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νεφρική, παγκρεατική ανεπάρκεια ή και γαστρεντερικές διαταραχές, μπο-

ρεί να οδηγηθούν σε ανεπάρκεια της βιταμίνης D3. 

Εικόνα 16: Μεταβολισμός βιταμίνης D

Η βιταμίνη D, όπως και η χοληκαλσιφερόλη μεταφέρεται αρχικά στο 

ήπαρ, όπου από τα μιτοχονδριακά του ένζυμα (κυτόχρωμα P450-υδροξυλά-

ση της βιταμίνης D3) υδροξυλιώνεται σε 25(ΟΗ)D3 [έχει το 1‰ της ισχύος 

της 1,25(ΟΗ)2D3] και στη συνέχεια στους νεφρούς, στα μιτοχόνδρια των 

εγγύς σωληναριακών κυττάρων του φλοιού, με τη δράση της κυτοχρώμα-

τος P450-υδροξυλάσης της βιταμίνης D3, μετατρέπεται σε 1,25(ΟΗ)2D3 (σε 

συνθήκες ένδειας βιταμίνης D3 η 1-υδροξυλίωση γίνεται στα εγγύς νεφρικά 

σωληνάρια). Πιο ειδικά η 25(ΟΗ)D3 συνδεμένη με τη μεταφορική της πρω-

τεΐνη διηθείται στα σπειράματα και επαναρροφάται στα εγγύς σωληναρια-

κά κύτταρα με ενδοκύττωση. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η 25(ΟΗ)D3 

και απελευθερώνεται στα κύτταρα ως πρόδρομη της 1,25(ΟΗ)2D3. Διαπι-

στώθηκε λοιπόν σε ασθενείς με ΧΝΝ (και μείωση του GFR) μία αντίστοιχη 

μείωση των επιπέδων της 1,25(ΟΗ)2D3.

Η μετατροπή αυτή στους νεφρούς διεγείρεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
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από τη δράση της PTH και την υποφωσφαταιμία. Ειδικότερα η PTH διεγεί-

ρει την κυτόχρωμα P450-υδροξυλάση της βιταμίνης D3 στα κύτταρα των εγ-

γύς εσπειραμένων σωληναρίων, διαμέσου του cAMP και επιταχύνει τη με-

τατροπή της 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3, η οποία αποτελεί και τη δραστική 

της μορφή. Αντίστοιχα η υπασβεστιαιμία διεγείρει και η υπερασβεστιαιμία 

καταστέλλει τη σύνθεση της 1,25(ΟΗ)2D3. Τα χαμηλά επίπεδα Pi διεγείρουν 

και τα υψηλά καταστέλλουν τη νεφρική σύνθεση της 1,25(OH)2D3, ενώ η 

χρόνια μεταβολική οξέωση στους ανθρώπους αυξάνει τα επίπεδα της 

1,25(OH)2D3. Μετά τη σύνθεσή της στους νεφρούς η 1,25(OH)2D3 συνδέ-

εται με τη μεταφορική της πρωτεΐνη και κατευθύνεται στα όργανα-στόχου. 

Οι κύριες επιδράσεις της φαίνονται στις εικόνες 17 και 18.

Επιδράσεις της βιταμίνης D3

Οστεοποιεί τα οστά (αποτρέπει τη ραχίτιδα και την οστεομαλακία)

Δεν επιτρέπει την εμφάνιση μυικής αδυναμίας

Εμποδίζει την εμφάνιση τετανίας

Εμποδίζει την πρόκληση οστεοπόρωσης

Εικόνα 17: Επιδράσεις της βιταμίνης D3

Εικόνα 18: Επιδράσεις της 1,25(ΟΗ)2D3 στο μεταβολισμό του Ca2+ και στα όρ-

γανα-στόχου

Επίπεδα Τα αυξημένα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3 ή των μεταβολιτών της 
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υποδηλώνουν δηλητηρίαση με αυτή, πιθανή κοκκιωματώδη νόσο (σαρκο-

είδωση, φυματίωση κ.ά) ή και ύπαρξη λεμφώματος από Τ-λεμφοκύτταρα. 

Βέβαια και σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό διαπιστώ-

νονται συχνά αυξημένα επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D3 (χωρίς τη συνύπαρξη νεφρι-

κής ανεπάρκειας).

Δράσεις Έντερο Όσο αφορά τη δράση της 1,25(ΟΗ)2D3 στα κύτταρα του 

εντερικού βλεννογόνου, αποτελεί τη σημαντικότερη επίδρασή της (μεγάλες 

δόσεις βιταμίνης D3 προκαλούν ασβεστιουρία, πιθανά διαμέσου αύξησης 

της εντερικής απορρόφησης του Ca2+). Ειδικότερα προάγει τη σύνθεση μιας 

ειδικής πρωτεΐνης, η οποία δεσμεύει το Ca2+ και με τον τρόπο αυτό αυξάνει 

το ρυθμό απορρόφησής του (διευκολύνει την διακυτταρική μετακίνηση του 

Ca2+). Η πρωτεΐνη αυτή είναι η καλμπινδίνη (calbindin-D9k), η οποία διαπι-

στώθηκε σε αυξημένα επίπεδα στα κύτταρα του βλεννογόνου του εντέρου 

πολλών ειδών ζώων [όταν είναι αυξημένα αυτά της 1,25(ΟΗ)2D3], όχι όμως 

και στα οστά. Ακόμη η 1,25(ΟΗ)2D3 αυξάνει την είσοδο του Ca2+ στα κύτ-

ταρα, πιθανά αυξάνοντας την υδροφιλία της κυτταρικής τους μεμβράνης 

ή βοηθώντας στη δημιουργία καναλιών Ca2+. Σε ένδεια της 1,25(ΟΗ)2D3 η 

εντερική απορρόφηση του Ca2+ είναι μειωμένη και οδηγεί σε ελάττωση του 

Ca2+ του ορού και δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Στις περιπτώσεις 

αυτές η διέγερση της 1α-υδροξυλάσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 

δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και από τη μέγιστη ενεργοποίηση 

του ενζύμου αυτού από την ενδογενή PTH. Ανεξάρτητα από την επίδραση 

αυτή της 1,25(ΟΗ)2D3 στην απορρόφηση του Ca2+ από το έντερο, διεγείρει 

και την εντερική απορρόφηση του Pi στη νήστιδα και στον ειλεό, επίσης 

ενεργητικά, αν και το 50% του Pi της δίαιτας απορροφάται από το έντερο 

ακόμη και επί απουσίας της 1,25(ΟΗ)2D3. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί είναι 

ανεξάρτητοι.

Οστά Η 1,25(ΟΗ)2D3 ενεργοποιεί τους οστεοβλάστες (λ.χ. σε υπασβε-

στούχο δίαιτα), οι οποίοι φέρουν υποδοχείς της και φαίνεται να αυξάνουν 

σε οστεοποίηση και οστεοβλαστική διαφοροποίηση των οστών (οι οστε-

οκλάστες δεν έχουν υποδοχείς της). Όμως για να διατηρηθεί σταθερό το 

Ca2+ του ορού, η PTH από κοινού με την 1,25(ΟΗ)2D3 επιδρούν στους 

οστεοβλάστες. Η ενεργοποίηση αυτή, είτε διεγείρει τους οστεοκλάστες ή 

ενεργοποιεί την αντίστροφη μετακίνηση του Ca2+ από τα οστά προς τον 

ορό. Τελικό αποτέλεσμα της κοινής δράσης των δύο αυτών ορμονών είναι 

να κινητοποιείται Ca2+ από τον σκελετό και να μετακινείται προς τον ορό.
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Νεφροί Το 80% του διηθούμενου Ca2+ επαναρροφάται στα εγγύς σω-

ληνάρια με μηχανισμούς ανεξάρτητους από τη δράση της PTH και της 

1,25(ΟΗ)2D3. Εδώ, τόσο το Ca2+, όσο και το Mg2+ διέρχονται διαμέσου 

των μεσοκυττάριων χώρων των σωληναριακών κυττάρων με τη βοήθεια 

χημικής κλίσης που δημιουργείται εξαιτίας της επαναρρόφησης του Na+ 

με το Η2Ο. Και ενώ στα οστά και το έντερο ο Pi και το Ca2+ συμμεταφέ-

ρονται, στους νεφρούς η μετακίνησή τους είναι αντίθετης κατεύθυνσης. Η 

1,25(ΟΗ)2D3 είναι λιγότερο αποτελεσματική στους νεφρούς (άπω νεφρικά 

σωληνάρια) απ' ότι η PTH, με αποτέλεσμα ο ρόλος της να είναι πολύ μικρό-

τερος στην ομοιόσταση του Ca2+. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός 

ότι το Ca2+ των ούρων μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ σε οστεομαλακία, 

εξαιτίας έλλειψης βιταμίνης D3. Ειδικότερα στους νεφρούς η 1,25(ΟΗ)2D3 

ενισχύει την επαναρρόφηση του Ca2+ στα άπω σωληνάρια, διαμέσου των 

νεφρικών καλμπινδινών. Πιθανά η κύρια και σημαντικότερη δράση της 

1,25(ΟΗ)2D3 στους νεφρούς να είναι η αναστολή της δραστηριότητας της 

1α-υδροξυλάσης, που οδηγεί σε μείωση της σύνθεσής της.

Παραθυρεοειδείς Πέρα από τις παραπάνω επιδράσεις της βιταμίνης D3, 

αυτή δρα και στους παραθυρεοειδείς αδένες, καταστέλλοντας την έκκριση 

της PTH (διαμέσου ειδικών υποδοχέων που υπάρχουν σ’ αυτούς). Όμως 

και η PTH διεγείρει την διαδικασία σύνθεσης 1,25(ΟΗ)2D3 στους νεφρούς.

1.9. Καλσιτονίνη

Είναι πεπτιδική ορμόνη, που αποτελείται από μία άλυσο 32 αμινοξέων 

και η λειτουργία της συνίσταται στην εξουδετέρωση της δράσης της PTH 

στα οστά, αναστέλλοντας την απορρόφηση του οστίτη ιστού (υπασβεστι-

αιμική δράση). Εκκρίνεται από τα παραθυλακιώδη ή C κύτταρα του θυρεο-

ειδούς και μεταβολίζεται στους νεφρούς, έχοντας ως χρόνο ημιζωής τα 18 

min. Η έκκρισή της διεγείρεται κυρίως από την αύξηση των επιπέδων του 

Ca2+ του ορού, τα οποία και μειώνει. Οι δράσεις της περιλαμβάνουν:

κυρίως την αναστολή δράσης των οστεοκλαστών [ανταγωνίζεται τη δρά-• 

ση της PTH και της 1,25(ΟΗ)2D3 στα οστά], στους οποίους υπάρχουν 

υποδοχείς της, ενώ δεν υπάρχουν υποδοχείς της στους οστεοβλάστες,

την ελάττωση της νεφρικής επαναρρόφησης του Ca• 2+ και του Pi και

την ελάττωση της νεφρικής επαναρρόφησης του Na• +, K+ και Mg2+ 

(Εικ. 19).
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Εικόνα 19: Επίδραση της καλσιτονίνης στο μεταβολισμό του Ca2+

Η καλσιτονίνη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική μείωση του Ca2+ 

του ορού επί φορτίσεως του οργανισμού με το ιόν αυτό. Μετά μία ενδοφλέ-

βια χορήγηση Ca2+ σε πειραματόζωα με φυσιολογικό θυρεοειδή αδένα, τα 

επίπεδά του στον ορό επανέρχονται στα φυσιολογικά, εξαιτίας ανασταλτι-

κής δράσης της καλσιτονίνης στους οστεοκλάστες, η οποία επιτρέπει την 

γρήγορη εναπόθεση Ca2+ στα οστά. Μετά από χορήγηση γεύματος που 

περιέχει Ca2+, τα επίπεδά του στον ορό αυξάνονται παροδικά, επειδή εκ-

κρίνεται καλσιτονίνη, η οποία διευκολύνει τη μεταφορά του στα οστά, με 

ταυτόχρονη παροδική καταστολή της απορρόφησής του από αυτά.

Αντίθετα, επί απουσίας θυρεοειδούς αδένα (έλλειψη καλσιτονίνης), μετά 

από αύξηση του Ca2+ του ορού, αυτό επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπε-

δα, κυρίως με αύξηση της αποβολής του δια των νεφρών, διαδικασία που 

απαιτεί 24ωρα για να ολοκληρωθεί και όχι με εναπόθεση Ca2+ στα οστά, 

που απαιτεί μόνο λίγες ώρες. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η δράση της 

καλσιτονίνης είναι απαραίτητη στις φάσεις ανάπτυξης του σκελετού, όπως 

συμβαίνει στη νεογνική και παιδική ηλικία. Πράγματι η απορρόφηση του 

Ca2+ από το έντερο είναι η μόνη οδός εισόδου του στον οργανισμό και 

κατά τη διάρκεια ανάπτυξής του οι ανάγκες σε Ca2+ αυξάνονται, για να 

υποστηριχτεί η αύξηση του σκελετού. Θεωρείται ότι στην κατάσταση αυτή 
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η καλσιτονίνη κατέχει κυρίαρχο ρόλο. Άσχετα με αυτό είναι γνωστό ότι η έκ-

κριση και αποτελεσματικότητα της καλσιτονίνης είναι αυξημένη σε έμβρυα 

και νεαρά άτομα και μειωμένη σε ηλικιωμένα.

Σε αντίθεση με το σύστημα PTH-βιταμίνης D3, το οποίο δρα κυρίως 

εμποδίζοντας τη μείωση των επιπέδων του Ca2+ του εξωκυττάριου χώρου, 

η καλσιτονίνη δρα με στόχο τη μείωση των επιπέδων του Ca2+ στο χώρο 

αυτό, γεγονός που προφανώς δεν συμβαίνει αυτόματα.

Η καλσιτονίνη στους νεφρούς αυξάνει την αποβολή Ca2+, Pi, Na+ και 

K+ (διεγείρει την αδενυλκυκλάση των νεφρών), επιδράσεις που είναι ανε-

ξάρτητες από την PTH. Έτσι, τόσο η αναστολή απορρόφησης των οστών 

(αναστολή δράσης οστεοκλαστών), όσο και η νεφρική αύξηση της αποβο-

λής του Ca2+ τείνουν να μειώσουν το Ca2+ του ορού. Στο έντερο η καλσιτονί-

νη πιθανότατα δεν ασκεί καμία επίδραση σε σχέση με το Ca2+, ενώ μάλλον 

μειώνει την απορρόφηση Pi, Na+, K+ και CI-.

1.10. Φωσφατονίνη FGF23 (fibroblast growth factor-23)

Ιστορικά στοιχεία-Βιοσύνθεση Η νεφρική απέκκριση του Pi παρουσι-

άζει μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές των επιπέδων του στον ορό. Αυτή η 

παρατήρηση οδήγησε στην υπόθεση της ύπαρξης ορμονών που ρυθμίζουν 

την απέκκριση του Pi και οι οποίες ονομάστηκαν φωσφατονίνες. Απομο-

νώθηκαν αρχικά από όγκους ασθενών με οστεομαλακία (που προκλήθηκε 

από τους ίδιους τους όγκους). Ο FGF23 φαίνεται μέχρι σήμερα να έχει με-

γαλύτερη δράση στη ΧΝΝ και για το λόγο αυτό μελετήθηκε περισσότερο.

Η ανακάλυψη της φωσφατονίνης FGF23 έγινε στο τέλος της 10ετίας του 

΄90. Διαπιστώθηκε ότι ασθενείς με αυτοσωματική υπολειπόμενη ραχίτιδα, 

που εμφάνιζαν υποφωσφαταιμία και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D3, είχαν αυ-

ξημένα επίπεδα FGF23. Επίσης αυξημένα επίπεδα FGF23 διαπιστώθηκαν 

και σε άλλα συγγενή και επίκτητα νοσήματα με παρόμοιο προφίλ Pi, βιταμί-

νης D3 και σκελετικών προβλημάτων. Στα νοσήματα αυτά περιλαμβάνεται η 

Χ-φυλοσύνδετη ραχίτιδα, η αυτοσωματική επικρατική ραχίτιδα και η οστεο-

μαλακία που συνοδεύει μεσεγχυματικά νεοπλάσματα. Διαπιστώθηκε ότι στα 

νοσήματα αυτά, είτε υπάρχει ενδοκυτταρική βλάβη στην αναστολή σύνθεσης 

του FGF23 από τα οστεοκύτταρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη πα-

ραγωγή, είτε βλάβη στο μηχανισμό αποδόμησής του, με αποτέλεσμα και 

στις δύο περιπτώσεις να υπάρχει αύξηση των επιπέδων του στο πλάσμα.
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Ο FGF23 ανήκει μαζί με άλλες 22 πρωτεΐνες στην ομάδα των αυξητικών 

παραγόντων των ινοβλαστών, οι οποίες καθορίζουν την παραγωγή, δια-

φοροποίηση και λειτουργία των κυττάρων. Οι FGF19, FGF21 και FGF23 

έχουν ενδοκρινική δράση και ρυθμίζουν το μεταβολισμό των χολικών οξέ-

ων, των υδατανθράκων και του Pi. Ο FGF23 αποτελείται από 251 αμινοξέα 

και αδρανοποιείται διασπώμενος σε δύο πεπτίδια. Συνδέεται στην επιφά-

νεια των κυττάρων με έναν από τους υποδοχείς (FGFR1, FGFR3, FGFR4) 

και δημιουργεί ένα σύμπλεγμα με την επαρανική θειική πρωτεογλυκάνη 

(heparan sulfate proteoglycans -HSPG).

Δηλαδή ο FGF23 είναι μία ορμόνη, η οποία για να καταστεί δραστική χρει-

άζεται ενεργοποίηση από την γλυκοζυλ-τρανσφεράση GLANT3. Παράγεται 

από τους οστεοβλάστες (και σε μικρότερο βαθμό από τον σπλήνα και τον 

εγκέφαλο) και ρυθμίζει το μεταβολισμό του Pi και της βιταμίνης D3. Τα επίπεδα 

του FGF23 αυξάνουν από τα πολύ αρχικά στάδια της ΧΝΝ προκαλώντας:

αφ’ ενός φωσφατουρία, εμποδίζοντας τη δράση του ΝΡΤ2a (νατριο-φω-• 

σφορο-συμμεταφορέας τύπου 2a) στα εγγύς σωληναριακά κύτταρα και

αφ’ ετέρου μείωση της σύνθεσης στους νεφρούς της 1,25(ΟΗ)• 2D3, 

καταστέλλοντας την έκφραση της CYP27B1 (Εικ. 20). Η μειωμένη 

εντερική απορρόφηση Pi στη συνέχεια συμβάλλει στην αποκατά-

σταση φυσιολογικών επιπέδων Pi ορού. Η μείωση του Pi του ορού 

πυροδοτεί τα αντίθετα αποτελέσματα.

Εικόνα 20: Επίπεδα FGF23 και διάφορα στάδια της ΧΝΝ
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Δράσεις Είναι γνωστό ότι η αύξηση του Pi του πλάσματος διεγείρει την 

έκκριση PTH με τρεις μηχανισμούς:

με απ’ ευθείας διέγερση της σύνθεσης και απελευθέρωσής της από • 

τους παραθυρεοειδείς αδένες, καθώς και με ανάπτυξη των παραθυ-

ρεοειδικών κυττάρων,

με μείωση του ιονισμένου Ca• 2+ του ορού, που διεγείρει την έκκριση 

PTH, διαμέσου ενεργοποίησης του υποδοχέα του Ca2+ και

με μείωση της κυκλοφορούσας καλσιτριόλης, εξασθενώντας την • 

αναστολή που αυτή προκαλεί στην έκκριση της PTH. Όμως η υπερ-

φωσφαταιμία διεγείρει και την έκφραση και απελευθέρωση τoυ 

FGF23. Τόσο η PTH όσο και o FGF23 (ίσως και άλλες φωσφατονί-

νες) αναστέλλουν τη νεφρική σωληναριακή επαναρρόφηση του Pi 

και επομένως αυξάνουν την αποβολή του.

Τελικά η PTH και o FGF23 διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δράση 

τους στον άξονα της βιταμίνης D3. Η PTH διεγείρει τη δραστικότητα της 

1α-υδροξυλάσης και συνεπώς αυξάνει την παραγωγή της 1,25(OH)2D3, η 

οποία δρα στους παραθυρεοειδείς και μειώνει την έκκριση PTH. Αντίθετα, o 

FGF23 αναστέλλει τη δράση της 1α-υδροξυλάσης, μειώνοντας τη σύνθεση 

της 1,25(OH)2D3 που στη συνέχεια αναστέλλει την περαιτέρω έκκριση του 

FGF23. Οι δράσεις της PTH υπερισχύουν σε καταστάσεις υπερφωσφαται-

μίας και υπασβεστιαιμίας, ενώ ο FGF23 υπερισχύει σε υψηλά επίπεδα Pi 

και Ca2+, διότι τα τελευταία αναστέλλουν την έκκριση της PTH (Εικ. 21).

Εικόνα 21: Σχέση της Klotho, του FGFR και του FGF23 στους νεφρούς
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FGF23 και ομοιόσταση Pi O FGF23 όπως αναφέρθηκε παράγεται στα 

οστά από τους διαφοροποιημένους οστεοβλάστες και οστεοκύτταρα και 

δρα στους νεφρούς (εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια), όπου και ολοκλη-

ρώνεται το 80% της επαναρρόφησης του Pi. Παρότι δεν βρέθηκε έκφραση 

του συνυποδοχέα του FGF23, δηλαδή της πρωτεΐνης klotho, στα εγγύς 

εσπειραμένα σωληνάρια, αλλά μόνο στα άπω, η φωσφατονίνη αυτή παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην επαναρρόφηση του Pi. Σε αντίθεση με την klotho, οι 

υποδοχείς FGFR1, FGFR3, FGFR4, εκφράζονται στα κύτταρα των εσπει-

ραμένων σωληναρίων. Μελέτες έδειξαν ότι η δράση της φωσφατονίνης αυ-

τής μεσολαβείται κυρίως από τον υποδοχέα FGFR1 (ο FGFR4 διαδραμα-

τίζει μικρότερο ρόλο στη δράση του FGF23). Τόσο σε ανθρώπους, όσο και 

σε πειραματόζωα βρέθηκε ότι τα αυξημένα επίπεδα του FGF23 οδηγούν 

σε υποφωσφαταιμία που οφείλεται σε φωσφατουρία.

Αλληλεπίδραση FGF23 και βιταμίνης D3 Σε φυσιολογικές συνθήκες η 

υποφωσφαταιμία αποτελεί ισχυρό παράγοντα διέγερσης παραγωγής της 

βιταμίνης D3. Παρόλα αυτά τα γενετικά νοσήματα που εμφανίζουν υψηλά 

επίπεδα FGF23 και υποφωσφαταιμία δεν συνοδεύονται από υψηλά επί-

πεδα βιταμίνης D3, αλλά αντίθετα από χαμηλά ή δυσανάλογα «φυσιολο-

γικά», σε σχέση με τα επίπεδα του Pi. Αιτία των χαμηλών επιπέδων είναι 

η κατασταλτική δράση του FGF23 στη μεταγραφή της 1α-υδροξυλάσης 

στους νεφρούς, που μετατρέπει την 25(ΟΗ)D3 στη δραστική μορφή της, 

την 1,25(ΟΗ)2D3, ενώ ταυτόχρονα δρα διεγερτικά στην παραγωγή της 

υδροξυλάσης που αποδομεί την 1,25(ΟΗ)2D3. Αυτοί οι μηχανισμοί έχουν 

ως αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D3 σε νοσήματα με αυξη-

μένα επίπεδα FGF23. Ο FGF23 ρυθμίζει το μεταβολισμό της βιταμίνης D3 

ταχύτερα απ’ ότι το μεταβολισμό του Pi, διότι έγχυσή του σε πειραματόζωα 

οδήγησε σε 3 ώρες στη μέγιστη καταστολή της βιταμίνης D3, ενώ τα χαμη-

λότερα επίπεδα Pi επιτυγχάνονται μετά από 8 ώρες (Εικ. 22).

Εικόνα 22: Σχέση FGF23 βιταμίνης D3 και PTH
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Τελικά η βιταμίνη D3 και ο FGF23 συνδέονται με αρνητική παλίνδρομη 

αλληλορρύθμιση. Τόσο in vitro, όσο και in vivo μελέτες έδειξαν ότι η βιτα-

μίνη D3 διεγείρει την παραγωγή του FGF23 στα οστά. Χορήγηση μικρών 

δόσεων βιταμίνης D3 οδήγησε σε δοσοεξαρτώμενη αύξηση των επιπέδων 

του FGF23 και το αποτέλεσμα αυτό προηγήθηκε της αύξησης των επί-

πεδων του Pi. Από την άλλη, όπως ήδη αναφέρθηκε, έγχυση του FGF23 

προκαλεί ταχεία ελάττωση των επιπέδων της βιταμίνης D3. Καθώς φαίνεται 

ο ρόλος του FGF23 είναι να προστατεύει τον οργανισμό από την υπερφω-

σφαταιμία και την υπερβιταμίνωση D3.

Αλληλεπίδραση FGF23 και PTH Τόσο ο FGFR, όσο και η klotho εκφρά-

ζονται στα παραθυρεοειδικά κύτταρα. Μελέτες σε καλλιέργειες παραθυρεο-

ειδικού ιστού, αλλά και in vivo σε πειραματόζωα, έδειξαν ότι ο FGF23 κατα-

στέλλει τη μεταγραφή του mRNA της PTH και ελαττώνει την παραγωγή και 

έκκρισή της. Στη ΧΝΝ τα επίπεδα του FGF23 είναι αυξημένα, αλλά παρόλα 

αυτά δεν καταστέλλεται η σύνθεση της PTH και σε αρκετές κλινικές μελέτες 

φάνηκε ότι τα επίπεδα του FGF23 σχετίζονται θετικά με τα επίπεδα της 

PTH. Σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεο-

ειδισμό, διαπιστώθηκε ότι αυτοί με πολύ υψηλά επίπεδα FGF23 δεν απα-

ντούσαν στη συντηρητική αγωγή και εισηγήθηκαν τη χρήση του FGF23 ως 

προγνωστικού δείκτη απάντησης του δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδι-

σμού στη θεραπεία. Επίσης διαπιστώθηκε ότι μετά την παραθυρεοειδε-

κτομή τα επίπεδα του FGF23 ελαττώνονται. Η αλληλεπίδραση του FGF23 

και της PTH δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. O ρόλος του Pi στην 

έκκριση του FGF23 και της PTH στη ΧΝΝ πιθανά να είναι ο συνδετικός 

κρίκος των δύο ορμονών.

Σε μελέτη που προκάλεσαν σταδιακή έκπτωση της νεφρικής λειτουρ-

γίας και κατέγραψαν τις μεταβολές του Ca2+, του Pi, της βιταμίνης D3, της 

PTH και του FGF23 διαπιστώθηκε ότι η άνοδος των δύο τελευταίων παρα-

μέτρων ήταν ταυτόχρονη, ίδιας βαρύτητας και προηγούνταν των μεταβο-

λών των άλλων παραμέτρων, όπως του Pi και της βιταμίνης D3. Η χορή-

γηση αντι-FGF23 στα πειραματόζωα οδηγούσε σε ελαττωμένη κλασματική 

απέκκριση Pi και σε αύξηση των τιμών στο αίμα, καθώς και σε αύξηση των 

τιμών της βιταμίνης D3 σε φυσιολογικά επίπεδα. Η PTH αντίθετα δεν επη-

ρεάστηκε σημαντικά μετά την καταστολή της δράσης του FGF23 και παρά 

την υψηλή τιμή της δεν επαρκούσε μόνη της να προκαλέσει φωσφατουρία. 

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η αύξηση του FGF23 γίνεται από τα αρχικά στάδια 
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της ΧΝΝ, προκειμένου να διατηρηθεί ο Pi σε φυσιολογικά επίπεδα, όπου 

φαίνεται να έχει κυρίαρχο ρόλο έναντι της PTH, αλλά η αύξηση αυτή έχει 

ως συνέπεια και την ελάττωση των επιπέδων της βιταμίνης D3. Επίσης 

φάνηκε ότι δεν παίζει πρωταρχικό ρόλο στην καταστολή έκκρισης της PTH, 

όπου τέτοιο ρόλο διαδραματίζει το Ca2+ και η βιταμίνη D3. Τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώθηκαν και σε κλινική μελέτη που έδειξε πρώιμη αύξηση των 

επιπέδων του FGF23 από το 2ο στάδιο ΧΝΝ, πολύ πριν αυξηθούν τα επί-

πεδα της PTH, υποδηλώνοντας ότι ο FGF23 είναι ένας ευαίσθητος δείκτης 

διαταραχής του Pi στη ΧΝΝ.

Ο Pi, η βιταμίνη D3, η PTH και ο FGF23 είναι σε αλληλεπίδραση προκει-

μένου να διατηρηθεί η ομοιόσταση του Pi. Καθώς φαίνεται από τις μελέτες 

η PTH δρα βραχυπρόθεσμα στην απέκκριση του Pi, ενώ ο FGF23 μακρο-

πρόθεσμα. Η βιταμίνη D3 είναι σε αρνητική παλίνδρομη αλληλορρύθμιση 

με τον Pi και τον FGF23, ενώ η PTH ρυθμίζεται κυρίως από το Ca2+.

1.11. Klotho

Τι είναι Ο FGF23 ασκεί τη βιολογική του δράση διαμέσου ενός σύμφυτου 

μ’ αυτόν υποδοχέα (FGFR) και την παρουσία ενός συνυποδοχέα που ονο-

μάζεται Klotho (επιτρεπτικός συμπαράγοντας). Η έκφραση FGFR-klotho σε 

ιστό καθορίζει την ειδικότητα δράσης του FGF23. Επί απουσίας της Klotho 

ακόμη και τα πολύ αυξημένα επίπεδα του FGF23 δεν ασκούν καμία επίδρα-

ση στον οστικό μεταβολισμό, αν και αυτό τελευταία αμφισβητήθηκε.

Η klotho που παράγεται κυρίως στα άπω νεφρικά σωληναριακά κύττα-

ρα, συνιστά μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη, που καθορίζει την ιστική ειδικό-

τητα του FGF23 (είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση και τη βιολογική 

του δράση) και τείνει να μειώνεται όσο μειώνεται η νεφρική λειτουργία. Η 

μεταβολή αυτή ίσως είναι η πρώτη που διαπιστώνεται και ίσως είναι αυτή 

που ευθύνεται για την περιφερική αντίσταση στον FGF23. Η δράση της 

αφορά τα εγγύς σωληνάρια και είναι παρακρινική. Πειραματόζωα με έλλει-

ψη της klotho παρουσιάζουν τον ίδιο φαινότυπο μ’ αυτά που έχουν έλλειψη 

του FGF23. Το υπεύθυνο γονίδιο για την έκφραση της πρωτεΐνης αυτής 

ονομάζεται «Κlotho gene» και θεωρείται γονίδιο κατά της γήρανσης, αφού 

η καταστολή του επιταχύνει το γήρας, ενώ αντίθετα η υπερέκφρασή του 

επιμηκύνει τη διάρκεια της ζωής. Αποτέλεσμα της αντίστασης στον FGF23 

(λόγω μείωσης της klotho σε ΧΝΝ) είναι να αυξάνονται τα επίπεδα του 
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FGF23 (αντιρροπιστικά), για να επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη φωσφατου-

ρία. Ωστόσο με την πρόδο του χρόνου η αύξηση του FGF23 συμβάλλει 

στην παθογένεση της οστικής νόσου της ΧΝΝ, αφού αυτός καταστέλλει τη 

δράση της 1α-υδροξυλάσης [μείωση παραγωγής 1,25(ΟΗ)2D3].

Δράσεις Νεότερα δεδομένα συσχετίζουν την έλλειψη της klotho, με 

τη δημιουργία αγγειακών επασβεστώσεων σε ΧΝΝ και θεωρούν ότι αυτή 

συμβάλλει απ’ ευθείας στη διατήρηση της φαινοτυπικής έκφρασης των λεί-

ων μυικών κυττάρων, ακόμη κι όταν ο εξωκυττάριος Pi είναι αυξημένος.

Οι ασθενείς με ΧΝΝ έχουν αυξημένα επίπεδα FGF23 και μειωμένη έκ-

φραση Klotho στους νεφρούς και στους παραθυρεοειδείς (ο FGFR, όσο και 

η klotho εκφράζονται στα παραθυρεοειδικά κύτταρα). Σε ΧΝΝ ωστόσο τα 

δεδομένα περιπλέκονται, επειδή ο FGF23 παρά την αύξησή του δεν κατα-

φέρνει τελικά να καταστείλει την έκκριση της ΡΤΗ. Αυτό πιθανά οφείλεται 

σε μία ανθεκτικότητα των παραθυρεοειδών στη δράση της, σχετιζόμενη με 

μειωμένη έκφραση του συμπλόκου FGFR-Klotho επί των υπερπλαστικών 

αδένων. Επομένως η σχέση FGF23 και ΡΤΗ είναι σχετικά περίπλοκη, ιδι-

αίτερα στη ΧΝΝ κι αυτό ίσως εξηγεί τις διαφορές που παρατηρούνται στις 

τιμές ΡΤΗ, σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα FGF23.

Όσο αφορά την προαναφερθείσα σχέση του FGF23 με τα επίπεδα της 

καλσιτριόλης στη ΧΝΝ, έχει φανεί ότι ο FGF23 αποτελεί έναν ανεξάρτητο 

παράγοντα που συμβάλλει στη μείωσή τους, ακόμη και μετά από προ-

σαρμογή με βάση τον GFR, τα επίπεδα Pi και την 1,25(ΟΗ)2D3. Αυτή η 

κατασταλτική επίδραση επί της καλσιτριόλης στην προσπάθεια του FGF23 

να πετύχει νορμοφωσφαταιμία, μπορεί να αποτελεί ένα πρώιμο ερέθισμα 

ανάπτυξης του δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού.

2. Ορμόνες που παράγονται στο νεφρό

2.1. Ερυθροποιητίνη

Κύτταρα παραγωγής Η παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο 

μυελό των οστών ελέγχεται από την ερυθροποιητίνη (ΕΠΟ), η οποία ρυθ-

μίζει την ταχύτητα παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων. Παράγεται από τα 

ενδοθηλιακά, περισωληναριακά και επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών σω-

ληναρίων, αλλά κυρίως από τους ινοβλάστες του φλοιού των νεφρών και 

δεν αποθηκεύεται (Εικ. 23). Ωστόσο μικρές ποσότητες ΕΠΟ παράγονται 
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και από τα ηπατικά κύτταρα, τα σπληνικά, των όρχεων και του πνεύμονα, 

αλλά και από τα εγκεφαλικά κύτταρα, όμως τα κύτταρα αυτά δεν είναι ικανά 

να αποκαταστήσουν τα επίπεδα της ΕΠΟ σε ΧΝΝ (γι’ αυτό και οι ανεφρικοί 

ασθενείς εμφανίζουν χαμηλά μέχρι και φυσιολογικά επίπεδα ΕΠΟ).

Εικόνα 23: Κύτταρα του νεφρικού ιστού που σχετίζονται με ποικίλες καταστά-

σεις, όπως και με την ερυθροποίηση

Γονίδιο Το γονίδιο που ευθύνεται για την παραγωγή της ΕΠΟ απομο-

νώθηκε το 1983 από κύτταρα ανθρώπινου εμβρυϊκού ήπατος και βρίσκεται 

στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος 7 (q11-22). Περιέχει πληροφορί-

ες για τη δημιουργία ενός πολυπεπτιδίου με 192 αμινοξέα, από τα οποία 

αποσχίζονται τα πρώτα 27 κατά τη διάρκεια έκκρισης της ορμόνης. Η ΕΠΟ 

τελικά αποτελείται από 165 αμινοξέα και 4 γλυκάνες και έχει μοριακό βάρος 

(ΜΒ) περίπου 30 kD.
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Διεγέρτες παραγωγής Η ΕΠΟ παράγεται στο νεφρό ως απάντηση 

στην υποξία, όμως ελάχιστα είναι γνωστά για την ακριβή φύση αυτού του 

αισθητήρα Ο2. Μελέτες έδειξαν ότι ο έλεγχος του διαθέσιμου Ο2 περιλαμ-

βάνει μία πρωτεΐνη δεσμευμένη στη μεμβράνη της αίμης, η οποία με κά-

ποιο τρόπο επικοινωνεί με τον πυρήνα του κυττάρου για την ενεργοποίηση 

της έκφρασης του γονιδίου της ΕΠΟ (διέγερση παραγωγής).

Η παραγωγή της ΕΠΟ ελέγχεται από παλίνδρομους μηχανισμούς, οι 

οποίοι σχετίζονται με την οξυγόνωση των ιστών. Η μεταγραφή του γονιδίου 

της ελέγχεται από τον παράγοντα HIF (hypoxia-inducible factor) επηρεά-

ζοντας την έκφρασή του ως απάντηση στην υποξία. Η σχέση μεταξύ της 

περιεκτικότητας του αίματος σε Ο2 και της ερυθροποίησης περιγράφηκε για 

πρώτη φορά από τη Γαλλίδα ανατόμο Viault το 1890, η οποία παρατήρησε 

μία αύξηση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων στις ορεινές περιοχές 

στου Περού με μεγάλο υψόμετρο (περίπου 4.500 μέτρων). Σήμερα είναι 

γνωστό ότι κατά την άνοδο σε υψόμετρο, τα επίπεδα της ΕΠΟ φτάνουν 

σε τιμές αιχμής μετά από 1-2 24ωρα και στη συνέχεια πέφτουν σ’ ένα νέο 

επίπεδο περίπου 2πλάσιο εκείνου που υπάρχει στο επίπεδο της θάλασ-

σας. Πράγματι, το συγκεκριμένο ερέθισμα για την έκφραση παραγωγής 

της ΕΠΟ είναι μία πτώση της μερικής πίεσης του O2 στους ιστούς και για 

την ακρίβεια του νεφρού. Ωστόσο η νεφρική παροχή Ο2 στο φλοιό δύσκολα 

επηρεάζεται από τις αλλαγές στην καρδιακή παροχή και τη νεφρική ροή 

του αίματος, επειδή η νεφρική κατανάλωση Ο2 μειώνεται ανάλογα με τη 

μείωση του GFR. Είναι απαραίτητη μία μείωση της νεφρικής ροής κατά 

50% του φυσιολογικού για να προκληθεί κάποια επίπτωση στην παρα-

γωγή της ΕΠΟ σε αρουραίους. Συγκριτικά, η παραγωγή της ΕΠΟ αυξάνει 

πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια συστηματικής υποξίας λόγω αναιμί-

ας ή υποξαιμίας. Η αποστολή αυτή ανατέθηκε στους νεφρούς, διότι αυτοί 

παρά το μικρό τους μέγεθος (συνολικό βάρος ~260 gr), δέχονται το 20% 

του όγκου παλμού και άρα τους είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούν ακόμη 

και τις μικρές μεταβολές της PaO2.

Η υποξία (οξεία και χρόνια αναιμία) που προκαλείται από ελαττωμέ-

νη διαθεσιμότητα Ο2 διεγείρει τους νεφρούς να απελευθερώσουν ΕΠΟ, η 

οποία με τη σειρά της διεγείρει το μυελό των οστών, για την παραγωγή 

περισσοτέρων ερυθροκυττάρων και Hb για τη μεταφορά Ο2 στους ιστούς 

(Εικ. 24). Αντίστοιχα, τα υψηλά επίπεδα Hb ή Hct (πρωτοπαθής πολυκυτ-

ταραιμία), αναστέλλουν την απελευθέρωση της ΕΠΟ.
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Εικόνα 24: Η ένδεια Ο2 αδρανοποιεί τα κύτταρα παράγωγης της ΕΠΟ μειώνο-

ντας τη δραστηριότητα του υπεύθυνου γονιδίου (Α). Τα κύτταρα παράγωγης της 

ΕΠΟ είναι κατά κύριο λόγο σε κατάσταση καταστολής (ηρεμίας) (καφέ κηλίδες) επί 

παρουσίας φυσιολογικών συνθηκών Ο2 (Β). Σε συνθήκες οξείας αναιμίας, ορισμέ-

νες ομάδες κυττάρων παραγωγής ΕΠΟ γίνονται ενεργείς (πράσινες κουκκίδες). Η 

κατανομή των ενεργών κυττάρων εκτείνεται προς υποξικές περιοχές του φλοιού 

(πορτοκαλί). Εντυπωσιακά σε καταστάσεις χρόνιας αναιμίας πολύ περισσότερα 

κύτταρα παραγωγής ΕΠΟ είναι ενεργοποιημένα. Η στρατολόγηση των κυττάρων 

αυτών καθορίζει τη συνολική ποσότητα ΕΠΟ που εκκρίνεται από τους νεφρούς

Τα επίπεδα της ΕΠΟ σε αναιμία καθορίζονται κυρίως από το βαθμό της 

και όχι από ειδική επίδραση της υποκείμενης νόσου στην παραγωγή της 

(Εικ. 25). Άτομα που ζουν σε μεγάλο υψόμετρο (στα βουνά) εμφανίζουν 

υψηλά επίπεδα ΕΠΟ, λόγω της χαμηλής βαρομετρικής πίεσης που επηρε-

άζει την κυψελιδική πίεση του Ο2 και άρα την PaO2 (ο FiO2 είναι σταθερός 

σε κάθε υψόμετρο). Έτσι στη διαφορική διάγνωση αναιμιών, χαμηλά επί-

πεδα ΕΠΟ υποδηλώνουν διαταραχή παραγωγής της από τους νεφρούς, 

ενώ υψηλές τιμές ΕΠΟ υποδηλώνουν ανεπάρκεια του μυελού των οστών 

ή σιδηροπενική αναιμία.
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Εικόνα 25: Επίπεδα ΕΠΟ σε σχέση με τα επίπεδα της Hb του αίματος

Η κυκλοφορούσα συγκέντρωση ΕΠΟ μεταβάλλεται έντονα από την πα-

ρουσία υποξίας ή αναιμίας, σε έως και 1000πλάσια επίπεδα από εκείνα που 

βρίσκονται φυσιολογικά στην κυκλοφορία, όταν δηλαδή δεν υπάρχει αναιμία. 

Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι σε αναιμικούς ασθενείς με υποπλασία του 

μυελού των οστών, τα επίπεδα της ΕΠΟ είναι πάρα πολύ υψηλά (≥10.000 

mU/ml), σε σύγκριση με άτομα που πάσχουν από αιμολυτική αναιμία.

Επίπεδα Τα φυσιολογικά επίπεδα της ΕΠΟ στο πλάσμα είναι 15-26 

mU/ml. Η συγκέντρωση αυτή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση σταθε-

ρού αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων (Εικ. 25). Στους ασθενείς με ΧΝΝ τα 

επίπεδα της ΕΠΟ είναι μειωμένα ή και λίγο αυξημένα, αλλά δυσανάλογα 

χαμηλά για το επίπεδο της αναιμίας, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν για 

τη διόρθωσή της. Οι μετρήσεις των επιπέδων της ΕΠΟ στους ασθενείς με 

ΧΝΝ και κυρίως σ’ εκείνους που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση 

δείχνουν ότι υπάρχει μία διακύμανση των τιμών της. Αυτό οφείλεται σε με-

ταβολές που συμβαίνουν καθημερινά στους ασθενείς αυτούς, όπως:

αλλαγές στην ιστική αιμάτωση εξαιτίας αυξομειώσεων του κυκλοφο-• 

ρούντος όγκου πλάσματος,

αλλαγές στο μεταβολισμό των ερυθροκυττάρων και στη συγγένεια • 

του Ο2 με την Hb, εξαιτίας μεταβολών της οξεοβασικής ισορροπίας,

αλλαγές στην ικανότητα πρωτεϊνο-σύνθεσης εξαιτίας υποθρεψίας,• 

διακυμάνσεις στα επίπεδα της αγγειοτενσίνης-ΙΙ και αλδοστερόνης • 

του ορού και

αλλαγές που σχετίζονται με την αιμόλυση, η οποία συμβαίνει στους • 

ασθενείς αυτούς.


