξη είναι συχνότερη στους τελευταίους περιγράφονται 

και περιστατικά επί φυσιολογικής ή και χαμηλής PTH, ακόμη και επί μη 

ανιχνεύσιμων επιπέδων σε ασθενείς που έχουν υποστεί παραθυρεοειδε-

κτομή κατά το παρελθόν(2,4,5). Η παραθυρεοειδεκτομή πιθανά να βοηθά δια 

της αποκαταστάσεως προς το φυσιολογικότερο του μεταβολισμού του Ca 

και του P και της ταχείας πτώσης του γινομένου Ca x P κατά την μετεγχει-

ρητική περίοδο.

Βιταμίνη D3 και ασβεστούχα φωσφοροδεσμευτικά: Η χορήγηση 

ενεργού βιταμίνης D3 και των αναλόγων της για την αντιμετώπιση του δευ-

τεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και ασβεστούχων φωσφοροδεσμευ-

τικών έχουν ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη καλσιφύλαξης διαμέσου της 

αύξησης του γινομένου Ca x P(6-9).

Υπερασβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία: Τελικά φαίνεται να απο-

τελούν τους κύριους παράγοντες που προκαλούν την επασβέστωση των 

αρτηριολίων και την ανάπτυξη καλσιφύλαξης(10,11).
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3.2. Παράγοντες που παρεμποδίζουν την εναπόθεση ασβεστίου

Matrix Gla protein (MGP): Πρόκειται για γλυκοπρωτεΐνη που παρά-

γεται από τα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων και τα χονδροκύτταρα και 

αναστέλλει την επασβέστωση τοπικά. Σε knockout ποντικούς παρατηρή-

θηκε μαζική επασβέστωση του μέσου χιτώνα και ο θάνατος επήλθε μετά 

από περίπου 6 εβδομάδες από ρήξη της αορτής(12,13). Για να ενεργοποιηθεί 

η MGP, απαιτείται η καρβοξυλίωσή της, που εξαρτάται από την βιταμίνη 

Κ(14,15). Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η παρατήρηση ότι η λήψη ανταγωνιστών 

της βιταμίνης Κ, όπως η βαρφαρίνη, μπορεί να σχετίζεται με την ανάπτυξη 

καλσιφύλαξης(4,16).

Φετουΐνη-A: Σε αντίθεση με την MGP που δρα τοπικά, η φετουΐνη-A 

είναι ένας αναστολέας των επασβεστώσεων που δρα συστηματικά. Αυτή η 

γλυκοπρωτεΐνη παράγεται στο ήπαρ και ανευρίσκεται στον ορό του αίμα-

τος σε υψηλές συγκεντρώσεις (0,5-1 g/L)(17). Knockout ποντικοί ανέπτυξαν 

σημαντικές επασβεστώσεις(18). Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα επίπε-

δα της φετουΐνης-A ελαττώνονται επί φλεγμονής(17,19). Στα λίγα περιστατικά 

καλσιφύλαξης που έχουν περιγραφεί σε ασθενείς χωρίς ΧΝΑ υπήρχε κά-

ποια φλεγμονώδης νόσος, όπως νόσος του συνδετικού ιστού ή νόσος του 

Crohn(20,21). Επίσης η ΧΝΑ αποτελεί φλεγμονώδη κατάσταση(22) και η πλειο-

νότητα των ασθενών υπό αιμοκάθαρση παρουσιάζει ελαττωμένα επίπεδα 

φετουΐνης-A, γεγονός που έχει συσχετιστεί με αυξημένη θνητότητα(23,24). 

Τέλος χαμηλά επίπεδα φετουΐνης-A και υψηλά επίπεδα CRP έχουν διαπι-

στωθεί σε ασθενείς με καλσιφύλαξη(18,25).
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4. Επιδημιολογία

Η αναφερόμενη συχνότητα της καλσιφύλαξης ποικίλλει ανάλογα με την 

ευαισθησία των θεράποντων ιατρών. Μέχρι πρόσφατα στη Γερμανία ανα-

φέρονταν περί τις 50 περιπτώσεις ανά έτος. Σε μία μελέτη όμως σε 242 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς καλσιφύλαξη παρατηρήθηκε στο 4%(26).

4.1. Παράγοντες κινδύνου(4,6)

1. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Αφορά στον κύριο πληθυ-

σμό στον οποίο παρατηρείται η καλσιφύλαξη και για το λόγο αυτό έχει 

χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμος και ο όρος ουραιμική επασβεστωτική 

αρτηριολιοπάθεια(4,6)

2. Θήλυ φύλο(4,10)

3. Παχυσαρκία(27)

4. Υπερφωσφαταιμία(10,11)

5. Χορήγηση βιταμίνης D3 και των αναλόγων της και ασβεστούχων 

φωσφοροδεσμευτικών(6-9).

6. Χορήγηση βαρφαρίνης(4,16)

7. Χορήγηση κορτικοστεροειδών(28). Αν και υπάρχει μελέτη σύμφωνα με 

την οποία η έγκαιρη χορήγησή τους μπορεί να δράσει θεραπευτικά(6)

8. Καταστάσεις υπερπηκτικότητας, όπως ανεπάρκεια πρωτεΐνης C ή S 

και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο(29-31)

9. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σε ασθενείς χωρίς νεφρική 

ανεπάρκεια ή αυτοάνοσα νοσήματα(20,21).
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5. Κλινική εικόνα

Η κασλιφύλαξη συνήθως εντοπίζεται σε περιοχές πλούσιες σε λίπος, 

δηλαδή στους μηρούς, στην κοιλιά και στους γλουτούς(4,6,27). Μπορεί όμως 

να εμφανιστεί και στα δάκτυλα, με καλύτερη πρόγνωση, αλλά και σε ασυ-

νήθιστα μέρη, όπως στους μαστούς ή στα γεννητικά όργανα(32,33). Συνήθως 

αρχίζει ως σκληροί επώδυνοι υποδόριοι ιόχροοι όζοι ή πλάκες και συχνά η 

ανάπτυξη δικτυωτής πελίδνωσης ακολουθεί. Κατόπιν οι βλάβες μπορεί να 

εξελκωθούν και να επιμολυνθούν(4,6).

Ιστολογικά παρατηρείται επασβέστωση του μέσου χιτώνα και υπερ-

πλασία του έσω χιτώνα των μικρών υποδόριων αρτηριολίων, συχνά με 

θρόμβωση του αυλού τους. Συχνό εύρημα αποτελεί και η επασβέστωση 

του υποδόριου ιστού με κυτταρίτιδα και λιπώδη νέκρωση, καθώς και η δι-

ήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα(34,35). Αν και η οριστική διάγνωση απαιτεί 

βιοψία δέρματος, τρία σημεία χρειάζονται προσοχή. Καταρχήν η βιοψία δια 

βελόνης δεν παρέχει επαρκές δείγμα και γι’ αυτό απαιτείται μικρή εκτομή 

του δέρματος περί την κεντρική βλάβη. Ο κίνδυνος εξέλκωσης μετά από τη 

βιοψία είναι υπαρκτός και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί διότι στην περίπτωση 

αυτή η θνητότητα 2πλασιάζεται. Τέλος θα πρέπει να παραγγέλλεται ειδική 

χρώση (νιτρικού αργύρου κατά την μέθοδο Kossa ή alizarin red) για να 

καταδειχτούν οι επασβεστώσεις(6,36).

Από τον εργαστηριακό έλεγχο συνήθως αλλά όχι πάντοτε παρατηρού-

νται υψηλές τιμές PTH, Ca και P.

Απεικονιστικά απλές ακτινογραφίες, CT υψηλής ανάλυσης και ακόμη 

καλύτερα ακτινογραφίες λαμβανόμενες με μαστογράφο καταδεικνύουν τις 

επασβεστώσεις. Μάλιστα στην τελευταία περίπτωση η επασβέστωση των 

αρτηριολίων στην περιοχή της βλάβης απεικονίζεται ως πλέγμα. Βέβαια 
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ο μαστογράφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε βλάβες των άκρων 

και προϋποθέτει τη συμπίεση μεταξύ δύο πλακών, πράγμα επώδυνο επί 

καλσιφύλαξης(37).

Εναλλακτικά, το σπινθηρογράφημα των οστών με Tc99 μπορεί να βοη-

θήσει στη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου, καθώς το ραδιοφάρ-

μακο καθηλώνεται στην περιοχή της βλάβης, όπου υπάρχει και η οστική 

πρωτεΐνη οστεοποντίνη (osteopontin)(38,39).

6. Πρόγνωση

Η πρόγνωση της καλσιφύλαξης είναι φτωχή. Τα ποσοστά επιβίωσης 

στα 1 και 5 έτη είναι 45% και 35% αντίστοιχα(40). Ωστόσο η συνδυασμένη 

αγωγή με τοπική περιποίηση των βλαβών, αντιμετώπιση των επιμολύνσε-

ων, επιθετική παρέμβαση στο μεταβολισμό του Ca και του P και οι νεότε-

ρες θεραπείες υπόσχονται βελτίωση της επιβίωσης(28,40).

7. Θεραπεία

Εξαιτίας της σποραδικότητας των περιστατικών οι μεγάλες προοπτικές 

μελέτες προς το παρόν λείπουν. Έτσι οι υπάρχουσες θεραπευτικές προτά-

σεις βασίζονται περισσότερο στην λογική και σε μικρές, συχνά αναδρομικές 

μελέτες. Παρόλα αυτά, πέρα από την κλασική αντιμετώπιση, νέες θεραπεί-

ες υπόσχονται καλά αποτελέσματα. Η δημιουργία καταγραφών (registries) 

για την καλσιφύλαξη θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγησή τους.

Κλασική αντιμετώπιση: Επιβάλλεται τοπική θεραπεία για την πρόλη-

ψη τοπικής ή συστηματικής λοίμωξης. Αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών 

ενζύμων για την απομάκρυνση νεκρωμένων ιστών, επιθεμάτων και όπου 
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απαιτείται τη χορήγηση αντιβιοτικών(41). Ο χειρουργικός καθαρισμός του 

τραύματος είναι εξαιρετικά επώδυνος και αυξάνει την πιθανότητα σήψης. 

Εν τούτοις συνοδευόμενος από την κατάλληλη αναλγητική αγωγή, την επι-

θετική περιποίηση του τραύματος και αντιβιοτική αγωγή, έδειξε ότι αυξάνει 

την επιβίωση, σε μία μελέτη από 27% σε 60% σ’ ένα έτος(28).

Θα πρέπει να γίνεται επιθετική παρέμβαση στη ρύθμιση του Ca και 

του P, ώστε το γινόμενο Ca x P να διατηρείται<55 και η τιμή του P μεταξύ 

3,5 και 5,5 mg/dl(42). Για το σκοπό αυτό απαιτούνται αυστηροί διαιτητικοί 

περιορισμοί και συμμόρφωση για τη χρήση μη ασβεστούχων φωσφορο-

δεσμευτικών, όπως η σεβελαμέρη ή το λανθάνιο(8,9,43). Η εντατικοποίηση 

της αιμοκάθαρσης και η χρήση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης ή περιτοναϊκής 

κάθαρσης με χαμηλό ασβέστιο βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση(8,9,44).

Η αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού θα πρέπει να είναι επι-

θετική. Για το σκοπό αυτό αντί της βιταμίνης D3 και των αναλόγων της, 

που έχουν την τάση να ανεβάζουν το γινόμενο Ca x P, θα πρέπει να προ-

τιμούνται τα ασβεστιομιμητικά (cinacalcet), τα οποία εκτός από τη μείω-

ση της PTH, ελαττώνουν και το γινόμενο Ca x P(45,46). Σε ανθεκτικές περι-

πτώσεις η παραθυρεοειδεκτομή είναι μονόδρομος, αλλά με σχετικά καλές 

προσδοκίες(1-5).

Η χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ θα πρέπει να διακόπτε-

ται άμεσα και να αντικαθίσταται από μία ηπαρίνη χαμηλού μοριακού 

βάρους(4,16).

Νέες θεραπείες: Θειοθειικό νάτριο: Το θειοθειικό νάτριο χρησιμοποι-

ήθηκε για πάνω από 100 χρόνια για τη θεραπεία διαφόρων καταστάσεων, 

όπως η δηλητηρίαση με κυανούχα και η νεφρασβέστωση. Τελευταία έχει 

χρησιμοποιηθεί και για την αντιμετώπιση της καλσιφύλαξης(47-51). Αν και 

στις μελέτες οι δόσεις (5-25 g ΕΦ, 3-4/εβδομάδες) και ο χρόνος θεραπείας 
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(6 μήνες-2 έτη) ποικίλλουν, αναφέρονται σημαντική βελτίωση στον πόνο, 

τη φλεγμονή και τελικά στην επούλωση σε διάστημα από λίγες ημέρες έως 

6 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Το θειοθειικό νάτριο θεωρείται 

ότι διαλύει το εναποτιθέμενο στους ιστούς Ca προς το διαλυτό θειοθειικό 

ασβέστιο. Επιπλέον είναι πιθανό δι’ αντιοξειδωτικής δράσεως να προκα-

λέσει αγγειοδιαστολή και να αποκαταστήσει τη δυσλειτουργία του ενδοθη-

λίου. Πρόκειται για ασφαλές φάρμακο. Η μεταβολική οξέωση με αυξημέ-

νο χάσμα ανιόντων, εξαιτίας της κατακράτησης θειικών σε ασθενείς υπό 

αιμοκάθαρση μπορεί να αντιμετωπιστεί αυξάνοντας τα διττανθρακικά του 

διαλύματος της αιμοκάθαρσης.

Διφωσφονικά: Αναστέλλουν τον καταβολισμό των οστών και επιπλέον 

τη δραστηριότητα των μακροφάγων και τη φλεγμονή. Σε μία περίπτωση 

6 δόσεις παμιδρονάτης ΕΦ έλυσαν τις βλάβες σε ασθενή με ΧΝΑ(52). Σε 

άλλη θετικά αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και με τη χορήγηση ετιδρονάτης 

από το στόμα (PO)(53). Γενικά όμως τα φάρμακα αυτά δεν έχουν επαρκώς 

δοκιμαστεί σε αιμοκαθαιρόμενους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

χορηγούνται επί αδυναμικής νόσου, διότι θα την επιδεινώσουν.

Υπερβαρικό οξυγόνο: Γενικά η επούλωση δεν προχωρά όταν η μερι-

κή πίεση οξυγόνου στους ιστούς πέσει κάτω από 20 mmHg. Επίσης επί 

υποξυγοναιμίας η βακτηριοκτόνος δράση των ουδετεροφίλων ελαττώνεται. 

Ένας τρόπος υποκατάστασης της τοπικής υποξυγοναιμίας είναι η θερα-

πεία με υπερβαρικό οξυγόνο. Η θεραπεία αυτή συνίσταται στην παραμονή 

σε σφραγισμένο θάλαμο και στην εισπνοή 100% οξυγόνου υπό συνθήκες 

αυξημένης πίεσης(54,55). Σε μία αναδρομική μελέτη 8 από τους 9 ασθενείς 

με καλσιφύλαξη θεραπεύτηκαν μετά από κατά μέσο όρο 40,6 συνεδρίες, 

διάρκειας 90 min στις 2,5 ατμόσφαιρες(55). Εν τούτοις η θεραπεία αυτή είναι 

ακριβή και διαθέσιμη μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα.



Υπασβεστιαιμία

263

Κορτικοστεροειδή: Σε μία μελέτη η χορήγηση πρεδνιζόνης σε 14 αιμο-

καθαιρόμενους ασθενείς με μη εξελκωμένες βλάβες καλσιφύλαξης οδήγη-

σε σε βελτίωση ή σταθεροποίηση στους 11(6). Εν τούτοις η χρήση ανοσο-

κατασταλτικών σε ασθενείς που όταν καταλήγουν, πεθαίνουν από σήψη, 

είναι παρακινδυνευμένη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν πε-

ρισσότερες μελέτες.

Επέμβαση επαναγγείωσης κάτω άκρων: Στις λίγες περιπτώσεις 

όπου επιχειρήθηκε τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά(56).

Προνύμφες lucilia sericata (συνηθισμένης πράσινης μύγας): Έχουν 

δοκιμαστεί με επιτυχία(57). Οι προνύμφες αυτές καταναλώνουν τους νεκρω-

μένους ιστούς. Επίσης αυξάνουν τη μετακίνηση των ινοβλαστών στην πε-

ριοχή της βλάβης και εκκρίνουν αντιβακτηριδιακές ουσίες με δράση κυρίως 

έναντι θετικών κατά Gram μικροβίων, συμπεριλαμβανομένων των σταφυ-

λόκοκκων που είναι ανθεκτικοί στην μεθικιλλίνη ή βανκομυκίνη.
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Ερωτήσεις

1. Ένα από τα παρακάτω δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη κασλιφύλα-

ξης:

α) Υπερφωσφαταιμία;

β) Φλεγμονή;

γ) Υψηλά επίπεδα φετουΐνης-A;

δ) Από του στόματος αντικουμαρινικά;

2. Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος;

α) Η καλσιφύλαξη μπορεί να αναπτυχθεί και επί υποπαραθυρεοειδισμού;
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β) Η καλσιφύλαξη αφορά αποκλειστικά σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρ-

κεια;

γ) Σε ασθενή με καλσιφύλαξη η θνητότητα σε 1 έτος είναι>50%;

δ) Ο θάνατος επέρχεται συνήθως εξαιτίας σήψης;

3. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό επί καλσιφύλαξης:

α) Χρειάζεται επιθετική αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας με οποιοδή-

ποτε φωσφοροδεσμευτικό;

β) Χρειάζεται επιθετική αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού με υψη-

λές δόσεις αναλόγων της βιταμίνης D3;

γ) Η αντιπηκτική αγωγή με βαρφαρίνη βοηθά στο να μη θρομβωθούν τα 

αρτηριόλια και δημιουργηθούν εξελκώσεις;

δ) Επί υπερπαραθυρεοειδισμού που δεν απαντά στα φάρμακα ενδείκνυται 

η παραθυρεοειδεκτομή;

4. Στη διαγνωστική προσέγγιση της καλσιφύλαξης ποιο είναι λάθος;

α) Η ύπαρξη νεφρικής ανεπάρκειας, το υψηλό γινόμενο Ca x P, ο εντοπι-

σμός και η φύση των βλαβών βοηθούν στη διάγνωση;

β) Σε βλάβες των άκρων ο μαστογράφος μπορεί να καταδείξει την επασβέ-

στωση των αρτηριολίων;

γ) Το σπινθηρογράφημα οστών μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και πα-

ρακολούθηση της νόσου;

δ) Τελικά η βιοψία της βλάβης είναι το gold-standard καθώς βγάζει διάγνω-

ση και στερείται κινδύνου;
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5. Σε χρόνιο υποπαραθυρεοειδικό ασθενή με καλσιφύλαξη ποια από 

τις παρακάτω θεραπείες θα πρέπει να αποφεύγεται;

α) Θειοθειικό νάτριο;

β) Διφωσφονικά;

γ) Σεβελαμέρη ή/και λανθάνιο;

δ) Εντατικοποίηση της αιμοκάθαρσης με διάλυμα χαμηλού Ca;

Απαντήσεις

1. γ

2. β

3. δ

4. δ

5.  β
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Αγγειακές επασβεστώσεις

Νικόλαος Ασκεπίδης
Νεφρολόγος, Επιμελητής Νεφρολογικής Κλινικής 
Β΄ Νοσοκομείου ΙΚΑ «Παναγία» Θεσσαλονίκης

Κύρια σημεία

- Τα οστά, αποτελούν μία μορφή πετρώματος, χρησιμεύουν ως αποθήκη «φυ-

λάσσοντας» το 99% του συνολικού Ca2+ του ανθρώπινου οργανισμού, κυρίως με τη 

μορφή υδροξυαπατίτη

- Οι αγγειακές επασβεστώσεις συνίστανται στην εναπόθεση Ca2+ και Ρ και τελικά 

στο σχηματισμό υδροξυαπατίτη στις αρτηρίες, στο μυοκάρδιο και στις καρδιακές 

βαλβίδες

- Οι επασβεστώσεις του μέσου χιτώνα συμβαίνουν στις ελαστικές ίνες γύρω από 

τα λείες μυικές ίνες, σε απουσία αθηροσκλήρυνσης ή φλεγμονής

- Οι επασβεστώσεις του μέσου χιτώνα εμφανίζονται σε αρτηρίες όλων των με-

γεθών, ενώ αυτές του έσω χιτώνα στις μεγάλες και μεσαίου μεγέθους αρτηρίες με 

αθηροσκληρυντικές αλλοιώσεις

- Οι επασβεστώσεις του μέσου χιτώνα των μεγάλων αγγείων, αν και δεν προ-

καλούν μείωση του εύρους τους, οδηγούν σε απώλεια της ελαστικότητας και της 

προσαρμοστικότητάς τους με αποτέλεσμα αύξηση της ταχύτητας του σφυγμικού κύ-

ματος και της πίεσης σφυγμού, με κατάληξη μειωμένη διατατικότητα των αρτηριών, 

αυξημένο μεταφορτίο και κατ’ επέκταση υπερτροφία αριστεράς κοιλίας

- Αν και ο σχηματισμός των αγγειακών επασβεστώσεων εθεωρείτο αρχικά ένα 

παθητικό φαινόμενο, σήμερα αναγνωρίζεται ως μία ενεργός κυτταρική διαδικασία

- Τα λεία μυϊκά κύτταρα είναι το κύριο συστατικό του μέσου χιτώνα των αρτηριών 

και στους ασθενείς με ΧΝΑ, διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες ή χονδροκύτταρα

- Η ουραιμία ευνοεί τη διαφοροποίηση των λείων μυϊκών κυττάρων σ’ ένα οστε-

οβλαστικού τύπου φαινότυπο και παράλληλα εμποδίζει τη διαφοροποίηση των μο-
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νοκύτταρων μακροφάγων σε οστεοκλάστες

- Προδιαθεσικοί παράγοντες για το σχηματισμό αγγειακών επασβεστώσεων που 

έχουν αναφερθεί κατά καιρούς είναι οι κλασικοί (γήρανση, υπέρταση, ΣΔ, υπερλιπι-

δαιμία) και οι μη κλασικοί (διαταραχές μεταβολισμού αλάτων, πολύ αυξημένα επίπε-

δα PTH, υπερβολική λήψη αλάτων Ca2+, φλεγμονή, υποθρεψία, οξειδωτικό stress)

- Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς με τη χειρότερη ρύθμιση P, έχουν την 

ταχύτερη εξέλιξη όσον αφορά στις αγγειακές επασβεστώσεις

- Τα επίπεδα του Ρ δεν είναι ο μόνος παθογενετικός παράγων των αγγειακών 

επασβεστώσεων

- Τα αυξημένα επίπεδα PTH ευθύνονται για την αυξημένη δραστηριότητα των 

οστεοκλαστών που προκαλεί αυξημένη οστική απορρόφηση

- Η μειωμένη δραστηριότητα της FGF-23 έχει σχετιστεί με επασβεστώσεις στα 

αγγεία, τόσο σε πειραματικές μελέτες, όσο και σε ανθρώπους. Τα αυξημένα επίπεδα 

FGF-23 είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας θνητότητας σε νεοεντασσόμενους στην 

αιμοκάθαρση ασθενείς

- H τρυπτοφάνη που προσλαμβάνεται με τις τροφές, μεταβολίζεται σε ινδόλη από 

τα εντερικά βακτήρια μετά την απορρόφηση των τροφών από τον εντερικό σωλήνα 

και στη συνέχεια μετατρέπεται σε indoxyl-sullfate στο ήπαρ. Πολλές μελέτες αναφέ-

ρουν ότι η IS παίζει κάποιο ρόλο στη δημιουργία των αγγειακών επασβεστώσεων

- Η fetuin-A συντίθεται κυρίως στο ήπαρ και είναι μία γλυκοπρωτεΐνη που ρυθμί-

ζει το εξωκυττάριο ασβέστιο, δρώντας ως ένας δυνητικός αναστολέας της καθίζησης 

του συμπλόκου Ca2+-P

- Η matrix gla protein είναι μία πρωτεΐνη της μεσοκυττάριας ουσίας που αρχικά 

απομονώθηκε από τα οστά και είναι σημαντικός ρυθμιστής του σχηματισμού ΑΕ. Η 

ενεργοποίηση της πλήρους βιολογικής δράσης χρειάζεται την παρουσία βιταμίνης Κ

- Χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης Κ έχει συσχετιστεί με υψηλότερη συχνότητα εμ-

φάνισης σοβαρών αορτικών επασβεστώσεων

- Μέθοδοι αναφοράς για την εκτίμηση των επασβεστώσεων είναι η EBCT (elec-

tron Beam CT) και η νεότερη MSCT (multi-slice spiral CT)
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1. Εισαγωγή

Το ασβέστιο (Ca2+) είναι ένα στοιχείο που αφθονεί στη φύση. Αποτελεί 

το βασικό συστατικό των ιζηματογενών πετρωμάτων που καλύπτουν το 

75-80% της επιφάνειας της γης. Τα οστά, μία άλλη μορφή πετρώματος, 

χρησιμεύουν ως αποθήκη «φυλάσσοντας» το 99% του συνολικού Ca2+ του 

ανθρώπινου οργανισμού, κυρίως με τη μορφή ενός συμπλέγματος Ca2+ 

με φώσφορο (Ρ), τον υδροξυαπατίτη. Άλατα Ca2+ μπορεί περιστασιακά να 

βρεθούν με ποικίλες μορφές (λ.χ. άμορφο φωσφορικό ασβέστιο, υδροξυ-

απατίτης, σύμπλεγμα με Mg2+) σε διάφορους ιστούς εκτός οστού και περι-

γράφονται με τον όρο «εξωσκελετικές επασβεστώσεις». Κάποιες μορφές 

επασβεστώσεων επισυμβαίνουν στη διαδικασία της κυτταρικής νέκρωσης. 

Άλλες μορφές σχετίζονται με βλαμμένες πρωτεΐνες και ονομάζονται δυστρο-

φικές επασβεστώσεις. Τέλος, κύτταρα με μη αναμενόμενη οστεοβλαστική 

δραστηριότητα καταλήγουν στη δημιουργία παθολογικών εξωσκελετικών 

επασβεστώσεων, ειδικότερα στο αρτηριακό τοίχωμα των αιμοφόρων αγ-

γείων, σχηματίζοντας τις λεγόμενες αγγειακές επασβεστώσεις (ΑΕ). Οι ΑΕ 

συνίστανται στην εναπόθεση Ca2+ και Ρ και τελικά στο σχηματισμό υδροξυ-

απατίτη (αν και in vivo εναποτίθεται κυρίως ανθρακικός απατίτης με μερική 

αντικατάσταση από άλλα ιόντα όπως Mg2+, F) στις αρτηρίες στο μυοκάρδιο 

και στις καρδιακές βαλβίδες. Στις αρτηρίες οι επασβεστώσεις εντοπίζονται 

σε δύο σημεία ανάλογα με την υποκείμενη παθοφυσιολογική διαταραχή: α) 

στον έσω χιτώνα (intima) και β) στο μέσο χιτώνα (tunica media) γνώστη και 

ως ν. Menckeberg, με διαφορετική κλινική σημασία το κάθε είδος βλάβης(1). 

Oι επασβεστώσεις του έσω χιτώνα αποτελούν μέρος της διαδικασίας αθη-

ροσκλήρυνσης και απαντώνται στον οποιονδήποτε με αθηροσκλήρυνση, 

με ή χωρίς νεφρική ανεπάρκεια, σε περιοχές απαλλαγμένες από λεία μυ-

ϊκά κύτταρα (ΛΜΚ) και σχετίζονται με την παρουσία λιπιδίων, μακροφά-
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γων, μαστοκυττάρων(2). Οι επασβεστώσεις του μέσου χιτώνα συμβαίνουν 

στις ελαστικές ίνες γύρω από τα ΛΜΚ, σε απουσία αθηροσκλήρυνσης 

ή φλεγμονής(1-2) και συναντώνται κυρίως σε ασθενείς με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια (ΧΝΑ) ή σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Η συχνότητα εμφάνισης 

αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας(3) χωρίς να είναι εξακριβωμένο αν πρό-

κειται για αποκλειστικό αποτέλεσμα εξέλιξης της γήρανσης ή σχετίζεται με 

άλλες υποκείμενες νόσους. Τα δύο είδη βλαβών διαφέρουν και ως προς το 

μέγεθος των αρτηριών που προσβάλλουν. Οι επασβεστώσεις του μέσου 

χιτώνα εμφανίζονται σε αρτηρίες όλων των μεγεθών, δηλ. και μικρές χωρίς 

αθηροσκληρυντικές βλάβες(4), ενώ αυτές του έσω χιτώνα στις μεγάλες και 

μεσαίου μεγέθους αρτηρίες με αθηροσκληρυντικές αλλοιώσεις(5). Επασβε-

στώσεις του έσω χιτώνα μπορεί να συμβούν ανεξάρτητα απ’ αυτές του 

μέσω χιτώνα και αντιστρόφως. Στους ασθενείς με ΧΝΑ συναντώνται και 

τα δύο είδη βλαβών τα οποία μπορεί να συνυπάρχουν στα στεφανιαία ή 

άλλα αγγεία. Σε ποιο βαθμό όμως και τα δύο είδη βλαβών εξελίσσονται ή 

συμπεριφέρονται παράλληλα παραμένει άγνωστο.

2. Αγγειακές επασβεστώσεις σε ΧΝΑ

Περισσότερο από το 50% των θανάτων των ασθενών με ΧΝΑ οφείλο-

νται σε καρδιαγγειακά (ΚΑ) αίτια. Από την άλλη ο κίνδυνος θανάτου από 

ΚΑ αίτια στους ενήλικες ασθενείς με ΧΝΑ είναι 20-30 φορές μεγαλύτερος 

από τον αντίστοιχο του γενικού πληθυσμού(6). Νεότερα δεδομένα όλο και 

περισσότερο συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η αυξανόμενη θνητότητα 

αυτού του πληθυσμού οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στις ΑΕ, που πα-

ρατηρούνται και σε πολύ νέους σε ηλικία ασθενείς με ΧΝΑ. Οι Goodman 

και συν.(7) παρατήρησαν σε νεαρούς ασθενείς με ΧΝΑ τελικού σταδίου 

επασβεστώσεις των στεφανιαίων αγγείων, όταν ανάλογης βαρύτητας βλά-
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βες στον γενικό πληθυσμό, παρατηρούνται πολλές 10ετίες αργότερα. Επι-

πλέον οι Raggi και συν.(8) έδειξαν ότι οι επασβεστώσεις των στεφανιαίων 

αγγείων είναι συχνές και σοβαρού βαθμού σε ενήλικες ασθενείς με ΧΝΑ 

τελικού σταδίου, καταλήγοντας σε ισχαιμική καρδιαγγειακή νόσο. Επιπλέ-

ον ο δείκτης επασβεστώσεων των στεφανιαίων στους ασθενείς με ΧΝΑ 

ήταν σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού, 

ανάλογης ηλικίας και φύλου. Και στις δύο μελέτες η εξέλιξη των βλαβών 

σχετίζεται με τα επίπεδα P, Ca2+, του γινομένου Ca2+xP και την ημερήσια 

πρόσληψη Ca2+. Η νεφρική ανεπάρκεια συντελεί στην εξάπλωση των επα-

σβεστώσεων των αθηρωματικών πλακών(9), αλλά η συσχέτισή της με τις 

επασβεστώσεις του μέσου χιτώνα είναι πιθανά μεγαλύτερη, καθώς σπά-

νια συναντώνται σε άτομα χωρίς νεφρική ανεπάρκεια, κάτω των 60 ετών. 

Η συχνότητα εμφάνισης ιστολογικών βλαβών επασβέστωσης του μέσου 

χιτώνα στην κερκιδική αρτηρία ήταν 45 φορές μεγαλύτερη σε ασθενείς με 

ΧΝΑ(4). Ακόμη σε μελέτη μαστογραφιών βρέθηκε ότι το 70% των γυναικών 

με ΧΝΑ τελικού σταδίου εμφάνιζε επασβεστώσεις της μαστικής αρτηρίας, 

που ήταν αποκλειστικά του μέσου χιτώνα(10). Από την άλλη πλευρά όμως 

σε μία πρόσφατη μελέτη ασθενών με ΧΝΑ και γνωστή στεφανιαία νόσο 

φάνηκε ότι οι επασβεστώσεις ήταν κατά κύριο λόγο αθηροσκληρυντικές 

και μόνο μικρό μέρος ήταν του μέσου χιτώνα(11). Άσχετα από το είδος των 

επασβεστώσεων φαίνεται ότι και οι δύο σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα 

στους ασθενείς με ΧΝΑ.

3. Κλινικά σημεία

Αν και από 10ετίες είναι γνωστό ότι οι αρτηρίες ασθενών με ΧΝΑ έχουν 

σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ΑΕ σε σχέση με αυτές υγιούς πληθυσμού 

παρόμοιας ηλικίας(12), η είσοδος νέων τεχνικών και οι σύγχρονες μέθοδοι 
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διάγνωσης αύξησαν το ενδιαφέρον για τις επασβεστώσεις τα τελευταία 

χρόνια και οδήγησαν σε αναθεώρηση της παλαιότερης απορίας, ότι οι ΑΕ 

που παρατηρούνται, τόσο με την πρόοδο της ηλικίας, τη ΧΝΑ ή το ΣΔ, όσο 

και αυτές της αθηροσκλήρυνσης είναι καλοήθεις διαταραχές.

Στα στεφανιαία αγγεία οι επασβεστώσεις έχουν συσχετιστεί με το σχη-

ματισμό αθηρωματικών πλακών(13) και με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος 

του μυοκαρδίου(14). Αν και σε κάποιο βαθμό τα παραπάνω ευρήματα οφεί-

λονται στην υποκείμενη αθηροσκληρυντική νόσο, οι ΑΕ από μόνες τους 

συμβάλλουν στην έναρξη ή και εξέλιξη της καρδιαγγειακής νόσου. Οι επα-

σβεστώσεις του έσω χιτώνα οδηγούν σε μείωση του εύρους του αγγείου 

και κατ’ επέκταση σε αύξηση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας. Από την 

άλλη πλευρά οι επασβεστώσεις του μέσου χιτώνα των μεγάλων αγγείων, 

αν και δεν προκαλούν μείωση του εύρους των αγγείων, οδηγούν σε απώ-

λεια της ελαστικότητας και της προσαρμοστικότητάς τους με αποτέλεσμα 

αύξηση της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος και της πίεσης σφυγμού, με 

κατάληξη μειωμένη διατατικότητα των αρτηριών, αυξημένο μεταφορτίο και 

κατ’ επέκταση υπερτροφία αριστεράς κοιλίας(15). Οι παραπάνω διαταραχές 

προδιαθέτουν στην εμφάνιση στεφανιαίας νόσου και καρδιακής ανεπάρ-

κειας, κάτι που υποστηρίζεται από πολλές μελέτες, όπως αυτή που αναδει-

κνύει τις ΑΕ ως ένα ισχυρό προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακής θνητότητας 

σε ασθενείς με ΧΝΑ(16), με χαρακτηριστικότερη όμως αυτή που δείχνει πως 

η καρδιακή ανεπάρκεια ήταν η αιτία θανάτου σε παιδιά που έπασχαν από 

παιδική (infantile) αρτηριακή επασβέστωση, από σοβαρή δηλαδή επασβέ-

στωση του μέσου χιτώνα(17).

4. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Αν και ο σχηματισμός των ΑΕ εθεωρείτο αρχικά ένα παθητικό φαινό-
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μενο, σήμερα αναγνωρίζεται ως μία ενεργός κυτταρική διαδικασία(15). Οι 

μηχανισμοί όμως στους οποίους υπόκειται η διαδικασία σχηματισμού ΑΕ 

δεν είναι απόλυτα ξεκάθαροι ακόμη. Οι κυριότεροι απ’ αυτούς, που προ-

σπαθούν να εξηγήσουν το αυξημένο ποσοστό ΑΕ στους ασθενείς με ΧΝΑ, 

συνοψίζονται στους εξής: α) μειωμένη δράση ανασταλτών επασβέστωσης 

(λ.χ. fetuin-A, pyrophosphates matrix GLA κ.ά, β) επαγωγή της έκτοπης 

οστεοχονδρογένεσης, γ) κυκλοφορούντα «nucleation complexes», δ) κυτ-

ταρική απόπτωση, ε) αποδομή θεμέλιας ουσίας και στ) διαταραχή μεταβο-

λισμού Ca2+-P.

Σ’ αυτή τη διαδικασία ενέχονται πολλές πρωτεΐνες σχετιζόμενες με τον 

οστικό μεταβολισμό όπως λ.χ. οστεοκαλσίνη, οστεοποντίνη (OPN), οστεο-

προτεγερίνη (OPG), όπως και πολλές πρωτεΐνες που έχουν σχέση με την 

μορφοποίηση του οστού. Όλες αυτές ανευρίσκονται στα ασβεστοποιημένα 

αγγεία και σχετίζονται με τις επασβεστώσεις(18). Τα ΛΜΚ είναι το κύριο συ-

στατικό του μέσου χιτώνα των αρτηριών και στους ασθενείς με ΧΝΑ, δια-

φοροποιούνται σε οστεοβλάστες ή χονδροκύτταρα διαμέσου ενεργοποίη-

σης (αυξημένης δραστηριότητας) παραγόντων μετατροπής, όπως Runx-2 

(Runt related transcription factor-2), Msx-2 (msh homeobox-2), που είναι 

πολύ σημαντικοί για την φυσιολογική ανάπτυξη του οστού. Αυτή η μετα-

στροφή του φαινότυπου οδηγεί σε επασβεστωμένα ΛΜΚ με μία διαδικασία 

ανάλογη του σχηματισμού φυσιολογικού οστού(20). Επιπλέον η ουραιμία 

ευνοεί τη διαφοροποίηση των ΛΜΚ σ’ ένα οστεοβλαστικού τύπου φαινότυ-

πο και παράλληλα εμποδίζει τη διαφοροποίηση των μονοκύτταρων μακρο-

φάγων σε οστεοκλάστες(19). Επίσης στα αγγεία ασθενών με ΧΝΑ τελικού 

σταδίου έχουν βρεθεί αυξημένα επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης (AΦ) και 

Runx-2 και Osx (osterix), δείγμα οστεογεννητικής διαφοροποίησης των 

ΛΜΚ(20).
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5. Προδιαθεσικοί παράγοντες

Πάρα πολλοί προδιαθεσικοί παράγοντες για το σχηματισμό ΑΕ έχουν 

αναφερθεί κατά καιρούς. Μπορούν να διαχωριστούν σε κλασικούς λ.χ. γή-

ρανση, υπέρταση, ΣΔ, υπερλιπιδαιμία και σε μη κλασικούς όπως οι δια-

ταραχές μεταβολισμού αλάτων, πολύ αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης 

(PTH), υπερβολική λήψη αλάτων Ca2+, φλεγμονή, υποθρεψία, οξειδωτικό 

stress(21).

Μεταβολισμός Ca2+-P: Είναι πολλές οι μελέτες που κατέδειξαν τη στε-

νή σχέση επιπέδων Ca2+, P, Ca2+-P και ΑΕ(8). Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι 

οι ασθενείς με τη χειρότερη ρύθμιση P, έχουν την ταχύτερη εξέλιξη όσον 

αφορά στις ΑΕ(22). Δύο διαφορετικοί μηχανισμοί έχουν προταθεί για να 

εξηγήσουν τη σχέση αυτή: α) ένας παθητικός, όπου οι ΑΕ οφείλονται σε 

απευθείας κατακρήμνιση συμπλέγματος Ca2+-P στο τοίχωμα των αγγείων 

και β) ένας ενεργητικός, που προάγει τη μετατροπή των ΛΜΚ σε οστεο-

βλάστες.Tα αυξημένα επίπεδα του ανόργανου Ρ προκαλούν εφαλάτωση 

με εναπόθεση απατίτη στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία γύρω από τα ΛΜΚ 

των αγγείων(23). Συγχρόνως τα ΛΜΚ υφίστανται μία φαινοτυπική μεταβολή 

χάνοντας την εξειδικευμένη τους έκφραση, ενώ παράλληλα υπάρχει αυξη-

μένη έκφραση παραγόντων που σχετίζονται με την οστική διαφοροποίηση, 

όπως οστεοκαλσίνη, οστεοποντίνη, Runx-2(24). Οι παραπάνω διαταραχές 

(εφαλάτωση-μεταστροφή έκφρασης) εξαρτώνται από ένα νατριο-εξαρτώ-

μενο συμμεταφορέα Ρ, τον Ρit-1. Η μεταφορά του Ρ στα κύτταρα γίνεται 

διαμέσου νατριο-εξαρτώμενου συμμεταφορέα P. Τρία είδη τέτοιων συμμε-

ταφορέων έχουν ταυτοποιηθεί βασισμένα στη δομή, ιστική εντόπιση και 

βιοχημικά χαρακτηριστικά(25). Οι τύποι Ι και ΙΙ εκφράζονται κυρίως στους 

νεφρούς και στο εντερικό επιθήλιο, με πρωταρχικό ρόλο τη διατήρηση της 

ομοιόστασης του Ρ στον οργανισμό(25). Oι τύπου ΙΙI συμμεταφορείς Ρ, δη-
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λαδή Ρit-1, Pit-2 εκφράζονται σε διάφορους ιστούς (νεφροί, καρδιά, πνεύ-

μονες, ήπαρ, οστεοβλάστες, χονδροκύτταρα και ΛΜΚ)(26). Τα επίπεδα των 

Pit-1 mRNA είναι υψηλότερα από αυτά των Pit-2 στα ΛΜΚ των αγγείων(26). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση ενός αναστολέα των νατριο-εξαρτώμε-

νων συμμεταφορέων του Ρ, του phosphonoformic acid (PFA) προκαλεί μία 

δοσοεξαρτώμενη αναστολή της ενδοκυττάριας εισόδου Ρ, της επασβέστω-

σης και της οστεοχονδρογενετικής φαινοτυπικής έκφρασης στα ΛΜΚ(23).Τα 

παραπάνω ευρήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη 

η δράση του νατριο–εξαρτώμενου συμμεταφορέα Ρ για την εφαλάτωση 

και οστεοχονδρογενετική μεταστροφή των ανθρώπινων ΛΜΚ, καθιστώντας 

τον ίσως τον πιο σημαντικό μηχανισμό για το σχηματισμό των ΑΕ. Επίσης 

έχει καταγραφεί σε πειραματόζωα αναστολή έκφρασης των δεικτών οστεο-

γενετικής δράσης οστεοποντίνη και Runx-2 μετά από διακοπή της λειτουρ-

γίας του Pit-1 και κατά συνέπεια μη είσοδο Ρ στα ΛΜΚ(27).

Το ίδιο τα αυξημένα επίπεδα Ca2+ οδηγούν σε ενίσχυση της εφαλάτω-

σης και ευνοούν τη φαινοτυπική μεταστροφή των ΛΜΚ(28). H διαδικασία 

εφαλάτωσης εξαιτίας υψηλών επιπέδων Ca2+ εξαρτάται επίσης από ένα 

νατριο-P συμμεταφορέα, όπου αν και δεν προκαλείται οξέως αυξημένη 

είσοδος Ρ ενδοκυττάρια, η παρατεταμένη έκθεση των ΛΜΚ σε αυξημένα 

επίπεδα Ca2+, προκαλεί αύξηση των επιπέδων του Pit-1 mRNA. Φαίνεται 

δηλαδή ότι τα αυξημένα επίπεδα Ca2+ αυξάνουν την ευαισθησία των ΛΜΚ 

στο Ρ(29). Στις παραπάνω μελέτες τα αυξημένα επίπεδα Ca2+ διεγείρουν την 

επασβέστωση ανθρώπινων ΛΜΚ in vitro. Aκόμη η άνοδος των επιπέδων 

Ca2+ ενδοκυττάρια έχει συσχετιστεί με μεταβολή επιπέδων AΦ, αύξηση 

της fetuin-A και μείωση της matrix GIa protein (MGP)(30). Πρόσφατη μελέ-

τη όμως έδειξε υψηλά ποσοστά (83%) επασβεστώσεων σε ακτινολογικά 

ευρήματα, ακόμη και σε ασθενείς με πολύ καλό έλεγχο των επιπέδων Ρ, 

επισημαίνοντας ότι τα επίπεδα Ρ δεν είναι ο μόνος παθογενετικός παρά-
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γων των ΑΕ(31).

Παραθορμόνη (PTH): Η εξέλιξη της ΧΝΑ σχετίζεται με διαταραχές του 

μεταβολισμού των αλάτων (υπερφωσφαταιμία, υπασβεστιαιμία), που οδη-

γούν σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται 

από αυξημένη έκκριση PTH και υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδέ-

νων. Τα αυξημένα επίπεδα PTH ευθύνονται για την αυξημένη δραστηρι-

ότητα των οστεοκλαστών που προκαλεί αυξημένη οστική απορρόφηση. 

Όσο εκτείνεται η παραπάνω διαδικασία, μεσεγχυματικά κύτταρα ενεργο-

ποιούνται και διαφοροποιούνται σε ινοβλάστες με αποτέλεσμα το σχηματι-

σμό ινώδους ιστού.

Βιταμίνη D3: Από τα αρχικά στάδια της XNA, παρατηρείται σημαντική 

μείωση των επιπέδων βιταμίνης D3, αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων 

νεφρικών και εξωνεφρικών. Τελευταία έχει περιγραφεί η σχέση των μει-

ωμένων επιπέδων βιταμίνης D3 με την αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρό-

τητα και θνητότητα, περιλαμβάνοντας αυξημένες ΑΕ και μεγάλη απώλεια 

της ελαστικότητας των αρτηριών(32). Επιπλέον η 1,25(ΟΗ)2D3 έχει φανεί ότι 

ενεργεί ως ένας αρνητικός ρυθμιστής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτεν-

σίνης, που όπως είναι γνωστό παίζει σημαντικό ρόλο στο καρδιαγγειακό 

σύστημα. Τέλος τα μειωμένα επίπεδα βιταμίνης D3 ίσως σχετίζονται με πα-

ράγοντες φλεγμονής όπως TNF-α και IL-10(33), αν και έχει αναφερθεί ότι η 

χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων βιταμίνης D3 ευνοεί το σχηματισμό ΑΕ(34), 

φυσιολογικές δόσεις σε πειραματόζωα φαίνεται να προστατεύουν από 

επασβέστωση της αορτής(35). Οι Schwoff και συν.(36) έδειξαν ότι σε παιδιά 

με ΧΝΑ τελικού σταδίου, τα επίπεδα βιταμίνης D3 είναι ο πιο σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας για την εμφάνιση πάχυνσης του αρτηριακού 

τοιχώματος, απώλεια της ελαστικότητας και δημιουργίας επασβεστώσε-

ων.

FGF-23 (fi broblast growth factor-23): Η FGF-23 είναι μία ορμόνη που 
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παράγεται από τους οστεοβλάστες και ρυθμίζει τον μεταβολισμό του P και 

της βιταμίνης D3. Τα επίπεδά της αυξάνουν από τα πολύ αρχικά στάδια της 

ΧΝΑ προκαλώντας αφ’ ενός φωσφατουρία, εμποδίζοντας τη δράση του 

ΝΡΤ2a (νάτριο-φωσφορο συμμεταφορέα τύπου 2a) στα εγγύς σωληνά-

ρια και αφ’ ετέρου μείωση της σύνθεσης στους νεφρούς της 1,25(ΟΗ)2D3 

καταστέλλοντας την έκφραση της CYP27B1(37). Η FGF-23 συνδέεται στον 

υποδοχέα της διαμέσου της a-klotho, μιας πλειοτρόπου διαμεμβρανικής 

πρωτεΐνης που εκφράζεται στους νεφρούς. Επίσης υπάρχουν στοιχεία ότι 

η FGF-23 ενέχεται στην εφαλάτωση των οστών ανεξάρτητα από τη δράση 

της στο μεταβολισμό του Ρ(38). Συγκεκριμένα μειωμένη δραστηριότητα της 

FGF-23 έχει σχετιστεί με επασβεστώσεις στα αγγεία τόσο σε πειραματικές 

μελέτες όσο και σε ανθρώπους(39). Επίσης έχει φανεί ότι σε ανθρώπους με 

μεταλλάξεις που οδήγησαν σε απενεργοποίηση είτε της FGF-23, είτε του 

γονιδίου της a-klotho, παρουσιάστηκαν σημαντικές έκτοπες επασβεστώ-

σεις. Νεότερα δεδομένα μάλιστα συσχετίζουν την klotho, συγκεκριμένα την 

έλλειψη της, με τη δημιουργία ΑΕ σε ΧΝΑ και θεωρούν ότι η klotho συμ-

βάλλει με απ’ ευθείας δράση στη διατήρηση της φαινοτυπικής έκφρασης 

των ΛΜΚ, ακόμα κι όταν ο εξωκυττάριος Ρ είναι αυξημένος(40). Η FGF-23 

παρεμβαίνει στο σχηματισμό επασβεστώσεων, εμποδίζοντας την αυξη-

μένη δράση της βιταμίνης D3. Από την άλλη πλευρά όμως οι Cozzolino 

και συν.(41), παρατήρησαν εκτεταμένες επασβεστώσεις σε ασθενείς ΧΝΑ 

τελικού σταδίου παρά τα αυξημένα επίπεδα FGF-23 σ’ αυτούς τους ασθε-

νείς. Τα αυξημένα επίπεδα FGF-23 είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας 

θνητότητας σε νεοεντασσόμενους στην αιμοκάθαρση ασθενείς(37). Τέλος σε 

μία πρόσφατη μελέτη σε πληθυσμό χωρίς νεφρική ανεπάρκεια δε βρέθηκε 

συσχέτιση μεταξύ επιπέδων FGF-23 και επασβέστωσης των στεφανιαίων 

αγγείων(42).

IS (indoxyl-sullfate): H τρυπτοφάνη που προσλαμβάνεται με τις τρο-
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φές, μεταβολίζεται σε ινδόλη από τα εντερικά βακτήρια μετά την απορρό-

φηση των τροφών από τον εντερικό σωλήνα και στη συνέχεια μετατρέπε-

ται σε IS στο ήπαρ. Η IS απομακρύνεται φυσιολογικά από τους νεφρούς 

μετά από έκκριση στα εγγύς ουροφόρα σωληνάρια. Όμως συσσωρεύεται 

στους ασθενείς με ΧΝΑ όπως και στους αιμοκαθαιρόμενoυς(43). Πολλές με-

λέτες αναφέρουν ότι η IS παίζει κάποιο ρόλο στη δημιουργία των ΑΕ. Σε 

πειραματόζωα έχει φανεί ότι η IS προκαλεί υπερπλασία των ΛΜΚ(44), ενώ 

σε υπερτασικούς ποντικούς προκαλεί επασβέστωση της αορτής, πάχυν-

ση του τοιχώματός της και έκφραση οστεοβλαστικών πρωτεϊνών(45). Ακόμη 

αναφέρεται ότι τα επίπεδα της IS αυξάνουν καθώς επιδεινώνεται η νεφρι-

κή λειτουργία και σχετίζονται με αορτικές επασβεστώσεις σε ασθενείς με 

ΧΝΑ(46).

6. Αναστολείς αγγειακών επασβεστώσεων

Fetuin-A: Η fetuin-A συντίθεται κυρίως στο ήπαρ και είναι μία γλυκο-

πρωτεΐνη που ρυθμίζει το εξωκυττάριο ασβέστιο, δρώντας ως ένας δυνη-

τικός αναστολέας της καθίζησης του συμπλόκου Ca2+-P(47). Εμποδίζει την 

επασβέστωση δεσμεύοντας τη δομή του υδροξυαπατίτη και προστατεύει 

τα ΛΜΚ των αγγείων από τις καταστροφικές αποπτώσεις της υπερφόρ-

τωσης με Ca2+ και κατ’ επέκταση της δημιουργίας επασβεστώσεων(48). Η 

fetuin-A υπεισέρχεται επίσης στο μηχανισμό της απόπτωσης των ΛΜΚ, 

εμποδίζοντάς τον, διαταράσσοντας τα σήματα του παθογενετικού της 

μηχανισμού(48). Σε πειραματόζωα η έλλειψη fetuin-A οδηγεί στην ανάπτυξη 

εκτεταμένων έκτοπων επασβεστώσεων στο μυοκάρδιο, νεφρούς, πνεύμο-

νες και δέρμα(47). Σε ασθενείς με ΧΝΑ τα μειωμένα επίπεδα fetuin-A οδήγη-

σαν σε αυξημένη θνητότητα εξαιτίας καρδιαγγειακών συμπτωμάτων(46).

MGP (matrix Gla protein): Η MGP είναι μία πρωτεΐνη της μεσοκυττά-
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ριας ουσίας που αρχικά απομονώθηκε από τα οστά και είναι σημαντικός 

ρυθμιστής του σχηματισμού ΑΕ. Η ενεργοποίηση της πλήρους βιολογικής 

δράσης χρειάζεται την παρουσία βιταμίνης Κ(49). Ασκεί τη δράση της με δύο 

τρόπους: α) άμεσα, εμποδίζοντας το σχηματισμό κρυστάλλων ασβεστίου, 

β) έμμεσα, επηρεάζοντας αρνητικά τους παράγοντες που ευθύνονται για 

τη διαφοροποίηση των ΛΜΚ σε osteoblast-like κύτταρα(50). Αντίθετα ένας 

ισχυρός παράγοντας που οδηγεί στη διαφοροποίηση των ΛΜΚ την σωστή 

κατεύθυνση. Μελέτες έχουν δείξει ότι η MGP εμποδίζει την επασβέστωση 

των χόνδρων και των αγγείων(51).

OPG: Η OPG μαζί με τον ενεργοποιητή του υποδοχέα NF-kB (RANK) 

και τον παράγοντα σύνδεσης σ’ αυτόν (RANKL), αποτελούν ένα σύστημα 

που ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ οστικού μεταβολισμού και ΑΕ. Σε μία 

πρόσφατη μελέτη οι Morena και συν.(52) διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα της 

OPG σχετίζονται στενά με τις επασβεστώσεις των στεφανιαίων αγγείων 

σε ασθενείς με ΧΝΑ. Σε πειραματόζωα η OPG έχει φανεί ότι προστατεύει 

τα αγγεία από την εναπόθεση ασβεστίου(53). Από την άλλη πλευρά έχουν 

αναφερθεί υψηλά επίπεδα OPG σε ασθενείς με αγγειακές βλάβες(54), αφή-

νοντας ανοικτό το ενδεχόμενο όμως τα αυξημένα επίπεδα OPG να απο-

τελούν προστατευτικό μηχανισμό του οργανισμού έναντι των αιτίων που 

οδήγησαν στις αγγειακές βλάβες.

Βιταμίνη Κ: Η βιταμίνη Κ έχει ουσιαστική συμμετοχή στην παραγωγή 

τόσο των παραγόντων πήξης όσο και της οστεοκαλσίνης και MGP. Χαμηλή 

πρόσληψη βιταμίνης Κ έχει συσχετιστεί με υψηλότερη συχνότητα εμφάνι-

σης σοβαρών αορτικών επασβεστώσεων(55). Σε μία μελέτη 50 αιμοκαθα-

ρόμενων ασθενών οι Ketteler και συν.(47) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

καθημερινή χορήγηση βιταμίνης Κ προκαλεί σημαντική αύξηση της MGP 

και της οστεοκαλσίνης.

Pyrophosphate (PPi): Τα PPi είναι ισχυροί αναστολείς της επασβέ-
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στωσης του μέσου χιτώνα αναστέλλοντας άμεσα το σχηματισμό υδροξυ-

απατίτη. Τα επίπεδά τους ελέγχονται από την TNAP (tissue non specifi c 

alkaline phosphatase) που υδρολύει τα πλεονάζοντα PPi και φωσφορικά 

άλατα. Έλλειψη του ενζύμου ENPP-1 (ecto-nucleotide pyrophosphatase 

phosphodiesterase-1), που ρυθμίζει τη σύνθεση των ΡΡi, καταλήγει σε 

μαζική αρτηριακή επασβέστωση σε ανθρώπους και ποντικούς(56). Στους 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς τα επίπεδα ΡΡi είναι ανεπαρκή ίσως εξαιτίας 

αυξημένης υδρόλυσης των ΡΡi. Μελέτη σ’ αυτούς τους ασθενείς έχει δείξει 

αντίστροφη σχέση μεταξύ επιπέδων ΡΡi στο πλάσμα και ΑΕ(57).

7. Μέθοδοι διάγνωσης

Μία σειρά από μη επεμβατικές τεχνικές είναι διαθέσιμες σήμερα για 

τη διάγνωση των ΑΕ, όπως απλή ακτινογραφία για τις μακροσκοπικές 

επασβεστώσεις της αορτής και των περιφερικών αγγείων, υπέρηχοι 2 δι-

αστάσεων για τις επασβεστώσεις αορτής, λαγονίων, καρωτίδων, υπερη-

χογράφημα καρδιάς για τις επασβεστώσεις των καρδιακών βαλβίδων και 

φυσικά η τεχνολογία των αξονικών τομογραφιών (CT) για τον ποσοτικό 

υπολογισμό των επασβεστώσεων στα στεφανιαία και στην αορτή. Όμως η 

ευαισθησία των διαφόρων μεθόδων παραμένει άγνωστη και ως εκ τούτου 

η ακρίβεια της διάγνωσης είναι σχετικά πτωχή. Στο σημείο αυτό πρέπει 

να αναφερθεί ότι τα διαφορετικά συστήματα μέτρησης των επασβεστώ-

σεων οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Σήμερα μέθοδοι αναφοράς 

για την εκτίμηση των επασβεστώσεων είναι η EBCT (electron Beam CT) 

και η νεότερη MSCT (multi-slice spiral CT). Aυτές μπορεί να χρησιμοποι-

ηθούν με επιτυχία στη μελέτη εκτεταμένων επασβεστώσεων, στον έλεγχο 

της εξέλιξής τους καθώς και για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της θε-

ραπείας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα αναφο-
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ρικά με τη σχέση του δείκτη επασβέστωσης των στεφανιαίων (Coronary 

Calcium Score) μετρούμενα με EBCT και των υποκείμενων καρδιακών 

συμβαμάτων σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, ίσως επειδή το μετρούμενο 

αποτέλεσμα επασβεστώσεων με CT αφορά τόσο στις επασβεστώσεις του 

έσω χιτώνα όσο και σ’ αυτές του μέσου(58). Άλλωστε στους αιμοκαθαιρό-

μενους ασθενείς οι επασβεστώσεις των στεφανιαίων αγγείων, που είναι 

οι ευρύτερα μελετηθείσες είναι κυρίως αθηροσκληρυντικής παθογένειας 

και όποιες μεταβολές των επασβεστώσεων παρατηρούνται στις διάφορες 

μελέτες, αφορούν μεταβολές της διαδικασίας αθηροσκληρύνσης περισσό-

τερο παρά της διαδικασίας έκτοπης επασβέστωσης.

8. Αντιμετώπιση

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ΑΕ είναι άρρηκτα συνδεμένη με τον 

έλεγχο των διαταραχών του μεταβολισμού των οστών και των αλάτων 

στους ασθενείς με ΧΝΑ. Υπάρχουν βέβαια και θεραπείες μου στοχεύουν 

απευθείας στην εξέλιξη των ΑΕ. Όλοι όμως οι προτεινόμενοι τρόποι αντι-

μετώπισης, πέραν της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας καλούνται 

να απαντήσουν σε άλλα δύο σημαντικά ερωτήματα: α) αν η θεραπεία μπο-

ρεί να οδηγήσει σε υποστροφή των ήδη υπαρχόντων επασβεστώσεων ή 

έχει απλά προστατευτική δράση και β) αν η δράση της επεκτείνεται και 

εκεί που χρειάζεται φυσιολογικά η επασβέστωση, όπως τα οστά και τα δό-

ντια. Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα φαίνεται ότι υπάρχουν ενδογενείς 

μηχανισμοί που μπορούν να διαλύσουν την έκτοπη εναπόθεση υδροξυα-

πατίτη δοθέντος ότι σε ποντικούς η διακοπή χορήγησης καλσιτριόλης ή η 

πρόσθετη χορήγηση βιταμίνης Κ μπορεί να υποστρέψει τις είδη υπάρχου-

σες επασβεστώσεις(59-60). Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα είναι πολύ 

σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως οι διαφορές ανάμεσα στη διαδικασία 
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και αυτή των ΑΕ, έτσι ώστε η θεραπεία να κατευθυνθεί αποκλειστικά στην 

αντιμετώπιση των ΑΕ.

Δεσμευτικά φωσφόρου: Τα δεσμευτικά που χρησιμοποιούνται σήμερα 

για τον έλεγχο των επιπέδων Ρ περιλαμβάνουν την σεβελαμέρη (sevelam-

er), το λανθάνιο και τα ασβεστούχα (ανθρακικό ασβέστιο και οξικό ασβέ-

στιο). Η σεβελαμέρη ως μη περιέχουσα Ca2+ δεν προάγει την υπερασβε-

στιαιμία και έτσι μειώνει την εξέλιξη των επασβεστώσεων της αορτής σε 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Επιπλέον έχει θετική επίδραση στο λιπιδαι-

μικό προφίλ, μειώνοντας την LDL και αυξάνοντας την HDL(61). Aν και αρκε-

τές μελέτες κατέληξαν ότι η σεβαλαμέρη συγκρινόμενη με τα ασβεστούχα 

δεσμευτικά μειώνει σημαντικά την εξέλιξη των ΑΕ(62), υπάρχουν και άλλες 

που δεν βρήκαν σημαντική διαφορά στην εξέλιξη των ΑΕ(63). Ίσως η βελτί-

ωση του λιπιδαιμικού προφίλ να είναι ένας επιπλέον παράγοντας που ευ-

θύνεται για τα καλά αποτελέσματα της πρώτης ομάδας μελετών. Άλλωστε 

στη μελέτη CARE-2 (Calcium Acetate Renagel Evaluation-2), η εντατική 

μείωση των επιπέδων της LDL χρησιμοποιώντας 40 mg ατορβαστατίνης 

οδήγησε σε παρόμοια μείωση των επασβεστώσεων σε αιμοκαθαιρόμε-

νους ασθενείς, είτε λάμβαναν δεσμευτικά ασβεστίου, είτε σεβαλαμέρη(64). 

Όσο για το λανθάνιο και τη σχέση του με τον οστικό μεταβολισμό οι υπάρ-

χουσες μελέτες έδειξαν ότι δεν προκαλεί αδυναμική νόσο των οστών, ούτε 

οστεομαλακία από αργίλιο.

VDRs-ενεργοποιητές: Οι ενεργοποιητές των υποδοχέων της βιταμίνης 

D3 αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της θεραπείας των ασθενών με ΧΝΑ. 

Φαίνεται ότι το αποτέλεσμα αναφορικά με το σχηματισμό και την εξέλιξη 

των ΑΕ είναι διαφορετικό για τους επιμέρους χρησιμοποιούμενους VDRs 

ενεργοποιητές. Πρόσφατες μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι οι δόσεις 

καλσιτριόλης που απαιτούνται για μείωση της PTH οδηγούν σε αύξηση των 

ΑΕ(65). Η παρικαλσιτόλη φαίνεται να προκαλεί λιγότερες ΑΕ(66). Οι Nooman 
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και συν.(67) διαπίστωσαν ότι η παρικαλσιτόλη ή η δοσικαλσιφερόλη έχουν 

διαφορετική επίπτωση στην επασβέστωση της αορτής in vivo, η οποία εί-

ναι ανεξάρτητη από τα επίπεδα στον ορό του Ca2+, του Ρ και του Ca2+xP. 

Τέλος πειραματικά μοντέλα αθηροσκλήρυνσης και ουραιμίας έδειξαν μία 

διττή δράση της καλσιτριόλης, όπου οι χαμηλές δόσεις εμποδίζουν το σχη-

ματισμό επασβεστώσεων, ενώ οι υψηλές προάγουν τις επασβεστώσεις(68). 

Έτσι ίσως εξηγούνται τα αντιφατικά αποτελέσματα που υπάρχουν στη βι-

βλιογραφία, ότι δηλαδή η χορήγηση VDRs-ενεργοποιητών (αναλόγων δη-

λαδή της βιταμίνης D3) να έχει ενεργητική επίδραση στην επιβίωση των 

ασθενών σε ορισμένες μελέτες, ενώ σε άλλες να προάγει τις επασβεστώ-

σεις. Ο μηχανισμός διαμέσου του οποίου οι ενεργείς μορφές της βιταμίνης 

D3 προκαλούν ΑΕ είναι εν πολλοίς άγνωστος. Τα ΛΜΚ περιέχουν υποδο-

χείς των VDRs και πιθανά η ενεργοποίηση των VDRs εμποδίζει την έκ-

φραση γονιδίων που σχετίζονται με οστεοβλαστικές δραστηριότητες στα 

αγγεία. Αντίθετα η ενεργοποίηση των VDRs στον οστίτη ιστό διεγείρει την 

οστεοβλαστική δραστηριότητα αντί να την καταστέλλει, με αποτέλεσμα αύ-

ξηση της οστεοβλαστικής επιφάνειας και αύξηση του δείκτη σχηματισμού 

οστού (BFR), συμβάλλοντας έτσι τελικά στην προστασία του οργανισμού 

από επασβέστωση της αορτής(68).

Ασβεστιομιμητικά: Τα ασβεστιομιμητικά μειώνουν την PTH χωρίς να 

προκαλούν υπερασβεστιαιμία και έτσι οι ασθενείς που τα χρησιμοποιούν 

για την αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΔΥΠΘ) 

διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν ΑΕ σε σχέση μ’ αυτούς που 

χρησιμοποιούν ανάλογα της βιταμίνης D3. Μελέτη σε νεφρεκτομηθέντες 

(5/6 νεφρεκτομή) ποντικούς με ΔΥΠΘ έδειξαν ότι αυτά που αντιμετωπί-

στηκαν με καλσιτριόλη είχαν σημαντικές επασβεστώσεις σε σχέση μ’ αυτά 

που αντιμετωπίστηκαν με το ασβεστομιμητικό Cinacalcet(34). Πρόσφατα οι 

Raggi και συν. σχεδίασαν τη μελέτη ADVANCE, η οποία έδειξε ότι η συγ-
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χορήγηση σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, cinacalcet με σταθερά χαμηλές 

δόσεις καλσιτριόλης ή άλλου αναλόγου της βιταμίνης D3 οδήγησε σε στα-

τιστικά σημαντική μείωση της εξέλιξης των επασβεστώσεων της αορτικής 

βαλβίδας, συγκρινόμενη με τη χορήγηση καλσιτριόλης ή άλλου αναλόγου 

της βιταμίνης D3 σε υψηλότερες δόσεις(69). Λίγα χρόνια νωρίτερα, οι Lopez 

και συν.(70) μελετώντας σε ουραιμικούς ποντικούς τις επιπτώσεις στις ΑΕ 

από την χορήγηση ενός άλλου ασβεστιομιμητικού, του R-568, μόνου του 

ή σε συνδυασμό με καλσιτριόλη, βρήκαν ότι το R-568 αφ’ ενός μείωσε τα 

επίπεδα PTH χωρίς την εμφάνιση ΑΕ και αφ’ ετέρου συγχορηγούμενο με 

καλσιτριόλη εξασθένησε τη δράση της αναφορικά με το σχηματισμό ΑΕ. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα ίσως εξηγούνται από το γεγονός ότι μειώθηκαν 

τα επίπεδα PTH χωρίς να αυξηθούν αυτά των Ca2+ και P.

Διφωσφονικά: Τα διφωσφονικά μπορεί να αποκτήσουν στο μέλλον 

ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ΑΕ, αφού έχει φανεί ότι τις 

μειώνουν σε πειραματόζωα. Όσον αφορά τους αιμοκαθαιρόμενους ασθε-

νείς, η χορήγηση ετιδρονάτης (etidronate) φάνηκε να μειώνει ακόμη και να 

αναστρέφει τον δείκτη επασβέστωσης σε ορισμένους, όχι όμως σε όλους, 

μετά από 12μηνη θεραπεία(71). Και στην περίπτωση των διφωσφονικών ο 

μηχανισμός δεν είναι απολύτως γνωστός. Μία πρώτη εξήγηση είναι ότι μει-

ώνουν την οστική απορρόφηση χωρίς να αυξάνουν τα επίπεδα Ca2+ και P 

στον ορό και έτσι περιορίζουν την πιθανότητα να εναποτεθούν στα αγγεία, 

όπως και να περιορίζουν τις ΑΕ διαμέσου επίδρασης στη δραστηριότητα 

του νατρίου-P συμμεταφορέα στα ΛΜΚ. Τέλος έχει μελετηθεί και το ενδεχό-

μενο τα διφωσφονικά να έχουν απ’ ευθείας δράση στο αγγειακό τοίχωμα 

αναστέλλοντας το σχηματισμό του συμπλέγματος Ca2+-P, όπως δηλαδή τα 

πυροφωσφονικά(72).
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Ερωτήσεις

1. Οι επασβεστώσεις του μέσου χιτώνα των μεγάλων αγγείων ευθύ-

νονται για:

α) Μείωση του εύρους των αγγείων;

β) Απώλεια της ελαστικότητας και της προσαρμοστικότητάς των αγγείων;

γ) Αύξηση της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος και της πίεσης σφυγμού;

δ) Μειωμένη διατατικότητα των αρτηριών, αυξημένο μεταφορτίο και κατ’ 

επέκταση υπερτροφία αριστεράς κοιλίας

ε) Για όλα τα παραπάνω;

2. H 1,25(ΟΗ)2D3 ενεργεί ως:

α) Αρνητικός ρυθμιστής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης;

β) Θετικός ρυθμιστής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης;;

γ) Δύο ανεξάρτητες παράμετροι;
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3. Η FGF-23;

α) Είναι μία ορμόνη που παράγεται από τους οστεοβλάστες και ρυθμίζει τον 

μεταβολισμό του P και της βιταμίνης D3;

β) Τα επίπεδά της αυξάνουν από τα πολύ αρχικά στάδια της ΧΝΑ προκα-

λώντας φωσφατουρία;

γ) Μειώνει τη σύνθεση στους νεφρούς της 1,25(ΟΗ)2D3 καταστέλλοντας την 

έκφραση της CYP27B1;

δ) Ενέχεται στην εφαλάτωση των οστών ανεξάρτητα από τη δράση της στο 

μεταβολισμό του Ρ;

ε) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;

4. Η θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε υποστροφή των ήδη υπαρχό-

ντων επασβεστώσεων ή έχει απλά προστατευτική δράση;

α) Υπάρχουν ενδογενείς μηχανισμοί που μπορούν να διαλύσουν την έκτο-

πη εναπόθεση υδροξυαπατίτη;

β) Είναι αδύνατο να υποστραφούν οι ήδη υπάρχουσες επασβεστώσεις των 

αγγείων;

γ) Ενίοτε μπορεί να υποχωρήσουν;

Απαντήσεις

ε1. 

α2. 

α3. 

α4. 



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

299

Στρογγυλό τραπέζι IV: Μεταβολισμός φωσφόρου
- Ασβεστίου

Προεδρείο: Δημήτριος Γούμενος, Σοφία Σπαΐα

Φυσιολογία του ισοζυγίου του φωσφόρου (εξωγενής πρόσληψη,
απορρόφηση, απέκκριση, κατανομή)

Ευάγγελος Β. Γιαννάτος

Ορμονική ρύθμιση της ομοιοστασίας του φωσφόρου
Δομινίκη Οικονομίδου

Υποφωσφαταιμία
Κωνσταντίνος Κατωπόδης

Υπερφωσφαταιμία
Γεώργιος Χ. Κουτρούμπας

Φάρμακα και υπασβεστιαιμία ή υποφωσφαταιμία
Γιώργιος Λιάμης

Σχόλια - Παραδείγματα: Γεώργιος Μπαλτόπουλος
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Φυσιολογία του ισοζυγίου του φωσφόρου
(εξωγενής πρόσληψη, απορρόφηση, απέκκριση, 

κατανομή)

Ευάγγελος Β. Γιαννάτος
Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄, Νεφρολογικό Τμήμα 

Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου

Κύρια σημεία

- Το 85% του συνολικού φωσφόρου του οργανισμού περιέχεται στο σκελετό, το 

14% στους μύες και στα σπλάχνα και λιγότερο από 1% στο εξωκυττάριο υγρό υπό 

μορφή ανόργανου φωσφόρου, που είναι διαθέσιμος για σημαντικές μεταβολικές δι-

αδικασίες

- Η μέση Δυτικού τύπου δίαιτα περιέχει 800-1400 mg φωσφόρου ημερησίως, 

από τα οποία περίπου 65% απορροφώνται, κυρίως παθητικά, στο λεπτό έντερο

- Η νεφρική αποβολή του διαιτητικού φορτίου φωσφόρου, εξασφαλίζοντας ου-

δέτερο ισοζύγιο φωσφόρου, καθίσταται ο κυριότερος ρυθμιστής της συγκέντρωσης 

φωσφόρου στον ορό

- Πάνω από το 80% της διηθούμενης ποσότητας φωσφόρου, επαναρροφάται 

πρωταρχικά στα εγγύς σωληνάρια, με διαδικασία συμμεταφοράς με Na+

- Ο συμμεταφορέας Na+ - φωσφόρου ρυθμίζεται προς τα πάνω σε έλλειψη και 

προς τα κάτω σε περίσσεια φωσφόρου, ώστε η σωληναριακή επαναρρόφηση φω-

σφόρου αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα

1. Ολικός φωσφόρος οργανισμού

Ο φωσφόρος έχει πολλαπλές λειτουργίες στον οργανισμό. Είναι βα-

σικό συστατικό του οστικού σκελετού, όπως το Ca2+. Ο φωσφόρος είναι 
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σημαντικός για μεταβολικές διαδικασίες, που περιλαμβάνουν το σχηματι-

σμό φωσφορικών δεσμών υψηλής ενέργειας όπως αυτούς του ATP (ενδο-

κυττάρια μεταφορά και χρησιμοποίηση ενέργειας) και της φωσφοκρεατίνης 

(ενδοκυττάρια αποθήκευση ενέργειας). Είναι επίσης σημαντικό συστατικό, 

τόσο των νουκλεϊνικών οξέων, όσο και των φωσφολιπιδίων που είναι θε-

μελιώδη στοιχεία στη δομή των κυτταρικών μεμβρανών. Η φωσφορυλίωση 

των κυτταρικών πρωτεϊνών είναι σημαντικός μηχανισμός για τη ρύθμιση 

της κυτταρικής λειτουργίας. Τέλος τα φωσφορικά αποτελούν σημαντικό 

ρυθμιστικό σύστημα του pH του αίματος και των ούρων.

Η ολική ποσότητα φωσφόρου που περιέχεται στον οργανισμό ενός μέ-

σου ενήλικα είναι 700 gr, από την οποία 85% βρίσκεται στα οστά και τα 

δόντια, 14% σε μαλακά μόρια, κυρίως μύες και μόνο 1% στο εξωκυττά-

ριο υγρό. Η φυσιολογική συγκέντρωση φωσφόρου στο πλάσμα (δηλαδή η 

συγκέντρωση του φωσφόρου που περιέχεται στις ανόργανες φωσφορικές 

ρίζες) είναι 3-4,5 mg/dl (1-1,5 μΜ)(1). Ο φωσφόρος υπάρχει στο πλάσμα 

ως HPO4
2- και ως H2PO4

- (δισόξινη και μονόξινη φωσφορική ρίζα), που βρί-

σκονται σε ισορροπία εξαρτώμενη από το pH (pKa=6,8). Έτσι σε pH=7,4 

η αναλογία HPO4
2-/H2PO4

- είναι 4:1 και το κατά μέσο όρο σθένος είναι 1,8 

(η ατομική μάζα του φωσφόρου είναι 31, επομένως, 1 mmol φωσφόρου 

πλάσματος=1,8 mEq=31 mg και 1μΜ φωσφόρου=1,8 mEq/L=3,1 mg/dl.)

Ο φωσφόρος στο πλάσμα υπάρχει σε ιονισμένη μορφή, ως σύμπλοκος, 

και συνδεμένος με λευκώματα. Εάν ο φωσφόρος ήταν συνολικά και πλήρως 

διηθήσιμος από τις τεχνητές και σπειραματικές μεμβράνες, η συγκέντρω-

σή του στο υπερδιήθημα θα ήταν 1,18 φορές αυτή του πλάσματος (διορ-

θωμένη για το Η2Ο του πλάσματος και την ισορροπία Gibbs-Donnan)(1). Ο 

λόγος φωσφόρος υπερδιηθήματος/φωσφόρος πλάσματος έχει βρεθεί σε 

μετρήσεις να κυμαίνεται από 0,89-0,96, υποδεικνύοντας ότι περίπου 25% 
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του φωσφόρου του πλάσματος είναι συνδεμένο με πρωτεΐνες(1). Από τον 

διηθούμενο φωσφόρο, περίπου 60% είναι ιονισμένος και 40% σύμπλοκος 

με τα κύρια κατιόντα του πλάσματος, πρωτίστως Ca2+, Mg2+ και Na+. Το 

κλάσμα του ολικού φωσφόρου που είναι διηθήσιμο μειώνεται σε υπερα-

σβεστιαιμία, πιθανότατα από το σχηματισμό ασβεστιο-φωσφορο-πρωτε-

ϊνικών συμπλόκων.

Ο ενδοκυττάριος φώσφορος περιορίζεται κυρίως στα ενδοκυττάρια ορ-

γανύλλια ή ενσωματώνεται σε οργανικές ενώσεις όπως η φωσφοκρεατίνη, 

η φωσφορική αδενοσίνη και στα ερυθροκύτταρα το 2,3-διφωσφογλυκερι-

νικό οξύ. Η συγκέντρωση ελεύθερου ανόργανου φωσφόρου στο κυττα-

ρόπλασμα είναι μόνο 1μΜ. Παρόλα αυτά, αυτή είναι πάνω από την τιμή 

της ηλεκτροχημικής ισορροπίας όπως προβλέπεται από το δυναμικό της 

μεμβράνης, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να υπάρχει ενεργητική μεταφορά 

φωσφόρου μέσα στα κύτταρα(1). Η ρύθμιση των ενδοκυτταρίων επιπέδων 

φωσφόρου συνδέεται στενά με την κυτταρική μεταβολική δραστηριότητα. 

Αναστολή της πρόσληψης φωσφόρου μειώνει την κυτταρική μεταβολική 

λειτουργία, ενώ αύξηση της εξωκυττάριας συγκέντρωσης φωσφόρου διε-

γείρει την μιτοχονδριακή αναπνοή.

2. Πρόσληψη και αποβολή

Η ημερήσια διαιτητική πρόσληψη φωσφόρου είναι 800-1500 mg (Ει-

κόνα 1). Ο φωσφόρος βρίσκεται σε πολλές τροφές, περιλαμβανομένων 

γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος και σπόρων δημητριακών, έτσι ώστε 

διαιτητική έλλειψη είναι σπάνια. Περίπου 65% του προσλαμβανόμενου φω-

σφόρου απορροφάται, κυρίως από το 12δάκτυλο και τη νήστιδα. Η εντερι-

κή μεταφορά του φωσφόρου είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος, μία παθητική 
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διαδικασία διάχυσης, που εξαρτάται από τη συγκέντρωση και συμβαίνει 

κυρίως από την παρακυτταρική οδό(2). Υπάρχει όμως μία μικρή συνιστώ-

σα ενεργητικής εντερικής μεταφοράς φωσφόρου από ένα συμμεταφορέα 

Na+-φωσφόρου που υπάρχει στην ψηκτροειδή παρυφή των εντερικών επι-

θηλιακών κυττάρων. Η μεταφορά αυτή μπορεί να αυξηθεί υπό την επίδρα-

ση καλσιτριόλης(3). Πολυσθενή κατιόντα που συμπροσλαμβάνονται με τη 

δίαιτα, όπως Ca2+, Mg2+ και Al3+, συνδέονται με το φωσφόρο του εντερικού 

αυλού και μειώνουν την απορρόφησή του. Οι πεπτικοί χυμοί που εκκρίνο-

νται περιέχουν περίπου 3 mg/kg/24ωρο φωσφόρου. Αφού απορροφηθεί, 

ο φωσφόρος στο εξωκυττάριο υγρό μπορεί να ανταλλαγεί με το φωσφόρο 

της οστικής δεξαμενής: 200 mg φωσφόρου τυπικά ενσωματώνονται στο 

σκελετό ημερησίως και 200 mg απελευθερώνονται από το σκελετό που 

ανακατασκευάζεται αδιάκοπα. Ανάλογη αλλά μικρότερη είναι η ημερήσια 

ανταλλαγή φωσφόρου μεταξύ εξωκυττάριου υγρού και ενδοκυττάριου δια-

μερίσματος. Σε τελική ανάλυση, οι νεφροί είναι υπεύθυνοι για την αποβολή 

της σημαντικής περίσσειας φωσφόρου, περίπου 900 mg ημερησίως. Κατά 

τις περιόδους αύξησης, μεγαλύτερο μερίδιο φωσφόρου κατακρατείται για 

οστική εναπόθεση, αλλά ακόμη κι αυτό συνιστά μικρό ποσοστό της δι-

αιτητικής πρόσληψης. Επομένως, η νεφρική αποβολή φωσφόρου είναι ο 

κύριος μηχανισμός με τον οποίο ο οργανισμός ρυθμίζει το ισοζύγιο του 

εξωκυττάριου φωσφόρου.
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Εικόνα 1: Τυπική ημερήσια πρόσληψη και αποβολή φωσφόρου για φυσιολογι-

κό ενήλικα σε ουδέτερο ισοζύγιο φωσφόρου (Brenner & Rector’s, The Kidney, 8th 

Edition)

3. Περίληψη της ρύθμισης του φωσφόρου

Η συγκέντρωση φωσφόρου του πλάσματος διατηρείται από την 

1,25(OH)2D3 (καλσιτριόλη), την παραθορμόνη (PTH) και τις φωσφατονίνες 

(Εικόνα 2). Οι φωσφατονίνες αφορούν σε μία ομάδα χυμικών φωσφατου-

ρικών παραγόντων, από τους οποίους ο πιο καλά χαρακτηρισμένος είναι ο 

ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας 23 (fi broblast growth factor-23, FGF-

23)(4), οι οποίοι απομονώθηκαν αρχικά από όγκους ασθενών με οστεομα-

λακία που επροκαλείτο από τους ίδιους τους όγκους(5) και οι οποίοι παρά-

γονται πρωταρχικά στα οστά. Η αύξηση του φωσφόρου του πλάσματος δι-

εγείρει την έκκριση PTH με 3 τρόπους. Πρώτον, ο φωσφόρος κατ’ ευθείαν 

διεγείρει τη σύνθεση και απελευθέρωση PTH από τους παραθυρεοειδείς 

αδένες, καθώς και την ανάπτυξη των παραθυρεοειδικών κυττάρων. Δεύτε-
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ρον, η αύξηση του φωσφόρου του πλάσματος προκαλεί πτώση του ελεύ-

θερου ασβεστίου του πλάσματος, που διεγείρει την έκκριση PTH διαμέσου 

ενεργοποίησης του υποδοχέα του ασβεστίου(6,7). Τρίτον, η υπερφωσφαται-

μία μειώνει την κυκλοφορούσα καλσιτριόλη, εξασθενώντας την αναστολή 

που αυτή προκαλεί στην έκκριση της PTH. Η υπερφωσφαταιμία διεγείρει 

επίσης την έκφραση και απελευθέρωση του FGF-23(8). Τόσο η PTH όσο και 

ο FGF-23 (και ίσως άλλες φωσφατονίνες) αναστέλλουν τη νεφρική σωλη-

ναριακή επαναρρόφηση φωσφόρου και επομένως αυξάνουν την αποβολή 

φωσφόρου. Επιπρόσθετα, η υπερφωσφαταιμία αναστέλλει επίσης την έκ-

φραση της 1α-υδροξυλάσης της 25(ΟΗ)D3, στα εγγύς σωληνάρια, ίσως με 

τη μεσολάβηση του FGF-23(8). Αυτό μειώνει την καλσιτριόλη, η οποία φυσι-

ολογικά διεγείρει την εντερική απορρόφηση φωσφόρου. Η μειωμένη εντε-

ρική απορρόφηση φωσφόρου εν συνεχεία συμβάλλει στην αποκατάσταση 

φυσιολογικών επιπέδων φωσφόρου πλάσματος. Η μείωση του φωσφόρου 

του πλάσματος θα πυροδοτούσε τα αντίθετα αποτελέσματα

Εικόνα 2: Περίληψη της συνολικής ομοιοστασίας του φωσφόρου. Απεικονίζο-

νται οι κύριοι ομοιοστατικοί μηχανισμοί που ενεργοποιούνται από την αύξηση της 

συγκέντρωσης του φωσφόρου στο εξωκυττάριο υγρό (Pi: ανόργανος φωσφόρος) 

(Brenner & Rector’s, The Kidney, 8th Edition)
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4. Διαχείριση του φωσφόρου από τους νεφρούς

Μόνο οι ιονισμένες και σύμπλοκες μορφές του φωσφόρου του πλάσμα-

τος διηθούνται στο σπείραμα, έτσι ώστε η συγκέντρωση του φωσφόρου 

του διηθήματος στο χώρο του Bowman είναι περίπου 90% της συνολικής 

συγκέντρωσης του φωσφόρου στο πλάσμα. Μελέτες νεφρικής κάθαρσης 

έχουν δείξει ότι 80-97% του διηθούμενου φορτίου φωσφόρου επαναρρο-

φάται από τα νεφρικά σωληνάρια, ώστε μόνο 3-20% αποβάλλεται τελικά. 

Η συνεισφορά των ιδιαίτερων τμημάτων του νεφρώνα συνοψίζεται στο πί-

νακα 1.

Τμήμα νεφρώνα Κλασματική 
επαναρρόφηση (%)

Μηχανισμός κυτταρικής 
μεταφοράς

Εγγύς σωληνάριο 80 Ενεργητική, διακυτταρική

Λεπτά ανιόντα και 
κατιόντα 
σκέλη αγκύλης Henle

0

Παχύ ανιόν σωληνάριο 0

Άπω σωληνάριο/
συνδετικό σωληνάριο

5 Ενεργητική, διακυτταρική

Αθροιστικό σωληνάριο ± Άγνωστος

Πίνακας 1: Τμηματική διαχείριση του φωσφόρου κατά μήκος του νεφρικού σωλη-

ναρίου

Η αποβολή φωσφόρου από τους νεφρούς ελέγχεται πρωταρχικά από 

ένα μηχανισμό «υπερχείλισης» που μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Τα νεφρι-

κά σωληνάρια έχουν φυσιολογικά μία μέγιστη μεταφορική ικανότητα για 

την επαναρρόφηση του φωσφόρου, περίπου 0,1 μΜ/min. Όταν στο σπει-

ραματικό διήθημα υπάρχει μικρότερη απ’ αυτή την ποσότητα φωσφόρου, 
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πρακτικά όλος ο διηθούμενος φωσφόρος επαναρροφάται. Όταν υπάρχει 

περισσότερος, η περίσσεια αποβάλλεται. Επομένως, φυσιολογικά ο φω-

σφόρος αρχίζει να «χύνεται» στα ούρα όταν η συγκέντρωσή του στο πλά-

σμα ξεπεράσει το κατώφλι περίπου των 0,8 μΜ/L (2,5 mg/dl), που δίνει 

φορτίο φωσφόρου στα σωληνάρια περίπου 0,1 μΜ/min (=0,8 μΜ/L x 125 

ml/min), υποθέτοντας ρυθμό σπειραματικής διήθησης (GFR) 125 ml/min. 

Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες 

φωσφόρου με τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας, η συγκέντρωση 

του φωσφόρου στο πλάσμα διατηρείται πάνω από 1 μΜ/L (3,1 mg/dl), επί-

πεδο στο οποίο υπάρχει συνεχής αποβολή φωσφόρου στα ούρα.

5. Μοριακοί μηχανισμοί της διακυτταρικής επαναρρόφησης 

φωσφόρου

Η διακυτταρική επαναρρόφηση φωσφόρου που συμβαίνει πρωταρχικά 

στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο έχει μελετηθεί με λεπτομέρεια (Εικόνα 

3). Τα ενδοκυττάρια επίπεδα φωσφόρου είναι υψηλότερα από τα επίπεδα 

που αναμένονται από την ηλεκτροχημική ισορροπία με το υγρό του σω-

ληναρίου, έτσι η είσοδος φωσφόρου από την κορυφαία επιφάνεια (ψη-

κτροειδή παρυφή) πρέπει να συμβαίνει με ενεργητική μεταφορά, ενώ η 

βασικοπλάγια έξοδος μπορεί να συμβαίνει με διάχυση.
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Εικόνα 3: Μοντέλο που απεικονίζει τους υποτιθέμενους κυτταρικούς μηχανι-

σμούς μεταφοράς φωσφόρου στα εγγύς σωληνάριο (Pi : ανόργανος φωσφόρος, 

Α-: Ανόργανο ανιόν)

6. Είσοδος φωσφόρου στο κορυφαίο τμήμα του σωληναρι-

ακού κυττάρου

Η είσοδος του φωσφόρου στο σωληναριακό κύτταρο από την κορυ-

φαία του επιφάνεια (ψηκτροειδή παρυφή) είναι το βήμα που (περι)ορίζει 

το ρυθμό της διακυτταρικής μεταφοράς φωσφόρου και ο στόχος πρακτικά 

όλων των φυσιολογικών μηχανισμών που τροποποιούν τη σωληναριακή 

επαναρρόφηση φωσφόρου. Η είσοδος αυτή γίνεται διαμέσου του συμμε-

ταφορέα Na+-φωσφόρου, του οποίου τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά έχουν 

εκτενώς μελετηθεί και επιτρέπουν την κατανόηση της λειτουργίας του. Η 
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αναλογία σύνδεσης Na+/φωσφόρου είναι μεγαλύτερη από 1. Μεταφέρονται 

και οι δύο φωσφορικές ρίζες (HPO4
2- και H2PO4

-), έτσι η μεταφορά είναι 

μερικά ηλεκτρογόνος (μετακίνηση καθαρού θετικού φορτίου με την είσοδο 

του φωσφόρου), όμως προτιμάται η μεταφορά της δισθενούς ρίζας. Φυσιο-

λογικά υπάρχει μεγάλη προς τον ενδοκυττάριο χώρο κλίση συγκέντρωσης 

για το Na+ διαμέσου της κυτταροπλασματικής μεμβράνης που διατηρείται 

από την βασικοπλάγια Na+-K+-ATPάση και το επί τα εντός - αρνητικό δυνα-

μικό της μεμβράνης. Έτσι η υψηλή αναλογία σύνδεσης και η ηλεκτρογονι-

κότητα είναι και οι δύο θερμοδυναμικά σημαντικές για τη δευτερογενή ενερ-

γητική μεταφορά του φωσφόρου ενάντια στη μεγάλη ηλεκτροχημική κλίση 

στη μεμβράνη της ψηκτροειδούς παρυφής, ιδιαίτερα στο τέλος των εγγύς 

σωληναρίων, όπου τα επίπεδα του φωσφόρου στον αυλό είναι χαμηλά.

Σε μοριακό επίπεδο έχουν ταυτοποιηθεί 3 υποτάξεις συμμεταφορέων 

Na+-φωσφόρου (Na+-Pi) και ονομάστηκαν τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Πίνακας 2). Ο 

τύπου Ι συμμεταφορέας Na+-Pi εκφράζεται στα εγγύς σωληνάρια, καθώς 

και στο ήπαρ και εγκέφαλο. Όμως τα χαρακτηριστικά του δε μοιάζουν με του 

συμμεταφορέα Na+-Pi της ψηκτροειδούς παρυφής, καθιστώντας απίθανο 

να έχει ο τύπου Ι συμμεταφορέας Na+-Pi σπουδαίο ρόλο στη διακυτταρική 

μεταφορά του φωσφόρου. Οι τύπου ΙΙΙ συμμεταφορείς Na+-Pi εκφράζονται 

παντού, σ’ όλους τους ιστούς, συμπεριλαμβανομένης της βασικοπλάγιας 

μεμβράνης των εγγύς σωληναρίων και πιθανότατα είναι πρωτεΐνες «οικια-

κές οικονόμοι» που χρειάζονται για την είσοδο φωσφόρου για τις μεταβολι-

κές ανάγκες των κυττάρων.
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Τύπου Ι Τύπου ΙΙ Τύπου ΙΙΙ

Τύπου ΙΙa Τύπου ΙΙb Τύπου ΙΙc

Όνομα 
πρωτεΐνης

NaPi-1 NaPi-
2/3/4/6/7

NaPi-5 PiT-1 
(Glvr-1)
PiT-
2(Ram-1)

Όνομα 
γονιδίου

SLC17 SLC34A1 SLC34A2 SLC34A3 SLC20

Ιστική 
έκφραση

Νεφρικός 
φλοιός/ 
εγγύς 
σωληνάριο, 
ήπαρ, 
εγκέφαλος

Νεφρικός 
φλοιός/εγγύς 
σωληνάριο

Λεπτό 
έντερο, 
πνεύμονες

Νεφρικός 
φλοιός/ 
εγγύς 
σωληνάριο

Παντού, σε 
όλους τους 
ιστούς

Υποστρώματα

Φωσφόρος, 
Cl-, 
οργανικά 
ανιόντα

Φωσφόρος Φωσφόρος Φωσφόρος Φωσφόρος

Συνδετική 
έλξη για Pi

-1 μΜ 0,1-0,2 μΜ 0,05 μΜ 0,07 μΜ 0,025 μΜ

Συνδετική 
έλξη για Na+

50-60 μΜ 50-70 μΜ 33 μΜ 48 μΜ 40-5 μΜ

Αναλογία 
σύνδεσης Na+ 
: Pi

>1 3 3 2 3

Εξάρτηση από 
το pH

Καμία
Διέγερση σε 
υψηλό pH

Αναστολή 
σε υψηλό 
pH

Διέγερση 
σε υψηλό 
pH

Αναστολή 
σε υψηλό 
pH

Ρύθμιση από 
παραθορμόνη 
ή διαιτητική 
ποσότητα P 

Όχι
Παραθορμόνη 
και δίαιτα

Δίαιτα Δίαιτα Δίαιτα;

Πίνακας 2: Οι τρείς οικογένειες των συμμεταφορέων Na+-Pi
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Οι τύπου ΙΙ συμμεταφορείς Na+-Pi περιλαμβάνουν 3 ομόλογες ισομορ-

φές, τύπου ΙΙa και τύπου IIc, που εκφράζονται στην ψηκτροειδή παρυφή 

των εγγύς σωληναρίων και τύπου ΙΙb, που στα θηλαστικά εκφράζονται στο 

λεπτό έντερο και στους πνεύμονες. Ο τύπου ΙΙa συμμεταφορέας Na+-Pi 

είναι πιθανότατα ο κυρίαρχος μεταφορέας για την είσοδο του φωσφόρου 

από την κορυφαία επιφάνεια των κυττάρων του εγγύς σωληναρίου. Λει-

τουργεί με στοιχειομετρία 3 Na+:1 φωσφόρο. Διεγείρεται από την αύξηση 

του εξωκυτταρίου pH, που αυξάνει την αναλογία του φωσφόρου στην προ-

τιμώμενη δισθενή μορφή, αλλά επίσης αυξάνει τη έλξη του μεταφορέα για 

Na+, διαμέσου είτε ανταγωνιστικής ή αλοστερικής δράσης.

Ο ρόλος του τύπου ΙΙa συμμεταφορέα Na+-Pi υποστηρίζεται από μελέτες 

σε ποντικούς με κατευθυνόμενη αδρανοποίηση του αντίστοιχου γονιδίου 

για τη σύνθεση του συμμεταφορέα, τα οποία εκδηλώνουν φωσφατουρία, 

υποφωσφαταιμία, αύξηση της συγκέντρωσης καλσιτριόλης στον ορό με 

συνοδό υπερασβεστιαιμία, ασβεστιουρία και χαμηλά επίπεδα PTH ορού.

Ο τύπου ΙΙa συμμεταφορέας Na+-Pi συμμετέχει σε πολλαπλές πρω-

τεϊνικές αλληλεπιδράσεις, από τις οποίες μεγάλη φυσιολογική σημασία 

έχει η σύνδεση με τον ρυθμιστικό παράγοντα 1 του αντιμεταφορέα Na+-Η+ 

(NHERF1), μία πρωτεΐνη που εντοπίζεται επίσης στη μεμβράνη της ψη-

κτροειδούς παρυφής του εγγύς σωληναρίου. Κατάργηση αυτών των αλλη-

λεπιδράσεων εμποδίζει τη φυσιολογική μετακίνηση του τύπου ΙΙa συμμε-

ταφορέα στη μεμβράνη της ψηκτροειδούς παρυφής. Η σπουδαιότητα του 

NHERF1 καταδεικνύεται από τα ευρήματα σε ποντικούς με συγγενή έλλει-

ψη (knockout) του NHERF1, όπου ο τύπου ΙΙa συμμεταφορέας Na+-Pi του 

εγγύς σωληναρίου περιορίζεται ενδοκυττάρια και οι ποντικοί εκδηλώνουν 

σοβαρή φωσφατουρία.

Ο τύπου ΙΙc συμμεταφορέας Na+-Pi είναι πιθανό να είναι σημαντικός 
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για τη νεφρική επαναρρόφηση του φωσφόρου νωρίς στη ζωή. Η συμμετα-

φορά Na+-Pi είναι ηλεκτροουδέτερη, με στοιχειομετρία 2 Na+:1 φωσφόρο 

και διεγείρεται από αλκαλικό εξωκυττάριο pH. Ο τύπου ΙΙc συμμεταφορέας 

Na+-Pi εκφράζεται πρωτίστως στους νεφρούς, στη μεμβράνη της ψηκτροει-

δούς παρυφής των εγγύς σωληναρίων και σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό 

σε απογαλακτιζόμενα ζώα απ’ ότι σε ενήλικα. Η στοιχειομετρία 2:1 καθώς 

και η απουσία συνδεμένης μεταφοράς καθαρού ηλεκτρικού φορτίου, θα 

αναμενόταν να μειώσουν τη θερμοδυναμική ικανότητα του μεταφορέα να 

συγκεντρώσει φωσφόρο μέσα στα επιθηλιακά κύτταρα των εγγύς σωλη-

ναρίων. Όμως τα απογαλακτιζόμενα ζώα έχουν σημαντικά χαμηλότερη 

συγκέντρωση φωσφόρου ενδοκυττάρια και ο τύπου ΙΙc συμμεταφορέας 

Na+-Pi πλεονεκτεί από την αυξημένη κλίση συγκεντρώσεων φωσφόρου 

και μεταφέρει φωσφόρο πιο αποτελεσματικά.

7. Έξοδος φωσφόρου από το βασικοπλάγιο τμήμα του σω-

ληναριακού κυττάρου

Η μεταφορά του φωσφόρου στη βασικοπλάγια μεμβράνη του σωληνα-

ριακού κυττάρου πρέπει να είναι αρκετά εύκαμπτη, ώστε να επιτυγχάνει 

δύο διαφορετικές λειτουργίες. Πρώτον, για να εξασφαλιστεί η διακυτταρι-

κή επαναρρόφηση του φωσφόρου, πρέπει να μπορεί να εξέλθει μέρος ή 

το σύνολο του φωσφόρου που εισήλθε από τη σωληναριακή μεμβράνη. 

Δεύτερον, πρέπει να εξασφαλίζεται είσοδος φωσφόρου για ενδοκυττάριες 

μεταβολικές διαδικασίες, εάν η είσοδος φωσφόρου από το κορυφαίο τμήμα 

δε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κυττάρου.

Οι ακριβείς μηχανισμοί της βασικοπλάγιας εξόδου του φωσφόρου δεν 

έχουν κατανοηθεί επαρκώς. Οι ενδείξεις υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός 
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ηλεκτρογόνου αντιμεταφορέα φωσφόρου - ανιόντων ως το πιθανότερο σύ-

στημα μετακίνησης του φωσφόρου από τη βασικοπλάγια κυτταρική μεμ-

βράνη των σωληναριακών κυττάρων.

8. Ρύθμιση της διαχείρισης του φωσφόρου από τους νε-

φρούς

Πλήθος παραγόντων, που συνοψίζονται στον πίνακα 3, επηρεάζουν τη 

νεφρική διαχείριση του φωσφόρου. Η αύξηση της σωληναριακής επαναρ-

ρόφησης του φωσφόρου επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση στην κυτταρι-

κή μεμβράνη της ψηκτροειδούς παρυφής περισσότερων μονάδων συμμε-

ταφορέα Na+-Pi με τη διαδικασία της εξωκύττωσης. Πιο χρόνια επίδραση 

παραγόντων που αυξάνουν τη σωληναριακή επαναρρόφηση φωσφόρου, 

ενεργοποιεί τις διαδικασίες της μετάφρασης και μεταγραφής, δηλαδή της 

πρωτεϊνικής σύνθεσης συμμεταφορέων Na+-Pi τύπου ΙΙa και IIc από τα 

σωληναριακά κύτταρα.

Η αντίστροφη διαδικασία της ενδοκύττωσης αφαιρεί μονάδες συμμετα-

φορέων Na+-Pi από την κυτταρική μεμβράνη της ψηκτροειδούς παρυφής, 

όταν επιδρά οξέως παράγοντας που μειώνει τη σωληναριακή επαναρρό-

φηση φωσφόρου. Οι τύπου ΙΙa συμμεταφορείς Na+-Pi κατευθύνονται ακο-

λούθως στα λυσοσώματα για αποδόμηση, ενώ οι τύπου ΙΙc συμμεταφορείς 

Na+-Pi κατευθύνονται σ’ ένα ενδοκυττάριο διαμέρισμα ανακύκλωσης και 

δεν αποδομούνται.
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Παράγοντας
Επαναρρόφηση 

εγγύς 
σωληναρίου

Επίδραση 
στον τύπου ΙΙa 
συμμεταφορέα 

Na+-Pi

Υποτιθέμενος 
μηχανισμός
οξύς/χρόνιος

Διαστολή όγκου ↓

Οξεία 
υπερασβεστιαιμία

↑ Ενεργοποίηση του 
υποδοχέα Ca

Χρόνια 
υπερασβεστιαιμία

↓

Δίαιτα πλούσια σε 
φώσφορο

↓ ↓ Ενδοκύττωση/↓mRNA
Δίαιτα φτωχή σε 
φώσφορο

↑ ↑ Εξωκύττωση/↑mRNA
Οξεία μεταβολική 
οξέωση

↔

Χρόνια μεταβολική 
οξέωση

↓ ↓ Ενδοκύττωση/↓mRNA

Οξεία μεταβολική 
αλκάλωση

↓ Αναστολή της 
βασικοπλάγιας 
μεταφοράς Pi

Χρόνια μεταβολική 
αλκάλωση

↑ ↑

Αναπνευστική 
οξέωση

↓ ↓; ;↓mRNA
Αναπνευστική 
αλκάλωση

↑ ↑; ↓Διηθούμενο 
φορτίο/↑mRNA

Παραθορμόνη ↓ ↓ Ενδοκύττωση/↓mRNA
Οξεία χορήγηση
 Vit. D

↑ ↑ ↑mRNA
Χρόνια χορήγηση 
Vit. D

↓ ↓ ↓mRNA

Ντοπαμίνη
↓ Ενδοκύττωση της

α1 υποομάδας της 
Na+-K+-ATPάσης

Ινσουλίνη ↑

Σταννιοκαλσίνη-1 ↑ ↑

FGF-23 ↓ ↓ ↓mRNA

Ακεταζολαμίδη ↓

Θειαζίδες ↓

Μαννιτόλη ↓

Πίνακας 3: Περίληψη παραγόντων που επηρεάζουν τη σωληναριακή επαναρ-

ρόφηση του φωσφόρου
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Ερωτήσεις

1. Το 85% του συνολικού φωσφόρου του οργανισμού περιέχεται στο 

σκελετό. Για ένα υγιή ενήλικα που σιτίζεται καλά, ποια από τις παρα-

κάτω προτάσεις είναι ακριβής;

α) Η σημαντική αυτή ποσότητα φωσφόρου έχει μεγάλη σημασία για το κα-

θημερινό ισοζύγιο φωσφόρου;

β) Σημαντικό ποσοστό του φωσφόρου των οστών ανακυκλώνεται στη δια-

δικασία της καθημερινής οστικής ανακατασκευής;

γ) Η μεγάλη αυτή δεξαμενή απορροφά γρήγορα το φωσφόρο που προ-

σλαμβάνεται με τη δίαιτα, ώστε η συγκέντρωση φωσφόρου στο πλάσμα 

μένει σταθερή, μέχρι να ολοκληρωθεί η νεφρική αποβολή του διαιτητικού 

φορτίου;

δ) Όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι αληθείς;

ε) Όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι ψευδείς;

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής;

α) Όλος ο ανόργανος φωσφόρος του πλάσματος είναι διηθήσιμος στο σπεί-

ραμα;

β) Μόνο ο φωσφόρος σε ιονισμένη μορφή είναι διηθήσιμος;

γ) Το 20% του διηθημένου φωσφόρου επαναρροφάται στον άπω νεφρώνα;

δ) Το 80% του διηθημένου φωσφόρου αποβάλλεται;

ε) Με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, είναι δυνατόν η αποβολή φωσφό-

ρου να είναι μηδαμινή;

3. Η σωληναριακή επαναρρόφηση του φωσφόρου γίνεται από το 

συμμεταφορέα ΙΙa Na+ - φωσφόρου που υπάρχει στη μεμβράνη της 
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ψηκτροειδούς παρυφής των σωληναριακών κυττάρων. Τι από τα πα-

ρακάτω δεν είναι θεμελιώδες για την λειτουργία του;

α) Η λειτουργία της Na+-K+-ATPάσης στη βασικοπλάγια μεμβράνη;

β) Η αναλογία σύνδεσης Na+/φωσφόρο 3:1;

γ) Η μεταφορά καθαρού θετικού ηλεκτρικού φορτίου μέσα στο κύτταρο;

δ) Η παρουσία και άλλου τύπου συμμεταφορέα Na+ - φωσφόρου στη βασι-

κοπλάγια περιοχή;

ε) Η παρουσία της πρωτεΐνης NHERF1 στη μεμβράνη της ψηκτροειδούς 

παρυφής;

4. Δυο υγιείς μονοογενείς δίδυμοι ακολουθούν διαφορετικές δίαιτες, 

ο ένας πτωχή σε φώσφορο και ο άλλος πλούσια. Έχουν ίδια συγκέ-

ντρωση φωσφόρου στον ορό: 3,8 mg/dL. Τι άλλο έχουν επίσης ίδιο;

α) Την ποσότητα του αποβαλλόμενου φωσφόρου;

β) Την ποσότητα του επαναρροφούμενου φωσφόρου;

γ) Την ποσότητα του διηθούμενου φωσφόρου;

δ) Την κλασματική απέκκριση φωσφόρου;

ε) Την κλασματική επαναρρόφηση φωσφόρου;

Απαντήσεις

ε1. 

ε2. 

δ3. 

γ4. 
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Ορμονική ρύθμιση της ομοιοστασίας
του φωσφόρου

Δομινίκη Οικονομίδου 
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Νεφρολογικό Τμήμα

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Κύρια σημεία

- Η έλλειψη του φωσφόρου προκαλεί μυϊκή αδυναμία, ραβδομυόλυση, αρρυθμί-

ες και οστεομαλακία, ενώ υψηλά επίπεδα συνδέονται με επασβεστώσεις των αγγεί-

ων, των μαλακών μορίων και με αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα

- Σε φυσιολογικές συνθήκες το ποσοστό του φωσφόρου που απορροφάται από 

το έντερο είναι αυτό που απεκκρίνεται από τα εγγύς εσπειρραμένα σωληνάρια των 

νεφρών

- Πρωταρχικό ρόλο στη ρύθμιση της απορρόφησης και απέκκρισης του φωσφό-

ρου έχουν η PTH, η βιταμίνη D3 και οι φωσφατονίνες. Επίσης η ομοιόσταση του 

φωσφόρου ρυθμίζεται και από άλλες ορμόνες όπως τα κορτικοειδή, η θυροξίνη, η 

ινσουλίνη και η αυξητική ορμόνη

- Οι βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς του φωσφόρου δια της κυτταρικής μεμβρά-

νης των κυττάρων, τόσο των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων των νεφρών, όσο 

και των κυττάρων του εντέρου είναι παρόμοια

- Η διαιτητική πρόσληψη του φωσφόρου και τα επίπεδα της βιταμίνης D3 είναι οι 

κύριοι ρυθμιστές της εντερικής απορρόφησης του φωσφόρου

- Η klotho είναι μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη, που είναι επίσης απαραίτητη για 

την ενεργοποίηση και τη δράση του FGF23

- Ο FGF23 παράγεται στα οστά από τους διαφοροποιημένους οστεοβλάστες και 

τα οστεοκύτταρα και δρα στους νεφρούς στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια, όπου 

γίνεται το 80% της επαναρρόφησης του φωσφόρου

- Ο FGF23 παίζει καθοριστικό ρόλο στην επαναρρόφηση του φωσφόρου

- Τα αυξημένα επίπεδα FGF23 οδηγούν σε υποφωσφαταιμία που οφείλεται σε 
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φωσφατουρία, η οποία προκαλείται από ελαττωμένη έκφραση του ΝΡΤ2α στα σω-

ληναριακά κύτταρα του νεφρού

- Ο ρόλος του FGF23 είναι να προστατεύει τον οργανισμό από την υπερφωσφα-

ταιμία και την υπερβιταμίνωση D3

- Η αύξηση του FGF23 γίνεται από τα πρώτα στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας, 

προκειμένου να διατηρήσει τον φώσφορο σε φυσιολογικά επίπεδα, όπου φαίνεται 

να έχει κυρίαρχο λόγο έναντι της PTH, αλλά η αύξηση αυτή έχει ως συνέπεια και την 

ελάττωση των επιπέδων της βιταμίνης D3

- O FGF23 είναι ένας ευαίσθητος δείκτης διαταραχής του φωσφόρου στη ΧΝΝ

- Η κύρια δράση της καλσιτονίνης είναι στα οστά, όπου αναστέλλει τη μετακίνηση 

αλάτων, με αποτέλεσμα την πτώση των επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου στην 

κυκλοφορία

- Η αυξητική ορμόνη στους νεφρούς αυξάνει τη νεφρική ροή πλάσματος, τη 

σπειραματική διήθηση και έμμεσα επηρεάζει όλες τις απεκκριτικές και επαναρροφη-

τικές λειτουργίες τους

- Ο FRP4 ανήκει στις φωσφατονίνες, ανευρίσκεται σ’ όλους τους ιστούς και κυ-

ρίως η δράση της είναι στα οστικά κύτταρα. Εκκρίνεται σε μεγάλη ποσότητα από 

μεσεγχυματικούς όγκους και προκαλεί την οστεομαλακία που συνοδεύει νεοπλά-

σματα

- Ο MEPE είναι γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται στους οστεοβλάστες και τα οστε-

οκύτταρα και εμπλέκεται στη μεταλλοποίηση των οστών. Αναστέλλει την επαναρ-

ρόφηση του φωσφόρου στα νεφρικά σωληναριακά κύτταρα με δοσοσεξαρτώμενο 

αποτέλεσμα

1. Εισαγωγή

Ο φώσφορος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυτ-

τάρου. Αποτελεί συστατικό της κυτταρικής μεμβράνης, των νουκλεονικών 

οξέων, του ATP, των μυών, των ενζύμων και αποτελεί σημαντικό μέρος 

των αλάτων ασβεστοποίησης των οστών. Ανευρίσκεται στον οργανισμό σε 
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ανόργανη μορφή, αλλά και συνδεμένος με άλατα, λιπίδια και εστέρες.

Δεδομένης της ευρείας κατανομής του στον οργανισμό και του σημαντι-

κού ρόλο του στις κυτταρικές λειτουργίες είναι αυτονόητο ότι διαταραχές της 

ομοιόστασης του φωσφόρου οδηγούν σε σοβαρές παθήσεις. Έλλειψη του 

φωσφόρου προκαλεί μυική αδυναμία, ραβδομυόλυση, αρρυθμίες και οστε-

ομαλακία, ενώ υψηλά επίπεδα συνδέονται με επασβεστώσεις των αγγεί-

ων, των μαλακών μορίων και με αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα(1,2,3,).

Τα σημαντικότερα όργανα που ρυθμίζουν την απορρόφηση και απέκ-

κριση του φωσφόρου είναι το γαστρεντερικό και οι νεφροί. Σε φυσιολογικές 

συνθήκες το ποσοστό του φωσφόρου που απορροφάται από το έντερο 

είναι αυτό που απεκκρίνεται από τα εγγύς εσπειρραμένα σωληνάρια των 

νεφρών. Οι μηχανισμοί που ελέγχουν την απορρόφηση και απέκκρισή 

του είναι η προσφορά φωσφόρου με τις τροφές, η ενυδάτωση, η οξέωση, 

το νάτριο, το κάλιο και αρκετές ορμόνες, μεταξύ των οποίων πρωταρχικό 

ρόλο έχουν η παραθορμόνη (PTH), η βιταμίνη D3 και οι φωσφατονίνες(4). 

Επίσης η ομοιόσταση του φωσφόρου ρυθμίζεται και από άλλες ορμόνες 

όπως τα κορτικοειδή, η θυροξίνη, η ινσουλίνη και η αυξητική ορμόνη. Οι 

ορμόνες αυτές επιδρούν στη μετακίνηση ή απομάκρυνση του υποδοχέα 

νατρίου/φωσφόρου (NaPi) από την ψηκτροειδή παρυφή των κυττάρων του 

εντέρου ή του νεφρού και επηρεάζουν την απορρόφηση ή απέκκριση του 

φωσφόρου(5).

2. Ορμονική ρύθμιση ομοιόστασης φωσφόρου

2.1. Ο συμμεταφορέας νατρίου/φωσφόρου (NaPi)

Ο συμμεταφορέας NaPi έχει κεντρικό ρόλο στην απορρόφηση του φω-

σφόρου, τόσο στο γαστρεντερικό, όσο και στους νεφρούς. Έχουν τυπο-
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ποιηθεί 3 υπότυποι του υποδοχέα με διαφορετική κατανομή στο έντερο 

και στους νεφρούς. Ανήκουν στην οικογένεια των μεταφορέων διαλυτών 

(solute carrier family-SLC). Είναι ο NaPi 1 ή παλαιότερα Npt1 (τύπος 1), 

NaPi 2 ή Npt2 (τύπος 2) και οι κυτταρικοί υποδοχείς ρετροϊών Glvr-1 (Pit1) 

και Ram-1(Pit2)(6). Oι μελέτες κατανομής των υποδοχέων αφορούν κυρίως 

επίμυες και ποντικούς και πιθανά η κατανομή τους στον άνθρωπο να μοι-

άζει μ’ αυτή των ποντικών. Σε φυσιολογικούς νεφρούς ποντικών το 15±1% 

των υποδοχέων είναι Npt1, το 84±1% είναι Npt2, το 0,5±0,2 είναι Pit1 και 

άλλο 0,5±0,2 είναι Pit2. Ο υποδοχέας τύπου 2 έχει 3 υπότυπους τον NaPi-

IIa, NaPi-IIc, NaPi-IIb(7). Οι βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς του φωσφόρου 

δια της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων, τόσο των εγγύς εσπειραμέ-

νων σωληναρίων των νεφρών, όσο και των κυττάρων του εντέρου είναι 

παρόμοια. Ο κυρίαρχος τύπος στους νεφρούς είναι ο τύπος NaPi-IIa, ενώ 

στο έντερο είναι ο NaPi-IIb. Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν ότι σε συν-

θήκες ένδειας φωσφόρου ο υποδοχέας Pit1 εκφράζεται σε μεγαλύτερη 

ένταση στην βασικοπλάγια επιφάνεια των εντερικών κυττάρων και ο υπο-

δοχέας Pit2 στην αντίστοιχη επιφάνεια των σωληναριακών κυττάρων του 

νεφρού(8). Η έκφραση των υποδοχέων στους ιστούς μεταβάλλεται ανάλογα 

με την ηλικία και τις ανάγκες του οργανισμού σε φώσφορο, αλλά και υπό 

την επίδραση ορμονών.

2.2. Ο ρόλος της βιταμίνης D3 στην ομοιόσταση του φωσφόρου

Η βιταμίνη D3 λειτουργεί στον οργανισμό ως ορμόνη. Παράγεται στο 

ήπαρ και τους νεφρούς και δρα σε πλήθος ιστών και κυττάρων διεγείρο-

ντας τη μεταγραφή του mRNA πολλών πρωτεϊνών. Ερεθίσματα παραγω-

γής της βιταμίνης D3 είναι τα χαμηλά επίπεδα φωσφόρου και η PTH, ενώ 
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οι φωσφατονίνη FGF23 έχει κατασταλτική δράση στη σύνθεσή της και διε-

γερτική στην αποδόμησή της.

Η διαιτητική πρόσληψη του φωσφόρου και τα επίπεδα της βιταμίνης D3 

είναι οι κύριοι ρυθμιστές της εντερικής απορρόφησης του φωσφόρου(9). Εί-

ναι γνωστό ότι τα χαμηλά επίπεδα φωσφόρου διεγείρουν τη σύνθεση ενερ-

γού βιταμίνης D3 διαμέσου της 1α-υδροξυλάσης στους νεφρούς. Η επίδρα-

ση των δύο αυτών παραμέτρων, του φωσφόρου και της βιταμίνης D3, στην 

έκφραση του συμμεταφορέα NaPi-IIb, φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητη(10,11). 

Μελέτες σε πειραματόζωα με έλλειψη του υποδοχέα της βιταμίνης D3 ή έλ-

λειψη 1α-υδροξυλάσης έδειξαν ότι διατροφή πτωχή σε φώσφορο οδηγού-

σε σε αυξημένη έκφραση του NaPi-IIb στο λεπτό έντερο και σε αυξημένη 

απορρόφηση φωσφόρου. Επίσης χορήγηση βιταμίνης D3 σε ποντικούς για 

24 ώρες οδηγούσε σε αυξημένη έκφραση του NaPi-IIb στο 12δάκτυλο και 

τη νήστιδα(12).

2.3. Ο ρόλος της PTH στη ρύθμιση του φωσφόρου

Η PTH είναι ασβεστιοτρόπος ορμόνη. Παράγεται στα κύρια κύτταρα των 

παραθυρεοειδών αδένων και φυλάσσεται σε ενδοπλασματικές κύστεις. Το 

ερέθισμα για την έκκριση της PTH είναι η πτώση του ιονισμένου ασβεστί-

ου στο πλάσμα, που γίνεται αντιληπτή από τον υποδοχέα του ασβεστίου. 

Οι μεταβολές του φωσφόρου στο πλάσμα δεν είναι γνωστό εάν γίνονται 

αντιληπτές από τους παραθυρεοειδείς αδένες, όμως η PTH είναι από τους 

σημαντικότερους ρυθμιστές του υποδοχέα NaPi-IIa στους νεφρούς(13). Η 

δράση της PTH στους νεφρούς μελετήθηκε αρχικά σε ΟΚ-κύτταρα (opos-

sum kidney cells). Τα κύτταρα αυτά εκφράζουν χαρακτηριστικά νεφρικών 

σωληναριακών κυττάρων και διαχειρίζονται με τους ίδιους μηχανισμούς το 
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φώσφορο. Από τις μελέτες αυτές φάνηκε ότι η PTH συνδέεται με τον υπο-

δοχέα της στην επιφάνεια του σωληναριακού κυττάρου και ενεργοποιεί την 

πρωτεϊνική κινάση Α και φωσφολιπάση C. Αυτές στη συνέχεια οδηγούν 

σε φωσφορυλίωση ενδοκυττάριων πρωτεϊνών που σταθεροποιούν τον 

NaPi-IIa στην επιφάνεια του κυττάρου. Oι πρωτεΐνες αυτές ανήκουν στην 

οικογένεια των ρυθμιστικών παραγόντων ανταλλαγής νατρίου-υδρογόνου. 

(sodium hydrogen exchanger regulatory factor, NHERF-1) και διαθέτουν 

2 ή 4 τμήματα αλληλεπίδρασης με άλλες πρωτεΐνες(14). Η φωσφορυλίωση 

αυτών των τμημάτων που συνδέονται με το καρβοξυτελικό τμήμα του συμ-

μεταφορέα NaPi-IIa οδηγεί σε αποσύνδεση των υποδοχέων και σε μετακί-

νησή τους προς τα λυσοσωμάτια όπου αποδομούνται. Η επανέκφραση του 

μεταφορέα NaPi-IIa στην ψηκτροειδή παρυφή των κυττάρων των εγγύς 

εσπειραμένων σωληναρίων απαιτεί επανασύνθεσή του (Εικόνα 1)(15,16). Το 

αποτέλεσμα αυτό της PTH μεσολαβείται μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλε-

σμα έγχυση PTH σε πειραματόζωα να οδηγεί σε 15 λεπτά σε φωσφατου-

ρία. Η PTH έχει δράση και στο συμμεταφορέα NaPi-IIc, ο οποίος ευθύνεται 

για την επαναρρόφηση του 15% του φωσφόρου. Κληρονομικά νοσήματα 

με μεταλλάξεις του συμμεταφορέα NaPi-IIc συνοδεύονται από υποφωσφα-

ταιμική ραχίτιδα και υπερασβεστιουρία. Έγχυση PTH οδηγεί σε μετακίνηση 

του 85% του μεταφορέα στον ενδοκυττάριο χώρο μετά από 8 ώρες, ενώ τις 

πρώτες 2 ώρες δεν παρατηρείται καμία μεταβολή στην έκφρασή του στην 

ψηκτροειδή παρυφή(17).
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Εικόνα 1: Μηχανισμοί δράσης της PTH στο συμμεταφορέα νατρίου/φωσφόρου 

(PTH: Παραθορμόνη, PKC: Φωσφοκινάση C, PKA: Φωσφοκινάση A, Npt2a: Συμ-

μεταφορέας νατρίου/φωσφόρου 2a)

2.4. Η φωσφατονίνη FGF23

Η ανακάλυψη της φωσφατονίνης FGF23 έγινε στο τέλος της 10ετίας του 

΄90. Διαπιστώθηκε ότι ασθενείς με αυτοσωματική υπολειπόμενη ραχίτιδα, 

που εμφάνιζαν υποφωσφαταιμία και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D3, είχαν 

αυξημένα επίπεδα του FGF23(18). Επίσης αυξημένα επίπεδα του FGF23 

διαπιστώθηκαν και σε άλλα συγγενή και επίκτητα νοσήματα με παρόμοιο 

προφίλ φωσφόρου, βιταμίνης D3 και σκελετικών προβλημάτων. Στα νο-

σήματα αυτά περιλαμβάνεται η Χ φυλοσύνδετη ραχίτιδα, η αυτοσωματική 

επικρατούσα ραχίτιδα και η οστεομαλακία που συνοδεύει μεσεγχυματικά 
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νεοπλάσματα(19). Διαπιστώθηκε ότι στα νοσήματα αυτά, είτε υπάρχει ενδο-

κυτταρική βλάβη στην αναστολή της σύνθεσης του FGF23 από τα οστεο-

κύτταρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη παραγωγή, είτε βλάβη στο 

μηχανισμό αποδόμησής του, με αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις να 

υπάρχει αύξηση των επιπέδων στο πλάσμα.

Ο FGF23 ανήκει με άλλες 22 πρωτεΐνες στην ομάδα των αυξητικών 

παραγόντων των ινοβλαστών, οι οποίες καθορίζουν την παραγωγή, δια-

φοροποίηση και λειτουργία των κυττάρων. Οι FGF19, FGF21 και FGF23 

έχουν ενδοκρινική δράση και ρυθμίζουν το μεταβολισμό των χολικών οξέ-

ων, των υδατανθράκων και του φωσφόρου(20,21). Ο FGF23 αποτελείται από 

251 αμινοξέα και αδρανοποιείται μετά τη διάσπασή του σε 2 πεπτίδια. 

Συνδέεται στην επιφάνεια των κυττάρων μ’ έναν από τους υποδοχείς FG-

FR1, FGFR3, FGFR4 και δημιουργεί ένα σύμπλεγμα με heparan sulfate 

proteoglycans (HSPG). Η klotho είναι μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη, που 

είναι επίσης απαραίτητη για την ενεργοποίηση και τη δράση του FGF23. 

Πειραματόζωα με έλλειψη της klotho παρουσιάζουν τον ίδιο φαινότυπο μ’ 

αυτά που έχουν έλλειψη του FGF23. Η έκφραση FGFR-Κlotho σε ιστό κα-

θορίζει την ειδικότητα δράσης του FGF23. Παρόλα αυτά διαπιστώθηκε ότι 

υψηλές συγκεντρώσεις του FGF23 σε ιστούς πιθανά να δρα χωρίς να είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη klotho και FGFR(22,23).

2.4.1. Ο ρόλος του FGF23 στη ομοιόσταση του φωσφόρου

Ο FGF23 παράγεται στα οστά από τους διαφοροποιημένους οστεοβλά-

στες και τα οστεοκύτταρα και δρα στους νεφρούς στα εγγύς εσπειραμένα 

σωληνάρια, όπου γίνεται το 80% της επαναρρόφησης του φωσφόρου. Πα-

ρότι δεν βρέθηκε έκφραση του συνυποδοχέα του FGF23, της πρωτεΐνης 
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klotho, στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια αλλά μόνο στο άπω, η φωσφα-

τονίνη αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην επαναρρόφηση του φωσφόρου. 

Εικάζεται ότι η klotho παράγεται στα άπω εσπειραμένα σωληνάρια και η 

δράση της στα εγγύς είναι παρακρινική(24). Σε αντίθεση με την klotho, οι 

FGFR1, FGFR3, FGFR4, εκφράζονται στα κύτταρα του εσπειραμένου σω-

ληναρίου. Μελέτη από τους Gattineli και συν. έδειξε ότι η δράση της φω-

σφατονίνης αυτής μεσολαβείται κύρια από τον υποδοχέα FGFR1, ενώ ο 

υποδοχέας FGFR4 διαδραματίζει μικρότερο ρόλο στη δράση του FGF23. 

Τόσο σε ανθρώπους, όσο και σε πειραματόζωα βρέθηκε ότι τα αυξημένα 

επίπεδα FGF23 οδηγούν σε υποφωσφαταιμία που οφείλεται σε φωσφα-

τουρία, η οποία προκαλείται από ελαττωμένη έκφραση του ΝΡΤ2α στα σω-

ληναριακά κύτταρα του νεφρού(25).

2.4.2. Αλληλεπίδραση FGF23 και βιταμίνης D3

Σε φυσιολογικές συνθήκες η υποφωσφαταιμία αποτελεί ισχυρό παρά-

γοντα διέγερσης της παραγωγής της βιταμίνης D3. Παρόλα αυτά τα γενετι-

κά νοσήματα που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα FGF23 και υποφωσφαταιμία 

δεν συνοδεύονται από υψηλά επίπεδα βιταμίνης D3 αλλά αντίθετα από 

χαμηλά ή δυσανάλογα «φυσιολογικά» επίπεδα βιταμίνης D3 για τα επίπεδα 

του φωσφόρου. Αιτία των χαμηλών επιπέδων είναι η κατασταλτική δράση 

του FGF23 στη μεταγραφή της 1α-υδροξυλάσης στους νεφρούς, που μετα-

βολίζει την 25(ΟΗ)D3 στην ενεργό μορφή της, την 1,25(ΟΗ)2D3, ενώ ταυτό-

χρονα δρα διεγερτικά στην παραγωγή της 25 υδροξυλάσης που αποδομεί 

την 1,25(ΟΗ)2D3
(26,27). Αυτοί οι μηχανισμοί έχουν ως αποτέλεσμα τα χαμηλά 

επίπεδα της βιταμίνης D3 σε νοσήματα με αυξημένα επίπεδα FGF23. Ο 

FGF23 ρυθμίζει το μεταβολισμό της βιταμίνης D3 ταχύτερα απ’ ότι το μετα-
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βολισμό του φωσφόρου, διότι έγχυσή του σε πειραματόζωα οδήγησε σε 3 

ώρες στο μέγιστο αποτέλεσμα καταστολής της βιταμίνης D3, ενώ τα χαμη-

λότερα επίπεδα φωσφόρου επιτυγχάνονται μετά από οκτώ ώρες.

Η βιταμίνη D3 και ο FGF23 συνδέονται με αρνητική παλίνδρομη 

αλληλορύθμιση(28). Τόσο in vitro όσο και in vivo μελέτες έδειξαν ότι η βιτα-

μίνη D3 διεγείρει την παραγωγή του FGF23 στα οστά. Χορήγηση χαμηλών 

δόσεων βιταμίνης D3 οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη αύξηση των επιπέδων 

του FGF23 και το αποτέλεσμα αυτό προηγήθηκε της αύξησης των επίπε-

δων του φωσφόρου(29). Από την άλλη, όπως ήδη προαναφέρθηκε, έγχυση 

του FGF23 προκαλεί ταχεία ελάττωση των επιπέδων της βιταμίνης D3. Κα-

θώς φαίνεται ο ρόλος του FGF23 είναι να προστατεύει τον οργανισμό από 

την υπερφωσφαταιμία και την υπερβιταμίνωση D3.

2.4.3. Αλληλεπίδραση FGF23 και PTH

Τόσο ο FGFR όσο και η klotho εκφράζονται στα παραθυρεοειδικά κύτ-

ταρα. Μελέτες σε καλλιέργειες παραθυρεοειδικού ιστού, αλλά και in vivo σε 

πειραματόζωα, έδειξαν ότι ο FGF23 καταστέλλει την μεταγραφή του mRNA 

της PTH, ελαττώνει την παραγωγή της και την έκκρισή της(30). Στη χρόνια 

νεφρική νόσο (ΧΝΝ) τα επίπεδα του FGF23 είναι υψηλά, αλλά παρόλα αυτά 

δεν καταστέλλεται η σύνθεση της PTH και σε αρκετές κλινικές μελέτες φά-

νηκε ότι τα επίπεδα του FGF23 σχετίζονται θετικά με τα επίπεδα της PTH. 

Οι Kazama και συν. σε μελέτη σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με δευτε-

ροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό διαπίστωσαν ότι ασθενείς με πολύ υψηλά 

επίπεδα FGF23 δεν απαντούσαν στη συντηρητική αγωγή και σύστησαν 

τον FGF23 ως προγνωστικό δείκτη απάντησης του δευτεροπαθούς υπερ-

παραθυρεοειδισμού στη συντηρητική θεραπεία(31). Επίσης διαπιστώθηκε 
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ότι μετά την παραθυρεοειδεκτομή τα επίπεδα του FGF23 ελαττώνονται. 

Η αλληλεπίδραση του FGF23 και της PTH δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί 

πλήρως. O ρόλος του φωσφόρου στην έκκριση του FGF23 και της PTH 

στη ΧΝΝ πιθανά να είναι ο συνδετικός κρίκος των δύο ορμονών.

Σε μελέτη που προκάλεσαν σταδιακή έκπτωση της νεφρικής λειτουρ-

γίας και κατέγραψαν τις μεταβολές του ασβεστίου, του φωσφόρου, της βι-

ταμίνης D3, της PTH και του FGF23 διαπιστώθηκαν ότι η άνοδος των δύο 

τελευταίων παραμέτρων ήταν ταυτόχρονη, ίδιας βαρύτητας και προηγού-

νταν των μεταβολών των άλλων παραμέτρων, όπως του φωσφόρου και 

της βιταμίνης D3. Η χορήγηση αντί-FGF23 στα πειραματόζωα οδηγούσε σε 

ελαττωμένη κλασματική απέκκριση φωσφόρου και σε αύξηση των τιμών 

στο αίμα, καθώς και σε αύξηση των τιμών της βιταμίνης D3 σε φυσιολογικά 

επίπεδα. Η PTH αντίθετα δεν επηρεάστηκε σημαντικά μετά την καταστολή 

της δράσης του FGF23 και παρά την υψηλή τιμή της δεν επαρκούσε μόνη 

της να προκαλέσει φωσφατουρία. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η αύξηση του 

FGF23 γίνεται από τα πρώτα στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας, προκειμέ-

νου να διατηρήσει τον φώσφορο σε φυσιολογικά επίπεδα, όπου φαίνεται 

να έχει κυρίαρχο λόγο έναντι της PTH, αλλά η αύξηση αυτή έχει ως συ-

νέπεια και την ελάττωση των επιπέδων της βιταμίνης D3. Επίσης φάνηκε 

ότι δεν παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην καταστολή έκκρισης της PTH, όπου 

πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει το ασβέστιο και η βιταμίνη D3
(32). Τα απο-

τελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και σε κλινική μελέτη που δημοσιεύτηκε 

πρόσφατα και έδειξε πρώιμη αύξηση των επιπέδων του FGF23 από το 

2ο στάδιο ΧΝΝ, πολύ πριν αυξηθούν τα επίπεδα της PTH, υποδηλώνο-

ντας ότι ο FGF23 είναι ένας ευαίσθητος δείκτης διαταραχής του φωσφόρου 

στην ΧΝΝ(33).

Ο φώσφορος, η βιταμίνη D3, η PTH και η φωσφατονίνη FGF23 είναι σε 
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αλληλεπίδραση προκειμένου να διατηρηθεί η ομοιόσταση του φωσφόρου. 

Καθώς φαίνεται από τις μελέτες η PTH δρα βραχυπρόθεσμα στην απέκ-

κριση του φωσφόρου, ενώ ο FGF23 μακροπρόθεσμα. Η βιταμίνη D3 είναι 

σε αρνητική παλίνδρομη αλληλορρύθμιση με τον φώσφορο και τον FGF23, 

ενώ η PTH ρυθμίζεται κυρίως από το ασβέστιο (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Αλληλεπίδραση ασβεστίου, φωσφόρου, βιταμίνης D3, φωσφατονίνης 

FGF23 και PTH

2.5. Ο ρόλος της καλσιτονίνης στην ομοιόσταση του φωσφόρου

Η καλσιτονίνη είναι ένα πολυπεπτίδιο 8700 daltons που παράγεται από 

κύτταρα του θυρεοειδούς αδένα. Η κύρια δράση της είναι στα οστά, όπου 

αναστέλλει τη μετακίνηση αλάτων με αποτέλεσμα την πτώση των επιπέ-

δων ασβεστίου και φωσφόρου στην κυκλοφορία(34). Ενώ η δράση της καλ-

σιτονίνης στα οστά είναι σαφής, η δράση της στους νεφρούς διαφέρει από 
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είδος σε είδος. Στο σκύλο και στον άνθρωπο φαίνεται ότι αυξάνει την απέκ-

κριση του φωσφόρου από τους νεφρούς, αλλά η φωσφατουρική της δράση 

είναι πολύ πιο ήπια απ’ αυτή της PTH(35). Οι υποδοχείς της καλσιτονίνης 

βρίσκονται σ’ όλα τα τμήματα του νεφρικού σωληναρίου και η δράση τους 

είναι ανεξάρτητη και αθροιστική από αυτή της PTH(36).

2.6. Ο ρόλος της ινσουλίνης στην ομοιόσταση του φωσφόρου

Οι Butlen και συν. μελέτησαν τη σύνδεση ραδιοσεσημασμένης ινσου-

λίνης στο νεφρό ποντικών και διαπίστωσαν τη μεγαλύτερη σύνδεση στο 

εγγύς και άπω εσπειραμένο σωληνάριο, ενώ μικρότερη σύνδεση παρα-

τηρήθηκε στη φλοιώδη και μυελώδη μοίρα του αθροιστικού σωληναρίου 

και στο παχύ τμήμα της ανιόντος τμήματος της αγκύλης του Henle(37). Πα-

ρόμοια αποτελέσματα είχαν και οι μελέτες κατανομής του υποδοχέα της 

ινσουλίνης στο νεφρό, όπου διαπιστώθηκε ότι αυτός εκφράζεται με μεγάλη 

πυκνότητα στα εγγύς και τα άπω εσπειραμένα σωληνάρια(38). Η ινσουλίνη 

αυξάνει την επαναρρόφηση του νατρίου στο νεφρό και έχει αντιφωσφατου-

ρική δράση. Οι Hammerman και συν. διαπίστωσαν ότι η ινσουλίνη αυξάνει 

την επαναρρόφηση του φωσφόρου στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια και 

η δράση της αυτή επιβεβαιώθηκε και σε ΟΚ-cells, όπου όμως φάνηκε να 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση του ασβεστίου(39).

2.7. Ο ρόλος της αυξητικής ορμόνης στην ομοιόσταση του φωσφό-

ρου

Η αυξητική ορμόνη επηρεάζει το μέγεθος και τη λειτουργία πολλών 

ιστών και οργάνων. Στους νεφρούς αυξάνει τη νεφρική ροή πλάσματος, 
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τη σπειραματική διήθηση και έμμεσα επηρεάζει όλες τις απεκκριτικές και 

επαναρροφητικές λειτουργίες τους(40). Η αυξητική ορμόνη αυξάνει την έκ-

φραση του συμμεταφορέα νατρίου/φωσφόρου στους νεφρούς και αυξάνει 

την επαναρρόφηση του φωσφόρου στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. 

Έχει παρόμοια δράση με τον αυξητικό παράγοντα της ινσουλίνης (insulin 

like growth factor-1, IGF-1), του οποίου διεγείρει την έκκριση από το ήπαρ 

και το νεφρό(41).

2.8. O ρόλος του FRP4 (secreted frizzled related protein 4)

H πρωτεΐνη αυτή ανήκει στις φωσφατονίνες, ανευρίσκεται σ’ όλους τους 

ιστούς και κυρίως η δράση της είναι στα οστικά κύτταρα όπου αναστέλλει 

το ερέθισμα των Wnt πρωτεϊνών. Εκκρίνεται σε μεγάλη ποσότητα από με-

σεγχυματικούς όγκους και προκαλεί την οστεομαλακία που συνοδεύουν 

νεοπλάσματα(42). Οι Βerndt. και συν. διαπίστωσαν ότι ο FRP4 αναστέλλει 

την πρόσληψη φωσφόρου σε OK-cells in vitro. Επίσης ενδοφλέβια χορή-

γηση σε παραθυρεοειδεκτομηθέντες ποντικούς προκαλούσε φωσφατου-

ρία, αυξάνοντας την κλασματική απέκκριση του φωσφόρου και υποδηλώ-

νοντας ότι η δράση του είναι ανεξάρτητη από την PTH(43). Αντίθετα από τον 

FGF23 δε φαίνεται να παρεμβαίνει στο μεταβολισμό της βιταμίνης D3.

2.9. O ρόλος του MEPE (matrix extracellular phosphoglycopro-

tein)

Η γλυκοπρωτεΐνη αυτή παράγεται στους οστεοβλάστες και τα οστεο-

κύτταρα και εμπλέκεται στη μεταλλοποίηση των οστών. Όπως και FRP4 

ανευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε μεσεγχυματικούς όγκους. Αναστέλλει 
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την επαναρρόφηση του φωσφόρου στα νεφρικά σωληναριακά κύτταρα με 

δοσοσεξαρτώμενο αποτέλεσμα(44). Ενδοπεριτοναϊκή χορήγησή του οδή-

γησε σε φωσφατουρία που αποδόθηκε σε αυξημένη συγκέντρωση του 

ASARM πεπτιδίου στα κύτταρα του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου(45). 

Σε υγιή άτομα δίαιτα πλούσια σε φωσφόρο δεν αύξανε τα επίπεδά του, 

υποδηλώνοντας ότι δεν είναι τα επίπεδα του φωσφόρου που επηρεάζουν 

την παραγωγή του. Επίσης δε φαίνεται να έχει αρνητική αλληλορρύθμιση 

με τη βιταμίνη D3.

3. Συμπεράσματα

Η ρύθμιση της ομοιόστασης του φωσφόρου γίνεται ταχέως, με μηχανι-

σμούς που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, αλλά φαίνεται να εξαρτώνται 

από τα επίπεδα στο αίμα και από την προσφορά του φωσφόρου με τις τρο-

φές. Η βιταμίνη D3 και η PTH αποτελούν μακροπρόθεσμους μηχανισμούς 

ρύθμισης του φωσφόρου. Οι φωσφατονίνες παίζουν σημαντικό ρόλο σε 

παθολογικές καταστάσεις, αλλά ο ρόλος τους στην φυσιολογία του φωσφό-

ρου πρέπει να διευκρινιστεί.
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Ερωτήσεις

1. Την ομοιόσταση του φωσφόρου ρυθμίζουν:

α) Η παραθορμόνη και η βιταμίνη D3

β) Οι φωσφατονίνες

γ) Τα κορτικοειδή

δ) Η θυροξίνη, η ινσουλίνη και η αυξητική ορμόνη

ε) Όλα τα παραπάνω

2. Ως προς τον συμμεταφορέα νατρίου/φωσφόρου:

α) Ο κυρίαρχος τύπος στους νεφρούς είναι ο NaPi-IIa;

β) Ο κυρίαρχος τύπος στους νεφρούς είναι ο NaPi-IIb;

γ) Υπάρχουν και οι δύο σε ίδιο ποσοστό στους νεφρούς;

3. Οι κύριοι ρυθμιστές της εντερικής απορρόφησης του φωσφόρου 

είναι:

α) Η διαιτητική πρόσληψη του φωσφόρου; 



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

340

β) Τα επίπεδα της βιταμίνης D3;

γ) και τα δύο;

4. Ο FGF23:

α) Παράγεται στα οστά από τους διαφοροποιημένους οστεοβλάστες και τα 

οστεοκύτταρα;

β) Δρα στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια;

γ) Σε χαμηλές συγκεντρώσεις χρειάζεται για τη δράση του η klotho;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;

5. Η επίδραση του FGF23 προκαλεί:

α) Υπερασβεστιαιμία;

β) Υποφωσφαταιμία που οφείλεται σε φωσφατουρία;

γ) Αυξημένη απορρόφηση φωσφόρου από το έντερο;

δ) Αυξημένη απορρόφηση φωσφόρου από τα οστά;

Απαντήσεις

ε1. 

α2. 

γ3. 

δ4. 

β5. 



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

341

Υποφωσφαταιμία

Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης
Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος 

Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Κύρια σημεία

- Σοβαρή υποφωσφαταιμία είναι η κατάσταση όπου, η συγκέντρωση του PO4
3- 

είναι μικρότερη από 1 mg/dl και η οποία συνοδεύεται από κλινικά συμπτώματα

- Η εμφάνιση υποφωσφαταιμίας δεν σημαίνει απαραίτητα και έλλειψη PO4
3-

- Η συχνότερη αιτία υποφωσφαταιμίας είναι η μειωμένη απορρόφηση του PO4
3- 

από το έντερο, εξαιτίας της λήψεως μεγάλων ποσοτήτων δεσμευτικών του PO4
3- ως 

αντιόξινα

- Η επαναρρόφηση του PO4
3- από τα νεφρικά σωληνάρια γίνεται με συμμεταφο-

ρέα μαζί με το Na+

- Η αυξημένη PTH προκαλεί αυξημένη παραγωγή γλυκόζης, η οποία οδηγεί σε 

υπερινσουλιναιμία, η οποία με τη σειρά της μετακινεί τον PO4
3- στον ενδοκυττάριο 

χώρο

- Διαστολή του εξωκυττάριου όγκου υγρών, ανεξαρτήτως αιτίας, οδηγεί σε αυξη-

μένη αποβολή PO4
3-

 διαμέσου των ούρων

- Υποφωσφαταιμία η οποία να οφείλεται και σε έλλειψη Mg2+ παρατηρείται σε 

αλκοολικούς ασθενείς

- Υποφωσφαταιμία παρατηρήθηκε σε νοσηλευόμενους αλκοολικούς ασθενείς με 

ΕΦ χορήγηση διαλυμάτων γλυκόζης

- Σημαντικού βαθμού υποφωσφαταιμία μπορεί να παρατηρηθεί σε καταστάσεις 

πανικού

- Η αυξημένη συγκέντρωση της επινεφρίνης, η οποία παρατηρείται σε διάφορες 

καταστάσεις, όπως σε υπογλυκαιμία μετά από χορήγηση ινσουλίνης, συνοδεύεται 

από υποφωσφαταιμία
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- Στην διαβητική κετοξέωση, εκτός της μεταβολικής οξέωσης, στην παθογένεια 

της υποφωσφαταιμίας συμμετέχουν η ωσμωτική διούρηση, εξαιτίας της γλυκοζουρί-

ας και η χορήγηση ινσουλίνης

- Η υποφωσφαταιμία συνοδεύεται από γρήγορο και σοβαρού βαθμού οστικό 

καταβολισμό, μεγαλύτερο απ’ αυτόν που παρατηρείται στην υπασβεστιαιμία ή στην 

έλλειψη της βιταμίνης D3

- Η υποφωσφαταιμία προκαλεί αναπνευστική ανεπάρκεια

- Η σοβαρού βαθμού υποφωσφαταιμία σχετίζεται με καρδιακή δυσλειτουργία, η 

οποία χαρακτηρίζεται από μείωση της καρδιακής παροχής και του κλάσματος εξώ-

θησης

- Οι συστηματικές λοιμώξεις αποτελούν μία συχνή επιπλοκή της υποφωσφαται-

μίας, η οποία οφείλεται στη μείωση της χημειοταξίας, της φαγοκυττάρωσης και της 

αντιβακτηριδιακής δραστηριότητας των κοκκιοκυττάρων

- Καταστάσεις στις οποίες αναμένεται να εμφανιστεί υποφωσφαταιμία συνήθως 

είναι: α) η χορήγηση ΕΦ διαλυμάτων γλυκόζης ή παρεντερικής διατροφής, β) σε 

αλκοολικούς υποσιτιζόμενους ασθενείς, γ) στη θεραπευτική αντιμετώπιση της δια-

βητικής κετοξέωσης, δ) σε ασθενείς οι οποίοι υπερσιτίζονται και τέλος ε) σε ασθενείς 

οι οποίοι λαμβάνουν δεσμευτικά του PO4
3- (αντιόξινα)

1. Εισαγωγή

Ως υποφωσφαταιμία ορίζεται η μείωση της συγκέντρωσης του ανόρ-

γανου φωσφόρου του ορού (PO4
3-) κάτω από 2,5 mg/dl (0,8 mmol/L ή 0,9 

mEq/L). Μέτρια υποφωσφαταιμία χαρακτηρίζεται η κατάσταση όπου, η 

συγκέντρωση του PO4
3- κυμαίνεται από 1-2,5 mg/dl και είναι ασυμπτωμα-

τική. Σοβαρή υποφωσφαταιμία είναι η κατάσταση όπου, η συγκέντρωση 

του PO4
3- είναι μικρότερη από 1 mg/dl και η οποία συνοδεύεται από κλινικά 

συμπτώματα. Η υποφωσφαταιμία είναι σχετικά συχνή σε νοσηλευόμενους 

ασθενείς σε ποσοστό που κυμαίνεται από 0,2-0,4%, ιδίως σ΄ αυτούς οι 
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οποίοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας(1). Η εμφάνιση υπο-

φωσφαταιμίας δεν σημαίνει απαραίτητα και έλλειψη PO4
3-. Αντίθετα, ως 

έλλειψη PO4
3- (φωσφοροπενία - phosphorus depletion) χαρακτηρίζεται η 

κατάσταση εκείνη όπου ο ολικός ανταλλάξιμος φώσφορος του οργανισμού 

είναι μειωμένος, όπως αυτό παρατηρείται σε καταστάσεις παρατεταμένης 

νηστείας (starvation), η οποία συνοδεύεται και από κυτταρικές διαταραχές 

(κυτταρόλυση), εκτός των κλινικών συμπτωμάτων.

Ως ψευδο-υποφωσφαταιμία χαρακτηρίζεται η κατάσταση εκείνη κατά 

την οποία, η μαννιτόλη, η οποία χορηγείται για θεραπευτικούς λόγους σε 

μεγάλες δόσεις, έχει την ιδιότητα να συνδέεται με τον μόλυβδο, ο οποίος 

χρησιμοποιείται στις χρωματομετρικές μεθόδους προσδιορισμού του PO4
3-, 

με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται μόνο τα ελεύθερα μόρια του PO4
3- του 

ορού, τα οποία προφανώς είναι μειωμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο βαθμός της υποφωσφαταιμίας δεν θα πρέπει 

να καθορίζεται από μία απλή μέτρηση του PO4
3- του ορού. Οι Portale και 

συν. σε υγιείς εθελοντές, έδειξαν ότι, υπάρχει διακύμανση της συγκέντρω-

σης του PO4
3- του ορού κατά τη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένα 

παρατήρησαν χαμηλά επίπεδα το πρωί (8 π.μ.) μετά από 12ωρη νηστεία, 

φτάνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στις 11 π.μ., στη συνέχεια παρατηρή-

θηκε σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης του PO4
3-

 φτάνοντας μέχρι τις 

4 μ.μ. όπου και διατηρήθηκε σε σχετικά σταθερή τιμή, ενώ στη συνέχεια 

παρατηρήθηκε μία ακόμη αύξηση αργά το βράδυ (1 π.μ.)(2). Οι ημερήσιες 

διακυμάνσεις της συγκέντρωσης του PO4
3- του ορού είναι ανεξάρτητες από 

τις μεταβολές του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης, είναι διαφορετικές 

από τα άλλα ιόντα και δεν επηρεάζονται από το σύστημα ρενίνης-αγγειο-

τενσίνης-αλδοστερόνης(3).
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2. Αιτίες υποφωσφαταιμίας

Οι κυριότεροι παθογεννετικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση υποφωσφα-

ταιμίας ή/και φωσφοροπενίας είναι: α) μειωμένη εντερική απορρόφηση 

PO4
3-, β) αυξημένη νεφρική απέκκριση PO4

3-, γ) μετακίνηση (ανακατανομή) 

του PO4
3- στον ενδοκυττάριο χώρο και δ) συνδυασμός περισσότερων του 

ενός από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς (Πίνακας 1). Στους πίνακες 

2 και 3 φαίνονται οι κυριότερες αιτίες της μέτριας και σοβαρής υποφωσφα-

ταιμίας αντίστοιχα.

1. Μειωμένη εντερική απορρόφηση του PO4
3-

α) Μειωμένη πρόσληψη διαμέσου της διατροφής

β) Δεσμευτικά του PO4
3-

γ) Σύνδρομο δυσαπορρόφησης

2. Αυξημένη νεφρική απέκκριση του PO4
3-

α) Υπερπαραθυρεοειδισμός

β) Σωληναριακή δυσλειτουργία

i) Διαστολή του ECV

ii) Υποκαλιαιμία-υπομαγνησιαιμία

γ) Κακοήθη νοσήματα

3. Ανακατανομή του PO4
3-

α) Χορήγηση ινσουλίνης/γλυκόζης-φρουκτόζης

β) Αναπνευστική αλκάλωση

γ) Υπερέκκριση κατεχολαμινών

δ) Ταχύς κυτταρικός πολλαπλασιασμός

4. Συνδυασμός περισσοτέρων του ενός μηχανισμών
α) Μεταβολική οξέωση

β) Αλκοολισμός

γ) Σύνδρομο δυσαπορρόφησης

δ) Ουρική αρθρίτιδα

ε) Διαταραχές μεταβολισμού βιταμίνης D3

στ) Χειρουργικές επεμβάσεις

ζ) Εγκαύματα
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η) Μετά μεταμόσχευση νεφρού

θ) Ιδιοπαθή υπέρταση

Πίνακας 1: Αίτια υποφωσφαταιμίας

1. Αυξημένη νεφρική απέκκριση του PO4
3-

α) Υπερπαραθυρεοειδισμός

β) Χορήγηση διαλύματος NaHCO3

γ) Διαστολή εξωκυττάριου όγκου

δ) Υποκαλιαιμία

ε) Υπομαγνησιαιμία

στ) Χορήγηση γλυκοκορτικοειδών

ζ) Διουρητικά

η) Σωληναριακή δυσλειτουργία

2. Μειωμένη εντερική απορρόφηση του PO4
3-

α) Σύνδρομο δυσαπορρόφησης

β) Ανεπάρκεια βιταμίνης D3

3. Ανακατανομή του PO4
3-

α) Σηψαιμία

β) Δηλητηρίαση με σαλικυλικά

γ) Κρίση ουρικής αρθρίτιδας

δ) Χορήγηση γλυκόζης/φρουκτόζης

ε) Χορήγηση ινσουλίνης

στ) Υπερέκκριση κατεχολαμινών

Πίνακας 2: Αίτια μετρίου βαθμού υποφωσφαταιμίας

α) Αλκοολισμός-απόσυρση από αλκοόλ

β) Δεσμευτικά του PO4
3-

γ) Διαβητική κετοξέωση

δ) Υπερσίτιση

ε) Αναπνευστική αλκάλωση

ζ) Υπερέκκριση κατεχολαμινών

Πίνακας 3: Αίτια σοβαρού βαθμού υποφωσφαταιμίας
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2.1. Μειωμένη εντερική απορρόφηση φωσφόρου

α) Μειωμένη πρόσληψη διαμέσου της διατροφής: Φυσιολογικά άτομα 

είναι αδύνατο να οδηγηθούν σε σιτογενή υποφωσφαταιμία επειδή ο PO4
3- 

είναι άφθονος στις τροφές που περιλαμβάνονται στη δίαιτα Δυτικού τύπου 

(γάλα, κρέας, αβγά κ.ά). Είναι όμως πιθανό υποφωσφαταιμία να εμφανιστεί 

σε άτομα στα οποία το διαιτολόγιό τους στηρίζεται σε τροφές που δεν περι-

έχουν PO4
3- σε ικανοποιητικές ποσότητες. Παρατεταμένη διατροφή με συ-

νολική ποσότητα PO4
3-<100 mg/24ωρο μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση 

υποφωσφαταιμίας και στη συνέχεια στην εγκατάσταση φωσφοροπενίας. Η 

πλήρης στέρηση τροφής - για σύντομο χρονικό διάστημα - δεν προκαλεί 

υποφωσφαταιμία επειδή συγχρόνως συνυπάρχει: α) έλλειψη ινσουλίνης 

(μειωμένη μετακίνηση PO4
3- στον ενδοκυττάριο χώρο) και β) αυξημένος 

κυτταρικός καταβολισμός (απελευθέρωση PO4
3- από τα κύτταρα).

β) Δεσμευτικά του PO4
3-: Η συχνότερη αιτία υποφωσφαταιμίας είναι η 

μειωμένη απορρόφηση του PO4
3- από το έντερο, εξαιτίας της λήψεως με-

γάλων ποσοτήτων δεσμευτικών του PO4
3- ως αντιόξινα, τα οποία δεσμεύ-

ουν το PO4
3- που περιέχεται στις τροφές σχηματίζοντας αδιάλυτα άλατα, τα 

οποία στη συνέχεια αποβάλλονται με τα κόπρανα. Οι Lotz και συν. περιέ-

γραψαν ένα σύνδρομο που προκαλείται από την κατάχρηση των δεσμευτι-

κών του PO4
3-, το οποίο χαρακτηρίζεται από: α) σοβαρή υποφωσφαταιμία, 

β) σημαντική υποφωσφατουρία και γ) υπερασβεστιουρία(4). Το σύνδρομο 

αυτό μπορεί ακόμη να παρατηρηθεί και σε ασθενείς με χρόνια νεφρική 

νόσο (ΧΝΝ) που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Τα άτομα αυτά μπο-

ρεί να εμφανίσουν μυϊκή αδυναμία, δυσφορία, οστικά άλγη, ραχίτιδα και 

οστεομαλακία.

Άτομα τα οποία λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου 



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

347

για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, είναι δυνατό να εμφανίσουν μι-

κρού βαθμού υποφωσφαταιμία εξαιτίας του συνδρόμου γάλακτος-αλκάλε-

ος (μεταβολική αλκάλωση) σε ποσοστό 40%.

2.2. Αυξημένη νεφρική απέκκριση φωσφόρου

Η επαναρρόφηση του PO4
3- από τα νεφρικά σωληνάρια γίνεται με συμ-

μεταφορέα μαζί με το Na+ (Na+-PO4
3--co-transporter). Παράγοντες που επι-

δρούν στη σωληναριακή επαναρρόφηση του PO4
3- είναι: α) η συγκέντρωση 

του PO4
3- του ορού και β) η παραθορμόνη (PTH).

α) Υπερπαραθυρεοειδισμός: Τόσο στον πρωτοπαθή, όσο και στο δευτε-

ροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, η αυξημένη συγκέντρωση της PTH προ-

καλεί αναστολή της επαναρρόφησης του PO4
3- από τα νεφρικά σωληνάρια 

μειώνοντας τη δραστηριότητα του συμμεταφορέα Na+-PO4
3, με αποτέλε-

σμα υπερφωσφατουρία και υποφωσφαταιμία. Επιπρόσθετα, η αυξημένη 

PTH προκαλεί αυξημένη παραγωγή γλυκόζης(5), η οποία οδηγεί σε υπε-

ρινσουλιναιμία, η οποία με τη σειρά της μετακινεί τον PO4
3- στον ενδοκυτ-

τάριο χώρο. Παράλληλα, η γλυκοζουρία η οποία παρατηρείται εξαιτίας της 

υπεργλυκαιμίας, αναστέλλει την επαναρρόφηση του PO4
3- (με μηχανισμό 

ανεξάρτητο της PTH), μάλλον διαμέσου της ωσμωτικής διούρησης που 

προκαλεί.

β) Σωληναριακή δυσλειτουργία: Οι διαταραχές στη σωληναριακή λει-

τουργία, οι οποίες εμπλέκονται στην ομοιόσταση του PO4
3-, γενικά διαχω-

ρίζονται σε ενδονεφρικές και εξωνεφρικές. Στις ενδονεφρικές περιλαμβάνο-

νται το σύνδρομο Fanconi, η πολυουρική φάση της οξείας σωληναριακής 

νέκρωσης κ.ά, ενώ στις εξωνεφρικές περιλαμβάνονται, η διαστολή του 

εξωκυττάριου όγκου (ECV), η γλυκοζουρία (όχι νεφρικής αιτιολογίας), η 
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αποφρακτική ουροπάθεια, η υπερθερμία, η υποκαλιαιμία η υπομαγνησι-

αιμία και τέλος διάφορα φάρμακα όπως διουρητικά, οιστρογόνα, κορτικο-

ειδή, χημειοθεραπευτικά, παρακεταμόλη, δοξυκυκλίνη (doxycyline therapy 

of SIADH) κ.ά.

β1. Διαστολή του ECV: Διαστολή του ECV, ανεξαρτήτως αιτίας, οδηγεί 

σε αυξημένη αποβολή PO4
3- διαμέσου των ούρων. Οι μηχανισμοί οι οποίοι 

ευθύνονται γι’ αυτό είναι: α) η διέγερση της έκκρισης της PTH (φωσφατου-

ρική δράση), η οποία προκαλείται από τη μείωση της συγκέντρωσης του 

ιονισμένου ασβεστίου του ορού εξαιτίας της διαστολής του ECV(3), β) η μεί-

ωση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στα περισωληναριακά τριχοειδή, 

εξαιτίας της διαστολής του ECV, οδηγεί σε μείωση της κολοειδωσμωτικής 

και αύξησης της υδροστατικής πίεσης ενδαγγειακά, το οποίο έχει ως απο-

τέλεσμα την αύξηση της υδροστατικής πίεσης στο διάμεσο χώρο(3). Το τε-

λευταίο έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη επαναρρόφηση του PO4
3- και την 

εμφάνιση φωσφατουρίας. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι προσταγλαδίνες 

στην επαναρρόφηση του PO4
3- δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος.

β2. Υποκαλιαιμία - υπομαγνησιαιμία: Η υποκαλιαιμία προκαλεί δι-

αταραχή στη σωληναριακή επαναρρόφηση του PO4
3-, η οποία με τη σει-

ρά της οδηγεί σε φωσφατουρία και υποφωσφαταιμία. Συγκεκριμένα, στην 

υποκαλιαιμία παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στους νεφρούς, οι 

οποίες συμβάλλουν στη διαταραχή της ομοιόστασης του PO4
3- όπως: α) 

μορφολογικές βλάβες στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια(6), β) διαταραχή 

της συμπυκνωτικής ικανότητας των νεφρών(7), γ) διαταραχή στην εγγύς 

επαναρρόφηση των διττανθρακικών(8), 4) διαταραχή (αύξηση) στην εγγύς 

επαναρρόφηση του Na+, CI- και Η2Ο (διαστολή του εξωκυττάριου όγκου)(7). 

Επιπρόσθετα, η υποκαλιαιμία οδηγεί σε αύξηση της δράσης της PTH - είτε 

άμεσα, είτε διαμέσου του cAMP - κυρίως στα άπω σωληνάρια, προκα-
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λώντας μείωση της επαναρρόφησης του PO4
3-, φωσφατουρία και υποφω-

σφαταιμία. Μελέτες έχουν δείξει ότι, αύξηση της πρόσληψης Κ+ οδηγεί σε 

μείωση της νεφρικής απέκκρισης PO4
3- και αύξηση της συγκέντρωσης του 

PO4
3- του ορού(7,9,10). Τέλος, η υποκαλιαιμία εμπλέκεται στην ομοιόσταση 

της 1,25(ΟΗ)2D3 (καλσιτριόλης) και διαμέσου αυτής και στην ομοιόσταση 

του PO4
3-(11). Μελέτες έδειξαν ότι, δίαιτα χαμηλή σε Κ+ συνοδεύεται από μεί-

ωση της συγκέντρωσης του PO4
3- του ορού και αύξηση της συγκέντρωσης 

της καλσιτριόλης, ενώ αντίθετα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε δίαιτα 

υψηλή σε Κ+(12).

β3. Η υπομαγνησιαιμία: Η υπομαγνησιαιμία επίσης μπορεί να προ-

καλέσει μείωση του PO4
3- του οργανισμού και ειδικότερα των μυών, αλλά 

σοβαρού βαθμού υποφωσφαταιμία δεν είναι τόσο συχνή. Υποφωσφαται-

μία η οποία να οφείλεται και σε έλλειψη Mg2+ παρατηρείται σε αλκοολικούς 

ασθενείς. Η έλλειψη Mg2+ προκαλεί αυξημένη απέκκριση PO4
3- διαμέσου 

των ούρων, εξαιτίας της μείωσης της επαναρρόφησης του PO4
3- στα εγ-

γύς εσπειραμένα σωληνάρια, γεγονός το οποίο δεν αναστέλλεται μετά από 

παραθυρεοειδεκτομή(13). Οι Knochel και συν. έδειξαν ότι, η απρόσφορη 

φωσφατουρία η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της υπομαγνησιαιμίας, 

μπορεί να οδηγήσει σε φωσφοροπενία, ενώ δεν διαπιστώθηκε σημαντική 

μεταβολή στις δύο από τις τρεις κύριες ορμόνες (καλσιτονίνη και PTH), οι 

οποίες εμπλέκονται στην ομοιόσταση του PO4
3-(14). Επιπρόσθετα στους πα-

θογενετικούς μηχανισμούς της υποφωσφαταιμίας στην υπομαγνησιαιμία 

περιλαμβάνονται και αυτοί της υποκαλιαιμίας, αφού όπως είναι γνωστό η 

υπομαγνησιαιμία είναι μία από τις κυριότερες αιτίες της υποκαλιαιμίας.

γ) Κακοήθη νοσήματα: Η υποφωσφαταιμία, χωρίς συνοδό υπερασβε-

στιαιμία, μπορεί να παρατηρηθεί σε αυξημένη συχνότητα κυρίως σε με-

σεγχυματικούς όγκους(15). Ωστόσο, μπορεί επίσης να εμφανιστεί με μικρό-
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τερη συχνότητα και σ’ άλλους όγκους όπως σε νεοπλασίες των πνευμόνων 

και του προστάτη, στο οστεοβλάστωμα, στο αιμαγγειοπερικύττωμα, στο 

αιμαγγειοβλάστωμα, στη νευροϊνωμάτωση, στο οστεοειδές οστέωμα και 

στο γιγαντοκυτταρικό όγκο(16). Ο πιθανός παθογενετικός μηχανισμός είναι 

η αναστολή της δράσης της 1α-υδροξυλάσης, διαμέσου μιας πρωτεΐνης 

η οποία εκκρίνεται από τα καρκινικά κύτταρα, με αποτέλεσμα μειωμένη 

παραγωγή της 1,25(ΟΗ)2D3
(17), ενώ η PTH παραμένει αμετάβλητη. Το σύν-

δρομο ονομάζεται ογκογενής οστεομαλακία και εμφανίζεται κυρίως με μυ-

ϊκή αδυναμία. Βελτίωση της κλινικής εικόνας και των βιοχημικών διαταρα-

χών δεν επιτυγχάνεται με τη χορήγηση υψηλών δόσεων καλσιτριόλης, ενώ 

αυτή βελτιώνεται σημαντική με την αφαίρεση του όγκου.

2.3. Ανακατανομή του φωσφόρου

Η ανακατανομή του ανόργανου PO4
3- - μετακίνηση από τον εξωκυττάριο 

στον ενδοκυττάριο χώρο - οδηγεί συχνά στην εμφάνιση υποφωσφαταιμίας 

κυρίως σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

α) Χορήγηση ινσουλίνης/γλυκόζης-φρουκτόζης: Η ινσουλίνη, η οποία 

χορηγείται εξωγενώς ή αυτή που παράγεται ενδογενώς μετά από ενδο-

φλέβια (ΕΦ) χορήγηση διαλυμάτων γλυκόζης (δηλαδή καταστάσεις όπου 

παρατηρείται υπερινσουλιναιμία), προκαλεί μετακίνηση PO4
3- προς τον 

ενδοκυττάριο χώρο, με αποτέλεσμα μείωση της συγκέντρωσής του στον 

ορό και την εμφάνιση υποφωσφαταιμίας. Υποφωσφαταιμία παρατηρήθηκε 

σε νοσηλευόμενους αλκοολικούς ασθενείς με ΕΦ χορήγηση διαλυμάτων 

γλυκόζης, σε ασθενείς όπου τους χορηγήθηκε διάλυμα γλυκόζης, το οποίο 

ήταν εμπλουτισμένο με χλωριούχο κάλιο στα πλαίσια πρόληψης εμφράγ-

ματος του μυοκαρδίου, καθώς επίσης σε ασθενείς με ελονοσία, οι οποίοι 
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βρίσκονταν σε θεραπεία με κινίνη(16).

Η φρουκτόζη έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την αντιμετώπιση 

της διαβητικής κετοξέωσης, επειδή προσλαμβάνεται από τα ηπατοκύττα-

ρα και μεταβολίζεται χωρίς να χρειάζεται ινσουλίνη. Προκαλεί υποφωσφα-

ταιμία συχνότερα από τη γλυκόζη και μάλιστα σε σημαντικότερο βαθμό. 

Στο ηπατοκύτταρο η φρουκτόζη υφίσταται φωσφορυλίωση, διαμέσου της 

φρουκτοκινάσης, σε φωσφορική-1-φρουκτόζη. Αντίθετα με τη γλυκόζη, 

[όπου υπάρχει παλίνδρομος (αρνητικός) μηχανισμός αυτορρύθμισης, με-

ταξύ της γλυκοκινάσης (ενζύμου υπεύθυνου για την φωσφορυλίωση της 

γλυκόζης) και της συγκέντρωσης της φωσφορικής-1-γλυκόζης], η αυξημέ-

νη συγκέντρωση της φωσφορικής-1-φρουκτόζης δεν αναστέλλει τη δράση 

της φρουκτοκινάσης, με αποτέλεσμα να μη ρυθμίζεται η φωσφορυλίωση 

της φρουκτόζης και να σχηματίζονται μεγάλες ποσότητες φωσφορυλιω-

μένης φρουκτόζης, η οποία έχει την ιδιότητα να δεσμεύει τον ανόργανο 

ενδοκυττάριο PO4
3-(18). Αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η κλίση συγκέντρω-

σης μεταξύ εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου διαμερίσματος και μετακίνηση 

PO4
3- προς τον ενδοκυττάριο χώρο.

β) Αναπνευστική αλκάλωση: Η αναπνευστική αλκάλωση, η οποία πα-

ρατηρείται σε αρκετές καταστάσεις, όπως λ.χ. σηψαιμία, παγκρεατίτιδα, 

ουρική αρθρίτιδα, δηλητηρίαση με σαλικυλικά κ.ά, συνοδεύεται από σοβα-

ρού βαθμού υποφωσφαταιμία (PO4
3- ορού μέχρι και 0,3 mg/dl). Αντίθετα η 

μεταβολική αλκάλωση χαρακτηρίζεται από πολύ μικρότερου βαθμού υπο-

φωσφαταιμία (PO4
3- ορού μεταξύ 3,0-3,5 mg/dl).

Ο παθογενετικός μηχανισμός της υποφωσφαταιμίας στην αναπνευστι-

κή αλκάλωση, φαίνεται να σχετίζεται με το ενδοκυττάριο pH. Η μείωση της 

συγκέντρωσης της pCO2 στον εξωκυττάριο χώρο, οδηγεί κατ΄ επέκταση 

και σε μείωση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου CO2, με αποτέλεσμα 
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αύξηση του ενδοκυττάριου pH. Αυτό συμβαίνει επειδή ο συντελεστής δι-

άχυσης του CO2 διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης, είναι μεγαλύτερος 

από το συντελεστή διάχυσης των HCO3
- από το ενδοκυττάριο προς το εξω-

κυττάριο διαμέρισμα(19). Η αύξηση αυτή του ενδοκυττάριου pH διεγείρει την 

ενδοκυττάρια γλυκόλυση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η μετακίνηση PO4
3- 

προς το ενδοκυττάριο διαμέρισμα, για την φωσφορυλίωση της γλυκόζης 

και το μεταβολισμό της(20).

Σημαντικού βαθμού υποφωσφαταιμία μπορεί να παρατηρηθεί σε κα-

ταστάσεις πανικού. Εκτός της υποκαπνίας, εξαιτίας του υπεραερισμού, 

στην παθογένεια της υποφωσφαταιμίας εμπλέκονται και άλλοι μηχανισμοί 

όπως(21): α) η αύξηση της συγκέντρωσης των κατεχολαμινών του ορού 

και β) η μείωση της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου του ορού, η 

οποία οδηγεί σε διέγερση της έκκρισης της PTH και φωσφατουρία.

Η υποφωσφαταιμία η οποία παρατηρείται σε ασθενείς με οξεία παγκρε-

ατίτιδα οφείλεται, εκτός της αναπνευστικής αλκάλωσης σε: α) αύξηση της 

συγκέντρωσης των κατεχολαμινών του ορού, β) μεταβολές στην έκκριση 

της ινσουλίνης και του γλουκαγόνου καθώς επίσης και γ) στη χορήγηση 

ΕΦ διαλυμάτων γλυκόζης(22).

γ) Κατεχολαμίνες: Η αυξημένη συγκέντρωση της επινεφρίνης, η οποία 

παρατηρείται σε διάφορες καταστάσεις, όπως σε υπογλυκαιμία μετά από 

χορήγηση ινσουλίνης, συνοδεύεται από υποφωσφαταιμία χωρίς συνοδό 

φωσφατουρία. Η απουσία φωσφατουρίας ενισχύει την άποψη ότι η επι-

νεφρίνη προκαλεί μετακίνηση PO4
3- προς τον ενδοκυττάριο χώρο(23). Η 

δράση αυτή της επινεφρίνης αναστέλλεται μερικά από τη χορήγηση β-ανα-

στολέων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δράση της επινεφρίνης ασκείται 

διαμέσου των β-υποδοχέων(24). Η δράση της επινεφρίνης στη μετακίνηση 

του PO4
3- δεν εξαρτάται από την PTH ή την καλσιτονίνη.
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δ) Ταχύς κυτταρικός πολλαπλασιασμός: Σε καταστάσεις με γρήγορο 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό παρατηρείται κατανάλωση των αποθεμάτων 

PO4
3-, επειδή αυτός ενσωματώνεται στα νεοσχηματιζόμενα κύτταρα, υπό 

τη μορφή, τόσο του οργανικού, όσο και του ανόργανου PO4
3-. Έτσι υποφω-

σφαταιμία παρατηρείται στην ολική παρεντερική διατροφή, στην υπερσίτι-

ση (τροφές φτωχές σε PO4
3- όπως λ.χ. υδατάνθρακες) και στο σύνδρομο 

επανασίτισης (κυρίως σε υποσιτιζόμενα ή άσιτα άτομα). Υποφωσφαταιμία 

έχει αναφερθεί και σε καταστάσεις νευρογενούς ανορεξίας και πιθανά να 

οφείλεται στην υπερέκκριση της ινσουλίνης, η οποία παρατηρείται σ’ αυτά 

τα άτομα(25). Επιπρόσθετα, υποφωσφαταιμία μπορεί να παρατηρηθεί στη 

λευχαιμία (αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων >100.000 κ.κ.χ.), καθώς επίσης 

και στο λέμφωμα Burkitt. Τέλος, υποφωσφαταιμία μπορεί να παρατηρηθεί 

σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αναβολικά στεροειδή.

2.4. Συνδυασμός περισσοτέρων του ενός μηχανισμών

Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως σε νοσηλευόμενους ασθενείς, η υπο-

φωσφαταιμία οφείλεται σε περισσότερους του ενός, από τους κύριους μη-

χανισμούς, οι οποίοι έχουν περιγραφεί προηγουμένως.

α) Μεταβολική οξέωση: Ο συνδυασμός, μεταβολικής οξέωσης και αυ-

ξημένης νεφρικής απέκκρισης PO4
3- είναι γνωστός από την 10ετία του ΄40. 

Η μεταβολική οξέωση (του εξωκυττάριου και κατ’ επέκταση και του ενδο-

κυττάριου διαμερίσματος) προκαλεί, διάσπαση των οργανικών (ενδοκυτ-

τάριων) φωσφορικών ενώσεων, με αποτέλεσμα απελευθέρωση PO4
3-, αύ-

ξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του ανόργανου PO4
3-, αύξηση της 

κλίσης συγκέντρωσης του ανόργανου PO4
3- μεταξύ ενδο-/εξωκυττάριου 

διαμερίσματος, μετακίνηση PO4
3- προς τον ενδαγγειακό χώρο, πρόσκαιρη 
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υπερφωσφαταιμία, φωσφατουρία, η οποία τελικά οδηγεί στην εγκατάστα-

ση υποφωσφαταιμίας(26). Στη χρόνια μεταβολική οξέωση, εκτός από το μη-

χανισμό που προαναφέρθηκε, ένας δεύτερος μηχανισμός συμμετέχει στην 

εμφάνιση της υποφωσφαταιμίας. Αυτός της αναστολής της επαναρρόφη-

σης του PO4
3- στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο (αναστολή λειτουργίας 

του συμμεταφορέα Na+-PO4
3-)(27), η παθογένεια του οποίου οφείλεται στην 

υψηλή συγκέντρωση των γλυκοκορτικοειδών(28).

Στη διαβητική κετοξέωση, εκτός της μεταβολικής οξέωσης, στην παθο-

γένεια της υποφωσφαταιμίας συμμετέχουν και άλλοι μηχανισμοί, όπως η 

ωσμωτική διούρηση, εξαιτίας της γλυκοζουρίας (πολυουρία) και η χορήγη-

ση ινσουλίνης. Παρά όμως την έντονη φωσφατουρία, η συγκέντρωση του 

PO4
3- του ορού διατηρείται σχετικά σταθερή εξαιτίας της συνεχούς μετακί-

νησης PO4
3- από τον ενδοκυττάριο χώρο.

β) Αλκοολισμός: Η υποφωσφαταιμία η οποία παρατηρείται σε άτομα 

τα οποία καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ οφείλεται σε(16,29): α) 

μειωμένη εντερική απορρόφηση (εκτός της μειωμένης πρόσληψης εξαιτίας 

της κακής διατροφής) του PO4
3- των τροφών εξαιτίας των εμέτων, της δι-

άρροιας και της καθημερινής χρήσης δεσμευτικών του PO4
3-, β) αυξημένη 

νεφρική αποβολή φωσφορικών εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων επει-

σοδίων μεταβολικής οξέωσης (γαλακτικό και β-υδροξυβουτυρικό οξύ) και 

της συνυπάρχουσας υπομαγνησιαιμίας και γ) μετακίνηση του PO4
3- προς 

τον ενδοκυττάριο χώρο εξαιτίας της χορήγησης διαλυμάτων γλυκόζης και 

ινσουλίνης καθώς και στη συνυπάρχουσα αναπνευστική αλκάλωση (υπε-

ραερισμός σε κίρρωση ήπατος, απόσυρση οινοπνεύματος).

γ) Σύνδρομο δυσαπορρόφησης: Ασθενείς με σύνδρομο δυσαπορρό-

φησης όπως συμβαίνει λ.χ. σε χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο, σε χρόνια 

εντερίτιδα, στη νόσο του Crohn, στο σύνδρομο βραχέος εντέρου κ.ά, εμ-
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φανίζουν ήπια έως μέτρια υποφωσφαταιμία. Εκτός της μειωμένης εντερι-

κής απορρόφησης του PO4
3-, στα άτομα αυτά παρατηρείται και μειωμένη 

απορρόφηση ασβεστίου και βιταμίνης D3. Τα δύο τελευταία οδηγούν στην 

ανάπτυξη υπασβεστιαιμίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην ανάπτυξη 

δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ο τελευταίος έχει αναφερθεί ότι 

προκαλεί φωσφατουρία και υποφωσφαταιμία.

δ) Ουρική αρθρίτιδα: Η υποφωσφαταιμία, η οποία εμφανίζεται σε ασθε-

νείς με ουρική αρθρίτιδα χωρίς θεραπεία οφείλεται: α) στη μειωμένη επα-

ναρρόφηση του PO4
3- από τα νεφρικά σωληνάρια, εξαιτίας της αναπνευστι-

κής αλκάλωσης (υπεραερισμός από τον πόνο) καθώς και από τη διαστολή 

του εξωκυττάριου όγκου υγρών από τη χορήγηση υγρών (αλκαλοποίηση 

των ούρων) και β) στη μεταβολική αλκάλωση (χορήγηση γαλακτικού νατρί-

ου), η οποία προκαλεί μετακίνηση PO4
3- προς τον ενδοκυττάριο χώρο.

ε) Διαταραχές της βιταμίνης D3: Οι διαταραχές του μεταβολισμού της 

βιταμίνης D3 περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, όπως 

ραχίτιδα ανθεκτική στη βιταμίνη D3 (VDRR), ραχίτιδα εξαρτώμενη από την 

βιταμίνη D3 (VDDR), οικογενής υποφωσφαταιμική υπερασβεστιουρική ρα-

χίτιδα (HHRH) και υποφωσφαταιμική οστική νόσος (HBD).

Η ανεπάρκεια ή η αντίσταση στη δράση της βιταμίνης D3 οδηγούν σε 

μειωμένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου, η οποία με τη σειρά της οδη-

γεί σε υπασβεστιαιμία (μείωση της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβε-

στίου του ορού). Ως αποτέλεσμα της μείωσης του ιονισμένου ασβεστίου 

του ορού, είναι η αύξηση της έκκρισης της PTH, η οποία προκαλεί μείωση 

της επαναρρόφησης του PO4
3- από τα νεφρικά σωληνάρια. Η μείωση της 

εντερικής απορρόφησης του PO4
3-, εξαιτίας της μειωμένης καλσιτριόλης, 

συμβάλλει κι αυτή στην εμφάνιση της υποφωσφαταιμίας, αφού η καλσιτρι-

όλη προκαλεί αύξηση της εντερικής απορρόφησης του PO4
3-(30).
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στ) Χειρουργικές επεμβάσεις: Η υποφωσφαταιμία, η οποία αναπτύσσε-

ται σε ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε μεγάλες χειρουργικές επεμβά-

σεις οφείλεται, στη μειωμένη πρόσληψη διαμέσου της διατροφής και στην 

ΕΦ χορήγηση υγρών ως ενυδάτωση και παρεντερική διατροφή(31). Επι-

πρόσθετα, παρατηρείται μετακίνηση PO4
3- προς τον ενδοκυττάριο χώρο 

(αναγέννηση ATP), στη μετεγχειρητική περίοδο που ακολουθεί την προη-

γηθείσα κατά τη διάρκεια της επέμβασης ιστική ισχαιμία(32).

ζ) Εγκαύματα: Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και σοβα-

ρού βαθμού εγκαύματα, συχνά διαπιστώνεται υποφωσφαταιμία, η οποία 

φθάνει το μέγιστό της επίπεδο την 4-5η ημέρα της νοσηλείας. Ο ακριβής 

παθογενετικός μηχανισμός δεν είναι ξεκάθαρος, ωστόσο προτείνονται: α) 

η αναπνευστική αλκάλωση (υπεραερισμός από τον πόνο και την πιθανή 

λοίμωξη), β) στην υπερσίτιση, γ) στη χορήγηση υγρών αναπλήρωσης (δι-

αλύματα γλυκόζης κ.ά) και δ) στη διαστολή του εξωκυττάριου όγκου και 

στη συνυπάρχουσα οξεία σωληναριακή νέκρωση και μεταβολική οξέωση 

εξαιτίας της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας που εν τω μεταξύ έχει αναπτυ-

χθεί. Επιπρόσθετα, η αυξημένη συγκέντρωση των κατεχολαμινών και της 

κορτιζόλης συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση της υποφωσφαταιμίας 

σ’ αυτούς τους ασθενείς(33).

η) Μετά μεταμόσχευση νεφρού: Υποφωσφαταιμία μετρίου βαθμού απα-

ντάται συχνά μετά από μία επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού. Ο επίμονος 

δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών 

στο ανοσοκατασταλτικό θεραπευτικό σχήμα και η οξεία σωληναριακή νέ-

κρωση, η οποία αναπτύσσεται τις πρώτες ημέρες μετά τη μεταμόσχευση 

αποτελούν τον κύριο μηχανισμό υποφωσφαταιμίας(34). Ωστόσο, στους μετα-

μοσχευμένους ασθενείς παρατηρείται και μειωμένη εντερική απορρόφηση 

PO4
3- εξαιτίας: α) της μειωμένης παραγωγής (ανεπάρκεια) καλσιτριόλης(35) 
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και β) της χορήγησης αντιόξινων σκευασμάτων (τα οποία δρουν ως δε-

σμευτικά του PO4
3-).

θ) Ιδιοπαθής υπέρταση: Μετρίου βαθμού υποφωσφαταιμία μπορεί να 

παρατηρηθεί σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. Στους παθογενετικούς 

μηχανισμούς αναφέρονται: α) η αυξημένη έκκριση της PTH, η οποία προ-

καλείται από τη μείωση της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου του 

ορού, εξαιτίας της διαστολής του εξωκυττάριου χώρου η οποία προκαλείται 

από την αυξημένη πρόσληψη Na+(36), β) η αύξηση της συγκέντρωσης των 

κυκλοφορούντων κατεχολαμινών, οι οποίες προκαλούν μετακίνηση PO4
3- 

προς τον ενδοκυττάριο χώρο(37) και γ) η αύξηση της ενδογενώς παραγόμε-

νης ινσουλίνης, η οποία παρατηρείται σ’ αυτά τα άτομα να προκαλεί μετακί-

νηση PO4
3- προς την ίδια κατεύθυνση με τις κατεχολαμίνες, συμβάλλοντας 

στην εμφάνιση της υποφωσφαταιμίας(38).

3. Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα της υποφωσφαταιμίας είναι αποτέλεσμα της μείωσης 

του ενδοκυττάριου οργανικού PO4
3-, ο οποίος βρίσκεται κυρίως στις ορ-

γανικές ενώσεις ATP και 2,3-διφωσφορογλυκερινικού οξέος (2,3-DPG). Οι 

κλινικές εκδηλώσεις αφορούν στους νεφρούς, στα οστά-μύες, στο αίμα, 

στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο πεπτικό 

σύστημα και στο μεταβολισμό.

3.1. Νεφρικές εκδηλώσεις

Οι νεφρικές εκδηλώσεις της υποφωσφαταιμίας φαίνονται στο πίνακα 4 

και διακρίνονται σε λειτουργικές και μεταβολικές διαταραχές.
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1. Λειτουργικές
α) Μείωση του GFR

β) Υπερασβεστιουρία

γ) Yπερμαγνησιουρία

δ) Yποφωσφατουρία

ε) Μειωμένη φωσφατουρική δράση της PTH

στ) Μειωμένη επαναρρόφηση των HCO3
-

ζ) Μειωμένη επαναρρόφηση της γλυκόζης

η) Ουρικοζουρία

θ) Μειωμένη τιτλοποιήσιμη οξύτητα

ι) Μειωμένη παραγωγή αμμωνίας

κ) Μειωμένη εγγύς επαναρρόφησης Na+

2. Μεταβολικές
α) Μείωση ανόργανου φώσφορου στους νεφρούς

β) Μείωση νουκλεοτιδίων στους νεφρούς

γ) Μείωση της νεφρικής γλυκονεογένεσης

δ) Μείωση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου H+ (αλκάλωση)

ε) Μειωμένη σύνθεση φωσφολιπιδίων (κυτταρικές μεμβράνες)

Πίνακας 4: Νεφρικές εκδηλώσεις υποφωσφαταιμίας

α) Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR): Ο GFR ουσιαστικά δεν πα-

ρουσιάζει σημαντική μεταβολή. Μικρή μείωση του GFR, η οποία μπορεί να 

παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της υποφωσφαταιμίας, είναι αναστρέψιμη 

μετά τη διόρθωση της υποφωσφαταιμίας. Ως παθογενετικός μηχανισμός 

πιθανολογείται, η μειωμένη νεφρική αιμάτωση, εξαιτίας της μειωμένης 

καρδιακής παροχής και της χαμηλής αρτηριακής πίεσης που παρατηρείται 

στους ασθενείς με υποφωσφαταιμία.

β) Υπερασβεστιουρία: Η υπερασβεστιουρία, που παρατηρείται στην 

υποφωσφαταιμία, οφείλεται στην προηγηθείσα υπερασβεστιαιμία, η οποία 

προκαλείται από την αυξημένη απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά, 

μία διαδικασία η οποία ενεργοποιείται όταν αφαιρεθεί ο PO4
3- από τις 
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τροφές(39). Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι, υπάρχει σωληναριακή διαταραχή 

στην επαναρρόφηση του ασβεστίου στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια(40). 

Επιπρόσθετα, στους ασθενείς με υποφωσφαταιμία, παρατηρείται και 

αυξημένη σύνθεση καλσιτριόλης, η οποία συμβάλλει στην κινητοποίη-

ση του ασβεστίου από τα οστά, στην αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου 

από το έντερο(16), στην πρόκληση υπερασβεστιαιμίας και στην συνέχεια 

υπερασβεστιουρία(41). Τέλος, η έλλειψη PO4
3- οδηγεί σε καταστολή της έκ-

κρισης της PTH, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει σημαντικά στην εμφά-

νιση υπερασβεστιουρίας(42).

Συνοψίζοντας, οι 3 κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί της υπερασβεστι-

ουρίας είναι: α) κινητοποίηση ασβεστίου από τα οστά, β) σωληναριακή 

διαταραχή στην επαναρρόφηση του ασβεστίου και 3) υποπαραθυρεοειδι-

σμός.

γ) Υπερμαγνησιουρία: Η υποφωσφαταιμία συνοδεύεται από υπερμα-

γνησιουρία, η οποία στην συνέχεια (διαμέσου της υπομαγνησιαιμίας, η 

οποία εν τω μεταξύ έχει εγκατασταθεί), προκαλεί επιδείνωση της υποφω-

σφαταιμίας. Οι παθογεννετικοί μηχανισμοί που ευθύνονται για την υπερ-

μαγνησιουρία είναι(43): α) αυξημένη κινητοποίηση Mg2+ από τα οστά και β) 

σωληναριακή διαταραχή στην επαναρρόφηση του Mg2+ στα εγγύς εσπει-

ραμένα σωληνάρια.

δ) Μεταβολική οξέωση: Η υποφωσφαταιμία όπως προαναφέρθηκε, 

προκαλεί αυξημένη οστική απορρόφηση, αποτέλεσμα της οποίας είναι με-

τακίνηση ασβεστίου, Mg2+, PO4
3- και διττανθρακικών ριζών προς τον ενδαγ-

γειακό χώρο. Αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς μεταβολής της συγκέντρω-

σης των ιόντων του ορού (μία συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ νεφρών 

και οστών), είναι να επηρεάζεται η οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού. 

Η σχέση μεταξύ της υποφωσφαταιμίας και της οξεοβασικής ισορροπίας 
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καθορίζεται από δύο παραμέτρους(44): α) της μείωσης της επαναρρόφησης 

στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο των διττανθρακικών (μείωση του Tm/

GFR-HCO3
-) και β) της συνεχούς μετακίνησης διττανθρακικών από τα οστά. 

Επιπρόσθετα στην υποφωσφαταιμία παρατηρείται μειωμένη αμμωνιογένε-

ση, εξαιτίας της μειωμένης δραστηριότητας της ενδοκυττάριας γλουταμινά-

σης (ενδοκυττάρια μεταβολική αλκάλωση, αποτέλεσμα της αναπνευστικής 

αλκάλωσης), ενζύμου υπεύθυνου για την παραγωγή αμμωνίας, η οποία 

συνοδεύεται και από διαταραχή των άπω εσπειραμένων σωληναρίων 

(εκτός των εγγύς εσπειραμένων), στην οξινοποίηση των ούρων(45,46). Τέλος 

η μειωμένη προσφορά (απέκκριση στα ούρα) PO4
3- (ρυθμιστικό σύστημα 

HPO4
2-/H2PO4

-) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποβολής μη πτητικών 

οξέων (H+) διαμέσου της τιτλποιήσιμης οξύτητας.

3.2. Οστά - Μύες

3.2.1. Οστά

Η υποφωσφαταιμία συνοδεύεται από γρήγορο και σοβαρού βαθμού 

οστικό καταβολισμό (brakedown), μεγαλύτερο απ’ αυτόν που παρατηρείται 

στην υπασβεστιαιμία ή στην έλλειψη της βιταμίνης D3. Η απώλεια οστικής 

μάζας οδηγεί στην ανάπτυξη ραχίτιδας και οστεομαλακίας, βλάβες οι οποί-

ες εκδηλώνονται με οστικά άλγη και κατάγματα. Οι προαναφερθείσες δια-

ταραχές της βιταμίνης D3 [διέγερση της σύνθεσης της 1,25(ΟΗ)2D3] και της 

λειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων (αναστολή έκκρισης της PTH), 

συμβάλλουν σημαντικά, αλλά ανεξάρτητα από τη δράση της υποφωσφα-

ταιμίας στην οστική απορρόφηση(47). Επιπρόσθετα, η υποφωσφαταιμία 

προκαλεί και διαταραχή στην οστεοποίηση των οστών, αφού μειώνει την 

καθήλωση του ασβεστίου και του PO4
3- στο μέτωπο οστέωσής τους(16).
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3.2.2. Μύες

α) Σκελετικοί: Η υποφωσφαταιμία προκαλεί εγγύς μυοπάθεια, η οποία 

εκδηλώνεται με μυαλγίες και αίσθημα αδυναμίας, ενώ παράλληλα παρατη-

ρείται και οίδημα των κυττάρων. Το κυτταρικό οίδημα οφείλεται στην αύξηση 

της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του Na+, Cl- και H2O εξαιτίας της διατα-

ραχής της Na+-K+-ATPάσης, η οποία προκαλείται από τη μείωση του PO4
3- 

του οργανισμού(16). Επιπρόσθετα, παρατηρείται διαταραχή στο ηλεκτρι-

κό δυναμικό ηρεμίας της κυτταρικής μεμβράνης (resting transmembrane 

zeta-potential) και μικρή αύξηση της αλδολάσης και της φωσφοκινάσης 

(CPK)(14). Οι διαταραχές αυτές οφείλονται στη μείωση του διαμεμβρανικού 

φορτίου του κυττάρου (υπολογίζεται από τη σχέση [ATP/ADP] x [Pi]) που 

παρατηρείται, εξαιτίας της μείωσης τόσο του ενδοκυττάριου ATP και του 

ADP καθώς και άλλων ενδοκυττάριων φωσφορικών οργανικών ενώσεων 

(μείωση της ενεργειακής ισχύος των κυττάρων-μείωση των κυτταρικών 

λειτουργιών)(48), όσο και των αποθεμάτων του ενδοκυττάριου ανόργανου 

PO4
3-(49).

β) Αναπνευστικοί: Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η υποφωσφαταιμία 

προκαλεί αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι Gravelyn και συν. διαπίστωσαν 

ότι, συγκέντρωση του PO4
3- του ορού<2,5 mg/dl προκαλεί αδυναμία των 

αναπνευστικών μυών, η οποία βελτιώνεται με την αποκατάσταση της 

υποφωσφαταιμίας(50). Ο παθογενετικός μηχανισμός είναι διαταραχή του 

μεταβολισμού των αναπνευστικών μυών, η οποία προκαλείται από την 

απότομη μείωση, τόσο του ενδοκυττάριου pH, όσο και της σχέσης φω-

σφοκρεατίνης/ (φωσφοκρεατίνης + Pi)(51). Μείωση της συγκέντρωσης του 

PO4
3-<1,0 mg/dl μπορεί να οδηγήσει σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, η 

οποία έχει την ανάγκη διασωλήνωσης και μηχανικής υποστήριξης.

γ) Καρδιακός: Η σοβαρού βαθμού υποφωσφαταιμία σχετίζεται με καρ-
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διακή δυσλειτουργία, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση της καρδιακής 

παροχής και του κλάσματος εξώθησης, αύξηση της πίεσης ενσφήνωσης 

της πνευμονικής αρτηρίας και τέλος αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης 

της αριστεράς κοιλίας (παράμετροι που συνηγορούν υπέρ της καρδιακής 

ανεπάρκειας)(52). Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαρύτητα της καρδιακής ανε-

πάρκειας σχετίζεται με το βαθμό της υποφωσφαταιμίας(53).

Η υποφωσφαταιμία μπορεί επίσης να σχετίζεται με καρδιακές αρρυθμί-

ες, οι οποίες οφείλονται σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οι οποίες συνοδεύ-

ουν τη μείωση της συγκέντρωσης του PO4
3- του οργανισμού(54), η σοβαρό-

τητα των οποίων σχετίζεται με τον βαθμό της υποφωσφαταιμίας.

Σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση η συγκέντρωση του PO4
3- του ορού 

είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας και φύλου χω-

ρίς αρτηριακή υπέρταση. Η μείωση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του 

PO4
3- οδηγεί σε αναστολή της λειτουργίας της Na+-K+-ATPάσης, αύξηση 

της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του Na+ και κατά συνέπεια του ιονισμέ-

νου Ca2+, μυϊκή σύσπαση, αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων και εμ-

φάνιση αρτηριακής υπέρτασης(55).

3.3. Αιμοποιητικό σύστημα

α) Ερυθρά αιμοσφαίρια: Η έλλειψη PO4
3- οδηγεί, όπως προαναφέρθη-

κε, σε μείωση του ενδοκυττάριου ATP και του ενζύμου 2,3-DPG. Η μείωση 

αυτή των δύο οργανικών ενώσεων στα ερυθρά αιμοσφαίρια, αυξάνει τη 

συγγένεια του οξυγόνου με την αιμοσφαιρίνη (Hb), με αποτέλεσμα ιστική 

υποξία (μετακίνηση της καμπύλης διάσπασης της οξυαιμοσφαιρίνης προς 

τ’ αριστερά)(56). Η ιστική υποξία μπορεί να οδηγήσει σε, υπεραερισμό/ανα-

πνευστική αλκάλωση και σε γαλακτική οξέωση, καταστάσεις οι οποίες επι-

τείνουν ακόμη περισσότερο την υποφωσφαταιμία. Επιπρόσθετα, τα ίδια τα 
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ερυθρά είναι δυνατό να εμφανίσουν δυσκαμψία και επιβάρυνση λειτουρ-

γίας της ακτίνης-μυοσίνης (ελάττωση συσταλτικότητας). Τέλος, μπορεί να 

προκληθεί αιμόλυση από την αυξημένη καταστροφή των ερυθροκυττάρων 

(επειδή αυτά παγιδεύονται ευκολότερα) στο σπλήνα, εξαιτίας των μορφο-

λογικών μεταβολών που προκαλούνται στα ερυθροκύτταρα, όπως λ.χ. αλ-

λαγή του σχήματός τους σε σφαιροκύτταρα(57).

β) Λευκά αιμοσφαίρια: Οι συστηματικές λοιμώξεις αποτελούν μία συ-

χνή επιπλοκή της υποφωσφαταιμίας. Οφείλεται στη μείωση της χημειοτα-

ξίας, της φαγοκυττάρωσης και της αντιβακτηριδιακής δραστηριότητας των 

κοκκιοκυττάρων(58). Επιπρόσθετα, ο υπεραερισμός και η αναπνευστική αλ-

κάλωση που συνοδεύουν τη λοίμωξη επιτείνουν την υποφωσφαταιμία. Ο 

παθογεννετικός μηχανισμός της δυσλειτουργίας των λευκοκυττάρων δεν 

είναι ξεκάθαρος. Πιθανολογείται ότι, η μείωση της σύνθεσης του ATP οδη-

γεί σε καταστολή της παραγωγής πρωτεϊνών και άλλων παραγώγων απα-

ραίτητων για τις μηχανικές και λειτουργικές ιδιότητες των λευκοκυττάρων.

γ) Αιμοπετάλια: Στην υποφωσφαταιμία, τα αιμοπετάλια εμφανίζουν 

σημαντικές διαταραχές όπως, θρομβοπενία, μείωση του χρόνου επι-

βίωσης, μεγακαρυοκυττάρωση του μυελού των οστών και μειωμένη 

συγκολλητικότητα(57). Οι ως άνω διαταραχές έχουν ως συνέπεια τον αυξη-

μένο κίνδυνο αιμορραγίας.

3.4. Μεταβολισμός

α) Υδατάνθρακες: Είναι γνωστό ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

του PO4
3- και της πρόσληψης της γλυκόζης από τα κύτταρα. Έτσι λοιπόν, 

υψηλή συγκέντρωση του PO4
3- έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη πρό-

σληψη της γλυκόζης από τα κύτταρα, ενώ αντίθετα, χαμηλή συγκέντρωση 

του PO4
3- οδηγεί σε μειωμένη είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα και την 
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εμφάνιση υπεργλυκαιμίας με συνοδό υπερινσουλιναιμία(59). Επιπρόσθετα, 

οι ασθενείς με υποφωσφαταιμία παρουσιάζουν αντίσταση στη δράση της 

ινσουλίνης(60). Μαζί όμως με την αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης οι 

ασθενείς με υποφωσφαταιμία εμφανίζουν και μειωμένη παγκρεατική πα-

ραγωγή ινσουλίνης(61). Όλοι οι προαναφερθέντες παθογενετικοί μηχανισμοί 

έχουν ως αποτέλεσμα τη διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, 

η οποία παρουσιάζεται σε ασθενείς με υποφωσφαταιμία.

β) Λίπη: Στην υποφωσφαταιμία διαπιστώθηκε επίσης και διαταραχή 

στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Η βιοσύνθεση των φωσφολιπιδίων στο 

μυοκάρδιο είναι μειωμένη σε ασθενείς με υποφωσφαταιμία(62). Παρατηρή-

θηκε, μειωμένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση της φωσφατιδυλοχολίνης και 

της φωσφατιδυλεθανολαμίνης ως συνέπεια της διαταραχής στη σύνθεση 

των φωσφολιπιδίων. Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει μείωση της συ-

γκέντρωσης της χοληστερόλης στην ψηκτροειδή επιφάνεια των κυττάρων 

των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων(63,64). Η διαταραχή αυτή στην αρχιτε-

κτονική κατασκευή των σωληναριακών κυττάρων αντανακλά τη μειωμένη 

επαναρροφητική λειτουργία των νεφρικών σωληναρίων.

4. Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της υποφωσφαταιμίας αρχίζει με την εκτίμηση 

του PO4
3- των ούρων 24ώρου ή δείγματος ούρων. Επίσης θα πρέπει να 

συνεκτιμάται και η κλασματική απέκκριση του PO4
3- (FEPO4

3-):

α) Φώσφορος δείγματος ούρων<4 mg/dl ή ολικός αποβαλλόμενος 

PO4
3- σε ούρα 24ώρου<100 mg/dl και FEPO4

3-<20%, υποδηλώνει ότι η 

υποφωσφαταιμία οφείλεται σε εξωνεφρικά αίτια.

β) Φώσφορος δείγματος ούρων>4 mg/dl ή ολικός αποβαλλόμενος 

PO4
3- σε ούρα 24ώρου>100 mg/dl και FEPO4

3->20%, υποδηλώνει ότι η 
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υποφωσφαταιμία οφείλεται σε νεφρικά αίτια (απρόσφορη φωσφατουρία 

για το βαθμό της υποφωσφαταιμίας).

Ανάλογα με τα εργαστηριακά ευρήματα θα γίνει και η διαγνωστική προ-

σέγγιση των αιτιών της υποφωσφαταιμίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη 

το ιστορικό του ασθενούς και την κλινική του εικόνα. Άλλες χρήσιμες στη 

διαφορική διάγνωση εργαστηριακές εξετάσεις είναι η μέτρηση της 25(OH)

D3 και η PTH. Η συνύπαρξη γλυκοζουρίας, καλιουρίας, ουρικοζουρίας, αμι-

νοξουρίας κ.ά συνηγορεί υπέρ της διάγνωσης του συνδρόμου Fanconi.

5. Πρόληψη

Καταστάσεις στις οποίες αναμένεται να εμφανιστεί υποφωσφαταιμία 

συνήθως είναι: α) η χορήγηση ΕΦ διαλυμάτων γλυκόζης ή παρεντερικής 

διατροφής, β) σε αλκοολικούς υποσιτιζόμενους ασθενείς, γ) στη θεραπευ-

τική αντιμετώπιση της διαβητικής κετοξέωσης, δ) σε ασθενείς οι οποίοι 

υπερσιτίζονται και τέλος ε) σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν δεσμευτικά 

του PO4
3- (αντιόξινα). Ανάλογα με την κατάσταση που καλούμαστε να αντι-

μετωπίσουμε θα γίνουν και οι κατάλληλες παρεμβάσεις όπως, χορήγηση 

PO4
3- (ΕΦ), διακοπή των χορηγούμενων δεσμευτικών του PO4

3- και προ-

σθήκη στο διαιτολόγιο τροφών πλούσιες σε PO4
3-.

6. Θεραπεία

Αρχικά, πριν την απόφαση για χορήγηση PO4
3-, θα πρέπει να απαντηθεί 

το ερώτημα κατά πόσο είναι αναγκαία η αντιμετώπιση της υποφωσφαται-

μίας; Έτσι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως: 

α) η ύπαρξη ή μη κλινικών εκδηλώσεων της υποφωσφαταιμίας, β) η διάρ-

κεια της ηλεκτρολυτικής διαταραχής, γ) η σοβαρότητά της και δ) η ύπαρξη 
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ή μη ένδειας σε PO4
3-.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποφωσφαταιμία χωρίς όμως να συ-

νυπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις έλλειψης PO4
3- είναι αναγκαία η χορήγηση 

από του στόματος μεγάλων ποσοτήτων PO4
3-. Αντίθετα, η συμπτωματική 

υποφωσφαταιμία αντιμετωπίζεται κατά κανόνα με ΕΦ χορήγηση PO4
3-.

Επιπλοκές θεραπείας: Κατά την διάρκεια της θεραπευτικής παρέμ-

βασης για τη διόρθωση της υποφωσφαταιμίας, μπορεί να προκληθούν 

ορισμένες ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως: α) υπερφωσφαταιμία (ιδίως 

σε ασθενείς με ΧΝΝ), β) έκτοπη εναπόθεση σύμπλοκων αλάτων Ca2+ x 

PO4
3- κυρίως σε μαλακούς ιστούς (τοιχώματα αγγείων) γ) υπερκαλιαιμία 

(χορήγηση καλιούχων διαλυμάτων PO4
3- και μάλιστα σε ασθενείς με ΧΝΝ ή 

ολιγουρία, δ) υπασβεστιαιμία (δεσμεύει το ασβέστιο), ε) υπομαγνησιαιμία, 

ζ) αφυδάτωση (ωσμωτική διούρηση από την διηθούμενη ποσότητα PO4
3-, 

η) υπερνατριαιμία, θ) υπόταση και ι) μεταβολική οξέωση (χορήγηση PO4
3- 

υπό μορφή όξινων αλάτων).
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Ερωτήσεις

1. Ως σοβαρή υποφωσφαταιμία ορίζονται τα επίπεδα φωσφόρου 

ορού:

α) <2 mg/dl;

β) <1 mg/dl;

γ) Μεταξύ 1-2 mg/dl;

δ) Κανένα δεν είναι σωστό;

2. Η αυξημένη συγκέντρωση της PTH (πρωτοπαθής υπερπαραθυρε-

οειδισμός) προκαλεί:

α) Αυξημένη επαναρρόφηση PO4
3- στα νεφρικά σωληνάρια;

β) Αναστολή της επαναρρόφησης του PO4
3- στα νεφρικά σωληνάρια;

γ) Δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την επαναρρόφηση του PO4
3- στα νεφρικά σω-

ληνάρια;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι λάθος;

3. Η διαστολή του εξωκυττάριου όγκου υγρών, ανεξαρτήτως αιτίας, 

οδηγεί σε:

α) Μειωμένη αποβολή PO4
3- διαμέσου των ούρων;

β) Αυξημένη αποβολή PO4
3- διαμέσου των ούρων;

γ) Δεν επηρεάζει την αποβολή του PO4
3- στα ούρα;

δ) Την επηρεάζει υπό ειδικές συνθήκες;

4. Οι κατεχολαμίνες προκαλούν ως προς τον φώσφορο:

α) Μετακίνηση από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο και υποφω-

σφαταιμία;

β) Μετακίνηση από τον ενδοκυττάριο χώρο στον εξωκυττάριο και υπερφω-
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σφαταιμία;

γ) Δεν επηρεάζει τον φώσφορο του;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι λάθος;

5. Η ολική παρεντερική διατροφή κατά την επανασίτιση επηρεάζει τα 

επίπεδα του φωσφόρου του ορού και προκαλεί;

α) Υπερφωσφαταιμία;

β) Υποφωσφαταιμία;

γ) Δεν επηρεάζει τα επίπεδα του φωσφόρου του ορού;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι λάθος;

6. Στη διαβητική κετοξέωση, στην παθογένεια της υποφωσφαταιμίας 

συμμετέχουν:

α) Η μεταβολική οξέωση;

β) Η ωσμωτική διούρηση, εξαιτίας της γλυκοζουρίας;

γ) Η χορήγηση ινσουλίνης;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;

Απαντήσεις

1. β

2. β

3. β

4. α

5. β

6. δ
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Υπερφωσφαταιμία

Γιώργος Χ. Κουτρούμπας
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄, Νεφρολογικό Τμήμα 

Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Κύρια σημεία

- Η υπερφωσφαταιμία ορίζεται ως PO4
3->5 mg/dl στους ενήλικες

- Ψευδοϋπερφωσφαταιμία παρατηρείται σε υπερσφαιριναιμία, υπερλιπιδαιμία, 

υπερχολερυθριναιμία, αιμόλυση, λήψη λιποσωμιακής αμφοτερικίνης Β, r-TPA ή 

ηπαρίνης.

- Τα αίτια της υπερφωσφαταιμίας είναι η εξωγενής φόρτιση με PO4
3- (χορήγηση 

PO4
3-, λήψη υπακτικών ή ενεμάτων, βιταμίνη D3), η ενδογενής φόρτιση με PO4

3- 

(ραβδομυόλυση, σύνδρομο λύσης όγκου, αιμόλυση), η ανακατανομή (οξυαιμία, 

διφωσφονικά) και η μειωμένη νεφρική αποβολή του PO4
3- (νεφρική ανεπάρκεια, 

υποπαραθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, μεγαλακρία, οικογενής ογκοειδής 

ασβέστωση). Η συχνότερη αιτία είναι η νεφρική ανεπάρκεια

- Η οξεία νεφροπάθεια από φωσφορικά είναι μορφή οξείας σωληναριακής νέ-

κρωσης που οφείλεται στην ενδοσωληναριακή καθίζηση φωσφορικού ασβεστίου σε 

ασθενείς με οξεία υπερφωσφαταιμία

- Η κλινική εικόνα της οξείας υπερφωσφαταιμίας χαρακτηρίζεται από τις εκδη-

λώσεις της υπασβεστιαιμίας και ΟΝΑ και της χρόνιας από τις εξωσκελετικές επα-

σβεστώσεις

- Η θεραπεία της οξείας υπερφωσφαταιμίας περιλαμβάνει την ενυδάτωση, τη δι-

ατήρηση του GFR και ίσως τη χορήγηση ακεταζολαμίδης και ασβεστίου. Η θεραπεία 

της χρόνιας υπερφωσφαταιμίας περιλαμβάνει τον διαιτητικό περιορισμό του PO4
3-, 

τη χορήγηση δεσμευτικών του και την εξωνεφρική κάθαρση
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1. Ορισμός

Η υπερφωσφαταιμία είναι η σπάνια κατάσταση όπου παρατηρείται αύ-

ξηση των επιπέδων των φωσφορικών (PO4
3-) του ορού πάνω από τα 5 

mg/dl στους ενήλικες. Στα παιδιά και στους εφήβους παρατηρούνται φυσι-

ολογικά αυξημένα επίπεδα PO4
3- του ορού, που κυμαίνονται από 6-8 mg/

dl)(1).

2. Ψευδοϋπερφωσφαταιμία

Είναι η κατάσταση κατά την οποία διαπιστώνονται ψευδώς αυξημένα 

επίπεδα PO4
3-. Αυτά ανευρίσκονται σε καταστάσεις με υπερσφαιριναιμία(2), 

υπερλιπιδαιμία(3), υπερχολερυθριναιμία(4) και αιμόλυση. Στην υπερσφαιρι-

ναιμία και ιδιαίτερα στο πολλαπλούν μυέλωμα, στη μακροσφαιριναιμία του 

Waldenstrom και στην μονοκλωνική γαμμαπάθεια, η μέτρηση του PO4
3- 

του ορού με αυτόματους αναλυτές που χρησιμοποιούν φωσφορομολυ-

βδικό οξύ οδηγεί σε ψευδή ανεύρεση αυξημένων επιπέδων PO4
3-. Αυτό 

οφείλεται πιθανά στη θολερότητα του ορού με τις αυξημένες σφαιρίνες, δεν 

συμβαίνει με την προσθήκη αλβουμίνης και διορθώνεται αν απομακρυν-

θούν οι σφαιρίνες από τον ορό με προετοιμασία με σουλφοσαλυκιλικό οξύ, 

με υπερδιήθηση ή με σημαντική αραίωση(5). Επίσης, ψευδής αύξηση των 

επιπέδων του PO4
3- παρατηρείται μετά από θεραπεία με υψηλές δόσεις 

λιποσωμιακής αμφοτερικίνης Β(6), μετά από επιμόλυνση του δείγματος με 

ανασυνδυασμένο ενεργοποιητή του ιστικού πλασμινογόνου (r-TPA)(7) ή με 

ηπαρίνη(8). Σε αιμόλυση τέλος του δείγματος, παρατηρείται ψευδής αύξηση 

του PO4
3- ορού, εξαιτίας της εξόδου του από τα αιμολυμένα αιμοσφαίρια 

PO4
3-.



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

377

3. Αιτίες

Οι σημαντικότερες αιτίες υπερφωσφαταιμίας φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα(1,9)

1. Εξωγενής φόρτιση με PO4
3-

- Χορήγηση αγελαδινού γάλακτος πλούσιου σε PO4
3- σε πρόωρα νεογνά

- Δηλητηρίαση με βιταμίνη D3

- Ενδοφλέβια χορήγηση PO4
3-

- Υποκλυσμοί με PO4
3- διαλύματα

- Οξεία δηλητηρίαση από PO4
3-

- Εγκαύματα από λευκό PO4
3-

2. Ενδογενής φόρτιση με PO4
3- (ιστική βλάβη)

- Ραβδομυόλυση 

- Υπερθερμία

- Θερμοπληξία

- Καταβολικές καταστάσεις

- Κεραυνοβόλος ηπατίτιδα

- Σύνδρομο καταχώσεως

- Σύνδρομο λύσης όγκου

- Οξεία λευχαιμία

- Λέμφωμα

- Αιμόλυση

- Εντερικό έμφρακτο

3. Ανακατανομή 

- Χορήγηση διφωσφονικών

- Μεταβολική οξέωση

- Οξεία αναπνευστική οξέωση

4. Μειωμένη νεφρική αποβολή

- Νεφρική ανεπάρκεια (GFR<25-30 ml/min)

- Υπερθυρεοειδισμός

- Υποπαραθυρεοειδισμός 

- Ψευδουποπαραθυρεοειδισμός

- Μεγαλακρία - αύξηση IGF-1

- Έλλειψη οιστρογόνων - εμμηνόπαυση
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- Χορήγηση διφωσφονικών

- Δηλητηρίαση με βιταμίνη D3

- Απόσυρση από κορτικοειδή

- Ανεπάρκεια Mg2+

- Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση

- Οικογενής ογκοειδής ασβέστωση (Tumoral calcinosis)

5. Άλλες αιτίες

- Αιμοσυμπύκνωση 

- Δηλητηρίαση από φθόριο

- Θεραπεία με β-αναστολείς

- Θεραπεία με βεραπαμίλη

- Στέρηση ύπνου

Πίνακας: Αιτίες υπερφωσφαταιμίας

Εξωγενής φόρτιση με PO4
3-: Σε σταθερή κατάσταση, τα επίπεδα PO4

3- 

του ορού αντικατοπτρίζουν την ικανότητα των νεφρών να αποβάλλουν τον 

PO4
3- των τροφών. Οι νεφροί είναι ικανοί να αποβάλλουν καθημερινά μέχρι 

και 4 gr (130 mmol) PO4
3-(10). Τα επίπεδα του φωσφόρου όμως μπορεί να 

αυξηθούν αν μία σημαντική ποσότητα PO4
3- χορηγηθεί σε λίγες ώρες(10). Οι 

περιπτώσεις αυτές όπου η εξωγενής φόρτιση με PO4
3- μπορεί να οδηγήσει 

σε υπερφωσφαταιμία αναλύονται παρακάτω.

Αυξημένη διαιτητική πρόσληψη PO4
3-: Η πρόσληψη μεγάλων ποσοτή-

των αγελαδινού γάλακτος από ασθενείς με πεπτικό έλκος, που προτεινό-

ταν παλαιότερα, μπορεί να οδηγήσει σε υπερφωσφαταιμία, τουλάχιστον 

παροδική, όταν ξεπεράσει τα 4 L την ημέρα. Η εμφάνιση υπερφωσφαταιμί-

ας διευκολύνεται αν συνυπάρχει και ένας βαθμός νεφρικής ανεπάρκειας(11). 

Επίσης διευκολύνεται η εμφάνισή της σε νεογνά και βρέφη που λαμβάνουν 

αγελαδινό γάλα, που είναι πλούσιο σε PO4
3- σε σχέση με το μητρικό γάλα. 

Αυτό οφείλεται εν μέρει και στην αντίσταση στη δράση της παραθορμόνης 

(PTH) που παρατηρείται στην ηλικία αυτή(1).
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Λήψη υπακτικών από το στόμα: Ήπια συνήθως υπερφωσφαταιμία και 

ήπια υπασβεστιαιμία μπορεί να παρατηρηθεί σε χορήγηση από το στόμα 

υπακτικών όπως το γάλα μαγνησίας (PO4
3-=6-7 mg/dl). Σε χρόνια λήψη 

των σκευασμάτων αυτών, έχει διαπιστωθεί ότι οι νεφροί προσαρμόζονται 

και με έντονη φωσφατουρία διατηρούν το ισοζύγιο του PO4
3-, εκτός από 

τις περιπτώσεις συνδρόμου γάλακτος-αλκάλεoς και δηλητηρίασης από βι-

ταμίνη D3. Η χορήγηση καθαρτικών από το στόμα που περιέχουν PO4
3-, 

συνήθως στους ηλικιωμένους, εμπλέκονται με υπερφωσφαταιμία, υπα-

σβεστιαιμία και υποκαλιαιμία που μερικές φορές μπορεί να είναι σοβαρή, 

κυρίως όταν συνυπάρχει και κάποιος βαθμός νεφρικής ανεπάρκειας(12,13). 

Η λήψη καθαρτικών πλούσιων σε PO4
3- από το στόμα για την προετοιμασία 

για κολονοσκόπηση κ.ά, οδηγεί ορισμένες φορές στην εμφάνιση ΟΝΑ, που 

χαρακτηρίζεται ως οξεία νεφροπάθεια από φωσφορικά. Γι’ αυτή θα γίνει 

λόγος παρακάτω.

Υποκλυσμοί με διαλύματα φωσφορικών αλάτων: Η συχνότερη κατάστα-

ση όπου διαπιστώνεται υπερφωσφαταιμία από εξωγενή πρόσληψη PO4
3-, 

είναι η χορήγηση υποκλυσμών με υπέρτονα διαλύματα PO4
3-. Τα διαλύματα 

αυτά περιέχουν σημαντικές ποσότητες PO4
3-. Το Fleet’s phospho-soda λ.χ. 

έχει 130 mg ή 4,25 mmol PO4
3- ανά ml διαλύματος. Επειδή σε φυσιολογικές 

συνθήκες ο PO4
3- απορροφάται ελάχιστα από το βλεννογόνο του παχέ-

ος εντέρου, φαίνεται ότι δύσκολα θα μπορούσε να προκληθεί σημαντική 

τουλάχιστον υπερφωσφαταιμία. Σπανιότατα όμως έχει παρατηρηθεί σε 

φυσιολογικά άτομα αυξημένη απορρόφηση PO4
3- από το παχύ έντερο (11 

περιπτώσεις αναφέρονται στη βιβλιογραφία)(11,14-16). Αυξημένη απορρόφη-

ση έχει παρατηρηθεί σε κολίτιδες, σε νόσο του Hirschsprung, σε παιδιά(17) 

και υπερήλικες(11).

Η κλινική εικόνα της δηλητηρίασης από PO4
3- μετά από υποκλυσμούς 



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

380

περιλαμβάνει και την υπογκαιμία από τις διάρροιες, την επιδείνωση της 

νεφρικής λειτουργίας, την αύξηση του χάσματος ανιόντων από τη μεγάλη 

αύξηση του PO4
3-, την υπερνατριαιμία και την υπασβεστιαιμία. Σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις παρατηρείται και υποκαλιαιμία.

Ενδοφλέβια (ΕΦ) χορήγηση PO4
3-: Η ΕΦ χορήγηση PO4

3- δεν είναι συ-

χνή. Χρησιμοποιείται σπάνια για την αντιμετώπιση ασθενών με οξεία υπε-

ρασβεστιαιμία και μπορεί να οδηγήσει σε υπερφωσφαταιμία κυρίως στους 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια(18). Υπερφωσφαταιμία μπορεί ακόμη να 

παρατηρηθεί και κατά τη θεραπεία υποφωσφαταιμικών ασθενών με ΕΦ 

PO4
3-, εφόσον όμως δεν υπάρχει νεφρική δυσλειτουργία είναι παροδική και 

αυτοπεριορίζεται. Υπερφωσφαταιμία έχει παρατηρηθεί και σε παιδιά που 

λαμβάνουν παρεντερική διατροφή(19).

Εγκαύματα λευκού φωσφόρου: Παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά 

στον πόλεμο της Κορέας. Είναι βαθιά εγκαύματα και οδηγούν σχεδόν 

πάντοτε σε υπερφωσφαταιμία από την απορρόφηση από το δέρμα και 

υπασβεστιαιμία(20).

Δηλητηρίαση από βιταμίνη D3: Η βιταμίνη D3 αυξάνει την απορρόφηση 

του Ca2+ αλλά και του PO4
3- από το λεπτό έντερο. Για την υπερφωσφα-

ταιμία στην περίπτωση αυτή ευθύνεται εν μέρει και η μειωμένη νεφρική 

απέκκριση του PO4
3-, εξαιτίας της καταστολής της βιταμίνης D3 στην PTH 

και τη φωσφατουρική της δράση, αλλά και της μείωσης του GFR διαμέσου 

αγγειοσύσπασης από την υπερασβεστιαιμία(21). Συνήθως τα επίπεδα Ca2+ 

είναι ιδιαίτερα αυξημένα, ενώ τα επίπεδα του PO4
3- είναι στα ανώτερα φυ-

σιολογικά ή ελαφρώς αυξημένα και εξαρτώνται από την παράλληλη μείω-

ση της νεφρικής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται αύξηση 

του γινομένου Ca2+ x PO4
3- και εξωσκελετική εναπόθεση συμπλόκων άμορ-

φου φωσφορικού ασβεστίου αλλά και υδροξυαπατίτη. Αυτή η εναπόθεση 
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μπορεί να περιλαμβάνει τα μεγάλα αγγεία, το ενδοκάρδιο, το μυοκάρδιο, 

τις καρδιακές βαλβίδες, τους πνεύμονες, τους νεφρούς, τους μύες και τα 

περιαρθρικά μαλακά μόρια. Εξαιτίας του μεγάλου χρόνου ημιζωής της βι-

ταμίνης D3 αυτές όλες οι διαταραχές μπορεί να συνεχίζονται για μήνες μετά 

τη διακοπή της.

Ενδογενής φόρτιση με PO4
3- (ιστική βλάβη): Η μεγάλη ενδοκυττάρια 

συγκέντρωση του PO4
3- μπορεί να οδηγήσει σε υπερφωσφαταιμία σε οποι-

αδήποτε ιστική καταστροφή (αιμόλυση, ραβδομυόλυση, σύνδρομο λύσης 

όγκου κ.ά).

Αιμολυτική αναιμία: Στην αιμολυτική αναιμία παρατηρείται καταστρο-

φή των ερυθρών αιμοσφαιρίων και έξοδος από αυτά μεγάλης ποσότητας 

PO4
3- που οδηγεί σε υπερφωσφαταιμία. Εξαιτίας της νεφρικής απέκκρισης 

του PO4
3-, η υπερφωσφαταιμία έχει άμεση σχέση με την ταχύτητα και τη 

μαζικότητα της αιμόλυσης. Έτσι υπερφωσφαταιμία και συχνά επικίνδυνη 

υπερκαλιαιμία συνήθως εμφανίζεται σε περιπτώσεις οξείας ενδαγγειακής 

αιμόλυσης, όπως σε νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία, ασύμβατη 

μετάγγιση, αιμόλυση από ανεπάρκεια G-6-PD, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, 

αιμόλυση από δηλητήρια φιδιών κ.ά(21). 

Ραβδομυόλυση: Μπορεί να παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις όπως 

σε σύνδρομο καταχώσεως, υπερπυρεξία, θερμοπληξία, ναρκωτικά, λοιμώ-

ξεις, υπερκαταβολικά σύνδρομα κ.ά(22). Εξαιτίας της μαζικής καταστροφής 

των μυϊκών κυττάρων, απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες PO4
3- από 

τον ενδοκυττάριο χώρο στον εξωκυττάριο, με αποτέλεσμα την υπερφω-

σφαταιμία και την υπασβεστιαιμία(23). Εξαιτίας της οξείας σωληναριακής 

νέκρωσης που συνοδεύει τη μαζική ραβδομυόλυση παρατηρείται περεταί-

ρω αύξηση του PO4
3-, εξαιτίας της ανεπαρκούς νεφρικής αποβολής του. 

Στους ασθενείς αυτούς η διόρθωση της νεφρικής λειτουργίας, οδηγεί σε 
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διόρθωση της υπερφωσφαταιμίας, αλλά πολλές φορές σε υπερασβεστι-

αιμία εξαιτίας της κινητοποίησής του από τις εναποθέσεις φωσφορικού 

ασβεστίου(24). Ραβδομυόλυση όμως μπορεί να προκαλέσει και η σοβαρή 

υποφωσφαταιμία(25).

Σύνδρομο λύσης όγκου: Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται μετά από χημει-

οθεραπεία διάφορων ειδών κακοήθων νεοπλασιών που χαρακτηρίζονται 

από πολύ υψηλό μεταβολισμό. Παραδείγματα αποτελούν τα λεμφώματα 

(ιδιαίτερα το λέμφωμα Burkitt, non-Hodgkin λεμφώματα) και κάποιες λευ-

χαιμίες (οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία)(26). Χαρακτηρίζεται από τη μαζι-

κή καταστροφή νεοπλασματικών κυττάρων και την έξοδο απ’ αυτά όλων 

των κυτταρικών συστατικών. Έτσι παρατηρείται υπερουριχαιμία, υπερ-

φωσφαταιμία, υπερκαλιαιμία και ως επακόλουθο υπασβεστιαιμία. Εξαι-

τίας της υπερουριχαιμίας και της υπερφωσφαταιμίας προκαλείται οξεία 

νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ) που εμποδίζει περαιτέρω την απομάκρυν-

ση των ανιόντων αυτών(27). Οι άωροι λεμφοβλάστες περιέχουν μέχρι και 

4πλάσια ποσότητα PO4
3- σε σχέση με άλλα κύτταρα και δεδομένης της 

ευαισθησίας τους στα χημειοθεραπευτικά, εύκολα οδηγούν σε σύνδρομο 

λύσης όγκου(28). Το σύνδρομο μπορεί να συμβεί αυτόματα, είτε μετά από 

χημειοθεραπεία. Στις περιπτώσεις που συμβαίνει αυτόματα συνήθως δεν 

υπάρχει σημαντική υπερφωσφαταιμία. Αυτό συμβαίνει επειδή εκτός από 

τη νεφρική απομάκρυνση, ένα μεγάλο μέρος του PO4
3- που απελευθερώ-

νεται από τα κατεστραμμένα κύτταρα, επαναχρησιμοποιείται για τη δημι-

ουργία νέων νεοπλασματικών κυττάρων, αφού υπάρχει έντονη κυτταρική 

δραστηριότητα(29). Αντίθετα μετά την εφαρμογή των κυτταροστατικών δεν 

υπάρχει έντονη κυτταρική δραστηριότητα.

Για τη διάγνωση χρησιμοποιούνται τα κριτήρια των Cairo-Bishop(30): 

μέσα σε 7 μέρες από την εφαρμογή της χημειοθεραπείας να εμφανιστούν 
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περισσότερα από 2 από τα παρακάτω κριτήρια:

- Ουρικό οξύ ορού ≥8 mg/dl ή αύξηση >25% από την αρχική τιμή

- Κ+ ορού ≥6 mEq/L ή αύξηση >25% από την αρχική τιμή

- PO4
3- ορού ≥4,5 mg/dl ή αύξηση >25% από την αρχική τιμή

- Ca2+ ορού ≤7 mg/dl ή μείωση <25% από την αρχική τιμή.

Άλλα χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι η μεγάλη αύξηση της γαλα-

κτική δεϋδρογονάσης (LDH) και η σοβαρή μεταβολική οξέωση με αύξηση 

του χάσματος ανιόντων, εξαιτίας της σημαντικής υπερφωσφαταιμίας, υπε-

ρουριχαιμίας, της ΟΝΑ και της υπασβεστιαιμίας. Χαρακτηριστική εικόνα 

παρουσιάζουν και τα ούρα εξαιτίας της υπερφωσφατουρίας, τα οποία είναι 

θολά και γαλακτώδη(1).

Προληπτικά για την αποφυγή του συνδρόμου, είναι καλό να χορη-

γούνται υγρά, μεγάλες δόσεις αλλοπουρινόλης (600-900 mg/24ωρο) και 

ρασβουρικάση. Η ακεταζολαμίδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φωσφα-

τουρικός παράγοντας. Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει η επαγρύπνιση για τη 

διάγνωση του συνδρόμου και η γρήγορη μεταφορά σε ΜΕΘ, όπου τελι-

κά μπορεί να εφαρμοστεί, είτε αιμοκάθαρση, είτε συνεχής φλεβο-φλεβική 

αιμοδιαδιήθηση(31).

Οξεία νεφροπάθεια από φωσφορικά (acute phosphate nephropathy): 

Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μία οντότητα που εμ-

φανίστηκε αρχικά μετά τη χορήγηση από του στόματος διαλυμάτων πλού-

σιων σε PO4
3- για τον καθαρισμό του εντέρου για κολονοσκόπηση κ.ά(32). 

Η αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν είναι γνωστή, αλλά γίνονται υποθέσεις 

δια της ιστολογικής εικόνας. Η υπερφωσφαταιμία οδηγεί σε φωσφατου-

ρία, δηλαδή στην αύξηση της συγκέντρωσης του PO4
3- στο σωληναρια-

κό αυλό, όπου και εναποτίθεται ως σύμπλοκο με Ca2+. Έτσι παρατηρείται 

εναπόθεση φωσφορικού ασβεστίου στο σωληναριακό αυλό, που μπορεί 
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και να τον αποφράζει, στα σωληναριακά κύτταρα και λιγότερο στο διάμεσο 

ιστό. Στη συνέχεια φαίνεται να προκαλείται οξεία σωληναριακή νέκρωση 

και τοπική φλεγμονή(33). Στην πρόκληση της βλάβης φαίνεται να συμμετέχει 

η υπογκαιμία (εξαιτίας των διαρροιών), η προϋπάρχουσα νεφρική νόσος 

(υπερήλικες) και η χρήση φαρμάκων που μπλοκάρουν τον άξονα ρενίνης-

αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης(34).

Τελευταία, μετά την είσοδο της ρασβουρικάσης και τον καλύτερο έλεγχο 

της υπερουριχαιμίας του συνδρόμου λύσης όγκου, αναφέρεται η οξεία νε-

φροπάθεια από φωσφορικά και ως αιτία της ΟΝΑ του συνδρόμου αυτού, 

αν και έχει περιγραφεί από πολύ παλαιότερα(35).

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι η χρήση υπακτικών διαλυμάτων πλούσιων σε 

PO4
3- μπορεί να οδηγήσει σε νεφρασβέστωση και χρόνια νεφρική νόσο(36).

Ανακατανομή: α) Χορήγηση διφωσφονικών: Τα διφωσφονικά που χρη-

σιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας των κακοηθειών 

και στη νόσο Paget μπορεί να προκαλέσουν μέτρια υπερφωσφαταιμία (<7 

mg/dl). Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται είναι: α) η ανακατανομή μεταξύ 

ενδοκυτταρίου και εξωκυτταρίου χώρου (κυρίως έχουν μελετηθεί τα ερυ-

θρά αιμοσφαίρια), β) η αναστολή της αποδόμησης και ανακατασκευής του 

οστού και γ) η μείωση της νεφρικής αποβολής του (διεγείρουν τη σωληνα-

ριακή επαναρρόφηση του PO4
3-)(1,37)

β) Μεταβολική οξέωση: Η μεταβολική οξέωση συνοδεύεται αρκετά συ-

χνά από υπερφωσφαταιμία. Αυτή φαίνεται εκ πρώτης όψεως να οφείλεται 

στην αναστολή της γλυκόλυσης που προκαλεί η οξέωση. Άρα εφόσον ανα-

στέλλεται η γλυκόλυση δε χρησιμοποιείται PO4
3- για την παραγωγή ΑΤΡ, κι 

έτσι αυξάνεται η συγκέντρωσή του ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια(38).

Στη γαλακτική οξέωση τα επίπεδα του PO4
3- είναι περισσότερο αυξη-

μένα από τις άλλες οξεώσεις. Αυτό οδηγεί στην άποψη ότι η αύξηση του 
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γαλακτικού οδηγεί στην υπερφωσφαταιμία και όχι μόνο η πτώση του pH. 

Φαίνεται η ιστική υποξία, που οδηγεί στη γαλακτική οξέωση, να αυξάνει τα 

επίπεδα του PO4
3- διαμέσου της αύξησης της διάσπασης ΑΤΡ σε ΑΜΡ + 

2PO4
3- και της απελευθέρωσης με αυτό το μηχανισμό PO4

3-(39,40).

Στη διαβητική κετοξέωση επίσης παρατηρείται υπερφωσφαταιμία ση-

μαντικότερη απ’ ότι αν οφειλόταν μόνο στη μεταβολή του pH. Εξαιτίας της 

ανεπάρκειας της ινσουλίνης, αλλά και της αντίστασης στη δράση της, μει-

ώνεται η είσοδος γλυκόζης στα κύτταρα και έτσι δε διασπάται για το σχη-

ματισμό ΑΤΡ με τη χρήση του PO4
3-, του οποίου αυξάνεται η συγκέντρωση 

ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια. Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη έχουν 

συνήθως σημαντικό ολικό έλλειμμα PO4
3- και παρότι μπορεί να εμφανίζουν 

υπερφωσφαταιμία κατά τη διαβητική κετοξέωση, κατά τη διάρκεια της θε-

ραπείας με ινσουλίνη μπορεί εύκολα να μετατραπεί αυτή η υπερφωσφαται-

μία σε σημαντική υποφωσφαταιμία(41).

γ) Οξεία αναπνευστική οξέωση: Τα επίπεδα του PO4
3- του ορού αυξά-

νονται στην οξεία αναπνευστική οξέωση, αλλά επανέρχονται στα φυσιο-

λογικά στη χρόνια αναπνευστική οξέωση. Αυτό οφείλεται στην αναστολή 

της γλυκόλυσης από την οξυαιμία, οπότε δε χρησιμοποιείται PO4
3- για την 

παραγωγή ΑΤΡ και έτσι αυξάνεται η συγκέντρωσή του ενδοκυττάρια και 

εξωκυττάρια. Στη χρόνια αναπνευστική οξέωση επέρχεται η νεφρική αντιρ-

ρόπηση και η διόρθωση της σημαντικής οξυαιμίας, οπότε δεν παρατηρείται 

αναστολή της γλυκόλυσης(38). 

Μειωμένη νεφρική αποβολή: α) Νεφρική ανεπάρκεια: Η νεφρική ανε-

πάρκεια είναι κατά πολύ η συχνότερη αιτία υπερφωσφαταιμίας.

α1) Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ): Στην ΟΝΑ παρατηρείται κατα-

κράτηση PO4
3- που οδηγεί σε σημαντική υπερφωσφαταιμία με επίπεδα 

PO4
3- συνήθως >8 mg/dl. Τα επίπεδα της υπερφωσφαταιμίας εξαρτώνται 
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από την ποσότητα των ούρων, αλλά και την αιτιολογία της ΟΝΑ. Σε ΟΝΑ 

από ραβδομυόλυση ή από σύνδρομο λύσης όγκου τα επίπεδα του PO4
3- 

είναι υψηλότερα. Γενικά η υπερφωσφαταιμία στην ΟΝΑ είναι σημαντικά 

εντονότερη από αυτή της ΧΝΑ για το ίδιο επίπεδο GFR(42). 

α2) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ): Η ποσότητα του PO4
3- που δι-

ηθείται καθημερινά από τα νεφρικά σπειράματα είναι 4-8 gr. Αν δηλαδή ο 

GFR είναι 120 ml/min και ο PO4
3- του ορού είναι 4 mg/dl, τότε η διηθούμενη 

καθημερινή ποσότητα του PO4
3- είναι 7,2 gr. Από αυτό η μεγαλύτερη ποσό-

τητα επαναρροφάται και εκκρίνεται το 5-20% μόνο(43). Όταν η νεφρική μάζα 

και ο GFR μειώνονται, αυξάνεται η ανά νεφρώνα αποβαλλόμενη ποσότητα 

PO4
3- και έτσι τα επίπεδα PO4

3- του ορού μεταβάλλονται ελάχιστα. Αυτό 

συμβαίνει μέχρι ο GFR να φτάσει στα 25 ml/min περίπου, οπότε στη συ-

νέχεια κατακρατείται PO4
3- και εμφανίζεται υπερφωσφαταιμία(43). Έτσι στη 

ΧΝΑ η κλασματική απέκκριση του PO4
3- μπορεί να φτάσει τα 60-70%, ενώ 

φυσιολογικά δεν ξεπερνά το 20%, όπως προαναφέρθηκε(1).

Οι παράγοντες που οδηγούν στην αυξημένη αποβολή PO4
3- στη ΧΝΑ 

και έτσι στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων PO4
3- μέχρι ο GFR να 

είναι 25ml/min(1,44,45):

- Η αύξηση του FGF23 και ίσως και άλλων φωσφατονινών

- Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (αύξηση της PTH εξαι-

τίας υπερφωσφαταιμίας, υπασβεστιαιμίας και μείωση επιπέδων της 

1,25(ΟΗ)2D3)

- Η μεταβολική οξέωση (χρήση του PO4
3- για έκκριση τιτλοποιήσιμης 

οξύτητας)

- Η μείωση των επιπέδων της 1,25(ΟΗ)2D3 (μείωση της εντερικής απορ-

ρόφησης PO4
3-)

- Η διαστολή του εξωκυτταρίου όγκου υγρών
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Η υπερφωσφαταιμία αποτελεί ίσως το πρώτο ερέθισμα διαμέσου του 

οποίου αρχίζουν οι αλληλεπιδράσεις που καταλήγουν τελικά στο φάσμα 

εκείνο των διαταραχών που ονομάζουμε τελευταία οστική νεφρική νόσο.

α3) Αιμοκάθαρση: Στους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση η υπερφωσφαται-

μία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αφού συσχετίζεται με 

σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Η υπερφωσφαταιμία συντελεί στην 

ανάπτυξη εξωσκελετικών επασβεστώσεων.

Υπερθυρεοειδισμός: Η θυρεοτοξίκωση μπορεί να προκαλέσει ήπια 

υπερφωσφαταιμία (<6 mg/dl) διαμέσου αύξησης της οστικής απορρόφη-

σης και της διέγερσης της επαναρρόφησής του στα εγγύς εσπειραμένα 

σωληνάρια(46,47).

Υποπαραθυρεοειδισμός: Η ΡΤΗ αυξάνει το cAMP στα κύτταρα των 

εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων, μειώνει τη δραστικότητα του συμμετα-

φορέα Na+/PO4
3- κι έτσι τελικά μειώνει την επαναρρόφηση του PO4

3-. Σε έλ-

λειψη της ΡΤΗ παρατηρείται υπασβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία (≤8,5 

mg/dl).

Οι συχνότερες αιτίες υποπαραθυρεοειδισμού είναι η χειρουργική 

αφαίρεση του θυρεοειδούς ή και των παραθυρεοειδών, ο ριζικός καθα-

ρισμός του τραχήλου σε κακοήθειες, η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο ή 

L-ασπαραγινάση, η αιμοχρωμάτωση όπως σε ασθενείς με ομόζυγο με-

σογειακή αναιμία, τα μεταστατικά καρκινώματα, η ακτινοβολία αλλά και ο 

ιδιοπαθής υποπαραθυρεοειδισμός(48).

Μετά από αρκετά χρόνια με υποπαραθυρεοειδισμό οι ασθενείς παρου-

σιάζουν καταρράκτη, επασβεστώσεις στα βασικά γάγγλια και μείωση της 

οστικής μάζας. Τα συμπτώματα και σημεία των ασθενών οφείλονται κυρίως 

στην υπασβεστιαιμία και περιλαμβάνουν νευρομυϊκή ευερεθιστότητα, τε-

τανία, μυϊκές κράμπες, δυσφαγία, παραισθησίες, ψυχιατρικές εκδηλώσεις 

κ.ά.
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Η θεραπεία περιλαμβάνει χορήγηση αλάτων ασβεστίου που αυξάνουν 

το Ca2+ και μειώνουν την εντερική απορρόφηση του PO4
3-, μειώνοντας έτσι 

την υπερφωσφαταιμία και χορήγηση βιταμίνης D3 που, χωρίς να είναι γνω-

στός ο μηχανισμός, βοηθά στη διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. 

Η ακεταζολαμίδη αυξάνει τη νεφρική αποβολή του PO4
3- στον ψευδοϋποπα-

ραθυρεοειδισμό και σε μερικές περιπτώσεις υποπαραθυρεοειδισμού(1,48).

Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός: Χαρακτηρίζεται από αντίσταση στη 

δράση της ΡΤΗ στα όργανα-στόχου (σωληναριακά κύτταρα και οστεοκλά-

στες). Χωρίζεται σε τύπους 1a, 1b, 1c, 2 και στον ψευδο-ψευδοϋποπα-

ραθυρεοειδισμό. Στους τύπους 1 και 2 η χορήγηση ΡΤΗ δεν οδηγεί σε 

φωσφατουρία αλλά στον τύπο 2 αυξάνεται το cAMP των ούρων. Οι τύποι 

1a, 1c και ο ψευδο-ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζονται από 

τον φαινότυπο του Albright: στρογγυλό πρόσωπο, βραχύς αυχένας, μικρό 

ύψος, κεντρική παχυσαρκία, κοντά μετακάρπια και μετατάρσια και υποδό-

ριες επασβεστώσεις. Ο τύπος 1 είναι κληρονομικός ενώ ο τύπου 2 είναι 

επίκτητος. Ο ψευδο-ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται από 

τον φαινότυπο του Albright αλλά χωρίς αντίσταση στην ΡΤΗ, δηλαδή χωρίς 

εργαστηριακές και κλινικές διαταραχές(48).

Μεγαλακρία - αύξηση IGF-1: Η αυξητική ορμόνη αυξάνει την επαναρ-

ρόφηση του PO4
3- στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια διαμέσου του IGF-1 

και έτσι οδηγεί σε υπερφωσφαταιμία. Τα επίπεδα του PO4
3- είναι ελαφρά 

αυξημένα (σπάνια >5,5 mg/dl) και είναι ανάλογα της αύξησης της αυξητι-

κής ορμόνης(49). Τα φυσιολογικά πιο αυξημένα επίπεδα PO4
3- των παιδιών 

και εφήβων φαίνεται να οφείλονται σ’ αυτή την αύξηση της αυξητικής ορ-

μόνης και του IGF-1.

Οιστρογόνα: Η έλλειψη οιστρογόνων οδηγεί σε υπερφωσφαταιμία. 

Έχει παρατηρηθεί ήπια υπερφωσφαταιμία σε γυναίκες μετά την αφαίρεση 
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των ωοθηκών και στην εμμηνόπαυση. Αυτό εξηγείται από τη μείωση της 

οστικής μάζας αλλά και από την αύξηση της επαναρρόφησης του PO4
3-. Το 

τελευταίο φαίνεται να γίνεται διαμέσου της μεταβολής των επιπέδων της 

ΡΤΗ και της 1,25(ΟΗ)2D3
(1).

Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση: Η χρόνια αναπνευστική αλκάλωση 

φαίνεται να προκαλεί ήπια υπερφωσφαταιμία και ήπια υπασβεστιαιμία δι-

αμέσου μείωσης της ανταπόκρισης των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων 

στη δράση της ΡΤΗ(50).

Ανεπάρκεια Mg2+: Η ανεπάρκεια Mg2+ φαίνεται να οδηγεί σε υπερ-

φωσφαταιμία και υπασβεστιαιμία, διαμέσου μείωσης της έκκρισης της 

ΡΤΗ, αλλά και της αντίστασης στη φωσφατουρική δράση της στο νεφρικό 

σωληνάριο(51).

Οικογενής ογκοειδής ασβέστωση (tumoral calcinosis): Είναι μία 

σπάνια αυτοσωμική υπολλειπόμενη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 

υπερφωσφαταιμία εξαιτίας αυξημένης σωληναριακής επαναρρόφησης, αν 

και συχνά παρατηρούνται και αυξημένα επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D3
(52). Η γενετι-

κή διαταραχή αρχικά θεωρούνταν ότι βρίσκοταν στο γονίδιο GALNT3 που 

κωδικοποιεί μία γλυκοζυλτρανσφεράση(53). Τελευταία έχει δειχτεί ότι συμ-

μετέχουν και μεταλάξεις στα γονίδια που κωδικοποιούν τον FGF23(54) και 

τον klotho(55). Οι μεταλάξεις αυτές έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ελλειπή 

λειτουργικότητα του FGF23 που μειώνει την επαναρρόφηση του PO4
3- στο 

εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο και μειώνει τη δραστικότητα της 1α-υδροξυ-

λάσης στο νεφρό, με αποτέλεσμα τη μείωση της 1,25(ΟΗ)2D3. Η γλυκοζυλ-

τρανσφεράση GALNT3 γλυκοζυλιώνει τον FGF23 και τον καθιστά ενεργό, 

ενώ ο FGF23 για να ενωθεί στον υποδοχέα του έχει ανάγκη την klotho(56).

Η νόσος που οφείλεται στο γονίδιο GALNT3 είναι ο καθρέπτης της φυ-

λοσύνδετης και αυτοσωμικής κυρίαρχης υποφωσφαταιμικής ραχίτιδας. 
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Φαίνεται να υπάρχει μειωμένη λειτουργικότητα των φωσφατονινών, αν και 

κάποια αναπάντητα ερωτήματα δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει και άλλος 

μηχανισμός(53).

Το Ca2+ και η ΡΤΗ συνήθως είναι μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα. Η τάση 

του PO4
3- να δημιουργεί σύμπλοκα με το Ca2+ και να προκαλεί έτσι υπα-

σβεστιαιμία, φαίνεται να υπερκαλύπτεται από την αύξηση της παραγωγής 

καλσιτριόλης (που αυξάνει την εντερική απορρόφηση του Ca2+) και από την 

αύξηση της επαναρρόφησης του Ca2+ που προκαλεί η υπερφωσφαταιμία 

στον άπω νεφρώνα. Ο συνδυασμός της υπερφωσφαταιμίας και της νορμα-

σβεστιαιμίας έχει ως συνέπεια την αύξηση του γινομένου Ca2+ x PO4
3- και 

την εναπόθεση τελικά σε μαλακά μόρια φωσφορικού ασβεστίου(57). Έτσι 

εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές της νόσου εξωσκελετικές επασβεστώσεις 

σε περιαρθρικά μαλακά μόρια (ισχία, αγκώνες, καρπούς, ώμους κ.ά)(58).

Ως θεραπεία συστήνεται ο διαιτιτικός περιορισμός του PO4
3-, η μείωση 

της απορρόφησής του από το έντερο και τελικά η χρόνια χρήση ακεταζολα-

μίδης που αυξάνει την αποβολή του PO4
3- στα ούρα(59,60).

Άλλες αιτίες: Αιμοσυμπύκνωση: Δεν είναι γνωστό πως οδηγεί σε υπερ-

φωσφαταιμία. Πιστεύεται ότι εκτός από την αύξηση της συγκέντρωσης του 

PO4
3- εξαιτίας της μείωσης του πλάσματος, η μείωση του ενδαγγειακού 

όγκου οδηγεί σε μείωση του GFR και ακόμη σε αυξημένη επαναρρόφηση 

PO4
3-.

Δηλητηρίαση από φθόριο: Η χορήγηση μικρών δόσεων οδηγεί σε υπα-

σβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία, ενώ μεγάλες δόσεις προκαλούν εκτός 

από τη μεγάλη καταστροφή ιστών και ΟΝΑ(61).

Στέρηση ύπνου: Δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός, αλλά φαίνεται να οδη-

γεί σε τρανσαμινασαιμία και 37,5% αύξηση του PO4
3- του ορού(62).
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4. Κλινική εικόνα

Οι περισσότερες κλινικές εκδηλώσεις της οξείας υπερφωσφαταιμίας εί-

ναι δευτεροπαθείς και σχετίζονται με τις διαταραχές του μεταβολισμού του 

ασβεστίου. Η υπερφωσφαταιμία εξαιτίας της δημιουργίας συμπλόκων με 

το ασβέστιο οδηγεί σε υπασβεστιαιμία. Αντίθετα οι εξωσκελετικές επασβε-

στώσεις και ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι χαρακτηριστι-

κά ευρήματα σε χρόνια υπερφωσφαταιμία και εμφανίζονται σε ΧΝΑ.

Υπασβεστιαιμία: Αυτή εμφανίζεται σε υπερφωσφαταιμία εξαιτίας:

α) μείωσης της παραγωγής 1,25(ΟΗ)2D3 (μείωση δραστικότητας της 

1α-υδροξυλάσης) που οδηγεί σε μείωση της εντερικής απορρόφησης του 

ασβεστίου,

β) κατακρήμνισης συμπλόκων φωσφορικού ασβεστίου στα μαλακά μό-

ρια και

γ) αύξησης της αντίστασης των οστών στη δράση της ΡΤΗ και μείωσης 

της κινητοποίησης του ασβεστίου από τα οστά διαμέσου και της μείωσης 

της καλσιτριόλης.

Η οξεία υπασβεστιαιμία εκδηλώνεται με τετανία, υπόταση και οξεία δυ-

σλειτουργία οργάνων όπως του νεφρού (νεφρική ανεπάρκεια, νεφρασβέ-

στωση), της καρδιάς (μείωση συσταλτικότητας, καρδιακή ανεπάρκεια, αρ-

ρυθμίες, ανακοπή) κ.ά. Συνήθως, υπασβεστιαιμία με τετανία εμφανίζεται 

στην ολιγουρική φάση της μυοσφαιρινικής ΟΝΑ ή στην ΟΝΑ του συνδρό-

μου λύσης όγκου, που το Ca2+ είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Όταν η υπασβεστι-

αιμία εκδηλώνεται σταδιακά, δεν εμφανίζεται τετανία, εκτός αν συνυπάρχει 

οξεοβασική διαταραχή που αυξάνει απότομα το pH (λ.χ. πολύωρη αιμοκά-

θαρση σε ασθενή με ΟΝΑ και σημαντική υπασβεστιαιμία)(1,63).

ΟΝΑ-ΧΝΑ: Έχει αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα η οξεία νεφρο-
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πάθεια από φωσφορικά. Πρόκειται για εναπόθεση φωσφορικού ασβεστί-

ου στα σωληνάρια και την πρόκληση οξείας σωληναριακής νέκρωσης. Η 

οξεία νεφροπάθεια από φωσφορικά ορισμένες φορές οδηγεί σε ΧΝΑ τελι-

κού σταδίου.

Χρόνια υπερφωσφαταιμία: Εξωσκελετικές επασβεστώσεις: αποτε-

λούν σημαντικές εκδηλώσεις της υπερφωσφαταιμίας και εμφανίζονται κυ-

ρίως σε ΧΝΑ. Παράγοντες που διευκολύνουν την εξωσκελετική εναπόθεση 

φωσφορικού ασβεστίου(64,65):

- Υψηλό γινόμενο Ca2+ x PO4
3->70 mg2/dl2

- Ουραιμία

- Φλεγμονή

- Ιστικές νεκρώσεις ή βλάβες

- Υψηλή αλλά και η πολύ χαμηλή ΡΤΗ

- Αλκαλιαιμία

- Βιταμίνη D3

- Κουμαρινικά

- Υπερλιπιδαιμία

- AGE’s

- Οξειδωτικό stress

Αντίθετα οι παράγοντες που προστατεύουν από τις εξωσκελετικές επα-

σβεστώσεις είναι:

- Φετουΐνη Α

- Πυροφωσφορικά

- Οστεοπροτεγερίνη

- Πρωτεΐνη GLA της θεμέλιας ουσίας

- Βιταμίνη Κ

- Αύξηση του λόγου ΡΤΗ/ΡΤΗrP
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Calciphylaxis: Πρόκειται για ένα σύνδρομο εξωσκελετικής επασβέστω-

σης αγγείων. Εμφανίζεται σε ασθενείς με ΧΝΑ, με πολύ υψηλά ή πολύ 

χαμηλά επίπεδα ΡΤΗ, που λαμβάνουν συχνά κουμαρινικά. Πρόκειται για 

επασβέστωση των αρτηριολίων του δέρματος και υποδορίου, που οδηγεί 

τελικά σε απόφραξή τους, φλεγμονή, νέκρωση και εξέλκωση. Είναι ιδιαί-

τερα επώδυνη και τείνει να εμφανίζεται στα άκρα και κυρίως στα κάτω και 

μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό ή και θάνατο. Θεραπευτικά, συστή-

νεται η ρύθμιση του γινομένου Ca2+ x PO4
3-, η διόρθωση των διαταραχών 

της ΡΤΗ και η χορήγηση θειο-θειικού Na+(66).

Οστά: Η υπερφωσφαταιμία οδηγεί στην αύξηση της ΡΤΗ, είτε απ’ευθείας, 

είτε διαμέσου της υπασβεστιαιμίας. Αυτός ο δευτεροπαθής υπερπαραθυ-

ρεοειδισμός οδηγεί στην ανάπτυξη της υπερθυρεοειδικής οστικής νόσου 

που παλιά ονομαζόταν ινώδης κυστική οστεΐτιδα.

Άλλες εκδηλώσεις: Ερυθρά αιμοσφαίρια: Η υπερφωσφαταιμία είναι 

γνωστό από παλιά ότι αυξάνει τα επίπεδα του 2,3 διφωσφορογλυκερινικού 

οξέος στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό όμως δε φαίνεται να επιδρά στην 

καμπύλη απελευθέρωσης του οξυγόνου στους ιστούς(67).

5. Διάγωση - Διαφορική διάγνωση(1)

Αρχικά σε ασθενείς με υπερφωσφαταιμία πρέπει να γίνει διαφορική δι-

άγνωση μεταξύ εξωγενούς φόρτισης και ενδογενούς ανακατανομής του. Το 

ιστορικό και η φυσική εξέταση συνήθως κατευθύνουν τη διάγνωση. Σημα-

ντικές αυξήσεις του PO4
3->12 mg/dl συνήθως εμφανίζονται σε ΟΝΑ ή ΧΝΑ 

τελικού σταδίου ή σε ραβδομυόλυση ή σύνδρομο λύσης όγκου.

Αν η υπερφωσφαταιμία οφείλεται σε λήψη υπακτικών ή ενέματος συ-

νοδεύεται από υπασβεστιαιμία και υπογκαιμία. Σε ραβδομυόλυση αρκεί ο 
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προσδιορισμός της CPK του ορού. 

Χρόνια μέτρια αύξηση του PO4
3- συνήθως οφείλεται σε ΧΝΑ ή νεφρι-

κή διαταραχή της μεταφοράς του, που η διαφορική διάγνωση περιλαμβά-

νει τον υποπαραθυρεοειδισμό, τη θυρεοτοξίκωση, τη μεγαλακρία και την 

ογκοειδή ασβέστωση.

Αν τα επίπεδα ασβεστίου είναι φυσιολογικά, τότε η υπερφωσφαταιμία 

πιθανά οφείλεται σε υπερθυρεοειδισμό, μεγαλακρία ή ογκοειδή ασβέ-

στωση.

6. Θεραπεία

Στη ΧΝΑ σκοπός της θεραπείας είναι τα επίπεδα PO4
3-<5,5 mg/dl(1,68). 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

α) δίαιτα χαμηλή σε PO4
3-,

β) μείωση της εντερικής απορρόφησης PO4
3- με χορήγηση δεσμευτικών 

του και

γ) χορήγηση ασβεστίου.

Δεσμευτικά του PO4
3- χορηγούνται στις καταστάσεις όπου οι νεφροί δεν 

μπορούν να αποβάλλουν την περίσσεια του PO4
3- όπως στη ΧΝΑ, στον 

υποπαραθυρεοειδισμό και την ογκοειδή ασβέστωση. Ειδικότερα θα πρέπει 

να προτιμάται το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) στον υποπαραθυρεοειδι-

σμό και στην ογκοειδή ασβέστωση το Mg3(PO4)2 μαζί με Al(1).

Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία ενδείκνυται η χορήγηση 

ακεταζολαμίδης, ως φωσφατουρικό. Η αιμοκάθαρση συστήνεται σε νεφρι-

κή ανεπάρκεια, όταν τα άλλα μέτρα δεν αποδίδουν.

Δίαιτα: Ο διαιτητικός περιορισμός του PO4
3- είναι αρκετά δύσκολος 

επειδή βρίσκεται σ’ όλες σχεδόν τις τροφές. Ο περιορισμός που προτείνε-
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ται και πιστεύεται ότι δεν επηρεάζει τη θρέψη είναι 900 gr PO4
3- την ημέρα. 

Τροφές πλούσιες σε PO4
3- είναι τα γαλακτοκομικά, τα αβγά, τα ψάρια (ιδι-

αίτερα τα λιπαρά όπως οι σαρδέλες, το σκουμπρί κ.ά), κάθε είδος κρέατος 

(ιδιαίτερα τα εντόσθια), τα οστρακοειδή, ο αρακάς, τα φασόλια, οι φακές, 

η σόγια, τα σιτηρά και η cοca-cola. Επειδή είναι σημαντική η διατήρηση 

της καλής θρέψης, οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά τις απα-

ραίτητες θερμίδες και λευκώματα από τροφές με λευκώματα υψηλής αξίας 

(όπως το κρέας και τα αυγά, ιδιαίτερα το ασπράδι) και να περιορίσουν 

ορισμένες τροφές πολύ πλούσιες σε PO4
3-, όπως τα γαλακτοκομικά, τα ψά-

ρια, τα φυτικά που προαναφέρθηκαν και κυρίως τις τροφές με πρόσθετα 

PO4
3- όπως η coca-cola και πολλές έτοιμες πακεταρισμένες τροφές και ρο-

φήματα των fast food(1,68,69). 

Δεσμευτικά του PO4
3-: Τα δεσμευτικά του PO4

3- που κυκλοφορούν είναι 

πολλά και διάφορα.

Το υδροξύλιο του αλουμινίου [Αl(OH)3] είναι από τα παλαιότερα και το 

αποτελεσματικότερο. Η χρόνια χρήση του όμως προκαλεί οστεομαλακία, 

εγγύς μυοπάθεια, μικροκυτταρική αναιμία και γαστρεντερικές διαταραχές. 

Μία σοβαρή παρενέργεια είναι η εγκεφαλοπάθεια που προκαλείται συνή-

θως όταν το αλουμίνιο (Al) λαμβάνεται μαζί με φάρμακα που περιέχουν 

κιτρικά, που αυξάνουν πολύ την απορρόφηση του Al από το έντερο. Η 

χρόνια χρήση του Al δεν προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες(70) για 

τους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, αν και υπάρχουν κάποιοι που δια-

φωνούν με την πρακτική αυτή(71).

Τα άλατα ασβεστίου που χρησιμοποιούνται ως δεσμευτικά είναι το οξικό 

ασβέστιο, το ανθρακικό ασβέστιο και το κιτρικό ασβέστιο. Το οξικό ασβέ-

στιο είναι το πιο αποτελεσματικό στη δέσμευση του PO4
3-, αφού δρα και σε 

όξινο και σε αλκαλικό pH και έχει τη μικρότερη απορρόφηση ασβεστίου(72). 
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Το ανθρακικό ασβέστιο δρα μόνο σε όξινο pH και γι’ αυτό είναι λιγότερο 

αποτελεσματικό και χάνει τη δράση του σε αχλωρυδρία ή όταν χορηγού-

νται φάρμακα που μειώνουν το pH του στομάχου, όπως οι Η2-αναστολείς 

της ισταμίνης και οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων(72). Γενικά τα άλατα 

ασβεστίου πρέπει να χορηγούνται με το φαγητό επειδή στην αντίθετη πε-

ρίπτωση αυξάνεται η απορρόφηση του ασβεστίου. Τα προβλήματα που 

δημιουργούν τα άλατα του ασβεστίου είναι η υπερασβεστιαιμία, η πτώση 

της ΡΤΗ και οι γαστρεντερικές διαταραχές που είναι γενικά λιγότερες από 

τα υπόλοιπα δεσμευτικά και πιο συχνές για το οξικό ασβέστιο.

Γενικά υπάρχει μία τάση που διευκολύνθηκε από τις κατευθυντήριες 

οδηγίες(70) να μη χρησιμοποιούνται τα άλατα ασβεστίου σε ασθενείς με νε-

φρική ανεπάρκεια παρά μόνο στην αρχή και μέχρι να επιτευχθεί ισοζύγιο 

ασβεστίου. Αυτό βέβαια δεν έχει αποδειχτεί από καλής ποιότητας τυχαι-

οποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες. Στις περιπτώσεις υποπαραθυρεοειδι-

σμού το ανθρακικό ασβέστιο αποτελεί την καλύτερη επιλογή εξαιτίας της 

παράλληλης διόρθωση της υπασβεστιαιμίας.

Οι ρητίνες που χρησιμοποιούνται ως δεσμευτικά είναι η υδροχλωρική 

και η ανθρακική σεβελαμέρη. Υπάρχουν και άλλες ρητίνες, που ίσως έχουν 

καλύτερο προφίλ από τη σεβελαμέρη, όμως δε χρησιμοποιούνται ως δε-

σμευτικά του PO4
3- (όπως η φαινυλπολυαμίνη, η πολυαμίνη και η κολεστι-

πόλη)(73). Η σεβελαμέρη είναι ένα δυσαπορρόφητο κατιονικό πολυμερές 

που δεσμεύει το PO4
3- και απελευθερώνει, είτε υδροχλωρικό οξύ, είτε δι-

τανθρακικά. Στα θετικά περιλαμβάνεται η αποφυγή της υπερασβεστιαιμίας, 

η μείωση της LDL-χοληστερόλης, που επίσης δεσμεύει και η βελτίωση της 

νεφρικής οστικής νόσου(74,75). Στα αρνητικά περιλαμβάνεται η τιμή, η κακή 

συμμόρφωση (εξαιτίας ανάγκης λήψης μεγάλου αριθμού χαπιών) και οι 

έντονες γαστρεντερικές διαταραχές που πολλές φορές αναγκάζουν τους 



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

397

ασθενείς σε διακοπή της θεραπείας(76).

Το ανθρακικό λανθάνιο είναι μία σπάνια γαία που δεσμεύει το PO4
3-. 

Έχει καλή δεσμευτική ικανότητα, φαίνεται να βελτιώνει την οστική νόσο 

των ασθενών, αλλά χαρακτηρίζεται από χαμηλή συμμόρφωση εξαιτίας των 

έντονων γαστρεντερικών διαταραχών που προκαλεί(77). Εξαιτίας της μικρής 

απορρόφησής του από το γαστρεντερικό υπάρχουν ακόμη κάποια ερωτη-

ματικά για τη μακροχρόνια ασφάλειά του(78).

Άλλα δεσμευτικά που χρησιμοποιούνται είναι τα άλατα του Mg2+ και τα 

άλατα του σιδήρου. Αν και παλαιότερα υπήρχε ένας φόβος για τη χρήση 

του Mg2+ σε ασθενείς με ΧΝΑ και την υπερμαγνησιαιμία που μπορεί να 

προκαλέσουν, τελευταία υπάρχουν ενδείξεις για θετικές δράσεις του Mg2+ 

στους ασθενείς αυτούς, όπως στις αγγειακές επασβεστώσεις(79).

Μία ακόμη κατηγορία φαρμάκων που δεν δεσμεύουν το PO4
3- αλλά μει-

ώνουν τη δραστικότητα του συμμεταφορέα Na+/PO4
3- στους νεφρούς και το 

έντερο είναι και τα παράγωγα του νικοτινικού οξέος νιασίνη, νικοτιναμίδη 

και νιασιναμίδη. Τελευταία γίνονται μελέτες για τη χρήση τους σε ασθενείς 

με ΧΝΑ(80) και όχι μόνο(81).

Ασβέστιο: Σε ασθενείς με ΧΝΑ μπορεί να παρατηρηθούν συχνά, χαμη-

λά επίπεδα ασβεστίου σε συνδυασμό με υπερφωσφαταιμία. Αυτό οφείλεται 

εν μέρει στην υπερφωσφαταιμία, αλλά και στη μειωμένη απορρόφηση του 

ασβεστίου από το γαστρεντερικό εξαιτίας μείωσης της ενεργού βιταμίνης 

D3 και στη φτωχή σε ασβέστιο δίαιτα που ακολουθούν κάποιοι ασθενείς. 

Σ’ αυτούς επιβάλεται η αναπλήρωση του ασβεστίου με χορήγηση αλάτων, 

κυρίως ανθρακικού ασβεστίου. Όταν η υπερφωσφαταιμία είναι σημαντική 

(PO4
3->8 mg/dl), τότε θα πρέπει να αποφεύγονται τα άλατα ασβεστίου επει-

δή αυξάνεται ο κίνδυνος εξωσκελετικών επασβεστώσεων. Είναι προτιμό-

τερο να ελεγχθεί η υπερφωσφαταιμία με άλλο δεσμευτικό και στη συνέχεια 
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να καλυφθεί το αρνητικό ισοζύγιο του ασβεστίου(1).

Αλλοπουρινόλη και ρασβουρικάση: Σε ασθενείς με σύνδρομο λύ-

σης όγκου η χορήγηση αυτών των φαρμάκων εμποδίζει την υπέρμετρη 

αύξηση του ουρικού οξεός και εμποδίζει έτσι την εμφάνιση ΟΝΑ από οξεία 

ουρική νεφροπάθεια. Έτσι διασφαλίζεται η αποβολή του PO4
3- από τους 

νεφρούς.

Ακεταζολαμίδη: Αυξάνει την αποβολή του PO4
3- από τους νεφρούς δι-

αμέσου αναστολής της επαναρρόφησής του στα εγγύς εσπειραμένα σωλη-

νάρια. Σε ΧΝΑ παρουσιάζει μειωμένη δραστικότητα και αυξημένο κίνδυνο 

παρενεργειών και γι’ αυτό δεν χρησιμοποιείται. Χορηγείται σε ασθενείς με 

υποπαραθυρεοειδισμό, ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό και ασθενείς με οικο-

γενή ογκοειδή ασβέστωση.

Παραθορμόνη: Η χορήγηση ΡΤΗ στους ασθενείς με υποπαραθυρεο-

ειδισμό είναι λογική και αυξάνει την απέκριση του PO4
3- στα ούρα. Συχνά 

όμως η μακροχρόνια χορήγηση οδηγεί στη δημιουργία αντισωμάτων ενά-

ντια στη ΡΤΗ, που την αδρανοποιούν. Η ΡΤΗ είναι απαραίτητη για τη δια-

φορική διάγνωση του υποπαραθυρεοειδισμού από τον ψευδοϋποπαραθυ-

ρεοειδισμό και μεταξύ των τύπων του ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμού.

Εξωνεφρική κάθαρση: Η αιμοκάθαρση από μόνη της, σπάνια επιφέρει 

ένα ικανοποιητικό έλεγχο της υπερφωσφαταιμίας των ασθενών με ΤΣΧΝΑ. 

Η κλασική αιμοκάθαρση αποβάλλει περίπου 2,3 gr PO4
3- ανά εβδομάδα, η 

μετά φίλτρο αιμοδιαδιήθηση 3,5 gr PO4
3- ανά εβδομάδα και η περιτοναϊκή 

κάθαρση 2,8 gr PO4
3- ανά εβδομάδα(82). Κατά την αιμοκάθαρση μόνο την 

1η ώρα αφαιρείται μία ικανοποιητική ποσότητα PO4
3-, ενώ στη συνέχεια, 

εξαιτίας της αργής μεταφοράς του διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών, 

επιβραδύνεται πολύ η απομάκρυνσή του. Έτσι η μοναδική αποτελεσματική 

μέθοδος είναι η πολύωρη νυχτερινή αιμοκάθαρση που επιτυγχάνει αποβο-
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λή περίπου 8 gr PO4
3- ανά εβδομάδα(82).

Οξεία υπερφωσφαταιμία: Η οξεία υπερφωσφαταιμία που συνοδεύεται 

από υπασβεστιαιμία μπορεί να είναι επικίνδυνη ακόμη και για τη ζωή του 

ασθενούς. Αν η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική τα επίπεδα του PO4
3- 

αποκαθίστανται σε 6-12 ώρες. Η έντονη ενυδάτωση με φυσιολογικό ορό 

αυξάνει την αποβολή του PO4
3- στα ούρα και βοηθά στη διατήρηση ενός 

ικανοποιητικού GFR, αλλά φαίνεται να μειώνει τα επίπεδα του ασβεστίου 

από αραίωση (κίνδυνος τετανίας). Η ακεταζολαμίδη σε δόση 15 mg/kgΒΣ 

ανά 3-4 ώρες μπορεί να αυξήσει τη νεφρική αποβολή του PO4
3-. Η χορή-

γηση ασβεστίου ενδοφλεβίως έχει τον κίνδυνο των εξωσκελετικών επα-

σβεστώσεων. Όταν συνυπάρχει ΧΝΑ, η μόνη αποτελεσματική θεραπεία 

είναι η αιμοκάθαρση. Ο κίνδυνος υφίσταται όταν υπάρχει έντονη οξυαιμία, 

η απότομη διόρθωσή της με την αιμοκάθαρση να μειώσει τα επίπεδα του 

ιονισμένου ασβεστίου και να προκαλέσει τετανία.
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Ερωτήσεις

1. Η συχνότερη αιτία υπερφωσφαταιμίας είναι:

α) Η ραβδομυόλυση;

β) Η νεφρική ανεπάρκεια;

γ) Ο υπερθυρεοειδισμός;

δ) Ο υπερπαραθυρεοειδισμός;

2. Ένας ασθενής με υπερφωσφαταιμία, ποια άλλη ηλεκτρολυτική δι-

αταραχή συνήθως έχει:

α) Υπερμαγνησιαιμία;

β) Υπερνατριαιμία;

γ) Υπασβεστιαιμία;

δ) Υποκαλιαιμία;

3. Η ένωση του PO4
3- με το Ca2+, σε έναν ασθενή με υπερφωσφαταιμία 

μπορεί να οδηγήσει σε:

α) Απελευθέρωση Ca2+ από τους νεφρούς;

β) Μείωση της εντερικής απορρόφησης Ca2+;

γ) Αύξηση της παραγωγής ΡΤΗ;

δ) Εκτεταμένες εξωσκελετικές επασβεστώσεις;

4. Σε έναν ασθενή με ΧΝΑ και υπερφωσφαταιμία, ποιό φάρμακο δε 

θα χορηγήσετε:

α) Βιταμίνη D3;

β) Ανθρακικό ασβέστιο;

γ) Υδροξύλιο του αλουμινίου;

δ) Σεβελαμέρη;
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5. Ποιό από τα παρακάτω δεν ισχύει για την οξεία νεφροπάθεια από 

φωσφορικά:

α) Προκαλεί ΟΝΑ;

β) Προκαλεί ΧΝΑ;

γ) Είναι μορφή οξείας σωληναριακής νέκρωσης;

δ) Έχει σχέση με τις αγγειακές επασβεστώσεις;

Απαντήσεις

1. β

2. γ

3. δ

4. α

5.  δ
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Φάρμακα και υπασβεστιαιμία                                            
ή υποφωσφαταιμία

Γεώργιος Λιάμης
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κύρια σημεία

- Στην κλινική πράξη η φαρμακευτική αγωγή συχνά εμπλέκεται στην αιτιολογία 

των ηλεκτρολυτικών διαταραχών

- Η υπασβεστιαιμία που οφείλεται σε φάρμακα συνήθως είναι ήπια και ασυμπτω-

ματική

- Τα ακτινοσκιαστικά που έχουν βάση το γαδολίνιο (gadodiamide and gado-

versetamide) μπορεί να παρεμβαίνουν στις χρωματομετρικές μεθόδους προσδιορι-

σμού του ασβεστίου και συνεπώς προκαλούν ψευδοϋπασβεστιαιμία

- Η υπασβεστιαιμία που αποδίδεται σε υπομαγνησιαιμία δε μπορεί να διορθωθεί 

με τη χορήγηση ασβεστίου αν ταυτόχρονα δε χορηγηθεί μαγνήσιο

- Τα πιο συχνά αίτια φαρμακογενούς υπομαγνησιαιμίας είναι η χορήγηση σι-

σπλατίνης, αμινογλυκοσιδών και αμφοτερικίνης

- Η κατάχρηση αλκοόλ συνοδεύεται από υπασβεστιαιμία (καταστέλλει την έκκρι-

ση της PTH)

- Τα διφωσφονικά μειώνουν την εκροή ασβεστίου από τα οστά μειώνοντας την 

οστεοκλαστική δραστηριότητα και προκαλούν συχνά ήπια υπασβεστιαιμία, ενώ η 

συμπτωματική υπασβεστιαιμία είναι σπάνια

- Τα διουρητικά της αγκύλης προκαλούν αυξημένη νεφρική αποβολή ασβεστίου 

και κατά συνέπεια υπασβεστιαιμία

- Τα οιστρογόνα προκαλούν υπασβεστιαιμία αναστέλλοντας την οστεοκλαστική 

δραστηριότητα

- Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και οι ανταγωνιστές των Η2 υποδοχέων 
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μειώνοντας τη γαστρική έκκριση μπορεί να οδηγήσουν σε υπασβεστιαιμία

- Τα γλυκοκορτικοειδή αναστέλλουν την εντερική απορρόφηση ασβεστίου, αυ-

ξάνουν τη νεφρική αποβολή ασβεστίου και μειώνουν την οστεοκλαστική δραστηρι-

ότητα

- Η υποφωσφαταιμία αποτελεί μία ηλεκτρολυτική διαταραχή που συχνά εμφανί-

ζεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς ιδιαίτερα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά 

και σε αλκοολικούς, σοβαρά τραυματισμένους ή σηπτικούς ασθενείς

- Η υποφωσφαταιμία που οφείλεται σε φάρμακα, αν και συνήθως είναι ασυ-

μπτωματική, μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα

- Η μαννιτόλη σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει ψευδοϋποφωσφαταιμία 

παρεμβαίνοντας στις χρωματομετρικές μεθόδους προσδιορισμού του Ρ

- Η μακροχρόνια χορήγηση δεσμευτικών του φωσφόρου (αντιόξινων) θεωρείται 

παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση υποφωσφαταιμίας, ακόμη και σε ασθενείς 

με τελικού σταδίου νεφρική νόσο

- Η ακεταζολαμίδη είναι το πιο ισχυρό φωσφατουρικό διουρητικό, επειδή η επα-

ναρρόφηση του Ρ λαμβάνει χώρα κυρίως στο εγγύς σωληνάριο

- Ήπια, παροδική και συνήθως ασυμπτωματική υποφωσφαταιμία συχνά συνο-

δεύει τη θεραπεία με διφωσφονικά

- Υποφωσφαταιμία διαμέσου αυξημένης νεφρικής αποβολής Ρ μπορεί επίσης 

να παρατηρηθεί σε έκπτυξη του εξωκυττάριου όγκου

- Η δηλητηρίαση με ακεταμινοφαίνη έχει περιγραφεί επανειλημμένα ως αίτιο 

υποφωσφαταιμίας

- Η παρεντερική χορήγηση σιδήρου έχει ενοχοποιηθεί ως αίτιο υποφωσφαταιμί-

ας, διαμέσου αυξημένης νεφρικής αποβολής Ρ

1. Υπασβεστιαιμία

Η υπασβεστιαιμία είναι σχετικά συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή και πα-

ρατηρείται σε ευρύ φάσμα ασθενών από ασυμπτωματικούς έως βαριά πά-
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σχοντες. Ωστόσο, η συχνότητά της είναι σημαντικά υψηλότερη σε νοσηλευ-

όμενους ασθενείς. Υπασβεστιαιμία ορίζεται ως η συγκέντρωση του ολικού 

ασβεστίου του ορού<8,5 mg/dl (2,12 mmol/l). Το ασβέστιο είναι το τρίτο σε 

αφθονία ιόν του οργανισμού και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε μία σειρά 

λειτουργιών, όπως στη σταθερότητα της κυτταρικής μεμβράνης, στη μετά-

δοση των νευρικών ερεθισμάτων, στη δομή των οστών, στην πηκτικότητα 

του αίματος και εν γένει στη κυτταρική λειτουργία. Η μείωση του ασβεστίου 

στον εξωκυττάριο χώρο προκαλεί την αύξηση έκκρισης της παραθορμόνης 

(PTH), διεργασία που επιτελείται διαμέσου της ενεργοποίησης του υπο-

δοχέα που ανιχνεύει τις μεταβολές της συγκέντρωσης του ασβεστίου (cal-

cium sensor receptor-CaSR) στα κύτταρα των παραθυρεοειδών αδένων. 

Η PTH αυξάνει τη νεφρική επαναρρόφηση ασβεστίου, αυξάνει την απορ-

ρόφηση ασβεστίου από τα οστά και διεγείρει το σχηματισμό του δραστικού 

μεταβολίτη της βιταμίνης D3 [1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25(OH)2D3)] 

στους νεφρούς. Η βιταμίνη D3 αυξάνει την εντερική απορρόφηση ασβε-

στίου, ρυθμίζει την απελευθέρωση PTH καθώς και την εξαρτώμενη από 

την PTH οστική απορρόφηση. Συμπερασματικά, αυτοί οι μηχανισμοί δι-

ατηρούν τα επίπεδα του ασβεστίου του ορού εντός φυσιολογικών ορίων. 

Έτσι, υπασβεστιαιμία μπορεί να συμβεί όταν η εκροή ασβεστίου από τον 

εξωκυττάριο χώρο είναι μεγαλύτερης ποσότητας απ’ αυτή που μπορεί να 

αναπληρωθεί από το έντερο και τα οστά εξαιτίας οποιασδήποτε διαταρα-

χής στους προαναφερθέντες ομοιοστατικούς μηχανισμούς.

Στην κλινική πράξη η φαρμακευτική αγωγή συχνά εμπλέκεται στην αιτι-

ολογία των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Συνεπώς, η προσεκτική λήψη του 

ιστορικού σχετικά με τα λαμβανόμενα φάρμακα είναι εξαιρετικής σημασίας 

στη διαγνωστική προσπέλαση των ασθενών μ’ αυτές τις διαταραχές. Ωστό-

σο, η υπασβεστιαιμία συχνά μπορεί να καλύπτεται από άλλες ανεπιθύμη-



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

413

τες ενέργειες των φαρμάκων ή από τις εκδηλώσεις των υποκείμενων νο-

σολογικών οντοτήτων και έτσι η συμμετοχή των φαρμάκων στην παθογέ-

νεση της υπασβεστιαιμίας μπορεί να παραβλεφθεί. Η υπασβεστιαιμία που 

οφείλεται σε φάρμακα συνήθως είναι ήπια και ασυμπτωματική. Ωστόσο, 

μπορεί να είναι κλινικά σοβαρή και να σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα 

και θνητότητα. Τα πιο συχνά αίτια και οι υπεύθυνοι υποκείμενοι μηχανισμοί 

της υπασβεστιαιμίας που συσχετίζεται με φάρμακα συνοψίζονται στον πί-

νακα 1.

1. Ψευδοϋπασβεστιαιμία
Ακτινοσκιαστικά που έχουν βάση το γαδολίνιο (gadodiamide και gadover-− 

setamide)

2. Χαμηλά επίπεδα παραθορμόνης (υποπαραθυρεοειδισμός)
Διήθηση των παραθυρεοειδών αδένων (υπερφόρτωση με σίδηρο): Μακρο-− 

χρόνιες μεταγγίσεις, άσκοπη σιδηροθεραπεία

Ακτινοβολία τραχήλου− 

Φάρμακα που προκαλούν υπομαγνησιαιμία: Cisplatin, διουρητικά, αμινογλυ-− 

κοσίδες, αμφοτερικίνη

Φάρμακα που προκαλούν υπερμαγνησιαιμία: Αντιόξινα και υπακτικά που πε-− 

ριέχουν μαγνήσιο, θειικό μαγνήσιο ως τοκολυτική θεραπεία

Cinacalcet− 

Αλκοόλ− 

3. Υψηλά επίπεδα παραθορμόνης (δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός)
Χηλικοί παράγοντες: Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), citrate, foscarnet− 

Φάρμακα που προκαλούν ανεπάρκεια της βιταμίνης D− 3 ή αντίσταση στη δρά-

ση της: Φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, καρβαμαζεπίνη, ισονιαζίδη, θεοφυλλίνη, ρι-

φαμπικίνη 

Αναστολείς της οστεοκλαστικής δραστηριότητας: Διφωσφονικά, οιστρογόνα− 

Διουρητικά της αγκύλης− 

Φάρμακα που προκαλούν υπερμαγνησιαιμία− 

Φάρμακα που προκαλούν υπερφωσφαταιμία: Υπακτικά που περιέχουν φω-− 



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

414

σφόρο, χημειοθεραπευτικά

Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPIs) και αναστολείς των H− 2 υποδοχέων

Γλυκοκορτικοειδή− 

Διάφορα: Διφωσφονικά, δοβουταμίνη, προπυλθυουρακίλη, αναστολείς διαύ-− 

λων ασβεστίου 

Πίνακας 1: Αίτια και υποκείμενοι μηχανισμοί υπασβεστιαιμίας που οφείλεται σε 

φάρμακα

1.1. Ψευδοϋπασβεστιαιμία

Τα ακτινοσκιαστικά που έχουν βάση το γαδολίνιο (gadodiamide and ga-

doversetamide) μπορεί να παρεμβαίνουν στις χρωματομετρικές μεθόδους 

προσδιορισμού του ασβεστίου και συνεπώς προκαλούν ψευδοϋπασβεστι-

αιμία. Τιμές ασβεστίου μέχρι 6 mg/dl (1,5 mmol/l) έχουν παρατηρηθεί αν η 

μέτρηση του ασβεστίου γίνει αμέσως μετά τη μαγνητική τομογραφία (MRI). 

Η υπασβεστιαιμία είναι ταχέως αναστρέψιμη αφού το γαδολίνιο αποβάλ-

λεται διαμέσου των ούρων (προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με επηρεα-

σμένη νεφρική λειτουργία που μπορεί να κατακρατήσουν παρατεταμένα το 

γαδολίνιο). Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η μορφή υπασβεστιαιμίας είναι 

ασυμπτωματική και δε χρειάζεται θεραπευτική αντιμετώπιση, ενώ δεν έχει 

παρατηρηθεί με άλλα σκιαγραφικά που έχουν επίσης βάση το γαδολίνιο 

(dimeglumine gadopentetate, gadoteridol, ή gadoterate meglumine).

1.2. Υπασβεστιαιμία με χαμηλή PTH

Διήθηση ή καταστροφή των παραθυρεοειδών αδένων ως συνέπεια της 

υπερφόρτωσης με σίδηρο (μακροχρόνιες μεταγγίσεις αίματος, άσκοπη σι-

δηροθεραπεία) ή ακτινοβολία του τραχήλου μπορεί να προκαλέσει υπα-
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σβεστιαιμία με χαμηλή PTH.

Η υπαμαγνησιαιμία καθώς και η οξεία σοβαρή υπερμαγνησιαιμία μπο-

ρεί να οδηγήσουν σε λειτουργικό υποπαραθυρεοειδισμό. Η ένδεια μαγνη-

σίου προκαλεί υπασβεστιαιμία κυρίως διαμέσου διαταραχής στην απελευ-

θέρωση της PTH και της αντίστασης του σκελετού στη δράση της. Αξίζει 

να τονιστεί ότι η υπασβεστιαιμία που αποδίδεται σε υπομαγνησιαιμία δε 

μπορεί να διορθωθεί με τη χορήγηση ασβεστίου αν ταυτόχρονα δε χορηγη-

θεί μαγνήσιο. Τα πιο συχνά αίτια φαρμακογενούς υπομαγνησιαιμίας είναι η 

χορήγηση σισπλατίνης, αμινογλυκοσιδών και αμφοτερικίνης.

Η υπερμαγνησιαιμία καταστέλλοντας την έκκριση της PTH και αμβλύ-

νοντας την περιφερική της δράση μπορεί να προκαλέσει υπασβεστιαι-

μία. Επιπρόσθετα, το μαγνήσιο ανταγωνίζεται το ασβέστιο σχετικά με την 

επαναρρόφησή του στην αγκύλη του Henle, με αποτέλεσμα οι νεφρικές 

απώλειες ασβεστίου να συμβάλλουν στην εμφάνιση της υπασβεστιαιμίας. 

Η υπερμαγνησιαιμία οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μακροχρόνια χο-

ρήγηση σκευασμάτων που περιέχουν μαγνήσιο (αντιόξινα, υπακτικά) σε 

ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Συμπτωματική υπασβεστιαιμία, ωστόσο, 

είναι σπάνια σ’ αυτές τις περιπτώσεις, εξαιτίας της ανταγωνιστικής νευρο-

μυικής δράσης της υπερμαγνησιαιμίας. Επιπρόσθετα, η μεταβολική οξέω-

ση της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) παίζει προστατευτικό ρόλο αυξάνο-

ντας το ιονισμένο ασβέστιο. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι υπασβεστιαιμία 

(συνήθως ασυμπτωματική) είναι σχετικά συχνή σε χορήγηση μαγνησίου 

ως τοκολυτική θεραπεία.

Η κατάχρηση αλκοόλ συνοδεύεται από υπασβεστιαιμία. Πράγματι, σε 

μία σειρά 127 αλκοολικών ασθενών που εισήχθησαν στην κλινική μας η 

επίπτωση της αληθούς υπασβεστιαιμίας ήταν 14,2%. Είναι γνωστό ότι η 

οξεία κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ καταστέλλει την έκκριση της 



Μεταβολισμός φωσφόρου - Ασβεστίου

416

PTH και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση υπασβεστιαιμίας. Επιπρόσθε-

τα, η αναπνευστική αλκάλωση (προκαλώντας αντίσταση στη δράση της 

PTH στους νεφρούς) καθώς και η υπομαγνησιαιμία που συχνά παρατη-

ρούνται σε αλκοολικούς ασθενείς συμβάλλουν στην εμφάνιση υπασβεστι-

αιμίας.

Τέλος, το cinacalcet (που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με νεφρική ανε-

πάρκεια για τον έλεγχο του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού) έχει 

συσχετιστεί με την πρόκληση υπασβεστιαιμίας διαμέσου οξείας αναστολής 

της απελευθέρωσης της PTH. Πράγματι, παροδική και συνήθως ασυμπτω-

ματική υπασβεστιαιμία έχει περιγραφεί σε ποσοστό περίπου 5% των ασθε-

νών που λαμβάνουν cinacalcet.

1.3. Υπασβεστιαιμία με υψηλή PTH

Χηλικοί παράγοντες: Χηλικοί παράγοντες όπως τα κιτρικά (που χρη-

σιμοποιούνται για την αναστολή της πήξης σε συντηρημένο αίμα ή πλά-

σμα), αλλά και το foscarnet, fl uoride και ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA) δεσμεύουν το ασβέστιο στον ορό, προκαλώντας μείωση του ιονι-

σμένου ασβεστίου χωρίς όμως να επηρεάζεται η συγκέντρωση του ολικού 

ασβεστίου. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι συμπτωματική υπασβεστιαιμία 

κατά τη διάρκεια μετάγγισης αίματος ή πλάσματος που περιέχουν κιτρικά 

είναι σπάνια σε ασθενείς που μεταβολίζουν ταχύτατα τα κιτρικά στο ήπαρ 

και τους νεφρούς. Αντίθετα, κλινικά συμπτωματική μείωση του ιονισμένου 

ασβεστίου μπορεί να παρατηρηθεί όταν διαταράσσεται ο μεταβολισμός 

των κιτρικών (ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια) ή όταν μεγάλες ποσότητες 

κιτρικών χορηγούνται ταχύτατα (λ.χ. πλασμαφαίρεση, μαζικές μεταγγίσεις 

αίματος).
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Διφωσφονικά: Τα διφωσφονικά είναι η κατηγορία φαρμάκων που χρη-

σιμοποιείται στη θεραπεία της υπερασβεστιαιμίας, των οστικών μεταστά-

σεων, της νόσου Paget και της οστεοπόρωσης. Τα διφωσφονικά μειώνουν 

την εκροή ασβεστίου από τα οστά μειώνοντας την οστεοκλαστική δραστη-

ριότητα. Προκαλούν συχνά ήπια υπασβεστιαιμία, ενώ η συμπτωματική 

υπασβεστιαιμία είναι σπάνια. Ο κίνδυνος και ο βαθμός της υπασβεστιαι-

μίας συσχετίζεται κύρια με τη δραστικότητα του χορηγούμενου φαρμάκου 

και την παρουσία παραγόντων που ενισχύουν την υπασβεστιαιμική του 

δράση. Πράγματι, η υπασβεστιαιμία λαμβάνει χώρα συχνότερα όταν υψη-

λές δόσεις ενός ισχυρού διφωσφονικού (λ.χ. ζολεδρονικό οξύ) λαμβάνο-

νται από ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D3, αδιάγνωστο υποπαραθυρε-

οειδισμό, υπομαγνησιαιμία ή νεφρική ανεπάρκεια. Η θεραπεία με διφω-

σφονικά σε ασθενείς με λανθάνουσα έλλειψη βιταμίνης D3 συχνά οδηγεί 

σε συμπτωματική υπασβεστιαιμία. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η 

επίπτωση της ανεπάρκειας βιταμίνης D3 είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ηλικιω-

μένους ή σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Η νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση υπασβεστιαιμίας από διφωσφονικά 

αφού σ’ αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται μείωση στο σχηματισμό του 

δραστικού μεταβολίτη της βιταμίνης D3 [(1,25(OH)2D3)] στους νεφρούς, κα-

θώς και αύξηση της συγκέντρωσης του φαρμάκου, εξαιτίας της μειωμένης 

νεφρικής αποβολής του.

Φάρμακα που προκαλούν έλλειψη βιταμίνης D3 ή αντίσταση στη 

δράση της: Υπασβεστιαιμία και οστεομαλακία έχουν περιγραφεί μετά από 

μακροχρόνια θεραπεία με αντιεπιληπτικά φάρμακα όπως είναι η φαινυτοΐ-

νη και η φαινοβαρβιτάλη. Τα φάρμακα αυτά είναι επαγωγείς του κυττοχρώ-

ματος P450 (CYP450) προκαλώντας αυξημένη διάσπαση της βιταμίνης 

D3, ενώ παράλληλα μειώνουν την εντερική απορρόφηση ασβεστίου. Αυξη-
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μένη μετατροπή της βιταμίνης D3 σε ανενεργούς μεταβολίτες έχει επίσης 

αποδοθεί σε θεραπεία με καρβαμαζεπίνη, ισονιαζίδη, θεοφυλλίνη και ριφα-

μπικίνη (διαμέσου επαγωγής του CYP450).

Διουρητικά της αγκύλης: Τα διουρητικά της αγκύλης προκαλούν αυξη-

μένη νεφρική αποβολή ασβεστίου και κατά συνέπεια υπασβεστιαιμία. Είναι 

γνωστό ότι η επαναρρόφηση ασβεστίου στην αγκύλη του Henle επιτελείται 

παθητικά δια της παρακυτταρικής οδού, εξαιτίας της ευνοϊκής βαθμίδωσης 

που προκαλεί η επαναρρόφηση NaCl. Έτσι, η αναστολή της επαναρρό-

φησης NaCl που οφείλεται στα διουρητικά της αγκύλης οδηγεί σε παράλ-

ληλη μείωση της απορρόφησης ασβεστίου. Επιπρόσθετα, η συστολή του 

εξωκυττάριου όγκου και η αλκάλωση που προκαλούν αυτά τα φάρμακα 

αυξάνουν τη συγκέντρωση των πρωτεϊνών του ορού, με αποτέλεσμα τη 

μείωση του ιονισμένου ασβεστίου, αφού αυξάνεται η σύνδεση του ασβε-

στίου με τις πρωτεΐνες. Τέλος, η υπομαγνησιαιμία μπορεί επίσης να συμ-

βάλλει στην ανάδειξη της υπασβεστιαιμίας από τη χορήγηση διουρητικών 

της αγκύλης.

Οιστρογόνα: Τα οιστρογόνα προκαλούν υπασβεστιαιμία αναστέλλο-

ντας την οστεοκλαστική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η επίπτωση της 

υπασβεστιαιμίας ήταν 20% σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη που έλαβαν 

estamustine σύμφωνα με μία μελέτη.

1.4. Φάρμακα που προκαλούν υπερφωσφαταιμία

Είναι γνωστό ότι η υπερφωσφαταιμία προκαλεί υπασβεστιαιμία δια-

μέσου της εναπόθεσης ασβεστίου, κυρίως στα οστά αλλά και σε άλλους 

ιστούς. Παράλληλα, το τελικό βήμα του σχηματισμού του δραστικού μετα-

βολίτη της βιταμίνης D3 στα εγγύς νεφρικά σωληνάρια αναστέλλεται από 
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την υπερφωσφαταιμία. Ο συνδυασμός υπερφωσφαταιμίας, υπερκαλιαιμί-

ας, υπερουριχαιμίας και υπασβεστιαιμίας παρατηρείται μετά από χορήγη-

ση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων για τη θεραπεία κυρίως αιματολογικών 

κακοηθειών (tumor lysis syndrome). Επιπρόσθετα, υπακτικά ή υποκλυσμοί 

που περιέχουν φωσφόρο προκαλούν υπασβεστιαιμία ιδίως σε ασθενείς με 

επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Αναφορικά με τη θεραπεία της οφειλό-

μενης σε υπερφωσφαταιμία υπασβεστιαιμίας θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι η χορήγηση ασβεστίου αμφισβητείται εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου 

καθίζησής του μαζί με φώσφορου σε ζωτικά όργανα. Αιμοκάθαρση που 

αποσκοπεί στην άμεση αφαίρεση του φωσφόρου και ενδοφλέβια χορήγη-

ση ασβεστίου ενδείκνυται και μπορεί να αποβεί σωτήρια σε ασθενείς με 

συμπτωματική υπασβεστιαιμία, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει έκπτωση της 

νεφρικής λειτουργίας.

1.4.1. Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και ανταγωνιστές των Η2 υπο-

δοχέων

Είναι γνωστό ότι το όξινο περιβάλλον είναι απαραίτητο για την απορ-

ρόφηση του ασβεστίου, ενώ αντίθετα σε περιπτώσεις αχλωρυδρίας η εντε-

ρική απορρόφηση του ασβεστίου μειώνεται περίπου 80%. Συνεπώς, οι 

αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (λ.χ. ομεπραζόλη) και οι ανταγωνιστές 

των Η2 υποδοχέων λ.χ. ρανιτιδίνη) μειώνοντας τη γαστρική έκκριση μπορεί 

να οδηγήσουν σε υπασβεστιαιμία. Έχει επίσης προταθεί ότι η ομεπραζόλη 

(ένας αναστολέας της γαστρικής H+-K+-ATPάσης) προκαλεί υπασβεστιαι-

μία αναστέλλοντας την H+-ATPάση των οστεοβλαστών και συνεπώς την 

οστική απορρόφηση. Τέλος, υπασβεστιαιμία που οφείλεται σε υπομαγνη-

σιαιμία μετά από μακροχρόνια χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτο-
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νίων έχει πρόσφατα επανειλημμένα περιγραφεί. Στις περιπτώσεις αυτές η 

υπομαγνησιαιμία πιθανότατα οφείλεται σε μειωμένη εντερική απορρόφηση 

μαγνησίου εξαιτίας μειωμένης έκφρασης των καναλιών TRPM6 (transient 

receptor potential melastatin 6).

1.4.2. Γλυκοκορτικοειδή

Τα γλυκοκορτικοειδή αναστέλλουν την εντερική απορρόφηση ασβεστί-

ου, αυξάνουν τη νεφρική αποβολή ασβεστίου και μειώνουν την οστεοκλα-

στική δραστηριότητα. Έτσι, μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα του ασβεστίου 

σε καταστάσεις υπερασβεστιαιμίας, για τη θεραπεία της οποίας έχουν επι-

τυχώς χρησιμοποιηθεί. Σε νορμοασβεστιαιμικές καταστάσεις προκαλούν 

αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου, ωστόσο, αληθής υπασβεστιαιμία είναι σπά-

νια. Φαίνεται ότι ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D3 ή υποπαραθυρεοειδισμό 

είναι περισσότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση υπασβεστιαιμίας από γλυκο-

κορτικοειδή.

1.4.3. Διάφορα

Έχει περιγραφεί ότι η χορήγηση διττανθρακικών προκαλώντας ταχεία 

αλκαλοποίηση του πλάσματος μπορεί να προκαλέσει υπασβεστιαιμία. Τέ-

λος, διάφορες φαρμακευτικές ουσίες (λ.χ. προπυλθυουρακίλη, δοβουταμί-

νη, ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου) έχουν σπάνια ενοχοποιηθεί ως 

αίτια υπασβεστιαιμίας.

1.5. Συμπερασματικά
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Η υπασβεστιαιμία είναι μία ηλεκτρολυτική διαταραχή που σχετικά σπά-

νια εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αγωγής με φάρμακα που χρησιμοποι-

ούμε στην καθημερινή κλινική πράξη. Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσο-

χή όταν φάρμακα με υπασβεστιαιμική δράση χορηγούνται σε ομάδες υψη-

λού κινδύνου για την εμφάνιση υπασβεστιαιμίας (λ.χ. έλλειψη βιταμίνης 

D3, υπομαγνησιαιμία, υποπαραθυρεοειδισμός). Διακοπή των υπεύθυνων 

φαρμάκων και χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D3 αποτελούν τον ακρο-

γωνιαίο λίθο της αντιμετώπισης της υπασβεστιαιμίας που αποδίδεται σε 

φάρμακα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υπασβεστιαιμία που οφείλεται σε υπο-

κείμενη υπομαγνησιαιμία δε διορθώνεται μόνο με τη χορήγηση ασβεστίου 

(απαιτείται αναπλήρωση και του ελλείμματος μαγνησίου). Επιπρόσθετα, η 

ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου σε καταστάσεις υπασβεστιαιμίας 

ή όταν ο ασθενής λαμβάνει δακτυλίτιδα μπορεί να πυροδοτήσουν δυνητι-

κά θανατηφόρες καρδιακές αρρυθμίες. Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, το 

ασβέστιο πρέπει να χορηγείται με ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με υπα-

σβεστιαιμία και συνοδό υπερφωσφαταιμία. Σε περιπτώσεις συμπτωματι-

κής υπασβεστιαιμίας μπορεί να χρειαστεί αιμοκάθαρση.
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2. Υποφωσφαταιμία

Η υποφωσφαταιμία αποτελεί μία ηλεκτρολυτική διαταραχή που συχνά 

εμφανίζεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς ιδιαίτερα σε μονάδες εντατικής 

θεραπείας, αλλά και σε αλκοολικούς, σοβαρά τραυματισμένους ή σηπτι-

κούς ασθενείς. Τα φυσιολογικά επίπεδα του φωσφόρου στον ορό των ενη-

λίκων κυμαίνονται 2,5-4,5 mg/dl (0,81-1,45 mmol/l). Η υποφωσφαταιμία 

ορίζεται ως ήπια (2-2,5 mg/dl ή 0,65-0,81 mmol/l), μέτρια (1-2 mg/dl ή 

0,32-0,65 mmol/l) ή σοβαρή (<1 mg/dl ή 0,32 mmol/l) ανάλογα με τη συγκέ-

ντρωση του φωσφόρου του ορού. Ο φωσφόρος (P) είναι ζωτικής σημασίας 

ιόν για τη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών, ενζυμικών συστημάτων, 

νουκλεϊνικών οξέων και διαφόρων πυρηνοπρωτεϊνών. Τα συμπτώματα της 

υποφωσφαταιμίας σχετίζονται με τη βαρύτητα και τη χρονιότητά της, με τη 

συγκέντρωση του φωσφόρου να είναι συνήθως<1 mg/dl σε συμπτωματι-

κούς ασθενείς. Η συνολική ποσότητα του P στον οργανισμό ανέρχεται σε 

700 g (10 g/kgΣΒ), από την οποία το 85% βρίσκεται στον σκελετό, 14% 

στους μαλακούς ιστούς και μόνο 1 % στον εξωκυττάριο χώρο (Σχήμα 1). 

Συνεπώς στον ορό περιέχεται το 0,2% του ολικού P. Οι νεφροί και σε μι-
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κρότερο βαθμό το λεπτό έντερο είναι τα υπεύθυνα κύρια όργανα για την 

ομοιοστασία του P. O P βρίσκεται σε αφθονία στην τροφή. Μία φυσιολογική 

δίαιτα παρέχει περίπου 1000 mg P/24ωρο το 65% της οποίας απορροφά-

ται κυρίως στο εγγύς τμήμα του λεπτού εντέρου, ακόμη και επί απουσίας 

της βιταμίνης D3. Αντίθετα, η δίαιτα πολύ πτωχή σε Ρ και η βιταμίνη D3 αυ-

ξάνουν την εντερική απορρόφηση Ρ (85-90%). Ο Ρ διηθείται ελεύθερα στο 

νεφρικό σπείραμα με περισσότερο του 80% του διηθούμενου Ρ να επα-

ναρροφάται κυρίως στο εγγύς σωληνάριο και σε μικρή ποσότητα στο άπω. 

Η κλασματική απέκκριση του Ρ είναι γενικά 10-15%, ποικίλλει ωστόσο υπό 

την επίδραση της διαιτητικής πρόσληψης Ρ. Έτσι, δίαιτα πτωχή σε Ρ οδη-

γεί σε σχεδόν πλήρη επαναρρόφηση του διηθούμενου Ρ, ενώ το αντίθετο 

αποτέλεσμα έχει η πρόσληψη αυξημένης ποσότητας Ρ. Επιπρόσθετα, η 

νεφρική και η εντερική απορρόφηση του Ρ επηρεάζονται από πολλαπλούς 

ορμονικούς και μη παράγοντες. Για παράδειγμα, η παραθορμόνη (PTH) 

και ο fi broblast growth factor-23 (FGF-23) μειώνουν την επαναρρόφηση Ρ 

στα εγγύς σωληνάρια, ενώ αντίθετα η 1,25(ΟΗ)2D3 την αυξάνει. Η βιταμίνη 

D3 επίσης αυξάνει και την εντερική απορρόφηση του Ρ (Σχήμα1). 

Η υποφωσφαταιμία οφείλεται σε μετακίνηση του Ρ από τον εξωκυττάριο 

στον ενδοκυττάριο χώρο, σε αυξημένη νεφρική αποβολή Ρ ή σε μειωμένη 

εντερική απορρόφηση Ρ. Ο πρώτος μηχανισμός είναι συνήθως υπεύθυνος 

για υποφωσφαταιμία βραχείας διάρκειας, ενώ η μακροχρόνια υποφωσφα-

ταιμία αποδίδεται σε αυξημένη νεφρική και εντερική απώλεια Ρ. Τα φάρμα-

κα είναι από τα πιο συχνά αίτια υποφωσφαταιμίας στην κλινική πράξη (Πί-

νακας 2). Η υποφωσφαταιμία που οφείλεται σε φάρμακα, αν και συνήθως 

είναι ασυμπτωματική, μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα 

και θνητότητα.
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1. Ψευδοϋποφωσφαταιμία
- Μαννιτόλη

2. Μετακίνηση του Ρ από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο
- Δηλητηρίαση με σαλικυλικά

- Χορήγηση γλυκόζης, φρουκτόζης, ινσουλίνης, επινεφρίνης, ντοπαμίνης, σαλβου-

ταμόλης, θεοφυλλίνης και αυξητικών παραγόντων

3. Μειωμένη εντερική απορρόφηση Ρ
- Αντιόξινα που δεσμεύουν το Ρ

4. Αυξημένη νεφρική αποβολή Ρ
- Αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης

-Διουρητικά (θειαζιδικά, φουροσεμίδη) 

- Θεοφυλλίνη, κορτικοστεροειδή

- Φάρμακα που προκαλούν Fanconi syndrome

- Έκπτυξη όγκου

- Διφωσφονικά

- Οιστρογόνα, mestranol

- Aκυκλοβίρη

- Imatimib mesylate

5. Υποφωσφαταιμία που οφείλεται σε περισσότερους του ενός μηχανι-
σμούς
- Φάρμακα που προκαλούν ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 ή αντίσταση στη δράση 

της

- Δηλητηρίαση με ακεταμινοφαίνη

- Ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου

Πίνακας 2: Κύρια αίτια και υποκείμενοι μηχανισμοί της υποφωσφαταιμίας που 

οφείλεται σε φάρμακα
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2.1. Ψευδοϋποφωσφαταιμία

Η μαννιτόλη σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει ψευδοϋποφω-

σφαταιμία παρεμβαίνοντας στις χρωματομετρικές μεθόδους προσδιορι-

σμού του Ρ. Η αυξημένη νεφρική αποβολή Ρ είναι απίθανο να προκαλεί, 

ως μοναδικός υποκείμενος μηχανισμός υποφωσφαταιμία, λαμβάνοντας 

υπόψη την ήπια φωσφατουρική δράση της μαννιτόλης.

2.2. Υποφωσφαταιμία εξαιτίας μετακίνησης Ρ από τον εξωκυττάριο 

στον ενδοκυττάριο χώρο

Υποφωσφαταιμία εξαιτίας της διακίνησης Ρ από τον εξωκυττάριο στον 

ενδοκυττάριο χώρο είναι συχνή και αποδίδεται στο σχηματισμό ενδιάμε-

σων προϊόντων του γλυκολυτικού μεταβολισμού που περιέχουν Ρ. Η πηγή 

αυτού του Ρ είναι το εξωκυττάριο διαμέρισμα, με συνέπεια την ταχεία μεί-

ωση της συγκέντρωσης του Ρ του ορού. Αυτή η εσωτερική αναδιανομή του 

Ρ παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις, όπως σε αναπνευστική αλκάλωση 

εξαιτίας δηλητηρίασης από σαλυκιλικά, σε χορήγηση γλυκόζης, φρουκτό-

ζης, ινσουλίνης, επινεφρίνης, ντοπαμίνης, σαλβουταμόλης, θεοφυλλίνης 

και αυξητικών παραγόντων (ερυθροποιητίνη και granulocyte-macrophage 

colony-stimulating factors). Είναι προφανές ότι ο κίνδυνος υποφωσφαται-

μίας αυξάνει με τα προαναφερθέντα φάρμακα όταν ταυτόχρονα συνυπάρ-

χει ένδεια Ρ (υποθρεπτικοί ασθενείς, αλκοολικοί ή με αρρύθμιστο σακχα-

ρώδη διαβήτη που εμφανίζουν νεφρικές απώλειες Ρ εξαιτίας ωσμωτικής 

διούρησης).
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2.3. Υποφωσφαταιμία εξαιτίας μειωμένης εντερικής απορρόφησης Ρ

Υποφωσφαταιμία έχει επανειλημμένα σχετιστεί με τη χορήγηση αντιό-

ξινων (δεσμευτικών του φωσφόρου). Τα φάρμακα αυτά όχι μόνο δεσμεύ-

ουν το Ρ που περιέχεται στις τροφές, αλλά επιπρόσθετα συμβάλλουν στην 

αποβολή του ενδογενούς Ρ που εκκρίνεται από το λεπτό έντερο στα πλαί-

σια της απορροφητικής διεργασίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ήπια-μέτρια 

χρήση αυτών των σκευασμάτων δεν επηρεάζει συνήθως την ομοιοστασία 

του Ρ, αφού η διαιτητική πρόσληψη υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες. 

Πράγματι, σε μία μελέτη με υγιείς εθελοντές απαιτήθηκαν 3 μήνες για το 

συνδυασμό δίαιτας πτωχής και λήψης αντιόξινων ώστε να μειωθεί ο Ρ του 

ορού στα επίπεδα 1 mg/dl. Έτσι, η μακροχρόνια χορήγηση δεσμευτικών 

του φωσφόρου (αντιόξινων) θεωρείται παράγοντας κινδύνου για την εμφά-

νιση υποφωσφαταιμίας, ακόμη και σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική 

νόσο (οντότητα που χαρακτηρίζεται από κατακράτηση Ρ).

2.4. Υποφωσφαταιμία εξαιτίας αυξημένης νεφρικής αποβολής Ρ

Διουρητικά: Υποφωσφαταιμία εξαιτίας απρόσφορης φωσφατουρίας 

παρατηρείται μετά από αναστολή της καρβονικής ανυδράσης με ακετα-

ζολαμίδη. Πράγματι, η ακεταζολαμίδη είναι το πιο ισχυρό φωσφατουρικό 

διουρητικό, επειδή όπως ήδη αναφέρθηκε η επαναρρόφηση του Ρ λαμβά-

νει χώρα κυρίως στο εγγύς σωληνάριο. Τα θειαζιδικά διουρητικά και η ινδα-

παμίδη αυξάνουν τη νεφρική αποβολή του Ρ διαμέσου άμεσης επίδρασης 

στην άπω σωληναριακή επαναρρόφηση του Ρ, αναστολής της καρβονικής 

ανυδράσης ή τέλος διαμέσου υποκαλιαιμίας ή υπομαγνησιαιμίας. Τα διου-

ρητικά της αγκύλης έχουν ήπια φωσφατουρική δράση, αφού δρουν στην 
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αγκύλη του Henle όπου η επαναρρόφηση του Ρ είναι ελάχιστη.

Διφωσφονικά: Ήπια, παροδική και συνήθως ασυμπτωματική υποφω-

σφαταιμία συχνά συνοδεύει τη θεραπεία με διφωσφονικά. Η μείωση των 

επιπέδων του Ρ αποδίδεται στη σημαντική αύξηση της PTH, που προκαλεί 

η απότομη πτώση της συγκέντρωσης του ασβεστίου του ορού που ακο-

λουθεί τη χορήγηση διφωσφωνικών.

Φάρμακα που προκαλούν σύνδρομο Fanconi: To σύνδρομο Fan-

coni χαρακτηρίζεται από διαταραχή στην απορρόφηση διττανθρακικών, Ρ, 

γλυκόζης, αμινοξέων και ουρικού οξέος στο εγγύς σωληνάριο. Συνεπώς, 

σε αυτές τις περιπτώσεις μεταβολική οξέωση, υποφωσφαταιμία, γλυκοζου-

ρία, αμινοξιουρία και υπουριχαιμία μπορεί να παρατηρηθεί. Τα φάρμακα 

που προκαλούν σύνδρομο Fanconi και υποφωσφαταιμία είναι τα αντινεο-

πλασματικά (ifosfamide, streptozocin, azacitidine, suramin), τα αντιβιοτικά 

(τετρακυκλίνη, αμινογλυκοσίδες) και τα αντιεπιληπτικά (βαλπροϊκό οξύ).

Διάφορα: Υποφωσφαταιμία διαμέσου αυξημένης νεφρικής αποβολής 

Ρ μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε έκπτυξη του εξωκυττάριου όγκου 

(λ.χ. εξαιτίας φαρμάκων που προκαλούν SIADH ή χορήγηση νατριούχων 

ορών), αλλά και ως επιπλοκή της θεραπείας με οιστρογόνα, mestranol, 

ακυκλοβίρη ή ιmatimib mesylate.

2.5. Υποφωσφαταιμία που οφείλεται σε περισσότερους του ενός 

μηχανισμούς

Φάρμακα που προκαλούν ένδεια βιταμίνης D3 ή αντίσταση στη 

δράση της: Η ανεπάρκεια βιταμίνης D3 μπορεί να οδηγήσει σε υποφω-

σφαταιμία μειώνοντας την εντερική απορρόφηση Ρ, αλλά και διαμέσου της 

πρόκλησης υπασβεστιαιμίας και δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 
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που προκαλεί αυξημένη νεφρική αποβολή Ρ. Συνεπώς, φάρμακα που προ-

καλούν ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 ή αντίσταση στη δράση της (φαινυτοΐ-

νη, φαινοβαρβιτάλη, καρβαμαζεπίνη, ισονιαζίδη, θεοφυλλίνη, ριφαμπικίνη) 

είναι δυνητικά αίτια υπασβεστιαιμίας.

Υπερδοσολογία ακεταμινοφαίνης: Η δηλητηρίαση με ακεταμινοφαί-

νη έχει περιγραφεί επανειλημμένα ως αίτιο υποφωσφαταιμίας. Φαίνεται ότι 

υπάρχει συσχέτιση του βαθμού της υποφωσφαταιμίας και της βαρύτητας 

της ηπατικής βλάβης που προκαλεί η ακεταμινοφαίνη. Έχουν προταθεί η 

διακίνηση του Ρ εντός των κυττάρων (εξαιτίας του υπεραερισμού ή της 

χορήγησης γλυκόζης σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια) και η αυξημένη 

νεφρική απώλεια Ρ (εξαιτίας μείωσης στον ουδό σωληναριακής επαναρρό-

φησης του Ρ) ως υπεύθυνοι μηχανισμοί για την πρόκληση της υποφωσφα-

ταιμίας από υπερδοσολογία ακεταμινοφαίνης.

Παρεντερική χορήγηση σιδήρου: Η παρεντερική χορήγηση σιδήρου 

έχει ενοχοποιηθεί ως αίτιο υποφωσφαταιμίας, διαμέσου αυξημένης νε-

φρικής αποβολής Ρ (τοξική δράση του σιδήρου στα νεφρικά σωληνάρια ή 

αναστολή της διάσπασης του FGF-23 που όπως ήδη αναφέρθηκε μειώνει 

την επαναρρόφηση Ρ στα εγγύς σωληνάρια). Η αναστολή της 1α-υδροξυ-

λίωσης της βιταμίνης D3 επίσης έχει προταθεί ως υποκείμενος μηχανισμός 

υποφωσφαταιμίας μετά από παρεντερική χορήγηση σιδήρου.

2.6. Θεραπεία υποφωσφαταιμίας που οφείλεται σε φάρμακα-συ-

μπεράσματα

Η υποφωσφαταιμία εμφανίζεται συχνά ως επιπλοκή φαρμακευτικής 

αγωγής που χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη. Ωστόσο, 

στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή είναι ασυμπτωματική και δεν απαι-
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τεί ιδιαίτερη θεραπεία πλην της διακοπής του υπεύθυνου φαρμάκου (εάν 

είναι εφικτό) και της διόρθωσης άλλων πιθανών υποκείμενων αιτίων (λ.χ. 

χορήγηση βιταμίνης D3 σε περιπτώσεις ανεπάρκειάς της). Χορήγηση Ρ 

ενδείκνυται σε συμπτωματικούς ασθενείς ή όταν συνυπάρχουν παράγο-

ντες που οδηγούν σε χρόνια ένδεια Ρ (λ.χ. σωληναριοπάθειες). Ο ασφαλέ-

στερος τρόπος χορήγησης Ρ είναι από του στόματος, αφού η ενδοφλέβια 

αγωγή (ιδιαίτερα σε μεγάλες ποσότητες) μπορεί να προκαλέσει συμπτω-

ματική υπασβεστιαιμία οδηγώντας σε τετανία, υπόταση και δυνητικά θα-

νατηφόρες καρδιακές αρρυθμίες. Η ενδοφλέβια χορήγηση Ρ απαιτείται σε 

περιπτώσεις σοβαρής (<1 mg/dl) συμπτωματικής υποφωσφαταιμίας μέχρι 

τα επίπεδα του Ρ του ορού υπερβούν το κριτικό όριο του 1 mg/dl, οπότε 

συνεχίζεται η perOs αγωγή. Η συγκέντρωση του Ρ του ορού θα πρέπει να 

υπολογίζεται κάθε 6 ώρες αφού συχνά είναι απρόβλεπτη η ανταπόκριση 

στη χορήγηση Ρ.
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Ερωτήσεις

1. Για την υπασβεστιαιμία όλα τα παρακάτω είναι σωστά εκτός από:

α) Τα ακτινοσκιαστικά που έχουν βάση το γαδολίνιο (gadodiamide and ga-

doversetamide) προκαλούν συμπτωματική υπασβεστιαιμία;

β) Η υπασβεστιαιμία που αποδίδεται σε υπομαγνησιαιμία δε μπορεί να 

διορθωθεί με τη χορήγηση ασβεστίου αν ταυτόχρονα δεν χορηγηθεί μα-

γνήσιο;

γ) Η υπερμαγνησιαιμία μπορεί να προκαλέσει υπασβεστιαιμία;

δ) Η κατάχρηση αλκοόλ συνοδεύεται συχνά από υπασβεστιαιμία;
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2. Όλα τα παρακάτω φάρμακα προκαλούν υπασβεστιαιμία εκτός 

από:

α) Cinacalcet;

β) Διφωσφονικά;

γ) Διουρητικά της αγκύλης;

δ) Λίθιο;

ε) α + δ;

3. Το πιο ισχυρό φωσφατουρικό διουρητικό είναι:

α) Φουροσεμίδη;

β) Υδροχλωροθειαζίδη;

γ) Σπειρονολακτόνη;

δ) Ακεταζολαμίδη;

4. Για την υποφωσφαταιμία όλα τα παρακάτω είναι σωστά εκτός 

από:

α) Η μαννιτόλη προκαλεί συχνά υποφωσφαταιμία εξαιτίας της ισχυρής φω-

σφατουρικής δράσης της;

β) Υποφωσφαταιμία διαμέσου αυξημένης νεφρικής αποβολής Ρ μπορεί να 

παρατηρηθεί σε έκπτυξη του εξωκυττάριου όγκου;

γ) Η δηλητηρίαση με ακεταμινοφαίνη έχει περιγραφεί επανειλημμένα ως 

αίτιο υποφωσφαταιμίας;

δ) Η παρεντερική χορήγηση σιδήρου προκαλεί υποφωσφαταιμία διαμέσου 

αυξημένης νεφρικής αποβολής Ρ;
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5. Όλα τα παρακάτω φάρμακα προκαλούν σύνδρομο Fanconi και 

υποφωσφαταιμία εκτός από:

α) Ifosfamide;

β) Πιογλιταζόνη;

γ) Αμινογλυκοσίδες;

δ) Καρβαμαζεπίνη;

ε) β + δ;

Απαντήσεις

1. α

2. δ

3. δ

4.  α

5. ε
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Προεδρείο: Νικόλαος Νικολακάκης, Ιωάννης Παπαδάκης
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Ελένη Μάνου
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Μεταβολισμός ασβεστίου και φωσφόρου στη 
χρόνια νεφρική νόσο (πριν το τελικό στάδιο)

Ελένη Μάνου
Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Νεφρολογικό Τμήμα 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Κύρια σημεία

- Η εξέλιξη της ΧΝΝ συνδέεται άρρηκτα μ’ ένα σύνολο αλληλοεπηρεαζόμενων 

μεταξύ τους παθοφυσιολογικών μηχανισμών που οδηγούν στην εγκατάσταση της 

οντότητας που ονομάζεται διεθνώς Chronic kidney disease - mineral and bone dis-

order, CKD-BMD και ξεκινά ήδη από τα πρώτα στάδια της νεφρικής δυσπραγίας

- Η πρώιμη ύπαρξη της CKD-BMD έχει σε μεγάλο βαθμό υποεκτιμηθεί και κυρί-

ως υποδιαγνωστεί εξαιτίας του ότι οι υποκείμενες βλάβες δεν είναι συχνά ορατές ή 

αντιληπτές, ούτε από τους ασθενείς, αλλά ούτε από τους θεράποντες ιατρούς τους

- Ο μεταβολισμός Ca και Ρ στην πρώιμη ΧΝΝ καθορίζεται από πολλές παρα-

μέτρους, οι βασικές από τις οποίες είναι: α) η προσπάθεια αποφυγής της κατακρά-

τησης του P, β) η μειωμένη παραγωγή της ενεργού μορφής της vit D, γ) η τάση για 

πρόκληση υπασβεστιαιμίας και δ) η ορμονική απάντηση του οργανισμού «απένα-

ντι» στις μεταβολές αυτές

- Σε μία «φωσφορο-κεντρική» θεώρηση ο ίδιος ο Ρ και ο μεταβολισμός του στην 

πρώιμη ΧΝΝ αποτελεί τον ισχυρό κρίκο που συνδέει μεταξύ τους τους παθοφυ-

σιολογικούς μηχανισμούς ανάπτυξης της BMD-CKD, ενώ η διατήρηση της επιζη-

τούμενης νορμοφωσφαταιμίας επιτυγχάνεται δια των αντισταθμιστικά αυξημένων 

επιπέδων των φωσφατουρικών ορμονών

- Ο ρόλος των VDRs και των CaSRs αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην παθογένεια 

της BMD-CKD στην πρώιμη XNN, αφού οι υποδοχείς αυτοί συνδέονται τόσο με τη 

μειονεκτική δράση της ενεργού 1,25(OH)2D3, όσο και με το διαταραγμένο μεταβο-

λισμό του Ca
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- H ΡΤΗ και ο FGF23 αποτελούν τις 2 βασικές ορμονικές οδούς με τις οποίες 

ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλλει πρώιμα, διαμέσου των νεφρών, το πλεο-

νάζον φορτίο του Ρ που αθροίζεται με την εξέλιξη της ΧΝΝ, η σχέση της αύξησης 

του FGF23 και του P, όπως και εκείνη της ΡΤΗ, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη 

μείωση του GFR, με τη διαφορά ότι ο Ρ στα πρώιμα στάδια ΧΝΝ κυμαίνεται μέσα 

στα φυσιολογικά όρια

- Ο διαιτητικός και ίσως και φαρμακευτικός περιορισμός του Ρ με φωσφορο-

δεσμευτικά σκευάσματα ενδείκνυται στην πρώιμη ΧΝΝ επιφέροντας θετικά αποτε-

λέσματα εξαιτίας της σημαντικής νεφρικής λειτουργίας που διαθέτουν οι ασθενείς 

αυτοί, ενώ οι υπόλοιπες πιο ειδικές θεραπείες απαιτούν συχνή παρακολούθηση και 

μετρήσεις των απαραίτητων παραμέτρων για τη διασφάλιση της σωστής αντιμετώ-

πισης και την αποφυγή της «υπερ-θεραπείας»

1. Εισαγωγή

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) συνοδεύεται από ένα μεγάλο φάσμα 

διαταραχών που αφορούν, τόσο στο μεταβολισμό του ασβεστίου (Ca) και 

του φωσφόρου (P), όσο και στις σχετιζόμενες με αυτά κλασικές ορμόνες 

όπως η παραθορμόνη (PTH) και η βιταμίνη D3 (vit D) καθώς και νεώτεροι 

πολύ σημαντικοί δείκτες, με κύριο εκπρόσωπο τον ινοβλαστικό αυξητικό 

παράγοντα 23 (Fibroblast Growth Factor, FGF23). Οι παραπάνω παρά-

μετροι συμμετέχουν σ’ ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλοεπηρεαζόμενων 

μεταξύ τους παθοφυσιολογικών μηχανισμών, που συνδέονται άρρηκτα με 

την εξέλιξη της ίδιας της νεφρικής νόσου. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξη-

θεί το ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών αυτών, 

έχουν αναθεωρηθεί παλαιότερες απόψεις, ενώ η έγκαιρη διάγνωση των 

διαταραχών σε πρωιμότερα στάδια μπορεί να βοηθήσει στην ορθότερη και 

ασφαλέστερη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με ΧΝΝ(1).



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

438

Διεθνώς έχει επικρατήσει ο όρος «Chronic kidney disease - mineral and 

bone disorder, CKD-BMD» ή σε μετάφραση «Διαταραχή των οστών και 

των μετάλλων στη ΧΝΝ», αντικαθιστώντας τους παλαιότερους όρους της 

νεφρικής οστεοδυστροφίας ή της νεφρικής οστικής νόσου. Είναι πλέον σα-

φές ότι δεν πρόκειται για μία οστική απλώς διαταραχή, αλλά για μία νόσο 

με συστηματικό χαρακτήρα που αφορά και εξωσκελετικούς ιστούς όπως 

το καρδιαγγειακό σύστημα, συμβάλλοντας στη νοσηρότητα και θνητότητα 

των ασθενών αυτών(2) (Πίνακας 1).

Ορισμός της CKD-BMD: Συστηματική διαταραχή του μεταβολισμού 

των μετάλλων και των οστών που οφείλεται στη ΧΝΝ και εκδηλώνεται με 

ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμό αυτών:

 Διαταραχές • Ca, P, PTH ή vit D

Διαταραχές της οστικής ανακατασκευής, μεταλλοποίησης, οστικού όγκου, • 

ανάπτυξης και ισχύος

 Καρδιακές, αγγειακές ή μαλακών μορίων επασβεστώσεις• 

Πίνακας 1: Ορισμός της οντότητας CKD-BMD(2)

2. ΧΝΝ και επίπεδα Ca και Ρ

2.1. Γενικές αρχές

Είναι αλήθεια ότι οι διαταραχές του Ca και Ρ στη ΧΝΝ έχουν μελετηθεί 

ευρέως σε ασθενείς που βρίσκονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 

σε τελικό στάδιο και σε θεραπεία υποκατάστασης, είτε με αιμοκάθαρση, 

είτε με περιτοναϊκή κάθαρση. Αντίθετα, η μελέτη ασθενών σε πρωιμότερα 

στάδια ΧΝΝ (στάδιο ΙΙ, ΙΙΙ, ή IV) είναι σαφώς πιο περιορισμένη, ενώ οι συ-

στάσεις ή οι κατευθυντήριες οδηγίες γι’ αυτά τα στάδια προκύπτουν κατά 
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κύριο λόγο από τις γνώμες των ειδικών (expert opinions), καθώς και από 

προέκταση (extrapolation) των όσων ήδη ισχύουν στο τελικό στάδιο και 

έχουν σε μεγάλο βαθμό καθιερωθεί(3). Ίσως τελικά η πρώιμη ύπαρξη όλων 

αυτών των διαταραχών να έχει σε μεγάλο βαθμό υποεκτιμηθεί και κυρίως 

υποδιαγνωστεί εξαιτίας του ότι οι υποκείμενες βλάβες δεν είναι συχνά ορα-

τές ή αντιληπτές, ούτε από τους ασθενείς, αλλά δυστυχώς ούτε από τους 

θεράποντες ιατρούς τους. Αυτό βέβαια έχει ως επακόλουθο την έκθεση των 

ασθενών σε κινδύνους που αφορούν κατά κύριο λόγο την καρδιά και τα αγ-

γεία, όπως οι αγγειακές επασβεστώσεις, οι βαλβιδοπάθειες, η υπερτροφία 

της αριστεράς κοιλίας, οι καρδιακές αρρυθμίες, αλλά και το μυοσκελετικό 

σύστημα, όπως η οστεοπόρωση και ο αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων, η 

παρουσία επασβεστώσεων στα μαλακά μόρια και τα οστικά άλγη.

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει σχετίζεται με το ποιά συνήθως 

είναι καθώς και το ποιά θα έπρεπε να είναι τα επίπεδα Ca και Ρ στους 

ασθενείς με ΧΝΝ «πριν το τελικό στάδιο». Aς σημειωθεί ότι ως προτελικό 

ορίζεται σαφώς το στάδιο IV που με βάση το ρυθμό σπειραματικής διήθη-

σης (Glomerular Filtration Rate, GFR) αντιστοιχεί σε επίπεδα GFR≤30 ml/

min και ≥15 ml/min. Στην καθημερινή όμως πρακτική, στον όρο αυτό συ-

μπεριλαμβάνεται συχνά και το στάδιο ΙΙΙ, ενώ οι αναφορές αρχίζουν ακόμη 

πιο νωρίς, αφού ήδη από το στάδιο ΙΙ περιγράφονται στοιχεία ύπαρξης της 

προαναφερθείσας οντότητας CKD-BMD. Για να γίνει αναφορά και πάλι με 

αριθμούς, τα παραπάνω μεταφράζονται σε επίπεδα GFR≤60 ml/min και 

≥15 ml/min, ενώ όσον αφορά στο στάδιο ΙΙ (GFR≤90 ml/min και≥60 ml/

min), αν και σαφώς σπανιότερες, οι διαταραχές στο μεταβολισμό Ca και Ρ 

είναι υπαρκτές.
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2.2. Στοιχεία παθοφυσιολογίας

Η απώλεια των νεφρώνων κατά την εξέλιξη της ΧΝΝ επηρεάζει άμεσα, 

αλλά και έμμεσα το μεταβολισμό του Ca και P. Έχουν προταθεί πολλοί 

μηχανισμοί για το ποιά είναι χρονικά η σειρά με την οποία εξελίσσονται 

οι διαταραχές, τι προηγείται και τι έπεται, πόσο «φωσφορο-κεντρική» ή 

«ασβεστιο-κεντρική» είναι η πρωταρχική βλάβη, πάντοτε βέβαια υπό την 

επίδραση του σύμφυτου με τα παραπάνω ορμονικού περιβάλλοντος, είτε 

αυτό αφορά στη vit D και στην ΡΤΗ, είτε στο νεώτερο FGF23.

Οι βασικές συνιστώσες που καθορίζουν τον παραπάνω μεταβολισμό 

στη ΧΝΝ πριν το τελικό στάδιο διαφέρουν σε αρκετά σημεία από τις αντί-

στοιχες στο τελικό και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: α) η προσπάθεια 

αποφυγής της κατακράτησης του P, β) η μειωμένη παραγωγή της ενεργού 

μορφής της vit D, δηλαδή της καλσιτριόλης ή 1,25 (ΟΗ)2D3, γ) η τάση για 

πρόκληση υπασβεστιαιμίας και δ) η ορμονική απάντηση του οργανισμού 

«απέναντι» στις μεταβολές αυτές. Στις κατηγορίες αυτές εμπεριέχεται όλη 

η παθογένεια των διαφόρων μορφών οστικής νόσου, από το δευτεροπα-

θή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΔΥΠΘ) ως την αδυναμική νόσο, καθώς και η 

πολύ σημαντική καρδιαγγειακή νοσηρότητα, για τα οποία όμως δεν θα γί-

νει εκτενής αναφορά, αφού αποτελούν συγκεκριμένα κεφάλαια στο παρόν 

σύγγραμμα. Στη συνέχεια οι αναφορές που θα γίνουν αφορούν κυρίως 

στο σκέλος του ΔΥΠΘ που αποτελεί την κύρια και περισσότερο μελετημέ-

νη μορφή οστικής νόσου στα πλαίσια της CKD-BMD στα πρώιμα στάδια 

ΧΝΝ.

Ας γίνει αναφορά ενδεικτικά σε κάποια σημεία για καθεμία από τις πα-

ραπάνω παραμέτρους, εστιάζοντας στα 2 στοιχεία (Ca και Ρ) και ξεκινώ-

ντας πρώτα από το σκέλος του Ρ που φαίνεται ότι αποτελεί τον ακρογωνι-
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αίο λίθο στην εγκατάσταση της CKD-BMD.

α) Προσπάθεια αποφυγής της κατακράτησης του P: Φυσιολογικά, 

τα 2/3 της καθημερινής πρόσληψης του Ρ με την τροφή αποβάλλονται δια-

μέσου των υγιών νεφρών, ενώ το υπόλοιπο 1/3 απομακρύνεται διαμέσου 

των κοπράνων, με την ανόργανη μορφή του και στις 2 περιπτώσεις. Βασι-

κό σημείο της ομοιοστασίας του αποτελεί η συνεχής ενδομετακίνησή του 

(3 mg/kgΒΣ/24ωρο) μεταξύ μιας εξωκυττάριας δεξαμενής (pool) και του 

σκελετού που όπως είναι γνωστό κατέχει το 85% του συνολικού ποσού Ρ 

των 700 gr περίπου στον οργανισμό, με τη μορφή του υδροξυαπατίτη(4). 

Η παραπάνω αμοιβαία ανταλλαγή εξυπηρετεί αφενός τους πολλαπλούς 

ρόλους του Ρ σε επίπεδο κυτταρικής λειτουργίας και αφετέρου το φυσιολο-

γικό οστικό μεταβολισμό (bone turnover). Νεότερες απόψεις υποστηρίζουν 

την ύπαρξη ειδικών «αισθητήρων Ρ» (P sensors) σε κυτταρικό επίπεδο, 

τόσο του εντερικού, όσο και του νεφρικού επιθηλίου που φαίνεται να κα-

θορίζουν την ομοιόσταση του Ρ, ίσως και ανεξάρτητα από τους ως τώρα 

αποδεκτούς ορμονικούς μηχανισμούς ρύθμισης, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο 

να έχει μελετηθεί στη ΧΝΝ(5).

Είναι γνωστό ότι το πάσχον σωληνάριο χάνει προοδευτικά πολλές από 

τις βασικές δυνατότητες συμμεταφοράς/αντιμεταφοράς ιόντων ή άλλων 

μορίων διαμέσου ή παρά των επιθηλιακών κυττάρων στα διάφορα τμήμα-

τα του νεφρώνα. Αν και στη ΧΝΝ θα αναμενόταν διαταραχή της παραπάνω 

νεφρικής απέκκρισης του P, φαίνεται ότι οι πάσχοντες νεφροί διατηρούν 

τη δυνατότητα μιας τέτοιας αποβολής ακόμη και σε προχωρημένα στάδια 

βλάβης. Η υπόθεση της «ανταλλαγής» ή του «συμβιβασμού» («trade off» 

hypothesis) που είχε εκφραστεί στις αρχές της 10ετίας του ΄70, χαρακτήρι-

ζε την παρατηρούμενη από τότε αύξηση των επιπέδων της ΡΤΗ ορού σε 

ασθενείς με ΧΝΝ ή αλλιώς την εμφάνιση του ΔΥΠΘ, ως μία προσπάθεια 
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προσαρμογής του οργανισμού στις νέες συνθήκες νεφρικής δυσπραγίας, 

με στόχο την επαρκή αποβολή του Ρ από τους εναπομείναντες νεφρώνες 

διαμέσου της φωσφατουρικής δράσης της ορμόνης αυτής, χωρίς βέβαια 

τότε να ήταν γνωστές οι παράμετροι - κλειδιά στις οποίες οφείλονταν η κι-

νητοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού(6). Έτσι, τα επίπεδα Ρ ορού παραμέ-

νουν συνήθως σε φυσιολογικά επίπεδα μεταξύ 2,5 και 4,5 mg/dl διαμέσου 

διαφόρων αντισταθμιστικών μηχανισμών σχεδόν μέχρι το τελικό στάδιο 

ΧΝΝ(7). Δύο μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών (n=3490 και n=1814 αντί-

στοιχα) έδειξαν ότι τα επίπεδα Ρ παρέμεναν φυσιολογικά μέχρι ο GFR να 

φτάσει στα 30 ml/min και στη συνέχεια αυξάνονταν αντιστρόφως ανάλογα 

με τη μείωση του GFR(8,9). Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την προ-

φανή νορμοφωσφαταιμία στα πρώιμα στάδια, μελέτες που έχουν συσχετί-

σει την παρουσία επιπέδων P ορού, ακόμη και στα ανώτερα φυσιολογικά 

όρια, με την εξέλιξη της ίδιας της ΧΝΝ ενοχοποίησαν τον Ρ για ταχύτερη 

επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, πιθανά διαμέσου οδών που σχετίζο-

νται με αιμοδυναμικές μεταβολές ή επασβεστώσεις του ίδιου του νεφρικού 

παρεγχύματος(10).

Σε μία «φωσφορο-κεντρική», όπως ήδη αναφέρθηκε, θεώρηση ο ίδιος 

ο Ρ και ο μεταβολισμός του στην πρώιμη ΧΝΝ αποτελεί τον ισχυρό κρί-

κο που συνδέει τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της ανάπτυξης της 

BMD-CKD. Ο πάσχων οργανισμός στηρίζει τη συνολική του προσπάθεια 

να διατηρήσει την επιζητούμενη νορμοφωσφαταιμία, όσο περισσότερο εί-

ναι αυτό εφικτό σε βάθος χρόνου, στην κινητοποίηση μηχανισμών που 

προάγουν τη νεφρική απέκκριση του Ρ διαμέσου αυξημένων επιπέδων 

των φωσφατουρικών ορμονών, με κύριους εκπροσώπους την ΡΤΗ και τον 

παράγοντα FGF23. Kαι οι 2 αυτές ορμόνες ευνοούν την αυξημένη σωλη-

ναριακή απέκκριση του Ρ διαμέσου αναστολής του συμμεταφορέα Na-Pi 
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IIa στο εγγύς σωληνάριο(11). Όμως ο ρόλος του Ρ δεν περιορίζεται απλά στο 

επίπεδο νεφρικής απομάκρυνσής του, αφού υπάρχουν και άλλες έμμεσες 

συνιστώσες του μεταβολισμού του στη ΧΝΝ που σχετίζονται με τη διατα-

ραγμένη δράση της vit D, τη συνυπάρχουσα τάση για υπασβεστιαιμία, την 

απευθείας δράση του πάνω στην παραθυρεοειδική λειτουργία, καθώς και 

την ίδια την παραγωγή του FG23, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Συμπερασματικά, όσον αφορά στο σκέλος της νεφρικής δυσπραγίας 

ως προς την αποβολή του Ρ διαμέσου των νεφρών, είναι σαφές και έχει κα-

ταδειχτεί σε πολλές μελέτες ότι αν και η υπερφωσφαταιμία συναντάται σε 

προχωρημένη ΧΝΝ, τουλάχιστον IV και V στάδιο, οι «βλαβερές συνέπειές» 

της εμφανίζονται ακόμη και στα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα. Για το λόγο 

αυτό είναι ζωτικής σημασίας, τόσο ο διαιτητικός περιορισμός του Ρ, όσο 

και η εξωγενής προσπάθεια απομάκρυνσής του από τον πεπτικό σωλήνα 

διαμέσου των διαφόρων φωσφοροδεσμευτικών σκευασμάτων, ήδη από τα 

πρώιμα στάδια της ΧΝΝ.

β) Μειωμένη παραγωγή vit D: Ο φυσιολογικός νεφρός αποτελεί το 

υπεύθυνο όργανο για την παραγωγή της ενεργού μορφής 1,25(ΟΗ)2D3 

(καλσιτριόλης) διαμέσου του ειδικού ενζύμου 1α-υδροξυλάση που μετα-

τρέπει την ηπατικής προέλευσης 25(ΟΗ)D3 στην ενεργό 1,25(ΟΗ)2D3 με 

την προσθήκη ενός -ΟΗ στη θέση C-1. Όπως είναι γνωστό όλες οι μορ-

φές της vit D είναι σημαντικές, αλλά κυρίως εκείνη της καλσιτριόλης συνι-

στά μία πολυδύναμη ορμόνη που δρα σε επίπεδο DNA διαμέσου ειδικών 

υποδοχέων (Vitamin D Receptors, VDRs) σχεδόν σ’ όλους τους ιστούς, 

ξεφεύγοντας κατά πολύ από τα όρια μιας απλής βιταμίνης. Ο ρόλος της 

στη ΧΝΝ εμπλέκεται σαφώς στο μεταβολισμό του Ca και του Ρ, είτε άμεσα 

δια της εντερικής απορρόφησης και νεφρικής απέκκρισης ή επαναρρόφη-

σης, είτε έμμεσα διαμέσου μεταβολών στα επίπεδα των «συνυπεύθυνων» 
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ορμονών (PTH και FGF23). Ως προς το σκέλος της απορρόφησης του 

προσλαμβανομένου με την τροφή Ca και Ρ από το έντερο, αυτή γίνεται 

διαμέσου της καλσιτριόλης (1,25(ΟΗ)2D3 - dependent), είτε με τη βοήθεια 

επιθηλιακών διαύλου ασβεστίου (epithelial calcium channels) και άλλων 

ειδικών ενδοκυττάριων μορίων (calbindins, Ca pumps), είτε διαμέσου του 

Νa-Pi συμμεταφορέα στο εντερικό επιθήλιο, ανάλογου μ’ εκείνο στο νε-

φρικό, αντίστοιχα(12). Από την άλλη πλευρά η καλσιτριόλη έχει θέση και 

στη «διαχείριση» του Ca και του Ρ από τους νεφρούς, προάγοντας την 

απέκκριση του Ca (υπερασβεστιουρία) και αντίθετα συμβάλλοντας στην 

επαναρρόφηση του P (υποφωσφατουρία).

Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει τη μείωση των επιπέδων της 

1,25(ΟΗ)2D3 προϊούσας της έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας(13). Είναι 

ευνόητο ότι η απώλεια νεφρικής μάζας οδηγεί σε μείωση του ενζύμου 1α-

υδροξυλάση με απότοκο την αδυναμία διενέργειας της προαναφερθείσας 

υδροξυλίωσης και επομένως τα χαμηλά επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3. Η θέση 

παραγωγής του παραπάνω ενζύμου βρίσκεται στα μιτοχόνδρια των επιθη-

λιακών κυττάρων των εγγύς σωληναρίων. Για το λόγο αυτό έχει περιγραφεί 

ότι η ΧΝΝ διαμεσοσωληναρικής αιτιολογίας χαρακτηρίζεται από χαμηλότε-

ρα επίπεδα καλσιτριόλης συγκριτικά με άλλα πρωτοπαθή νοσήματα. Έχουν 

καταγραφεί σημαντικά ποσοστά χαμηλών επίπεδων καλσιτριόλης στα στά-

δια ΙΙΙ και IV που κυμαίνονται στο 40% και 80% αντίστοιχα(3). Η άποψη 

ότι τα επίπεδα της βιταμίνης αυτής μειώνονται ήδη από τα αρχικά στάδια 

της νεφρικής νόσου (GFR<70 ml/min) υποστηρίχτηκε από μεγάλο αριθμό 

μελετών, αν και υπήρξαν ανακοινώσεις που κατέγραψαν φυσιολογικά ή 

και αυξημένα επίπεδα στην πρώιμη ΧΝΝ. To ίδιο φαίνεται να ισχύει και 

για την πρόδρομη μορφή της vit D, την 25(ΟΗ)D3, η ελάττωση της οποίας 

φαίνεται να σχετίζεται με τους διαιτητικούς περιορισμούς που επιβάλλονται 
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σ’ αυτούς τους ασθενείς (ας σημειωθεί ότι στην περίπτωση της 25(ΟΗ)D3 

οι μετρήσεις για τον προσδιορισμό των επιπέδων στο αίμα μεταβάλλονται 

με την εποχική διακύμανση ανάλογα με το βαθμό ηλιοφάνειας).

Ο βασικός ρόλος της 1,25(ΟΗ)2D3 στην παθογένεια του ΔΥΠΘ έχει 

προταθεί από πολύ παλιά και στη συνέχεια επαληθεύτηκε από πολλούς 

ερευνητές. Πώς όμως εμπλέκονται τα χαμηλά επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3 

στο μεταβολισμό του Ca και Ρ στην πρώιμη ΧΝΝ; Είναι εύλογο ότι ο κρίκος 

που αρχικά συνέδεε τον ελλειμματικό μεταβολισμό της 1,25(ΟΗ)2D3 και την 

εμφάνιση του ΔΥΠΘ, αποτελούσε το Ca, του οποίου η μειωμένη εντερική 

απορρόφηση, εξαιτίας έλλειψης της παραπάνω βιταμίνης, οδηγούσε σε 

πτώση των επιπέδων του στο αίμα, με αποτέλεσμα η υπασβεστιαιμία να 

διεγείρει την έκκριση της υπεύθυνης για τη διόρθωσή του ορμόνης, της 

PTH, οδηγώντας τελικά στην εγκατάσταση του ΔΥΠΘ. Αυτό αν και ισχύει 

και σήμερα αποτελεί μία απλουστευμένη εξήγηση εμπλοκής της vit D στο 

μεταβολισμό του Ca. Όσον αφορά στο Ρ και στη σχέση του με τη vit D, 

υπάρχει επίσης αλληλεπίδραση σε πολλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά ση-

μεία αυτής της σχέσης αποτελούν η μη επιθυμητή φόρτιση του οργανισμού 

με Ρ, εξαιτίας αυξημένης εντερικής απορρόφησης, ειδικά σε θεραπευτική 

χρήση της vit D ή νεώτερων αναλόγων της καθώς και η μείωση της δρα-

στικότητας της 1α-υδροξυλάσης, είτε εξαιτίας ανασταλτικής επίδρασης της 

συγκέντρωσης του ίδιου του ενδοκυττάριου Ρ στα σωληναρικά κύτταρα, 

είτε διαμέσου αύξησης των επίπεδων του FGF23 στο αίμα των ασθενών 

αυτών.

Βέβαια, όπως έχει αποδειχτεί, η συσχέτιση της χαμηλής 1,25(ΟΗ)2D3 

με την εμφάνιση του ΔΥΠΘ δεν περνά μόνο μέσα από το Ca και τον Ρ, 

αλλά οφείλεται στην απευθείας δράση της στους παραθυρεοειδείς αδένες 

σε μετα-μεταγραφικό (post-transcriptional) επίπεδο του γονιδίου της ΡΤΗ, 
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με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της σύνθεση και έκκρισης της ορμό-

νης από το παραθυρεοειδικό κύτταρo(14). Σημαντική θέση στο ρόλο της 

1,25(ΟΗ)2D3 στην πρώιμη ΧΝΝ και όχι μόνο, κατέχουν οι ειδικοί υποδοχείς 

της βιταμίνης, VDRs, των οποίων η ενεργοποίηση και η πυκνότητα στους 

ιστούς-στόχου (έντερο, παραθυρεοειδείς αδένες κ.ά) καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό την απαντητικότητα, τόσο στην ενδογενή, όσο και στην εξωγενώς 

χορηγούμενη vit D. Η ίδια η ουραιμία και η εξέλιξη της ΧΝΝ μειώνει τον 

αριθμό των VDRs παρακωλύοντας το φυσιολογική σύνδεση της βιταμίνης 

με τον υποδοχέα της.

γ) Η τάση για πρόκληση υπασβεστιαιμίας: Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως η κλασική αιτιολογία της υπασβεστιαιμίας στη ΧΝΝ είναι 

διττή, αφενός οφείλεται στη μειωμένη εντερική επαναρρόφηση εξαιτίας χα-

μηλών επιπέδων 1,25(ΟΗ)2D3 και αφετέρου στην ίδια την κατακράτηση του 

Ρ που σχηματίζει σύμπλοκο με το Ca, οδηγώντας έτσι στην πτώση των 

επιπέδων του ιονισμένου Ca στο αίμα. Η δεύτερη εξήγηση όμως αφορά 

στο τελικό στάδιο και στη θεραπεία υποκατάστασης και σαφώς δε φαίνεται 

να ισχύει στην περίπτωση της ΧΝΝ ΙΙΙ και IV σταδίου, αφού όχι μόνο ο Ρ 

δεν κατακρατείται αλλά αντίθετα αποβάλλεται περισσότερο από το νεφρι-

κό σωληνάριο. Ο ρόλος της υπασβεστιαιμίας στην εμφάνιση του ΔΥΠΘ 

φαίνεται ότι δεν υφίσταται στο βαθμό που αρχικά είχε θεωρηθεί, αφού έχει 

φανεί σε μελέτες ασθενών με πρώιμη ΧΝΝ ότι η PTH παρουσίαζε αύξη-

ση παρά τα φυσιολογικά επίπεδα Ca στο αίμα(14). Εκείνο που φαίνεται να 

εξηγεί καλύτερα την πιθανή εμφάνιση της υπασβεστιαιμίας είναι η μειω-

μένη ασβεστιαιμική απάντηση του σκελετού στη δράση της ΡΤΗ, η οποία 

επιδεινώνεται τόσο από την προϊούσα κατακράτηση του Ρ, όσο και από 

τα χαμηλά επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3. Για το λόγο αυτό ασθενείς σε στάδια 

πριν το τελικό έχουν καλύτερη ασβεστιαιμική απάντηση στην ΡΤΗ, εξαιτίας 
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τόσο της νορμοφωσφαταιμίας, όσο και της ύπαρξης, ακόμη, της ενεργού 

μορφής vit D στο αίμα.

Πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος των υποδοχέων Ca (Calcium 

Sensing Receptors, CaSRs), τόσο στην εμφάνιση του ΔΥΠΘ, όσο και στη 

ρύθμιση των επιπέδων Ca στο αίμα ασθενών με πρώιμη ΧΝΝ. Οι CaSRs 

αποτελούν ευαίσθητους εξειδικευμένους υποδοχείς στην επιφάνεια του 

παραθυρεοειδικού κυττάρου που «αισθάνονται» τις μεταβολές στη συ-

γκέντρωση των εξωκυττάριων ιόντων Ca και δίνουν σήμα στο κύτταρο να 

αυξομειώσει την έκκριση της ΡΤΗ ανάλογα με την τιμή του ιονισμένου Ca 

στο αίμα. Έτσι, ενώ η υπερασβεστιαιμία ενεργοποιεί τους υποδοχείς και 

μειώνει την έκλυση της αποθηκευμένης ΡΤΗ από τα εκκριτικά κοκκία, η 

υπασβεστιαιμία αντίθετα τους αδρανοποιεί προάγοντας την απελευθέρω-

ση της ορμόνης(15). Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ουραιμία ελαττώνει 

τον αριθμό των CaSRs στους παραθυρεοειδείς αδένες ασθενών με ΧΝΝ 

ανάλογα με τη μείωση που παρατηρείται και στους VDRs. Επειδή ο άξονας 

ΡΤΗ-Ca ρυθμίζεται κατά κύριο λόγο στο επίπεδο των υποδοχέων αυτών, ο 

ρόλος τους στην παθογένεια του ΔΥΠΘ θεωρείται πρωταγωνιστικός σ’ όλα 

τα στάδια ΧΝΝ. Η θέση των ασβεστιομιμητικών που αποτελούν αλλοστε-

ρικό ενεργοποιητή των CaSRs έχει κατακτήσει σημαντική θέση στη θερα-

πευτική φαρέτρα του ΔΥΠΘ στο τελικό στάδιο, με μελέτες που συνηγορούν 

και για τη θέση τους σε πρωιμότερα στάδια ΧΝΝ(16).

δ) H ορμονική απάντηση του οργανισμού «απέναντι» στις μεταβο-

λές Ca και Ρ: Η εμφάνιση του ΔΥΠΘ ως απότοκου της ΧΝΝ εκφραζόμενη 

με υψηλά επίπεδα ΡΤΗ στο αίμα και υπερπλασία των κύριων παραθυ-

ρεοειδικών κυττάρων (chief cells) αποτελεί παλιά και κλασική γνώση, της 

οποίας η παθογένεια φωτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα. Το γεγονός ότι η 

αύξηση των επιπέδων της ΡΤΗ συνιστά πρώιμο εύρημα στη ΧΝΝ και σχε-
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τίζεται αντιστρόφως ανάλογα με τη μείωση της τιμής του GFR έχει καταδει-

χθεί σε πολλές μελέτες. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε μία απ’ αυτές με μεγάλο 

αριθμό ασθενών (n=1814), σε επίπεδα GFR=60 ml/min το 60% των ασθε-

νών παρουσίαζε υψηλή ΡΤΗ, αλλά και ακόμη πιο πρώιμα (GFR=70-80 ml/

min) ένα ποσοστό 12% είχε ήδη επίπεδα ΡΤΗ πάνω από τα φυσιολογικά 

όρια(9).

Η αιτιολογία εμφάνισης του ΔΥΠΘ είναι πολυπαραγοντική με στόχο 

την ομαλοποίηση του διαταραγμένου μεταβολισμού Ca και Ρ, όπως αυτός 

εγκαθίσταται με την εξέλιξη της ΧΝΝ. Όλες οι παράμετροι που αναφέρθη-

καν προηγουμένως συντελούν στην αύξηση της ΡΤΗ διαμέσου αλληλο-

τροφοδοτούμενων μηχανισμών που αφορούν στην εντερική απορρόφηση 

Ca και Ρ, τη νεφρική απέκκριση του Ρ και την επαναρρόφηση του Ca και 

στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων καλσιτριόλης. Κόστος σ’ αυτή την 

προσπάθεια του οργανισμού αποτελεί η απώλεια της φυσιολογικής οστι-

κής ανακατασκευής και η εκδήλωση μακροπρόθεσμα, τόσο της οστικής 

νόσου, όσο και της καρδιαγγειακής νοσηρότητας.

Όμως στην πρώιμη ΧΝΝ τα επίπεδα νηστείας του Ca, P και συχνά και 

της καλσιτριόλης είναι συνήθως φυσιολογικά. Τίθεται επομένως το ερώτη-

μα αν η ΡΤΗ διαμέσου νεφρικής επαναρρόφησης του Ca, φωσφατουρίας 

και αυξημένης δραστικότητας της 1α-υδροξυλάσης θα μπορούσε να πετύ-

χει την παραπάνω ομαλοποίηση. Παρόλα αυτά τα επίπεδα ΡΤΗ από μόνα 

τους δεν είναι τόσο υψηλά ώστε να αποδοθεί αμιγώς σ’ αυτά η επίτευξη 

φυσιολογικών τιμών Ca και Ρ. Αυτό σημαίνει ότι κάποια άλλη οδός ενεργο-

ποιείται, πιθανά και πιο πρώιμα από εκείνη της ΡΤΗ, η οποία συμβάλλει 

στη διατήρηση της ισορροπίας αυτής. Εδώ έρχεται να προστεθεί ο πολύ 

σημαντικός ρόλος του FGF23, ενός φωσφατουρικού παράγοντα με χαρα-

κτήρες ορμόνης και με συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον στην εξέλιξη της 

CKD-BMD.
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Ο FGF23 αποτελεί μία πρωτεΐνη με ΜΒ=32 ΚDa που ανήκει στην οικο-

γένεια των φωσφατονινών και εκκρίνεται από τα οστεοκύτταρα (bone de-

rived). Μελετήθηκε αρχικά ως αιτιολογικός παράγοντας σε γονιδιακά νοσή-

ματα όπως η αυτοσωματικού κυρίαρχου τύπου υποφωσφαταιμική ραχίτιδα 

- οστεομαλακία. Οι 2 βασικές του δράσεις είναι η νεφρική απέκκριση του 

Ρ διαμέσου καταστολής της έκφρασης του Na-Pi συμμεταφορέα στα εγγύς 

σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα και η καταστολή της 1,25(ΟΗ)2D3, τόσο 

διαμέσου αναστολής του ενζύμου 1α-υδροξυλάση, όσο και διαμέσου ενερ-

γοποίησης του αδρανοποιητικού ενζύμου 24-υδροξυλάση που μετατρέπει 

την ενεργό μορφή της vit D σε αδρανείς μεταβολίτες(17). Ο FGF23 ασκεί τη 

βιολογική του δράση διαμέσου ενός σύμφυτου μ’ αυτόν υποδοχέα (FGFR-

receptor) και την παρουσία ενός συνυποδοχέα που ονομάζεται Klotho. Η 

τελευταία που εκφράζεται κυρίως στα νεφρικά σωληναριακά κύτταρα και 

όχι μόνο, συνιστά μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη που καθορίζει την ιστική 

ειδικότητα του FGF23 και είναι απαραίτητη για τη βιολογική του δράση. Το 

υπεύθυνο γονίδιο για την έκφραση αυτής της πρωτεΐνης ονομάζεται Κlotho 

gene και θεωρείται ως ένα γονίδιο κατά της γήρανσης, αφού η καταστολή 

του επιταχύνει το γήρας, ενώ αντίθετα η υπερέκφρασή του επιμηκύνει τη 

διάρκεια της ζωής(18). Δεν θα γίνει μεγαλύτερη αναφορά στη φυσιολογία 

του FGF23 και της Klotho επειδή γίνεται αναφορά εκτενέστερα σε άλλο 

κεφάλαιο.

Ποιός είναι όμως ο ρόλος του FGF23 στην πρώιμη ΧΝΝ και ποιά είναι η 

σχέση του με τις υπόλοιπες παραμέτρους; Ήδη αναφέρθηκε η άμεση επί-

δρασή του στα επίπεδα του Ρ και της καλσιτριόλης. Το τι συμβαίνει με την 

ΡΤΗ είναι λιγότερο σαφές και εξαρτάται από τις συνυπάρχουσες συνθήκες. 

Ο FGFR και η Klotho φαίνεται ότι εκφράζονται επίσης στα παραθυρεο-

ειδικά κύτταρα. Αρχικά θεωρήθηκε, με βάση δεδομένα σε πειραματόζωα 

αλλά και σε ανθρώπους, ότι τα αυξημένα επίπεδα FGF23 συνδυάζονταν 
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με επίσης αυξημένες τιμές ΡΤΗ(19). Το αν αυτή η αύξηση ήταν άμεση ή 

έμμεση εξαιτίας καταστολής της 1,25(ΟΗ)2D3 δεν ήταν εύκολο να διευκρι-

νιστεί. Νεώτερες όμως μελέτες έδειξαν 2 δρόμους άμεσης επίδρασης επί 

του παραθυρεοειδικού κυττάρου με αντίθετο αποτέλεσμα, βάσει της προ-

ηγούμενης παρατήρησης, υποστηρίζοντας την καταστολή της έκλυσης της 

ΡΤΗ σε επίπεδο έκφρασης του γονιδίου της(20). Βέβαια οι παρατηρήσεις 

αυτές δεν αφορούσαν συνθήκες ΧΝΝ ή παραθυρεοειδικής υπερπλασίας 

στα πλαίσια ουραιμίας. Εκεί τα δεδομένα περιπλέκονται επειδή o FGF23 

παρά την αύξησή του δεν καταφέρνει τελικά να καταστείλει την έκκριση της 

ΡΤΗ, πιθανά στα πλαίσια μιας ανθεκτικότητας των παραθυρεοειδών στη 

δράση του, σχετιζόμενη με χαμηλή έκφραση του συμπλόκου FGFR-Klotho 

επί των υπερπλαστικών αδένων(21). Επομένως η σχέση FGF23 και ΡΤΗ εί-

ναι σχετικά περίπλοκη, ιδιαίτερα στη ΧΝΝ κι αυτό ίσως εξηγεί τις διαφορές 

που παρατηρούνται στις τιμές ΡΤΗ σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα FGF23. 

Όσον αφορά στην προαναφερθείσα σχέση του με τα επίπεδα καλσιτριό-

λης στη ΧΝΝ, έχει φανεί ότι ο FGF23 αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγο-

ντα που συμβάλλει στη μείωσή τους, ακόμη και μετά από προσαρμογή 

με βάση το GFR, τα επίπεδα Ρ και την 1,25(ΟΗ)2D3. Αυτή η κατασταλτική 

επίδραση επί της καλσιτριόλης στην προσπάθεια του FGF23 να πετύχει 

νορμοφωσφαταιμία μπορεί να αποτελεί ένα πρώιμο έναυσμα ανάπτυξης 

του ΔΥΠΘ. 

Συμπερασματικά, τόσο η ΡΤΗ όσο και ο FGF23 αποτελούν τις 2 βασι-

κές ορμονικές οδούς διαμέσου των οποίων ο οργανισμός προσπαθεί να 

αποβάλλει πρώιμα, δια των νεφρών, το πλεονάζον φορτίο του Ρ, όπως 

αυτό αθροίζεται με την εξέλιξη της ΧΝΝ. Η σχέση του FGF23 και του P, 

όπως και εκείνη της ΡΤΗ, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη μείωση του 

GFR, με τη διαφορά ότι ο Ρ στα πρώιμα στάδια ΧΝΝ κυμαίνεται μέσα στα 

φυσιολογικά όρια.
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Οι μέχρι τώρα μελέτες σε ασθενείς με στάδια ΧΝΝ πριν το τελικό έχουν 

δείξει ότι η αύξηση του FGF23 (hyperphospatoninism) προηγείται χρονι-

κά της αύξησης της ΡΤΗ, αφορά ήδη πολύ πρώιμα στάδια (Ι και ΙΙ) με 

πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τα αντίστοιχα της ΡΤΗ (60% έναντι 

10%)(22). Εκείνο που προκύπτει από τις μελέτες σχετικά με το πόσο μπο-

ρούν οι οξείες μεταβολές της διαιτητικής πρόσληψης του Ρ να επηρεάσουν 

τα επίπεδα τόσο της ΡΤΗ αλλά κυρίως του FGF23 στη ΧΝΝ, είναι ότι τελι-

κά ο FGF23 δεν αποτελεί μία οξεία ρυθμιστική πρωτεΐνη που ομαλοποιεί 

τις μεταγευματικές αυξήσεις του Ρ, αλλά περισσότερο μία πρωτεΐνη «μνή-

μης» που συνδράμει στη μακροπρόθεσμη επίτευξη της ομοιοστασίας του 

Ρ, ανάλογη ίσως με τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) στη ρύθμιση 

του διαβήτη(23). Ίσως λοιπόν οι γνώσεις μας σχετικά με τον τομέα αυτό 

να υπολείπονται και η απάντηση να βρίσκεται σε πιο τελευταία δεδομένα, 

όπως αυτά των αισθητήρων Ρ, ανάλογους με εκείνους του Ca που έχουν 

ήδη μελετηθεί.

2.3. Ποιά πρέπει να είναι τα επίπεδα Ca και Ρ στη ΧΝΝ πριν το 

τελικό στάδιο;

Μία από τις προσπάθειες της νεφρολογικής κοινότητας διεθνώς εί-

ναι η αναγνώριση, η διάγνωση και πιθανά η θεραπεία της οντότητας της 

CKD-BMD σε πρώιμα στάδια ΧΝΝ πριν την εγκατάσταση μη αναστρέψι-

μων βλαβών, που θα συνοδεύουν τους ασθενείς μέχρι το τελικό στάδιο, 

τη θεραπεία υποκατάστασης ή και τη νεφρική μεταμόσχευση. Δυστυχώς, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, τα περισσότερα δεδομένα αφορούν στο στάδιο 

της υποκατάστασης, με αποτέλεσμα τα προηγούμενα χρόνια, οι αναφο-

ρές στα πρωιμότερα στάδια να περιορίζονται στην κατηγορία της γνώμης 

των ειδικών (opinion) και όχι τόσο των αποδεικτικών στοιχείων (evidence) 
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μέσα από καλά σχεδιασμένες μελέτες. Έτσι, επικράτησαν οι κατευθυντή-

ριες οδηγίες των National Kidney Foundation’s Kidney Disease Outcomes 

Quality Initiative (KDOQI) που αναφέρονταν στους ασθενείς πριν το τελικό 

στάδιο (predialysis) και καθόριζαν τις επιθυμητές τιμές των παραμέτρων 

του μεταβολισμού Ca και Ρ και της οστικής νόσου, καθώς και το κάθε πότε 

θα πρέπει να παρακολουθείται κάθε ασθενής ΙΙΙ και IV σταδίου για τις πα-

ραμέτρους αυτές (Πίνακες 2α,β,γ).

Στάδιο XNN GFR (ml/
min/1,73m2)

Ca ορού 
(mg/dl)

P ορού 
(mg/dl)

CaxP 
(mg2/dl2)

3 30-59 8,4-10,2 2,7-4,6 55

4 15-29 8,4-10,2 2,7-4,6 55

5 <15 or dialysis 8,4-9,5 3,5-5,5 <55

Στάδιο XNN GFR 
(ml/min/1,73m2)

Επίπεδα - στόχος iPTH 
(pg/ml)

2 60-89 35-70 (opinion)

3 30-59 35-70 (opinion)

4 15-29 70-110 (opinion)

5 <15 ή κάθαρση 200-300 (evidence)

Στάδιο XNN GFR 
(ml/min/1,73m2)

Μέτρηση iPTH Μέτρηση Ca/P

3 30-59 Κάθε 12 μήνες Κάθε 12 μήνες

4 15-29 Κάθε 3 μήνες Κάθε 3 μήνες

5 <15 ή κάθαρση Κάθε 3 μήνες Κάθε μήνα

Πίνακας 2 (α,β,γ): Κατευθυντήριες οδηγίες (KDOQI) για τα επιθυμητά επίπεδα 

Ca, P, CaXP (α) και ΡΤΗ (β) ανάλογα με το στάδιο της ΧΝΝ καθώς και το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται η μέτρησή τους (γ)(24)
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Στη συνέχεια των KDOQΙ ακολούθησε η έκδοση των KDIGO και πάλι 

για την οντότητα της CKD-BMD, η οποία στηρίζεται σε πιο πρόσφατα βι-

βλιογραφικά δεδομένα (12/2008) τροποποιώντας τις επιμέρους οδηγίες 

των KDOQΙ σε άλλοτε άλλο βαθμό. Δεν θα αναφερθούν αναλυτικά οι προ-

τάσεις και οι συστάσεις των KDIGO, αφού ο αναγνώστης μπορεί να τις 

διαβάσει αναλυτικά στην αντίστοιχη παραπομπή(25). Εκείνο όμως που πάλι 

διαφαίνεται είναι ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τις τιμές Ca, Ρ και 

ΡΤΗ στην πρώιμη ΧΝΝ γι’ αυτό και θα πρέπει πάντοτε να συνεκτιμώνται 

η ύπαρξη υπασβεστιαιμίας, υπερφωσφαταιμίας και ανεπάρκειας της vit D. 

Aς σημειωθεί ότι στους ασθενείς αυτούς προτείνεται η περιοδική μέτρηση 

των επιπέδων 25(ΟΗ)D3 με σκοπό τη διάγνωση της ύπαρξης έλλειψης 

ή ανεπάρκειας της πρόδρομης μορφής vit D με τιμές <10-20 ng/ml και 

<32-35 ng/ml αντίστοιχα. Το αν και κατά πόσο η αναπλήρωση των απο-

θηκών του οργανισμού σε 25(ΟΗ)D3 απομακρύνει την πρώιμη εμφάνιση 

του ΔΥΠΘ δεν έχει αποδειχτεί, επειδή όμως μία τέτοια αναπλήρωση δεν 

αποφέρει ιδιαίτερους κινδύνους, συνιστάται η διενέργειά της σε ασθενείς 

με ΧΝΝ πριν το τελικό στάδιο.

Τελειώνοντας, είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά συνοπτικά για τη θερα-

πεία των διαταραχών Ca και Ρ στην πρώιμη ΧΝΝ. Έχει ήδη αναφερθεί 

πολλές φορές ότι τα επίπεδα των 2 αυτών στοιχείων διατηρούνται στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις μέσα στα φυσιολογικά όρια. Εκείνη που αυξάνε-

ται, πολύ λιγότερο βέβαια από το τελικό στάδιο είναι η ΡΤΗ και πάλι όμως 

όχι σε τέτοια επίπεδα που να κινητοποιούν το θεράποντα γιατρό να δώσει 

κάποια μορφή θεραπείας. Υπάρχει βέβαια η τάση να χορηγούνται σκευά-

σματα με ποικίλο κόστος για να θεραπεύσουν έναν οριακό υπερπαραθυ-

ρεοειδισμό, επειδή η τιμή της ΡΤΗ ξεπερνά τα όρια των κατευθυντήριων 

οδηγιών, χωρίς από την άλλη πλευρά να είναι γνωστό το πόσο απότομα 
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μπορεί να κατασταλεί η ΡΤΗ και τι συνέπειες θα έχει ένας τέτοιος, ίσως 

και άσκοπος χειρισμός. Σίγουρα ο διαιτητικός και ίσως και φαρμακευτικός 

περιορισμός του Ρ (φωσφοροδεσμευτικά σκευάσματα) αποτελεί σωστή κί-

νηση και αν επιτευχθεί θα επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα ακριβώς 

εξαιτίας της σημαντικής νεφρικής λειτουργίας που διαθέτουν οι ασθενείς 

αυτοί. Οι υπόλοιπες θεραπείες με ασβεστούχα σκευάσματα, απλές μορφές 

βιταμίνης D (εργο/χολοκαλσιφερόλη), νεώτερα ανάλογα αυτής (παρικαλσι-

τόλη) ή και ασβεστιομιμητικά προϋποθέτουν συχνή παρακολούθηση και 

μετρήσεις των απαραίτητων παραμέτρων για τη διασφάλιση της σωστής 

αντιμετώπισης και την αποφυγή της «υπερ-θεραπείας».
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Ερωτήσεις

1. Ποιό από τα παρακάτω δεν εμπεριέχεται στον όρο CKD-BMD (ένα 

σωστό):

α) Οι διαταραχές μεταβολισμού Ca και Ρ;

β) Η περιφερική νευροπάθεια;

γ) Η οστική νόσος;

δ) Οι καρδιαγγειακές επασβεστώσεις;

2. Για τη ΧΝΝ προτελικού σταδίου ισχύει ότι (δύο σωστά):

α) Αναφέρεται αποκλειστικά στο στάδιο IV;

β) Διαφέρει ως προς την παθοφυσιολογία της CKD-BMD σε αρκετά σημεία 

σε σχέση με το τελικό στάδιο;

γ) Δεν εμφανίζει μείζονες μεταβολές στα επίπεδα Ca και Ρ;

δ) Χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα ΡΤΗ στο αίμα;

3. Ο Ρ ορού στην πρώιμη ΧΝΝ παρουσιάζει (δύο σωστά):

α) Φυσιολογικές τιμές σε επίπεδα GFR>60 ml/min;

β) Προάγει την έκκριση της ΡΤΗ και του FGF23 με στόχο την αποβολή του 

από τους εναπομείναντες νεφρώνες;

γ) Ανάλογη μείωση σε σχέση με εκείνη των επιπέδων του GFR;

δ) Πιθανό ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της ίδιας της ΧΝΝ;
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4. Ο μεταβολισμός της vit D στη ΧΝΝ πριν το τελικό στάδιο (δύο σω-

στά):

α) Επηρεάζεται από τη μειονεκτική υδροξυλίωση της πρόδρομης μορφής 

25(ΟΗ)D3 στην ενεργό 1,25(ΟΗ)2D3 εξαιτίας ελαττωμένων επιπέδων του 

ενζύμου 1α-υδροξυλάση;

β) Δεν επηρεάζει την εντερική απορρόφηση του Ca και του Ρ εξαιτίας ανεξάρ-

τητης δράσης των ειδικών υποδοχέων στο εντερικό επιθήλιο από τη vit D;

γ) Δεν σχετίζεται με τα επίπεδα του FGF23;

δ) Εξαρτάται από τον αριθμό και την πυκνότητα των VDRs στα όργανα 

στόχους;

5. Tι από τα παρακάτω χαρακτηρίζει τον FGF23 (δύο σωστά):

α) Ανήκει στις φωσφατονίνες και εκκρίνεται από τα οστεοκύτταρα;

β) Αποτελεί την πρωτεϊνική έκφραση του γονιδίου της Klotho;

γ) Αναστέλλει το συμμεταφορέα Na-Pi στα κύτταρα του εγγύς σωληναρίου 

προκαλώντας φωσφατουρία;

δ) Ρυθμίζει οξέως και άμεσα τα επίπεδα του Ρ στο αίμα παρακολουθώντας 

τις μεταβολές του στο αίμα λεπτό προς λεπτό;

Απαντήσεις

β1. 

2. β, γ

3. β, δ

4. α, δ

5. α, γ
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Αιμοκάθαρση και φώσφορος
(δίαιτα, δεσμευτικά, κάθαρση)

Ιωάννης Γ. Γριβέας
Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος 

401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Κύρια σημεία

- Ο φώσφορος είναι μία από τις πιο γνωστές τοξίνες, ενώ η υπερφωσφαταιμία 

συναντάται σε πάνω από το 50% παγκοσμίως στον αιμοκαθαιρόμενο πληθυσμό

- Η απομάκρυνση φωσφόρου διαμέσου μίας συνεδρίας αιμοκάθαρσης σε ασθε-

νή χωρίς υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία είναι 20-40 mmol (κατά μέσο όρο 800 

mg), που ισοδυναμεί εβδομαδιαίως με 60-120 mmol

- O διαιτητικός περιορισμός του φωσφόρου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην 

θεραπευτική στρατηγική

- Υπολογίζεται ότι περίπου 1000 mg φωσφόρου την ημέρα προσλαμβάνονται 

διαμέσου των συντηρητικών και το 100% απορροφάται στην συστηματική κυκλο-

φορία, ποσοστό μεγαλύτερο από την απορρόφηση του φωσφόρου σε μη επεξερ-

γασμένες τροφές

- Yπολογίζεται ότι περίπου 95% των ασθενών με ΧΝΑ-ΤΣ θα χρησιμοποιήσουν 

κάποια στιγμή δεσμευτικά του φωσφόρου

- Έχει αποδειχτεί ότι το οξικό ασβέστιο έχει καλύτερη ικανότητα δέσμευσης από 

το ανθρακικό ασβέστιο (δεσμεύει την 2πλάσια ποσότητα φωσφόρου ανά μονάδα 

ασβεστίου). Αυτό αποδίδεται στην καλύτερη διαλυτότητά του στο νερό (10000 φορές 

περισσότερο από το ανθρακικό ασβέστιο) και στην επαρκή διαλυτότητά του τόσο σε 

όξινα όσο και στα αλκαλικά διαλύματα

- Η σεβελαμέρη αντιπροσωπεύει ένα σημαντικότατο βήμα προόδου στη διαχεί-

ριση και αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας

- Η χρήση των δεσμευτικών του φωσφόρου που περιέχουν ασβέστιο έχει μάλ-
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λον δυσμενή επίδραση στις αγγειακές επασβεστώσεις σε σύγκριση με την υδρο-

χλωρική σεβελαμέρη

- Το λανθάνιο είναι μία ένωση ελεύθερη ασβεστίου και αλουμινίου, που έχει απο-

δειχτεί ότι διαθέτει φωσφοδεσμευτική δραστηριότητα παρόμοια με του αλουμινίου, 

με το πλεονέκτημα της ελάχιστης απορρόφησης

- Ο σταθεροποιημένος πολυπυρηνικός τρισθενής σίδηρος (Ηydroxide) είναι μία 

νέα ένωση, η οποία έχει δείξει in vitro αξιοσημείωτη φωσφοροδεσμευτική ικανότητα

- Η συγκέντρωση του φωσφόρου στον ενδοκυττάριο χώρο είναι 50 φορές μεγα-

λύτερη από τον εξωκυττάριο

- Η αύξηση της ροής αίματος κατά την συνεδρία (>300 ml/min) έχει περιορισμέ-

νες ευεργετικές ικανότητες στην κάθαρση του φωσφόρου, σε αντίθεση με την αύξη-

ση της ροής του διαλύματος που προσφέρει μικρή αλλά σημαντική (10%) αύξηση 

της κάθαρσης

- Η αργή διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 

αιμοκάθαρσης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη απομάκρυνση φωσφόρου. Το φαι-

νόμενο έχει αποδοθεί στην αυξημένη μεταφορά φωσφόρου από τον ενδοκυττάριο 

στον εξωκυττάριο χώρο

- Μία παράταση του χρόνου αιμοκάθαρσης δεν συμβάλλει στην περαιτέρω απο-

μάκρυνσή του

- Τα δεσμευτικά που περιέχουν ασβέστιο αποφεύγονται ή περιορίζονται σε κατα-

στάσεις επίμονης υπερασβεστιαιμίας, αγγειακών επασβεστώσεων και αδυναμικής 

νόσου

1. Εισαγωγή

Για τους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (ΧΝΑ-

ΤΣ) η αιμοκάθαρση είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη θεραπεία υποκατά-

στασης. Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν απολέσει μεγάλο μέρος 

των λειτουργιών των ιθαγενών τους νεφρών, όπως η απομάκρυνση ου-
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ραιμικών τοξινών. Η διαδικασία της απομάκρυνσης, σ’ αυτή την κατηγο-

ρία των ασθενών, εξαρτάται, είτε από τις συνθήκες της κάθαρσης (τύπος 

μεβράνης, χρόνος και συχνότητα θεραπείας), είτε από τα χαρακτηριστικά 

των ασθενών (ηλικία, δίαιτα, όγκος κατανομής, συνυπάρχουσα νοσηρότη-

τα). Για παράδειγμα εάν μία τοξίνη είναι άνισα κατανεμημένη στο αίμα, στο 

έντερο και στον ενδοκυττάριο χώρο η κινητική μεταφοράς μεταξύ αυτών 

των διαμερισμάτων μαζί με την κινητική της μεταφοράς εκατέρωθεν της 

μεμβράνης αιμοκάθαρσης καθορίζει την τελική δυναμική της μεταφοράς 

της συγκεκριμένης τοξίνης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Ο φώσφορος είναι μία από τις πιο γνωστές τοξίνες, η υπερφωσφαται-

μία συναντάται σε πάνω από το 50% παγκοσμίως στον αιμοκαθαιρόμενο 

πληθυσμό, συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επασβεστώσε-

ων (αγγειακών και μαλακών μορίων) και θεωρείται μία από τις συνιστώσες 

υπεύθυνες για τη αυξημένη θνησιμότητα και θνητότητα των ασθενών αυ-

τών. Το παραπάνω φαινόμενο έχει καταγραφεί σε μία σειρά από μελέτες 

από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Στις περισσότερες απ’ αυτές οι πα-

ρατηρούμενοι παράγοντες κινδύνου είναι «δοσοεξαρτώμενοι», ο κίνδυνος 

δηλαδή μεγαλώνει όσο τα επίπεδα του φωσφόρου στο αίμα αυξάνονται.

Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα ασβεστίου, φωσφόρου και παραθορμόνης 

(PTH) συνδέονται μέσα από σειρά παθοφυσιολογικών μηχανισμών, όπου 

οι νεφροί έχουν σημαίνοντα ρόλο(1). Με την προοδευτική απώλεια νεφρικής 

λειτουργίας οι ισορροπίες των παραπάνω μηχανισμών διαταράσσονται, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση δευτεροπαθούς υπεραπαραθυρεοειδισμού(2). Η 

υπερφωσφαταιμία ενοχοποιείται για μία σειρά από διαταραχές, όπως τη 

δημιουργία επασβεστώσεων (αγγειακών και μαλακών μορίων), την υπερ-

τροφία της αριστεράς κοιλίας, που με τη σειρά τους οδηγούν στην αυξη-

μένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα των ασθενών αυτών(3). Γίνεται επομένως 
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αντιληπτό ότι διατήρηση των επιπέδων φωσφόρου σε φυσιολογικά επί-

πεδα, με διάφορους τρόπους και στρατηγικές, αποτελεί βασικό στόχο της 

θεραπευτικής προσέγγισης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

2. Ισοζύγιο φωσφόρου σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Το ισοζύγιο του φωσφόρου είναι διαταραγμένο στη μεγάλη πλειοψηφία 

των ασθενών με ΧΝΑ-ΤΣ, αφού η απορρόφησή του διαμέσου της δίαιτας 

υπερβαίνει τη δυνατότητα απομάκρυνσής του δια της καθάρσεως. Η συ-

γκέντρωση του φωσφόρου σ’ έναν τυπικό ασθενή μπορεί να υπολογιστεί 

ως εξής(4):

H καθημερινή πρόσληψη φωσφόρου διαμέσου της δίαιτας είναι μετα-

ξύ 18 και 36 mmol (800-1200 mg). Mε δεδομένο ότι η εντερική απορρό-

φηση είναι 40-80%, η τελική καθημερινή πρόσληψη ποικίλλει μεταξύ 10 

και 30 mmol, που ισοδυναμεί με 100-210 mmol εβδομαδιαίως (5000 mg). 

Η απομάκρυνση φωσφόρου διαμέσου μίας συνεδρίας αιμοκάθαρσης σε 

ασθενή χωρίς υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία (χωρίς δηλαδή την δυ-

νατότητα απομάκρυνσης 900 mg με τη διούρηση) είναι 20-40 mmol (κατά 

μέσο όρο 800 mg), που ισοδυναμεί εβδομαδιαίως με 60-120 mmol. Γίνεται 

επομένως φανερό ότι οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς έχουν θετικό ισοζύγιο 

φωσφόρου. Το γεγονός αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί από ειδικές μελέτες 

που δημοσιεύτηκαν από το United Stated Renal Data System (USRDS): 

την Case Mix Adequacy Study το 1990 (CMAS, N=3738) και την Dialysis 

Morbitity and Mortality Study το 1993 (DMMS, N=2669). Τα μέσα επίπεδα 

φωσφόρου και στις δύο μελέτες ήταν πρακτικά τα ίδια, CMAS 6,2 mg/dl 

και DMMS 6,3 mg/dl και βέβαια σαφώς υψηλότερα από τα φυσιολογικά 

(2,6-4,5 mg/dl). Παράλληλα το USRDS, μετά μελέτη 2 ετών, έδειξε ότι τα 

αυξημένα επίπεδα φωσφόρου συνδέονται με αυξημένη θνητότητα(1).
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3. Θεραπευτική προσέγγιση

Οι δυνατότητες που υπάρχουν για ελάττωση του φωσφόρου αναφέρο-

νται περιληπτικά στον Πίνακα 1 μαζί με τους αντίστοιχους περιορισμούς. 

Μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες ανάλογα με το στόχο τους: α) ελάτ-

τωση και β) αύξηση της απομάκρυνσης του φωσφόρου.

Δυνατότητες Περιορισμοί
Δίαιτα Πολλές τροφές περιέχουν φώσφορο

Δεσμευτικά του φωσφόρου Παρενέργειες

  Τοξικότητα από αλουμίνιο

  ασβεστιαιμία

  Συμπτώματα από το ΓΕΣ

Αποτελεσματικότερη κάθαρση Περιορισμένη

Παρατεταμένη αιμοκάθαρση Οργανωτικά προβλήματα/συμμόρφωση

Αυξημένη συχνότητα συνεδριών

Πίνακας 1: Περιορισμός των επιπέδων φωσφόρου σε ασθενείς με ΧΝΝ-ΤΣ: 

Δυνατότητες και περιορισμοί

3.1. Δίαιτα

O διαιτητικός περιορισμός του φωσφόρου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 

στη θεραπευτική στρατηγική. Η εφαρμογή του στην κλινική πράξη έχει 

αποδειχτεί πρόκληση για πολλούς λόγους.

Οι ασθενείς χρειάζονται ιδιαίτερες διαιτητικές συμβουλές στην προσπά-

θεια να ελαττώσουν την πρόσληψη φωσφόρου χωρίς να επηρεαστεί ση-

μαντικά η θρέψη τους. Για τους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση έχει προταθεί 

διαιτητική πρόσληψη λευκώματος (κατά NKF–K/DOQI) 1-1,2 gr/kgΣΒ την 

ημέρα με μέγιστη αποδεκτή πρόσληψη φωσφόρου 1000 mg. Για να υπάρ-
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ξουν ευεργερτικά αποτελέσματα η διαιτητική πρόσληψη φωσφόρου στην 

πράξη πρέπει να είναι λιγότερη από 700 mg, γεγονός που είναι πρακτικά 

πολύ δύσκολο χωρίς τον σοβαρό επηρεασμό της θρέψης(5).

Είναι γνωστές σ’ όλους μας οι λίστες με τις τροφές με υψηλή συγκέ-

ντρωση σε φωσφόρο. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προ-

κύπτει από τα συντηρητικά των τροφών. Υπολογίζεται ότι περίπου 1000 mg 

φωσφόρου την ημέρα προσλαμβάνονται διαμέσου των συντηρητικών και 

το 100% απορροφάται στην συστηματική κυκλοφορία, ποσοστό μεγαλύτε-

ρο από την απορρόφηση του φωσφόρου σε μη επεξεργασμένες τροφές(5). 

Μία ιδιαίτερη πηγή φωσφόρου που αναγνωρίζεται είναι αυτή που προ-

κύπτει από το λεγόμενη «βελτίωση» των νωπών κρεάτων και προϊόντων 

πουλερικών. Αυτή η βελτίωση συνίσταται στην έγχυση ενός διαλύματος 

νερού με άλατα νατρίου, καλίου και φωσφορικά, καθώς και τα αντιοξειδω-

τικά και αρωματικές ουσίες στο κρέας από μηχάνημα κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας, διεργασίες που αυξάνουν την περιεκτικότητα των τροφών 

σε φώσφορο(6) (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2: Συγκέντρωση σε φώσφορο και κάλιο παραγόντων κρέατος (*δεδο-

μένα είναι από το άρθρο: Richard A. Sherman and Ojas Mehta Phosphorus and Po-

tassium Content of Enhanced Meat and Poultry Products: Implications for Patients 

Who Receive Dialysis, Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4(8): 1370-1373)

Η παραπάνω ποσότητα φωσφόρου στη δίαιτα επηρεάζει δυσμενώς και 

την αποτελεσματικότητα των δεσμευτικών των φωσφόρου (για τα οποία θα 

γίνει αναφορά αναλυτικότερα στη συνέχεια). Για παράδειγμα, με διαιτητική 

πρόσληψη φωσφόρου 8400 mg/εβδομάδα (1200 mg/24ωρο), τα δεσμευτι-

κά και η αιμοκάθαρση πρέπει να «απομακρύνουν» 5040 mg/εβδομάδα (με 

την παραδοχή ότι το 60% του φωσφόρου απορροφάται). Αν η αιμοκάθαρ-

ση απομακρύνει περίπου 3000 mg, τότε τα δεσμευτικά πρέπει απομακρύ-

νουν τα υπόλοιπα 2040 mg. Με τη χρήση των συντηρητικών-προσθετικών 

των τροφών η πρόσληψη φωσφόρου αυξάνει από τα 1200 στα 1500 mg 

την ημέρα (με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς), μία αύξηση 25% που 

αυξάνει τις απαιτήσεις σε δεσμευτικά κατά 62%(7,8).
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3.2. Δεσμευτικά

Η ουσιαστική έλλειψη αποτελεσματικότητας στη θεραπεία της υπερφω-

σφαταιμίας μόνο με δίαιτα καθιστά αναγκαίο να εστιάσουμε την προσοχή 

στις φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες είναι ικανές να εξαλείψουν το πλεόνα-

σμα του φωσφόρου. Υπολογίζεται ότι περίπου 95% των ασθενών με ΧΝΑ-

ΤΣ θα χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή δεσμευτικά του φωσφόρου.

Στη 10ετία του ΄70 οι ενώσεις που περιέχουν αργίλιο, με τη μορφή 

υδροξειδίου του αργιλίου και το ζελέ του ανθρακικού αλουμίνιο ήταν το 

πρότυπο θεραπείας για τον έλεγχο της υπερφωσφαταιμίας σε ασθενείς με 

XNA-TΣ, εξαιτίας της άκρως αποτελεσματικής φωσφοροδεσμευτικής τους 

δράσης. Εντούτοις, η απορρόφηση των μικρών ποσοτήτων αλουμινίου απ’ 

αυτές τις ενώσεις και κυρίως το αλουμίνιο που απορροφάται από το υγρό 

της αιμοκάθαρσης οδηγούσαν στη συσσώρευση αλουμινίου στο πλάσμα 

και στους ιστούς των ασθενών αυτών, προκαλώντας το σύνδρομο γνω-

στό ως εγκεφαλοπάθεια από αλουμίνιο(9). Σύνδρομο το οποίο θεωρήθηκε 

σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την παθογένεια της αναιμίας(10) και την 

εμφάνιση οστεομαλακίας(11). Ως εκ τούτου, εξαιτίας του υψηλού επιπέδου 

τοξικότητας του αλουμινίου ιδιαίτερα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στα 

οστά αυτό ως δεσμευτικό του φωσφόρου δεν χρησιμοποιείται πλέον, παρά 

καταχρηστικά μετά από αποτυχία άλλων θεραπειών και για πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα.

Από τη 10ετία του ΄80 και πιο έντονα στη 10ετία του ΄90, το ανθρακικό 

και το οξικό ασβέστιο αντικατέστησαν τις ενώσεις που περιέχουν αργίλιο(12). 

Η ευρεία διάδοσή τους βασίστηκε στην αποτελεσματικότητα, στην ανεκτι-

κότητα και στο χαμηλό τους κόστος. Στην κλινική πράξη, απαιτείται υψηλή 

δόση ανθρακικού ασβεστίου για τη μείωση του φωσφόρου (μέσος όρος 
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των 6 gr/24ωρο) σε αποδεκτά επίπεδα εξαιτίας της μειωμένης φωσφο-

ροδεσμευτικής ικανότητάς του σε σχέση με το αλουμίνιο (απαιτείται επο-

μένως μεγάλος αριθμός δισκίων)(13). Παράλληλα, το ανθρακικό ασβέστιο 

περιέχει ένα υψηλό ποσοστό των στοιχειακού ασβεστίου (40%). Όλα τα 

παραπάνω οδηγούν σε υπερασβεστιαιμία, επασβέστωση των αγγείων με 

αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου νοσηρότητας και θνησιμότητας των 

ασθενών αυτών(14). Επιπλέον, η ανάγκη για συμπληρώματα βιταμίνης D3 

για την αντιμετώπιση του υπερπαραθυρεοειδισμού, μαζί με τη θεραπεία με 

βάση το ασβέστιο, μπορεί να υπερ-καταστείλει την έκκριση PTH, να αυξή-

σει την απορρόφηση του ασβεστίου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αδυνα-

μικής νόσου και υπερασβεστιαιμίας(15). Ιδιαίτερη σημασία πρέπει επίσης να 

δίνεται στη χρονική στιγμή της χορήγησης. Σημαντικά περισσότερο στοι-

χειακό ασβέστιο απορροφάται όταν ανθρακικό ασβέστιο δίνεται με άδειο 

στομάχι ή 2 ώρες μετά τα γεύματα, σε σύγκριση με τη χορήγηση πριν ή 

αμέσως μετά τα γεύματα(15).

To οξικό ασβέστιο (περιέχει περίπου 25% στοιχειακού ασβεστίου) επι-

τυγχάνει παρόμοια αποτελέσματα με το ανθρακικό ασβέστιο με σαφώς χα-

μηλότερη δόση (σχεδόν 50%), με αποτέλεσμα η επίπτωση της υπερασβε-

στιαιμίας να είναι μικρότερη σε σύγκριση με το ανθρακικό ασβέστιο(15,16). 

Στην πραγματικότητα, έχει αποδειχτεί ότι έχει καλύτερη ικανότητα δέσμευ-

σης από το ανθρακικό ασβέστιο (δεσμεύει την 2πλάσια ποσότητα φωσφό-

ρου ανά μονάδα ασβεστίου). Αυτό αποδίδεται στην καλύτερη διαλυτότη-

τά του στο νερό (10000 φορές περισσότερο από το ανθρακικό ασβέστιο) 

και στην επαρκή διαλυτότητά του, τόσο σε όξινα, όσο και στα αλκαλικά 

διαλύματα. Η συνακόλουθη μικρότερη απορρόφηση ασβεστίου οδηγεί 

σε λιγότερα υπερασβεστιαιμικά επεισόδια, τα οποία είναι το σημείο εκκί-

νησης για επικίνδυνες μακροπρόθεσμες επιπλοκές, όπως οι αγγειακές 
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επασβεστώσεις(15,16).

Η υπερασβεστιαιμία, ωστόσο, έχει συνδεθεί, τόσο με το ανθρακικό, όσο 

και με το οξικό ασβέστιο. Άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγαλύτερες ανησυχίες 

έχουν διατυπωθεί όσον αφορά στο αυξημένο φορτίο του ασβεστίου και 

του πιθανού ρόλου του στην εξέλιξη των στεφανιαίων επασβεστώσεων, με 

επακόλουθο την αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα μεταξύ των ασθε-

νών με ΧΝΑ-ΤΣ. Αν και τα βιβλιογραφικά δεδομένα δεν ρίχνουν πλήρες 

φως σ’ όλες τις πτυχές της παραπάνω θεωρίας σωστά αναζητήθηκαν εναλ-

λακτικές λύσεις με δεσμευτικά του φωσφόρου χωρίς ασβέστιο και σοφά 

έχουν διερευνηθεί σε μεγάλο μέγεθος(15). Όλα τα παραπάνω προβλήματα 

που σχετίζονται τόσο με το αλουμίνιο όσο και με το ασβέστιο ως βάση για 

τη δημιουγία δεσμευτικών του φωσφόρου οδήγησαν στη σημαντική κλινική 

ανάγκη για την ανάπτυξη και τη διάθεση πιο αποτελεσματικών και καλύτε-

ρα ανεκτών ενώσεων για τη διαχείριση της υπερφωσφαταιμίας χωρίς τους 

περιορισμούς των προηγούμενων θεραπειών.

Άλατα του μαγνησίου (υδροξείδιο του μαγνησίου, ανθρακικό μαγνήσιο 

ή και συνδυασμός με ασβέστιο: calcium acetate/magnesium carbonate) 

έχουν μελετηθεί ως προσθήκες ή εναλλακτικές λύσεις στην αντιμετώπιση 

της υπερφωσφαταιμίας. Oι παράγοντες αυτοί αρχικά δεν είχαν αποδειχτεί 

ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, ενώ προσαρμογές στη σύνθεση του διαλύματος 

αιμοκάθαρσης κρίθηκαν απαραίτητες. Με δεδομένη τη χαμηλότερη απο-

τελεσματικότητά τους απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες δόσεις με δυσμενείς 

συνέπειες όπως διάρροια, υπερκαλιαιμία και υπερμαγνησιαιμία(15,17). Τα 

τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το CaMg έχοντας καλή ανεκτικότητα με περιο-

ρισμένες παρενέργειες έχει χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση φωσφο-

ροδεσμευτικού.

Στην πραγματικότητα η πρώτη από τις ενώσεις που άνοιξε μία άλλη 
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προοπτική στην αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας ήταν η υδροχλω-

ρική σεβελαμέρη (sevelamer), ένα κατιονικό πολυμερές που δεν περιέχει 

ασβέστιο, αργίλιο ή άλλα μέταλλα και δεν απορροφάται από το έντερο(18,19). 

Πρόκειται για μία ρητίνη ανταλλαγής που δεσμεύει φωσφόρο και απελευ-

θερώνει χλώριο. Η υδροχλωρική σεβελαμέρη έχει μελετηθεί εκτενώς, τόσο 

στη φάση της προ-κλινικής, όσο και της κλινικής εφαρμογής και έχει παρα-

τηρηθεί ότι το μόριό της μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τα επίπεδα του 

φωσφόρου σε ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΣ υπό αιμοκάθαρση(20,21,22). Επιπλέον, 

σε σύγκριση με την παραδοσιακή θεραπεία με ασβέστιο ή με αλουμίνιο, η 

θεραπεία με σεβελαμέρη δεν συνοδεύεται από υπερασβεστιαιμία ή «δη-

λητηρίαση» από αλουμίνιο(22,23). Η μειωμένη συχνότητα εμφάνισης υπερα-

σβεστιαιμίας σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σεβελαμέρη επιτρέπει 

τη θεραπεία με υψηλότερες δόσεις παραγώγων της βιταμίνης D3 για τον 

καλύτερο έλεγχο του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. Ως πρό-

σθετο όφελος έχει αποδειχτεί ότι η χρήση της σεβελαμέρης μειώνει σημα-

ντικά τα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας(22), αυξάνει τις 

υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες κατά περίπου 20% και μειώνει τα επί-

πεδα της PTH(24), ενώ σε πειραματικό ζωικό μοντέλο, έχει παρατηρηθεί ότι 

η σεβελαμέρη προκαλεί μείωση του βάρους του παραθυρεοειδούς αδένα 

με αντίστοιχη μείωση στον ορό των επιπέδων PTH. Πιθανά παθογενετι-

κός μηχανισμός είναι η παλινδρόμηση της υπετροφίας των κυττάρων του 

αδένα(25). Τέλος, μία ακόμα ευεργετική επίδραση της σεβελαμέρης είναι η 

εξασθένηση των αγγειακών και ειδικά των στεφανιαίων επασβεστώσεων 

με την χρήση της(24). Το γεγονός έχει επιβεβαιωθεί με Εlectron Beam Com-

puted Tomography(26). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει απόλυτα 

εξακριβωθεί αν η ευεργετική αυτή επίδραση της σεβελαμέρης αντικατατο-

πτρίζει το ρόλο της ως δεσμευτικό του φωσφόρου ή αποτελεί την κύρια 
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συνέπεια ελάττωσης του επιπέδου των λιπιδίων. Σε κάθε περίπτωση, η 

σεβελαμέρη αντιπροσωπεύει ένα σημαντικότατο βήμα προόδου στη δια-

χείριση και αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας. Οι υψηλές δόσεις της 

(3,2-8 gr/24ωρο) είναι αναγκαίες συχνά για να επιτευχθεί ο στόχος.

Με την εμφάνιση του νέου αυτού φωσφωροδεσμευτικού άνοιξε και ο 

δρόμος της σύγκρισης σε πολλά επίπεδα. Μία προοπτική, διπλή-τυφλή, τυ-

χαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη προσπάθησε να εξακριβώσει αν το οξικό 

ασβέστιο ή η υδροχλωρική σεβελαμέρη επιτυγχάνει καλύτερα τους θερα-

πευτικούς στόχους των επιπέδων φωσφόρου και του γινομένου CaxPO4
(27). 

Κατά τη διάρκειά της (8 εβδομάδες), οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν, είτε σε 

οξικό ασβέστιο, είτε σε σεβελαμέρη. Μετά από 3 εβδομάδες θεραπείας, 

οι ασθενείς που λάμβαναν οξικό ασβέστιο πέτυχαν το στόχο των NKF-K/

DOQI με επίπεδα φωσφόρου≤5,5 mg/dl, έχοντας όμως επίπεδα ασβεστί-

ου σημαντικά υψηλότερα. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε ποτέ 

στην ομάδα της σεβελαμέρης. Αυτή η μελέτη ήταν η πρώτη που έδειξε ότι 

το οξικό ασβέστιο είναι πιο αποτελεσματικό στη μείωση του φωσφόρου και 

του γινομένου CaxPO4 σε σύγκριση με την σεβελαμέρη.

Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται σε σύγκρουση με μία προηγούμενη, 

ανοιχτή κλινική μελέτη η οποία συνέκρινε την υδροχλωρική σεβελαμέρη με 

τα άλατα ασβεστίου (ανθρακικό και οξικό)(24). Στη μελέτη αυτή δεν υπήρχε 

διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο παρασκευασμάτων, 

παρατηρήθηκε όμως σημαντικά μικρότερος αριθμός αγγειακών και στεφα-

νιαίων επασβεστώσεων στη ομάδα της σεβελαμέρης. Ο ακριβής μηχανι-

σμός, όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένος.

Στον ιδιότυπο αυτό ανταγωνισμό αποτελεσματικότητας των δεσμευτι-

κών του φωσφόρου έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι νέοι δείκτες, όπως τα 

επίπεδα του Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23). Αυτός ο αναστολέας 
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της σωληναριακής επαναρρόφησης φωσφόρου σε ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΣ 

σχετίζεται με την εναπόθεση ασβεστίου στα στεφανιαία αγγεία (coronary 

artery calcium [CAC] score), όπως φαίνεται σε υψηλής ευκρίνειας αξονική 

τομογραφία(28). Σε μία μελέτη 46 ασθενών υπό αιμοκάθαρση, εκείνοι που 

λάμβαναν σεβελαμέρη με άλατα ανθρακικού ασβεστίου είχαν στατιστικά 

σημαντική μείωση στον ορό FGF-23 επιπέδων μετά από 4 εβδομάδες θε-

ραπείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στους ασθενείς που λάμβα-

ναν μόνο ανθρακικό ασβέστιο(29). Μέσα από μία σειρά από μελέτες φαίνε-

ται ότι η χρήση των δεσμευτικών του φωσφόρου που περιέχουν ασβέστιο 

έχει μάλλον δυσμενή επίδραση στις αγγειακές επασβεστώσεις σε σύγκρι-

ση με την υδροχλωρική σεβελαμέρη(30,24,31,32). Τα αντιφατικά αποτελέσματα 

σε κάποιες περιπτώσεις προέρχονται από διαφορές στο σχεδιασμό, στον 

πληθυσμό, στο χρησιμοποιούμενο στην αιμοκάθαρση διάλυμα ασβεστίου 

και στα επίπεδα της PTH σε κάθε περίπτωση.

Ρόλο στη σύγκριση έχει σίγουρα και η επίδραση της υδροχλωρικής σε-

βελαμέρης στο οστούν, το πως δηλαδή επηρεάζει την αναγεννητική του 

ικανότητα, την ασβεστοποίηση και τον όγκο του. Αν οι παραπάνω επιδρά-

σεις μεταφράζονται σε αύξηση της οστικής δύναμης ή περαιτέρω ανάπτυ-

ξη στα παιδιά είναι κάτι που μένει να διευκρυνιστεί(28). Σε ενήλικες ασθενείς 

με ΧΝΑ-ΤΣ, τόσο η αδυναμική οστική νόσος (low bone turn over), όσο και η 

high bone turn over είναι εξαιρετικά συχνές και μπορούν να συνυπάρχουν. 

Η high bone turn over έχει ενοχοποιηθεί για οστικά κατάγματα, δυσμορ-

φίες και διαταραχές της ανάπτυξης στα παιδιά, ενώ η low bone turn over 

σχετίζεται με υπερασβεστιαιμία, αγγειακές επασβεστώσεις και επιδείνωση 

της ανάπτυξης στα παιδιά. Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που υπο-

στηρίζουν ότι η θεραπεία με υδροχλωρική σεβελαμέρη έναντι των αλάτων 

του ασβεστίου μπορεί να αλλάξει την ιστομορφολογία του οστού προς την 
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κατεύθυνση της βελτίωσης της κλινικής εικόνας της οστικής νόσου(28).

Εκτός από τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα σ’ όλες τις εκ-

φάνσεις της, ανησυχίες κατά καιρούς έχει προκαλέσει η μη καλή ανεκτι-

κότητα της υδροχλωρικής σεβελαμέρης σε 9-34% του αιμοκαθαιρόμενου 

πληθυσμού(33) και η επιδείνωση της μεταβολικής οξέωσης (η οποία έχει 

αναφερθεί ότι συμπεριφέρεται ως ουραιμική τοξίνη), οδηγώντας σε επί-

πεδα διττανθρακικών 17-19 mEq/L, πολύ κάτω από τα επίπεδα 22 mEq/L 

που προτείνονται από τα Κ/DOQI(34). Την ανάγκη αντιμετώπισης των πα-

ραπάνω προβλημάτων ήρθε να αντιμετωπίσει το sevelamer (σεβελαμέρη) 

carbonate (ανθρακικό). Πρόκειται για μία ρητίνη ανταλλαγής ανιόντων με 

την ίδια πολυμερική δομή με την υδροχλωρική σεβελαμέρη όπου το ανθρα-

κικό σκέλος είναι μία εναλλακτική λύση στο χλωριούχο. Το ενεργό μόριο 

υπεύθυνο για τη δέσμευση των φωσφορικών παραμένει το ίδιο. Αναζητώ-

ντας κλινικά δεδομένα η ανθρακική σεβελαμέρη φαίνεται να είναι το ίδιο 

αποτελεσματική με την υδροχλωρική, τόσο στην αντιμετώπιση της υπερ-

φωσφαταιμίας, όσο και της υπερλιπιδαιμίας(31,35). Αν και η χρήση αυξημέ-

νων δόσεων και εδώ προκαλεί προβληματισμό, το καλύτερο αποτέλεσμα 

στην αντιμετώπιση της μεταβολικής οξέωσης με την ίδια αποτελεσματι-

κότητα στην αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας όπως η υδροχλωρική 

σεβελαμέρη δεν μπορούν παρά να χαρακτηριστούν αξιοσημείωτα.

Το τελευταίο διάστημα μία άλλη ουσία, το λανθάνιο (lanthanum 

carbonate) έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ως δεσμευτικό του φωσφόρου(36). 

Ανήκει σε μία ομάδα γνωστή ως «λανθανίδες» και έχει χαμηλή διαλυτότη-

τα. Το λανθάνιο είναι μία ένωση ελεύθερη ασβεστίου και αλουμινίου, που 

έχει αποδειχτεί ότι διαθέτει φωσφοδεσμευτική δραστηριότητα παρόμοια με 

του αλουμινίου, με το πλεονέκτημα της ελάχιστης απορρόφησης(36,37). Η 

δραστηριότητά του αυτή υλοποιείται σε ένα περιβάλλον με pH από 3 έως 



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

473

5. Η απορρόφησή του θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά χαμηλή, με συνέπεια 

την χαμηλή συγκέντρωσή του στους ιστούς(37). Ένα υψηλό ποσό του λαν-

θανίου που προσλαμβάνεται αποβάλλεται στα κόπρανα (κύρια οδός απο-

βολής είναι η χολική) ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να έχει υψηλές συγκε-

ντρώσεις σε ιστούς των ασθενών με μειωμένη νεφρική λειτουργία(37,38). Οι 

ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΣ που έλαβαν θεραπεία με ανθρακικό λανθάνιο (2,5-3,8 

gr/24ωρο για 2 χρόνια) πέτυχαν ουσιαστική μείωση του φωσφόρου(39,40,41). 

Μακροπρόθεσμες κλινικές μελέτες έχουν δείξει αυξημένες συγκεντρώσεις 

στον ορό λανθανίου σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία(42). Υπό το φως 

των εμπειριών του παρελθόντος με χρόνια κατάποση αλουμινίου και την 

επακόλουθη τοξικότητα, η μακροπρόθεσμη ασφάλεια με ανθρακικό λαν-

θάνιο παραμένει μία μεγάλη ανησυχία. Σε ζωικά μοντέλα της χρόνιας νε-

φρικής νόσου, η από του στόματος χορήγηση του λανθανίου έχει οδηγήσει 

στην αύξηση της περιεκτικότητάς του στο ήπαρ, τους πνεύμονες και τους 

νεφρούς(42,43), καθώς και μείωση της οστικής αναγέννησης με την εμφάνι-

ση οστεομαλακίας(44). Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με μείωση του 

φωσφόρου και όχι με προκαλούμενη τοξικότητα από το λανθάνιο(15).

Η χρήση του λανθανίου φαίνεται να επιτυγχάνει σημαντική μείωση του 

γινομένου ασβεστίου/φωσφόρου και των επιπέδων PTH με δόση 1500-

3000 mg/24ωρο(39). Η υπερασβεστιαιμία δεν σχετίστηκε με τη θεραπεία, 

ενώ και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες μ’ αυτές που καταγρά-

φονται στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον, η εξέλιξη προς το 

φυσιολογικό των οστικών ιστομορφομετρικών παραμέτρων τεκμηριώθηκε 

σε μελέτες 12 μηνών με επαναλαμβανόμενες βιοψίες οστού(45,46). Οι μελέ-

τες αυτές έδειξαν βελτίωση στις οστικές ιστομορφομετρικές παραμέτρους, 

καμία εξέλιξη σε αδυναμική νόσο, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία επηρεα-

σμού της οστικής παθολογίας σχετιζόμενα με το αλουμίνιο. Επιπλέον, έχει 
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αναφερθεί ότι σε 11 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ανθρακικό λανθάνιο 

για περισσότερο από 4 χρόνια δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία για 

τοξικές επιδράσεις στα οστά τύπου αλουμινίου(47). Τέλος, η βελτίωση της 

υγείας των οστών και η πρόληψη των μεταστατικών επασβεστώσεων σε 

ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΣ είναι ένα άλλο πλεονέκτημα που επιτυγχάνεται με τη 

χρήση της ουσίας αυτής εξαιτίας της μειωμένης επίπτωσης της υπερασβε-

στιαιμίας.

Το λανθάνιο, ως εκ τούτου, είναι ένα αποτελεσματικό, καλά ανεκτό, του-

λάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με το ανθρακικό ασβέστιο, δεσμευτικό 

του φωσφόρου(48). Ωστόσο, παρά τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, 

απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών για να 

τεκμηριώσουν οριστικά την μακροχρόνια ασφάλειά του σε σχέση με την 

εναπόθεσή του στους ιστούς, καθώς και την αποτελεσματικότητά του σε 

σχέση με τις αγγειακές επασβεστώσεις, τον οστικό μεταβολισμό και την 

αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας.

Ο σταθεροποιημένος πολυπυρηνικός τρισθενής σίδηρος (Ηydroxide) 

είναι μία νέα ένωση, η οποία έχει δείξει in vitro αξιοσημείωτη φωσφορο-

δεσμευτική ικανότητα. Είναι αδιάλυτο πολυπυρηνικό υδροξείδιο του σιδή-

ρου, το οποίο δρα διαμέσου της δημιουργίας ενός συμπλόκου σιδήρου-

φωσφόρου. Αν και η μελέτη αυτής της ένωσης είναι ακόμα στο προκλινικό 

στάδιο(38,49), έχει επιδείξει φωσφοροδεσμευτική αποτελεσματικότητα συ-

γκρίσιμη μ’ άλλες ουσίες ελεύθερες ασβεστίου και αλουμινίου. Ωστόσο, η 

μακροπρόθεσμη ασφάλεια όσον αφορά την απελευθέρωση του σιδήρου 

και η πιθανή αλληλεπίδραση με απορρόφηση των μικροθρεπτικών συστα-

τικών απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.
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3.3. Αναδυόμενες θεραπείες

Αν και δεν έχουν ένδειξη για τη θεραπεία της υπερφωσφαταιμίας, τα 

καλσιμιμητικά (calcimimetics) αποτελούν μία νέα κατηγορία φαρμάκων για 

τη θεραπεία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και φαίνεται να 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιλογή των φωσφοροδεσμευτικών(50). Το 

cinacalcet είναι το πρώτο στην κατηγορία του που τροποποιεί τη δράση 

του υποδοχέα του ασβεστίου (calcium sensing receptor-CSR), αυξάνοντας 

την ευαισθησία του προς το εξωκυττάριο ασβέστιο(51). O CSR είναι ο κύριος 

ρυθμιστής της έκκρισης PTH και η ενεργοποίησή του διαμέσου των επιπέ-

δων του ασβεστίου οδηγεί σε μία αλληλουχία ενδοκυτταρικών συμβάντων 

που προκαλούν μειωμένη έκκριση PTH. Σε τρεις μεγάλες, προοπτικές, τυ-

χαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, μελέτες το cinacalcet μείωσε σημαντικά τα 

επίπεδα της PTH συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο(52,53,54). Παράλληλα 

μείωσε σημαντικά τα επίπεδα φωσφόρου, ασβεστίου και του γινομένου 

CaxPO4 και στις 3 μελέτες για μία περίοδο 26 εβδομάδων. Ο ακριβής μη-

χανισμός δράσης δεν είναι πλήρως κατανοητός, αλλά μπορεί να σχετίζεται 

με την εξασθενημένη απελευθέρωση PTH και την επακόλουθη μετατροπή 

σε ανόργανες ουσίες των οστών, παρόμοια μ’ αυτήν που παρατηρείται 

κατά την περίοδο μετά τη χειρουργική παραθυρεοειδεκτομή (hungry bone 

syndrome). Η επακόλουθη υπασβεστιαιμία (ασβέστιο ορού<7,5 mg/dl) με 

συχνότητα 5-8% αντιμετωπίζεται με αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου, είτε 

διαμέσου του διαλύματος αιμοκάθαρσης, είτε με συμπληρώματα από το 

στόμα(15).
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4. Αυξημένη απομάκρυνση φωσφόρου διαμέσου αιμοκάθαρσης

Για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού κάθαρσης του φωσφό-

ρου είναι καλό να γίνει αναλυτικότερη αναφορά την κινητική του κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Είναι γνωστό ότι ο φωσφόρος είναι 

κατεξοχήν ενδοκύτταριο ιόν. Η κατανομή του στα διάφορα διαμερίσματα 

του οργανισμού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 3:

Πίνακας 3: Κατανομή του φωσφόρου στα διαμερίσματα του οργανισμού 

(*δεδομένα από το Οxford Textbook of Clinical Nephrology)

Είναι φανερό ότι μόνο 3,5 mmol φωσφόρου στο πλάσμα είναι «διαθέ-

σιμα» για απομάκρυνση στην αιμοκάθαρση. Αν γίνει σύγκριση της συγκέ-

ντρωση του φωσφόρου στο πλάσμα με την ποσότητα του φωσφόρου που 

απομακρύνεται σε κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης (20-40 mmol), φαίνεται 

ότι άλλες αποθήκες φωσφόρου, πλην του πλάσματος, συνδράμουν στην 

τελική ποσότητα φωσφόρου που απομάκρυνεται σε κάθε συνεδρία. Μία 

τέτοια φαίνεται να είναι το διαμέρισμα του διάμεσου υγρού (10 mmol). Η 

ποσόστωση κι εδώ είναι μικρή, οπότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μεγα-

λύτερη συνεισφορά προέρχεται από τον ενδοκυττάριο χώρο.

Πριν από κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης ο φωσφόρος κατανέμεται ανισό-

τιμα μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου. Η συγκέντρωση στον 

ενδοκυττάριο χώρο είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τον εξωκυττάριο(55). H 
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κινητική του φωσφόρου δεν ακολουθεί την κινητική της ουρίας, η οποία 

βαθμιαία ελαττώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθαρσης. Όταν αρχίζει η 

συνεδρία η συγκέντρωση του φωσφόρου στο πλάσμα ελαττώνεται δρα-

στικά τα πρώτα 60-90 min. Μετά την αρχική αυτή φάση, τα χαμηλότερα 

επίπεδα φωσφόρου (περίπου το 40% των επιπέδων προ-συνεδρίας), οδη-

γούν σε ελάττωση την κλίση διάχυσης εκατέρωθεν της μεμβράνης, άρα και 

το βαθμό κάθαρσης για το υπόλοιπο της συνεδρίας. Το κρίσιμο σημείο σ’ 

αυτό το στάδιο είναι η μεταφορά φωσφόρου από τον ενδοκυττάριο στον 

εξωκυττάριο χώρο για να μπορεί στη συνέχεια να γίνει κάθαρση διαμέσου 

της μεμβράνης. Όταν τελειώσει η συνεδρία η μεταφορά αυτή συνεχίζεται, 

δημιουργώντας νέα δεδομένα στο ισοζύγιο, φαινόμενο γνωστό ως αναπή-

δηση (rebound). O χρόνος για την ολοκλήρωση του φαινομένου είναι από 

30 min μέχρι μερικές ώρες(56). Συνεπώς η κινητική του φωσφόρου κατά τη 

διάρκεια της αιμοκάθαρσης ακολουθεί το μοντέλο των δύο διαμερισμάτων, 

του ενδοκυττάριου και του εξωκυττάριου διαμερίσματος.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η απομάκρυνση περαιτέρω του φω-

σφόρου με την αιμοκάθαρση μπορεί να γίνει, θεωρητικά, με τρεις τρόπους: 

α) αυξάνοντας τη ροή αίματος ή χρησιμοποιώντας μεμβράνες με μεγαλύ-

τερη διαπερατότητα σε φωσφόρο, β) αυξάνοντας την περαιτέρω μεταφορά 

φωσφόρου από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο, διαμέσου της 

διόρθωσης της οξέωσης και γ) αυξάνοντας τη διάρκεια ή/και τη συχνότητα 

των συνεδριών αιμοκάθαρσης.

4.1. Αυξημένη κάθαρση

Διαφορές στη δυνατότητα μιας μεμβράνης για κάθαρση φωσφόρου 

δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αυξημένη απομάκρυνση του. Μελέτη σε 
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5 high-fl ux (υψηλής διαβατότητας) μεμβράνες έδειξε ότι η κάθαρση φω-

σφόρου in vitro (130-166 ml/min) ελαττώνεται in vivo (80,9-104,5 ml/min) 

και η ολική ποσότητα φωσφόρου που απομακρύνεται σε κάθε συνεδρία 

αιμοκάθαρσης δεν διέφερε στατιστικά για κάποια μεμβράνη και περιοριζό-

ταν για όλες μεταξύ 29,4-32,9 mmol(57). Το παραπάνω φαινόμενο έχει την 

εξήγηση του: H δυνατότητα κάθαρσης φωσφόρου διαμέσου της μεμβρά-

νης είναι μεγαλύτερη από νερό και πλάσμα απ’ ότι από ολικό αίμα. Σε αντί-

θεση με την ουρία ο φωσφόρος δεν διαχέεται ελεύθερα με τον ίδιο βαθμό 

διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα τα ερυθρά αιμοσφαί-

ρια να λειτουργούν ως φραγμός στη διάχυση του φωσφόρου, αυξάνοντας 

την αντίσταση από την πλευρά της μεμβράνης με το αιματικό διαμέρισμα. 

Το φαινόμενο επιτείνεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, καθώς με την 

υπερδιήθηση αυξάνεται ο αιματοκρίτης(5). Έχει επίσης μελετηθεί ο βαθμός 

ελάττωσης της συγκέντρωσης φωσφόρου κατά τη διάρκεια συνεδρίας στα 

μέσα της εβδομάδας, η στιγμιαία ελάττωση μετά από μία ώρα κάθαρσης, 

καθώς και η εβδομαδιαία κάθαρση του φωσφόρου με διαφορετικές low-fl ux 

(χαμηλής διαβατότητας) μεμβράνες(58). Το συμπέρασμα ήταν ότι η κάθαρση 

του φωσφόρου δε μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την ταξινόμηση των 

μεμβρανών.

Μεμονωμένα, η αύξηση της ροής αίματος κατά την συνεδρία (>300 ml/

min) έχει περιορισμένες ευεργετικές ικανότητες στην κάθαρση του φωσφό-

ρου σε αντίθεση με την αύξηση της ροής του διαλύματος που προσφέρει 

μικρή αλλά σημαντική (10%) αύξηση της κάθαρσης(15).

4.2. Καθυστερημένη διόρθωση της οξέωσης

Έχει προταθεί ότι η αργή διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης κατά τη 
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διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη 

απομάκρυνση φωσφόρου. Το φαινόμενο έχει αποδοθεί στην αυξημένη με-

ταφορά φωσφόρου από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο. Ωστό-

σο δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο ότι τα παραπάνω αφορούν όλους 

τους ασθενείς(59). Παρόλα αυτά έχει δειχθεί ότι μία σωστή διόρθωση του 

μεταβολικού προφίλ των ασθενών περιορίζει τις «παρενέργειες του υπερ-

παραθυρεοειδισμού» και οδηγεί σε βελτίωση της γενικότερης κλινικής τους 

εικόνας(55).

4.3. Διάρκεια και συχνότητα συνεδριών αιμοκάθαρσης

Σε ιδανικές συνθήκες, επαρκής αιμοκάθαρση, σε οποιαδήποτε μορφή 

θα απομάκρυνε επαρκείς ποσότητες όλων των ουραιμικών τοξινών, συ-

μπεριλαμβανόμενου του φωσφόρου. Ακόμα όμως και η συμβατική διαλεί-

πουσα αιμοδιαδιήθηση βελτιώνει την αφαίρεση φωσφόρου συγκρατημένα 

(1030 και 1700 mg/συνεδρία). H διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης 

έχει αποδειχτεί ότι είναι βασικός παράγοντας στην προσφερόμενη στον 

ασθενή «δόση» κάθαρσης, ενώ ταυτόχρονα μία παράταση του χρόνου της 

αυξάνει τον βαθμό απομάκρυνσης ουραιμικών τοξινών. Έχοντας περιγρά-

ψει την κινητική του φωσφόρου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (όπου η 

κυρίως απομάκρυνση λαμβάνει χώρα τα πρώτα 60-90 λεπτά) γίνεται κατα-

νοητό ότι μία παράταση του χρόνου δεν συμβάλλει στην περαιτέρω απο-

μάκρυνσή του. Από την άλλη, η αύξηση της συχνότητας αιμοκάθαρσης πε-

ρισσότερο από 3 φορές εβδομαδιαίως, ως λύση που ομοιάζει περισσότερο 

με την φυσιολογική νεφρική λειτουργία έχει προταθεί εδώ και 3 10ετίες(60). 

Aιμοκάθαρση 6 ακόμα και 7 φορές την εβδομάδα σε ασθενείς με ΧΝΑ-ΤΣ 

έχει μελετηθεί από διάφορες επιστημονικές ομάδες και έχει δείξει καλύ-
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τερο έλεγχο του φωσφόρου με μικρότερες δόσεις φωσφοροδεσμευτικών 

φαρμάκων(61,62).

Συγκεκριμένα έχει δοκιμαστεί σύντομη, καθημερινή αιμοκάθαρση με 

ρυθμούς ροής αίματος (Qb) 450 ml/min, ροής διαλύματος (QD) 800 ml/min, 

διάρκειας 1,5 έως 2,5 ώρες, και με συχνότητα 6 έως 7 συνεδρίες την εβδο-

μάδα. Εναλλακτικά, αργή νυκτερινή αιμοκάθαρση (NH) συνεπάγεται Qb 

από 150 έως 300 ml/min, Qd των 300 ml/min, διάρκειας από 6 έως 8 ώρες 

τη συνεδρία, με συχνότητα 6-7 νύχτες την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια μίας 

4ετούς μελέτης, όπου συγκρίθηκαν ασθενείς, είτε υπό συμβατική διαλεί-

πουσα αιμοκάθαρση, είτε υπό καθημερινή μικρής διαρκείας αιμοκάθαρση, 

είτε υπό νυχτερινή αιμοκάθαρση, η επιλογή που συνδυάστηκε με καλύτερη 

ρύθμιση των επιπέδων φωσφόρου και ταυτόχρονο περιορισμό της χρήσης 

φωσφοροδεσμευτικών ήταν η αργή νυχτερινή αιμοκάθαρση(61,63,64,65). Σε με-

ρικές περιπτώσεις χρειάστηκε τροποποίηση της συγκέντρωσης του διαλύ-

ματος σε ασβέστιο εξαιτίας υπασβεστιαιμίας, αλλά γενικότερα η νυχτερινή 

αιμοκάθαρση έχει συνδεθεί με καλύτερη ρύθμιση φωσφόρου, καλύτερη 

ποιότητα ζωής, επαρκέστερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και μείωση 

των απαιτήσεων για φαρμακευτική αγωγή. Δεν λείπουν όμως και τα εμπό-

δια της εφαρμογής της που σχετίζονται με το κόστος του εξοπλισμού και 

της συνεχούς χρήσης, τη μεγαλύτερη ανάγκη για υποδομές υλικοτεχνικές 

και σε προσωπικό καθώς και ζητήματα εξοικείωσης των ασθενών με τη 

μέθοδο.

5. Εμπόδια στην επιτυχία

Παρά την αυξανόμενη ποικιλομορφία των θεραπευτικών επιλογών, η 

επίτευξη και η διατήρηση χαμηλών επιπέδων φωσφόρου δεν είναι εύκο-
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λη. Λιγότεροι από το 50% των ασθενών με ΧΝΑ-ΤΣ το καταφέρνουν τους 

πρώτους 6 μήνες ένταξής τους σε αιμοκάθαρση και περίπου το 25% μετά 

από ένα χρόνο(66). Πολλοί λόγοι μπορεί να ευθύνoνται για την αποτυχία 

αυτή, όπως η συμμόρφωση του ασθενούς, η αναποτελεσματικότητα της 

θεραπείας, είτε ως αποτέλεσμα λανθασμένου τρόπου χορήγησης, είτε κα-

κής συνταγογράφησης και τέλος η ύπαρξη αρκετών «ανθεκτικών» στη θε-

ραπεία ασθενών.

Δυστυχώς, η κακή συμμόρφωση των ασθενών με τη δίαιτα και τη λήψη 

των δεσμευτικών του φωσφόρου είναι συχνό πρόβλημα. Πιστεύεται ότι η 

«επιθετική» εκπαίδευση των ασθενών με την αρωγή από το νοσηλευτικό 

προσωπικό, από ειδικούς διαιτολόγους και τους θεράποντες νεφρολόγους 

μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα(67). Οι αποτελεσματικές διατρο-

φικές συμβουλές απαιτούν μία ομαδική προσπάθεια και πρέπει να είναι 

εξατομικευμένες. Αν και η πιο κοινή αιτία που δίνεται από τους ασθενείς 

είναι ότι λησμόνησαν να λάβουν την αγωγή τους, είναι σημαντικό να ση-

μειωθεί ότι η μη συμμόρφωση είναι συχνά πολυπαραγοντική. Μία έρευνα 

αποκάλυψε ότι το 64% των ασθενών δεν συμμορφώνονται με τακτικά συ-

νταγογραφούμενα φάρμακα, επειδή «ξέχασε». Παράλληλα οι διατροφικές 

συνήθειες των ασθενών μας είναι μεταβλητές όχι μόνο στον αριθμό των 

γευμάτων ανά ημέρα, αλλά και στο ποσοστό του φωσφόρου σε κάθε γεύμα 

και/ή σνακ. Ως εκ τούτου, ένα προσεκτικό διατροφικό ιστορικό είναι απα-

ραίτητο για να «συνταγογραφηθεί» σωστά η φωσφοροδεσμευτική αγωγή. 

Επιπλέον, η χρονική σχέση με τα γεύματα, είναι ζωτικής σημασίας για το 

καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Ο έλεγχος του φωσφόρου γίνεται πιο δύσκολος με την επιδείνωση της 

σοβαρότητας του δευτεροπαθούς υπεραπαραθυρεοειδισμού με την πάρο-

δο του χρόνου. Οι λόγοι είναι πολλοί και περιλαμβάνουν αυξημένα επί-
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πεδα κυκλοφορούσας παραθορμόνης (η οποία διεγείρει την περαιτέρω 

απελευθέρωση του φωσφόρου και του ασβεστίου από τα οστά), μειωμένη 

παραγωγή των δραστικών μεταβολιτών της βιταμίνης D3, καταστολή των 

υποδοχέων της βιταμίνης D3, και μειωμένη έκφραση και αυτονόμηση του 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων των παραθυρεοειδών αδένων. Η βιτα-

μίνη D3 και τα ανάλογά της που χρησιμοποιούνται για την καταστολή της 

παραθορμόνης αυξάνουν την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και του 

φωσφόρου. Οι προκύπτουσες μεταβολικές διαταραχές, καθώς και η υπερ-

πλασία των παραθυρεοειδών αδένων δεν είναι εύκολο να αναστραφούν, 

με αποτέλεσμα οι άμεσες και γρήγορες παρεμβάσεις να έχουν κρίσιμη ση-

μασία.

6. Συμπεράσματα - οδηγίες

Ανακεφαλαιώνοντας την αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας σε ασθε-

νείς υπό αιμοκάθαρση σύμφωνα με τις KDIGO οδηγίες επισημαίνεται ότι:

- Στόχος είναι η ελάττωση των επιπέδων φωσφόρου κοντά στα φυσιο-

λογικά πλαίσια.

- Η χρήση δεσμευτικών του φωσφόρου κρίνεται απαραίτητη όπου χρει-

άζεται, δεν υπάρχουν όμως επαρκή κλινικά δεδομένα που να προτείνουν 

μία συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκου για όλους τους ασθενείς. Τα δε-

σμευτικά που περιέχουν ασβέστιο αποφεύγονται ή περιορίζονται σε κα-

ταστάσεις επίμονης υπερασβεστιαιμίας, αγγειακών επασβεστώσεων και 

αδυναμικής νόσου.

- Η χρήση σκευασμάτων αλουμινίου πρέπει να αποφεύγεται παντε-

λώς.

- Η δίαιτα του νεφροπαθούς πρέπει να φτωχή σε φώσφορο σε συνδυα-
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σμό ή όχι με φαρμακευτική αγωγή σε καταστάσεις υπερφωσφαταιμίας.

- Η νυχτερινή αιμοκάθαρση έχει συνδεθεί με καλύτερη ρύθμιση του φω-

σφόρου.

7. Μελλοντικές κατευθύνσεις

Σημαντικές πρόοδοι στην κατανόηση των διαταραχών του οστικού με-

ταβολισμού στην ΧΝΑ-ΤΣ έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, εξακο-

λουθεί να υπάρχει ανάγκη για προοπτικές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες 

δοκιμές για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των επιπέ-

δων φωσφόρου με τη χρήση συγκεκριμένων κλινικών κριτηρίων, όπως τη 

συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Αυτές θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη και άλλες διαδικασίες που είναι γνωστό ότι συμβάλλουν 

στην ενδοθηλιακή βλάβη και κατά συνέπεια στην αθηροσκλήρωση, όπως 

η δυσλιπιδαιμία, η φλεγμονή και η υπερομοκυστεϊναιμία. Στη συνέχεια, οι-

κονομικά αποδοτικές αναλύσεις για διάφορες θεραπείες είναι αναγκαίες, 

δεδομένης της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η 

χρήση μη πλήρως αποδεκτών θεραπειών. Οι προσπάθειες για την αναζή-

τηση για ένα ελεύθερο αλουμινίου και ελεύθερο ασβεστίου δεσμευτικό του 

φωσφόρου έχει οδηγήσει στην εισαγωγή των δύο ενώσεων, σεβελαμέρη 

και ανθρακικό λανθάνιο, τα οποία, μαζί με άλλες ανεπτυγμένες πρόσφατα 

ενώσεις (τρισθενή σκευάσματα σιδήρου, ακόμα υπό μελέτη), αποτελούν 

χωρίς αμφιβολία ένα βήμα προόδου στη διαχείριση της υπερφωσφαται-

μίας.
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Ερωτήσεις

1. Ασθενής 78 ετών με σακχαρώδη διαβήτη είχε ΧΝΑ-ΤΣ και βρίσκο-

νταν σε πρόγραμμα περιοδικής αιμοκάθαρσης για 4 χρόνια. Είχε 

ιστορικό υπέρτασης και στεφανιαίας νόσου. Κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών αιμοκάθαρσης ήταν κλινικά σταθερός. Τo μόνιμο πρόβλη-

μά του ήταν οι υψηλές τιμές φωσφόρου και PTH. Συχνά παραπονιό-

τανε για μυϊκή αδυναμία και διάχυτα μυοσκελετικά άλγη. Ποιό από τα 

παρακάνω είναι λάθος;

α) Η σεβελαμέρη είναι δεσμευτικό του φωσφόρου που περιέχει ασβέστιο;

β) Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η εμμένουσα υπερφωσφαταιμία 

αυξάνει την θνησιμότητα;

γ) Η μυϊκή αδυναμία και τα διάχυτα άλγη υποδηλώνουν οστική νόσο;

δ) Η απορρόφηση του αλουμινίου από τον γαστρεντερικό σωλήνα επηρεά-

ζεται από τη χρήση δεσμευτικών με ασβέστιο;

ε) Το οξικό ασβέστιο είναι πιο αποτελεσματικό από το ανθρακικό;
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2. Μία 55χρόνη παχύσαρκη διαβητική ασθενής με ΧΝΑ-ΤΣ υπό αι-

μοκάθαρση εισήχθη στο νοσοκομείο με έλκη στην πρόσθια κοιλιακή 

χώρα. Παραπονιότανε για αίσθημα αδυναμίας και κόπωσης, ναυτία 

και απώλεια βάρους το τελευταίο τρίμηνο. Τα έλκη στην κοιλιακή 

χώρα είχαν νεκρωτικά όρια. Οι τιμές ολικού Ca2+ ήταν 10,9 mg/dl, του 

φωσφόρου 7,2 mg/dl και της PTH 980 pg/ml. Όλα τα παρακάτω ήταν 

αναμενόμενα μέτρα αντιμετώπισης εκτός από ένα:

α) Επιθετική αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας και διακοπή δεσμευτι-

κών του φωσφόρου με ασβέστιο;

β) Έναρξη παρικαλσιτόλης όταν τα επίπεδα φωσφόρου βελτιωθούν;

γ) Αύξηση δοσολογίας του οξικού ασβεστίου;

δ) Βιοψία της περιοχής με τα έλκη.

ε) Χρησιμοποίηση διαλύματος αιμοκάθαρσης με χαμηλό ασβέστιο;

3. Όλα είναι λάθος εκτός από ένα:

α) Η θεραπευτική αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας είναι συνήθως επι-

τυχής;

β) Το ισοζύγιο του φωσφόρου είναι διαταραγμένο στη μεγάλη πλειοψηφία 

των ασθενών με ΧΝΑ-ΤΑ;

γ) Η αιμοκάθαρση απομακρύνει επαρκείς ποσότητες φωσφόρου;

δ) Η νυχτερινή αιμοκάθαρση έχει συνδεθεί με χειρότερη ρύθμιση φωσφό-

ρου;

4. Αντιστοιχείστε τα παρακάτω:

α) Δίαιτα 1) Περιορισμένο αποτέλεσμα

β) Δεσμευτικά του φωσφόρου 2) Παρενέργειες πιθανές

γ_ Παρατεταμένη αιμοκάθαρση 3) Οργανωτικά προβλήματα/συμμόρφωση



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

493

5. Όλα είναι σωστά εκτός από ένα:

α) Η χρήση δεσμευτικών του φωσφόρου κρίνεται απαραίτητη όπου χρειά-

ζεται, δεν υπάρχουν όμως επαρκή κλινικά δεδομένα που να προτείνουν μία 

συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκου για όλους τους ασθενείς;

β) Οι ασθενείς χρειάζονται ιδιαίτερες διαιτητικές συμβουλές στην προσπά-

θεια να ελαττώσουν την πρόσληψη φωσφόρου, χωρίς να επηρεαστεί ση-

μαντικά η θρέψη τους;

γ) Πριν από κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης ο φωσφόρος κατανέμεται ισότιμα 

μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου;

δ) Μία σωστή διόρθωση του μεταβολικού προφίλ των ασθενών περιορίζει 

τις «παρενέργειες του υπερπαραθυρεοειδισμού» και οδηγεί σε βελτίωση 

της γενικότερης κλινικής τους εικόνας;

Απαντήσεις

β1. 

γ2. 

β3. 

α 1, β 2, γ 34. 

γ5. 
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Πλουμής Σ. Πασαδάκης
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Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τάτια Πασαδάκη
Msc, Κλινικός Εμβρυολόγος

Κύρια σημεία

- Το 1975 η ανεύρεση χαμηλού οστικού μεταβολισμού σε ασθενείς με ΧΝΝ, 

αποδόθηκε στην τοξικότητα του αργιλίου (Al) και περιγράφηκε ως αδυναμική οστική 

νόσος (οστεομαλακία)

- Τα τελευταία 15-20 χρόνια αυξήθηκε η εμφάνιση απλαστικής - αδυναμικής νό-

σου, σε ασθενείς με ΧΝΝ που δεν είχαν λάβει αλουμίνιο

- Η ακριβής αιτιολογία της αδυναμικής νόσου είναι άγνωστη, ενώ παράγοντες 

κινδύνου θεωρήθηκαν η μεγάλη ηλικία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η περιτοναϊκή κά-

θαρση, η παραθυρεοειδεκτομή και η καταστολή της έκκρισης PTH από χορήγηση 

βιταμίνης D ή φωσφοροδεσμευτικών που περιέχουν ασβέστιο

- Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από την κυτταρική απουσία οστεοβλαστών – οστεο-

κλαστών, χαμηλό ρυθμό ανακύκλωσης, χαμηλό σχηματισμό οστού

- Αν και τα χαμηλά επίπεδα αίματος (<100 pg/ml) άθικτης PTH [iPTH]) υποδη-

λώνουν έντονα την παρουσία αδυναμικής νόσου, τα υψηλά επίπεδα PTH δεν την 

αποκλείουν

- Στην αδυναμική νόσο το οστό είναι σχετικά αδρανές και αδυνατεί να διαχειρι-

στεί σωστά το φορτίο ασβεστίου και το φωσφόρο, με πιθανότητα επασβέστωσης 

ιστών και αγγείων και συνεπώς καρδιαγγειακών επιπλοκών

- Σχετικά με την αντιμετώπιση της αδυναμικής νόσου, επιχειρείται η αύξηση της 

οστικής ανακύκλωσης διαμέσου της μείωσης του Ca και της βιταμίνη D3 και της 

αποκατάστασης της δραστηριότητας της PTH
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H νεφρική οστεοδυστροφία περιλαμβάνει τις οστικές διαταραχές που 

συνοδεύουν την χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), ενώ πρόσφατα με τον όρο 

ΧΝΝ-Οστικές Μεταλλικές Διαταραχές (CKD-MBD, Chronic Kidney Dis-

ease-Mineral Bone Disorders) περιγράφονται οι κλινικές, εργαστηριακές 

και απεικονιστικές εκδηλώσεις που αφορούν στον οστικό μεταβολισμό, 

ασθενών με ΧΝΝ(1). Στο νέο αυτό σύνδρομο περιλαμβάνεται οποιοσδή-

ποτε συνδυασμός που αφορά σε διαταραχές μεταβολισμού του ασβεστίου 

(Ca), του φωσφόρου (P), της παραθορμόνης (PTH), της βιταμίνης D3, οι 

διαταραχές της οστικής ανακύκλωσης (Bone Turnover), της επιμετάλλω-

σης (Mineralization), του οστικού όγκου (Volume), της ισχύος των οστών 

(Strength) και τέλος οι επασβεστώσεις (Calcifi cation), των μαλακών ιστών 

και των αγγείων.

Η διαταραχή της ποιότητας των οστών που συμβαίνει στη ΧΝΝ, έχει ως 

αποτέλεσμα την αυξημένη συχνότητα καταγμάτων, ενώ πρόσφατα διαπι-

στώθηκε ότι επηρεάζει σημαντικά και την θνησιμότητα(2).

Με βάση τα ευρήματα της βιοψίας, το 1993 ο Sherrard πρότεινε ένα 

σύστημα ταξινόμησης βασισμένο στα ποσοστά ανεύρεσης ίνωσης, οστε-

οειδούς (μη μεταλλωμένο οστό) και της δυναμικής οστικής ανακύκλωσης, 

με βάση το ρυθμό σχηματισμού οστού (Bone Formation Rate, BFR)(3). Μ’ 

αυτή την ταξινόμηση προέκυπταν 5 κατηγορίες βλαβών εκτός του φυσιο-

λογικού: ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδιμός με 3 μορφές, την ινώδη 

οστεϊτιδα, την ελαφρά μορφή και την μικτή νόσο, η οστεομαλακία (ύπαρξη 

αρκετού οστεοειδούς) και η αδυναμική μορφή, που χαρακτηριζόταν από 

τον πολύ χαμηλό ρυθμό παραγωγής οστού (Εικόνα 1).

Η ιστορία της αδυναμικής οστικής νόσου (ΑΟΝ) ξεκίνησε το 1975 οπότε 

περιγράφηκε η ανεύρεση χαμηλού οστικού μεταβολισμού ως αποτέλεσμα 

τοξικότητας του Al και όχι ανεπάρκειας σε βιταμίνη D3
(4). Λίγα χρόνια αργό-

τερα ο Alfrey(5) περιέγραψε το συνδυασμό της οστεομαλακίας του Al με ένα 
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θανατηφόρο νευρολογικό σύνδρομο, από την εναπόθεση Al στο εγκέφαλο 

(όπως φάνηκε στις νεκροτομές). Πηγή προέλευσης του Al ήταν το νερό της 

κάθαρσης και τα δεσμευτικά του φωσφόρου που περιείχαν τότε υδροξείδιο 

του Al. To 1982 δημοσιεύθηκε η μελέτη του Toronto(6) από 3 κέντρα με 260 

οστικές βιοψίες, στην οποία φάνηκε ότι η οστική εναπόθεση Al αφορούσε 

περίπου έναν στους 3 ασθενείς. Το Al θεωρείται υπεύθυνο της οστικής 

νόσου, όταν ανευρίσκεται στο 25% της επιφανείας μετάλλωσης. Φαίνεται 

ότι το Al εμποδίζει τη σύνθεση και έκκριση της PTH με αποτέλεσμα να προ-

καλείται οστεομαλακία, με ελάττωση της οστεοβλαστικής επιφάνειας, της 

οστεοκλαστικής απορρόφησης και ελάττωση της επιμετάλλωσης. Έτσι σε 

ασθενείς με χαμηλό ρυθμό οστικής ανακύκλωσης (low-turnover bone), ιδί-

ως σε αιμοκαθαιρόμενους, διερευνάται η εναπόθεση AI, αν και η διάγνωση 

είναι δύσκολη εφόσον εκτός από τα επίπεδα Al και τη δοκιμασία δεσφερι-

οξαμίνης, η επιβεβαίωση γίνεται με οστική βιοψία. Τις τελευταίες 10ετίες, η 

οστεομαλακία του Al έγινε πολύ σπάνια και θεωρείται πλέον υπολειμματική 

αλλοίωση.

Το 1989 περιγράφηκε η ανεύρεση αδυναμικής οστικής νόσου, η οποία 

χαρακτηρίστηκε ιδιοπαθής στο βαθμό που ο ασθενής δεν λάμβανε Al(6). Η 

εμφάνιση της απλαστικής-αδυναμικής νόσου αυξήθηκε τα τελευταία 15-20 

χρόνια, παράλληλα με την ελάττωση της υπερπαραθυρεοειδικής οστικής 

νόσου και παρά την σπάνια πλέον εμφάνιση της οστικής νόσου χαμηλής 

ανακύκλωσης που προκαλείται από το Al (Εικόνα 2)(7). Η μη οφειλόμενη 

σε Al αδυναμική νόσος αποτέλεσε πλέον την κυρίαρχη διαταραχή σε ομά-

δα ασθενών υπό αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση(3), ειδικότερα, σε 

ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 5 και σακχαρώδη διαβήτη, όπου έχει αναφερθεί 

η επικράτηση της αδυναμικής νόσου σε ποσοστό μέχρι 67%(8). Η αύξηση 

αυτή είναι παράλληλη με δύο μείζονες μεταβολές στους αιμοκαθαιρόμε-

νους ασθενείς, την αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και διαβητικών 
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ασθενών και το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς εκτέθηκαν σε σχετικά υψηλές 

δόσεις βιταμίνης D3 και λήψη Ca. Η πιθανή αιτιολογική συσχέτιση των πα-

ραγόντων αυτών με την αυξημένη συχνότητα της αδυναμικής νόσου δεν 

είναι δυνατό να τεκμηριωθεί προς το παρόν. Το 2003 οι κλινικές οδηγίες 

NKF KDOQI ανέφεραν ότι, με χρήση των μεγάλων δόσεων αλάτων Ca 

ως φωσφοροδεσμευτικών και τη συχνή και επιθετική χρήση βιταμίνης D3, 

η εμφάνιση αδυναμικών οστικών αλλοιώσεων έχουν γίνει περισσότερο 

συχνές(9).

Εικόνα 1: Αδυναμική οστική νόσος. Απουσία κυτταρικής (οστεοβλάστες, οστεο-

κλάστες) δραστηριότητας, σχηματισμός οστεοειδούς και ενδοοστική ίνωση, ως απο-

τέλεσμα της ελαττωμένης οστικής σύνθεσης, με δευτεροπαθή ελάττωση της οστικής 

μετάλλωσης. Λεπτές ταινίες οστεοειδούς (γραμμές στις οστέινες επιφάνειες-βέλη)

Η ακριβής αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη ενώ παράγοντες κινδύ-

νου θεωρήθηκαν η μεγάλη ηλικία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κακή θρέψη, 

η περιτοναϊκή κάθαρση, η παραθυρεοειδεκτομή και η μεγάλη καταστολή 

της έκκρισης PTH από χορήγηση βιταμίνης D3 ή φωσφοροδεσμευτικών 

που περιέχουν Ca. Τυπικά σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα PTH και εμφανί-
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ζεται συχνά σε μεγάλη ηλικία και σακχαρώδη διαβήτη, συνθήκες που προ-

διαθέτουν σε οστεοπόρωση στο γενικό πληθυσμό.

Σχετικά με τον χρόνο εμφάνισης της αδυναμικής νόσου φαίνεται ότι αυτή 

παρουσιάζεται συχνά πριν από την εκδήλωση της νεφρικής ανεπάρκειας 

τελικού σταδίου (ESRD). Οστικές βιοψίες ασθενών νέων στην αιμοκάθαρ-

ση ή με προχωρημένη ΧΝΝ αποκάλυψε αδυναμική νόσο σε ποσοστό 23% 

των ασθενών(7). Κανένας απ’ αυτούς δεν είχε λάβει καλσιτριόλη ή Al κατά 

τη διάρκεια της ΧΝΝ. Ο επιπολασμός της αδυναμικής νόσου ήταν 13% 

σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης 20±12 ml/min(12), ενώ δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς που προ-

χωρούν από το στάδιο ΧΝΝ 3 στο 5.

Εικόνα 2: Εξέλιξη της νεφρικής οστεοδυστροφίας και της αδυναμικής οστικής 

νόσου στο χρόνο(7)

Εκτός από το Al, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες ή συνθήκες που 

συνοδεύονται από ελαττωμένη οστική ανακύκλωση και οστική αναδιάρ-

θρωση (Πίνακας 1). Η αδυναμική εμφάνιση των οστών δεν περιορίζεται 

μόνο σε προχωρημένη ΧΝΝ, αλλά προκύπτει και σε άλλες καταστάσεις 

που είναι συχνές στους πληθυσμούς της αιμοκάθαρσης, όπως είναι η 
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προχωρημένη ηλικία, η οστεοπόρωση που προκαλείται από τα γλυκοκορ-

τικοειδή, ο σακχαρώδης διαβήτης και ο υποπαραθυρεοειδισμός. Ο σχε-

τικός «υποπαραθυρεοειδισμός» θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου για αδυναμική νόσο, γεγονός που μπορεί να οφείλεται, είτε σε 

χαμηλά επίπεδα iPTH (1–84) ή σε σχετική περίσσεια των ανταγωνιστι-

κών θραυσμάτων PTH (7–84), τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τον οστικό 

μεταβολισμό(10). Εκτός από τον απόλυτο ή σχετικό υποπαραθυρεοειδισμό, 

η αδυναμική νόσος χαρακτηρίζεται συχνά από αντίσταση του σκελετού 

στην αναβολική δράση της PTH, πιθανά διαμέσου μιας χαμηλότερης ρύθ-

μισης των υποδοχέων PTH/PTHrp στους οστεοβλάστες(11).

Η αδυναμική οστική νόσος, ιστολογικά χαρακτηρίζεται από: α) την κυτ-

ταρική απουσία οστεοβλαστών και οστεοκλαστών με αποτέλεσμα, β) τον 

χαμηλό ρυθμό ανακύκλωσης (Low-Bone Turnover), λίγες θέσεις αναδι-

αμόρφωσης (remodeling), χαμηλό ρυθμό σχηματισμού οστού (BFR) και 

σύνθεσης κολλαγόνου από τους οστεοβλάστες και με φυσιολογική ή ελατ-

τωμένη επιμετάλλωση, γ) με απουσία συσσώρευσης οστεοειδούς, όπως 

παρατηρείται στην οστεομαλακία, στην οποία το έλλειμμα της επιμετάλ-

λωσης κυριαρχεί του ελλείμματος στον σχηματισμό οστού και δ) ελάχιστη 

ή απούσα περιδικτυωτή ή μυελική ίνωση, αντίθετα από ότι συμβαίνει στην 

ινώδη οστεΐτιδα.

Υψηλό φορτίο Ca

Χαμηλά επίπεδα PTH

Υπερθεραπεία με βιταμίνη D3

Αύξηση ηλικίας ασθενών σε υποκατάσταση

Αύξηση συχνότητας εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη

Περιτοναϊκή κάθαρση (συγκριτικά με την αιμοκάθαρση) 

Πίνακας 1: Παράγοντες που συνοδεύονται από αυξημένη εμφάνιση ΑΟΝ(7)
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Η οστική ανακύκλωση μπορεί να αξιολογηθεί από τον BFR ή τη συχνό-

τητα ενεργοποίησης, η οποία ορίζεται ως ο συνολικός χρόνος αναδιαμόρ-

φωσης (το καθαρό αποτέλεσμα της οστικής απορρόφησης, αντιστροφής, 

σχηματισμού οστού και περιόδους ηρεμίας). Ως εκ τούτου, η συχνότητα 

ενεργοποίησης αξιολογεί, τόσο την οστεοβλαστική, όσο και την οστεοκλα-

στική δραστηριότητα (απορρόφηση). Αντίθετα, ο BFR επικεντρώνεται μόνο 

στην οστεοπλαστική δραστηριότητα.

Βιοχημικά παρατηρούνται(12,13): α) χαμηλά επίπεδα αίματος άθικτης 

PTH (iPTH) (<100 pg/ml), με β) χαμηλή ή φυσιολογική BMD (Bone Min-

eral Density), γ) χαμηλή ή φυσιολογική οστική αλκαλική φωσφατάση ορού 

και δ) υπερασβεστιαιμία. Οι παραθυρεοειδείς αδένες των ασθενών αυτών 

ανταποκρίνονται στις μεταβολές των επιπέδων του ιονισμένου Ca, με τρό-

πο παρόμοιο με την αντίδραση ατόμων με κανονική νεφρική λειτουργία(10). 

Η οστική αλκαλική φωσφατάση είναι μία πολύ χρήσιμη βιοχημική παράμε-

τρος για την αξιολόγηση του σχηματισμού των οστών, εφόσον αυξημένα 

επίπεδά της αποκλείουν σχεδόν την αδυναμική νόσο.

Αν και τα χαμηλά επίπεδα αίματος (<100 pg/ml) άθικτης PTH [iPTH]) 

υποδηλώνουν έντονα την παρουσία αδυναμικής νόσου, τα υψηλά επίπεδα 

PTH δεν την αποκλείουν, εφόσον έχει βρεθεί σε ιστολογικές μελέτες οστών 

σε ασθενείς με τιμές PTH>400 pg/ml, κατάσταση που μπορεί να σχετίζεται 

με τους περιορισμούς της δοκιμασίας μέτρησης PTH, εξαιτίας της συσ-

σώρευσης ανασταλτικών θραυσμάτων PTH. Έτσι, η βιοψία οστού μπορεί 

να είναι απαραίτητη ώστε να βεβαιώσει ή να αποκλείσει τη διάγνωση της 

αδυναμικής νόσου, ακόμη και όταν τα επίπεδα της PTH είναι ίσα ή πάνω 

από τα επίπεδα-στόχου. Η διαγνωστική ακρίβεια των ενδιάμεσων τιμών 

της iPTH (>100 pg/ml και <300 pg/ml) περιπλέκεται περαιτέρω από τη 

μεγάλη ποικιλία αποτελεσμάτων από τα διαφορετικά test μέτρησης που 
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χρησιμοποιούνται και από τις μεταβλητές αναλογίες των αγωνιστών (PTH 

1-84) και των ανταγωνιστικών κλασμάτων (PTH 7-84)(14). Μία καλή προ-

σέγγιση θα μπορούσε επίσης να είναι η μέτρηση της αναλογίας PTH (1-84) 

προς PTH (7–84)(14).

Η PTH αποτελεί μόνο ένα αδρό έμμεσο δείκτη του οστικού turnover, 

εφόσον στην οστική ανακύκλωση συμμετέχουν και άλλοι παράγοντες. Η 

προγνωστική ισχύς των επιπέδων της PTH ως μέτρο ανακύκλωσης των 

οστών, μπορεί να αυξηθεί με την μέτρηση του κλάσματος της οστικής αλ-

καλικής φωσφατάσης, η οποία σχετίζεται με το βαθμό της οστεοβλαστικής 

δραστηριότητας. Άλλοι βιοχημικοί δείκτες οστικού turnover, μπορεί να πα-

ρέχουν μία πιο ακριβή αξιολόγηση της οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής 

δραστηριότητας, όπως τα επίπεδα ορού της ανθεκτικής σε τρυγικό οξύ 

φωσφατάσης 5b, τα οποία σχετίζονται καλά με τους ιστολογικούς οστεο-

κλαστικούς δείκτες και μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένας ειδικός δείκτης 

της οστεοκλαστικής δραστηριότητας σε ασθενείς με ΧΝΝ και οστική νόσο.

Το 2006 δημοσιεύτηκε(1) νέο σύστημα ταξινόμησης (TMV system) βα-

σισμένο στην α) οστική ανακύκλωση (Bone Turnover) ή ρυθμό σκελετικού 

ανασχηματισμού με τρείς διαβαθμίσεις (low, normal, high), β) το ρυθμό επι-

μετάλλωσης που δείχνει πόσο καλά ασβεστοποιείται το οστικό κολλαγόνο 

στη φάση του σχηματισμού του οστού με δύο διαβαθμίσεις (Mineralization: 

normal, abnormal) και γ) τον όγκο του οστού με τρείς διαβαθμίσεις (Vol-

ume: low, normal, high) (Εικόνα 3).

Η οστική ανακύκλωση αντικατοπτρίζει το ποσοστό του σκελετού που 

ανακατασκευάζεται σε συνδυασμό με την απορρόφηση και εκτιμάται ιστο-

μορφομετρικά, από δυναμικές μετρήσεις της οστεοπλαστικής λειτουργίας 

χρησιμοποιώντας τη διπλή σήμανση της τετρακυκλίνης. Η ανακύκλωση 

επηρεάζεται κυρίως από ορμόνες, κυτοκίνες, μηχανικά ερεθίσματα και αυ-
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ξητικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο στην πρόσληψη, διαφοροποίηση 

και δραστηριότητα των οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών. Είναι ση-

μαντικό να διευκρινιστεί ότι αν και ο ρυθμός σχηματισμού των οστών είναι 

συχνά παρόμοιος με το ρυθμό οστικής απορρόφησης, αυτό δεν συμβαί-

νει πάντοτε. Η ανισορροπία στις διαδικασίες αυτές μπορεί να επηρεάσει 

τον οστικό όγκο, έτσι ώστε υπερβολική απορρόφηση, μεγαλύτερη από το 

σχηματισμό οστού, θα οδηγήσει σε αρνητική ισορροπία και ελάττωση του 

οστικού όγκου.

Η επιμετάλλωση εκτιμάται με ιστομορφομετρικά από στατικές μετρήσεις 

του όγκου και του πάχους του οστεοειδούς και δυναμικές μετρήσεις του 

χρόνου ωρίμανσης του οστεοειδούς, βασισμένες σε τετρακυκλίνη, η οποία 

επικάθεται στο πρόσφατα επιμεταλλωμένο οστό (ζώνες τετρακυκλίνης). 

Δύο δόσεις τετρακυκλίνης που απέχουν μεταξύ τους ένα γνωστό χρονικό 

διάστημα, μπορεί να χορηγηθούν πριν από τη βιοψία των οστών, ώστε 

η μέτρηση του πλάτους του οστού μεταξύ των ζωνών, να αντικατοπτρίζει 

το οστό που σχηματίστηκε. Αιτίες της ατελούς επιμετάλλωσης περιλαμβά-

νουν την ανεπάρκεια βιταμίνης D3 της διατροφής, ανεπάρκεια σε Ca ή P, 

την οξέωση ή την τοξικότητα Al.

Ο όγκος οστού δηλώνει την ποσότητα του οστού ανά μονάδα όγκου 

ιστού. Εκτιμάται ιστομορφομετρικά από στατικές μετρήσεις του σπογγώ-

δους όγκου των οστών. Καθοριστικούς παράγοντες του όγκου των οστών 

αποτελούν η ηλικία, το φύλο, η φυλή, γενετικοί παράγοντες, η διατροφή, 

ενδοκρινικές διαταραχές, μηχανικά ερεθίσματα, τοξικότητες, νευρολογικές 

διαταραχές, αγγειακές διαταραχές, παράγοντες ανάπτυξης και οι κυτοκί-

νες.

Η οστική νόσος με υψηλή ανακύκλωση (High-turnover bone disease) 

προκαλούνται από πλεονάζουσα PTH που χαρακτηρίζεται από τον μεγα-
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λύτερο αριθμό και μέγεθος οστεοκλαστών και αύξηση του αριθμού των 

κενών απορρόφησης (κενά με σπογγώδη υφή), καθώς και υψηλό αριθμό 

οστεοβλαστών. Υπάρχει αύξηση του οστεοειδούς (μη μεταλλωμένο οστό), 

που μπορεί να έχει εμφάνιση υφαντού και αντικατοπτρίζει διαταραχή στην 

διάταξη του κολλαγόνου, εξαιτίας της ταχείας εναπόθεσης της θεμέλιας ου-

σίας. Το πλεόνασμα σε επιφάνειες οστεοειδούς που συνοδεύει την αυξημέ-

νη οστική ανακύκλωση έχει περιγραφεί ως μικτή ουραιμική οστική νόσος, 

η οποία μπορεί να αντανακλά μία κανονική απάντηση στην αύξηση του 

ρυθμού ανακύκλωσης, παρά ελλειμματική επιμετάλλωση.

Εικόνα 3: Γραφική παράσταση των μεταβολών της οστικής ανακύκλωσης (bone 

Turnover), της επιμετάλλωσης (Mineralization) και του οστικού όγκου (bone Volume), 

στις διάφορες μορφές οστικής νόσου ασθενών με ΧΝΝ(1): υπερπαραθυρεοειδική 

οστική νόσος (high T, normal M), μικτή νόσος (high T, M defect, normal V), 

οστεομαλακία (low T, M defect, medium to normal V), αδυναμική οστική νόσος (low 

T, normal M, low to normal V)
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Η οστεομαλακία χαρακτηρίζεται από παράταση του χρόνου επιμετάλ-

λωσης καθώς και από το αυξημένο πάχος, την επιφάνεια και όγκο του 

οστεοειδούς. Η οστεομαλακία ήταν παλαιότερα συνδεμένη με τοξικότητα Al 

ή την ανεπάρκεια της 25(ΟΗ)D3 (δευτεροπαθής σε δίαιτα φτωχή σε βιταμί-

νη D3 και Ca και μειωμένη έκθεση στο ηλιακό φως, μειωμένη κινητικότητα 

και εκτεταμένες νοσηλείες), μεταβολική οξέωση (που αναστέλλει τόσο τους 

οστεοβλάστες όσο και τους οστεοκλάστες) και την υποφωσφαταιμία (σύν-

δρομο του Fanconi).

Η αδυναμική οστική νόσος είναι μία νόσος χαμηλής οστικής ανακύκλω-

σης. Τα κύρια ευρήματα είναι μειωμένος αριθμός οστεοκλαστών και οστεο-

βλαστών και πολύ χαμηλά ποσοστά σχηματισμού οστού, ενώ όπως μετρι-

έται με την τετρακυκλίνη, ενώ το ποσό του οστεοειδούς είναι φυσιολογικό ή 

ελαττωμένο χωρίς να υπάρχει ελάττωμα επιμετάλλωσης.

Παθοφυσιολογικά η αδυναμική νόσος χαρακτηρίζεται από: α) καταστο-

λή της PTH (σύνθεση και έκκριση), γεγονός που οδηγεί σε χαμηλά ή φυσι-

ολογικά κυκλοφορούντα επίπεδα PTH, β) σκελετική αντίσταση στη δράση 

της PTH, ώστε να απαιτούνται μεγαλύτερα επίπεδα PTH για να είναι δρα-

στική, ενώ γ) διάφοροι άλλοι μηχανισμοί που αναστέλλουν το σχηματισμό 

οστού. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και αδυ-

ναμική νόσο εμφανίζουν μειονεκτική λειτουργικότητα των οστεοβλαστών, 

ρύθμιση χαμηλότερα των υποδοχέων της PTH, αντίσταση στην ολική PTH 

(1-84), ανταγωνιστική δράση των υπολειμμάτων 7-84 της PTH(15,16), δια-

ταραχή της οστικής κυτταρικής διαφοροποίησης, ελαττωμένο πολλαπλα-

σιασμό των οστεοβλαστών και τελευταία περιγράφηκαν διαταραχές του 

μεταβολισμού της osteoprotegerin (OPG) και της πρωτεΐνης bone morpho-

genetic protein-7 (BMG-7)(17,18). Η OPG αποτελεί ένα υποδοχέα-δόλωμα 

για το RANKL που παράγεται από τους οστεοβλάστες και εμποδίζουν τη 

δράση των RANKL/RANK στον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση 
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των οστεοκλαστών, παρεμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την απορρόφηση 

των οστών(18).

Κλινικά η νόσος δεν είναι καλοήθης εφόσον ασθενείς υπό αιμοκάθαρ-

ση εμφάνισαν προβλήματα συχνότερα από ότι ασθενείς με υψηλότερες 

τιμές PTH(19,20), όπως 2,4 φορές περισσότερα κατάγματα ισχίου και σπον-

δύλων, υπερασβεστιαιμία, επασβέστωση ιστών και αγγείων και πρώιμη 

θνησιμότητα. Σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση βρέθηκε ότι τιμές PTH<65 pg/

ml, αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα υψηλότερης θνησιμότητας(21). Μυϊκή 

αδυναμία των εγγύς μυών, σκελετικοί πόνοι και κατάγματα οστών, πλευ-

ρών, σπονδύλων, πυέλου και μηρών, έχουν περιγραφεί σε συσχέτιση με 

οστική νόσο χαμηλής ανακύκλωσης από Al(22,23).

Πρόσφατα ο London και συν.(24) καθόρισε ποσοτικά στοιχεία των αγγει-

ακών επασβεστώσεων στις κοινές καρωτίδες αρτηρίες, την κοιλιακή αορτή, 

τον λαγονομηριαίο άξονα και τα πόδια. Αυξημένα σκορ επασβέστωσης συ-

σχετίστηκαν με ελαττούμενη μέση τιμή iPTH, επιφάνεια διπλής σήμανσης 

τετρακυκλίνης και οστεοβλαστική επιφάνεια. Έτσι κατέστη σαφές ότι οποι-

οσδήποτε τύπος χαμηλής οστικής ανακύκλωσης μπορεί να συνοδεύεται 

από καρδιαγγειακές επασβεστώσεις, με σημαντική νοσηρότητα και θνησι-

μότητα.

Στην αδυναμική νόσο το οστό είναι σχετικά αδρανές και αδυνατεί να δια-

χειριστεί σωστά το φορτίο Ca και το P. Το οστό αδυνατεί να απελευθερώσει 

είτε να προσλάβει το Ca, με αποτέλεσμα την πρόσκληση υπερασβεστι-

αιμίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει άλλους ιστούς στην πιθανότητα 

συσσώρευσης και μεταστατικής επασβέστωσης (calcifi cation). Οι καρδιαγ-

γειακές επασβεστώσεις είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 

θνησιμότητας, ενώ έχει προταθεί θετική συσχέτιση μεταξύ των αγγειακών 

επασβεστώσεων και της χαμηλής οστικής ανακύκλωσης(24). Αρκετοί ερευ-

νητές έχουν αναφέρει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας και 
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της έκτασης των αγγειακών επασβεστώσεων και των καρδιαγγειακών και 

όλων των αιτίων θνησιμότητας(25,26). Αναφέρεται επίσης(27) ότι, η στηθάγχη, 

η στεφανιαία νόσος και το προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου, ήταν 

όλα πιο συχνά, σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 5 και εκτεταμένη επασβέστω-

ση. Τέλος τα φωσφοροδεσμευτικά Ca, η θεραπεία με ενεργό βιταμίνη D3 

και το υψηλό Ca διαλύματος κάθαρσης, μπορούν να ενισχύσουν την επα-

σβέστωση των αγγείων, σε παρουσία της αδυναμικής νόσου.

Η ασβεστιαιμική ουραιμική αρτηριολοπάθεια (Calcifi c uraemic arteri-

olopathy, CUA), η παλαιότερα ονομαζόμενη calciphylaxis, αποτελεί την 

πλέον δραματική εξέλιξη της έκτοπης επασβέστωσης, η οποία έχει συν-

δεθεί με την αδυναμική νόσο(28). Στους ασθενείς αυτούς βρέθηκαν χαμη-

λές τιμές PTH με ιστολογικά ευρήματα αδυναμικής νόσου στις οστικές 

βιοψίες. Παραδόξως οι πρώτες περιγραφές της calciphylaxis σε ασθενείς 

σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, σχετίστηκαν με τον υπερ-

παραθυρεοειδισμό, με την παραθυρεοειδεκτομή να είναι συχνά θερα-

πευτική. Η θεραπεία αυτής της κατάστασης είναι απογοητευτική, αν και 

υπάρχουν μέτρα που υπόσχονται βελτίωση της οστικής ανακύκλωσης. Η 

χορήγηση αναβολικών για τα οστά παραγόντων όπως η οστική morpho-

genic πρωτεΐνη 7 (BMP-7)(29) ή συνθετικής PTH (1–34)(30) βελτίωσε την 

οστική ανακύκλωση και την επιμετάλλωση του σκελετού, ενώ μειώθηκε η 

εναπόθεση του Ca στην αορτή.

Πρόσφατα έχουν αξιολογηθεί η επίπτωση της δραστηριότητας των οστών 

στο φορτίο Ca, την αορτική ακαμψία και την αρτηριακή επασβέστωση(31). Η 

αορτική ακαμψία και επασβέστωση σχετίζονταν θετικά με την φόρτιση του 

Ca και αρνητικά με την οστική δραστηριότητα.

Μελετήθηκε επίσης προοπτικά σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, η συ-

σχέτιση μεταξύ της οστικής ανακατασκευής και της προόδου της επασβέ-

στωσης της στεφανιαίας αρτηρίας(32). Η κατάσταση χαμηλής ανακύκλωσης 
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του οστού με οστική βιοψία σε 12 μήνες ήταν η μόνη ανεξάρτητη προγνω-

στική παράμετρος για την εξέλιξη της στεφανιαίας επασβέστωσης.

Σχετικά με την αντιμετώπιση της αδυναμικής νόσου δεν υπάρχουν καλά 

τεκμηριωμένες μεγάλες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες. Εφόσον τα 

επίπεδα του ιονισμένου Ca είναι πιθανά ο ισχυρότερος ρυθμιστής της σύν-

θεσης-έκκρισης της PTH και η θεραπεία με βιταμίνη D3 δημιουργεί θετική 

ισορροπία Ca και καταστέλλει την οστική ανακύκλωση, κλινικά επιχειρείται 

η αύξηση της οστικής ανακύκλωσης διαμέσου δύο θεραπευτικών δράσεων 

(Πίνακας 2): α) της μείωσης του Ca και της βιταμίνη D3 και β) της αποκατά-

στασης της δραστηριότητας της PTH.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη μείωση των δόσεων των 

φωσφοροδεσμευτικών με Ca και της βιταμίνη D3 ή και την εξ ολοκλήρου 

διακοπή των θεραπειών αυτών. Επίσης η μείωση των Ca στα διαλύματα 

(1,0-2,0 mEq/L) αποτελεί μία θεραπευτική προσέγγιση. Αυτή η θεραπεία 

σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση οδήγησε σε σημαντική αύξηση του 

αριθμού των ασθενών με αύξηση της PTH.

Σχετικά πρόσφατα αναπτύχθηκαν δεσμευτικά του P χωρίς Ca ή Al, των 

οποίων η επίδραση στο μεταβολισμό των οστών εκτιμήθηκε σε μελέτες με 

οστικές βιοψίες σε σχέση με τα δεσμευτικά με φωσφορικό Ca, σε ασθενείς 

σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Σε σύγκριση του ανθρακικού 

λανθανίου έναντι ανθρακικού Ca σε 63 ασθενείς υπό αιμοκάθαρση(33), με 

μέση πρόσληψη 1250 mg (n=33) και 2000 (n=30) ημερησίως αντίστοιχα, 

διαπιστώθηκε μετά από ένα χρόνο ότι ο αριθμός των ασθενών με αύξηση 

της οστικής ανακύκλωσης μετά από αρχική διάγνωση αδυναμικής νόσου, 

ήταν παρόμοιος στις δύο ομάδες (3/6 ανθρακικού Ca έναντι 4/6 λανθανί-

ου). Παρατηρήθηκε όμως ελάττωσης της αρχικά υψηλής οστικής ανακύ-

κλωσης και αρχική διάγνωση νεφρικής με εμφάνιση αδυναμικής νόσου σε 

6 ασθενείς της ομάδας ανθρακικού Ca έναντι ενός ασθενούς στην ομάδα 
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λανθανίου. Πρόσφατη δημοσίευση(34) ανέφερε ότι η χορήγηση λανθανίου 

εκτός από την υπερφωσφαταιμία βελτίωσε την ιστομορφολογική εικόνα 

της αδυναμικής νόσου σε δύο ασθενείς, μετά από χορήγηση ενός έτους, 

με παραμονή των ευρημάτων επί 3ετία.

1. Διακοπή φωσφοροδεσμευτικών με Ca και αντικατάσταση με δεσμευτικά 
χωρίς Ca ή Al 

2. Ελάττωση ή διακοπή της χορήγησης ενεργού βιταμίνης D3

3. Ελάττωση του Ca της διατροφής σε<2 γραμμάρια ημερησίως 

4. Ελάττωση του Ca του διαλύματος κάθαρσης σε τιμές≤1,25 mEq/L

5. Επιβεβαίωση της διάγνωσης με οστική βιοψία*
6. Σε ανεύρεση Al διακοπή της έκθεσης-μέτρα κινητοποίησης και απομάκρυνσης 
(DFO)

7. Πιθανή χορήγηση PTH(1-34) σε ΑΟΝ με σοβαρή οστεοπόρωση και 
κατάγματα

Πίνακας 2: Θεραπευτικές στρατηγικές αντιμετώπισης της ΑΟΝ(7) (* διενέργεια 

οστικής βιοψίας σε ασθενείς με ασυμβατότητα μεταξύ των βιοχημικών παραμέτρων, 

που δεν οδηγεί σε οριστική διάγνωση, ή σε ανεξήγητα κατάγματα σκελετού ή οστι-

κούς πόνους, ή σοβαρή προοδευτική αγγειακή επασβέστωση αγγείων και ανεξήγη-

τη υπερασβεστιαιμία(1)

Όσον αφορά στη σεβελαμέρη, ο Ferreira(35) ανέλυσε επαναλαμβανόμε-

νες οστικές βιοψίες σε 68 ασθενείς μετά από ένα χρόνο χορήγησης, είτε 

σεβελαμέρης (δοσολογίας από 3,3±2,0 σε 5,0±2,7 g/24ωρο) ή ανθρακικού 

Ca (δοσολογίας από 3,8±2,2 σε 4,0±2,5 g/24ωρο). Μόνο η ομάδα της σε-

βελαμέρης παρουσίασε σημαντική αύξηση BFR ανά οστική επιφάνεια. Στο 

τέλος της μελέτης, 3 ασθενείς (9%) είχαν αναπτύξει de novo ΑΟΝ στην 

ομάδα σεβελαμέρης, σε σύγκριση με 6 (17%) στην ομάδα του Ca. Ωστό-

σο, η συγκρισιμότητα μεταξύ των δύο βιοψιών ήταν περιορισμένη, εξαιτίας 

των διαφορετικών ιστομορφικών κριτηρίων της αδυναμικής νόσου. Παρό-
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μοια αποτελέσματα προέκυψαν σε μία προοπτική μελέτη δύο ετών που 

συνέκρινε το ανθρακικό Ca (4,3±1,7 g/24ωρο) με τη σεβελαμέρη (6,9±2,6 

g/24ωρο) σε 72 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς(36). Οι ασθενείς που έλαβαν 

ανθρακικό Ca είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα iPTH (p<0,01), περισ-

σότερα επεισόδια υπερασβεστιαιμίας (p=0,03) και σημαντικά μεγαλύτερη 

αύξηση των σκορ επασβέστωσης της στεφανιαίας αρτηρίας, με απώλεια 

του δοκιδώδους (trabecular) οστού, ενώ δεν παρουσίασαν σημαντική δια-

φορά στη οστική (cortical) πυκνότητα.

Η σεβελαμέρη φαίνεται να μειώνει τις συγκεντρώσεις Ca, αυξάνει τα 

επίπεδα της PTH, με αποτέλεσμα την βελτίωση των δεικτών της οστικής 

ανακύκλωσης, αύξηση του σχηματισμού οστού, βελτίωση της δοκιδωτής 

αρχιτεκτονικής και ελάττωση της ανάπτυξης επασβέστωσης των στεφανι-

αίων αγγείων.

Το αποτέλεσμα της μείωσης του Ca στο διάλυμα για τη βελτίωση της 

δραστηριότητας των οστών, έχει δειχτεί σε προοπτικές μελέτες(36,37,38). Σε 

μείωση της συγκέντρωσης Ca από 1,75 ή 1,5 mmol/L σε 1,25 mmol/L μει-

ώθηκε το ιονισμένο Ca και τα επεισόδια υπερασβεστιαιμίας με ταυτόχρονη 

αύξηση (4 φορές) στα επίπεδα iPTH, της οστικής αλκαλικής φωσφατάσης 

και στα επίπεδα TRAP-5b σε 3-6 μήνες(36). Επίσης δύο ομάδες ασθενών 

με αδυναμική νόσο στη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση που λάμβα-

ναν θεραπεία με συγκεντρώσεις Ca 1,62 και 1,0 mmol/L, αξιολογήθηκαν 

προοπτικά με οστικές βιοψίες(38). Οι ασθενείς με χαμηλή συγκέντρωση Ca 

διαλύματος, φυσιολογοποίησαν τον BFR (από 18,1±5,6 σε 159±59 μm2/

mm2/24ωρο) μετά από 16 μήνες με μειωμένο ιονισμένο Ca ορού και αυξη-

μένα επίπεδα iPTH. Το 40% των ασθενών με την αδυναμική νόσο ιάθηκε 

μετά από 16 μήνες.

Σε άλλη προοπτική μελέτη(38), αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα της αιμοκά-

θαρσης με διάλυμα χαμηλού Ca στην οστική ανακύκλωση και επασβέστω-
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ση της στεφανιαίας αρτηρίας, σε 425 ασθενείς, με προηγούμενη θεραπεία 

με επίπεδα Ca τουλάχιστον 1,5 mmol/L και επίπεδα PTH<300 pg/ml, χωρίς 

να λαμβάνουν βιταμίνη D3 πριν από 6 μήνες, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε 

διαλύματα με 1,25 ή 1,75 mmol/L Ca. Οι ασθενείς λάμβαναν ασβεστούχα 

δεσμευτικά P. Τα οστά εκτιμήθηκαν με βιοψία και ιστομορφομετρική αξιο-

λόγηση και CT πολλαπλών τομών (MSCT), που διενεργήθηκαν στην αρχή 

και μετά από την παρακολούθηση των 24 μηνών. Ο BFR που ήταν χαμη-

λός (<1,8) στο 72% των ασθενών στην αρχή της μελέτης, παρουσίασε αύ-

ξηση, όπως συνέβη και με την οστεοβλαστική επιφάνεια/επιφάνεια οστού, 

καθώς και τον οστικό όγκο/όγκο ιστών στους ασθενείς με διάλυμα χαμηλού 

Ca, ενώ δεν συνέβη αυτό σε ασθενείς σε διάλυμα υψηλού Ca. H επασβέ-

στωση, εμφάνισε πρόοδο και στις δύο ομάδες, αλλά ήταν λιγότερο έντονη 

στην ομάδα χαμηλού Ca.

Οι τρέχουσες οδηγίες NKF K/DOQI συστήνουν καθημερινή πρόσληψη 

Ca (διαιτητικό Ca μαζί με το Ca του φωσφορικού άλατος)<2000 mg. Διαλύ-

ματα με συγκεντρώσεις Ca=1,75 mmol/L δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

συνήθως, ενώ προτείνεται (KDIGO) η χρήση διαλύματος με συγκέντρωση 

1,25-1,50 mmol/L (2,5 και 3,0 mEq/L). Σε περιπτώσεις αδυναμικής νόσου 

είναι ενδεδειγμένη η μείωση του Ca σε 1,25 ή 1,00 mmol/L.

Σχετικά με την αποφυγή της υπερθεραπείας με βιταμίνη D3, αυτή προκύ-

πτει εφόσον η χορήγηση των ενεργών ενώσεων της βιταμίνης D3 ελαττώνει 

την οστική ανακύκλωση, σε ασθενείς με ΧΝΝ. Πράγματι 176 ασθενείς με 

ΧΝΝ (GFR=15-50 ml/min) τυχαιοποιήθηκαν σε alphacalcidol (0,25 μg κάθε 

2η ημέρα σε 1,0 μg/24ωρο) ή τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο (placebo) 

για πάνω από 2 έτη(39), με βιοψίες οστών που έγιναν στην αρχή και το τέλος 

μελέτης. Στους ασθενείς με νεφρική οστεοδυστροφία από την αρχή (75%), 

η θεραπεία με alphacalcidol μείωσε σημαντικά την οστεοβλαστική επιφά-

νεια, τον αριθμό των οστεοβλαστών και τον BFR, ενώ αυτές οι παράμετροι 
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δεν άλλαξαν σημαντικά στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν σε μελέτες με οστικές βιοψίες 

ασθενών σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, που έδειξαν ότι οι 

υψηλές δόσεις της ενεργού βιταμίνης D3 (καλσιτριόλη) στους ασθενείς με 

XNN, μπορούν τελικά να οδηγήσουν στην ανάπτυξη αδυναμικής νόσου. Σε 

προοπτική μελέτη 12 μηνών με βιοψίες οστού σε 14 παιδιά σε περιτοναϊ-

κή κάθαρση, που εμφάνισαν αρχικά νόσο υψηλού οστικού μεταβολισμού, 

η διαλείπουσα χορήγηση καλσιτριόλης, από το στόμα ή ενδοπεριτοναϊκά, 

μείωσε τον BFR κατά 60%, ενώ 6 παιδιά ανέπτυξαν αδυναμική νόσο(40). 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν σε 16 παιδιά υπό περιτοναϊκή κά-

θαρση που υποβλήθηκαν σε βιοψίες οστού στην αρχή και μετά από 12 

μήνες θεραπείας με καλσιτριόλη, με εμφάνιση αδυναμικής νόσου στο 25% 

των παιδιών, με αρχική διάγνωση ινώδους οστεΐτιδας (n=9) ή ελαφρές αλ-

λοιώσεις δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (n=7)(41).

Σημειώνεται εδώ ότι στις παραπάνω μελέτες οι υψηλές δόσεις βιτα-

μίνης D3, συνοδεύονταν από συχνή εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας, υψηλά 

επίπεδα Ca ορού, διάλυμα υψηλού Ca 91,75 mmol/l) και λήψη φωσφορο-

δεσμευτικών με Ca, ώστε να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η συμβολή της μη 

ασβεστιαιμικής από την ασβεστιαιμική δράση της βιταμίνης D3 στον οστικό 

μεταβολισμό.

Υπάρχουν επίσης δεδομένα σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση, ότι η παρι-

καλσιτόλη, ένας διεγέρτης των υποδοχέων της βιταμίνης D3 (VDRs) προ-

κάλεσε αύξηση του λόγου PTH(1-84)/PTH C-τμήμα, ο οποίος μειώθηκε 

με τη χορήγηση καλσιτριόλης(42). Φαίνεται ότι η παρικαλσιτόλη εμφανίζει 

χαμηλότερη καταστολή της οστεοβλαστικής δραστηριότητας, με ένα θετικό 

αποτέλεσμα σε σκελετό με PTH αντοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομέ-

να από οστικές βιοψίες σε ασθενείς, ώστε να επαληθευθεί αν οι νεότεροι 

VDRs αγωνιστές επηρεάζουν πράγματι την οστική ανακύκλωση με καλύ-
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τερο τρόπο από την καλσιτριόλη. Είναι κατανοητό ότι εκτός από τον οστικό 

μεταβολισμό, υπάρχουν και άλλα ευεργετικά αποτελέσματα της χορήγησης 

της ενεργού βιταμίνης D3, ακόμη και παρουσία αδυναμικής νόσου. Σαφώς, 

υπάρχει ανάγκη για μεγάλες ελεγχόμενες προοπτικές μελέτες σ’ αυτόν τον 

τομέα.

Στη χαμηλή οστική ανακύκλωση είναι δυνατό να βοηθήσουν νεώτεροι 

παράγοντες, όπως η teriparatide [PTH (1–34)], ένας διεγερτικός οστικός 

παράγοντας, η οποία θεωρητικά προσφέρει την ευκαιρία να επαναφέρει 

τον οστικό μεταβολισμό, σε ασθενείς με αδυναμική νόσο(30,43). Αν και η 

καθημερινή υποδόρια εφαρμογή των PTH (1–34), είναι μία ισχυρή αντι-

οστεοπορωτική θεραπεία, δεν υπάρχουν ελεγχόμενες ανθρώπινες μελέτες 

σε ΧΝΝ. Η πιλοτική εφαρμογή της σε 7 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με 

αδυναμική νόσο και μέση τιμή PTH=22 pg/ml για 6 μήνες, αύξησε σημα-

ντικά την οστική πυκνότητα (BMD), χωρίς να μεταβληθούν οι ορολογικοί 

δείκτες της οστικής ανακύκλωσης και το σκορ επασβέστωσης της στεφανι-

αίας αρτηρίας(43). Επίσης δύο νέες κλάσεις ενώσεων, φαίνεται ότι μπορούν 

να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της παλμικής έκκρισης της PTH σε 

ασθενείς με αδυναμική οστική νόσο, τα ασβεστιομιμητικά και τα calcilyt-

ics. In vivo πειράματα έδειξαν προστατευτική και αναβολική δράση των 

ασβεστιομιμητικών(44).

Συμπερασματικά η τρέχουσα θεραπευτική προσέγγιση στους ασθενείς 

με ΧΝΝ στο στάδιο 5 με τα βιοχημικά ή ιστομορφομετρικά στοιχεία της 

αδυναμικής οστικής νόσου πρέπει να εστιαστεί στη μείωση του Ca και του 

φορτίου βιταμινών D3 για να αποκαταστήσει τη δραστηριότητα PTH. Τα ση-

μαντικότερα μέτρα είναι η διακοπή οποιουδήποτε φωσφορικού άλατος με 

Ca, χρήση διαλύματος χαμηλού Ca και η μείωσης ή διακοπή της ενεργού 

θεραπείας με βιταμίνη D3. H αντιμετώπιση αυτή έχει μεγάλη σημασία για 

τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών, εφόσον η αδυναμική οστική 
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νόσος, εκτός των οστικών εκδηλώσεων, συνδέεται με αυξανόμενο κίνδυνο 

αγγειακών απασβεστώσεων και τις επιπλοκές αυτών.

Βιβλιογραφία

Moe S, Drueke T, Cunningham J, et al. Defi nition, evaluation, and clas-1. 

sifi cation of renal osteodystrophy: A position statement from Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int 2006; 69: 1945-1953.

Danese MD, Kim J, Doan QV, et al. PTH and the risks for hip, 2. 

vertebral, and pelvic fractures among patients on dialysis. Am J Kidney Dis 

2006; 47: 149-156.

Sherrard DJ, Hercz G, Pei Y, et al. The spectrum of bone disease in 3. 

end-stage renal failure-an evolving disorder. Kidney Int 1993; 43 :436-442.

Sherrard DJ, Baylink DJ, Wergedal JE, Maloney NA. Quantitative 4. 

histological studies on the pathogenesis of uremic bone disease. J Clin 

Endocrinol Metab 1974; 39: 119-135.

Alfrey AC. Aluminum and renal disease. Contrib Nephrol 1993; 5. 

102: 110-124.

Moriniere P, Cohen-Solal M, Belbrik S, et al. Disappearance of 6. 

aluminic bone disease in a long-term asymptomatic dialysis population 

restricting Al(OH)3 intake: emergence of an idiopathic adynamic bone dis-

ease not related to aluminum. Nephron 1989; 53(2): 93-101.

Brandenburg MV, Floege J. Adynamic bone disease-bone and be-7. 

yond NDT Plus 2008; 1(3): 135-147.

Spasovski GB, Bervoets AR, Behets GJ, et al. Spectrum of renal 8. 

bone disease in end-stage renal failure patients not yet on dialysis. Neph-

rol Dial Transplant 2003; 18: 1159-1166.

KDOQI Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and 9. 



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

514

Disease in Chronic Kidney Disease GUIDELINE 13C. ADYNAMIC BONE 

DISEASE

Langub MC, Monier-Faugere MC, Wang G, et al . Administration 10. 

of PTH-(7–84) antagonizes the effects of PTH-(1–84) on bone in rats with 

moderate renal failure. Endocrinology 2003; 144: 1135-1138.

Picton ML, Moore PR, Mawer EB, et al. Down-regulation of human 11. 

osteoblast PTH/PTHrP receptor mRNA in end-stage renal failure. Kidney 

Int 2000; 58: 1440-1449.

Salusky IB, Ramirez JA, Oppenheim W, Gales B, Segre GV, 12. 

Goodman WG. Biochemical markers of renal osteodystrophy in pediatric 

patients undergoing CAPD/CCPD. Kidney Int 1994; 45: 253-258.

Sherrard DJ. Aplastic bone: a non-disease of medical progress. 13. 

Adv Ren Replace Ther 1995; 2: 20–23.

Monier-Faugere MC, Geng Z, Mawad H, et al. Improved assess-14. 

ment of bone turnover by PTH-(1-84)/large C-PTH fragments ratio in ESRD 

patients. Kidney Int 2001; 60: 1460-1468.

Slatopolsky E, Finch J, Clay P, et al. A novel mechanism for skel-15. 

etal resistance in uremia. Kidney Int 2000; 58: 753-761.

Malluche HH, Mawad H, Trueba D, Monier-Faugere MC. Para-16. 

thyroid hormone assays—evolution and revolutions in the care of dialysis 

patients. Clin Nephrol 2003; 59: 313-318.

Lund RJ, Davies MR, Brown AJ, Hruska KA. Successful treatment 17. 

of an adynamic bone disorder with bone morphogenetic protein-7 in a re-

nal ablation model. J Am Soc Nephrol 2004; 15: 359-369.

Hofbauer LC, Heufelder AE. Osteoprotegerin and its cognate li-18. 

gand: a new paradigm of osteoclastogenesis. Eur J Endocrinol 1998; 139: 

152-154.

Coco M, Rush H. Increased incidence of hip fractures in dialysis 19. 



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

515

patients with low serum parathyroid hormone. Am J Kidney Dis 2000; 36: 

1115-1121.

Atsumi K, Kushida K, Yamazaki K, Shimizu S, Ohmura A, Inoue 20. 

T. Risk factors for vertebral fractures in renal osteodystrophy. Am J Kidney 

Dis 1999; 22: 287-93.

Avram MM, Mittman N, Myint MM, Fein P. Importance of low se-21. 

rum intact parathyroid hormone as a predictor of mortality in hemodialysis 

and peritoneal dialysis patients: 14 years of prospective observation. Am J 

Kidney Dis 2001; 38: 1351-1357.

Cannata-Andia JB. Hypokinetic azotemic osteodystrophy. Kidney 22. 

Int 1998; 54: 1000-1016.

Nebeker HG, Coburn JW. Aluminum and renal osteodystrophy. 23. 

Annu Rev Med 1986; 37: 79–95.

London GM, Marty C, Marchais SJ, et al. Arterial calcifi cations and 24. 

bone histomorphometry in end-stage renal disease. J Am Soc Nephrol 

2004; 15: 1943-1951.

London GM, Guerin AP, Marchais SJ, et al. Arterial media calcifi -25. 

cation in endstage renal disease: impact on all-cause and cardiovascular 

mortality. Nephol Dial Transplant 2003; 18: 1731-1740.

Adraga˜o T, Pires A, Lucas C, et al. A simple vascular calcifi cation 26. 

score predicts cardiovascular risk in haemodialysis patients. Nephrol Dial 

Transplant 2004; 19: 1480-1488.

Raggi P, Boulay A, Chasan-Taber S, et al. Cardiac calcifi cation in 27. 

adult hemodialysis patients. A link between end-stage renal disease and 

cardiovascular disease? J Am Coll Cardiol 2002; 39: 695–701.

Mawad HW, Sawaya BP, Sarin R, et al. Calcifi c uremic arteriol-28. 

opathy in association with low turnover uremic bone disease. Clin Nephrol 

1999; 52: 160-166.



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

516

Davies MR, Lund RJ, Mathew S, et al. Low turnover osteodystro-29. 

phy and vascular calcifi cation are amenable to skeletal anabolism in an 

animal model of chronic kidney disease and the metabolic syndrome. J Am 

Soc Nephrol 2005; 16: 917-928.

Shao JS, Cheng SL, Charlton-Kachigian N, et al. Teriparatide (hu-30. 

man parathyroid hormone (1–34)) inhibits osteogenic vascular calcifi ca-

tion in diabetic low density lipoprotein receptor-defi cient mice. J Biol Chem 

2003; 278: 50195-50202.

London GM, Marchais SJ, Ge rin AP, et al. Association of bone 31. 

activity, calcium load, aortic stiffness, and calcifi cations in ESRD. J Am Soc 

Nephrol 2008; 19: 1827-1835.

Barreto DV, Barreto FC, Carvalho AB, et al. Association of chang-32. 

es in bone remodeling and coronary calcifi cation in hemodialysis patients: 

a prospective study. Am J Kidney Dis 2008; 52: 1139-1150.

D’Haese PC, Spasovski GB, Sikole A, et al. A multicenter study 33. 

on the effects of lanthanum carbonate (Fosrenol) and calcium carbonate 

on renal bone disease in dialysis patients. Kidney Int 2003; 85(Suppl 63): 

S73-S78.

Shigematsu T, Tokumoto A, Nakaoka A, Arisaka H. Effect of lan-34. 

thanum carbonate treatment on bone in Japanese dialysis patients with 

hyperphosphatemia.Ther Apher Dial 2011; 15(2): 176-184.

Ferreira A, Frazao JM, Monier-Faugere MC, et al. Effects of seve-35. 

lamer hydrochloride and calcium carbonate on renal osteodystrophy in he-

modialysis patients. J Am Soc Nephrol 2008; 19: 405-412.

Asmus HG, Braun J, Krause R, et al. Two year comparison of 36. 

sevelamer and calcium carbonate effects on cardiovascular calcifi cation 

and bone density. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 1653-1661.

Fugimori A, Yorifuji M, Sakai M, et al. Low-calcium dialysate im-37. 



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

517

proves mineral metabolism in hemodialysis patients. Clin Nephrol 2007; 

67: 20-24.

Haris A, Sherrard DJ, Hercz G. Reversal of adynamic bone dis-38. 

ease by lowering of dialysate calcium. Kidney Int 2006; 70: 931-937.

Igarashi P, Aronson PS. Late-breaking clinical trials at renal week 39. 

2008. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3: RB01-RB04.

Hamdy NA, Kanis JA, Beneton MN, et al. Effect of alfacalcidol on 40. 

natural course of renal bone disease in mild to moderate renal failure. BMJ 

1995; 310: 358-363.

Goodman WG, Ramirez JA, Belin TR, et al. Development of ady-41. 

namic bone in patients with secondary hyperparathyroidism after intermit-

tent calcitriol therapy. Kidney Int 1994; 46: 1160-1166.

Kuizon BD, Goodman WG, Juppner H, et al. Diminished linear 42. 

growth during intermittent calcitriol therapy in children undergoing CCPD. 

Kidney Int 1998; 53: 205-211.

Monier-Faugere MC, Mawad H, Malluche HH. Opposite effects 43. 

of calcitriol and paricalcitol on the parathyroid hormone-(1–84)/large car-

boxy-terminal-parathyroid hormone fragments ratio in patients with stage 5 

chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2007; 2: 1255-1260.

Cejka D, Kodras K, Bader T, Haas M. Treatment of Hemodialysis-44. 

Associated Adynamic Bone Disease with Teriparatide (PTH(1-34)): A Pilot 

Study. Kidney Blood Press Res 2010; 33(3): 221-226.

Ishii H, Wada M, Furuya Y, et al. Daily intermittent decreases in 45. 

serum levels of parathyroid hormone have an anabolic-like action on the 

bones of uremic rats with low-turnover bone and osteomalacia. Bone 2000; 

26: 175-182.



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

518

Ερωτήσεις

1. Η αδυναμική νόσος εμφανίζεται:

α) Μόνο σε άτομα με ΧΝΝ τελικού σταδίου;

β) Παρουσιάζεται συχνά πριν από την εκδήλωση της νεφρικής ανεπάρκειας 

τελικού σταδίου;

γ) Αφορά μόνο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και ΧΝΝ τελικού στα-

δίου;

2. Η αδυναμική νόσος:

α) Συνοδεύεται από μειωμένα επίπεδα οστικής αλκαλικής φωσφατάσης;

β) Συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα οστικής αλκαλικής φωσφατάσης;

γ) Συνοδεύεται στο 50% των περιπτώσεων από αυξημένα επίπεδα οστικής 

αλκαλικής φωσφατάσης

3. Τα επίπεδα iPTH:

α) Όταν είναι χαμηλά (<100 pg/ml) υποδηλώνουν έντονα την παρουσία 

αδυναμικής νόσου;

β) Τα υψηλά επίπεδα PTH δεν την αποκλείουν;

γ) Τα α και β είναι σωστά;

δ) Τα α και β είναι λάθος;

4. Τα κύρια ευρήματα της αδυναμικής νόσου είναι:

α) Μειωμένος αριθμός οστεοκλαστών και οστεοβλαστών;

β) Πολύ χαμηλά ποσοστά σχηματισμού οστού;

γ) Φυσιολογική ή ελαττωμένη ποσότητα οστεοειδούς χωρίς να υπάρχει 

ελάττωμα επιμετάλλωσης;

δ) Όλα τα παραπάνω;
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5. Η επασβέστωση των αγγείων ενισχύεται επί παρουσίας της αδυ-

ναμικής νόσου:

α) Επί λήψεως φωσφοροδεσμευτικών ασβεστίου;

β) Επί λήψεως ενεργού βιταμίνης D3;

γ) Επί υπάρξεως υψηλού Ca διαλύματος κάθαρσης;

δ) Επί όλων των παραπάνω;

6. Ποιο από τα παρακάτω είναι το πιο χαρακτηριστικό εύρημα για την 

απόδοση της ανεύρεσης χαμηλού οστικού μεταβολισμού, στην τοξι-

κότητα του αργιλίου:

α) Εναπόθεση Al στο 25% της επιφάνειας μετάλλωσης;

β) Ανεύρεση οστεομαλακίας;

γ) Εναπόθεση Al στον εγκέφαλο (στις αυτοψίες);

δ) Αυξημένα επίπεδα Al στο αίμα;

ε) Θετικό τεστ deferoxamine;

7. Παράγοντες κινδύνου της αδυναμικής νόσου θεωρήθηκαν όλα 

πλην ενός: 

α) Η μεγάλη ηλικία;

β) Ο σακχαρώδης διαβήτης;

γ) Η αιμοκάθαρση;

δ) Η παραθυρεοειδεκτομή

ε) Η μεγάλη καταστολή της έκκρισης PTH από χορήγηση βιταμίνης D ή 

φωσφοροδεσμευτικών που περιέχουν ασβέστιο;
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8. Στην αντιμετώπιση της αδυναμικής νόσου περιλαμβάνονται όλα τα 

παρακάτω εκτός από:

α) Διακοπή φωσφοροδεσμευτικών με Ca και αντικατάσταση με δεσμευτικά 

χωρίς Ca ή Al;

β) Ελάττωση ή διακοπή της χορήγησης ενεργού βιταμίνης D3;

γ) Ελάττωση του Ca του διαλύματος κάθαρσης σε τιμές ≤1,25 mEq/L;

δ) Πιθανή χορήγηση teriparatide (PTH[1-34])σε ΑΟΝ με σοβαρή οστεοπώ-

ρωση;

ε) Χορήγηση diphosphonate;

Απαντήσεις

1. β

2. β

3. γ

4. δ

5. δ

6. α

7. α

8. ε
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Διαταραχές ασβεστίου και φωσφόρου στη ΜΕΘ

Αλεξάνδρα Γαβαλά
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Πανεπιστημιακή ΜΕΘ

Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Κύρια σημεία

- Στους βαριά πάσχοντες ασθενείς στη ΜΕΘ συστήνεται η άμεση μέτρηση της 

συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό του αίματος και όχι ο έμμεσος 

υπολογισμός της από τη συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου

- Στους βαριά πάσχοντες η υπασβεστιαιμία απαντάται συχνότερα από την υπε-

ρασβεστιαιμία

- Συνήθεις καταστάσεις, που σχετίζονται με ανάπτυξη υπασβεστιαιμίας στη ΜΕΘ 

είναι η υπομαγνησιαιμία, η αναπνευστική αλκάλωση, η νεφρική ανεπάρκεια, το τραύ-

μα, η σήψη, η παγκρεατίτιδα, η λιπώδης εμβολή, οι πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος

- Οι πλέον συνήθεις αιτίες υπερασβεστιαιμίας είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυ-

ρεοειδισμός, υπεύθυνος συνήθως για ασυμπτωματική, ήπια υπερασβεστιαιμία και η 

κακοήθεια, που προκαλεί συχνότερα σοβαρή, συμπτωματική υπερασβεστιαιμία

- Επί σοβαρής υπερασβεστιαιμίας μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές από το 

καρδιαγγειακό σύστημα και κώμα, ενώ επί σοβαρής υπασβεστιαιμίας εκλύονται τε-

τανία, σπασμοί και κοιλιακές αρρυθμίες

- Η υποφωσφαταιμία είναι συχνή στη βαριά νόσο, οφείλεται κυρίως στην ενδο-

κυττάρια μετακίνηση του φωσφόρου και σχετίζεται με σοβαρά συμπτώματα, συμπε-

ριλαμβανομένης της οξείας αναπνευστικής και καρδιακής ανεπάρκειας

- Το πιο συχνό αίτιο υπερφωσφαταιμίας σε ασθενείς στη ΜΕΘ είναι η νεφρική 

ανεπάρκεια

- Τα συμπτώματα και σημεία της οξείας υπερφωσφαταιμίας κυρίως οφείλονται 

στη συνοδό οξεία υπασβεστιαιμία

- Η αντιμετώπιση των βαριά πασχόντων με διαταραχές του ασβεστίου και του 
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φωσφόρου βασίζονται στην κλινική εμπειρία

- Ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου απαιτείται σε βαριά πάσχοντες με συμπτω-

ματική ή σοβαρή υπασβεστιαιμία ([ιονισμένο ασβέστιο] <0,65 mmol/L)

- Η θεραπευτική παρέμβαση πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της συ-

μπτωματικής ή σοβαρής υπερασβεστιαιμίας περιλαμβάνει την εντατική ενυδάτωση 

και ενίσχυση της διούρησης με στόχο την ταχεία νεφρική αποβολή ασβεστίου

- Η ενδοφλέβια χορήγηση φωσφόρου γενικά συστήνεται στη συμπτωματική και 

στη σοβαρή υποφωσφαταιμία (<0,32 mmol/L ή <1 mg/dl)

- Στην οξεία σοβαρή υπερφωσφαταιμία, πρωταρχικός στόχος είναι η αύξηση της 

νεφρικής αποβολής του φωσφόρου, που επιτυγχάνεται με ενδοφλέβια χορήγηση 

υγρών και ενίσχυση της διούρησης

Οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών αποτελούν συχνό πρόβλημα στους 

νοσηλευόμενους ασθενείς και ιδιαίτερα στους βαριά πάσχοντες της ΜΕΘ. 

Η μη έγκαιρη αναγνώριση και η καθυστερημένη ή ανεπαρκής αντιμετώ-

πισή τους μπορεί να είναι καταστροφική, καθώς η περαιτέρω επιδείνωσή 

τους θα οδηγήσει σε σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις, οι οποίες ορισμένες 

φορές είναι απειλητικές για τη ζωή. Από την άλλη πλευρά, η υπέρμετρα και 

ακατάλληλα επιθετική αντιμετώπισή τους, εκθέτει σε σοβαρούς κινδύνους 

τον ασθενή και μπορεί επίσης να αποβεί μοιραία.

Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται οι διαταραχές του ασβεστίου και 

του φωσφόρου στη βαριά νόσο και συγκεκριμένα τα βασικότερα αίτια και 

παθογενετικοί μηχανισμοί, οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις και τα κύρια θερα-

πευτικά μέτρα της συμπτωματικής αντιμετώπισης των οξέων διαταραχών 

αυτών των ηλεκτρολυτών στους βαριά πάσχοντες ασθενείς στη ΜΕΘ.
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Α. Διαταραχές ασβεστίου στη ΜΕΘ(1)

Στον ανθρώπινο οργανισμό το ασβέστιο (περίπου 20-25 gr/ΣΒ) σχεδόν 

εξ ολοκλήρου (99%) βρίσκεται στα οστά (υπό τη μορφή του υδροξυαπατί-

τη), συμβάλλοντας στις μηχανικές ιδιότητες του σκελετού. Το ασβέστιο των 

οστών χρησιμεύει ως αποθήκη ασβεστίου για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Το ασβέστιο του ενδοκυττάριου χώρου, παρά την κατά πολύ χαμηλότε-

ρη συγκέντρωσή του συγκριτικά με το ασβέστιο του εξωκυττάριου χώρου, 

αποτελεί κρίσιμο ρυθμιστή διαφόρων κυτταρικών λειτουργιών, όπως η μυ-

ϊκή συστολή, η έκκριση ορμονών, η μίτωση των κυττάρων.

Το εξωκυττάριο ασβέστιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ενδαγγεια-

κό, αποτελεί περίπου το 0,1% του συνολικού ασβεστίου του οργανισμού 

και εκτός του ότι εξασφαλίζει σταθερά τον ενδοκυττάριο εφοδιασμό ασβε-

στίου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πήξη του αίματος και την ακεραι-

ότητα της κυτταρικής μεμβράνης.

Η φυσιολογική συγκέντρωσή του ολικού ασβεστίου στον ορό του αί-

ματος είναι 9-10,4 mg/dl. Το ασβέστιο του αίματος σε ποσοστό περίπου 

50% είναι σε ιονισμένη μορφή (ελεύθερο), περίπου 40% είναι συνδεμένο 

με πρωτεΐνες (κυρίως με αλβουμίνη) και σε ποσοστό περίπου 10% είναι 

συνδεμένο με άλλα ιόντα.

Η συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου στον ορό του αίματος επηρεάζε-

ται από τη συγκέντρωση της αλβουμίνης. Για κάθε μείωση της αλβουμίνης 

ορού κατά 1g/dl (κάτω από τα 4 mg/dl), το μετρούμενο ασβέστιο μειώνεται 

κατά 0,8 mg/dl, χωρίς όμως να μειώνεται το ιονισμένο ασβέστιο. Από την 

άλλη πλευρά η υπεραλβουμιναιμία είτε εξαιτίας υπογκαιμίας, είτε λόγω πα-

ρουσίας παραπρωτεΐνης σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα οδηγεί σε 

ψευδοϋπερασβεστιαιμία.
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Επίσης το pH του αίματος επηρεάζει την ικανότητα σύνδεσης του ασβε-

στίου με την αλβουμίνη. Συγκεκριμένα η οξέωση την ελαττώνει, αυξάνο-

ντας το ιονισμένο ασβέστιο, ενώ η αλκάλωση έχει την ακριβώς αντίθετη 

δράση.

Το ιονισμένο ασβέστιο (1,12-1,30 mmol/L ή 4,7-5,3 mg/dl) είναι η βιολο-

γικά δραστική μορφή του ασβεστίου στον ορό του αίματος, που διαδραμα-

τίζει καθοριστικό ρόλο στην ομοιόσταση του ασβεστίου και βρίσκεται υπό 

τον στενό έλεγχο της παραθορμόνης (PTH).

Η συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου μπορεί να μετρηθεί άμεσα ή 

να υπολογιστεί έμμεσα από τη συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου στον 

ορό του αίματος. Ωστόσο ο έμμεσος υπολογισμός αποτελεί προσέγγιση με 

πολλούς περιορισμούς και παραδοχές, επηρεάζεται από διάφορους παρά-

γοντες και δεν αποτελεί αξιόπιστη και ακριβή μέθοδο για την εκτίμηση της 

συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό του αίματος, ιδιαίτερα 

στη βαριά νόσο.

Στους βαριά πάσχοντες ασθενείς διάφοροι παράγοντες, όπως η υπο-

αλβουμιναιμία, οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, η οξεία αύξηση 

των ελεύθερων λιπαρών οξέων, η χορήγηση λίπους με την παρεντερική 

σίτιση, έχουν αποτέλεσμα την πτωχή συσχέτιση της συγκέντρωσης του 

ολικού ασβεστίου με τη συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό 

του αίματος.

Η υπασβεστιαιμία αποτελεί συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή σε βαριά 

πάσχοντες ασθενείς, ωστόσο ο έμμεσος υπολογισμός του ιονισμένου 

ασβεστίου (από τη διορθωμένη συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου στον 

ορό του αίματος) δε φαίνεται να αποτελεί αξιόπιστο και ακριβή δείκτη για τη 

διάγνωση της υπασβεστιαιμίας, καθώς αποτυγχάνει να αναδείξει έως και 

το 40% από τις περιπτώσεις υπασβεστιαιμίας.
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Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άμεση μέτρηση του ιονισμένου 

ασβεστίου είναι απαραίτητη και στις περιπτώσεις ασθενών που υποβάλ-

λονται σε φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 

κιτρικά ως αντιπηκτικός παράγοντας, καθώς αυτά δεσμεύουν ασβέστιο, 

προκαλώντας μείωση του ιονισμένου ασβεστίου και αποτρέποντας την 

πήξη του αίματος.

Τέλος, η άμεση μέτρηση του ιονισμένου ασβεστίου υπερέχει του έμμε-

σου υπολογισμού σε ασθενείς με προχωρημένη χρόνια νεφρική ανεπάρ-

κεια (ΧΝΑ), αλλά και σε περιπτώσεις υπερασβεστιαιμίας, εξαιτίας κακοή-

θειας και υπερπαραθυρεοειδισμού. Για τους λόγους αυτούς στους βαριά 

πάσχοντες ασθενείς στη ΜΕΘ συνιστάται η άμεση μέτρηση της συγκέντρω-

σης του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό του αίματος και όχι ο έμμεσος υπο-

λογισμός της από τη συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου.

Α.1. Υπασβεστιαιμία(2-8)

Υπασβεστιαιμία είναι η παθολογική μείωση της συγκέντρωσης του ιονι-

σμένου ασβεστίου στον ορό του αίματος (<1,12 mmol/L ή <4,7 mg/dl). Θα 

πρέπει να τονιστεί (σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω) ότι η μεί-

ωση του ολικού ασβεστίου στον ορό του αίματος δεν συνεπάγεται αληθή 

υπασβεστιαιμία (δηλαδή μείωση του ιονισμένου ασβεστίου ορού), όπως 

συμβαίνει παρουσία υποαλβουμιναιμίας, που είναι πολύ συχνή κατάσταση 

σε βαριά πάσχοντες ασθενείς.

Η υπασβεστιαιμία αποτελεί συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή στους βα-

ριά πάσχοντες ασθενείς της ΜΕΘ με συχνότητα 15-50%. Σοβαρή υπασβε-

στιαιμία έχει περιγραφεί σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως η 

σήψη, η παγκρεατίτιδα, το εκτεταμένο έγκαυμα και το τραύμα.
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Α.1.1. Αίτια - Παθογένεια(2-5)

Αληθής υπασβεστιαιμία αναπτύσσεται ως επακόλουθο της ένδειας PTH 

(υποπαραθυρεοειδισμός) ή αντίστασης των οστών στη δράση της (συγγε-

νώς στον ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό, επίκτητα στην υπομαγνησιαιμία), 

εξαιτίας ανεπάρκειας βιταμίνης D3, λόγω δέσμευσης ή και απώλειας ασβε-

στίου (Πίνακας 1).

Η αιτιοπαθογένεια της υπασβεστιαιμίας στη βαριά νόσο είναι πολυπα-

ραγοντική και όχι πλήρως κατανοητή. Μηχανισμοί που ενοχοποιούνται για 

την ανάπτυξη υπασβεστιαιμίας στη βαριά νόσο είναι η μειωμένη δράση ή 

και παραγωγή της PTH, η μειωμένη παραγωγή βιταμίνης D3, η ενδοκυτ-

τάρια εναπόθεση ασβεστίου, η δέσμευση ιόντων ασβεστίου (όπως από 

κιτρικά, αλβουμίνη, φωσφόρο), η αυξημένη νεφρική απώλεια ασβεστίου.

Οι συνηθέστερες καταστάσεις, που σχετίζονται με ανάπτυξη υπασβεστι-

αιμίας (μείωση της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό του 

αίματος) στη ΜΕΘ περιλαμβάνουν την υπομαγνησιαιμία, την αναπνευστική 

αλκάλωση, τη νεφρική ανεπάρκεια, το τραύμα, τη σήψη, την παγκρεατίτιδα, 

την λιπώδη εμβολή και τις μεταγγίσεις αίματος (Πίνακας 1). Επίσης διάφο-

ρα φάρμακα ενοχοποιούνται για την ανάπτυξή της, όπως τα διουρητικά της 

αγκύλης, τα φωσφορικά, η κετοκοναζόλη και οι αμινογλυκοσίδες.

Φυσιολογικό ιονισμένο ασβέστιο με μειωμένο συνολικό ασβέστιο
Υποαλβουμιναιμία • 

Μειωμένο ιονισμένο ασβέστιο με Φυσιολογικό συνολικό ασβέστιο
Αναπνευστική αλκάλωση• 

Τοξικότητα από κιτρικά (λ.χ. μαζική μετάγγιση)• 
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Μειωμένο ιονισμένο ασβέστιο και συνολικό ασβέστιο
Α. Μειωμένη δράση παραθορμόνης

Υποπαραθυρεοειδισμός• 

Πρωτοπαθής

Δευτεροπαθής (λ.χ. θυρεοειδεκτομή, σήψη)

Ψευδουπερπαραθυρεοειδισμός• 

Υπομαγνησιαιμία• 

Βαριά νόσος (λ.χ. σήψη)• 

Β. Ανεπάρκεια βιταμίνης D3

Πλημμελής διατροφή• 

Σύνδρομα δυσαπορρόφησης• 

Αντιεπιληπτικά φάρμακα • 

Ηπατική ανεπάρκεια• 

Νεφρική ανεπάρκεια• 

Νεφρωσικό σύνδρομο• 

Γ. Εκσεσημασμένη απώλεια ή δέσμευση ασβεστίου
Ραβδομυόλυση• 

Παγκρεατίτιδα• 

Βαριά νόσος (λ.χ. εγκαυματική νόσος)• 

Φουροσεμίδη• 

Δυσαπορρόφηση ασβεστίου• 

Υπερφωσφαταιμία• 

Οστεοβλαστικές μεταστάσεις• 

Δ. Με άγνωστο μηχανισμό
Υπερμαγνησιαιμία• 

Πίνακας 1: Αίτια υπασβεστιαιμίας(5)

Η υπασβεστιαιμία συχνά σχετίζεται με διαταραχές της οξεοβασικής 

ισορροπίας και με διαταραχές άλλων ηλεκτρολυτών. Η αλκάλωση αυξά-

νει την ικανότητα σύνδεσης του ασβεστίου με την αλβουμίνη, μειώνοντας 

το ιονισμένο ασβέστιο. Η αναπνευστική αλκάλωση προκαλεί συνηθέστερα 

συμπτωματική υπασβεστιαιμία συγκριτικά με τη μεταβολική αλκάλωση. 

Η υπομαγνησιαιμία προκαλεί υπασβεστιαιμία, καθώς μειώνεται, τόσο 
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η έκκριση, όσο και τη δράση της PTH. Παρά το ότι η υπομαγνησιαιμία δεν 

είναι συχνή (έως 2%) στο γενικό πληθυσμό, στους ασθενείς στη ΜΕΘ είναι 

συνήθης με συχνότητα έως και 65% κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς 

οι ασθενείς αυτοί δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία της υπασβεστιαιμί-

ας, εάν δεν αποκατασταθεί η συγκέντρωση του μαγνησίου στον ορό του 

αίματος. Τέλος η υπερφωσφαταιμία προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης 

του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό του αίματος, εξαιτίας δέσμευσης των 

ελεύθερων ιόντων ασβεστίου.

Α.1.2. Κλινικές εκδηλώσεις(4-6)

Η υπασβεστιαιμία μπορεί να αποτελεί ασυμπτωματική βιοχημική διατα-

ραχή έως σοβαρή και απειλητική κατάσταση για τη ζωή. Η κλινική εικόνα 

των βαριά πασχόντων ασθενών με υπασβεστιαιμία ποικίλλει, ανάλογα με 

τη διάρκεια, τη βαρύτητα και την ταχύτητα εγκατάστασης της υπασβεστι-

αιμίας.

Η υπασβεστιαιμία αυξάνει τη διεγερσιμότητα νευρικών και μυϊκών κυτ-

τάρων εκλύοντας ανάλογα συμπτώματα (Πίνακας 2), ενώ κατά την κλινική 

εξέταση μπορεί να διαπιστωθούν το σημείο Chvostek (σύσπαση του συ-

στοίχου άνω χείλους μετά από πλήξη του προσωπικού νεύρου μπροστά 

από τον τράγο του αυτιού) και το σημείο Trousseau (επώδυνος σύσπαση 

του καρπού και των δακτύλων - «χείρα μαιευτήρος» - μετά σφίξιμο του 

βραχίονα με την περιχειρίδα του σφυγμομανομέτρου λίγα mmHg πάνω 

από τη συστολική πίεση για 3 λεπτά). Το σημείο Trousseau είναι πιο ειδικό 

και εκδηλώνεται στην πλειοψηφία (94%) των υπασβεστιαιμικών ασθενών.
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Οργανικό σύστημα Εκδηλώσεις

Νευρο-μυϊκό σύστημα Παραισθησίες γύρω από το στόμα 

Λαρυγγόσπασμος

Τετανία

Σπασμοί

Κώμα

Καρδιαγγειακό σύστημα Μείωση του κλάσματος εξώθησης

Υπόταση

ΗΚΓ/φικές διαταραχές: 

 Επιμήκυνση του QT διαστήματος

 Κοιλιακές αρρυθμίες 

 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός

Πίνακας 2: Κλινικές εκδηλώσεις υπασβεστιαιμίας

Α.1.3. Θεραπευτική αντιμετώπιση(4-8)

Η οξεία υπασβεστιαιμία προκαλεί φάσμα εκδηλώσεων από ελάχιστες ή 

και καθόλου, όταν είναι ήπια, έως απειλητικές για τη ζωή, όταν είναι σοβα-

ρή. Η θεραπεία της εξαρτάται από τη βαρύτητα και την υποκείμενη αιτία.

Στους βαριά πάσχοντες δεν είναι γνωστό εάν η αντιμετώπιση της ασυ-

μπτωματικής υπασβεστιαιμίας βελτιώνει την έκβασή τους, ενώ υπάρχουν 

δεδομένα, που δείχνουν ότι η χορήγηση ασβεστίου σε ορισμένες περιπτώ-

σεις, όπως σε σηπτικούς ασθενείς, μπορεί να είναι βλαβερή. Κατά συνέπεια 

στους βαριά πάσχοντες ασθενείς στη ΜΕΘ, η θεραπευτική αντιμετώπιση 

της υπασβεστιαιμίας περιορίζεται στις περιπτώσεις της συμπτωματικής ή 

της σοβαρής (ιονισμένο ασβέστιο<0,65 mmol/L), οπότε και συνιστάται η 

ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου.

Για παρεντερική χορήγηση ασβεστίου συνήθως χρησιμοποιούνται το 

γλυκονικό και το χλωριούχο ασβέστιο (διάλυμα 10%). Το διάλυμα χλωριού-



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

530

χου ασβεστίου 10% περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα ασβεστίου (6,8 mmol 

σε 10 ml) συγκριτικά με το γλυκονικό (2,2 mmol σε 10 ml) και διαθέτει 

καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα, αλλά είναι πιθανότερο να προκαλέσει ιστική 

νέκρωση, σε περίπτωση εξαγγείωσης, γι’ αυτό θα πρέπει να χορηγείται 

από κεντρική φλεβική γραμμή. Η παρεντερική χορήγηση ασβεστίου ενέχει 

σοβαρούς κινδύνους, όπως βραδυκαρδία, αρρυθμίες ή και καρδιακή ανα-

κοπή (ιδιαίτερα σε ασθενείς με υποψία τοξικού δακτυλιδισμού).

Συχνά στην κλινική πράξη σε ασθενείς με οξεία σοβαρή ή συμπτωματι-

κή υπασβεστιαιμία χορηγείται γλυκονικό ασβέστιο (1-2 g μετά από διάλυση 

σε 50-100 ml DW 5% ή NaCI 0,9% μέσα σε 10-20 λεπτών). Η ταχεία ενδο-

φλέβια χορήγηση ασβεστίου (bolus) απαγορεύεται, εξαιτίας του κινδύνου 

καρδιακής ανακοπής. Ωστόσο μπορεί να χρειαστεί στάγδην ενδοφλέβια 

έγχυση ασβεστίου με τακτική παρακολούθηση της συγκέντρωσης του ιονι-

σμένου ασβεστίου στον ορό του αίματος και ανάλογη τιτλοποίηση, προκει-

μένου η συγκέντρωσή του στον ορό του αίματος να διατηρείται σε ασφαλή 

επίπεδα (στις κατώτερες φυσιολογικές τιμές). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

εάν συνυπάρχει υπομαγνησιαιμία, θα πρέπει να διορθώνεται.

Η ενδοφλέβια χορήγηση χλωριούχου ασβεστίου πιο συχνά εφαρμόζεται 

σε επείγουσες ή υπερεπείγουσες περιπτώσεις υπασβεστιαιμίας.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Καρδιο-

πνευμονική Αναζωογόνηση (στο εδάφιο σχετικά με την αντιμετώπιση των 

απειλητικών για τη ζωή ηλεκτρολυτικών διαταραχών) σε ασθενείς με συ-

μπτωματική υπασβεστιαιμία απειλητική για τη ζωή (παραισθησία, τετανία, 

σπασμούς, κολποκοιλιακό αποκλεισμό ή καρδιακή ανακοπή) θα πρέπει να 

χορηγούνται ενδοφλέβια 10-40 ml χλωριούχου ασβεστίου 10%, καθώς και 

θειικό ασβέστιο 50% (4-8 mmol), αναλόγως των ενδείξεων.
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Α.2. Υπερασβεστιαιμία(5,6,8,9)

Υπερασβεστιαιμία ορίζεται η αύξηση της συγκέντρωσης του ιονισμέ-

νου ασβεστίου στον ορό του αίματος>1,30 mmol/L (ή ολικό ασβέστιο>4,7-

5,3 mg/dl). Διακρίνεται σε ήπια υπερασβεστιαιμία (ολικό ασβέστιο>11-12 

mg/dl), που σπάνια είναι συμπωματική, μέτρια που συνήθως εμφανίζο-

νται τα συμπτώματα (ολικό ασβέστιο>13-14 mg/dl) και σοβαρή (ολικό 

ασβέστιο>15-16 mg/dl).

Η υπερασβεστιαιμία αποτελεί λιγότερο συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή 

συγκριτικά με την υπασβεστιαιμία, καθώς αναφέρεται σε ποσοστό 1-5% 

στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς.

Α.2.1. Αίτια - Παθογένεια(5,6,9)

Ο υπερπαραθυρεοειδισμός και οι κακοήθεις νεοπλασίες αποτελούν τις 

κύριες αιτίες υπερασβεστιαιμίας, που αφορούν στην πλειοψηφία (περίπου 

90%) των περιπτώσεων υπερασβεστιαιμίας (Πίνακας 3). Συχνότερο αίτιο 

υπερασβεστιαιμίας στους νοσηλευόμενους ασθενείς είναι η κακοήθεια 

(όπως αδενοκαρκινώμα πνεύμονα, μαστού, νεφρού και αιματολογικές νε-

οπλασίες). Οι μηχανισμοί υπερασβεστιαιμίας στις κακοήθειες περιλαμβά-

νουν οστοεολυτικές μεταστάσεις, παραγωγή από τον όγκο πεπτιδίων που 

ομοιάζουν με την PTH (PTH-related peptide, PTHrP) ή ορμονών (βιταμίνη 

D3) και κυτταροκινών (TGF-α, IL-1), που αυξάνουν την απορρόφηση του 

ασβεστίου από το έντερο ή το κινητοποιούν από τα οστά.
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Αυξημένη απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός• 

Κακοήθεις νόσοι• 

- Αδενοκαρκινώματα με οστεολυτικές μεταστάσεις

- Αιματολογικές κακοήθεις νόσοι (πολλαπλούν μυέλωμα)

Υπερθυρεοειδισμός• 

Ακινητοποίηση• 

Νόσος Paget• 

Υπερβιταμίνωση Α• 

Αυξημένη απορρόφηση από το έντερο

Αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου• 

 - Νεφρική ανεπάρκεια

 - Σύνδρομο γάλακτος-αλκάλεoς

Υπερβιταμίνωση D• 3

 - Πρόσληψη βιταμίνης D3

 - Κοκκιωματώδεις νόσοι (σαρκοείδωση, φυματίωση)

 - Μεγαλακρία

Διάφορα

Θειαζιδικά διουρητικά• 

Χορήγηση λιθίου• 

Φαιοχρωμοκύττωμα• 

Νεφρική ανεπάρκεια• 

Οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία• 

Πίνακας 3: Αίτια υπερασβεστιαιμίας

Α.2.2. Κλινικές εκδηλώσεις(5,6,9)

Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερασβεστιαιμίας είναι μη ειδικές και εξαρ-

τώνται από τη βαρύτητα, τη διάρκεια και την ταχύτητα εγκατάστασής της. 

Το φάσμα εκδηλώσεων της υπερασβεστιαιμίας ποικίλλει και περιλαμβάνει 

από λίγα έως καθόλου συμπτώματα στους ασθενείς με ήπια, χρόνια υπε-
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ρασβεστιαιμία μέχρι κώμα σε ασθενείς με σοβαρή υπερασβεστιαιμία. Τα 

σημεία και συμπτώματα είναι σχεδόν πάντοτε παρόντα στις περιπτώσεις, 

όπου η συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό του αίματος είναι 

>3,5 mmol/L (ή η συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου είναι >14 mg/dl) και 

αφορούν στο νευρικό, το καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό και το ουροποι-

ητικό σύστημα (Πίνακας 4).

Οργανικό σύστημα Εκδηλώσεις

Γαστρεντερικό σύστημα Ναυτία - Έμετοι

Δυσκοιλιότητα

Γαστρίτιδα - Πεπτικό έλκος

Παγκρεατίτιδα

Ουροποιητικό σύστημα Διαταραχή της συμπυκνωτικής 

ικανότητας του νεφρού: Πολυουρία 

Νεφρασβέστωση

Νεφρολιθίαση

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Καρδιαγγειακό σύστημα Υπογκαιμία

Υπόταση

ΗΚΓ/φικές διαταραχές: Βράχυνση 

του QT, 1ου βαθμού κολποκοιλιακός 

αποκλεισμός, εκτακτοσυστολές

Ασβέστωση των βαλβίδων & των 

στεφανιαίων αγγείων (ΧΥΑ)

Νευρικό σύστημα Υπνηλία-Λήθαργος-Κεφαλαλγία

Σύγχυση-Κώμα

Πίνακας 4: Κλινικές εκδηλώσεις υπερασβεστιαιμίας

Α.2.3. Θεραπευτική αντιμετώπιση(5,6,8,9)

Κριτήρια για την έναρξη άμεσης θεραπείας για την αντιμετώπιση της 
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υπερασβεστιαιμίας είναι η βαρύτητά της, ο ρυθμός αύξησης του ασβεστίου 

στον ορό του αίματος και η παρουσία ή όχι συμπτωμάτων. Γενικά ασθε-

νείς χωρίς συμπτώματα ή με ήπιες εκδηλώσεις (λ.χ. δυσκοιλιότητα), που 

παρουσιάζουν συγκέντρωση ολικού ασβεστίου<12 mg/dl δεν έχουν την 

ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης. Αντίθετα στους συμπτωματικούς ασθενείς 

ή όταν η συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό του αίματος 

είναι>3,5 mmol/L (ή ολικού ασβεστίου>14 mg/dl) απαιτείται άμεση έναρξη 

θεραπείας.

Στόχοι της θεραπευτικής προσέγγισης της υπερασβεστιαιμίας είναι:

α) η απομάκρυνση ασβεστίου από τον οργανισμό,

β) η μείωση της κινητοποίησης του ασβεστίου από τα οστά,

γ) η μείωση της απορρόφησης του ασβεστίου από το έντερο και 

δ) η αντιμετώπιση υποκείμενης αιτίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ταχέως απομάκρυνση ασβεστίου από τον 

οργανισμό και μείωση της συγκέντρωσης του ασβεστίου στον ορό του αί-

ματος, απαραίτητη παρέμβαση καθοριστικής σημασίας είναι η επαρκής 

ενυδάτωση του ασθενή. Η υπερασβεστιαιμία προκαλεί πολυουρία, που 

οδηγεί σε υπογκαιμία και μείωση της νεφρικής αποβολής ασβεστίου. Η 

αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου επιτυγχάνεται με την ενδοφλέβια 

χορήγηση υγρών και συγκεκριμένα NaCI 0,9% (καθώς η νατριούρηση ευ-

οδώνει τη νεφρική αποβολή ασβεστίου). Ο ρυθμός έγχυσης, καθορίζεται 

από τη βαρύτητα της υπερασβεστιαιμίας, την ηλικία του ασθενή και την 

παρουσία καρδιακής ή νεφρικής ανεπάρκειας. Συνήθως χορηγούνται 200-

300 ml/ώρα.

Για την ενίσχυση της νεφρικής αποβολής ασβεστίου, συμπληρωματικά 

χορηγείται φουροσεμίδη σε υψηλές δόσεις 1 mg/kgΣΒ, με στόχο η ωριαία 

διούρηση να είναι>100-150 ml. Η διούρηση θα προκαλέσει μείωση των 
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επιπέδων καλίου και μαγνησίου, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει την 

αρρυθμιογόνο δράση της υπερασβεστιαιμίας. Για το λόγο αυτό πρέπει 

παράλληλα να παρακολουθείται το κάλιο και το μαγνήσιο του ορού και 

να διορθώνονται τυχόν διαταραχές τους. Σε περιπτώσεις σοβαρής υπε-

ρασβεστιαιμίας, που συνυπάρχει σοβαρή νεφρική ή και καρδιακή ανε-

πάρκεια, η μηχανική υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας (με χαμηλό 

ή μηδενικό ασβέστιο στο διάλυμα κάθαρσης) επιτρέπει την ενυδάτωση 

και συμβάλλει αποτελεσματικά στην απομάκρυνση του ασβεστίου. Η 

συνδυαστική δράση της αποκατάστασης της υπογκαιμίας (με ενδοφλέβια 

χορήγηση φυσιολογικού ορού) και της ενίσχυσης της διούρησης (με με-

γάλες δόσεις φουροσεμίδης ενδοφλεβίως) βοηθά στην ταχεία μείωση του 

ασβεστίου (μείωση της συγκέντρωσης του ολικού ασβεστίου στον ορό 

του αίματος κατά 2-3 mg/dl).

Η καλσιτονίνη ελαττώνει τη συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό, 

αυξάνοντας τη νεφρική έκκρισή του και κυρίως αναστέλλοντας την οστι-

κή απορρόφηση. Χορηγείται ενδομυϊκά ή υποδόρια σε δόση αρχικά 4 IU/

kgΣΒ κάθε 6-12 ώρες. Έχει ασθενή δράση, ωστόσο δρα ταχέως μέσα σε 

4-6 ώρες και μειώνει το ασβέστιο του ορού κατά 1-2 mg/dl. Σε συνδυασμό 

με την ενυδάτωση είναι αποτελεσματική στην αρχική αντιμετώπιση της 

υπερασβεστιαιμίας. Ωστόσο εντός 48 ωρών είναι δυνατό να αναπτυχθεί 

αντίσταση στη δράση της (ταχυφυλαξία).

Συμπληρωματικά χορηγούνται διφωσφονικά, που προκαλούν μείωση 

της κινητοποιήσεως του ασβεστίου από τα οστά (έναρξη δράσης σε 24-72 

ώρες και διάρκεια δράσης 2-4 εβδομάδες) ή και κορτικοειδή αναλόγως εν-

δείξεων (σε κοκκιωματώδεις νόσους ή αιματολογικούς καρκίνους).
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Β. Διαταραχές φωσφόρου στη ΜΕΘ(4-6, 8-13)

Η συνολική ποσότητα του φωσφόρου στον ανθρώπινο οργανισμό είναι 

περίπου 1% του συνολικού βάρους σώματος του ενήλικα, από την οποία 

ποσοστό 85% περίπου βρίσκεται στα οστά και μόνο 0,1% στον εξωκυττά-

ριο χώρο. Στον ενδοκυττάριο χώρο ο φωσφόρος είναι κυρίως σε οργανι-

κή μορφή (σε φωσφολιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα), ενώ στον εξωκυττάριο 

χώρο είναι σε οργανική (70%) και σε ανόργανο μορφή (30%).

Ο φωσφόρος, που προσδιορίζεται στο αίμα είναι ανόργανος και η φυ-

σιολογική συγκέντρωσή του στον ορό είναι 0,8-1,5 mmol/L ή 2,5-4,5 mg/

dl. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκέντρωση αυτή δεν αντιπροσω-

πεύει τα ολικά αποθέματα φωσφόρου στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο φωσφόρος είναι απαραίτητος στον ανθρώπινο οργανισμό, διότι εκτός 

του ότι είναι βασικό συστατικό του οστίτη ιστού, αποτελεί κύριο συστατικό 

της κυτταρικής μεμβράνης, των νουκλεϊνικών οξέων, διαδραματίζει σημα-

ντικό ρόλο στην αποθήκευση και την προσφορά ενέργειας με τη μορφή 

του αδενοσινο-τριφωσφορικού οξέος (ΑΤΡ), συμμετέχει στη διατήρηση της 

οξεοβασικής ισορροπίας, επηρεάζει την ενζυμική δραστηριότητα και ρυθ-

μίζει τη συγκέντρωση του ασβεστίου στον ορό του αίματος.

Β.1. Υποφωσφαταιμία(4-6,10-12)

Η υποφωσφαταιμία διακρίνεται σε ήπια (<0,80 mmol/L ή <2,5 mg/dl), μέ-

τρια (0,32-0,65 mmol/L ή 1-2 mg/dl) και σοβαρή (<0,32 mmol/L ή <1 mg/dl).

Στους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς η συχνότητα της μέτριας υποφω-

σφαταιμίας είναι περίπου 2,2-3,1%, ενώ σοβαρή υποφωσφαταιμία ανα-

πτύσσεται σε ποσοστό 0,2-0,4% των ασθενών αυτών. Αναφέρεται ότι 45% 
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των περιπτώσεων ενδονοσοκομειακής υποφωσφαταιμίας αφορά τους βα-

ριά πάσχοντες ασθενείς στη ΜΕΘ.

Η υποφωσφαταιμία αποτελεί συχνή διαταραχή στους βαριά πάσχοντες 

ασθενείς. Ιδιαίτερα υψηλή επίπτωση παρατηρείται σε ασθενείς με διαβη-

τική κετοξέωση, καθώς και σε μετεγχειρητικούς ασθενείς. Επίσης μεγά-

λη συχνότητα υποφωσφαταιμίας εμφανίζουν οι τραυματίες, ιδίως αυτοί με 

εγκαύματα και οι τραυματίες με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Β.1.1. Αίτια - Παθογένεια(4-6,10-12)

Οι κύριοι μηχανισμοί ανάπτυξης της υποφωσφαταιμίας είναι:

α) η μειωμένη πρόσληψη,

β) η ανεπαρκής εντερική απορρόφηση,

γ) η αυξημένη απώλεια από τους νεφρούς και

δ) η ενδοκυττάρια μετακίνηση του φωσφόρου.

Συνήθως η υποφωσφαταιμία είναι πολυπαραγοντική. Η μειωμένη πρό-

σληψη, σπάνια αποτελεί από μόνη της αίτιο υποφωσφαταιμίας, καθώς 

προκαλείται αντιρροπιστικά μείωση της αποβολής του φωσφόρου από 

τους νεφρούς, αύξηση της απορρόφησής του από το γαστρεντερικό, αλλά 

και μείωση της έκκρισης ινσουλίνης.

Στους βαριά πάσχοντες ασθενείς ο συνηθέστερος μηχανισμός ανάπτυ-

ξης υποφωσφαταιμίας είναι η ενδοκυττάρια μετακίνηση του φωσφόρου, 

που είναι ποικίλης αιτιολογίας (Πίνακας 5). Συνήθεις αιτίες ενδοκυττάριας 

μετακίνησης φωσφόρου στους βαριά πάσχοντες είναι η αναπνευστική αλ-

κάλωση, τα αυξημένα επίπεδα ορμονών του στρες (ινσουλίνη, γλουκαγό-

νο, αδρεναλίνη, κορτιζόνη) ή η εξωγενής χορήγηση και το σύνδρομο επα-

νασίτισης.
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Επιπρόσθετα στους βαριά πάσχοντες ασθενείς συχνά συνυπάρχει 

μείωση του φωσφόρου, εξαιτίας παρατεταμένης μειωμένης πρόσληψης 

(υποσιτισμός), μείωσης της εντερικής απορρόφησης (αντιόξινα) και εξαι-

τίας αυξημένης νεφρικής απώλειας φωσφόρου (διουρητικά). Η υποθερμία 

(εξαιτίας πολυουρίας), η παρουσία μεταβολικής οξέωσης, αλλά και η χορή-

γηση φαρμάκων, όπως διουρητικά, αμινογλυκοσίδες και γλυκοκορτικοειδή, 

αυξάνουν επίσης την απώλεια φωσφόρου δια των ούρων, προκαλώντας 

υποφωσφαταιμία. Κίνδυνο ανάπτυξης υποφωσφαταιμίας έχουν επίσης και 

οι βαριά πάσχοντες, που βρίσκονται υπό συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιή-

θηση.

Η αναπνευστική αλκάλωση, ενεργοποιώντας τη γλυκόλυση, προκαλεί 

μετακίνηση φωσφόρου στον ενδοκυττάριο χώρο και υποφωσφαταιμία, 

που μπορεί να είναι σοβαρού βαθμού.

Το σύνδρομο επανασίτισης αφορά σε υποσιτισμένους ασθενείς όπου 

χορηγείται εντερική ή παρεντερική σίτιση ταχέως. Σε υποσιτισμένους βαριά 

πάσχοντες ασθενείς, η συγκέντρωση του φωσφόρου στον ορό του αίματος 

συνήθως διατηρείται εντός των φυσιολογικών ορίων πριν από την έναρξη 

σίτισης. Η επανέναρξη σίτισης μετά από παρατεταμένη ασιτία μπορεί να 

προκαλέσει υποφωσφαταιμία βαριάς μορφής, γιατί ο φωσφόρος εισέρχεται 

στα κύτταρα και ενσωματώνεται προς σχηματισμό ATP. Για την αποφυγή 

του συνδρόμου συστήνεται σταδιακή αύξηση στη χορήγηση των θερμίδων, 

των υγρών και των ηλεκτρολυτών, ιδιαίτερα κατά την πρώτη εβδομάδα 

σίτισης, όπου αναμένονται και οι περισσότερες επιπλοκές, προκειμένου 

να αποφευχθούν οι ταχείες ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ταυτόχρονα απαι-

τείται τακτική παρακολούθηση των ηλεκτρολυτών, προκειμένου για την κα-

τάλληλη αναπλήρωσή τους.

Η υποφωσφαταιμία των ασθενών με διαβητική κετοξέωση είναι πολυ-
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παραγοντική, καθώς συνυπάρχει πτωχή πρόσληψη φωσφόρου και αυξη-

μένη αποβολή του στα ούρα, εξαιτίας γλυκοζουρίας και ωσμωτικής διού-

ρησης. Επιπρόσθετα κατά την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, με τη 

χορήγηση ινσουλίνης προκαλείται μετακίνηση της γλυκόζης ενδοκυττάρια 

και προάγεται η γλυκόλυση, που οδηγεί σε ενδοκυττάρια μετακίνηση του 

φωσφόρου και περαιτέρω επιδείνωση της υποφωσφαταιμίας.

Σε ασθενείς με σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης 

(SIRS), ιδιαίτερα εξαιτίας σήψης ή κατόπιν τραύματος, η απελευθέρωση 

κυτταροκινών και ορμονών φαίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη υποφω-

σφαταιμίας. Η συγκέντρωση του φωσφόρου στον ορό του αίματος σχετίζε-

ται αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα της ιντερλευκίνης-6 και του TNF-α, 

με όχι πλήρως κατανοητό μηχανισμό (πιθανολογείται ότι οι αυξημένη συ-

γκέντρωση αυτών των φλεγμονωδών κυτταροκινών προκαλεί εσωτερική 

ανακατανομή του φωσφόρου).

Υποφωσφαταιμία επίσης αναπτύσσουν οι ασθενείς με σήψη, ιδιαίτε-

ρα δε οι ασθενείς με βακτηριαιμία από Gram (-) μικρόβια (ιδίως με στελέ-

χη Legionella). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η υποφωσφαταιμία φαίνεται ότι 

συσχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

προγνωστικός παράγοντας στους σηπτικούς ασθενείς.

Η υποφωσφαταιμία συχνά αναπτύσσεται κατά τη μετεγχειρητική περίο-

δο και οφείλεται σε ποικιλία παραγόντων, όπως η αναπνευστική αλκάλω-

ση, η χορήγηση διουρητικών και ινσουλίνης.
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Μειωμένη διαιτητική πρόσληψη

Μειωμένη απορρόφηση φωσφόρου από το γαστρεντερικό σύστημα
Σύνδρομα δυσαπορρόφησης• 

Χρόνια διάρροια• 

Έμετοι• 

Αντιόξινα που δεσμεύουν φωσφόρο• 

Ανεπάρκεια βιταμίνης D• 3

Ενδοκυττάρια μετακίνηση
Αναπνευστική αλκάλωση• 

Ορμονική δράση (ινσουλίνη, γλουκαγόνο, αδρεναλίνη, •   

 ντοπαμίνη, γλυκοκορτικοειδή)

Φάρμακα (β-διεγέρτες, αμινογλυκοσίδες, διττανθρακικά)• 

Θρεπτικές ουσίες• 

Πρόσληψη από τα κύτταρα• 

Αυξημένη απώλεια
Από τους νεφρούς

Υπερπαραθυρεοειδισμός (πρωτοπαθής & δευτεροπαθής)

Ανεπάρκεια βιταμίνης D3

Αλκοολισμός

Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης

Κορτικοειδή

Θειαζιδικά διουρητικά

Ακεταζολαμίδη

Ωσμωτική διούρηση

Μεταβολική οξέωση

Υπερασβεστιαιμία

Υπομαγνησιαιμία

Από άλλες περιοχές
Εκτεταμένα εγκαύματα

Παγκρεατίτιδα 

Τεχνητή/Μηχανική υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας

Πίνακας 5: Αίτια υποφωσφαταιμίας
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Β.1.2. Κλινικές εκδηλώσεις(4-6,10-12)

Η συγκέντρωση του φωσφόρου στον ορό του αίματος δεν αντιπροσω-

πεύει τα ολικά αποθέματα φωσφόρου στον οργανισμό και κατά συνέπεια 

η βαρύτητα της υποφωσφαταιμίας δεν συνεπάγεται πάντοτε την εμφάνιση 

σημείων και συμπτωμάτων. Παρά το ότι οι περισσότεροι ασθενείς με υπο-

φωσφαταιμία είναι ασυμπτωματικοί, έχουν περιγραφεί και θανατηφόρες 

περιπτώσεις.

Ο φωσφόρος κατέχει σημαντικό ρόλο σε πολλές κυτταρικές διαδικασίες 

σχηματισμού ενεργειακών αποθεμάτων. Κατά συνέπεια, σε βαριά υποφω-

σφαταιμία, επηρεάζονται σχεδόν όλα τα όργανα. Οι πιο σημαντικές κλινι-

κές εκδηλώσεις της υποφωσφαταιμίας, όπως η γενικευμένη αδυναμία, η 

οξεία αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια, η αρρυθμία, η υπόταση, η 

μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, συνήθως αφορούν τις περιπτώσεις 

σοβαρής υποφωσφαταιμίας.

Β.1.3. Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα(4,6,12)

Η υποφωσφαταιμία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του μυοκαρδί-

ου και αρρυθμίες. Η διαταραχή στην παραγωγή ενέργειας στο μυοκάρδιο, 

εξαιτίας της μείωσης των ενδοκυττάριων αποθεμάτων του ΑΤΡ, εξαιτίας της 

υποφωσφαταιμίας, οδηγεί σε μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδί-

ου. Έτσι η σοβαρή υποφωσφαταιμία μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη 

οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ η διόρθωση της ηλεκτρολυτικής διατα-

ραχής συνοδεύεται από βελτίωση της λειτουργίας του μυοκαρδίου και της 

καρδιακής παροχής.

Επίσης η υποφωσφαταιμία σχετίζεται με την ανάπτυξη κοιλιακής τα-
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χυκαρδίας σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς και με την 

ανάπτυξη αρρυθμίας σε σηπτικούς ασθενείς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

κατά τη διόρθωση της υποφωσφαταιμίας χρειάζεται προσοχή για τον κίν-

δυνο ανάπτυξης υπασβεστιαιμίας, που επίσης έχει αρνητική επίδραση στο 

μυοκάρδιο.

Β.1.4. Επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα(4,6,12)

Η υποφωσφαταιμία, εκτός από τις λείες μυϊκές ίνες, επιδρά και στους 

γραμμωτούς μύες και συσχετίζεται με κόπωση των αναπνευστικών μυών, 

εξαιτίας της περιορισμένης διάθεσης ΑΤΡ κατά τη μυϊκή συστολή, που οδη-

γεί στην ανάπτυξη οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (ΟΑΑ) και αδυναμία 

απελευθέρωσης από τον αναπνευστήρα ασθενών υπό μηχανική υποστή-

ριξη της αναπνοής (ΜΥΑ). Επιπρόσθετα προκαλεί μείωση του 2,3-DPG, 

με αποτέλεσμα την αύξηση της χημικής συγγένειας της αιμοσφαιρίνης με 

το οξυγόνο και τη μείωση της απελευθέρωσης του οξυγόνου στους ιστούς 

στην περιφέρεια (μετατόπιση της καμπύλης της οξυαιμοσφαιρίνης προς τ’ 

αριστερά), γεγονός με ιδιαίτερη σημασία σε ασθενείς με χρόνια πνευμο-

νοπάθεια, οι οποίοι διατηρούν υψηλά επίπεδα 2,3-DPG, προκειμένου να 

αντιρροπήσουν τη χρόνια υποξαιμία.

Β.1.5. Επιδράσεις στο νευρομυικό σύστημα(4,6,12)

Οι διαταραχές της νευρομυικής λειτουργίας, που συνοδεύουν την υπο-

φωσφαταιμία, πιθανά σχετίζονται με την ιστική υποξία. Τέτοιες διαταραχές 

είναι η μυϊκή αδυναμία (των σκελετικών μυών), η πολυνευροπάθεια και η 

ραβδομυόλυση. Επίσης μεγάλη ένδεια φωσφόρου θεωρείται ότι μπορεί να 
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προκαλέσει μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, παραισθησίες, ευερεθι-

στότητα, σύγχυση, δυσαρθρία, παράλυση, ληθαργικότητα, σπασμούς και 

κώμα.

Β.1.6. Επιδράσεις στο αιμοποιητικό σύστημα(4,6,12)

Η μειωμένη συγκέντρωση του φωσφόρου στο πλάσμα, οδηγεί σε 

γρήγορη μείωση της συγκέντρωσης φωσφόρου στα ερυθροκύτταρα, με 

επακόλουθη σημαντική διαταραχή στο μηχανισμό γλυκόλυσης, με αποτέ-

λεσμα μείωση του ΑΤΡ και του 2,3-DPG των ερυθροκυττάρων. Η μείωση 

του 2,3-DPG οδηγεί σε μεταβολές της λειτουργικότητας των ερυθρών αιμο-

σφαιρίων. Η υποφωσφαταιμία μπορεί να προκαλέσει οξεία αιμόλυση, ενώ 

συσχετίζεται με δυσλειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων, καθώς και των 

αιμοπεταλίων και με θρομβοπενία.

Β.1.7. Θεραπευτική αντιμετώπιση(4,6,12)

Εξαιτίας της υψηλής συχνότητας εμφάνισης υποφωσφαταιμίας σε βαριά 

πάσχοντες ασθενείς, συνιστάται η τακτική εργαστηριακή παρακολούθηση 

των συγκεντρώσεων του φωσφόρου στον ορό του αίματος, ιδιαίτερα σε 

ασθενείς υψηλού κινδύνου. Γενικά συστήνεται η διόρθωση της διαταραχής 

σ’ όλους τους συμπτωματικούς ασθενείς. Ωστόσο δεν είναι γνωστό μέχρι 

σήμερα ποιοι από τους ασυμπτωματικούς ασθενείς με υποφωσφαταιμία 

θα ωφεληθούν από την αποκατάσταση/διόρθωση της διαταραχής.

Επειδή τα σοβαρά συμπτώματα της υποφωσφαταιμίας εμφανίζονται σε 

τιμές <0,32 mmol/L ή <1 mg/dl και επειδή η παρεντερική χορήγηση φωσφό-

ρου ενέχει σοβαρούς κινδύνους (όπως ταχεία δέσμευση του ασβεστίου και 
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οξεία υπασβεστιαιμία, υπόταση, ΗΚΓ/φικές διαταραχές έως θανατηφόρες 

αρρυθμίες, άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οξεία νεφρική ανεπάρκεια), 

η ενδοφλέβια χορήγηση φωσφόρου γενικά συστήνεται στη συμπτωματική 

και στη σοβαρή υποφωσφαταιμία (<0,32 mmol/L ή <1 mg/dl). Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις συστήνεται ενδοφλέβια χορήγηση φωσφόρου (με τη μορφή 

φωσφορικού καλίου ή φωσφορικού νατρίου, όταν υπάρχει κίνδυνος ανά-

πτυξης υπερκαλιαιμίας) με ρυθμό έως 20 mmol/ώρα και μέχρι περίπου 

40-45 mmol (0,25-0,5 mmol/kgΣΒ).

Η μέτρια υποφωσφαταιμία μπορεί να αντιμετωπιστεί με χορήγηση σκευ-

ασμάτων φωσφόρου διεντερικά ή από του στόματος.

Η διπυριδαμόλη είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με υποφωσφαταιμία 

και αυξημένη νεφρική απώλεια φωσφόρου, αλλά ωστόσο χρειάζονται πε-

ραιτέρω μελέτες, ώστε να προσδιοριστεί ο ρόλος της στους βαριά πάσχο-

ντες ασθενείς.

Αν και η υποφωσφαταιμία αποτελεί συχνή διαταραχή στους βαριά πά-

σχοντες με σοβαρές συνέπειες, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες 

σχετικά με την παρακολούθηση, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή της. 

Παρά την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας χορήγησης 

φωσφόρου, δεν είναι γνωστή η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση των 

βαριά πασχόντων ασθενών με υποφωσφαταιμία. Επιπρόσθετα, η διόρθω-

ση της υποφωσφαταιμίας δεν είναι γνωστό εάν βελτιώνει την έκβαση στη 

βαριά νόσο.

Β.2. Υπερφωσφαταιμία(5,6,13)

Υπερφωσφαταιμία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρω-

ση του φωσφόρου στον ορό του αίματος είναι μεγαλύτερη από 1,5 mmol/L 

ή 4,5 mg/dl.
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Β.2.1. Αίτια - Παθογένεια

Οι κύριοι μηχανισμοί ανάπτυξης υπερφωσφαταιμίας είναι:

α) η αυξημένη πρόσληψη,

β) η αύξηση της εντερικής απορρόφησης,

γ) η ελάττωση της απέκκρισης από τους νεφρούς και

δ) η εξωκυττάρια μετακίνηση του φωσφόρου.

Οι περισσότερες περιπτώσεις υπερφωσφαταιμίας (Πίνακας 6) σε ασθε-

νείς στη ΜΕΘ οφείλονται σε:

α) νεφρική ανεπάρκεια, που αποτελεί τη συχνότερη αιτία,

β) μαζική λύση κυττάρων και απελευθέρωση φωσφόρου εξωκυττάρια, 

όπως σε ραβδομυόλυση, αιμόλυση, αιματολογικές κακοήθειες με αυξημένο 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό ή κατά τη χημειοθεραπεία όγκων και

γ) εξωγενή χορήγηση, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει νεφρική ανεπάρκεια.

Αυξημένη πρόσληψη/απορρόφηση
Ενδοφλέβια χορήγηση φωσφόρου• 

Καθαρτικά με φωσφόρο• 

Υπερβιταμίνωση D• 3

Μειωμένη νεφρική αποβολή
Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια • 

Ενδοκρινικά νοσήματα: λ.χ. υποπαραθυρεοειδισμός, • 

ακρομεγαλία, θυρεοτοξίκωση

Εξωκυττάρια μετακίνηση του φωσφόρου
Σύνδρομο λύσης όγκου (tumor lysis syndrome)• 

Ραβδομυόλυση• 

Αιμόλυση• 

Έμφρακτο εντέρου• 

Κακοήθης υπερθερμία• 

Οξέωση• 

Πίνακας 6: Αίτια υπερφωσφαταιμίας
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Β.2.2. Κλινικές εκδηλώσεις(5,6)

Τα συμπτώματα και σημεία της οξείας υπερφωσφαταιμίας κυρίως οφεί-

λονται στη συνοδό οξεία υπασβεστιαιμία (εξαιτίας της σύνδεσης ασβεστίου 

και φωσφόρου). Κατά συνέπεια οι ασθενείς με οξεία υπερφωσφαταιμία εί-

ναι δυνατό να εκδηλώσουν παραισθησίες, τετανία, σπασμούς, αιμοδυναμι-

κή αστάθεια, καρδιακές αρρυθμίες έως και καρδιακή ανακοπή.

Β.2.3. Θεραπευτική αντιμετώπιση(5,6,13)

Η αντιμετώπιση των ασθενών με υπερφωσφαταιμία εξαρτάται από τη 

βαρύτητα και την ταχύτητα εγκατάστασης της ηλεκτρολυτικής διαταραχής, 

την παρουσία συμπτωμάτων (βαρύτητα υπασβεστιαιμίας) και τη νεφρική 

λειτουργία του ασθενή.

Στην οξεία σοβαρή υπερφωσφαταιμία (>10 mg/dl), πρωταρχικός στόχος 

είναι η μείωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου στον ορό του αίματος 

σε ασφαλή επίπεδα, διαμέσου αύξησης της νεφρικής αποβολής του φω-

σφόρου, που επιτυγχάνεται με ενδοφλέβια χορήγηση υγρών (NaCI 0,9%), 

ενίσχυση της διούρησης με διουρητικά και χορήγηση ακεταζολαμίδης. Επι-

πρόσθετα μπορεί να χορηγηθεί υπέρτονος ορός γλυκόζης με ινσουλίνη, 

προκειμένου να επιτευχθεί ενδοκυττάρια μετακίνηση του φωσφόρου. Συ-

μπληρωματικά μπορεί να χορηγηθούν δεσμευτικά του φωσφόρου διεντερι-

κά (λ.χ. υδροχλωρική σεβελαμέρη ή άλατα του ασβεστίου, για τη δέσμευση 

του φωσφόρου της τροφής και την αναστολή της απορρόφησής του).

Στις περιπτώσεις ασθενών με οξεία σοβαρή υπερφωσφαταιμία και σο-

βαρά επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, προκειμένου να επιτευχθεί απομά-

κρυνση του φωσφόρου δυνατό να απαιτείται μηχανική υποκατάσταση της 

νεφρικής λειτουργίας.
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Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διακόπτεται η ενδεχόμενη χορήγηση 

φωσφόρου, καθώς και να διερευνάται και να αντιμετωπίζεται η υποκείμενη 

αιτία (ή αιτίες), που οδήγησε στην ανάπτυξη της υπερφωσφαταιμίας.
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Ερωτήσεις

1. Στους βαριά πάσχοντες ασθενείς στη ΜΕΘ συστήνεται:

α) Η άμεση μέτρηση της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου στον ορό 

του αίματος;

β) Ο έμμεσος υπολογισμός της συγκέντρωσης του ιονισμένου ασβεστίου 

από τη συγκέντρωση του ολικού ασβεστίου;

γ) Όλα τα πιο πάνω;

δ) Κανένα από τα πιο πάνω;

2. Όλα τα πιο κάτω αποτελούν αίτια αληθούς υπασβεστιαιμίας σε βα-

ριά πάσχοντες εκτός από την:

α) Υποαλβουμιναιμία;

β) Υπομαγνησιαιμία;

γ) Αναπνευστική αλκάλωση;

δ) Παγκρεατίτιδα;
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3. Ασθενής με ολικό ασβέστιο ορού 8,2 mg/dl και αλβουμίνη 2 g/dl 

έχει στην πραγματικότητα ασβέστιο ορού:

α) 8,2 mg/dl;

β) 10,2 mg/dl;

γ) 9,8 mg/dl;

δ) 7 mg/dl;

4. Το πρώτο βήμα αντιμετώπισης της σοβαρής υπερασβεστιαιμίας 

αφορά:

α) Στη χορήγηση πλάσματος;

β) Στην επιθετική ενυδάτωση με φυσιολογικό ορό;

γ) Στην εφαρμογή εξωνεφρικής κάθαρσης;

δ) Στη χορήγηση φωσφόρου από το στόμα;

5. Για τα συμπτώματα και σημεία της οξείας υπερφωσφαταιμίας ευ-

θύνεται η συνοδός:

α) Υποκαλιαιμία;

β) Υπερνατριαιμία;

γ) Υπασβεστιαιμία;

δ) Αλκάλωση;

Απαντήσεις

1. α

2. α

3. γ

4. δ

5. γ
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Η υποφωσφαταταιμία ως δείκτης σοβαρών πα-
θολογικών καταστάσεων (σήψη, οξεία ηπατική 

ανεπάρκεια, επανασίτιση, αλκοολισμός)

Χρήστος Μπαντής
Νεφρολόγος, Επιμελητής Β΄, Νεφρολογικό Τμήμα 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Κύρια σημεία

- Η υποφωσφαταιμία είναι συχνή σε βαριά παθολογικά νοσήματα όπως η σήψη, 

οξεία ηπατική ανεπάρκεια ή ο αλκοολισμός

- Για να εμφανιστεί σοβαρή υποφωσφαταιμία συνήθως εμπλέκονται πολλαπλοί 

παθογενετικοί μηχανισμοί

- Η υποφωσφαταιμία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και επικίνδυνες επιπλο-

κές όπως εγκεφαλοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, ανεπάρκεια των αναπνευστικών 

μυών ή ραβδομυόλυση

- Με εξαίρεση την οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η εμφάνιση υποφωσφαταιμίας σχε-

τίζεται με υψηλότερη θνητότητα, γεγονός που οφείλεται στις επιπλοκές που προανα-

φέρθηκαν αλλά αντανακλά και τη βαρύτητα των υποκείμενων νοσημάτων

- Σε περιπτώσεις βαριάς ή συμπτωματικής υποφωσφαταιμίας είναι απαραίτητη 

η ενδοφλέβια χορήγηση φωσφορικών αλάτων

1. Εισαγωγή

Υποφωσφαταιμία παρατηρείται στο 2-3% των νοσηλευόμενων ασθε-

νών. Η συχνότητά της είναι μεγαλύτερη στους βαριά πάσχοντες ασθενείς, 

όπως σ’ αυτούς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). 

Το κύριο επίκτητο αίτιο υποφωσφαταιμίας είναι η πραγματική ελάττωση 
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την ολικών επιπέδων φωσφόρου του οργανισμού εξαιτίας παρατεταμένης 

μειωμένης πρόσληψής του ή μειωμένης εντερικής απορρόφησής του (λ.χ. 

βαριά πάσχοντες, αλκοολισμός). Άλλος συχνός μηχανισμός είναι η μετακί-

νηση τους φωσφόρου ενδοκυττάρια (ο εξωκυττάριος φώσφορος αποτελεί 

μόλις το 1% του ολικού φωσφόρου του οργανισμού), όπως συμβαίνει στην 

οξεία αναπνευστική αλκάλωση (λ.χ. σήψη, αλκοολισμός, ηπατικό κώμα), 

μετά τη χορήγηση ινσουλίνης ή κατά την χρησιμοποίησή του για τη δη-

μιουργία νέων κυττάρων (λ.χ. σύνδρομο επανασίτισης, ανάρρωση μετά 

από οξεία ηπατική ανεπάρκεια). Αυξημένη απώλεια φωσφόρου από τους 

νεφρούς μπορεί επίσης να παρατηρηθεί (λ.χ. αλκοολισμός). Ο οργανισμός 

διαθέτει μία σειρά από μηχανισμούς που τείνουν να επαναφέρουν τα επί-

πεδα του φωσφόρου στο φυσιολογικό (αύξηση των επιπέδων της καλσι-

τριόλης, μείωση των επιπέδων της παραθορμόνης (PTH) και αύξηση της 

σωληναριακής επαναρρόφησης του φωσφόρου). Γι’ αυτό το λόγο για να 

εμφανιστεί σοβαρή υποφωσφαταιμία η υποκείμενη νόσος έχει την αντί-

στοιχη βαρύτητα ή διάρκεια και συνήθως επιδρά διαμέσου περισσότερων 

του ενός μηχανισμού.

Όταν τα επίπεδα του φωσφόρου στο πλάσμα κυμαίνονται από 1,0-2,5 

mg/dl η υποφωσφαταιμία χαρακτηρίζεται ως μέσης βαρύτητας. Σοβα-

ρή υποφωσφαταιμία θεωρείται αυτή με τιμές κάτω των 1,0 mg/dl. Μέσης 

βαρύτητας υποφωσφαταιμία παρατηρείται στο 2-3% και σοβαρή στο 0,2-

0,4% των νοσηλευόμενων ασθενών. Οι κλινικές εκδηλώσεις της υποφω-

σφαταιμίας εξαρτώνται κυρίως από το ρυθμό με το οποίο έχει εγκατασταθεί 

παρά από τη βαρύτητά της. Στην πράξη σπάνια παρατηρούνται κλινικές 

εκδηλώσεις σε επίπεδα φωσφόρου πάνω από τα 2 mg/dl και συμπεριλαμ-

βάνουν εγκεφαλοπάθεια (παραισθήσεις, παραλήρημα, σπασμούς), μυϊκή 

αδυναμία των σκελετικών μυών (κίνδυνος αναπνευστικής ανεπάρκειας) ή 



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

552

μειωμένη συσταλτικότητα του καρδιακού μυός. Περιστασιακά μπορεί να 

προκληθεί ραβδομυόλυση ή μυοκαρδιοπάθεια αντίστοιχα. Τέλος, μπορεί 

να εμφανιστεί δυσλειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων, αιμόλυση ή θρομ-

βοκυτταροπενία. Σοβαρή υποφωσφαταιμία σχετίζεται με 4πλάσιο κίνδυνο 

θανάτου.

Η αντιμετώπιση της μέτριας βαρύτητας υποφωσφαταιμίας δεν έχει σε 

γενικές γραμμές το χαρακτήρα του επείγοντος. Εκτός από την αναπλήρω-

ση του ελλείμματος φωσφόρου, πρέπει να αντιμετωπίζεται το υποκείμενο 

αίτιο, όπου αυτό είναι δυνατό. Σε χρόνια περιστατικά συχνά αρκεί η από 

του στόματος λήψη γαλακτοκομικών προϊόντων ή φωσφορικών αλάτων 

(με νάτριο, κάλιο ή αμμωνία). Η συνιστώμενη ποσότητα του από του στό-

ματος χορηγούμενου φωσφόρου ανέρχεται στην 3πλάσια από την συνήθη 

ημερήσια πρόσληψη (δηλαδή 80-110 mmol). Η χορήγησή του σε διηρη-

μένες δόσεις στη διάρκεια της ημέρας προφυλάσσει από την εμφάνιση 

διαρροϊκών κενώσεων και βελτιώνει την εντερική του απορρόφηση. Θα 

πρέπει βέβαια να έχει κανείς υπόψη του, ότι για την εντερική απορρόφη-

ση του φωσφόρου είναι απαραίτητη η παρουσία ενεργού βιταμίνης D3. Σε 

βαριά ή συμπτωματική υποφωσφαταιμία ή όταν η από του στόματος χορή-

γηση δεν είναι επαρκής χορηγείται φώσφορος και ενδοφλεβίως σε διαιρη-

μένες δόσεις ή ως συμπλήρωμα στην ολική παρεντερική διατροφή (10-25 

mmol ανά 1000 Kcal). Ένα άλλο προτεινόμενο σχήμα για συμπτωματικές 

μορφές είναι η χορήγηση 2-5 mg φωσφόρου ανά kgΣΒ σε 0,45% NaCl 

σε διάστημα 6-12 ωρών και στη συνέχεια επανεκτίμηση και αν χρειαστεί 

επανάληψη. Πάντως η υπέρμετρη χορήγηση φωσφόρου και η πρόκληση 

υπερφωσφαταιμίας θα πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας του κινδύνου εμφά-

νισης επιπλοκών, όπως υπασβεστιαιμίας, τετανίας, υπότασης, υποκαλιαι-

μίας, υπονατριαιμίας και εξωοστικών επασβεστώσεων. Ο μέγιστος ρυθμός 
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αναπλήρωσης ανέρχεται σε 20 mmol/ώρα. Η ποσότητα του φωσφόρου 

που θα χρειαστεί να χορηγηθεί δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί με βάση 

την τιμή του φωσφόρου στον ορό, καθόσον αυτή δεν αντανακλά αξιόπιστα 

τα ολικά επίπεδα του φωσφόρου στον οργανισμό (όπως έχει ήδη προα-

ναφερθεί ο εξωκυττάριος φώσφορος αποτελεί μόλις το 1% του ολικού φω-

σφόρου του οργανισμού). Σε ασθενείς με τιμές καλίου μεγαλύτερες των 4,5 

mmol/L συστήνεται η χορήγηση φωσφορικού νατρίου αντί για φωσφορικό 

κάλιο προς αποφυγή υπερκαλιαιμίας.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της κλινικής εικόνας της 

υποφωσφαταιμίας που παρατηρούνται σε ορισμένες βαριές παθολογικές 

καταστάσεις.

2. Σήψη

Υποφωσφαταιμία παρατηρείται συχνά στη σήψη και ιδιαίτερα στις λοι-

μώξεις από Gram (-) βακτηρίδια. Εμφανίζεται ήδη στα αρχικά στάδια και 

σχετίζεται με την βαρύτητα της κλινικής κατάστασης του ασθενούς. Συχνά 

η υποφωσφαταιμία είναι έκδηλη ήδη από το πρώτο 24ωρο της νοσηλείας, 

ενώ τιμές φωσφόρου <2 mg/dl πρέπει να στρέφουν τη διαγνωστική μας 

σκέψη σε Gram (-) σήψη. Η συσχέτιση αυτή είναι τόσο ισχυρή ώστε προ-

τάθηκε να συμπεριληφθεί στα διαγνωστικά κριτήρια. Η τιμή του φωσφόρου 

σχετίζεται επίσης (αρνητικά) με τα επίπεδα των προφλεγμονωδών κυττα-

ροκινών, όπως η ιντερλευκίνη-6 και ο TNF-α.

Κυρίαρχος μηχανισμός για την εμφάνιση της υποφωσφαταιμίας αποτε-

λεί η μετακίνηση του φωσφόρου από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο 

χώρο, που οφείλεται σε οξεία αναπνευστική αλκάλωση, σε χορήγηση εν-

δοφλεβίων διαλυμάτων γλυκόζης, στα υψηλά επίπεδα κατεχολαμινών ή σε 
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χορήγηση ινότροπων φαρμάκων ή κορτιζόνης. Κάποια ποσότητα φωσφό-

ρου ενσωματώνεται επίσης στα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα ανοσολογικά 

κύτταρα που αντιστρατεύονται τη λοίμωξη. Στην εμφάνιση υποφωσφαται-

μίας συμβάλλουν επίσης η προϋπάρχουσα έλλειψη φωσφόρου (εξαιτίας 

των υποκείμενων νόσων), η μη επαρκής από του στόματος σίτιση και η 

ενδεχομένη μη επαρκής αναπλήρωση παρεντερικά. Τη νεφρική αποβολή 

του φωσφόρου αυξάνει η μεταβολική οξέωση και πολλά φάρμακα που χο-

ρηγούνται συχνά σε σηπτικούς ασθενείς, όπως αμινογλυκοσίδες, διουρη-

τικά, γλυκοκορτικοειδή καθώς και αντιϊικά και χημειοθεραπευτικά φάρμακα. 

Τέλος, σε ασθενείς που εμφανίζουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η εξωνεφρι-

κή κάθαρση επιτείνει επίσης την υποφωσφαταιμία, καθώς τόσο το διάλυμα 

της αιμοκάθαρσης, όσο και τα συνήθη διαλύματα υποκατάστασης δεν πε-

ριέχουν φώσφορο. Κάτι τέτοιο μπορεί βέβαια να αποφευχθεί αν προστεθεί 

λ.χ. φωσφορικό κάλιο στα αντίστοιχα διαλύματα.

Η εμφάνιση υποφωσφαταιμίας σε σηπτικούς ασθενείς σχετίζεται με 

υψηλότερη θνητότητα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη μεγαλύτερη βαρύτητα 

των υποκείμενων νοσημάτων με χειρότερη πρόγνωση στους υποφωσφα-

ταιμικούς ασθενείς. Από την άλλη μεριά όμως η υποφωσφαταιμία αποτελεί 

ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου θνητότητας σε σηπτικούς ασθενείς, γεγο-

νός που αντανακλά τις επιπλοκές της υποφωσφαταιμίας αυτής καθεαυτής. 

Η ύπαρξη σοβαρής υποφωσφαταιμίας (τιμές φωσφόρου <1,0 mg/dl) συ-

νεπάγεται 8πλασιασμό του κινδύνου θανάτου στην πολυπαραγοντική ανά-

λυση. Ωστόσο, το ερώτημα αν η υποφωσφαταιμία αποτελεί πρωτογενώς 

αίτιο της θνησιμότητα των ασθενών ή κυρίως δείκτη της βαρύτητας των 

νοσημάτων τους, δεν έχει για την ώρα απαντηθεί πλήρως. Επιπλέον, δεν 

υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα για το αν η διόρθωση της υποφωσφα-

ταιμίας αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης.
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Η υποφωσφαταιμία συνεπάγεται μείωση των ενδοκυττάριων επιπέδων 

του ATP στα λευκά αιμοσφαίρια, γεγονός που έχει επίδραση στη λειτουργία 

τους και ειδικότερα στη χημειοταξία, στη φαγοκυτταρική ικανότητα, στην 

παραγωγή υπεροξειδίου και τελικά στην καταστροφή των ξενιστών. Με 

βάση αυτά τα δεδομένα που προέρχονται από πειραματικά μοντέλα, θα 

μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στη σκέψη ότι τελικά η υποφωσφαταιμία 

αυτή καθεαυτή συμβάλλει στην εμφάνιση λοιμώξεων ή μειώνει την ικανό-

τητα του οργανισμού να αναρρώσει απ’ αυτές. Παρόλο που δεν υπάρχουν 

αντίστοιχα στοιχεία σε ανθρώπους, όσον αφορά στη λειτουργικότητα των 

λευκών αιμοσφαιρίων σε περιβάλλον χαμηλού φωσφόρου, η κλινική πα-

ρατήρηση ότι η παρουσία υποφωσφαταιμίας σχετίζεται με τη συχνότερη 

εμφάνιση σήψης και με χειρότερη πρόγνωση σε ήδη εγκαταστημένη σήψη 

ενισχύει αυτή την άποψη.

Εκτός από την επίδρασή της στη λειτουργικότητα των λευκών αιμο-

σφαιρίων, η υποφωσφαταιμία ελαττώνει την συσταλτικότητα του μυοκαρ-

δίου και την αρτηριακή πίεση, προκαλεί καρδιακές αρρυθμίες, μειώνει την 

ανταπόκριση στα αγγειοσυσταλτικά φάρμακα καθώς και τη μεταφορά του 

οξυγόνου στους ιστούς. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε μειώνει την συ-

σταλτικότητα των μυών συμπεριλαμβανομένων και των αναπνευστικών, 

γεγονός που έχει επίπτωση στην αναπνευστική λειτουργία. Σε διασωληνω-

μένους ασθενείς (λ.χ. στα πλαίσια σηπτικής καταπληξίας) έχει διαπιστωθεί 

ότι η διόρθωση των επιπέδων φωσφόρου ακόμη και σε περιπτώσεις ήπιας 

μόνο υποφωσφαταιμίας βοηθά στην ταχύτερη αποδιασωλήνωση.
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3. Οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Το συχνότερο αίτιο οξείας ηπατικής ανεπάρκειας στις Δυτικές κοινωνίες 

είναι η δηλητηρίαση από παρακεταμόλη. Σ’ αυτήν περιγράφηκε υποφω-

σφαταιμία στο 85% των περιπτώσεων. Υποφωσφαταιμία παρατηρείται 

ωστόσο και σε οξεία ηπατική ανεπάρκεια άλλης αιτιολογίας (λ.χ. μετά από 

τοξικές επιδράσεις ή ισχαιμική νέκρωση).

Για την εμφάνιση υποφωσφαταιμίας στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια 

έχουν ενοχοποιηθεί παθογενετικά πολλοί μηχανισμοί:

Στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια παρατηρείται συχνά αναπνευστική αλ-

κάλωση εξαιτίας υπεραερισμού. Η οξεία αναπνευστική αλκάλωση αυξάνει 

το ενδοκυττάριο pΗ και τη δραστηριότητα της φωσφοροφρουκτοκινάσης, 

η οποία διεγείρει την ενδοκυττάρια γλυκόλυση, με αποτέλεσμα την είσοδο 

του φωσφόρου στα κύτταρα για τη φωσφορυλίωση της γλυκόζης. Επιπλέ-

ον και τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης ή η χορήγηση γλυκοζούχων ορών 

μετακινούν επίσης τον φώσφορο στον ενδοκυττάριο χώρο.

Αυξημένη απώλεια του φωσφόρου από τα ούρα εξαιτίας μείωσης του 

ουδού της σωληναριακής επαναρρόφησης του φωσφόρου ενδέχεται να 

συμβάλλει στην εμφάνιση υποφωσφαταιμίας στην οξεία ηπατική ανεπάρ-

κεια, τα δεδομένα ωστόσο είναι αντικρουόμενα. Θεωρείται ότι διαταράσ-

σεται η επικοινωνία διαμέσου διαβιβαστών μεταξύ ήπατος και νεφρού με 

αποτέλεσμα την φωσφατουρία. Πάντως μία πιθανολογούμενη αύξηση του 

φωσφατουρικού παράγοντα FGF-23 δεν επιβεβαιώθηκε.

Στη φάση ανάρρωσης από οξεία ηπατοκυτταρική βλάβη (λ.χ. ισχαιμική 

ή τοξική) παρατηρείται είσοδος του φωσφόρου στα νεοσχηματιζόμενα ηπα-

τοκύτταρα, όπως έχει αποδειχτεί σε πειραματικά μοντέλα. Γι’ αυτό το λόγο 

και το ναδίρ του φωσφόρου εμφανίζεται στις πρώτες ημέρες όταν η ανα-
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γεννητική δραστηριότητα του ήπατος βρίσκεται στο ζενίθ. Ενδιαφέρουσα 

είναι η παρατήρηση ότι οι ασθενείς που εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 

φωσφόρου έχουν και καλύτερη πρόγνωση, καθόσον αυτά υποδηλώνουν 

μεγαλύτερη αναγεννητική δραστηριότητα. Φυσιολογικές τιμές φωσφόρου 

αντίθετα σχετίζονται με κακή πρόγνωση, ενδεικτική ότι τα εναπομείναντα 

ηπατοκύτταρα δεν επαρκούν για να αναγεννήσουν το ηπατικό παρέγχυ-

μα σε ικανοποιητικό βαθμό ή ότι εξαιτίας της ηπατοκυτταρικής νέκρωσης 

υφίσταται περιβάλλον με πληθώρα κυτταροκινών που αναστέλλει την ανα-

γέννηση. Τιμές φωσφόρου μεγαλύτερες των 1,2 mmol/l σχετίζονται με θα-

νατηφόρα έκβαση με ευαισθησία 89% και ειδικότητα 100%. Έχει μάλιστα 

προταθεί η τιμή του φωσφόρου να συμπεριληφθεί στα μαθηματικά μοντέλα 

που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της πιθανότητας ανάρρωσης από 

την οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Η τιμή του φωσφόρου -όπως είναι αναμενό-

μενο- αυξάνεται και σε περιπτώσεις συνυπάρχουσας οξείας νεφρικής ανε-

πάρκειας στα πλαίσια ηπατονεφρικού συνδρόμου (η εμφάνιση του οποίου 

επίσης σχετίζεται με δυσμενή έκβαση).

Υπέρ του τελευταίου μηχανισμού (είσοδος του φωσφόρου στα νεοσχη-

ματιζόμενα ηπατοκύτταρα) συνηγορεί και το γεγονός ότι υποφωσφαταιμία 

εμφανίζουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς μετά από ηπατεκτομή την πρώτη με-

τεγχειρητική εβδομάδα (έναντι λ.χ. στο ένα τρίτο των ασθενών μετά από 

προγραμματισμένες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις). Εμφανίζεται τόσο σε 

ασθενείς που υποβάλλονται σε μερική ηπατεκτομή λ.χ. για ηπατοκυτταρικό 

καρκίνο, όσο και αριστερή λοβεκτομή σε δότες για μεταμόσχευση ήπατος 

από συγγενή δότη. Στους συγγενείς δότες μάλιστα σοβαρή υποφωσφα-

ταιμία παρατηρείται έως και στο 70% των περιπτώσεων. Τα επίπεδα του 

φωσφόρου φθάνουν στο χαμηλότερό τους επίπεδο μέσα στις πρώτες 3 

ημέρες (όταν η αναγεννητική δραστηριότητα του ήπατος είναι μέγιστη) και 
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επανέρχονται στη συνέχεια προοδευτικά στα φυσιολογικά επίπεδα. Μά-

λιστα η υποφωσφαταιμία εμφανίζεται συχνά παρά την επαρκή χορήγησή 

του στα πλαίσια ολικής παρεντερικής διατροφής.

Το γεγονός ότι η ύπαρξη υποφωσφαταιμίας σχετίζεται με καλή πρό-

γνωση στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια ή μετά από ηπατεκτομή (αντανα-

κλώντας αυξημένη αναγεννητική δραστηριότητα του ήπατος) δε σημαίνει 

βέβαια ότι είναι και ωφέλιμη για τους ασθενείς. Αντίθετα μπορεί να προ-

καλέσει σημαντικές επιπλοκές και μέρος της κλινικής εικόνας της οξείας 

ηπατικής ανεπάρκειας αποδίδεται και σ’ αυτή. Γι’ αυτό πρέπει ο θεράπων 

να επαγρυπνεί για την εμφάνισή της και να την αντιμετωπίζει ανάλογα.

4. Επανασίτιση

Η γρήγορη επανασίτιση υποσιτιζόμενων ή άσιτων ατόμων μπορεί να 

προκαλέσει υποφωσφαταιμία. Οι κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου πε-

ριγράφηκαν αρχικά κατά την επανασίτιση αιχμαλώτων του 2ου Παγκοσμίου 

Πολέμου. Παρατηρείται επίσης κατά την επανασίτιση σε απεργούς πείνας, 

σε παχύσαρκους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε δίαιτα απίσχνανσης με 

μεγάλη απώλεια βάρους, σε άτομα που εξαιτίας έντονου στρες ή νευρογε-

νούς ανορεξίας δε σιτιζόταν επαρκώς, σε αλκοολικούς, σε βαριά νοσήματα 

ή χειρουργικές επεμβάσεις με αδυναμία λήψης τροφής για παρατεταμένο 

χρονικό διάστημα χωρίς υποστήριξη με παρεντερική διατροφή κ.ά.

Στη διάρκεια της ασιτίας τα αποθέματα φωσφόρου του οργανισμού μει-

ώνονται σημαντικά, ωστόσο όμως τα επίπεδα του φωσφόρου του εξω-

κυττάριου χώρου παρουσιάζουν μικρή μόνο πτώση ή παραμένουν ακό-

μα και φυσιολογικά. Κατά την επανασίτιση όμως μπορεί να παρατηρηθεί 

σημαντική και κλινικά σημαντική υποφωσφαταιμία εξαιτίας μετακίνησης 
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του εξωκυττάριου φωσφόρου ενδοκυττάρια. Η παροχή ενέργειας κατά την 

επανασίτιση δίνει το έναυσμα για τη δημιουργία νέων κυττάρων. Ο φώ-

σφορος εισέρχεται στα κύτταρα και ενσωματώνεται στα δομικά στοιχεία 

των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων (κύρια σύνθεση πρωτεϊνών, αλλά και 

φωσφορυλίωση της γλυκόζης για παροχή ενέργειας) με αποτέλεσμα τη 

σημαντική υποφωσφαταιμία. Σε χρόνιο υποσιτισμό τα επίπεδα της ινσου-

λίνης μειώνονται και κύρια πηγή ενέργειας αποτελούν τα ελεύθερα λιπαρά 

οξέα και τα κετονοσώματα. Κατά την επανασίτιση ο μεταβολισμός των υδα-

τανθράκων καταλαμβάνει εκ νέου τον πρωτεύοντα ρόλο με τη γλυκόζη και 

την ινσουλίνη να προάγουν την είσοδο του φωσφόρου στον ενδοκυττάριο 

χώρο επιτείνοντας την υποφωσφαταιμία.

Το σύνδρομο που συνοδεύει την επανασίτιση των ασθενών χαρακτη-

ρίζεται εκτός από την υποφωσφαταιμία (και την κλινική εικόνα που περι-

γράφηκε στην εισαγωγή) και από υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία και δια-

ταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας. Εκδηλώνεται συνήθως 3-4 ημέρες 

μετά την έναρξη της επανασίτισης. Όχι σπάνια το σύνδρομο αυτό είναι 

θανατηφόρο. Η βαρύτητα της υποφωσφαταιμίας εξαρτάται, τόσο από την 

σοβαρότητα της υποκείμενης υποθρεψίας, όσο και από την επιθετικότη-

τα της επανασίτισης. Ωστόσο υποφωσφαταιμία μπορεί να παρατηρηθεί 

ακόμη και όταν κατά την επανασίτιση δε χορηγηθεί δίαιτα αυξημένης αλλά 

φυσιολογικής θερμιδικής αξίας. Πάντως η συχνότητα του συνδρόμου είναι 

μεγαλύτερη σε περιπτώσεις επανασίτισης με ολική παρεντερική διατροφή 

ή διαμέσου εντερικού σωλήνα, παρά όταν το άτομο σιτίζεται με τη θέλησή 

του από το στόμα.

Οι ασθενείς σε κίνδυνο για ανάπτυξη του συνδρόμου πρέπει να ανα-

γνωρίζονται και να τίθενται σε δίαιτα χαμηλής θερμιδικής αξίας. Αρχικά 

χορηγούνται 20 Kcal/kgΣΒ, που προοδευτικά αυξάνονται μέσα στις επό-
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μενες 1-2 εβδομάδες υπό συνεχή παρακολούθηση. Επιπλέον η συχνότη-

τα της υποφωσφαταιμίας μειώνεται αν κατά την επανασίτιση προτιμηθεί 

στη θέση των υδατανθράκων (που προάγουν την είσοδο του φωσφόρου 

στα κύτταρα) δίαιτα πλούσια σε πρωτεΐνες (1,2-1,5 g/kgΣΒ) και ιδιαίτερα 

αποβουτυρωμένο γάλα που είναι πλούσιο σε φώσφορο. Η αντιμετώπιση 

του συνδρόμου επανασίτισης περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση 

του ισοζυγίου των υγρών, διόρθωση των συνυπαρχόντων ηλεκτρολυτικών 

διαταραχών και επαγρύπνηση για τυχόν επιπλοκές. Τέλος πρέπει να χο-

ρηγείται ήδη κατά την έναρξη της επανασίτισης θειαμίνη και συμπλέγματα 

βιταμινών Β.

5. Αλκοολισμός

Ο αλκοολισμός αποτελεί το συχνότερο αίτιο σοβαρής υποφωσφαται-

μίας στο Δυτικό κόσμο. Υποφωσφαταιμία παρατηρείται στο 50% των νο-

σηλευόμενων ασθενών με οξύ ή χρόνιο αλκοολισμό καθώς και μετά τη 

διακοπή του αλκοόλ. Εμφανίζεται τόσο στους ασθενείς με ηπατική νόσο, 

όσο και σ’ αυτούς χωρίς σημεία κίρρωσης. Οι μηχανισμοί πρόκλησης της 

υποφωσφαταιμίας στους αλκοολικούς είναι πολλαπλοί και φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα:

Ελαττωμένη πρόσληψη φωσφόρου με την τροφή
- Κάλυψη των θερμιδικών αναγκών με το αλκοόλ (το κρασί περιέχει μικρή μόνο 

ποσότητα φωσφόρου, ενώ τα ποτά υψηλής περιεκτικότητας καθόλου)

- Έμετοι εξαιτίας γαστρίτιδας

- Διαρροϊκές κενώσεις

- Δυσαπορρόφηση (άμεση τοξική επίδραση της αιθανόλης στο εντερικό επιθήλιο 

καθώς και παγκρεατική ανεπάρκεια)

- Χρήση αντιόξινων που δεσμεύουν το φώσφορο



Ασβέστιο και φώσφορος σε ειδικές καταστάσεις

561

- Παρεντερική διατροφή χωρίς επαρκή αναπλήρωση φωσφόρου (σε διάρκεια 

νοσηλείας)

Είσοδος του φωσφόρου στον ενδοκυττάριο χώρο
- Χορήγηση γλυκοζούχων ορών κατά τη νοσηλεία των ασθενών (λ.χ. για θερμι-

δική κάλυψη κατά τη φάση της αποχής)

- Οξεία αναπνευστική αλκάλωση κατά τη φάση της αποχής (η αλκάλωση διε-

γείρει την ενδοκυττάρια γλυκόλυση, με αποτέλεσμα την είσοδο του φωσφόρου στα 

κύτταρα για τη φωσφορυλίωση της γλυκόζης)

Αυξημένη απώλεια στα ούρα
- Απ΄ευθείας δράση της αιθυλικής αλκοόλης στους νεφρούς

- Μειωμένη σωληναριακή επαναρρόφηση εξαιτίας συνυπάρχουσας υπομαγνη-

σιαιμίας

- Κετοξέωση ή γαλακτική οξέωση

Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (τα αυξημένα επίπεδα της PTH οδη-

γούν σε αυξημένη απώλεια φωσφόρου από τα ούρα παρά τα χαμηλά επίπεδα του 

στον ορό)

- Αλκοολική κίρρωση και μειωμένη παραγωγή βιταμίνης D3

- Συνυπάρχουσα υπασβεστιαιμία

- Υπομαγνησιαιμία

Οξεία παγκρεατίτιδα αλκοολικής αιτιολογίας

Πίνακας: Μηχανισμοί πρόκλησης της υποφωσφαταιμίας στους αλκοολικούς

Όσον αφορά τις κλινικές εκδηλώσεις οι αλκοολικοί ασθενείς έχουν αυ-

ξημένη τάση για εμφάνιση ραβδομυόλυσης, εξαιτίας της προϋπάρχουσας 

αλκοολικής μυοπάθειας. Επίσης έκπτωση του επιπέδου συνείδησης μπο-

ρεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες σε αλκοολικούς ασθενείς όπως μέθη, σύν-

δρομο απόσυρσης, εγκεφαλοπάθεια Wernicke ή ηπατική εγκεφαλοπάθεια. 

Ωστόσο δεν πρέπει να ξεφεύγει από την προσοχή μας το ενδεχόμενο να 

οφείλεται σε εγκεφαλοπάθεια εξαιτίας υποφωσφαταιμίας.
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Ερωτήσεις

1. Η υποφωσφαταιμία μπορεί να προκαλέσει όλα τα παρακάτω εκτός 

από:

α) Αιμόλυση;

β) Εγκεφαλοπάθεια;

γ) Υπέρταση;

δ) Ραβδομυόλυση;

2. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αληθές όσον αφορά στην υποφω-

σφαταιμία σε σηπτικούς ασθενείς:

α) Είναι συχνότερη σε λοιμώξεις από Gram (+) μικροοργανισμούς;

β) Εμφανίζεται ήδη σε πρώιμα στάδια της σήψης;

γ) Μειώνει τη λειτουργικότητα των λευκών αιμοσφαιρίων;

δ) Η διόρθωσή της επισπεύδει την αποδιασωλήνωση των ασθενών;

3. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές όσον αφορά στην υποφωσφα-

ταιμία στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια:

α) Εμφανίζεται συνήθως κατά τη δεύτερη εβδομάδα μετά την εισβολή της 

νόσου;

β) Σοβαρή υποφωσφαταιμία σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση;

γ) Οφείλεται στην πρόσληψη φωσφόρου από τα αναγεννώμενα ηπατοκύτ-

ταρα;

δ) Η διόρθωσή της μπορεί να επιτείνει την ηπατοκυτταρική βλάβη;
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4. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές όσον αφορά στην υποφωσφα-

ταιμία στο σύνδρομο επανασίτισης:

α) Για την αποφυγή της πρέπει να προτιμώνται ως πηγή ενέργειας οι υδα-

τάνθρακες;

β) Η συχνότητά της μειώνεται κατά την παρεντερική επανασίτιση;

γ) Συχνά συνοδεύεται από υπερκαλιαιμία;

δ) Εκδηλώνεται συνήθως 3-4 ημέρες μετά την έναρξη της επανασίτισης;

5. Ποιος από τους παρακάτω μηχανισμούς δεν συμβάλλει στη εμφά-

νιση υποφωσφαταιμίας σε αλκοολικούς ασθενείς:

α) Οξεία αναπνευστική αλκάλωση κατά τη φάση της αποχής;

β) Αυξημένη απώλεια στα ούρα εξαιτίας απευθείας δράσης της αιθυλικής 

αλκοόλης στους νεφρούς;

γ) Είσοδος του φωσφόρου στον ενδοκυττάριο χώρο εξαιτίας μεταβολικής 

οξέωσης;

δ) Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός;

Απαντήσεις

γ1. 

α2. 

γ3. 

δ4. 

γ5. 
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Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Ασβέστιο - Βιταμίνη D3

Προεδρείο: Πολυχρόνης Αληβάνης,
Δημήτριος Σταματιάδης

Ασβέστιο και υπέρταση
Νικόλαος Παπαγαλάνης

Νεφρολιθίαση και ασβέστιο (παθογένεια - αντιμετώπιση)
Ευάγγελος Σαρρής

Πλειοτροπικές δράσεις της βιταμίνης D3 (νεφροί, καρδιά)
Κωνσταντίνος Μαυροματίδης

Η χρήση των ασβεστιομιμητικών των διφωσφονικών και της καλσιτονίνης
Στυλιανός Παναγούτσος, Βασίλειος Δεβετζής
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Νεφρολιθίαση και ασβέστιο
(παθογένεια - αντιμετώπιση)

Ευάγγελος Σαρρής
Νεφρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Νεφρολογικού Τμήματος 

Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»

Κύρια σημεία

- Η νεφρολιθίαση θεωρείται η πιο συχνή χρόνια νόσος μετά την υπέρταση και 

παράλληλα είναι γνωστή από την αρχαιότητα

- Η λιθίαση είναι συχνότερη στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες, με αναλογία 

περίπου 1:3

- Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ειδικότερα η σημερινή πλούσια δίαιτα σε ζω-

ικές πρωτεΐνες φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία λιθίασης των νε-

φρών

- Η υποτροπή της νεφρολιθίασης είναι σχεδόν ο κανόνας μετά την πρώτη εμ-

φάνιση λίθου, εάν δεν υπάρξει καμία παρέμβαση ή δεν εφαρμοστούν κάποια μέτρα 

πρόληψης

- Για άγνωστο λόγο η νεφρολιθίαση φαίνεται τουλάχιστον στις γυναίκες να σχε-

τίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης

- Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την εξήγηση του παθογενετικού μηχα-

νισμού της νεφρολιθίασης είναι αρκετές, όπως της οργανικής μητρικής ουσίας, του 

υπερκορεσμού, της παρουσίας ανασταλτών και προαγωγών ουσιών και τα τελευ-

ταία χρόνια η αλληλοσυγκρουόμενη θεωρία της συμμετοχής νανοβακτηριδίων

- Ο κωλικός του νεφρού από λίθο δημιουργείται με δύο τρόπους. Πρώτον ο 

λίθος κατεβαίνοντας από το νεφρό στην ουροδόχο κύστη προκαλεί τραυματισμούς 

του τοιχώματος του ουρητήρα, με αποτέλεσμα τον έντονο πόνο εξαιτίας του σπα-

σμού αυτού και δεύτερον προκαλεί πόνο στο νεφρό εξαιτίας διάτασης της νεφρικής 

κάψας του από απόφραξη του ουρητήρα
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- Ο κωλικός του νεφρού είναι ίσως ο ισχυρότερος πόνος που μπορεί να αι-

σθανθεί ένας ασθενής, αφού έχει περιγραφεί ως χειρότερος από τους πόνους του 

τοκετού ή το κάταγμα οστού

- Η σπειροειδής αξονική τομογραφία νεφρών χωρίς σκιαγραφικό είναι η καλύτε-

ρη απεικονιστική μέθοδος για τη διάγνωση της νεφρολιθίασης

- Τα οπιοειδή, εάν κριθεί απαραίτητο να χορηγηθούν, καλό είναι να μη χορηγεί-

ται η πεθιδίνη, επειδή συνήθως προκαλεί εμετό ή τον επιτείνει

- Επί κωλικού για μεγαλύτερη βοήθεια και χαλάρωση των λείων μυϊκών ινών, 

σήμερα συστήνεται η χορήγηση ενός α-αναστολέα (ταμσουλοσίνησε δόση 0,4 mg), 

η δράση της οποίας στηρίζεται στην παρουσία α1-αδρενεργικών υποδοχέων στο 

άπω τμήμα του ουρητήρα, όπου αναστέλλουν τον βασικό ουρητηρικό τόνο και μειώ-

νουν τη συχνότητα του περισταλτισμού και την ένταση της σύσπασης

- Η αυξημένη πρόσληψη Na+ και ζάχαρης αυξάνει την αποβολή Ca στα ούρα, 

ενώ και η αυξημένη πρόσληψη λευκωμάτων προκαλεί παρόμοια φαινόμενα εξαιτίας 

της επίδρασης του φορτίου οξέος που προκαλείται από την πρόσληψη πρωτεΐνης

- Σε τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες έχει επιβεβαιωθεί η προστατευτική 

δράση των θειαζιδών στην επανεμφάνιση λίθων σε σύγκριση με placebo

- Σε υποκιτρουρία και λιθίαση νεφρών η θεραπεία με κιτρικά είναι αποτελεσματι-

κή όταν χρησιμοποιούνται άλατα Κ+, αλλά όχι όταν χρησιμοποιούνται με Na+

- Στους ασθενείς με λίθους κυστίνης η νεφρική λειτουργία είναι επηρεασμένη 

συνήθως από τη νεαρή ηλικία και η ιστοπαθολογική εικόνα δείχνει διάχυτη ίνωση 

του διάμεσου ιστού και διαταραχή της ανατομικής των αθροιστικών σωληναρίων

- Οι λίθοι στρουβίτη είναι ένα μείγμα εναμμώνιου φωσφορικού Mg και ανθρακι-

κού απατίτη και συνήθως δημιουργούνται όταν υπάρχει λοίμωξη του ουροποιητικού 

συστήματος με μικροοργανισμούς που έχουν το ένζυμο ουρεάση

- Οι περισσότεροι λίθοι ουρικού οξέος σε ενήλικες δεν συνδέονται με υπερου-

ρικοζουρία αλλά μάλλον με την μειωμένη διαλυτότητα του ουρικού σε συνθήκες χα-

μηλού pH

- Ο σχηματισμός λίθων ουρικού οξέος θεωρείται ότι ίσως είναι μία εκδήλωση του 

μεταβολικού συνδρόμου
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1. Εισαγωγή

Η νεφρολιθίαση του ουροποιητικού συστήματος ορίζεται ως η παρου-

σία ή η δημιουργία λίθων μέσα στο νεφρικό παρέγχυμα, αλλά και μέσα 

στη διαδρομή της αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού συστήματος. 

Θεωρείται η πιο συχνή χρόνια νόσος μετά την υπέρταση και παράλληλα 

είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Μέτρα για την πρόληψη της λιθίασης 

είναι απαραίτητο να λαμβάνονται, αφού η παρουσία της αποτελεί έναν πα-

ράγοντα νοσηρότητας που σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα κοστίζει 

στον Αμερικανικό προϋπολογισμό πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια 

κάθε χρόνο, για νοσηλεία και ιατρικές πράξεις αφαίρεσης των λίθων, όσο 

και για απώλειες εργατοωρών(1). Είναι ωστόσο γεγονός πως τα τελευταία 

40 περίπου χρόνια για ποικίλους λόγους, σημαντικότερος των οποίων θε-

ωρείται η αύξηση της συχνότητάς της, έχουν γίνει μεγάλες έρευνες για την 

αιτιοπαθογένεια της και αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης.

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επιδημιολογικά στοι-

χεία, μαζί με μία προσέγγιση της αιτιοπαθογένειας και των μηχανισμών 

της δημιουργίας των διαφόρων μορφών και τύπων λίθων. Στη συνέχεια 

υπάρχει καταγραφή των τρόπων διάγνωσης - αντιμετώπισης του οξέος 

άλγους του κωλικού, η προσέγγιση του λιθιασικού ασθενή και τέλος πε-

ριγράφονται οι κυριότερες μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με τη 

δημιουργία λίθων.

2. Επιδημιολογία

Η λιθίαση είναι συχνότερη στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες, με ανα-

λογία περίπου 1:3, με διαφορές στον τύπο της λιθίασης ανάμεσα στα δύο 

φύλα, ενώ δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα παιδιά.
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Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες στην Αμερική έδειξαν ότι ο επιπολα-

σμός της έχει αυξηθεί τα τελευταία 30 χρόνια και στα δύο φύλα, ενώ σε 

πρόσφατη έρευνα το 12% των ανδρών ηλικίας 70 ετών και το 6% των γυ-

ναικών λευκής φυλής, ανέφεραν την παρουσία ή την ύπαρξη νεφρολιθία-

σης. Το ποσοστό στους Αφρο-αμερικανούς είναι λιγότερο από το μισό των 

λευκών, αλλά και σ’ αυτούς παρουσιάζεται προοδευτική αύξησή του.

Ο λόγος για την αύξηση του επιπολασμού δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος, 

αλλά μία αιτία μπορεί να είναι τα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας, καθώς 

ο κίνδυνος εμφάνισης λίθων αυξάνει με την αύξηση της μάζας του σώματος 

και την αύξηση της περιφέρειας της μέσης, ειδικότερα στις γυναίκες(2). Ακό-

μη κληρονομούμενοι και περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν ένα ρόλο 

στη δημιουργία λίθων. Ο ρόλος της κληρονομικότητας είναι ξεκάθαρος σε 

μονογονιδιακά νοσήματα, όπως είναι η κυστινουρία, η νόσος του Dent και 

η πρωτοπαθής υπεροξαλουρία, αν και φαίνεται να υπάρχει μία έντονη κλη-

ρονομική προδιάθεση στην ιδιοπαθή νεφρολιθίαση, παρόλο που τα υπεύ-

θυνα γονίδια προς το παρόν δεν είναι γνωστά.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ειδικότερα η σημερινή πλούσια δίαι-

τα σε ζωικές πρωτεΐνες φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο, αφού όπως 

είναι γνωστό αυξάνει την απέκκριση ασβεστίου (Ca), οξαλικών και ουρι-

κού οξέος στα ούρα, ενώ παρατηρείται μείωση του pH των ούρων και της 

απέκκρισης κιτρικών, δηλαδή συνυπάρχουν οι πλέον ευνοϊκές συνθήκες 

για δημιουργία των λίθων.

Ενώ μόνη της η πρόσληψη Ca δεν ενοχοποιείται για τη δημιουργία 

λίθων, υποστηρίζεται αντίθετα ως σημαντικός παράγοντας η σχέση Ca/

οξαλικών στο καθημερινό διαιτολόγιο, επειδή φαίνεται να επηρεάζει σε κα-

θοριστικό βαθμό το ρυθμό απορρόφησης των οξαλικών από το έντερο, 

αφού οι λίθοι οξαλικού Ca (CaOx) αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο της 

πλειονότητας των λίθων, είτε ως μονοϋδρικοί ή διϋδρικοί ή συχνά περιέχο-
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ντας στοιχεία φωσφορικού Ca (CaP) που συνήθως αποτελούν τον αρχικό 

λιθιασικό πυρήνα(3).

Η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται τα διάφορα είδη λίθων ποικίλλει, 

όμως γενικά το 80% περίπου αποτελούν οι λίθοι Ca (με επί μέρους κατα-

νομή σε 60% οξαλικού Ca, 10% φωσφορικού Ca, 10% μικτοί οξαλικού και 

φωσφορικού Ca) 10-12% ουρικού οξέος και λίθοι λοιμώξεως (εναμμώνιου 

φωσφορικού Mg, οι λεγόμενοι λίθοι στρουβίτη) και το υπόλοιπο ποσοστό 

να κατανέμεται σε άλλα είδη, όπως οι λίθοι κυστίνης και άλλοι σπανιότεροι. 

Λίθοι αποτελούμενοι από CaP (όπως απατίτης και μπρουσίτης) παρατη-

ρούνται κυρίως στις γυναίκες. Σπανίως λαμβανόμενα φάρμακα, όπως η 

ινδιναβίρη, η τριαμτερένη ή η εφεδρίνη μπορεί να προκαλέσουν τη δημι-

ουργία των σπανιότερων μορφών λίθων(4).

Η υποτροπή είναι σχεδόν ο κανόνας μετά την πρώτη εμφάνιση λίθου, 

εάν δεν υπάρξει καμία παρέμβαση ή δεν εφαρμοστούν κάποια μέτρα πρό-

ληψης. Η πιθανότητα για υποτροπή εμφάνισης στην ιδιοπαθή λιθίαση μετά 

την πρώτη προσβολή είναι 40-50% στα 5 χρόνια και 50-60% για τα επό-

μενα 10 χρόνια. Το ποσοστό της υποτροπής για λίθους που συνδέονται με 

συστηματικά νοσήματα, όπως η κυστινουρία ή ο πρωτοπαθής υπερπαρα-

θυρεοειδισμός, είναι πολύ μεγαλύτερο.

Ακόμη, για άγνωστο λόγο η νεφρολιθίαση φαίνεται τουλάχιστον 

στις γυναίκες να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αρτηριακής 

υπέρτασης(5), ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί η συνυπάρχουσα μείωση της 

νεφρικής λειτουργίας σε αρκετές περιπτώσεις λιθίασης. Αυτό οφείλεται 

κατά κύριο λόγο σε αποφρακτικά αίτια, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αλλά 

και στην ειδική βιολογική επίδραση των διαφόρων μορφών των συμπυ-

κνωμένων κρυστάλλων στα ουροφόρα επιθηλιακά κύτταρα, αλλά και στα 

κύτταρα του διάμεσου ιστού, τα οποία μπορεί να ενεργοποιήσουν τη δια-

δικασία παραγωγής ινώδους συνδετικού ιστού με κατάληξη την απώλεια 
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λειτουργικού νεφρικού παρεγχύματος. Οι παράγοντες κινδύνου που προ-

διαθέτουν στη δημιουργία των βασικών τύπων ουρολίθων καταγράφονται 

στον πίνακα 1.

Ανατομικές ανωμαλίες: σπογγώδης νεφρός, στενώσεις πυελο- και κυστε-ου-• 

ρητηρικής συμβολής, ύπαρξη διπλού πυελοκαλυκικού συστήματος, πολυκυστική 

νόσος

Επιδημιολογικοί και γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες: διατροφή, κλίμα, • 

επαγγελματικό περιβάλλον, οικογενειακό ιστορικό λιθίασης

Αυξημένη αποβολή προαγωγών ουσιών της κρυσταλλοποίησης των ούρων: • 

ασβέστιο (ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία), οξαλικά (εντερική υπεροξαλουρία), ουρι-

κό οξύ (υπερουρικοζουρία)

Μειωμένη αποβολή αναστολέων της κρυσταλλοποίησης των ούρων: υποκι-• 

τρικουρία

Διαταραχές του pH των ούρων: νεφρική σωληναριακή οξέωση, ουρική διάθε-• 

ση, λίθοι λοιμώξεων (στρουβίτης λίθος που δημιουργείται από μικροοργανισμούς 

που διασπούν την ουρία λ.χ. πρωτέας)

Μεταβολικό σύνδρομο και παχυσαρκία: αμιγώς λίθοι ουρικού οξέος• 

Μειωμένη αποβολή ούρων: μειωμένη πρόσληψη υγρών ή αυξημένες απώ-• 

λειες

Υπερασβεστιαιμικές διαταραχές: πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, άλ-• 

λες μεταβολικές διαταραχές που σχετίζονται με το Ca

Λιθογόνα φάρμακα: τριαμτερένη, ινδιναβίρη, σουλφαδιαζίνη, ουρικοδιουρη-• 

τικά

Γενετικά μονογονιδιακά νοσήματα: πρωτοπαθής υπεροξαλουρία, κυστινου-• 

ρία, οικογενής υπερουρικοζουρία, μονογονιδιακά λιθιασικά νοσήματα (Χ-χρωμο-

σωματικά συνδεόμενες υπολειπόμενες υπερασβεστιουρικές νόσοι, οικογενής υπο-

μαγνησιαιμία με υπερασβεστιουρία και νεφρασβέστωση, σ. Barter τύπος ΙΙΙ και IV, 

αυτοσωματική επικρατούσα υποασβεστιαιμική υπερασβεστιουρία, υποφωσφαται-

μία συνοδευόμενη από με υπερασβεστιουρία κ.ά.)

Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου και άλλες σύνδρομα δυσαπορρόφησης• 

Πίνακας 1: Παράγοντες κινδύνου για την δημιουργία λίθων
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3. Σχηματισμός λίθων

Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την εξήγηση του παθογενετικού 

μηχανισμού της νεφρολιθίασης είναι αρκετές, όπως της οργανικής μητρι-

κής ουσίας, του υπερκορεσμού, της παρουσίας ανασταλτών και προαγω-

γών ουσιών και τα τελευταία χρόνια η αλληλοσυγκρουόμενη θεωρία της 

συμμετοχής νανοβακτηριδίων(6) στο σχηματισμό CaP (απατίτη). Φαίνεται 

ότι όλες οι θεωρίες συμπληρώνουν ένα μικρό κομμάτι αυτού του πάζλ της 

λιθίασης χωρίς καμία να μπορεί μόνη της να δώσει όλες τις εξηγήσεις.

Στη θεωρία της οργανικής μητρικής ουσίας υπάρχει η παραδοχή ότι δι-

άφορες οργανικές ουσίες των ούρων, με προεξάρχουσες τις πρωτεΐνες και 

τις βλεννοπρωτεΐνες λειτουργούν ως πυρήνας, πάνω στον οποίο στη συ-

νέχεια ακολουθεί με διάφορες διαδικασίες ο σχηματισμός του λίθου. Πράγ-

ματι έχει απομονωθεί ανάμεσα σε κρυστάλλους οργανική μητρική ουσία, 

κυρίως σε λίθους λοιμώξεων και λιγότερο σε άλλους λίθους Ca.

Υπερκορεσμός: Για να αρχίσει η δημιουργία ενός λίθου πρέπει κρύ-

σταλλοι αλάτων να παραχθούν, αλλά και να κατακρατηθούν στο ουρο-

ποιητικό σύστημα. Ο αρχικός σχηματισμός κρυστάλλων προϋποθέτει τον 

υπερκορεσμό των ούρων με την ουσία-δομικό στοιχείο του λίθου, δηλαδή 

οι συγκεντρώσεις της να είναι υψηλότερες από την δυναμική διαλυτότητα 

της ουσίας. Ο υπερκορεσμός μιας ουσίας εκφράζεται ως το πηλίκο της 

συγκέντρωσης της ουσίας στα ούρα προς την γνωστή διαλυτότητά της. 

Αποτέλεσμα μεγαλύτερο της μονάδας δείχνει ότι τα ούρα είναι υπερκορε-

σμένα με τη δεδομένη ουσία, γι’ αυτό και η κάθε είδους παρέμβαση στον 

υπερκορεσμό αποτελεί θεραπευτικό στόχο και προληπτικό μέτρο.

Για τους λίθους του οξαλικού Ca ο πλέον καθοριστικός παράγοντας 

υπερκορεσμού των ούρων είναι η συνολική αποβολή Ca στα ούρα καθώς 

και ο όγκος, δηλαδή η ποσότητα αποβαλλομένων υγρών, μ’ άλλα λόγια 
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η συγκέντρωση Ca. Σε μία μελέτη μεγάλου αριθμού ατόμων και των δύο 

φύλων, ο σχετικός κίνδυνος για το σχηματισμό λίθων ήταν στενότατα συ-

σχετιζόμενος με τη συγκέντρωση του Ca στα ούρα(7). H αποβολή των οξα-

λικών έχει μικρότερη επίδραση στον υπερκορεσμό, μέχρις ότου τα επίπεδά 

τους αυξηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως πρέπει να αναφερθεί ότι τα 

ούρα σε φυσιολογικά και σε λιθιασικά άτομα είναι πάντοτε υπερκορεσμένα, 

όσον αφορά στο οξαλικό Ca, αν και κάπως περισσότερο στους δεύτερους, 

έτσι ώστε να θεωρείται ότι τουλάχιστον ο υπερκορεσμός είναι αναγκαίος, 

αλλά όχι αρκετός από μόνος του για να εξηγήσει πλήρως τη δημιουργία 

των λίθων.

Μαζί με τη συγκέντρωση των διαλυτών αλάτων, το pH των ούρων είναι 

κατά κύριο λόγο ο καθοριστικός και απαραίτητος παράγοντας της διατή-

ρησης της διαλυτότητας ή όχι για το CaP, το ουρικό οξύ και την κυστίνη(8). 

Η διαλυτότητα του CaP πέφτει καθώς το pH των ούρων ανεβαίνει πάνω 

από το 6, ενώ η διαλυτότητα του ουρικού οξέος αυξάνει. Διαταραχές που 

σχετίζονται με τη ρύθμιση του pH υπάρχουν σε ασθενείς που εμφανίζουν 

παρόμοιας σύστασης λίθους. Η διαλυτότητα της κυστίνης επίσης επηρεά-

ζεται από το pH και αυξάνει με την άνοδο του.

Αναστολείς-προαγωγείς του σχηματισμού κρυστάλλων: Ένα λόγος 

που δεν παρατηρείται σχηματισμός λίθων σε φυσιολογικά άτομα, παρά 

τον υπερκορεσμό των ούρων, όσον αφορά το CaOx πρέπει να είναι η πα-

ρουσία ανασταλτών της κρυσταλλοποίησης στα ούρα, οι οποίοι εμποδί-

ζουν την αρχική δημιουργία πυρήνα, τη μεγέθυνση και συσσώρευση των 

κρυστάλλων (in vitro), καθώς έχει δειχτεί πειραματικά να παρεμβαίνουν με 

προσκόλληση στα επιθηλιακά νεφρικά κύτταρα(9).

Μικρά μόρια όπως τα κιτρικά και πυροφωσφορικά, αλλά και μία δω-

δεκάδα πρωτεϊνών και γλυκοζαμινογλυκανών έχουν απομονωθεί από τα 

ούρα και αποδείχτηκε ότι έχουν ανασταλτική δραστηριότητα, όσον αφορά 



Ασβέστιο - Βιταμίνη D3

574

στα διάφορα στάδια της κρυσταλλοποίησης. Όμως εάν διαταραχές αυτών 

των ανασταλτών παίζουν ρόλο στη δημιουργία των λίθων, δεν έχει πλήρως 

ξεκαθαριστεί, παρ’ όλο που κάποια απ’ αυτά τα μόρια έχουν απομονωθεί 

από το υλικό των λίθων, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι ίσως η 

αδυναμία της πλήρους έκφρασης της δραστηριότητάς τους να προωθεί 

την κατακράτηση των κρυστάλλων και την οργάνωσή τους προς τη δημι-

ουργία της λιθίασης κάτω από ειδικές συνθήκες. Το βέβαιο είναι ότι έχουν 

βρεθεί διαφορές στον τύπο των ανασταλτών που αποβάλλονται, στα ούρα 

ατόμων με λιθίαση σε σύγκριση με τα φυσιολογικά.

Η κατακράτηση κρυστάλλων μέσα στο ουροποιητικό σύστημα είναι 

φυσικά απαραίτητη για την έναρξη του σχηματισμού λίθων και ειδικότε-

ρα μέσα στους νεφρούς. Ιστολογικές μελέτες βιοψικού υλικού ιστών από 

τις νεφρικές θηλές κατά τη διάρκεια διαδερμικής νεφρολιθοτομίας έχουν 

δώσει σημαντικές πληροφορίες για τα σημεία ιστικής προσκόλλησης των 

κρυστάλλων. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές εναπόθεσης των διαφόρων 

κρυστάλλων συνδεόμενοι με τον ειδικό τύπο της λιθίασης.

Ασθενείς με ιδιοπαθή λιθίαση CaOx έχουν λευκές εναποθέσεις στις νε-

φρικές θηλές(10), τις λεγόμενες πλάκες του Randall (Εικόνα 1).

 

Εικόνα 1: Πλάκα του Randall στη κορυφή της θηλής (ευγενική παραχώ-

ρηση από τον Dr. Dominique Bazin, Hopital Necker Paris 2010)
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Παρόμοιες πλάκες έχουν βρεθεί και σε φυσιολογικά άτομα αλλά σε 

πολύ μικρότερη κατανομή. Η βιοψία αυτών των περιοχών αποκαλύπτει 

εναποθέσεις CaP στο διάμεσο ιστό, με τη μορφή βιολογικού απατίτη, ο 

οποίος καλύπτει τη βασική μεμβράνη του λεπτού τμήματος της αγκύλης 

του Henle, ενώ συνυπάρχει και στρώμα πρωτεϊνικού υλικού. Το υλικό ενα-

πόθεσης μπορεί να επεκτείνεται προς τα κάτω στην κορυφή της θηλής και 

εάν έχει γίνει απογύμνωση του επιθηλίου των σωληναρίων, τότε η πλάκα 

αυτή μπορεί να γίνει το σημείο προσκόλλησης για τη δημιουργία πλέον του 

λίθου(11). Οι λίθοι φαίνεται ότι πρωταρχικά έχουν μικροσκοπικές εναποθέ-

σεις άμορφου CaP που επικάθεται στην εκτεθειμένη πλάκα ανάμεσα σε 

άλλες πρωτεΐνες των ούρων. Με την πρόοδο του χρόνου παρατηρούνται 

περισσότερα στρώματα πρωτεϊνικού υλικού και εναποθέσεις ανόργανων 

στοιχείων με την ανόργανη ύλη του CaP να κυριαρχεί. Οι περισσότεροι λί-

θοι στην ιδιοπαθή CaP φαίνεται να σχηματίζονται στην πλάκα, καθώς έχει 

βρεθεί ότι η ποσότητα της πλάκας που καλύπτει την θηλή, συσχετίζεται με 

το ασβέστιο των ούρων και τον όγκο(12).

Στον πίνακα 2 αναφέρονται περιληπτικά οι κυριότεροι παράγοντες που 

ενοχοποιούνται για την αναστολή ή την προαγωγή της λιθίασης.

Αναστολείς Προαγωγοί
1. Κιτρικά σύμπλοκα με Ca 1. Μικροβιακή λοίμωξη

2. Mg-σύμπλοκα με Ca 2. Οργανική μητρική ουσία

3. Πυροφωσφορικά σύμπλοκα με Ca 3. Ανατομικές ανωμαλίες

4. Zn-αναστέλλει τη συσσώρευση 
κρυστάλλων

4. Διαταραχή μεταφοράς Ca,Ox στο 
νεφρικό σωληνάριο

5. Γλυκοζαμινογλυκάνες 5. Παρατεταμένη ακινητοποίηση

6. Νεφροκαλσίνη 6. Αυξημένα επίπεδα ουρικού 
οξέος (λ.χ. ↑ πρόσληψη πουρινών 
προάγει την κρυσταλλοποίηση 
Ca,Ox)
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7. Tamm-Horsfall πρωτεΐνη 7. Νανοβακτήρια (;;;) ανευρίσκονται 
στο 97% των λίθων

Πίνακας 2: Παράγοντες που ενοχοποιούνται για την αναστολή ή προώθηση της 

λιθίασης

4. Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα της νεφρολιθίασης ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με τη 

θέση του λίθου και το μέγεθός του. Αρκετοί ασθενείς μπορεί να μην έχουν 

καθόλου συμπτώματα για χρόνια και οι λίθοι ανακαλύπτονται τυχαία σε 

απλή ακτινογραφία κοιλίας, ενδοφλέβια πυελογραφία, αξονική τομογραφία 

ή υπερηχογράφημα που γίνεται στα πλαίσια γενικότερου ελέγχου ή εκτιμή-

σεως άλλων παθήσεων.

Ο κωλικός προκαλείται συνήθως από μικρούς λίθους, οι οποίοι δεν 

εντοπίζονται με τα συνήθη απεικονιστικά μέσα, όπως απλή ακτινογραφία 

νεφρών-ουρητήρων-κύστεως (ΝΟΚ) ή υπερηχογράφημα. Ο πόνος στην 

περίπτωση αυτή δημιουργείται με δύο τρόπους. Πρώτον ο λίθος κατεβαί-

νοντας από το νεφρό στην ουροδόχο κύστη προκαλεί τραυματισμούς του 

τοιχώματος του ουρητήρα, με αποτέλεσμα τον έντονο πόνο εξαιτίας του 

σπασμού αυτού και δεύτερον ο λίθος προκαλεί πόνο στο νεφρό εξαιτίας 

διάτασης της νεφρικής κάψας του από απόφραξη του ουρητήρα.

Ένας μεγάλος λίθος σπάνια προκαλεί κωλικό, αλλά είναι πιο επικίνδυ-

νος για μόνιμη βλάβη στους νεφρούς ή αλλού. Ένας μεγάλος λίθος ενώ αυ-

τός κάθε αυτός δεν είναι συνήθως επικίνδυνος, μπορεί να είναι εξαιρετικά 

επώδυνος. Αυτοί οι λίθοι σε μικροσκοπικό επίπεδο είναι πολύ κοφτεροί και 

τραυματικοί για το ουροποιητικό σύστημα, χωρίς όμως να είναι βλαπτικοί 

απώτερα. Άλλες αιτίες είναι οι συγγενείς ή επίκτητες στενώσεις του ουρη-

τήρα και η πίεση του ουρητήρα από παρακείμενα όργανα, ενώ πάντοτε θα 
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πρέπει να μπαίνουν στη διαφορική διάγνωση και άλλα αίτια που αναφέρο-

νται στον παρακάτω πίνακα 3.

Μυοσκελετικό άλγος1. 

Έρπης ζωστήρας2. 

Πυελονεφρίτιδα3. 

Σκωληκοειδίτιδα4. 

Οξεία χολοκυστίτιδα5. 

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής6. 

Γυναικολογικά νοσήματα7. 

Ουρητηρική απόφραξη εξαιτίας θρόμβου8. 

Πολυκυστικοί νεφροί9. 

Πίνακας 3: Διαφορική διάγνωση κωλικού νεφρού

Συνήθως ένας λίθος που προκαλεί μερική ή πλήρη απόφραξη της νε-

φρικής πυέλου ή του ανώτερου τμήματος του ουρητήρα συνοδεύεται από 

οξύ πόνο στη νεφρική χώρα με επέκταση στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα και 

στο λαγόνιο βόθρο. Ο πόνος αυτός δεν είναι συνεχής, αλλά χαρακτηρίζεται 

από υφέσεις και εξάρσεις. Η διάρκειά του μπορεί να είναι από μερικά λεπτά 

μέχρι ακόμα και λίγες ημέρες. Μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία, τάση 

προς εμετό ή εμετό, ανορεξία, ή ρίγος ή πυρετό.

Όταν ο λίθος βρίσκεται στο μέσο και το κατώτερο τμήμα του ουρητήρα, 

ο πόνος συχνά αντανακλά προς τα κάτω, στο βουβωνικό σύνδεσμο στα 

χείλη του αιδοίου και στην ουρήθρα ή στους όρχεις και στο πέος.

Στις περιπτώσεις που η θέση του εντοπίζεται στο τελικό τμήμα του ου-

ρητήρα ή ακόμη μέσα στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως, μπορεί να 

συνοδεύεται από κυστικά ενοχλήματα, δηλαδή συχνουρία και δυσουρία.

Μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία μπορεί να συνοδεύει όλες 

τις μορφές του νεφρικού κωλικού ή είναι δυνατό να υπάρχει ανώδυνη μα-

κροσκοπική αιματουρία, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις αποκαλύπτεται 
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νεφρολιθίαση κατά τη διάρκεια εκτίμησης ασθενών με μικροσκοπική αι-

ματουρία. Ρίγος και πυρετός μαζί με οσφυϊκό και λαγόνιο πόνο παρουσι-

άζονται μόνο όταν οι λίθοι της νεφρικής πυέλου που προκαλούν μερική ή 

πλήρη απόφραξη είναι αποτέλεσμα λοιμώξεως ή όταν άλλης αιτιολογίας 

λίθοι επιπλέκονται από δευτεροπαθείς λοιμώξεις.

5. Διάγνωση

Η διάγνωση της νεφρολιθίασης γίνεται με βάση το ιστορικό, τα συμπτώ-

ματα και την κλινική εξέταση του ασθενούς και επιβεβαιώνεται με συμπλη-

ρωματικές απεικονιστικές εξετάσεις. Η σπειροειδής αξονική τομογραφία 

νεφρών χωρίς σκιαγραφικό (non-contrast spiral computer tomography) 

είναι η καλύτερη απεικονιστική μέθοδος για τη διάγνωση της νεφρολιθία-

σης (Εικόνα 2) και σήμερα απ’ όλους θεωρείται ως απεικονιστική εξέταση 

επιλογής (gold standard).

Εικόνα 2: Σπειροειδής αξονική τομογραφία νεφρών χωρίς σκιαγραφικό (με την 

ευγενική παραχώρηση από τους υπευθύνους της ιστοσελίδας). Παρατηρείται η πα-

ρουσία λίθου στην κυστεουρητηρική συμβολή δεξιά με συνοδό διάταση του σύστοι-

χου ουρητήρα και της πυέλου σε δύο διαφορετικούς ασθενείς
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Ακολουθεί το υπερηχογράφημα νεφρών που είναι η εξέταση εκλογής 

σε ασθενείς που πρέπει να αποφύγουν την ακτινοβολία (έγκυες, υποψία 

εγκυμοσύνης), ενώ συστήνεται ως πρώτη διαγνωστική προσέγγιση από 

την Ευρωπαϊκή ουρολογική εταιρεία στις κατευθυντήριες οδηγίες του 2011 

(http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/). Ο υπερηχογραφι-

κός έλεγχος εκτός από το ότι μπορεί να ανιχνεύσει και ακτινοδιαπερατούς 

λίθους, όπως είναι οι λίθοι του ουρικού οξέος που δεν μπορούν να απεικο-

νιστούν στη ΝΟΚ, παρέχει εξαιρετικές πληροφορίες στις περιπτώσεις που 

παρατηρείται απόφραξη στη ροή των ούρων (μεγάλο μέγεθος λίθου και 

διάταση πυέλου ή υδρονέφρωση).

Εικόνα 3: Παρουσία κοραλλιοειδούς λίθου και η χαρακτηριστική ακουστική 

σκιά

Βέβαια πάντοτε δεν πρέπει να λησμονείται ότι η διακριτική ευχέρεια των 

υπερήχων στην επισήμανση πολύ μικρών λίθων είναι περιορισμένη, ενώ 

πολύ δύσκολα μπορεί να επισημανθεί η παρουσία λίθου στον ουρητήρα ή 

στην πορεία του. Για λίθους>5 mm, ο υπέρηχος έχει ευαισθησία 96% και 

ειδικότητα 100%, ενώ για όλες τις ανατομικές θέσεις λιθίασης η ευαισθησία 
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και η ειδικότητά του μειώνεται στο 78% και 31% αντίστοιχα.

Από την άλλη μία απλή ΝΟΚ είναι μία εύκολα διαθέσιμη εξέταση, που 

μπορεί να εντοπίζει σχετικά μεγάλους ακτινοσκιερούς λίθους στους νε-

φρούς και στους ουρητήρες με τον περιορισμό της απεικόνισης σε περι-

πτώσεις επιπροβολών στο επίπεδο των πλευρών ή την παρουσία εντερι-

κού περιεχομένου που περιορίζει τη διαγνωστική ευχέρεια. Ο συνδυασμός 

υπερηχογραφήματος και ακτινογραφίας ΝΟΚ ίσως είναι η χρυσή επιλογή, 

αφού συμπληρώνει και αυξάνει σημαντικά τη διαγνωστική ισχύ της κάθε 

εξέτασης και πλέον οικονομικά συμφέρουσα. Η ενδοφλέβια πυελογραφία 

ή ενδοφλέβια απεκκριτική ουρογραφία, ήταν στο παρελθόν η μοναδική 

εξέταση επιλογής, αφού έδινε ταυτόχρονα πληροφορίες για την παρου-

σία λιθίασης, απόφραξης, ύπαρξης ανατομικών ανωμαλιών στην αποχε-

τευτική μοίρα του ουροποιητικού, που αποτελούν πάντοτε προδιαθεσικό 

παράγοντα για σχηματισμό λίθων. Σήμερα όμως χρησιμοποιείται όλο και 

σπανιότερα.

6. Θεραπεία

Θεραπεία του οξέος κωλικού: Ο κωλικός του νεφρού είναι ίσως ο 

ισχυρότερος πόνος που μπορεί να αισθανθεί ένας ασθενής, αφού έχει πε-

ριγραφεί ως χειρότερος από τους πόνους του τοκετού ή το κάταγμα οστού. 

Περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο σ’ όλο τον κόσμο παθαίνουν 

κωλικό, ενώ είναι η αιτία του 1% των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (δικλοφενάκη, ινδομεθακίνη, ιβου-

προφαίνη) και μάλιστα κατά προτίμηση η δικλοφενάκη ενδομυικά (ΙΜ), 

έχουν καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα ελέγχου και ανακούφισης του πόνου 

συγκριτικά με τα οπιοειδή(13). Εάν όμως κριθεί απαραίτητη η χορήγησή 
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τους καλό είναι να μη χορηγείται η πεθιδίνη, επειδή συνήθως προκαλεί 

εμετό ή να επιτείνει προϋπάρχοντα. Προσοχή χρειάζεται στη χρήση των 

αντιφλεγμονωδών σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας, εάν μάλιστα 

αποφασιστεί η χορήγησή τους από το στόμα για τις επόμενες ημέρες μετά 

το οξύ επεισόδιο.

Η χορήγηση σπασμολυτικών του τύπου της υοσκίνης (βουτυλ-βρωμιο-

υοσκίνη) δεν συστήνεται όπως παλαιότερα, με το σκεπτικό ότι όπως έχει 

δειχτεί από μελέτες οι λίθοι που είναι μικρότεροι των 4-6 mm, συνήθως 

αποβάλλονται αυτόματα σε διάστημα 2 μηνών περίπου, ενώ λίθοι άνω των 

6 mm αποβάλλονται πολύ δυσκολότερα και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστη-

μα. Για μεγαλύτερη βοήθεια και χαλάρωση των λείων μυϊκών ινών, σήμερα 

συστήνεται η χορήγηση ενός α-αναστολέα όπως η ταμσουλοσίνη (δόση 

0,4 mg), η δράση της οποίας στηρίζεται στην παρουσία α1-αδρενεργικών 

υποδοχέων στο άπω τμήμα του ουρητήρα, όπου αναστέλλουν τον βασικό 

ουρητηρικό τόνο και μειώνουν τη συχνότητα του περισταλτισμού και την 

ένταση της σύσπασης. Έχει προταθεί η συγχορήγηση αναστολέων των δι-

αύλων του ασβεστίου, όπως η νιφεδιπίνη, όμως πρέπει να τονιστεί ότι και 

τα δύο φάρμακα είναι «εκτός ενδείξεων» για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Αντιμετωπίζονται επίσης συμπτωματικά η ναυτία ή ο εμετός που μπορεί 

να συνοδεύουν τον κωλικό, ενώ θα πρέπει να συστήνεται η αυξημένη πρό-

σληψη υγρών και κυρίως νερού για υποβοήθηση της αποβολής του λίθου, 

αλλά και ως γενικότερο προληπτικό μέτρο της λιθίασης.

Αντιμετώπιση και προσέγγιση των ασθενών: Παρά το γεγονός ότι 

η λιθίαση δεν είναι η πλέον συνήθης αιτία νεφρικής ανεπάρκειας, μερικά 

συνοδά προβλήματα όπως προϋπάρχουσα αζωθαιμία, μονήρης νεφρός, 

αποτελούν πολύ μεγάλο κίνδυνο για πρόσθετη νεφρική βλάβη.

Αρκετοί από τους παράγοντες κινδύνου που ήδη αναφέρθηκαν προδια-
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θέτουν τους ασθενείς με λίθους σε αυξημένο ρίσκο νεφρικής ανεπάρκειας. 

Ειδικότερα υποτροπιάζουσα απόφραξη, συνοδευόμενη από λοίμωξη και 

σωληναριακή επιθηλιακή ή νεφρική κυτταρική βλάβη του διαμέσου ιστού 

από μικροκρυστάλλους, μπορεί να ενεργοποιήσει τον κυτταρικό καταρρά-

κτη της δημιουργίας ίνωσης, που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την 

ουσιαστική απώλεια λειτουργικού νεφρικού παρεγχύματος(14).

Η υποτροπιάζουσα λιθίαση συνοδεύεται επίσης από την πιθανότητα 

νεφρικής βλάβης εξαιτίας απόφραξης, ιατρικών επεμβάσεων για αφαίρεση 

των λίθων, συνοδών λοιμώξεων κ.ά. Η προληπτική παρέμβαση μειώνει 

σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής, έτσι η αντιμετώπιση των ασθενών πρέ-

πει να περιλαμβάνει εκτίμηση για αιτιολογικούς παράγοντες ή συστηματικά 

νοσήματα, όπως είναι η κυστινουρία ή η νεφρική σωληναριακή οξέωση.

Η ιδανική προσέγγιση του ασθενούς με νεφρολιθίαση μετά την απο-

βολή ή απομάκρυνση του λίθου περιλαμβάνει τη δυνατότητα εξέτασης 

του λίθου, που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα προληπτικά 

και θεραπευτικά βήματα που περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα. Εάν 

δεν ανευρεθεί ή πιστοποιηθεί η παρουσία λίθου συστήνεται απλή ιατρική 

παρακολούθηση.

Διερεύνηση εάν πρόκειται για πρώτο επεισόδιο ή υποτροπή:

1. Ιστορικό προηγούμενων επεισοδίων

2. Ακτινογραφία ΝΟΚ (ύπαρξη άλλων λίθων, νεφρασβέστωση)

3. Σήμερα μέθοδος εκλογής θεωρείται η σπειροειδής αξονική τομογραφία νε-

φρών χωρίς σκιαγραφικό και τομές 5 mm

4. Εναλλακτικά, σε εγκύους το υπερηχογράφημα νεφρών και το διακολπικό 

υπερηχογράφημα

Διερεύνηση για ύπαρξη ή αποκλεισμό συστηματικής νόσου, έλεγχος σύστασης 

λίθου για αποκλεισμό παρουσίας λίθων που υποτροπιάζουν συχνά και προκαλούν 

βλάβες στους νεφρούς (κυστίνης, στρουβίτη, ουρικού):
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1. Ανάλυση λίθου ή θραυσμάτων αυτού

2. Γενική αίματος, στοιχειώδης βιοχημικός έλεγχος (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, 

Na+, K+, Ca, φώσφορος, ουρικό, διττανθρακικά)

3. Ο λεπτομερής μεταβολικός έλεγχος (αν αποφασιστεί) θα γίνει σε 2η φάση και 

αφού το επεισόδιο έχει περάσει

4. Ανάλυση ούρων (μπορεί να αποκαλύψει τον τύπο των κρυστάλλων ή τη λοί-

μωξη με βακτήρια που διασπούν την ουρία)

5. Ποιοτική ανάλυση ούρων με νιτροπρωσικό-κυανίδιο για εντοπισμό λίθων κυ-

στίνης εάν δεν είναι δυνατή η ανάλυση του λίθου

Πίνακας 4: Προληπτικά και θεραπευτικά βήματα σε λιθιασικό ασθενή (πρώτο 

επεισόδιο παρουσίας λίθου)

6. Ειδικές μορφές νεφρολιθίασης

6.1. Ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία

Αυξημένα επίπεδα αποβολής Ca είναι το συχνότερο εύρημα που πα-

ρατηρείται, τόσο σε ενήλικες, όσο και σε παιδιά με λίθους, ενώ το 30-60% 

των ενηλίκων με λίθους έχουν υπερασβεστιουρία και κάπου σ’ αυτά τα 

ποσοστά κυμαίνονται και τα παιδιά.

Ο όρος ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία (ΙΔΥΠ) αναφέρεται στις περιπτώ-

σεις όπου το Ca του ορού είναι φυσιολογικό και άλλα αίτια έχουν αποκλει-

στεί, όπως υπερδοσολογία βιταμίνης D3, νεφρική σωληναριακή οξέωση, 

κοκκιωματώδη νοσήματα, όπως η σαρκοείδωση, χορήγηση κορτικοειδών 

και ο υπερθυρεοειδισμός.

Το σύνδρομο είναι οικογενές όπως έχει φανεί από μία εργασία, όπου σε 

9 ασθενείς με ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία και λιθίαση παρατηρήθηκε ότι 

σε 19 άτομα από τους 44 συγγενείς σε πρώτο βαθμό καταγράφηκε υπερα-

σβεστιουρία σε πολλές γενεές(15). Η διαταραχή πρέπει να είναι πολυγονιδι-
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ακή και τα γονίδια που συμμετέχουν στον φαινότυπο μπορεί να διαφέρουν 

από άτομο σε άτομο.

Η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία περιλαμβάνει διαταραγμένο χειρισμό 

του Ca από το έντερο, τους νεφρούς και τα οστά. Οι ασθενείς με ΙΔΥΠ 

συχνά έχουν αυξημένα επίπεδα 1,25(OH)2D3 και αυξημένη εντερική απορ-

ρόφηση Ca.

Οι νεφροί εμφανίζουν μειωμένη δυνατότητα ή ικανότητα να επαναρρο-

φήσουν το διηθούμενο Ca, εάν μάλιστα βρεθούν σε περιορισμό Ca στη δί-

αιτα, τότε μπορεί να απεκκρίνουν περισσότερο Ca απ’ ότι επαναρροφούν, 

προκαλώντας έτσι απώλεια Ca από τα οστά. Αυτό φυσικά δεν αποτελεί 

έκπληξη, αφού όπως έχει δειχτεί σε διάφορες μελέτες υπάρχει μειωμένη 

οστική πυκνότητα σε ασθενείς με ΙΔΥΠ και αυξημένος κίνδυνος καταγμά-

των ειδικά των σπονδύλων.

Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μία μειωμένη επαναρρόφηση φωσφό-

ρου και τα επίπεδα του ορού να είναι κάπως χαμηλότερα σ’ αυτούς τους 

ασθενείς.

Η αυξημένη πρόσληψη Na+ και ζάχαρης αυξάνει την αποβολή Ca στα 

ούρα, ενώ και η αυξημένη πρόσληψη λευκωμάτων προκαλεί παρόμοια 

φαινόμενα εξαιτίας της επίδρασης του φορτίου οξέος που προκαλείται από 

την πρόσληψη πρωτεΐνης. Από την άλλη πλευρά η υψηλότερη διαιτητική 

πρόσληψη Ca (800-1200 mg/24ωρο) έχει συνδεθεί με χαμηλότερα ποσο-

στά δημιουργίας λίθων σε σύγκριση με χαμηλότερη πρόσληψη Ca, ενώ τα 

συμπληρώματα Ca μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο λιθίασης, ειδικότερα 

εάν λαμβάνονται μακριά από τα γεύματα.

Σε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη του αποτελέσματος της δίαιτας 

στην πρόληψη της υποτροπής δημιουργίας λίθων σε άνδρες ασθενείς με 

λιθίαση, συγκρίθηκε μία ομάδα με χαμηλή πρόσληψη Ca με μία δεύτερη με 
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χαμηλή πρόσληψη Na+ και ζωικού λευκώματος, αλλά 1200 mg Ca/24ωρο. 

Οι ασθενείς της δεύτερης ομάδας είχαν στατιστικά σημαντική μείωση στην 

αποβολής Ca και οξαλικού στα ούρα, αλλά και στον υπερκορεσμό CaOx. 

Δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή στην ομάδα χαμηλής πρόσληψης Ca. 

Μετά την 5ετία η δημιουργία λίθων ήταν στατιστικά χαμηλότερη στην ομά-

δα του συνδυασμού χαμηλής πρόσληψης Na+, ζωικού λευκώματος και φυ-

σιολογική πρόσληψη Ca σε σύγκριση με την ομάδα μειωμένης πρόσληψης 

Ca(16).

Βέβαια μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνει κανείς σε τέτοιους δι-

αιτητικούς περιορισμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως η θεραπεία 

στην ΙΔΥΠ πρέπει να περιλαμβάνει και τη σύσταση για αυξημένη πρόσλη-

ψη υγρών (>2 L/24ωρο).

Σε τυχαιοποιημένη μελέτη βρέθηκε ότι αυτή η θεραπευτική προσέγγιση 

είναι αποτελεσματική στην πρόληψη υποτροπής της λιθίασης, σε ασθενείς 

που παρουσίασαν μόνο ένα επεισόδιο λιθίασης. Σε επιδημιολογικές μελέ-

τες με αντικείμενο την πρόσληψη υγρών διαπιστώθηκε ότι μόνο ο χυμός 

του μήλου και του γκρεϊπ-φρούτ συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυ-

ξης λιθίασης(17).

Η πρόσληψη Na+ θα πρέπει να περιορίζεται στα 2 gr/24ωρο ή χαμηλό-

τερα και η πρόσληψη λευκώματος πάνω από 1 gr/kgΣΒ/24ωρο θα πρέπει 

να αποφεύγεται, όπως επίσης και η υπερβολική κατανάλωση υδατανθρά-

κων. Για τα άτομα με υποτροπιάζουσα λιθίαση τα θειαζιδικά διουρητικά έχει 

αποδειχτεί ότι προσφέρουν σημαντική βοήθεια με τη μείωση της αποβολής 

Ca στα ούρα. Σε τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες έχει επιβεβαιωθεί 

η προστατευτική δράση των θειαζιδών στην επανεμφάνιση λίθων σε σύ-

γκριση με placebo. O μηχανισμός δράσης της θειαζίδης βασίζεται εν μέρει 

σε μία αύξηση της επαναρρόφησης Ca στα εγγύς εσπειραμένα σωληνά-
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ρια, προκαλούμενος από τη συστολή του ολικού όγκου. Μελέτες ισοζυγίου 

έχουν δείξει ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας έχουν ως συνέπεια ένα 

θετικό ισοζύγιο Ca στους λιθιασικούς ασθενείς.

6.2. Υποκιτρουρία

Η χαμηλή αποβολή κιτρικών μπορεί να συμβεί σ’ ένα μεγάλο ποσοστό 

των λιθιασικών ατόμων ως αποτέλεσμα:

α) οξέωσης,

β) χαμηλών επιπέδων Κ+ και

γ) ως ιδιοπαθής διαταραχή (συνήθως συνυπάρχει μ’ άλλες μεταβολικές 

διαταραχές που αυξάνουν τον κίνδυνο λιθίασης).

Τα κιτρικά μπορούν να εμποδίσουν το σχηματισμό λίθων εξαιτίας της 

ικανότητάς τους να συνδέονται με το Ca, δημιουργώντας ένα διαλυτό σύ-

μπλεγμα, το οποίο εμποδίζει τη δέσμευση Ca με τα οξαλικά ή τα φωσφο-

ρικά. Επιπρόσθετα τα κιτρικά μπορούν να δράσουν στην επιφάνεια ήδη 

δημιουργημένων κρυστάλλων CaOx ή CaP ως αναστολείς της εξέλιξης και 

περαιτέρω αύξησης του μεγέθους τους.

Τα κιτρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία της ιδιοπαθούς 

λιθίασης με λίθους Ca, ειδικά δε σ’ αυτούς που έχουν χαμηλή συγκέντρω-

ση κιτρικών στα ούρα. Συνήθως δίδονται με τη μορφή άλατος Κ+ (κιτρικό Κ+ 

ή με διττανθρακικά) για να αποφεύγεται η ασβεστιουρική δράση του Na+. 

Η θεραπεία με κιτρικά έχει αποτελεσματική δράση όταν χρησιμοποιούνται 

άλατα Κ+ αλλά όχι όταν χρησιμοποιούνται με Na+. Όμως η θεραπεία με 

κιτρικά μπορεί να αυξήσει το pH των ούρων και έτσι να αυξηθεί ο κίνδυνος 

για δημιουργία λίθων CaP, εάν μάλιστα υπάρχει έντονη ασβεστιουρία. Γι’ 

αυτό το λόγο είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η θεραπεία με κιτρικά εάν 

το pH>6,5 ή ο υπερκορεσμός CaP παραμένει υψηλός.
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6.3. Υπεροξαλουρία

Μικρού βαθμού υπεροξαλουρία είναι μάλλον συχνό εύρημα στους λι-

θιασικούς ασθενείς κι αυτό μάλλον οφείλεται σε αυξημένη απορρόφηση 

οξαλικών, υποβοηθούμενη από την μειωμένη πρόσληψη Ca. Οι διαιτητικές 

πρόδρομες ουσίες των οξαλικών μαζί με αυξημένα ποσά ασκορβικού οξέ-

ος ή πρωτεΐνης μπορεί επίσης να αυξήσουν την αποβολή οξαλικών. Όμως 

μέχρι τώρα επιδημιολογικές μελέτες δεν έχουν δείξει συσχέτιση της άμεσης 

λήψης οξαλικών με τη δημιουργία λίθων, αλλά και καμία τυχαιοποιημένη 

μελέτη δεν έχει γίνει με αντικείμενο την επίδραση της χαμηλής πρόσληψης 

οξαλικών στην επανεμφάνιση των λίθων.

Βέβαια ο περιορισμός κατανάλωσης γνωστών τροφών πλούσιων σε 

οξαλικά όπως λ.χ τα πράσινα λαχανικά, η σοκολάτα, μεγάλη κατανάλωση 

μπύρας, προϊόντα ολικής αλέσεως, είναι λογικός σε άτομα με αυξημένη 

αποβολή οξαλικών και οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να ενημερώνονται για 

τους κινδύνους μειωμένης πρόσληψης Ca και μεγάλων δόσεων βιταμίνης 

C. Ο ρόλος βακτηρίων που μεταβολίζουν τα οξαλικά στα κόπρανα είναι 

ένα θέμα προς διερεύνηση, αφού η έλλειψή τους στην εντερική χλωρίδα 

ίσως επιτρέπει αυξημένη απορρόφηση οξαλικών και προφανώς αυξημένη 

αποβολή τους από τους νεφρούς.

6.4. Πρωτοπαθής υπεροξαλουρία

Υπάρχουν δύο τύποι, ο PH1 (primary hyperoxaluria 1) και ο PH2, που 

οφείλονται σε γενετικά μεταβιβαζόμενη αυτοσωματική διαταραχή με υπο-

λειπόμενο χαρακτήρα(18), που αφορούν στην έλλειψη ενός ειδικού ενζύ-

μου του ήπατος την γλυοξαλική αμινοτρανφεράση της αλανίνης (alanine-
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glyoxylate aminotransferase-AGT) που οδηγεί σε ανεπαρκή μεταβολισμό 

των γλυκοξαλικών στα περοξυσώματα των ηπατοκυττάρων. Τελικό απο-

τέλεσμα είναι μία αύξηση στη σύνθεση των οξαλικών (η συνήθης αποβο-

λή οξαλικών είναι 100-300 mg/24ωρο), αλλά και τα γλυκοξαλικά μπορεί 

επίσης να είναι αυξημένα. Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν λίθους 

των νεφρών, νεφρασβέστωση και νεφρική ανεπάρκεια, με συμπτώματα 

που μπορούν να παρουσιαστούν από την παιδική ηλικία. Οι υψηλές δό-

σεις πυριδοξίνης μειώνουν την παραγωγή οξαλικών και την αποβολή τους 

σε ορισμένους ασθενείς, ενώ σ’ εκείνους με επιμένουσα υπεροξαλουρία 

η μοναδική αποτελεσματική θεραπεία είναι η μεταμόσχευση ήπατος, που 

προσφέρει τα ένζυμα που λείπουν.

Η πιθανότητα για πρωτοπαθή υπεροξαλουρία θα πρέπει να τίθεται στη 

διαφορική διάγνωση σε ασθενείς με πρώιμη εμφάνιση λίθων CaOx ή σ’ 

αυτούς με νεφρική ανεπάρκεια και ιστορικό λιθίασης, παρόλο που είναι 

πιθανό τα συμπτώματα να παρουσιαστούν στην ενήλικη ζωή.

Η ΡΗ2 με την οποία μπορεί να εμφανιστεί το 20% των περιπτώσεων 

ιδιοπαθούς υπεροξαλουρίας, προκύπτει από την έλλειψη του ενζύμου γλυ-

οξυλική ρεδουκτάση (glyoxylate reductase) και υδροξυπυρουβική ρεδου-

κτάση (hydroxypyruvate reductase), η οποία προκύπτει από την απουσία 

μιας απλής κυττοσολικής πρωτεΐνης με πολλαπλές ενζυμικές δραστηριό-

τητες. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι παρόμοιες με την ΡΗ1, αλλά η πορεία 

είναι ηπιότερη με μικρότερα ποσοστά νεφρικής ανεπάρκειας. Η διάγνωση 

τίθεται στο μεταβολικό και γενετικό έλεγχο. Υπάρχει μία διεθνής καταχώρι-

ση των περιστατικών με πρωτοπαθή υπεροξαλουρία με σκοπό βελτίωση 

της διάγνωσης και της θεραπείας.
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6.5. Εντερική υπεροξαλουρία

Αυξημένη απορρόφηση των οξαλικών της τροφής παρουσιάζεται σ’ 

όλες τις περιπτώσεις εκτομών του λεπτού εντέρου και παγκρεατο-χολικά 

νοσήματα που έχουν ως συνέπεια την δυσαπορρόφηση των λιπαρών, ει-

δικότερα σε περιπτώσεις παράκαμψης του ειλεού με αναστομώσεις στο 

παχύ έντερο και μετακίνησης του περιεχομένου του λεπτού εντέρου στο 

παχύ. Ο σχηματισμός λίθων σ’ αυτούς τους ασθενείς είναι αυξημένος εξαι-

τίας της αυξημένης αποβολής οξαλικών, του χαμηλού όγκου ούρων και της 

μειωμένης αποβολής κιτρικών που παρατηρείται σε ασθενείς με διαρροϊκά 

σύνδρομα.

Η θεραπεία περιλαμβάνει δίαιτα περιορισμένη σε λιπαρές τροφές και 

οξαλικά, αυξημένη πρόσληψη Ca με τα γεύματα για δέσμευση των οξαλι-

κών και περιορισμό της απορρόφησης, ενώ η αυξημένη πρόσληψη υγρών 

είναι πάντοτε στις προτεραιότητες.

Τα άλατα Κ+ μπορεί να βοηθήσουν όπως και άλλα φάρμακα δεσμευτικά 

των οξαλικών, όπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η χολεστυραμίνη.

6.6. Υπερουρικοζουρία

Αυξημένη αποβολή ουρικού οξέος έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με λί-

θους CaOx συνήθως ως αποτέλεσμα της αυξημένης πρόσληψης πρωτεϊ-

νης. Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και ουρικοζουρητικά φάρμακα πιθανά 

να αποτελούν πρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες σε ορισμένους 

ασθενείς. Η υπερουρικοζουρία μειώνει τη διαλυτότητα του CaOx και προ-

άγει τη δημιουργία λίθων. Οι ασθενείς με υπερουρικοζουρικούς ασβεστού-

χους λίθους διαφέρουν από τους ασθενείς με κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας 
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και λίθους ουρικού οξέος επειδή έχουν υψηλότερο pH ούρων καθώς και 

παραδόξως ένα υψηλότερο επίπεδο ουρικού οξέος ούρων. Η αλλοπου-

ρινόλη έχει δειχτεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες ότι μειώνει την υποτροπή 

της λιθίασης σε παρόμοιους ασθενείς, ενώ ο περιορισμός του λευκώματος 

είναι επίσης αναγκαίος.

6.7. Λίθοι φωσφορικού ασβεστίου - Νεφρική σωληναριακή οξέωση

Οι περισσότεροι λίθοι ασβεστίου κατά κύριο λόγο αποτελούνται από 

CaOx με προσθήκη μικρής ποσότητας CaP. Λίθοι που περιέχουν πάνω 

από 50% CaP είναι ασυνήθιστοι και σχηματίζονται όταν ο κορεσμός του 

CaP είναι μονίμως αυξημένος. Ο κύριος και καθοριστικός παράγοντας του 

υπερκορεσμού του CaP είναι το αλκαλικό pH των ούρων>6,3 συνδυαζόμε-

νο με υπερασβεστιουρία. Αυτό παρατηρείται σε ασθενείς με άπω νεφρική 

σωληναριακή οξέωση εξαιτίας γενετικού ή επίκτητου αιτίου, αλλά οι περισ-

σότεροι ασθενείς με CaP λιθίαση δεν έχουν μεταβολική οξέωση και το αίτιο 

του σταθερού αλκαλικού pH δεν είναι ξεκαθαρισμένο.

Οι λίθοι CaP σχετίζονται με σοβαρότερες βλάβες στο νεφρικό παρέγ-

χυμα και δεν είναι τόσο εύκολη η απομάκρυνσή τους με την εξωσωματι-

κή λιθοτριψία. Για αδιευκρίνιστους λόγους η συχνότητα της εμφάνισης και 

δημιουργίας λίθων CaP αυξάνεται προοδευτικά τα τελευταία 30 χρόνια. 

Θεραπεία που μειώνει τον υπερκορεσμό των ούρων, όσον αφορά στον 

μπρουσίτη (CaP), όπως υγρά και θειαζίδες είναι αποτελεσματικά στην 

πρόληψη της δημιουργίας του. Η χρήση κιτρικού Κ+ θα πρέπει να παρακο-

λουθείται στενά για να αποτρέπεται η αύξηση του pH των ούρων. Δυστυ-

χώς δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος θεραπευτικής μείωσης του pH.
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6.8. Λίθοι κυστίνης

Οι λίθοι κυστίνης εντοπίζονται σε ασθενείς με κληρονομικά ελλείμμα-

τα στη μεταφορά διβασικών αμινοξέων στους νεφρούς και το έντερο, με 

αποτέλεσμα την αυξημένη αποβολή λυσίνης, ορνιθίνης, κυστίνης και αργι-

νίνης εξαιτίας αδυναμίας σωστής επαναρρόφησης στους νεφρούς. Η πε-

ριορισμένη διαλυτότητα της κυστίνης μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό 

λίθων.

Η κυστινουρία είναι μία διαταραχή αυτοχρωματοσωμική υπολειπόμε-

νου χαρακτήρα με ελλείμματα δύο μορφών, τύπου Ι ή Α και τύπου μη-I ή 

Β. Οι ελλείψεις κωδικοποίησης των αναγκαίων πρωτεϊνών που πρόκειται 

για ετερο-διμερή μόρια, είναι υπεύθυνες για τη μη μεταφορά της κυστίνης 

διαμέσου της κορυφαίας πλευράς της μεμβράνης του επιθηλίου των ου-

ροφόρων σωληναρίων. Οι δύο τύποι της νόσου δεν διακρίνονται κλινικά 

όσον αφορά στην χρονική έναρξη εμφάνισης των λίθων ή στη θεραπευτική 

πορεία.

Οι λίθοι κυστίνης μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλοι ή να υποτροπιάσουν 

και είναι πολύ ανθεκτικοί στην προσπάθεια διάσπασής τους με εξωσωματι-

κή λιθοτριψία. Έτσι η προληπτική θεραπεία πρέπει να αρχίσει με την έναρ-

ξη της διάγνωσης. Στους ασθενείς με λίθους κυστίνης η νεφρική λειτουργία 

είναι επηρεασμένη συνήθως από την νεαρή ηλικία και η ιστοπαθολογική 

εικόνα δείχνει διάχυτη ίνωση του διάμεσου ιστού και διαταραχή της ανατο-

μικής των αθροιστικών σωληναρίων.

Η κυστινουρία μπορεί να διαγνωστεί από το οικογενειακό ιστορικό, την 

ανάλυση του λίθου ή με την μέτρηση της αποβολής κυστίνης στα ούρα. Η 

φυσιολογική αποβολή κυστίνης είναι μεγαλύτερη των 30 mg/24ωρο, αλλά 

στους ασθενείς με λίθους κυστίνης συνήθως υπερβαίνει τα 400 mg/24ωρο 
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ή και περισσότερο. Οι ετεροζυγώτες μπορεί να αποβάλλουν έως και 200 

mg/24ωρο, αλλά σπάνια εμφανίζουν λίθους. Η διάγνωση στα παιδιά πα-

ρουσιάζει δυσκολίες, αφού σε μικρή ηλικία η αποβολή της κυστίνης είναι 

πολύ μεγάλη.

Η διαλυτότητα της κυστίνης είναι μεγαλύτερη σε αλκαλικά ούρα, αλλά 

μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 175-360 mg/L σε pH ούρων>7. Ένας ρεαλι-

στικός θεραπευτικός στόχος θα ήταν να διατηρηθεί η αποβολή κάτω από 

τα 240 mg/L και το pH των ούρων>7, προκειμένου να επιτυγχάνεται η δι-

αλυτότητα της.

Η αυξημένη πρόσληψη υγρών πρέπει να βασίζεται στη γνώση της ημε-

ρήσιας αποβολής κυστίνης, προκειμένου να επιτυγχάνονται συγκεντρώσεις 

κάτω από 240 mg/L, με κατανομή της λήψης των υγρών σ’ όλο το 24ωρο. 

Εάν το pH των ούρων είναι κάτω από 7, η χορήγηση άλατος Κ+ σε δόσεις 

10-20 mg, 3 φορές την ημέρα μπορεί να αυξήσει το pH. Ακόμη η αποβολή 

της κυστίνης μπορεί να μειωθεί με δίαιτα χαμηλού Na+ (<100 mmol/24ωρο 

ή <2,5 gr/24ωρο) και μειωμένου λευκώματος (0,8 gr/kgΣΒ/24ωρο).

Εάν παρατηρηθεί υποτροπή της λιθίασης παρά την εφαρμοζόμενη 

επαρκή πρόσληψη υγρών και την αλκαλοποίηση των ούρων πρέπει να 

προστίθεται επίσης κάποιο φάρμακο δεσμευτικό της κυστίνης.

Η μείωση της συγκέντρωσης της κυστίνης στα ούρα με την αύξηση του 

όγκου των ούρων ελαττώνει την πιθανότητα καθίζησής της κάτι που απο-

τελεί τη βάση για κλινική θεραπεία.

Μία λήψη>4 L υγρών ίσως είναι απολύτως απαραίτητη για να επιτευχθεί 

το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι ασθενείς μπορεί να απεκκρίνουν μέχρι 1 

gr κυστίνης καθημερινά και το όριο διαλυτότητας για την κυστίνη είναι 300 

mg/L, εκτός εάν το pH των ούρων είναι πάνω από 7,5. Όμως η θεραπεία 

με αλκαλοποίηση για άνοδο του pH είναι μικρού οφέλους, επειδή η επί-
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τευξη του μεγίστου pH είναι συνήθως 7,9 κάτι που είναι πολύ δύσκολο να 

επιτευχθεί.

Η χρήση σουλφυδριλικών παραγόντων με σκοπό τη δημιουργία διαλυ-

τών δισουλφιδίων αντί για κυστίνη αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την θερα-

πεία. Κλασικά η D-πενικιλλαμίνη είναι το φάρμακο εκλογής αφού δημιουρ-

γεί μικτά δισουλφίδια με κυστίνη και μειώνει την αποβολή της κυστίνης.

Ένα νεώτερο σχετικά φάρμακο η τιοπρονίνη(19) σε δόση 400-1200 

mg/24ωρο, σε 3-4 δόσεις είναι επίσης ικανό να μειώσει την αποβολή της 

κυστίνης πιο αποτελεσματικά από την D-πενικιλλαμίνη (και γίνεται καλύ-

τερα ανεκτό με όχι τόσο συχνές τις γνωστές παρενέργειες που παρουσιά-

ζουν και τα δύο (αρθραλγίες, πυρετός, απώλεια γεύσης-οσμής, λευκοπε-

νία, εξανθήματα, νεφρωσικό σύνδρομο).

Η καπτοπρίλη έχει βρεθεί ότι μπορεί να μειώσει την αποβολή κυστίνης 

σε παιδιά και ενήλικες αλλά όχι σε όλες τις μελέτες.

6.9. Λίθοι στρουβίτη

Οι λίθοι στρουβίτη είναι ένα μείγμα εναμμώνιου φωσφορικού Mg και 

ανθρακικού απατίτη, συνήθως δε δημιουργούνται όταν υπάρχει λοίμωξη 

του ουροποιητικού συστήματος με μικροοργανισμούς που έχουν το ένζυμο 

ουρεάση, όπως ο πρωτέας (proteus), η προβιντέντσια (providencia) και 

μερικές φορές η κλεμπσιέλλα (klebsiella), η ψευδομονάδα (pseudomonas) 

και εντερόκοκκοι (enterococci). Η ουρεάση διασπά την ουρία υδρολύοντάς 

την σε αμμωνία και CO2, αυξάνοντας έτσι το pH των ούρων δημιουργώντας 

ανθρακικό. Το ανθρακικό Ca καθιζάνει με τον στρουβίτη σχηματίζοντας ευ-

μεγέθεις λίθους στα αθροιστικά σωληνάρια, όπου προσκολλώνται τα μι-

κρόβια. Τα αντιβιοτικά δε μπορούν να εξαλείψουν την λοίμωξη παρουσία 
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των λίθων και έτσι όσο συνυπάρχουν λίθοι και μικρόβια υπάρχει ο φαύλος 

κύκλος της υποτροπής της λοίμωξης και της αύξησης του μεγέθους του λί-

θου. Σαφώς η θεραπεία θα πρέπει να στρέφεται στην απομάκρυνση όλων 

των λίθων και κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.

Οι λίθοι στρουβίτη παρατηρούνται συνήθως σε ασθενείς με λοιμώξεις 

του ουροποιητικού, ειδικότερα δε όταν συνοδεύονται από τοποθετήσεις 

καθετήρων κύστεως ή άλλων οργάνων, σε περιπτώσεις νευρογενούς κύ-

στεως, δημιουργίας ουρητηροστομιών ή παρουσία ξένων σωμάτων όπως 

λ.χ pig-tails.

Οι λίθοι στρουβίτη εξαιτίας της ταχύτατης αύξησης του μεγέθους τους 

δε μπορούν να αποβληθούν και παραμένουν, προκαλώντας ασαφή συ-

μπτώματα άλγους στη νεφρικές χώρες ή επιμένουσες ουρολοιμώξεις με 

pΗ ούρων>7 και τους χαρακτηριστικούς κρυστάλλους στρουβίτη.

Η αφαίρεση των λίθων στρουβίτη απαιτεί συνήθως συνδυασμούς θερα-

πευτικών παρεμβάσεων, όπως ο συνδυασμός διαδερμικής νεφρολιθοτομί-

ας και εξωσωματικής λιθοτριψίας από πεπειραμένη ουρολογική ομάδα, με 

παράλληλη χορήγηση της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής. Σε περι-

πτώσεις όπου η ολοκληρωτική αφαίρεση των λίθων δεν είναι δυνατή, η χο-

ρήγηση ενός αναστολέα της ουρεάσης του ακετο-υδροξαμικού οξέος έχει 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση του μεγέθους τους. 

Όμως η χρήση του είναι περιορισμένη εξαιτίας των πολλών παρενεργειών 

που παρουσιάζονται στο 60% περίπου των ασθενών, όπως κεφαλαλγία, 

θρομβοφλεβίτιδα, τρόμος, ναυτία, εμετός, εξανθήματα.

6.10. Λίθοι ουρικού οξέος

Οι περισσότεροι λίθοι ουρικού οξέος σε ενήλικες δεν συνδέονται με 

υπερουρικοζουρία αλλά μάλλον με την μειωμένη διαλυτότητα του ουρικού 



Ασβέστιο - Βιταμίνη D3

595

σε συνθήκες χαμηλού pH. Η συχνότητα εμφάνισης λίθων ουρικού είναι 

αυξημένη σε ασθενείς με χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα, σακχαρώδη δια-

βήτη, παχυσαρκία, ουρική αρθρίτιδα και μεταβολικό σύνδρομο. Το κοινό 

στοιχείο είναι τα κατ’ εξακολούθηση πολύ όξινα ούρα. Η διαλυτότητα του 

αδιάσπαστου ουρικού είναι μόνο 90 mg/L και σε pH κάτω από τη σταθερά 

διαστάσεως (pKa=5,35), πάνω από τη μισή ποσότητα του ουρικού που 

βρίσκεται στα ούρα θα είναι σε αδιάλυτη μορφή, έτσι μία φυσιολογική πο-

σότητα αποβαλλόμενου ουρικού 500 mg δεν θα μπορέσει να κρατηθεί σε 

μορφή διαλύματος με όγκο ούρων μικρότερο των 3 L. Η διάρροια μειώνει 

το pH των ούρων εξαιτίας απώλειας αλκάλεων στα κόπρανα.

Σε άλλες ομάδες ατόμων που δημιουργούν λίθους, η συνεχιζόμενη πα-

ρουσία χαμηλού pH έχει συνδεθεί με ανεπαρκή σύνθεση αμμωνίας, εξαιτί-

ας αντίστασης στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη διεγείρει τη σύνθεση αμμωνίας 

στα φυσιολογικά άτομα. Ασθενείς με υποτροπές σχηματισμού λίθων που 

δεν είναι διαβητικοί έχει βρεθεί να παρουσιάζουν αντίσταση στην ινσουλίνη 

και μία τάση να παράγουν όξινα ούρα, που σχετίζονται με το βαθμό αντί-

στασης στην ινσουλίνη(20). Οι ασθενείς που δημιουργούν λίθους, έχουν ένα 

έλλειμμα στην αποβολή αμμωνίας, ακόμη και μετά από φόρτισή τους με 

όξινο φορτίο. Έτσι ο σχηματισμός λίθων ουρικού οξέος θεωρείται ότι ίσως 

είναι μία εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου.

Η πρόληψη από την υποτροπή επαναδημιουργίας λίθων απαιτεί οπωσ-

δήποτε την αλκαλοποίηση των ούρων. Τα άλατα Κ+ δίδονται σε δοσολογία 

10-20 mEq 2-3 φορές την ημέρα και φυσικά συστήνεται επίσης η πρό-

σληψη επαρκούς ποσότητας υγρών, σε μία προσπάθεια να διαλύεται το 

ουρικό οξύ. Το pΗ των ούρων θα πρέπει να ανέβει στο 6-6,5, το οποίο θα 

μειώσει θεαματικά τον υπερκορεσμό, όσον αφορά στο ουρικό, μειώνοντας 

θεαματικά την υποτροπή της λιθίασης. Το Κ+ του ορού θα πρέπει να παρα-

κολουθείται ειδικότερα σε διαβητικά άτομα για τον κίνδυνο υπερκαλιαιμίας. 
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Εάν η αποβολή του ουρικού είναι αυξημένη συστήνεται περιορισμός της 

πρόσληψης λευκωμάτων.

Σε σπάνιες περιπτώσεις ασθενών με παρουσία λίθων ουρικού οξέος, 

υπερουριχαιμία και υπερουρικοζουρία θα πρέπει να εξετάζεται και η περί-

πτωση της παρουσίας κληρονομικής γονιδιακής διαταραχής υπερπαρα-

γωγής ουρικού.

Οι λίθοι του ουρικού οξέος είναι ακτινοδιαπερατοί στην απλή ακτινο-

γραφία, εάν δεν έχουν στοιχεία ασβεστίου, αλλά μπορούν να καταγραφούν 

στην αξονική τομογραφία.
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Ερωτήσεις

1. Η συχνότητα εμφάνισης λίθων στα δύο φύλα είναι:

α) Μεγαλύτερη στους άνδρες;

β) Παρόμοια και στα δύο φύλα;

γ) Μεγαλύτερη στις γυναίκες;

2. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η απεικονιστική εξέταση εκλογής για 

την πιστοποίηση ύπαρξης λίθου;

α) Η ενδοφλέβια πυελογραφία;

β) Η ακτινογραφία ΝΟΚ;

γ) Το υπερηχογράφημα νεφρών;

δ) Το α και το γ;

ε) Η σπειροειδής αξονική τομογραφία νεφρών χωρίς σκιαγραφικό;

3. Για τη δημιουργία των περισσότερων λίθων ουρικού οξέος η κυρία 

αιτία είναι:

α) Ο συνολικός όγκος των αποβαλλομένων ούρων;
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β) Η υπερουρικοζουρία;

γ) Το έντονα αλκαλικό pH των ούρων;

δ) Το έντονα όξινο pH των ούρων;

ε) Το β και το γ;

4. Στους ασθενείς με λιθίαση και ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία θα πρέ-

πει να συστήνεται:

α) Δίαιτα με χαμηλό Ca και λήψη>2 L υγρών;

β) Δίαιτα με υψηλό Ca και λήψη>2 L υγρών;

γ) Δίαιτα με αυξημένο Na+;

δ) Δίαιτα με υψηλό Ca, χαμηλό Na+ και ζωικό λεύκωμα και λήψη >2 L υγρών;

ε) Το α και το δ;

5. Τα κιτρικά μπορεί να δοθούν στη θεραπεία της ιδιοπαθούς λιθία-

σης με λίθους Ca:

α) Ως άλατα K+;

β) Ως άλατα με διττανθρακικά;

γ) Το β και το α;

δ) Με pH>6,5;

ε) Το δ και το α;

Απαντήσεις

1. α

2. ε

3. δ

4. ε

5. γ
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Πλειοτροπικές δράσεις της βιταμίνης D3
(νεφροί, καρδιά)

Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος 
Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

Κύρια σημεία

- Στην παραγωγή της βιταμίνης D3 παίζει ρόλο το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο 

ζει κάποιος, η εποχή, το χρώμα του δέρματος, η ηλιοφάνεια της περιοχής, ο βαθμός 

έκθεσης στο ήλιο, η επιφάνεια του σώματος που εκτίθεται στον ήλιο, τα ρούχα που 

φοράει, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η χρήση αντηλιακών αλοιφών ή διαλυμάτων, 

η παχυσαρκία κ.ά

- Υπάρχουν πάνω από 30 τύποι κυττάρων που εκφράζουν υποδοχείς της βιτα-

μίνης D3 (VDR) και πάνω από 10 όργανα που φέρουν 1α-υδροξυλάση

- Φυσιολογικά η έκθεση για 5-15 λεπτά την ημέρα (από τις 10:00 έως τις 15:00), 

με ακάλυπτο το 18% της επιφάνειας του σώματος, κατά τη διάρκεια της άνοιξης ή 

του καλοκαιριού (από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο), χωρίς τη χρήση προστατευτικών 

διαλυμάτων ή αλοιφών για τον ήλιο, παρέχει στον οργανισμό την απαραίτητη ποσό-

τητα βιταμίνης D3 της ημέρας, δηλαδή 1000 IU χοληκαλσιφερόλης

- Είναι αξιοσημείωτο ότι προστατευτικά για τον ήλιο με δείκτη προστασίας 15 

μειώνουν τη σύνθεση της βιταμίνης D3 κατά πάνω από 99%

- Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο (οι περισσότεροι ηλικιωμέ-

νοι), έχουν ένδεια βιταμίνης D3

- Η παθογένεια της μικρολευκωματινουρίας στο διαβήτη τύπου 1 πιθανά είναι 

καθαρά μικροαγγειοπαθητική και για το λόγο αυτό σχετίζεται απόλυτα με την εμφά-

νιση της αμφιβληστροειδοπάθειας, καταστάσεις που και οι δύο δεν επηρεάζονται 

από την βιταμίνη D3

- Παθογενετικά το σύστημα ΡΑΑ είναι ο κύριος μεσολαβητής της προόδου της 
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νεφρικής βλάβης στη διαβητική νεφροπάθεια

- Η έλλειψη βιταμίνης D3 ρυθμίζει αρνητικά το ενδοκρινικό σύστημα της ΡΑΑ (κα-

ταστέλλει τη σύνθεσή του), ενώ στους ποντικούς που δεν έχουν VDRs εμφανίζεται 

υπερρενιναιμία, υψηλή αρτηριακή πίεση (ΑΠ) και υπερτροφία της καρδιάς

- Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με ΧΝΝ έχει μειωμένα επίπεδα βιταμίνης 

25(ΟΗ)D3

- Μελέτες έδειξαν επίσης ότι η βιταμίνη D3 ήταν νεφροπροστατευτική, επειδή 

καταστέλλει το σύστημα ΡΑΑ και ασκεί κατασταλτική επίδραση στην ινωτική δράση 

του ηπατικού αυξητικού παράγοντα. Ειδικά η παρικαλσιτόλη μειώνει τη λευκωμα-

τουρία σε ασθενείς με ΧΝΝ προτελικού σταδίου και με δευτεροπαθή υπερπαραθυ-

ρεοειδισμό, άσχετα αν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα α-ΜΕΑ ή αναστολείς των ΑΤ-1 

υποδοχέων της AG-IΙ

- Η βιταμίνη D3 μπορεί και προστατεύει το καρδιαγγειακό σύστημα διαμέσου 

καταστολής της φλεγμονώδους διαδικασίας

- Αφού έχει δειχτεί ότι η καλσιτριόλη μειώνει τη δραστηριότητα του συστήματος 

ΡΑΑ και σε ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, είναι λογικό να υπο-

τεθεί ότι αυτή πράγματι σε τέτοιους ασθενείς μειώνει τη μάζα της αριστεράς, τόσο 

διαμέσου μείωσης των επιπέδων της PTH, όσο και της δραστηριότητας της AG-II

- Η συμμετοχή της βιταμίνης D3 στη ρύθμιση της ΑΠ, που γίνεται κυρίως διάμε-

σου καταστολής του συστήματος ΡΑΑ είναι πολύ σημαντική

- Γεωγραφικές διαφορές στα επίπεδα της ΑΠ υποδηλώνουν ότι η μειωμένη πα-

ραγωγή βιταμίνης D3 στο δέρμα (φωτοσυνθετικά), προκαλείται από τη μείωση της 

υπεριώδους ακτινοβολίας του περιβάλλοντος

- Μελέτες έδειξαν υψηλότερη συχνότητα υπέρτασης, όσο αυξάνει η απόσταση 

του τόπου κατοικίας των ανθρώπων από τον Ισημερινό (γεωγραφικό πλάτος), φαι-

νόμενο που αποδίδεται στην υψηλότερη συχνότητα ένδειας βιταμίνης D3 στις περι-

οχές με μικρότερη έκθεση στον ήλιο

- Έχουν παρατηρηθεί και εποχικές μεταβολές της ΑΠ σε εύκρατα κλίματα

- Η 1,25(ΟΗ)2D3 σχετίζεται αντίστροφα με την ΑΠ σε νορμοτασικά και υπερτα-

σικά άτομα
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- Η σχέση βιταμίνης D3 και αρτηριακής υπέρτασης αποδίδεται στην επίδραση 

της βιταμίνης D3 στο σύστημα ΡΑΑ και στις λείες μυϊκές ίνες

- Η έλλειψη βιταμίνης D3 σε μικρές μελέτες έδειξε ότι σχετίζεται με αυξημένη συ-

χνότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου

- Η ένδεια σε βιταμίνη D3 είναι συχνή μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από 

χρόνια καρδιακή νόσο (ΧΚΝ), ενώ η βιταμίνη D3 παίζει σημαντικό ρόλο στην αιτιο-

λογία και παθογένεια της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας

- Η χορήγηση βιταμίνης D3 βοηθά να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ο πολλα-

πλασιασμός των κυττάρων και να μειωθεί ο κίνδυνος για καρκίνο

- Ο διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοσο νόσημα, στο οποίο φαίνεται να παίζει 

ρόλο η βιταμίνη 1,25(ΟΗ)2D3

- Στο γενικό πληθυσμό η παρουσία ένδειας βιταμίνης D3 σχετίζεται με αυξημένη 

συχνότητα καρδιαγγειακών νόσων

1. Περί βιταμίνης D3

Μεταβολισμός βιταμίνης D3: Η βιταμίνη D (υπό μορφή προβιταμίνης) 

λαμβάνεται με την τροφή (10%), όπως λ.χ. με τη βρώση λιπαρών ψαρι-

ών (σολομός, ρέγκα, κολιός, βακαλάος), φυτών (μανιτάρια κ.ά), γάλακτος, 

μαργαρινών κ.ά ή συντίθεται στο δέρμα (90%) και κατόπιν αποθηκεύεται 

στο λιπώδη ιστό, απ’ όπου απελευθερώνεται όταν είναι μειωμένη η κα-

θημερινή παραγωγή της, όπως λ.χ. κατά το χειμώνα(1). Στο δέρμα λοιπόν 

η βιταμίνη D με τη δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας μετατρέπεται σε 

ενεργό βιταμίνη D3. Αυτή στη συνέχεια μεταφέρεται στο αίμα συνδεμένη με 

την πρωτεΐνη μεταφοράς της (DBP) (κατά 85-88%) και την λευκωματίνη 

(κατά 12-25%), οι οποίες παράγονται στο ήπαρ(2,3). Η βιταμίνη D3 στο ήπαρ 

με τη δράση της 25-υδροξυλάσης ή CYP27A1 και της CYP2R1 (που είναι 

κυτοχρώματα), μετατρέπεται σε 25(ΟΗ)D3. Αυτή στη συνέχεια στα εγγύς 
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εσπειραμμένα σωληνάρια με τη δράση της 1α-υδροξυλάσης ή CYP27B1 

(κι αυτό είναι κυτόχρωμα), μετατρέπεται σε 1,25(ΟΗ)2D3.

Ο fi broblast growth factor 23 (FGF23), αποτελεί μία κυκλοφορούσα 

ορμόνη, που παράγεται κυρίως από τους οστεοβλάστες και τα οστεοκύτ-

ταρα και δρώντας στους νεφρούς απαντά στις αυξήσεις του ασβεστίου ή 

του φωσφόρου [αναστέλλει τη δράση της 1α-υδροξυλάσης και άρα την 

παραγωγή της 1,25(ΟΗ)2D3], ασκώντας υποφωσφαταιμική επίδραση ακό-

μα και σε χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σταδίων 1-3 (φωσφατουρική δρά-

ση)(4,5). Αντίστοιχα η 1,25(ΟΗ)2D3 διεγείρει την παραγωγή του FGF23, με 

άγνωστο μηχανισμό, αφού όμως ο τελευταίος αναστέλλει την παραγωγή 

1,25(ΟΗ)2D3 από τους νεφρούς, αυτή η αλληλορρύθμιση διατηρεί μία ισορ-

ροπία στα επίπεδα των σημαντικών αυτών ορμονών(6). Χαρακτηριστικά ο 

FGF23 αυξάνει από νωρίς στην πορεία της ΧΝΝ, πολύ νωρίτερα από την 

εμφάνιση της υπερφωσφαταιμίας(7), ενώ η σεβελαμέρη μειώνει, τόσο την 

φωσφαταιμία, όσο και τα επίπεδα του FGF23(8).

Η παρουσία της πρωτεΐνης Klotho είναι ιδιαίτερης σημασίας για την 

άσκηση της δράσης του FGF23 και εκφράζεται κυρίως στους νεφρούς. 

Ειδικότερα είναι ένας επιτρεπτικός συμπαράγοντας για τον υποδοχέα του 

FGF23 και επί απουσίας της, ακόμη και τα ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα του 

FGF23 δεν ασκούν καμία επίδραση στον οστικό μεταβολισμό. Οι ασθενείς 

με ΧΝΝ έχουν αυξημένα επίπεδα FGF23 και μειωμένη έκφραση Klotho 

στους νεφρούς και στους παραθυρεοειδείς(9).

Ο καταβολισμός της 25(ΟΗ)D3 και της 1,25(ΟΗ)2D3 γίνεται βασικά από 

δύο κυτοχρώματα του P-450. Το CYP24 γνωστό και ως 25(ΟΗ)D-24-

υδροξυλάση, που διασπά τόσο την 25(ΟΗ)D3, όσο και την 1,25(ΟΗ)2D3 

στους νεφρούς και σε μικρότερο βαθμό σε άλλους ιστούς, ενώ το CYP3A4 

καταβολίζει τις παραπάνω βιταμίνες στο ήπαρ και στο λεπτό έντερο(10,11).
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Υπάρχουν πάνω από 30 τύποι κυττάρων που εκφράζουν υποδο-

χείς της βιταμίνης D3 (VDR) και πάνω από 10 όργανα που φέρουν 1α-

υδροξυλάση(12). Παρά το ότι η 1,25(ΟΗ)2D3 είναι η βιολογικά δραστική μορ-

φή της βιταμίνης D3, ωστόσο η 25(ΟΗ)D3 είναι καλύτερος ο δείκτης των 

επιπέδων της βιταμίνης D3 σε άτομα χωρίς νεφρική νόσο, διότι είναι το 

υπόστρωμα για τη νεφρική και μη νεφρική παραγωγή της 1,25(ΟΗ)2D3, 

έχει μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής (δύο εβδομάδες) από την τελευταία και 

κυκλοφορεί σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Φυσιολογικά στο αίμα 

τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3 είναι 1000 φορές κατώτερα απ’ αυτά της 

25(ΟΗ)D3. Έτσι τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3 αντανακλούν την ολική παραγω-

γή της βιταμίνης D3, δηλαδή τόσο της ενδογενούς, όσο και της εξωγενώς 

προερχόμενης(13).

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνθεση της βιταμίνης D3 στο 

δέρμα: Με την κυριολεξία της λέξης βιταμίνη, η D δεν αποτελεί βιταμίνη 

(είναι προβιταμίνη)(14), αφού ως τέτοια ορίζεται η ουσία που λαμβάνεται 

εξωγενώς με την τροφή και εισερχόμενη στον οργανισμό δρα στο στόχο 

της (η D λαμβάνεται ως προβιταμίνη ή υπάρχει ως τέτοια στο δέρμα και 

κατόπιν μετατρέπεται σε ενεργό μορφή).

Οι υπεριώδεις ακτίνες λοιπόν διέρχονται διαμέσου της ατμόσφαιρας, 

του όζοντος και της στρατόσφαιρας και φθάνουν στη γη όπου απορροφώ-

νται όλα τα μήκη κύματός τους κάτω από 280 nm. Αυτές καθώς διέρχονται 

τα επίπεδα αυτά απορροφώνται, τόσο από φυσιολογικά συστατικά (οξυγό-

νο, άζωτο), όσο και από μη φυσιολογικά όπως αεροζόλ, υδρατμοί, μόρια 

που μολύνουν το περιβάλλον κ.ά(15). Έτσι βρέθηκε ότι σ’ ένα τυπικό αστικό 

περιβάλλον σωματίδια που δημιουργούνται κατά την καύση ορυκτών καυ-

σίμων και βιομάζας μειώνουν την ακτινοβόληση της επιφάνειας της γης 

κατά 5%(16). Επίσης, όταν ο ήλιος είναι χαμηλά στον ορίζοντα, το ατμοσφαι-
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ρικό όζον, τα σύννεφα και τα σωματίδια της ατμόσφαιρας εκτρέπουν (απο-

μακρύνουν) τις υπεριώδεις ακτίνες μακριά από την επιφάνεια της γης(17).

Μελέτες σε παιδιά Πακιστανών και Ινδών που ζούσαν στις ΗΠΑ έδειξαν 

ότι η ικανότητα του δέρματος να παράγει βιταμίνη D3 ήταν ίδια μ’ αυτή των 

λευκών, όμως οι Μαύροι ήταν απαραίτητο να εκτίθενται σε υπεριώδη ακτι-

νοβολία για περισσότερο χρόνο, εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητας του 

δέρματός τους σε μελανίνη(18), η οποία απορροφά την υπεριώδη ακτινο-

βολία και μειώνει με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα του ηλιακού 

φωτός στην παραγωγή της D3. Υπάρχει δηλαδή μειωμένη παραγωγή (με 

φωτοσύνθεση) της βιταμίνης D3 από τα σκούρα δέρματα.

Μεταξύ των πολυάριθμων παραγόντων που επηρεάζουν την παραγω-

γή της βιταμίνης D3 είναι και εποχικές μεταβολές(19). Η ελάχιστη υπεριώδης 

ακτινοβολία που υπάρχει το χειμώνα και η περισσότερη το καλοκαίρι(19,20) 

πρέπει να ευθύνονται για τη μείωση των επιπέδων της βιταμίνης D3 κατά 

το χειμώνα στα εύκρατα κλίματα(19,21,22).

Παίζει επίσης ρόλο η ημέρα, η ώρα της ημέρας, αλλά και το γεωγραφικό 

πλάτος, ως προς την ποσότητα υπεριώδους ακτινοβολίας που φθάνει στη 

γη. Λ.χ. περίπου από το γεωγραφικό πλάτος των 35ο και κάτω (Βόρεια), 

η υπεριώδης ακτινοβολία είναι επαρκής για τη σύνθεση της βιταμίνης D3 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ σε υψηλότερο γεωγραφικό πλάτος, η 

βιταμίνη D3 δεν παράγεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα(23,24).

Στην επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα παίζει ρόλο και 

το είδος των ενδυμάτων που φοράει κανείς. Λ.χ. τα μη συνθετικά, όπως 

αυτά που κατασκευάζονται από λινό ή βαμβάκι εμποδίζουν λιγότερο την 

επαφή της ακτινοβολίας αυτής με το δέρμα, σε σχέση με τα μάλλινα, με-

ταξωτά ή νάιλον πολυεστερικά(25). Μάλιστα αποχρωματισμένα ρούχα από 

βαμβάκι επιτρέπουν τη δίοδο του 24% της υπεριώδους ακτινοβολίας, ενώ 
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τα ίδια μη αποχρωματισμένα ρούχα επιτρέπουν τη δίοδο του 14,4%(26).

Και η ποσότητα του λιπώδους ιστού του δέρματος σχετίζεται αντίστρο-

φα με την κατάσταση των επιπέδων της βιταμίνης D3. Αρκετές μελέτες έδει-

ξαν ότι τα παχύσαρκα άτομα έχουν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)

D3 στον ορό, σε σύγκριση με τα φυσιολογικού βάρους(27,28), πιθανά εξαιτίας 

του μεγάλου όγκου κατανομής της(29) και εξαιτίας του ότι το λίπος απομο-

νώνει τη βιταμίνη D3 από την κυκλοφορία(14). Πρόσφατα μάλιστα διαπιστώ-

θηκε σε παχύσαρκες μετα-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με χαμηλά επίπεδα 

βιταμίνης D3 στον ορό, ότι η απώλεια 15% του σωματικού βάρους (με δίαι-

τα ή άσκηση), σε διάστημα 12 μηνών σχετίζεται με σημαντική αύξηση των 

επιπέδων της βιταμίνης D3 στον ορό(30).

Φυσιολογικά η έκθεση για 5-15 λεπτά την ημέρα (από τις 10:00 έως τις 

15:00), με ακάλυπτο το 18% της επιφάνειας του σώματος, κατά τη διάρ-

κεια της άνοιξης ή του καλοκαιριού (από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο), χωρίς 

τη χρήση προστατευτικών διαλυμάτων ή αλοιφών για τον ήλιο, παρέχει 

στον οργανισμό την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D3 της ημέρας, δη-

λαδή 1000 IU χοληκαλσιφερόλης(11,19,31). Αντίστοιχα έκθεση των χεριών και 

ποδιών στον ήλιο για 5-10 λεπτά παρέχει 3000 IU βιταμίνης D3, σε άτομο 

με ελαφρά απόχρωση του δέρματος (Λευκός)(29). Άλλοι θεωρούν ότι έκθεση 

στον ήλιο για 10 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, με ακάλυπτα τα χέρια και 

το κεφάλι είναι αρκετά για να εμποδίσουν την εμφάνιση υποβιταμίνωσης 

D3
(32,33). Ωστόσο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 

εκθέτουν στον ήλιο χωρίς προστατευτικά μέσα, λιγότερο από το 5% της 

επιφάνειας του δέρματός τους και μάλιστα σπάνια, γεγονός που τους οδη-

γεί σε ένδεια βιταμίνης D3
(34). Είναι αξιοσημείωτο ότι προστατευτικά για τον 

ήλιο με δείκτη προστασίας 15 μειώνουν τη σύνθεση της βιταμίνης D3 κατά 

πάνω από 99%(23).
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Μετά τα παραπάνω αξίζει να αναφερθεί ότι κατά μέσο όρο στις ΗΠΑ και 

Ευρώπη η έλλειψη βιταμίνης D3 διαπιστώνεται στο 40-100% των ηλικιωμέ-

νων ανδρών και γυναικών με φυσιολογική νεφρική λειτουργία(29). Περίπου 

1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο (οι περισσότεροι ηλικιωμένοι), 

έχουν ένδεια βιταμίνης D3
(29). Ειδικότερα η μελέτη SEEK από τον Καναδά, 

με 1800 άτομα που είχαν ΧΝΝ με ποικίλη νεφρική λειτουργία, έδειξε ανε-

παρκή επίπεδα βιταμίνης D3 (μεταξύ 20-30 ng/ml) στο 40% και ένδεια (<20 

ng/ml) στο 20% (το τελευταίο ήταν σε σοβαρότερο επίπεδο, όσο βαρύτερη 

ήταν η νεφρική ανεπάρκεια)(35). Τέλος στη μελέτη NECOSAD από τη Γερμα-

νία, με 769 ασθενείς, βρέθηκε ότι το 25% είχε επίπεδα καλσιτριόλης<10 ng/

ml, το 62% μεταξύ 10 και 30 ng/ml και μόνο το 13% πάνω από 30 ng/ml(36). 

Στις ΗΠΑ αντίστοιχα σε 15088 άτομα, από πληροφορίες της NHANES III, 

διαπιστώθηκαν διαφορετικά επίπεδα 25(ΟΗ)D3 βιταμίνης ανάλογα με το 

φύλο, τη φυλή και την ηλικία (Διάγραμμα 1)(37).

Διάγραμμα 1: Συχνότητα ανεπαρκών επιπέδων 25(ΟΗ)D3 (<30 ng/ml) ανάλογα 

με το φύλο, και τη φυλή/εθνικότητα ομάδων ατόμων
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Ειδικότερα όσον αφορά σε ασθενείς με ΧΝΝ, οι Methorta και συν. διαπί-

στωσαν ότι η ένδεια βιταμίνης D3 διαπιστώνονταν συχνότερα(38). Μάλιστα, 

τα επίπεδα της καλσιτριόλης προοδευτικά μειώνονται (αρχής γενομένης 

από GFR<60 ml/min). Αυτή η πτώση σχετίζεται με την προοδευτική μείω-

ση της νεφρικής λειτουργίας και πιο ειδικά με την αύξηση των επιπέδων 

του FGF23, ο οποίος καταστέλλει την 1α-υδοξυλίωση και συνεπώς την 

παραγωγή 1,25(OH)2D3
(39).

2. Νεφροί και βιταμίνη D3

Διαπιστώθηκε σε πολλούς ιστούς η ύπαρξη των VDRs, οι οποίοι ανή-

κουν στην οικογένεια των φωσφοπρωτεϊνών (το γονίδιό τους βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 12)(40) και ότι η παρουσία τους εμποδίζει στους νεφρούς, τόσο 

τη σπειραματική, όσο και τη διάμεση ίνωση. Ιδιαίτερα οι VDRs είναι χρή-

σιμοι εξαιτίας των παρακάτω δράσεων που οφείλονται στη διέγερσή τους: 

1) μείωση της φλεγμονώδους διαδικασίας, 2) μείωση της υπερπλασίας 

των μεσαγγειακών κυττάρων, 3) καταστολή του συστήματος ρενίνης-αγ-

γειοτενσίνης-αλδοστερόνης (ΡΑΑ) και πιο ειδικά της παραγωγής ρενίνης, 

4) μείωση της σπειραματικής υπερδιήθησης και υπερτροφίας, 5) μείωση 

της σπειραματικής τριχοειδικής πίεσης και του ανά νεφρώνα ρυθμού σπει-

ραματικής διήθησης (GFR), 6) μείωση της λευκωματουρίας, 7) αναστολή 

της δραστηριότητας της κάθε κυτοκίνης, 8) μείωση της δραστηριότητας του 

TGF, 9) μείωση της Ε-καντχερίνης, 10) μείωση της έκφρασης της α-λείων 

μυικών ινών της ακτίνης (εμποδίζει την επιθηλιακή και μυοϊνοβλαστική δι-

αφοροποίηση), 11) μείωση της δραστηριότητας της μεταλλοπρωτεϊνάσης 

της θεμέλιας ουσίας και 12) αναστολή της έκφρασης του PAI-1.
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2.1. Σπειραματονεφρίτιδα (Σ/Ν)

Ορισμένες Σ/Ν είναι υπερπλαστικές, όπως η μεμβρανοϋπερπλαστική, 

η IgA και η διαβητική νεφροπάθεια. Παράγοντες που αναστέλλουν τη με-

σαγγειακή υπερπλασία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά, 

για να αποφευχθεί η μετέπειτα σπειραματοσκλήρυνση αυτής της υπερ-

πλαστικής βλάβης. Αυτό υποδηλώνει ότι η υπερπλασία των μεσαγγειακών 

κυττάρων μάλλον παίζει ρόλο στην εμφάνιση σπειραματικής βλάβης(41).

Κλινικά η 1,25(ΟΗ)2D3 βρέθηκε να μειώνει τη λευκωματουρία και να 

καταστέλλει τη νεφρίτιδα Heymann (από αυτοαντισώματα)(42). Οι Szeto και 

συν. σε 10 ασθενείς με IgA νεφροπάθεια, που διαγνώστηκε με βιοψία, με-

λέτησαν την αντιλευκωματουρική επίδραση της καλσιτριόλης, γνωρίζοντας 

ότι όλοι είχαν πάνω από 1 gr λευκώματος στα ούρα 24ώρου. Διαπίστωσαν 

ότι λαμβάνοντας 0,5 μg καλσιτριόλης, δύο φορές την εβδομάδα, για 12 

εβδομάδες, η λευκωματουρία μειώθηκε σημαντικά στις 6 (p=0,001) και 12 

εβδομάδες (p=0,004). Ωστόσο οι ερευνητές κατέληξαν ότι χρειάζονται και 

άλλες μελέτες για να βεβαιωθεί η επίδραση της καλσιτριόλης στην επίμονη 

λευκωματουρία(43).

Το μοντέλο της Σ/Ν με anti-thy-1 χαρακτηρίζεται από μεσαγγειακή υπερ-

πλασία και στη συνέχεια από διαστολή της μεσαγγειακής μάζας, εξαιτίας 

συσσώρευσης εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Το εύρημα ότι η 22-οξακαλ-

σιτριόλη (OCT) αναστέλλει τη μεσαγγειακή υπερπλασία και τη διαστολή 

της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και εμποδίζει την εμφάνιση λευκωμα-

τουρίας, ενώ δεν προκαλεί υπερασβεστιαιμία, διάμεσου του TGF-1β, φαί-

νεται ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει θεραπευτικά(41).
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2.2. Μονόνεφροι

Η 1,25(ΟΗ)2D3 διαπιστώθηκε ότι εμποδίζει την προοδευτική σπειραμα-

τική βλάβη, την σπειραματοσκλήρυνση και την εμφάνιση λευκωματουρίας 

σε μοντέλα ποντικών που υπέστησαν υφολική νεφρεκτομή(44), όμως προ-

καλεί εύκολα υπερασβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία και γι΄ αυτό θεωρή-

θηκε τελικά ότι εκτός από το όφελος που παρέχει, ενέχει και τον κίνδυνο 

νεφρικής βλάβης από τις παρενέργειες αυτές. 

2.3. Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ)

Ο ΣΕΛ είναι τρεις φορές συχνότερος στους Αφρο-αμερικανούς σε σύ-

γκριση με τους Καυκάσιους και αυτό αποδίδεται στα χαμηλότερα επίπεδα 

της 1,25(ΟΗ)2D3 στους πρώτους(45). Ακόμη έχει διαπιστωθεί ότι σε ασθε-

νείς με ΣΕΛ η σοβαρή μείωση των επιπέδων της 1,25(ΟΗ)2D3 σχετίζονταν 

με την παρουσία νεφρικής νόσου και φωτοευαισθησίας και η μείωση των 

επιπέδων της βιταμίνης D3 αποτελούσε πιθανό παράγοντα κινδύνου για 

ΣΕΛ(46). Τέλος, σε μοντέλο ΣΕΛ ποντικών ένα ανάλογο της 1,25(ΟΗ)2D3 

βελτίωσε σημαντικά τη λευκωματουρία και το προσδόκιμο επιβίωσης(47).

2.4. Διαβητική νεφροπάθεια

Πειραματικά δεδομένα: Οι Zhang και συν. μελέτησαν σε επίμυες 

(mice) την επίδραση της βιταμίνης D3 σε πειραματική μορφή σακχαρώδη 

διαβήτη που προκάλεσαν με στρεπτοζοσίνη (streptozosin)(48). Έλεγξαν το 

ρόλο των VDRs στην εμφάνιση νεφρικής βλάβης από υπεργλυκαιμία και 

διαπίστωσαν ότι πράγματι η έλλειψη των υποδοχέων αυτών σχετίζονταν 
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με λευκωματουρία και σπειραματοσκλήρυνση, εξ αιτίας πάχυνσης της βα-

σικής μεμβράνης και εξάλειψης των ποδοκυττάρων(48). Ακόμη, διαπίστω-

σαν περισσότερη έκφραση της φιμπρονεκτίνης και λιγότερη της νεφρίνης 

στα πειραματόζωα που είχαν VDRs, σε σύγκριση με τους διαβητικούς 

ποντικούς(48). Τα επίπεδα της νεφρίνης στους νεφρούς των ποντικών χωρίς 

VDRs ήταν σημαντικά κατώτερα σε σχέση μ’ αυτά των ποντικών με VDRs. 

Σημειώνεται ότι η νεφρίνη είναι το μόριο κλειδί των σχισμών του σπειρα-

ματικού φραγμού, που παίζει κριτικό ρόλο στη ρύθμιση της διήθησης των 

λευκωμάτων(49).

Οι Huang και συν. μελέτησαν σε ποντικούς Wistar τον διαβήτη τύπου 

1 και 2, όσον αφορά στη σχέση βιταμίνης D3 και της νεφρικής βλάβης. 

Διαπίστωσαν ότι αυτό που προηγείται της όλης διαδικασίας είναι μία σω-

ληναριακή βλάβη, εξ αιτίας της οποίας υπάρχει ανεπάρκεια της 1α-υδροξυ-

λάσης, δηλαδή του ενζύμου που μετατρέπει την 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3. 

Παράλληλα έδειξαν ότι θεραπεία με 1α-υδροξυλάση και στους δύο τύπους 

διαβήτη αύξανε τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3 και στις δύο ομάδες(50). Η σω-

ληναριακή βλάβη είναι γνωστό ότι αποτελεί χαρακτηριστικό της νεφρικής 

βλάβης σε διαβήτη τύπου 2 και αυτή ίσως προηγείται της μικρολευκω-

ματινουρίας, επί απουσίας σπειραματικής λευκωματουρίας(51,52). Υπάρχει 

βέβαια σχέση μεταξύ διαταραχής του μεταβολισμού της βιταμίνης D3 και 

της νεφρικής βλάβης και αυτή ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι, τόσο 

οι ποντικοί με διαβήτη τύπου 1, όσο και με τύπου 2 έχουν ένδεια της 1α-

υδροξυλάσης(50). Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα δεδομένα 

έδειξαν ότι η παθογένεια της μικρολευκωματινουρίας στο διαβήτη τύπου 

1 είναι τελείως διαφορετική απ’ αυτή του διαβήτη τύπου 2 ή άλλες μορφές 

νεφρικών νόσων. Στον τύπου 1 η νεφροπάθεια πιθανά είναι καθαρά μικρο-

αγγειοπαθητική και για το λόγο αυτό σχετίζεται απόλυτα με την εμφάνιση 
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της αμφιβληστροειδοπάθειας, καταστάσεις που και οι δύο δεν επηρεάζο-

νται από την βιταμίνη D3
(53,54).

Κλινικά δεδομένα: Σε 281 ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια (διαβή-

της τύπου 2), που ήδη λάμβαναν αναστολείς του συστήματος ΡΑΑ (α-ΜΕΑ 

ή αναστολείς των ΑΤ-1 υποδοχέων της AG-ΙΙ), δόθηκαν 2 μg/24ωρο πα-

ρικαλσιτόλης για 24 εβδομάδες (μελέτη VITAL) και διαπιστώθηκε μείωση 

της λευκωματουρίας (ιδιαίτερα αυτών που λάμβαναν αυξημένες ποσότητες 

NaCI), η οποία όταν υπάρχει είναι γνωστό ότι σχετίζεται με επιτάχυνση 

του ρυθμού έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας(53), γεγονός με το οποίο 

συμφωνούν και άλλοι(43,55,56), όπως και με αύξηση του λόγου λευκωματίνης/

κρεατινίνης των ούρων(53).

Παθογενετικά το σύστημα ΡΑΑ είναι ο κύριος μεσολαβητής της προόδου 

της νεφρικής βλάβης στη διαβητική νεφροπάθεια. Επειδή το συστηματικό 

σύστημα ΡΑΑ είναι μειωμένης δραστηριότητας στο διαβήτη (υπερογκαι-

μία), ενώ τα ενδονεφρικά επίπεδα της AG-II είναι 1000 φορές υψηλότερα 

απ’ αυτά του πλάσματος(57), το ενδονεφρικό σύστημα ΡΑΑ θεωρείται ότι 

παίζει σημαντικότατο ρόλο στη νεφρική βλάβη. Πράγματι, όλα τα στοιχεία 

του συστήματος ΡΑΑ υπάρχουν ενδονεφρικά(58), αφού τα νεφρικά κύτταρα 

συνθέτουν ρενίνη, έχουν υποδοχείς ρενίνης, αγγειοτενσινογόνο και υποδο-

χείς AG-II, ανεξάρτητα από το συστηματικό σύστημα ΡΑΑ(59), καθιστώντας 

τους νεφρούς ικανούς να διατηρούν υψηλά ενδονεφρικά επίπεδα AG-II.

Έτσι τα ενδονεφρικά επίπεδα ρενίνης και αγγειοτενσινογόνου διαπι-

στώθηκαν αυξημένα σε διαβητικούς ποντικούς(60,61). Σημειώνεται μάλιστα 

ότι, τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης διεγείρουν τη σύνθεση ρενίνης και AG-II 

από τα μεσαγγειακά κύτταρα(62,63). Εξάλλου η έλλειψη βιταμίνης D3 ρυθμίζει 

αρνητικά το ενδοκρινικό σύστημα της ΡΑΑ (καταστέλλει τη σύνθεσή του), 

ενώ στους ποντικούς που δεν έχουν VDRs εμφανίζεται υπερρενιναιμία, 
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υψηλή αρτηριακή πίεση (ΑΠ) και υπερτροφία της καρδιάς(64,65). Πράγμα-

τι, διαπιστώθηκε ότι η βιταμίνη D3 παίζει σημαντικό ρόλο στο σύστημα 

ΡΑΑ, το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στην εμφάνιση της διαβητικής 

νεφροπάθειας(48). Στους ποντικούς που δεν είχαν υποδοχείς της βιταμίνης 

D3 διαπίστωσαν και άλλοι αυξημένα επίπεδα ρενίνης, αγγειοτενσινογόνου, 

TGF-β και αυξητικού παράγοντα του συνδετικού ιστού που συνοδευόταν 

από σοβαρότερη νεφρική βλάβη, όπως επίσης και σοβαρότερη σπειραμα-

τοσκλήρυνση, σε σχέση με τους ποντικούς που είχαν υποδοχείς, όπως και 

συσσώρευση περισσότερης εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στο μεσάγγειο 

των πρώτων(48). Η εμφάνιση σοβαρότερης σπειραματικής βλάβης στους δι-

αβητικούς ποντικούς (χωρίς VDRs), υποδηλώνει τον προστατευτικό ρόλο 

της βιταμίνης D3 έναντι της νεφρικής βλάβης στη διαβητική νεφροπάθεια.

Όσον αφορά στον TGF, τόσο ο TGF-β, όσο και αυτός του συνδετικού 

ιστού (CTGF-β) διαπιστώθηκε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνι-

ση της σπειραματικής σκλήρυνσης(66) και για το λόγο αυτό μελετήθηκε στα 

πειράματα των Zhang και συν. η έκφραση του TGF-β και του CTGF-β σε 

διαβητικούς ποντικούς με VDRs και χωρίς(48). Διαπιστώθηκε αύξηση του 

νεφρικού mRNA του TGF-β στους διαβητικούς (50% μεγαλύτερη σ’ αυτούς 

χωρίς υποδοχείς), σε σύγκριση με τους ποντικούς με VDRs (20%). Όσον 

αφορά στην ενδονεφρική AG-II, συμβάλλει στην πρόοδο της νεφρικής βλά-

βης, αυξάνοντας την σπειραματική τριχοειδική πίεση και διαπερατότητα 

(αυτό οδηγεί σε λευκωματουρία), διεγείρει την υπερπλασία και υπερτροφία 

των νεφρικών κυττάρων, όπως και τη σύνθεση κυτοκικών και εξωκυττάριας 

θεμέλιας ουσίας και προάγει τη διήθηση του νεφρού από μακροφάγα και 

τη φλεγμονή(67).
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2.5. Χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ)

Πειραματικά δεδομένα: Σε πειραματικά μοντέλα ποντικών τα ανάλογα 

της βιταμίνης D3 (παρικαλσιτόλη) βρέθηκε να αναστέλλουν τη διήθηση του 

νεφρού από φλεγμονώδη κύτταρα (Τ-λεμφοκύτταρα, μακροφάγα). Επει-

δή όμως η φλεγμονώδης διαδικασία συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο 

της ΧΝΝ με πολλούς μηχανισμούς (απελευθέρωση προφλεγμονωδών και 

χημειοτακτικών κυτοκινών), είναι εύλογο να οδηγεί σ’ ένα φαύλο κύκλο 

που προκαλεί βλάβη. Όμως τα μακροφάγα όπως και τα Τ-λεμφοκύτταρα 

δημιουργούν ένα ινογενετικό μικροπεριβάλλον, που οδηγεί στη δημιουρ-

γία θεμέλιας ουσίας, διαμέσου των ινοβλαστών και των σωληναριακών 

κυττάρων(68), όπως επίσης συνθέτουν και το αντιμικροβιακό πεπτίδιο καθε-

λισιδίνη, επίδραση που διευκολύνεται από την παρουσία βιταμίνης D3
(69).

Κλινικά δεδομένα: Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με ΧΝΝ έχει μειω-

μένα επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)D3
(38,70) και αποκατάσταση των επιπέδων 

της τελευταίας πιθανότατα βελτιώνει την ανοσο- και καρδιαγγειακή λει-

τουργία τους, διαμέσου των μη ασβεστιοτροπικών δράσεών της. Έτσι οι 

Al-Aly και συν. κατέληξαν ότι η χορήγηση εργοκαλσιφερόλης επιβάλλεται 

σε ασθενείς με ΧΝΝ 3-4ου σταδίου και επίπεδα 25(ΟΗ)D3 κάτω από 30 ng/

ml, εξαιτίας του ότι αυτοί στη συνέχεια εμφανίζουν ευνοϊκή επίδραση στα 

επίπεδα της παραθορμόνης (PTH)(71).

Μελέτες έδειξαν επίσης ότι η βιταμίνη D3 ήταν νεφροπροστατευτική, 

επειδή καταστέλλει το σύστημα ΡΑΑ και ασκεί κατασταλτική επίδραση στην 

ινωτική δράση του ηπατικού αυξητικού παράγοντα. Πιο ειδικά η παρικαλ-

σιτόλη μειώνει τη λευκωματουρία σε ασθενείς με ΧΝΝ προτελικού σταδίου 

και με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, άσχετα αν χρησιμοποιούνται 

ταυτόχρονα α-ΜΕΑ ή αναστολείς των ΑΤ-1 υποδοχέων της AG-IΙ(72), γεγο-
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νός που καταδεικνύει ότι αυτή ασκεί τη δράση της με μηχανισμό ανεξάρ-

τητο από το σύστημα ΡΑΑ(73). Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η μείω-

ση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΧΝΝ συχνά σχετίζεται με την 

έκταση της φλεγμονής. Η αναστολή της νεφρικής φλεγμονής με ποικίλους 

τρόπους είναι θεραπευτικά αποτελεσματική, έτσι ώστε να περιορίζεται η 

νεφρική ινώδης βλάβη σε ποικίλα πειραματικά μοντέλα(74).

2.6. Μεταμόσχευση νεφρού

Οι Hullett και συν. σε μεταμοσχευμένους ποντικούς διαπίστωσαν ότι 

η 1,25(ΟΗ)2D3 αλληλεπιδρά με τον TGF-1β (ισχυρός διεγέρτης εναπόθε-

σης της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, που διεγείρει στο νεφρικό ιστό τη 

σύνθεση του κολλαγόνου και της φιμπρονεκτίνης, διαμέσου πολλών τύ-

πων κυττάρων)(75) και περιορίζει τις ιστολογικές βλάβες στο μοντέλο με-

ταμόσχευσης που μελέτησαν (χρόνια απόρριψη μοσχεύματος). Ακόμη, η 

1,25(ΟΗ)2D3 αυξάνει την έκφραση της μεταλλοπρωτεϊνάσης 2 στη θεμέ-

λια ουσία και επηρεάζει με τον τρόπο αυτό άμεσα τα επίπεδα άλλων ση-

μαντικών μορίων της τελευταίας. Τα δύο αυτά από κοινού δείχνουν ότι η 

1,25(ΟΗ)2D3 περιορίζει τη χρόνια απόρριψη του μοσχεύματος(76). Επίσης 

πολλές από τις επιδράσεις της 1,25(ΟΗ)2D3 σχετίζονται και με την επίδρα-

σή της στην ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων και τις επιδράσεις αυτών 

στα Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα(77). Τελικό αποτέλεσμα είναι η 1,25(ΟΗ)2D3 

να παρατείνει την επιβίωση του μοσχεύματος σε μοντέλα οξείας και χρόνι-

ας απόρριψης(77,78).
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3. Καρδιαγγειακό σύστημα

Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ ένδειας της βιταμίνης D3 και καρδιαγγεια-

κής νόσου καταδείχτηκε από το ότι: α) η 1,25(ΟΗ)2D3 συμμετέχει στη ρύθ-

μιση του συστήματος ΡΑΑ με άμεση καταστολή της έκφρασης του γονιδίου 

της ρενίνης(65,79), β) τα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων και τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα εκφράζουν υποδοχείς της βιταμίνης D3 και έχουν τη δυνατότητα να 

μετατρέπουν την 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3
(80,81) και γ) η ένδεια της βιταμί-

νης D3 διεγείρει τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ( PTH προάγει 

την υπερτροφία των μυοκυττάρων και την αγγειακή αναδιαμόρφωση [re-

modeling]) (82).

Είναι γνωστό ότι η καλσιτριόλη είναι ένας αρνητικός ορμονικός ρυθ-

μιστής του συστήματος ΡΑΑ(79) και ότι η καρδιά έχει υποδοχείς της, οι 

οποίοι όταν διεγείρονται αρχίζει η κυτταρική διαφοροποίηση και η ανα-

στολή της υπερπλασίας των μυοβλαστών(79). Πράγματι η καλσιτριόλη σε 

κυτταροκαλλιέργειες αυξάνει γρήγορα την πρόσληψη ασβεστίου από τα 

μυοκαρδιακά κύτταρα(83) και αυτή η αυξημένη συγκέντρωση του ασβε-

στίου μειώνει το μήκος των μυοκαρδιακών ινών. Έτσι η μεγαλύτερη ηλε-

κτροκαρδιογραφική μεταβολή με την είσοδο του ασβεστίου στα κύτταρα 

είναι η σμίκρυνση του διαστήματος Q-T. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η 

καλσιτριόλη έχει τουλάχιστον μία άμεση επίδραση διαμέσου αναστολής 

της υπερπλασίας των μυοκαρδιακών κυττάρων, καμία αύξηση της ενδο-

κυττάριας συγκέντρωσης του ασβεστίου, όπως και μία έμμεση επίδραση 

διαμέσου μείωσης της μάζας της αριστεράς (με τους δύο αυτούς τρόπους 

μειώνει το διάστημα Q-T)(84).

Ιστικές μεταβολές: Οι Xiang και συν. μελέτησαν επίμυς χωρίς VDRs 

σε σύγκριση με επίμυς που είχαν VDRs, για να εκτιμήσουν αν οι πρώτοι 
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εμφανίζουν υπερτροφία των μυοκαρδιακών κυττάρων, ως συνέπεια της 

ενεργοποίησης του συστήματος ΡΑΑ. Διαπιστώθηκε ότι στους ποντικούς με 

την μετάλλαξη υπήρχε αύξηση του λόγου βάρος καρδιάς/βάρος σώματος, 

που σχετίζονταν με αύξηση του μεγέθους των μυοκαρδιακών κυττάρων της 

αριστεράς και με απορρύθμιση του νατριουρητικού πεπτιδίου (ΑNP). Επί-

σης διαπίστωσαν ότι η υπερτροφία των μυοκαρδιακών κυττάρων στους 

μεταλλαγμένους ποντικούς σχετίζονταν με σημαντικά αυξημένα επίπεδα 

ρενίνης στην καρδιά. Τα ευρήματα αυτά έδειξαν ότι στους μεταλλαγμένους 

ποντικούς, όλα όσα παρατηρήθηκαν οφείλονταν στη διέγερση του συστή-

ματος ΡΑΑ (συστηματικού και καρδιακού), που οδηγεί σε υπέρταση και 

ενεργοποίηση του προγράμματος υπερτροφίας που γίνεται διαμέσου της 

AG-II(65). Αντίστοιχα στη μελέτη PRIMO (Paricalcitol Benefi ts in renal Dis-

ease Induced Cardiac Morbidity Study), με 227 ασθενείς που είχαν ΧΝΝ 

σταδίου 3-4ου (GFR=15-45 ml/min), εκτιμήθηκε η υπερτροφία της αριστε-

ράς με MRI και υπερήχους. Διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης μάζας της αριστε-

ράς σχετίζονταν με την ΑΠ, το λόγο λευκωματίνης/κρεατινίνης ούρων και 

με καρδιακούς βιοδείκτες(85). Η μελέτη αυτή συνεχίζεται και αναμένεται να 

δείξει την επίδραση της παρικαλσιτόλης και του εικονικού φαρμάκου στην 

καρδιά των ασθενών αυτών.

Οι Mizobuchi και συν. σε 5/6 νεφρεκτομηθέντες ποντικούς διαπίστω-

σαν ότι η παρικαλσιτόλη καταστέλλει την πρόοδο της υπερτροφίας της 

αριστεράς, την ίνωση του μυοκαρδίου όπως και την περιαγγειακή ίνωση, 

αλλά και την πάχυνση των μυοκαρδιακών αρτηριών, διαμέσου αύξησης 

της έκφρασης των VDRs. Δηλαδή η παρικαλσιτόλη μάλλον ασκεί ωφέλιμες 

επιδράσεις στην καρδιακή νόσο και στην έκβαση των ασθενών με ΧΝΝ(86). 

Πρόσφατα μάλιστα οι Becker και συν. σε επίμυς που υπέστησαν ημινε-

φρεκτομή, διαπίστωσαν ότι η χορήγηση παρικαλσιτόλης ή καλσιτριόλης 
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προκαλούν αύξηση της έκφρασης των VDRs της αορτής. Παράλληλα βρέ-

θηκε ότι η παρικαλσιτόλη μειώνει πολύ την έκφραση του TGF-β στις αθη-

ρωματικές πλάκες, ενώ η καλσιτριόλη προκαλεί σημαντική επασβέστωση 

και αύξηση της έκφρασης των σχετιζόμενων πρωτεϊνών (BMP2, RANKL, 

Runx2)(87).

Μηχανισμοί δράσης βιταμίνης D3: Η βιταμίνη D3 μπορεί και προστα-

τεύει το καρδιαγγειακό σύστημα (ΚΑΣ) διαμέσου καταστολής της φλεγμο-

νώδους διαδικασίας. Η αθηροσκλήρωση είναι η βασική αιτία καρδιαγγεια-

κών νόσων, εγκεφαλικών επεισοδίων και περιφερικών αγγειακών βλαβών. 

Η χρόνια φλεγμονή αποτελεί το κλειδί του παθογενετικού μηχανισμού της 

αθηρογένεσης και του πολλαπλασιασμού της αθηρωματικής πλάκας, ως 

αποτέλεσμα της φλεγμονώδους διαδικασίας. Τα μακροφάγα και τα Τ-λεμ-

φοκύτταρα παίζουν κεντρικό ρόλο στη φλεγμονώδη διαδικασία, στο σχη-

ματισμό αφρωδών κυττάρων και αθηρωματικών βλαβών στα αρτηριακά 

τοιχώματα. Τα κύτταρα αυτά εκκρίνουν προφλεγμονώδεις κυτοκίνες όπως 

η IL-1, IL-6, INF-γ, TNF-α που συμβάλλουν στην υπερπλασία των λείων 

μυϊκών ινών και στο σχηματισμό της πλάκας. Η βιταμίνη D3 έχει αντίθετες 

δράσεις (αντιφλεγμονώδεις) από τις παραπάνω(88).

Βέβαια αφού έχει δειχτεί ότι η καλσιτριόλη μειώνει τη δραστη-

ριότητα του συστήματος ΡΑΑ και σε ασθενείς με δευτεροπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό(89), είναι λογικό να υποτεθεί ότι αυτή πράγματι σε 

τέτοιους ασθενείς μειώνει τη μάζα της αριστεράς, τόσο διαμέσου μείωσης 

των επιπέδων της PTH, όσο και της δραστηριότητας της AG-II.

3.1. Αρτηριακή υπέρταση

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι η βιταμίνη D3 εκτός από τις επι-

δράσεις της στο ισοζύγιο του ασβεστίου και γενικότερα στο μεταβολισμό 
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των οστών, έχει και άλλες ιδιαίτερα σημαντικές επιδράσεις. Η συμμετοχή 

της βιταμίνης D3 στη ρύθμιση της ΑΠ, που γίνεται κυρίως διάμεσου κατα-

στολής του συστήματος ΡΑΑ είναι πολύ σημαντική(64,79,90-92), αν ληφθεί υπό-

ψη ότι σήμερα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, άσχετα με την περιοχή 

στην οποία ζει, έχει μειωμένα επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)D3 στο αίμα. Μάλι-

στα βρέθηκε μία αντίστροφη σχέση μεταξύ επιπέδων 25(ΟΗ)D3 και επιπέ-

δων ΑΠ, κάτι που επιβεβαιώθηκε από πολλές επιδημιολογικές μελέτες(93-

99). Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι το 1/3 των Αμερικάνων έχει 

ένδεια βιταμίνης D3 [επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)D3<50 nmol/L](100).

Η σχέση βιταμίνης D3 και υπέρτασης περιγράφηκε για πρώτη φορά 

πριν 2 10ετίες σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση(90,101) (Διάγραμμα 2). Μά-

λιστα βρέθηκε ότι κάθε 10ο απομάκρυνσης από τον Ισημερινό (προς το 

Βορά ή το Νότο) σχετίζεται με μία προοδευτική πτώση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας(18,20,102). Γεωγραφικές διαφορές στα επίπεδα της ΑΠ υποδη-

λώνουν ότι η μειωμένη παραγωγή βιταμίνης D3 στο δέρμα (φωτοσυνθε-

τικά), προκαλείται από τη μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας του περι-

βάλλοντος (λ.χ. απομάκρυνση από τον Ισημερινό).

Διάγραμμα 2: Σχέση μεταξύ 1,25(OH)2D3 ορού και δραστηριότητας ρενίνης 

πλάσματος
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Μελέτες επίσης έδειξαν υψηλότερη συχνότητα υπέρτασης, όσο αυξάνει 

η απόσταση του τόπου κατοικίας των ανθρώπων από τον Ισημερινό (γε-

ωγραφικό πλάτος), φαινόμενο που αποδίδεται στην υψηλότερη συχνότητα 

ένδειας βιταμίνης D3 στις περιοχές με μικρότερη έκθεση στον ήλιο(103). Δη-

μοσιευμένες πληροφορίες έδειξαν μία γραμμική συσχέτιση μεταξύ αύξησης 

της ΑΠ και προοδευτικής αύξησης της απόστασης από τον Ισημερινό. Η 

μελέτη INTERSALT με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες, έδειξε 

ότι η συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) και η διαστολική αρτηριακή πίεση 

(ΔΑΠ) σχετίζονταν σημαντικά θετικά με την απόσταση από τον Ισημερινό 

(αύξηση της απόστασης σήμαινε αύξηση της ΑΠ)(96,104). Ακόμη, διαπιστώ-

θηκε ότι όσοι ζούσαν σε μεγάλο υψόμετρο είχαν αυξημένο κίνδυνο για εμ-

φάνιση υπέρτασης(96,105).

Η μειωμένη λοιπόν παραγωγή βιταμίνης D3 με φωτοσύνθεση πρέπει, 

μερικά τουλάχιστον να εξηγεί κάποιες διαφορές που υπάρχουν στα επί-

πεδα της ΑΠ και στο χρώμα του δέρματος των Αφρο-αμερικανών(106,107). 

Αυτός δηλαδή είναι ο λόγος που οι έγχρωμοι (Μαύροι), οι οποίοι ζουν στις 

ΗΠΑ(108) και στη Μ. Βρετανία(109) έχουν συχνότερα υπέρταση σε σύγκριση 

με τους Ευρωπαίους στην καταγωγή.

Όμως έχουν παρατηρηθεί και εποχικές μεταβολές της ΑΠ σε εύκρατα 

κλίματα(110,111) με υψηλότερη το χειμώνα, όταν η υπεριώδης ακτινοβολία εί-

ναι ελάχιστη και χαμηλότερα επίπεδα όταν η υπεριώδης ακτινοβολία είναι 

στο μέγιστο (καλοκαίρι). Αντίστοιχα, επειδή τα επίπεδα της βιταμίνης D3 το 

χειμώνα είναι κατώτερα, η ΑΠ την εποχή αυτή είναι υψηλότερη(112,113).

Οι Argiles και συν. σε 22 σταθεροποιημένους αιμοκαθαιρόμενους ασθε-

νείς, που παρακολούθησαν από το 1994 έως το 1997 με μετρήσεις της ΑΠ 

(>12.000 μετρήσεις σε ύπτια θέση, τόσο της ΣΑΠ, όσο και της ΔΑΠ) και 

της 25(ΟΗ)D3 (κάθε 3 μήνες στο διάστημα αυτό), διαπίστωσαν υψηλότε-
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ρα επίπεδα ΑΠ το φθινόπωρο, που έτεινε να μειωθεί την άνοιξη και τους 

θερμότερους μήνες (καλοκαίρι), γεγονός που αποδόθηκε στα χαμηλότερα 

επίπεδα 25(ΟΗ)D3 το φθινόπωρο(114).

Πειραματικά δεδομένα: Η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ ένδειας της βιτα-

μίνης D3 και αρτηριακής υπέρτασης φαίνεται από το ότι: α) η 1,25(ΟΗ)2D3 

συμμετέχει στη ρύθμιση του συστήματος ΡΑΑ, με άμεση καταστολή της έκ-

φρασης του γονιδίου της ρενίνης(65,79) και β) τα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγεί-

ων και τα ενδοθηλιακά κύτταρα εκφράζουν υποδοχείς της βιταμίνης D3 και 

έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3
(80,81). 

Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι ένδεια βιταμίνης D3 προάγει απ’ ευθείας 

την εμφάνιση υπέρτασης(79) και ότι η 1,25(ΟΗ)2D3 σε ποντικούς καταστέλλει 

τουλάχιστον μερικά την έκφραση του γονιδίου της ρενίνης(115).

1α-υδροξυλάση: Οι Zhou και συν. που αναφέρθηκαν παραπάνω, με-

λέτησαν ποντικούς, στους οποίους προκάλεσαν μείωση της βιοσύνθεσης 

της 1,25(ΟΗ)2D3 και διαπίστωσαν ότι εμφάνισαν αρτηριακή υπέρταση, εξ 

αιτίας υπερδραστηριότητας του συστήματος ΡΑΑ. Το πείραμα στηρίχτη-

κε στη μετάλλαξη που προκάλεσαν, καθιστώντας τους ποντικούς ανίκα-

νους να παράγουν 1α-υδροξυλάση, κάτι που επιβεβαίωσαν με πειράματα 

σε ποντικούς που δεν είχαν VDRs (δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις δεν 

υπήρχε παραγωγή ή δράση της βιταμίνης D3)(116).

Σε άλλη μελέτη η βιοσύνθεση της ρενίνης ήταν έντονα αυξημένη σε πο-

ντικούς στους οποίους έλειπε το γονίδιο της 1α-υδροξυλάσης, υποδηλώ-

νοντας ότι η βιταμίνης D3 είναι απαραίτητη για τη διατήρηση φυσιολογικών 

επιπέδων της ρενίνης. Αύξηση των επιπέδων της ρενίνης και AG-II οδηγεί 

σε εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης και σε καρδιακή υπερτροφία(79). Οι πα-

ρατηρήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η βιταμίνη D3 παίζει σημαντικό ρόλο 

στην ομοιόσταση της νεφρο-καρδιο-προστασίας, επιδρώντας αρνητικά ως 
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ενδοκρινικός ρυθμιστής του συστήματος ΡΑΑ(79).

Μελέτες μάλιστα σε ποντικούς έδειξαν ότι και η απουσία VDRs οδη-

γεί σε απορρύθμιση του συστήματος ΡΑΑ, με την εμφάνιση αρτηριακής 

υπέρτασης και υπερτροφίας της αριστεράς(79,115). Το ιστικό σύστημα ΡΑΑ 

αναφέρθηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ΑΠ και της καρ-

διαγγειακής λειτουργίας(59). Ειδικότερα, η αύξηση της δραστηριότητας του 

καρδιακού συστήματος ΡΑΑ σχετίζεται με υπέρταση και υπερτροφία της 

καρδιάς.

Πρόσφατα οι Freundlich και συν. σε 5/6 νεφρεκτομηθέντες ποντικούς 

διαπίστωσαν ότι η παρικαλσιτόλη μειώνει ενδονεφρικά την έκφραση του 

συστήματος ΡΑΑ(117). Ειδικότερα διαπίστωσαν ότι η θεραπεία με παρικαλ-

σιτόλη, όσον αφορά στο αγγειοτενσινογόνο, τη ρενίνη και τον υποδοχέα 

της ρενίνης μειώνει το mRNA τους, αλλά και την έκφραση της πρωτεΐνης 

(δηλαδή την παραγωγή του αντίστοιχου λευκώματος). Έτσι, οι ποντικοί 

που έλαβαν παρικαλσιτόλη είχαν σημαντικά χαμηλότερη ΣΑΠ, σε σχέση με 

τους νεφρεκτομηθέντες και μη θεραπευθέντες(117).

Κλινικά δεδομένα [επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)D3 και υπέρταση]: Δεί-

χτηκε ότι η 1,25(ΟΗ)2D3 σχετίζεται αντίστροφα με την ΑΠ σε νορμοτασικά 

και υπερτασικά άτομα(118) (Διάγραμμα 3), όπως διαπίστωσαν και άλλοι(119-

121). Επιδημιολογικές μελέτες στις ΗΠΑ σε νορμοτασικά άτομα (12644 

άτομα) (NHANES III) έδειξαν αντίθετη σχέση μεταξύ επιπέδων βιταμίνης 

25(ΟΗ)D3 ορού και επιπέδων ΑΠ(98).
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Διάγραμμα 3: Καλσιτριόλη και ΑΠ σε άνδρες με φυσιολογική αρτηριακή πίεση

Οι Kristal-Boneh και συν. μελέτησαν 1000 νορμοτασικούς εργαζόμενους 

στη βιομηχανία, για να εκτιμήσουν αν υπήρχε σχέση μεταξύ επιπέδων καλ-

σιτριόλης και συστολο-διαστολής υπέρτασης (Διάγραμμα 4). Διαπίστωσαν 

στατιστικά σημαντικά αντίθετη συσχέτιση μεταξύ επιπέδων καλσιτριόλης 

και ύπαρξης συστολικής υπέρτασης (p=0,0051) και επίσης οριακά σημα-

ντική αντίστροφη συσχέτιση, όσον αφορά στην ύπαρξη διαστολικής υπέρ-

τασης (p=0,061). Μάλιστα χωρίζοντας τους ασθενείς σε ομάδες ανάλογα 

με τα επίπεδα της καλσιτριόλης, διαπίστωσαν ότι όσο χαμηλότερα ήταν 

αυτά, τόσο υψηλότερη ήταν η ΑΠ (συστολική και διαστολική). Τα δεδομένα 

αυτά υπογραμμίζουν ότι, μάλλον η ενεργός βιταμίνη D3 παίζει ρόλο στην 

εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης(118), αποτελέσματα με τα οποία συμφω-

νούν και άλλοι(122).
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Διάγραμμα 4: Συσχέτιση μεταξύ συστολικής ΑΠ και καλσιτριόλης ορού

Αντίστοιχα και οι Duprez και συν. σε 25 υπερτασικούς με μέτριου βαθ-

μού υπέρταση, διαπίστωσαν αντίστροφη σχέση μεταξύ συστολικής και δια-

στολικής ΑΠ από τη μία και επιπέδων βιταμίνης D3 από την άλλη(123).

Το σύστημα ΡΑΑ ενεργοποιείται όταν οι VDRs δεν είναι ενεργοποιημέ-

νοι, λ.χ. σε ποντικούς που δεν έχουν VDRs, οι οποίοι εμφανίζουν υπερρε-

νιναιμία και υψηλή ΑΠ (η οποία μπορεί να μειωθεί με α-ΜΕΑ)(79).

Χορήγηση βιταμίνης D3 και αρτηριακή πίεση: Παλαιότερα, σε μία 

μελέτη μετά από χορήγηση βιταμίνης D3 διαπιστώθηκε αύξηση της ΑΠ (συ-

νοδεύονταν και από αύξηση των επιπέδων του ιονισμένου ασβεστίου), σ’ 

αυτούς που είχαν χαμηλά επίπεδα ρενίνης πλάσματος και μείωση της ΑΠ 

σ’ αυτούς που είχαν υπέρταση με υψηλά επίπεδα ρενίνης πλάσματος(124).

Ωστόσο, ένας αριθμός πρόσφατων μελετών έδειξε ότι η ένδεια βιταμί-

νης D3 πρέπει να σχετίζεται με υψηλή ΑΠ. Για το λόγο αυτό, αλλά και επει-

δή η ένδεια της βιταμίνης D3 σχετίζεται και με καρδιαγγειακά νοσήματα, η 

National Academy of Science στις ΗΠΑ σύστησε τη λήψη 200 IU βιταμίνης 
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D3/24ωρο για τους ενήλικες έως 50 ετών. Γι’ αυτούς που ήταν άνω των 50 

ετών σύστησε 400-600 IU βιταμίνης D3/24ωρο.

Σε κλινικές μελέτες η θεραπεία με βιταμίνη D3 μείωσε την ΑΠ σε υπερ-

τασικά άτομα(125). Ειδικότερα σε 65 άνδρες που είχαν διαταραχή ανοχής 

γλυκόζης, διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση 0,75 mcgr βιταμίνης D3 (alfacaci-

dol), σε μία περίοδο 12 εβδομάδων, μείωσε σημαντικά την ΑΠ (από 171/95 

mmHg σε 150/88 mmHg)(125). Αντίστοιχα, οι Pfeifer και συν. σε 145 ηλικιω-

μένες γυναίκες, έδειξαν ότι η χορήγηση 400 IU βιταμίνης D3 μαζί με ασβέ-

στιο μείωσε σημαντικά την ΑΠ (κατά 9,3%) σε διάστημα 8 εβδομάδων, 

ενώ θεραπεία με μόνο 600 mg ασβεστίου μείωσε την ΑΠ μόνο κατά 4% 

(p=0,02)(126). Επιπλέον οι ίδιοι διαπίστωσαν ότι η χορήγηση παρικαλσιτό-

λης κατέστειλε σημαντικά το mRNA της ρενίνης και τη δραστηριότητα της 

ρενίνης του πλάσματος(126). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσαν και άλλοι 

που διαπίστωσαν ότι η χορήγηση 1,25(ΟΗ)2D3 μείωσε την ΑΠ, τη δραστη-

ριότητα της ρενίνης του πλάσματος και τα επίπεδα της AG-II, διαμέσου του 

συστήματος ΡΑΑ(48).

Σε μία μελέτη 18 ασθενών με υπέρταση, που εκτέθηκαν σε υπεριώδη 

β ακτινοβολία, 3 φορές την εβδομάδα για 3 μήνες, τα επίπεδα της βιταμί-

νης D3 στον ορό αυξήθηκαν κατά 180% (από 50 σε 152 nmol/L) και η ΑΠ 

μειώθηκε σημαντικά (τόσο η συστολική, όσο και η διαστολική) μετά από 6 

εβδομάδες(127). Στην Ιαπωνία εξάλλου σε ασθενή με ψευδοϋποπαραθυρε-

οειδισμό, θεραπεία διάρκειας 2 εβδομάδων με 1,25(ΟΗ)2D3, μείωσε σημα-

ντικά, τόσο τη συστολική, όσο και τη διαστολική ΑΠ, όπως και τη δραστηρι-

ότητα της ρενίνης πλάσματος(128).

Αντίστοιχα, κλινικά διαπιστώθηκε αντίστροφη σχέση μεταξύ μεταβολών 

της βιταμίνης D3 και επιπέδων της δραστηριότητας ρενίνης πλάσματος, 

όπως και της ΑΠ, υποδηλώνοντας ότι η 1,25(ΟΗ)2D3 ίσως είναι μεσολα-

βητής της υπέρτασης υψηλής ρενίνης(90). Τα επίπεδα της ρενίνης του πλά-
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σματος, της AG-II και του ANP μειώθηκαν μέσα σε 15 ημέρες θεραπείας 

αιμοκαθαιρόμενου ασθενούς με καλσιτριόλη(89).

Υπεύθυνοι μηχανισμοί υπέρτασης: Αρκετές in vivo μελέτες έδει-

ξαν ότι η 1,25(ΟΗ)2D3 έχει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του συστήματος 

ΡΑΑ(79). Πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι η 1,25(ΟΗ)2D3 αναστέλλει την 

έκφραση της ρενίνης στην παρασπειραματική συσκευή(79,91) και αναστέλλει 

τον πολλαπλασιασμό των λείων μυϊκών ινών των μυοκυττάρων (VSMC)

(129), επιδράσεις που επηρεάζουν τη συστηματική ΑΠ.

Δηλαδή, η σχέση βιταμίνης D3 και αρτηριακής υπέρτασης αποδίδε-

ται στην επίδραση της βιταμίνης D3 στο σύστημα ΡΑΑ και στις λείες μυ-

ϊκές ίνες. Διότι όπως διαπιστώθηκε η 1α-υδροξυλάση που μετατρέπει 

την 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3 εκφράζεται σε ποικίλους ιστούς, περιλαμ-

βανομένων των ενδοθηλιακών κυττάρων και των λείων μυϊκών ινών του 

ανθρώπου(81,130,131).

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις από πειραματόζωα που επισημαίνουν ότι 

οι διεγέρτες των VDRs (βιταμίνη D3 και τα ανάλογά της), δρουν ως αρνητι-

κοί ενδοκρινικοί ρυθμιστές του συστήματος ΡΑΑ. Βέβαια τόσο η καλσιτρι-

όλη, όσο και η παρικαλσιτόλη καταστέλλουν την έκφραση του mRNA της 

ρενίνης με παρόμοιο και δοσοεξαρτώμενο τρόπο(132,133). Η παρικαλσιτόλη 

όμως είναι ισχυρότερος καταστολέας από την καλσιτριόλη, παρά το ότι η 

πρώτη είναι 4 φορές ασθενέστερη από την καλσιτριόλη στην καταστολή 

της PTH και 10 φορές λιγότερο ασβεστιαιμική. Σε ποντικούς που δεν είχαν 

βιταμίνη D3 και είχαν αυξημένα επίπεδα PTH και υπασβεστιαιμία, η παρι-

καλσιτόλη κατέστειλε τη νεφρική έκφραση του mRNA της ρενίνης, όπως 

και τα επίπεδα της PTH, σε δόσεις που δεν είχαν σημαντική επίδραση στο 

ασβέστιο του ορού(134). Αυτά υποδηλώνουν ότι η παρικαλσιτόλη πρέπει να 

έχει μεγαλύτερο θεραπευτικό παράθυρο, όσον αφορά στην ωφέλεια που 
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παρέχει στο σύστημα ΡΑΑ και υπάρχει μ’ αυτή μικρότερος κίνδυνος για 

υπερασβεστιαιμία.

3.2. Έμφραγμα μυοκαρδίου

Οι Watson και συν. διαπίστωσαν αρνητική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων 

βιταμίνης D3 και επασβέστωσης των στεφανιαίων αγγείων, σε 170 άτομα 

με υψηλό ή μέτριο κίνδυνο για στεφανιαία ή καρδιακή νόσο(134α). Μελέτες 

επίσης έδειξαν υψηλότερη συχνότητα στεφανιαίας νόσου, όσο αύξανε η 

απόσταση κατοικίας των ατόμων από τον Ισημερινό, φαινόμενο που απο-

δόθηκε στην υψηλότερη συχνότητα ένδειας βιταμίνης D3 στις περιοχές με 

μικρότερη έκθεση στον ήλιο(103,135).

Η έλλειψη βιταμίνης D3 σε μικρές μελέτες έδειξε ότι σχετίζεται με αυξημέ-

νη συχνότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου(136,137). Στη μελέτη Framingham 

Offsprings, διάρκειας 5,4 χρόνων (1739 συμμετέχοντες), σε άτομα που δεν 

είχαν πριν καρδιαγγειακό νόσημα, διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος για 

τέτοιο επεισόδιο σ’ αυτούς με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)D3(<15 ng/

ml), έναντι αυτών με φυσιολογικά (κατά 1,69), δηλαδή η ένδεια σε 25(ΟΗ)

D3 σχετίζονταν με αυξημένη συχνότητα καρδιαγγειακής νόσου, ιδιαίτερα 

στα υπερτασικά άτομα(134). Αυτό κατά ένα μέρος μάλλον σχετίζονταν με τα 

χαμηλότερα επίπεδα της βιταμίνης D3 και μ’ έναν αριθμό παραδοσιακών 

καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η υπέρταση, 

η υπεργλυκαιμία και η υπερτριγλυκεριδαιμία(37).

Οι Scragg και συν. μελέτησαν 179 περιπτώσεις εμφράγματος του μυο-

καρδίου που εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο μέσα στο πρώτο 12ωρο από 

την έναρξη των συμπτωμάτων τους. Διαπίστωσαν ότι αυτοί που υπέστη-

σαν έμφραγμα είχαν χαμηλότερα επίπεδα 25(ΟΗ)D3 σε σχέση με τους 

μάρτυρες(137), αποτελέσματα με τα οποία συμφωνούν και άλλοι(136,138).
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4.3. Υπερτροφία της αριστεράς και συμφορητική καρδιακή ανε-

πάρκεια

Υπερτροφία της αριστεράς: Οι Xiang και συν. μελέτησαν ποντικούς 

χωρίς VDRs σε σύγκριση μ’ άλλους που είχαν VDRs, για να δουν αν οι 

πρώτοι εμφανίζουν υπερτροφία των μυοκαρδιακών κυττάρων, ως συνέ-

πεια ενεργοποίησης του συστήματος ΡΑΑ. Διαπιστώθηκε ότι στους ποντι-

κούς με τη μετάλλαξη υπήρχε αύξηση του λόγου βάρος καρδιάς/βάρος 

σώματος, που σχετίζονταν με αύξηση του μεγέθους των μυοκαρδιακών 

κυττάρων της αριστεράς και με απορρύθμιση του ΑNP. Επίσης είδαν ότι 

η υπερτροφία των μυοκαρδιακών κυττάρων στους μεταλλαγμένους ποντι-

κούς σχετίζονταν με σημαντικά αυξημένα επίπεδα ρενίνης στην καρδιά. Τα 

ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι στους μεταλλαγμένους ποντικούς (χω-

ρίς VDRs), όλα όσα παρατήρησαν και αναφέρθηκαν οφείλονταν στη διέ-

γερση του συστήματος ΡΑΑ (συστηματικού και καρδιακού), που οδηγεί σε 

υπέρταση και ενεργοποίηση του προγράμματος υπερτροφίας που γίνεται 

διαμέσου της AG-II(65). Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσαν και οι Trivedi 

και συν. σε ποντικούς, στους οποίους επίσης προκλήθηκε γενετικά έλλει-

ψη των VDRs (knockout mice), όπου δείχθηκε ότι αυξάνει το μέγεθος των 

μυοκαρδιακών κυττάρων και τα επίπεδα του ANP, σε σύγκριση με τους πο-

ντικούς που είχαν VDRs(139). Ακόμη, το μοντέλο αυτό εμφάνισε αρτηριακή 

υπέρταση και αύξηση του λόγου βάρος καρδιάς/σωματικό βάρος, κάτι που 

υποδηλώνει υπερτροφία της αριστεράς(139).

Παλαιότερες εξάλλου πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η ένδεια βιταμίνης 

D3 προάγει απ’ ευθείας την εμφάνιση της υπερτροφίας της αριστεράς(89) και 

ότι η ενδοφλέβια χορήγηση καλσιτριόλης για 15 εβδομάδες, σε ασθενείς 

με τελικό στάδιο ΧΝΝ και δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, μειώνει 
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σημαντικά την υπερτροφία της αριστεράς(89). Αντίθετα οι Bodyak και συν. 

σε ποντικούς διαπίστωσαν ότι η παρικαλσιτόλη εξασθενίζει την εμφάνιση 

μεταβολών στην αριστερά κοιλία των ποντικών και ότι οι επιδράσεις αυτές 

πρέπει να εξεταστούν και σε ανθρώπους(140).

Οι Kim και συν. μελέτησαν 50 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που είχαν 

δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (PTH>450 pg/ml) και ήταν σε πρό-

γραμμα αιμοκάθαρσης από 19-155 μήνες (διάμεση τιμή 97 μήνες), σε σύ-

γκριση μ’ άλλους 25 αιμοκαθαιρόμενους που είχαν επίσης δευτεροπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό. Η διάρκεια της μελέτης ήταν 15 εβδομάδες και η 

ομάδα ελέγχου έλαβε 2 μg καλσιτριόλης (Calcijex, Abbott) δύο φορές την 

εβδομάδα. Διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν καλσιτριόλη μείωσαν σημαντι-

κά τα επίπεδα της PTH (p<0,05) και της αλκαλικής φωσφατάσης (p<0,05), 

χωρίς να μεταβάλλουν τα επίπεδα του ασβεστίου, του φωσφόρου και του 

μαγνησίου του ορού, αλλά και την ΑΠ και άλλες αιμοδυναμικές παραμέ-

τρους. Υπερηχοκαρδιογραφικά σ’ αυτούς που έλαβαν καλσιτριόλη, διαπι-

στώθηκε σημαντική μείωση του πάχους του μεσοκοιλιακού διαφράγμα-

τος (p<0,05), μείωση του πάχους του οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος της 

αριστεράς (p<0,05) και του δείκτη μάζας της αριστεράς (p<0,01). Ακόμη 

ηλεκτροκαρδιογραφικά σ’ αυτούς που έλαβαν καλσιτριόλη διαπιστώθηκε 

σημαντική μείωση του διαστήματος Q-T. Πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε 

σ’ όλους τους ασθενείς ότι, τόσο η PTH, όσο και ο δείκτης μάζας της αρι-

στεράς σχετίζονταν ανεξάρτητα με το διάστημα Q-T, ενώ ο δείκτης μάζας 

της αριστεράς παρουσίαζε εξάρτηση μόνο από το Q-T. Τελικά η ενδοφλέβια 

χορήγηση καλσιτριόλης δείχθηκε ότι μειώνει την μυοκαρδιακή υπερτροφία 

και το διάστημα Q-T, χωρίς να επηρεάζει βιοχημικές και αιμοδυναμικές πα-

ραμέτρους (ασβέστιο, φώσφορο, ΑΠ). Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν ότι 

η ενεργός βιταμίνη D3 έχει καρδιοπροστατευτική δράση σε αιμοκαθαιρόμε-

νους ασθενείς(84).
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Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια: Η ένδεια σε βιταμίνη D3 είναι συ-

χνή μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από χρόνια καρδιακή νόσο (ΧΚΝ), 

ενώ η βιταμίνη D3 παίζει σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία και παθογένεια 

της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας(141). Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι 

ασθενείς με ΧΚΝ έχουν κατά 34% κατώτερα επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)

D3 σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Ανεπάρκεια σε βιταμίνη D3 σχετίζεται 

με διατατική μυοκαρδιοπάθεια(142). Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν 

μειωμένα επίπεδα κυκλοφορούσης 25(ΟΗ)D3
(143).

Τα αυξημένα επίπεδα των κυκλοφορούντων προφλεγμονωδών κυτο-

κινών πρέπει να συμβάλλουν στην παθογένεια στης ΧΚΝ(144). Βέβαια η 

βιταμίνη D3 περιορίζει τη δραστηριότητα των ΝΚ-kB κυττάρων, αυξάνει την 

παραγωγή της IL-10 και μειώνει την IL-6, IL-12, IFN-γ και TNF-α (οδηγεί σε 

προφίλ κυτοκινών που ευνοεί την φλεγμονή)(145). Σε 93 ασθενείς με καρδια-

κή ανεπάρκεια οι Schleithoff και συν. μελέτησαν επί 9 μήνες τη συγκέντρω-

ση των προφλεγμονωδών κυτοκινών. Διαπίστωσαν ότι όσοι λάμβαναν 50 

μg μαζί με 500 mg ασβεστίου/24ωρο είχαν μειωμένη δραστηριότητα των 

κυτοκινών αυτών, σε σχέση μ’ αυτούς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο και 

ότι θα έπρεπε η βιταμίνη D3 να θεωρείται ως ένα νέο μελλοντικό αντιφλεγ-

μονώδες φάρμακο, για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκεια(146).

3.4. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ)

Οι Poole και συν. που μελέτησαν 44 ασθενείς με ΑΕΕ, διαπίστωσαν 

αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα της βιταμίνης D3 (όσο χαμηλότερα 

ήταν αυτά τόσο πιθανότερο ήταν το ΑΕΕ) και μάλιστα υποστήριξαν ότι η 

υποβιταμίνωση D3 προηγείται της εγκατάστασης του ΑΕΕ, δηλαδή όπως 

υποστήριξαν θα μπορούσε να αποτελέσει προγνωστικό δείκτη για την εμ-
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φάνιση ή μη ΑΕΕ στους ανθρώπους(147). Ωστόσο τα επίπεδα της PTH σε 

κατακλιμένα άτομα είναι μειωμένα εξ αιτίας της κινητοποίησης του ασβεστί-

ου από τα οστά και της αύξησης του ασβεστίου στο αίμα(147).

4. Άλλες δράσεις βιταμίνης D3

Ανοσολογικά νοσήματα και βιταμίνη D3: Οι Eleftheriadis και συν. δια-

πίστωσαν in vitro, σε μονοκύτταρα 10 υγιών εθελοντών, ότι η παρικαλσιτό-

λη αναστέλλει την παραγωγή TGF-α και IL-8, γεγονός που επιβεβαιώνει τις 

ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες του αναλόγου αυτού της βιταμίνης D3
(148). Τα 

μακροφάγα επίσης αποτελούν τα βασικά κύτταρα στην αθηρωματική πλά-

κα, όπου οι ανοσολογικοί μηχανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο(149) και μάλι-

στα θεωρούνται βασικά για τη διαδικασία της αθηροσκλήρωσης. Η ρενίνη 

διεγείρει τα κύτταρα αυτά και φυσικά παίζει ρόλο κατά τον τρόπο αυτό στη 

δημιουργία βλάβης. Όμως τα μακροφάγα χωρίς τη ρενίνη ή με αναστολέα 

της ρενίνης αδυνατούν να δημιουργήσουν την αθηρωματική πλάκα ή/και 

να αυξήσουν το μέγεθός της (δηλαδή αυτά χωρίς τους ΑΤ-1 υποδοχείς της 

AG-II δεν μπορούν να προκαλέσουν βλάβη)(149,150).

Έχει παρατηρηθεί ότι η ένδεια βιταμίνης D3 ή η διαμονή σε υψηλό γε-

ωγραφικό πλάτος (δηλαδή σε μέρη με λιγότερη ηλιοφάνεια), σχετίζονται 

μ’ έναν αριθμό αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης τύπου 1, η 

πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος του Crohn(151). Όμως και η ψωρίαση δι-

απιστώθηκε ότι σχετίζεται με τα επίπεδα της βιταμίνης D3. Ανάλογα της 

βιταμίνης D3 (καλσιποτριόλη, τακαλσιτόλη, μαξικαλσιτόλη και καλσιτριόλη) 

διαπιστώθηκε ότι ήταν αποτελεσματικά στη θεραπεία των μέτριων μορφών 

ψωρίασης(152).

Ειδικότερα η 1,25(ΟΗ)2D3 καταστέλλει την αντίδραση του ανοσολογικού 
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συστήματος, προκαλεί ανοχή και το καθιστά αδρανές. Σε κυτταρικό επίπε-

δο μειώνει την έκφραση του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας κλά-

σης ΙΙ. Βοηθά στη μετατροπή των Th1 κυττάρων σε Th2 (διαμέσου αναστο-

λής της παραγωγής IL-12). Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν συσχέτιση της 

περιορισμένης έκθεσης στον ήλιο και της μειωμένης πρόσληψης βιταμίνης 

D3 με την τροφή, σ’ έναν αριθμό αυτοάνοσων νόσων, ενώ άλλες έδειξαν ότι 

η 1,25(ΟΗ)2D3 ή τα ανάλογά της ήταν αποτελεσματικά σε ποικίλα μοντέλα 

πειραματόζωων με αυτοάνοσα νοσήματα.

Καρκίνος και βιταμίνη D3: Η χορήγηση βιταμίνης D3 βοηθά να διατη-

ρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων και να μειω-

θεί ο κίνδυνος για καρκίνο(23). Ειδικότερα αν τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3 από 

20 ng/ml αυξηθούν κατά 30-50%, θεωρείται ότι μειώνεται ο κίνδυνος για 

θάνατο από καρκίνο προστάτη, παχέος εντέρου και μαστού(23,153,154). Όμως 

και επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν τη σημασία των επαρκών ποσοτήτων 

βιταμίνης D3 στην πρόληψη διαφόρων καρκίνων(155-157). Επίσης, άτομα που 

ζουν σε Βορειότερες περιοχές των ΗΠΑ, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 

καταλήξουν από καρκίνο, σε σύγκριση μ’ αυτά που ζουν Νότια(158). Αποδεί-

χτηκε μάλιστα ότι ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο παχέος εντέρου, προ-

στάτη, μαστού, οισοφάγου, ωοθηκών και μη-Hodgkin λεμφώματος ήταν 

μεγαλύτερος σε άτομα που ζούσαν σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από κατώτερα επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)D3
(23,153,154). 

Ειδικότερα, επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν μία αντίστροφη σχέση μεταξύ 

έκθεσης στον ήλιο και υψηλής συχνότητας καρκίνου του μαστού(159). Μάλι-

στα, μία μετα-ανάλυση έδειξε ότι η βιταμίνη D3 στην πρόληψη του καρκίνου 

του μαστού πέτυχε μείωση του κινδύνου γι’ αυτόν κατά 45%, για τις γυναί-

κες που είχαν τα υψηλότερα επίπεδα κυκλοφορούσης βιταμίνης 25(ΟΗ)D3 

(60 nmol/L), σε σύγκριση μ’ αυτές που είχαν τα χαμηλότερα(160).
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Σε μία μελέτη διάρκειας 4 χρόνων, διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση 1100 

IU βιταμίνης D3 και 1400-1500 ασβεστίου, σε 403 γυναίκες από τη Νεμπρά-

σκα (έναντι 206 μαρτύρων), μείωσε κατά 77% τους καρκίνους του παχέος 

εντέρου και του μαστού από την αρχική τους συχνότητα(161). Επιπλέον η 

χορήγηση σε 7 άτομα με καρκίνο του προστάτη 2,5 μγ 1,25(OH)2D3 για 

6-15 μήνες, έδειξε μία κατά 6-7 φορές μείωση των επιπέδων του PSA (δεί-

κτης εξέλιξης του όγκου)(162).

Διαβήτης και βιταμίνη D3: Πειραματικά δεδομένα: Σε μοντέλο μη πα-

χύσαρκων διαβητικών ποντικών, η χορήγηση 1,25(ΟΗ)2D3 από το στόμα, 

εμπόδισε την έναρξη του διαβήτη(163), ενώ η ένδεια βιταμίνης D3 αύξησε τη 

συχνότητα του διαβήτη(164).

Κλινικά δεδομένα: Ο διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοσο νόσημα, στο 

οποίο φαίνεται να παίζει ρόλο η βιταμίνη 1,25(ΟΗ)2D3. Έτσι η λήψη αυ-

ξημένων ποσοτήτων βιταμίνης D3 στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μείωσε 

την εμφάνιση αυτοαντισωμάτων έναντι των β-κυττάρων των νησιδίων(165). 

Επίσης αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η βιταμίνη D3 χορηγούμενη σε παιδιά 

μείωσε τη συχνότητα του διαβήτη τύπου 1. Έτσι σε 10366 παιδιά από την 

Φιλανδία που έλαβαν 2000 IU βιταμίνης D3/24ωρο, κατά τη διάρκεια του 

πρώτου χρόνου της ζωής τους και παρακολουθήθηκαν για 31 χρόνια, δια-

πιστώθηκε ότι ο κίνδυνος για διαβήτη τύπου 1 μειώθηκε κατά 80%(166).

Μία ακόμη μελέτη σε γυναίκες έδειξε ότι η καθημερινή χορήγηση συν-

δυασμού 1200 mg ασβεστίου και 800 IU βιταμίνης D3 μείωσε τον κίνδυνο 

εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά 33%, σε σύγκριση με ομάδα που λάμβα-

νε καθημερινά συνδυασμό 600 mg ασβεστίου και 400 IU βιταμίνης D3
(167).

Άλλοι επίσης μελέτησαν τη σχέση της βιταμίνης D3 με την καρδιαγγει-

ακή θνησιμότητα σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς, δηλαδή δύο 

νόσους που ευθύνονται για το 50% του συνόλου της θνησιμότητας στις 
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Δυτικές χώρες(168). Η συχνότητα του διαβήτη βρέθηκε 4-5 φορές υψηλότερη 

και τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3 ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σκουρόχρω-

μα άτομα από την Ασία, που ζούσαν ως μετανάστες στο Ηνωμένο Βασί-

λειο, σε σύγκριση με τους Καυκάσιους Βρετανούς(169).

Παθογένεια: Η 1,25(ΟΗ)2D διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης, αν και δεν 

έχει προσδιοριστεί ο υπεύθυνος μηχανισμός(170,171). Ίσως επηρεάζει τα επί-

πεδα του ασβεστίου στα παγκρεατικά κύτταρα, όπου το ιόν αυτό αποτελεί 

έναν ισχυρό διεγέρτη έκκρισης ινσουλίνης. Πληροφορίες επίσης έδειξαν ότι 

τα χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D3 σχετίζονταν με αντίσταση στην ινσουλίνη(165). 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D3 στον ορό όταν 

ήταν κάτω από 20 ng/ml, σχετίζονταν με μείωση της λειτουργικότητας των 

β-κυττάρων του παγκρέατος, ενώ η ευαισθησία στην ινσουλίνη ήταν 60% 

υψηλότερη σε άτομα με επίπεδα 25(ΟΗ)D3 άνω των 30 ng/ml, σε σύγκριση 

με άτομα που είχαν επίπεδα 25(ΟΗ)D3 10 ng/ml.

5. Επιβίωση

Στο γενικό πληθυσμό η παρουσία ένδειας βιταμίνης D3 σχετίζεται με αυ-

ξημένη συχνότητα καρδιαγγειακών νόσων(172). Ο Ravani και συν. βρήκαν 

ότι η συγκέντρωση της 25(ΟΗ)D3 στο πλάσμα σχετίζεται αντίστροφα με 

την πρόοδο προς το θάνατο σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 2-5ου(74). Σε 1418 

ασθενείς με ΧΝΝ 3-4ου σταδίου και υπερπαραθυρεοειδισμό, διαπιστώθηκε 

ότι η χορήγηση βιταμίνης D3 από το στόμα για μέσο διάστημα παρακολού-

θησης 1,9 χρόνια, μείωσε τον κίνδυνο για θάνατο κατά 26% και τον κίνδυνο 

για θάνατο ή έναρξη αιμοκάθαρσης κατά 20%, δηλαδή η χορήγηση καλ-

σιτριόλης από στο στόμα σχετίζονταν με χαμηλότερη θνησιμότητα σε μη 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς(74).
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Με τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και οι Kovesdy και συν. που με-

λέτησαν την από του στόματος χορήγηση των αναλόγων της βιταμίνης D3 

σε 520 ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και 3-5ο στάδιο 

ΧΝΝ, για 2,1 χρόνια και διαπίστωσαν ότι αυτοί που έλαβαν καλσιτριόλη (το 

90,1% 0,25 μg/24ωρο και το 9% 0,5 μg/24ωρο) βελτίωσαν την επιβίωσή 

τους, σε σύγκριση μ’ όσους δεν έλαβαν θεραπεία (p<0,001), όπως επίσης 

βελτίωσαν και το ρυθμό έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας(173).

Ο Joergensen και συν. έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ 

σοβαρής ένδειας βιταμίνης D3 και θνητότητας σε ασθενείς με διαβήτη τύ-

που 1(174). Μία μετα-ανάλυση από 18 τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέ-

τες έδειξε ότι η βιταμίνη D3, ακόμη και σε σχετικά μικρές δόσεις μειώνει την 

ολική θνησιμότητα(32). Επιπλέον πρόσφατη μετα-ανάλυση υπολόγισε ότι τα 

33 ng/ml 25(ΟΗ)D3 σχετίζονται με 50% μείωση του κινδύνου για καρκίνο 

παχέος εντέρου, ενώ τα 52 ng/ml με μείωση κατά 50% του καρκίνου του 

μαστού(175). Ωστόσο άσχετα με την αποτελεσματικότητα των μορφών βι-

ταμίνης D3 που χρησιμοποιούνται, προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί 

σαφείς διαφορές ως προς την αποτελεσματικότητα διαφορετικών μορφών 

βιταμίνης D3 στον άνθρωπο. Έτσι παρ’ όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 

οι Palmer και συν. σε μία μετα-ανάλυση, που περιέλαβε 76 τυχαιοποιημέ-

νες μελέτες με 3667 άτομα με ΧΝΝ, από τη βάση δεδομένων MEDLINE 

(1966-2007), EMBASE (1980-12007) και COHRANE: α) δεν διαπίστωσαν 

μείωση του κινδύνου για θάνατο από τη χρήση των σκευασμάτων βιτα-

μίνης D3 και β) η βιταμίνη D3 σε τέτοιους ασθενείς ήταν ασαφές αν είχε 

ωφέλιμες ή βλαπτικές επιδράσεις(176).
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5.1. Αιμοκάθαρση

Αρχικά οι Teng και συν. μελέτησαν για 3 χρόνια 67399 αιμοκαθαιρό-

μενους ασθενείς που τους χώρισαν σ’ αυτούς που λάμβαναν καλσιτριό-

λη ή παρικαλσιτόλη (δεν είχαν ομάδα χωρίς βιταμίνη D3)(177). Διαπίστωσαν 

ότι υπήρχε προστατευτική δράση της βιταμίνης D3 σε αιμοκαθαιρόμενους 

ασθενείς, η οποία σχετίζονταν άμεσα με την ίδια και όχι με τα μέταλλα που 

σχετίζονται μ’ αυτή (ασβέστιο, φώσφορος). Οι Teng και συν. επίσης συνέ-

χισαν τη μελέτη τους μ’ άλλους 51037 νέους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς 

των ΗΠΑ. Δεν λάμβαναν βιταμίνη D3 13864 και 37173 λάμβαναν βιταμίνη 

D3 ενδοφλέβια. Μετά 2 χρόνια διαπίστωσαν ότι η επιβίωση σ’ αυτούς που 

λάμβαναν βιταμίνη D3 ήταν 75,6% και σ’ αυτούς που δεν λάμβαναν 58,7% 

(p<0,001). Δηλαδή σ’ αυτούς που λάμβαναν ενδοφλέβια βιταμίνη D3 η θνη-

σιμότητα ήταν 20% χαμηλότερη, έναντι αυτών που δεν λάμβαναν καθόλου 

βιταμίνη D3
(178). Αντίστοιχα οι Tentori και συν. έδειξαν ότι η θνησιμότητα 

ήταν σημαντικά μικρότερη στους ασθενείς που λάμβαναν δοξικαλσιφερόλη 

και παρικαλσιτόλη, σε σύγκριση μ’ αυτούς που λάμβαναν καλσιτριόλη, δια-

φορά που τελικά δεν ήταν σημαντική(179).

Επίσης οι Shoji και συν. μελέτησαν 162 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς 

που λάμβαναν βιταμίνη D3 από το στόμα (δόση από 0,25-1,5 μg/24ωρο 

με μέση δόση 0,5 μg/24ωρο) και 80 μάρτυρες που δεν λάμβαναν αγω-

γή. Διαπίστωσαν ότι η χρήση της βιταμίνης D3 από το στόμα σχετίζονταν 

με μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο. Η μελέτη αυτή ήταν η 

πρώτη που έδειξε ότι η αλφακαλσιφερόλη έχει προστατευτική επίδραση 

στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα των ασθενών με τελικό στάδιο ΧΝΝ(180).

Οι Wolf και συν. στις ΗΠΑ μελέτησαν 825 πρωτο-εντασσόμενους αι-

μοκαθαιρόμενους ασθενείς που προέρχονταν από 569 μονάδες αιμοκά-
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θαρσης. Μόνο το 22% είχε επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)D3>30 ng/ml, ενώ το 

60% είχε επίπεδα μεταξύ 10-30 ng/ml. Οι υπόλοιποι (18%) είχαν σοβαρή 

έλλειψη της βιταμίνης 25(ΟΗ)D3 (<10 pg/ml)(181). Αυτοί που είχαν επίπεδα 

βιταμίνης 25(ΟΗ)D3<10 pg/ml είχαν σημαντικά αυξημένες όλες τις αιτίες 

θανάτου, σε σύγκριση μ’ όσους είχαν επίπεδα βιταμίνης 25(ΟΗ)D3 φυσιο-

λογικά κατά τις πρώτες 90 ημέρες θεραπείας με αιμοκάθαρση. Δεν διαπι-

στώθηκε αυξημένος κίνδυνος πρόωρου θανάτου (πρώτες 90 ημέρες) στα 

άτομα με επίπεδα 25(ΟΗ)D3 από 6-13 pg/ml, σε σύγκριση μ’ αυτά που 

είχαν επίπεδα>13 pg/ml(181).

Τέλος σε 67399 αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς των ΗΠΑ (29021 υπό 

παρικαλσιτόλη και 38378 υπό καλσιτριόλη) μελέτησαν για 36 μήνες την 

επιβίωση και διαπίστωσαν ότι η ομάδα που λάμβανε παρικαλσιτόλη είχε 

8% καλύτερη επιβίωση (59% έναντι 51%). Όταν μάλιστα ορισμένους που 

λάμβαναν παρικαλσιτόλη τους χορήγησαν καλσιτριόλη (p<0,001) και το 

αντίθετο, διαπίστωσαν και πάλι την υπεροχή της παρικαλσιτόλης (αυτοί 

που λάμβαναν παρικαλσιτόλη είχαν στα επόμενα 2 χρόνια επιβίωση 73% 

και αυτοί που λάμβαναν καλσιτριόλη 64%)(70).

Παθογένεια: Είναι γνωστό ότι οι αιφνίδιοι θάνατοι στους αιμοκαθαιρό-

μενους ασθενείς κυμαίνονται από 1,4-25%(182,183). Το διάστημα Q-T απο-

τελεί δείκτη που υποδηλώνει τη διάρκεια της κοιλιακής εκπόλωσης και 

απαναπόλωσης και η παράτασή του ίσως προδιαθέτει σε επανείσοδο του 

ερεθίσματος και αρρυθμίες. Ασθενείς με παρατεταμένο Q-T διάστημα, που 

ήταν κατά τα άλλα υγιείς ή και υπερτασικοί, είχαν αυξημένη καρδιαγγειακή 

θνησιμότητα(184), ενώ σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς ένα παρατεταμένο 

Q-T αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα ολικής και καρδιαγ-

γειακής θνησιμότητας και δείχνει τάση για αρρυθμίες και για θάνατο απ’ 

αυτές(185).
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Ερωτήσεις

1. Η λήψη υπεριώδους ακτινοβολία είναι:

α) Περισσότερη κοντά στον Ισημερινό;

β) Λιγότερη κοντά στον Ισημερινό;

γ) Περισσότερη το χειμώνα;

δ) Λιγότερη το χειμώνα;

ε) Τα α και δ είναι σωστά;

στ) Τα β και γ είναι σωστά;

2. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ αρτηριακής υπέρτασης και βιταμίνης 

D3;

α) Τα μειωμένα επίπεδα βιταμίνης D3 σχετίζονται με υπέρταση;

β) Τα αυξημένα επίπεδα βιταμίνης D3 σχετίζονται με υπέρταση;

γ) Δεν υπάρχει συσχέτιση επιπέδων βιταμίνης D3 και υπέρτασης;

δ) Η χορήγηση βιταμίνης D3 δεν επηρεάζει τα επίπεδα της αρτηριακή πίε-

σης;

3. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D3 διαπιστώθηκε επιδημιολογικά ότι:

α) Σχετίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα ορισμένων καρκίνων;

β) Σχετίζονται με την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη;

γ) Σχετίζονται με συχνότερη εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;

4. Τα επίπεδα της βιταμίνης D3 στο αίμα φυσιολογικών ατόμων:

α) Δεν είναι γενικά ικανοποιητικά;

β) Εξαρτώνται από την απόσταση της χώρας κατοικίας των ατόμων από τον 
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Ισημερινό (υψηλότερα στις περί τον ισημερινό χώρες);

γ) Εξαρτώνται από το χρώμα του δέρματος, την έκθεση στον ήλιο και την 

χρήση προστατευτικών αλοιφών έναντι του ήλιου;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;

5. Είναι απαραίτητη η χορήγηση βιταμίνης D3 στους ανθρώπους των 

Δυτικών χωρών;

α) Ναι στους περισσότερους;

β) Ναι σε όσους εκτίθενται στον ήλιο ελάχιστα;

γ) Ναι αν είναι μαύροι ή παχύσαρκοι;

δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά;

Απαντήσεις

1. ε

2. β

3. δ

4. δ

5. δ
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Η χρήση των ασβεστιομιμητικών,
των διφωσφονικών και της καλσιτονίνης

Βασίλειος Δεβετζής
Ειδικευόμενος Νεφρολογίας

Στυλιανός Παναγούτσος
Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

1. Ασβεστιομιμητικά

Κύρια σημεία

- Τα καλσιμιμητικά (ασβεστιομιμητικά) μιμούνται ή ενισχύουν τη δράση και τα 

αποτελέσματα του εξωκυττάριου ασβεστίου στο επίπεδο του υποδοχέα (αντίληψης) 

του ασβεστίου (CaSR-Calcium sensing receptor) στους παραθυρεοειδείς αδένες, 

στους νεφρούς και στα οστά

- Το cinacalcet φαίνεται να αποτελεί εναλλακτική θεραπεία της παραθυρεοειδε-

κτομής σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΠΥΠΘ), οι οποίοι δεν 

πληρούν τα κριτήρια ή δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν

- Το cinacalcet είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του δευτερο-

παθούς υπερπαραθυρεοεισμού (ΔΥΠΘ) της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) και η 

δράση του είναι ανεξάρτητη από τη χρήση βιταμίνης D3

- Για τη θεραπεία του ΔΥΠΘ το cinacalcet χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό 

με βιταμίνη D3

- Φαίνεται ότι το cinacalcet έχει θετική επίδραση στον εμμένοντα ΥΠΘ της με-

ταμόσχευσης, χωρίς ωστόσο η χρήση του να είναι σαφώς τεκμηριωμένη, εξαιτίας 

έλλειψης μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών

- Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες των KDIGO (Kidney Disease Improv-
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ing Global Outcomes) του 2009, προτείνουν για την αντιμετώπιση του ΔΥΠΘ σε 

ασθενείς με ΧΝΝ 5ου σταδίου τη χρήση καλσιτριόλης ή αναλόγων της βιταμίνης D3 ή 

καλσιμιμητικών ή και συνδυασμού καλσιμιμητικών με καλσιτριόλη ή αναλόγων της 

βιταμίνης D3, με στόχο τη διατήρηση της iPTH σε επίπεδα 2πλάσια έως 9πλάσια 

των ανώτερων φυσιολογικών ορίων

1.1. Εισαγωγή

Τα καλσιμιμητικά (ασβεστιομιμητικά) τελεολογικά είναι οι παράγοντες 

εκείνοι, ενδογενείς ή εξωγενείς, οι οποίοι μιμούνται ή ενισχύουν τη δράση 

και τα αποτελέσματα του εξωκυττάριου ασβεστίου στο επίπεδο του υπο-

δοχέα (αντίληψης) του ασβεστίου (CaSR-Calcium sensing receptor). Ο 

τρόπος δράσης των συνθετικών καλσιμιμητικών τα κατέστησε τα τελευταία 

χρόνια δυνητικούς φαρμακολογικούς παράγοντες για την καταστολή της 

έκκρισης παραθορμόνης (PTH) από τους παραθυρεοειδείς αδένες ασθε-

νών με υπερπαραθυρεοειδισμό οποιασδήποτε αιτιολογίας(1). Μετά από 

σειρά προκλινικών και κλινικών μελετών, η πρωτότυπη ουσία cinacalcet 

με την εμπορική ονομασία Sensipar®(2) στις ΗΠΑ και Mimpara®(3) στην 

Ευρώπη έχει πάρει ένδειξη για τη αντιμετώπιση:

α. του δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού σε ασθενείς με ΧΝΝ τελι-

κού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας,

β. της υπερασβεστιαιμίας σε ασθενείς με καρκίνο των παραθυρεοειδών 

αδένων και

γ. της υπερασβεστιαιμίας του πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού 

σε ασθενείς όπου η παραθυρεοειδεκτομή αντενδείκνυται ή δεν είναι κα-

τάλληλη.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στη χρήση των παραπάνω σκευασμάτων 

από πληθώρα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.
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Υποδοχέας (αντίληψης) του εξωκυττάριου ασβεστίου (CaSR-

calcium sensing receptor): Ο υποδοχέας του ασβεστίου ή υποδοχέας 

αντίληψης/αίσθησης του εξωκυττάριου ασβεστίου ανακαλύφθηκε και κλω-

νοποιήθηκε μόλις το 1993 από βόειο παραθυρεοειδή(4). Ανήκει στη κατηγο-

ρία των υποδοχέων που συνδέονται με G-πρωτεΐνες και αποτελείται από 

μία δίλοβη εξωκυττάρια περιοχή, 7 υδρόφοβες διαμεμβρανικές έλικες και 

μία ενδοκυττάρια καρβοξυτελική περιοχή που συνδέεται και ενεργοποιεί 

μία G-πρωτεΐνη. Αυτή με τη σειρά της ενεργοποιεί την φωσφολιπάση C 

και αναστέλλει την αδενυλική κυκλάση, δίνοντας έτσι το έναυσμα για ένα 

καταρράκτη ενδοκυττάριων σημάτων, με τελικό αποτέλεσμα την απελευ-

θέρωση ασβεστίου από τις ενδοκυττάριες αποθήκες (ενδοπλασματικό δί-

κτυο) στο κυτταρόπλασμα και κατ’ αυτό τον τρόπο την μείωση της έκκρισης 

PTH από τα κύτταρα των παραθυρεοειδών. O CaSR βρίσκεται σε διάφο-

ρους τύπους κυττάρων σ’ όλο σχεδόν τον ανθρώπινο οργανισμό, ωστόσο 

η έκφρασή του στους παραθυρεοειδείς, στους νεφρούς και στα οστά είναι 

αυτή που καθορίζει το σημαντικό του ρόλο στην ομοιόσταση του Ca2+ και 

ως εκ τούτου στη ρύθμιση της έκκρισης PTH(1,5-7). Πολύ μικρές μεταβολές 

της συγκέντρωσης του Ca2+ αρκούν για να ενεργοποιήσουν τον CaSR, 

έτσι ώστε να πιθανολογείται η ύπαρξη περισσότερων από ένα σημείων 

σύνδεσης του Ca2+ στον υποδοχέα. Είναι ενδιαφέρον ότι τα καλσιμιμητικά 

φάρμακα που διατίθενται αυτή τη στιγμή στο εμπόριο (cinacalcet) συνδέ-

ονται σε διαφορετικό σημείο του CaSR, το οποίο μάλιστα βρίσκεται στην 

διαμεμβρανική περιοχή του υποδοχέα, ευαισθητοποιώντας τον στην ενερ-

γοποίηση από το εξωκυττάριο Ca2+(1).

Στους παραθυρεοειδείς αδένες ο CaSR εκφράζεται στα βασικά κύτταρα 

και ρυθμίζει την έκφραση του γονιδίου της PTH, τη σύνθεση και έκκρισή 

της και τον πολλαπλασιασμό των παραθυρεοειδικών κυττάρων, ανάλογα 
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με τα επίπεδα του Ca2+. Επίσης, αυξάνει την τοπική έκφραση του υποδο-

χέα της βιταμίνης D3 (VDR) και έτσι ενισχύει τη γνωστή ανασταλτική δράση 

της βιταμίνης D3 στην PTH. Παρομοίως, η βιταμίνη D3 φαίνεται να αυξάνει 

την έκφραση του CaSR, δρώντας εμμέσως στην καταστολή της σύνθεσης 

και έκκρισης PTH(1,6).

Στους νεφρούς ο CaSR εκφράζεται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, 

στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και στον άπω νεφρώνα, 

διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της επαναρρόφησης και 

έκκρισης Ca2+ διαμέσου αύξησης της έκφρασης των VDR και αναστολής 

της σύνθεσης βιταμίνης D3
(1,6).

Στα οστά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο CaSR εκφράζεται, τόσο στους οστε-

οβλάστες, όσο και στους οστεοκλάστες και στα χονδροκύτταρα, ενώ η 

ενεργοποίησή του οδηγεί σε σχηματισμό οστού και αναστολή της οστικής 

απορρόφησης(1,6).

2.2. Περί ασβεστιομιμητικών

Τα καλσιμιμητικά διακρίνονται σε δύο τύπους: τα τύπου 1, που περιλαμ-

βάνουν το ίδιο το Ca2+ και άλλες κατιονικές ενώσεις (δισθενή και τρισθενή 

ανόργανα κατιόντα, πολυαμίνες, αμινογλυκοσίδες, πολυσθενή αμινοξέα 

και πεπτίδια) που ενεργοποιούν άμεσα τον CaSR και τα τύπου 2, τα οποία 

δεν έχουν αμιγώς αγωνιστική δράση στον υποδοχέα, παρά δρουν ως αλ-

λοστερικοί τροποποιητές του και τον καθιστούν έτσι πιο ευαίσθητο στο ήδη 

υπάρχον Ca2+(6). Τα πρώτα ισχυρά και εκλεκτικά καλσιμιμητικά ανακαλύ-

φθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα πειραματικά πρωτόκολλα στα 

μέσα της 10ετίας του ΄90, επιφέροντας ενθαρρυντικά αποτελέσματα, κα-

θώς φάνηκε ότι αναστέλλουν σε μεγάλο βαθμό την έκκριση PTH με προ-
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ϋπόθεση την παρουσία Ca2+(8,9). Μάλιστα τα πρώτης γενιάς καλσιμιμητικά, 

τουτέστιν το NPS R-568 και το αποχλωριωμένο παράγωγό του NPS R-467 

επέφεραν σημαντική μείωση της PTH και του ολικού Ca2+, ενώ παράλ-

ληλα ελάττωσαν τον πολλαπλασιασμό των παραθυρεοειδικών κυττάρων 

και βελτίωσαν τον οστικό μεταβολισμό σε πειραματικά μοντέλα ΧΝΝ(10,11). 

Ωστόσο, αποσύρθηκαν γρήγορα και υποσκελίστηκαν από τη ανακάλυψη 

του cinacalcet που θεωρείται καλσιμιμητικό φάρμακο δεύτερης γενιάς με 

πιο προβλεπόμενες και σταθερές φαρμακοκινητικές ιδιότητες. Όλα τα καλ-

σιμιμητικά φάρμακα τύπου 2 είναι παράγωγα της φαινυλαλκυλαμίνης(1).

2.2.1. Κλινικές εφαρμογές των καλσιμιμητικών

2.2.1.1. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΠΥΠΘ)

Κλινική εικόνα - Παθογένεια: Ο ΠΥΠΘ αποτελεί ενδοκρινική διαταρα-

χή που χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή PTH. Τα αίτια της διαταραχής 

αυτής είναι κατά σειρά συχνότητας το μονήρες αδένωμα ενός παραθυρεο-

ειδούς αδένα (80%), η διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών (15%), 

πολλαπλά αδενώματα των παραθυρεοειδών (5%) και σπανιότερα το καρ-

κίνωμα (<1%). Η επίπτωση του ΠΥΠΘ ανέρχεται σε περίπου 3-4/1000 στο 

γενικό πληθυσμό, ενώ αυξάνεται στις μεταμμηνοπαυσιακές γυναίκες(12-14). 

Παλαιότερα, η διάγνωση του ΠΥΠΘ γινόταν κυρίως κλινικά από τα συ-

μπτώματα υποτροπιάζουσας νεφρολιθίασης, οστικής νόσου (ινώδης κυ-

στική οστεΐτιτδα) και σοβαρής υπερασβεστιαιμίας (νευρομυικές διαταρα-

χές, αφυδάτωση κ.ά) που συνοδεύουν το σύνδρομο. Ωστόσο, σήμερα η 

νόσος διαγιγνώσκεται σε πολύ πρωιμότερα στάδια, καθώς ο βιοχημικός 

έλεγχος ρουτίνας είναι πλέον διαθέσιμος σε ολοένα μεγαλύτερο τμήμα του 
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γενικού πληθυσμού παγκοσμίως. Έτσι οι περισσότερες περιπτώσεις διαγι-

γνώσκονται τα τελευταία χρόνια στο στάδιο του ασυμπτωματικού ή μέτρι-

ας βαρύτητας υπερπαραθυρεοειδισμού(14). Κατ’ αντιστοιχία η χειρουργική 

αντιμετώπιση με εκτομή των πασχόντων αδένων που αποτελεί τη θερα-

πεία εκλογής σε συμπτωματικούς ασθενείς με βαριά νόσο, τείνει να αντι-

κατασταθεί, εν μέρει τουλάχιστον, από τη συντηρητική ή και φαρμακευτική 

αντιμετώπιση σε πιο ήπια ή ασυμπτωματική νόσο(1). Έτσι, έχουν πλέον 

θεσπιστεί ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης σε ασθενείς με ασυμπτω-

ματικό ΠΥΠΘ οι οποίες είναι(15):

α) ασβέστιο ορού>1 mg/dl πάνω από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια,

β) ασβέστιο ούρων 24ώρου: αδιάφορο,

γ) κάθαρση κρεατινίνης<60 ml/min,

δ) οστική πυκνότητα: Τ-score<-2,5 σε οποιοδήποτε σημείο ή ιστορικό 

προηγηθέντος κατάγματος καταπόνησης και

ε) ηλικία<50 έτη.

Οι υπόλοιποι ασθενείς που δεν επιθυμούν ή δεν κρίνεται σκόπιμο να 

χειρουργηθούν ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να αντι-

μετωπιστούν συντηρητικά με προϋπόθεση την παρακολούθηση του ολι-

κού Ca2+ και της κρεατινίνης ετησίως και της οστικής πυκνότητας κάθε 1-2 

έτη(15). Στο σημείο αυτό έρχεται να συνεισφέρει η φαρμακευτική αντιμετώ-

πιση στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι σήμερα 4 κατηγορίες φαρμάκων, 

τα διφωσφονικά, τα οιστρογόνα, οι εκλεκτικοί τροποποιητές των οιστρο-

γονικών υποδοχέων και τα καλσιμιμητικά. Το cinacalcet ωστόσο φαίνεται 

να είναι μοναδική φαρμακευτική θεραπεία, η οποία ελαττώνει τη συγκέ-

ντρωση του ασβεστίου σε χρόνια βάση και έτσι να αποτελέσει εναλλακτική 

θεραπεία σε ασθενείς με ΠΥΠΘ(1).

Τα καλσιμιμητικά στον ΠΥΠΘ: Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι το cinacal-
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cet βελτιώνει το μεταβολικό προφίλ και μειώνει το ασβέστιο και την PTH 

σε ασθενείς με ΠΥΠΘ, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα(12). 

Μάλιστα το ολικό Ca2+ φαίνεται να ελαττώνεται ήδη από τη δεύτερη δόση 

του φαρμάκου, ενώ και σε χορήγηση ενός έτους, το 73% των ασθενών 

αποκατέστησαν φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και μείωσαν την PTH 

κατά 7,6%, χωρίς όμως μεταβολή στην οστική πυκνότητα. Παρόμοια απο-

τελέσματα στο ασβέστιο, την PTH και την οστική πυκνότητα είχε και η μα-

κρόχρονη χορήγηση του φαρμάκου επί 5,5 έτη, σε δόση 50 mg δύο φορές 

την ημέρα. Ακόμη και σε ασθενείς με ανθεκτικό ΠΥΠΘ και σοβαρή υπε-

ρασβεστιαιμία (>12,5 mg/dl), το cinacalcet σε δοσολογία από 60-360 mg, 

ελάττωσε σημαντικά τα επίπεδα του ολικού Ca2+ και βελτίωσε την ποιότητα 

ζωής. Με βάση τα παραπάνω και ύστερα από συγκεντρωτικές αναλύσεις 

φάνηκε ξεκάθαρα ότι το cinacalcet είναι αποτελεσματικό στη μείωση του 

ολικού Ca2+ και της PTH σε ασθενείς με ΠΥΠΘ(12).

Επιπρόσθετα, το cinacalcet μπορεί να φανεί χρήσιμο στη θεραπεία 

ασθενών με εμμένουσα υπερασβεστιαιμία μετά από ανεπιτυχή παραθυρε-

οειδεκτομή, αφού ελαττώνει το ολικό Ca2+ και την PTH όχι μόνο σε βραχεία, 

αλλά και σε παρατεταμένη χορήγηση(16).

Όσον αφορά στον καρκίνο του παραθυρεοειδούς, το cinacalcet φάνηκε 

να είναι αποτελεσματικό και σε περιπτώσεις ανεγχείρητων όγκων και ανθε-

κτική υπερασβεστιαιμία, καθώς ελάττωσε σημαντικά τα επίπεδα του ολικού 

Ca2+ του ορού, χωρίς ωστόσο σημαντική μείωση της PTH ή βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Παρ’ όλα αυτά και με δεδομένο ότι η θνητότητα της νόσου 

σχετίζεται με τη βαριά υπερασβεστιαιμία, το cinacalcet φαίνεται να αποτε-

λεί σημαντικό βοήθημα στην αντιμετώπιση τέτοιων ασθενών, ενώ δεν απο-

κλείεται να έχει θέση και στην προεγχειρητική αντιμετώπισή τους(1,12,17).

Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη των Moyes και συν. σχετικά με τη χρήση 
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του cinacalcet σε ΠΥΠΘ στα πλαίσια πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας 

(MEN) τύπου 1. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπου ο ΠΥΠΘ έχει μία διεισδυτι-

κότητα που αγγίζει το 100%, που οφείλεται κυρίως σε διάχυτη υπερπλασία 

των παραθυρεοειδών και συνοδεύεται από πολλές ανεπιτυχείς χειρουργι-

κές παρεμβάσεις, το cinacalcet προσφέρει μία εναλλακτική θεραπευτική 

οδό, μειώνοντας τα επίπεδα του ασβεστίου και της PTH(18).

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, το cinacalcet επιδεικνύει επαρκή 

αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση πλείστων περιπτώσεων ΠΥΠΘ. 

Άλλωστε, εκτός από την ήδη αναφερθείσα μείωση του ασβεστίου και της 

PTH, επιδρά και σε διάφορα άλλα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα του 

συνδρόμου. Συγκεκριμένα, διαμέσου της ελάττωσης της PTH προκαλεί 

ελάττωση της έκφρασης του FGF-23 και με τον τρόπο αυτό μείωση της 

φωσφατουρίας και αύξηση των επιπέδων του φωσφόρου. Δεν επηρεάζει 

την οστική πυκνότητα, δε φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης νε-

φρολιθίασης παρά τη μικρή αύξηση του ασβεστίου των ούρων και συνδέε-

ται με βελτίωση γνωστικών και διανοητικών διαταραχών που συνοδεύουν 

τον ΠΥΠΘ, καθώς και παραμέτρων ποιότητας ζωής(19).

Ο τρόπος χορήγησης και η δοσολογία του φαρμάκου δεν έχουν απο-

σαφηνιστεί και στις περισσότερες μελέτες διακυμάνθηκε από 60-360 mg 

2-4 φορές την ημέρα, με το «σχήμα» των πολλαπλών δόσεων να κερδίζει 

έδαφος, διότι μιμείται την παλμική έκκριση της PTH(19).

Σε σύγκριση όμως με την κλασική χειρουργική παραθυρεοειδεκτομή δε 

φαίνεται να αυξάνει την οστική πυκνότητα, η οποία παραμένει σταθερή 

κατά τη χορήγησή του. Συνεπώς, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί συνολικά 

ως μία φαρμακευτική παραθυρεοειδεκτομή. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι ο ΠΥΠΘ υποτροπιάζει σ’ ένα ποσοστό 25-40% σε 

χρονικό διάστημα 15 και πλέον ετών, δεδομένο που εγείρει ερωτήματα 
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σχετικά με την ορθότητα της μακροχρόνιας χρήσης του φαρμάκου, αν συ-

νυπολογιστεί μάλιστα και το πολύ υψηλό του κόστος(1). Το σκεπτικό αυτό 

ενισχύεται και από την απουσία δεδομένων που αφορούν στην επίδραση 

του cinacalcet στη θνητότητα και νοσηρότητα των σχετικών νοσημάτων.

2.2.1.2. Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΔΥΠΘ)

Παθογένεια: Η διαφορά του ΔΥΠΘ από τον ΠΥΠΘ είναι ότι η αύξη-

ση της PTH αποτελεί αντιρροπιστικό μηχανισμό στα ελαττωμένα επίπεδα 

ολικού Ca2+ και όχι αμιγή διαταραχή των παραθυρεοειδών καθ’ εαυτών. Η 

συχνότερη αιτία ΔΥΠΘ είναι η ΧΝΝ(14). Στη ΧΝΝ η ικανότητα των νεφρών 

να αποβάλλουν τον φώσφορο ελαττώνεται οδηγώντας έτσι σε συσσώρευ-

σή του στο ορό, ενώ παράλληλα μειώνεται και η σύνθεση της ενεργού 

μορφής της βιταμίνης D3, της καλσιτριόλης [1,25(OH)2D3], εξαιτίας μειωμέ-

νης δραστικότητας του ενζύμου CYP27B1 (1α-υδροξυλάση) στους δυσλει-

τουργούντες νεφρούς(20,21). Ο ΔΥΠΘ με την αύξηση της PTH παρατηρείται 

νωρίς κατά την εξέλιξη της νεφρικής νόσου, πριν ακόμα διαταραχθούν τα 

επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στον ορό. Οι προκαλούμενες κλινικές 

και εργαστηριακές διαταραχές (υπερφωσφαταιμία, αύξηση του γινομένου 

CaxP κ.ά) συσχετίζονται σαφώς με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα(22-

24). Επομένως, κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπισή τους με στόχο την υπο-

στροφή και διόρθωση όλου του συνδρόμου.

Η ανταπόκριση των παραθυρεοειδών στο εξωκυττάριο ασβέστιο είναι 

άμεση, τόσο που μικρές μόνο μεταβολές στη συγκέντρωση του ασβεστίου, 

που γίνονται αντιληπτές διαμέσου του CaSR, δύνανται να προκαλέσουν 

σημαντικές μεταβολές στα επίπεδα της PTH. Ωστόσο, στη ΧΝΝ παρατη-

ρείται ελάττωση της έκφρασης του CaSR στους παραθυρεοειδείς, με απο-
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τέλεσμα οι αδένες να καθίστανται ανθεκτικοί στην αντίληψη του ασβεστίου 

και ως εκ τούτου να αυξάνουν τη σύνθεση και έκκριση PTH. O χρόνος 

απόκρισης των παραθυρεοειδών εξαρτάται από τον τύπο και τη διάρκεια 

του υπασβεστιαιμικού ερεθίσματος και ποικίλλει από δευτερόλεπτα για την 

έκκριση της PTH, έως ημέρες για τη διέγερση της γονιδιακής έκφρασης 

και σύνθεσή της, μέχρι και εβδομάδες για την έναρξη του πολλαπλασια-

σμού των παραθυρεοειδικών κυττάρων και την υπερπλασία των αδένων. 

Το αποτέλεσμα είναι η εκσημασμένη αύξηση της PTH που επιφέρει αντιρ-

ροπιστική αύξηση του ασβεστίου, με στόχο την επαναφορά του στα φυσι-

ολογικά επίπεδα.

Για την αντιμετώπιση αυτής της επιβλαβούς διαταραχής της ομοιόστα-

σης του ασβεστίου και του φωσφόρου χρησιμοποιούνται ήδη διάφορες 

φαρμακευτικές ουσίες μεταξύ των οποίων και τα καλσιμιμητικά.

Τα καλσιμιμητικά στον ΔΥΠΘ σε ΧΝΝ 5ου σταδίου υπό υποκατά-

σταση της νεφρικής λειτουργίας: Οι ενδείξεις κλινικής αποτελεσματικό-

τητας του cinacalcet φάνηκαν ήδη από αρκετές κλινικές μελέτες πριν από 

την έγκρισή του για χρήση στον άνθρωπο από τον Αμερικανικό ή τον Ευ-

ρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων. Στις μελέτες αυτές, είτε τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες, είτε όχι, το cinacalcet προστιθέμενο στην κλασική θεραπεία 

με δεσμευτικά του φωσφόρου και ανάλογα της βιταμίνης D3 προκάλεσε 

στατιστικά σημαντική μείωση της PTH, του Ca, του P και του CaxP(6,25-27) σε 

σχέση με τη βασική θεραπεία. Σε μία μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη των 

Block και συν. το cinacalcet φάνηκε ότι ήταν ασφαλές και αποτελεσματικό 

στην αντιμετώπιση ασθενών υπό αιμοκάθαρση με ΔΥΠΘ, οι οποίοι λάμβα-

ναν ήδη αγωγή με φωσφοροδεσμευτικά (90%) ή και βιταμίνη D3 (60-70%). 

Όχι μόνο η PTH (-43%), αλλά και το ασβέστιο, ο φώσφορος και το γινόμενο 

CaxP (-15%) ελαττώθηκαν σημαντικά στην ομάδα των ασθενών που έλα-
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βαν cinacalcet συγκριτικά με την ομάδα που έλαβε placebo, με συχνότερες 

ανεπιθύμητες ενέργειες την εμφάνιση ναυτίας και εμέτου, ενώ υπασβεστι-

αιμία παρατηρήθηκε στο 5%, συγκριτικά με 1% στην ομάδα που έλαβε 

placebo(28). Είναι αξιοσημείωτο ότι η μείωση της PTH επήλθε ανεξάρτητα 

από τη βαρύτητα του ΔΥΠΘ ή τη δόση της χορηγούμενης βιταμίνης D3. Τα 

ίδια αποτελέσματα είχε και μία άλλη μεγάλη μελέτη, όχι μόνο σε ασθενείς 

υπό αιμοκάθαρση, αλλά και σ’ αυτούς που υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή 

κάθαρση(29). Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη 

CUPID ειδικά σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση από το Πανεπιστήμιο 

της Σεούλ (Ν. Κορέα). Εξάλλου, τα οφέλη της θεραπείας με cinacalcet φά-

νηκε ότι διατηρούνται και σε πιο μακροχρόνια χορήγηση(30).

Οι συγκεντρωτικές αναλύσεις που έγιναν στη συνέχεια έδειξαν ότι η 

προσθήκη cinacalcet υπερέχει έναντι μόνο της κλασικής θεραπείας με φω-

σφοροδεσμευτικά και βιταμίνη D3, στην επίτευξη των στόχων των κατευ-

θυντήριων οδηγιών NKF-K/DOQI για το Ca, P, CaxP και PTH. Αυτό έδειξε 

και μία μετα-ανάλυση 8 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών(31), καθώς 

επίσης η μελέτη OPTIMA, στην οποία η θεραπεία με cinacalcet σε συνδυ-

ασμό (73%) ή όχι με μικρές δόσεις αναλόγων της βιταμίνης D3 αύξησε τα 

ποσοστά επίτευξης των στόχων των κατευθυντήριων οδηγιών KDOQI συ-

γκριτικά με την κλασική θεραπεία με φωσφοροδεσμευτικά ή και βιταμίνη D3 

(81%)(32). Αργότερα η μελέτη ACHIEVE έδειξε ότι το cinacalcet μαζί με μικρή 

δόση βιταμίνης D3 βελτιώνει τη θεραπεία του ΔΥΠΘ σε αιμοκαθαιρόμενους 

ασθενείς συγκριτικά με τη μονοθεραπεία με βιταμίνη D3 σε ευέλικτες δόσεις 

(έως 13,9±10,4 μg/εβδομάδα ισοδύναμα παρικαλσιτόλης)(33). Μαζί μ’ όλα 

τα άλλα, το cinacalcet φαίνεται να ελαττώνει το ποσοστό της παραθυρεο-

ειδεκτομής κατά 93% και τον κίνδυνο κατάγματος κατά 54%, να βελτιώνει 

τις βιοχημικές παραμέτρους του οστικού μεταβολισμού και της οστικής πυ-
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κνότητας, ενώ παράλληλα να μειώνει τις νοσηλείες για καρδιαγγειακά συμ-

βάματα. Αν και η συνολική θνητότητα δε φάνηκε να ελαττώνεται στατιστικά 

σημαντικά, οι ευεργετικές δράσεις του cinacalcet σε παράγοντες που επη-

ρεάζουν τη θνητότητα μπορεί στο μέλλον να αποδειχτεί πολύτιμη(14,34-36). 

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις από μικρές σειρές ασθενών, ότι το cinacal-

cet προκαλεί ελάττωση της υπερπλασίας των παραθυρεοειδών αδένων σε 

αιμοκαθαιρόμενους, καθώς και μερική υποστροφή της ινώδους κυστικής 

οστεΐτιδας(1,37,38). Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι τα δεδομένα για τα κλινικά 

αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από αναδρομικής φύσης μελέτες με 

αποτέλεσμα να έχουν μικρή ισχύ τεκμηρίωσης, ενώ για το σκοπό αυτό 

έχουν σχεδιαστεί δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες.

Η μελέτη ADVANCE αξιολόγησε τα αποτελέσματα τη χορήγησης cina-

calcet με μικρή δόση βιταμίνης D3 συγκριτικά με τη χρήση μόνο βιταμίνης 

D3 στην αγγειακή επασβέστωση ασθενών υπό αιμοκάθαρση. Τα αποτελέ-

σματα έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν cinacalcet παρουσίασαν βραδύ-

τερη εξέλιξη της επασβέστωσης στα αγγεία και τις καρδιακές βαλβίδες(39). 

Απ’ την άλλη, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα της 

μελέτης EVOLVE, η οποία είναι μία φάσης 3 τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 

κλινική μελέτη, που έχει στόχο να αξιολογήσει την επίδραση της χορήγη-

σης cinacalcet μαζί με την κλασική θεραπεία με βιταμίνη D3 και φωσφορο-

δεσμευτικά στα καρδιαγγειακά συμβάματα και στη συνολική θνησιμότητα 

3800 ασθενών υπό αιμοκάθαρση(40).

Τα παραπάνω δεδομένα καταδεικνύουν ότι το cinacalcet είναι εξαιρε-

τικά αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του ΔΥΠΘ και η δράση του είναι 

ανεξάρτητη από τη χρήση βιταμίνης D3. Χαρακτηριστικά, οι δόσεις της βιτα-

μίνης D3 μπορούν να ελαττωθούν όταν συγχορηγείται το cinacalcet. Ωστό-

σο, δεν υπάρχουν ακόμη δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση 
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του ως μονοθεραπεία(20). Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι στις μελέτες που 

προαναφέρθηκαν δεν έγινε απευθείας σύγκριση της αποτελεσματικότητας 

του cinacalcet στον ΔΥΠΘ με κάποιο από τα διαθέσιμα ανάλογα βιταμίνης 

D3 με παράλληλη τιτλοποίηση της δοσολογίας ανάλογα με τα κλινικοερ-

γαστηριακά ευρήματα. Επιπρόσθετα, μία πρόσφατη αναδρομική μελέτη 

συλλέγοντας στοιχεία από μία βάση δεδομένων των ΗΠΑ έδειξε τελείως δι-

αφορετικά αποτελέσματα στην επίπτωση της παραθυρεοειδεκτομής, όταν 

συνέκρινε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με παρικαλσιτόλη και cinacalcet 

με σαφή υπεροχή της πρώτης. Η συνολική προσαρμοσμένη μείωση του 

κινδύνου για παραθυρεοειδεκτoμή άγγιξε το 79% στους ασθενείς που έλα-

βαν παρικαλσιτόλη συγκριτικά με την ομάδα του cinacalcet(41). Παρομοί-

ως, η μελέτη IMPACT SHPT αναμένεται να δώσει νέες πληροφορίες όσον 

αφορά στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας με cinacalcet και χαμηλές 

δόσεις βιταμίνης D3 (δοξερκαλσιφερόλη ή αλφακαλσιδόλη) σε σύγκριση με 

την παρικαλσιτόλη ως μονοθεραπεία(42).

Όσον αφορά στον τρόπο λήψης του φαρμάκου, η περίληψη χαρακτηρι-

στικών του προϊόντος συνιστά να λαμβάνεται στη διάρκεια του γεύματος, 

είτε λίγο μετά από αυτό(2). Ο τύπος του γεύματος (υψηλής ή χαμηλής πε-

ριεκτικότητας σε λιπαρά) δε φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη φαρμακο-

κινητική του cinacalcet, ενώ αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητά του συγκριτικά 

με τη λήψη σε κατάσταση νηστείας(43). Φαίνεται ότι η χορήγησή του στο 

γεύμα κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης δεν διαφέρει σε αποτελεσματι-

κότητα από τη λήψη με το πρώτο μεγάλο γεύμα μετά την αιμοκάθαρση(44). 

Εναλλακτικά, έχει προταθεί και η χορήγησή του cinacalcet δύο φορές την 

εβδομάδα με το βασικό γεύμα σε μεγαλύτερες δόσεις, ξεκινώντας από≥90 

mg με ίδια αποτελέσματα στην καταστολή της PTH, αλλά με τάση μείωσης 

των ανεπιθύμητων ενεργειών(45).
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Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του cinacalcet με επίπτωση≥5% 

αφορούν στο γαστρεντερικό σύστημα και είναι η ναυτία, οι έμετοι και διάρ-

ροια με συχνότητα που κυμαίνεται από 20-30%(2).

Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει την ευρεία 

καθιέρωση της χρήσης του cinacalcet είναι η σχέση κόστους-αποτελεσμα-

τικότητας, με δεδομένο το υψηλό κόστος του. Χαρακτηριστικά, η θερα-

πεία με cinacalcet εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 300 δολάρια/μήνα για τη 

δόση των 30 mg/24ωρο, έως και 2000 δολάρια/μήνα για τη δόση των 180 

mg/24ωρο(1), γεγονός που, ιδίως σήμερα, καθιστά τη χρήση του αδύνατη 

από πολλά δημόσια συστήματα υγείας. Επομένως, απαιτούνται επιπρό-

σθετες, καλά τεκμηριωμένες μελέτες σχετικά με την επίδραση του cinacal-

cet στα κλινικά αποτελέσματα και την επιβίωση, οι οποίες θα καθορίσουν 

την κλινική του χρησιμότητα σε συγκεκριμένους ασθενείς.

Έως τότε, αυτό που προτείνεται από διάφορους ερευνητές είναι η εξα-

τομικευμένη χορήγηση cinacalcet ή βιταμίνης D3 ανάλογα με την κλινικοερ-

γαστηριακή εικόνα κάθε ασθενούς(1,6,20). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η τα-

ξινόμηση που προτείνει ο Steddon και συν. ανάλογα με τον φαινότυπο του 

ασθενούς. Ο «φαινότυπος βιταμίνης D3» είναι ο ασθενής με ΔΥΠΘ, στον 

οποίο τα επίπεδα του Ca, P και CaxP βρίσκονται στα κατώτερα φυσιολογικά 

όρια ή και κάτω απ’ αυτά. Σ’ αυτόν τον ασθενή, φαίνεται λογική η χορήγη-

ση αναλόγου βιταμίνης D3 με σχετικά μικρό κίνδυνο υπερφωσφαταιμίας ή 

υπερασβεστιαιμίας. Αντίθετα, ο «φαινότυπος καλσιμιμητικού» αφορά στον 

ασθενή με ΔΥΠΘ και υψηλά φυσιολογικά επίπεδα Ca, P και CaxP, στον 

οποίο φαίνεται περισσότερο λογική η χρήση καλσιμιμητικού, καθώς η βιτα-

μίνης D3 θα επιδείνωνε την υπερασβεστιαιμία και την υπερφωσφαταιμία. 

Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η συνδυασμένη 

χορήγηση cinacalcet και βιταμίνης D3 σε επιλεγμένους ασθενείς μπορεί να 
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επιφέρει επιθυμητά αποτελέσματα με μικρότερες δόσεις αμφοτέρων των 

φαρμάκων(6).

Τα καλσιμιμητικά στον ΔΥΠΘ σε ΧΝΝ 3-5ου σταδίου χωρίς υποκατά-

σταση της νεφρικής λειτουργίας: Όπως προαναφέρθηκε, ο ΔΥΠΘ ανα-

πτύσσεται και εξελίσσεται νωρίς στην πορεία της ΧΝΝ, ενώ και οι περισσό-

τερες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν την πρώιμη αντιμετώπισή του για 

βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών. Ως εκ τούτου, προβάλλει λογικό 

το σενάριο της χρήσης του cinacalcet σε ασθενείς με ΧΝΝ 3-5ου σταδίου.

Σε μία φάσης 2 τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, διπλή τυφλή, προκαταρ-

κτική μελέτη το cinacalcet χορηγήθηκε για 18 εβδομάδες σε μικρή σειρά 

ασθενών με eGFR μεταξύ 15-50 ml/min και iPTH>130 pg/ml με στόχο τη 

μείωση της PTH κατά≥30%. Φάνηκε ότι με την προσθήκη cinacalcet το 

56% των ασθενών πέτυχαν μείωση της PTH>30% συγκριτικά με 19% των 

μαρτύρων στην ομάδα placebo, χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή των μέσων 

επιπέδων Ca και P. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 28% των ασθενών 

λάμβανε βιταμίνη D3 κατά τη φάση έναρξης της μελέτης(46).

Μία μεταγενέστερη, μεγαλύτερης διάρκειας (32 εβδομάδες) μελέτη φά-

σης 3, σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών (n=404) με ΧΝΝ σταδίου 3ου και 

4ου έδειξε ότι οι ασθενείς που έλαβαν cinacalcet εμφάνισαν σε μεγαλύτερη 

αναλογία (74%) μείωση της PTH κατά≥30% σε σχέση με την ομάδα ελέγ-

χου (28%). Μάλιστα, στην ομάδα του cinacalcet σημειώθηκε ελάττωση της 

PTH κατά 43,1% από την τιμή έναρξης συγκριτικά με αύξηση 1% στην 

ομάδα placebo. Ωστόσο, το 62% των ασθενών που έλαβαν cinacalcet 

συγκριτικά με μόνο 1% των ασθενών που έλαβαν placebo, παρουσίασαν 

επεισόδια υπασβεστιαιμίας (<8,4 mg/dl), τα οποία κατά βάση ήταν ασυ-

μπτωματικά. Συγκεκριμένα, τo cinacalcet ελάττωσε το Ca ορού κατά 8,9%, 

ενώ αύξησε τον P ορού και το CaxP κατά 21,4% και 18,9% αντίστοιχα, ενώ 
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στην ομάδα placebo οι μεταβολές ήταν +0,8%, +6,8% και +17,1% για το 

Ca, τον P και το CaxP. Συνεπώς, φάνηκε ότι σε ασθενείς με ΧΝΝ 3-4ου στα-

δίου το cinacalcet ελαττώνει μεν τα επίπεδα της PTH, προκαλώντας όμως 

συχνότερα υπασβεστιαιμία και υπερφωσφαταιμία(47).

Πέρα από τη δράση του στον ΔΥΠΘ, το cinacalcet φαίνεται να ελατ-

τώνει το ρυθμό εξέλιξης της ΧΝΝ σε πειραματικά μοντέλα αρουραίων με 

υφολική νεφρεκτομή, ελαττώνοντας παράλληλα την αρτηριακή πίεση (ΑΠ) 

και την LDL-χοληστερόλη, δεδομένο που δεν έχει μελετηθεί ακόμη στον 

άνθρωπο(48).

Συνεπώς, η χρήση του cinacalcet στη ΧΝΝ δεν είναι καλά τεκμηριωμέ-

νη και απαιτούνται νέες μελέτες που θα αποσαφηνίσουν τις ενδείξεις και 

αντενδείξεις χορήγησής του.

2.2.1.3. Τα καλσιμιμητικά στον τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (ΤΥΠΘ)

Κάποιοι ασθενείς με βαρύ ΔΥΠΘ «μεταβαίνουν» σε μία κατάσταση εμ-

μένουσας υπερασβεστιαιμίας και αυξημένης PTH που καλείται ΤΥΠΘ. Η 

εξέλιξη από ΔΥΠΘ σε ΤΥΠΘ συμβαίνει εξαιτίας μετάπτωσης της πολυκλω-

νικής υπερπλασίας των παραθυρεοειδών σε οζώδη υπερπλασία, όπου 

κάθε όζος συμπεριφέρεται ως αδένωμα. Αυτοί οι οζώδεις αδένες επιδεικνύ-

ουν αυξημένο ουδό καταστολής από το Ca, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

υπερασβεστιαιμίας. Παράλληλα, υπάρχει ελαττωμένη έκφραση VDR και 

CaSR υποδοχέων, γεγονός που συμβάλλει στη μεταβολική δυσλειτουρ-

γία. Στις περιπτώσεις αυτές η θεραπεία συνίσταται στην υφολική ή ολική 

παραθυρεοειδεκτομή με αυτομεταμόσχευση κάποιου αδένα. Ωστόσο, τα 

ποσοστά υποτροπής του ΥΠΘ είναι υψηλά και αγγίζουν το 30% στα 7 έτη. 

Συνεπώς, το cinacalcet μπορεί να αποτελεί εναλλακτική θεραπεία σε τέ-
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τοιους ασθενείς για αποφυγή πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων. Η 

αποτελεσματικότητά του από πολύ μικρές σειρές ασθενών φαίνεται ικα-

νοποιητική, καθώς ελαττώνει το Ca, τον P, το CaxP και την PTH. Παρόλα 

αυτά, χρειάζονται μεγαλύτερες μελέτες για να καθιερωθεί η χρήση του σ’ 

αυτές τις κλινικές καταστάσεις(1).

2.2.1.4. Τα καλσιμιμητικά στη μεταμόσχευση νεφρού

Μετά τη μεταμόσχευση νεφρού, η βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας 

οδηγεί σε ελάττωση της συγκέντρωσης του P, σε αύξηση της νεφρικής πα-

ραγωγής ενεργού βιταμίνης D3 και συνοδεύεται από την εκδήλωση υπερ-

παραθυρεοειδισμού με υπερασβεστιαιμία (10%) ή με φυσιολογικό ολικό 

Ca2+(1). Οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού είναι συχνές μετά από 

επιτυχή νεφρική μεταμόσχευση και αποτελούν σημαντικές αιτίες νοσηρό-

τητας και θνητότητας. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτές τις διατα-

ραχές είναι(49):

α) η προϋπάρχουσα νεφρική οστεοδυστροφία τη στιγμή της μεταμό-

σχευσης,

β) οι δράσεις και οι συνέπειες της ανοσοκατασταλτικής αγωγής στα 

οστά και

γ) η τυχόν επηρεασμένη νεφρική λειτουργία μετά τη μεταμόσχευση.

Χαρακτηριστικά, στην πρώιμη φάση μετά τη μεταμόσχευση παρατη-

ρούνται εμμένουσες μεταβολικές διαταραχές, ανεξάρτητα από τη λειτουρ-

γία του μοσχεύματος. Η διόρθωση του ΔΥΠΘ είναι ατελής στο 50% των 

ασθενών ένα χρόνο μετά τη μεταμόσχευση. Η PTH επανέρχεται στα φυ-

σιολογικά επίπεδα μόνο στο 23% των ασθενών μετά από 2,5 έτη από τη 

μεταμόσχευση, ενώ περισσότεροι από 50% των ληπτών νεφρικού μοσχεύ-
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ματος εμφανίζουν υπερασβεστιαιμία μετά τη μεταμόσχευση(14). Η υπερα-

σβεστιαιμία αυτή καθώς και το αυξημένο γινόμενο CaxP συσχετίζονται με 

αυξημένη θνητότητα και αυξημένο κίνδυνο απώλειας του μοσχεύματος(50). 

Επομένως, η αντιμετώπιση του εμμένοντος ΥΠΘ μετά τη μεταμόσχευση 

αποτελεί θεραπευτική πρόκληση γι’ αυτούς τους ασθενείς.

Ο μηχανισμός δράσης των καλσιμιμητικών τα καθιστά ελκυστική εναλ-

λακτική θεραπεία των μεταμοσχευμένων ασθενών με εμμένοντα ΥΠΘ. Ο 

Serra και συν. χορήγησαν cinacalcet για 10 εβδομάδες σε τέτοιους ασθε-

νείς και διαπίστωσαν σημαντική ελάττωση των επιπέδων του Ca και της 

PTH με ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων του P, χωρίς επιδείνωση της νε-

φρικής λειτουργίας(51). Παρόμοια ήταν και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσμα-

τα της χορήγησης cinacalcet για 26 εβδομάδες από την ίδια ομάδα ερευ-

νητών. Η PTH και το Ca μειώθηκαν, ο P αυξήθηκε και το γινόμενο CaxP 

παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ η αποβολή Ca και P στα ούρα φάνηκε να μειώ-

νεται. Επιπλέον σημειώθηκε μικρή αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και 

καμία μεταβολή στη ποιότητα ζωής. Είναι ενδιαφέρον όμως, ότι η διακοπή 

του φαρμάκου οδήγησε άμεσα σε επανεμφάνιση της υπερασβεστιαιμίας 

και επάνοδο της PTH στα προ της θεραπείας επίπεδα(52). Αντίστοιχα ήταν 

και τα αποτελέσματα των Leca και συν. όσον αφορά στη μείωση Ca και 

PTH με cinacalcet νωρίς μετά τη μεταμόσχευση, με χαρακτηριστικό όμως 

την αναστροφή του αποτελέσματος μετά τη διακοπή του(53).

Άλλοι ερευνητές σε παρόμοιο πρωτόκολλο διάρκειας 3 μηνών, επι-

βεβαίωσαν την ευεργετική επίδραση του cinacalcet στην ελάττωση του 

Ca, αλλά δεν διαπίστωσαν μεταβολές της PTH και του P, ενώ παράλληλα 

επήλθε μικρή επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας(54). Η ίδια ομάδα με-

λέτησε τα αποτελέσματα της διακοπής του cinacalcet μετά από 12μηνη 

χορήγηση. Το ολικό Ca2+ αυξήθηκε 3 μήνες μετά τη διακοπή του φαρμάκου, 
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ενώ η PTH φάνηκε να παραμένει σταθερή με τάση περαιτέρω μείωσης. Η 

νεφρική λειτουργία όπως αυτή ελέγχθηκε με μετρήσεις της cystatin-c έδειξε 

σημεία βελτίωσης(55).

Νεότερες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών (n=48) και (n=29), 

έδειξαν ότι η χρήση του cinacalcet σε ευέλικτη δόση από 30-180 mg/24ωρο 

για 12-13 μήνες ελαττώνει σημαντικά το ολικό Ca2+ και την PTH και αυξάνει 

τα επίπεδα του P(56,57). Το cinacalcet φάνηκε επίσης να αυξάνει το ασβέστιο 

των ούρων σε μία μεμονωμένη μελέτη, ενώ σε άλλη προκάλεσε αύξηση 

της οστικής πυκνότητας σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, δεδομένα που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιφύλαξη, εξαιτίας του μικρού δείγματος 

και της μη ελεγχόμενης φύσης των μελετών αυτών(1,58). Το ίδιο ισχύει και για 

τις μελέτες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς καμία απ’ αυτές δεν 

ήταν τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη.

Φαίνεται λοιπόν ότι το cinacalcet έχει θετική επίδραση στον εμμένοντα 

ΥΠΘ της μεταμόσχευσης, χωρίς ωστόσο η χρήση του να είναι σαφώς τεκ-

μηριωμένη εξαιτίας έλλειψης μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι έως τώρα, μόνο οι κατευθυντήριες οδηγίες της 

Βρετανικής Νεφρολογικής Εταιρίας (British Renal Association) έχουν συ-

μπεριλάβει τα καλσιμιμητικά στην αντιμετώπιση του ΥΠΘ της νεφρικής 

μεταμόσχευσης, συνιστώντας ωστόσο προσοχή στη χορήγηση υψηλών 

δόσεων(59).

2.3. Κατευθυντήριες οδηγίες και καλσιμιμητικά στον ΔΥΠΘ της 

ΧΝΝ

Οι κατευθυντήριες οδηγίες K/DOQI σχετικά με την οστική νόσο και με-

ταβολισμό τη ΧΝΝ που εκδόθηκαν το 2003 και δεν αναθεωρήθηκαν έκτοτε, 
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δεν συμπεριλαμβάνουν το cinacalcet στην αντιμετώπιση του ΔΥΠΘ της 

ΧΝΝ 3-5ου σταδίου.

Αντίθετα, οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες των KDIGO (Kidney Dis-

ease Improving Global Outcomes) του 2009, προτείνουν για την αντιμετώ-

πιση του ΔΥΠΘ σε ασθενείς με ΧΝΝ 5ου σταδίου τη χρήση καλσιτριόλης ή 

αναλόγων της βιταμίνης D3 ή καλσιμιμητικών ή και συνδυασμού καλσιμιμη-

τικών με καλσιτριόλη ή αναλόγων της βιταμίνης D3, με στόχο τη διατήρηση 

της iPTH σε επίπεδα 2πλάσια έως 9πλάσια των ανώτερων φυσιολογικών 

ορίων. Η αρχική επιλογή φαρμάκου είναι λογικό να βασίζεται στα επίπεδα 

του ολικού Ca, P και άλλων παραμέτρων του οστικού μεταβολισμού στη 

ΧΝΝ. Απ’ την άλλη, στον ΔΥΠΘ της ΧΝΝ 3-4ου σταδίου δεν συνιστώνται 

τα καλσιμιμητικά, παρά μόνο η θεραπεία με καλσιτριόλη ή ανάλογα της 

βιταμίνης D3
(60).

Επιπλέον και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αυστραλίας CARI (Caring 

for Australasians with Renal Impairment), έχουν συμπεριλάβει το cinacal-

cet στην θεραπεία του ΔΥΠΘ της ΧΝΝ με μία εκτεταμένη αναφορά στα 

βιβλιογραφικά δεδομένα. Ωστόσο, τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη δε-

δομένα σχετικά με κλινικά αποτελέσματα, αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι 

διαμέσου της επαρκέστερης επίτευξης των στόχων των κατευθυντήριων 

οδηγιών, μπορεί να βελτιωθεί η πρόγνωση των ασθενών. Τέλος, κάνουν 

αναφορά στη διαθεσιμότητα και το κόστος της θεραπείας με cinacalcet και 

προτείνουν τη χρήση του σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία, 

καθώς επίσης και στους ασθενείς που πρέπει αλλά δεν δύνανται να υπο-

βληθούν σε παραθυρεοειδεκτομή(61).
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Ερωτήσεις καλσιμιμητικών

1. Στους παραθυρεοειδείς αδένες ο CaSR:

α) Ρυθμίζει τη σύνθεση και έκκριση PTH ανάλογα με τα επίπεδα του φω-

σφόρου;

β) Ρυθμίζει τη σύνθεση και έκκριση PTH ανάλογα με τα επίπεδα της PTH;

γ) Ρυθμίζει τη σύνθεση και έκκριση PTH ανάλογα με τα επίπεδα του ασβε-

στίου;

δ) Ρυθμίζει τη σύνθεση και έκκριση PTH ανάλογα με τα επίπεδα της καλσι-

τονίνης;

2. Τα καλσιμιμητικά όσον αφορά στον ΠΥΠΘ έχουν θέση στη θερα-

πεία:

α) Στο στάδιο του ασυμπτωματικού ή μέτριας βαρύτητας υπερπαραθυρεο-

ειδισμού;

β) Στο στάδιο του συμπτωματικού υπερπαραθυρεοειδισμού;

γ) Διότι μπορούν να αντικαταστήσουν την χειρουργική παραθυρεοειδε-

κτομή;

δ) Διότι σε σύγκριση με την κλασική χειρουργική παραθυρεοειδεκτομή αυ-

ξάνουν την οστική πυκνότητα;

3. Οι μελέτες που αφορούν στους ασθενείς με τελικό στάδιο ΧΝΝ απέ-

δειξαν ότι:

α) Το cinacalcet προστιθέμενο στην κλασική θεραπεία με δεσμευτικά του 

φωσφόρου και ανάλογα της βιταμίνης D3 δεν κατάφερε να μειώσει σημαντι-

κά την PTH, το Ca, το P και το γινομενο Ca x P;

β) Το cinacalcet προστιθέμενο στην κλασική θεραπεία με δεσμευτικά του 
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φωσφόρου και ανάλογα της βιταμίνης D3 προκάλεσε στατιστικά σημαντική 

αύξηση του Ca;

γ) Το cinacalcet προστιθέμενο στην κλασική θεραπεία με δεσμευτικά του 

φωσφόρου και ανάλογα της βιταμίνης D3 προκάλεσε στατιστικά σημαντική 

αύξηση του P;

δ) Το cinacalcet προστιθέμενο στην κλασική θεραπεία με δεσμευτικά του 

φωσφόρου και ανάλογα της βιταμίνης D3 προκάλεσε στατιστικά σημαντική 

μείωση της PTH, του Ca, του P και του Ca x P;

4. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του cinacalcet με επίπτωση 

>5% είναι:

α) Ναυτία, έμετοι και διάρροια με συχνότητα που κυμαίνεται από 20-30%;

β) Υπασβεστιαιμία με συχνότητα 20%;

γ) Υπερφωσφαταιμία με συχνότητα 20%;

δ) Αύξηση σωματικού βάρους με συχνότητα 20%;

5. Με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες των KDIGO (Kidney 

Disease Improving Global Outcomes) του 2009:

α) Προτείνεται για την αντιμετώπιση του ΔΥΠΘ σε ασθενείς με ΧΝΝ 3-4ου 

σταδίου η χρήση καλσιμιμητικών;

β) Προτείνεται για την αντιμετώπιση του ΔΥΠΘ σε ασθενείς με ΧΝΝ 5ου στα-

δίου η χρήση καλσιτριόλης ή αναλόγων της βιταμίνης D3 ή καλσιμιμητικών;

γ) Τα καλσιμιμητικά απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 

βιταμίνη D3;

δ) Τα καλσιμιμητικά απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 

σεβελαμέρη;
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Απαντήσεις

γ1. 

β2. 

δ3. 

α4. 

β5. 

3. Καλσιτονίνη

Κύρια σημεία

- Ο φυσιολογικός ρόλος της καλσιτονίνης φαίνεται ότι είναι να συνδέεται με τους 

υποδοχείς της στους οστεοκλάστες, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η δραστηριότη-

τά τους και να ελαττώνεται έτσι η οστική απορρόφηση

- Η μακροχρόνια χρήση της καλσιτονίνης οδηγεί σε βαθμιαία απώλεια της σκε-

λετικής ανταπόκρισης, αντικατοπτρίζοντας τόσο το σχηματισμό αντισωμάτων έναντι 

της καλσιτονίνης, όσο και τη μείωση της έκφρασης των υποδοχέων της

- Η καλσιτονίνη έχει θέση στη θεραπεία και όχι στην πρόληψη της μετεμμηνο-

παυσιακής οστεοπόρωσης

- Η καλσιτονίνη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ασθενείς Τρίτης ηλικίας, παρά το 

γεγονός ότι θεωρείται πλέον ως φάρμακο 3ης επιλογής στην αντιμετώπιση της οστε-

οπόρωσης στους ηλικιωμένους, πιθανόν εξαιτίας ευκολότερης χρήσης συγκριτικά 

με τα διφωσφονικά και επομένως μεγαλύτερης συμμόρφωσης στη θεραπεία

- Η καλσιτονίνη φαίνεται ότι ελαττώνει σαφώς τον πόνο που προκαλείται από 

σπονδυλικά κατάγματα στην οξεία φάση, τόσο σε ενέσιμη, όσο και σε ρινική χορή-

γηση και από κλινικής πλευράς, η αναλγησία της είναι ωφέλιμη σ’ όλη τη διάρκεια 

της θεραπείας της οστεοπόρωσης
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- Δεν έχει μελετηθεί καθόλου η χρήση της καλσιτονίνης ως συμπληρωματική 

θεραπεία για τη διατήρηση οστικής μάζας σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ΧΝΝ 

ενώ σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού και έχουν χαμηλή 

οστική πυκνότητα φαίνεται ότι η καλσιτονίνη την αυξάνει στο επίπεδο της ΟΜΣΣ, 

χωρίς εμφανή διαφορά σε σχέση με τα καθιερωμένα διφωσφονικά

3.1. Εισαγωγή

Η καλσιτονίνη είναι μία πεπτιδική ορμόνη 32 αμινοξέων, που υπάρ-

χει φυσιολογικά σ’ όλους τους ανθρώπους και παράγεται από τα παρα-

θυλακιώση (κύτταρα C) του θυρεοειδούς αδένα. Εκκρίνεται ως απάντηση 

στα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου (Ca). Ο ακριβής φυσιολογικός της ρό-

λος δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Ωστόσο, φαίνεται ότι σε φαρμακολογικές 

δόσεις συνδέεται στους υποδοχείς της στους οστεοκλάστες, αναστέλλο-

ντας τη δραστηριότητά τους και ελαττώνει έτσι την οστική απορρόφηση. 

Στο επίπεδο του νεφρού η καλσιτονίνη αναστέλλει την επαναρρόφηση του 

φωσφόρου (P) και αυξάνει την επαναρρόφηση Ca, βοηθώντας έτσι στην 

ελάττωση των επιπέδων της PTH(1).

Εξαιτίας της πολυπεπτιδικής της φύσης δεν είναι εύκολο να χορηγηθεί 

από το στόμα, γι’ αυτό αρχικά δινόταν σε μορφή ένεσης. Όμως, αυτός ο 

τρόπος χορήγησης συσχετίστηκε με συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, που 

περιόρισαν τη μακροχρόνια χρήση της στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. 

Αντίθετα, η καλσιτονίνη σε μορφή ρινικού εκνεφώματος, της επιτρέπει να 

διαπερνά το ρινικό βλεννογόνο και να εισέρχεται στη συστηματική κυκλο-

φορία με σαφώς λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Επιπρόσθετα, φαίνεται 

ότι η καλσιτονίνη των ψαριών έχει πολύ πιο ισχυρή δράση στους ανθρώ-

πους συγκριτικά με την ίδια την ανθρώπινη μορφή. Έτσι, η ανασυνδυασμέ-

νη καλσιτονίνη σολομού αποτελεί πλέον την κλασική μορφή του φαρμάκου 
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που κυκλοφορεί στο εμπόριο(2). Είναι χαρακτηριστικό, ότι η μακροχρόνια 

χρήση της οδηγεί σε βαθμιαία απώλεια της σκελετικής ανταπόκρισης στην 

ουσία, αντικατοπτρίζοντας τόσο το σχηματισμό αντισωμάτων έναντι της 

καλσιτονίνης, όσο και τη μείωση της έκφρασης των υποδοχέων της. Αυτό 

κατά καιρούς οδήγησε σε διάφορα εναλλακτικά σχήματα διαλείπουσας 

περιοδικής χορήγησης(1). Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η ανά-

πτυξη, η παραγωγή και χρήση καλσιτονίνης σολομού σε μορφή δισκίου 

για per os χορήγηση. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη σ’ ένα «μεταφορέα» από 

ουσίες χαμηλού μοριακού βάρους (5-CNAC) που αυξάνει τη λιποφιλικότη-

τα πρωτεϊνικών μορίων και διευκολύνει τη διέλευσή τους από το επιθήλιο 

του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ). Ο συνδυασμός του 5-CNAC με καλ-

σιτονίνη σολομού βρίσκεται ήδη σε μελέτη φάσης 3 για τη θεραπεία της 

οστεοπόρωσης και της οστεοαρθίτιδας. Τα μέχρι τώρα ευρήματα δείχνουν 

ότι η ιδανική per os δόση δισκίου καλσιτονίνης είναι 0,8 mg, απορροφάται 

ταχύτατα και σε μεγαλύτερο βαθμό από τη ρινική μορφή, εμφανίζει μικρό 

χρόνο ημιζωής, ενώ έχει τις ίδιες φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές 

ιδιότητες(3).

Η απόλυτη αντένδειξη της χρήσης καλσιτονίνης είναι η γνωστή υπερευ-

αισθησία σ’ αυτή ή σε κάποιο έκδοχο του σκευάσματος. Ρινικός ερεθισμός 

παρατηρείται σε περίπου 30% των ασθενών στην 5ετία, ενώ σπανιότερα 

παρατηρούνται ρινικές αιμορραγίες(<15%) και εξελκώσεις (<5%) ήσσονος 

σημασίας. Η ενέσιμη μορφή συνοδεύεται συχνότερα από παρενέργειες, 

όπως ναυτία ή έμετοι (<40%), ερύθημα/fl ushing (<35%) και εξάνθημα στην 

περιοχή της έγχυσης (<10%), οι οποίες οδηγούν σε συχνότερη διακοπή 

του φαρμάκου σε σχέση με τη ρινική χορήγηση.

Οι βασικές ενδείξεις χορήγησης της καλσιτονίνης περιλαμβάνουν:

α) την πρωτοπαθή και δευτεροπαθή οστεοπόρωση,
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β) την αναλγησία στα σπονδυλικά κατάγματα και σε καταστάσεις οστε-

όλυσης και/ή οστεοπενίας,

γ) την υπερασβεστιαιμία της νεοπλασίας, του υπερπαραθυρεοειδισμού, 

της ακινητοποίησης, της τοξικότητας από βιταμίνη D3,

δ) την οστική νόσο Paget και

ε) διάφορες νευροδυστροφικές διαταραχές.

3.2. Καλσιτονίνη και οστεοπόρωση

Οι περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, οι οποίες αφορούν 

στην οστεοπόρωση μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, χρησιμοποίησαν 

καλσιτονίνη σολομού σε μορφή ρινικού εκνεφώματος και τα αποτελέσμα-

τα βασίστηκαν σε μετρήσεις βιοχημικών παραμέτρων του οστικού μετα-

βολισμού ή σε μετρήσεις οστικής πυκνότητας. Η θεραπεία με καλσιτονίνη 

προκάλεσε μέτρια αλλά σημαντική ελάττωση της οστικής απορρόφησης 

κατά 5-20% και αύξηση της οστικής πυκνότητας κατά 1-8% σε χρονικά 

διαστήματα από 1-5 έτη συγκριτικά με την ομάδα εικονικού φαρμάκου. 

Στη μελέτη PROOF, η ρινική χορήγηση 200 IU καλσιτονίνης σολομού 

ελάττωσε τα σπονδυλικά κατάγματα κατά 33-36%. Παρόμοια ήταν και τα 

αποτελέσματα διαφόρων άλλων μελετών όσο αφορά στην επίδραση της 

καλσιτονίνης στα σπονδυλικά κατάγματα(2,4). Η μελέτη QUEST μελέτησε 

την επίδραση της καλσιτονίνης σολομού (200 IU/24ωρο) στην δοκιδώδη 

αρχιτεκτονική χρησιμοποιώντας επεμβατικές (βιοψία) και μη επεμβατικές 

μεθόδους (MRI). Φάνηκε ότι οι γυναίκες που έλαβαν καλσιτονίνη βελτίω-

σαν ή διατήρησαν της δοκιδώδη μικροαρχιτεκτονική των οστών συγκριτικά 

με την ομάδα ελέγχου. Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό διότι αποτελεί πι-

θανή ένδειξη ότι η προστατευτική δράση της καλσιτονίνης στα σπονδυλικά 
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κατάγματα μπορεί να μην σχετίζεται τόσο με την οστική πυκνότητα, όσο και 

με άλλες παραμέτρους(5,6). Νεότερες μελέτες επιβεβαίωσαν την ικανότητά 

της να προλαμβάνει σ’ ένα βαθμό τα συμπιεστικά σπονδυλικά κατάγματα 

σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση. Μάλιστα, σε μία μετα-

ανάλυση η ρινική καλσιτονίνη φάνηκε να ελαττώνει τον κίνδυνο σπονδυλι-

κών καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υψηλού κινδύνου για 

οστεοπορωτικά κατάγματα(7). Ωστόσο, δε φαίνεται να μειώνει εξίσου τον 

κίνδυνο κατάγματος σε άλλες οστικές περιοχές(8).

Η αποτελεσματικότητά της δεν έχει αποδειχτεί σε γυναίκες άμεσα μετά 

την εμμηνόπαυση, οπότε πρέπει να χορηγείται μόνο σε γυναίκες που βρί-

σκονται στην εμμηνόπαυση τουλάχιστον για 5 χρόνια(9).

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η καλσιτονίνη έχει θέση μόνο στη 

θεραπεία και όχι στην πρόληψη της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, 

καθώς δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες σχεδιασμένες προς αυτή 

την κατεύθυνση(2,10).

Στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δεν έχει βρεθεί όφελος από τη χο-

ρήγηση καλσιτονίνης. Παρόλα αυτά, μπορεί να αποτελέσει θεραπευτική 

επιλογή σ’ αυτή την κατηγορία ασθενών, δεδομένων των λιγοστών ανεπι-

θύμητων ενεργειών της και της έλλειψης εναλλακτικής θεραπείας(2).

Στην ιδιοπαθή οστεοπόρωση των ανδρών, προκαλεί επίσης μικρή 

μείωση του κινδύνου σπονδυλικών καταγμάτων μετά από θεραπεία ενός 

έτους(11).

Η καλσιτονίνη είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε ασθενείς Τρίτης ηλικίας, πι-

θανά εξαιτίας ευκολότερης χρήσης συγκριτικά με τα διφωσφονικά και επο-

μένως μεγαλύτερης συμμόρφωσης στη θεραπεία. Σημαντικό ρόλο παίζει 

και το σχετικά ασφαλές φαρμακολογικό της προφίλ. Τούτο αντανακλάται 

και στη συχνότητα συνταγογράφησης σ’ αυτή την ομάδα ασθενών που 
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ανέρχεται σε 56%. Σύμφωνα με τις Βρετανικές κατευθυντήριες οδηγίες, 

το όριο θεραπευτικής παρέμβασης σε άνδρες και γυναίκες 80 ετών με ή 

χωρίς προηγούμενο ιστορικό κατάγματος είναι μία 10ετής πιθανότητα μεί-

ζονος οστεοπορωτικού κατάγματος που αγγίζει ή ξεπερνά το 30%(12). Η 

καλσιτονίνη δε φαίνεται να βελτιώνει την οστική πυκνότητα στο ισχίο ή να 

μειώνει τον κίνδυνο κατάγματος του ισχίου. Επομένως, με βάση μόνο την 

ήδη γνωστή θετική της επίδραση στα σπονδυλικά κατάγματα (25% των γυ-

ναικών της μελέτης PROOF ήταν>75 ετών), θεωρείται πλέον ως φάρμακο 

3ης επιλογής στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στους ηλικιωμένους. 

Μολαταύτα, η προκαλούμενη μείωση στον οστικό μεταβολισμό είναι σα-

φώς μικρότερη σε σχέση με άλλα φάρμακα(10).

Σχετικά με την πρόληψη της οστεοπόρωσης από γλυκοκορτικοειδή, η 

καλσιτονίνη φαίνεται να μειώνει την απώλεια οστού, χωρίς όμως να αυξά-

νει την οστική πυκνότητα. Αντιθέτως, σε τεκμηριωμένη οστεοπόρωση από 

γλυκοκορτικοειδή, η χρήση της προκαλεί αύξηση της οστικής πυκνότητας. 

Βέβαια, δεν αποτελεί φάρμακο πρώτης εκλογής, αφού δεν υπάρχουν δε-

δομένα για την επίδρασή της στα κατάγματα, όπως υπάρχουν για άλλα 

φάρμακα (διφωσφονικά)(2).

Παρ’ όλα τα παραπάνω, κάποιοι ερευνητές σε μία πρόσφατη ανασκό-

πηση σχολίασαν ως αμφιλεγόμενα τα δεδομένα των μελετών για τη χρήση 

της καλσιτονίνης στην οστεοπόρωση και θεώρησαν ότι ο ρόλος παραμένει 

ασαφής(13). Αυτό συμβαίνει επειδή στη μελέτη PROOF δεν υπήρξε σχέση 

δόσης-απόκρισης, ενώ παράλληλα το ποσοστό των ασθενών που εγκατέ-

λειψαν ήταν πολύ μεγάλο (60%)(9). Έτσι, το γεγονός ότι η καλσιτονίνη φαί-

νεται να είναι λιγότερο ισχυρή και αποτελεσματική από άλλους παράγοντες 

για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, σε συνδυασμό με τα μειονεκτήματα 

της ενέσιμης και το υψηλό κόστος της ρινικής μορφής (126 δολάρια/μήνα)
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(14), την αποκλείουν από μακροχρόνια θεραπεία πρώτης γραμμής. Ωστόσο, 

μπορεί να συστηθεί εναλλακτικά σε ασθενείς που δεν δύνανται ή δεν επι-

θυμούν να λάβουν τη βασική θεραπεία(10,15-17).

3.3. Η καλσιτονίνη ως αναλγητικό

Η καλσιτονίνη φαίνεται ότι ελαττώνει σαφώς τον πόνο που προκαλείται 

από σπονδυλικά κατάγματα στην οξεία φάση, τόσο σε ενέσιμη όσο και σε 

ρινική χορήγηση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα για τη δράση της σε 

χρονιότητα ή στον πόνο από άλλου είδους κατάγματα(10). Μία μετα-ανά-

λυση 5 μελετών τεκμηρίωσε την αναλγητική δράση της καλσιτονίνης στον 

οξύ πόνο από πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα μέσα σε μία εβδομάδα 

από την έναρξη της θεραπείας(18). Μικρές μελέτες έδειξαν ένα βραχυπρό-

θεσμο όφελος της καλσιτονίνης και σε ασθενείς Τρίτης ηλικίας με οξύ πόνο 

μετά από πρόσφατο συμπιεστικό σπονδυλικό κάταγμα, ωστόσο αυτό δεν 

αποκλείει την επιπρόσθετη χρήση πιο αποτελεσματικών θεραπειών(12). Ο 

μηχανισμός της αναλγητικής δράσης της καλσιτονίνης δεν είναι σαφής. 

Είναι πιθανό να υπάρχουν ειδικά σημεία σύνδεσής της στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο. Μία άλλη εξήγηση είναι ότι αλλαγές σε κατιούσες σεροτονινερ-

γικές ώσεις του μηχανισμού μετάδοσης των αισθήσεων διαμέσου των C 

προσαγωγών ινών συμβάλλουν στην αναλγητική της δράση. Από κλινικής 

πλευράς, η αναλγησία της καλσιτονίνης είναι ωφέλιμη σ’ όλη τη διάρκεια 

της θεραπείας της οστεοπόρωσης. Δόσεις των 100 IU υποδορίως ή 200 IU 

ρινικά μειώνουν σημαντικά τον πόνο (p<0,0005) μετά από το σπονδυλικό 

κάταγμα, βοηθώντας στη γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς με όλα 

τα οφέλη που αυτή επιφέρει(19). Μάλιστα, φαίνεται ότι η ενέσιμη χορήγηση 

προσφέρει πιο γρήγορη αναλγητική δράση σε τέτοιους ασθενείς, ελαττώ-
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νοντας το χρόνο έως την κινητοποίησή τους. Έτσι, προτείνεται η καλσιτο-

νίνη ως συμπληρωματική αναλγητική θεραπεία του οξέος πόνου μετά από 

πρόσφατα οστεοπορωτικά συμπιεστικά σπονδυλικά κατάγματα(18).

3.4. Η καλιστονίνη σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ)

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά 

με τη χρήση της καλσιτονίνης σε ασθενείς με γνωστή ΧΝΝ οποιουδήποτε 

σταδίου. Βέβαια, έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από συναδέλφους κυ-

ρίως εξαιτίας των περιορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών της.

Στις κατευθυντήριες οδηγίες K/DIGO-2009, σχολιάζεται η θεραπεία πα-

θήσεων των οστών με διφωσφονικά, άλλα φάρμακα για την οστεοπόρωση 

και αυξητική ορμόνη στη ΧΝΝ, αλλά δεν αναφέρεται σαφώς η καλσιτονίνη. 

Αναφέρεται όμως ότι η θεραπεία της οστεοπόρωσης ασθενών σε πρώιμα 

στάδια ΧΝΝ χωρίς ενδείξεις ΔΥΠΘ είναι παρόμοια μ’ αυτή του γενικού πλη-

θυσμού. Είναι γνωστό ότι, η καλσιτονίνη συμπεριλαμβάνεται στη θεραπεία 

της οστεοπόρωσης ως δεύτερης ή και τρίτης εκλογής φάρμακο. Επομέ-

νως, δεν αποκλείεται να μπορεί να χορηγηθεί υπό ορισμένες συνθήκες και 

σε επιλεγμένους ασθενείς με ήπια ανεπίπλεκτη ΧΝΝ. Χαρακτηριστικά, οι 

οδηγίες K/DIGO συστήνουν(20):

α) σε ασθενείς με ΧΝΝ 1-2ου σταδίου με οστεοπόρωση ή/και αυξημέ-

νο κίνδυνο κατάγματος, με βάση τα κριτήρια WHO, συνιστάται θεραπεία 

όπως στο γενικό πληθυσμό,

β) σε ασθενείς με ΧΝΝ 3ου σταδίου με φυσιολογική PTH και οστεοπό-

ρωση ή/και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος, με βάση τα κριτήρια WHO, 

προτείνεται θεραπεία όπως στο γενικό πληθυσμό,

γ) σε ασθενείς με ΧΝΝ 3ου σταδίου και βιοχημικές ανωμαλίες CKD-MBD 



Ασβέστιο - Βιταμίνη D3

697

και χαμηλή οστική πυκνότητα και/ή κατάγματα ευπάθειας, προτείνεται οι 

θεραπευτικές επιλογές να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος και την αναστρε-

ψιμότητα των βιοχημικών ανωμαλιών και την πρόοδο της ΧΝΝ, με το ενδε-

χόμενο διενέργειας οστικής βιοψίας και

δ) σε ασθενείς με ΧΝΝ 4-5ου σταδίου και βιοχημικές ανωμαλίες CKD-

MBD και χαμηλή οστική πυκνότητα και/ή κατάγματα ευπάθειας, προτείνε-

ται η περαιτέρω διερεύνηση με οστική βιοψία πριν την έναρξη θεραπείας 

με παράγοντες που αναστέλλουν την οστική απορρόφηση.

Απεναντίας, οι οδηγίες K/DOQI-2003 αναφέρουν κάποια στοιχεία για τη 

χρήση ρινικής καλσιτονίνης στην αντιμετώπιση της οστεοδυστροφίας μετά 

τη νεφρική μεταμόσχευση. Ωστόσο, δεν κάνουν σαφή σύσταση ή πρόταση 

καθώς οι μελέτες που τα υποστηρίζουν είναι λίγες και ο αριθμός των ασθε-

νών που μελετήθηκαν πολύ μικρός(21).

Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού και έχουν 

χαμηλή οστική πυκνότητα φαίνεται ότι η καλσιτονίνη την αυξάνει στο επί-

πεδο της ΟΜΣΣ, χωρίς εμφανή διαφορά σε σχέση με τα καθιερωμένα 

διφωσφονικά(22).

Μελέτες σε πειραματικά μοντέλα ήπιας ΧΝΝ έδειξαν ότι η καλσιτονίνη 

ελαττώνει σημαντικά την οστεομαλακία και άλλες οστικές βλάβες ανεξάρτη-

τα από την πρόσληψη φωσφόρου. Σε ασθενείς με ΧΝΝ υπό αιμοκάθαρση, 

η θεραπεία με συνδυασμό ρινικής καλσιτονίνης (200 IU) και καλσιτριόλης 

τρις εβδομαδιαίως οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση της οστικής 

πυκνότητας και ελάττωση παραμέτρων οστικής απορρόφησης συγκριτικά 

με τη μονοθεραπεία με κάθε φάρμακο ξεχωριστά. Ωστόσο, δεν έχει μελετη-

θεί καθόλου η χρήση της καλσιτονίνης ως συμπληρωματική θεραπεία για 

τη διατήρηση οστικής μάζας σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ΧΝΝ(1).



Ασβέστιο - Βιταμίνη D3

698

3.5. Η καλσιτονίνη σε νεοπλασματικές παθήσεις

Με βάση την ικανότητά της να ανακουφίζει τον πόνο και να διατηρεί 

την οστική πυκνότητα σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, η καλσιτο-

νίνη θα μπορούσε πιθανά να έχει θέση στη αντιμετώπιση του πόνου από 

οστικές μεταστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, μία πρόσφατη συστηματική ανασκό-

πηση έδειξε ότι η καλσιτονίνη δε φαίνεται να ελέγχει τον μεταστατικό οστικό 

πόνο, ούτε τις επιπλοκές των οστικών μεταστάσεων (υπερασβεστιαιμία, 

κατάγματα, συμπίεση νεύρων)(23).

Μολαταύτα, εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται στη φαρέτρα της θερα-

πευτικής αντιμετώπισης της νεοπλασματικής υπερασβεστιαιμίας αν και όχι 

στην πρώτη γραμμή. Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται στο 5-30% των ασθε-

νών με νεοπλασία κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου και οφείλεται σε 

τοπική οστεόλυση, σε έκκριση ορμόνης που μοιάζει με την παραθορμόνη 

(PTHrP), σε έκτοπο υπερπαραθυρεοειδισμό ή σε όγκους που εκκρίνουν 

βιταμίνη D3. Τα διφωσφονικά και η ενυδάτωση κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο 

στην αντιμετώπιση του επικίνδυνου αυτού συνδρόμου, ενώ η καλσιτονίνη 

επιδεικνύει περιορισμένη δραστικότητα με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμη-

των ενεργειών(24-26). Ωστόσο, υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές όπου η 

καλσιτονίνη αποδείχθηκε αποτελεσματική σε περιπτώσεις ανθεκτικότητας 

στα διφωσφονικά(27).

3.6. Η καλσιτονίνη στην οστική νόσο Paget

Η οστική νόσος Paget χαρακτηρίζεται από την παρουσία εστιακών πε-

ριοχών αυξημένου οστικού μεταβολισμού σε ένα ή περισσότερα οστά. Η 

νόσος διαλάθει συχνά ασυμπτωματικά, αλλά συχνά σχετίζεται με οστικό 
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πόνο και άλλες επιπλοκές, όπως οστεοαρθρίτιδα, παθολογικά κατάγματα, 

οστικές δυσμορφίες, κώφωση και σύνδρομα συμπίεσης νεύρων. Στην πα-

θογένειά της εμπλέκονται γενετικοί και ιογενείς παράγοντες. Αν και παλαι-

ότερα η καλσιτονίνη αποτελούσε θεραπεία εκλογής για τη νόσο, μετά την 

εισαγωγή στην κλινική πράξη των διφωσφονικών, η χρήση της περιορίστη-

κε. Το πλεονέκτημα των διφωσφονικών είναι ότι διατηρούν την κλινική και 

βιοχημική ύφεση για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή τους(28-30).
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Ερωτήσεις

1. Η καλσιτονίνη:

α) Εκκρίνεται ως απάντηση στα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου;

β) Εκκρίνεται ως απάντηση στα αυξημένα επίπεδα φωσφόρου;

γ) Εκκρίνεται ως απάντηση στα μειωμένα επίπεδα ασβεστίου;

δ) Εκκρίνεται ως απάντηση στα μειωμένα επίπεδα φωσφόρου;

2. Η καλσιτονίνη:

α) Έχει θέση μόνο στην πρόληψη της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης;

β) Έχει θέση μόνο στη θεραπεία της προεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης;

γ) Έχει θέση μόνο στη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης;

δ) Έχει θέση μόνο στην πρόληψη της προεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης;

3. Η καλσιτονίνη:

α) Θεωρείται πλέον ως φάρμακο 1ης επιλογής στην αντιμετώπιση της οστε-
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οπόρωσης στους ηλικιωμένους;

β) Θεωρείται πλέον ως φάρμακο 3ης επιλογής στην αντιμετώπιση της οστε-

οπόρωσης στους ηλικιωμένους;

γ) Δεν χρησιμοποιείται πλέον στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στους 

ηλικιωμένους;

δ) Συνταγογραφείται σε μικρό ποσοστό σε ηλικιωμένους;

4. Η αποτελεσματικότητα της καλσιτονίνης έχει αποδειχθεί σε γυναίκες:

α) Άμεσα μετά την εμμηνόπαυση;

β) Που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση τουλάχιστον για 5 χρόνια;

γ) Λίγο πριν την εμμηνόπαυση;

δ) Δεν είναι αποτελεσματική γενικά (σε γυναίκες);

5. Η καλσιτονίνη

α) Φαίνεται ότι ελαττώνει σαφώς τον πόνο που προκαλείται από κατάγματα 

μηριαίου;

β) Δεν έχει αναλγητική δράση;

γ) Έχει αναλγητική δράση σε όλα τα συστήματα;

δ) Φαίνεται ότι ελαττώνει σαφώς τον πόνο που προκαλείται από σπονδυλι-

κά κατάγματα στην οξεία φάση;

Απαντήσεις

α1. 

γ2. 

β3. 

β4. 

δ5. 
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Εταιρείες - Χορηγοί Σεμιναρίου

ABBOTT LABORATORIES HELLAS ABEE

CANA AEE

DIOPHAR AE

GENESIS PHARMA AE

GENZYME ΕΛΛΑΣ ΑΕ

MEDIPRIME

NEPHROTECH AE

ROCHE HELLAS ΑΕ

SHIRE HELLAS
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