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Η ανάδειξη των απεικονιστικών ευρημάτων του 

πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

Εξετάστηκαν ασθενείς με γνωστή νεφρολιθίαση και 

συχνούς κωλικούς, οι οποίοι προσήλθαν με οστικά 

άλγη και αρθραλγίες.



 Υψηλές τιμές παραθορμόνης και ασβεστίου του αίματος

 Οστεοπενία

 Υποπεριοστική απορρόφηση των οστών (ιδία στο κερκιδικό 
χείλος των μέσων φαλάγγων του δεύτερου και τρίτου 
δακτύλου)

 Διαυγαστικές αλλοιώσεις με σαφή όρια σε μακρά οστά,στο 
κρανίο και στην πύελο (φαιοί όγκοι)

 Εξαφάνιση του ενδοφατνίου (lamina dura) των οδόντων

 Κατάγματα



 Οστεοπόρωση

 Νεφρολιθίαση

 Νεφρασβέστωση

 Επιβεβαίωση των ευρημάτων εκ των νεφρών και του 
σκελετού

 Εικόνα αδενώματος παραθυρεοειδών



Σπινθηρογράφημα 

παραθυρεοειδών με Tc-99m-
sestamibi .Παρατηρείται 

καθήλωση του ραδιοφαρμάκου σε 

αδενώματα παραθυρεοειδών. Η 

ευαισθησία της μεθόδου 

πλησιάζει το 90% για αδενώματα 

μεγαλύτερα των 300 mg, ενώ η 

πιο κοινή αιτία για μια ψευδώς 

αρνητική εξέταση είναι το μικρό 

μέγεθος των αδενωμάτων.

Τα παραθυρεοειδικά αδενώματα 

απεικονίζονται υπερηχογραφικά ως

συμπαγείς , κατά κανόνα 

υπεραγγειούμενες , υποηχογενείς μάζες, 

συνήθως ωοειδούς σχήματος . Τα 

περισσότερα εντοπίζονται οπισθίως ή 

αμέσως κάτωθεν του θυρεοειδούς.



Ακτινοδιαυγαστικές αλλοιώσεις με σαφή όρια στα οστά του κρανίου. 

Οι φαιοί όγκοι ή οστεοκλαστώματα συμπεριλαμβάνονται στη 

διαφορική διάγνωση μόνο στην περίπτωση που συνυπάρχουν και άλλα 

ακτινολογικά ευρήματα χαρακτηριστικά του υπερπαραθυρεοειδισμού, 

όπως η παθογνωμονική για τη νόσο υποπεριοστική απορρόφηση 

οστού.



Φαιοί όγκοι της διάφυσης του μηριαίου οστού και των κνημών. Οι αλλοιώσεις 

αυτές εντοπίζονται συχνότερα στη γνάθο,στα οστά της πυέλου,στα μηριαία και 

στα βραχιόνια. Δημιουργούνται από την τοπική αντικατάσταση οστού από 

αγγειούμενο συνδετικό ιστό στα πλαίσια επανορθωτικής μάλλον παρά 

νεοπλασματικής διαδικασίας. Σήμερα, λόγω της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου,  

σπάνια τους βλέπουμε.



Ήπια υποπεριοστική απορρρόφηση οστού στο κερκιδικό χείλος των μέσων 

φαλάγγων του δεύτερου και τρίτου δακτύλου. Απεικονίζεται ως ανώμαλη 

διάβρωση κατά μήκος της έξω παρυφής του φλοιού και παρατηρείται κυρίως στις 

μέσες φάλαγγες των δακτύλων, στα ακραία τμήματα των κλειδών,στην ηβική 

σύμφυση και στις παρυφές των ιερολαγονίων αρθρώσεων. Το εύρημα είναι 

παθογνωμονικό για τον υπερπαραθυρεοειδισμό. Στην ίδια ακτινογραφία 

αναγνωρίζεται επίσης φαιός όγκος στο τέταρτο μετακάρπιο δεξιά.



 Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 
υπολογίζεται ότι επηρεάζει το 1% του πληθυσμού 
και μέχρι και το 3% των μετεμμηνοπαυσιακών 
γυναικών.

 Είναι συχνότερος στις γυναίκες και η αναλογία 
αυξάνει με την ηλικία.

 Στο 80% των περιπτώσεων οφείλεται σε μονήρες 
αδένωμα.

 Άλλες αιτίες αποτελούν τα πολλαπλά αδενώματα 
των παραθυρεοειδών,τα έκτοπα αδενώματα, η 
διάχυτη υπερπλασία και το καρκίνωμα των αδένων.



 Εκδηλώνεται επίσης στα πλαίσια του συνδρόμου 

MEN I και MEN IIα.

 Μπορεί να παραμείνει εντελώς ασυμπτωματικός ή 

ολιγοσυμπτωματικός για πολλά έτη.

 Η διάγνωση βασίζεται στα εργαστηριακά ευρήματα.

 Ο ρόλος της ακτινολογίας έγκειται κυρίως στην 

εντόπιση του παθολογικού παραθυρεοειδικού ιστού.

 Η μόνιμη θεραπεία του επιβεβαιωμένου 

πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι 

χειρουργική .


