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Ωχρονοσία
Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ1, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ2, M. ROMANTINI2, G. DRAGO2, Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ1,
Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ3
1
Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia
3
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περίληψη
Η ωχρονοσία είναι ένα μεταβολικό νόσημα που προσβάλλει διάφορα συστήματα, μεταξύ των οποίων και το μυοσκελετικό. Κύρια χαρακτηριστικά
των ασθενών με ωχρονοσία είναι η αλκαπτονουρία και η σκουρόχρωμη χρώση των οφθαλμών, των ώτων και του δέρματος. Τα κλινικά συμπτώματα
εμφανίζονται συνήθως μετά την ενηλικίωση. Οι αλλοιώσεις των αρθρώσεων είναι βαρύτερες στους άνδρες και εμφανίζονται νωρίτερα σε σχέση
με τις γυναίκες. Η διάγνωση προκύπτει ιστολογικά και η θεραπεία περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου.
Λέξεις κλειδιά: Ωχρονοσία, Αλκαπτονουρία

Ochronosis
G. KOLLIAS1, A.F. MAVROGENIS2, M. ROMANTINI2, G. DRAGO2, S. PNEUMATICOS1,
P.J. PAPAGELOPOULOS3
1
Third Department of Orthopaedics, Athens University Medical School
2
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia
3
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School
Summary
Ochronosis is a metabolic disease affecting various systems including musculoskeletal system. The main clinical features are alkaptonuria and pigmented eyes, ears and skin. Symptoms usually arise after adolescence. Joint deformities are heavier in men and are
shown earlier in men than women. Pathology is diagnostic and the treatment focuses on the symptoms only.
Keywords: Ochronosis, Αlkaptonuria

Εισαγωγή
Η ωχρονοσία είναι ένα μεταβολικό νόσημα που
προσβάλλει διάφορα συστήματα, μεταξύ των οποίων
και το μυοσκελετικό [1-3]. Η ωχρονοσία μεταβιβάζεται
κατά τον αυτοσωμικό υποτελή τύπο κληρονομικότητας και σχετίζεται με την έλλειψη του ενζύμου «οξειδάση του ομογεντισικού οξέος». Η νόσος χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού της τυροσίνης και της φαινυλαλανίνης λόγω εναπόθεσης ομογεντισικού οξέος και μεταβολιτών [4-7].

Κλινική εικόνα
Συνήθως, οι ασθενείς με ωχρονοσία εμφανίζουν
αλκαπτονουρία δηλαδή, αποβολή ομογεντισικού οξέος στα ούρα. Επίσης, λόγω της εναπόθεσης ομογεν188 Oστούν

Εικ. 1. Κυανή χρώση του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού σε ασθενή
με ωχρονοσία.

Ωχρονοσία

Εικ. 2. Εναπόθεση ομογεντισικού οξέος στο δέρμα σε ασθενή με
ωχρονοσία.

τισικού οξέος σε διάφορα όργανα, οι ασθενείς μπορεί
να εμφανίζουν σκουρόχρωμους σκληρούς χιτώνες
των οφθαλμών (Εικόνα 1), σκουρόχρωμους λοβούς
των ώτων, σκουρόχρωμο δέρμα (Εικόνα 2), καθώς
και σκουρόχρωμους ιστούς σε όργανα του καρδιαγγειακού, του ουρογεννητικού και του αναπνευστικού
συστήματος [8].
Κύριο χαρακτηριστικό των ασθενών είναι η σκοτεινή χρώση των ούρων μετά την έκθεση στον ατμοσφαιρικό αέρα (αλκαπτονουρία). Συνήθως το πρώτο σύμπτωμα μπορεί να είναι σκούρες σταγόνες ούρων στις
πάνες του μωρού αλλά γενικά, οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί μέχρι την ενηλικίωση [4-8].
Κλινικά συμπτώματα ωχρονοσίας συνήθως εμφανίζονται στην ηλικία των 40 ετών. Στους άνδρες η αρθρική νόσος εμφανίζεται νωρίτερα και με βαρύτερες
αλλοιώσεις σε σχέση με τις γυναίκες. Μπορεί να παρατηρηθούν εκφυλιστικές αλλοιώσεις πρώιμης οστεοαρθρίτιδας στις αρθρώσεις του γόνατος, του ώμου
και του ισχίου, ενώ οι μικρές αρθρώσεις των άκρων
χειρών και των άκρων ποδών προσβάλλονται σπανιότερα. Η προσβολή της σπονδυλικής στήλης (συχνά
αποτελεί το πρώτο σύμπτωμα της οστικής νόσου) εκδηλώνεται με πόνο, περιορισμό των κινήσεων και μείωση του αναστήματος (Εικόνα 3). Η οξεία κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου σχεδόν αποκλειστικά εμφανίζεται
σε άνδρες πάσχοντες με αλκαπτονουρία. Επίσης, μπορεί να συμβεί ρήξη του Αχίλλειου τένοντα λόγω εξασθένισής του από την εναπόθεση ομογεντισικού οξέος [1-3,5-8].

Εικ. 3. Στένωση του μεσοσπονδύλιου διαστήματος και αποτιτανώσεις στους εκφυλισμένους μεσοσπονδύλιους δίσκους σε ασθενή
με ωχρονοσία.

Ακτινολογική εικόνα
Βασικό ακτινολογικό εύρημα είναι οι αποτιτανώσεις
των μεσοσπονδυλίων δίσκων [1,8]. Η εναπόθεση ομογεντισικού οξέος στους δίσκους έχει ως αποτέλεσμα την
ευθραυστότητα και την εκφύλισή τους με αποτέλεσμα
να παρατηρείται ακτινολογικά καθίζηση του μεσοσπονδυλίου δίσκου και αυτόματη σπονδυλοδεσία, στένωση
του μεσοσπονδύλιου διαστήματος και παραμόρφωση της
σπονδυλικής στήλης σε κύφωση. Η προσβολή των περιφερικών αρθρώσεων συνήθως ακολουθεί μετά από χρόνια την προσβολή της σπονδυλικής στήλης. Κατά σειρά
συχνότητας προσβάλλονται τα γόνατα, και στη συνέχεια
οι ώμοι και τα ισχία. Τα συχνότερα ακτινολογικά ευρήματα
από την προσβολή των μεγάλων αρθρώσεων είναι η στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και οι αποτιτανώσεις
των μαλακών μορίων της άρθρωσης. Επιπλέον, στα γόνατα και στη λεκάνη μπορεί να παρατηρηθούν αποτιτανώσεις των τενόντων. Σε ακτινογραφίες της λεκάνης μπορεί να παρατηρηθεί ανώμαλη σκλήρυνση της ηβικής σύμφυσης ή και παρουσία λίθων στον προστάτη αδένα. Στις
αρθρώσεις επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί σκλήρυνση
του υποχόνδριου οστού, όπως παρατηρείται στην εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα και μικρού βαθμού οστεοφύτωση.
Η ακτινολογική διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνεται
από την εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα [1-8].
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Ιστολογία
Μακροσκοπικά διαπιστώνεται καφέ ή μαύρη χρώση
του αρθρικού χόνδρου λόγω της εναπόθεσης ομογεντισικού οξέος. Μικροσκοπικά διαπιστώνονται ανώμαλα
τεμάχια μελαγχρωματικού χόνδρινου ιστού ενταφιασμένα στον υπερπλαστικό αρθρικό υμένα. Χαρακτηριστικό μικροσκοπικό εύρημα είναι το «ξέφτισμα» του
αρθρικού χόνδρου προς τον αρθρικό υμένα το οποίο,
είναι αποτέλεσμα εκφύλισης λόγω της εναπόθεσης
ομογεντισικού οξέος. Συνήθως, αυτή η εκφύλιση του
αρθρικού χόνδρου προκαλεί ήπια φλεγμονώδη κυτταρική αντίδραση και ίνωση (Εικόνα 4) [6-8].

Θεραπεία
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία της αλκαπτονουρίας.
Για τον περιορισμό της απέκκρισης ομογεντισικού οξέος στα ούρα, συνιστάται η μείωση της διαιτητικής
πρόσληψης πρωτεϊνών, και ειδικά της τυροσίνης.
Όσον αφορά τα συμπτώματα από το μυοσκελετικό σύστημα, οι αρθροπάθειες και οι κήλες των μεσοσπον-

Εικ. 4. Ιστολογική εικόνα ωχρονοσίας με τεμάχια μελαγχρωματικού χόνδρινου ιστού ενταφιασμένα στον υπερπλαστικό αρθρικό
υμένα και «ξέφτισμα» του αρθρικού χόνδρου.
δυλίων δίσκων συνιστάται αρχικά να αντιμετωπίζονται
συντηρητικά. Η ολική αρθροπλαστική των αρθρώσεων
του γόνατος, του ισχίου, και του ώμου θα πρέπει να
πραγματοποιείται σε τελικά στάδια της νόσου [1,4].
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Oστικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της
κύησης και του θηλασμού
Χ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ1, Ε. ΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑ2, Ι. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ2, Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ4
1
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
2
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
3
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
4
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν»
Περίληψη
Σημαντική ποσότητα ασβεστίου μεταφέρεται από τη μητέρα στο έμβρυο και το νεογέννητο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και κατά το
θηλασμό, θέτοντας θεωρητικά τη μητέρα σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης στο μέλλον. Η απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε ανταπόκριση των αυξημένων αναγκών του εμβρύου σε ασβέστιο. Οστική απώλεια παρατηρείται
στη μητέρα τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης, τη χρονική περίοδο που ο σκελετός του εμβρύου επιμεταλλώνεται ταχύτατα. Το ασβέστιο
που απαιτείται για την παραγωγή του μητρικού γάλατος προέρχεται από τα νεφρά και το σκελετό της μητέρας. Η μητέρα υφίσταται μια παροδική
απώλεια της οστικής πυκνότητας σε ποσοστό 3-7% κατά τη διάρκεια του θηλασμού, η οποία ταχύτατα αποκαθίσταται μετά τον απογαλακτισμό. Το
εύρος και η έκταση της επαναφοράς εξαρτάται από τη διάρκεια του θηλασμού, την αμηνόρροια μετά τον τοκετό. Η επιπρόσθετη πρόσληψη ασβεστίου
δεν εμποδίζει την οστική απώλεια που συμβαίνει κατά το θηλασμό και δεν εντείνει την επαναφορά μετά τον απογαλακτισμό. Η επαναφορά της
οστικής πυκνότητας είναι πλήρης στις περισσότερες μητέρες και συμβαίνει ακόμη και στις βραχείας διάρκειας εγκυμοσύνες. Επιδημιολογικές
μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός δεν σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων.
Λέξεις κλειδιά: Οστική μάζα, Οστεοπόρωση, Θηλασμός, Εγκυμοσύνη, Λειτουργία ωοθήκης

Βone changes during pregnancy and lactation
X.K. KYRIAKOPOULOS1, E. MITSIOKAPA2, Y. DIONYSSIOTIS3, P.J. PAPAGELOPOULOS4
Department of Orthopaedics, Volos Hospital
2
General University Hospital of Patras
3
General Hospital of Rhodes
4
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School, Attikon Hospital, Athens Greece

1

Summary
Significant calcium transfer from the mother to the fetus and infant occurs during pregnancy and lactation, theoretically placing the mother at an
incresed risk for osteoporosis later in life. During pregnancy, intestinal calcium absorption increases to meet much of the fetal calcium needs.
Maternal bone loss also may occur in the last months of pregnancy, a time when the fetal skeleton is rapidly mineralizing. The calcium needed for
breast milk production is met through renal calcium conservation and, to greater extent, by mobilization of calcium from the maternal skeleton.
Women experience a transient loss of approx 3-7% of their bone density during lactation, which is rapidly regained after weaning. The rate and the
extent of recovery are influenced by the duration of lactation and postpartum amenorrhea. Additional calcium intake does not prevent bone loss
during lactation or enhance the recovery after weaning. The recovery of bone is complete for most women and occurs even with shortly spaced
pregnancies. Epidemilogic studies have found that pregnancy and lactation are not associated with an increased risk of osteoporotic fractures.
Keywords: Bone mass, Osteoporosis, Lactation, Pregnancy, Ovarian function

Εισαγωγή
Σημαντικές είναι οι μεταβολές στο ασβέστιο και γενικότερα στον οστικό μεταβολισμό της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Η μεγάλη μετα-

φορά ασβεστίου προς το έμβρυο και το νεογέννητο μπορεί
να μειώσει την οστική μάζα της μητέρας εάν δεν υπάρξουν
οι ανάλογες προσαρμογές για τη διαφύλαξη ασβεστίου
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Η αναπαραγωγική περίοδος προσδιορίζεται μεταξύ της ηλικίας
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των 20 και 40 ετών στη γυναίκα, όπου παρατηρείται η μέγιστη οστική μάζα και πυκνότητα. Η μέγιστη οστική πυκνότητα αποτελεί και έναν σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης
οστεοπορωτικού κατάγματος στην υπόλοιπη ζωή [1]. Επομένως, εάν η εγκυμοσύνη ή και ο θηλασμός ελαττώνει την
οστική μάζα ή πυκνότητα, θεωρητικά θα αυξάνεται και ο
κίνδυνος για ένα μελλοντικό οστεοπορωτικό κάταγμα.

Εγκυμοσύνη
Aσβέστιο
Το φυσιολογικό έμβρυο στο τέλος της εγκυμοσύνης
περιέχει 30gr ασβεστίου κατά προσέγγιση, το οποίο έχει
μεταφερθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος στο τελευταίο τρίμηνο της κύησης [2]. Η μέση ημερήσια ποσότητα μεταφοράς ασβεστίου κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης είναι
2-3 mg/d, ενώ κατά την 35η και 36η εβδομάδα του τοκετού
εκτιμάται ότι είναι 250 mg/d. Η διατροφή της μητέρας μικρή επίδραση έχει στη ποσότητα των μετάλλων που μεταφέρονται στο έμβρυο. Το συμπλήρωμα ασβεστίου στη
μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει νόημα
για το έμβρυο μόνο εάν η ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου
στη μητέρα είναι <600 mg/d [3].

Ομοιόσταση του ασβεστίου κατά την εγκυμοσύνη
Υπάρχουν τρείς πηγές ασβεστίου που απαιτείται για
την οστική ανάπτυξη του εμβρύου: εντερική απορρόφηση ασβεστίου, νεφρική απέκκριση ασβεστίου και κινητοποίηση ασβεστίου από τον σκελετό της μητέρας.
Η αυξημένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου αποτελεί
έναν σημαντικό αντισταθμιστικό μηχανισμό προκειμένου να
εξασφαλιστεί το απαιτούμενο επιπρόσθετο ασβέστιο κατά
τη διάρκεια της κύησης. Η κλασματική απορρόφηση του
ασβεστίου αυξάνει κατά 60-70% κατά τη διάρκεια της κύησης – από 33-36% στο μη εγκυμονούντα στάδιο σε 50-56%
κατά το δεύτερο τρίμηνο και σε 54-62% στο τρίτο τρίμηνο
[4,5]. Για τις γυναίκες με ημερήσια πρόσληψη 1 g/d αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση 185 mg/d στο δεύτερο τρίμηνο και
235 mg/d στο τρίτο τρίμηνο, ποσότητες που είναι κοντά στις
ανάγκες του εμβρύου. Η αυξημένη απορρόφηση του ασβεστίου συμβαίνει παράλληλα με την αύξηση της συγκέντρωσης της 1,25 dihydroxyvitamin D στον ορό [4,5]. Ο μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την αύξηση της συγκέντρωσης
της 1,25 dihydroxyvitamin D στον ορό είναι άγνωστος. Η αύξηση πραγματοποιείται από νωρίς στη κύηση, πριν την αύξηση της παραθορμόνης στη μητέρα, φαίνεται δε να σχετίζεται με τον πλακούντα [6].
Παρά την αυξημένη ανάγκη για ασβέστιο, η νεφρική
απέκκριση του ασβεστίου αυξάνει 46% (76 mg/d) κατά
την εγκυμοσύνη ενάντια στις γυναίκες με ημερήσια πρόσληψη 1200 mg/d [4]. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση
της νεφρικής σπειραματικής διήθησης που παρατηρείται
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κατά τη διάρκεια της κύησης και στο αυξημένο φορτίο
απορρόφησης [7-10]. Μείωση στη νεφρική απέκκριση του
ασβεστίου έχει παρατηρηθεί σε γυναίκες με χαμηλή ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου <400 mg/d [7].

Οστικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της κύησης
Υπάρχουν αναφορές περιπτώσεων εγκυμονούντων γυναικών και οστεοπόρωσης, όπου οι παθολογικές αυτές καταστάσεις σχετίζονται είτε με παροδική ανεπάρκεια ορμονών που συμμετέχουν στο μεταβολισμό του ασβεστίου, είτε
σε προϋπάρχουσα οστεοπενία [11,12]. Οι έρευνες των τυπικών μεταβολών της οστικής πυκνότητας κατά τη διάρκεια
της κύησης έχουν παρακωλυθεί από το γεγονός της έκθεσης του εμβρύου στην ακτινοβολία που εκπέμπεται από το
μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας (dual X-Ray). Μερικοί ερευνητές είτε πραγματοποίησαν μετρήσεις περιφερικά στα άκρα προκειμένου να μην εκτεθεί το έμβρυο σε
ακτινοβολία είτε πριν και μετά τον τοκετό συγκρίνοντας
αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μειώσεις οστικής πυκνότητας παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 22,6% στο περιφερικό άκρο της κερκίδας, 2-4% στην σπονδυλική στήλη και 2,4-3,6% στο ισχίο [8,13-17]. Άλλες μελέτες δε διαπίστωσαν μεταβολές στην οστική πυκνότητα είτε
λόγω του μικρού δείγματος είτε του μεγάλου διαστήματος
που μεσολαβεί στις μετρήσεις πριν και μετά τον τοκετό
[4,5,18,19]. Μια μελέτη διαπίστωσε μια μείωση οστικής πυκνότητας στις οστικές δομές σπονδυλική στήλη και λεκάνη
3-4% και στις οστικές δομές άνω και κάτω άκρα 2% [16].
Μερικοί ερευνητές χρησιμοποίησαν την ποσοτική υπερηχογραφία για τον προσδιορισμό της οστικής πυκνότητας σε
περιφερικές οστικές δομές κατά τη διάρκεια της κύησης,
αποφεύγοντας την έκθεση σε ακτινοβολία [20-22]. Μείωση
της οστικής πυκνότητας παρατηρήθηκε στο τελευταίο τρίμηνο
της κύησης (μεταφορά μέγιστης ποσότητας ασβεστίου προς
το έμβρυο), κατά την υπερηχογραφική μέτρηση στην πτέρνα
ή τις φάλαγγες της μητέρας [23-26]. Το μέγεθος της μείωσης
ποικίλει μεταξύ των μελετών, εξαρτώμενο από το διάστημα
του follow up και τον τύπο της μέτρησης, κυμαινόμενο από
1,2 σε 10,8%. Ο Aguado και οι συνεργάτες του, σε μια μελέτη
40 γυναικών, διαπίστωσαν ότι η μείωση ήταν μεγαλύτερη σε
γυναίκες που είχαν ημερήσια πρόσληψη <1 g/d [26]. Ο Sowers και οι συνεργάτες του βρήκαν ότι άτοκες γυναίκες και
έφηβες σε φάση ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της κύησης
έχουν τις μεγαλύτερες μειώσεις στους υπερηχογραφικούς
δείκτες. Η ανάπτυξη και η αύξηση του σωματικού βάρους
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και το πώς η επακόλουθη αύξηση στην οστική φόρτιση μπορεί να τροποποιεί
τις οστικές μεταβολές δεν έχουν ακόμη περιγραφεί.
Η οστική απώλεια κατά την κύηση φαίνεται να αναπληρώνεται μετά τους 12-24 μήνες από το τέλος του τοκετού.
Υπάρχουν μελέτες σε γυναίκες που δεν θήλασαν όπου η
οστική πυκνότητα, μετά από 6 μήνες από τον τοκετό, πα-

Oστικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού

ρουσιάζει αύξηση 0,9-2% στο περιφερικό άκρο της κερκίδας, 0,4-1,4% στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης [28,29]. Δώδεκα μήνες μετά τον τοκετό, οι αντίστοιχες
μεταβολές είναι 1,1% και 2-2,1%, ενώ για την ολική οστική
πυκνότητα είναι 1,8% και στον τροχαντήρα 2,9% [28-30].
Ο Hopkinson και οι συνεργάτες του, 24 μήνες από τον
τοκετό διαπίστωσαν αύξηση 2,8% στην ΟΜΣΣ και 2,3%
στην ολική οστική πυκνότητα σε σύγκριση με 2 εβδομάδες
μετά τον τοκετό [31]. Ο Laskey και οι συνεργάτες του μέτρησαν την οστική μάζα 12 μήνες μετά τον τοκετό σε μη
θηλάζουσες γυναίκες και σε 22 γυναίκες, που βρίσκονται
σε γόνιμη περίοδο και δεν έχουν μείνει έγκυες [30]. Στις
τελευταίες διαπιστώθηκε μια αύξηση στην ολική οστική
μάζα και στον τροχαντήρα σε σύγκριση με τις γυναίκες
μετά τον τοκετό, αλλά χωρίς να είναι στατιστικά σημαντική
η μεταβολή της οστικής μάζας μεταξύ των δύο ομάδων.
Τα στοιχεία αυτά παρέχουν πειστήρια ότι οι οστικές μεταβολές που παρατηρούνται μετά τον τοκετό είναι σε άμεση
σχέση με την εγκυμοσύνη και όχι με την ηλικία που παρατηρείται αύξηση της οστικής μάζας ή πυκνότητας.
Βιοχημικοί δείκτες που σχετίζονται με τον οστικό σχηματισμό και την οστική επαναρρόφηση έχουν χρησιμοποιηθεί για τη καλύτερη κατανόηση της δυναμικής οστικής ανακατασκευής κατά τη διάρκεια της κύησης. Οι
συγκεντρώσεις οστεοκαλσίνης, αλκαλικής φωσφατάσης και P1CP είναι μειωμένες ή αμετάβλητες στο πρώτο μισό της κύησης και αυξάνονται στο τελευταίο τρίμηνο μία με τρείς φορές από ότι οι μη εγκυμονούσες
γυναίκες [8,25,32]. Οι δείκτες οστικής εναλλαγής pyridinoline, deoxypyridinoline και NTX αυξάνονται κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης [4,8,25,32].

Θηλασμός
Ασβέστιο
Οι θηλάζουσες γυναίκες χάνουν ασβέστιο κατά μέσο
όρο 250 mg/d στο μητρικό γάλα [30]. Οι συγκεντρώσεις
του ασβεστίου στο ανθρώπινο γάλα είναι ρυθμισμένες σε
ένα περιορισμένο εύρος διακύμανσης και μεταβάλλονται
ελάχιστα μετά το πέρας του θηλασμού. Το ασβέστιο αυξάνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα μετά τον τοκετό
και μειώνεται βαθμιαία μετά τον 4ο μήνα, επιστρέφοντας
σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του πρώτου μήνα [33]. Η
πρόσληψη ασβεστίου με τη διατροφή δε φαίνεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση του ασβεστίου στο γάλα και η παροχή επιπρόσθετου συμπληρώματος ασβεστίου στις θηλάζουσες γυναίκες, με χαμηλές διαιτητικές συνήθειες σε
ασβέστιο <300 mg/d, δεν αυξάνει τη συγκέντρωση του
ασβεστίου στο γάλα [34-36]. Χαμηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου παρατηρήθηκαν σε γυναίκες με ανεπάρκεια βιταμίνης
D και χαμηλή δίαιτα σε ασβέστιο [37].

Ομοιόσταση του ασβεστίου κατά το θηλασμό
Παρόλο τη σημαντική μεταφορά ασβεστίου στο γάλα, η
συγκέντρωση ασβεστίου στον ορό της μητέρας παραμένει
αμετάβλητη ή αυξάνεται ελάχιστα [4,38-40]. Σε αντίθεση κατά
την κύηση, η εντερική απορρόφηση δεν αυξάνει κατά τον
θηλασμό και οι συγκεντρώσεις 1,25 dihydroxyvitamin D στον
ορό στις θηλάζουσες γυναίκες είναι παρόμοιες με αυτές
στις μη θηλάζουσες γυναίκες μετά τον τοκετό [4,38,41-43].
Μια μελέτη διαπίστωσε μια ήπια αύξηση (από 31 σε 37%)
στο κλάσμα ασβεστίου απορρόφησης μετά τον απογαλακτισμό, η οποία συνοδεύεται από παρόμοια αύξηση της 1,25
dihydroxyvitamin D, αυτό όμως δεν διαπιστώθηκε από άλλους ερευνητές [4,41]. Ο πρωταρχικός μηχανισμός ομοιοστασίας ασβεστίου είναι η αυξημένη νεφρική σωληναριακή
επαναρρόφηση του ασβεστίου και η μειωμένη νεφρική απέκρισση του ασβεστίου [36,39,44-46]. Ωστόσο, η μειωμένη
νεφρική απέκκριση του ασβεστίου δεν έχει διαπιστωθεί σε
όλες τις μελέτες [38,47,48]. Το βέβαιο είναι ο ορμονικός μηχανισμός ομοιοστασίας του ασβεστίου δεν είναι ξεκάθαρος.
Οι συγκεντρώσεις της παραθορμόνης και του ορμονικού
παράγοντα που καθορίζει τη νεφρική επαναρρόφηση του
ασβεστίου είναι χαμηλότερες στις θηλάζουσες γυναίκες σε
σύγκριση με τις μη θηλάζουσες [38]. Ο ένας από αυτούς
τους ορμονικούς παράγοντες είναι ο PTH-related peptide
(PTHrP), του οποίου οι συγκεντρώσεις αυξάνουν κατά τη
διάρκεια του θηλασμού, κυρίως κατά την αρχική περίοδο
και η μεταβολή του είναι αντιστρόφως ανάλογη με την παραθορμόνη [49-52]. Ο PTHrP προσδένεται με τους υποδοχείς της παραθορμόνης και διεγείρει τη νεφρική επαναρρόφηση του ασβεστίου παρόμοια με την παραθορμόνη [53].

Οστικές μεταβολές κατά το θηλασμό
Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου που απαιτούνται για
τη διατήρηση των συγκεντρώσεών του στον ορό της μητέρας και στο παραγόμενο γάλα προέρχεται από την κινητοποίηση του ασβεστίου από το οστούν. Διάφορες μελέτες
έχουν παρατηρήσει σημαντικές απώλειες οστού στη μητέρα
κατά τη διάρκεια του θηλασμού, η οποία ποικίλει από σκελετικής πλευράς. Υπάρχουν αναφορές για οστική απώλεια
3-9% στη σπονδυλική στήλη και στο ισχίο, 1-2% σε όλο το
σώμα και 0-5% στο αντιβράχιο [4,28-31,36,47,48,54,55]. Η
οστική απώλεια συμβαίνει ταχύτατα εντός των πρώτων 3-6
μηνών από την έναρξη του θηλασμού και διατηρείται χαμηλά σε όλη τη διάρκειά του. Το εύρος της οστικής απώλειας στην σπονδυλική στήλη και στο ισχίο στις θηλάζουσες
γυναίκες είναι αξιοσημείωτο επειδή αυτό είναι μεγαλύτερο
σε σχέση με το τυπικό εύρος που παρατηρείται στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (1-2%/έτος).
Η ποσότητα της οστικής απώλειας είναι σχετίζεται με τη
διάρκεια του θηλασμού και την ποσότητα του μητρικού γάλατος, είναι όμως ανεξάρτητη με την άσκηση και τη διαιτητική
πρόσληψη ασβεστίου [30,54,56]. Τα συμπληρώματα ασβεστίου έχουν μικρή επίδραση στην οστική απώλεια κατά το
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θηλασμό [28,29,36]. Καθοριστικός παράγοντας για την οστική απώλεια κατά το θηλασμό είναι η χρονική διάρκεια της
αμηνόρροιας μετά τον τοκετό άσχετα με τη διάρκεια του θηλασμού [57]. Οι μεταβολές της PTH και της 1,25 dihydroxyvitamin D δε σχετίζονται με το βαθμό της οστικής απώλειας
[38]. Οι συγκεντρώσεις στον ορό της PTHrP, οιστραδιόλης
και προλακτίνης (PRL) σχετίζονται με το θηλασμό και την επιφερόμενη οστική απώλεια [49].
Η οστική απώλεια που συμβαίνει κατά το θηλασμό είναι
παροδική και διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι παρατηρείται μια ταχύτατη αύξηση στην οστική πυκνότητα μετά τον
απογαλακτισμό. Το κέρδος στο οστούν είναι παρόμοιο με
την απώλεια κατά το θηλασμό. Η επάνοδος στο φυσιολογικό
της οστικής πυκνότητας στην σπονδυλική στήλη επέρχεται
εντός 3-6 μηνών μετά τον απογαλακτισμό, ενώ στον αυχένα
του μηριαίου απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα [30]. Ο
Pollatti και οι συνεργάτες του μελέτησαν 274 γυναίκες που
θήλαζαν για έξι μήνες και υπέστησαν απογαλακτισμό τον
έβδομο μήνα [28]. Οι γυναίκες που είχαν έμμηνο ρύση πριν
τους πέντε μήνες μετά τον τοκετό, είχαν μικρότερο οστικό
έλλειμμα σε σχέση με τις γυναίκες που δεν είχαν έμμηνο
ρύση τον έκτο μήνα. Ωστόσο, δεν έχουν διαπιστωθεί διαφορές στην οστική πυκνότητα στους 12 ή 18 μήνες μεταξύ
των γυναικών που είχαν έμμηνο ρύση τον πέμπτο μήνα και
αυτών που δεν είχαν. Η διάρκεια του θηλασμού και η μετά
τον τοκετό αμηνόρροια ποικίλουν μεταξύ των γυναικών και
το γεγονός αυτό οδηγεί σε μεγάλες εξατομικευμένες διαφορές στην ποσότητα και το εύρος της οστικής απώλειας
και επαναφοράς.
Εάν υπάρχουν παράγοντες εκτός από αυτούς που αποκαθιστούν τις ωοθηκικές ορμόνες και μειώνουν τις συγκεντρώσεις PRL και PTHrP εντός φυσιολογικών ορίων συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της οστικής απώλειας μετά τον
θηλασμό, δεν είναι γνωστόν. Η ανάκτηση της οστικής απώλειας επακόλουθο της ανάκτησης της εμμήνου ρύσης, που
συμβαίνει σε γυναίκες με ευρύ εύρος διαιτητικής πρόσληψης
ασβεστίου δεν αυξάνεται με τα συμπληρώματα ασβεστίου
και φαίνεται να είναι πλήρης για τις περισσότερες γυναίκες
18 με 24 μήνες μετά τον τοκετό [28,29]. Επειδή η οστική απώλεια κατά τη διάρκεια του θηλασμού αποκαθίσταται δεν υπάρχει ανάγκη θεραπείας ή να εμποδιστεί η επερχόμενη οστική
απώλεια κατά το θηλασμό.

Οστική πυκνότητα, κίνδυνος κατάγματος και
ιστορικό θηλασμού
Γενικά, ο θηλασμός δεν σχετίζεται με την οστική απώλεια στη μετέπειτα ζωή ούτε με αυξημένο κίνδυνο κα-
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τάγματος. Υπάρχουν μελέτες που δεν διαπιστώνουν
σχέση μεταξύ οστικής πυκνότητας και ιστορικό θηλασμού, ενώ αντίθετα άλλες δείχνουν θετική ή αρνητική
συσχέτιση [58-67]. Τελευταία, ο Hendeson και οι συνεργάτες του, βρήκαν παρόμοια οστική πυκνότητα σε 30
ηλικιωμένες πολύτοκες γυναίκες, οι οποίες είχαν γεννήσει τουλάχιστον έξι παιδιά και ήταν θηλάζουσες σε
κάθε παιδί τουλάχιστον για έξι μήνες συγκρινόμενες με
άτοκες γυναίκες, δείχνοντας τη μη ύπαρξη επιβλαβούς
αποτελέσματος της μικρής περιόδου της εγκυμοσύνης
στην οστική πυκνότητα. Σε μια άλλη μελέτη 9000 γυναικών, άνω των 65 ετών, δε βρέθηκε καμία σχέση μεταξύ
του κινδύνου κατάγματος του ισχίου και του αριθμού
των παιδιών που θήλασαν [68].
Επίσης, υπάρχουν μερικοί ερευνητές που διαπίστωσαν
μια σχέση μεταξύ κινδύνου κατάγματος ή οστικής πυκνότητας και ιστορικού θηλασμού σε έφηβους που βρίσκονται
σε ανάπτυξη ή σε γυναίκες που θηλάζουν πολλά βρέφη.
Δεν είναι γνωστόν, εάν επιπρόσθετα μεταλλικά στοιχεία
στο σκελετό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ή κατά τη
διάρκεια του θηλασμού έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες
στην υγεία του οστού της μητέρας.

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η αύξηση της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καλύπτει ένα μεγάλο μέρος
των αναγκών του εμβρύου σε ασβέστιο, παρόλο την οστική απώλεια που συμβαίνει στη μητέρα τους τελευταίους
μήνες της κύησης, το χρονικό διάστημα που παρατηρείται ταχύτατα η επιμετάλλωση του σκελετού του εμβρύου.
Η αναγκαία ποσότητα ασβεστίου για την παραγωγή του
μητρικού γάλατος προέρχεται από την ομοιοστασία του
ασβεστίου στα νεφρά και την κινητοποίηση του ασβεστίου από το οστούν της μητέρας. Η παροδική απώλεια
οστικής πυκνότητας κατά τη διάρκεια του θηλασμού ταχύτατα αποκαθίσταται μετά τον απογαλακτισμό. Το εύρος και η έκταση της αποκατάστασης είναι άμεσα επηρεασμένα από τη διάρκεια του θηλασμού και της αμηνόρροιας μετά τον τοκετό. Η επιπρόσθετη διαιτητική
πρόσληψη ασβεστίου δεν εμποδίζει την οστική απώλεια
κατά τη διάρκεια του θηλασμού ή την αύξηση της επαναφοράς μετά τον απογαλακτισμό. Η αποκατάσταση της
οστικής απώλειας είναι πλήρης για τις περισσότερες γυναίκες. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι
η κύηση και ο θηλασμός δεν σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο κατάγματος.
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Εκτίμηση του κινδύνου καταγμάτων σε
ασθενείς με οστεοπόρωση
Γ.Α. ΜΑΖΗΣ1, Β.Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ1, Β.Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ1, Δ. ΛΥΡΑΣ2, Χ. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ1,
Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ1
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Περίληψη
Η οστεοπόρωση είναι μεταβολική νόσος των οστών που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα, αύξηση της ευθραυστότητας των οστών
και επιρρέπεια σε κατάγματα. Αν και υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων της φωτονιακής απορροφησιομετρίας (DEXA) με την
αντοχή του οστού, υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητα εκτίμησης του καταγματικού κινδύνου μόνο με την μέτρηση της BMD. Η εκτίμηση
της ποιότητας του οστού δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες, σε σχέση με τη χρήση μόνο της BMD, όσον αφορά στην αξιολόγηση της οστικής
αντοχής. Τα πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα στον τομέα της οστικής απεικόνισης και η αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου δίνουν
τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για οστεοπορωτικά κατάγματα.
Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Κίνδυνος καταγμάτων, Οστική ποιότητα, Οστική αντοχή

Evaluating the risk of osteoporotic fractures
G.A. MAZIS1, V.I. SAKELLARIOU1, V.K. TSOUPAROPOULOS1, D. LYRAS2, C.H. TSIMPIDAKIS1,
P.J. PAPAGELOPOULOS1
1
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School, Attikon Hospital, Athens Greece
2
Department of Orthopaedics, General Hospital Amalia Fleming
Summary
Osteoporosis is a bone disorder that is characterized by low bone mass, bone fragility and susceptibility to fracture. Though there is
a correlation between the results of DEXA and bone strength, there are some limitations when assessing fracture risk with BMD
alone. Bone quality gives information additional to BMD in assessing bone strength. The recent developments in imagine techniques
and clinical evaluation of risk factors give the possibility of early evaluation and treatment of osteoporotic patient who are at high risk
of fractures.
Keywords: Osteoporosis, Fracture risk, Bone quality, Bone strength

Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση είναι η πιο συνηθισμένη μεταβολική νόσος των οστών. Ορίζεται ως νόσος του σκελετού
που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και καταστροφή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού
με συνέπεια της αύξηση της ευθραυστότητας των
οστών και την επιρρέπεια σε κατάγματα [1]. Ως νόσος
των ηλικιωμένων, έχει αυξανόμενη επίπτωση με την
πάροδο της ηλικίας. Επί του παρόντος, κάθε τρίτη μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα και κάθε πέμπτος άντρας
άνω των 50 ετών πάσχει από οστεοπόρωση [2]. Τα κατάγματα έχουν επίπτωση στην ποιότητα ζωής και μει196 Oστούν

ώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης των οστεοπορωτικών
ασθενών [3,4]. Το κόστος της θεραπείας των οστεοπορωτικών καταγμάτων αναμένεται να αυξηθεί σε 75
δις € στην Ευρώπη ως το 2050 [5]. Με δεδομένη την
δυνατότητα πρόληψης, είναι αναγκαία η ανάπτυξη διαγνωστικών τεχνικών που να δίνουν την ευχέρεια έγκαιρης παρέμβασης στην φυσική πορεία της νόσου.
Ο οστίτης ιστός χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβολική
δραστηριότητα και εξυπηρετεί πολλαπλές λειτουργίες του
οργανισμού, όπως η στήριξη, η προστασία των σπλάγχνων και η αποθήκευση του ασβεστίου. Με βάση τη δομή
του ο οστίτης ιστός διαχωρίζεται σε φλοιώδη και δοκιδώδη
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(σπογγώδη). Ο δοκιδώδης ιστός είναι συνδυασμός ράβδων και πλακών εντός φλοιού ποικίλου πάχους .Οι δοκίδες έχουν πάχος 50-200 μm, και μυελός των οστών γεμίζει τα ενδιάμεσα διαστήματα πλάτους 200-1000 μm [6].
Τα οστά βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία ανακατασκευής. Σε νέα άτομα ο σχηματισμός οστού υπερβαίνει
την οστική επαναρρόφηση ως την ηλικία επίτευξης της
κορυφαίας οστικής μάζας (PBM), περίπου στα 30-35 έτη.
Η κορυφαία οστική μάζα και ο ρυθμός απώλειας οστίτη
ιστού αποτελούν τους παράγοντες που καθορίζουν την
οστική μάζα στον ενήλικα [7]. Σύμφωνα με το νόμο του
Wolff η διαδικασία της ανακατασκευής προσαρμόζεται
στις μηχανικές φορτίσεις που δέχεται ο σκελετός [8]. Παρόλα αυτά, σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν
τα επίπεδα των ορμονών: στους ηλικιωμένους , με ελαττωμένα επίπεδα οιστρογόνων και τεστοστερόνης, η οστική
επαναρρόφηση υπερβαίνει την παραγωγή οστού.

Μέθοδοι εκτίμησης της οστικής ποιότητας
και αντοχής
Η οστική πυκνότητα (bone mineral density-BMD,
g/cm2), όπως μετράται με τη φωτονιακή απορροφησιομετρία (Dual Energy X-ray Absorptiometry – DEXA), αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διάγνωσης της οστεοπόρωσης [9]. Η BMD ήταν η πρώτη παράμετρος που χρησιμοποιήθηκε ώστε να προσδιοριστούν ποσοτικά ιδιότητες των οστών με μη επεμβατικές μεθόδους, σχετίζεται
με την ισχύ του οστού και προβλέπει έως ένα βαθμό τον
κίνδυνο κατάγματος για τον ασθενή [10]. Παρόλα αυτά,
οι μισές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με κάταγμα χαμηλής ενέργειας έχουν BMD μεγαλύτερη από αυτή που
ο ΠΟΥ χρησιμοποιεί για να ορίσει την οστεοπόρωση (T
score = ή <από ?2.5) [11], καθώς η BMD δεν αφορά
στην ποιότητα του οστού, που είναι το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό που επηρεάζει την ισχύ του οστού και τον
κίνδυνο κατάγματος [12]. Η ποιότητα του οστού σχετίζεται με την αρχιτεκτονική δομή του δοκιδώδους οστού,
τη συσσώρευση βλαβών (π.χ. μικροκατάγματα), το πάχος
και τη γεωμετρία του φλοιώδους οστού, την οστική εναλλαγή, την πυκνότητα οστεώνων και οστεοκυττάρων και
με άλλους παράγοντες όπως η βιωσιμότητα των κυττάρων. Μεταξύ αυτών, η οστική γεωμετρία σε συνδυασμό
με τη δοκιδώδη και τη φλοιώδη μικροαρχιτεκτονική είναι
οι ευχερέστερα ελεγχόμενες παράμετροι με τις μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές. Πολλές μελέτες έχουν
δείξει ότι και η οστική αρχιτεκτονική δίνει πληροφορίες
επιπρόσθετα της BMD, όσον αφορά στην αξιολόγηση
της οστικής αντοχής και τον διαχωρισμό μεταξύ υγιειών-

χωρίς κατάγματα και οστεοπορωτικών ασθενών [13,14].
Η επίδραση των θεραπευτικών μέσων είναι μεγαλύτερη
στη δοκιδώδη αρχιτεκτονική σε σύγκριση με τη BMD. Η
αξιολόγηση της δοκιδώδους δομής βελτιώνει τη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της οστεοπόρωσης δείχνοντας τον τύπο των αρχιτεκτονικών μεταβολών, δηλαδή του μετασχηματισμού των δοκίδων [15,16]. Πρόσφατα, μετρήσεις της λειτουργίας και της σύστασης του
μυελού των οστών που βασίζονται στο μαγνητικό συντονισμό, όπως η φασματοσκοπία έχουν εισαχθεί στη μελέτη του μεταβολισμού των οστών [17].
Για να γίνει ανάλυση της αρχιτεκτονικής του δοκιδώδους οστού επιβάλλεται υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση. Καθώς αναπτύσσονται νέες απεικονιστικές
τεχνικές, γίνεται εφικτή η in vivo τρισδιάστατη απεικόνιση του δοκιδώδους οστού. Αρκετές απεικονιστικές τεχνικές έχουν εφαρμοστεί σε διάφορα μέρη του
σκελετού για την ανάλυση της αρχιτεκτονικής του
φλοιώδους και δοκιδώδους οστού.
Η συμβατική ακτινογραφία είναι μία μέθοδος απεικονιστικής προβολής με χωρική ανάλυση μέχρι 40 μm.
Παρέχει καλή αντίθεση των ιστών, διατίθεται ευρέως
και έχει τη δυνατότητα να αντανακλά την μικροαρχιτεκτονική του οστού [18,19]. Παρόλα αυτά, το δοκιδώδες και το φλοιώδες οστό αλληλεπικαλύπτονται και
έτσι απεικονίζεται κυρίως ο δοκιδώδης οστίτης ιστός
και όχι η αληθινή τρισδιάστατη αρχιτεκτονική του
οστού. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, μπορούν να
περιγραφούν ως ένα βαθμό οι ιδιότητες του δοκιδώδους οστού. Η χρήση της συμβατικής ακτινογραφίας
στην ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση του οστού αφορά
κυρίως τον σκελετό των άκρων (πτέρνα και άπω κερκίδα), όπου το λεπτό στρώμα μαλακών μορίων που περιβάλλει το οστό στις περιοχές αυτές δεν επηρεάζει
την ποιότητα της απεικόνισης [20,21]. Ωστόσο, στην
βιβλιογραφία έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα καλά αποτελέσματα για την ΟΜΣΣ και το μηριαίο [22].
Με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον μαγνητικό συντονισμό (MRI), παρέχεται in vivo ευκρίνεια που πλησιάζει τη
διάμετρο μίας οστικής δοκίδας [23]. Αυτή απεικονιστική
τεχνική αποτελεί ελκυστικό εργαλείο για την ανάλυση τη
δοκιδώδους οστικής δομής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
όπου μελετάται η δομή και ο μεταβολισμός του οστού.
Στην απεικόνιση του δοκιδώδους οστού με μαγνητικό συντονισμό , πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το ίδιο το δοκιδώδες οστό δεν μπορεί να απεικονιστεί. Η οστική δοκίδα
φαίνεται σαν σήμα κενού που περιβάλλεται από υψηλής
πυκνότητας λιπώδη μυελό των οστών. Πολλές απεικονιOστούν 197
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στικές παράμετροι επηρεάζουν την απεικόνιση των δοκίδων (π.χ. gradient echo ακολουθίες, μεγαλύτερης ισχύος
πεδίο), συνεπώς οι μετρήσεις που βασίζονται σε μαγνητικό
συντονισμό είναι συγκρίσιμες μόνο αν έχουν χρησιμοποιηθεί ίδιες απεικονιστικές παράμετροι [24,25]. Οι περισσότερες in vivo μελέτες που έχουν γίνει αφορούν στον περιφερικό σκελετό (περιφερική κερκίδα, περιφερική κνήμη
και πτέρνα) όπου είναι δυνατή η απεικόνιση με τη χρήση
μικρών πηνίων, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός οστεοδοκίδων και ο μυελός των οστών έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, με αποτέλεσμα την υψηλή αντίθεση οστούμυελού των οστών. Η εφαρμογή του υψηλής ευκρίνειας
(HR) MRI στην περιοχή του εγγύς μηριαίου θα είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της συχνότητας των καταγμάτων στην
περιοχή αυτή, καθώς και την σημαντική συσχέτισή τους
με την οστεοπόρωση. Υπάρχουν περιορισμοί στην εκτίμηση της δομής του οστού εξαιτίας της αιμοποιητικής δράσης του μυελού των οστών και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση ισχυρών μαγνητικών πεδίων (>3 Tesla).
Ο μαγνητικός συντονισμός υψηλής ευκρίνειας (HR MRI)
δίνει πληροφορίες για διάφορα μορφομετρικά χαρακτηριστικά της οστικής αρχιτεκτονικής όπως το μέγεθος, η
δομή και ο προσανατολισμός, ο κλασματικός όγκος (Bone
volume/Trabecular volume, BV/TV) και η πολυπλοκότητα
του δικτύου των οστεοδοκίδων.
Οι κλινικές εφαρμογές του HR-MRI αφορούν τόσο
στην απεικόνιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων [2628], όσο και στον καθορισμό της ανταπόκρισης της δοκιδώδους αρχιτεκτονικής στη φαρμακευτική θεραπεία
[29,30]. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών που υποστηρίζουν ότι παράμετροι της δοκιδώδους
αρχιτεκτονικής που βασίζονται στον μαγνητικό συντονισμό διαχωρίζουν καλύτερα τους ασθενείς με ή χωρίς
οστεοπορωτικά κατάγματα συγκριτικά με τη BMD. Σχετικά με την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της
φαρμακευτικής θεραπείας, βασικότερο σημείο ανταπόκρισης αποτελεί η μείωση της επίπτωσης των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Στη μελέτη MORE, που περιελάμβανε 7700 γυναίκες που έλαβαν θεραπεία με ραλοξιφένη, βρέθηκε μείωση στον κίνδυνο κατάγματος 40%,
αν και αύξηση της BMD παρατηρήθηκε μόνο στο 4%
των ασθενών [31]. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αντιοστεοπορωτικής
θεραπείας με τη βοήθεια μόνο της BMD παρουσιάζει
σοβαρούς περιορισμούς. Παράμετροι σχετικοί με την
δοκιδώδη μικροαρχιτεκτονική, που υπολογίζονται με τη
βοήθεια του HR-MRI μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του θεραπευτικού αποτελέσματος.
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Συγκρίνοντας CT και MRI, η CT έχει το πλεονέκτημα της άμεσης απεικόνισης του οστού με υψηλότερη
ευκρίνεια, αλλά και το μειονέκτημα της εφαρμογής
μεγάλης δόσης ακτινοβολίας. Τα μCT συστήματα αποτελούν τις πρώτες μεθόδους απεικόνισης της πραγματικής δοκιδώδους μικροαρχιτεκτονικής και χρησιμοποιούνται ως “gold standard” για την αξιολόγηση
άλλων τεχνικών. Με τη χρήση των μCT περιγράφηκαν
για πρώτη φορά μεταβολές στη δοκιδώδη δομή εξαιτίας της απώλειας οστού ως μεταμόρφωση των δοκίδων από τη μορφή δίσκου στη μορφή ράβδου και ως
απώλεια μεμονωμένων δοκίδων παρά ως λέπτυνση
μεμονωμένων δοκίδων [32,33]. Βασιζόμενοι στην invitro μCT τεχνολογία, έχουν αναπτυχθεί in-vivo εφαρμογές, όπως η υψηλής ευκρίνειας pQCT . Με τη χρήση της τεχνικής αυτής είναι δυνατός ο διαχωρισμός
ασθενών με και χωρίς οστεοπορωτικά κατάγματα ΣΣ
αλλά με παρόμοια BMD στο μηρό και στη ΣΣ [34].
Οι CT σαρωτές όλου του σώματος (Clinical whole
body multi-detector CT scanners – MDCT) δεν πετυχαίνουν ανάλυση ικανή να απεικονίσει την πραγματική
δοκιδώδη αρχιτεκτονική. Παρόλα αυτά, είναι δυνατή η
προσέγγιση της υφής του δοκιδώδους δικτύου σε συγκεκριμένα σημεία του σκελετού όπως η ΣΣ ή το εγγύς
μηριαίο, έτσι ώστε να σχετίζεται σε υψηλό βαθμό με
μετρήσεις του αληθούς δοκιδώδους δικτύου [35]. Οι
Ito et al. έδειξαν ότι με τη χρήση MDCT απεικόνισαν τη
δοκιδώδη μικροαρχιτεκτονική της ΘΜΣΣ [Θ12], με την
οποία διαχωρίστηκαν καλύτερα οι ασθενείς με και χωρίς σπονδυλικά κατάγματα από ότι θα διαχωρίζονταν
με BMD της ΣΣ που υπολογίστηκε με μέθοδο DXA [36].
Στην οστεοπόρωση οι απώλειες αφορούν τόσο τον
δοκιδώδη όσο και τον φλοιώδη οστίτη ιστό. Αν και οι αλλαγές στο δοκιδώδες οστό εμφανίζονται νωρίτερα από
ότι στο φλοιώδες οστό, και ως εκ τούτου μπορεί να είναι
πιο ευαίσθητες για την πρώιμη διάγνωση της οστεοπόρωσης, η γεωμετρία του φλοιώδους οστού, το πάχος και
η πορώδης υφή είναι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για τα κατάγματα του ισχίου [37]. Προηγούμενες μελέτες εστίασαν στην απεικόνιση του φλοιώδους οστού
για τη μελέτη πρωτευόντων γεωμετρικών παραμέτρων
και βρήκαν ότι λεπτό φλοιώδες οστό στον αυχένα του
μηριαίου θα μπορούσε με ακρίβεια να καθοριστεί με
κλασσικό 1.5 T MR scanner. Έχει αναφερθεί ισχυρή συσχέτιση μεταξύ γεωμετρίας εγγύς μηριαίου και επίπτωσης
κατάγματος [38,39]. Η γεωμετρία του μηριαίου ως επιπρόσθετη παράμετρος βελτιώνει την πρόβλεψη της οστικής ισχύος σε δοκιμασία συμπίεσης , σε σύγκριση μόνο
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με τη BMD [Beck et al]. Μια άλλη εφαρμογή βασιζόμενη
στον μαγνητικό συντονισμό είναι η χρήση ultra short TE
(UTE) pulse ακολουθιών για το χαρακτηρισμό του φλοιώδους οστού [40]. Οι Reichert et al. βρήκαν ότι σήματα
μπορούν να ανιχνευτούν από φυσιολογικά και οστεοπορωτικά φλοιώδη οστά με UTE ακολουθίες και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των Τ[1] και Τ[2]
και έτσι να προκύψουν έμμεσες μετρήσεις της φλοιώδους πορώδης υφής. Καθώς βελτιώνεται η ανάλυση,
υψηλής ευκρίνειας τομογραφικές τεχνικές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μελετηθεί η πορώδης
υφή του φλοιώδους οστού in vivo, η οποία μέχρι σήμερα
είχε περιοριστεί στα synchrotron μCT συστήματα.
Οι τεχνικές ποσοτικής υπερηχοτομογραφίας (Quantitative ultrasonic techniques – QUS) δεν αφορούν
τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, είναι λιγότερο δαπανηρές και δίνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με τις μηχανικές ιδιότητες του οστού [41]. Για τον
προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του οστού
χρησιμοποιούνται διάφορες υπερηχοτομογραφικές
παράμετροι όπως η εξασθένηση της δέσμης των ηχητικών κυμάτων [broadband ultrasound attenuation BUA], η ταχύτητα μετάδοσης του ήχου [speed of sound – SOS], η ταχύτητα μετάδοσης του ήχου σε σχέση
με το εύρος του εξεταζόμενου μέσου [amplitude-dependent speed of sound - AD-SoS] κ.ά.
Μεγάλος αριθμός μελετών τύπου εγκάρσιας τομής
έχουν γίνει προκειμένου να συγκριθούν οι τεχνικές ποσοτικής υπερηχοτομογραφίας [QUS] και DEXA στον
προσδιορισμό του καταγματικού κινδύνου και τα αποτελέσματα τους ποικίλουν σημαντικά, από παρόμοια ως και
υπέρ της μίας ή της άλλης μεθόδου [43-45]. Οι σημαντικές διαφορές που προκύπτουν, πιθανόν να οφείλονται
στις σημαντικές αλλαγές και τις τεχνολογικές εξελίξεις
μεταξύ των σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής υπερηχοτομογραφίας. Ωστόσο, ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων QUS και DEXA φαίνεται να επιτυγχάνει να προσδιορίσει την οστική αντοχή με μεγαλύτερη ακρίβεια από
τα αποτελέσματα της κάθε μίας μεθόδου ξεχωριστά [46].
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Συμπεράσματα
Εκ των προαναφερθέντων προκύπτει το συμπέρασμα
ότι ο κίνδυνος κατάγματος καθορίζεται τόσο από τη BMD,
όσο και από την αρχιτεκτονική του οστού. Αποτελεί, λοιπόν, δόκιμη αρχική προσέγγιση η κλινική αξιολόγηση των
παραγόντων κινδύνου, σκοπός για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί συστήματα αξιολόγησης όπως το FRAX
(WHO FRAXTM http://www.shef.ac.uk/FRAX/), έτσι ώστε
οι ασθενείς να διαχωριστούν σε χαμηλού, ενδιάμεσου
και υψηλού καταγματικού κινδύνου. Στις περιπτώσεις
ασθενών όπου η BMD μέτρηση με τη μέθοδο DXA είναι
ανεπαρκής στον καθορισμό του καταγματικού κινδύνου,
θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά η απεικόνιση της
μικροαρχιτεκτονικής του οστού. Παρόλα αυτά, επί του
παρόντος αποτελεί ζητούμενο της έρευνας η ποσοτικοποίηση της μικροαρχιτεκτονικής του οστού και η δημιουργία βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν ως
σημείο αναφοράς στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.
Η εκτίμηση της αρχιτεκτονικής του οστού, σε συνδυασμό με την οστική μάζα, είναι εξελισσόμενος τομέας
στη διάγνωση του οστεοπορωτικού οστού. Με τις πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις και την εφαρμογή των ισχυρών MRI σαρωτών και της micro CT στην κλινική πράξη,
γίνεται εφικτή η απεικόνιση της αληθούς δοκιδώδους
οστικής αρχιτεκτονικής. Μελέτες in vitro δείχνουν ότι η
δοκιδώδης αρχιτεκτονική μπορεί να απεικονιστεί με αυτές και έτσι να καθοριστεί η οστική ισχύς. Μελέτες in
vivo δείχνουν ότι ασθενείς με και χωρίς οστεοπορωτικά
κατάγματα μπορούν να διαχωριστούν καλύτερα με πυκνομετρική και δομική ανάλυση παρά μόνο με τη BMD.
Παρόλα αυτά, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για βελτιώσεις στην αναπαραγωγιμότητα, τυποποίηση και κλινική
εφαρμογή αυτών των μεθόδων. Ωστόσο, πέραν των δυνατοτήτων των εξελιγμένων διαγνωστικών τεχνικών, είναι σημαντικό να τονισθεί η σημασία της κλινικής διάγνωσης της οστεοπόρωσης. Η αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν πάντα
πολύτιμα μέσα για την πρόληψη των επιπλοκών της.
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Περίληψη
Η λοίμωξη και τα νεοπλάσματα αποτελούν οντότητες που συχνά παραπλανούν, τόσο με τις κλινικές τους εκδηλώσεις όσο και με τα απεικονιστικά τους ευρήματα. Η διάγνωση ενός νεοπλάσματος, μπορεί να διαλάθει όταν δεν ακολουθείται ο κατάλληλος διαγνωστικός αλγόριθμος, με συνέπειες τόσο στην επίπτωση όσο και στην πρόγνωση της υποκείμενης νόσου. Η σύγχυση μπορεί επίσης να λάβει μεγαλύτερες
διαστάσεις επί αρνητικών καλλιεργειών ή βιοψιών. Επομένως είναι επιτακτικό να πραγματοποιείται βιοψία και καλλιέργεια σε ύποπτες
βλάβες ή οστικές αλλοιώσεις.
Λέξεις κλειδιά: Λοίμωξη, Οστεομυελίτιδα, Όγκος

Pediatric musculoskeletal malignancies mimicking infection
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Summary
Infections and tumors occasionally can have a misleading appearance clinically or radiographically. A diagnosis of cancer can be
missed easily if this procedure is not followed, delaying the diagnosis and possibly adversely affecting the patient’s prognosis. The
confusion also may be compounded by a negative biopsy specimen or culture results. Therefore it is imperative to do a biopsy and a
culture on any suspect lesion.
Keywords: Infection, Οsteomyelitis, Τumor

Εισαγωγή

Διαγνωστική προσέγγιση

Σήμερα ο παγκόσμιος επιπολασμός στον παιδιατρικό
πληθυσμό ανάπτυξης νεοπλασιών, κυμαίνεται σε
15.13/100000 σε ηλικίες κάτω των 19 ετών. Δυστυχώς
μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην ακριβή διάγνωση,
λόγω του ότι αρκετά συμπτώματα νεοπλασιών εκλαμβάνονται λανθασμένα, ως λοίμωξη [1]. Έως τώρα δεν υπήρξε συστηματική αξιολόγηση των κλινικών, εργαστηριακών και ακτινολογικών ευρημάτων σε παιδιά που ενώ
αρχικά θεωρήθηκε πως η κλινική τους σημειολογία οφειλόταν σε λοίμωξη, εντούτοις είχαν αναπτύξει κακοήθεια.

Ειδικότερα, οι όγκοι του μυοσκελετικού συστήματος, εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία μορφολογικών και
βιολογικών χαρακτηριστικών. Για την εμφάνισή τους
ενοχοποιούνται συγκεκριμένοι παράγοντες, ενώ προσβάλλονται και τα δύο φύλα σε όλο το φάσμα των
ηλικιών. Εκδηλώνονται, αρκετά συχνά, χωρίς ειδικά
κλινικά σημεία, γεγονός το οποίο, συνδυαζόμενο με
τη σπανιότητα των όγκων, έχει ως αποτέλεσμα μερικές φορές, να μη γίνεται έγκαιρη διάγνωση και ως
εκ τούτου αποτελεσματική θεραπεία.

202 Oστούν

Κακοήθη νεοπλάσματα του μυοσκελετικού συστήματος στα παιδιά ομοιάζοντα με λοίμωξη

Εικ. 1. Ηλικιακή κατανομή του σαρκώματος Ewing, του οστεοσαρκώματος και του χονδροσαρκώματος.

Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν αυτό ακριβώς, την εμφάνιση συμπτωματολογίας λόγω νεοπλασιών, περιλαμβάνοντας ανορεξία, καταβολή, απώλεια
βάρους, μυοσκελετικά άλγη, πυρετό, σπληνομεγαλία,
λεμφαδενοπάθεια και λευκοκυττάρωση [2-4]. Παραδείγματα αποτελούν οι περιπτώσεις λεμφώματος, νευροβλαστώματος, ινώδους ιστιοκυττώματος, ραβδομυοσαρκώματος, ιστιοκύττωσης Langerhan’s.
Ο πυρετός μπορεί να αποτελεί κοινό σύμπτωμα, τόσο
λοίμωξης όσο και κακοήθειας. Ο παθογενετικός μηχανισμός του πυρετού σχετιζόμενος με λοίμωξη είναι παρόμοιος με αυτόν της κακοήθειας. Βακτήρια, των οποίων
το κυτταρικό τους τοίχωμα αποτελείται από πεπτιδογλυκάνες ή λιποπολυσακχαρίτες, δρουν ως εξωγενείς πυρετογόνες ουσίες. Η μαζική παρουσία τους ωθεί μονοκύτταρα και μακροφάγα να παράγουν προ-φλεγμονώδεις
κυτοκίνες (IL1,6 και TNFa). Όγκοι όπως το λέμφωμα
Hodgkin, η οξεία λευχαιμία, και τα σαρκώματα είτε ωθούν
μακροφάγα να παράγουν αυτές τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες είτε παράγουν, αυτόνομα, δικές τους κυτοκίνες,
παρακάμπτοντας την αρχική και αναμενόμενη απάντηση
του ξενιστή. Αυτά τα ενδογενή μόρια προκαλούν πυρετική
κίνηση με τη δράση τους στον υποθάλαμο.
Σύμφωνα με μελέτες, η απώλεια βάρους εμφανίζεται
αρχικά περίπου το ένα τρίτο των παιδιών με κακοήθεια
[4,5]. Παράγοντες που συντελούν σε αυτό είναι η ανορεξία, ο αυξημένος μεταβολισμός, η έκτοπη παραγωγή
ορμονών που σηματοδοτεί κορεσμό και η παραγωγή χυμοκινών όπως ο παράγοντας TNF (Παράγοντας Νέκρω-

σης Όγκων). Η καταβολή ή η κόπωση, ως απομονωμένο
σύμπτωμα στα παιδιά είναι κοινό και μη ειδικό, αλλά η
παράταση μιας τέτοιας κατάστασης σε διάρκεια, αποτελεί μια ένδειξη για ενδεχόμενη υποκείμενη κακοήθεια.
Τα οστικά άλγη οφειλόμενα σε κακοήθεια, είναι δυνατό να εμφανιστούν εξαιτίας των πρωτογενών (καλοηθών ή κακοηθών) όγκων, μεταστατικών οστικών
βλαβών ή διήθησης του μυελού των οστών. Το οστεοειδές οστέωμα, το οστεοσάρκωμα ή το σάρκωμα
Εwing, αποτελούν του πιο συχνούς πρωτοπαθείς όγκους στα παιδιά (Εικόνα 1). Μεταστατικές οστικές βλάβες είναι ασυνήθιστες στη συγκεκριμένη ηλικιακή
ομάδα, με εξαίρεση το νευροβλάστωμα ή το σάρκωμα
Εwing. Η διήθηση του μυελού των οστών αποτελεί τον
πιο κοινό υποκείμενο μηχανισμό του μυοσκελετικού
πόνου σε λεμφοϋπερπλαστικές παθήσεις. Άλλοι μηχανισμοί που οδηγούν σε άλγος είναι η διάταση παρακείμενων ιστών, η πρόκληση αιμορραγίας, η νέκρωση και το παθολογικό κάταγμα.
Εκτός της λήψης του ιστορικού, ιδιαίτερη σημασία στη
διαφορική διάγνωση νεοπλασίας με λοίμωξη, αποτελεί
η κλινική εξέταση και οι παρακλινικές δοκιμασίες [6].
Η ψηλάφηση μάζας, εγείρει ερωτήματα σχετικά με
τα όριά της, τη σύστασή της και την προέλευσή της.
Το οίδημα μπορεί να είναι διάχυτο και το υπερκείμενο
δέρμα θερμό και φλεγμαίνον, περιπτώσεις που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη διάκριση μεταξύ όγκου
και λοίμωξης. Όταν ο όγκος είναι παρααρθρικός μπορεί να συνυπάρχει αντιδραστική υμενίτιδα και περιοOστούν 203
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Εικ. 2. Μαγνητική τομογραφία ύστερα από έγχυση σκιαγραφικού σε κορίτσι 7 ετών με βλάβη στο δεξί μηριαίο οστό. (Α) εγκάρσια διατομή
(ακολουθία T2), τα βέλη δείχνουν υποπεριοστική συλλογή υγρού. (Β) Στην ακολουθία Τ1 είναι εμφανές το υποπεριοστικό απόστημα, το
οποίο παρακεντήθηκε για κυτταρολογική και μικροβιολογική εξέταση. Επίσης, έγινε βιοψία μυελού του οστού. Τα αποτελέσματα έδειξαν
οστεομυελίτιδα από Staphylococcus aureus. Δεν είναι σπάνιο η οστεομυελίτιδα να μιμηθεί απεικονιστικά σάρκωμα Ewing.

ρισμός της κινητικότητας της άρθρωσης.
Ο παρακλινικός έλεγχος περιλαμβάνει τον αιματολογικό, τον απεικονιστικό και τη διαδικασία λήψης βιοψίας. Ο αιματολογικός χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο
δείγματος περιφερικού αίματος, ταχύτητα καθίζησης
ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ), C-αντιδρώσα πρωτεΐνη
(CRP), αλκαλική φωσφατάση, ασβέστιο, φώσφορο, γσφαιρίνη. Στους ασθενείς με μυέλωμα, τα ούρα μπορεί
να περιέχουν την παθολογική πρωτεΐνη Bence-Jones.
Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει την απλή
ακτινογραφία, την αξονική, τη μαγνητική τομογραφία
(MRI), το σπινθηρογράφημα, την αγγειογραφία και τη
μυελογραφία.
Η απλή ακτινογραφία προσφέρει πλήθος πληροφοριών, όπως αν πρόκειται για μονήρη ή πολλαπλή βλάβη,
το είδος ή η θέση του οστού που προσβάλλεται, αν υπάρχει επέκταση στα μαλακά μόρια, το είδος τις οστικής αλλοίωσης, την ύπαρξη επασβέστωσης και τέλος, αν υπάρχει κάταγμα ή παραμόρφωση. Η αξονική τομογραφία είναι ικανή να απεικονίσει το μέγεθος και το σχήμα των
οστών και των μαλακών μορίων σε εγκάρσιες τομές. Έτσι
καθίσταται χρήσιμη στην εκτίμηση του μεγέθους και της
διασποράς των όγκων, αν και δεν είναι ικανή να διακρίνει
τον τύπο τους. Στην περίπτωση λοίμωξης αποτελεί ιδιαίτερο βοήθημα για των εντοπισμό των βλαβών ιδιαίτερα
στην περιοχή της πυέλου και της σπονδυλικής στήλης.
Με τη MRI, πέραν της απεικόνισης των οστών και ιδιαίτερα των μαλακών μορίων, έχει επιπλέον τη δυνατότητα
διάκρισης του παθολογικού ιστού, που επιτρέπει τόσο
204 Oστούν

ανατομική όσο και ιστολογική διάγνωση. Επίσης είναι
εξαιρετικά ευαίσθητη ακόμα και στα αρχικά στάδια μιας
λοίμωξης και είναι σε θέση να διαφοροδιαγνώσει μεταξύ
οστεομυελιτιδας και λοίμωξης των μαλακών μορίων. Ο
σπινθηρογραφικός έλεγχος, επιτρέπει την εντόπιση παθολογικών καταστάσεων πριν αυτές εμφανιστούν στον
απλό απεικονιστικό έλεγχο. Η πρόσληψη του ισοτόπου
στην τρίτη φάση (οστική), εκτιμώντας την οστεοβλαστική
δραστηριότητα της βλάβης, δίνει θετικό αποτέλεσμα χωρίς όμως την ικανότητα διάκρισης λοίμωξης ή όγκου.
Στην περίπτωση οστεομυελίτιδας, ο πιο σίγουρος
τρόπος για να τεκμηριωθεί η κλινική διάγνωση, είναι η
αναρρόφηση πύου από την υποπεριοστική περιοχή της
βλάβης ή της σύστοιχης άρθρωσης. Αντίθετα οι καλλιέργειες αίματος ανευρίσκονται θετικές μόνο στις μισές από τις περιπτώσεις αποδεδειγμένης λοίμωξης [6].
Μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετές μελέτες που υποστηρίζουν την ανάγκη διαγνωστικής εγρήγορσης, και
διασαφήνισης μεταξύ νεοπλάσματος και οστεομυελίτιδας (Εικόνα 2) [7-10].
Ιστορικό παρατεταμένης καταβολής, αδυναμίας,
απώλειας βάρους, εμπύρετου, μυοσκελετικών αλγών,
σε συνδυασμό με παθολογικά ευρήματα στον αιματολογικό έλεγχο, θα πρέπει να εγείρουν την υποψία
για πιθανή κακοήθεια.

Συμπέρασμα
Νεοπλάσματα τόσο των οστών όσο και των μαλακών μορίων μπορούν να μιμηθούν παθολογικές διερ-
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γασίες και ιδίως λοιμώξεις, όπως συμβαίνει και το αντίθετο. Ο προβληματισμός διευρύνεται αφού σημειώνονται ιδιαίτερες δυσκολίες στην οριστική διάγνωση.
Κάθε ύποπτη βλάβη, ύστερα από πλήρη κλινικό και
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Ανασκόπηση

Ρανελικό στρόντιο: Νέα δεδομένα στο διπλό
μηχανισμό δράσης του
Π. ΠΑΝΤΟΣ1, Β.Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ1, Α. ΚΟΥΚΟΣ1, Ε. ΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑ2, Ι. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ3, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ1,
Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ1
1 η
1 Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Χαϊδάρι
2
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
3
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Περίληψη
Το ρανελικό στρόντιο είναι ένα νέο φάρμακο με αποτελεσματική αντιοστεοπορωτική δράση σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας που πάσχουν
από οστεοπόρωση. Το ρανελικό στρόντιο επιδρά τόσο στην οστική απορρόφηση όσο και στον οστικό σχηματισμό. Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι
αυτός ο διπλός μηχανισμός δράσης έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει την οστική μάζα και να βελτιώνει την μικροαρχιτεκτονική και την οστική αντοχή
σε ποντίκια και να προλαμβάνει επίσης την απώλεια οστικής μάζας σε οστεοπενικά ζώα. Έχουν διερευνηθεί ήδη κάποιοι μηχανισμοί που υπογραμμίζουν
την ωφέλιμη δράση του ρανελικού στροντίου στον οστικό μεταβολισμό και την οστική αντοχή. Αναλύσεις in vitro δείχνουν ότι το ρανελικό στρόντιο
ενεργοποιεί τον υποδοχέα του ασβεστίου. Εκτός από τον υποδοχέα του ασβεστίου και ένας άλλος υποδοχέας μπορεί να διαμεσολαβήσει για την δράση
του ρανελικού στρόντιου στην κυτταρική αντιγραφή και τη μείωση της σηματοδότησης του ERK1/2 στους οστεοβλάστες. Άλλες invitroμελέτες δείχνουν
ότι το ρανελικό στρόντιο μπορεί να ενεργοποιήσει την οστεογενετική διαφοροποίηση από στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών, ενεργοποιώντας
την κυκλοοξυγενάση 2 (COX-2) και μειώνοντας την παραγωγή της προσταγλανδίνης Ε2. Τελικά, πρόσφατα δεδομένα αποδεικνύουν ότι το ρανελικό
στρόντιο μπορεί να απορυθμίσει την οστεοπροτεγερίνη και να μειώσει την ενεργοποίηση του υποδοχέα από τον πυρηνικό παράγοντα kappa B (RANK)
ligand, ο οποίος εκφράζεται σε ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα. Με αυτό τον τρόπο το ραλενικό στρόντιο προκαλεί μείωση της οστικής απορρόφησης
ρυθμίζοντας το RANK/RANK ligand/OPG σύστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για την οστεοκλαστογένεση. Τα πρόσφατα αυτά δεδομένα προσδίδουν
νέες προοπτικές στο μηχανισμό δράσης του ρανελικού στροντίου και δίνουν βιοχημική υποστήριξη στην κυτταρική φυσιολογία εξηγώντας έτσι την
αντίθετη δράση του ρανελικού στροντίου στην οστική απορρόφηση και τον οστικό σχηματισμό.
Λέξεις κλειδιά: Ραλενικό στρόντιο, Οστεοβλάστη, Οστεοκλάστη, Υποδοχέας ασβεστίου, Προσταγλανδίνη Ε2, Ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνικού
παράγοντα kappa B ligand/, Οστεοπροτεγερίνη

Strontium ranelate: new insights into dual mechanism of
action
P. PANTOS1, V.I. SAKELLARIOU1, A. KOUKOS1, E. MITSIOKAPA2, Y. DIONYSSIOTIS3, A.F. MAVROGENIS1,
P.J. PAPAGELOPOULOS1
1
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School, Attikon Hospital, Athens Greece
2
General University Hospital of Patras
3
General Hospital of Rhodes
Summary
Strontium ranelate is a newly developed drug that acts as an effective antiosteoporotic therapy in postmenopausal women with osteoporosis.
In contrast to other available treatments for osteoporosis, strontium ranelate induces opposite effects on bone resorption and formation.
Preclinical studies showed that this dual effect results in increased bone mass and improved bone microarchitecture and strength in intact
rodents, and in prevention of bone loss in osteopenic animals. Histomorphometric analysis of unpaired iliac crest bone biopsies in postmenopausal
osteoporotic patients treated with strontium ranelate for 3 years showed that the drug increased bone formation, assessed by both the mineralization rate and osteoblast surface, and tended to decrease the osteoclast surface, compared with the placebo group. Three dimensional
micro-computed tomography analysis of the bone biopsies consistently showed a higher number of trabeculae, decreased trabecular
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separation, and an increase in cortical thickness, which provides evidence for a better trabecular and cortical bone microarchitecture in
treated patients compared with the placebo group. Some mechanisms that underlie the beneficial effects of strontium ranelate on bone metabolism and strength have now been identified. In vitro analyses showed that strontium activates the calcium-sensing receptor. We, however,
showed that strontium ranelateIt also activates cell replication and downstream ERK1/2 signaling in osteoblasts from calcium-sensing receptor-null mice, indicating that, in addition to the calcium-sensing receptor, another receptor could mediate the effect of strontium ranelate
on osteoblastic cell replication. Other in vitro studies showed that strontium ranelate can activate the osteogenic differentiation of bone
marrow stromal cells by activating cyclo-oxygenase 2 (COX-2)- mediated prostaglandin E2 production. Finally, recent data indicate that
strontium ranelate can upregulate osteoprotegerin (OPG) and decrease receptor activator of nuclear factor kappa B (RANK) ligand expression
in human osteoblastic cells, suggesting that strontium ranelate may reduce bone resorption by modulating the RANK/RANK-ligand/OPG
system, which is essential for osteoclastogenesis. These recent data provide new insights into the mechanism of action of strontium ranelate
and give biochemical support to cell physiology which explains the opposite effects of strontium ranelate on bone formation and resorption.
Keywords: Strontium ranelate, Osteoblast, Osteoclast, Calcium-sensing receptor, Prostaglandin E2, Receptor activator of nuclear factor kappa B
ligand/osteoprotegerin

Εισαγωγή
Η μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται
από μειωμένη οστική μάζα και διαταραχή της οστικής μικροαρχιτεκτονικής με αποτέλεσμα αυξημένη ευθραυστότητα των οστών και μεγαλύτερο κίνδυνο για κατάγματα.
Οι περισσότερες θεραπείες για την οστεοπόρωση περιλαμβάνουν αντι-καταβολικά φάρμακα τα οποία μειώνουν
τον οστικό μεταβολισμό με αποτέλεσμα διατήρηση της
οστικής μάζας και της οστικής ισχύος αντοχής και μειωμένο καταγματικό κίνδυνο για κατάγματα [1]. Αντίθετα,
ένα αναβολικό φάρμακο δρα αυξάνοντας την οστεογένεση επιδρώντας περισσότερο στον σχηματισμό νέου
οστού παρά στην απορρόφηση αυτού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών, με αποτέλεσμα αυξημένη
οστική μάζα και βελτιωμένη οστική μικροαρχιτεκτονική
[2,3]. Το ρανελικό στρόντιο δρα ως ένα αποτελεσματικό
αντιοστεοπορωτικό φάρμακο διαμέσου τόσο τουμέσω
ταυτόχρονου περιορισμού της οστικής απορρόφησης όσο
και της αύξησης της οστεογένεσης [4]. Κάποιοι μηχανισμοί
δράσης του ρανελικού στροντίου έχουν ήδη διερευνηθεί.
Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να συγκεντρώσει
τα πειραματικά και κλινικά στοιχεία τα οποία προσδίδουν
νέα οπτική στον μηχανισμό δράσης του ρανελικού στροντίου στον οστικό μεταβολισμό και στο οστικό κύτταρο.

Ο διπλός μηχανισμός δράσης του ρανελικού
στροντίου στον οστικό μεταβολισμό
Προηγούμενες πειραματικές μελέτες σε ζώα έδειξαν
ότι το σταθερό στρόντιο, ένα στοιχείο με εγγενή συνάφεια
με το οστό, μπορεί να αυξήσει την δοκιδώδη οστική μάζα
των οστών, μέσω της αντίθετης δράσης του στην οστεογένεση και την οστική απορρόφηση χωρίς να βλάπτει την
επιμετάλλωση [5-8]. Συνεπεία των παραπάνω δημιουργήθηκε από την Servier (France) ένα νέο αντιοστεοπορωτικό
φάρμακο το άλας του ραλενικού στροντίου (Protelos®).

Πραγματικά αρκετοί ερευνητές απέδειξαν ότι τΤο ρανελικό στρόντιο φαίνεται ότι ενεργοποιεί την οστική ανακατασκευή in vitro. Σε οργανικές και κυτταρικές καλλιέργειες
κρανιακών οστών από αρουραίους, φάνηκε ότι το ρανελικό στρόντιο ενισχύει την αντιγραφή των οστεοβλαστών
και επακολούθως συνεπώς την δραστηριότητα των λειτουργικών κυττάρων και τη σύνθεση της οστικής θεμέλιας
ουσίας [9]. Σε οστεογενετικά κύτταρα από κρανιακά οστά
το ρανελικό στρόντιο, βρέθηκε να αυξάνει την δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης, η οποία αποτελεί
δείκτη οστεοβλαστικής διαφοροποίησης, και να αυξάνει
την σύνθεση του κολλαγόνου δίχως να επηρεάζει την επιμετάλλωση της θεμέλιας ουσίας [10]. Μία πιο πρόσφατη
μελέτη έδειξε ότι το ρανελικό στρόντιο προάγει την οστεοβλαστική διαφοροποίηση και την οστεογένεση σε κύτταρα κρανιακών οστών ποντικών [11]. Αντίθετα από την
άλλη πλευρά, όπως καταδεικνύεται από μια σειρά μελετών
το ρανελικό στρόντιο μπορεί να προκαλέσει μείωση στους
οστεοκλαστικούς δείκτες σε καλλιέργειες μυελού των
οστών από διαφοροποιημένα κοτόπουλα, μείωση της οστικής απορρόφησης σε οργανικές καλλιέργειες κυττάρων
από τα οστά του κρανίου ποντικών, μείωση της απορροφητικής δραστηριότητας των οστεοκλαστών στα ποντίκια
και μείωση της μονοκυτταρικής διαφοροποίησης σε οστεοκλάστες ανθρώπων [12-15]. Όλα αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι in vitro το ρανελικό στρόντιο επιδρά τόσο
στην μείωση της οστικής απορρόφησης όσο και στον σχηματισμό νέου οστού.
Η διπλή δράση του ρανελικού στροντίου στα οστικά
κύτταρα in vitro, παρατηρείται και στα πειραματόζωα. Σε
φυσιολογικά ενήλικα ποντίκια, η χορήγηση ρανελικού
στροντίου προκάλεσε προκαλεί αύξηση της οστεογένεσης
στα σπονδυλικά σώματα και μείωση της οστική απορρόφησης οδηγώντας τελικά σε αύξηση της οστικής μάζας
[16]. Σε ενήλικους αρουραίους το ρανελικό στρόντιο βρέθηκε να αυξάνει την οστική μάζα μέσω της αύξησης του
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αριθμού και του πάχους των δοκίδων και ταυτόχρονη μείωση του διαχωρισμού αυτών [17]. Αυτή η βελτίωση στην
μικροαρχιτεκτονική του οστού προκαλεί αύξηση της οστικής αντοχής στα μακρά οστά [17]. Τα επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης του πλάσματος αυξάνονται στα πειραματόζωώα που χορηγείται το φάρμακο γεγονός που
αποδεικνύει την συμβολή του στο σχηματισμό οστού. Σε
φυσιολογικούς ενήλικους πιθήκους (Macaca fascicularis),
το ρανελικό στρόντιο μειώνει την οστική απορρόφηση και
αυξάνει την έκταση της επιμετάλλωσης στα φατνιακά οστά
υποστηρίζοντας και σε αυτή την περίπτωση τον διπλό μηχανισμό δράσης του σε υγιή ζώα. Σε περαιτέρω πειραματικές μελέτες το ρανελικό στρόντιο φάνηκε να προλαμβάνει την οστική απώλεια σε ζωικά μοντέλα οστεοπόρωσης. Σε αρουραίους οι οποίοι είχαν υποστεί ωοθηκεκτομή,
αρχικά περιγράφηκε ότι η χορήγηση ρανελικού στροντίου
προλαμβάνει την οστική απώλεια η οποία προκαλείται από
την ανεπάρκεια οιστρογόνων. Η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης της οστικής απορρόφησης ενώ διατηρείται η οστεογένεση [19]. Περαιτέρω μελέτες σε αρουραίους που είχαν υποβληθεί σε ωοθηκεκτομή επιβεβαίωσαν αυτή τη δράση του ρανελικού στροντίου, προλαμβάνοντας την διαταραχή της οστικής μικροαρχοτεκτονικής και της οστικής ισχύος όπως αυτή προκαλείται από
την έλλειψη οιστρογόνων [20]. Σε ένα άλλο μοντέλο οστικής απώλειας, φάνηκε ότι το ρανελικό στρόντιο προλαμβάνει την αύξηση της οστικής απορρόφησης και την απώλεια οστικής μάζας που προκαλείται από την ακινητοποίηση των μακρών οστών [21] .Σε αυτό το μοντέλο το ρανελικό στρόντιο προκάλεσε αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης του πλάσματος (οστικό κλάσμα) και μείωση της
έκκρισης υδροξυπρολίνης στα ούρα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ουσία αυτή έχει αντίθετη δράση στην οστική
απορρόφηση και την οστεογένεση in vivo.
Τελικά πρόσφατα αποδείχτηκε σε ένα μοντέλο ποντικών με σοβαρή οστεοπόρωση, ότι το ρανελικό
στρόντιο προλαμβάνει τα αυτόματα κατάγματα αυξάνοντας την οστική μάζα και βελτιώνοντας την μικροαρχιτεκτονική του οστού [22]. Συνολικά αυτές οι προκλινικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η αντιαπορροφητική και οστεογενετική δράση του ρανελικού στροντίου οδηγεί σε αύξηση της οστικής μάζας και της οστικής ισχύος αντοχής σε οστεοπενικά ζώα.

Η ωφέλιμη δράση του ραλενικού στροντίου
στον οστικό μεταβολισμό και την μικροαρχιτεκτονική των οστών στην μετεμμηνοπαυσιακή
οστεοπόρωση
Όπως προκύπτει από δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες διπλά τυφλές κλινικές μελέτες, οι ασθενείς που έλαβαν ρα208 Oστούν

νελικό στρόντιο παρουσίασαν μειωμένο κίνδυνο για σπονδυλικά κατάγματα και κατάγματα ισχίου σε σύγκριση με
τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι μελέτες
αυτές είναι η Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention (SOTI) [23] και η TReatment Of Peripheral Osteoporosis study (TROPOS) [24]. Σε αυτές τις κλινικές μελέτες,
τα επίπεδα της αλκαλικής φωσφατάσης, η οποία αποτελεί
δείκτη οστεογένεσης, ήταν σημαντικά αυξημένα κατά
8,1%, ενώ τα επίπεδα του C συνδεδεμένου πολυπεπτιδίου, το οποίο αποτελεί δείκτη οστικής απορρόφησης ήταν
σημαντικά μειωμένα κατά 12,2% από τον τρίτο μήνα της
θεραπείας και μετά. Οι διαφορές μεταξύ της ομάδας που
λάμβανε ρανελικό στρόντιο και της ομάδας που λάμβανε
εικονικό φάρμακο παρέμειναν σημαντικές καθόλη τη
διάρκεια της μελέτης (3 χρόνια). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το χορηγούμενο φάρμακο έχει αντίθετη δράση στους δείκτες οστικής απορρόφησης και οστεογένεσης με αποτέλεσμα ωφέλιμη δράση για τον οστικό μεταβολισμό και την οστική αρχιτεκτονική. Πράγματι, ιστομορφομετρικές αναλύσεις οστικών βιοψιών από μετεμμηνοπαυσιακούς οστεοπορωτικούς ασθενείς στους οποίους
χορηγούνταν ρανελικό στρόντιο για 3 χρόνια, έδειξαν σημαντική αύξηση στην επιφάνεια των οστεοβλαστών και
στον ρυθμό επιμετάλλωσης, η οποία συνοδευόταν από
μία μικρή, και μη σημαντική μείωση της επιφάνειας των
οστεοκλαστών όταν συγκρίθηκαν με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου [25]. Γεγονός που αποδεικνύει ότι το ρανελικό στρόντιο όταν χορηγείται σε οστεοπορωτικούς
ασθενείς αυξάνει την οστεογένεση και τείνει να μειώσει
την οστική απορρόφηση. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν
ότι η διπλή αυτή δράση του, συνοδεύεται από βελτίωση
της οστικής μικροαρχιτεκτονικής [26]. Μάλιστα, η μικροϋπολογιστική τομογραφική ανάλυση οστικών βιοψιών που
ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών έδειξε
ότι το ρανελικό στρόντιο αυξάνει τον αριθμό των οστικών
δοκίδων και μειώνει τον δοκιδικό διαχωρισμό σε οστεοπορωτικούς ασθενείς που λάμβαναν το φάρμακο για τρία
χρόνια όταν συγκρίθηκαν με ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο [26]. Η δράση αυτή οδηγεί σε βελτίωση
της δοκιδώδους οστικής μικροαρχιτεκτονικής όπως αυτή
καταδεικνύεται από τον χαμηλότερο δείκτη δομικού μοντέλου ο οποίος ανταποκρίνεται στο λόγο ράβδοι/πλάκες.
Επιπροσθέτως το πάχος του οστικού φλοιού βρέθηκε μεγαλύτερο στην ομάδα των ασθενών που λάμβανε το φάρμακο σε σύγκριση με τους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο [26]. Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι
η διπλή δράση του ρανελικού στροντίου στον οστικό μεταβολισμό βελτιώνει την μικροαρχιτεκτονική και των δοκίδων και του φλοιού με συνέπεια αύξηση της οστικής
ισχύος σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας που πάσχουν από οστεοπόρωση.
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Εικ. 1. Πρόσφατα δεδομένα από το μηχανισμό δράσης του ραλενικού στροντίου στα οστικά κύτταρα. Το ραλενικό στρόντιο προάγει την οστεογένεση
ενεργοποιώντας τον υποδοχέα του ασβεστίου [27,28] και πιθανόν και κάποιον άλλον υποδοχέα [29], και αυξάνοντας την παραγωγή προσταγλανδίνης
Ε2 από τους οστεοβλάστες [32]. Αντίθετα, το ραλενικό στρόντιο μπορεί να αναστείλει την οστική απορρόφηση αυξάνοντας την οστεοπρωτεγερίνηοστεοπροτεγερίνη και μειώνοντας τον ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα kappa B ligand expression από τους οστεοβλάστες [38].

Οι μηχανισμοί δράσης του ρανελικού στρόντιου:
νέα δεδομένα
Πρόσφατα δεδομένα έχουν φωτίσει τη δράση του ρανελικού στροντίου στους οστεοβλάστες (Εικόνα 1). Ο
υποδοχέας του ασβεστίου (CaSR) οδηγεί στην ενεργοποίηση της παραγωγής του IP-3 και σε σηματοδότηση
της μιτογονο-ενεργοποιούμενης πρωτεϊνικής κινάσης
(MAPK) [27,28]. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι το ρανελικό στρόντιο δρα ως ένα βαθμό μέσω του CaSR, για
την ενεργοποίηση της αντιγραφής των οστεοβλαστικών
κυττάρων [29]. Επιπλέον φάνηκε ότι το ρανελικό στρόντιο
όπως και το ασβέστιο, μπορεί να ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό εξωκυτταρικής σηματοδότησης που ρυθμίζεται
από την κινάση (ERK) 1/2 φωσφορυλίωσης δια του CaSR
που προάγει την οστεοβλαστική αναπαραγωγή [29]. Παρόλα αυτά ο CaSR και η παρεμπόδιση της ενεργοποίησης του ERK1/2 δεν είναι θεμελιώδεις για την ευεργετική επίδραση του ρανελικού στροντίου στην οστεοβλαστική αντιγραφή [29]. Έτσι η ενεργοποίηση της σηματοδότησης του CaSR με τη μεσολάβηση της κινάσης
ERK1/2 και ένας ακόμη αδιευκρίνιστος παθογενετικός
μηχανισμός, πιθανόν ένας μηχανισμός ευαίσθητος σε
κατιόντα [30] μπορούν να διαμεσολαβήσουν για την αυξημένη συστράτευση οστεοβλαστών και την επακόλουθη
οστεογενετική επίδραση του ρανελικού στροντίου. Ένας
άλλος μηχανισμός με τον οποίο το ρανελικό στρόντιο
δρα στα οστικά κύτταρα είναι μέσω της αύξησης της προσταγλανδίνης Ε2 από τους οστεοβλάστες, ουσία η οποία

επιδρά στην μηχανική αντοχή και την επούλωση των καταγμάτων. Πράγματι το στρόντιο έχει βρεθεί ότι προάγει
την έκφραση της κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2), ενώ μία
πιο πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το ρανελικό στρόντιο αυξάνει την παραγωγή PGE2 και κατά συνέπεια την οστεογενετική διαφοροποίηση σε στρωματικά κύτταρα μυελού των οστών επίμυων [31,32]. Η δράση αυτή του ρανελικού στροντίου δεν παρατηρήθηκε σε κύτταρα ποντικών απο τα οποία απουσίαζε η COX-2, πράγμα το οποίο
φανερώνει τον ρόλο της PGE2 στην προκαλούμενη από
το ρανελικό στρόντιο οστεοβλαστογένεση.
Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι το ρανελικό στρόντιο
μπορεί να δράσει στον οστικό μεταβολισμό ρυθμίζοντας
την έκφραση του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα kappa B (RANK) ligand (RANKL) και της
οστεοπρωτεγερίνηοστεοπροτεγερίνης. Το RANKL είναι
ένα μέλος από την μεγάλη οικογένεια του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) το οποίο εκφράζεται από τους
προ-οστεοβλάστες και τους οστεοβλάστες ενεργοποιώντας τον υποδοχέα του RANK ο οποίος εκφράζεται στους
προοστεοκλάστες και τους οστεοκλάστες. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των παθογενετικών μηχανισμών οι οποίοι προάγουν την δημιουργία και διαφοροποίηση των ώριμων οστεοκλαστών και αυξάνουν την διάρκεια ζωής τους [33,34]. Η οστεοπρωτεγερίνηοστεοπροτεγερίνη (OPG) είναι μία διαλυτή πρωτεΐνη η οποία παράγεται από τους οστεοβλάστες και τους πρόδρομούς της
και δρα σαν ένας υποδοχέας δόλωμα για την RANKLεξαρτώμενη οστεοβλαστογένεση [35]. Ο λόγος
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RANKL/OPG δρα σαν ένας βασικός ρυθμιστής ο οποίος
ελέγχει την οστεοκλαστογένεση και την οστική απορρόφηση. Η αύξηση στο πηλίκο λόγο RANKL/OPG η οποία
είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας οιστρογόνων, οδηγεί
στην επιτάχυνση της οστικής απορρόφησης και της οστικής απώλειας σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας
[36]. Έτσι ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν τον λόγο
RANKL/OPG αυτό θα μπορούσαν να διορθώσουν προβλήματα της οστεοκλαστογένεσης [37]. Πρόσφατα in vitro
πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι το ρανελικό
στρόντιο μειώνει την έκφραση της RANKL και ενισχύει
την έκφραση της OPG σε ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα in vitro, μειώνοντας έτσι το λόγο RANKL/OPG [38].
Η ωφέλιμη αυτή δράση του ρανελικού στροντίου παρατηρήθηκε παράλληλα και σε κύτταρα κρανίου επίμυων
[11]. Όλα λοιπόν τα πρόσφατα δεδομένα συγκλίνουν στο
γεγονός ότι το ρανελικό στρόντιο μπορεί να μειώσει την
οστεοκλαστογένεση και την οστική απορρόφηση επιδρώντας στο λόγο RANKL/OPG. Παρόλα αυτά, χρειάζονται
περαιτέρω μελέτες για να διερευνήσουν αν το ρανελικό

στρόντιο μπορεί να δράσει σε ζωικά μοντέλα οστικής απώλειας επιδρώντας στην έκφραση της RANKL και της OPG.

Συμπεράσματα
Σε αντίθεση με τις άλλες διαθέσιμες θεραπείες έναντι
της οστεοπόρωσης το ρανελικό στρόντιο με το διπλό
μηχανισμό δράσης του, μειώνοντας την οστική απορρόφηση και προάγοντας την οστεογένεση., Ππροκαλεί
βελτίωση της μικροαρχιτεκτονικής των οστών και της
οστικής αντοχής in vivo, οδηγώντας σε μείωση του κινδύνου για σπονδυλικά κατάγματα και κατάγματα ισχίου.
Πρόσφατα στοιχεία φέρνουν στο φως νέα δεδομένα
για τον μηχανισμό δράσης του ρανελικού στροντίου στα
οστικά κύτταρα και υπογραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο
των οστεοβλαστών στην διπλή επίδραση του φαρμάκου
στον οστικό μεταβολισμό. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για να περιγράψουν λεπτομερώς τους μηχανισμούς
αυτούς τόσο σε πειραματικά μοντέλα οστικής απώλειας
όσο και σε οστεοπορωτικούς ασθενείς.
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
To «ΟΣΤΟΥΝ», επιστημονικό όργανο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών, έχει σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση
των ιατρών πάνω στον τομέα της φυσιολογίας και παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των Μεταβολικών Νοσημάτων των
Οστών. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού το περιοδικό δημοσιεύει:
- Άρθρα του εκδότη.
- Ξένες δημοσιεύσεις. Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα κατόπιν συνεννοήσεως με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται με ευθύνη της συντακτικής επιτροπής.
- Ανασκοπήσεις. Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων στις
οποίες θα υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
- Κλινικές και εργαστηριακές μελέτες.
- Ερευνητικές εργασίες.
- Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (Case Reports).
- Σεμινάρια, στρογγύλες τράπεζες, συμπόσια.
- Επίκαιρα θέματα. Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα.
- Γράμματα προς τον Εκδότη.
Έκταση άρθρων: Οι ανασκοπήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 7.500
λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες). Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα
να δημοσιεύει άρθρα ανασκόπησης με μεγαλύτερη έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες, καθώς και οι κλινικές και εργαστηριακές μελέτες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.500 λέξεις. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και
τα επίκαιρα θέματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις και τα γράμματα προς τον Εκδότη τις 400 λέξεις.
Σύνταξη των κειμένων: Τα άρθρα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί, στη μία μόνο όψη, με περιθώρια
τουλάχιστον 3.5 εκ. Σε ξεχωριστή σελίδα γράφονται ο τίτλος, η Ελληνική
περίληψη με τους όρους ευρετηρίου, η Αγγλική περίληψη, το κείμενο, οι
βιβλιογραφικές παραπομπές, οι πίνακες, οι εικόνες και οι λεζάντες των
εικόνων. Η αρίθμηση των σελίδων αρχίζει από τη σελίδα με τον τίτλο. Οι
αριθμοί αναγράφονται στο άνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας.
Σελίδα με τον τίτλο: Περιλαμβάνει: 1) τον τίτλο του άρθρου, 2) το
όνομα του (ων) συγγραφέα (ων), 3) το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, 4) το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα, 5) ενδεχόμενες πηγές που ενίσχυσαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της
εργασίας.
Ελληνική περίληψη και όροι ευρετηρίου: Η περίληψη πρέπει να
είναι ουσιαστική και κατατοπιστική και να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις.
Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις (όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού.
Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που χρησιμοποιεί το Index Medicus.
Αγγλική περίληψη (Summary): Στην Αγγλική περίληψη πρέπει να περιλαμβάνονται ο τίτλος και τα ονόματα των συγγραφέων. Η περίληψη πρέπει
να είναι εκτεταμένη και να αποτελεί πραγματική σύνοψη του κειμένου. Την
αγγλική περίληψη συνοδεύουν οι όροι ευρετηριασμού επίσης στα Αγγλικά.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Η βιβλιογραφία και οι βιβλιογραφικές
παραπομπές στο κείμενο θα τοποθετούνται με αριθμητική σειρά. Πρέπει
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να χρησιμοποιούνται μόνο απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές που
θα αναφέρονται στο κείμενο. Όταν σε ένα σημείο του κειμένου χρειάζονται
πολλές παραπομπές, τότε αναφέρονται με χρονολογική σειρά. Αναγράφονται κατά σειρά τα επώνυμα, τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων,
το έτος δημοσιεύσεως (σε παρένθεση), ο τίτλος της εργασίας, το όνομα
του περιοδικού, ο τόμος και η πρώτη σελίδα του άρθρου, με τις συντομεύσεις που αναφέρονται στο Index Medicus π.χ.
Handler NM (1985) Osteoarthritis as a public health problem.
Clin Rheum Dis 11:175
Προκειμένου για βιβλίο θα αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, η χρονολογία εκδόσεως, ο τίτλος, ο εκδοτικός οίκος και η πόλη που εκδόθηκε
το βιβλίο π.χ.
Rasmussen Η. Bordier PJ (1974). The Physiological and Cellular
Basis of Metabolic Bone Disease. Williams and Wilkins. Baltimore.
Καλούνται οι συγγραφείς να ερευνούν την Ελληνική βιβλιογραφία και
να αναφέρονται στους Έλληνες συγγραφείς.
Πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε χωριστή σελίδα ο
καθένας. Αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Πρέπει να συνοδεύονται από περιεκτική, σύντομη λεζάντα, ώστε
για την κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητη η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο.
Εικόνες (σχήματα, φωτογραφίες): Τα σχήματα (σχεδιαγράμματα)
πρέπει να γίνονται σε ριζόχαρτο με σινική μελάνη ή ραπιντογράφο. Το
ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά. Οι φωτογραφίες
πρέπει να είναι ασπρόμαυρες, τυπωμένες σε γυαλιστερό χαρτί, στο πίσω
μέρος του οποίου να σημειώνεται με απλό μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός της εικόνας όπως μπαίνει στο κείμενο. Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτογραφίας. Εάν χρησιμοποιηθούν εικόνες
ασθενών θα πρέπει τα πρόσωπά τους να μην διακρίνονται, αλλιώς θα πρέπει να υποβληθεί στη Σύνταξη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για
τη δημοσίευση των φωτογραφιών. Εάν μία φωτογραφία έχει δημοσιευθεί
αλλού πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άδεια του εκδότη που έχει το
copyright αναδημοσίευσης της φωτογραφίας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσής της. Οι λεζάντες των
σχημάτων και των φωτογραφιών δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα,
σε ξεχωριστή σελίδα και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.
Γλώσσα: Ως γλώσσα του περιοδικού θεωρείται η νεοελληνική και ως
σύστημα γραφής το μονοτονικό. Ξένοι όροι πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως
όταν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί σε χρήση. Αν ο Ελληνικός όρος θεωρηθεί αδόκιμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο ξενικός σε παρένθεση.
Τα άρθρα που υποβάλλονται θα θεωρούνται για δημοσίευση με την
προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Ό,τι
δημοσιεύεται στο «ΟΣΤΟΥΝ» δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να στέλνονται σε 3 πλήρη αντίγραφα, με συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση: «ΟΣΤΟΥΝ», Διευθυντή
Σύνταξης, Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι.
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