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:: Υποαζβεζηαιμική παχίηιδα εξαπηώμενη από ηην 

βιηαμίνη D  

Αξηζκόο Orphanet: 289157 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η εμαξηώκελε από ηελ βηηακίλε D ππναζβεζηαηκηθή ξαρίηηδα (VDDR-Ι) είλαη κηα πξώηκεο 

έλαξμεο θιεξνλνκηθή δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο βηηακίλεο D πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

ζνβαξή ππαζβεζηηαηκία,πνπ  νδεγεί ζε νζηενκαιαθία θαη ξαρηηηθέο παξακνξθώζεηο ησλ νζηώλ 

θαη κέηξηα ππνθσζθαηαηκία.  

 

Ο επηπνιαζκόο ζηε γέλλεζε ππνινγίζηεθε ζε πεξίπνπ 1/2.000. Η λόζνο είλαη πην ζπρλή ζηνλ 

Γαιιν-Καλαδηθό πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο Saguenay ηνπ Κεκπέθ.  

 

Η λόζνο εθδειώλεηαη θαηά ην πξώην έηνο ηεο δσήο κε ππνηνλία, ηεηαλία, ζπαζκνύο, κπτθή 

αδπλακία θαη πησρή αλάπηπμε. Σηαδηαθά, νη αζζελείο εκθαλίδνπλ ξαρηηηθέο παξακνξθώζεηο 

(θπξηά πόδηα, ξαρηηηθό θνκπνιόη). Πεξηζηαζηαθά παξαηεξείηαη  ππνπιαζία ηεο αδακαληίλεο.  

Η λόζνο νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο αδξαλνπνίεζεο ζην γνλίδην CYP27B1 (12q14) πνπ 

θσδηθνπνηεί ηελ 1-αιθα-πδξνμπιάζε, ε νπνία κεηαηξέπεη ηελ πξόδξνκε βηηακίλε D θαιζηδηόιε 

ζε θαιζηηξηόιε, πνπ είλαη ν δξαζηηθόο κεηαβνιίηεο ηεο βηηακίλεο D. Απηή ε δηαηαξαρή ζηε 

ζύλζεζε ηεο βηηακίλεο D νδεγεί ζε ειαηησκαηηθή εληεξηθή απνξξόθεζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ 

θσζθόξνπ. 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε βηνρεκηθά θαη αθηηλνινγηθά επξήκαηα. Τα θιαζηθά αθηηλνινγηθά ζεκεία 

ηεο ξαρίηηδαο είλαη νη ζθειεηηθέο αλσκαιίεο ησλ πιαθώλ αλάπηπμεο θαη ησλ κεηαθπζηαθώλ 

νζηώλ, ε νζηενκαιαθία θαη ε νζηενπόξσζε. Βηνρεκηθά επξήκαηα είλαη ε ζνβαξή 

ππαζβεζηηαηκία θαη ε κέηξηα ππνθσζθαηαηκία. Επηπιένλ βηνρεκηθέο αλσκαιίεο πεξηιακβάλνπλ 

θπζηνινγηθά επίπεδα θαιζηδηόιεο  νξνύ (25-πδξνμπβηηακίλεο D) πνπ ζπλδένληαη κε ρακειά 

επίπεδα θαιζηηξηόιεο νξνύ (1,25-δτπδξνμπβηηακίλε D3), ακηλνμπνπξία θαη απμεκέλεο 

ζπγθεληξώζεηο παξαζπξενεηδηθήο νξκόλεο ζηελ πεξηθέξεηα. Η βηνςία ησλ νζηώλ κπνξεί λα 

απνθαιύςεη νζηενκαιαθία. Η δηάγλσζε επηβεβαηώλεηαη κε αλάιπζε DNA. 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηε δηαηξνθηθή αλεπάξθεηα βηηακίλεο D, ηελ αλζεθηηθή ζηε 

βηηακίλε D ξαρίηηδα (βιέπε ηνλ όξν απηό) θαη ηελ δπζπιαζία ησλ νζηώλ.  

 

Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα.  

 

Η ζεξαπεία απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ζε θπζηνινγηθά 

επίπεδα ηνπ αζβεζηίνπ, ηνπ θσζθόξνπ, ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο θαη ηεο παξαζπξενεηδηθήο 

νξκόλεο (παξαζνξκόλεο) ζηνλ νξό θαη ζηελ επνύισζε / πξόιεςε ησλ ζθειεηηθώλ 

παξακνξθώζεσλ. Πεξηιακβάλεη εκεξήζηα ρνξήγεζε κεγάισλ δόζεσλ βηηακίλεο D θαη 

θπζηνινγηθέο δόζεηο θαιζηηξηόιεο. Νεθξαζβέζησζε,  ππεξαζβεζηηνπξία θαη  ππεξαζβεζηηαηκία 
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κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ σο επηπινθέο ηεο ζεξαπείαο. Ωο εθ ηνύηνπ απαηηείηαη ε ηαθηηθή 

παξαθνινύζεζε (θιηληθή  θαη βηνρεκηθή εμέηαζε, αθηηλνγξαθίεο άθξσλ ρεηξώλ, λεθξηθό 

ππεξερνγξάθεκα).  

 

Με ηε ζεξαπεία, ε πξόγλσζε είλαη θαιή. 

 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Dr Harald JÜPPNER 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  

 

Τειεπηαία ελεκέξσζε: Ιαλνπάξηνο 2012 

Μεηάθξαζε: Οθηώβξηνο 2014 

 

 

 

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. 

 

 

 


