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Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµός
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΗΣ, M.D., PH.D

Επίκουρος καθηγητής Παιδιατρικής-Ενδοκρινολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή

Το 1942 ο Full Albright και οι συνεργάτες του περιγράψανε µια οµάδα ασθενών 
µε συγκεκριµένες αναπτυξιακές, σκελετικές διαταραχές (Albright κληρονοµική 
οστεοδυστροφία ΑΗΟ) και βιοχηµικές ανωµαλίες που ήταν συµβατές µε αντί-
σταση στην δράση της παραθορµόνης (PTH). Οι ασθενείς αυτοί είχαν φυσιο-
λογική νεφρική λειτουργία αλλά η φωσφατουρική τους απάντηση στην εξωγενή 
χορήγηση PTH ήταν µειωµένη. Αργότερα, όταν η µέτρηση της PTH έγινε δυ-
νατή, οι ασθενείς αυτοί βρέθηκε να έχουν αυξηµένα επίπεδα PTH, εύρηµα που 
επιβεβαίωσε ότι η αιτιοπαθογένεια ήταν αντίσταση στην PTH. Ήταν δε, η πρώτη 
κλινική περιγραφή ορµονικής αντίστασης.
 Έκτοτε, έχουν περιγραφεί πολλές µορφές και παραλλαγές αντίστασης στην 
PTH (ψευδοϋποπραθυρεοειδισµός) µε ή χωρίς ΑΗΟ, µε ή χωρίς αντίσταση σε 
άλλες ορµόνες, µε ή χωρίς παραγωγή cAMP µετά από χορήγηση ΡΤΗ, αλλά 
πάντα µε µειωµένη φωσφατουρική απάντηση. Τέλος, έχουν περιγραφεί ασθενείς 
µε τον κλινικό φαινότυπο (ΑΗΟ) αλλά χωρίς καµιά βιοχηµική ανωµαλία.
 Την τελευταία δεκαετία έγινε µεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της αιτιοπαθο-
γένειας του ψευδοϋποπαραθυρεοειδισµού (ΡΗΡ). Η µοριακή βιολογία βοήθησε 
στην κατανόηση των διαφορετικών παραλλαγών του ψευδοϋποπαραθυρεοειδι-
σµού, κλινική εικόνα και θεραπευτική αντιµετώπιση. Όµως παρά την σηµαντική 
πρόοδο η γενετική του ψευδουπαραθυρεοειδισµού παραµένει περίπλοκη και 
δεν έχει αποσαφηνιστεί εντελώς.

Μηχανισµός δράσης της ΡΤΗ

Η ΡΤΗ συνδέεται στον υποδοχέα της, ο οποίος είναι υποδοχέας συνδεόµενος 
µε G πρωτεΐνες (G-protein coupled receptor). Κάθε G πρωτεΐνη αποτελείται 
από 3 υποοµάδες:α, β, γ. Η υποοµάδα α είναι αυτή που δίνει την λειτουργική 
ειδικότητα κάθε G πρωτεΐνης. Η υποοµάδα α συνδέεται µε διφωσφωνική γουα-
νοσίνη (GDP), αυτό το σύµπλεγµα συνδέεται µε τις βγ υποοµάδες και είναι ανε-
νεργό, ενώ το GTP όταν συνδέεται αποδεσµεύεται από τις βγ και ενεργοποιεί 
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τις δραστικές πρωτείνες µε την παραγωγή cAMP. Τελικά η σύνδεση της ΡΤΗ µε 
τον υποδοχέα της προκαλεί την ανταλλαγή GDT µε GTP στη υποοµάδα α και 
ως εκ τούτου ενεργοποίηση του σήµατος, ενώ η υδρόλυση του GTP σταµατά 
την ενεργοποίηση του υποδοχέα (Σχήµα 1).

Κατάταξη και Κλινικές εκδηλώσεις

Ο ΡΗΡ διακρίνεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: Τύπου Ι, όπου δεν υπάρχει πα-
ραγωγή cAMP µετά από χορήγηση ΡΤΗ, και τύπου ΙΙ όπου η παραγωγή cAMP 
είναι άθικτη αλλά δεν υπάρχει φωσφατουρική απάντηση στην ΡΤΗ.

ΡΗΡ Ι

Ο Τύπου Ι διακρίνεται περαιτέρω σε 3 υποοµάδες: a, b και c. Οι ΡΗΡ Ιa και Ιc 
κλινικά και εργαστηριακά είναι ίδιοι. Ο ΡΗΡ Ιb δεν έχει τα φαινοτυπικά χαρακτη-
ριστικά της ΑΗΟ και συνήθως δεν συνδυάζεται µε αντίσταση σε άλλες ορµό-
νες εκτός µερικές φορές από την TSH. O ψευδοψευδοϋποπαραθυρεοεδισµός 
(PPHP) χαρακτηρίζεται από τον ΑΗΟ φαινότυπο αλλά οι ασθενείς αυτοί δεν 
έχουν κανένα παθολογικό βιοχηµικό ούτε ορµονικό εύρηµα.

PHP Ia και PPHP

Οι ασθενείς µε ΡΗΡ Ιa και ΡΡΗΡ έχουν τον χαρακτηριστικό συνδυασµό µορφο-
λογικών και αναπτυξιακών ανωµαλιών, τον ΑΗΟ φαινότυπο, που χαρακτηρίζεται 
από κοντό ανάστηµα ή κοντό ανάστηµα για το ύψος στόχο (target height), µε 
γεροδεµένη/συµπαγή εµφάνιση, παχυσαρκία, κοντό λαιµό, στρογγυλό πρόσω-
πο, ήπια ή µέτρια πνευµατική καθυστέρηση, µικρά χέρια, βραχυδακτυλία, ανωµα-
λίες στο µέγεθος και σχήµα δακτύλων, υποπλαστικό ή κοντό και ευρύ αντίχειρα, 
κοντά µετακάρπια (συχνότερα το 4ο) και µετατάρσια, υποδόριες αποτιτανώ-
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σεις, υποπλασία δοντιών. 
 Υπάρχει σηµαντική ποικιλία στην έκφραση του φαινότυπου ακόµη και µέσα 
στην ίδια οικογένεια και µπορεί επίσης αυτά τα χαρακτηριστικά ευρήµατα να 
µην είναι παρόντα σε κάθε ασθενή. Σε σπάνιες περιπτώσεις παρά την παρουσία 
ανεπαρκούς Gαs ο φαινότυπος µπορεί να είναι πολύ ήπιος χωρίς σχεδόν κανέ-
να από τα χαρακτηριστικά της ΑΗΟ.
 Η παχυσαρκία είναι πολύ κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ασθενών και περί-
που το 1/3 έχουν σωµατικό βάρος µεγαλύτερο από την 90η εκατοστιαία θέση 
για την ηλικία τους παρά την παρουσία κοντού αναστήµατος.
 Οι ανωµαλίες από τα δόντια είναι επίσης συχνές όπως υποπλασία του σµάλ-
του και της αδαµαντίνης, κοντές οδοντικές ρίζες και καθυστερηµένη ή ακόµη 
και απουσία οδοντοφυΐας.
 Οι ανωµαλίες από τα χέρια (κυρίως η βραχυδακτυλία) (Εικόνα 1) είναι από 
τα πιο αξιόπιστα σηµεία για την διάγνωση της ΑΗΟ, οι οποίες µπορεί να είναι 
συµµετρικές αλλά και ασύµµετρες. Η πιο συχνή ανωµαλία είναι η βράχυνση της 
άπω φάλαγγας του αντίχειρα. Κλινικά είναι εµφανές από το ότι το εύρος του 
νυχιού του αντίχειρα είναι µεγαλύτερο από το µήκος. Η βράχυνση των µετακαρ-
πίων προκαλεί βράχυνση των δακτύλων ιδιαίτερα του 4ου και 5ου δακτύλου. Για 
λεπτοµερέστερη µελέτη απαιτείται ακτινογραφία άκρας χειρός. Η βράχυνση των 
οστών έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου η βράχυνση της άπω φάλαγγας του 
αντίχειρα και τα 3ο-5ο µετακάρπια είναι περισσότερο προσβεβληµένα από τα 
υπόλοιπα (Εικόνες 2,3). Αυτό είναι χρήσιµο για τον διαχωρισµό της ΑΗΟ από 
άλλες αιτίες βραχυδακτυλίας όπως το σύνδροµο Turner, οικογενής βραχυδα-
κτυλία κα. Σηµειωτέον ότι οι σκελετικές ανωµαλίες της ΑΗΟ µπορεί να µην είναι 
εµφανείς έως το 5ο έτος ζωής.
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Εικόνα 1. Φαινότυπος ΑΗΟ από τα χέρια. 

Οι ασθενείς µε ΑΗΟ µπορεί να εµφανίσουν αποτιτανώσεις υποδορίου, µαλα-
κών µορίων και του δέρµατος (osteoma cutis) οι οποίες δεν σχετίζονται µε τις 
διαταραχές του ασβεστίου και φωσφόρου. Το osteoma cutis εµφανίζεται στο 
25-50% των περιπτώσεων ΑΗΟ και µπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση του ΡΗΡ 
στην βρεφική και παιδική ηλικία. Οι αλλοιώσεις αυτές έχουν µια ελαφρά µπλέ 
απόχρωση, είναι σκληρές και µπορεί να είναι µεταναστευτικές.

 
 Εικόνα 2. Ακτινογραφία άκρων χειρών σε ΡΗΡ Ια. Εικόνα 3.  
 Κοντά και αποπλατυσμένα μετακάρπια. Βράχυνση 4 μετακάρπιου.
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Ασθενείς µε ΡΗΡ Ια παρουσιάζονται πολλές φορές µε υποθυρεοειδισµό. Συ-
νήθως οι ασθενείς δεν έχουν βρογχοκήλη ούτε αντιθυρεοειδικά αντισώµατα. 
Αρκετές φορές εµφανίζεται ως συγγενής υποθυρεοειδισµός που ανακαλύπτε-
ται κατά το νεογνικό screening test και έως την ηλικία των 18 µηνών το 50% 
των ασθενών είναι ήδη υπό θεραπεία µε θυροξίνη. ∆υστυχώς η πρώιµη έναρξη 
θεραπείας µε θυροξίνη δεν φαίνεται να προλαµβάνει την πνευµατική καθυστέ-
ρηση. Ο υποθυρεοειδισµός και οι αποτιτανώσεις του υποδορίου συχνά είναι οι 
πρώτες κλινικές εκδηλώσεις στα 2 πρώτα χρόνια ζωής. Ο ΑΗΟ φαινότυπος δεν 
είναι εµφανής τα πρώτα χρόνια ζωής και η υπασβεστιαιµία εγκαθίσταται κατά 
µέσο όρο το 8ο έτος ζωής. 
 Αργότερα µπορεί να παρουσιάσουν επιβράδυνση στον ρυθµό ανάπτυξης 
λόγω αντίστασης στο GHRH ή υπογοναδισµό λόγω αντίστασης στις γοναδο-
τροφίνες, καταρράκτη ή και ατροφία του οπτικού νεύρου. Ο υπογοναδισµός 
µπορεί να εµφανιστεί ως καθυστερηµένη εφηβεία, ολιγοµηνόρροια, στειρότητα, 
πρόωρη εµµηνόπαυση. Τα χαρακτηριστικά του υπογοναδισµού είναι λιγότερο 
προφανή στους άντρες.
 Η πνευµατική καθυστέρηση δεν είναι πάντα εµφανής ή σοβαρή και µπορεί 
απλά να εµφανίζονται κάποιες µαθησιακές δυσκολίες. 
 Ασθενείς µε ΡΡΗΡ συνυπάρχουν µε ασθενείς µε ΡΗΡ Ια στην ίδια οικογένεια. 
Οι ασθενείς µε ΡΡΗΡ κληρονοµούν την διαταραχή (ΑΗΟ φαινότυπο χωρίς βι-
οχηµικές διαταραχές και αντίσταση σε ορµόνες) από τον πατέρα, ενώ αυτοί µε 
ΡΗΡ Ια την κληρονοµούν από την µητέρα. Αυτός ο τρόπος κληρονοµικότητας 
υποδηλώνει γονιδιακή αποτύπωση (imprinting) ειδική για διαφορετικούς ιστούς. 
Κλινικά χαρακτηριστικά που µοιάζουν µε ΡΡΗΡ µπορεί να βρεθούν σε µέλη οι-
κογενειών χωρίς ΡΗΡ Ια και εµφανίζεται ως µεµονωµένη ανωµαλία. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η διάγνωση του ΡΡΗΡ είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς µερικά από 
τα χαρακτηριστικά του ΑΗΟ είναι µη ειδικά και µπορεί να βρεθούν σε άλλες 
ασθένειες κυρίως χρωµοσωµικές. 

ΡΗΡ Ιb

Aσθενείς µε ΡΗΡ Ib χαρακτηρίζονται από: 1) την απουσία φαινοτυπικών χαρα-
κτηριστικών ΑΗΟ, 2) παρουσία αντίστασης στην ΡΤΗ και όχι σε άλλες ορµόνες 
εκτός µερικές φορές από την TSH. Μετά από εξωγενή χορήγηση ΡΤΗ έχουν 
µειωµένη παραγωγή cAMP στα ούρα καθώς και µειωµένη φωσφατουρία. Η δρα-
στηριότητα δε της Gαs είναι φυσιολογική. Αν και στις περισσότερες περιπτώ-
σεις ο ΡΗΡ Ib είναι σποραδικός έχουν περιγραφεί και οικογενείς περιπτώσεις. 
Στις περιπτώσεις αυτές κληρονοµείται από την µητέρα ενώ όταν κληρονοµείται 
από τον πατέρα δεν υπάρχουν ενδοκρινοπάθειες. Το γεγονός αυτό υποδη-
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λώνει ξανά όπως και στον ΡΗΡ Ια το φαινόµενο της γονιδιακής αποτύπωσης 
(imprinting).

PHP Ic

Οι ασθενείς αυτοί έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των ασθενών µε ΡΗΡ Ια (ΑΗΟ, 
αντίσταση στην ΡΤΗ και άλλες ορµόνες) αλλά η δραστηριότητα της Gαs είναι 
φυσιολογική.

ΡΗΡ ΙΙ

Ο ΡΗΡ ΙΙ είναι η πιο σπάνια µορφή ΡΗΡ. Είναι σποραδικός αν και έχει αναφερθεί 
µια οικογενής περίπτωση. Οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν ΑΗΟ, έχουν αντίσταση 
µόνο στην ΡΤΗ και η δραστηριότητα της Gαs είναι φυσιολογική. Σε αντίθεση µε 
τους άλλους τύπους ΡΗΡ, στον ΡΗΡ ΙΙ η παραγωγή cAMP στα ούρα µετά από 
εξωγενή χορήγηση ΡΤΗ είναι φυσιολογική αλλά η φωσφατουρική απάντηση 
είναι µειωµένη. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το σύµπλεγµα ΡΤΗ υποδο-
χέας-αδενυλική κινάση λειτουργεί φυσιολογικά εφόσον αυξάνεται το cAMP και 
η βλάβη πιθανόν να είναι µετά την παραγωγή cAMP. H γενετική ανωµαλία του 
ΡΗΡ ΙΙ δεν έχει καθορισθεί έως σήµερα. Πιθανά ο ΡΗΡ ΙΙ να είναι επίκτητος και 
η αντίσταση στην ΡΤΗ δευτεροπαθής από ανεπάρκεια της βιταµίνης D.

 ΑΗΟ Ορµονική Χορήγηση GNAS  Gαs
  αντίσταση ΡΤΗ  δραστηριότητα

icAMP,  Ανενεργείς i
  LH, FSH, GHRH iφωσφατουρία µεταλλάξεις 

i
    µεταλλάξεις 
PHP Ib Όχι PTH, µερικές icAMP, Ανωµαλία φυσιολογική
  φορές στην TSH iφωσφατουρία Imprinting 

icAMP,  Όχι φυσιολογική
  FSH, TSH iφωσφατουρία  
PHP II Οχι PTH gcAMP,  Οχι φυσιολογική
   iφωσφατουρία 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων ΡΗΡ.
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Εργαστηριακά ευρήµατα

Ο υποθυρεοειδισµός µπορεί να είναι υποκλινικός ή κλινικός αλλά η TSH σπάνια 
είναι τόσο υψηλή όπως στην αγενεσία του θυρεοειδή.
 Συνήθως στην αρχή η ΡΤΗ είναι αυξηµένη µε φυσιολογικό ασβέστιο και φώ-
σφορο αίµατος, στην συνέχεια ο φώσφορος αυξάνεται και τέλος ακολουθεί η 
υπασβεστιαιµία. Η κλασµατική απέκκριση του φωσφόρου είναι µειωµένη, και 
τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2 βιταµίνης D είναι φυσιολογικά αλλά χαµηλά για τον 
υψηλό φώσφορο. 
 Ακτινογραφικά µπορεί να αναδειχθούν αποτιτανώσεις στα βασικά γάγγλια 
ή αποτιτανώσεις µαλακών µορίων, πολλαπλές εξοστώσεις, ινώδης δυσπλασία 
οστών. 
 Η ακτινογραφία άκρας χειρός είναι χρήσιµη για την ανάδειξη των µορφολογι-
κών ανωµαλιών των οστών που είναι χαρακτηριστικές στην ΑΗΟ. Τα µετακάρ-
πια µπορεί να είναι κοντά και διευρυσµένα ή και παραµορφωµένα όλα ή µερικά 
και κυρίως το 4ο µετακάρπιο. Τα ίδια ευρήµατα µπορεί να συνυπάρχουν στα 
µετατάρσια, εγγύς και άπω φάλαγγες.
 Ασθενείς µε ΡΗΡ Ια έχουν κατά 50% µειωµένη την δραστικότητα της Gs στις 
µεµβράνες διαφόρων κυττάρων (ερυθροκύτταρα, αιµοπετάλια, ινοβλάστες) 
λόγω της µειωµένης παραγωγής Gs mRNA και πρωτεΐνης, ενώ στον ΡΗΡ Ιc δεν 
ανιχνεύονται αυτές οι διαταραχές (Πίνακας 1). Ασθενείς µε ΡΡΗΡ έχουν επίσης 
κατά 50% µειωµένη την δραστικότητα της Gs σε κυτταρικές µεµβράνες αλλά 
µετά από εξωγενή χορήγηση ΡΤΗ η αύξηση του cAMP στα ούρα είναι φυσιο-
λογική.
 Σε αντίθεση µε τον υποπαραθυρεοειδισµό ασθενείς µε ΡΗΡ Ι έχουν µειωµένη 
οστική πυκνότητα που υποδηλώνει ότι η αντίσταση στην ΡΤΗ δεν είναι γενι-
κευµένη σε όλους τους ιστούς και ότι στα οστά δεν είναι τουλάχιστον πλήρης. 
Επίσης, η εξωγενής χορήγηση ΡΤΗ µειώνει την απέκκριση ασβεστίου και µετά 
χορήγηση ασβεστίου ή βιταµίνης D η απέκκριση ασβεστίου δεν είναι τόσο αυ-
ξηµένη όπως στον υποπαραθυρεοειδισµό

Θεραπεία

Η θεραπεία του ΡΗΡ είναι παρόµοια µε αυτή του υποπαραθυρεοειδισµού: βιτα-
µίνη D και όταν χρειάζεται συµπλήρωµα ασβεστίου. Προτιµάται η καλσιτριόλη 
λόγω ανεπαρκούς υδροξυλίωσης στα νεφρά από την αντίσταση στην ΡΤΗ. Στον 
υποπαραθυρεοειδισµό ο στόχος της θεραπείας είναι να επιτευχθούν επίπεδα 
ασβεστίου στο αίµα στα κατώτερα φυσιολογικά όρια ούτως ώστε να αποφευ-
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χθεί η υπερασβεστιουρία η οποία συµβαίνει λόγω της έλλειψης της ΡΤΗ. Σε 
αντίθεση, ασθενείς µε ΡΗΡ ανέχονται υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου στο αίµα 
χωρίς να εµφανίζουν υπερασβεστιουρία. Επιπλέον στον ΡΗΡ η αντίσταση στην 
ΡΤΗ στα οστά δεν είναι πλήρης και για αυτό η οστική πυκνότητα είναι µειωµένη. 
Αυτοί οι δύο λόγοι καθορίζουν και τους θεραπευτικούς στόχους στον ΡΗΡ που 
είναι 1) φυσιολογικό ασβέστιο αίµατος, 2) καταστολή της ΡΤΗ εάν είναι δυνατόν 
χωρίς την εµφάνιση υπερασβεστιουρίας. 
 Κατά την αρχή της θεραπείας οι ανάγκες σε ασβέστιο µπορεί να είναι αυξηµέ-
νες σε παραµεληµένες περιπτώσεις λόγω του hungry bone syndrome αφού δεν 
υπάρχει αντίσταση στην ΡΤΗ στα οστά. Συνήθως µετά από αυτή την περίοδο, 
εάν οι ασθενείς έχουν ισορροπηµένη διατροφή δεν χρειάζεται συµπλήρωµα 
ασβεστίου. Μετά από κάθε αλλαγή της δόσης της βιταµίνης D χρειάζεται να 
ελεγχθεί το ασβέστιο, φώσφορος, αλκαλική φωσφατάση και ΡΤΗ αίµατος κα-
θώς και σε τυχαίο δείγµα ούρων ο λόγος ασβέστιο/κρεατινίνη. Οι ασθενείς πρέ-
πει να έχουν ετησίως µέτρηση οστικής πυκνότητας, οφθαλµολογική εξέταση, 
περιοδικά υπερηχογράγηµα νεφρών, προσεκτική παρακολούθηση ανάπτυξης 
και επί παρουσίας επιβράδυνσης της ανάπτυξης µε χαµηλό IGF-I θα πρέπει να 
ελεγχθεί η έκκριση της αυξητικής ορµόνης.

Γενετική του ΡΗΡ

Η αποτύπωση του γονιδιώµατος (genomic imprinting) είναι επιγενετικό φαινό-
µενο που αφορά ένα µικρό αριθµό γονιδίων κατά το οποίο ένα αλλήλιο (µη-
τρικό ή πατρικό) υφίσταται µερική ή πλήρη αδρανοποίηση της έκφρασής του 
κατά την εµβρυογένεση ή µετεµβρυικά. Η µεθυλίωση του DNA είναι το κριτικό 
γεγονός για την έναρξη και την διατήρηση της αποτύπωσης.
 Το γονίδιο GNAS είναι ένα σύνθετο γονίδιο που υφίσταται γενετική αποτύ-
πωση και παράγει πολλαπλά γονιδιακά προϊόντα ως αποτέλεσµα της χρήσης 
διαφόρων εκκινητών και της χρήσης ή όχι του πρώτου εξωνίου. Το κύριο πα-
ράγωγο του γονιδίου που παράγεται από τον εκκινητή στο εξώνιο 1 είναι η Gsα 
πρωτεΐνη και εκφράζεται και από τα δύο αλλήλια στους περισσότερους ιστούς. 
Τα υπόλοιπα προιόντα µεταγραφής παράγονται ή µόνο απο το µητρικό αλλήλιο 
(NESP) ή µόνο απο το πατρικό (antisense NESP, XLas, 1A) (Σχήµα 1). 
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Σχήμα 1: Δομή του GNAS. Χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικούς εκκινητές, παράγονται 
4 προιόντα μεταγραφής. Τα βέλη δείχνουν τις πλευρές και κατευθύνσεις εκκίνησης. Το 
XLas, antisense NESP και ΙΑ εκφράζονται μόνο από το πατρικό γονίδιο, ενώ το NESP 

εκφράζεται μόνο από το μητρικό. Αντιθέτως το Gsa (εξώνιο 1) εκφράζεται από τα 
αλλήλια και των δύο γονιών σε πολλούς ιστούς αλλά μόνο απο την μητέρα σε άλλους 
ιστούς όπως θυρεοειδής, υπόφυση, γονάδες, εγγύς εσπειραμένα νεφρικά σωληνάρια..

Όλοι οι εκκινητές των προϊόντων µεταγραφής του GNAS εκτός από αυτόν 
του Gsa (εξώνιο 1) βρίσκονται µέσα σε περιοχές µεθυλίωσης (differentially 
methylatted regions DMRs) (Σχήµα 2) και κάθε φορά ο µή-µεθυλιωµένος εκ-
κινητής είναι ο ενεργός. Παρόλα αυτά δεν είναι γνωστός ο µηχανισµός αποτύ-
πωσης της Gsa που παράγεται από το εξώνιο 1 µε αποτέλεσµα σε ορισµένους 
ιστούς όπως τα εγγύς νεφρικά σωληνάρια, θυρεοειδής, υπόφυση και γονάδες 
να εκφράζεται το γονίδιο κληρονοµούµενο από την µητέρα (άρα το πατρικό 
γονίδιο είναι σιωπηλό λόγω µεθυλίωσης).
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Σχήμα 2. Οι περιοχές μεθυλίωσης του GNAS και τα προϊόντα μεταγραφής.

ΡΗΡ Ια και ΡΡΗΡ

Ασθενείς µε ΡΗΡ Ια και ΡΡΗΡ έχουν ετερόζυγες ανενεργείς µεταλλάξεις στο 
γονίδιο GNAS που κωδικοποιεί την Gαs πρωτείνη. ΡΗΡ Ια και ΡΡΗΡ µπορούν 
να βρεθούν στην ίδια οικογένεια αλλά όχι και µεταξύ αδελφών. Ο φαινότυπος 
του ασθενούς εξαρτάται από το φύλο του γονέα που µεταδίδει την γενετική 
ανωµαλία. Μετάδοση από τον πατέρα προκαλεί µόνο ΑΗΟ (ΡΡΗΡ), ενώ µετά-
δοση της ίδιας µετάλλαξης από την µητέρα προκαλεί ΡΗΡ Ια.
 Το GNAS γονίδιο υπόκειται σε γονιδιακή αποτύπωση. Αυτό σηµαίνει ότι σε 
µερικούς τουλάχιστον ιστούς εκφράζεται το γονίδιο που κληρονοµείται από 
την µητέρα, και σε άλλους ιστούς και από τους δύο γονείς Παράδειγµα στα εγ-
γύς νεφρικά σωληνάρια, στον θυρεοειδή, υπόφυση και γονάδες εκφράζεται το 
GNAS που προέρχεται απο την µητέρα (Σχήµα 3). Άρα και η ορµονική αντίστα-
ση σε ασθενείς που φέρουν την µετάλλαξη κληρονοµούµενη από την µητέρα 
αναπτύσσεται µόνο σε αυτούς τους ιστούς που εκφράζουν το µητρικό γονίδιο. 
Οι υπόλοιποι ιστοί (π.χ. οστά) δεν έχουν αντίσταση στις ορµόνες αφού µείωση 
κατά 50% της Gsα δεν είναι ικανή να επηρεάσει την ενδοκυττάρια µεταβίβαση 
του σήµατος.
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Σχήμα 3. Η γενετική αποτύπωση της Gsa συμβαίνει σε ορισμένους ιστούς. Στα εγγύς 
νεφρικά σωληνάρια, θυρεοειδή αδένα, υπόφυση και γονάδες το πατρικό γονίδιο είναι 
μεθυλιωμένο (imprinted) και ως εκ τούτου ανενεργό με αποτέλεσμα να εκφράζεται 

μόνο το μητρικό γονίδιο. Στον ΡΗΡ Ια το μητρικό γονίδιο φέρει την μετάλλαξη 
με αποτέλεσμα την παρουσία αντίστασης στην ΡΤΗ στα νεφρικά σωληνάρια και 

μειωμένη παραγωγή Gsa.

Μία άλλη οντότητα, η προοδευτική οστώδης ετεροπλασία, (progressive osseous 
eteroplasia POH) συνυπάρχει µε ΡΡΗΡ στις ίδιες οικογένεις. Η ΡΟΗ χαρακτη-
ρίζεται απο σοβαρή ανάπτυξη οστίτη ιστού εξωσκελετικά όπως στους µύες, 
δέρµα και συνδετικό ιστό και έχουν βρεθεί ετερόζυγες ανενεργείς µεταλλάξεις 
στο γονίδιο GNAS που κωδικοποιεί την Gαs πρωτεΐνη όπως στον ΡΗΡ Ια και 
ΡΡΗΡ. Ο φαινότυπος της ΡΟΗ αναπτύσσεται όταν οι µεταλλάξεις αυτές µεταδί-
δονται από τον πατέρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι µητέρες µε ΡΟΗ όταν µετα-
δίδουν στα παιδιά τους την µετάλλαξη, αυτά αναπτύσσουν ΑΗΟ φαινότυπο και 
όχι αντίσταση στην ΡΤΗ. Όµως κάποιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί να έχουν 
αντίσταση στη ΡΤΗ και ΑΗΟ µετά από µετάδοση της µετάλλαξης από την 
µητέρα, στοιχείο που συνηγορεί ότι η ΡΟΗ αντιπροσωπεύει το ένα άκρο του 
φαινοτυπικού φάσµατος της ΑΗΟ. Επίσης στην ίδια οικογένεια η σοβαρότητα 
της νόσου (ΡΗΡ, ΡΡΗΡ, ή ΡΟΗ) µπορεί να είναι διαφορετική.
 Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι το αποτέλεσµα µιάς GNAS µετάλλαξης είναι 
σύνθετο και δευτερογενείς παράγοντες όπως το γενετικό υπόστρωµα παίζουν 
ρόλο στην σοβαρότητα του φαινότυπου.
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ΡΗΡ Ιb

Οι περισσότερες περιπτώσεις ΡΗΡ Ιb είναι σποραδικές περιπτώσεις αλλά υπάρ-
χουν και οικογενείς που κληρονοµούνται και αυτές όπως οι περιπτώσεις ΡΗΡ Ια 
µε τον επικρατούντα χαρακτήρα. Όπως και στον ΡΗΡ Ια έτσι και στον ΡΗΡ Ιb η 
σοβαρότητα της αντίστασης στην ΡΤΗ µπορεί να ποικίλλει στα άτοµα της ίδιας 
οικογένειας και µεταδίδεται µόνο από την µητέρα. 
 Παρά τις οµοιότητες µε τον ΡΗΡ Ια, στον ΡΗΡ Ιb δεν υπάρχουν µεταλλάξεις 
του GNAS. Όµως από οικογενείς περιπτώσεις βρέθηκε ότι η νόσος εντοπίζεται 
στην τελοµερική περιοχή του χρωµοσώµατος 20q, στην περιοχή που βρίσκεται 
το GNAS γονίδιο. Η µεγάλη πλειοψηφία αυτών των ασθενών εµφανίζει απώλεια 
της µεθυλίωσης στην περιοχή του εξωνίου 1Α (Α/Β). Οµοίως οι σποραδικές 
περιπτώσεις παρουσιάζουν διάφορες αλλαγές σε πολλαπλές περιοχές µεθυλί-
ωσης του GNAS που σταθερά περιλαµβάνουν το εξώνιο 1Α (Α/Β). Επιπλέον οι 
οικογενείς περιπτώσεις έχουν απαλείψεις του γονιδιώµατος πολύ πριν το GNAS 
γονίδιο οι οποίες σταθερά περιλαµβάνουν το STX16 γονίδιο (Σχήµα 4). Φαίνε-
ται ότι η περιοχή του STX16 γονιδίου είναι απαραίτητη για την εγκαθίδρυση και 
διατήρηση της σωστής µεθυλίωσης του 1Α (Α/Β/) εξωνίου του GNAS γονιδίου. 
Το αποτέλεσµα της απώλειας µεθυλίωσης του µητρικού αλληλίου είναι η µη έκ-
φραση του GNAS στα εγγύς νεφρικά σωληνάρια και ως εκ τούτου ανεπάρκεια 
της Gsa πρωτεΐνης. Όµως δεν είναι ακόµη γνωστό πώς η απάλειψη αλληλουχιών 
του STX16 προκαλεί διαταραχή της µεθυλίωσης του 1Α (Α/Β) και πώς η αναστο-
λή µεθυλίωσης του 1Α προκαλεί απώλεια µεταγραφής του µητρικού GNAS από 
το εξώνιο 1. 
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Σμήμα 4. Οι ετερόζυγες 3-kb διαγραφές του SXT16 σε οικογενείς περιπτώσεις ΡΗΡ Ιb 
πιθανά καταστρέφουν ρυθμιστικά στοιχεία που είναι καθοριστικά για την μεθυλίωση 

του εξώνιου Α/Β. Το SXT16 γονίδιο βρίσκεται 220 kb πριν το GNAS γονίδιο. Η 
απώλεια μεθυλίωσης του Α/Β οδηγεί σε αδρανοποίηση του μητρικού Gsa στα νεφρικά 

σωληνάρια με άγνωστο μεχρι στιγμής μηχανισμό.

Στις σποραδικές µορφές του ΡΗΡ Ιb αν και υπάρχουν σταθερά διαταραχές 
µεθυλίωσης το 1Α όπως στον ΡΗΡ Ια σε συνδυασµό όµως µε διαταραχές και σε 
άλλες περιοχές µεθυλίωσης (DMRs), δεν ανιχνεύονται µεταλλάξεις στο STX16 
γονίδιο και ως εκ τούτου η γονιδιακή διαταραχή παραµένει αδιευκρίνηστη.

ΡΗΡ Ιc

H γονιδιακή διαταραχή δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο ΡΗΡ είναι µια οµάδα από ετερογενείς ασθένειες που προκαλούνται από γε-
νετικές ανωµαλίες στην ίδια περιοχή του γονιδιώµατος. Η καλύτερη κατανόηση 
της γενετικής του ΡΗΡ έχει βοηθήσει στην πληρέστερηκατανόηση της κλινικής 
εικόνας, επιπλοκών και βελτίωσης της θεραπευτικής παρέµβασης. Παράδειγµα, 
η κατανόηση ότι στον ΡΗΡ Ι η δράση της Gsa είναι µειωµένη στο εγγύς νεφρι-
κό σωληνάριο και όχι στο άπω, όπου γίνεται η επαναρρόφηση του ασβεστίου, 
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λόγω του imprinting εξηγεί γιατί οι ασθενείς αυτοί δεν είναι επιρρεπείς σε υπε-
ρασβεστιουρία όπως οι ασθενείς µε υποπαραθυρεοειδισµό. Επίσης, στα οστά 
το GNAS εκφράζεται και από τα δύο αλλήλια µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
αντίσταση στην ΡΤΗ και ως εκ τούτου η υψηλή ΡΤΗ προκαλεί µείωση της οστι-
κής πυκνότητας και οστεοπώρωση. Παρά τις µεγάλες προόδους στην κατα-
νόηση της παθογένειας και γενετικής του ΡΗΡ πολλά ερωτήµατα παραµένουν 
αναπάντητα.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ποια από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά της ΑΗΟ
 Α. Κοντά µετακάρπια κυρίως 4ο
 Β. Κοντό ανάστηµα
 Γ. Παχυσαρκία
 ∆. Κοντός κορµός

2. Στον ΡΗΡ ισχύουν τα κάτωθι
 Α. Χαρακτηρίζεται από αντίσταση στην ΡΤΗ
 Β. Υπάρχει πάντα µειωµένη παραγωγή cAMP 
 Γ. Υπάρχει πάντα µειωµένη φωσφατουρική δράση στην ΡΤΗ
 ∆. Το ασβέστιο αίµατος µπορεί να είναι φυσιολογικό

3. Στον ΡΗΡ Ια
 Α. Συνυπάρχει αντίσταση στην TSH
 Β. Συνυπάρχει ΑΗΟ φαινότυπος.
 Γ. Οφείλεται σε µεταλλάξεις στον GNAS γονίδιο
 ∆. Κληρονοµείται από την µητέρα

4. Τι από τα κάτωθι είναι αναληθές
 Α. Στην ίδια οικογένεια µπορεί να συνυπάρχει ΡΗΡ Ια και ΡΡΗΡ
 Β. Στην ίδια οικογένεια µπορεί να συνυπάρχουν ΡΡΗΡ και ΡΟΗ
 Γ. Αδέλφια µπορεί να έχουν ΡΗΡ Ια και ΡΡΗΡ
 ∆. Ο ΡΡΗΡ κληρονοµείται από τον πατέρα

5. Τα κάτωθι ισχύουν για τον ΡΗΡ Ιb
 Α. Μπορεί να είναι σποραδικός ή οικογενής
 Β.  Ο οικογενής και ο σποραδικός οφείλονται σε διαταραχές µεθυ-

λίωσης της GNAS περιοχής
 Γ.  Ο οικογενής και σποραδικός οφείλονται σε µεταλλάξεις του 

STX16 γονιδίου
 ∆. Ο ΡΗΡ Ιb δεν έχει ΑΗΟ φαινότυπο
 Ε.  Μερικές φορές µπορεί να συνδυάζεται µε αντίσταση στην TSH
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6. Τι από τα κάτωθι ισχύει για την θεραπεία του ΡΗΡ
 Α. Χορηγείται βιταµίνη D.
 Β.  Ο θεραπευτικός στόχος είναι ασβέστιο αίµατος στα κατώτερα 

φυσιολογικά όρια
 Γ. Ο θεραπευτικός στόχος είναι η µείωση της ΡΤΗ
 ∆. Συµπλήρωµα ασβεστίου µπορεί να είναι απαραίτητο

7. Τι από τα παρακάτω είναι αλήθεια για τον ΡΗΡ Ια
 Α. Ο υποθυρεοειδισµός µπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση.
 Β.  Το ασβέστιο αίµατος µπορεί να είναι φυσιολογικό τα πρώτα χρό-

νια ζωής
 Γ. Υπάρχει ποικιλία στον φαινότυπο στην ίδια οικογένεια
 ∆.  Υπάρχει πάντα αντίσταση σε όλες της ορµόνες που χρησιµοποι-

ούν Gsa πρωτείνη

8. Στον ΡΗΡ Ιc
 Α. Υπάρχουν µεταλλάξεις στο γονίδιο GNAS
 Β. Υπάρχουν διαταραχές µεθυλίωσης του GNAS
 Γ. Υπάρχει φαινότυπος ΑΗΟ
 ∆. Υπάρχει αντίσταση µόνο στην ΡΤΗ και όχι σε άλλες ορµόνες.

Σωσ τ έ ς  απαν τ ήσ ε ι ς  κα τ ά  σε ι ρά

Α/Β/Γ,Α/Γ/∆,Α/Β/Γ/∆,Γ,Α/Β/∆/Ε,Α/Γ/∆,Α,Β,Γ,Γ
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