
Αζζελήο κε νξναξλεηηθή 

ζπνλδπιναξζξίηηδα θαη νζηηθά άιγε 

ΠΤΡΠΑΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟ 



Πεπιγπαθή αζθενούρ 

 Γυναίκα 41 ετών,  

 με ιστορικό οροαρνητικής σπονδυλοαρθρίτιδας  

 

 Αιτία προσέλευσης 

 επιδείνωση αρθραλγιών με συνοδές μυαλγίες από 2μήνου 

 

 



Αηνκηθό αλακλεζηηθό 

 Οξναξλεηηθή πνλδπιναξζξίηηδα (1996) 

 

 Σειηθή εηιείηηδα (1996) 

 

 Ραγνεηδίηηδα; 

 

 Οζηενπόξσζε (β/παζήο από θνξηηθνεηδή) 

 

 Ιλζνπιηλνεμαξηώκελνο Γ 

 

 Αιιεξγηθό βξνγρηθό άζζκα 

 

 ύλδξνκν Gittelman 

 

 Δπίθηεηε αλνζναλεπάξθεηα (ζπρλέο κπθεηηαζηθέο θαξπγγίηηδεο, 
ππνηξνπηάδσλ επηρείιηνο έξπεηαο) 

 

 



Φαξκαθεπηηθή αγσγή 

 Medrol 8mg/d 

 

 Methotrexate 15mg/wk 

 

 Filicine 10mg/wk 

 

 ΤΓ antiTNF παξάγνληαο 

 

 Υνιεθαιζηθεξόιε 800IU/d - Αζβέζηην 1000mg/d 

 

 Δηθσζθνληθά (ξηζεδξνλάηε) (>10εηία), ηα ηειεπηαία 2 έηε 
δνιελδξνληθό νμύ 

 
 πκπιήξσκα K+/ Αληαγσληζηέο αιδνζηεξόλεο 

 

 Αληηαξξπζκηθή/ αληηππεξηαζηθή αγσγή  
 απμεκέλεο δηαζηάζεηο αξηζηεξνύ θαξδηαθνύ θόιπνπ (??) 

 



ύλδξνκν Gittelman 

σιελαξηαθή δηαηαξαρή ηνπ άπσ εζπεηξακέλνπ 

ζσιελαξίνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από: 

 

 Μεηαβνιηθή αιθάισζε 

 Τπνθαιηαηκία 

 Τπαζβεζηηνπξία 

 Τπνκαγλεζηαηκία 

 

 ΓΔΝ ζπλνδεύεηαη από αξηεξηαθή ππέξηαζε 

 

 ΓΔΝ επεξεάδεη ηελ νκνηόζηαζε ηνπ θσζθόξνπ 

  ΓΔΝ πξνθαιεί δεπηεξνπαζή νζηενκαιαθία 

 

 



Κιηληθή εηθόλα 

 Άιγε ώκσλ, γνλάησλ, ΠΓΚ 

 

 Μπαιγίεο 

 

 Γπζρεξέο βάδηζκα (waddling)  

 

 Δμειθώζεηο ζηόκαηνο ζε ππνρώξεζε  

 



Δξγαζηεξηαθόο Έιεγρνο 
(Γηάγλσζε: νξναξλεηηθή ζπνλδπιαξζξνπάζεηα) 

 
 WBC 13480/κl, PLTs 255.000/κl 

 CRP (-)ve, ΣΚΔ 7mm/hr 

 

 ANA 1/160, CCP-S 25 (<5), 

 αλνζνζθαηξίλεο νξνύ (A/G/M/E) εθν 

 

 HLA B27(-)ve 

 



Απεηθνληζηηθόο Έιεγρνο 

α/α ζώξαθνο 

παιαηά θαηάγκαηα θιείδαο/ πιεπξώλ (αξ/δε)  

 

α/α ιεθάλεο-ηζρίσλ 

επαζβεζηώζεηο καιαθώλ κνξίσλ ππέινπ 

 

πηλζεξνγξάθεκα νζηώλ 

Οζηενβιαζηηθέο εζηίεο πιεπξώλ 

 

CT ζώξαθνο/ CT AKKO 

Πνιιαπιέο εζηηαθέο βιάβεο πιεπξώλ άκθσ κε ραξαθηήξεο 

παιαηώλ θαηαγκάησλ 

ρσξίο άιια παζνινγηθά επξήκαηα 

 



α/α ΟΜ (απνπζία ζπλδεζκνθύησλ) 



Κάηαγκα θιείδαο (παζνινγηθό) 



Καηάγκαηα πιεπξώλ (παζνινγηθά)  



Δπαζβεζηώζεηο ζηα καιαθά κόξηα 

(απνπζία ηεξνιαγνλίηηδαο) 



Σπινθηπογπάθημα οζηών 2005 



πηλζεξνγξάθεκα νζηώλ 2010 



3/2010 

 Ca νξνύ 9,4 mg/dl (8,8 -10,6) 

 P νξνύ από 1,9-3,7 mg/dl (2,5-4,5) 

 

 Alk Phos 47 IU/L (30-120) 

 

 

 Ούξα 24ώξνπ 

 Ca  72 mg/24h (0-250) 

 P  12 mg/24h (400-1300) 

 Na  82,8 mmol/24h (40-220) 

 K  46,8 mmol/24h (25-125) 



3/2010 

 
 25 (ΟΗ) vit D 13,5 ng/ml (9,0-37,6) 

 1,25 (OH)2 vit D   16,2 pg/ml (19,6-54,3) 

 iPTH     57 pg/ml (10-65) 

 

Γηαθνπή ρνιεθαιζηθεξόιεο 

Έλαξμε ρνξήγεζεο αιθαθαιζηδόιεο 1κcq/d – 

εξγνθαιζηθεξόιεο 

 

 



9/2010 

 Ούξα 24ώξνπ 

 Ca  100 mg/24h (0-250) 

 P  216 mg/24h (400-1300) 

 Na  66 mmol/24h (40-220) 

 K  45 mmol/24h (25-125) 



Μέηξεζε νζηηθήο ππθλόηεηαο 

8/2010 

 ΟΜΣΣ 

 Tscore -1,9   (L4 -2,83) 

 

 (Α) ιζσίος 

 Tscore -3,97 

 

Πποοδεςηική επιδείνυζη 

 

 



2/2011 



 2/2011 

 

 πηλζεξνγξάθεκα νζηώλ:  
 πεξηζζόηεξεο εζηίεο κε απμεκέλε πξόζιεςε ζπγθξηηηθά 

 

 25 (ΟΗ) vit D 25,7 ng/ml (9,0-37,6) 

 1,25 (OH)2 vit D  8,0 pg/ml (19,6-54,3) 

 iPTH    20,9 pg/ml (10-65) (??) 

 

 

 



2/2011 

 Ca νξνύ 9,1-9,6 mg/dl (8,8 -10,6) 

 P νξνύ από 2,0 -3,5 mg/dl (2,5-4,5) 

 

 Alk Phos 55 IU/L (30-120) 

 

 Ούξα 24ώξνπ 

 Ca  150 mg/24h (0-250) 

 P  240 mg/24h (400-1300) 

 Mg  67 mg/24h (73-122) 

 K  22 mmol/24h (ππό 300mg Aldactone/d) 

 Na   70 mmol/24h (40-220) 



Αλαθεθαιαίσζε 

 Αζζελήο κε άηππεο εθδειώζεηο κε ζπκβαηέο θιηληθά θαη 
εξγαζηεξηαθά κε έμαξζε ηνπ ππνθείκελνπ λνζήκαηνο 

 

 Απεηθνληζηηθά επξήκαηα 

  (θαηάγκαηα νζηώλ/ εμσνζηηθέο επαζβεζηώζεηο) 

 

 Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα 

 ρακειό θιεγκνλώδεο θνξηίν 

 Χακειά επίπεδα βηηακίλεο D 

 Φπζηνινγηθά επίπεδα Ca, θαηώηεξα θπζηνινγηθά P νξνύ 

 Φπζηνινγηθή αιθαιηθή θσζθαηάζε  

 Φπζηνινγηθά επίπεδα παξαζνξκόλεο νξνύ 

 

 πκπέξαζκα 

 Οζηενπόξσζε / ? νζηενκαιαθία 

 κε αληαπνθξηλόκελε ζηελ αγσγή 

 



 

  Οζηενκαιαθία (κε επαξθώο ζεξαπεπόκελε) 

Υπέξ  Χακειά επίπεδα βηηακίλεο D 

Υπέξ  Με επαξθήο έθζεζε ζηνλ ήιην (κνλαρή) 

Καηά  Υςειά - θπζηνινγηθά επίπεδα Ca νξνύ 

 

                   Αληίζηαζε ζηε βηηακίλε D 

Καηά    Φπζηνινγηθά επίπεδα Ca νξνύ     

Καηά   Χακειά επίπεδα βηηακίλεο D, ρακειά επίπεδα παξαζνξκόλεο 

 

  Τπνπαξαζπξενεηδηζκόο 

Υπέξ  Χακειή παξαζνξκόλε νξνύ 

Καηά  Υςειά - θπζηνινγηθά επίπεδα Ca νξνύ, ρακειά επίπεδα Ρ  

 

  Οζηενδπζηξνθία («αδπλακηθή λόζνο νζηώλ») 

Καηά  απαληάηαη θπξίσο ζε λεθξνπαζείο 

Υπέξ  Χακειή παξαζνξκόλε νξνύ 

Υπέξ  Χακειή αιθαιηθή θσζθαηάζε νξνύ (παξά ηα πνιιαπιά θαηάγκαηα) 

Υπέξ  Επαζβεζηώζεηο καιαθώλ κνξίσλ 

Υπέξ  Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο  

  αθρ. Δηαβήηεο 

  Χξήζε γιπθνθνξηηθνεηδώλ  

  Μαθξνρξόληα ρξήζε δηθσζθνληθώλ 

 

Πηζαλέο δηαγλώζεηο 



Βηηακίλε D 

 ύλζεζε / κεηαβνιηθέο δξάζεηο 

 Αιιειεπηδξάζεηο 



25 ςδποξςλάζη 

1α ςδποξςλάζη 

(εγγύρ εζπειπαμένα ζυληνάπια) 



Νεθποί 

Αλαζηνιή ζύνθεζηρ 1,25D3 

 

Δπαγσγή 24 ςδποξςλάζηρ 

 

Αύμεζε επαναππόθηζηρ 

θσζθόξνπ και αζβεζηίνπ 

Ένηεπο 

Αύμεζε αποππόθηζηρ 

θσζθόξνπ και αζβεζηίνπ 

 

 

Οζηά 

Αύμεζε οζηεοβλαζηικήρ 

και οζηεοκλαζηικήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ 

Παπαθςπεοειδείρ 

Αλαζηνιή ζύνθεζηρ PTH 

Αλαζηνιή θπηηαξηθήο 

αύμεζεο 

Γξάζεηο  1,25 D ζε θιαζζηθά όξγαλα ζηόρνπο 



Ρύζκηζε ζύλζεζεο / επηπέδσλ 1,25 D 

 ΡΣΗ   

 

Καλζιηποφκό οξύ 

(ανενεπγό) 

24 ςδποξςλάζη 

οπγάνυν-ζηόσυν 

Ca++ 

P 

Μεηαβνιηθή 

νμέσζε 

Επαγυγή 

Αναζηολή 



εξώηεκα 

 ςπάπσει ζςζσέηιζη ηηρ ζςνδπομήρ με ηην 

ςποκείμενη νεθποπάθεια? 



ύλδξνκν Gittelman 

σιελαξηαθή δηαηαξαρή ηνπ άπσ εζπεηξακέλνπ 

ζσιελαξίνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από: 

 

 Μεηαβνιηθή αιθάισζε 

 Τπνθαιηαηκία 

 Τπαζβεζηηνπξία 

 Τπνκαγλεζηαηκία 

 

 ΓΔΝ ζπλνδεύεηαη από αξηεξηαθή ππέξηαζε 

 

 ΓΔΝ επεξεάδεη ηελ νκνηόζηαζε ηνπ θσζθόξνπ 

  ΓΔΝ πξνθαιεί δεπηεξνπαζή νζηενκαιαθία 

 

 



Bartter I 

Bartter IV 
Cl ch β subunit def. 

+senseneural deafness 

Bartter V 

CaSR activating 

mutation 

Bartter III 

Bartter II 

BARTTER’S GITELMAN’S 

Hypokalemia Metabolic alkalosis Hypo/Normotension 

Less hypoMg+ More hypoMg+ 



εξώηεκα 

 πεπαιηέπυ διεπεύνηζη? 



εξώηεκα 

 πεπαιηέπυ διεπεύνηζη? 

 

 Βιοτία οζηού 



Πξνεηνηκαζία 

 ήκαλζε ηνπ νζηνύ κε δηαθεθνκέλε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθώλ 

νπζηώλ (ηεηξαθπθιίλε, δεκεθινθπθιίλε)  

 

 δξνπλ σο δείθηεο θαη ρξσκαηίδνπλ ην νζηό  

 Γηαδηθαζία ρξνλνβόξα, ρξνληθό δηάζηεκα 2-3 wks + 



Βιοτία λαγονίος οζηού 

 οζηεοειδέρ 



πκπεξάζκαηα 

1. Αζζελήο κε άηππε θιηληθή ζπκπησκαηνινγία ζε ζρέζε κε 
ηελ πξσηνπαζή λόζν –  

 εξγαζηεξηαθά επξήκαηα κε ζπκβαηά κε έμαξζε ηεο λόζνπ 

  Γηεξεύλεζε άιισλ παζνινγηθώλ αηηίσλ   

 

2. Οζηενπόξσζε / Πηζαλή νζηενκαιαθία (vit D), 
 κε αληαπνθξηλόκελεο ζηελ αγσγή 

  ? Τπνζεξαπεία    ? Αληίζηαζε 

 

3. ?? Αλεπηζύκεηε ελέξγεηα καθξνρξόληαο ρνξήγεζεο 
δηθσζθνληθώλ 



Αδπλακηθή νζηηθή λόζνο 

από καθξνρξόληα ρνξήγεζε δηθσζθνληθώλ  

Odvina et al, JCEM 2005 



Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε 

 Οζηενκαιαθία 

 Υνξήγεζε αιθαθαιζηδόιεο κέρξη επίηεπμεο επηπέδσλ 

ζηόρνπ κε ηαθηηθή παξαθνινύζεζε επηπέδσλ Ca νξνύ 

 

Καη 

 

 ? ‘αδπλακηθή νζηηθή λόζνο’ 

  Γηαθνπή ρνξήγεζεο δηθσζθνληθώλ 

  ? πγρνξήγεζε αλαιόγνπ παξαζνξκόλεο  



 

 

Εξσηήζεηο? 


