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:: Υποαζβεζηαιμική ραχίηιδα ανθεκηική ζηη βιηαμίνη D 

Αξηζκόο Orphanet: 93160 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η αλζεθηηθή ζηε  βηηακίλε D ππναζβεζηαηκηθή ξαρίηηδα (HVDRR) είλαη κία θιεξνλνκηθή 

δηαηαξαρή ηεο δξάζεο ηεο βηηακίλεο D πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππαζβεζηηαηκία, ζνβαξή 

ξαρίηηδα θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αισπεθία.  

 

Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο.  

 

Πξννδεπηηθή ξαρίηηδα εθδειώλεηαη θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο κε πησρή αλάπηπμε θαη 

ζθειεηηθέο δπζκνξθίεο. Η νιηθή αισπεθία ηνπ ζώκαηνο είλαη παξνύζα ζηηο ζνβαξέο κνξθέο ηεο 

λόζνπ (2/3 ησλ πεξηπηώζεσλ). Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, καδί κε ηελ αισπεθία, κπνξεί λα 

παξαηεξεζνύλ βιάβεο ηνπ δέξκαηνο ή επηδεξκηθέο θύζηεηο.Η αζζέλεηα παξνπζηάδεη έλα επξ΄ζ 

θιηληθό θάζκα πνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην γνλόηππν.  

 

Η λόζνο νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηνπ ππνδνρέα ηεο βηηακίλεο D (VDR, 12q13-14) 

πνπ κεηώλνπλ ηελ δξάζε ηνπ ππνδνρέα, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ δξάζε ηεο θαιζηηξηόιεο. Απηό 

νδεγεί ζε δηαηαξαρή ηεο εληεξηθήο απνξξόθεζεο ηνπ αζβεζηίνπ ιόγσ ηεο ιεηηνπξγηθήο 

αλεπάξθεηαο ηεο βηηακίλεο D. Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα. 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε θιηληθά, βηνρεκηθά θαη αθηηλνινγηθά επξήκαηα. Βηνρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ζνβαξή ππναζβεζηηαηκία, ε ππνθσζθαηαηκία, ν δεπηεξνγελήο 

ππεξπαξαζπξενεηδηζκόο, ηα θπζηνινγηθά επίπεδα ζηνλ νξό ηεο θαιζηδηόιεο (25-πδξνμπβηηακίλε 

D), ηα απμεκέλα επίπεδα ηεο θαιζηηξηόιεο (1,25-δηπδξνμπβηηακίλε D3, ε δξαζηηθή κνξθή ηεο 

βηηακίλεο D), ηα πςειά επίπεδα ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ηνπ νξνύ θαη ε ακηλνμπνπξία. 

Αθηηλνινγηθά επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηππηθή ξαρίηηδα θαη νζηενκαιαθία (ζθειεηηθέο 

παξακνξθώζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πιάθεο αλάπηπμεο θαη ην κεηαθπζηαθό νζηό, δνθίδσζε 

ησλ καθξώλ νζηώλ, αλσκαιίεο ησλ ζπνλδύισλ). Σπρλά παξαηεξείηα θπζηηθή ηλώδεο νζηετηηδα. 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο HVDRR πεξηιακβάλεη άιιεο κνξθέο ξαρίηηδαο (θιεξνλνκηθή θαη 

δηαηξνθηθή) θαη αηξηρία κε θειηδνβιαηηδώδεηο βιάβεο (APL) θαη ηελ εμαξηώκελε από ηελ βηηακίλε 

D ππναζβεζηαηκηθή ξαρίηηδα (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο).  

 

Η ζεξαπεία ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο αλάπηπμεο, ηε δηόξζσζε ηεο ππαζβεζηηαηκίαο θαη ηνπ 

ππεξπαξαζπξενεηδηζκνύ, θαζώο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηκεηάιισζεο ησλ νζηώλ. Απνηειείηαη 

από εκεξήζηα ρνξήγεζε πςειώλ δόζεσλ θαιζηηξηόιεο θαη αζβεζηίνπ, πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη 

λα ρνξεγεζνύλ ελδνθιεβίσο. Η αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε 

ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ. Οη HVDRR αζζελείο κε αισπεθία γεληθά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε 

ζεξαπεία από ηνπ ζηόκαηνο θαη ρξεηάδνληαη ελδνθιέβηεο εγρύζεηο αζβεζηίνπ. Απαηηείηαη ε 

ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ησλ βηνρεκηθώλ παξακέηξσλ.  
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Η αλάγθε γηα δηόξζσζε ησλ ξαρηηηθώλ παξακνξθώζεσλ εμαξηάηαη από ηε ζνβαξόηεηα ηεο 

λόζνπ. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


