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Παραθυρεοειδείς αδένες

1880

Ο Σουηδός φοιτητής Ιατρικής
Ivar Sandström ανακαλύπτει 
τους παραθυρεοειδείς αδένες.



Ιστολογία παραθυρεοειδών αδένων

� Θεμέλια κύτταρα 
(παράγουν, εκκρίνουν 
και αποθηκεύουν ΡΤΗ)

� Οξύφιλα κύτταρα� Οξύφιλα κύτταρα



Παραθορμόνη (PTH)



Δράσεις PTH

� Έλεγχος της 
ομοιοστασίας του Ca2+

� αύξηση της εντερικής 
απορρόφησης (μέσω απορρόφησης (μέσω 
vitD)

� ελάττωση της νεφρικής 
απέκκρισης

� αύξηση της οστικής 
απορρόφησης



Υπερπαραθυρεοειδισμός (HPT)

Πολλαπλασιασμός και υπετροφία των θεμελίων κυττάρων που 
παράγουν PTH σε 1 ή περισσότερους παραθυρεοειδείς αδένες

� Πρωτοπαθής (PHPT)

� Γενετικοί παράγοντες� Γενετικοί παράγοντες

� Δευτεροπαθής 

� ανεπάρκεια βιταμίνης D (ανεπαρκής εντερική απορρόφηση), 
νεφρική νόσος (GFR<60 ml/min)

� Τριτοπαθής

� τα υπερτροφικά θεμέλια κύτταρα αυτονομούνται παρά την άρση 
της υποκείμενης αιτίας του 2παθούς HPT



Κλασικός PHPT

� Υπερασβεστιαιμία

� PTH αυξημένη (ή «απρόσφορα» 
φυσιολογική)

� Συμπτώματα:� Συμπτώματα:

� νεφρολιθίαση, νεφρασβέστωση

� οστική νόσος

� γαστρεντερικές και

� ψυχιατρικές διαταραχές

“stones, bones, abdominal groans and 
psychiatric moans” ή 

“Stein-, Bein- und Magenpein”



Νορμοασβεστιαιμικός PHPT (NPHPT)

� Άτυπη μορφή (“forme fruste”)
με αυξημένη PTH & ασβέστιο 
ορού φυσιολογικό

� Αναγνωρίζεται όλο και πιο � Αναγνωρίζεται όλο και πιο 
συχνά σε ασθενείς που 
ελέγχονται λόγω, κυρίως, 
νεφρολιθίασης ή οστικής 
νόσου.

� Αποτελεί διαγνωστική και 
θεραπευτική πρόκληση.



Ορισμός & βιοχημικές παράμετροι

� Αυξημένη ΡΤΗ σε όλες τις μετρήσεις!

� Φυσιολογικό ασβέστιο ορού (ολικό ή ιονισμένο) σε 
όλες τις μετρήσεις!

Αποκλεισμός άλλων καταστάσεων που μπορεί να � Αποκλεισμός άλλων καταστάσεων που μπορεί να 
αυξήσουν την ΡΤΗ

� Ανεπάρκεια vitD (<30ng/ml)

� Νεφρική νόσος (GFR<60ml/min)

� Ασβεστιουρία

Bilezikian & Silverberg; Arq Bras Endocr Metab 2010



Διακυμάνσεις ασβεστίου ορού στον ΡΗΡΤ

� Είναι σημαντικό να 
ξεχωρίσουμε τους 
ασθενείς με 
υπεραβεστιαιμία που υπεραβεστιαιμία που 
έχουν, μερικές φορές, 
φυσιολογικό ασβέστιο 
από αυτούς που έχουν 
πάντα φυσιολογικό 
ασβέστιο.

Wills et al; Am J Med 1969



25(OH)D & PHPT

� Τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D στον ΡΗΡΤ είναι γενικά χαμηλά 
λόγω της μετατροπής σε 1,25 (ΟΗ)2D (προστατευτική 
μείωση;)

� Ασθενείς με ΝΡΗΡΤ έχουν χαμηλότερα επίπεδα 25(ΟΗ)D 
από άτομα ίδιας ηλικίας και φύλουαπό άτομα ίδιας ηλικίας και φύλου

Rejnmark et al; JCEM 2013



Επιδημιολογία 

� Λίγα είναι γνωστά

� 5.202 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες στη Σουηδία, 

� 109 ασθενείς με ΡΗΡΤ 

17 (16%) με NPHPT� 17 (16%) με NPHPT

� Η μελέτη συμπεριέλαβε και ασθενείς με ανεπάρκεια vitD.

Lundgren et al; World J Surg 2002



Κλινική εικόνα ΝΡΗΡΤ

� Οι ασθενείς με ΝΡΗΡΤ μπορεί να αντιπροσωπεύουν την 
πρώιμη μορφή συμπτωματικού παρά ασυμπτωματικού 
ΡΗΡΤ.

� Οι περισσότεροι ασθενείς με ΝΡΗΡΤ έχουν � Οι περισσότεροι ασθενείς με ΝΡΗΡΤ έχουν 
παραπεμφθεί σε κέντρα μελέτης οστικού μεταβολισμού, 
επομένως μπορεί να είναι ήδη συμπτωματικοί.



Κλινική εικόνα ΝΡΗΡΤ

�32 ασθενείς (84% γυναίκες) με ΝΡΗΡΤ
� 9,3% νεφρολιθίαση

� 77% οστεοπενία ή οστεοπόρωση

� Οστεοπόρωση ΣΣ 46%

Tordjman et al; Am J Med 2004

� Οστεοπόρωση ΣΣ 46%

� Οστεοπόρωση αυχένος μηριαίου 36%

� 6,2% πεπτικό έλκος

� 62,5% υπέρταση

� 15% αδένωμα υπόφυσης



� Ο ΝΡΗΡΤ χαρακτηρίζεται  από την καταβολική του δράση 
τόσο στο φλοιώδες όσο και στο σπογγώδες οστό. 

Charopoulos et al; JCEM 2006



Charopoulos et al; JCEM 2006



Μεταβολικές διαταραχές στο ΝΡΗΡΤ

Hagström et al; EJE 2006



Amaral et al; J Osteoporosis 2012



�37 ασθενείς (95% γυναίκες) με ΝΡΗΡΤ
� 14% νεφρολιθίαση

� 46% κατάγματα ενηλίκων

� 57% οστεοπόρωση

� ΣΣ 34%

� Ισχίο 38%

� Κερκίδα 28%

Lowe et al; JCEM 2007



Φυσική πορεία της νόσου

� Η υπόθεση της εξέλιξης του ΝΡΗΡΤ σε υπερασβεστιαιμικό 
PHPT επιβεβαιώνεται, αλλά όχι σε όλες τις σειρές 
ασθενών.

� Παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μελλοντικής 
υπερασβεστιαιμίας:υπερασβεστιαιμίας:

� μεγαλύτερη ηλικία

� αρχικά υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου ορού & ούρων

� Η αρχική οστική πυκνότητα δεν αποτελεί προγνωστικό 
παράγοντα μελλοντικής υπερασβεστιαιμίας.

Lowe et al; JCEM 2007



� 12/32 ασθενείς χειρουργήθηκαν

� 82% είχαν μονήρες αδένωμα και 18% υπερπλασία 
παραθυρεοειδών.

� Από τους 20 ασθενείς που δε χειρουργήθηκαν και � Από τους 20 ασθενείς που δε χειρουργήθηκαν και 
παρακολουθήθηκαν από 1 μέχρι 13 χρόνια (μέση 
παρακολούθηση 4,1±3,2 χρόνια) κανείς δεν 
παρουσίασε υπερασβεστιαιμία.

Tordjman et al; Am J Med 2004



� 19% (7/37) των ασθενών 
εμφάνισαν υπερασβεστιαιμία, 
όλοι εντός 3 ετών από την 
έναρξη της παρακολούθησης.

� Συνολικά, 41% (15/37) 
παρουσίασαν ενδείξεις 
προοδευτικής προοδευτικής 
υπερπαραθυρεοειδικής νόσου.

� Από τους 17 υπόλοιπους 
ασθενείς που 
παρακολουθήθηκαν για 
περισσότερα από 3 χρόνια, 
κανείς δεν ανέπτυξε 
υπερασβεστιαιμία.

Lowe et al; JCEM 2007



Διαγνωστική προσέγγιση

� Βήμα 1ο: Αυξημένη ΡΤΗ & φυσιολογικό ασβέστιο

� Βήμα 2ο: Αποκλεισμός 2παθούς ΗΡΤ (νεφρική νόσος, 
οστεομαλακία, ανεπάρκεια vitD κλπ)

� Βήμα 3ο: Εκτίμηση:

� Οστικής πυκνότητας� Οστικής πυκνότητας

� Νεφρολιθίασης

� Ασβεστίου ούρων (;)

� Καταγμάτων

� Μεταβολών των επιπέδων ασβεστίου με την πάροδο του 
χρόνου

Schlapack & Rizvi; Am J Med Sc 2012



Διαγνωστικός αλγόριθμος

� maxPTH (pg/mL) = 120 - [6 × ασβέστιο (mg/dL)] 
- [0.52 × 25(OH)D (ng/mL)] + [0.26 × ηλικία(έτη)]

ή maxPTH = 120 – (6*ασβέστιο) – (1/2*VitD) + (1/4*ηλικία)

� Αν maxPTH<PTH ορού αυξάνεται η 

πιθανότητα να πρόκειται για ΡΗΡΤ.πιθανότητα να πρόκειται για ΡΗΡΤ.

� 351 (477) ασθενείς (76 ΝΡΗΡΤ).

� 100% ακρίβεια πρόβλεψης κλασικού ΡΗΡΤ

� 84% ακρίβεια πρόβλεψης ΝΡΗΡΤ

� 54% ακρίβεια πρόβλεψης ΡΗΡΤ με φυσιολογική 
ΡΤΗ

Harvey et al; Endocr Pract 2012 Jin et al; Surgery 2012



Θεραπεία

� Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την 
αντιμετώπιση του ΝΡΗΡΤ.

� Είναι άγνωστο το εάν η  θεραπευτική παρέμβαση για 
την αποκατάσταση της φυσιολογικής ΡΤΗ μπορεί να την αποκατάσταση της φυσιολογικής ΡΤΗ μπορεί να 
ωφελήσει βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

� Προτείνεται η παρακολούθηση των ασθενών και σε 
περιπτώσεις προοδευτικής νόσου, με επιδείνωση των 
συμπτωμάτων, χειρουργική αντιμετώπιση.



Συμπεράσματα

� Ο Νορμοασβεστιαιμικός Πρωτοπαθής 
Υπερπαραθυρεοειδισμός (ΝΡΗΡΤ) είναι μια υπαρκτή 
νοσολογική οντότητα.

� Η φυσική του εξέλιξη δεν είναι προβλέψιμη, αλλά ούτε 
αιφνιδιαστική.αιφνιδιαστική.

� Η διαγνωστική προσέγγιση είναι δυσχερής, αλλά όχι 
ανέφικτη.

� Η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται με σύνεση, αλλά όχι 
καθυστέρηση.


