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REZUMAT
Rahitismul caren¡ial la copil este o boalå de nutri¡ie întâlnitå frecvent ¿i în prezent în practica pediatricå, dar cu predominen¡a formelor
u¿oare ¿i medii.
Autorii se referå la aspectele epidemiologice ¿i de fiziopatologie, relevând în special factorii de risc cu particularitå¡ile lor de vârstå, precum
¿i aspectele histologice ¿i patogenice.
Sunt descrise în detaliu aspectele clinice ¿i radiologice ale bolii, formele clinice ¿i elementele de diagnostic pozitiv ¿i diferen¡ial. Tratamentul
profilactic ¿i curativ al bolii este discutat dupå recomandårile IOMC Bucure¿ti, recomandåri care sunt un ghid excelent.
În final, autorii fac considera¡ii evolutive mai ample, în condi¡iile absen¡ei tratamentului ¿i ale evolu¡iei sub tratament specific cu vitamina D.
Cuvinte cheie: rahitismul caren¡ial; aspecte clinice ¿i radiologice; tratament profilactic ¿i curativ; copil

ABSTRACT
Rickets in children is a frequent nutritional disorder met even nowadays in clinical practice, with predominence of light and medium
forms.
Authors discuss the epidemiological and disease mechanisms' aspects, revealing specific risk factors for age groups along with
hystological and pathogenical aspects.
There are detailed descriptions of clinical and radiological aspects of disease and elements of positive and differential diagnosis.
Prophylactic and curative treatment are issued after Bucharest ICMC, whose recommendations are an excellent guide.
Finally, authors elaborate evolutive considerations in the absence of treatment and under specific therapy with vitamin D.
Key words: rickets; clinical and radiological aspects; prophylactic and curative treatment; child

Rahitismul caren¡ial este o boalå de nutri¡ie determinatå de hipovitaminoza D.
Rahitismul caren¡ial este o boalå a organismului
în cre¿tere rapidå, caracterizat printr-un deficit de
maturare a matricei proteice a osului legatå de o
caren¡å în vitamina D.
Rahitismul are urmåtoarele caracteristici:
• apare în perioada de cre¿tere rapidå a organismului;
• se manifestå sistemic, în special prin perturbarea
metabolismului fosfocalcic cu urmåtoarele etape:
– anomalii ale mineralizårii matricei osoase;
– anomalii ale matura¡iei scheletice;
– anomalii ale cre¿terii scheletice.
Epidemiologie
• rahitismul are o frecven¡å crescutå la sugar – în
jur de 10% – fiind mai frecvent la prematuri ¿i
la båie¡i;
• se întâlne¿te mai des în ¡årile în curs de dezvoltare, iar în ¡årile dezvoltate, prin profilaxia
corectå, inciden¡a a scåzut la 1%;
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• rahitismul reprezintå un factor de risc major în
mortalitatea ¿i morbiditatea infantilå.
Fiziopatologie
1. Nevoile de vitaminå D sunt de 400 UI/zi la sugar;
2. Sursele de vitaminå D sunt exogene (alimentare)
¿i endogene.
a) Surse exogene alimentare
Acestea sunt sub formå de vitaminå D3
cholecalciferol (de origine animalå) ¿i vitaminå D2
(ergocalciferol de origine vegetalå).
Acest aport este insuficient, deoarece alimenta¡ia
normalå nu con¡ine decât foarte pu¡inå vitaminå D,
care este insuficientå pentru a satisface nevoile
organismului. Laptele matern con¡ine sub 40 UI/l
de vitaminå D, cantitate insuficientå, iar laptele de
vacå, sub 20 UI/l.
b) Surse endogene
În mod fiziologic, sursa esen¡ialå este endogenå,
rezultat al unei sinteze cutanate prin transformarea
unui precursor, 7 – dehidrocolesterol, sub efectul
razelor ultraviolete solare. Aceastå surså de vitaminå
D3 este predominantå.
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3. Caracteristicile vitaminei D
Vitamina D este liposolubilå, absorb¡ia se face
în intestinul sub¡ire (80%), în prezen¡a sårurilor
biliare ¿i a lipazei. Vitamina D este transportatå în
sânge de cåtre o alfaglobulinå (vitamin D binding
protein).
Dacå mama nu este caren¡atå, nou-nåscutul beneficiazå de o rezervå în vitamina D de origine maternå, care se constituie în ultimul trimestru de
sarcinå, rezervå care acoperå nevoile sale în timpul
primelor såptåmâni.
4. Metabolismul vitaminei D
Pentru a-¿i exercita ac¡iunea sa fiziologicå, vitamina D trebuie så sufere douå transformåri:
• La nivel hepatic este o primå hidroxilare care
transformå vitamina D în 25 (OH)D3 sau
Calcidiol. 25 (OH)D3 este principalul metabolit
circulant al vitaminei D ¿i nivelul såu plasmatic
este o bunå reflectare a gradului de deple¡ie sau
reple¡ie în vitamina D (concentra¡ia plasmaticå
10-30 ng/ml), variazå odatå cu însorirea ¿i cre¿te
lent dupå aport vitaminic în rahitism.
• La nivel renal are loc a doua hidroxilare care
determinå formarea a doi metaboli¡i principali:
– 1 α 25 (OH)2D3 – sub ac¡iunea 1α hidroxilazei;
– 24-25 (OH)2 D3.
1 α 25 (OH) 2D3 sau CALCITRIOL este produsul finit, forma activå a vitaminei D – asemenea
unui hormon din cauza reglårii sintezei sale ¿i
nivelului plasmatic (56-120 pg/mol).
1 α hidroxilazå este o enzimå mitocondrialå
situatå exclusiv în celulele tubului contort proximal,
reglatå în special prin PTH, a cårei cre¿tere stimuleazå sinteza 1 α 25 (OH)2 D3, pe când diminuarea
sa îl inhibå.
Calcitriolul are ca ac¡iune biologicå principalå
efectul permisiv asupra absorb¡iei intestinale a calciului.
Sinteza 24-25 (OH)2 D3 sau 25 (OHD) (25
hidroxivitamina D) este sub dependen¡a unei alte
enzime mitocondriale tubulare renale.
25 OHD este un produs intermediar prezent într-o
cantitate importantå în sânge, fiind în mod normal
legat de o proteinå de transport ¿i constituind un fel
de stocaj plasmatic. Nivelul såu circulant este o bunå
reflectare a rezervelor de vitaminå D a organismului
¿i devine foarte scåzut în caren¡a în vitaminå D.

ROLUL FIZIOLOGIC AL VITAMINEI D –
CALCITRIOLUL 1 – 25 (OH)2 D3
Acesta ac¡ioneazå la trei niveluri principale:
• Intestin sub¡ire. Cre¿te absorb¡ia activå a calciului în duoden ¿i jejun ¿i stimuleazå absorb¡ia
intestinalå a fosforului.

• Os. Este indispensabil mineralizårii osoase ¿i
stimuleazå resorb¡ia osoaså, care se traduce
printr-o eliberare de calciu ¿i fosfor din os cåtre
mediul extracelular.
• Rinichi. Cre¿te reabsorb¡ia tubularå a calciului.
Aceste ac¡iuni determinå cre¿terea nivelului plasmatic al calciului ¿i fosforului.
Alte ac¡iuni:
• muscular:
– favorizeazå sinteza proteinelor contractile;
– cre¿te fosfa¡ii, iar încorporarea lor în ATP este
crescutå;
– asigurå men¡inerea tonusului muscular.
• paratiroidian – asigurå controlul sintezei ¿i
eliberårii de PTH.
• metabolism celular:
– intervine în ciclul acizilor tricaboxilici;
– cre¿te citratemia ¿i citraturia prin inhibi¡ia
oxidårii citra¡ilor în mitocondrii.

ETIOLOGIE
Rahitismul caren¡ial relevå douå etiologii:
1. insuficien¡a de aport alimentar în vitamina D
2. îndeosebi lipsa de expunere la lumina solarå.

FACTORI DE RISC CRESCUT PENTRU CARENºA
ÎN VITAMINA D
A. Particularitå¡i la sugar
Sunt mai mul¡i factori care contribuie la riscul
crescut de caren¡å în vitaminå D.
• Factorul matern. La na¿tere, rezervele în vitaminå D sunt dependente de rezervele materne,
mai ales în cursul ultimului trimestru de sarcinå.
În absen¡a preven¡iei, majoritatea gravidelor au
rezerve scåzute în vitaminå D (mai ales iarna).
Nou-nåscu¡ii lor se nasc cu o rezervå în vitamina
D foarte scåzutå sau nulå ¿i sunt deci în situa¡ia
caren¡ei de vitaminå D, fie chiar de la na¿tere
sau foarte rapid în primele luni.
• Factorul nutri¡ional. Con¡inutul în vitaminå D
al laptelui matern este foarte scåzut ¿i nu permite
acoperirea nevoile cotidiene ale sugarilor.
• Factori de mediu. Expunerea la soare este micå
sau nulå în primele luni. Este absentå mai ales
în lunile sezonului rece. Pentru copiii care tråiesc
în mari aglomera¡ii urbane absorb¡ia razelor
ultraviolete prin poluare atmosfericå diminueazå
posibilitatea de sintezå cutanatå a vitaminei D.
• Factori individuali. Prematuritatea limiteazå
rezerva în vitaminå D gesta¡ionalå. Pigmentarea
limiteazå sinteza cutanatå. Datoritå velocitå¡ii
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foarte puternice a cre¿terii în primii doi ani (25
cm în medie în primul an ¿i 10 cm în anul al
doilea) metafizele oaselor lungi sunt sediul unei
proliferåri cartilaginoase importante. Absen¡a
mineralizårii acestui cartilagiu este la originea
semnelor celor mai caracteristice ale rahitismului.
B. Particularitå¡i la copii ¿i adolescen¡i
O expunere solarå insuficientå poate fi la originea rahitismului caren¡ial la copil ¿i adolescent.
Factorii care contribuie sunt:
• modul de via¡å confinat, insalubru;
• pigmentarea cutanatå;
• boli cronice care nu permit ie¿irea la soare;
• alimenta¡ie såracå în calciu; caren¡a în calciu
cre¿te nevoile în vitaminå D;
• accelerarea cre¿terii osoase la pubertate cu
cre¿terea importantå a nevoilor de calciu.
Copiii cu risc crescut pentru rahitism sunt:
• copii din ¡åri nordice;
• copii din zone urbane cu poluare atmosfericå
importantå, medii defavorizate;
• copii cu piele pigmentatå, transplanta¡i în zone
mai pu¡in însorite;
• copii din mame caren¡ate, cu sarcini iarna;
• prematuri, gemeni;
• copii cu greutate micå la na¿tere;
• copii care primesc medicamente care interfereazå
cu metabolismul sau cu ac¡iunea vitaminei D:
anticonvulsivante (fenobarbital, fenitoina), corticoizi.

CONSECINºELE CARENºEI ÎN VITAMINA D
Fenomenul principal este o diminuare a absorb¡iei
intestinale a calciului ¿i deci o caren¡å în calciu.
Rezultå un deficit de mineralizare osoaså care
afecteazå întregul schelet, dar care predominå la
nivelul zonelor unde cre¿terea osoaså este cea mai
importantå, în special cartilagiile de cre¿tere ale
oaselor lungi.
Caren¡a în calciu ¿i caren¡a în vitaminå D prin
scåderea de calcitriol plasmatic, sunt la originea unui
hiperparatiroidism secundar, care accentueazå demineralizarea prin stimularea resorb¡iei osoase.
Hiperparatiroidismul secundar încearcå så men¡inå o calcemie normalå ¿i accentueazå o scådere a
fosforemiei prin diminuarea reabsorb¡iei tubulare
a fosfa¡ilor. Cre¿terea rezorb¡iei osoase ¿i hipofosforemia contribuie la demineralizarea scheletului
sau la deficitul de mineralizare osoaså.
Leziunile histologice
Partea distalå a cartilagiilor de cre¿tere este
afectatå, în timp ce în partea proximalå cre¿terea

continuå (multiplicarea celulelor cartilaginoase ale
zonei proliferative). Din cauza deficitului de mineralizare, celulele cartilaginoase ¿i cele ale ¡esutului
osteoid nemineralizat – se acumuleazå în partea
distalå, fapt care explicå umflarea (cre¿terea) lungimii ¿i lå¡imii cartilajului de cre¿tere. La suprafa¡a
periostului, cre¿terea osului în grosime este înlocuitå de ¡esut osteoid necalcificat sau slab calcificat,
care determinå leziuni de osteomalacie difuzå.
Acestea apar din cauza faptului cå zonele de resorb¡ie,
fie în cadrul remodelajului osos fiziologic, fie sub
efectul hiperparatiroidismului secundar, sunt înlocuite de un ¡esut osteoid ¿i nu de un os nou mineralizat.
Fiziopatologic (în final)
Principalele anomalii ale echilibrului fosfocalcic
sunt dovada:
• malabsorb¡iei intestinale a calciului ¿i fosforului
din cauza caren¡ei în vitamina D ¿i hiperparatiroidismului secundar.
Secven¡a etapelor principale în caren¡a în vitamina D determinå tendin¡a la hipocalcemie, cu modificarea raportului Ca/P ¿i apari¡ia unui hiperparatiroidism secundar compensator (PTH↑) care
produce mobilizarea calciului din os ¿i eliminarea
fosforului renal – ceea ce face ca ionii din SEC så
fie inadecva¡i mineralizårii, ducând la:
• matrice neosificatå;
• ¡esut osteoid necalcificat;
• ¡esut osos deformabil la solicitåri statice ¿i mecanice;
• deformåri tipice rahitismului.
Tablou clinic
Debutul are loc dupå vârsta de trei, patru luni –
de obicei sub 18 luni, frecven¡a cea mai mare fiind
între 6-18 luni, în ultima perioadå între 6-12 luni.
Uneori, debutul poate fi mai precoce la copii din
mame cu hipovitaminozå D. La factorii favorizan¡i
descri¿i anterior se adaugå importan¡a cre¿terii la
aceastå vârstå.
Semnele precoce la debut sunt:
– transpira¡ii abundente cefalice;
– irascibilitate (doarme pu¡in);
– rar, crize tetaniforme.
Totu¿i, afectarea se poate întâlni în orice perioadå de cre¿tere, mai ales la pubertate, când ritmul
de cre¿tere se accelereazå ¿i când nevoile de calciu
sunt crescute. Rahitismul caren¡ial este mai frecvent
la båie¡i; cauza este necunoscutå actualmente.
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Perioada de stare, numitå de rahitism florid –
cuprinde urmatoarele semne clinice:
• semne osoase;
• semne musculoligamentare;
• semne legate de hipocalcemie;
• semne respiratorii;
• alte semne.
1. Semne osoase – aceastea au urmåtoarele caracteristici:
• sunt simetrice ¿i nedureroase, iar cele ale craniului pot fi asimetrice;
• predominå metafizar (cre¿tere rapidå);
• în primul semestru predominå semnele cefalice ¿i
în semestrul al doilea cele de la torace ¿i membre.
a) Cutia cranianå. La acest nivel se constatå:
• Craniotabes – cauzat de ramolismentului zonelor
occipitale ¿i parietale de peste trei luni, manifestat
prin craniu moale la presiune, de celuloid în
regiunea occipitalå ¿i parietalå; acest semn are
valoare mai ales peste trei luni, deoarece existå
o „înmuiere“ parietooccipitalå fiziologicå înainte
de trei luni de via¡å.
• Fontanela anterioarå largå sau deschiså peste 18
luni, semn caracteristic, dar nespecific (închidere
normalå între 12-18 luni).
• Deformarea craniului (plagiocefalie) în func¡ie
de modul de decubit.
• Bose frontale, parietale, occipitale; toate acestea
pot da aspect de: craniu mare, craniu natiform,
scafocefal, påtrat.
b) Torace – localizare electivå a rahitismului la
sugar, cu prezen¡a urmåtoarelor semne:
– måtånii condrocostale – nodozitå¡i condrocostale
palpabile, iar uneori vizibile pe linia axilarå anterioarå;
– torace deformat care, mai tardiv, apare evazat
la baze, cu stern înfundat sau proeminent ¿i ¿an¡
submamar Harrisson – aplatizarea toracelui
anteroposterioarå;
– clavicule încurbate.
c) Membre. La acest nivel se constatå:
– brå¡åri metafizare sau nodozitå¡i epifizare;
acestea sunt tumefieri ale extremitå¡ilor oaselor
lungi, vizibile ¿i palpabile, în special la nivelul
coxofemural ¿i pumnilor. Ele rezultå din acumularea unui ¡esut cartilaginos necalcificat la
nivelul cartilagiului de cre¿tere;
– membrele pot fi deformate ca rezultat al „slåbirii“
structurii lor osoase – îndeosebi membrele inferioare dupå începerea mersului, iar înaintea
mersului acest lucru poate apårea sub efectul
trac¡iunilor musculare. Aspectul cel mai frecvent
¿i mai caracteristic este genu varum (membre

Figura 1. Rahitism caren¡ial – aspectul membrelor
inferioare.

inferioare în parantezå) în general simetrice (iar
uneori asimetrice); mai rar poate fi genu valgum;
– în formele severe pot apårea fracturi în lemn
verde la nivelul radiusului, femurului.
d) Coloana vertebralå ¿i bazin – deformårile la
acest nivel sunt excep¡ional întâlnite azi, deoarece
complicå rahitismele severe ¿i cu evolu¡ie prelungitå. Acestea pot fi:
– cifoza dorsalå sau cifoza lombarå în pozi¡ie ¿ezândå – consecin¡a hipotoniei musculare
– hiperlordoza în ortostatism;
– coxa vara (extremitatea superioarå a femurului
cu diafiza încurbatå spre interior).
– îngustare a bazinului, surså de distocie;
e) Denti¡ia. Prima denti¡ie este frecvent alteratå
prin:
– întârziere în apari¡ia danturii – schimbarea ordinii
de apari¡ie a din¡ilor;
– distrofii dentare, hipoplazia smal¡ului.
– din¡ii (când apar) sunt: slab dezvolta¡i, fragili
expu¿i la carii precoce;
– retard staturo-ponderal în formele foarte grave
¿i evolutive.
2. Semne musculo-ligamentare
Rahitismul caren¡ial se înso¡e¿te de o alterare
func¡ionalå muscularå, care determinå o hiperlaxitate
ligamentarå ¿i hipotonie muscularå responsabilå de:

206

– retard motor, mai ales al mersului, cu stagnare
sau regresie a achizi¡iilor motorii;
– distensie abdominalå (abdomen proeminent) cu
hernie ombilicalå frecventå – din cauza hipotoniei mu¿chilor abdominali;
– atitudine cifoticå în pozi¡ia de ¿ezut;
– hipotonia ¿i scåderea for¡ei de contrac¡ie (pseudomiopatia rahiticå).
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sunt rare sau absente. Ele traduc modificåri anatomice precum:
– hipertrofia zonelor cartilaginoase;
– mineralizarea insuficientå ¿i neregulatå;
– deformåri osoase.
În general, semnele radiologice sunt paralele cu
semnele clinice ¿i sunt difuze.
Oase lungi

3. Semne respiratorii
Atingerea mecanicå ventilatorie (slåbiciunea
cre¿terii toracice, insuficien¡a muscularå) favorizeazå tulburårile de ventila¡ie ¿i pneumopatiile grave
la sugar. Înainte de instaurarea preven¡iei sistemice,
aceste tulburåri constituiau o cauzå indirectå de
mortalitate, a rahitismului caren¡ial.
4. Semne clinice de hipocalcemie
Acestea constituie un semn revelator al rahitismului caren¡ial, când se observå:
– convulsii care sunt forma de expresie cea mai
frecventå la sugar;
– tremuråturi ¿i hiperexcitabilitate;
– crize de tetanie, excep¡ionale la sugar; apar în
special în rahitismele tardive ale copilului mare
¿i adolescentului;
– spasme laringiene ¿i o insuficien¡å cardiacå prin
cardiomiopatie hipocalcemicå, care constituie complica¡ii rare, dar grave, care pot antrena moartea.
5. Alte semne
• simptome asemånåtoare cu cele din osteomalacia
adultului:
– dureri ale membrelor;
– fatigabilitate la mers;
– astenie.
Acestea se pot observa în rahitismul copilului
mare ¿i al adolescentului.
• paloarea cutaneomucoaså; copiii prezintå frecvent anemie hipocromå, consecin¡a unei caren¡e
nutri¡ionale asociatå cu caren¡a în vitaminå D;
• splenomegalia – sindromul von Jaksch-Hayem –
Luzet este un sindrom hematologic foarte rar,
întâlnit în formele severe de rahitism caren¡ial. Se
caracterizeazå prin: anemie ¿i tablou hematologic
de leucocitozå cu mielemie, hepatomegalie ¿i
splenomegalie (din cauza hematopoiezei extramedulare), eritroblastozå. Acest sindrom regreseazå
spontan dupå administrarea vitaminei D.
Semne radiologice
Semnele radiologice de rahitism sunt precoce ¿i
prezente chiar în stadiile în care semnele clinice

Alterarea mineralizårii oaselor lungi se evalueazå
printr-o radiografie de pumn de fa¡å sau o radiografie de genunchi.
a. Leziuni metafizare

Semnele cele mai precoce sunt vizibile la nivelul
metafizelor:
• lårgirea transversalå a metafizei;
• deformarea în cupå – linia metafizarå de calcificare provizorie este concavå ¿i apari¡ia de
spiculi laterali care dau aspect de cupå sau acoperi¿ de pagodå;
• aspect flu dantelat al liniei metafizare sau simple
neregularitå¡i în formele discrete;
• lårgirea spa¡iilor metafizo-epifizare – spa¡ii care
corespund ¡esutului cartilaginos necalcificat.
b. Leziuni epifizare

Leziunile radiologice cele mai caracteristice se
observå la epifizele fertile, unde cre¿terea este cea
mai rapidå; sunt precoce, cu:
– nuclei de osificare mici, ¿ter¿i (palizi, neregula¡i);
– întârziere în apari¡ia nucleilor de osificare (flu ¿i
neregula¡i).
c. Leziunile diafizelor apar net în formele severe:

– demineralizare osoaså cu trabecule mai laxe în
formele incipiente (densitate osoaså diminuatå);
– dedublare periostalå prin resorb¡ie subperiosticå
la sugarul de douå, patru luni;
– la copilul mai mare sunt imagini variabile: corticalå sub¡iatå (dovada defectului de mineralizare
la nivelul periostului) sau diafizå îngro¿atå prin
man¿on lamelar subperiostic, consecin¡a acumulårii de ¡esut osteoid;
– deformåri diafizare, îndeosebi la nivelul membrelor inferioare, încurbarea concavitå¡ii interne
care ajunge la coxa vara, genu varus sau genu
valg;
– uneori, fracturi spontane ¿i necunoscute (rare),
mai ales la coaste ¿i peroneu;
– pseudofracturi sau liniile Looser-Milkman (linii
radiotransparente rectilinii ¿i perpendiculare la
suprafa¡a osului).

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 3, AN 2008

Figura 2
Rahitism caren¡ial – aspect radiologic al membrelor.

Torace
– lårgirea jonc¡iunilor condrocostale ¿i încurbare
concavå în interiorul extremitå¡ii anterioare a
coastelor la începutul caren¡ei – aspect zis „în
dop de ¿ampanie“, care corespund clinic måtåniilor costale;
– demineralizarea coastelor cu fracturi ¿i calus
exuberant în formele grave;
– uneori, aspect reticulat al regiunilor perihilare,
tulburåri de ventila¡ie care constituie pulmonul
rahitic.
Craniu
– sub¡ierea bol¡iii craniene la majoritatea cazurilor
– dupa vârsta de doi ani apare uneori îngro¿area
zonelor frontale ¿i occipitale;
– apar uneori craniostenoze precoce.
Coloana vertebralå
– aspect de dublu contur al corpilor vertebrali
(cli¿eu profil);
– rareori scoliozå.
Semne biologice
a) Hipofosfatemia ¿i cre¿terea activitå¡ii fosfatazei alcaline plasmatice sunt semnele cele mai
constante.
– Hipofosfatemia este consecin¡a hiperparatiroidismului secundar.
– Fosfatazele alcaline serice sunt constant
crescute ca martor al deficitului de mineralizare osoaså, fiind dovada stimulårii activitå¡ii osteoblastice în contextul deficitului în
calciu; altfel spus traduc perturbarea activitå¡ii
osteoblastice în contextul caren¡ei în vitaminå
D ¿i calciu.
b) Hipocalcemia este prezentå la aproximativ 50%
dintre cazuri. Se observå în douå situa¡ii foarte diferite:
– rareori, în caz de rahitism cu leziuni clinice
¿i radiologice discrete, la sugarul mic (adesea
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sub vârsta de patru luni). Astfel, hipocalcemia
poate releva un rahitism infraclinic; singurele
manifeståri sunt cele radiologice care sunt
discrete (forma hipocalcemicå precoce). În
acest caz, hipocalcemia nu se înso¡e¿te de
hipofosfatemie (fosforul este cel mai des
normal) ¿i nici de hiperparatiroidism secundar. Aceastå formå de rahitism hipocalcemic precoce are ca origine un deficit al
reac¡iei paratiroidiene fa¡å de caren¡a în vitamina D. Se înrude¿te cu hipocalcemia tardivå,
unde caren¡a în vitamina D ¿i deficitul de
reactivitate paratiroidianå sunt principalele
componente etiopatogenice.
– cel mai adesea, hipocalcemia înso¡e¿te un
rahitism cu manifeståri clinice ¿i radiologice
patente. Nu existå o corela¡ie absolutå între
intensitatea manifestårilor osoase ¿i gradul
hipocalcemiei. În func¡ie de nivelul calcemiei, în literaturå existå arbitrar diferite stadii
evolutive clinicobiologice ale rahitismului
caren¡ial; sunt trei stadii dupå Fraser:
Stadiul 1:
– corespunde rahitismului hipocalcemic precoce;
– debutul caren¡ei;
– calciu scåzut (hipocalcemie);
– fosfor normal;
– absen¡a modificårilor de reabsorb¡ie tubularå.
Stadiul 2:
– cu manifeståri clinice ¿i radiologice tipice, dar
fårå hipocalcemie;
– existå o agravare a caren¡ei când reac¡ia hiperparatiroidianå devine eficace;
– calciu normal (normocalcemie);
– fosfor scåzut (hipofosforemie);
– hipocalciurie prin cre¿terea reabsorb¡iei tubulare
a calciului.
Stadiul 3:
– cu semne clinice ¿i radiologice tipice de hipocalcemie;
– caren¡å prelungitå ¿i severå când hiperparatoroidismul secundar nu este suficient pentru a
men¡ine calcemia normalå:
calciu scåzut (hipocalcemie);
fosfor scåzut (hipofosforemie);
hipocalciurie.
De fapt, no¡iunea de evolutivitate între aceste
stadii nu este decât ipoteticå, iar atunci când
semnele clinice ¿i radiologice tipice existå, nu sunt
corela¡ii între intensitatea lor ¿i existen¡a sau nu a
unei hipocalcemii.
Ar fi mai potrivit så se vorbeascå de tipul 1, 2,
3, pentru a diferen¡ia aceste forme diferite, clinicobiologice.
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Tabelul 1
Stadializarea biochimicå (Fraser, Kooh, Scriver)

c) Hiperparatiroidismul secundar se traduce prin
nivelul crescut de PTH plasmatic.
d) Rahitismul caren¡ial se înso¡e¿te de numeroase
alte anomalii biologice. Aceste anomalii au în
special o valoare fiziopatologicå ¿i investigarea
lor este inutil de costisitoare, fårå mare grad de
interes diagnostic, atât timp cât tabloul de rahitism este tipic ¿i se inso¡e¿te de o no¡iune de
caren¡å în vitamina D.
Proba caren¡ei în vitamina D este aduså de:
– nivel plasmatic de 25 – OHD scåzut – dovada
caren¡ei în vitaminå D (inferior 7,5 mmol/l);
– nivel plasmatic de calcitriol – scåzut sau uneori
råmâne în limite normale – în ciuda factorilor
stimulan¡i ca hipocalcemia, hiperparatiroidismul
¿i hipofosforemia;
– nivel plasmatic al PTH crescut – dovada hiperparatiroidismului secundar (în afara formei hipocalcemice precoce);
– hipocalciuria în rela¡ie cu hiperparatiroidismul
secundar (cre¿terea reabsorb¡iei tubulare de
calciu).
Diverse anomalii sunt dovada unei tulburåri
func¡ionale tubulare renale induse de hiperparatiroidism ¿i/sau hipocalcemie, precum:
– hiperaminoaciduria generalizatå cu glicozurie
uneori moderatå;
– acidoza hipercloremicå cu deficit de reabsorb¡ie
tubularå a bicarbona¡ilor;
– hipokaliemie, hiperhidroxiprolinurie, cre¿terea
excre¡iei urinare de AMP ciclic.
Frecvent, o anemie hipocromå caren¡ialå este
dovada unei caren¡e mar¡iale asociatå la caren¡a în
vitaminå D. Excep¡ional, se poate observa un sindrom hematologic de leucocitozå cu mielemie
(sindrom Von Jaksch – Hayem – Luzet) care asociazå: eritroblastozå, leucocitozå, mielocitozå ¿i
uneori mieloblastozå, måduvå hiperplazicå pe plan
paraclinic ¿i hepatomegalie ¿i splenomegalie.
Acest sindrom a cårui patogenie este obscurå,
regreseazå cu aportul în vitamina D.

În practicå, marea majoritate a acestor date
biologice au un interes exclusiv fiziopatologic. În
general, doar dozajele pentru calcemie, fosforemie
¿i FA serice sunt utile pentru diagnostic. Dozajele
pentru PTH ¿i 25 OHD plasmatic trebuie så fie rezervate unor situa¡ii foarte rare, cum ar fi situa¡ia în
care diagnosticul apare incert, duce la discutarea
unui rahitism noncaren¡ial.
Forme clinice
1. Forme simptomatice

Tabloul clinic ¿i radiologic este foarte variabil
dupå vechimea ¿i importan¡a caren¡ei în vitamina
D care variazå de la forme fruste, în general relevate
de o hipocalcemie precoce, unde semnele clinice
sunt absente ¿i semnele radiologice discrete, la
forme de rahitism florid, cu semne osoase clinice
¿i radiologice majore.
2. Rahitismul caren¡ial al prematurilor

Prematurii sunt expu¿i în special la un rahitism
precoce ¿i sever. Prematurii nu beneficiazå de rezerve
în vitamina D constituite la sfâr¿itul sarcinii ¿i un mare
numår dintre ei se nasc cu caren¡å în vitamina D
(niveluri scåzute de 25 OHD în sângele din cordon).
Aceastå formå clinicå este responsabilå de o mare
mortalitate prin complica¡ii pulmonare grave dar care
a dispårut complet, odatå cu preven¡ia sa sistematicå
prin administrarea de vitamina D de la na¿tere.
3. Rahitismul neonatal

Excep¡ional, un nou-nåscut poate prezenta de
la na¿tere manifeståri de rahitism caren¡ial. Acesta
este întotdeauna consecin¡a unei caren¡e materne
în vitamina D foarte severå, în cursul sarcinii, în
general din cauza unei malabsorb¡ii.
4. Rahitismul copilului mare ¿i al adolescentului (rahitism
tardiv)

Rahitismul caren¡ial este rar dupå vârsta de doi
ani. Tabloul clinic este mai periculos, asemånåtor
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cu osteomalacia de la adult, cu crize de tetanie
posibile în caz de hipocalcemie. Aceastå formå
atinge copiii ¿i adolescen¡ii care sunt priva¡i de
expunere la soare (via¡å închiså, obiceiuri alimentare, boli cronice). Pigmentarea cutanatå poate
constitui un factor favorizant frecvent asociat, ca ¿i
expunerea solarå insuficientå. Adolescen¡ii cu piele
pigmentatå, din popula¡ia imigratå în Europa, sunt
expu¿i în mod special. Caren¡a alimentarå în calciu
este un factor adi¡ional, ca ¿i anumite tratamente
antiepileptice care cresc nevoile în vitamina D.
Diagnostic
Diagnosticul pozitiv de rahitism caren¡ial se
pune în special pe:
– semne osoase difuze asociate cu:
– no¡iunea de absen¡å de aport al vitaminei D (sau
aport îndoielnic);
– dozare: calcemie, fosfatemie, FA plasmatice.
Ameliorarea rapidå dupå administrarea de vitaminå D confirmå definitiv diagnosticul.
Diagnosticul diferen¡ial se face cu alte cauze de
rahitism. Tabloul clinic ¿i radiologic al rahitismului
nu este specific caren¡ei în vitaminå D. Rahitismul
poate fi provocat prin alte afec¡iuni care perturbå
mineralizarea osoaså la copil. Anamneza, semnele
clinice de înso¡ire, datele biologice ¿i/sau ineficacitatea tratamentului cu vitaminå D orienteazå cåtre
aceste etiologii rare sau excep¡ionale.
1. Rahitismul vitamino-rezistent. E¿ecul tratamentului cu vitaminå D, în prezen¡a unui rahitism
tipic, trebuie så punå în discu¡ie un rahitism vitamino-rezistent – care are mai multe forme etiopatogenice, toate foarte rare:
• Rahitismul hipofosfatemic. Este forma cea mai
frecventå, cel mai frecvent din cauze familiale,
legate de cromozomul X sau sporadic. Se caracterizeazå prin:
– calcemia este întotdeauna normalå (homeostazie calcicå påstratå);
– fosforemia este scåzutå – hipofosfatemia
severå este principalul semn biologic – rezultat al unui defect de reabsorb¡ie tubularå
a fosfa¡ilor;
– nu existå nici caren¡å în vitamina D, nici
hiperparatiroidism secundar;
– nu exista retard motor;
– vitamina D este ineficace.
• Rahitismele vitamino-rezistente pseudocaren¡iale. Se prezintå cu un tablou de rahitism caren¡ial sever precoce – insensibil la aportul de vitaminå D (ineficacitate totalå a tratamentului cu
vitamina D). Existå douå forme patogenice cu
transmisie autosomal recesivå:

– tipul 1 – deficit în alfa – hidroxilazå;
– tipul 2 – rezisten¡å perifericå la calcitriol
• Unele tubulopatii – se pot înso¡i de rahitism:
– acidoza tubularå renalå;
– tubulopatii complexe, care prezintå un defect
de reabsorb¡ie tubularå a fosfa¡ilor.
Anomaliile biologice asociate rahitismului sunt
cele care orienteazå diagnosticul.
2. Osteodistrofia renalå. Aceasta determinå o
atingere osoaså difuzå, foarte asemånåtoare unui
rahitism, dar este, totdeauna asociatå unei insuficien¡e renale cronice severe.
3. Afec¡iuni osoase constitu¡ionale: osteogeneza
imperfectå, condrodisplazii (condrodistrofia metafizarå), hipofosfatazia. Acestea pot prezenta
un aspect radiologic foarte apropiat cu cel de
rahitism. Antecedentele familiale, anamneza,
absen¡a anomaliilor biologice sau prezen¡a unui
nivel foarte scåzut al FA orienteazå diagnosticul.
4. Rahitisme din sindromul de malabsorb¡ie ¿i
insuficien¡a hepaticå gravå – Au un context
clinic ¿i biologic evocator, excep¡ional caren¡å
în calciu (context de alimenta¡ie lipsitå de lapte
sau de produse lactate pe perioade foarte lungi
de timp).
5. Semne clinice izolate. Numeroase semne clinice
de rahitism nu sunt specifice ¿i se pot gåsi izolat
la numero¿i copii, fårå så aibå valoare patologicå:
retard în achizi¡ia tonusului, întârziere în mers,
retard în erup¡ia dentarå, tibia vara, genu
valgum, plagiocefalia. Caracterul lor izolat este
suficient pentru a îndepårta diagnosticul de
caren¡a în vitamina D.
Tratament
A) Tratamentul preventiv

A permis dispari¡ia aproape completå a rahitismului caren¡ial. Acest tratament trebuie så fie
sistematic. Datele fiziopatologice indicå necesitatea
unei preven¡ii sistematice a caren¡ei în vitamina D.
Aplicarea acesteia ¿i permanen¡a acestei preven¡ii
a fåcut ca rahitismul caren¡ial, altådatå foarte frecvent, så devinå rar. Preven¡ia trebuie efectuatå de
la na¿tere, cuprinzând ¿i copiii alimenta¡i la sân.
Aportul de vitaminå D trebuie så fie suficient pentru
a împiedica orice caren¡å, dar trebuie så råmânå de
asemenea sub un prag de la care existå riscul de a
apårea o intoxica¡ie cu vitaminå D. Un aport excesiv
de vitamina D expune la un risc de hipercalcemie
¿i îndeosebi de hipercalciurie generatoare de nefrocalcinozå.
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Tratamentul preventiv prenatal la gravidå
Calitatea regimului de via¡å ¿i a alimenta¡iei sunt
importante. Profilaxia rahitismului copilului cuprinde
¿i:
– expunerea ra¡ionalå a gravidei la aer ¿i soare;
– alimenta¡ia echilibratå a gravidei;
– alimenta¡ia echilibratå din care så nu lipseascå
sursele naturale de vitaminå D ¿i calciu (så con¡inå minimum 1.200 mg calciu zilnic).
Doza necesarå de vitaminå D este de 500 UI/zi
p.o. în anotimpul însorit ¿i 10.000 UI/zi în situa¡ii
speciale: alimenta¡ie caren¡atå, ultimul trimestru de
sarcinå coincident cu perioada de iarnå, zone poluate,
disgravidie.
În cazurile în care nu se poate conta pe o administrare zilnicå se pot recomanda:
– 4.000-5.000 UI vitamina D/såptåmânal p.o. (duminicå);
– stoss terapie – 200.000 UI vitaminå D p.o. la
începutul lunii VII, dacå nu poate fi asiguratå
administrarea zilnicå oralå ¿i nici cea såptåmânalå;
– se contraindicå administrarea parenteralå;
– nu se administreazå stoss-uri mai mari de
200.000 UI vitaminå D;
– experien¡a a dovedit cå dozele mari sunt nocive
pentru fåt.
Tratamentul preventiv postnatal la copil
1. Regimul de via¡å ¿i alimenta¡ie are rol esen¡ial
în profilaxie ¿i tratament – chiar dacå acestea
nu sunt suficiente.
Principii importante sunt:
– alimenta¡ia exclusiv la sân în primele cinci,
¿ase luni de via¡å;
– în¡årcarea este recomandatå dupå vârsta de
un an;
– alimenta¡ia mamei så fie echilibratå, suplimentatå cu vitamina D în acelea¿i doze ca ¿i
pentru gravide.
2. Suplimentarea alimenta¡iei cu vitamina D la copil:
– este obligatorie pentru prevenirea rahitismului
în ¡ara noastrå;
– este utilå din prima såptåmânå de via¡å –
inclusiv pentru prematurii gava¡i;
– deficitul tranzitoriu de hidroxilare hepaticå a
vitaminei D este controversat, de aceea pentru
copilul cu greutate mai mare de 1.500 g nu
este o contraindica¡ie så se înceapå profilaxia
antirahiticå din a ¿aptea zi – cel târziu a 14 zi
de via¡å;
– dupå vârsta de douå, trei såptåmâni nu mai
este vorba de profilaxie, ci chiar de tratament.
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Doza recomandatå de vitamina D, conform
protocoalelor de îngrijire a copilului elaborate
de IOMC Bucure¿ti ¿i Ministerul Sånåtå¡ii
a. De la na¿tere la 18 luni
Doza recomandatå de la nou-nåscut la 18 luni
este de 500 UI/zi.
Cre¿terea la doze de 1.000-1.500 UI/zi pentru o
perioadå limitatå este necesarå în unele situa¡ii cum
ar fi:
• sugari mici ai cåror mame nu au primit vitaminå
D profilactic în timpul sarcinii;
• prematuri ¿i dismaturi, cel pu¡in în primele luni
de via¡å;
• sugari mici (pânå la trei, patru luni) nåscu¡i în
anotimpul rece.
• sugari cu îmbolnåviri acute frecvente, precum
¿i cei cu spitalizåri dese ¿i prelungite;
• copii din medii poluate;
• copii cu piele hiperpigmentatå;
• copii cu condi¡ii de mediu precare;
• copii din unele institu¡ii reziden¡iale (leagån, case
de copii), care se mi¿cå mai pu¡in în aer liber ¿i
ies mai pu¡in la soare;
• copii cu tratament cronic anticonvulsivant (fenitoinå, fenobarbital), cortizon.
În aceste situa¡ii se va administra vitamina D în
dozå zilnicå de 1.500 UI/zi, dar nu mai mult de o
lunå, apoi se reia cu 400-500 UI sau 500 UI alternante
la unu, douå såptåmâni, cu doza de 1.000 UI; în
general dozele mai mari de 1.500 UI sunt terapeutice.
b. Dupå vârsta de 18 luni
• Vitamina D se administreazå numai în perioadele
neînsorite ale anului, în lunile cu litera R, din
septembrie pânå la sfâr¿itul lunii aprilie, pânå la
vârsta de 12-15 ani.
• Doza: zilnic 400-500 UI sau la interval de 7-10
zile câte 4.000-5.000 UI se då vitaminå D din
solu¡ia uleioaså (vit. A + D2), administratå p.o.
Numai administrarea frac¡ionatå a vitaminei D
este fiziologicå, astfel se asigurå o absorb¡ie bunå,
mai ales dacå vitamina D se då în timpul unei mese
de lapte; nu este solicitat sistemul de transport ¿i
nici cel de activare a vitaminei D; organele ¡intå nu
sunt supuse salturilor de adaptare ¿i nu existå pericolul intoxica¡iei.
Profilaxia stoss
Este de excep¡ie. Nu se recomandå administrarea
injectabilå, mai ales la gravide. În Anglia, administrarea sistematicå a 600.000 UI de vitaminå D la
gravide a provocat apari¡ia unei epidemii de stenozå
aorticå. La adul¡i pot apårea ateroame din cauza
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unei modificåri a fibrelor elastice ca urmare a
dozelor crescute de vitaminå D.
Profilaxia stoss este rezervatå exclusiv popula¡iilor
marginale – care scapå supravegherii medicale. Totu¿i,
în acest sens, necomplian¡a popula¡iei este socotitå
e¿ec al medicului de familie în rela¡ie cu familia.
Mod de administrare a profilaxiei stoss la copil
a. De la na¿tere la 18 luni – se administreazå
200.000 UI de vitaminå D p.o. la 2, 4, 6, 9, 12,
18 luni
b. De la 18 luni pânå la 6 ani - 400.000-600.000
UI de vitaminå D pe an, în doze de 200.000400.000 UI de vitaminå D, într-o administrare
oralå de 200.000 în prima ¿i a doua lunå ¿i
eventual repetatå în lunile trei, patru.
c. De la ¿apte ani pânå la 12-15 ani (scade ritmul de
cre¿tere) – se dau 200.000-400.000 UI de vitaminå
D într-o administrare oralå de 200.000 UI în lunile
unu, doi ¿i eventual repetatå în lunile trei, patru.
Stoss terapia la aceste vârste råmâne rezervatå
numai cazurilor de excep¡ie – este contraindicatå
forma injectabilå, în afara unor situa¡ii bine codificate, ca malabsorb¡ii ¿i diarei cronice.
Dezavantajele administrårii injectabile a vitaminei D sunt:
• agresivitate pentru copil;
• risc de transmitere a virusurilor hepatitice B,C
¿i a HIV (seringi nesterile);
• metabolismul vitaminei D administrate intramuscular nu este cel fiziologic, astfel:
– o parte din vitamina D råmâne la locul injec¡iei, altå parte porne¿te spre zonele de
activare pe care le solicitå brusc;
– eliberarea vitaminei D este foarte inegalå, nu
respectå cerin¡ele homeostaziei;
– existå pericolul hipocalcemiei reactive
imediate, cu apari¡ia convulsiilor ¿i riscul de
intoxica¡ie cu vitamina D;
– poate contribui la retrac¡ia quadricepsului.
Administrarea de calciu în profilaxia rahitismului
nu este necesarå dacå alimenta¡ia copilului con¡ine
minimum 500 ml lapte/zi.
B) Tratamentul curativ al rahitismului
Obiective:
• prevenirea sau corectarea deformårilor scheletice
rahitice ¿i a hiperparatiroidismului secundar
reactiv;
• prevenirea ¿i corectarea hiopocalcemiei ¿i a
simptomelor legate de aceasta (tetanie – moarte
subitå);
• asigurarea cre¿terii ¿i dezvoltårii normale;

• aplicarea unor doze de vitaminå D care så
asigure efectul terapeutic, evitând apari¡ia
efectelor adverse, precum hipercalcemie,
hipercalciurie.
Regim de via¡å ¿i alimenta¡ie

Acesta este important în terapia rahitismului
declan¿at ¿i în prevenirea acestei boli. La måsurile
de profilaxie se adaugå urmåtoarele recomandåri:
– copilul cu rahitism evolutiv nu va fi încurajat så
stea precoce în ¿ezut, nici så se ridice în picioare
¿i så meargå pânå la stabilizarea bolii;
– se recomandå purtarea de ghete cu sus¡inåtor
plantar sau, când se poate, picioarele goale pânå
la vârsta de trei ani.
Persisten¡a piciorului plat dupå vârsta de un an
¿i jumåtate impune fie numai corectare cu ajutorul
gimnasticii, fie consult de specialitate pentru recomandarea corec¡iei.
Persisten¡a unor deformåri osoase mari, în special ale membrelor inferioare, dupå vârsta de doi
ani obligå la consult interdisciplinar cu specialistul
ortoped.
Scheme orientative de tratament curativ

1. Forme u¿oare ¿i medii:
– administrare zilnicå, oralå – câte 2.000-4.000
UI de vitaminå D timp de ¿ase-opt såptåmâni cu
revenire la doze profilactice – în general încå
¿ase luni câte 1.000 UI/zi).
2. Forme grave cu hipocalcemie manifestå (convulsii) ¿i copii cu malabsorb¡ie:
– administrarea a trei doze stoss a câte 100.000
UI de vitaminå D2 sau D3 intramuscular, la
interval de trei zile, apoi o dozå de 200.000 UI
dupå 30 zile, p.o. sau i.m.
Aceastå variantå, cu administrare în totalitate per
os se poate folosi ¿i la formele u¿oare ¿i medii, dar
numai la popula¡iile necooperante. Dupå 30 de zile
se revine la dozele profilactice, atunci când råspunsul este bun.
Terapia calcicå

Doza recomandatå este de 50-80 mg/kg/zi de
calciu.
a. În formele comune se då timp de trei, patru såptåmâni;
b. În formele hipocalcemice se då timp de ¿ase-opt
såptåmâni.
Practic se va administra:
– pânå la vârsta de cinci ani: 500 mg/zi per os
(adicå o tabletå de calciu lactic sau 5 ml de
calciu gluconic 10%).
– la copii mai mari, de peste cinci ani, câte 1.000
mg/zi.
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Formulele u¿or absorbabile ¿i bogate în calciu
elemental, bine acceptate de copii, sunt calciul lactic
¿i calciul gluconic.
c. În formele hipocalcemice severe (crize convulsive)
se va face tratament cu doze mari de calciu, ini¡ial
în perfuzie, apoi se vor da per os câte 20 mg de
calciu elemental/kg/zi sau 2 ml de calciu gluconic
10% de timp de ¿ase-opt såptåmâni, uneori mai mult.
Se va urmåri apari¡ia semnelor de supradozare
¿i intoxica¡ie cu vitaminå D: inapeten¡å, vårsåturi,
polidipsie, poliurie, constipa¡ie, agita¡ie/apatie.
Calciuria/24 ore dacå este mai mare de 5mg/kg/zi
aratå supradozaj de vitaminå D, iar calcemia corespunzåtoare este mai mare de 10,5 mg/dl.
Tratamentul de urgen¡å al intoxica¡iei cu
vitamina D:
– întreruperea aportului de vitaminå D2;
– suprimarea calciului medicamentos;
– reducere la minimum a alimentelor bogate în calciu;
– evitarea expunerii la soare.
Diagnosticul de hipervitaminozå D va trebui så
fie confirmat într-o unitate spitaliceascå.
Evolu¡ie

Evolu¡ia este în general favorabilå când rahitismul este controlat.
a. Evolu¡ia rahitismului netratat. Acesta are urmåtoarele consecin¡e:
1. consecin¡e imediate:
– infec¡ii recurente, mai ales respiratorii, favorizate
de suple¡ea excesivå a cutiei toracice ¿i hipotonia
muscularå (plåmân rahitic);
– dezvoltare psihomotorie necorespunzåtoare, cu
apari¡ia de pseudoparalizii, ca în encefalopatiile
hipotone;
– hipocalcemia la sugarul mic antreneazå uneori
complica¡ii dramatice, precum tetanie, laringospasm, convulsii;
– dezvoltarea unei anemii microcitare, hipocrome,
hiposideremice (durata de via¡å a hematiilor
scurtatå).
2. consecin¡e tardive:
– modificåri osoase la nivelul genunchilor (genu
varum, genu valgum) ¿i la nivelul bazinului
(coxa vara cu distocie la gravide tinere);
Semnele osoase pot persista un timp ¿i dupå
corectarea sindromului biologic de rahitism florid, iar
în acest caz ele nu impun instituirea tratamentului.
b. Evolu¡ia rahitismului sub tratament relevå:
– ameliorarea semnelor clinice în douå-patru
såptåmâni;
– normalizare biochimicå în 2-4 såptåmâni, astfel:
hipocalcemia se corijeazå între unu ¿i cinci zile,
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hipofosfatemia ¿i hiperparatiroidismul în douå,
trei såptåmâni. Fosforul sangvin cre¿te cu 0,5
mg/ml fa¡å de valoarea ini¡ialå, în trei-¿ase zile.
Activitatea fosfatazei alcaline plasmatice råmâne
crescutå timp de mai multe såptåmâni (6-8
såptåmâni), pânå la corec¡ia completå a
deficitului de mineralizare osoaså, fiind un
marker al vindecårii biologice a rahitismului.
Nivelul de 25 OHD plasmatic se normalizeazå
în unu, douå zile.
– Ameliorarea radiologicå se observå în douåpatru såptåmâni de la începutul tratamentului cu
vitamina D, sub formå de depozite liniare dense
la nivelul liniilor metafizare. Normalizarea epifizelor ¿i metafizelor se constatå dupå trei luni.
În practicå, principalele criterii de eficacitate a
tratamentului sunt: normalizarea rapidå a calcemiei
în primele zile, ameliorarea tonusului muscular în
douå såptåmâni ¿i apari¡ia liniilor metafizare calcificate pe o radiografie de fa¡å pentru pumn ¿i genunchi la o lunå de tratament.
Vindecarea rahitismului poate avea loc:
– fårå sechele;
– cu defect de remaniere osoaså.
Defectele de remaniere osoaså se manifestå prin:
– lårgire metafizarå în formå de „flacon Erlenmeyer“;
– incluzii de ¡esut condroid în apropierea liniei de
osificare, care migreazå spre diafizå;
– încurbare diafizarå cu concavitate internå sau
externå, lårgirea ¿i proeminarea condilului tibial
intern bilateral (asemånåtor bolii Blount);
– macrocranie persistentå;
– deformåri osoase mari, pânå la nanism rahitic.
Deformårile oaselor lungi se amelioreazå lent
sub efectul remodelajului osos în mai mul¡i ani.
În cazul vindecårii cu defect se încearcå – dupå
vârsta de un an – cura heliomarinå, iar dupå vârsta
de trei-cinci ani corec¡ia ortopedicå.
Actualmente, tratamentul ortopedic este rareori
(excep¡ional) necesar.
Dacå rahitismul continuå så evolueze dupå aplicarea completå a tratamentului, se va evalua:
– dacå tratamentul a fost corect aplicat;
– tipul de preparat de vitamina D folosit ¿i dacå
preparatul folosit este activ sau nu (perioadå
lungå de la data fabrica¡iei, condi¡ii necorespunzåtoare de påstrare) ca ¿i doza ¿i calea de administrare;
– se evalueazå particularitå¡ile terenului, care
poate determina metabolizarea necorespunzåtoare a vitaminei D;
– se evalueazå factorii genetici (receptori ai vitaminei
D) care explicå manifestårile clinice de gravitate
variabilå la copiii supu¿i acelora¿i caren¡e.
Se vor trimite la spital cazurile cu rezisten¡å la
terapia cu vitaminå D realå sau aparentå.
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