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Santrauka
Tyrimo tikslas. Apžvelgti naujausius mokslinės literatūros 
duomenis ir aptarti pseudohipoparatiroidizmo diagnostiką 
ir gydymą vaikų amžiuje.
PHP diagnostika remiasi pagrindiniais kriterijais: 
atsparumu PTH, ektopine osifikacija, brachidaktilija, 
ankstyvu nutukimu. Galimas genetinis ištyrimas. Pa-
cientai turėtų būti tikrinami dėl TSH atsparumo, augimo 
hormono nepakankamumo, hipogonadizmo, skeleto 
deformacijų, dantų būklės, svorio priaugio, gliukozės 
tolerancijos sutrikimo ar 2 tipo CD, hipertenzijos ir 
neurokognityvinių sutrikimų. Pagrindiniai PHP gy-
dymo tikslai yra palaikyti normalią kalcio, fosforo 
koncentraciją, išvengti hiperkalciurijos, sunormalizuoti 
PTH koncentraciją. 

Įvadas
Pseudohipoparatiroidizmas (PHP) yra retas paveldimas 

sutrikimas, kuriam būdingas organų atsparumas prieskydinės 
liaukos ar kitiems hormonams [1,2]. Atliktas tyrimas Ja-
ponijoje 1998 m. nustatė, kad paplitimas šioje populiacijoje 
yra beveik 0,34/100 000 gyventojų [3]. Orphanet Report 
Series nustatė 0,79/100 000 gyventojų pasireiškimą 2008 m. 
[4]. Šis sindromas imituoja hipop aratiroidizmą, pacientams 
pasireiškia hipokalcemija ir hiperfosfatemija, tačiau para-
thormono kiekis yra neadekvačiai didelis [5]. Tinkamas ligos 
diagnozavimas ir priežiūra padeda valdyti ar išvengti augimo 
sutrikimo, nutukimo, hipokalcemijos komplikacijų: traukulių, 
pailgėjusio QT intervalo [1,4].

Tyrimo tikslas − apžvelgti naujausius mokslinės 
literatūros duomenis ir aptarti pseudohipoparatiroidizmo 
diagnostiką ir gydymą vaikų amžiuje.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Straipsnių paieška atlikta PubMed duomenų bazėje. 

Atrinkti 2017-2022 m.  anglų kalba publikuoti darbai. Nau-
doti raktažodžiai: pseudohipoparatirozė, pseudohipoparat-
iroidizmas, vaikų pseudohipoparatirozė, vaikų pseudohipo-
paratiroidizmas, hipokalcemija, hiperfostfatemija. Iš viso 
analizei  atrinkta ir išanalizuota 11 viso teksto publikacijų. 
Visų tinkamų straipsnių pavadinimai arba raktiniai žodžiai 
atitiko šios literatūros apžvalgos tikslą

Tyrimo rezultatai
Pseudohipoparatiroidizmo diagnostika. Pseudohipo-

paratiroidizmo (PHP) diagnostika apima klinikinių požymių 
ištyrimą, biocheminius tyrimus ir molekulnį genetinį ir (ar) 
epigenetinį testavimą. Pacientai, sergantys PHP, pasižymi 
neįprastais kūno bruožais: žemas ūgis, nutukimas, apvalus 
veidas, brachidaktilija, heterotopinė (poodinė) osifikacija. 
Gali būti rečiau pasitaikančių simptomų: sulėtėjęs vaisiaus 
augimas, metabolinis sindromas, miego apnėja, kognity-
viniai sutrikimai, astma, dantų būklės pokyčiai (dantų emalio 
defektai, trumpesnės šaknys, hipodontija ar oligodontija, 
dantų dygymo sutrikimai, ankilozės), kaukolės, skeleto ir 
neurologinės anomalijos (makrocefalija, kraniosinostozė, 
akrodizostozė, riešo tunelinis sindromas, stuburo kanalo 
stenozė, klausos sutrikimai) [1,2,6,7,8]. PHP sergančių vaikų 
intelekto koeficientas yra mažesnis, vėluoja adaptyvaus elge-
sio įgūdžiai, dažniau kyla elgesio problemų [2,9]. Būdingas 
atsparumas įvairiems hormonams: TSH, kalcitoninui, go-
nadotropinui, LH, FSH, GHRH, IGF-1, IGFB-3, epinefrinui, 
gliukagonui [1-3,6,10]. 

Biocheminiuose tyrimuose randama hipokalcemija 
(kliniškai pasireiškia parestezijomis, mėšlungiu, tetanija, 
hiperrefleksija), hiperfosfatemija, padidėjęs PTH (parathor-
mono) kiekis, hiperfosfatemija [5,6]. Padidėjęs TSH kiekis 
gali būti nustatytas jau visuotiniame naujagimių tikrinimo 
dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tyrime, tačiau tai gali 
būti klaidingai diagnozuota kaip įgimtas hipotiroidizmas. 
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Radiologiniai tyrimai naudojami kaulų amžiaus ar anomalijų 
nustatymui [1]. PHP yra paveldimas sutrikimas, todėl pa-
cientams ar jų šeimos nariams, turintiems anksčiau minėtų 
specifinių bruožų, rekomenduojamas genetinis tyrimas, 
nukreiptas į GNAS geną (lokusą), PRKAR1A, PTHLH, 
PDE4D. Jei pasitelkus šiuos tyrimus nerandama priežasties, 
gali būti naudinga tirti egzomą ar (ir) visą genomo sekoskaitą 
[1,3,6-8,11].

Pseudohipoparatiroidizmo gydymas. PHP gydymo 
tikslas - palaikyti normalią kalcio ir fosforo koncentraciją, 
išvengti hiperkalciurijos ir, jei įmanoma, sumažinti PTH 
koncentraciją iki normalios [5]. PHP sergančiųjų gydymo 
veiksmingumą užtikrina daugiadisciplininė specialistų ko-
manda ir ankstyvos specifinės intervencijos [1]. Gydymo 
metu PTH, kalcio ir fosforo kiekis turėtų būti stebimas kas 
6 mėnesius besimptomiams pacientams ir dažniau, jei yra 
klinikinių indikacijų [6].

PTH rezistentiškumas gydomas aktyvuotomis vitamino 
D formomis (kalcitrioliu, alfakalcidoliu) ir geriamaisiais 
kalcio papildais, kad padidėtų kalcio kiekis ir sumažėtų PTH 
kiekis serume. Rekomenduotina kalcio koncentraciją pa-
laikyti ties apatine normos riba, o PTH koncentraciją – ties 
viršutine, kad būtų išvengta hiperkalcemijos ir hiperkalci-
urijos rizikos [1,6]. PTH kiekis neturėtų būti per didelis, nes 
ilgai trunkantis jo perteklius gali turėti neigiamą poveikį 
skeleto mineralizacijai ir kaulinei augimo plokštelei [1]. 
Svarbu palaikyti normalų 25-OH vitamino D kiekį visiems 
pacientams, kuriems skiriami vitamino D papildai [8]. Vita-
mino D analogus kūdikiams galima pradėti vartoti, kai PTH 
padidėja ir nėra hipokalcemijos. Kalcio suvartojimas turėtų 
atitikti amžiaus grupės rekomendacijas [6].

Išvengti ektopinės osifikacijos gali padėti  kineziterapija 
ir kruopšti odos priežiūra, o dėl didelės pasikartojimo rizikos 
chirurginė ekscizija turėtų būti taikoma tik gerai apribot-
iems paviršiniams pažeidimams, keliantiems skausmą ir 
judėjimo sutrikimus [8]. Kai kuriems pacientams, sergan-
tiems brachidaktilija, gali būti taikoma ergoterapija ir ati-
tinkamos ortopedinės priemonės (specialūs batai, ortope-
diniai vidpadžiai), o sutrikus pirštų funkcijai gali prireikti 
specialaus daugiadisciplininio įvertinimo ir ortopedinės 
korekcinės operacijos [8].

Išvados
1. Dažniausi PHP klinikiniai požymiai yra brachida-

ktilija, ankstyvas nutukimas, apvalus veidas, intelektiniai 
sutrikimai ar sumažėjęs IQ, ektopinės osifikacijos.

2. Laboratoriniuose tyrimuose nustatomas sumažėjęs 
kalcio, padidėjęs PTH kiekis ir hiperfosfatemija. Reikėtų 
ištirti dėl kitų hormonų rezistentiškumo (TSH, kalcitonino, 
gonadotropino, augimo hormono). Skeleto anomalijos ar 

kaulų amžius dėl augimo sutrikimo nustatomas radiologiniu 
tyrimu. Galimas genetinis ištyrimas ligos kilmei patikslinti.

3. PHP gydymo tikslai: palaikyti normalią kalcio ir fos-
foro koncentraciją, išvengti hiperkalciurijos, sunormalizuoti 
PTH koncentraciją. 

4. PHP gydomas aktyviais vitamino D metabolitais 
(kalcitrioliu) arba analogais (alfakalcidoliu) ir geriamaisi-
ais kalcio papildais.
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Summary
The diagnosis of PHP is based on the following key criteria: 

PTH resistance, ectopic ossification, brachydactyly, and prema-
ture obesity. Genetic testing is also possible. Patients should be 
screened for TSH resistance, growth hormone deficiency, hypo-
gonadism, skeletal deformities, dental status, weight gain, impai-
red glucose tolerance or type 2 CD, hypertension and neurocogni-
tive disorders. The main goals of PHP treatment are to maintain 
normal calcium and phosphorus levels, prevent hypercalciuria and 
normalise PTH levels.
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