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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH) είναι μια γενικά ασυμπτωματική γενετική 

διαταραχή του μεταβολισμού των φωσφόρου-ασβεστίου και χαρακτηρίζεται από διά βίου μέτρια 

υπερασβεστιαιμία μαζί με φυσιολογική ή μειωμένη ασβεστιουρία και αυξημένα επίπεδα 

παραθορμόνης ορού (PTH). Ο επιπολασμός είναι άγνωστος. H FHH χαρακτηρίζεται από μέτρια, 

αλλά σημαντική υπερασβεστιαιμία που σχετίζεται με  επίπεδα ΡΤΗ και ν απέκκριση ασβεστίου στα 

ούρα που δεν συνάδουν με την παρουσία της υπερασβεστιαιμίας. Τα επίπεδα ορού της ΡΤΗ είναι 

φυσιολογικά ή ελαφρώς αυξημένα και  η αποβολά ασβεστίου από τα ούρα μειωμένη. Η FHH είναι 

συνήθως ασυμπτωματική σε όλη τη ζωή, αλλά σπάνια μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα 

κόπωσης, αδυναμίας, υπερβολικής δίψας και διαταραχής της σκέψης. Μερικοί ενήλικες πάσχουν 

από υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα, χονδροασβέστωση και πρόωρη αποτιτάνωση των αγγείων. 

Υπάρχουν 3 γενετικοί τύποι FHH, με βάση το χρωμόσωμα που εδράζεται η βλάβη. Η FHH τύπου 1 

απαντάται στο 65% των περιπτώσεων και οφείλεται σε μεταλλάξεις αδρανοποίησης του γονιδίου 

CASR, που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 3q13.3-q21. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί  τον υποδοχέα 

αισθητήρα -ασβεστίου (CaSR). Απώλεια  λειτουργίας του CaSR έχει σαν αποτέλεσμα  την μείωση 

της ευαισθησίας των παραθυρεοειδικών και νεφρικών κυττάρων στα επίπεδα ασβεστίου, με 

αποτέλεσμα τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα να γίνονται αντιληπτά ως φυσιολογικά. Το 

άλλο 35% των περιπτώσεων έχουν είτε μετάλλαξη στο γονίδιο GNA11 (19p13.3)  και αποτελούν 

την FHH τύπου 2 ή στο γονίδιο  AP2S1 (19q13.2-q13.3)  ή σε γονίδια που δεν έχουν ακόμη 

εντοπισθεί. Η FHH σπάνια προκαλείται από αυτοαντισώματα κατά των CaSR  στα άτομα που δεν 

φέρουν κάποια μετάλλαξη. Υποπτευόμαστε την FHH όταν συνυπάρχει ήπια υπερασβεστιαιμία μαζί 

με φυσιολογικά ή ελαφρώς αυξημένα επίπεδα ΡΤΗ, σχετική υπερασβεστιουρία, φυσιολογικά 

επίπεδα φωσφορικών και / ή στην περίπτωση ενός αδενώματος του παραθυρεοειδούς που δεν 

μπορεί να εντοπιστεί. Τα μέλη της οικογένειας ελέγχονται για τις συγκεντρώσεις του ασβεστίου 

στον ορό και  η  μοριακή ανάλυση για τον μετάλλαξης στο  γονίδιο CASR γίνεται για να 

επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Επειδή εκ νέου μεταλλάξεις περιγράφονται συχνά, η αλληλούχιση του 

γονιδίου CASR πρέπει να γίνεται ακόμη και εάν απουσιάζει το οικογενειακό ιστορικό της 

υπερασβεστιαιμίας, αλλά τα τυπικά βιολογικά χαρακτηριστικά είναι παρόντα. Η FHH τύπου 3 

παρουσιάζει ήπια υποφωσφαταιμία και αυξημένη συγκέντρωση παραθορμόνης στο πλάσμα. 

Μεταλλάξεις στο γονίδιο AP2S1 έχουν εντοπισθεί στην FHH τύπου 3. Ο πρωτοπαθής 

υπερπαραθυρεοειδισμός είναι κλινικά παρόμοιος με την  FHH και πρέπει να αποκλεισθεί. Η FHH 

Πρέπει να τίθεται η υπόνοια για FHH με  την παρουσία επίμονης υπερασβεστιαιμίας, παρά τη 

χειρουργική θεραπεία ενός αδενώματος. Επιπλέον, διαφορική διάγνωση γίνεται από την χυμική 

κακοήθη υπερασβεστιαιμία και την σαρκοείδωση (βλ. τον όρο αυτό). Καθώς η FHH είναι καλόηθες 

νόσημα, δεν συνιστάται προγεννητικός έλεγχος. Μπορεί να ελεγχθεί, αν και οι δύο γονείς έχουν 

FHH, καθώς οι απόγονοί τους έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρού νεογνικού 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού (NSHPT; Δείτε αυτό τον όρο), μια κλινική οντότητα που 

μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Η FHH κληρονομείται κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα. Η 



γενετική συμβουλευτική μπορεί να προσφερθεί στα μέλη της οικογένειας των πασχόντων και ο 

γενετικός έλεγχος για μεταλλάξεις  στο γονίδιο CASR μπορεί να εντοπίσει τα άτομα με FHH. 

Καθώς η FHH είναι συνήθως ασυμπτωματική, η θεραπεία δεν είναι απαραίτητη. Η 

υπερασβεστιαιμία της FHH δεν ανταποκρίνεται στα διουρητικά ή τα διφωσφονικά. Τους ασθενείς 

με σταθερά αυξημένες συγκεντρώσεις ασβεστίου στον ορό> 14mg/dL ή  με NSHPT ή 

υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα, μπορεί να βοηθήσει η ολική παραθυρεοειδεκτομή. Οι έγκυες 

γυναίκες με FHH πρέπει να αναγνωρισθούν, καθώς στο αναπτυσσόμενο έμβρυο η  

υπερασβεστιαιμία οδηγεί στην αναστολή της ενδογενούς έκκρισης ΡΤΗ και υψηλό κίνδυνο 

ανάπτυξης σοβαρής υπασβεστιαιμίας κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής. Στα νεογνά γονέων με 

FHH τα επίπεδα του ασβεστίου θα πρέπει να παρακολουθούνται τις πρώτες μέρες της ζωής 

καθώς μπορεί να αναπτυχθεί NSHPT και πρέπει να αντιμετωπισθεί αμέσως. Η FHH δεν μειώνει το 

προσδόκιμο επιβίωσης  και έχει καλοήθη σταθερή πορεία 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί 

να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες και δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 


