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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο σοβαρός νεογνικός πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (NSHPT) χαρακτηρίζεται από 

σοβαρή υπερασβεστιαιμία (> 3,5 mM) από τη γέννηση και συνοδεύεται από σημαντικό 

υπερπαραθυρεοειδισμό. Οι κλινικές εκδηλώσεις εμφανίζονται νωρίς (κατά τη διάρκεια των 

πρώτων ημερών της ζωής) και είναι σοβαρές, καθώς επηρεάζουν την άμεση πρόγνωση της 

επιβίωσης και περιλαμβάνουν αναπνευστική δυσχέρεια λόγω υποτονίας και παραμόρφωσης του 

θώρακα, μειωμένη επιμετάλλωση των οστών και πολλαπλά κατάγματα. Ο  NSHPT συσχετίζεται 

στις περισσότερες περιπτώσεις με ομόζυγες μεταλλάξεις αδρανοποίησης  του γονιδίου CASR 

που εντοπίζεται στο 3q13.3-q21. Το γονίδιο  αυτό κωδικοποιεί τον υποδοχέα αισθητήρα του 

ασβεστίου (CaSR), ένα μέλος της υποοικογένειας των συζευγμένων G πρωτεϊνών  με 

διαμεμβρανικούς υποδοχείς. Το CaSR διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του 

μεταβολισμού του φωσφόρου-ασβεστίου,  ελέγχοντας την έκκριση της παραθορμόνης (ΡΤΗ) και 

την απέκκριση ασβεστίου από τα ουρά, ανάλογα με τις διακυμάνσεις των επιπέδων του 

ασβεστίου στον ορό. Τα παιδιά εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ασβεστίου και 

παραθορμόνης (PTH)  στον ορό και μια σχετική υπασβεστιουρία, αλλά σε κάποιες  περιπτώσεις  

τα μωρά αυτά παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένη ασβεστιουρία. Η 

διαφορική διάγνωση γίνεται από την οικογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH; Δείτε 

αυτό τον όρο). Η υπερασβεστιαιμία είναι συνήθως πιο ήπια και τα επίπεδα της παραθορμόνης 

είναι χαμηλότερα στην FHH σε σχέση με την NSHPT, ενώ η FHH είναι ασυμπτωματική στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Η προγεννητική διάγνωση μπορεί να προταθεί στους γονείς, αν και 

οι δύο πάσχουν από οικογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH? Δείτε αυτόν τον όρο). 

Ο NSHPT αντιπροσωπεύει την ομόζυγη μορφή της FHH και μεταδίδεται με αυτοσωματικό 

υπολειπόμενο χαρακτήρα. Ωστόσο, παρατηρούνται και σποραδικές μορφές NSHPT που 

συνδέονται με μια ετερόζυγη εκνέου <i> de novo </ i> μετάλλαξη στο γονίδιο CASR.  Ο έλεγχος 

της υπερασβεστιαιμίας συχνά πραγματοποιείται μέσω της σταδιακής θεραπευτικής 

παρέμβασης, με την χρήση των διφωσφονικών και της αιμοδιάλυσης. Αν αυτή η θεραπεία δεν 

είναι επιτυχής, απαιτείται ολική παραθυρεοειδεκτομή. Μετά την παραθυρεοειδεκτομή απαιτείται 

δια βίου θεραπεία με 1-άλφα υδροξυλιωμένη βιταμίνη D. Οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν 

από τις επιπλοκές της υπερασβεστιαιμίας κατά τη νεογνική περίοδο, από  αναπνευστική 

δυσχέρεια και δραματική υπερασβεστιαιμία. Όσοι επιβιώσουν μπορεί να ζήσουν φυσιολογικά. 
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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. 

 

 


