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Στοιχεία ταυτότητας

 Γυναίκα

 28 ετών

 Ιρακινής καταγωγής, πολιτικός πρόσφυγας

 Από έτους στην Ελλάδα, δεν μιλάει καθόλου Ελληνικά

 Ασχολείται με οικιακά



Αιτία είσοδου

 Πυρετός και δύσπνοια



Παρούσα νόσος

Η παρούσα νόσος της ασθενούς άρχεται από τριημέρου (22.01.2019), οπότε 

εμφάνισε

 εμπύρετο ως 38,2°C καλώς ανεκτό, υφιόμενο με λήψη παρακεταμόλης (έως 

δύο πυρετικά κύματα ημερησίως),

 ξηρό βήχα,

 πλευριτικού τύπου άλγος αριστερού ημιθωρακίου από 2ημέρου, 

προοδευτικώς επιδεινούμενο και

 δύσπνοια ηρεμίας από ωρών.



Ατομικό αναμνηστικό

 Βρογχικό άσθμα (δυσχερής η λήψη περαιτέρω ιστορικού λόγω γλωσσικού 

περιορισμού)

 Φαρμακευτική αγωγή:(-)

 Κυήσεις: 4 (φυσιολογικοί τοκετοί-χωρίς επιπλοκές)

 Έξεις: κάπνισμα:(-), aλκοόλ:(-)

 Χειρουργεία:(-)

 Αλλεργίες:(-)

 Οικογενειακό ιστορικό: δυσχερής λήψη



Ανασκόπηση συστημάτων

 Κράμπες (αναφέρεται διαλλείπουσα εμφάνιση από τριμήνου)



Κλινική εξέταση-Ζωτικά σημεία

 Όψη: πασχούσης

 Καρδιά:  S1/S2 ρυθμικοί ευκρινείς, χωρίς φυσήματα

 Αναπνευστικό :  συρίττοντες άμφω

 Κοιλία: μαλακή ευπίεστη ανώδυνη, ήπαρ(-), σπλην(-)

 Δέρμα:  φυσιολογική σπαργή , χωρίς βλάβες

 Λεμφαδένες: μη ψηλαφητοί τραχηλικοί/μασχαλιαίοι/βουβωνικοί

 Μυοσκελετικό: χωρίς αρθρίτιδα, καλή μυϊκή ισχύς 5/5 σε άνω/κάτω άκρα

 ΑΝΕ: φυσιολογική, GCS:15/15

 Νευρικό: εγκεφαλικές συζυγίες φυσιολογικές, τενόντια αντανακλαστικά παρόντα, μηνιγγικά(-)

 Giordano (+) αριστερά

Ζωτικά σημεία: AΠ:120/80mmHg, HR: 105/min, SpO2:97%, θ:36,7°C, Αναπνοές: 21/min



Ro θώρακος

ABG: 
PH:7.45, PO2:95mmHg, PCO2:30mmHg, 

HCO3:22 mmol/l

ΗΚΓ: φλεβοκομβικός ρυθμός, 

χωρίς αλλοιώσεις

U/S NOK:

•Νεφροί φυσιολογικού μεγέθους, 

χωρίς πυελοκαλυκικές διατάσεις, 

χωρίς λιθίαση

•Ουροδόχος κενή

•Υπόηχος σχηματισμός (κυστικό 

μόρφωμα) διαμέτρου ~4,3cm, 

δεξιάς ωοθήκης



Εργαστηριακός έλεγχος

Βιοχημικός έλεγχος

Γλυκόζη: 98 mg/dl AST:18 U/L

Ουρία: 21mg/dl Oλ.χολερ/νη: 0,64 mg/dl

Κρεατ: 0,47 mg/dl γ-GT: 15 U/L

Να: 138 mmol/l ALP: 184 U/L

Κ: 3,8 mmol/l CK: 78 U/L

Ca: 7,2 mg/dl Alb: 45,3 g/l

Mg: 2,02 mmol/l Oλ πρωτ: 75,2 g/L

P: 2,8 mmol/l AMS: 55 U/L

ALT: 12 U/L CRP: 14,47 mg/dl

Αιμοδιάγραμμα

Hb: 13,8 g/dl MCV: 81,5 fl

HCT: 40,8% MCH: 27,7 pg

WBC: 6,48 K/μL MCHC: 33,8 g/dl

PLT: 258 K/μL

NEUT: 5,1 K/μL

Lymph: 1,43 K/μL

Mono: 0,66 K/μL

Eos: 0,04 K/μL

Baso: 0,01 Κ/μL



Εργαστηριακός έλεγχος

Γενική ούρων

Ph: 6 , Χροιά/Όψη:
κίτρινη/διαυγής

Ερυθρά: 0-2

Νιτρώδη (-) Λεύκωμα: 10 g/dl

Πυοσφαίρια: 0-2 Χολερυθρίνη: (-)

Αιμοσφαιρίνη: ολίγη Τest Κυήσεως: (-)

Πήξη

INR: 1,12

D-D : 0,48

APTT: 33,4

FIB: 435



Τι έχει η ασθενής μας?

Απορίες

ΔΔ

•Ιογενής βρογχίτιδα

•Κρίση άσθματος

•Πνευμονική εμβολή



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
TEST ΓΡΙΠΗΣ (+)



Πορεία νόσου

Η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με :

 Οσελταμιβίρη 75mg  x2 για 5 ημέρες

 Αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη 3g x4

 Εισπνεόμενα  βρογχοδιασταλτικά

 H ασθενής απυρέτησε το δεύτερο εικοσιτετράωρο, κλινική βελτίωση

Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθησαν:

Υπασβεστιαιμία (Ca= 7,2mg/dl)

ΑLP: 184 U/L (φυσ. τιμές 35-104U/L)



Ασβέστιο

 99% στα οστά ως υδροξυαπατίτης (Ca10(PO4)6(OH)2 )

 1% ″ελεύθερο″ ως ενδοκυττάριο-εξωκυττάριο

Φυσιολογικές τιμές Ca:8.5-10.0 mg/dl



Κατανομή aσβεστίου

Ca++ ορού

40%

Συνδεδεμένο με 
αλβουμίνη

15%

Συνδεδεμένο με ανιόντα 
(θειϊκά, φωσφορικά, 
γαλακτικά, κιτρικά)

45%

Ελεύθερο (ιονισμένο) 

1.0 g/dL αλβουμίνης
συνδέονται με 
0.8 mg/dL Ca

Η συγκέντρωση του 
ιονισμένου ασβεστίου 
είναι άμεσα ρυθμιζόμενη 
απο την PTH και τη 
βιταμίνη D

Ca (διορθ) = (4-αλβουμίνη) x 0.8 + Ca



Οξέωση: ελαττώνει το συνδεμένο με πρωτεϊνη και 

αυξάνει το ιονισμένο Ca

Αλκάλωση: αυξάνει το συνδεμένο με πρωτεϊνη και 

ελαττώνει το ιονισμένο Ca

Χωρίς 

μεταβολή του 

ολικού 

ασβεστίου

Για κάθε μείωση PH κατά 0,1          αύξηση ιονισμένου 

Ca κατά 0,05 mmol/L





Μεταβολισμός ασβεστίου

Ca++ sensing 
receptor 
(CaSR)



Ομοιόσταση aσβεστίου

Ρύθμιση ομοιοστασίας: αφορά μεταβολές εντερική απορρόφηση-
νεφρική απέκκριση-διακίνηση στα οστά

Βιταμίνη D
▪ Έντερο: αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου - φωσφόρου

▪ Νεφροί: μειώνει απέκκριση Ca και P

▪ Οστά: αυξάνει την οστική απορρόφηση

Παραθορμόνη (PTH) 
Νεφροί: 

▪ Αυξάνει την επαναρρόφηση ασβεστίου 

▪ Μειώνει την επαναρρόφηση φωσφόρου και αύξηση της νεφρικής απέκκρισής του

▪ Αυξάνει την σύνθεση της ενεργού μορφής της βιταμίνης D (1,25 διϋδροξυχοληκασλιφερόλη)

Οστά: αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου



 Εικονα με μεταβολισμο βιτ D

25-hydroxylase

PTH/   P          
1-a hydroxylase



Υπασβεστιαιμία - Αίτια

 Με μειωμένη PTH

• Kαταστροφή παραθυρεοειδών

o Αυτοάνοσης αιτιολογίας (αυτοαντισώματα κατά παραθυρεοειδών 
αδένων πχ αυτοάνοσο πολυαδενικό σύνδρομο τύπου Ι)

o Χειρουργικές επεμβάσεις (Hungry bone syndrome)

o Ακτινοβολία 

o Διηθητικό νόσημα

• HIV

• Αυτοσωματική επικρατούσα υπασβεστιαιμία (μετάλλαξη στον CaSR)

• Di George syndrome (απουσία παραθυρεοειδών)



Υπασβεστιαιμία – Αίτια(συνέχεια)

 Με αυξημένη PTH

• Αντίσταση στη δράση της PTH (ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός)

• Έλλειψη βιταμίνης D ή αντίσταση στη δράση της

• Εξωαγγειακή εναπόθεση Ca

o Υπερφωσφαταιμία (ραβδομυόλυση, σύνδρομο λύσης)

o Οστεοβλαστικές μεταστάσεις (νεοπλάσματα μαστού και προστάτη)

o Οξεία παγκρεατίτιδα 

• Σήψη/Βαριά νόσος (υπομαγνησιαιμία ή κυτταροκίνες)

• Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

• Εγκαύματα

• Toxic – shock syndrome



Υπασβεστιαιμία – Αίτια (συνέχεια)

 Άλλα αίτια

• Φάρμακα

• Φαινυντοΐνη (αδρανοποίηση  βιταμίνη D)

• Φάρμακα που προκαλούν υπομαγνησιαιμία (σισπλατίνη, διουρητικά, αμινογλυκοσίδες, 
αμφοτερικίνη)

• Διφωσφονικά, denosumab

• Φοσκαρνέτη (ενδαγγειακά σύμπλοκα)

• Ψευδοϋπασβεστιαιμία

• Σκιαγραφικά υλικά (gadodiamide/gadoversotemide)

• EDTA στο φιαλίδιο αιμοληψίας

• Υπομαγνησιαιμία (< 0,8mE/L μείωση έκκρισης PTH/αντίσταση στη δράση της)



Υπασβεστιαιμία - Κλινικές εκδηλώσεις

Οξεία υπασβεστιαιμία

 Τετανία/ νευρομυϊκή ευερεθιστότητα

• Παραισθησίες

• Βρογχόσπασμος

• Λαρυγγόσπασμος

• Κράμπες

• Σπασμός καρπού (χειρ μαιευτήρος)

• Εστιακοί ή γενικευμένοι σπασμοί

• Σημείο Chvostek

• Σημείο Trousseau

 Καρδιά

• Μειωμένη συσταλτικότητα 

μυοκαρδίου 

• Αρρυθμίες (παρά

• Υπόταση

• Καρδιακή ανεπάρκεια

 Οίδημα οπτικής θηλής (βαριά 
υπασβεστιαιμία-με ή χωρίς αύξηση 
της ενδοκράνιας πίεσης)

 Οπτική νευρίτιδα





Υπασβεστιαιμία - Κλινικές εκδηλώσεις

Χρόνια υπασβεστιαμία

 Έκτοπη ασβέστωση βασικών γαγγλίων/Εξωπυραμιδικά συμπτώματα

 Παρκινσονισμός (βραδύτητα, μυϊκή δυσκαμψία, τρόμος, αστάθεια κλπ)

 Κατάθλιψη

 Άνοια

 Διαταραχές οδόντων

 Σκελετικές ανωμαλίες – οστικά άλγη

 Καταρράκτης

 Δερματικές βλάβες – ξηρότητα δέρματος

 Ευθραυστότητα ονύχων





Διερεύνηση υπασβεστιαιμίας

 Ιστορικό/κλινική εικόνα

 Αλβουμίνη

 PTH 

 25-υδροξυβιταμίνη D

 1,25-διϋδροξυβιταμίνη D

 ALP (οστεοβλαστική δραστηριότητα)

 Κ

 Mg

 P

 LDH, U.A.,C.K

 Αμυλάση, Λιπάση



Θεραπεία υπασβεστιαιμίας

Συμπτωματικοί / οξεία μείωση<7,5mg

 IV χορήγηση (ταχεία ύφεση 
συμπτωμάτων)

 Μέτρηση επιπέδων Ca κάθε 4-6 ώρες

 Μέτρηση επιπέδων μαγνησίου και 
διόρθωση 

 Μέτρηση επιπέδων Κ και διόρθωση

 Έναρξη  per os αγωγής κιτρικό ή 
ανθρακικό Ca και Vit D (επίπεδα Ca
>7,5 mg/dl, εφικτή λήψη)

Ασυμπτωματικοί (ή ήπια συμπτωματολογία)/οξεία-
χρόνια μείωση >7,5mg

 Per os χορήγηση ασβεστίου και Vit D

 Οξεία μείωση: επανέλεγχος Ca σε 24 ώρες

 Χρόνια μείωση: επανέλεγχος Ca σε 7 ημέρες

 Επίπεδα ασβεστίου περί των κατώτερων 
φυσιολογικών ορίων ή/και ύφεση ήπιων 
συμπτωμάτων συνέχιση per os αγωγής

 Εμμένοντα συμπτώματα ή χαμηλό Ca ορού     
αύξηση per os αγωγής κατά 1-2g /ημ

 Επί αποτυχίας      αλλαγή σε ενδοφλέβια αγωγή και 
έλεγχος για δυσαπορρόφηση (πχ κοιλιοκάκη)



Θεραπεία υπασβεστιαιμίας – Ενδοφλέβια 

χορήγηση

1amp γλυκονικού ασβεστίου 10% περιέχει 90mg στοιχειακού Ca/10ml

• Γρήγορη διόρθωση με ενδοφλέβια χορήγηση 1-2g γλυκονικού Ca(90-180 mg 
στοιχειακού Ca σε 50ml ορού γλυκόζης 5%) σε 10’-20’ (παρέχει αύξηση για 2-3 
ώρες)

• Συνέχιση χορήγησης σε βραδεία έγχυση (κίνδυνος καρδιακής 
δυσλειτουργίας/ανακοπής) γλυκονικού Ca 10% ή χλωριούχου Ca 10%

Χρησιμοποιείται διάλυμα που περιέχει 1mg/ml στοιχειακού Ca που παρασκευάζεται :

11 g γλυκονικού Ca σε 1 L N/S 0,9% ή D/W 5% σε 50ml/h

Στόχος: διατήρηση Ca στα χαμηλότερα φυσιολογικά επίπεδα (>7,5 mg/dl)

* Σε περίπτωση υπομαγνησιαιμίας προηγείται η διόρθωση των επιπέδων Mg με iv   
χορήγηση 2g (16mEq) θειϊκού Mg σε διάλυμα 10% σε 10-20 λεπτά και στη 
συνέχεια 1g (8mEq)  σε 100 ml διαλύματος/hr



Θεραπεία υπασβεστιαιμίας – p.os

χορήγηση

Σε περίπτωση υποπαραθυρεοειδισμού ή ανεπάρκειας βιταμίνης D η per os

χορήγηση Ca είναι αναποτελεσματική (μειωμένη απορρόφηση)

Απαραίτητη η συγχορήγηση βιταμίνης D (1,25 διϋδροξυβιταμίνη D) σε 

δοσολογία 0,25-0,5 mcg x2 /ημ

 Ταχεία έναρξη δράσης 

 Βραχύ χρόνο ημίσειας ζωής

 Δεν απαιτείται ενεργοποίηση στους νεφρούς



Θεραπεία υπασβεστιαιμίας – επιπλοκές

 Υπερασβεστιαιμία

 Υπερασβεστιουρία (κυρίως σε υποπαραθυρεοειδισμό- )

Νεφρολιθίαση

Νεφρασβέστωση

Έκπτωση νεφρικής λειτουργείας

Σε ασθενείς με υπερασβεστιουρία(Ca ούρων 24hr >300mg) →μείωση χορηγούμενης 
δόσης Ca και Βιτ D και χορήγηση υδροχλωροθειαζίδης(12,5-25 mg/ημ ή και 
υψηλότερες δοσολογίες)

*Αποφυγή χορήγησης διουρητικών της αγκύλης



Θεραπεία υπασβεστιαιμίας – Follow up

 Έλεγχος Ca στον ορό και στα ούρα

Αρχικά κάθε 2 εβδομάδες και στη συνέχεια τουλάχιστον 2/χρόνο



Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος

Εστάλησαν:

 PTH =136pg/ml (Φυσ.τιμές:12-65pg/ml)

 25 υδροξυβιταμίνη D =4.9ng/ml (Φυσ.τιμές: >30 ng/ml)



Εργαστηριακά Ευρήματα – Συνοπτικά 



Δευτεροπαθής 

Υπερπαραθυρεοειδισμός

Υπερέκκριση παραθορμόνης (PTH) από τους παραθυρεοειδείς αδένες 

το ερέθισμα της οποίας είναι τα χαμηλά κυκλοφορούντα επίπεδα Ca

Συχνότερα αίτια είναι η ανεπάρκεια βιταμίνης D και XNN



Θεραπεία δευτεροπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού

 Υψηλές δόσεις βιταμίνης D

 Θεραπεία υποκατάστασης βιταμίνης D και αλάτων ασβεστίου

 Απαραίτητη η παρακολούθηση επιπέδων ασβεστίου σε ορό και ούρα

 Προσοχή για αποφυγή πρόκλησης υπερασβεστιαιμίας υπερασβεστιουρίας 

και νεφρολιθίασης από υπερβολική δόση βιτ.D



Ανεπάρκεια βιταμίνης D- αίτια

 Μειωμένη πρόσληψη

o Ελλιπής έκθεση στον ήλιο

o Μείωση σύνθεσης στο δερμα  

o Ανεπαρκής διαιτητική πρόσληψη

 Μειωμένη απορρόφηση

o Νοσήματα λεπτού εντέρου πχ στεατόρροια/νοσήματα παγκρέατος/χοληφόρων)

 Μείωση ηπατικής υδροξυλίωσης της βιτ D 

o Παρεγχυματική ή αποφρακτική ηπατική νόσος

 Μεταβολισμός σε αδρανείς μεταβολίτες 

o Φάρμακα/επαγωγή δραστηριότητας κυτοχρώματος P-450 (πχ φαινυντοϊνη)

 Νεφρικά νοσήματα

o Μειωμένη παραγωγή στους νεφρούς 1,25 διυδροξυβιταμίνης D (πχ XNA)

o Απώλειες στα ούρα του δραστικού μεταβολίτη της βιτ.D ή των πρωτεϊνών που συνδέονται με αυτή 
(πρωτεϊνουρία)

 Αντίσταση στη δράση της βιταμίνης D

o Αντίσταση των οργάνων στόχων στην 1,25 διυδροξυβιταμίνη D (καλσιτριόλη) λόγω μεταλλάξεων 
γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα (οικογενής ανθεκτική στη βιταμίνη D ραχίτιδα)





Κλινικές εκδηλώσεις ανεπάρκειας 

βιταμίνης D

 Έχει σημασία η χρονιότητα και ο βαθμός ανεπάρκειας βιταμίνης D

 25[OH]D  15-20 ng/mL [37.5 to 50 nmol/L]) , ασυμπτωματική με Ca, P, ALP να 
ανευρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων

 25(OH)D <20 ng/mL, 40% των ασθενών εμφανίζουν αυξημένη PTH

 25(OH)D <10 ng/mL ,51% των ασθενών εμφανίζoυν αυξημένη PTH

 Οι ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό έχουν αυξημένο 
κίνδυνο να εμφανίσουν 

o οστεομαλακία (απώλεια επιμετάλλωσης οστών)/ραχίτιδα και σκελετικές ανωμαλίες 
(παιδιά)

o ψευδοκατάγματα

TI 

Effects of age and serum 25-OH-vitamin D on serum parathyroid hormone levels.

AU 

Valcour A, Blocki F, Hawkins DM, Rao SD

SO

J Clin Endocrinol Metab. 2012 Nov;97(11):3989-95. Epub 2012 Aug 29.



Οστεομαλακία-απεικονίσεις

Μειωμένη οστική πυκνότητα – θολερότητα - δυσμορφία 



Ζώνες Looser:

Ψευδοκατάγματα, ρωγμές, 

ακτινοδιαυγείς γραμμές πάχους 2-

5mm με σκληρυντικά όρια 

χαρακτηριστικά στην οστεομαλακία.



Ανεπάρκεια βιταμίνης D - Θεραπεία

 Σκευάσματα χαμηλού κόστους

 Αναγκαίος ο μεταβολισμός στο ήπαρ και στους νεφρούς

 Βραδεία έναρξη και μακρά διάρκεια δράσης 

 50.000 IU D2 ή D3 (ergocalciferol ή cholecalciferol) p.os/εβδομάδα για 6-8 
εβδομάδες και στη συνέχεια 800 – 1000 IU D3/ημ.

• Σε περίπτωση ηπατικού νοσήματος           χορήγηση καλσιδιόλη (25-
hydroxyvitamin D) που δε χρειάζεται μεταβολισμό στο ήπαρ

• Σε περίπτωση ΧΝΝ            χορήγηση alfacalcidol (1-alpha-hydroxyvitami D) 
ή dihydrotachysterol (λειτουργικό ισοδύναμο της 1- hydroxyvitamin D) που 
απαιτεί μεταβολισμό στο ήπαρ



Αντιμετώπιση της ασθενούς μας

 Έγινε  έναρξη tb ανθρακικό Ca/D3 (1000mg Ca+ 800IU χοληκαλσιφερόλη) 

x2

 Tαυτόχρονη φόρτιση με amp χοληκαλσιφερόλης 25.000 IU per os/εβδ για 2 

μήνες

 Επανέλεγχος με νέα επίπεδα βιτ D και Ca P Alb ALP PTH 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


