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Abstract
Introduction: rachitis is a bone mineralization or calcification disorder that is caused by a vitamin D and/or
calcium/phosphate deficiency. The disorder results in brittle bones or bone deformations. Rachitis remains a serious global
health concern that increases short-term morbidity and mortality as well as potentially having long-term negative health
effects. Rachitis is most often caused by a vitamin D deficiency, it is therefore important to focus on both prevention and
treatment.
Aim: to find out the etiology, pathogenesis, diagnostics, treatment, and prevention of rachitis.
Methodology: the literature used for this review was selected using the “PubMed” database. The literature search was
conducted using selected keywords. More than 30 publications on rachitis were analyzed.
Results. Many children that develop rachitis in early childhood suffer from progressing leg deformations. In order to be
diagnosed with rachitis, a patient must exhibit clinical symptoms that are confirmed by biochemical and instrumental tests.
Radiological testing continues to be the golden standard for diagnosing symptoms of rachitis. Rational diet, care and exposure
to sunlight are the primary recommended prevention methods. Rachitis is usually treated with ergocalciferol (vitamin D2) or
cholecalciferol (vitamin D3) either of which is to be taken daily for several weeks.
Conclusions: 1.Rachitis remains a serious global health concern that increases short-term morbidity and mortality as well as
potentially having long-term negative health effects. 2. In order to be diagnosed with rachitis, a patient must exhibit clinical
symptoms that are confirmed by biochemical and instrumental tests. 3. Rational diet, care and exposure to sunlight are the
primary recommended prevention methods. 4. Rachitis is usually treated with ergocalciferol (vitamin D2) or cholecalciferol
(vitamin D3) either of which is to be taken daily for several weeks.
Keywords: nutritional rickets, rachitis, vitamin D deficiency.
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Santrauka
Įvadas: rachitas - tai kaulų mineralizacijos ar kalcifikacijos sutrikimas, atsirandantis dėl vitamino D ar (ir) kalcio/fosfatų
apykaitos sutrikimo ir sukeliantis kaulų lūžius ar deformacijas. Rachitas tebėra svarbi pasaulinė sveikatos problema, lemianti
ne tik trumpalaikį sergamumą ir mirtingumą, bet gali turėti ir ilgalaikių žalingų padarinių. Rachitą dažniausiai lemia vitamino
D trūkumas, todėl svarbu skirti dėmesį tiek profilaktikai, tiek gydymui.
Tikslas: išsiaiškinti rachito etiologiją, patogenezę, diagnostiką, prevenciją ir gydymą.
Metodika: literatūra šiai apžvalgai buvo rinkta naudojant ,,PubMed” duomenų bazę. Literatūros paieška buvo atliekama
naudojant parinktus raktinius žodžius, išnagrinėta daugiau kaip 30 publikacijų, susijusių su rachitu.
Rezultatai: daugeliui vaikų, kuriems išsivysto rachitas ankstyvoje vaikystėje, progresuoja kojų deformacijos. Rachito
diagnozei reikalingi klinikiniai simptomai ir juos patvirtinantys biocheminiai ir instrumentiniai tyrimai. Radiologinė diagnozė
su rachitui būdingais požymiais ir toliau yra auksinis standartas. Profilaktikai pirmiausia rekomenduojama racionali mityba,
priežiūra, buvimas saulėje. Rachitas paprastai gydomas ergokalciferoliu (vitaminu D2) arba cholekalciferoliu (vitaminu D3).
Pasirinktas preparatas skiriamas kasdien keletą savaičių.
Išvados: 1. Rachitas tebėra svarbi pasaulinė sveikatos problema, lemianti ne tik trumpalaikį sergamumą ir mirtingumą, bet
gali turėti ir ilgalaikių žalingų padarinių. 2. Rachito diagnozei reikalingi klinikiniai simptomai ir juos patvirtinantys
biocheminiai ir instrumentiniai tyrimai. 3. Profilaktikai pirmiausia rekomenduojama racionali mityba, priežiūra, buvimas
saulėje.4. Rachitas paprastai gydomas ergokalciferoliu (vitaminu D2) arba cholekalciferoliu (vitaminu D3), pasirinktas
preparatas skiriamas kasdien keletą savaičių.
Raktažodžiai: rachitas, vitamino D stoka.
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1.1. Įvadas. Rachitas

Genetines rachito priežastis galima suskirstyti į
dvi grupes. Pirmąją grupę sudaro genetiniai vitamino D

Anglų ortopedas Francisas Glissonas 1651 m. pateikė

biosintezės ir veikimo sutrikimai, pavyzdžiui, nuo

išsamų klinikinį ir patologinį rachito apibūdinimą, jis

vitamino D priklausomas 1A tipo rachitas (VDDR1A),

pastebėjo, kad paveldimumas ir nepakankama motinos

nuo

mityba yra pagrindiniai rachito išsivystymo veiksniai [1].

(VDDR1B), nuo vitamino D priklausomas 2A tipo

Šiuo metu žinoma, kad rachitas - tai kaulų

rachitas (VDDR2A) ir nuo vitamino D priklausomi 2B

mineralizacijos ar kalcifikacijos sutrikimas, atsirandantis

tipo rachitai (VDDR2B). Antroji grupė apima per didelio

dėl vitamino D ar (ir), kalcio/fosfatų apykaitos sutrikimo

inkstų fosfatų netekimo genetinius sutrikimus (paveldimas

ir sukeliantis kaulų lūžius ar deformacijas [2]. Nepaisant

hipofosfateminis rachitas) dėl inkstų kanalėlių fosfatų

šių laikų pažangos, rachitas išlieka visuomeninė sveikatos

reabsorbcijos sutrikimo dėl su FGF23 susijusių ar nuo

problema daugelyje išsivysčiusių šalių kaip atsinaujinusi

FGF23 nepriklausomų priežasčių [7]. Kalbant apie antrąją

ir paplitusi liga, nors vitamino D stokos rachitas jau buvo

grupę, dažnesnė paveldimo hipofosfateminio rachito

beišnykstantis [3].

forma yra su X chromosoma susijęs susirgimas,

vitamino

dažniausiai
1.2. Rachito etiologija

D

priklausomas

sukeltas

1B

mutacijos

tipo

PHEX

rachitas

gene

[8].

Paveldimas hipofosfoteminis rachitas su hiperkalciurija
yra

retas

autosominis

recesyvinis

sutrikimas,

Rachitas nurodo nepakankamą mineralizaciją

pasireiškiantis asmenims, turintiems heterozigotines arba

augimo plokštelėje ir paprastai yra susijęs su nenormaliu

homozigotines funkcijos praradimo mutacijas natrio -

kalcio ir (arba) fosfato kiekiu serume. Yra keletas rachito

fosfato

potipių, įskaitant maistinius rachitus, kuriuos sukelia

hipofosfateminis rachitas taip pat yra retas, jis susijęs su

vitamino D trūkumas, ir (arba) kalcio ir (arba) fosfato),

fibroblastų augimo 23 faktoriumi (FGF-23) [10]. Be visa

nuo vitamino D priklausomus rachitus (vitamino D

to, hipofosfateminį rachitą gali sukelti tubulopatijos,

apykaitos

tokios kaip Fankoni tipo tubulopatija [11].

defektus)

ir

hipofosfateminius

rachitus

transporteryje

[9].

Auglio

sukeltas

(vitaminui D atsparūs rachitai, atsirandantys dėl inkstų
fosfatų išsekimo) [4].

1.2. Rachito patogenezė

Rachitą visame pasaulyje pirmiausia sukelia
vitamino D trūkumas. Vidutinio klimato šalyse rachitą

Rachitas yra susijęs su lėtine hipofosfatemija ir

paprastai sukelia vitamino D trūkumas, kai motinai trūksta

hipokalcemija.

Hipofosfatemija

vitamino D, vaikas žindomas be vitamino D papildų ir/ar

manoma, kenkia mineralizacijai mažindama kalcio ir

esant mažam vitamino D vartojimui bei būnant mažai

fosfatų produkciją. Lėtinę hipofosfatemiją, sukeliančią

saulėje. Dabar vis labiau pripažįstama, kad motinos

rachitą, dažniausiai sukelia sutrikusi žarnyno fosfatų

vitamino D atsargos ir žindymo trukmė yra svarbūs

absorbcija ir (arba) inkstų fosfatų išsekimas [12]. Taip pat

kūdikio vitamino D būklę lemiantys veiksniai. Daugeliui

hipofosfateminio

vaisingo amžiaus moterų trūksta vitamino D.

Kalcio

praradimas gali būti arba generalizuotos kanalėlių

trūkumas taip pat pripažįstamas svarbia mitybos rachito

disfunkcijos dalis, kaip Fankoni sindromo atveju, arba

priežastimi visame pasaulyje, paprastai yra susijęs su

antrinis, dėl padidėjusios sintezės/sumažėjusio FGF-23

ribotu ar nepakankamu pieno produktų suvartojimu [5,6].

katabolizmo, arba inaktyvuotas genų, koduojančių nuo

rachito

arba

atveju

hipokalcemija,

šlapimo
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natrio

priklausomus

fosfato

pernešėjus,

mutacijų

rachitiniai karoliai šonkaulių priekiniuose galuose,

proksimaliniame inkstų kanalėlyje. O hipokalceminis

Harisono

vagos

susiformavimas

diafragmos

rachitas, atsirandantis dėl kalcio trūkumo, gali pasireikšti

prisitvirtinimo vietoje, raumenų silpnumas, stuburo

dėl sunkaus vitamino D trūkumo, nesugebėjimo susidaryti

deformacijos, taip pat vėliau dygsta dantys, sutrinka

nei 25-hidroksivitamino D, nei 1,25-dihidroksi vitamino

emalio raida, būdinga osteopenija [18,19].

D arba dėl galutinio organo atsparumo 1,25-dihidroksi

Rachito diagnozei reikalingi klinikiniai simptomai ir

vitaminui D3 [13]. Todėl dėl mažo kalcio kiekio, kurį

juos patvirtinantys biocheminiai ir instrumentiniai tyrimai

greitai

[20].

pajunta

kalcio

jutimo

receptorius,

esantis

prieskydinėje liaukoje, padidėja parathormono (PTH)

Biocheminiai kriterijai, naudojami rachito diagnozei,

išsiskyrimas. Šis antrinis hiperparatiroidzimas stimuliuoja

yra

25-hidroksicholekalciferolis

osteoklastinę kaulų rezorbciją, siekdamas išlaisvinti

sumažėjimas), šarminė fosfatazė (būdingas padidėjimas),

sukauptus kaulų mineralus [14]. Padidėjęs PTH taip pat

prieskydinių liaukų hormonas (būdingas padidėjimas, tik

išsaugo kalcį inkstuose, sumažindamas kalcio išsiskyrimą,

hipofosfateminio rachito atveju gali būti normali arba

tačiau padidina fosfatų išsiskyrimą. Tai sukelia užsitęsusią

nežymiai padidėjusi koncentracija), kalcio koncentracija

fosfaturiją ir dėl to pasireiškia hipofosfatemija. Galų gale,

(hipokalceminio

kai išnaudojamas kompensacinis mechanizmas, kalcio

sumažėjusi, o hipofosfateminio rachito atveju kalcio

kiekis serume nukrenta žemiau normos ribų [15].

koncentracija dažniausiai yra normali), neorganinio

rachito

atveju

(būdingas

dažniausiai

jo

būna

fosforo koncentracija (hipokalceminio, hipofosfateminio
1.3. Rachito klinika ir diagnostika

rachito atveju sumažėjusi) [21].
Vienas

iš

dažniausiai

naudojamų

rachito

Rachito klinika skiriasi priklausomai nuo amžiaus ir

diagnozavimo būdų - rentgenograma, o pagrindinis

deficito sunkumo [16]. Daugeliui vaikų, kuriems išsivysto

radiologinis rachito požymis yra aptinkamas augimo

rachitas ankstyvoje vaikystėje,

plokštelėje su plačiomis ir sunykusiomis metafizėmis bei

progresuoja kojų

deformacijos - genu varum. Vaikai, kuriems rachitas

siaura laikino kalkėjimo zona [22].

išsivysto pirmaisiais gyvenimo metais, pradeda vaikščioti
vėliau (>18 mėn.), o kai rachitas išsivysto vyresniems (>

1.4. Rachito profilaktika

3m.) vaikams, dažnos deformacijos genu valgum arba
genu varum ir genu valgum derinys. Vyresni vaikai gali

Rachito profilaktika skiriama į tris mechanizmus:

skųstis kaulų skausmu, jiems lengvai lūžta kaulai, krenta

saulės poveikis, sveika mityba ir vitamino D vartojimas

svoris,

dėl

[23]. Taigi, pirmiausia rekomenduojama racionali mityba,

Kūdikiams,

priežiūra, buvimas saulėje [24]. Labai svarbu vitamino D

sergantiems rachitu, susijusiu su vitamino D trūkumu ar

kiekis dar nėštumo metu, tai lemia vaisiaus griaučių

vitamino D apykaitos sutrikimais, taip pat gali išsivystyti

vystymąsi, dantų emalio formavimąsi, vaisiaus augimą bei

traukuliai dėl hipokalcemijos ir gyvybei pavojingos

vystymąsi. Yra įrodymų, kad vitamino D kiekis motinos

kardiomiopatijos [17].

organizme turi ilgalaikį poveikį naujagimiui [25].

gali

būti

progresuojančių

sumažėjęs
kojų

ir

žemas

deformacijų.

ūgis

Kiti rachito požymiai yra riešų, kelių ir kulkšnių

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

patinimas, iškili kakta, suminkštėję pakaušio srities

akušerijos

kaukolės

rekomenduojama nustatyti 25-dihidroksivitamino D kiekį

kaulai,

vėlyvas

momenėlio

užsivėrimas,

diagnostikos

ir

gydymo

metodikose
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moterims, kurioms yra rizikos veiksnių (vegetarizmas,

lūžius ar deformacijas. Rachitas tebėra svarbi pasaulinė

nutukimas, mažai būnama lauke), jei vitamino D trūksta,

sveikatos

skiriama dienos dozė – 10 μg [26]. Pagal naujausias

sergamumą ir mirtingumą, bet gali turėti ir ilgalaikių

rekomendacijas, rachito profilaktikai 400 TV (10 μg)

žalingų padarinių. Rachitą dažniausiai lemia vitamino D

vitamino D kiekis yra pakankamas ir rekomenduojama

trūkumas, todėl svarbu skirti dėmesį tiek profilaktikai, tiek

visiems kūdikiams nuo gimimo iki 12 mėnesių amžiaus,

gydymui.

neatsižvelgiant į jų maitinimo būdą [27].

problema,

lemianti

ne

tik

trumpalaikį

Daugeliui vaikų, kuriems išsivysto rachitas
ankstyvoje vaikystėje, progresuoja kojų deformacijos.

1.5. Rachito gydymas

Rachito
simptomai

Rachitas

paprastai

gydomas

ergokalciferoliu

(vitaminu D2) arba cholekalciferoliu (vitaminu D3),

juos

reikalingi

patvirtinantys

klinikiniai

biocheminiai

ir

instrumentiniai tyrimai. Radiologinė diagnozė su rachitui
būdingais požymiais ir toliau yra auksinis standartas.

skiriamas kasdien keletą savaičių. Daugelyje esamų
rekomendacijų rekomenduojamos dienos dozės yra nuo

ir

diagnozei

Profilaktikai

pirmiausia

rekomenduojama

racionali mityba, priežiūra, buvimas saulėje.

1000 iki 10 000 TV, atsižvelgiant į kūdikio amžių, nuo 8

Rachitas paprastai gydomas ergokalciferoliu

iki 12 savaičių [23]. Kūdikiams iki 12 mėn. amžiaus

(vitaminu D2) arba cholekalciferoliu (vitaminu D3),

rekomenduojama 1000 TV/d., nuo 1 iki 12 m. 2000 TV/d.,

skiriamas kasdien keletą savaičių.

vyresniems nei 12 m. 4000 TV/d. [28]. Svarbu neviršyti
rekomenduojamų paros normų, nes yra pastebėta lengva

1.8. Išvados

hiperkalcemija ir hipervitaminozė sergantiems rachitu
kūdikiams ir vartojantiems vitaminą D [29]. Kalcį,

1.

gaunamą su maistu ar papildų pavidalu, reikia reguliariai

problema, lemianti ne tik trumpalaikį sergamumą ir

vartoti kartu su vitaminu D, vidutiniškai 500 mg per parą.

mirtingumą, bet gali turėti ir ilgalaikių žalingų padarinių.

Po 4 savaičių rachito gydymo - biocheminio kraujo tyrimo

2.

kontrolė, rezultatai turėtų normalizuotis, po 6-12 mėnesių

simptomai

- rentgeno kontrolė [2].

instrumentiniai tyrimai.

Dar žindomam kūdikiui papildomai kalcio nereikia,

3.

Rachitas tebėra svarbi pasaulinė sveikatos

Rachito
ir

diagnozei
juos

Profilaktikai

reikalingi

patvirtinantys
pirmiausia

klinikiniai

biocheminiai

ir

rekomenduojama

nebent yra hipokalcemijos simptomų (tai paprastai

racionali mityba, priežiūra, buvimas saulėje.

pasireiškia jaunesniems nei 6 mėn. kūdikiams), tada į veną

4.

lėtai leidžiama 10% kalcio gliukonato 1-2 ml/kg,

(vitaminu D2) arba cholekalciferoliu (vitaminu D3),

skiriamas palaikomasis gydymas 10% kalcio gliukonatu

skiriamas kasdien keletą savaičių.

Rachitas paprastai gydomas ergokalciferoliu

(50 mg/kg elementinio kalcio per dieną) [30].
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