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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) εκφράζει
τις θερμές ευχαριστίες του στους κριτές των εργασιών του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου για το έτος 2011.
• Aσλανίδης Σπυρίδων
• Καρράς Δημήτριος
• Λυρίτης Γεώργιος
• Παπαϊωάννου Νικόλαος
• Τροβάς Γεώργιος
• Χατζηδάκης Δημήτριος

CME Credits
Το συνέδριο μοριοδοτείται από τον Π.Ι.Σ. και την U.E.M.S. στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης
με 15 μόρια τα οποία αναγράφονται στο πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα λάβουν οι σύνεδροι.
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Η Οργανωτική Eπιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών,
ευχαριστούν θερμά τους Χορηγούς και Εκθέτες, όπως εμφανίζονται παρακάτω, για την υποστήριξη του επιστημονικού και κοινωνικού προγράμματος του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ / ΕΚΘΕΤΕΣ
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Χαιρετισμός Προέδρου

E.E.M.M.O.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
κ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολισμού των
E
Oστών (E.E.M.M.O.), της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω την ιδιαίτερη
τιμή να σας προσκαλέσω στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της εταιρείας μας, που θα
διεξαχθεί στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο “DuLac”, στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2011.
Στο φετινό συνέδριο τα θέματα είναι αρκετά και αντανακλούν τους προβληματισμούς
σε διεθνές επίπεδο. Λόγω της πολυσυλλεκτικότητας των μελών μας, επιβάλλεται να
υπάρχει μεγάλο εύρος θεμάτων που να ενδιαφέρει Ρευματολόγους, Ορθοπαιδικούς,
Ενδοκρινολόγους, Γυναικολόγους, ενώ πρέπει να αποτελεί πόλο ενδιαφέροντος και
για άλλες ειδικότητες που χειρίζονται περιστατικά ασθενών με μεταβολικά νοσήματα
των οστών.
Θα παρουσιαστούν δεδομένα που αφορούν όλα τα νεότερα επιστημονικά και κλινικά
επιτεύγματα.
Και αυτή την χρονιά, συνεχίζεται η μέχρι τώρα καλή συνεργασία μας με το Ελληνικό
Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, με επιστημονική εκδήλωση
την πρώτη ημέρα του συνεδρίου μας.
Σας καλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου μας. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ευαγγελία Καταξάκη
Ρευματολόγος
Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2011-2012
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Συνοπτικό πρόγραμμα 19oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.

Συνοπτικό Επιστημονικό
Πρόγραμμα
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011
08.30 - 20.00
08.30 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30

Εγγραφές
Γενική Συνέλευση Μελών E.E.M.M.O.
Προφορικές Ανακοινώσεις
Στρογγύλη Τράπεζα
Στρογγύλη Τράπεζα
Διάλειμμα - Καφές
Στρογγύλη Τράπεζα
Μεσημβρινή Διακοπή
Κλινικό Φροντιστήριο
Στρογγύλη Τράπεζα
Διάλειμμα - Καφές
Διάλεξη
Διάλεξη
Τελετή Έναρξης
Δεξίωση Υποδοχής

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011
08.30 - 20.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.30

Εγγραφές
Προφορικές Ανακοινώσεις
Στρογγύλη Τράπεζα
Διάλειμμα -Καφές
Διαλέξεις
Διάλεξη
Μεσημβρινή Διακοπή
Meet the Expert
Διαλέξεις
Διάλειμμα - Καφές
Διάλεξη
Διάλεξη
Δορυφορικό Συμπόσιο

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011
08.00 - 14.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 14.15
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Εγγραφές
Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.
Προφορικές Ανακοινώσεις
Διάλεξη
Διάλειμμα - Καφές
Διαλέξεις
Συμπεράσματα – Λήξη Συνεδρίου
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Επιστημονικό
Πρόγραμμα
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011
08.30 - 20.00

Εγγραφές

08.30 - 09.00

Γενική Συνέλευση Μελών E.E.M.M.O.
(Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την Κυριακή, 9 Οκτωβρίου, ώρα 09.00)

09.00 - 10.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Ε. Κασκάνη - Ι. Κουλούρης
1. Μελέτη των δεικτών οστικού μεταβολισμού σε αγόρια με μυική δυστροφία Duchenne υπό κορτιζόνη
Ελένη Αθανασοπούλου¹, Άρτεμις Δουλγεράκη¹, Mαρίνα Κατσαλούλη², Κ. Σκιαδάς², Αικατερίνη Γεωργακοπούλου¹, Ι. Μονόπωλης¹,
Ειρήνη Βοσκάκη¹
1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας μεταβολικών νοσημάτων οστών και μετάλλων, Αθήνα
2. Μονάδα Νευρομυικών Παθήσεων, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
2. Επίδραση της μηχανικής φόρτισης στην ογκομετρική οστική πυκνότητα και οστική γεωμετρία σε μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό
Γ. Μίχας, Σ. Τουρνής, Ι. Αντωνίου, Α. Γαλανός, Γ. Τροβάς, Ι. Χριστοδούλου, Ι. Δοντά, Γ. Λυρίτης, Ν. Παπαϊωάννου
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών
3. Η επίδραση της χορήγησης βιταμίνης D ή καλσιτριόλης στα επίπεδα πλάσματος του ινοβλαστικού αυξητικού
παράγοντα 23 (FGF23) σε γυναίκες με ανεπάρκεια βιταμίνης D
Θ. Γεωργούλας1, Σ. Τουρνής1, Ευαγγελία Κωνσταντέλου2, Α. Γαλανός1, Ι. Φατούρος3, Γ. Τροβάς1, Ν. Παπαϊωάννου1, Γ. Λυρίτης1
1. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Nοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών
2. Διαγνωστικό Κέντρο «ΛΑΜΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗ», Αθήνα
3. Τμήμα Φυσικής Αγωγής, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
4. Χρονολογική αξιολόγηση της δραστικότητος του ασβεστιομιμητικού Mimpara στον πρωτοπαθή
υπερπαραθυρεοειδισμό (1θή ΥΠΘ)
Φωτεινή Χ. Μαλανδρίνου, Αικατερίνη Ι. Ψαρρού, Π.Ν. Συγκελλάκης
Τμήμα Ενδοκρινολογίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
5. Οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH) χωρίς παθολογική μετάλλαξη του CaSR και με ανταπόκριση στο ασβεστιομιμητικό Cinacalcet (Mimpara)
Φωτεινή Χ. Μαλανδρίνου, Π.Ν. Συγκελλάκης
Τμήμα Ενδοκρινολογίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Αγιος Σάββας», Αθήνα

10.00 - 11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
Συντονιστής: Σ. Τουρνής
Εισηγήσεις:
• Νεότερα δεδομένα στην ομοιοστασία του φωσφόρου. Φωσφατονίνες-Αισθητήρες φωσφόρου
Σ. Τουρνής
• Κλινική και θεραπευτική προσέγγιση υποφωσφοραιμικών διαταραχών
Α. Αναστασιλάκης
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11.00 - 12.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Θέμα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συντονιστής: Ι. Δοντά
Εισηγήσεις:
• Πειραματικά πρότυπα και τεχνικές για τη μελέτη της πειραματικής οστεοαρθρίτιδας
Α. Δανούρδης
• Η δράση των αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων στην πειραματική οστεοαρθρίτιδα
Κ. Σταθόπουλος

12.00 - 12.30

Διάλειμμα - Καφές

12.30 - 14.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Θέμα: ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
Συντονιστής: Φ. Καλδρυμίδης
Εισηγήσεις:
• Αίτια οστικής απώλειας σε παιδιά και εφήβους
Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου
• Παιδιατρική DXA: Νεότερα δεδομένα
Α. Μπαλανίκα
• Διαταραχές οστικού μεταβολισμού στη μεσογειακή αναιμία
Αικ. Σαριδάκη

14.00 - 16.00

Μεσημβρινή Διακοπή

14.00 - 16.00

Κλινικό Φροντιστήριο
Ανδρική οστεοπόρωση
Φ. Παπαδοπούλου - Γ. Τροβάς

16.00 - 17.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Θέμα: ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ
Συντονιστής: Α. Δρόσος
Εισηγήσεις:
• Φλεγμονή και οστική απορρόφηση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα
I. Πάκας
• Φλεγμονή και οστικός σχηματισμός στην αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα
Αικ. Κατσαλήρα
• Δράση βιολογικών παραγόντων στα οστά
Σ. Ασλανίδης

17.30 - 18.00

Διάλειμμα - Καφές

18.00 - 18.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Θ. Καραχάλιος
New strategies of osteoporosis: Mechanism of action of the new agent
Η. Resch

18.30 - 19.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ε. Καταξάκη
Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης με SERM
Π. Μάκρας
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19.00 - 20.30

Τελετή Έναρξης
• Χαιρετισμοί
• Απονομή βραβείων «Αλέξανδρος Κάλος»
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
• 25 χρόνια Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.
Γ. Λυρίτης
• Η πενταετής εμπειρία μετεκπαιδευτικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου (e-school)
Ε. Καταξάκη
• Νεότερη φιλοσοφία και επιστήμη στις σχολές των Ιωαννίνων (17ος-19ος αιώνας)
Κ. Πέτσιος

20.30

Δεξίωση Υποδοχής

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011
08.30 - 20.00

Εγγραφές

09.00 - 10.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Αθ. Καρπώνης - Θ. Τεμεκονίδης
1. Η Ευρωπαϊκή μελέτη παρατήρησης για την τεριπαρατίδη (EFOS): Κύρια σημεία από την Ελληνική εμπειρία
Κ. Αλουμανής1, Ε. Δροσινός1, Ι. Ραμπίδης2, Ι. Φαρχατ2, Δ. Καρράς3 για την Ελληνική ομάδα μελέτης EFOS
1. Ιατρικό Τμήμα Φαρμασέρβ-Lilly
2. Ιδιώτης Ιατρός
3. Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, Αθήνα
2. Διερεύνηση του ρολου του αυξητικού παράγοντα πλειοτροπίνη (PTN) ως στόχου για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης
ή/και οστικών μεταστάσεων με τη χρήση οστεοβλαστών in vitro
Μαργαρίτα Λάμπρου1, Μαρίνα Κουτσιούμπα1, Σωτηρία Τσιρμούλα1, Ά. Κασπίρης2, Ευαγγελία Καταξάκη3, Η. Βασιλειάδης2,
Ευαγγελία Παπαδημητρίου1
1. Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
2. Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3. Ρευματολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3. Συσχέτιση οστικής και μυικής επιφάνειας διατομής στα κάτω άκρα παραπληγικών και σύγκριση με μάρτυρες
Ι. Διονυσιώτης1, Γ. Τροβάς2, Ν. Παπαϊωάννου2, Γ. Λυρίτης2
1. Τμήμα Αποκατάστασης, Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Αμυνταίου, Φλώρινα
2. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Nοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
4. Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σε παιδιά και εφήβους με χρόνια νοσήματα
Δ. Τσιαμασφίρου, Ν. Δρης, Γ. Κυριακόπουλος, Η. Κοσμίδης, Ι. Πασπάτη
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
5. Δυναμικό των βλαστοκυττάρων του οδοντικού πολφού για οστεοποίηση σε πειραματικό μοντέλο προκλητού
κατάγματος επίμυων
Σ. Ζάκκας1, Ευθυμία Κιτράκη2, Α. Σταματάκης3, Ευαγγελία Διαμαντή2, Φωτεινή Στυλιανοπούλου3, Θ. Παπαπολυχρονίου1
1. Ορθοπαιδική Κλινική ΝΙΜΤΣ
2. Τμήμα Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
3. Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
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10.00 - 11.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συντονιστής: Η. Ευθυμίου - Ν. Γεωργακόπουλος
Εισηγήσεις:
• Αντινεοπλασματική θεραπεία και οστά
Π. Κόκκορης
• Πτώσεις και πρόληψη καταγμάτων
Γ. Αντύπας
• Συμμόρφωση και θεραπευτικό αποτέλεσμα
Αικ. Σφυρόερα

11.30 - 12.00

Διάλειμμα - Καφές

12.00 - 12.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Καπετάνος
Διαδοχικά θεραπευτικά σχήματα για την οστεοπόρωση. Μελλοντικές προοπτικές και δυνατότητες
Σ. Παπαπούλος

12.30 - 13.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Βαϊόπουλος
Eκτίμηση-θεραπεία και πρόληψη της έλλειψης βιταμίνης D
Φ. Παπαδοπούλου

13.00 - 13.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Λυρίτης
Eνισχύοντας την αντοχή του οστού με το ρανελικό στρόντιο.
Διαφορές με τα άλλα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα
Γ. Τροβάς

13.30 - 16.30

Μεσημβρινή Διακοπή

13.30 - 16.30

Meet the Expert *
Διαχείριση της οστεοπόρωσης στην καθημερινή κλινική πρακτική
Σ. Παπαπούλος

13.30 - 15.00
15.00 - 16.30

• Ομάδα Α’
• Ομάδα Β’

16.30 - 17.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Δ. Καρράς
Οστικοί βιοχημικοί δείκτες: Κλινική χρησιμότητα
Σ. Πολύζος

17.00 - 17.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Παπαϊωάννου
Bone biopsy – methodology – indication and therapeutic consequences
H. Resch

* Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων παρακαλούνται οι σύνεδροι να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη "Συνάντηση με τον Ειδικό"
στη γραμματεία του συνεδρίου, μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή ή το πρωί της ίδιας ημέρας, το αργότερο έως τις 12:00.
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17.30 - 18.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. Γεωργούλης
Από το κλινικό κάταγμα στη θεραπεία της οστεοπόρωσης
Χρ. Κοσμίδης

18.00 - 18.30

Διάλειμμα - Καφές

18.30 -19.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Θ. Καραχάλιος
Γιατί θεραπεύουμε, ποιον θεραπεύουμε, πότε θεραπεύουμε στο ιατρείο οστεοπόρωσης.
Θεραπευτικά διλήμματα και επιλογές
Γρ. Σκαραντάβος

19.00 - 19.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Σ. Ασλανίδης
Παραθορμόνη 1-84: Αποκαθιστώντας ξανά την οστική μάζα και αντοχή με νέο οστούν
Ε. Καταξάκη

19.30 - 20.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Θέμα: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Συντονιστής: Δ. Χατζηδάκης
Εισηγήσεις:
• Αλενδρονάτη και βιταμίνη D: Η ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση στην οστεοπόρωση
Α. Ηλιόπουλος
• Odanacatib: Αποτελέσματα 5ετίας
Σ. Παπαπούλος

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011
08.00 - 14.00

Εγγραφές

09.00 - 10.00

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.

10.00 - 11.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Χ. Μπερμπερίδης - Φ. Τσιβίκης
1. Διαφορές οστικής αντοχής, πυκνότητας και γεωμετρίας μεταξύ γυναικών με ιστορικό καταγμάτων ισχίου και χωρίς
Κ. Σταθόπουλος, Ε. Ατσάλη, Η. Μπουρνάζος, Α.Β. Ζούμπος, Γ. Σκαραντάβος
Μονάδα Μεταβολισμού Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2. Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των οστικών πυκνοτήτων των οσφυϊκών σπονδύλων: επίπτωση, εντόπιση και
κλινική σημασία
Α. Μυλωνάκης, Μ. Πέππα, Ι. Ανδρουλάκης, Α. Παπαευσταθίου, Ε. Γαρόφλος, Σ.Α. Ράπτης, Γ. Δημητριάδης, Δ. Χατζηδάκης
Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
3. Ολόσωμη και περιοχική ανάλυση της σύστασης σώματος Ελληνίδων με DXA: η εξάρτηση από την ηλικία
Σ.Ι. Θεοδώρου, T. Καλέφ-Εζρά
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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4. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αντίδρασης οξείας φάσης μετά από έγχυση ζολενδρονικού οξέος σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα
Α.Δ. Αναστασιλάκης1, Σ.Α. Πολύζος2, Π. Μάκρας3, Γ. Σακελλαρίου4, Η. Μπισμπινάς5, Αθηνά Γκιομίση6, Σ. Δελαρούδης1,
Σ. Γέρου7, Ίρις Μπαλαούρη7, Δ. Οικονόμου8, Σ.Ε. Παπαπούλος9
1. Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
2. Β΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
3. Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδη Διαβήτη, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
4. Ρευματολογικό Τμήμα, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
5. 1η Ορθοπεδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
6. Γυναικολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
7. Εργαστήρια «Ανάλυση», Θεσσαλονίκη
8. Βιοχημικό Εργαστήριο, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
9. Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Leiden, Leiden, Ολλανδία
5. Παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση σε δείγμα Ελληνικού ανδρικού πληθυσμού
Γ. Τροβάς, Ν. Παπαϊωάννου, Β. Μπαρούτσου για την Ομάδα Ερεύνης της Μελέτης Ηippocrates
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Nοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
11.00 - 11.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρειο: Ν. Παπαϊωάννου
Οικονομία και διαχείριση της οστεοπόρωσης: Επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας και την κοινωνία
Γ. Κυριόπουλος

11.30 - 12.00

Διάλειμμα - Καφές

12.00 - 12.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ι. Γιώβος
Οστά και λιπώδης ιστός
Α. Τσατσούλης

12.30 - 13.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Δ. Μέμμος
Νεφρική νόσος και οστά
Α. Γεράκης

13.00 - 13.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χρ. Κοσμίδης
Αναγνώριση και εκτίμηση του κινδύνου οστεοπορωτικού κατάγματος στο γενικό πληθυσμό
M. Ποτούπνης

13.30 - 14.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ι. Γιώβος
Η οστεοκαλσίνη σε ρόλο ενεργειακού συντονιστή: Μία εκκρεμής υπόθεση
M. Γιαβροπούλου

14.00 - 14.15
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19th ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC SOCIETY FOR
THE STUDY OF BONE METABOLISM (HSSBM)

Scientific Programme
Friday, October 7, 2011
08.30 - 20.00

Registration

08.30 - 09.00

General Assembly of H.S.S.B.M.
(If there will not be a quorum, it will be repeated on Sunday the 9th of October, at 09.00)

09.00 - 10.00

FREE PAPERS
Chair: E. Kaskani - I. Koulouris

10.00 - 11.00

ROUND TABLE
Topic: METABOLISM OF PHOSPHORUS AND DISEASES OF THE SKELETON
Moderator: S. Tournis
Lectures:
• Current trends in homeostasis of phosphorus. Phosphatonins-Phosphate sensors
S. Tournis
• Clinical and therapeutic approach of hypophosphatemic disorders
Ath. Anastasilakis

11.00 - 12.00

ROUND TABLE
Topic: EXPERIMENTAL OSTEOARTHRITIS. METHODS AND APPLICATIONS
Moderator: I. Dontas
• Experimental models and techniques for the study of experimental osteoarthritis
A. Danourdis
• The effect of antiosteoporotic drugs in experimental osteoarthritis
K. Stathopoulos

12.00 - 12.30

Coffee Break

12.30 - 14.00

ROUND TABLE
Topic: BONE DISEASE IN CHILDREN
Moderator: F. Kaldrimidis
Lectures:
• Causes of bone loss in children and adolescents
Ε. Vlachopapadopoulou
• Paediatric DXA: Innovations
Α. Balanika
• Disorders of bone metabolism in thalassemia
Ek. Saridaki

14.00 - 16.00

Lunch - Free time
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14.00 - 16.00

Clinical workshop
Osteoporosis in men
F. Papadopoulou - G. Trovas

16.00 - 17.30

ROUND TABLE
Topic: INFLAMMATORY DISEASES AND BONE
Moderator: Α. Drosos
Lectures:
• Inflammation and bone loss in rheumatoid arthritis
I. Pakas
• Inflammation and bone formation in ankylosing spondylitis
Ek. Katsalira
• The effects of biological agents on bone
S. Aslanidis

17.30 - 18.00

Coffee Break

18.00 - 18.30

LECTURE
Chair: Th. Karachalios
New strategies of osteoporosis: Mechanism of action of the new agent
Η. Resch

18.30 -19.00

LECTURE
Chair: Ε. Kataxaki
New therapeutic approach in the treatment of postmenopausal osteoporosis with SERM
P. Makras

19.00 - 20.30

Opening ceremony
• Salutations
• “Αlexandros Kalos” awards
LECTURES
• 25 years H.S.S.B.M.
G. Lyritis
• 5-year experience of interactive postgraduate courses (e-school)
E. Kataxaki
• Modern philosophy and science in schools of Ioannina (17th-19th century)
K. Petsios

20.30

Welcome Reception

Saturday, October 8, 2011
08.30 - 20.00

Registration

09.00 - 10.00

FREE PAPERS
Chair: Ath. Karponis - Th. Temekonidis

10.00 - 11.30

ROUND TABLE
Topic: UPDATES
Moderators: H. Efthimiou - N. Georgakopoulos
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Lectures:
• Anticancer therapy and bone
P. Kokkoris
• Falls and prevention of fractures
G. Antypas
• Compliance and therapy result
Ek. Sfyroera
11.30 - 12.00

Coffee Break

12.00 - 12.30

LECTURE
Chair: G. Kapetanos
Consecutive therapeutic schemes for osteoporosis. Future directions and abilities
S. Papapoulos

12.30 - 13.00

LECTURE
Chair: G. Vaiopoulos
Evaluation – therapy and prevention of vitamin D deficiency
F. Papadopoulou

13.00 - 13.30

LECTURE
Chair: G. Lyritis
Reinforcing bone strength with strontium ranelate. Differences with other antiosteoporotic drugs
G. Trovas

13.30 - 16.30

Lunch - Free time

13.30 - 16.30

Meet the Expert *
Management of osteoporosis in clinical practice
S. Papapoulos

13.30 - 15.00
15.00 - 16.30

• Group Α’
• Group Β’

16.30 - 17.00

LECTURE
Chair: D. Karras
Bone biochemical indices. Clinical applications
S. Polyzos

17.00 - 17.30

LECTURE
Chair: Ν. Papaioannou
Bone biopsy – methodology – indication and therapeutic consequences
H. Resch

17.30 - 18.00

LECTURE
Chair: Α. Georgoulis
The way from the clinical fracture to the osteoporosis treatment
Chr. Kosmidis

* Due to the limited number of participants, everyone interested is kindly requested to indicate his participation in "Meet the Expert" at the secretariat
of the Meeting, at least the previous day or by 12:00 of the same day of the session.
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18.00 - 18.30

Coffee Break

18.30 -19.00

LECTURE
Chair: Th. Karachalios
Why, whom and when we treat at the osteoporosis clinic. Therapeutic dilemmas and alternatives
Gr. Skarantavos

19.00 -19.30

LECTURE
Chair: S. Aslanidis
Parathormone 1-84: Restoring bone mass and strength with new bone
Ε. Kataxaki

19.30 - 20.30

SATELLITE SYMPOSIUM
Topic: PRESENT AND FUTURE FOR THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
Moderator: D. Hadjidakis
Lectures:
• Alendronate and vitamin D: the complete therapeutic approach of osteoporosis
Α. Iliopoulos
• Odanacatib: 5-year results
S. Papapoulos

Sunday, October 9, 2011
08.00 - 14.00

Registration

09.00 - 10.00

Annual General Assembly of H.S.S.B.M.

10.00 - 11.00

FREE PAPERS
Chair: Ch. Berberidis - F. Tsivikis

11.00 - 11.30

LECTURE
Chair: N. Papaioannou
Economy and management of osteoporosis: health services and social effects
J. Kyriopoulos

11.30 - 12.00

Coffee Break

12.00 - 12.30

LECTURE
Chair: I. Giovos
Bone and adipose tissue
A. Tsatsoulis

12.30 - 13.00

LECTURE
Chair: D. Memmos
Renal disease and bone
A. Gerakis
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Scientific programme of the 19th Annual HSSBM Congress

13.00 - 13.30

LECTURE
Chair: Chr. Kosmidis
Detection and estimation of fracture risk in the general population
M. Potoupnis

13.30 - 14.00

LECTURE
Chair: I. Giovos
Osteocalcin as metabolic coordinator: an unresolved issue
M. Yavropoulou

14.00 - 14.15

Conclusions - End of Meeting
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Δ ΙΑΛΕΞΕΙΣ
New strategies of osteoporosis: Mechanism of action of the new agent
H. Resch
Although there are more and more substances available for an effective osteoporosis treatment presently developed, there is evidence
that the antifracture benefits of all therapies is limited and associated
with more or less disadvantages. In this context the development of additional agents and new therapeutic strategies is necessary. An agent
which has already successfully passed phase III fracture trial Denosumab is a fully human monoclonal antibody to RANKL that blocks the
binding to RANK, inhibiting the development and activity of osteoclasts,
decreasing bone resorption, and increasing bone density. Denosumab
results in a rapid decrease in both bone resorption and subsequently
bone formation markers and in an almost linear increase of BMD in
spinal and peripheral measurimg areas. As another principle of action
Odanacatib is inhibiting cathepsin K, a cysteine protease produced by
osteoclasts that degrades type 1 collagen. Since cathepsin K is relatively
specific to osteoclasts, it represents a promising candidate for drug development, and preclinical studies have emonstrated that odanacatib
has profound effects on bone resorption with few off-target effects.
Odanacatib is currently being examined in a large trial with fracture
endpoints. The fundamental discovery of sclerostin and diseases associated with its deficiency has led to new concepts of anabolic therapy.
The basic role of sclerostin as a regulator of the Wnt signaling pathway
has already been published. In animal studies antibodies against sclerostin showed an impressive promotion of rapid bone formation. Substantial increases in mineralisation rates and in trabecular bone take
place rapidly without increase in resorption processes. These observations and the results of ongoing the phase II and even III trials may l
lead to and proof a new concept to anabolic therapy for the skeleton.

Activin A is a polypeptide displaying a diversity of biological effects
and belongs to the TGFβ superfamily of ligands. Activin A, B and C bind
to specific type II receptors (activin-receptors IIA (ActRIIA) and IIB (ActRIIB)
and factors like the bone morphogenetic proteins 7 and 2 (BMP-7, BMP2), hence these ligands compete for the binding sites. Serum activin
levels are elevated in the elderly. Sotatercept (ACE-011), displaying
activin antagonistic efficacy exerts dual effects in bone in that it displays
both strong anabolic efficacy combined with antiresorptive effects. Moreover, in a mouse model of androgen deficiency marked muscle anabolic
effects have been demonstrated as well as a reduction of adipose tissue.
Calcium-sensing-receptor-antagonists belong also to the class of
osteo-anabolic drugs. Preclinical results reveal promising results, while
some human studies have failed to confirm the expectations so far.
Most recent basic research has shown that both the “canonical”
Wnt signaling pathway with β-catenin as its key downstream effector
as well as the “non-canonical” Wnt/Ca++ pathway, which uses intracellular Ca++ as “second messenger”, play a key role in the control of
bone remodeling. The Wnt signaling cascades coordinate the multiple
phases in the process of bone formation (from osteogenic differentiation
of pluripotent mesenchymal stem cells to matrix maturation and mineralization by fully differentiated osteoblasts and osteocytes), and also
regulate differentiation and activation of osteoclasts. Modulation of efficiency of Wnt-activated pathways, e.g. by co-stimulatory signals from
pathways activated by RANK/RANKL, PTH, 1,25-(OH)2D3/VDR, and
Ca++/CaR, or by blocking Wnt-Inhibitors like Dkk-1 and sclerostin, respectively, may provide clinical relevant means for prevention and therapy of primary and secondary osteoporosis in the future.

Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης με SERM
Π. Μάκρας
Η οστεοπόρωση αφορά περίπου 200 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, ενώ μία στις τρεις γυναίκες άνω των 50 είναι πιθανό να υποστεί
ένα οστεοπορωτικό κάταγμα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Η οξεία πτώση
των επιπέδων των οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση είναι μια σημαντική
παράμετρος που συμβάλλει στην ανάπτυξη της νόσου στις γυναίκες, διαταράσσοντας την ισορροπία οστεοκλαστών – οστεοβλαστών υπέρ των πρώτων. Η διαταραχή αυτή του οστικού μεταβολισμού προκαλεί ταχεία απώλεια
της οστικής πυκνότητας καθώς και διαταραχή της μικρο-αρχιτεκτονικής
των οστών, ενώ πρόσθετοι παράγοντες όπως η ηλικία, το βάρος, οι διαιτητικές συνήθειες, και το οικογενειακό ιστορικό, συμβάλλουν επίσης στην
αύξηση του κινδύνου για οστεοπορωτικά κατάγματα.
136 Oστούν

Οι προτεινόμενες θεραπευτικές αγωγές για την μετεμμηνοπαυσιακή
οστεοπόρωση περιλαμβάνουν τα διφωσφονικά, την τεριπαρατίδη και την
1-84 παραθορμόνη, το ρανελικό στρόντιο, το denosumab, και τους εκλεκτικούς τροποποιητές των οιστρογονικών υποδοχέων (SERM).
Τα SERM είναι μια ετερογενής κατηγορία ουσιών που ασκούν τις φαρμακολογικές δράσεις τους στους υποδοχείς των οιστρογόνων (ERα και
ERβ). Διαφέρουν μεταξύ τους στην ικανότητά τους να ενεργούν άλλοτε
ως αγωνιστές και άλλοτε ως ανταγωνιστές στους διαφόρους ιστούς (οστά,
μαστός, μήτρα, κ.τ.λ.). Το ιδανικό SERM θα πρέπει να προστατεύει από
τα οστεοπορωτικά κατάγματα, τον καρκίνο του μαστού, τη διέγερση του
ενδομητρίου και τα αγγειοκινητικά συμπτώματα, να προσφέρει καρδιαγ-
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γειακή προστασία και να διατηρεί την υγεία του κόλπου και της ουροδόχου
κύστης, με ένα αποδεκτό προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας. Η ραλοξιφαίνη είναι διαθέσιμη στις περισσότερες χώρες και έχει εγκριθεί για την
πρόληψη και θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης έχοντας
αποδεδειγμένη προστασία έναντι των σπονδυλικών καταγμάτων, αλλά
υπολείπεται στην καρδιαγγειακή προστασία. Η βαζεδοξιφένη, είναι ένα
νέο SERM που παρουσιάζει προφίλ παρόμοιο με της ραλοξιφαίνης, αλλά
εκτός της σημαντικής προστασίας που προσφέρει από τα σπονδυλικά κα-

τάγματα και το θετικό λιπιδαιμικό προφίλ της, προστατεύει και από τα μη
σπονδυλικά κατάγματα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (Tscore <-3,0 αυχένα μηριαίου ή/και ≥1 σπονδυλικά κατάγματα). Παράλληλα, προστατεύει
το ενδομήτριο, ενώ επιτρέπει και το συνδυασμό της με συζευγμένα οιστρογόνα. Οι αλληλεπιδράσεις της με άλλα, συχνά χρησιμοποιούμενα
φάρμακα είναι σπάνιες και παρουσιάζει παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες με τη ραλοξιφαίνη. Η βαζεδοξιφένη έχει εγκριθεί και διατίθεται ήδη
σε ορισμένες χώρες (Ιαπωνία, Ισπανία, Ελβετία και Ιταλία).

25 χρόνια ΕΕΜΜΟ
Γ. Λυρίτης
Για εκείνους που η διάγνωση και η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
αποτελεί μία απλή διαδικασία εφόσον γνωρίζουν να διαβάζουν μια μέτρηση
οστικής πυκνότητας καθώς επίσης είναι εξοικειωμένοι να συνταγογραφούν
τα εγκεκριμένα για την θεραπεία της οστεοπόρωσης, είναι παράδοξος ο
ισχυρισμός ότι η γνώση και η σωστή αντιμετώπιση του νοσήματος αυτού
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και ότι δεν είναι υπερβολή ότι απαιτείται η επαρκής γνώση όλων σχεδόν των τομέων της εσωτερικής παθολογίας. Είναι
βέβαια λογικό ότι εκείνος που επιθυμεί να εμβαθύνει στο γνωστικό αντικείμενο των μεταβολικών νοσημάτων των οστών, συνειδητοποιεί σύντομα
το προαναφερόμενο επιχείρημα. Η πολυπλοκότητα λοιπόν αυτή άρχισε
να γίνεται και στην Ελλάδα αντιληπτή δειλά στη δεκαετία του ‘70 με τη
διοργάνωση αρχικά αραιών και περιορισμένης έκτασης θεματικών εκδηλώσεων σχετικών με τα μεταβολικά νοσήματα επιστημονικών εκδηλώσεων
και την εμφάνιση κλινικών μελετών και δημοσιεύσεων πάνω στο γνωστικό
αντικείμενο. Η κινητικότητα αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων
και συνεργασιών ανάμεσα σε γιατρούς και επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων αλλά και αρκετά απομακρυσμένων επιστημών (π.χ. μηχανολόγων, χημικών, φυσικών κ.λπ.).
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και με την ευκαιρία επιστημονικών
διοργανώσεων μεγαλύτερης έκτασης έλαβα την πρωτοβουλία της συνένωσης ενός αρχικού πυρήνα από μόνο 4 αρχικά άτομα που άρχισε να προετοιμάζει την ιδέα δημιουργίας ενός επίσημου επιστημονικού οργάνου που
να εκπροσωπεί τα μεταβολικά νοσήματα των οστών και φυσικά να προωθεί
τους κοινούς στόχους. Για την ιστορία θα ήθελα αναφέρω τα ονόματα των
υπόλοιπων τριών φίλων της εποχής αυτής. Ο Στέλιος Σμπυράκις, τότε διευθυντής του Τμήματος Μεταβολισμού Μετάλλων του Ινστιτούτου Υγείας
Παιδιού και μετά Καθηγητή Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης που δυστυχώς χάσαμε νωρίς, τον επίσης αδόκητα χαμένο Νίκο Θαλασσινό, Διευθυντή της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και Πρόεδρο της
Ελληνικής Ενδροκρινολογικής Εταιρείας και τον ρευματολόγο κ. Βασίλη
Θούα, τότε Διευθυντή της Ρευματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΚΑΤ.
Αυτή η ομάδα ήταν πρακτικά εκείνοι που κατά τις αρχαιρεσίες της 3ης
Οκτωβρίου 1986, συγκέντρωσαν τις απαραίτητες υπογραφές στο αμφιθέατρο του «ΝΜΤΣ» από τα ιδρυτικά μέλη της νεοσύστατης Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) και τα οποία παραθέτω με αλφαβητική σειρά:
Κ. Ανδρουλάκης, Ε. Βοσκάκη, Π. Δημητρίου, Μ. Ζολινδάκη, Δ. Ιωακειμίδης,

Α. Κάλος, Θ. Καρπάθιος, Γ. Λυρίτης, Χρ. Μεγγρέλη, Δ. Μισιτζής, Β. Μπουροπούλου, Ξ. Νικολαίδου, Σ. Παπάζογλου, Β. Παπαθανασίου, Θ. Παπαπολυχρονίου, Γ. Σάπκας, Στ. Σμπυράκις, Π. Σουκάκος, Ε. Χατζηόλου.
Για την επιλογή του προτεινόμενου προέδρου του Σωματείου επιδιώχθηκε μια για την εποχή προσωπικότητα στον χώρα και έτσι προτάθηκε ο
τότε καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ. Πέτρος Λαπατσάνης. Πρώτος γραμματέας ανέλαβε ο υποφαινόμενος.
Η πορεία της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. μέσα σε αυτή την 25ετία συμπληρώθηκε με
σειρά άλλων σημαντικών καινοτομιών και εξελίξεων. Πράγματι από το
έτος 1992 καθιερώθηκε το ετήσιο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο., ενώ από το
έτος 1990 εκδίδεται ανελλιπώς το περιοδικό «ΟΣΤΟΥΝ», το οποίο είναι
και το επίσημο επιστημονικό όργανο της εταιρείας. Οι επιτυχίες αυτές
(μαζί με πολλές άλλες) οφείλονται ουσιαστικά στην άοκνη προσπάθεια
των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και ασφαλώς των εκάστοτε
Προέδρων, τους οποίους ας μου επιτραπεί να συγχαρώ και να ευχαριστήσω
προσωπικά για τον ενθουσιασμό τους και την εν γένει συμβολή τους. Τα
ονόματα των Προέδρων αναφέρονται τιμητικά με τη χρονολογική σειρά
της θητείας τους:
1987-1988: Π. Λαπατσάνης
1989-1990: Γ. Λυρίτης
1991-1992: Α. Κάλος†
1993-1994: Κ. Κεχαγιόγλου†
1995-1996: Ν. Τσακαλάκος
1997-1998: Γ. Καπετάνος
1999-2000: Δ. Καρράς
2001-2002: Δ. Χατζηδάκης
2003-2004: Γ. Λατσός
2005-2006: Γρ. Σκαραντάβος
2007-2008: Γ. Τροβάς
2009-2010: Θ. Καραχάλιος
2011-2012: Ε. Καταξάκη
Το μεγαλύτερο όμως εύσημο πρέπει να δοθεί στα Μέλη και τους φίλους
της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο., άτομα διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων και επιστημών που
κατενόησαν την σημασία της πολυπαραγοντικής συνεργασίας στην προώθηση των μεταβολικών νοσημάτων των οστών και που με τις επιστημονικές τους ομιλίες και συνέβαλαν στην αναγνώριση του έργου αυτού του
επιστημονικού σωματείου.
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Νεότερη φιλοσοφία και επιστήμη στις σχολές των Ιωαννίνων (17ος-19ος αιώνας)
Κ.Θ. Πέτσιος
Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε – κυρίως
μέσα από ανέκδοτες πηγές– ορισμένες όψεις της φιλοσοφικής και επιστημονικής συζήτησης που διεξήχθη στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια του
17ου, του 18ου και του 19ου αιώνα, έτσι ώστε να ιχνογραφηθεί το πεδίο της
πνευματικής ανάπτυξης που συντελέσθηκε στα όρια της συγκεκριμένης
«τοπικότητας» και να διακριβωθούν οι σχέσεις με τα ευρωπαϊκά ρεύματα
ιδεών. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα απουσιάζει από
τα Ιωάννινα ένα θεσμοθετημένο κέντρο σπουδής, καλλιεργούνται όμως
σύμφωνα με τις χειρόγραφες πηγές τα εγκύκλια γράμματα και υφίστανται
συγκροτημένοι πυρήνες λογιοσύνης. Από τα σχετικά τεκμήρια συμπεραίνουμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον για την παραγωγή νομοκανονικών κειμένων,
διδάσκονταν και υπομνηματίζονταν τα έργα του Αριστοτέλη, κυρίως τα λογικά και τα φυσικά του συγγράμματα, καθώς και το Περί Ψυχής, ενώ ένας
εκ των διδασκόντων την περίοδο αυτή, ο Νικηφόρος Πριγγιλεύς (α’ μισό
του 17ου αι.), μετέφρασε το έργο του Διοσκουρίδη στην καθομιλουμένη.
Στον ύστερο 17ο αιώνα οι προσφερόμενες γνώσεις διαβαθμίζονται σε «εγκύκλια μαθήματα» και σε «επιστημονικά» ή «θεωρητικά μαθήματα», τα
οποία διδάσκονταν στην «δημοσία», σύμφωνα με την ορολογία των σχετικών εγγράφων, «Σχολή Γκιόνμα» και με τη διδασκαλία του Βησσαρίωνος
Μακρή († 1699) μορφοποιήθηκε το πεδίο της επιστημονικής μαθητείας.
Στα τέλη του 17ου και στις απαρχές του 18ου αιώνα έχει ήδη οριοθετηθεί
το πλαίσιο της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας, η οποία ερειδόταν στα κείμενα
του Αριστοτέλη, των Μαθηματικών, με άξονα την Αριθμητική Εισαγωγή
του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Νικόμαχου Γερασηνού και της Αστρονομίας, με βάση τα έργα του Κλεομήδους (Κυκλική θεωρία Μετεώρων) και
του Πρόκλου του Διαδόχου Περί Σφαίρας, Υποτύπωσις Αστρονομικών Υποθέσεων). Στα 1700 συνθέτει την ανέκδοτη έως σήμερα Αστρονομία του ο
Μελέτιος Γεωγράφος (1661-1714) με την οποία παρουσιάζεται το Ηλιοκεντρικό Σύστημα του Nicolaus Copernicus, ενώ με τη μετάφραση του
Αναστάσιου Παπαβασιλόπουλου († μέσα 18ου αι.) του Εγχειριδίου της αναζησάσης φυσικής φιλοσοφίας (1701) γνωστοποιείται στους πνευματικούς
κύκλους των Ιωαννίνων η φιλοσοφική – επιστημονική συζήτηση «περί
της πληθύος των Κόσμων» και του ενδεχομένου να κατοικούνται οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.

Με το έργο και τη διδασκαλία του Μεθοδίου Ανθρακίτη (1660-1748)
εγκαινιάζεται μία περίοδος γόνιμου προβληματισμού στον καμβά της φιλοσοφικής και επιστημονικής ερωτηματοθεσίας που διαμορφώθηκε στον
ευρωπαϊκό χώρο, και η παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη (1716-1806)
στην πόλη των Ιωαννίνων (Σχολή Μαρούτση, 1742-1745 / 1748-1752)
σηματοδοτεί τον αναπροσανατολισμό του περιεχομένου της φιλοσοφικής
και επιστημονικής σπουδής. Με τον Βούλγαρη τίθενται στο επίκεντρο της
φιλοσοφικής συζήτησης οι συμβολές των Νεοτέρων (του Descartes, του
Wolff του Locke, του Leibnitz και του Newton) και αναδιατάσσεται ο ορίζοντας του φιλοσοφικού προβληματισμού. Η νοητή γραμμή της νεωτερικής
διδασκαλίας του Βούλγαρη εκβάλλει στη Σχολή Καπλάνη, όπου με το πολύπτυχο έργο του Αθανάσιου Ψαλίδα (1767-1829) αποκρυσταλλώνεται
η νεότερη φιλοσοφία και διδάσκονται τα επιτεύγματα της σύγχρονής του
Φυσικής και Χημείας.
Στα Ιωάννινα του 19ου αιώνα ο οθωμανισμός ως θεσμοθετημένη εξουσία και παράσταση ηγεμονίας συνυπήρχε με τη συλλογική έκφραση των
τριών κοινοτήτων, της ορθόδοξης, της οθωμανικής και της εβραϊκής, ενώ
σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική δυναμική διεδραμάτιζε η Ζωσιμαία
Σχολή, της οποίας η πνευματική εμβέλεια ήταν αισθητή και στην ελεύθερη
Ελλάδα. Στα τέλη του 19ου αιώνα συγκροτούνται στα Ιωάννινα μορφές δημοσίου λόγου, που απηχούσαν τις κοινωνικές και πολιτιστικές οσμώσεις
της εποχής, ανάμεσα στις οποίες καθοριστική είναι η έκδοση της εφημερίδας «Γιάνγια – Ιωάννινα» (1869) και η ίδρυση της Φιλολογικής και Εμπορικής Λέσχης η «Πρόοδος» (1871), όπου διεξαγόταν σειρά επιστημονικών διαλέξεων. Την περίοδο αυτή στα Ιωάννινα έχουν αναπτυχθεί δυναμικοί πυρήνες λογιοσύνης και διερύνθηκαν οι δίαυλοι επικοινωνίας
με την Κωνσταντινούπολη (τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο) και με την
Αθήνα, ενώ ορισμένοι εκ των Εισηγητών ήταν Ιατροί, οι οποίοι σταδιοδρόμησαν ως καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ένας εξ αυτών, ο Δημήτριος Χασιώτης (1845-1897), στα «εν τη Λέσχη […] περί Μορφολογίας μαθήματά
του» το 1872-1873 παρουσίασε εκτενώς το περιεχόμενο της «Δαρβινείου
θεωρίας», αναφορά η οποία συνιστά μία από τις πρωιμότερες απηχήσεις
των απόψεων του Darwin (1871) στην ελληνική σκέψη.

Eνισχύοντας την αντοχή του οστού με το ρανελικό στρόντιο.
Διαφορές με τα άλλα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα
Γ. Τροβάς
Η κύρια διαφορά του ρανελικού στροντίου και των άλλων φαρμάκων
που χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
είναι ο τρόπος δράσης του. Το ρανελικό στρόντιο είναι, μέχρι στιγμής, το
μοναδικό φάρμακο που μετατοπίζει την ισορροπία του οστικού μεταβολισμού υπέρ της παραγωγής νέου, δυνατού και υγιούς οστού, και εξηγεί
την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά του κατά των σπονδυλικών, μη
σπονδυλικών αλλά και καταγμάτων ισχίου. Αυτό έχει καταδειχθεί σε διάφορα κυτταρικά μοντέλα και πειραματόζωα και έχει επιβεβαιωθεί σε με138 Oστούν

λέτες στον άνθρωπο, μέσω μέτρησης των βιοχημικών δεικτών οστικής
ανακατασκευής και βιοψιών.
Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι το ρανελικό στρόντιο δρα μέσω
διαφορετικών μηχανισμών στα οστικά κύτταρα. Οι οστεοβλάστες αποτελούν
τον κύριο στόχο του, αλλά εμπλέκονται επίσης και οι οστεοκλάστες και τα
οστεοκύτταρα. Είναι γνωστό ότι το στρόντιο είναι αγωνιστής των υποδοχέων
ανίχνευσης ασβεστίου (CaSR), που επηρεάζουν τη μετεξέλιξη των οστεοβλαστών. Επιπλέον, υπάρχουν αποδείξεις ότι το ρανελικό στρόντιο αυ-
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ξάνει επιπρόσθετα τη μετεξέλιξη των οστεοβλαστών μέσω υποδοχέων διαφορετικών από τους υποδοχείς CaSR.
Μέσω της άμεσης δράσης του στους οστεοβλάστες, το ρανελικό στρόντιο διεγείρει την παραγωγή νέου οστού. Το ρανελικό στρόντιο ενισχύει την
προοστεοβλαστική κυτταρική μετεξέλιξη, οδηγώντας σε αύξηση της δραστηριότητας οστικής παραγωγής των οστεοβλαστών και αυτό συνοδεύεται
από μείωση της διαφοροποίησης των προοστεοκλαστών και μείωση της
απορροφητικής δραστηριότητας των οστεοκλαστών.
Ο διπλός τρόπος δράσης του ρανελικού στροντίου ελέγχθηκε in vitro
και επιβεβαιώθηκε in vivo σε πειραματόζωα. Από την άλλη πλευρά, η
πρόσφατη ανακάλυψη ενός ενεργοποιητή υποδοχέα του συνδετικού μορίου
(RANKL) του πυρηνικού παράγοντα κάπα Β (RANK) επέτρεψε την αξιολόγηση των οστεοβλαστικών σημάτων που ρυθμίζουν την οστεοκλαστική διαφοροποίηση και λειτουργία. Η οστεοπροτεγερίνη (OPG) είναι μια πρωτεΐνη
που αναστέλλει τόσο τη διαφοροποίηση όσο και τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, εμποδίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ RANKL, που εκφράζεται από τους οστεοβλάστες και RANK (υποδοχέα του RANKL), που εκφράζεται από τους οστεοκλάστες. Ο μικρός λόγος OPG/RANKL μπορεί
επίσης να σχετίζεται με αύξηση της οστεοκλαστογένεσης και με απώλεια
οστικής μάζας και υπάρχουν δεδομένα ότι το ρανελικο στρόντιο επιδρά
θετικά στο μονοπάτι αυτό αυξάνοντας την OPG.
Σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες οστικής παραγωγής και απορρόφησης για να αξιολογηθεί η δράση του ρανελικoύ
στροντίου στον οστικό μεταβολισμό. Βρέθηκε ότι το ρανελικό στρόντιο αυξάνει
τους δείκτες οστικής παραγωγής και ταυτόχρονα μειώνει τους δείκτες οστικής
απορρόφησης. Στη μελέτη SOTI, από τον τρίτο μήνα και σε κάθε αξιολόγηση
στη συνέχεια, τα επίπεδα στον ορό της αλκαλικής φωσφατάσης των οστών
(b-ALP, δείκτης οστικής παραγωγής) ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα
ρανελικού στροντίου συγκριτικά με την ομάδα placebo (+8,1%, P<0,001).
Συγκριτικά με το placebo, τα διασταυρωτά συνδεδεμένα C-τελοπεπτίδια
του ορού (sCTX, δείκτης οστικής απορρόφησης) μειώθηκαν στην ομάδα
του ρανελικού στροντίου και παρέμειναν σημαντικά χαμηλότερα σε κάθε
αξιολόγηση από τον τρίτο μήνα αγωγής κι έπειτα. Το ρανελικό στρόντιο,
με το φυσιολογικό τρόπο δράσης, διεγείρει την οστική παραγωγή και μειώνει την οστική απορρόφηση, συνεπώς μετατοπίζει την ισορροπία του οστικού μεταβολισμού υπέρ της παραγωγής νέου οστού.
Βιοψίες οστών με τρισδιάστατη εκτίμηση μέσω αξονικής τομογραφίας
(microCT) κατέδειξαν σημαντική επίδραση στο σπογγώδες και φλοιώδες
οστό. Σε επίπεδο σπογγώδους οστού, το ρανελικό στρόντιο βελτιώνει τη
μικροαρχιτεκτονική του οστού. Σε σύγκριση με το placebo, το ρανελικό
στρόντιο αύξησε τον αριθμό των δοκίδων κατά +14% (P=0,05), μείωσε
το διαχωρισμό των δοκίδων κατά -16% (P=0,04) και βελτίωσε το δείκτη
του δομικού μοντέλου των δοκίδων κατά -22% (P=0,01), τροποποιώντας
τη δομή του σπογγώδους οστού από ραβδόμορφη σε πεπλατυσμένη.
Το ρανελικό στρόντιο αύξησε επίσης τις διαστάσεις του φλοιώδους
οστού αυξάνοντας το πάχος του κατά 18% (P=0,008), που αποτελεί τη
βασικότερη παράμετρο αντοχής των μακρών οστών, όπως το ισχίο. Η αγωγή με ρανελικό στρόντιο διεγείρει την παραγωγή σπογγώδους και φλοιώδους οστού, βελτιώνοντας έτσι τη μικροαρχιτεκτονική του οστού και αυξάνοντας την αντοχή τους. Τα αποτελέσματα από βιοψίες οστών ασθενών
υπό αγωγή με ρανελικό στρόντιο κατά τη διάρκεια των μελετών φάσης ΙΙΙ,
καταδεικνύουν δημιουργία νέου οστού με καλή δομή.
Έχει αποδειχθεί ότι το ρανελικό στρόντιο βελτιώνει τη μικροαρχιτεκτο-

νική του οστού και μειώνει τα σπονδυλικά, μη σπονδυλικά και τα κατάγματα
ισχίου σε μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές ασθενείς που δεν είχαν
λάβει αγωγή με άλλους παράγοντες. Πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύουν
ότι το ρανελικό στρόντιο είναι επίσης αποτελεσματικό σε ασθενείς με κατεσταλμένο οστικό μεταβολισμό. Ιστομορφομετρική εκτίμηση από βιοψίες
15 συζευγμένων οστών από ασθενείς που είχαν λάβει στο παρελθόν
αγωγή με διφωσφονικά για μεγάλο χρονικό διάστημα έδειξε ότι το ρανελικό
στρόντιο διεγείρει εκ νέου τις οστικές παραμέτρους.
Για πρώτη φορά σε μία μελέτη απευθείας αντιπαραβολής, συγκρίνονται
οι δράσεις του στροντίου 2 g/ημέρα στη μικροαρχιτεκτονική του οστού με
την αλενδρονάτη 70 mg/εβδομάδα σε οστεοπορωτικές γυναίκες.
Μετά από αγωγή 1 έτους, το ρανελικό στρόντιο αυξάνει σημαντικά τον
όγκο των οστών (BV/TV) κατά +30%, αυξάνει το πάχος των δοκίδων
(Tb.Th) κατά +10% και βελτιώνει τη διασύνδεση των δοκίδων. Η μικροδομή της άπω κνήμης αξιολογήθηκε με μία μη επεμβατική τεχνική αξονικής τομογραφίας υψηλής ανάλυσης (HR-pQCT, XtremeCT, Scanco Medical, Ελβετία) που εφαρμόστηκε σε 88 οστεοπορωτικές γυναίκες. Οι βασικές παράμετροι που αξιολογήθηκαν σε αυτή τη μελέτη σχετίζονταν με
τη μικροαρχιτεκτονική του οστού (δείκτης C.Th), και το σχετικό όγκο του
σπογγώδους οστού (όγκος οστού/όγκος ιστού, δείκτης BV/TV).
Επίσης εκτιμήθηκαν η οστική πυκνότητα και οι δείκτες οστικού μεταβολισμού. Σε αυτή την τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo, μελέτη, τα αρχικά χαρακτηριστικά των ασθενών (μέση±SD) ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (ηλικίας 63,7±7,4, και με T-score BMD οσφυϊκής μοίρας και ισχίου 2,7±0,9 και -2,0±0,8 αντίστοιχα). Μετά από 1 χρόνο,
διενεργήθηκε μία προγραμματισμένη ενδιάμεση στατιστική ανάλυση στον
πληθυσμό ITT (n=85 ασθενείς). Σε σύγκριση με τις τιμές έναρξης, το στρόντιο αύξησε σημαντικά το πάχος του φλοιώδους οστού (δείκτης C.Th) κατά
+5,3% (P<0,001), ενώ η αλενδρονάτη δεν έδειξε σημαντική δράση
(P=0,130). Στην ομάδα του στροντίου σημειώθηκε 4πλάσια αύξηση του
δείκτη C.Th σε σχέση με την ομάδα της αλενδρονάτης (P=0,045). Στην
ομάδα του στροντίου εκτός από το πάχος του φλοιώδους οστού, παρατηρήθηκε επίσης σημαντική αύξηση κατά +2,0% στον όγκο του οστού (δείκτης
BV/TV) (P=0,002), ενώ στην ομάδα της αλενδρονάτης δεν διαπιστώθηκε
σημαντική αλλαγή (P=0,725). Σημειώθηκε επίσης μία διαφορά στο δείκτη
BV/TV μεταξύ των δύο ομάδων που εμφάνιζε στατιστική διαφορά υπέρ της
ομάδας που έλαβε στρόντιο συγκριτικά με την ομάδα της αλενδρονάτης
(P=0,048). Συνεπώς, έπειτα από ένα χρόνο αγωγής, το στρόντιο είχε σημαντικότερες επιδράσεις στη μικροαρχιτεκτονική του φλοιώδους και του
σπογγώδους οστού σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση.
Η σχέση μεταξύ της γεωμετρίας του μηριαίου και του κινδύνου κατάγματος του ισχίου έχει μελετηθεί διεξοδικά. Το φλοιώδες πάχος της κεφαλής
μηριαίου είναι 11% με 19% χαμηλότερο, η εγκάρσια διατομή του οστού
(cross-sectional) είναι 14% με 26% χαμηλότερη, και ο section modulus
είναι 5% με 30% χαμηλότερος στα περιστατικά αυτά απ’ ό,τι σε μάρτυρες
ελέγχου. Ο σχετικός κίνδυνος υποδηλώνει ότι για κάθε διαφοροποίηση
της μονάδας σταθερής απόκλισης σε μία γεωμετρική μεταβολή, ο κίνδυνος
κατάγματος ισχίου αυξάνεται επί 1,2 φορές έως 5 φορές. Οι βελτιώσεις
αυτές με το στρόντιο μπορούν συνεπώς να επηρεάσουν σημαντικά την
πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Η μικροαρχιτεκτονική του
οστού συμβάλλει στην ποιότητά του και οδηγεί στη βελτιωμένη αντοχή του
οστού. Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αποτελεσματικότητα κατά των καταγμάτων ισχίου ή άλλων μειζόνων μη σπονδυλικών
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καταγμάτων, καθώς τα μακρά οστά, όπως το μηριαίο οστό και το ισχίο,
αποτελούνται κυρίως από φλοιώδες οστό. Επιπλέον, η βελτίωση του δείκτη
BV/TV ή της πυκνότητας του δοκιδωτού οστού μπορεί να ενισχύσει επακόλουθα οφέλη στην αντοχή του δοκιδωτού οστού και κατά συνέπεια στην
πρόληψη σπονδυλικών καταγμάτων.
Οι LeGeros και συν. έδειξαν ότι το στρόντιο του οστού διατηρεί τα χαρακτηριστικά της δομής των κρυστάλλων και δεν μεταβάλλει τη στοιχειομετρία ή το μέγεθος των κρυστάλλων. Μία δοκιμασία ανταλλαγής έδειξε
ένα μικρό σταθερό ποσοστό ανταλλαγής του στροντίου που περιέχεται στη
διάφυση από 9% μέχρι 12%. Αυτό το ποσοστό ήταν ανεξάρτητο από τη
δόση της αγωγής και την περιεκτικότητα του οστού σε στρόντιο, γεγονός
που αποδεικνύει ότι αυτό το εύκολα ανταλλασσόμενο στρόντιο βρίσκεται
σε ευμετάβλητο ενυδατωμένο μη απαιτητικό περιβάλλον. Μετά τη δοκιμασία
ανταλλαγής ιόντων, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή των χαρακτηριστικών
των κρυστάλλων.
Το ρανελικό στρόντιο διατηρεί τη φυσιολογική διαδικασία επιμετάλλωσης πριν και μετά την αγωγή. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που
έλαβαν αγωγή με ρανελικό στρόντιο για 3 χρόνια, μία ανάλυση βιοψιών
οστών με μικροακτινογραφία έδειξε ότι ο μέσος βαθμός επιμετάλλωσης
του οστού δε διέφερε μεταξύ των ομάδων. Επίσης, η περιεκτικότητα του
οστού σε στρόντιο σταθεροποιήθηκε μέσα στο 2ο και τον 3ο χρόνο της αγωγής, αποδεικνύοντας έτσι ότι το στρόντιο δεν αντικαθιστά τα ιόντα ασβεστίου
αλλά απορροφάται από την επιμεταλλωμένη επιφάνεια του οστού. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η αύξηση της BMD που παρατηρήθηκε
κατά την αγωγή με ρανελικό στρόντιο οφείλεται σε αύξηση της οστικής
μάζας και όχι σε μία μεταβολή της επιμετάλλωσης όπως συμβαίνει με τις
αγωγές κατά της απορρόφησης.
Το ρανελικό στρόντιο αυξάνει την οστική πυκνότητα (BMD) στη σπονδυλική στήλη και το μηριαίο οστό.Το ρανελικό στρόντιο αύξησε τη ΒΜD
οσφυϊκής μοίρας κατά 14,4% σε σχέση με το placebo μέσα σε 3 χρόνια
(P<0,001). Η αύξηση της ΒΜD οσφυϊκής μοίρας ήταν γραμμική και σημαντική από τον 6ο μήνα αγωγής κι έπειτα (P<0,001). Παρόμοια επίδραση
του ρανελικού στροντίου μετρήθηκε στην περιοχή του ισχίου αποδεικνύοντας ότι το ρανελικό στρόντιο αυξάνει τη ΒΜD της κεφαλής μηριαίου κατά
8,3% συγκριτικά με το placebo (P<0,001). Η άμεση αύξηση της BMD με
το ρανελικό στρόντιο επιβεβαιώνει την ταχεία έναρξη της δράσης του φαρμάκου και προβλέπει την κλινική αποτελεσματικότητά του. Τα πρόσφατα
δεδομένα έδειξαν ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της αύξησης της BMD
με ρανελικό στρόντιο και της αντικαταγματικής αποτελεσματικότητας.
Οι μεταβολές της BMD του αυχενα του μηριαίου στα 3 χρόνια εξηγούν
τη μείωση κατά 74% στα σπονδυλικά κατάγματα η οποία παρατηρήθηκε
κατά την αγωγή με ρανελικό στρόντιο. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια
αν λάβουμε υπόψη μόνο τα κλινικά σπονδυλικά κατάγματα, με 5% μείωση
του κινδύνου για κάθε 1% αύξηση στη BMD κεφαλής μηριαίου. Επίσης,
η κλινική αποτελεσματικότητα μπορεί να προβλεφθεί με το ρανελικό στρόντιο μόλις μετά από 1 χρόνο: για κάθε αύξηση 1% στη BMD του αυχενα
του μηριαίου στον 1 χρόνο, ο κίνδυνος νέου κλινικού σπονδυλικού κατάγματος μειώνεται κατά 3% στα 3 χρόνια. Για πρώτη φορά η αύξηση στην
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οστική πυκνότητα (BMD) με ρανελικό στρόντιο είναι δείκτης κλινικής αποτελεσματικότητας και το κατάλληλο εργαλείο παρακολούθησης ασθενών
που έλαβαν αγωγή με ρανελικό στρόντιο.
Αυτός ο υψηλός συσχετισμός δεν διαπιστώθηκε σε άλλους αντιοστεοπορωτικούς παράγοντες και η δήλωση-σύσταση που ακολουθεί συμπεριλήφθηκε στις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Το ρανελικό στρόντιο είναι η μοναδική αντιοστεοπορωτική αγωγή που
είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική για διάστημα έως 10 ετών. Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες 5ετούς παρακολούθησης είχαν ήδη αποδείξει ότι το PROTELOS μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σπονδυλικών (μελέτη SOTI) και μη σπονδυλικών (μελέτη TROPOS) καταγμάτων, σε μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυναίκες. Οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν
τις μελέτες SOTI και TROPOS κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε επέκταση
των μελετών, αρχικά για 3 χρόνια και, στη συνέχεια, για άλλα 2 χρόνια.
Τα δεδομένα των 8 ετών και τώρα τα πρόσφατα δεδομένα των 10 ετών
έδειξαν ότι η συχνότητα καταγμάτων, τόσο σε σπονδυλικές όσο και μη
σπονδυλικές εντοπίσεις, ήταν όμοια με τη συχνότητα που παρατηρήθηκε
κατά τα πρώτα 5 χρόνια αγωγής. Ταυτόχρονα με αυτή τη μακροχρόνια
αποτελεσματικότητα, το PROTELOS κατέδειξε, επίσης, πολύ θετική σχέση
κινδύνου/οφέλους, χωρίς αύξηση καμιάς ανεπιθύμητης ενέργειας στα
5 τελευταία χρόνια αγωγής, συγκριτικά με τα 5 πρώτα χρόνια.
Το ρανελικό στρόντιο έχει αδιαμφισβήτητα αποδείξει την αντικαταγματική του αποτελεσματικότητα σε ευρύ φάσμα ασθενών, ανεξαρτήτως ηλικίας, εντόπισης του κατάγματος και παραγόντων κινδύνου.
Το ρανελικό στρόντιο απέδειξε ότι μειώνει τα κατάγματα σε νεότερες
ασθενείς (50 έως 65 ετών), αλλά και σε ηλικιωμένες ασθενείς (άνω των
80 ετών). Σε ό,τι αφορά τη βαρύτητα της οστεοπόρωσης, η αντικαταγματική
του αποτελεσματικότητα αποδείχτηκε σε οστεοπενικές, οστεοπορωτικές
και σοβαρά οστεοπορωτικές ασθενείς και δεν επηρεάζεται από το επίπεδο
οστικής ανακατασκευής, τον αριθμό προηγούμενων καταγμάτων ή τη βαρύτητα των προηγούμενων καταγμάτων.
Η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με το ρανελικό στρόντιο δεν διέφερε σε σχέση με το placebo στη μελέτη SOTI και TROPOS. Οι
πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η ναυτία (6,6% έναντι 4,3%)
και η διάρροια (6,5% έναντι 4,6%), τα συμπτώματα όμως αυτά δεν διέφεραν μετά από αγωγή 3 μηνών. Δεν σημειώθηκε διαφορά μεταξύ του
ρανελικού στροντίου και του placebo όσον αφορά την οισοφαγίτιδα, τη
γαστρίτιδα και τα γαστρικά έλκη.
Όταν τα δεδομένα από τις δύο μελέτες συγχωνεύτηκαν, παρουσιάστηκε
αύξηση της ετήσιας συχνότητας εμφάνισης επεισοδίων ΦΘΕ. Η συχνότητα
εμφάνισης ήταν χαμηλή (0,9% στην ομάδα ρανελικού στροντίου και 0,6%
στην ομάδα placebo, Ρ=0,036). Δεν υπάρχει εξήγηση για αυτό, δεδομένου
ότι το ρανελικό στρόντιο δεν βρέθηκε να επηρεάζει την αιμόσταση. Σε μία
πρόσφατη μελέτη δεδομένων από τη Βάση Δεδομένων των Γενικών Ιατρών
στο ΗΒ (General Practitioners Resource Data UK), η συχνότητα εμφάνισης
με το ρανελικό στρόντιο ήταν παρόμοια με την προηγούμενη συχνότητα
εμφάνισης στον πληθυσμό, ενώ δεν σημειώθηκε διαφορά με άλλους αντιοστεοπορωτικούς παράγοντες.
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Οστικοί βιοχημικοί δείκτες: Κλινική χρησιμότητα
Σ.Α. Πολύζος
Οι οστικοί βιοχημικοί δείκτες ή δείκτες οστικής ανακατασκευής (bone
turnover markers) διαχωρίζονται σε δείκτες οστικής παραγωγής και δείκτες οστικής απορρόφησης και προέρχονται από τη δράση οστεοβλαστών
και οστεοκλαστών κατά τις αντίστοιχες μεταβολικές διεργασίες. Έχουν συσχετισθεί ισχυρά με το ρυθμό οστικής ανακατασκευής και η μέτρησή τους
στις κλινικές δοκιμές έχει βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού δράσης των θεραπευτικών παραγόντων.
Δείκτες οστικής παραγωγής είναι: α) η ολική (total serum alkaline
phosphatase, TSAP) και η οστική αλκαλική φωσφατάση (bone-specific
serum alkaline phosphatase, BSAP), οι οποίες είναι ένζυμα των οστεοβλαστών, υπεύθυνα για την υδρόλυση οργανικών φωσφορικών εστέρων,
β) η οστεοκαλσίνη (osteocalcin), η οποία είναι μη-κολλαγονική πρωτεΐνη
που παράγεται από τους οστεοβλάστες, και γ) τα καρβοξυ-τελικά (carboxy-terminal propeptides of type I procollagen, PICP) και αμινο-τελικά
προ-πεπτίδια του τύπου Ι προ-κολλαγόνου (amino terminal propeptides
of type I procollagen, PINP), τα οποία αποτελούν παράπλευρα προϊόντα
κατά την παραγωγή του κολλαγόνου από τους οστεοβλάστες. Η μέτρηση
όλων των δεικτών οστικής παραγωγής γίνεται στον ορό.
Οι δείκτες οστικής απορρόφησης είναι: α) η υδροξυπρολίνη (hydroxyproline, HYP), β) η ελεύθερη πυριδινολίνη (free pyridinoline, PYD) και
δεοξυ-πυριδινολίνη (free deoxy-pyridinoline, D-PYD), γ) τα καρβοξυτελικά (cross-linked C-telopeptide of type 1 collagen, CTX) και τα αμινοτελικά τελο-πεπτίδια του τύπου Ι κολλαγόνου (cross-linked N-telopeptide
of type 1 collagen, NTX), και δ) το ισοένζυμο 5b της ανθεκτικής στo
τρυγικό όξινης φωσφατάσης (isoform 5b of tartrate resistant acid phosphatase, TRAP5b). Οι δείκτες αυτοί αποτελούν προϊόντα διάσπασης του
κολλαγόνου από ένζυμα που ελευθερώνονται από τους οστεοκλάστες,
πλην της TRAP5b, η οποία είναι ένζυμο των οστεοκλαστών. Η μέτρηση
των HYP, PYD και D-PYD γίνεται στα ούρα, του TRAP5b στον ορό, ενώ
ΝΤΧ και CTX μετρώνται και σε ορό και σε ούρα.
Οι πιο χρήσιμοι οστικοί βιοχημικοί δείκτες στην κλινική πράξη θεωρούνται σήμερα οι BSAP και PINP από τους δείκτες οστικής παραγωγής,
καθώς και οι CTX (ορού) και NTX (ούρων) από τους δείκτες οστικής απορρόφησης.
Η κλινική χρησιμότητα των οστικών βιοχημικών δεικτών έχει τρεις βασικούς άξονες: α) διάγνωση, β) πρόβλεψη ρυθμού ανακατασκευής και
καταγμάτων και γ) παρακολούθηση θεραπευτικής αγωγής. Όσον αφορά
τη διάγνωση, παρότι οι δείκτες είναι υψηλοί στους ασθενείς με οστεοπόρωση και έχουν συσχετισθεί με την οστική πυκνότητα (BMD), έχουν μικρή
αξία στη διάγνωση της οστεοπόρωσης, όπου η μέτρηση απορρόφησης
ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA) θεωρείται πολύ ανώτερη. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη των τιμών μεταξύ
ασθενών και μαρτύρων στις διάφορες μελέτες.
Όσον αφορά το ρυθμό οστικής ανακατασκευής, οι οστικοί βιοχημικοί
δείκτες μας παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την έντασή του (χαμηλός
– υψηλός), καθώς και με τη σύζευξη οστικής παραγωγής και απορρόφησης. Έχει υποστηριχθεί ότι οι οστικοί δείκτες, όπως και η DXA, μπορούν
να προβλέψουν τον κίνδυνο καταγμάτων. Μάλιστα ο συνδυασμός DXA
και οστικών δεικτών πιθανώς να βελτιώνει τη δυνατότητα πρόγνωσης καταγμάτων. Σε αντίθεση όμως με την DXA, η οποία μας παρέχει μία στατική

πληροφορία, οι οστικοί δείκτες μας παρέχουν μία δυναμική πληροφορία
για την οστική πυκνότητα. Έτσι, ασθενείς με μια δεδομένη οστική πυκνότητα
(DXA), αναμένεται να οδηγηθούν σε τόσο ταχύτερη απώλεια οστού όσο
υψηλότεροι είναι οι οστικοί βιοχημικοί δείκτες.
Η σημαντικότερη όμως χρησιμότητά τους στην κλινική πράξη είναι η
παρακολούθηση της απόκρισης στη θεραπεία ασθενών με οστεοπόρωση.
Αδρά, τα αντι-οστεοκλαστικά φάρμακα, όπως τα διφωσφονικά, οδηγούν
σε ταχεία ελάττωση των δεικτών οστικής απορρόφησης, η οποία ακολουθείται από ελάττωση των δεικτών οστικής παραγωγής. Αντίθετα, τα οστεοαναβολικά φάρμακα, όπως η τεριπαρατίδη, οδηγούν σε ταχεία αύξηση
των δεικτών οστικής παραγωγής, ακολουθούμενη από αύξηση των δεικτών
οστικής απορρόφησης. Ταχεία μεταβολή των οστικών δεικτών μετά τη θεραπεία αποτελεί καλό προγνωστικό παράγοντα τόσο για την αύξηση της
οστικής πυκνότητας όσο και για την αντικαταγματική προστασία της αγωγής.
Παρέχει ακόμη πληροφορίες για το βαθμό συμμόρφωσης του ασθενούς
με τη θεραπεία. Ελάττωση του NTX μικρότερη του 50% και των CTX και
PINP μικρότερη του 30% 3-6 μήνες μετά την έναρξη των διφωσφονικών,
ερμηνεύεται από κάποιους συγγραφείς ως αστοχία της αγωγής ή μη-συμμόρφωση του ασθενή.
Οι μετρήσεις των οστικών βιοχημικών δεικτών παρουσιάζουν μεγάλη
μεθοδολογική και βιολογική διακύμανση, οι οποίες μερικές φορές περιορίζουν την κλινική τους χρησιμότητα. Γενικώς, μικρότερη διακύμανση παρουσιάζουν οι μετρήσεις στον ορό σε σχέση με αυτές των ούρων και οι αυτοματοποιημένες ανοσολογικές μέθοδοι σε σχέση με τις μη-αυτοματοποιημένες ανοσολογικές και της χρωματογραφίας υγρής φάσης. Σχετικά με
τη βιολογική διακύμανση, οι μετρήσεις μπορούν να επηρεαστούν από μια
πληθώρα παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν στο ρυθμό οστικής ανακατασκευής, όπως κιρκάδιος ρυθμός (ζενίθ περί τις 6 π.μ. και ναδίρ περί τις 6
μ.μ.), ωοθυλακιορρηκτικός κύκλος (αύξηση περί της ωοθυλακιορρηξίας),
ηλικία, φύλο, δείκτης μάζας σώματος, άσκηση, λήψη τροφής κάπνισμα,
νοσήματα (ανεπάρκεια βιταμίνης D, υπερπαραθυρεοειδισμός και υποπαραθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός και υποθυρεοειδισμός, νόσος Cushing, νεφρική ανεπάρκεια, ακινητοποίηση) και φάρμακα (κορτικοστεροειδή, αντισυλληπτικά, θειαζολιδινεδιόνες, αγωνιστές GnRH, αναστολείς
αρωματάσεις, ηπαρίνη, αντιεπιληπτικά, ανταγωνιστές βιταμίνης Κ).
Για τους λόγους αυτούς συστήνεται: α) η μέτρηση στον ορό να γίνεται
νωρίς το πρωί μετά ολονύκτια νηστεία, β) η μέτρηση στα ούρα να γίνεται
στο δεύτερο πρωινό δείγμα, ενώ ο ασθενής συνεχίζει να παραμένει νηστικός από το βράδυ, γ) η μέτρηση να γίνεται με την ίδια μέθοδο και στο
ίδιο εργαστήριο για κάθε ασθενή, και δ) οι προαναφερθέντες παράγοντες
να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
Νέες μελέτες αναμένεται να διασαφηνίσουν τη θέση των οστικών βιοχημικών δεικτών τόσο στην πρόγνωση των καταγμάτων όσο και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αγωγής και της συμμόρφωσης
του ασθενή. Επίσης, νέες μελέτες αναμένεται να διευκρινίσουν τη θέση
αναδυόμενων οστικών βιοχημικών δεικτών, όπως ο παράγοντας dickkopf-1 και η σκλεροστίνη. Ειδικά η σκλεροστίνη, πιθανώς μελλοντικά να
αποτελέσει ένα δείκτη της μάζας και της λειτουργίας των οστεοκυττάρων,
δεδομένων της αποκλειστικής παραγωγής της από τα οστεοκύτταρα στον
άνθρωπο και της θετικής της συσχέτισης με την οστική μάζα.
Oστούν 141
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Bone biopsy – methodology – indication and therapeutic consequences
The role of bone biopsy in bone diseases – Analytical Methods - A clinical evaluation of 152 consecutive cases over a
period of 12 years
H. Resch
Despite all progress in non-invasive diagnostic procedures for metabolic bone diseases such as osteoporosis, there is still a small subgroup of female and male patients who may benefit from adding bone
biopsy into the diagnostic procedure. Bone tissue analyses are performed to assess bone quality like mineralization and structural patterns
and to estimate material properties, by certain methods, so that bone
turnover can be defined. Furthermore treatment effects on bone structure
and bone turnover can be measured. Invasive procedures are restricted
to a subgroup of patients with untypical, unclear and complicated pattern. New techniques such as qBEI, μCT, molecular morphometry (in
situ hybridization and immunohistochemistry) and analysis of bone material properties have been applied to decalcified bone and elucidate
pathogenetic mechanisms or abnormalities on deeper levels of the bone

hierarchy. Limitations of bone biopsies can be optimised with frequent
training of the biopsy technique and better understanding oft the analytical information that can be obtained from bone biopsies. Since new
therapeutic agents have been developed which suppress high osteoclast
turnover and osteoclast inductive therapies which stimulate predominantly bone formation. Basically bone biopsies should be performed
when pathogenic mechanisms are unclear. Further, changes in bone
quality and material properties, such as microarchitecture, matrix quality, and mineral quality as contributing factors to bone fragility - still
require invasive analysis of bone tissue and cannot be described by
non-invasive techniques.
A total of 152 transiliac bone biopsies, their histological diagnoses
and the methodologic work up are introduced in the following report.

Από το κλινικό κάταγμα στη θεραπεία της οστεοπόρωσης
Χ.Κ. Κοσμίδης
Ένα από τα διογκούμενα, με την πάροδο του χρόνου για την δημόσια
υγεία, προβλήματα είναι τα κατάγματα ευθραυστότητος μετά την ηλικία
των 50 ετών. Δύο παράγοντες συντελούν στη διόγκωσή του: η παράταση
του προσδόκιμου επιβίωσης και η μερική (ευτυχώς) ΜΗ πρόληψή τους.
Κάθε γυναίκα 50 ετών έχει πιθανότητα 50% να υποστεί ένα τέτοιο κάταγμα μέχρι το τέλος της ζωής της και αντίστοιχα ένας άνδρας έχει πιθανότητα 25%.
Είναι επιπλέον γνωστό ότι ένα κάταγμα που συνέβη σε κάποιο άτομο,
αυξάνει την πιθανότητα για νέο κάταγμα σε αυτό το άτομο κατά 2 έως και
5 φορές.
Παρόλα αυτά πολύ λίγοι ασθενείς οδηγούνται σε διερεύνηση οστικής
βιολογίας και ενδεχομένης υποκείμενης νόσου μετά από κάταγμα ευθραυστότητος.
Σύμφωνα με διεθνή, αλλά και ελληνικά (ΕΣΥΑΟ), επιδημιολογικά στοιχεία, μόνο μία στις δύο γυναίκες που υπέστη κάταγμα ευθραυστότητος
οδηγείται σε μέτρηση οστικής πυκνότητος και κατόπιν μόνο στις μισές από
αυτές χορηγείται αγωγή.
Στο σημείο αυτό γίνεται πλέον συνείδηση διεθνώς ότι ο ορθοπεδικός
έχει όχι μόνο την ευκαιρία, αλλά και την υποχρέωση να αλλάξει αυτή την
εικόνα. Ο ορθοπεδικός υποδέχεται το κάταγμα ευθραυστότητος, αλλά
μέχρι στιγμής ΔΕΝ οδηγεί σε μέτρηση οστικής πυκνότητος γυναίκες μετά
από κάταγμα Colle’s κατά 76% και τελικώς χορηγεί αγωγή μόνο κατά
15%. Σαν αίτιο αυτής της παράλειψης έχει ενοχοποιηθεί η έλλειψη κατάρτισης των ορθοπεδικών στα μεταβολικά νοσήματα των οστών (το 75%
των ορθοπεδικών δηλώνουν έλλειψη σχετικών γνώσεων).
Οι κατευθυντήριες οδηγίες για έναρξη θεραπευτικής αγωγής σήμερα
σε Ευρώπη και ΗΠΑ, περιλαμβάνουν το πρόσφατο κάταγμα ευθραυστότητος
(ιδίως σπονδύλου ή ισχίου) σαν επαρκές γεγονός για άμεση έναρξη αν142 Oστούν

τιοστεοπορωτικής αγωγής, ακόμη και χωρίς περαιτέρω διερεύνηση.
Σήμερα στην Ελλάδα λαμβάνουν αντιοστεοπορωτική αγωγή περίπου
330.000 άτομα, ενώ με τους μετριότερους υπολογισμούς πρέπει να λαμβάνουν αγωγή περίπου 1.000.000. Δηλαδή δεν λαμβάνουν αγωγή πάνω
από 650.000 ή ίσως και περισσότερα, αν θεωρηθεί ότι μέσα στις 330.000
υπάρχουν κάποια άτομα που δεν χρειάζονται αγωγή.
Τους τελευταίους μήνες και κατά την διάρκεια των τελευταίων συνεδρίων EULAR (Μάιος 2011) και EFORT (Ιούνιος 2011) διατυπώθηκε ένα
σχέδιο κατευθυντηρίων οδηγιών για τον διαγνωστικό έλεγχο και την συνολική αγωγή που θα υποβάλλεται κάθε άτομο άνω των 50 ετών μετά από
κάταγμα ευθραυστότητος. Η οριστική μορφή των οδηγιών προγραμματίζεται
να δοθεί το 2012 στα αντίστοιχα συνέδρια.
Το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής: 1. Μέτρηση οστικής πυκνότητος (σε
2 σημεία), 2. VFA (Vertebral Fracture Assessment) μέσω του ειδικού λογισμικού των οστεοπυκνομέτρων, 3. Λήψη λεπτομερούς ιστορικού πτώσεων
του ατόμου και 4. Κλινικοεργαστηριακή διαφορική διάγνωση δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης.
Ως συντονιστή μεταξύ ασθενούς και ιατρών κατά την διάρκεια των διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά και σε βάθος χρόνου κατά την διάρκεια της
παρακολούθησης και της όποιας αγωγής, το σχέδιο τοποθετεί «την/τον
νοσηλεύτρια/τή του κατάγματος». Ο συντονιστής αυτός λειτουργεί αφενός
μεν σαν τηρητής μητρώου ασθενών με μεταβολικό νόσημα οστών, αφετέρου ως υπενθυμητής ασθενούς, αλλά και ιατρού για την πιστή τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων παρακολούθησης και αγωγής.
Κρίσιμο θεωρεί το σχέδιο των οδηγιών να αναπτύσσεται εξατομικευμένα
για κάθε ασθενή ένα πρόγραμμα πρακτικής για την μείωση της συχνότητος
των πτώσεων.
Επίσης σημαντικός παράγων για την επιτυχία της πρόληψης επομένου
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κατάγματος, θεωρείται για τα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, η γηριατρική
παρακολούθηση και ο συντονισμός των θεραπόντων ιατρών κάθε ασθενούς.
Η μέτρηση οστικής πυκνότητος μετά από κάταγμα, παρόλο που σε μερικά κράτη θεωρείται μη απαραίτητη για έναρξη αγωγής, ωστόσο: 1. Εκτιμά
τη σοβαρότητα της νόσου, 2. Δίνει την δυνατότητα εκτέλεσης ακριβέστερου
FRAX και 3. Αρχειοθετεί μια τιμή αναφοράς για την οστική πυκνότητα του
ατόμου, με σκοπό την παρακολούθησή του στο μέλλον (υπό αγωγή ή όχι).
Οι οδηγίες του ISCD άλλωστε από το 2007, συνιστούν την μέτρηση οστικής
πυκνότητος για κάθε ενήλικο που έχει υποστεί κάταγμα ευθραυστότητος.
Υπενθυμίζεται ότι για την Ελλάδα ισχύουν οι κατευθυντήριες οδηγίες
του ΕΛ.Ι.ΟΣ. που από το 2009 συνιστούν έναρξη αγωγής: 1. Μετά από
σπονδυλικό κάταγμα χαμηλής βίας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή
άνδρες άνω των 50 ετών και 2. Μετά από οποιοδήποτε μη σπονδυλικό
κάταγμα χαμηλής βίας σε άτομα άνω των 65 ετών.
Σε κάθε περίπτωση οστεοπενίας πρέπει να εφαρμόζεται το FRAX (ISCD
2011).
Η διαφορική διαγνωστική προσπέλαση των ατόμων αυτών με πρόσφατο
κάταγμα ευθραυστότητος θεωρείται απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι
πολύ πρόσφατη μελέτη (Ιούνιος 2011), εντόπισε γνωστά νοσήματα – καταστάσεις με γνωστή επιβαρυντική δράση στον οστικό μεταβολισμό που
προϋπήρχαν του κατάγματος σε ποσοστό 23% των ασθενών. Κύριο προϋπάρχον νόσημα ήταν η ΧΑΠ (10,4%).
Λεπτομερές ιστορικό (οικογενειακό και προσωπικό) είναι απαραίτητο να
περιλαμβάνει:
- Οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης - καταγμάτων (ιδίως ισχίων) γονέων.
- Ηλικία εμμηναρχής - εμμηνόπαυσης.
- Καταγραφή διατροφικών συνηθειών.
- Ιστορικό νοσηλειών - εγχειρήσεων - χρονίων νόσων.
- Καταγραφή λαμβανομένων χρονίως φαρμακευτικών αγωγών (ακόμη
και του παρελθόντος).
- Επίπεδο και ποιότητα κινητικότητος - βαδίσεως - ασκήσεως.
- Προσωπικό ιστορικό πτώσεων.
- Παρελθόν και παρόν προσλήψεως οινοπνεύματος και καπνίσματος.
- Ιστορικό πιθανών νόσων - καταστάσεων που οδηγούν δευτεροπαθώς σε
οστεοπόρωση.
- Εφαρμογή FRAX.
Η φυσική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει:
- Ύψος
- Βάρος
- Εξέταση σπονδυλικής στήλης (πόνοι, παραμόρφωση, κινητικότης)

- Εξέταση άκρων (εύρος κινήσεων αρθρώσεων, μυϊκή ισχύς, πιθανές παραμορφώσεις, πόνοι, νευρομυϊκό επίπεδο)
- Έλεγχος κινητικότητος (βάδιση, σκάλα, έγερση από κάθισμα και κρεββάτι,
χρήση σκευών).
Ο εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει:
- Το συνήθη γενικό βιοχημικό έλεγχο συν:
- Γενική αίματος
- ΤΚΕ
- Ανοσοηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών
- CRP
- Ca
-P
- Αλκαλική φωσφατάση
- γ-GT
- Κρεατινίνη (και μέσω του τύπου >GFR)
- TSH
- PTH
- 25(OH)D3
- [Αν υπάρχει δυνατότητα για οστικούς βιοχημικούς δείκτες αίματος: CTX,
P1NP].
Επιβάλλεται ακτινολογικός έλεγχος ΣΣ (θωρακική και οσφυϊκή μοίρα,
προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή), εάν διαπιστωθεί: 1. Ραχιαλγία – Οσφυαλγία ή 2. Απώλεια ύψους πάνω από 4 εκατοστά, ή 3. Προοδευτική κύφωση.
Τέλος υπενθυμίζονται οι γενικές οδηγίες για την αγωγή αυτών των ασθενών (ΕΛ.Ι.ΟΣ. 2009):
- Τακτική φυσική κινητοποίηση – άσκηση και καθημερινή δραστηριότητα
εκτός σπιτιού (τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα).
- Επαρκής διατροφή (ποιοτικά και ποσοτικά) με τουλάχιστον 1-1,5 γρ.
πρωτεΐνης/ημέρα.
- Επαρκής λήψη ασβεστίου (1200 mg/ημέρα τουλάχιστον, κατά προτίμηση
διατροφικού).
- Παρακολούθηση και διατήρηση των επαρκών επιπέδων 25(OH)D3 αίματος (πρόσληψη τουλάχιστον 800 IU/ημέρα).
- Αποφυγή καπνίσματος και υπερβολικής λήψης οινοπνεύματος (>30
mg/ημέρα).
Είναι απολύτως απαραίτητη η συνειδητή, συστηματική και προγραμματισμένη ενεργοποίηση όλων των ορθοπεδικών που υποδέχονται κατάγματα χαμηλής βίας, δεδομένου ότι διεθνώς πλέον, η επίτευξη πώρωσης
ενός τέτοιου κατάγματος ΔΕΝ θεωρείται επαρκής θεραπεία ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ με αυτό το κάταγμα.

Γιατί θεραπεύουμε, ποιόν θεραπεύουμε, πότε θεραπεύουμε στο ιατρείο οστεοπόρωσης.
Θεραπευτικά διλλήματα και επιλογές
Γ. Σκαραντάβος
Τα οστά πρέπει να αντέχουν για μια ζωή. Πρέπει επίσης να προσαρμόζονται στις διαφορετικές συνθήκες ζωής, για τον συμβατικό άνθρωπο,
για τον αθλητή, για τον άνθρωπο με μειωμένη κινητικότητα, για αυτόν που
αποφασίζει να αλλάξει το στυλ της ζωής του. Ο H. Frost είχε δείξει κάποτε

ακτινογραφίες απο την κνήμη ενός παιδιού που έπασχε απο όγκο του οσστού της μνήμης, το οστούν αφαιρέθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος, μετά
από 1 χρόνο η περόνη είχε παχυνθεί μετατρεπόμενη σε μια “νέα κνήμη”
αναλαμβάνοντας το έργο και του οστού που είχε αφαιρεθεί, “ακραίο” παOστούν 143
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ράδειγμα προσαρμογής που επιτρέπει όμως τη στήριξη και την κίνηση.
Τα οστά λοιπόν φροντίζουν για την αντοχή τους, αυτήν καταλαβαίνουν, τίποτε άλλο, αυτήν επηρεάζουν. Την αντοχή τους αυξάνουν ή μειώνουν ερμηνεύοντας τα μέσα, σταθερά ερεθίσματα από τη μυϊκή δραστηριότητα έτσι όπως
εκφράζεται από τη μεταφορά δυνάμεων απο τους τένοντες και την εξ αυτής
μικροπαραμόρφωσή τους. Το κάνουν αυτό μεταβάλοντας τη μάζα τους και
τη γεωμετρία τους. Αυτή εν περιλήψει και, απλουστευμένη ποιητική αδεία,
είναι η θεωρία του μηχανοστάτη έτσι όπως εκφράσθηκε από τον H.Frost και
ερμηνεύει όλη την φυσιολογία και παφοφυσιολογία των φορτιζόμενων οστών
(με εξαίρεση τα οστά του κρανίου, τα οποία δεν φορτίζονται).
Στην κλινική πράξη αντιμετωπίζοντας τον οστεοπορωτικό ασθενή καλούμεθα
να διακρίνουμε πότε τα οστά δεν έχουν τη σωστή αντοχή, δηλαδή πότε ο ασθενής
κινδυνεύει να πάθει κάταγμα χωρίς οι δυνάμεις που εφαρμόζονται να είναι
ακραίες. Ο παλαιός παθολόγος απαντούσε ψηλαφώντας τους μυς των γλουτών,
και ορθά γιατί σαθροί μύες αντανακλούσαν σαθρό μηριαίο οστούν και το αντίθετο,
μια μέθοδος πιθανώς ακριβέστερη πολλών σημερινών, που όμως δεν είναι
ποσοτική. Τη λύση φάνηκε να προσφέρει η εμφάνιση της DEXA, η οποία μετρά
οστική φαινομενική πυκνότητα (gr/cm2 και όχι gr/cm3). Η DEXA προσέφερε
μια ποσοτική μέθοδο και εξαπλώθηκε γρήγορα αποτελώντας τη χρυσή τομή
διεθνώς, τη μέθοδο με την οποία ορίσθηκε απο την ΠΟΥ ποιος πάσχει και ποιος
ειναι υγειής, ενώ εξάλλου πάνω της δομήθηκαν πολλά οικονομικά συμφέροντα.
Ο γράφων χρησιμοποίησε κατά κόρον τη μέθοδο με ενθουσιασμό.
Με το χρόνο δημιουργήθηκαν αμφιβολίες για την επιτυχία της μεθόδου
εφόσον η κλινική επιτυχία (αύξηση της οστικής πυκνότητας) δεν συμβάδιζε
με μείωση των καταγμάτων. Τα σύννεφα πολλαπλασιάστηκαν όταν δημοσιεύθηκε σοβαρή μελέτη που ανακοίνωσε ότι τα κατάγματα στους οστεοπενικούς ασθενείς είναι πολύ περισσότερα από αυτά στους οστεοπορωτικούς, η όλη λογική συνεπώς της μεθοδου εξέπεσε. Πλήθος μελετών
αμφισβήτησε έκτοτε την εγκυρότητα της μεθοδου. Παρόλα αυτά η μέθοδος
συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως έχοντας εγκαταστήσει μια διάλεκτο
μεταξύ των συνομιλούντων που ο συγγραφέας του παρόντος αρέσκεται
να ονομάζει DEXικά, η οποία επιτρέπει τη μεταξύ μας και μεταξύ των ασθενών συνεννόηση. Η DEXA προσέφερε μεγάλη υπηρεσία βοηθώντας στην

κατανόηση πολλών ιδεών αλλά οι καιροί την προσπερνούν τάχιστα.
Παράλληλα, αλλά λίγο αργότερα, προστέθηκαν στην πολεμική μας φαρέτρα
οι βιοχημικοί οστικοί δείκτες, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στο θέμα,
αυτή της δυναμικής του οστού, της οστικής δραστηριότητας. Η χρήση τους για
τον προσδιορισμό των ασθενών που έχουν μεγάλη οστική απώλεια, όπως και
για την επιτυχία η όχι μιας θεραπευτικής αγωγής συνεχίζει απρόσκοπτα, αλλα
μόνοι τους, χωρίς την οστική πυκνότητα, είναι ανασφαλής.
Η πλέον σύγχρονη προσπάθεια να προσπελάσει το θέμα αποτέλεσε το
FRAX. Η μέθοδος συνδυάζει διάφορους παράγοντες, κάποιοι που συνδέονται
με αυτό που γνωρίζουμε σαν παράγοντες κινδύνου, μεταξύ των οποίων και
η DEXA (με πολύ μικρότερη βαρύτητα) σε μια εξίσωση της οποίας το αποτέλεσμα είναι ο ποσοστιαίος κίνδυνος κατάγματος για την επόμενη δεκαετία.
Όταν ο κίνδυνος αυτός υπερβαίνει κάποιο όριο τότε ο ασθενής πρέπει να
λαμβάνει θεραπεία. Η μέθοδος περικλείει καλύτερα απο όποια προηγούμενη
παράγοντες κλινικούς και εργαστηριακούς. Δεν περιλαμβάνει τους βιοχημικούς οστικούς δείκτες, εφόσον θεωρήθηκε ότι η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται ευρέως και συνεπώς θα δημιουργούσε προβλήματα. Ακόμη δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει
αγωγή συνεπώς δεν προσφέρεται για διαχρονική παρακολούθηση.
Άλλες μέθοδοι λιγότερο εφαρμοσμένες δεν θα αναφερθούν. Σήμερα,
ο ενεργός κλινικός έχει μια πικρή γεύση και μια απορία.
Τίποτε δεν εξασφαλίζει μια αλάνθαστη μέθοδο χειρισμού του ασθενούς.
Μπροστά σε αυτή την αλήθεια η μονή απάντηση που υπάρχει είναι: Χρησιμοποιήστε κάθε προσφερόμενη μέθοδο, αντλήστε όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες, συνθέστε τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας και την κλινική σας
πείρα, μην υπερβάλλετε θεραπευτικά. Έτσι και αλλιώς πέραν της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης υπάρχει και η γεροντική, που είναι φυσιολογική δεν
είναι υποχρεωτικά ασθένεια, και μόνον απόψεις σαν αυτή του Sieman που προτείνει δια βίου θεραπεία δικαιολογούν την συνεχή χορήγηση φαρμάκων. Σε
αυτό ο γράφων αντιπροτείνει το Ιπποκρατικό “ωφελέειν ή μη βλάπτειν”.
Ας αφήσουμε καμμιά γριούλα που είναι προσαρμοσμένη να κινείται μέσα
στο σπίτι της χωρίς θεραπεία. Δεν πρόκειται έτσι και αλλιώς να αποφύγουμε
το κάταγμα όταν υπερβεί την καθημερινότητα της και γλιστρήσει στο δρόμο.

Παραθορμόνη 1-84: Αποκαθιστώντας ξανά την οστική μάζα και αντοχή με νέο οστούν
E. Καταξάκη
H οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή μεταβολική πάθηση των οστών και
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική αντοχή η οποία προδιαθέτει ένα άτομο σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Η οστική αντοχή αντικατοπτρίζει μαζί την οστική μάζα και την οστική ποιότητα. Οι κλινικές επιπτώσεις της οστεοπόρωσης,
τα κατάγματα αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας, ενώ
προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Στην κλινική πράξη, ο πρωταρχικός στόχος επομένως κάθε φαρμακευτικής παρέμβασης πρέπει να είναι η πρόληψη των οστεοπορωτικών
καταγμάτων, μέσω βελτίωση της οστική αντοχής.
Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την
θεραπεία της οστεοπόρωσης περιλαμβάνουν φάρμακα με αντι-καταβολική
δράση (αντιοστεοκλαστικά) τα οποία αναστέλλουν την οστική απορρόφηση
144 Oστούν

δηλ. μειώνουν τον οστικό μεταβολισμό δρώντας κυρίως στους οστεοκλάστες
και τα αναβολικά φάρμακα (στεοπαραγωγικά) τα οποία έχουν άμεση δράση
στους οστεοβλάστες και τον σχηματισμό νέου οστού. Εκτός από την αύξηση
της οστικής μάζας βελτιώνουν και την μικροαρχιτεκτονική του οστού. Στο
σπογγώδες οστό αυξάνουν τον αριθμό και το πάχος των οστεοδοκίδων και
τη συνεκτικότητα μεταξύ τους, ενώ στο φλοιώδες αυξάνουν τη διάμετρος
και το πάχος με αποτέλεσμα την βελτίωση της οστικής αντοχής.
Η PTH 1-84 το πλήρες μόριο της φυσικής PTH αποτελεί ένα από τους
διαθέσιμους σήμερα παράγοντες με αναβολική δράση και με τεκμηριωμένη δράση στη μείωση των καταγμάτων.
Η ενδογενής παραθορμόνη, εκκρίνεται από τους παραθυρεοειδείς αδένες και αποτελεί το σπουδαιότερο ρυθμιστή της ομοιοστασίας του ασβεστίου
και της οστικής ανακατασκευής. Η δράση της στα οστά καθορίζεται από
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τον τρόπο χορήγησης της. Η συνεχής χορήγηση παραθορμόνης έχει καταβολική δράση στα οστά ενώ η διακεκομμένη εμφανίζει αναβολική δράση.
Η αναβολική δράση της PTH ασκείται μέσω δέσμευση στον PTH-1Rc στην
επιφάνεια των οστεοβλαστών. Η επακόλουθη διέγερση τους προάγει την διαφοροποίηση των οστεοβλαστών από πρόδρομες μορφές, διεγείρει τη δραστηριότητα των ώριμων οστεοβλαστών, παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους, ενώ αναστέλλει την απόπτωση τους. Εκτός όμως από την άμεση διέγερση των οστεοβλαστών φαίνεται ότι έχει και έμμεσες επιδράσεις μέσω τοπικής παραγωγής
κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων ιδίως του ινσουλινόμορφου αυξητικού
παράγοντα (IGF-2) και των οστικών μορφογενετικών πρωτεïνών (BMPs).
Οι κλινικές μελέτες TOP, OLES, PaTH, PEAK τεκμηρίωσαν την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλεια χορήγησης της PTH (1-84).
Για την αποτελεσματικότητα του πλήρες μορίου της PTH στην αντιμετώπιση
τηςμετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσηςτα δεδομένα προκύπτουν από τη μελέτη
ΤΟΡ. Η μελέτη ΤΟΡ αποτελεί μια διπλή τυφλή, πολυκεντρική μελέτη διάρκειας
18 μήνες στην οποία συμμετείχαν 2.532 γυναίκες με οστεοπόρωση από 168
κέντρα. Παρατηρήθηκε μείωση του σχετικού κινδύνου εμφάνισης νέων σπονδυλικών καταγμάτων κατά 58% στους ασθενείς με προϋπάρχον σπονδυλικό
κάταγμα και 68% σε αυτούς χωρίς προηγούμενο σπονδυλικό κάταγμα.
Επιπλέον, σε μια υποομάδα ασθενών με χαμηλή οστική μάζα ο σχετικός
κίνδυνος εμφάνισης νέου σπονδυλικού κατάγματος ήταν 75%.
Η δράση της PTH (1-84) στην ΒΜD της ΟΜΣΣ έγινε εμφανής ήδη από
τους 6 μήνες χορήγησης και συνέχιζε να αυξάνεται μέχρι και τους 18 μήνες θεραπείας, ενώ στο ισχίο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση
τόσο στους 12 όσο και 18 μήνες.
Η επίδραση της PTH (1-84) στην οστική αντοχή επιβεβαιώθηκε με βιοψίες
λαγονίου όπου εκτιμήθηκαν όλες οι παράμετροι της οστικής αντοχής τόσο του
σπογγώδους όσο και του φλοιώδους οστού. Παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου,
της συνεκτικότητας και της δομής των οστικών δοκίδων καθώς και η συνολική
αύξηση του πάχους του φλοιώδους οστού. Δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά
ευρήματα συσσώρευσης οστεοειδούς ούτε μειονεκτικής επιμετάλλωσης.
Στη μελέτη OLES (18 μήνες) αλλά και TRES (επιπλέον 18 μήνες) οι
οποίες αποτελούν επέκταση της μελέτης TOP επιβεβαιώθηκε η αποτελε-

σματικότητα και η ασφάλεια χορήγησης PTH(1-84). Τα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση της οστικής πυκνότητας στη σπονδυλική στήλη κατά 8% στη
μελέτη OLES και περαιτέρω 8.5% στην μελέτη TRES, ανάλογα ήταν και
τα ευρήματα από το ισχίο 2.1% και 3.2% αντίστοιχα.
Η μελέτη PaTH , μια πολυκεντρική διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με placebo σχεδιάστηκε για να εκτιμηθεί η συνδυασμένη χορήγηση
αλενδρονάτης σε ασθενείς που είχαν λάβει για 2 χρόνια PTH(1-84).Βασικό
εύρημα της μελέτης στον πρώτο έτος παρακολούθησης είναι ότι η χορήγηση μόνο PTH (1-84) είναι περισσότερο δραστική συγκριτικά με το συνδυασμό PTH (1-84) και αλενδρονάτης ή μόνο αλενδρονάτης όσο αφορά
την αύξηση της οστικής μάζας. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα της μελέτης PEAK διάρκειας 3 ετών η οποία σχεδιάστηκε για να εκτιμηθούν οι
μεταβολές στην οστική πυκνότητα μεταξύ ρισεδρονάτης και PTH (1-84).
Η χορήγηση της PTH (1-84) για τη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής
οστεοπόρωσης σε γυναίκες υψηλού κινδύνου είναι καλά ανεκτή.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι ήπιες όπως ναυτία, κεφαλαλγία, ζάλη
ενώ η υπερασβεστιαιμία και υπερασβεστιουρία που παρατηρήθηκαν στην
μελέτη TOP δεν ήταν κλινικά σημαντικές καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό
διέκοψε την αγωγή και δεν επιβεβαιώθηκαν στις επόμενες κλινικές μελέτες.
Στη μελέτη CAP η οποία σχεδιάστηκε για να διερευνήσει την επίδραση της
PΤΗ στην καρδιαγγειακή λειτουργία, η συγχορήγηση ασβεστίου και βιταμ.
D σε καρδιοπαθείς προκάλεσε μικρή αύξηση του ασβεστίου του ορού το
οποίο όμως επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 12 ώρες.
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η μελέτη PROPOSE σκοπός της οποίας ήταν η
αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής και πόνου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μετά από 12 μήνες χορήγησης PTH (1-84).
Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση της κινητηκότητας και μείωση του πόνου
με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από τις κλινικές μελέτες η χορήγηση
PTH (1-84) για χρονικό διάστημα 24 μηνών είναι αποτελεσματική και
καλά ανεκτή, ενώ μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης νέων σπονδυλικών καταγμάτων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ή χωρίς προϋπάρχοντα
σπονδυλικά κατάγματα.

Νεφρική νόσος και οστά
Α. Γεράκης

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια έγινε ευρέως γνωστό ότι ο επιπολασμός των ασθενών
με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) είναι ιδιαίτερα υψηλός, μέχρι και το 10%
του γενικού πληθυσμού. Μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές της ΧΝΝ,
που παρουσιάζονται ήδη από το στάδιο ΙΙ (κάθαρση κρεατινίνης 60 ml/min),
είναι οι διαταραχές των οστών και των μετάλλων. Οι διαταραχές αυτές εκδηλώνονται με οστικούς πόνους, κατάγματα, εξωσκελετικές ασβεστώσεις
και συνδέονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.
Η νεφρική οστεοδυστροφία περιλαμβάνει κλασσικά τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ή ινώδη οστεΐτιδα, την αδυναμική οστική νόσο, την μικτή
οστική νόσο και την οστεομαλακία. Ο όρος αυτός αντικαστάθηκε από το νέο
όρο «χρονία νεφρική νόσος-διαταραχή οστών και μετάλλων που χρησιμοποιείται
προκειμένου να περιγράψει ένα ευρύτερο κλινικό σύνδρομο που αναπτύσσεται

ως «συστηματική διαταραχή του μεταβολισμού των μετάλλων και των οστών,
εξαιτίας της ΧΝΝ και εκδηλώνεται με ανωμαλίες του μεταβολισμού των οστών
και των μετάλλων ή/και εξωσκελετικές ασβεστώσεις». Η χρήση του όρου «νεφρική οστεοδυστροφία» περιορίζεται μόνο στις οστικές αλλοιώσεις. Για τη νέα
ταξινόμηση της νεφρικής οστεοδυστροφίας χρησιμοποιείται ένα ενοποιημένο
σύστημα -TMV- που περιλαμβάνει τις παραμέτρους της οστικής ανακατασκευής
(turnover, Τ), της μεταλλοποίησης (mineralization,Μ), και του όγκου (volume,
V). Έτσι, οι οστικές αλλοιώσεις αναφέρονται χαμηλού, υψηλού ή φυσιολογικού
ρυθμού οστικής ανακατασκευής, φυσιολογικής ή διαταραγμένης μεταλλοποίησης και μειωμένου, αυξημένου ή φυσιολογικού όγκου.
Η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας συνεπάγεται ποικίλες ανωμαλίες
με επίπτωση στον οστικό μεταβολισμό. Οι κυριώτερες είναι: 1) η υπασβεστιαιμία λόγω μειωμένης εντερικής απορρόφησης του Ca, 2)η υπερφωOστούν 145
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σφαταιμία λόγω μειωμένης νεφρικής απέκκρισης, 3) η έλλειψη καλσιτριόλης, λόγω μειωμένης μετατροπής της 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3 (η
οποία είναι η δραστική μορφή της βιταμίνης D), 4) η σκελετική αντίσταση
στο ορμονικό ερέθισμα της PTH, 5) η μειωμένη έκφραση των υποδοχέων
της βιταμίνης D (VDR), 6) η μειωμένη έκφραση υποδοχέων αίσθησης του
Ca (CaSR) στους παραθυρεοειδείς αδένες, 7) η αύξηση του FGF-23, και
τέλος 8) η υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων, λόγω όλων των παραπάνω, αλλά και διαταραχών στην έκφραση των ογκογονιδίων.
Πιο συγκεκριμένα, η 1,25(ΟΗ)2D3 μέσω των υποδοχέων της (VDR) στους
παραθυρεοειδείς καταστέλλει τη σύνθεση της PTH. Η υπασβεσταιμία συνεπάγεται
μειωμένη διέγερση των CaSR με επακόλουθο αυξημένη έκκριση της PTH. Επίσης, ο φωσφόρος διεγείρει με άμεσο τρόπο τη λειτουργία των παραθυρεοειδών.
Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός αναπτύσσεται λόγω της συνύπαρξης
και της αλληλοεπίδρασης και των τριών παραπάνω διαταραχών.
Η κατακράτηση του P πολύ πριν αυξηθούν τα επίπεδα στον ορό είναι
πιθανόν να είναι το αρχικό έναυσμα των παθοφυσιολογικών μηχανισμών
της νεφρικής οστικής νόσου. Ο P ευθύνεται για την αύξηση της παραγωγής
του FGF-23 από τα οστά, πολύ πριν παρατηρηθούν χαμηλές τιμές
1,25(ΟΗ)2D3 ή αυξημένες τιμές PTH. Ο FGF-23 είναι αφενός απαραίτητος
για την αυξημένη απομάκρυνση του P από τους νεφρούς, αφετέρου δε μειώνει τα επίπεδα της 1,25(ΟΗ)2D3. Η τελευταία δράση του γίνεται μέσω της
καταστολής της 1-α υδροξυλάσης με συνέπεια την μειωμένη μετατροπή
της 25(ΟΗ)D3 σε 1,25(ΟΗ)2D3, αλλά και μέσω της ευόδωσης της 24- υδροξυλάσης με αποτέλεσμα την αύξηση της μετατροπής της 1,25(ΟΗ)2D3 στη
σχετικά αδρανή 24,25(ΟΗ)2D3. Η αύξηση του FGF-23 θεωρείται από πολλούς ως η αρχική διαταραχή στους ασθενείς με ΧΝΝ και ότι αυτή και όχι η

μείωση της νεφρικής μάζας είναι υπεύθυνη για τη μείωση της 1,25(ΟΗ)2D3.
Το κλειδί για τη διάγνωση και την εκτίμηση του ρυθμού της οστικής
ανακατασκευής στη κλινική πράξη είναι οι μετρήσεις της PTH και του οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης. Η οστική βιοψία παραμένει
το gold standard, παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές αποδίδουν λεπτομερείς πληροφορίες για τη μικροδομή του οστού.
Τα κύρια θεραπευτικά μέτρα, εκτός από το μέτριο περιορισμό του P της
τροφής, είναι: α) η χορήγηση φωσφοροδεσμευτικών, β) αγονιστών των υποδοχέων της βιταμίνης D, όπως η αλφακαλσιδόλη, καλσιτριόλη και η παρακαλσιτόλη, γ) ευαισθητοποιητών των CaSR, όπως η σινακαλσέτη (ένδειξη κυρίως
σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση) και δ) παραθυρεοειδεκτομή.
Η παραπάνω αγωγή δεν πρέπει να προκαλεί υπερβολική καταστολή του
υπερπαραθυρεοειδισμού και να μειώνεται έτσι ο ρυθμός της οστικής ανακατασκευής. Υπάρχει ο κίνδυνος μετακίνησης στο αντίθετο άκρο του φάσματος της νεφρικής οστικής νόσου, δηλαδή στη αδυναμική οστική νόσο.
Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι ο επιπολασμός των ασθενών που πάσχουν
από αδυναμική οστική νόσο αυξάνεται ολοένα και φθάνει στο 50% σε ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο Καναδάς.
Η χορήγηση των σκευασμάτων ασβεστίου,η αδυναμική οστική νόσος αλλά
και ο έντονος υπερπαραθυρεοειδισμός και το ουραιμικό περιβάλλον έχουν
ενοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την ευόδωση της ανάπτυξης των καρδιαγγειακών ασβεστώσεων. Τα καρδιαγγειακά αίτια αποτελούν τη συχνότερη
αιτία θανάτου και οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν κατά την εξέλιξη της
ΧΝΝ, πριν καταλήξουν σε εξωνεφρική κάθαρση. Γίνεται λοιπόν φανερή η
σημασία της έγκαιρης πρόληψης και της αποτελεσματικής ρύθμισης των διαταραχών των οστών και των μετάλλων σε αυτούς τους ασθενείς.

H οστεοκαλσίνη σε ρόλο ενεργειακού συντονιστή. Μία εκκρεμής υπόθεση
Μ.Π. Γιαβροπούλου
Πρόσφατα δεδομένα αναφέρονται στον ενδεχόμενο ρόλο του οστίτη
ιστού ως ρυθμιστή του ενεργειακού ισοζυγίου του οργανισμού.
Έχει προταθεί ότι τα οστεοπαραγωγικά κύτταρα του σκελετού, οι οστεοβλάστες, μέσω της παραγωγής της οστεοκαλσίνης, ρυθμίζουν το μεταβολισμό της γλυκόζης και τις ενεργειακές δαπάνες του οργανισμού δρώντας σε απομακρυσμένους ιστούς όπως ο λιπώδης, οι σκελετικοί μύες και
η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος.
Η οστεοκαλσίνη είναι μία βιταμίνη-Κ εξαρτώμενη πρωτεΐνη που παράγεται
σχεδόν αποκλειστικά από τους οστεοβλάστες και υφίσταται μία μετα-μεταγραφική καρβοξυλίωση 3-4 υπολλειμμάτων γλουταμικού οξέως στο μόριο της.
Η διαδικασία αυτή είναι κριτικής σημασίας για την ικανότητα της οστεοκαλσίνης
να συνδέεται με μεγάλη συγγένεια στα ιόντα ασβεστίου των κρυστάλλων του
υδροξυαπατίτη κατά τη διάρκεια της οστικής επιμετάλλωσης. Από τη νεοσυντιθέμενη οστεοκαλσίνη 60-90% ενσωματώνεται στον οστίτη ιστό, ενώ το υπόλοιπο απελευθερώνεται στην κυκλοφορία (ως καρβοξυλιωμένη και μη καβοξυλιωμένη μορφή) και μπορεί να μετρηθεί με ειδικές μεθόδους στον ορό
των ασθενών αποτελώντας ευαίσθητο δέικτη οστικής παραγωγής.
Ιn vivo μελέτες με ποντίκια knockout για την οστεοκαλσίνη παρουσίασαν
διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης και της συνολικής ενεργειακής
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ομοιοστασίας. Οι υποκείμενοι παθογενετικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν τη
μείωση του πολλαπλασιασμού των παγκρεατικών β-κυττάρων και της έκκρισης
ινσουλίνης, ενώ η χορήγηση ανασυνδυασμένης οστεοκαλσίνης διορθώνει
τόσο τη διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης όσο και τις μεταβολές του
ενεργειακού ισοζυγίου.O ακριβώς αντίθετος φαινότυπος παρατηρείται σε
διαγονιδιακά ποντίκια με έλλειψη του γονιδίου Esp. To γονίδιο Esp κωδικοποιεί
μία ενδοκυττάρια φωσφατάση της τυροσίνης που είναι ρυθμιστής της καρβοξυλίωσης της οστεοκαλσίνης, με συνέπεια τα ποντίκια με έλλειψη της φωσφατάσης αυτής να παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα της μη καρβοξυλιωμένης μορφής της οστεοκαλσίνης και καλύτερη ανοχή στη γλυκόζη συγκριτικά
με τα ποντίκια που δεν φέρουν τη μετάλλαξη. Επίσης έχει αναφερθεί ότι η
έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα Forkhead 1 (FOXO) στα οστεοβλαστικά
κύτταρα σχετίζεται με το μεταβολισμό της γλυκόζης. Τουλάχιστον εν μέρει,
μέσω της ρύθμισης της παραγωγής της οστεοκαλσίνης.
Οι μελέτες αυτές, αν επιβεβαιωθούν στον άνθρωπο εγείρουν σημαντικά
ερωτήματα αναφορικά με την επίδραση των αντι-οστεοπορωτικών φαρμάκων (διφωσφονικά, denosumab, παραθορμόνη) στα επίπεδα της γλυκόζης
των ασθενών δεδομένου ότι μεταβάλλουν σημαντικά τα επίπεδα της οστεοκαλσίνης του ορού και δίδονται για μακρά χρονικά διαστήματα.
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Σ ΤΡ O ΓΓΥΛΕΣ Τ ΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
Νεότερα δεδομένα στην ομοιοστασία του φωσφόρου. Φωσφατονίνες - Αισθητήρες φωσφόρου
Σ. Τουρνής

Ο φώσφορος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ενδοκυττάριες και
εξωκυττάριες λειτουργίες, καθώς συμμετέχει στο ενδιάμεσο μεταβολισμό,
στη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών, στην οξεοβασική ισορροπία
και στην επιμεττάλωση του οστεοειδούς. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει
αναπτύξει σειρά ρυθμιστικών μηχανισμών που προστατεύουν από τις
ακραίες μεταβολές του φωσφόρου, με κύρια όργανα στόχους το νεφρό
και το πεπτικό και κύριες, μέχρι πρότινος, ορμόνες, την PTH και την καλσιτριόλη. Τα τελευταία έτη με αφορμή ακραίες διαταραχές της ομοιοστασίας
του φωσφόρου, κύρια της υποφωσφοραιμίας στα πλαίσια του συνδρόμου
της ογκογενούς οστεομαλακίας (ΤΙΟ) και της υποφωσφοραιμικής ραχίτιδος
με σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα (ADHR) εισήχθη ο όρος φωσφατονίνη για να περιγράψει μια ουσία(ες) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 1)
Αναστολή της σωληναριακής επαναρρόφησης φωσφόρου in vivo & in
vitro, 2) Αναστολή του παραγωγής καλσιτριόλης in vivo & in vitro, 3) Έκφραση σε όγκους που προκαλούν ΤΙΟ, 4) Η συγκέντρωση της φωσφατονίνης θα πρέπει να είναι αυξημένη σε ασθενείς με ΤΙΟ, 5) Nα μειώνονται
τα επίπεδα της με την επιτυχή αφαίρεση του όγκου και την θεραπεία του
συνδρόμου και 6) Τα επίπεδα του cAMP ούρων να είναι φυσιολογικά.
Μια τέτοια φωσφατονίνη είναι ο ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας 23
(FGF23) η κλινική σημασία του οποίου περιγράφηκε το 2000, όπου διαπιστώθηκε ότι μετάλλαξη του FGF23, η οποία τον καθιστά ανθεκτικό στη
αποδόμηση, ευθύνεται για την ADHR.
Ο ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας 23 (FGF23) είναι μια πρωτεϊνη
32Κd, η οποία αποτελείται από ένα ΝΗ2-τελικό άκρο κoινό για την οικογένεια
των FGF και ένα COOH-τμήμα 71 αμινοξέων μοναδικό για τον FGF23. O
FGF 23 παράγεται κατά κύριο λόγο στα οστεοκύτταρα, ενώ έκφραση του
παρατηρείται στα περικύτταρα των φλεβωδών κόλπων του μυελού των
οστών, στον πλάγιο-κοιλιακό πυρήνα του θαλάμου, στο θύμο αδένα και
στους λεμφαδένες. Ο FGF23 δρά μέσω ειδικών υποδοχέων FGFR 1,3,4.
Για την πραγματοποίηση της δράσης του είναι απαραίτητη η παρουσία της
πρωτεΐνης klotho, η οποία συνδέεται με τον FGFR και το C-τελικό τμήμα
του FGF23. Η κύρια δράση του FGF23 είναι η φωσφατουρία και η αναστολή
του σχηματισμού καλσιτριόλης, δράσεις που δίδουν γένεση στον λεγόμενο
άξονα οστού-νεφρού (Bone-kidney axis). Σε κλινικό επίπεδο οι δράσεις
του FGF23 καθίστανται εμφανείς σε ακραίες διαταραχές αύξησης ή μείωσης
του, ενώ τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν τα δεδομένα αναφορικά με πιθανή
φυσιολογική δράση στην ομοιοστασία του φωσφόρου. Ειδικότερα επί αύξησης προκαλεί φωσφατουρία αναστέλλοντας τους συμμεταφορείς Na-P
(NPT2a & 2c) στο νεφρό, ενώ παράλληλα αναστέλλει την 1-α υδροξυλάση
και επάγει την 24-υδροξυλάση, με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής

και την αύξηση της μεταβολικής κάθαρσης της καλσιτριόλης.
Πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η Klotho κυκλοφορεί στον ορό
(εξωκυττάριο και διαμεμβρανικό τμήμα) και μπορεί να ασκεί ενδοκρινικές
δράσεις όπως η ανεξάρτητη του FGF23 φωσφατουρία, καθώς και η αύξηση
της έκκρισης της PTH. Αναφορικά με τη ρύθμιση των επιπέδων του FGF23
πειραματικά και κλινικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η καλσιτριόλη (in
vitro) αυξάνει τα επίπεδα του FGF23. Παράλληλα η αύξηση των επιπέδων
του φωσφόρου αυξάνει τα επίπεδα του FGF23 με πιθανόν αυξάνοντας την
έκφραση της GALNT3, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σταθεροποίηση του
μορίου του FGF23 (μεταλλάξεις της οδηγούν σε tumoral calcinosis λόγω
αποδόμησης του FGF23 ενδοκυττάρια), ενώ πρόσφατα περιγράφηκε ότι
η PTH αλλά και η ενεργοποίηση των FGFR στα οστεοκύτταρα αυξάνουν
τα επίπεδα του FGF23.
Από τους τοπικούς παράγοντες που ρυθμίζουν τα επίπεδα του FGF23
στα οστεοκύτταρα κύριο ρόλο παίζει μια ενδοπεπτιδάση η οποία κωδικοποιείται από το γονίδιο PHEX (αδρανοποιητική μετάλλαξη του οποίου σχετίζεται με την XLHR) καθώς και οι πρωτείνες DMP1 (αδρανοποιητική μετάλλαξη της οποίας προκαλεί την ARHR1) και ENPP1 (αδρανοποιητική
μετάλλαξη της οποίας προκαλεί την ARHR2). Πιθανολογείται ότι η πρωτεΐνη
που κωδικοποιειται από το PHEX και η DMP1 καταστέλλουν την παραγωγή
του FGF23 είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω αύξησης άλλων κατασταλτικών
παραγόντων ή αναστολής διεγερτικών.
Αναφορικά με το μηχανισμό αντίληψης του φωσφόρου (phosphate sensing) τα δεδομένα πληθαίνουν ότι οι οργανισμοί διαθέτουν μηχανισμούς
αντίληψης των επιπέδων του ενδο- και εξωκυττάριου φωσφόρου. Παράλληλα
υπάρχουν δεδομένα ότι το εντερικό επιθήλιο (νήστιδα) διαθέτει μηχανισμό
ανίχνευσης τοπικά των επιπέδων του φωσφόρου και εκκρίνει «εντερική φωσφατονίνη» (πιθανόν MEPE ή τμήμα αυτής ASARM peptide), η οποία αυξάνει
τη νεφρική αποβολή φωσφόρου εντός λεπτών. Τέλος ο φώσφορος ασκεί
ανεξάρτητα ενδοκρινικές δράσεις, όπως αύξηση των επιπέδων της PTH,
δράση του οφείλεται σε σταθεροποίηση του mRNA της PTH, ενώ ο μηχανισμός ανεξάρτητης μείωσης της δραστηριότητας της 1-α-υδροξυλάσης δεν
έχει πλήρως διευκρινισθεί.
Τα στοιχεία αυτά ανοίγουν το δρόμο για την καλύτερη αντιμετώπιση
των υπο- και υπερφωσφοραιμικών διαταραχών. Αναστολείς του FGF23
(μονοκλωνικά Ab), πιθανόν εκλεκτικοί αναστολείς των υποδοχέων στο
νεφρό θα αποτελούσαν θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με FGF23 διαμεσολαβούμενη υποφωσφοραιμία. Αντίστροφα σε υπερφωσφοραιμικές
διαταραχές και ειδικότερα στη ΧΝΝ, εκλεκτικοί αναστολείς της εντερικής
απορρόφησης του φωσφόρου αποτελούν νέους θεραπευτικούς στόχους.
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Κλινική και θεραπευτική προσέγγιση υποφωσφοραιμικών διαταραχών
Α. Αναστασιλάκης

Εισαγωγή
Η ανόργανη φάση του σκελετού μας αποτελείται από άλατα φωσφορικού
ασβεστίου που σχηματίζουν τους κρυστάλλους υδροξυαπατίτη. Φυσιολογικά
ο απαιτούμενος φωσφόρος προσλαμβάνεται με τις τροφές, απορροφάται
από το πεπτικό με τη δράση της καλσιτριόλης (1,25 ΟΗ-D3) και το περίσσευμα του απεκκρίνεται από τους νεφρούς με ρυθμό που ελέγχεται από
την παραθορμόνη (ΡΤΗ). Σε συνθήκες έλλειψης φωσφόρου μειώνεται η
ικανότητα επιμετάλλωσης του σκελετού, οδηγώντας σταδιακά στην εμφάνιση
ραχίτιδας (στην παιδική-εφηβική ηλικία) ή οστεομαλακίας (στους ενηλίκους). Οι παθήσεις που οδηγούν σε αυξημένη νεφρική απώλεια φωσφόρου,
υποφωσφοραιμία και ραχίτιδα ή οστεομαλακία περιλαμβάνουν την κληρονομική υποφωσφοραιμική ραχίτιδα και την ογκογενή οστεομαλακία.
Ο όρος κληρονομική υποφωσφοραιμική ραχίτιδα (πρώην ραχίτιδα ανθεκτική στη βιταμίνη) περιλαμβάνει κληρονομούμενες διαταραχές του μεταβολισμού του φωσφόρου λόγω μειωμένης σωληναριακής επαναρρόφησης του: την Χ-φυλοσύνδετη (XLH), που είναι με διαφορά η συχνότερη,
την αυτοσωμική κυρίαρχη, την αυτοσωμική υπολειπόμενη και την υποφωσφοραιμική ραχίτιδα με συνοδό υπερασβεστιουρία. Παραπλήσια κλινική
και βιοχημική εικόνα έχει και η ογκογενής οστεομαλακία, μια επίκτητη
διαταραχή που εμφανίζεται σε ασθενείς με όγκους, συνήθως καλοήθεις,
συχνά μικρούς και κυρίως μεσεγχυματικής προέλευσης.

Κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση
Σε ηλικίες πριν τη σύγκλειση των επιφύσεων τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά είναι καθυστέρηση της αύξησης και ραχίτιδα. Στις κληρονομικές μορφές ο φωσφόρος ορού είναι χαμηλός ήδη από τη γέννηση, αλλά η πάθηση
γίνεται συνήθως αντιληπτή κατά την ηλικία της έγερσης στην όρθια θέση και
της βάδισης, οπότε γίνονται εμφανείς οι παραμορφώσεις των κάτω άκρων
και η απόκλιση από την φυσιολογική καμπύλη αύξησης. Συχνά είναι τα οστικά
άλγη, ιδίως στην περιοχή του γόνατος, όπου ακτινολογικά διαπιστώνονται οι
αλλοιώσεις της ραχίτιδας στις επιφυσιακές πλάκες. Παρά την υποφωσφοραιμία
η μυϊκή αδυναμία δεν είναι έντονη. Ο αξονικός σκελετός εμφανίζεται πυκνός
στις ακτινογραφίες ενώ η ενθεσοπάθεια (επασβεστώσεις σε τένοντες, συνδέσμους και αρθρικούς θυλάκους) είναι συχνή, ιδίως στους ενήλικες.
Επειδή το γονίδιο PHEX, που κωδικοποιεί τον FGF-23, εκτός από τα
οστά συναντάται και στα δόντια, παραβλάπτεται η οδοντίνη, με αποτέλεσμα
συχνά οδοντικά αποστήματα και πρώιμη απώλεια των δοντιών. Ένα άλλο
εύρημα είναι η υπέρταση και η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, που δεν
είναι ξεκάθαρο αν οφείλονται στην ίδια την πάθηση ή τη θεραπεία της.
Η τυπική βιοχημική εικόνα περιλαμβάνει υποφωσφοραιμία με αυξημένο φωσφόρο ούρων, φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και φυσιολογική
ή αυξημένη ΡΤΗ. Η αλκαλική φωσφατάση είναι συνήθως αυξημένη, η
καλσιδιόλη φυσιολογική και η καλσιτριόλη φυσιολογική ή ελαφρά αυξημένη. Το τελευταίο εύρημα συνηγορεί υπέρ διαταραγμένης παραγωγής
καλσιτριόλης, καθώς λόγω της υποφωσφοραιμίας θα αναμενόταν σαφής
αύξηση της καλσιτριόλης. Η καλσιτριόλη είναι μειωμένη στην ογκογενή
οστεομαλακία. Οι περισσότερες από τις παθήσεις αυτές χαρακτηρίζονται
επίσης από υψηλά επίπεδα στον ορό του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών-23 (FGF-23), που θεωρείται υπεύθυνος για τη διαταραχή στη νεφρική επαναρρόφηση του φωσφόρου.
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Οστική βιοψία σπανίως απαιτείται για να θέσει τη διάγνωση και δείχνει
οστεομαλακία και τις χαρακτηριστικές για τη νόσο υπομεταλλωμένες περιοστεοκυτταρικές βλάβες.
Η γονιδιακή διερεύνηση των μεταλλάξεων του PHEX έχει ρόλο στην επιβεβαίωση της διάγνωσης και τον καθορισμό του τρόπου μεταβίβασης της νόσου. Επιπλέον η γνώση της μετάλλαξης στην οικογένεια μπορεί να βοηθήσει
στην έγκαιρη διάγνωση στα νεογνά αλλά και στον προγενετικό έλεγχο.
Υπόνοια ογκογενούς οστεομαλακίας τίθεται σε ασθενείς με κλινική,
βιοχημική και ακτινολογική εικόνα ανάλογη της κληρονομικής υποφωσφοραιμίας, οι οποίοι έχουν αρνητικό οικογενειακό ιστορικό και επίκτητη
εμφάνιση της διαταραχής. Η εντόπιση του υπεύθυνου όγκου μπορεί να
αποτελεί διαγνωστική πρόκληση. Ολόσωμη μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα με οκτρεοτίδη σεσημασμένη με ραδιενεργό ίνδιο (In-111)
ή συστηματικός φλεβικός καθετηριασμός και λήψη αίματος από διάφορα
σημεία για προσδιορισμό επιπέδων FGF-23, μπορεί να βοηθήσουν την
εντόπιση σε δύσκολες περιπτώσεις.
Διαφορική διάγνωση πρέπει επίσης να γίνει από άλλες επίκτητες αιτίες
μειωμένης νεφρικής επαναρρόφησης φωσφόρου, όπως το σύνδρομο
Fanconi και η τοξική επίδραση στο νεφρό βαρέων μετάλλων, τετρακυκλίνης, βαλπροϊκού οξέος κ.τ.λ.

Θεραπευτική προσέγγιση
Οι στόχοι της θεραπείας διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του
ασθενούς.
Στα παιδιά στόχος είναι η επίτευξη φυσιολογικής αύξησης. Η κλασική
αντιμετώπιση της πάθησης περιλαμβάνει από στόματος χορήγηση φωσφόρου και καλσιτριόλης σε μεγάλες δόσεις. Η λήψη φωσφόρου αυξάνει
τα επίπεδα του στο αίμα με αποτέλεσμα μείωση του ιονισμένου ασβεστίου
και περαιτέρω μείωση της καλσιτριόλης (λόγω έλλειψης του ερεθίσματος
της υποφωσφοραιμίας) που οδηγεί σε αύξηση της ΡΤΗ (λόγω υπασβεσταιμίας και μειωμένης αναστολής από την καλσιτριόλη). Η αυξημένη
ΡΤΗ επιδεινώνει την οστική νόσο και αυξάνει τη νεφρική απέκκριση φωσφόρου. Ο μηχανισμός αυτός μετριάζει το αποτέλεσμα της χορήγησης του
φωσφόρου και καθιστά αναγκαία τη συγχορήγηση καλσιτριόλης, η οποία
θα αυξήσει την εντερική απορρόφηση όχι μόνο του φωσφόρου αλλά και
του ασβεστίου, καταστέλλοντας την ΡΤΗ.
Η καλσιτριόλη χορηγείται σε 2 δόσεις ημερησίως, με δοσολογία 1020 mg/kg/δόση). Ο φωσφόρος χορηγείται σε 4-5 ημερήσιες δόσεις, με
δόση έναρξης τα 40 mg στοιχειακού φωσφόρου/kg ημερησίως και αναλόγως του αποτελέσματος σταδιακή αύξηση κατά 250-500 mg/ημέρα
κάθε μερικούς μήνες ως την μέγιστη δόση των 3500 mg/ημέρα. Στην
Ελλάδα ο φωσφόρος διατίθεται υπό μορφή φωσφορικού καλίου (tb Phosphate-Sandoz 500 mg). Συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια της λήψης φωσφόρου είναι οι διάρροιες. Στόχος είναι η χορήγηση της μικρότερης δόσης
που θα πετύχει ικανοποιητική αύξηση. Ενδείξεις ανεπαρκούς δοσολογίας
αποτελούν η καθυστέρηση της αύξησης του σώματος και η επίμονα αυξημένη αλκαλική φωσφατάση.
Η θεραπεία αυτή έχει δύο σημαντικές επιπλοκές: την ανάπτυξη δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και τη νεφρασβέστωση. Ο υπερπαραθυρεοειδισμός συνήθως εμφανίζεται μετά από αρκετά έτη αγωγής. Θε-
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ωρείται ότι η ένωση του ασβεστίου ορού με τον φωσφόρο προκαλεί διαλείπουσα υπασβεσταιμία και υπερέκκριση ΡΤΗ παρά τη χορήγηση καλσιτριόλης. Η νεφρασβέστωση προσβάλλει ως και το 80% των ασθενών με
XLH και προκαλείται από κατακρήμνιση αλάτων φωσφορικού ασβεστίου
μέσα στα νεφρικά σωληνάρια. Ο βαθμός της κατακρήμνισης εξαρτάται
κυρίως από τη δόση του φωσφόρου. Οι περισσότεροι ασθενείς διατηρούν
φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Για αποφυγή της επιπλοκής αυτής συνιστάται παρακολούθηση του ασβεστίου ορού και ούρων και μείωση της
δόσης της καλσιτριόλης επί υπερασβεστιαιμίας ή υπερασβεστιουρίας. Η
προσθήκη υδροχλωροθειαζίδης μείωσε την απέκκριση ασβεστίου στα
ούρα και ανέστειλε την εξέλιξη της νεφρασβέστωσης σε μια μελέτη παρατήρησης σε ανθρώπους, υποστηρίζοντας τη συγχορήγηση της σε τέτοιες
περιπτώσεις. Επίσης, χορήγηση σε πειραματόζωα της 22-οξακαλσιτριόλης,
μη-υπερασβεστιαμικού αναλόγου της καλσιτριόλης, οδήγησε σε παραπλήσια με την καλσιτριόλη αύξηση του φωσφόρου ορού, χωρίς συνοδό
υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστιουρία. Αναμένεται η χορήγηση της και
σε πάσχοντες ανθρώπους.
Για τη θεραπεία των υποφωσφοραιμικών διαταραχών, εκτός του φωσφόρου και της καλσιτριόλης, έχει προταθεί και η χορήγηση του ασβεστιομιμητικού cinacalcet, με στόχο τη μείωση των επιπέδων της ΡΤΗ, ώστε
να περιοριστεί η νεφρική απώλεια φωσφόρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την ανάγκη μικρότερων δόσεων φωσφόρου και καλσιτριόλης (που αμφότερα διεγείρουν την παραγωγή του FGF-23) και την επακόλουθη μείωση
του κινδύνου νεφρασβέστωσης. Στην XLH, σε μικρό αριθμό παιδιών και
για μικρό διάστημα, αλλά και σε ασθενείς με ογκογενή οστεομαλακία η
χορήγηση cinacalcet μείωσε την ΡΤΗ κι αύξησε τον φωσφόρο ορού.
Τέλος, έχουν παραχθεί ειδικά εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του
FGF-23 (anti-FGF23), τα οποία όταν χορηγήθηκαν σε μοντέλα επίμυων
με υποφωσφοραιμική ραχίτιδα έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, διορθώνοντας την υποφωσφοραιμία και την παραγωγή καλσιτριόλης και προλαβαίνοντας τις σκελετικές παραμορφώσεις.
Για την υποβοήθηση της αύξησης σε παιδιά με XLH έχει δοκιμαστεί
και η χορήγηση αυξητικής ορμόνης ταυτόχρονα με την κλασική θεραπεία,
η οποία πέτυχε να αυξήσει το τελικό ύψος των παιδιών.
Η παρακολούθηση των παιδιών συνιστάται να γίνεται ανά τρίμηνο με μέτρηση ύψους και προσδιορισμό στον ορό ασβεστίου, φωσφόρου, αλκαλικής
φωσφατάσης, κρεατινίνης και στα ούρα απέκκρισης ασβεστίου. Ανά έτος συνιστάται υπερηχογραφικός έλεγχος των νεφρών για τον κίνδυνο της νεφρα-

σβέστωσης και ακτινογραφία άκρας χειρός για προσδιορισμό οστικής ηλικίας.
Στην πλειοψηφία των παιδιών η αγωγή αυτή ανακουφίζει από τον πόνο
στα οστά και τις αρθρώσεις, βελτιώνει την αύξηση και προλαμβάνει ή διορθώνει
τις σκελετικές παραμορφώσεις των άκρων. Ταυτόχρονα παρατηρείται ομαλοποίηση των βιοχημικών παραμέτρων και των ακτινολογικών και ιστολογικών
ευρημάτων. Η θεραπεία συνεχίζεται ως τη σύγκλειση των επιφύσεων.
Στους ενήλικες, δεδομένου ότι έχει επιτευχθεί η σύγκλειση των επιφύσεων, στόχος της θεραπείας είναι η ανακούφιση του οστικού άλγους
και η αντιμετώπιση των σπάνιων παθολογικών καταγμάτων. Ωστόσο, αν
και ιστολογικά η οστεομαλακία επανεμφανίζεται μετά τη διακοπή του φωσφόρου και της καλσιτριόλης, λίγοι ασθενείς έχουν κλινική συμπτωματολογία. Δεδομένων δε των επιπλοκών της θεραπείας, είναι μάλλον προτιμότερο να λαμβάνουν αγωγή μόνο οι συμπτωματικοί ασθενείς. Χορηγείται
καλσιτριόλη 1-3 μg ημερησίως σε δύο δόσεις και ο φωσφόρος 1-4 g ημερησίως σε 3-4 διαιρεμένες δόσεις.
Η παρακολούθηση των ενηλίκων ασθενών συνιστάται να γίνεται 1-2
φορές ετησίως με προσδιορισμό στον ορό του φωσφόρου, του ασβεστίου,
της κρεατινίνης και της ΡΤΗ.
Έγκυες γυναίκες με τη νόσο, είναι προτιμότερο να θεραπεύονται ακόμη
κι επί απουσίας συμπτωμάτων, δεδομένου ότι ο φωσφόρος ορού του εμβρύου προέρχεται από διάχυση του μητρικού μέσω του πλακούντα.
Στην περίπτωση της ογκογενούς οστεομαλακίας η αφαίρεση του όγκου
αποκαθιστά πλήρως τη διαταραχή και αποτελεί την θεραπεία εκλογής. Επί
αδυναμίας εντοπισμού του όγκου, ατελούς εξαίρεσης του ή υποτροπής
εφαρμόζονται οι θεραπευτικοί χειρισμοί που αναφέρθηκαν για την κληρονομική υποφωσφοραιμία. Ο κίνδυνος νεφρασβέστωσης ίσως είναι μικρότερος από της XLH. Ως εναλλακτική θεραπευτική επιλογή έχει προταθεί
και η χορήγηση αναλόγων οκτρεοτίδης.

Συμπεράσματα
Οι υποφωσφοραιμικές διαταραχές είναι σπάνιες κλινικές οντότητες
που όμως πρέπει να διαγιγνώσκονται έγκαιρα και σωστά καθώς απαιτούν
ειδική θεραπεία και παρακολούθηση. Στο μέλλον εξειδικευμένες τεχνικές
ανίχνευσης (προσδιορισμός FGF-23 στον ορό) αλλά και νέες θεραπευτικές
επιλογές (χορήγηση anti-FGF23 αντισωμάτων) μπορεί να βελτιώσουν τη
διαγνωστική μας ικανότητα και να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε μια πιο
«στοχευμένη» και συνεπώς αποτελεσματικότερη και με λιγότερες επιπλοκές αντιμετώπιση των ασθενών.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Πειραματικά πρότυπα και τεχνικές για τη μελέτη της πειραματικής οστεοαρθρίτιδας
Α. Δανούρδης

Οι πολύπλοκες παθολογικές εξεργασίες της οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) του ανθρώπου απαιτούν συνήθως για την εξέλιξη και ολοκλήρωσή τους αρκετές δεκαετίες. Η ανάγκη να κατανοηθούν η παθολογία της εκφύλισης του αρθρικού
χόνδρου και οι αλλοιώσεις των άλλων ιστών της άρθρωσης, έχει καταστήσει αναγκαίο τη μελέτη της νόσου σε ζωικά πειραματικά πρότυπα. Επιπλέον, με βάση τα
αποτελέσματα των ερευνών δοκιμάζονται στα πειραματικά πρότυπα νέα αντι-ΟΑ

φάρμακα για την μετέπειτα εφαρμογή τους στη θεραπεία της ΟΑ του ανθρώπου.
Στα πειραματικά πρότυπα μπορεί να προκληθούν αρκετές από τις παθολογικές αλλοιώσεις που χαρακτηρίζουν τη νόσο στον άνθρωπο. Αντίθετα,
έχει αποδειχθεί ότι με τις μελέτες in vitro δεν αναπαράγονται οι εξεργασίες
της εκφύλισης του αρθρικού χόνδρου και άλλων ιστών της άρθρωσης σε
μοριακό και κυτταρικό επίπεδο.
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Το ιδανικό πειραματικό πρότυπο θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
1. Να προσβάλλεται από σταθερά αναπαραγόμενη νόσο που να εξελίσσεται
σε ένα επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να παρέχεται ο κατάλληλος χρόνος για να την συλλογή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη
μελέτη της. Για την αξιόπιστη μελέτη των φαρμάκων είναι απαραίτητο το
χρονικό διάστημα από την πρόκληση της νόσου μέχρι την εμφάνιση των
κλινικών συμπτωμάτων να είναι τουλάχιστον 1 έως 12 μήνες.
2. Η εξέλιξη της νόσου θα πρέπει να είναι ομαλή σε μία οριοθετημένη χρονική περίοδο της έρευνας, ώστε να επιτρέπεται η μελέτη της παθοφυσιολογίας των αρχικών, των ενδιάμεσων και/ή των τελικών σταδίων της
νόσου και η μελέτη των αποτελεσμάτων των θεραπευτικών δοκιμών. Σε
ζωικά πρότυπα που η νόσος εξελίσσεται ταχέως στα τελικά στάδια, δεν
επαρκεί ο χρόνος για να μελετηθεί η θεραπευτική δράση των φαρμάκων.
3. Το πειραματικό πρότυπο πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των θηλαστικών, να χειρίζεται εύκολα, να έχει μικρό κόστος κτίσης, να εκτρέφεται
εύκολα, και να έχει μέγεθος επαρκές για να είναι εύκολη η διενέργεια
των απαιτούμενων εξετάσεων (απεικονιστικές εξετάσεις, ανάλυση αρθρικού υγρού, ανάλυση βιοχημικών, γενετικών ή μοριακών δεικτών,
ιστοπαθολογικές εξετάσεις). Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε η δυνατότητα
να εκτιμηθούν στο πειραματικό πρότυπο ορισμένα συμπτώματα ποσοτικά
όπως ο βαθμός του πόνου, η βαρύτητα των διαταραχών της βάδισης
και η έκταση του περιαρθρικού οιδήματος.
4. Οι αλλοιώσεις σε κάθε ιστό της άρθρωσης του πειραματικού προτύπου
θα πρέπει να ομοιάζουν με τις αλλοιώσεις των αντιστοίχων ιστών της
άρθρωσης του ανθρώπου. Το κριτήριο αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί
επειδή στον άνθρωπο έχουν μελετηθεί επαρκώς μόνον οι αλλοιώσεις
των τελικών σταδίων της νόσου που αφορούν τον αρθρικό χόνδρο, το
υποχονδρικό οστό, τον αρθρικό υμένα και το αρθρικό υγρό. Επομένως,
σε αρχικά στάδια της νόσου και σε ιστούς της άρθρωσης όπως οι σύνδεσμοι, οι τένοντες, ο αρθρικός υμένας και οι μηνίσκοι οι αλλοιώσεις
στο πειραματικό πρότυπο να μη μπορεί να θεωρηθούν πάντα ακριβές
αντίγραφο των αλλοιώσεων της ΟΑ του ανθρώπου, επειδή αυτές δεν
είναι λεπτομερώς γνωστές.
5. Τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών δοκιμών στο πειραματικό πρότυπο

θα πρέπει να μοιάζουν με αυτά στον άνθρωπο. Έχει διαπιστωθεί ότι αρκετές θεραπείες που έχουν καλή αποτελεσματικότητα σε ζωικά πρότυπα
ΟΑ δεν έχουν καμία δράση στην ΟΑ του ανθρώπου και το αντίστροφο.
Τα κυριότερα ζωικά είδη που χρησιμοποιούνται σαν πειραματικά πρότυπα ΟΑ είναι ο ποντικός, το ινδικό χοιρίδιο, το κουνέλι, ο σκύλος, το πρόβατο, ο πίθηκος και το άλογο.
Οι τεχνικές πρόκλησης της νόσου στα πειραματικά πρότυπα είναι:
1. Η πρόκληση παθολογικών αλλοιώσεων στην άρθρωση μετά από ενδοαρθρική έγχυση διαφόρων παραγόντων όπως είναι διάφορα ένζυμα,
κυτταροκίνες, ο αυξητικός μετατρεπτικός παράγοντας (TFG) και διάφορες χημικές ουσίες.
2. Η ακινητοποίηση μιας άρθρωσης μπορεί να προκαλέσει ατροφικές αλλοιώσεις στον αρθρικό χόνδρο που μόνο μερικές από αυτές ομοιάζουν
με τις αλλοιώσεις της ΟΑ του ανθρώπου.
3. Η δημιουργία γενετικά τροποποιημένων ποντικών στα οποία να εμφανίζεται αυτόματα ΟΑ. Τα γενετικά τροποποιημένα ποντίκια με αυτόματη
εμφάνιση ΟΑ παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά το ρόλο
ειδικών μορίων στη παθολογία της ΟΑ του ανθρώπου.
4. Η εκτροφή κληρονομικών γραμμών ποντικιών, ινδικών χοιριδίων και
πιθήκων του γένους μακάκος που εμφανίζουν αυτόματη ΟΑ.
5. Η τεχνική πρόκλησης ΟΑ σε πειραματικά πρότυπα που εφαρμόζεται συχνότερα είναι η χειρουργική πρόκληση αστάθειας σε μία άρθρωση. Με
τη μέθοδο αυτή εμφανίζονται αλλοιώσεις που μιμούνται άριστα τη μοριακή παθολογία του αρθρικού χόνδρου και τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις της ΟΑ του ανθρώπου.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετές μελέτες στον άνθρωπο για τη
ανακάλυψη συστήματος βαθμολόγησης του σταδίου της ΟΑ που να συσχετίζει τις αλλοιώσεις του αρθρικού χόνδρου με τα κλινικά συμπτώματα.
Τα συστήματα αυτά στα πειραματικά πρότυπα δεν δίνουν αξιόπιστα, έγκυρα
και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.
Τέλος, όσον αφορά τη θεραπεία της ΟΑ, οι πρόσφατες μελέτες σε πειραματικά πρότυπα εστιάζονται στην ενδοαρθρική έγχυση μεσεγχυματικών
βλαστικών κυττάρων. Οι έρευνες αυτές πιθανόν να οδηγήσουν στη θεραπεία της ΟΑ του ανθρώπου.

Η δράση των αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων στην πειραματική οστεαρθρίτιδα
Κ. Σταθόπουλος

Με βάση τις σύγχρονες απόψεις, η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) θεωρείται ως
το τελικό στάδιο της λειτουργικής ανεπάρκειας μιας άρθρωσης. Παρόλο
που το μείζον χαρακτηριστικό της νόσου είναι η καταστροφή του αρθρικού
χόνδρου, είναι πλέον γνωστό ότι το υποχόνδριο οστούν και ο αρθρικός υμένας συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί αν οι αλλαγές που συμβαίνουν στο υποχόνδριο οστούν προηγούνται
της φθοράς του αρθρικού χόνδρου (υπόθεση Radin) ή αν η φθορά του αρθρικού χόνδρου έχει σαν αποτέλεσμα την σκλήρυνση του υποχόνδριου
οστού. Επιπλέον η δράση φλεγμονωδών παραγόντων όπως οι κυτοκίνες IL1β, TNF, IL-6, IL-15, IL-17, IL18 κ.ά. καθώς και διάφορες χυμοκίνες, θεωρείται πως ενέχονται ακόμα και στα αρχικά στάδια της οστεοαρθρίτιδας. Με
150 Oστούν

τη χρήση πειραματικών μοντέλων μπορεί να διερευνηθεί τόσο η αιτιοπαθογένεια της νόσου, όσο και η αποτελεσματικότητα διαφόρων φαρμακευτικών
σκευασμάτων. Την τελευταία δεκαετία έχει μελετηθεί και η χρήση αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων για τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας.
Α) Διφωσφονικά: Τα διφωσφονικά είναι ισχυροί αντιοστεοκλαστικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, και
έχει αποδειχτεί ότι ελαττώνουν την οστική απώλεια, βελτιώνουν την τρισδιάστατη αρχιτεκτονική του σπογγώδους και φλοιώδους οστού, αυξάνουν
την οστική πυκνότητα καθώς και τον βαθμό και την ομοιογένεια της επιμετάλλωσης. Μελέτες για την αποτελεσματικότητα της αλενδρονάτης στη θεραπεία της ΟΑ έχουν πραγματοποιηθεί σε χοίρους Γουινέας (πιθανόν το
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καλύτερο πειραματικό μοντέλο αυτόματης οστεοαρθρίτιδας), χωρίς να αποδειχθεί ότι η αλενδρονάτη μεταβάλλει σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες
του υποχόνδριου οστού. Άλλες μελέτες με μοντέλα μετατραυματικής ΟΑ
σε αρουραίους έδειξαν ότι η αλενδρονάτη καταστέλλει το ρυθμό οστικής
εναλλαγής στο υποχόνδριο οστούν και προστατεύει τον αρθρικό χόνδρο.
Μια τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη σε 20 ασθενείς με συμπτωματική
ΟΑ γόνατος που έλαβαν 70 mg αλενδρονάτης την εβδομάδα για 6 μήνες
σε σύγκριση με 19 ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο, έδειξε πως η
αλενδρονάτη δεν είχε περισσότερο ευεργετική επίδραση στη συμπτωματολογία των ασθενών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Τέλος, σε έναν
υποπληθυσμό 200 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών της μελέτης FIT που
έλαβαν αλενδρονάτη 5 mg καθημερινά για δυό έτη και ακολούθως 10 mg
ημερησίως για το τρίτο έτος, η λήψη αλενδρονάτης συσχετίστηκε με μείωση
της προόδου των οστεόφυτων στην θωρακική και οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης αυτών των ασθενών σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν
εικονικό φάρμακο. Η ριζενδρονάτη, με βάση μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε χοίρους Γουινέας, καθυστερεί την εξέλιξη της ΟΑ (φθορά αρθρικού χόνδρου, οστεόφυτα) σε ποσοστό 30-40% όπως αναφέρεται σε
σχετικές εργασίες. Υπάρχουν αρκετές τυχαιοποιημένες προοπτικές κλινικές
μελέτες που ερευνούν την επίδραση της ριζενδρονάτης σε ασθενείς με ΟΑ
σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Η βρετανική μελέτη BRISK (2005) σε
293 ασθενείς ηλικίας 40-80 ετών με ΟΑ γόνατος που έλαβαν ριζενδρονάτη
σε ημερήσιες δόσεις 5 mg ή 15 mg για 1 έτος σε σύγκριση με ασθενείς
που έλαβαν εικονικό φάρμακο, έδειξε ότι στη δόση των 15 mg η ριζενδρονάτη προκαλεί μείωση των δεικτών αποδόμησης του αρθρικού χόνδρου
CTX-II και του δείκτη οστικής απορρόφησης NTX-I στα ούρα, καθώς και
βελτίωση της κλινικής εικόνας. Η μελέτη KOSTAR απέδωσε 3 εργασίες
(2006-2008) στις οποίες διερευνήθηκε η επίδραση 4 διαφορετικών δόσεων
ριζενδρονάτης για 2 χρόνια σε ακτινολογικές και λειτουργικές παραμέτρους
σε 1896 ασθενείς με ΟΑ γόνατος. Με βάση τις εργασίες αυτές, η ριζενδρονάτη σε δόση 15 mg ημερησίως προκάλεσε μείωση στους δείκτες αποδόμησης του αρθρικού χόνδρου, χωρίς όμως να προκαλέσει κλινική βελτίωση ή να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου. Μελέτες με ζολενδρονικό
οξύ σε πειραματικά μοντέλα μετατραυματικής ΟΑ σε σκύλους έδειξαν ότι

το ζολενδρονικό προκαλεί μείωση των δεικτών οστικής εναλλαγής και μείωση της απώλειας του υποχόνδριου οστού.
Β) Ρανελικό Στρόντιο: Πρόσφατα δημοσιευμένη κλινική μελέτη σε
1105 γυναίκες με οστεοπόρωση και συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα στη
σπονδυλική στήλη, έδειξε ότι η χρήση ρανελικού στροντίου 2 g την μέρα
per os για 3 χρόνια ελάττωσε το άλγος και την εξέλιξη των ακτινολογικών
ευρημάτων (οστεόφυτα) σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Αναλύσεις
των κλινικών μελετών SOTI και TROPOS έδειξαν ότι το ρανελικό στρόντιο
ελαττώνει τους δείκτες αποδόμησης του αρθρικού χόνδρου CTX-II στα
ούρα σε ασθενείς με ΟΑ. Μελέτη σε καλλιέργειες ανθρώπινων οστεοβλαστών στο υποχόνδριο οστούν σε μοντέλο οστεοαρθρίτιδας έδειξε ότι το ρανελικό στρόντιο αναστέλλει παράγοντες που εκκρίνονται από τους οστεοβλάστες και ευνοούν την οστική απορρόφηση και με τον τρόπο αυτό έχει
ευεργετικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. Συγκεκριμένα,
το ρανελικό στρόντιο ελάττωσε σημαντικά την έκφραση των πρωτεολυτικών
ενζύμων MMP-2, MMP-9 καθώς και του RANKL από τους οστεοβλάστες
του υποχόνδριου οστεοαρθριτικού οστού, γεγονός που ερμηνεύει την
ευεργετική επίδραση του φαρμάκου στην εξέλιξη της ΟΑ.
Γ) Καλσιτονίνη: Σημαντικός αριθμός δημοσιευμένων εργασιών αναφέρει ευεργετικά αποτελέσματα της καλσιτονίνης στην οστεοαρθρίτιδα.
Σκευάσματα καλσιτονίνης σολομού σε πειραματικά μοντέλα μετατραυματικής ΟΑ έχει δειχθεί ότι ελαττώνουν τη φθορά του αρθρικού χόνδρου και
του υποχόνδριου οστού σε αρουραίους με υψηλό ρυθμό οστικής ανακατασκευής. Δόσεις 0,6/0,8 mg καλσιτονίνης per os σε ασθενείς με συμπτωματική ΟΑ γόνατος ελάττωσαν το ρυθμό αποδόμησης του αρθρικού
χόνδρου και του υποχόνδριου οστού σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο,
όπως φαίνεται από τους δείκτες CTX-II και CTX-I. Σε καλλιέργειες ανθρώπινων χονδροκυττάρων σε μοντέλα ΟΑ, η καλσιτονίνη αυξάνει τη σύνθεση
του κολλαγόνου και των πρωτεογλυκανών. Μελέτη με ιστομορφομετρία
σε μοντέλο μετατραυματικής ΟΑ σε κουνέλια έδειξε ότι η καλσιτονίνη στα
αρχικά στάδια οστεοαρθρίτιδας αυξάνει τα στρώματα του υαλοειδούς χόνδρου, αποκαθιστά τον κυτταρικό μεταβολισμό και μειώνει τα οστεόφυτα,
ενώ σε προχωρημένα στάδια ελαττώνει επίσης και το σχηματισμό υποχόνδριων κύστεων και βοηθά στην αναγέννηση του υαλοειδούς χόνδρου.

ΟΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
Αίτια οστικής απώλειας σε παιδιά και εφήβους
Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου

Ο σκελετός είναι ένα εξειδικευμένο και δυναμικό όργανο που υφίσταται
συνεχή αναγέννηση. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας ο σκελετός
αποκτά το σχήμα και το μέγεθος του από απορρόφηση του οστού σε ένα
μέρος και εναπόθεση σε ένα άλλο. Κατά την ανάπτυξη στη δυναμική αυτή
δοκιμασία υπερισχύει η παραγωγή οστού σε σχέση με την απορρόφηση.
Οι κύριες ορμόνες που επιδρούν στην αυξητική πλάκα κατά την παιδική
ηλικία είναι η αυξητική ορμόνη, ο ινσουλινόμορφος παράγων–Ι και τα
γλυκοκορτικοειδή ενώ κατά την εφηβεία τα στερεοειδή του φύλου, οιστρογόνα και ανδρογόνα, παίζουν σημαντικό ρόλο.
Σε καταστάσεις όπου επικρατεί η απορρόφηση σε σχέση με την παρα-

γωγή οστού, υπάρχει οστική απώλεια. Η αυξημένη οστική απώλεια οδηγεί
σε οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι συστηματική νόσος του σκελετού
η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα και διαταραχή της
μικροαρχιτεκτονικής του οστού. Κλινικά εκδηλώνεται με αυξημένη ευθραυστότητα και ευπάθεια στα κατάγματα.
Αίτια οστικής απώλειας στα παιδιά είναι:
• Πρωτογενής οστική νόσος
• Έλλειψη βιταμίνης D
• Υποφωσφαταιμική ραχίτις
• Χρόνια νόσος
Oστούν 151
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• Υπογοναδισμός
• Γαστρεντερολογικά
• Νόσοι του Κ.Ν.Σ., Νευρομυϊκά
• Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων
• Ακινησία
• Φάρμακα
- Γλυκοκορτικοειδή
- Χημειοθεραπευτικά
- Ανοσοκατασταλτικά
- Αντιεπιληπτικά
• Ακτινοβολία
• Μεταμόσχευση μυελού ή οργάνων
• Νευρική ανορεξία
• Παχυσαρκία;
Η συχνότερη αιτία επίκτητης οστικής απώλειας στην παιδική ηλικία είναι
η χρήση των κορτικοστεροειδών. Τα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται
θεραπευτικά σε ευρεία ομάδα νοσημάτων, όπως ρευματολογικά νοσήματα,
ρευματοειδής αρθρίτις, αυτοάναοση ηπατίτις, κακοήθη νοσήματα, μετά από
μεταμόσχευση οργάνων ή μυελού των οστών. Η απώλεια οστού είναι μεγάλη
και συχνά μη αναστρέψιμη και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καταγμάτων.
30% των ασθενών που θα λάβουν κορτικοστεροειδή για 6 μήνες θα αναπτύξουν οστεοπόρωση η οποία αφορά συχνότερα το trabecular bone δηλαδή
σπονδυλική στήλη και πλευρές. Η απώλεια οστού εμφανίζεται νωρίς μετά
την έναρξη της θεραπείας και είναι δοσοεξαρτώμενη.
Αμφιλεγόμενα είναι τα ευρήματα σχετικά με την οστική πυκνότητα ασθενών με Συγγενή Υπερπλασία των Επινεφριδίων. Στη περίπτωση αυτή δεν
πρέπει να χορηγούνται υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών και πρέπει να
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να χορηγείται η ελάχιστη δόση που είναι
ικανή να καταστείλει τα επινεφρίδια και οι ασθενείς να βρίσκονται σε

συχνή παρακολούθηση. Πρόσφατη μελέτη έχει δείξει συσχέτιση της οστικής
πυκνότητας με την αθροιστική δόση κορτικοστεροειδών που έχει χορηγηθεί
κατά τη διάρκεια των ετών
Η νευρική ανορεξία η οποία απαντάται με αυξανόμενη συχνότητα στις
έφηβες έχει αναγνωρισθεί ως σημαντική αιτία προ-εμμηνοπαυσιακής
οστεοπόρωσης. Η αιτιολογία είναι πολύ-παραγοντική και είναι αποτέλεσμα
αυξημένης οστικής απορρόφησης χωρίς παράλληλη αύξηση της οστικής
σύνθεσης. Η απώλεια συμβαίνει σχετικά νωρίς στην πορεία της νόσου.
Θεωρείται ότι διάρκεια νόσου μεγαλύτερη των 12 μηνών είναι συνυφασμένη με σημαντική οστική απώλεια.
Οστεοπόρωση μετά από θεραπεία για κακοήθεις νεοπλασίες της παιδικής ηλικίας είναι επίσης πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και αφορούν
τα αντινεοπλασματικά φάρμακα, τη χρήση στεροειδών, ακτινοβολία, υπογοναδισμό, μειωμένη φυσική δραστηριότητα κ.ά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατη μελέτη συσχέτισε την παιδική παχυσαρκία με μειωμένη οστική πυκνότητα και την κατανάλωση λαχανικών με
σκούρο πράσινο χρώμα ή λαχανικών με βαθύ κίτρινο χρώμα και η αποφυγή των τηγανητών τροφίμων με αυξημένη οστική πυκνότητα.
Σχετικά με τη διάγνωση της οστεοπόρωσης στην παιδική ηλικία δεν υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια, ούτε συσχέτιση ορίων οστικής πυκνότητας με κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος. Επίσης δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις
φυσιολογικές τιμές ανάλογα με ηλικία, φύλο εθνική ομάδα. Πρέπει να γίνονται
διορθώσεις ανάλογα με το ύψος και το στάδιο της εφηβείας. Μπορεί να γίνει
λάθος αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας λόγω χαμηλού αναστήματος και
καθυστέρησης της εφηβείας καταστάσεις συχνές σε ασθενείς με χρόνια
νόσο. Δεν μπορούν να συγκρίνονται μετρήσεις από διαφορετικά μηχανήματα.
Η απώλεια οστού και η οστεοπόρωση της παιδικής ηλικίας είναι ένας
τομέας υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθόσον τόσο η παθοφυσιολογία και κυρίως οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης δεν έχουν αποσαφηνισθεί πλήρως.

Παιδιατρική DXA: Nεότερα δεδομένα
Α. Μπαλανίκα

O παιδιατρικός σκελετός αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο όργανο
με διαρκείς μεταβολές ανακατασκευής. Η σκελετική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την αύξηση του μεγέθους και την επιμετάλλωση των οστών. Η
επίτευξη της κορυφαίας οστικής μάζας και του μέγιστου μεγέθους του
σκελετού πραγματοποιείται κατά την ενηλικίωση και συγκεκριμένα κατά
την τρίτη δεκαετία της ζωής.
Ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων και φαρμακευτικών παρεμβάσεων κατά την
παιδική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή διαταραχή στην αύξηση της
οστικής μάζας, που δυνατόν να οδηγήσει σε ανάπτυξη οστεοπόρωσης και
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων κατά τη διάρκεια της μετέπειτα ενηλίκου ζωής.
Η εκτίμηση της οστικής μάζας (BMC) και της οστικής πυκνότητας (BMD)
στον παιδιατρικό πληθυσμό αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
τόσο για τους ακτινολόγους και τους παιδιάτρους, όσο και για τους ιατρούς
έτερων ειδικοτήτων που ασχολούνται με την οστεοπόρωση.
Η βασική τεχνική εκτίμησης της οστικής πυκνότητας είναι η απορροφησιομετρία διπλοενεργειακής δέσμης ακτίνων-Χ (DXA), ευρέως διαθέσιμη και
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ταχεία μέθοδος, με χαμηλή δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Εφαρμόζεται με
την χρήση ειδικού προγράμματος σε παιδιατρικό πληθυσμό ηλικίας από 3 έως
19 ετών. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων είναι ωστόσο πολύπλοκη λόγω της
συνεχούς μεταβολής και ανάπτυξης του σκελετού του παιδιατρικού ασθενούς.
Στην παρούσα εισήγηση θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα:
α) Κατ’ αρχάς ο ρόλος του ακτινολόγου στην αξιολόγηση της παιδιατρικής DXA.
β) Η εφαρμοζόμενη τεχνική, οι περιοχές μέτρησης του παιδιατρικού ασθενούς και οι δυνατότητες επανελέγχου.
γ) Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της επιφανειακής ογκομετρικής οστικής
πυκνότητας (μέθοδοι διόρθωσης-προσαρμογής σύμφωνα με το μέγεθος
των οστών, το ύψος, την μυϊκή μάζα, την σκελετική ηλικία, το στάδιο
εφηβείας).
δ) Οι βάσεις φυσιολογικών δεδομένων αναφοράς για παιδιατρικό πληθυσμό.
ε) Τί οφείλει να περιλαμβάνει μια ορθή διαγνωστικά DXA γνωμάτευση σε
παιδί ή έφηβο.
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Διαταραχές οστικού μεταβολισμού στη Μεσογειακή Αναιμία
Αικ. Σαριδάκη

Στην Μεσογειακή Αναιμία (ΜΑ), το οστούν είναι ένα όργανο που πάσχει
πολυπαραγοντικά, πρωτογενώς μέσα στα πλαίσια της παθοφυσιολογίας
της Νόσου, αλλά και δευτερευόντως από παράπλευρες απώλειες λόγω
των μεταγγίσεων και των άλλων θεραπευτικών παραγόντων. Οι διαταραχές
του επίσης εξαρτώνται από την βαρύτητα της αιματολογικής νόσου, το φύλλο, την ηλικία και την αναπαραγωγική φάση του πάσχοντος.
Για τον λόγο αυτό θεωρούμε λανθασμένο τον όρο οστεοπόρωση, και ορθό
τον όρο Οστική νόσος των πασχόντων από ΜΑ.
Καταρχήν, η απόκτηση της Μεγίστης οστικής Μάζας, μετά το τέλος της
ήβης, είναι προβληματική στα παιδία με ΜΑ, τα οποία, από την γέννηση
τους εκτίθενται:
Α. σε αυξημένη φόρτιση με σίδηρο, λόγω των μεταγγίσεων και σε επίδραση
της αποσιδήρωσης στους οστεοβλάστες,
Β. σε καθυστερημένη εφηβεία λόγω έλλειψης των στεροειδών του φύλου
αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας, ή ανεπάρκειας, απο την αιμοσιδήρωση
της υπόφυσης και των γονάδων,
Γ. σε διαταραχή της φυσιολογία της αυξητικής ορμόνης, υποφυσικής αιτιολογίας και κατά συνέπεια των IGF’s.
Κατά την ενηλικίωση προστίθενται επιπλέον λόγοι επιδείνωσης του
οστού, όπως:
1. Η περαιτέρω αύξηση του μυελού των αστών κατά όγκο με αποτέλεσμα
την πίεση στα οστά που τον περιβάλλουν (μηχανική βλάβη).
2. Η ανεπάρκεια ενδοκρινών αδένων όπως ο θυρεοειδής τα β’ κύτταρα
του παγκρέατος, τα επινεφρίδια, οι γανάδες, έτι περαιτέρω σε επίπεδο
στειρότητας κατά την πλειονότητα και τέλος δυσλειτουργία των παραθυρεοειδών με διαταραχή της ομοιοστασίας του Ca++.
3. H άμεση βλάβη στους οστεοβλάστες από την τοξικότητα του σιδήρου,
αλλά και της desferioxamine η οποία σχετίζεται και με διαταραχές του
χόνδρου.
4. H βαθμιαία επίπτωση της νόσου στην ηπατική και καρδιακή λειτουργία,
περαιτέρω επιπλέκουν τη βλαμμένη οστική ανακατασκευή.
5. Κατά φύλλο επίσης υπάρχουν διαφορές, με τις γυναίκες να έχουν σχετικά μεγαλύτερη επίπτωση από τους άνδρες.
Πρωταρχικό γεγονός για την εξ’ αρχής προγραμματισμένη χαμηλή
οστική μάζα στους ασθενείς με ΜΑ είναι η συνύπαρξη του COLIA1 Gene
Polymorphism, η γενετική προδιάθεση δηλαδή, στην αναπτύξω ελλιπούς
οινοπαραγωγής όπως και στον μη πάσχοντα πληθυσμό.
Από τις μέχρι τώρα μελέτες οι ερευνητές έχουν καταλήξει ότι η μειωμένη οστεοβλαστική δραστηριότητα, συνδέεται με δυσανάλογα αυξημένη
οστεοκλαστικη δραστηριότητα.
Το σύστημα το οποίο αποτελεί τον τελικό κυρίαρχο διαμεσολαβητή για
την αυξημένη συγκέντρωση και την δραστηριοποίηση των οστεοκλαστων

είναι το RANK (receptor activator of nuclear factor-kappa-B)/RANKL (ligand)/ Osteoprotegerin OPG. Τα οιστρογόνα δρουν μέσω της αύξησης
του RANKL από τα οστεοβλαστικά κύτταρα, ώστε κυριαρχεί η OPG και επομένως η οστεοπαραγωγή.
Στη ΜΑ, όμως τα στεροειδή του φύλλου αλλά και η Αυξητική ορμόνη
με τις IGF’s, δυσλειτουργούν εν ανεπαρκεία. Το σύστημα αυτό φαίνεται
να είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας για την απώλεια οστού, μαζί με τις
επιπλέον αρνητικές δράσης που οδηγούν στην οστική Νόσο.
Μέχρι τώρα η διατήρηση των ασθενών σε καλή σωματική κατάσταση
με την καλή αποσιδήρωση, την υποκατάσταση όλων των ορμονών που
ανεπαρκουν ή ελλείπουν, και θεραπεία των συνοδών παρενεργειών αυτής
καθαυτής της ΜΑ από τα υπόλοιπα όργανα του σώματος μαζί με την διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης (περπάτημα και άλλες σωματικές
δραστηριότητες κατά την επιλογή του κάθε ενός), αποβαίνει ήδη προς
όφελος της οστικής Νόσου.
Η εξατομικευμένη και έπο στενή παρακολούθηση προσαρμοζόμενη
υποκατάσταση των στεροειδών του φύλου, και στην συνέχεια μετά την ενηλικίωση η χορήγηση των διφωσφονικών είναι η μόνη -καλύτερη δυνατή
θεραπευτική αντιμετώπιση της οστικής νόσου στη ΜΑ.
Σύμφωνα με τις μελέτες που θεωρούν εμπλεκόμενο το Σύστημα
RANK/RANKL/OPG, οδηγούμαστε στην νέα κατηγορία φαρμάκων τύπου
Denosumab και φυσικά , στο άμεσο μέλλον, σε όλες τις άλλες κατηγορίες
οστεοπαραγωγικών φαρμάκων, αρχής γενομένης από την teriparatide,
αλλά και των υπό έρευνα και σύντομη κλινική εφαρμογή: Kathepsin –K inhibitors Sclerostin inhibitors, και Integrin Antagonists, προκειμένου να αντιμετωπίστε το κομμάτι που έχει αίτια και χαρακτηριστικά ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ.
Για την ολιστική αντιμετώπισης της ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ όμως, δεν είναι
αρκετή η παραπάνω αντιμετώπιση. Ίσως μάλιστα να μην είναι τόσο οφθαλμοφανώς απαραίτητη, δεδομένου ότι στην δική μας ομάδα 70 ατόμων ηλικίας από 6-65 ετών ΜΟ= 18-30 ετών, στο Βενιζελειο Νοσοκομείο,από το
1990 έως και το 2006, το pQCT, ανεξαρτήτως φύλλου δεν απέδειξε οστεοπόρωση, αλλά ένα πολύ γερό υποπεριοστικό οστουν μικρής διαμέτρου,
και μια εξεσημασμενη αύξηση του μυελικού σωλήνα λόγω της αναιμίας,
με ικανοποιητική μυϊκή μάζα. Επίσης η δική μας εμπειρία στα 17 χρόνια
παρακολούθησης, ήταν 3 καταγματα= 4.2% κατάγματα σε αγόρια περιεφηβικής ηλικίας τα οποία έγιναν ριψοκίνδυνα μότο την χορήγηση υποκατάστασης με ανδρογόνα και στο 100% τα κατάγματα αυτά είχαν αίτια την
πτώση λόγω τροχαίου. Αυτό το εύρημα αντικρούει τα ποσοστά 20% σπονδυλικών καταγμάτων (Voscaridou et al, 2001 Journal of Hematology)
πράγμα το οποίο κατά την γνώμη μας επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω
προσεκτικών μελετών, για την διευκρίνιση των αιτίων των καταγμάτων και
το αν εμπλέκεται ή προσωπικότητα και άλλες παράμετροι μαζί με την οστική
νόσο αυτή καθ’ αυτή, στους ασθενείς με ΜΑ.
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ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ
Φλεγμονή και oστική απορρόφηση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα
I. Πάκας

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μία φλεγμονώδης νόσος που ευθύνεται για φθορά των αρθρώσεων η οποία με τη σειρά της, σε προχωρημένα
στάδια οδηγεί σε λειτουργική έκπτωση και ανικανότητα. Οι οστικές επιπλοκές
είναι οι κύριες εξωαρθρικές επιπλοκές της νόσου και διακρίνονται σε τρεις
διαφορετικούς τύπους: α) περιαρθρική οστική απώλεια, η οποία παρατηρείται
γύρω από τη φλεγμαίνουσα και διογκωμένη άρθρωση, β) οστικές διαβρώσεις, οι οποίες μοιράζονται κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς με την
περιαρθρική οστεοποενία, και γ) συστηματική οστεοπόρωση.
Η φλεγμονώδης δραστηριότητα είναι ο κύριος παράγοντας που ευθύνεται για την οστική απώλεια στη ΡΑ. Ο ρόλος κλειδί της φλεγμονής για
την οστική απώλεια στη ΡΑ υποστηρίζεται από μελέτες οι οποίες έδειξαν
ότι: α) η ΡΑ διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καταγμάτων ανεξάρτητα
από τη χρήση κορτικοστεροειδών, β) μείωση της BMD παρατηρείται ακόμη
και σε μη θεραπευόμενους ασθενείς με ΡΑ, γ) η δραστηριότητα της νόσου
συσχετίζεται με τα χαμηλά επίπεδα της BMD, και δ) ικανοποιητικός έλεγχος
της φλεγμονής βάζει φρένο στις οστικές διαβρώσεις και στην οστική απώλεια ακόμη και στις περιπτώσεις που η χορήγηση μικρών δόσεων κορτικοστεροειδών κρίνεται απαραίτητη.
Η χαρακτηριστική δομική βλάβη στη ΡΑ είναι η οστική διάβρωση, η οποία
οφείλεται στην οστική απορρόφηση τοπικά κατά μήκος της αρθρικής επιφάνειας. Η οστική απορρόφηση, γενικά, είναι μια καλά ελεγχόμενη διαδικασία
και εξαρτάται από τη διαφοροποίηση των μονοκυττάρων σε οστεοκλάστες. Οι
οστεοκλάστες είναι τα υπεύθυνα κύτταρα για την οστική απορρόφηση. Στη
ΡΑ παρατηρείται αυξημένη παραγωγή και διαφοροποίηση των οστεοκλαστών
τοπικά. Αυτό επιφέρει διαταραχή της ανακατασκευής της άρθρωσης με τη
ζυγαριά να γέρνει προς τη μεριά της οστικής απορρόφησης σε σχέση με τον
οστικό σχηματισμό. Κύτταρα που διηθούν τον αρθρικό υμένα, όπως Τ λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα, καθώς και ινοβλάστες που κατασκηνούν στον
αρθρικό υμένα ασθενών με ΡΑ, φαίνεται ότι αποτελούν πηγές μετάδοσης ση-

μάτων που προάγουν τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών. Προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες που εκφράζονται από τα φλεγμονώδη κύτταρα του αρθρικού
υμένα είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που καθοδηγούν αυτή τη διαδικασία.
Συγκεκριμένα, η υπερέκφραση των παραγόντων Μ-CSF και RANKL και η
μειωμένη έκφραση της OPG η οποία παρεμποδίζει τη σύνδεση του RANKL
με τον RANK υποδοχέα, προάγουν τοπικά τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών από τα πρόδρομα μονοκύτταρα. Η κύρια κυτταρική πηγή αυτών των παραγόντων είναι τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύταρα και οι ινοβλάστες του αρθρικού υμένα. Επίσης, οι κυτταροκίνες ΤΝF, IL-1, IL-17, IL-6 διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην οστική απώλεια που συσχετίζεται με την φλεγμονώδη
αρθροπάθεια είτε έμμεσα αυξάνοντας την έκφραση του RANKL, είτε άμεσα
ρυθμίζοντας τον σχηματισμό οστεοκλαστών μέσω ειδικών υποδοχέων.
Η οστική παραγωγή από τους οστεοβλάστες είναι, επίσης, διαταραγμένη
στα σημεία των οστικών διαβρώσεων στη ΡΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μονοπάτι μεταβίβασης μηνυμάτων για την οστεοβλαστογένεση
μέσω των Wnt πρωτεινών. Αναστολείς της ενεργοποίησης αυτής της οδού,
με κύριο εκπρόσωπο τον DKK-1 παράγοντα, έχουν ενοχοποιηθεί για την
καταστολή της φυσιολογικής οστεοβλαστικής λειτουργίας. Αυξημένα ή
μειωμένα επίπεδα DKK-1 συνδέονται με την οστική απορρόφηση ή την
οστική παραγωγή αντίστοιχα. Ο DKK-1 υπερεκφράζεται στις φλεγμονώδεις
βλάβες στη ΡΑ. Επιπλέον, αυξημένα επίπεδα του DKK-1 ανιχνεύονται και
στον ορό ασθενών με ΡΑ. Επίσης, φλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως ο
TNF, επάγουν την παραγωγή του DKK-1.
Συνεπώς, ο DKK-1 συνδέει τη φλεγμονή με τη μειωμένη οστική παραγωγή, ενώ ο RANKL συνδέει τη φλεγμονή με την αυξημένη οστική απορρόφηση. Ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων στη ΡΑ οδηγεί σε μεταβολή
της ισορροπίας μεταξύ της οστικής απορρόφησης από τους οστεοκλάστες
και της οστικής παραγωγής από τους οστεοβλάστες, με τελικό αποτέλεσμα
την οστική απώλεια.

Δράση βιολογικών παραγόντων στα οστά
Σ. Ασλανίδης

Οι συστηματικές φλεγμονώδεις διαταραχές του μυοσκελετικού, όπως
η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) και η αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ),
χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη απορρύθμιση του οστικού μεταβολισμού,
που εκδηλώνονται ως εστιακές αρθρικές διαβρώσεις και περιαρθρική ή
συστηματική οστεοπόρωση.
Υπάρχουν περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ οστικών κυττάρων, οστεοπροτεγερίνης-οδού RANK-συνδέτη RANK και σωρείας φλεγμονωδών μεσολαβητών που εμπλέκονται στην παθογένεια τόσο της τοπικής όσο και της
συστηματικής οστεοπενίας. Σε πρώιμες μελέτες, διαπιστώθηκε υψηλός ρυθμός οστικής απορρόφησης (μέσω ελέγχου οστικών δεικτών), ενώ οστικές
βιοψίες έδειξαν ότι η χαμηλή οστική μάζα οφείλονταν όχι μόνο σε αυξημένη
οστική απόρρόφηση, αλλά και σε μειωμένη οστική παραγωγή, η οποία ήταν
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ιδιαίτερα έντονη στη ΡΑ, ανεξάρτητα από τη χρήση κορτικοειδών.
Στις φλεγμονώδεις παθήσεις των αρθρώσεων εμπλέκονται δύο μείζονες παθοφυσιολογικές οδοί οστικής απώλειας. Η πρώτη, που εμφανίζεται
κυρίως στη ΡΑ, οδηγεί σε οστικές διαβρώσεις και οστικές βλάβες που
οδηγούν σε παραμορφώσεις. Η δεύτερη εμφανίζεται και στη ΡΑ και στην
ΑΣ, και οδηγεί σε σχηματισμό νέου οστού. Στην ΑΣ τις αρχικές διαβρωτικές
βλάβες ακολουθούν οστική εναπόθεση μέσω ενδοχονδρικής οστεοποίησης. Φαίνεται λοιπόν ότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει έλλειψη ενώ
στη δεύτερη αύξηση οστικής παραγωγής. Μία μείζων οδός οστικής παραγωγής είναι η οδός Wnt – β-κατενίνης, η οποία ελέγχεται από φυσικούς
αναστολείς όπως ο Dickopff 1 (Dkk1) και στη ΡΑ η οδός αυτή είναι υπορρυθμισμένη, ενώ η αναστολή της προκαλεί αύξηση του αριθμού των οστε-
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βλαστών. Φαίνεται επίσης ότι στη ΡΑ υπάρχει αποσύζευξη του οστικού μεταβολισμού. Στις φλεγμονώδεις παθήσεις και ειδικότερα στη ΡΑ, η απώλεια
οστού παρατηρείται κυρίως στην πρώιμη φάση της νόσου. Η οστική αυτή
απώλεια περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις αθροιστικούς παράγοντες: χρήση
κορτικοειδών, μειωμένη σωματική δραστηριότητα και συστηματική φλεγμονή. Αντίστοιχα στην ΑΣ ο κίνδυνος κατάγματος είναι αυξημένος στην
προχωρημένη νόσο λόγω ακινησίας και αγκυλώσεων, έχει δειχθεί όμως
ότι νέοι ασθενείς με πρώιμη ΑΣ έχουν χαμηλή οστική μάζα και αυξημένο
κίνδυνο καταγμάτων, πριν εγκατασταθούν ακινησία ή αγκυλώσεις.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται αγωγή με μονοκλωνικά αντισώματα, που είτε αναστέλλουν μόρια που αποτελούν κύριους φλεγμονώδεις
μεσολαβητές (αντι-TNF, αντι-IL6) είτε κύτταρα που είναι κυρίαρχα στη
φλεγμονώδη διαδικασία (Τ και Β κύτταρα). Οι βιολογικές αυτές θεραπείες
που μειώνουν τη συστηματική φλεγμονή φαίνεται να μειώνουν και την
επίδραση των νοσημάτων στα οστά, όπως φαίνεται από κλινικά αποτελέσματα που δείχνουν θετική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων συστηματικής
φλεγμονής και αρθρικών βλαβών ή οστικής απώλειας. Φάνηκε επίσης
ότι αποτελεσματικός έλεγχος της δραστηριότητας της νόσου προφυλάσσει
από οστική απώλεια ή διαβρώσεις.
Οι αναστολείς TNF είναι η πρώτη ομάδα βιολογικών παραγόντων που
χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς με ΡΑ. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα
εξουδετερωτικά αντισώματα (infliximab, adalimumab και πιό πρόσφατα
golimumab και certolizumab) και τον διαλυτό υποδοχέα (etanercept). Ο
TNF φαίνεται να επάγει την οστική απορρόφηση. Η αναστολή της δράσης
του TNF, παράλληλα με τον έλεγχο της φλεγμονής, φαίνεται να προκαλεί
ομαλοποίηση του οστικού μεταβολισμού, (αύξηση των δεικτών οστικής
παραγωγής και μείωση των δεικτών καταβολισμού) και αύξηση της οστικής
πυκνότητας (αύξηση BMD), τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε μελέτες σε

ανθρώπους, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία από μελέτες καταγμάτων.
Φαίνεται όμως ότι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φλεγμονής
οδηγεί σε καλύτερο αποτέλεσμα ως προς τη συστηματική οστική απώλεια.
Οι αντι-TNF παράγοντες χρησιμοποιούνται και στις οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες, όπως η ΡΑ. Η οστική επίδρασή τους φαίνεται να είναι
θετική, καθώς -σε μικρές μελέτες- παρατηρήθηκε αύξηση της οστικής πυκνότητας τόσο στην οσφυϊκή μοίρα όσο και στο ισχίο. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε ασθενείς με νόσο Crohn.
Η αγωγή με μονοκλωνικά αντισώματα εναντίον της IL-6 (tocilizumab)
ή των Β- και Τ-κυττάρων είναι άλλη εναλλακτική θεραπευτική προοπτική
στη ΡΑ.
H IL-6 διεγείρει την οστεοβλαστική δραστηριότητα τόσο άμεσα, όσο και
μέσω επαγωγής του RANKL. Σε μελέτες στη ρευματοειδή αρθρίτιδα φαίνεται ότι η αναστολή της με tocilizumab βελτιώνει τον οστικό μεταβολισμό
και τους οστικούς δείκτες, δεν υπάρχουν ωστόσο μελέτες καταγμάτων.
H αναστολή των Β κυττάρων με rituximab έχει πολύ καλά αποτελέσματα
στη δραστηριότητα της ΡΑ, δεν υπάρχουν όμως στοιχεία για την επίδραση
στον οστικό μεταβολισμό. Η αναστολή της συνδιέγερσης των Τ κυττάρων με
abatacept φαίνεται να έχει θετικη επίδραση στα οστά, η οποία εν μέρει
μπορεί να οφείλεται σε άμεση επίδραση στο σχηματισμό των οστεοκλαστών.
Μελέτες, τέλος, με το αντι-RANKL αντίσωμα Denosumab στη ΡΑ δείχνουν ότι η στόχευση της οδού RANKL αναστέλλει την πρόκληση διαβρώσεων αλλά όχι της φλεγμονώδους διεργασίας.
Στις μέρες μας ή αλληλεπίδραση των διαφόρων μεταβολικών οδών και
των οδών της φλεγμονής είναι αντικείμενο εντατικής μελέτης και έχει αποκαλυφθεί ότι, παράλληλα με τις διάφορες οδούς που ενεργοποιούνται στη φλεγμονή, υπάρχουν και διαφορές στις μεταβολικές οδούς και την ενδοκυττάρια
σηματοδότηση στα διάφορα φλεγμονώδη νοσήματα, όπως η ΡΑ και η ΑΣ.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αντινεοπλασματική θεραπεία και οστά
Π. Κόκκορης

Η επιβίωση ασθενών με νεοπλασματικές παθήσεις έχει αυξηθεί κατά
πολύ τα τελευταία χρόνια χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί με την
ανάπτυξη νέων αντινεοπλασματικών θεραπειών, όπως η ανάπτυξη των αντινεοπλασματικών φαρμάκων ή η όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμενη
μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Οι περισσότερες από αυτές τις θεραπείες όμως έχουν αρνητική επίδραση στον οστικό μεταβολισμό. Έτσι με
την αυξημένη επιβίωση των ασθενών με καρκίνο αυξάνεται και η επίπτωση
της οστικής νόσου στους ασθενείς αυτούς, κάτι που επιβάλλει την αντιμετώπιση της ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.
Τα αίτια της οστικής απώλειας στους ασθενείς με νεοπλασματικές νόσους είναι πολλαπλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από την αντινεοπλασματική θεραπεία ο ίδιος ο καρκίνος πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει οστική απώλεια μέσω παραγωγής από τα νεοπλασματικά κύτταρα
παραγόντων με οστεοκλαστική δράση.
Τα αντινεοπλασματικά φάρμακα προκαλούν ελάττωση της οστικής πυκνότητας είτε άμεσα μέσω αρνητικής δράσης στην οστική ανακατασκευή,

είτε έμμεσα μέσω καταστροφής των γοναδικών κυττάρων και πρόκλησης
υπογοναδισμού.
Ο υπογοναδισμός που προκαλείται από πολλά χημειοθεραπευτικά φάρμακα είναι μια συχνή αιτία πρόκλησης οστεοπόρωσης. Η δράση αρκετών
χημειοθεραπευτικών είναι άμεση στα γοναδικά κύτταρα και πολλές φορές
μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα την ελάττωση των ανδρογόνων στους άνδρες και των οιστρογόνων στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με επακόλουθο την ελαττωμένη οστική πυκνότητα. Σε ορισμένους καρκίνους βέβαια η πρόκληση υπογοναδισμού είναι ζητούμενη γιατί αυτοί οι καρκίνοι
είναι ορμονοεξαρτώμενοι. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο καρκίνος
του προστάτη στους άνδρες και ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες.
Στον καρκίνο του προστάτη ο ανδρογονικός αποκλεισμός επιτυγχάνεται
με διάφορους χειρισμούς είτε χειρουργικούς (αμφοτερόπλευρη ορχεκτομή), είτε φαρμακευτικούς (GnRH αγωνιστές, GnRH ανταγωνιστές, αντιανδρογόνα). Πολλές μελέτες σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη έχουν
δείξει ελαττωμένη οστική πυκνότητα και αυξημένη συχνότητα καταγμάτων
Oστούν 155
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μετά από θεραπεία ανδρογονικού αποκλεισμού. Τα διφωσφονικά και το
denosumab είναι ενδεδειγμένες θεραπείες για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης σε αυτούς τους ασθενείς.
Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού
απαιτείται η διενέργεια ωοθηκεκτομής είτε χειρουργικής είτε φαρμακευτικής
με τη χρήση GnRH αναλόγων, με αποτέλεσμα την ελάττωση της οστικής πυκνότητας σε αυτές τις γυναίκες. Βέβαια και τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, όπως
για παράδειγμα η κυκλοφωσφαμίδη, που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις γυναίκες
έχουν άμεση δυσμενή επίδραση στην ωοθηκική λειτουργία. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο μαστού (και σε κάποιες μελέτες και σε προεμμηνοπαυσιακές) χρησιμοποιούνται οι αναστολείς της αρωματάσης οι οποίοι επίσης
έχουν ενοχοποιηθεί για ελάττωση της οστικής πυκνότητας και αύξηση της συχνότητας των καταγμάτων. Η ταμοξιφαίνη που επίσης χρησιμοποιείται σε γυναίκες
με καρκίνο μαστού φαίνεται να έχει διαφορετική δράση στον οστικό μεταβολισμό
ανάλογα με την ηλικία της ασθενούς, ελάττωση της οστικής πυκνότητας σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και μικρή βελτίωση σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τα διφωσφονικά και το denosumab ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση
της οστεοπόρωσης σε γυναίκες με καρκίνο μαστού.
Τα γλυκοκορτικοειδή είναι γνωστό ότι προκαλούν ελάττωση της οστικής
πυκνότητας. Η χρήση γλυκοκορτικοειδών είναι πολύ συχνή σε διάφορα
σχήματα αντινεοπλασματικής θεραπείας σε συνδυασμό με χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ιδιαίτερα σε αιματολογικούς καρκίνους. Τα γλυκοκορτικοειδή επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό με πολλαπλούς μηχανισμούς.
Τέτοιοι μηχανισμοί είναι η ελάττωση της επαναρρόφησης ασβεστίου από

τα νεφρικά σωληνάρια και αύξηση της αποβολής ασβεστίου στα ούρα, η
ελάττωση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας μέσω μείωσης του αριθμού
και του ρυθμού παραγωγής των οστεοβλαστών, η αύξηση της ευαισθησίας
των σκελετικών κυττάρων στη δράση της παραθορμόνης, η αύξηση της
οστικής απορρόφησης μέσω επαγωγής της έκφρασης του RANKL.
Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι μια συνηθισμένη θεραπευτική
μέθοδος σε ασθενείς με λευχαιμία. Μια πολύ συχνή επιπλοκή της μεταμόσχευσης είναι η μετά μεταμόσχευση (post-transplant) οστεοπόρωση.
Αυτή οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως στη χρήση μεγάλων δόσεων
κορτιζόνης και κυκλοσπορίνης για την αποφυγή του GvHD, στην ακτινοβολία αλλά και στα χημειοθεραπευτικά.
Μεταβολική οστική νόσος μπορεί να παρατηρηθεί και μετά από μεγάλες
επεμβάσεις στο στομάχι και το έντερο για καρκίνους του πεπτικού λόγω
ανεπαρκούς απορρόφησης του ασβεστίου και της βιταμίνης D.
Η οστεόπορωση δεν είναι η μοναδική επίπτωση των θεραπευτικών χειρισμών για την αντιμετώπιση των νεοπλασιών. Για παράδειγμα η χρήση
ακτινοβολίας για καρκίνους κεφαλής – τραχήλου έχει συσχετισθεί με υπερασβεστιαιμία λόγω αυξημένης συχνότητας εμφάνισης πρωτοπαθούς
υπερπαραθυρεοειδισμού σε αυτούς τους ασθενείς.
Σαν συμπέρασμα πρέπει να τονιστεί ότι η οστεοπόρωση είναι ένα πολύ
συχνό πρόβλημα σε ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε αντινεοπλασματική θεραπεία. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης αυτών των
ασθενών επιβάλλει την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης για την βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους.

Πτώσεις και πρόληψη καταγμάτων
Γ. Αντύπας

Ηλικιωμένοι ασθενείς που ζουν μόνοι και όχι μόνο, είναι επιρρεπείς
σε πτώσεις. Προσέρχονται στο Νοσοκομείο ή στο Ιατρείο για έλεγχο ή παρακολούθηση μιας πτώσης με αποτέλεσμα ένα κάταγμα Colles ή κάταγμα
ισχίου. Συνήθως αναφέρουν και άλλες πτώσεις κατά το παρελθόν, φοβούνται δε μήπως πέσουν και πάλι. Πάσχουν συνήθως από άλλες παθήσεις,
όπως οστεοαρθρίτιδα ή άγχος/κατάθλιψη. Λαμβάνουν φάρμακα όπως αντιφλεγμονώδη και βενζοδιαζεπίνες ή αντιυπερτασικά. Το 30% των ατόμων
άνω των 65 πέφτουν κάθε χρόνο. Οι μισοί από αυτούς επαναλαμβάνουν
τις πτώσεις, ενώ ή συχνότητά των πτώσεων αυξάνεται με κάθε δεκαετία
της ζωής. Πάνω από τους μισούς από τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε
ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομεία πέφτουν κάθε χρόνο.
Οι επιπτώσεις των καταγμάτων του ισχίου έχουν κόστος 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ιατρικές δαπάνες σε ετήσια βάση. Οι πτώσεις επίσης
προκαλούν αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Το 25% πεθαίνει μέσα
σε 6 μήνες ενώ το 60% έχει περιορισμένη κινητικότητα και το 25% παραμένει λειτουργικά εξαρτώμενο, ενώ ο φόβος της πτώσης μπορεί να
οδηγήσει σε μειωμένη δραστηριότητα, απομόνωση, και περαιτέρω λειτουργική έκπτωση.
Με τη γήρανση συμβαίνουν φυσιολογικές αλλαγές στη νευρολογική κατάσταση των ηλικιωμένων με αύξηση του χρόνου αντίδρασης, μειωμένα αντανακλαστικά ανόρθωσης, μειωμένη ιδιοδεκτικότητα. Συμβαίνουν επίσης
διαταραχές της όρασης, μειωμένη μυϊκή μάζα και αλλαγές στη βάδιση με
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βραδύτερο βάδισμα, αύξηση του μήκους διασκελισμού πρόσθια κάμψη στο
κεφάλι και τον κορμό ή αυξημένη κάμψη στους ώμους και τα γόνατα καθώς
και αυξημένη πλευρική ταλάντωση και δυσκολία στην κίνηση. 15% των ατόμων άνω των 65 έχουν πρόβλημα με τα κάτω άκρα, ενώ 1/4 των ανδρών
και 1/3 των γυναικών ηλικίας άνω των 85 έχει δυσκολία στο βάδισμα.
Παράγοντες κινδύνου για πτώσεις: Το 28% των ηλικιωμένων κάνουν χρήση ηρεμιστικών, το 5% έχει νοητική εξασθένιση, 4% πρόβλημα
κάτω άκρων, 3% παθολογικά αντανακλαστικά.
Συχνές παθολογίες που συνδέονται με τις πτώσεις αποτελούν οι οφθαλμολογικές παθήσεις, η αρθρίτιδα, τα προβλήματα των κάτω άκρων, οι νευρολογικές παθήσεις (Πάρκινσον & συναφείς διαταραχές), τα εγκεφαλικά επεισόδια, η περιφερική νευροπάθεια, η ζάλη και ο ίλιγγος, το άγχος και η κατάθλιψη. Η ζάλη και ο ίλιγγος αποτελούν ένα πολυπαραγοντικό σύνδρομο.
Πτώσεις εντός της κοινότητας προέρχονται κατά 37% από ατυχήματα
στο οικείο περιβάλλον, αδυναμία, διαταραχές ισορροπίας, διαταραχές στο
βάδισμα (12%), πτώσεις από επίθεση (11%), ζάλη ή ίλιγγο (8%), ορθοστατική υπόταση (5%), σύγχυση, ναρκωτικά, μειωμένη όραση (18%) και
από άγνωστα αίτια (8%).
Οι πτώσεις σε οίκους ευγηρίας προέρχονται κατά 31% από γενικευμένη αδυναμία, περιβαλλοντικούς κίνδυνους (27%), ορθοστατική υπόταση
(16%), οξεία ασθένεια (5%), διαταραχές στο βάδισμα ή την ισορροπία
(4%), χρήση φάρμακων (5%), και από άλλες ή άγνωστες αιτίες (10%).
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Φάρμακα και Πτώσεις: Τα υπνωτικά, και ιδιαίτερα οι βενζοδιαζεπίνες,
αυξάνουν τις πτώσεις. Οι εκλεκτικοί αναστολείς σεροτονίνης (SSRIs) και
τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs ) αυξάνουν τις πτώσεις ενώ υπάρχει
ασθενής συσχέτιση μεταξύ τύπου 1Α αντιαρρυθμικών, διγοξίνης και διουρητικών, με τις πτώσεις.
Αξιολόγηση των Πτώσεων: Αξιολογούνται η τοποθεσία και οι συνθήκες της πτώσης, άλλες πτώσεις, τα φάρμακα, το αλκοόλ, η ικανότητα
του ασθενούς να σηκωθεί μετά τον τραυματισμό, η φυσική εξέταση σε
ύπτια και όρθια θέση, η καρδιαγγειακή λειτουργία (Έμφαση), η νευρολογική εκτίμηση, τα κάτω άκρα, η αξιολόγηση της όρασης και η ακοής, η
οξεία ιατρική ασθένεια, το παραλήρημα, η βάδιση και η ισορροπία. Η οστεοπόρωση, η αντιπηκτική αγωγή, το μη φυσιολογικό βάδισμα (Βήμα
ύψος/μήκος), οι δυσκολίες που προκύπτουν από αρθρίτιδα (Αδυναμία
έγερσης από καρέκλα), η μυϊκή αδυναμία, η αστάθεια με τα μάτια κλειστά
(Ιδιοδεκτικότητα), ο Παρκινσονισμός και ο φόβος «Μετωπιαίου λοβού».
Η αξιολόγηση του σπιτιού (χώρου διαμονής) μπορεί να πραγματοποιηθεί από νοσηλεύτρια, ή κοινωνική λειτουργό. Αξιολογούνται οι σκάλες,
ο φωτισμός, η τουαλέτα και ειδικοί κίνδυνοι (καλώδια, κουβέρτες), αν το
άτομο μπορεί να σηκωθεί από την πτώση ή αν υπάρχει τρόπος να ενημερώσει γείτονες ή συγγενείς.
Πρόληψη και θεραπεία πτώσεων: Πρώτο μας μέλημα είναι η θεραπεία
της οξείας βλάβης και των υποκείμενων παθήσεων, καθώς και η κατάργηση
περιττών φάρμακων. Ξεκινάμε με ασκήσεις επανένταξης (Tai Chi), με τη
χρήση βοηθητικών συσκευών, βελτιώνουμε τις αισθητηριακές αναπηρίες
και προβαίνουμε σε περιβαλλοντικές αλλαγές για την ασφάλεια του ασθενούς. Αξιολογούμε την ανάγκη για τη θεραπεία της πιθανής οστεοπόρωσης
με ασβέστιο και βιταμίνη D για τους περισσότερους ηλικιωμένους, ενώ και
οι θειαζίδες μπορεί να βοηθήσουν. Τα προστατευτικά των ισχίων, επίσης,
φαίνεται να προστατεύουν από κατάγματα ισχίου σε αυτούς που τα φορούν.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η τροποποίηση των παραγόντων κινδύ-

νου για κατάγματα με: διακοπή του καπνίσματος (38%), αντιμετώπιση των
προβλημάτων όρασης (50%), διακοπή ηρεμιστικών (40%), προσθήκη 1
γραμμάριου ασβεστίου (24%), χρήση προστατευτικών ισχίων (50%);
Tai Chi και πτώσεις: Η μελέτη Atlanta FICSIT Trial που μελέτησε 200
γέροντες >70 ετών, που κατοικούσαν στην κοινότητα και οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για 15 εβδομάδες σε ισορροπία με ασκήσεις Tai Chi έδειξε σαν
αποτέλεσμα 4 μήνες μετά, βελτίωση της δύναμης, της ευελιξίας, της αντοχής
και της ευημερίας των ασθενών, ενώ οι πτώσεις μειώθηκαν κατά 47%.
Άλλη μελέτη που αφορούσε εκπαίδευση 223 αδύναμων ηλικιωμένων
γυναικών >80 ετών στη Νέα Ζηλανδία, όπου έγινε παρέμβαση με ασκήσεις
αντίστασης και ισορροπίας προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, είχαν
σαν αποτέλεσμα βελτίωση της ισορροπίας, βελτιωμένη έγερση από την
καρέκλα, βελτίωση του σχετικού κινδύνου για πτώσεις 0,47 (CI 0,04-.90),
βελτίωση του σχετικού κινδύνου για ζημιογόνες πτώσεις 0,61 (.39-.97).
Μελέτες έδειξαν ότι η εφαρμογή περιορισμών δεν μειώνει τους τραυματισμούς και τις πτώσεις. Οι «χειροπέδες» αυξάνουν τα ποσοστά νοσηρότητας και μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Λόγω του περιορισμού αναφέρθηκαν θάνατοι από στραγγαλισμό ενώ οι ασθενείς κινδυνεύουν από
παραλήρημα, έλκη κατάκλισης, υποσιτισμό, πνευμονία από εισρόφηση.
Για τους ασθενείς που πέφτουν ή να περιπλανώνται πρέπει να αποδεχτούμε τον κίνδυνο πτώσης, να εφαρμόσουμε προστατευτικά ισχίων, να
προβούμε σε περιβαλλοντικές αλλαγές στα δωμάτια, να χαμηλώσουμε το
κρεβάτι, να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο περιοριστικές εναλλακτικές λύσεις,
συναγερμούς, συνοδά άτομα, και να ενεργοποιήσουμε την οικογένεια.
Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πτώσεις είναι συχνές
στους ηλικιωμένους και μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου, του
βαδίσματος και αξιολόγηση και εκτίμηση του σπιτιού. Η άσκηση μπορεί
να βελτιώσει τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι περιορισμοί
μειώνουν τους τραυματισμούς που συνδέονται με πτώσεις.

Συμμόρφωση και θεραπευτικό αποτέλεσμα
Αικ. Σφυρόερα

Η οστεοπόρωση είναι χρόνια, εξελικτική και ως επί το πλείστον ασυμπτωματική νόσος. Αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας, προσβάλλοντας εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, κυρίως μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν παρασκευασθεί αρκετές φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες δύναται να προλάβουν την εμφάνιση της οστεοπόρωσης, να τη θεραπεύσουν, αλλά κυρίως να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση
για να υπάρχουν τα μέγιστα κλινικά αποτελέσματα μιας θεραπευτικής επιλογής είναι η καλή μακροχρόνια συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία.
Ο όρος μακροχρόνια συμμόρφωση είναι μια έννοια η οποία περιλαμβάνει βασικά δύο ενότητες: α) τη συμμόρφωση και β) την παραμονή
στη θεραπεία.
Ο όρος συμμόρφωση αντανακλά τον βαθμό στον οποίο ένας ασθενής,
όταν λαμβάνει ένα φάρμακο, συμμορφώνεται με τις συμβουλές του γιατρού, και ακολουθεί το θεραπευτικό σχήμα. Εκφράζεται με το μέσο όρο
λήψης του φαρμάκου ο οποίος προκύπτει διαιρώντας το σύνολο των ημε-

ρών λήψης του φαρμάκου κατά τη διάρκεια του χρόνου θεραπείας π.χ.
εάν η θεραπεία πρέπει να γίνει 90 ημέρες και λάβει την αγωγή 85 ημέρες
η συμμόρφωση εκτιμάται στο 94% (85/90).
Ως παραμονή στη θεραπεία ορίζεται το διάστημα που ένας ασθενής
παραμένει στη θεραπεία, από την έναρξη αυτής έως την ολοκλήρωση ή
διακοπή της.
Όπως συμβαίνει σε όλα τα χρόνια νοσήματα οι γυναίκες διακόπτουν
τις τρέχουσες θεραπείες για την οστεοπόρωση μετά τους 3 πρώτους μήνες
θεραπείας, μειώνοντας σταδιακά τη συμμόρφωση στο 1ον χρόνο από 4465%. Μετα-αναλύσεις μελετών σε διάφορες χώρες έχουν δείξει ότι μόνο
το 53% των ασθενών σε θεραπεία με διφωσφονικά παρουσιάζει συμμόρφωση 80% στους πρώτους 7-12 μήνες ενώ το ίδιο ποσοστό συμμόρφωσης
στα 2 χρόνια θεραπείας παρουσιάζει το 25% των ασθενών. Πτωχή συμμόρφωση παρατηρείται και στη λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D παρ ότι το
ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι ανεκτά φάρμακα. Μια πρόσφατη μελέτη
στην Ιταλία έδειξε, ότι το 23% των ασθενών διέκοψε την αγωγή ασβεστίου
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και βιταμίνης D στον πρώτο χρόνο θεραπείας, ενώ σε μια άλλη μελέτη η
συμμόρφωση στη λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D ήταν μικρότερη του 60%.
Οι περισσότερες κλινικές μελέτες έχουν δείξει σημαντική μείωση του
κινδύνου κατάγματος όταν η συμμόρφωση είναι περίπου από 75% έως
80%. Όταν υπάρχει ανεπαρκής συμμόρφωση στη θεραπεία μειώνεται η
αποτελεσματικότητά της οδηγώντας σε μικρότερη αύξηση της οστικής πυκνότητας, μικρότερη δράση στον οστικό μεταβολισμό, και κατά συνέπεια
αύξηση του ρυθμού εμφάνισης καταγμάτων. Από μια πρόσφατη μετανάλυση σε ασθενείς με διφωσφονικά φαίνεται ότι ο κίνδυνος κατάγματος
ήταν 46% υψηλότερος σε ασθενείς με πτωχή συμμόρφωση (συμμόρφωση
<80%) συγκριτικά με τους ασθενείς που είχαν καλή συμμόρφωση
(>80%). Η αναποτελεσματικότητα της χαμηλής συμμόρφωσης στα διφωσφονικά ήταν μικρότερη στα μη σπονδυλικά (16%) και στο ισχίο (28%)
από ότι στα κλινικά σπονδυλικά κατάγματα (43%).
Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις έχουμε από δυο αναδρομικές μεταναλύσεις οι οποίες στηρίχτηκαν στην καταγραφή δεδομένων 32.573 γυναικών που ξεκίνησαν θεραπεία με αλενδρονάτη, ριζεδρονάτη, τεριπαρατίδη,
ιβανδρονάτη ή ραλοξιφαίνη –κατά τη διάρκεια ενός εκτενούς αμερικάνικου
σχεδίου υγείας και έδειξαν τα κάτωθι:
• Οι ασθενείς με κακή συμμόρφωση στη θεραπεία παρουσίασαν μεγαλύτερο κατά 20,4% κίνδυνο για κάταγμα σε σύγκριση με τους ασθενείς
που ελάμβαναν με συνέπεια της θεραπείας τους.
• Οι ασθενείς με κακή συμμόρφωση στη θεραπεία παρουσίασαν κατά
31,2% μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσηλευτούν και υψηλότερο κατά
11.4% μέσο κόστος νοσηλείας.
Επίσης πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την Προοπτική
Μελέτη Παρατήρησης Διερεύνησης της Εμπειρίας που σχετίζεται με την
Οστική Απώλεια (POSSIBLE USTM), στην οποία συμμετείχαν 5.015 ασθε-
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νείς, η πλειοψηφία των οποίων κατά την εισαγωγή στη μελέτη ελάμβανε
ένα από του στόματος διφωσφονικό. Οι ασθενείς κάθε 6 μήνες συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης τους σχετικά με
την ευκολία χορήγησης, την αποτελεσματικότητα και τις ανεπιθύμητες
ενέργειες. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι:
• Οι γυναίκες που ήταν λιγότερο ικανοποιημένες από τη θεραπεία τους
ήταν περισσότερο πιθανό να διακόψουν ή να αλλάξουν τη θεραπεία τους
σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες ήταν περισσότερο ικανοποιημένες
• Το 25% των ασθενών ανέφερε ότι διέκοψε την αρχική τους θεραπεία
κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της μελέτης ενώ το 7% άλλαξε τη
θεραπεία.
• Οι γυναίκες που δήλωναν λιγότερο ικανοποιημένες από τον τρόπο χορήγησης αποτέλεσαν το 39% του συνολικού δείγματος και παρουσίασαν
μεγαλύτερη πιθανότητα να διακόψουν ή να αλλάξουν την αρχική τους
θεραπεία. Η ίδια τάση για αλλαγή ή διακοπή της θεραπείας καταγράφηκε
και από τις γυναίκες που δήλωναν λιγότερο ικανοποιημένες από την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας (25%).
• Από τις γυναίκες που ανέφεραν μετρίου ή σοβαρού βαθμού ανεπιθύμητες
ενέργειες και λιγότερο ικανοποιημένες από τη θεραπεία τους παρουσίασαν 61% πιθανότητες να διακόψουν ή να αλλάξουν την θεραπεία.
Συμπέρασμα: τα βιβλιογραφικά δεδομένα ενισχύουν τις γνώσεις μας
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πολλοί ασθενείς διακόπτουν την
θεραπεία για την οστεοπόρωση, αναδεικνύοντας ότι ο τρόπος χορήγησης,
η αποτελεσματικότητα, και οι ανεπιθύμητες ενέργειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση της αντιοστεοπορωτικής αγωγής. Η περιορισμένη δε συμμόρφωση στη θεραπεία δύναται να προκαλέσει αρνητικές
επιπτώσεις όπως αύξηση των καταγμάτων, μεγαλύτερη πιθανότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο και υψηλότερο κόστος ιατρικής περίθαλψης.
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Δ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ Σ ΥΜΠΟΣΙΟ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Odanacatib: 5-year results
S. Papapoulos1, N. Binkley2, H. Bone3, N. Gilchrist4, B. Langdahl5, H. Resch6, J. Rodriguez Portales7, C. Le Bailly De
Tilleghem8, C. DaSilva9, E. Rosenberg9, A. Denker9
1
Leiden University Medical Center, Holland
2
University of Wisconsin, Madison, WI
3
Michigan Bone and Mineral Clinic, Detroit, Michigan
4
Princess Margaret Hospital, Christchurch, New Zealand
5
Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
6
Medical University Vienna, Vienna, Austria
7
Department of Endocrinology, School of Medicine, Pontificia Universidad Cat lica de Chile, Santiago, Chile
8
Merck, Sharp, and Dohme, Brussels, Belgium
9
Merck, Sharp, and Dohme, Whitehouse Station, NJ
The selective cathepsin K inhibitor odanacatib (ODN) progressively increased BMD at the spine and hip over the course of a 2-year trial and its
2-year extension. The trial extension is continuing, and we are reporting
the results of an additional year. Postmenopausal women of mean age 63
years, with BMD T-scores initially between -2.0 and -3.5 at the lumbar
spine or hip, received weekly placebo or ODN 3, 10, 25, or 50 mg for 2
years in addition to calcium, if needed, and vitamin D3. In year 3, women
in each treatment group were re-randomized to ODN 50 mg or placebo.
For years 4-5, women receiving placebo or ODN 3 mg in years 1-2 and placebo in year 3 were switched to ODN 50 mg; all others continued with their
year 3 treatments. BMD at the lumbar spine (primary endpoint), femoral
neck, trochanter, and 1/3 radius; bone turnover markers; and safety were
assessed. Women entering the year 4-5 extension receiving placebo (n=41)
or ODN 50 mg (n=100) had similar baseline characteristics. After 5 years,
for women who received ODN 50 mg continuously from year 1 (n=13),
mean % changes (SE) in BMD from baseline were: lumbar spine 11.9 (2.1)
(Figure), femoral neck 9.8 (1.9), trochanter 10.9 (1.4), total hip 8.5 (1.0),
and 1/3 radius -1.0 (1.3). In women who were switched from ODN 50 mg
to placebo after 2 years (n=14), BMD mean % changes (SE) from baseline
were: lumbar spine -0.4 (1.3) (Figure), femoral neck -1.6 (1.0), trochanter
-1.0 (0.8), total hip -1.8 (0.8), and 1/3 radius -4.7 (1.7). After 5 years, for
women continuously receiving ODN 50 mg (n=9-10), geometric mean %
changes from baseline (SE) were -67.4 (10.1) for urine NTX/creatinine,
but only -15.3 (5.9) for serum BSAP, whereas for women switched from
ODN 50 mg to placebo after 2 years (n=10) these changes were 6.0 (7.6)
and -11.9 (3.9), respectively. The administration of ODN over 5 years com-

pared to placebo was generally well-tolerated. In summary, women who
received ODN 50 mg for 5 years had a gain in spine and hip BMD over 5
years and showed a sustained reduction in urine NTX/creatinine and a
smaller reduction in serum BSAP. As previously reported, discontinuation
of odanacatib results in reversal of BMD gains.
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Π ΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Παρασκευή, 7 Oκτωβρίου 2011, 09.00 - 10.00
Μελέτη των δεικτών οστικού μεταβολισμού σε αγόρια με μυϊκή δυστροφία Duchenne υπό κορτιζόνη

Ελένη Αθανασοπούλου¹, Άρτεμις Δουλγεράκη¹, Mαρίνα Κατσαλούλη², Κ. Σκιαδάς², Αικατερίνη Γεωργακοπούλου¹,
Ι. Μονόπωλης¹, Ειρήνη Βοσκάκη¹
1
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας μεταβολικών νοσημάτων οστών και μετάλλων, Αθήνα
2
Μονάδα Νευρομυικών Παθήσεων, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
Σκοπός: Διερευνάται ο οστικός μεταβολισμός σε αγόρια με μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD). Πρόκειται για φυλοσύνδετη μυοπάθεια με προϊούσα
πορεία, που τελικά οδηγεί σε καθήλωση σε αναπηρικό αμαξίδιο. Στα πρώιμα
στάδια της νόσου χορηγείται κορτιζόνη για την αύξηση της μυϊκής ισχύος.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 21 αγόρια με DMD διαφορετικού
σταδίου, μέσης ηλικίας 11.5±4.8 έτη, υπό πρεδνιζολόνη ή deflazacort.
Προσδιορίστηκαν: o δείκτης οστικής σύνθεσης PICP (καρβοξυτελικό προκολλαγόνο τύπου Ι) και οι δείκτες οστικής αποδόμησης: ασβέστιο/κρεατινίνη
ούρων (uCa/uCr), δεοξυπυριδινολίνη/κρεατινίνη ούρων(uDPyr/uCr) και
οστεοπροτγερίνη (OPG). Παράλληλα, οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε μέτρηση
οστικής πυκνότητας (BMD) με DEXA στη σπονδυλική στήλη (LS) και σε
ολόσωμη λήψη(WB). Φυσιολογική τιμή BMD z-score>-1.
Αποτελέσματα: Δεκατρείς ασθενείς είχαν χαμηλό προκολλαγόνο
(123±87 ng/ml, p<0.05). Οι δείκτες οστικής αποδόμησης ήταν παθολογικοί

στην πλειοψηφία των ασθενών, καθώς διαπιστώθηκε σε δεκατρείς πάσχοντες αυξημένο uCa/uCr (1.07±1 mmol/mmol, p<0.05), καθώς και αυξημένη uDPyr/uCr (72.9±50.8 nmol/mmol, p<0.05) και ελαττωμένη OPG
(1.9±1.1 pmol/ml, p<0.05) σε δεκαεπτά ασθενείς. Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των δεικτών PICP και OPG (p<0.05) και των δεικτών
uCa/uCr και uDPyr/uCr (p<0.05). Mέση τιμή BMD LS z-score= -1.4±1.15,
WB z-score= -0.9±1.26. Σε έξι από τους ασθενείς (28% των πασχόντων)
διαπιστώθηκε πολύ χαμηλή BMD, με z-score (LS, WB)<-2. Ασθενώς αρνητική συσχέτιση υπήρχε μεταξύ uCa/uCr και BMD z-score (r= -0.38),καθώς και μεταξύ uDPyr/uCr και BMD z-score (r= -0.4).
Συμπέρασμα: Στα παιδιά με DMD ο οστίτης ιστός επηρεάζεται σημαντικά,
τόσο από τη νόσο, όσο και από τη λήψη κορτιζόνης. Η οστική αποδόμηση
είναι έντονη, ωστόσο φαίνεται να επηρεάζεται και η οστική σύνθεση. Απαιτείται
περιοδικός έλεγχος της υγείας των οστών στους ασθενείς αυτούς.

Επίδραση της μηχανικής φόρτισης στην ογκομετρική οστική πυκνότητα και οστική γεωμετρία
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό

Γ. Μίχας, Σ. Τουρνής, Ι. Αντωνίου, Α. Γαλανός, Γ. Τροβάς, Ι. Χριστοδούλου, Ι. Δοντά, Γ. Λυρίτης, Ν. Παπαϊωάννου
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θ. Γαροφαλίδης» Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών
Εισαγωγή: Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΠΥ) συνοδεύεται
από μεταβολές στην ογκομετρική οστική πυκνότητα (vBMD) και οστική γεωμετρία. Η μηχανική φόρτιση επηρεάζει τη δράση της PTH στις ανωτέρω παραμέτρους. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τις διαφορές στην vBMD και
τη γεωμετρία σε ασθενείς με ΠΥ σε περιοχές αντίστοιχης οστικής δομής αλλά
με διαφορετικές μηχανικές φορτίσεις όπως το αντιβράχιο έναντι της κνήμης.
Υλικό και Μέθοδος: 55 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ΠΥ και
57 υγιείς μάρτυρες (C) υποβλήθηκαν σε pQCT κνήμης και αντιβραχίου.
Προσδιορίσθηκε vBMD, η επιφάνεια (AREA) και η επιμεττάλωση (BMC)
στο αντιβράχιο (4%: σπογγώδες οστό και 20%: φλοιώδες) και στην κνήμη
(4%: σπογγώδες, 38%: φλοιώδες) και η οστική αντοχή (SSIp). Ορίστηκε
ως z-score η διαφορά της τιμής της μεταβλητής του κάθε ατόμου μείον τη
μέση τιμή της αντίστοιχης μεταβλητής της ομάδας C, διαιρούμενη με την
SD της μεταβλητής της C. Συγκρίθηκε η τιμή του z-score μεταξύ αντίστοιχων
περιοχών αντιβραχίου και κνήμης, καθώς η διαφοροποίηση της συσχέτισης

160 Oστούν

των παραμέτρων μεταξύ αντιβραχίου και κνήμης ανάλογα με τη βαρύτητα
του ΠΥ βάση της διάμεσης τιμής Ca (10.6 mg/dl).
Αποτελέσματα: Κατά τη σύγκριση των z-score σε ασθενείς με ΠΥ μεταξύ
αντίστοιχων περιοχών αντιβραχίου και κνήμης, διαπιστώθηκαν σημαντικά μικρότερες τιμές στο αντιβράχιο αναφορικά με την CORTDEN (-0.79 vs. -0.45,
p=0.016), CORTAREA (-0.44 vs -0.18, p=0.045), CORTBMC (-0.56 vs -0.30,
p=0.033). Κατά τη μελέτη συσχέτισης αντίστοιχων περιοχών αντιβραχίου και
κνήμης ανάλογα με τη βαρύτητα του ΠΥ διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στο
CORBMC (p=0.005) και CORTAR (p=0,001), με την ευνοϊκή επίδραση της
φόρτισης να διατηρείται σε ήπια νόσο, αλλά όχι σε τιμές ασβεστίου άνω του
10,6 mg/dl, όπου παρατηρείται παρόμοια επίδραση στο αντιβράχιο και στην
κνήμη.
Συμπεράσματα: Η μηχανική φόρτιση σε ασθενείς με ΠΥ σχετίζεται με
ευνοϊκή επίδραση αναφορικά με την vBMD και τη γεωμετρία. H παρατηρούμενη ευνοϊκή επίδραση χάνεται σε σοβαρότερες μορφές ΠΥ.
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Η επίδραση της χορήγησης βιταμίνης D ή καλσιτριόλης στα επίπεδα πλάσματος του ινοβλαστικού
αυξητικού παράγοντα 23 (FGF23) σε γυναίκες με ανεπάρκεια βιταμίνης D

Θ. Γεωργούλας1, Σ. Τουρνής1, Ευαγγελία Κωνσταντέλου2, Α. Γαλανός1, Ι. Φατούρος3, Γ. Τροβάς1, Ν. Παπαϊωάννου1, Γ. Λυρίτης1
1
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών
2
Διαγνωστικό Κέντρο «ΛΑΜΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗ», Αθήνα
3
Τμήμα Φυσικής Αγωγής, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
Εισαγωγή: Ο ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας 23 (FGF23) παράγεται από τα οστεοκύτταρα και αναστέλλει τη σωληναριακή επαναρρόφηση
φωσφόρου και την 1-α-υδροξυλάση. Πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν
οτι η καλσιτριόλη αυξάνει τα επίπεδα FGF23, δράση η οποία έχει περιγραφεί και για την PTH.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της χορήγησης βιταμίνης D
έναντι καλσιτριόλης στα επίπεδα FGF23 σε γυναίκες με ανεπάρκεια βιταμίνης D.
Υλικό και Μέθοδος: 18 γυναίκες με ανεπάρκεια βιταμίνης D-Ομάδα
Α [25(OH)D<20 ng/ml] τυχαιοποιήθηκαν σε λήψη: Ομάδα Α1 (n=9-800
IU βιταμίνη D3/1000 mg ασβεστίου) και Ομάδα Α2 (n=9, 0.5 μg καλσιτριόλης δις ημερησίως/1000 mg ασβεστίου) για διάστημα τριών μηνών.
27 γυναίκες (Ομάδα Β, με επίπεδα 25(ΟΗ)D >20 ng/ml) αποτέλεσαν την
ομάδα ελέγχου. Σε όλους τους ασθενείς προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα
Ca, P, iPTH, 25(ΟΗ)D, 1,25(OH)2D, FGF23, TMP/GFR κατά την πρώτη
επίσκεψη (Ομάδα Α, Β) καθώς και 1 και 3 μήνες μετά (ομάδα Α1,Α2).

Αποτελέσματα: Κατά την ένταξη δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επίπεδα FGF23 μεταξύ των ομάδων Α και Β. Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση του FGF23 με την 1,25 (ΟΗ)2D (Ομάδα Α: r=0.519,
p=0.027). Η χορήγηση βιταμίνης D (ομάδα Α1) δεν συνοδεύτηκε από μεταβολή του FGF23. Αντίθετα στην ομάδα Α2 (καλσιτριόλη) παρατηρήθηκε αρχικά
μείωση του FGF23 (Friedman test: p=0.045, 30.7 pg/ml vs. 22.7 pg/ml,
p=0.038, delta:-21.59%), με την τιμή του FGF23 να παρουσιάζει σημαντική
συσχέτιση με τη μεταβολή της PTH (r=821, p=0.007). Τον 3o μήνα παρατηρήθηκε αύξηση του FGF23 (22.7 pg/ml vs. 26.8 pg/ml, p=0.011, Delta:
+25%), με την τιμή του FGF23 να παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη μεταβολή
της 25(OH)D (r=0.711, p=0.032).
Συμπέρασμα: Επί ανεπάρκειας βιταμίνης D, η χορήγηση καλσιτριόλης
πιθανόν συνοδεύεται από μείωση των επιπέδων του FGF23, δράση που
σχετίζεται με την αποκατάσταση των επιπέδων PTH. Επί αποκατάστασης
του υπερπαραθυρεοειδισμού, η καλσιτριόλη συνοδεύεται από αύξηση των
επιπέδων FGF23.

Χρονολογική αξιολόγηση της δραστικότητος του ασβεστιομιμητικού Mimpara στον πρωτοπαθή
υπερπαραθυρεοειδισμό (1θή ΥΠΘ)

Φωτεινή Χ. Μαλανδρίνου, Αικατερίνη Ι. Ψαρρού, Π.Ν. Συγκελλάκης
Τμήμα Ενδοκρινολογίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
Παρ’ όλο ότι το ασβεστιομιμητικό Mimpara χρησιμοποιείται συστηματικά
στην συντηρητική θεραπεία του 1θούς ΥΠΘ, ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά
με την βιοδραστικότητά του.
Σε 16 ασθενείς με 1θή ΥΠΘ (10Θ και 6A, μέση ηλικία 58 έτη), υπό θεραπεία (3-12 μήνες) με το ασβεστιομιμητικό, μετρήθηκαν η intact ΡΤΗ
(μεθ. Elisa), καθώς και το ασβέστιο και ο φωσφόρος αίματος σε χρόνους
0’ και ανά 30’ επί 6 ώρες μετά την πρωϊνή λήψη του δισκίου.
Οι μέσες τιμές intact PTH στους χρόνους μέτρησης παρουσίαζαν μεταξύ τους (repeated ANOVA) σημαντική διαφορά (F=2,926, p=0,010).
Post Hoc σύγκριση κα διόρθωση κατά Βenferronni έδειξε σημαντική διαφορά (πτώση) των μέσων τιμών intact PTH μεταξύ των χρόνων 0’ και 90’

(x±se: 37,60±10,80 pg/ml) καθώς και 0 προς 120’ (35,85±10,50), με
ποσοστιαία μεταβολή (ελάτωση) - συγκριτικά προς τον χρόνο 0’ - κατά
49,02% στα 90’, 47,58% στα 120’ και πρακτικά μηδενική στα 360’. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε διαφορά, στους διαφόρους χρόνους μεταξύ
των μέσων τιμών ασβεστίου (F=0,204, p=0,983) ή φωσφόρου (F=0,109,
p=0,998) αίματος.
Συμπεράσματα: H μεγίστη δράση (ελάττωση της PTH) παρατηρείται
στα 90’ και 120’ από την per os λήψη του φαρμάκου χωρίς μεταβολές
στις τιμές ασβεστίου και φωσφόρου αίματος. Η συνήθης πρωϊνή μέτρηση
του ΡΤΗ αίματος προ της λήψεως του δισκίου υποεκτιμά το αποτέλεσμα
ως προς την μείωση της ΡΤΗ.
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Οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (FHH) χωρίς παθολογική μετάλλαξη του CaSR
και με ανταπόκριση στο ασβεστιομιμητικό Cinacalcet (Mimpara)
Φωτεινή Χ. Μαλανδρίνου, Π.Ν. Συγκελλάκης
Τμήμα Ενδοκρινολογίας Α.Ο.Ν.Α. «Ο Αγιος Σάββας», Αθήνα
Η FHH συγχέεται συχνά με τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και διαχωρίζεται κυρίως λόγω της υπασβεστιουρίας (λόγος κάθαρσης ασβεστίου/κρεατινίνης <0,01). Αποδίδεται σε ετερόζυγες αδρανοποιές μεταλλάξεις του υποδοχέα του ασβεστίου (CaSR). Ανταπόκριση στην αγωγή με ασβεστιομιμητικό
έχει αναφερθεί σε 2 ασθενείς (μεταλλάξεις του εξωκυττάριου τμήματος).
Σε γυναίκα ηλικίας 65 ετών, χωρίς κληρονομικό ιστορικό, αποκαλύφθηκε τυχαία αύξηση της intact PTH (102-70 pg/ml, φ.τ.<65, μεθ. Elisa),
oριακή υπερασβεστιαιμία (10,6-9,9 mg/dl) και υπερμαγνησιαιμία (2,31,9 mg/dl, φ.τ.<2,2), φυσιολογικός φωσφόρος ορού (4,1-3,4 mg/dl) και
υποασβεστιουρία (λόγος ασβεστίου/κρεατινίνης 0,008-<0,01). Αρχικά
η υπασβεστιουρία απεδόθη στην ένδεια βιταμίνης D. Ομως η υποασβεστιουρία παρέμεινε αμετάβλητη και μετά την αποκατάσταση της ένδειας

βιταμίνης D. Θεραπεία με mimpara (tabl. 30 mg 1x2 ημερησίως) είχε
ως αποτέλεσμα εντός μηνός ελαφρά μείωση της ΡΤΗ (87-73 pg/dl), υπασβεστιαιμία (8,2-7,9 mg/dl) χωρίς μεταβολή του φωσφόρου και του μαγνησίου αίματος και αύξηση της σχέσεως ασβεστίου/κρεατινίνης ούρων
(0,036-0,024). Γονιδιακή ανάλυση του CaSR δεν απέδειξε την ύπαρξη
παθολογικής μετάλλαξης.
Η περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί: α) δεν εμφανίζει
μετάλλαξη του CaSR (τουλάχιστον στις κωδικοποιούσες πρωτεϊνη περιοχές), β) ανταποκρίνεται στη θεραπεία με ασβεστιομιμητικό και γ) αποτελεί
πρόκληση για αναζήτηση της αιτίας, είτε στις ρυθμιστικές περιοχές έκφρασης του γονιδίου, είτε σε μόρια σχετιζόμενα με τις οδούς μεταφοράς
σημάτων (φιλαμίνη-Α, καβεολίνη Ι), είτε σε άγνωστο γονίδιο.

Σάββατο, 8 Oκτωβρίου 2011, 09.00 - 10.00
Η Ευρωπαϊκή μελέτη παρατήρησης για την τεριπαρατίδη (EFOS):
Κύρια σημεία από την Ελληνική εμπειρία

Κ. Αλουμανής1, Ε. Δροσινός1, Ι. Ραμπίδης2, Ι. Φαρχατ2, Δ. Καρράς3 για την Ελληνική ομάδα μελέτης EFOS
1
Ιατρικό Τμήμα Φαρμασέρβ-Lilly
2
Ιδιώτης Ιατρός
3
Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, Αθήνα
Σκοπός: Σύνοψη των αποτελεσμάτων μετεμμηνοπαυσιακών οστεοπορωτικών Ελληνίδων που αντιμετωπίσθηκαν με τεριπαρατίδη, στη βάση της
καθημερινής κλινικής πρακτικής, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Μελέτης
Παρατήρησης Τεριπαρατίδης (EFOS).
Υλικό και Μέθοδοι: Τριετής, πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης: 18
μήνες θεραπείας με τεριπαρατίδη (το τότε εγκεκριμένο διάστημα χορήγησης) και 18 μήνες περαιτέρω παρακολούθησης. Κατεγράφησαν κατάγματα, πόνος στην πλάτη και ποιότητα ζωής.
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 301 μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς ηλικίας(SD) 69.5±8.5 ετών. Εξ αυτών 250 (83%) συνέχισαν να παρακολουθούνται μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
• Οι συμμετέχουσες παρουσίαζαν σοβαρή οστεοπόρωση - 234 ανέφεραν
ένα τουλάχιστον κάταγμα μετά τα 40 έτη.
• 82,3% είχε ήδη λάβει αντιοστεοπορωτική αγωγή (διφωσφωνικά 36,9%,
καλσιτονίνη 62,7%) και 86,4% συνέχισαν, μετά την ολοκλήρωση της
χρήσης τεριπαρατίδης, με κάποια άλλη θεραπεία (διφωσφονικά 54.8%,
καλσιτονίνη 8,8%).
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• Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 75-90% των ασθενών ελάμβαναν ασβέστιο και βιταμίνη D.
• Η συμμόρφωση στην τεριπαρατίδη ήταν υψηλή (79,6% στους 17 μήνες).
• Ήδη 3 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας ελαττώθηκε ο πόνος στη μέση
και ο περιορισμός των κινήσεων, σημειώθηκε μείωση των ημερών στο
κρεβάτι, βελτίωση της συνολικής κινητικότητας, των επιπέδων κατάθλιψης και της ποιότητας ζωής.
• Η ανωτέρω βελτίωση διατηρήθηκε μέχρι 18 μήνες μετά την ολοκλήρωση
της αγωγής.
• Τα κατάγματα εμφάνισαν αριθμητική μείωση.
Συμπεράσματα: Οι Ελληνίδες που έλαβαν τεριπαρατίδη είχαν σοβαρή
οστεοπόρωση και πόνο που συνοδευόταν από σημαντικά προβλήματα κινητικότητας και κακή ποιότητα ζωής, παρά τις χορηγηθείσες αγωγές. Η
βελτίωση των ανωτέρω, που φαίνεται να επιτυγχάνεται με την τεριπαρατίδη,
διατηρείται 1½ έτος μετά την διακοπή της. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται
στο πλαίσιο μελέτης παρατήρησης λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος
της αναλυόμενης υποομάδας.
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Διερεύνηση του ρόλου του αυξητικού παράγοντα πλειοτροπίνη (PTN) ως στόχου για τη θεραπεία
της οστεοπόρωσης ή/και οστικών μεταστάσεων με τη χρήση οστεοβλαστών in vitro

Μαργαρίτα Λάμπρου1, Μαρίνα Κουτσιούμπα1, Σωτηρία Τσιρμούλα1, Ά. Κασπίρης2, Ευαγγελία Καταξάκη3, Η. Βασιλειάδης2,
Ευαγγελία Παπαδημητρίου1
1
Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
2
Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
3
Ρευματολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Σκοπός: Η πλειοτροπίνη (ΡΤΝ), γνωστή και ως osteoblast specific factor1 (OSF-1), είναι μια εκκρινόμενη πρωτεΐνη 18kDa, η οποία εκφράζεται στον
εμβρυικό και νεογνικό χόνδρο, καθώς και στο αναπτυσσόμενο οστό σε ζώα,
παρόλο που ο φυσιολογικός της ρόλος στην ομοιόσταση του οστού παραμένει
αδιευκρίνιστος. Η ΡΤΝ δρα μέσω ποικίλων υποδοχέων με σημαντικότερους
τους receptor protein tyrosine phosphatase beta/zeta (RPTPβ/ζ) και ιντεγκρίνη
ανβ3. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου της ΡΤΝ
ή/και των υποδοχέων της στη φυσιολογία παθολογικών καταστάσεων, όπως η
οστεοπόρωση και η οστική μετάσταση καρκινικών κυττάρων προστάτη.
Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οστεοβλαστικά κύτταρα οστεοσαρκώματος MG-63 και Saos-2, και προστατικά κύτταρα αδενοκαρκινώματος PC3, PC3-PC (που εκφράζουν PTN) και PC3-AS (που δεν εκφράζουν PTN). Έγιναν πειράματα ανοσοφθορισμού και ανάλυση κατά Western για την PTN, τον RPTPβ/ζ και την ανβ3, πειράματα χημειοτακτισμού

και πειράματα προσκόλλησης μεταξύ κυττάρων.
Αποτελέσματα: Και οι δυο κυτταρικές σειρές Saos-2 και MG-63 εκφράζουν ΡΤΝ και τον υποδοχέα της RPTPβ/ζ, ενώ δεν εκφράζουν ανβ3.
Εξωγενής χορήγηση ανθρώπινης ανασυνδυασμένης ΡΤΝ προκαλεί μείωση της μετανάστευσης των οστεοβλαστικών κυττάρων. Τα καρκινικά κύτταρα προστάτη PC3 εκφράζουν και εκκρίνουν ΡΤΝ και προσκολλώνται
στα κύτταρα MG-63, σε συμφωνία με τις οστεοβλαστικού τύπου μεταστάσεις
στον καρκίνο του προστάτη. Όταν τα επίπεδα της έκφρασης της ενδογενούς
ΡΤΝ είναι μειωμένα (κύτταρα PC3-AS), η προσκόλληση στα κύτταρα MG63 είναι επίσης μειωμένη, υποδηλώνοντας πιθανό ρόλο της ΡΤΝ.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποτελούν
αρχικές ενδείξεις για πιθανό ρόλο της ΡΤΝ σε λειτουργίες των οστεοβλαστών που σχετίζονται με οστεοπόρωση και οστικές μεταστάσεις, ο οποίος
διερευνάται περαιτέρω.

Συσχέτιση οστικής και μυϊκής επιφάνειας διατομής στα κάτω άκρα παραπληγικών και σύγκριση
με μάρτυρες

Ι. Διονυσιώτης1, Γ. Τροβάς2, Ν. Παπαϊωάννου2, Γ.Π. Λυρίτης2
1
Τμήμα Αποκατάστασης, Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Αμυνταίου, Φλώρινα
2
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός: Η μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει τη συσχέτιση της οστικής με τη μυική επιφάνεια (bone & muscle cross sectional area) σε παραπληγικούς σε σχέση με μάρτυρες.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 31 παραπληγικοί σε
χρόνια φάση (>1.5 έτη) με πλήρη παραπληγία που χωρίστηκαν ανάλογα
με το νευρολογικό επίπεδο της βλάβης σε ομάδα Α (ν=16, υψηλή παραπληγία: άνω του Θ7 νευρολογικού επιπέδου βλάβης (ΝΕΒ) με ηλικία:
33±16 έτη, διάρκεια της παράλυσης (ΔτΠ): 6±6 έτη, και ομάδα B (ν=15,
χαμηλή παραπληγία, Θ8-Θ12 ΝΕΒ με ηλικία: 39±14 έτη, ΔτΠ: 5.6±6 έτη,
οι οποίοι συγκρίθηκαν με 33 υγιείς μάρτυρες (ομάδα Γ) παρόμοιων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών. Όλοι εξετάστηκαν με το σύστημα της
περιφερικής ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας (pQCT XCT-3000,
Stratec Medizintechnik, Germany) στην κνήμη. Εικόνες ελήφθησαν στο
38% και 66% του μήκους της κνήμης (bone area & muscle area).Το

κάτω άκρο της κνήμης χρησιμοποιήθηκε ως ανατομικό σημείο.
Αποτελέσματα: Σε μάρτυρες οι επιφάνειες διατομής των μυών σχετίζονται
σε μεγάλο βαθμό με τις αντίστοιχες τιμές των οστικών επιφανειών διατομής
που λαμβάνονται από τομές pQCT στο 38% και 66% του μήκους της κνήμης.
Στην ομάδα Α (μέσο όρο ηλικίας: 33±16 έτη, διάρκεια της παράλυσης: 6±6
έτη) και στην ομάδα Β (μέσο όρο: 39±14 έτη, διάρκεια της παράλυσης: 5.6±6
έτη) υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.001) ανάμεσα στην ομάδα
μάρτυρες, την ομάδα της χαμηλής και της υψηλής παραπληγίας σε σχέση
με τους δείκτες bone area και muscle area αντίστοιχα. To bone area σχετίζεται
στατιστικά σημαντικά με το trabecular density στο σύνολο και στην ομάδα
υψηλής παραπληγία αντίστοιχα (r=0.479 και r=0.539).
Συμπεράσματα: Η συσχέτιση των διατομών επιφανείας των οστών και
μυών μπορεί να είναι ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διάγνωση παθήσεων
των οστών.
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Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σε παιδιά και εφήβους με χρόνια νοσήματα
Δ. Τσιαμασφίρου, Ν. Δρης, Γ. Κυριακόπουλος, Η. Κοσμίδης, Ι. Πασπάτη
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Σκοπός της εργασίας: Να μελετηθούν τα επίπεδα βιταμίνης D σε παιδιά και εφήβους με χρόνια νοσήματα.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 103 παιδιά (55 αγόρια και 48 κορίτσια) με ποικίλα χρόνια νοσήματα (Εγκεφαλική Παράλυση, Μυϊκή Δυστροφία Duchenne, Επιληψία, Σύνδρομο Rett κ.ά.), τα οποία εισήχθησαν
προς έλεγχο στην Ορθοπαιδική και Νευρολογική Κλινική τους τελευταίους
9 μήνες. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν τα 11.4 έτη (1-18 έτη). Σε όλα
τα παιδιά προσδιορίστηκαν η 25(OH)D3, η παραθορμόνη (PTH), καθώς
και δείκτες οστικού μεταβολισμού (ασβέστιο, φωσφόρος, μαγνήσιο και
αλκαλική φωσφατάση ορού). Παράλληλα, μελετήθηκαν ανθρωπομετρικοί
δείκτες, οι διατροφικές συνήθειες, η έκθεση στον ήλιο και η λήψη φαρμάκων ως πιθανοί παράγοντες κινδύνου για υποβιταμίνωση D.
Αποτελέσματα: Τα μέσα επίπεδα 25(OH)D3 ήταν 14.26 ng/ml με μέγιστη
τιμή 40.59 ng/ml, ενώ κατεγράφησαν επίπεδα μικρότερα των 4ng/ml. Από
το σύνολο των παιδιών το 39.6% εμφάνισε ανεπάρκεια 25(OH)D3 (10-20
ng/ml), ενώ το 35.64% έλλειψη 25(OH)D3 (<10 ng/ml), με την τελευταία
ομάδα να εμφανίζει 8 ασθενείς με επίπεδα <4 ng/ml (22.2%). Το 13.25%

των παιδιών παρουσίασε 2παθή υπερπαραθυρεοειδισμό, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαταραχές ασβεστίου, μαγνησίου και αλκαλικής φωσφατάσης
ορού. Από το σύνολο των παιδιών με ανεπάρκεια και έλλειψη 25(OH)D3, το
13.85% είχε επίπεδα φωσφόρου ορού στα κατώτερα φυσιολογικά όρια, ενώ
το 12.31% παρουσίασε υποφωσφαταιμία. Όσον αφορά την έκθεση στον
ήλιο, το 35.92% των παιδιών καταγράφουν χρόνο έκθεσης <30 λεπτών/ημέρα, με τον πληθυσμό αυτό να παρουσιάζει μη επαρκή επίπεδα 25(OH)D3
(<20 ng/ml) σε ποσοστό 91.9%. Η μελέτη της εποχιακής κατανομής αποκαλύπτει ότι τα επίπεδα της 25(OH)D3 κατά τη χειμερινή περίοδο υπήρξαν
ανεπαρκή στο 90.4% των ασθενών, ενώ κατά τη θερινή περίοδο και παρά
την εκτεταμένη ηλιοφάνεια, το ποσοστό των παιδιών με μη επαρκή επίπεδα
παρέμεινε υψηλό (69.5%). Από τους 16 ασθενείς που ελάμβαναν αντιεπιληπτική αγωγή, το 93.7% παρουσίασαν επίπεδα 25(OH)D3 <20 ng/ml.
Συμπεράσματα: Λόγω του υψηλού επιπολασμού της ανεπάρκειας της
25(OH)D3 στα παιδιά με χρόνια νοσήματα και δεδομένης της ήδη επιβαρυμένης σκελετικής τους υγείας, ο προσδιορισμός των επιπέδων της πρέπει να αποτελεί σταθερή πρακτική στο πλαίσιο της πρόληψης.

Δυναμικό των βλαστοκυττάρων του οδοντικού πολφού για οστεοποίηση σε πειραματικό μοντέλο
προκλητού κατάγματος επίμυων

Σ. Ζάκκας1, Ευθυμία Κιτράκη2, Α. Σταματάκης3, Ευαγγελία Διαμαντή2, Φωτεινή Στυλιανοπούλου3, Θ. Παπαπολυχρονίου1
1
Ορθοπαιδική Κλινική ΝΙΜΤΣ
2
Τμήμα Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
3
Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας του ανθρώπινου οδοντικού πολφού, που περιέχει βλαστοκύτταρα, στην προαγωγή
της οστεοποίησης με απώτερο στόχο την πιθανή θεραπευτική χρήση στην
πώρωση των καταγμάτων και την πλήρωση οστικών ελλειμμάτων.
Σε ενήλικους αρσενικούς επίμυς προκλήθηκε κάταγμα μεσότητας κνήμης-περόνης και ακολούθησε ήλωση με βελόνες Kirschner 1 mm. Στην
πειραματική ομάδα, τοποθετήθηκαν στην περιοχή του κατάγματος πολφικά
κύτταρα που είχαν απομονωθεί και καλλιεργηθεί in vitro και προέρχονταν
από ανθρώπινους έγκλειστους τρίτους γομφίους, που είχαν εξαχθεί στο
πλαίσιο ορθοδοντικής θεραπείας. Η μετεγχειρητική πορεία ελέγχονταν
ακτινολογικά. Τα πειραματόζωα θανατώθηκαν μετά από 8 εβδομάδες και
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τα οστά μελετήθηκαν ακτινολογικά, ιστολογικά και ιστοχημικά.
Στην πειραματική ομάδα: α) Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε ότι ο πώρος ήταν περισσότερο ομοιογενής, η πώρωση ήταν ταχύτερη και οι ψευδαρθρώσεις της περόνης λιγότερες, β) η ιστολογική μελέτη απεκάλυψε
μεγαλύτερο αριθμό οστικών νησίδων και νεοαγγείωση και γ) η ιστοχημική
ανάλυση έδειξε σημαντικά αυξημένη ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης (οστεοβλαστικός δείκτης).
Συμπεραίνεται ότι τα πολφικά κύτταρα επιταχύνουν την οστεοποίηση στο
συγκεκριμένο πειραματικό μοντέλο. Συνεπώς η χρήση τους ως μόσχευμα πιθανόν να αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση, δεδομένης
επιπλέον της εύκολης λήψης και του χαμηλού κόστους της όλης διαδικασίας.
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Κυριακή, 9 Oκτωβρίου 2011, 10.00 - 11.00
Διαφορές οστικής αντοχής, πυκνότητας και γεωμετρίας μεταξύ γυναικών με ιστορικό καταγμάτων
ισχίου και χωρίς
Κ. Σταθόπουλος, Ε. Ατσάλη, Η. Μπουρνάζος, Α.Β. Ζούμπος, Γ. Σκαραντάβος
Μονάδα Μεταβολισμού Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σκοπός: Εξετάσαμε διαφορές στην ογκομετρική οστική πυκνότητα σπογγώδους και φλοιώδους οστού, την οστική γεωμετρία και τους δείκτες οστικής
αντοχής μεταξύ μετεμμηνοπαυσικών γυναικών με ιστορικό οστεοπορωτικού
κατάγματος ισχίου σε σύγκριση με παρόμοιες γυναίκες χωρίς κάταγμα ισχίου, με τη χρήση περιφερικής ποσοτικής αξονικής τομογραφίας κνήμης.
Υλικό και Μέθοδος: Ανασκοπήσαμε τους φακέλους 1689 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που προσήλθαν για έλεγχο οστεοπόρωσης στο τμήμα
μας, και μελετήσαμε μια ομάδα 16 γυναικών με ιστορικό οστεοπορωτικού κατάγματος ισχίου (19 κατάγματα συνολικά) [Ομάδα A] συγκριτικά με μια ομάδα
65 γυναικών ίδιας ηλικίας χωρίς ιστορικό κατάγματος ισχίου [Ομάδα B]. Κριτήρια εισαγωγής: 1) Ιστορικό κατάγματος ισχίου χαμηλής ενέργειας [ομάδα
Α] σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς κάταγμα Ισχίου (ομάδα Β), 2) Μέτρηση
DXA Σπονδυλικής Στήλης/Ισχίου με T-score<-2,5, 3) Μέτρηση pQCT κνήμης
κατά την πρώτη επίσκεψη στο τμήμα Κριτήρια αποκλεισμού: 1) Δευτεροπαθής
οστεοπόρωση, 2) Άλλα μεταβολικά νοσήματα, 3) Ιστορικό καρκίνου, 4) Νευρολογικά Νοσήματα. Σε όλους τους ασθενείς έγινε εξέταση pQCT κνήμης στο
μη καταγματικό και μη επικρατούν κάτω άκρο αντίστοιχα και ελήφθησαν 3
τομές στο 4% (σπογγώδες), 14% (υποφλοιώδες) και 38% (φλοιώδες οστούν)
του μήκους της κνήμης. Συγκρίναμε μεταξύ των ασθενών των 2 ομάδων τις
εξής παραμέτρους: οστική πυκνότητα σπογγώδους οστού (TRB_DEN, mg/cm³,
τομή 4%), οστική πυκνότητα φλοιώδους οστού (CRT_DEN mg/cm³, τομές

14% και 38%), δείκτες αντοχής του οστού (SSI, τομές 14% και 38%), το
πάχος φλοιού (CRT_THK, mm) καθώς και την περιοστική περίμετρο (Peri-C,
mm) και ενδοστική περίμετρο (Endo-C, mm) στην τομή 38%. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (t-test, ANOVA).
Αποτελέσματα: Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
γυναικών των 2 ομάδων ως προς την ηλικία (77.3±6,7χ vs 74.3±4.0χ,
p=0.112). Στην ομάδα Α υπήρχαν 11 διατροχαντήρια και 8 υποκεφαλικά
κατάγματα με μέσο χρόνο επίπτωσης 3.2±1.9 χρόνια πριν από την μέτρηση
pQCT. Το πάχος του φλοιού ήταν στατιστικά σημαντικά λιγότερο σε γυναίκες
με προηγούμενο κάταγμα ισχίου (3.72±0.72 vs 3.19±0.63, p=0.01). Ο
δείκτης αντοχής SSI στο 14% ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερος στις
γυναίκες με κάταγμα ισχίου (911.2±205.6 vs 1034.15±204.0, p=0.03).
Η περιοστική περίμετρος ήταν υψηλότερη σε ασθενείς χωρίς κάταγμα ισχίου, ενώ η ενδοστική περίμετρος ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με κάταγμα
ισχίου, αλλά οι διαφορές αυτές δεν είχαν στατιστική σημαντικότητα. Οι
οστικές πυκνότητες σπογγώδους και φλοιώδους οστού δεν είχαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων.
Συμπέρασματα: Με βάση τα αποτελέσματά μας, γυναίκες με ιστορικό
οστεοπορωτικών καταγμάτων ισχίου έχουν σημαντικά ελαττωμένη αντοχή
και πάχος φλοιού όπως αυτά υπολογίζονται με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT).

Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των οστικών πυκνοτήτων των οσφυϊκών σπονδύλων: επίπτωση,
εντόπιση και κλινική σημασία

Α. Μυλωνάκης, Μ. Πέππα, Ι. Ανδρουλάκης, Α. Παπαευσταθίου, Ε. Γαρόφλος, Σ.Α. Ράπτης, Γ. Δημητριάδης, Δ. Χατζηδάκης
Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Ελάχιστες εργασίες ασχολούνται με τις σημαντικές αποκλίσεις της οστικής πυκνότητας (ΟΠ) μεταξύ γειτνιαζόντων οσφυϊκών σπονδύλων.
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίπτωσης σημαντικών αποκλίσεων στις
τιμές οστικής πυκνότητας μεταξύ των οσφυϊκών σπονδύλων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και η επίδρασή τους στην αξιολόγηση των μετρήσεων της οστικής τους πυκνότητας.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 549 γυναίκες με φυσική εμμηνόπαυση σε ηλικία ανώτερη των 45 ετών, 122 με φυσική εμμηνόπαυση πριν
την ηλικία των 45 ετών και 66 που υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή πριν την ηλικία των 45 ετών. Σε όλες τις γυναίκες διενεργήθηκαν
μετρήσεις οστικής πυκνομετρίας με τη μέθοδο DXA στους Ο1-Ο4 σπονδύλους
(ΟΣ), στο ολικό ισχίο (ΟΙ) και στον αυχένα του μηριαίου (ΑΜ). Ως ελάχιστα
πυκνός σπόνδυλος (ΕΠΣ) ορίστηκε ο ολιγότερο πυκνός σπόνδυλος του
οποίου η ΟΠ απείχε τουλάχιστον 10% από την ΟΠ του αμέσως πυκνότερου.
Αποτελέσματα: Και στις 3 ομάδες ένας ΕΠΣ ανιχνεύθηκε περίπου στο
50% των γυναικών και στο 95% περίπου των περιπτώσεων ο ΕΠΣ ήταν ο Ο1

σπόνδυλος. Οι γυναίκες που έφεραν έναν ΕΠΣ ήταν σημαντικά ελαφρότερες
και βραχύτερου αναστήματος με σημαντικά χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος
(ΔΜΣ) (p<0,01). Η συχνή παρουσία ενός τόσο ελάχιστα πυκνού Ο1 δεν φάνηκε
να μειώνει σημαντικά τα τις μέσες τιμές των T-scores των ΟΣ εξαιτίας της πολύ
χαμηλής μέγιστης ΟΠ των Ο1 σπονδύλων στον πληθυσμό αναφοράς του κατασκευαστή της συσκευής DXA. Από την άλλη μεριά οι γυναίκες που έφεραν
έναν ΕΠΣ παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες ΟΠ στο ΟΙ και τον ΑΜ (p<0,05).
Συμπεράσματα: Στο 50% περίπου των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
ο Ο1 σπόνδυλος εμφανίζει αξιοσημείωτα χαμηλή οστική πυκνότητα. Για
τεχνικούς λόγους, αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά το μέσο Tscore των Ο1-Ο4 σπονδύλων, ενώ αντίθετα τα T-scores του ολικού ισχίου
και του αυχένα του μηριαίου είναι σημαντικά μικρότερα στις γυναίκες
αυτές. Εξαιτίας της αδυναμίας ενός τόσο ελάχιστα πυκνού Ο1 σπονδύλου
να μειώσει σημαντικά το μέσο σπονδυλικό T-score, η παρουσία του μπορεί
εύκολα να παραβλεφθεί, γεγονός ανεπιθύμητο δεδομένης της γνωστής
αυξημένης επίπτωσης καταγμάτων στον συγκεκριμένο σπόνδυλο.
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Ολόσωμη και περιοχική ανάλυση της σύστασης σώματος Ελληνίδων με DXA: η εξάρτηση από
την ηλικία
Σ.Ι. Θεοδώρου, T. Καλέφ-Εζρά
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σκοπός: Με απορροφησιομετρία ακτίνων Χ δύο ενεργειών χωρίσθηκε
το σώμα ενήλικων φυσιολογικών ελληνίδων σε τρία διαμερίσματα (οστικά
άλατα, ΒMC; λίπος, F και λοιπές ουσίες, L), μετρήθηκε η πυκνότητα των
οστικών τους αλάτων (BMD) και μελετήθηκε η εξάρτηση των εν λόγω ποσοτήτων από την ηλικία.
Υλικό και Μέθοδος: Αναλύθηκε η σύσταση ολόκληρου το σώματος
και τριών ανατομικών περιοχών 205 υγιών ελληνίδων, ηλικίας 20-85 y. Για
το σκοπό αυτό έγινε ολόσωμη σάρωση με διάταξη DXA Discovery W Hologic.
Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές της μάζας των διαμερισμάτων εκφρασμένες και ως ποσοστό της συνολικής μάζας του σώματος, δίνονται στον
Πίνακα 1 (η ανάλυση της κεφαλής δεν θεωρείται ακριβής). Οι ποσότητες
BMD και %BMC έχουν μικρή ηλικιακή εξάρτηση ως ηλικία των 40 y και
μειώνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Το ποσοστό του λίπους αυξάνεται στον

κορμό και στα άνω άκρα ως την ηλικία 65 y, ενώ παραμένει σχεδόν σταθερό
στα κάτω άκρα. Αντίθετα, το %L μειώνεται με αύξηση της ηλικίας, με ελάχιστη
τιμή στην περίπτωση της ολόσωμης μέτρησης στην ηλικία των 60 y.
Συμπεράσματα: Η ποσοστιαία σύσταση του σώματος των ελληνίδων δεν
βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά από αυτήν άλλων καυκάσιων γυναικών.
Πίνακας 1. Οι ποσότητες των οστικών αλάτων (BMC), του λίπους (F) και
των λοιπών ουσιών (L) και το αντίστοιχο ποσοστό της ολόσωμης μάζας.
ποσότητα (%) ΒΜC (kg)
ολόσωμο
κορμός
κάτω άκρα
άνω άκρα

2.00±0.38
0.52±0.12
0.71±0.15
0.28±0.05

(%ΒMC)

F (kg)

(%F)

L (kg)

(%L)

(2.80±0.59) 28.0±9.3 (38.3±6.6) 41.2+6.0 (58.6±6.2)
(0.75±0.17) 13.6±5.3 (18.5±4.7) 21.2±3.1 (30.2±3.0)
(1.01±0.27) 10.1±3.3 (14.0±2.8) 12.9±2.3 (18.2±2.5)
(0.39±0.07) 3.4±1.4 (4.6±1.2) 4.0±0.7 (5.6±0.8)

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αντίδρασης οξείας φάσης μετά από έγχυση ζολενδρονικού οξέος σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα

Α.Δ. Αναστασιλάκης1, Σ.Α. Πολύζος2, Π. Μάκρας3, Γ. Σακελλαρίου4, Η. Μπισμπινάς5, Αθηνά Γκιομίση6, Σ. Δελαρούδης1,
Σ. Γέρου7, Ίρις Μπαλαούρη7, Δ. Οικονόμου8, Σ.Ε. Παπαπούλος9
1
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
2
Β΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
3
Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδη Διαβήτη, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
4
Ρευματολογικό Τμήμα, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
5 η
1 Ορθοπεδική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
6
Γυναικολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
7
Εργαστήρια «Ανάλυση», Θεσσαλονίκη
8
Βιοχημικό Εργαστήριο, 424 Γ.Σ.Ν., Θεσσαλονίκη
9
Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Leiden, Leiden, Ολλανδία
Εισαγωγή: Η Αντίδραση Οξείας Φάσης (ΑΟΦ) παρατηρείται συχνά σε
ασθενείς που αντιμετωπίζονται με ενδοφλέβια (iv) έγχυση ζολενδρονικού
οξέος (ΖΟΛ) και χαρακτηρίζεται από γριππώδη συνδρομή και αυξημένα
επίπεδα φλεγμονωδών κυτοκινών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν
να διερευνηθούν οι κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι που θα μπορούσαν να προβλέψουν την εμφάνιση ΑΟΦ μετά έγχυση ΖΟΛ.
Μέθοδοι: Πενήντα-μία μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα υποβλήθηκαν σε έγχυση ΖΟΛ. Η ΑΟΦ ορίστηκε κλινικά από την
οπτικοποιημένη κλίμακα άλγους (visual analog scale, VAS) για μυοσκελετικά συμπτώματα και από τη θερμοκρασία σώματος. Πριν και 48 ώρες
(h) μετά την έγχυση ΖΟΛ προσδιορίστηκαν τα: λευκοκύτταρα αίματος
(WBC) και υποπληθυσμοί τους, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), παραθορμόνη (PTH), 25-υδροξυβιταμίνη D3 [25(OH)D3], ιντερλευκίνες (IL)-1β
and -6, παράγων νέκρωση όγκου (TNF)-α, ιντερφερόνη (IFN)-γ, βισφατίνη,
ρεζιστίνη και λεπτίνη. Κατόπιν, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε αυτούς που
εμφάνισαν ΑΟΦ (ΑΟΦ+) ή όχι (ΑΟΦ-).
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Αποτελέσματα: Λευκοκύτταρα, πολυμορφοπύρηνα, CRP, IL-1β, IL-6 και
ρεζιστίνη αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ λεμφοκύτταρα, ηωσινόφιλα, ασβέστιο,
φωσφόρος και 25(OH)D3 μειώθηκαν 48h μετά την έγχυση. Από τις ασθενείς
που δεν είχαν λάβει ποτέ στο παρελθόν αντιοστεοπορωτική αγωγή 40,6% δεν
εμφάνισαν ΑΟΦ, ενώ, αντίθετα, από τις ασθενείς που είχαν λάβει αμινο-διφωσφονικά στο παρελθόν 47,4% εμφάνισαν ΑΟΦ. Οι ΑΟΦ+ ασθενείς ήταν νεότερες
και είχαν χαμηλότερη βασική βισφατίνη και υψηλότερα λεμφοκύτταρα συγκριτικά
με τις ΑΟΦ- ασθενείς. Και στις δύο ομάδες τα επίπεδα 25(OH)D3 μειώθηκαν
48h μετά την έγχυση, αλλά η μείωση δε σχετιζόταν με την εμφάνιση ΑΟΦ.
Συμπεράσματα: Η προηγούμενη χορήγηση αμινο-διφωσφονικών δε
μηδενίζει τον κίνδυνο ΑΟΦ, ενώ, αντίθετα, δεν εμφανίζουν ΑΟΦ όλοι οι
ασθενείς που τα λαμβάνουν για πρώτη φορά. Δεν επιβεβαιώσαμε τον ρόλο
των επιπέδων 25(OH)D3 στην εμφάνιση ΑΟΦ. Υψηλότερα βασικά επίπεδα
λεμφοκυττάρων και χαμηλότερα βισφατίνης αυξάνουν τον κίνδυνο ΑΟΦ
μετά ΖΟΛ. Η ινσουλινο-αντίσταση φαίνεται να αυξάνεται οξέως μετά την
έγχυση στις ΑΟΦ+ασθενείς.
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Παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση σε δείγμα Ελληνικού ανδρικού πληθυσμού

Γ. Τροβάς, Ν. Παπαϊωάννου, Β. Μπαρούτσου για την Ομάδα Ερεύνης της Μελέτης Ηippocrates
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Εισαγωγή: Η οστεοπόρωση στους άνδρες, αν και δεν είναι τόσο συχνή
όσο στις γυναίκες, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας μιά και 1
στους 5 άνδρες μετά την ηλικία των πενήντα ετών κινδυνεύει να υποστεί
ένα οστεοπορωτικό κάταγμα και δεν υπάρχουν δεδομένα που να σχετίζουν
παράγοντες κίνδυνου με χαμηλή οστική πυκνότητα ή κατάγματα σε Ελληνικό πληθυσμό.
Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να διερευνήσει παράγοντες που
σχετίζονται με την οστική πυκνότητα Ελλήνων ανδρών.
Μέθοδοι: 1084 άνδρες (ηλικίας 50-93 ετών) από 92 κέντρα από όλη
την επικράτεια συμμετείχαν στη μελέτη. Τα δημογραφικά στοιχειά το ατομικό
και κληρονομικό ιστορικό καθώς επίσης και πληροφορίες για το τρόπο
ζωής τους συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολόγιου και φυσικής εξέτασης,
έγιναν δε μετρήσεις Οστικής πυκνότητας στη σπονδυλική στήλη και ισχίο
με τη μέθοδο DXA.
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μονοπα-

ραγοντική, πολυπαραγοντική και λογιστική παλινδρόμηση.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της οστεοπόρωσης και της οστεοπενίας,
σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Διεθνούς
Εταιρείας Οστικής Πυκνομετρίας, ήταν 48.1% και 27.9% αντίστοιχα.
Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης ανέδειξε την ηλικία, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το θετικό
κληρονομικό, σαν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση,
ενώ από τη άλλη μεριά ο Δείκτης Μάζας Σώματος και η άσκηση μέχρι την
ηλικία των 30 ετών συσχετίζονται θετικά με την οστική πυκνότητα.
Συμπεράσματα: Η ηλικία, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το κληρονομικό οστεοπόρωσης είναι οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με χαμηλή οστική πυκνότητα σε ενήλικες
Έλληνες άνδρες.
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Sanofi-Aventis Ελλάδος
και ήταν υπό την αιγίδα της ΕΕΜΜΟ.
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A ΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ( P OSTERS )
Η μέτρηση των δεικτών οστικού μεταβολισμού συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών
των οστών σε αιμορροφιλικά παιδιά

Παναγιώτα Ξαφάκη¹, Άρτεμις Δουλγεράκη², Ελένη Αθανασοπούλου², Ελένη Περγάντου¹, Ειρήνη Βοσκάκη²,
Αικατερίνη Γεωργακοπούλου², Ελένη Πλατοκούκη¹
1
Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
2
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τομέας μεταβολικών νοσημάτων οστών και μετάλλων, Αθήνα
Σκοπός: Διερευνάται ο ρόλος των δεικτών οστικού μεταβολισμού στην
έγκαιρη διάγνωση διαταραχών των οστών σε αιμορροφιλικά παιδιά. H ελαττωμένη άσκηση και η παρατεταμένη ακινητοποίηση, στα πλαίσια υποτροπιαζόντων αιμάρθρων, επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία των οστών τους.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 21 αγόρια με αιμορροφιλία Α,
μέσης ηλικίας 11.7±3.7 έτη, υπό προφύλαξη με τον παράγοντα VIII. Προσδιορίστηκαν οι δείκτες οστικής σύνθεσης: ALP,οστικήALP,καρβοξυ-τελικό
προκολλαγόνο τύπου Ι (PICP), οστεοκαλσίνη (OC) και οι δείκτες οστικής
αποδόμησης: δεοξυπυριδινολίνη/κρεατινίνη ούρων (uDPyr/uCr), ασβέστιο/κρεατινίνη ούρων (uCa/uCr). Επίσης, μετρήθηκαν: Ca ορού ,25(OH)D
και παραθορμόνη (PTH). Παράλληλα, έγινε μέτρηση οστικής πυκνότητας
(ΒΜD) με DEXA. Σε 10 παιδιά έγινε μέτρηση στην οσφυική μοίρα της
σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) και σε 14 έγινε ολόσωμη, με φυσιολογική
τιμή BMD z-score>-1.

Aποτελέσματα: Οι δείκτες οστικής σύνθεσης ήταν φυσιολογικοί. Αντίθετα, παρατηρήθηκε αύξηση της uDPyr/uCr (13/20 παιδιά, μέση τιμή
35.2±17.7), καθώς και τoυ uCa/uCr (5/19 παιδιά, μέση τιμή 0.35±0.31).
Τα επίπεδα Ca ορού, βιταμίνης D και PTH ήταν φυσιολογικά. Η οστική
πυκνότητα ήταν φυσιολογική στην ολόσωμη λήψη (mean z-score 0.2±0.5)
και παρουσίαζε θετική συσχέτιση με τους δείκτες οστικής σύνθεσης,
p<0.05. Στην ΟΜΣΣ, δύο από τους ασθενείς είχαν χαμηλή BMD (z-score<-2) και η μέση τιμή z-score ήταν -0.51±1.3. Παρατηρήθηκε αρνητική
συσχέτιση με τους δείκτες οστικής αποδόμησης uDPyr/uCr και uCa/uCr.
Συμπέρασμα: Παρόλο που η οστική πυκνότητα ήταν φυσιολογική στην
πλειοψηφία των αιμορροφιλικών παιδιών, η οστική αποδόμηση ήταν αυξημένη,
σε αντίθεση με την οστική σύνθεση, που ήταν φυσιολογική. Αναδεικνύεται ο
σπουδαίος ρόλος των δεικτών οστικού μεταβολισμού στην έγκαιρη ανίχνευση
των παιδιών με διαταραχή των οστών, πριν αυτή αποτυπωθεί στο DEXA.

Εφαρμογή του Αλγορίθμου FRAX σε δείγμα Ελληνίδων γυναικών

Χ.Π. Ζαφείρης, Γ. Τροβάς, Χ. Κοσμίδης, Κ. Λαμπροπούλου-Αδαμίδου, Ι. Σταθόπουλος, Σ. Τουρνής, Κ. Κατσαλήρα,
Α. Γαλανός, Ν. Παπαϊωάννου
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Εισαγωγή: Ο Αλγόριθμος FRAX είναι ένα απλό, βασισμένο στο διαδίκτυο,
εργαλείο υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που ενσωματώνει κλινικούς παράγοντες κινδύνου με ένα ποσοτικό τρόπο ούτως ώστε
είναι δυνατόν να υπολογιστεί η 10ετής πιθανότητα κινδύνου για τα κατάγματα
του ισχίου όπως και για τα μείζονα οστεοπορωτικά κατάγματα (κλινικά σπονδυλικά, καρπού, βραχιονίου και ισχίου) σε γυναίκες, άνω των 40 ετών.
Επειδή περιλαμβάνει ανεξάρτητους κλινικούς παράγοντες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς τη γνώση της οστικής πυκνότητας ενός ατόμου.
Μέθοδοι: Στα πλαίσια των εξορμήσεων του Συλλόγου Υποστήριξης
Ασθενών με Οστεοπόρωση σε όλη την Ελλάδα σε 673 γυναίκες μέσης
ηλικίας 61.5 ετών (εύρος 40-91) κατεγράφησαν μεταξύ άλλων οι ισχυροί
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παράγοντες κινδύνου του αλγορίθμου FRAX (κληρονομικό ιστορικό κατάγματος, κάπνισμα, χρήση κορτικοστεροειδών, κατάχρηση οινοπνεύματος
ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλα αίτια δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης).
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι υπάρχει μια
ηλικιοεξαρτώμενη αύξηση του απόλυτου κινδύνου οστεοπορωτικού κατάγματος. Οι γυναίκες ηλικίας 40-49 ετών έχουν 5% 10ετή κίνδυνο για
μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα και 4,1% για κάταγμα του ισχίου ενώ οι
γυναίκες άνω των 70 ετών 37,7% και 88,6% κίνδυνο αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει ότι οι ελληνίδες γυναίκες άνω των 70 ετών εμφανίζουν σημαντικό μελλοντικό κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
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Αξιοπιστία μεθόδων αξιολόγησης της ισορροπίας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

Γ. Ιατρίδου1, Ι. Διονυσιώτης2
Φυσικοθεραπεύτρια, Αριδαία
2
Τμήμα Αποκατάστασης, Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Αμυνταίου, Φλώρινα

1

Σκοπός: Η εκτίμηση της ισορροπιστικής ικανότητας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση είναι μια δύσκολη και εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία.
Ακόμη πιο δύσκολη είναι η προσπάθεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
κάποιας θεραπευτικής παρέμβασης σ’ αυτούς τους ασθενείς. Στη διεθνή
βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλες μέθοδοι αξιολόγησης της ισορροπίας,
σχεδόν καμία όμως δεν έχει κλινική χρησιμότητα κι εφαρμογή σε παιδιά
με εγκεφαλική παράλυση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εφαρμογή
τριών δοκιμασιών αξιολόγησης της ισορροπίας (BBS, TUG και BOTMP)
σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, καθώς και η αξιολόγησή τους ως
προς την αξιοπιστία τους.
Υλικό και Μέθοδος: Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των τεστ στηρίχτηκε
στη διαδοχική εφαρμογή τους σε 20 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, στο
μικρό χρονικό διάστημα της ίδιας ημέρας και της μιας εβδομάδας, ώστε

να τεκμηριωθεί η ικανότητά τους να δίνουν τα ίδια αποτελέσματα σε σταθερό
δείγμα (test–retest reliability). Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των τεστ υπολογίστηκαν οι συντελεστές εσωτερικής συσχέτισης (ICC) των τεστ, το σταθερό
σφάλμα μέτρησης (SEM), ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV) και τα όρια
συμφωνίας (LOA) των τιμών στις διαφορετικές εφαρμογές των τεστ.
Αποτελέσματα: Οι δοκιμασίες BBS, TUG και BOTMP παρουσίασαν
άριστη αξιοπιστία σε όλες τις εφαρμογές τους, τόσο εντός της ίδιας ημέρας
όσο και σε διαφορετικές ημέρες. Μικρότερη σε σχέση με τις δοκιμασίες
BBS και TUG βρέθηκε η αξιοπιστία της δοκιμασίας ΒΟΤMP χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι η τελευταία χαρακτηρίζεται αναξιόπιστη.
Συμπεράσματα: Οι συγκεκριμένες δοκιμασίες μπορούν να εφαρμόζονται ανεπιφύλακτα για την αξιολόγηση της ισορροπιστικής ικανότητας
σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Πρόσληψη ασβεστίου σε δείγμα Ελληνικού πληθυσμού

Ε. Γρηγορίου, Γ. Τροβάς, Σ. Τουρνής, Κ. Κατσαλήρα, Α. Γαλανός, Ν. Παπαϊωάννου
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Εισαγωγή: Το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι στοιχεία κλειδιά για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, αν η πρόσληψη τους είναι
επαρκής. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι το ισοζύγιο του ασβεστίου
στον ανθρώπινο οργανισμό είναι βέλτιστο όταν η ημερήσια πρόσληψη
είναι 1000 με 1200 mg. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εκτιμηθεί
η ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου σε γυναίκειο Ελληνικό πληθυσμό.
Μέθοδοι: Στα πλαίσια των εξορμήσεων του συλλόγου υποστήριξης
ασθενών με οστεοπόρωση για την ανίχνευση παραγόντων κίνδυνου που
επιδρούν στο σκελετό καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και
μέσω ερωτηματολογίου έγινε υπολογισμός της ημερησίας πρόσληψης
ασβεστίου σε ελληνίδες γυναίκες από όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδος αγροτικές και αστικές.

Αποτελέσματα: Ρωτήθηκαν 10216 άτομα μέσης ηλικίας 58.77 ετών
(εύρος 18-97) με Βάρος 71.06±12.51(μέση τιμή±ΣΑ ),Ύψος 1.61±0.07
και ΔΜΣ=27.50±4.84. Η ανάλυση ανά κατηγορία πρόσληψης ασβεστίου
έδειξε: <400 mg στο 21,8%, 400-800 mg στo 28,1%, 800-1200 mg στο
21.4% και >1200 στο 28.7% του συνόλου των ερωτηθέντων. Περαιτέρω
ανάλυση ανά ηλικιακή ομάδα κατέδειξε ότι το 24.7% των ατόμων κάτω
των 40 ετών είχαν πρόσληψη μικρότερη των 400 mg ημερησίως ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό σε άτομα άνω των 80 ετών ήταν 16.4%.
Συμπεράσματα: Περίπου το 50% των ερωτηθέντων είχαν ημερήσια
πρόσληψη ασβεστίου κάτω από 800 mg με τα άτομα κάτω των 40 ετών να
έχουν υψηλότερο ποσοστό κάτω των 400 mg σε σύγκριση με τις γυναίκες
άνω των 80 ετών.

Θεραπεία με ρανελικό στρόντιο σε άνδρα με χρόνια οστεομυελίτιδα κάτω γνάθου: πρώιμα
αποτελέσματα
Κ. Σταθόπουλος¹, Α. Φράγκου², Ε. Γιαννιτσιώτη², Ε. Ατσάλη¹, Δ. Καββαθά², Η. Μπουρνάζος¹, Κ. Κανελλακοπούλου²,
Α.Β. Ζούμπος¹, Γ. Σκαραντάβος¹
1
Μονάδα Μεταβολισμού Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2
Εξωτερικό Ιατρείο Λοιμώξεων, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σκοπός: Διερευνήσαμε την επίδραση της θεραπείας με ρανελικό
στρόντιο σε οστεολυτικές βλάβες, σε άντρα με χρόνια οστεομυελίτιδα κάτω
γνάθου.
Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός άνδρα 46

ετών με χρόνιο (από 5ετίας) άλγος και οίδημα κάτω γνάθου κατόπιν οδοντιατρικών επεμβάσεων, ο οποίος προσήλθε στο Ιατρείο Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας για διερεύνηση. Από τον αρχικό εργαστηριακό του έλεγχο:
Λευκά αιμοσφαίρια=12.400, ΤΚΕ=45, CRP=2,05 (φ.τ.<0,5), ALP=104
Oστούν 169
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(φ.τ<120), bone ALP=57,5. Πραγματοποιήθηκε σπινθηρογράφημα οστών
με Tc 99m που απέδειξε αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην
(ΔΕ) κάτω γνάθο, καθώς και αξονική τομογραφία που απέδειξε πολλαπλές
οστεολυτικές βλάβες (ΔΕ) και μεταβολή της οστικής μορφολογίας και πυκνότητας της κάτω γνάθου. Στον ασθενή πραγματοποιήθηκε ανοικτή βιοψία
γνάθου και καλλιέργειες από τις οστεολυτικές βλάβες και απομονώθηκε
Streptococcus Salivarious. Χορηγήθηκε λεβοφλοξασίνη per os για 6 μήνες
με πλήρη υποχώρηση της κλινικής συμπτωματολογίας και των δεικτών
φλεγμονής. Μετά την ολοκλήρωση της αντιμικροβιακής αγωγής, o ασθενής
παραπέμφθηκε στη Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών λόγω επαπειλούμενου κατάγματος κάτω γνάθου εξαιτίας εκτεταμένων οστεολυτικών αλλοιώσεων. Στον ασθενή χορηγήθηκε κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας

του Ρανελικό Στρόντιο 2 g ημερησίως καθώς και συμπλήρωμα ασβεστίου
(1000 mg) και vit D (800 IU).
Αποτελέσματα: Μετά από 3 μήνες θεραπείας, ο ασθενής πραγματοποίησε νέα αξονική τομογραφία και νέο σπινθηρογράφημα οστών, που
απέδειξε σημαντική βελτίωση των οστεολυτικών βλαβών (CT) και σημαντικά ελαττωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου (σπινθηρογράφημα).
Μετά από 6 μήνες παρακολούθησης, ο ασθενής παραμένει ελεύθερος
συμπτωμάτων, χωρίς κάταγμα και συνεχίζει την αγωγή.
Συμπέρασμα: Αυτή είναι η πρώτη περιγραφή περίπτωσης αγωγής με
ρανελικό στρόντιο και συμπλήρωμα ασβεστίου και βιταμίνης D που παρουσιάζει οστεοπαραγωγικά αποτελέσματα σε ασθενή σε οστεολυτικές
βλάβες οστεομυελίτιδας κάτω γνάθου.

Συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος με προοπτικό κίνδυνο κατάγματος σε Ελληνικό γυναικείο
πληθυσμό

Κ. Λαμπροπούλου-Αδαμίδου, Γ. Τροβάς, Ι. Σταθόπουλος, Χ. Ζαφείρης, Σ. Τουρνής, Κ. Κατσαλήρα, Α. Γαλανός, Ν. Παπαϊωάννου
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θ. Γαροφαλίδης» Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών
Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι ο χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων, ιδιαίτερα δε
για τα κατάγματα του ισχίου αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου από
την οστική πυκνότητα. Από την άλλη, πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν την
παχυσαρκία με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος παρά την αυξημένη οστική
πυκνότητα των παχύσαρκων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση του ΔΜΣ με τον αλγόριθμο FRAX σε ελληνικό πληθυσμό.
Μέθοδοι: Σε 673 γυναίκες μέσης ηλικίας 61.5 ετών (40-91 ετών)
πραγματοποιήθηκε καταγραφή των δημογραφικών τους στοιχείων, κατα-

νομή σε ομάδες ανάλογα με το ΔΜΣ και συσχέτιση της κάθε ομάδας με
τον απόλυτο κίνδυνο κατάγματος του αλγορίθμου FRAX.
Αποτελέσματα: Ο κίνδυνος μείζονος οστεοπορωτικου κατάγματος
ανά ομάδα ΔΜΣ είναι <20=8.3%, 20-25=34.6%, 25-30=16.3%,
>30=9.7% ενώ για κάταγμα του ισχίου 16.7%, 33.5%, 40.0% και 30.1%
αντίστοιχα. Επιπρόσθετη ανάλυση ως προς την ηλικιακή ομάδα δείχνει
ότι ο κίνδυνος αυξάνει ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 60 ετών.
Συμπεράσματα: Η προοδευτική αύξηση του ΔΜΣ συσχετίζεται με αυξημένο μελλοντικό κίνδυνο κατάγματος, ιδίως του ισχίου.

Αντιμετώπιση επιπλοκών αυξημένου οστικού μεταβολισμού σε παιδιά μετά από αιφνίδια και
παρατεταμένη ακινητοποίηση

Γ. Κυριακόπουλος, Δ. Τσιαμασφίρου, Δ. Παλημέρης, Ι. Χριστογιάννης, Ι. Πασπάτη
Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης
Σκοπός της εργασίας: Η αιφνίδια και παρατεταμένη ακινητοποίηση
στα παιδιά προκαλεί αύξηση του οστικού μεταβολισμού, με επακόλουθο
κλινικές εκδηλώσεις με εύρος από ασβεστιουρία έως σοβαρή υπερασβεστιαιμία και συνοδό οστική απώλεια. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι
η παρουσίαση 5 περιστατικών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας.
Περιστατικό 1: Κορίτσι 9 ετών, με οξεία πλήρη παραπληγία μετά από
χειρουργική διόρθωση συγγενούς σκολίωσης, παρουσίασε κλινικά σημεία
υπερασβεστιαιμίας εντός 20 ημερών. [ασβέστιο ορού: 14.9 mg/dl (8.510.5)]. Αντιμετωπίστηκε με ενυδάτωση, χορήγηση διουρητικών και ενδορρινική καλσιτονίνη σολομού (100 IU/ημέρα). Τα κλινικά σημεία της
υπερασβεστιαιμίας υποχώρησαν εντός 2 ημερών, ενώ οι βιοχημικοί δείκτες αποκαταστάθηκαν εντός 22 ημερών από την έναρξη της θεραπείας.
Το BMD z-score ΣΣ αυξήθηκε από -2.4 σε -1.9 σε διάστημα 3 μηνών. Η
170 Oστούν

παραπληγία της ασθενούς δεν αποκαταστάθηκε και η τιμή της BMD παρέμεινε χαμηλή έως και τον τελευταίο επανέλεγχο σε ηλικία 15 ετών.
Περιστατικό 2: Κορίτσι 10 ετών, με ατελή παραπληγία λόγω ανευρυσματικής οστικής κύστης στον Θ6 σπόνδυλο, υποβληθέν σε 4 χειρουργικές
επεμβάσεις έως την τελική αποκατάσταση, παρουσίασε BMD z-score ΣΣ
-2.1, οπότε και ετέθη σε θεραπεία με ενδορρινική καλσιτονίνη σολομού
(200 IU/ημέρα), καθώς και συμπλήρωμα ασβεστίου και βιταμίνης D3 (500
mg +400 IU/ημέρα). Η τελευταία τιμή του z-score ήταν -1.4. Η θεραπεία
συνεχίζεται έως να μηδενιστεί το BMD z-score.
Περιστατικό 3: Αγόρι ηλικίας 13 ετών με ατελή οστεογένεση τύπου Ι
και κάταγμα-εξάρθρημα αριστερού ισχίου που αντιμετωπίστηκε με ανοιχτή
ανάταξη και οστεοσύνθεση, παρουσίασε ασβεστιουρία 10 ημέρες μετά τη
χειρουργική επέμβαση (6.33 mg/kg/24h). Ετέθη σε θεραπεία με ενδορ-
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ρινική καλσιτονίνη σολομού (200 IU/ημέρα), οπότε επήλθε σταδιακή διόρθωση της ασβεστιουρίας εντός 2 μηνών. Στη συνέχεια, λόγω του χαμηλού
BMD z-score ΣΣ (-3.1), ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με ενδοφλέβια χορήγηση ζολεδρονάτης (0.0125 mg/Kg ΒΣ άπαξ ετησίως) και συμπλήρωμα
ασβεστίου και βιταμίνης D3 (500 mg+400 IU/ημέρα).
Περιστατικό 4: Αγόρι ηλικίας 13 ετών ακινητοποιήθηκε λόγω ανευρυσματικής οστικής κύστης πυέλου, η οποία αντιμετωπίστηκε χειρουργικά.
Παρουσίασε ασβεστιουρία (8.44 mg/kg/24h) εντός 15 ημερών από τη
χειρουργική επέμβαση, η οποία διορθώθηκε με τη χορήγηση καλσιτονίνης
σολομού υποδορίως (100 IU/ημέρα) για 10 ημέρες (ασβέστιο ούρων
24ώρου: 2.83 mg/kg/24h) και στη συνέχεια με ενδορρινική καλσιτονίνη
σολομού (200 IU/ημέρα). Μετά το πέρας 2 μηνών θεραπείας, το ασβέστιο
ούρων 24ώρου ήταν εντός φυσιολογικών ορίων, ενώ το BMD z-score ΣΣ
ήταν -0.4, οπότε και διεκόπη η χορήγηση καλσιτονίνης.
Περιστατικό 5: Κορίτσι ηλικίας 11 ετών με σηψαιμία και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, απότοκο σηπτικής αρθρίτιδας δεξιού γόνατος-ποδοκνημικής και
οστεομυελίτιδας σύστοιχης κνήμης που αντιμετωπίστηκαν με επανειλημμένα χειρουργεία, παρουσίασε ασβεστιουρία (8.74 mg/kg/24h) 2 μήνες

μετά την αρχική εισαγωγή και ακινητοποίησή της, ενώ το BMD z-score
ΣΣ ήταν -2.8. Ετέθη σε θεραπεία με υποδόρια χορήγηση καλσιτονίνης σολομού (100 IU/ημέρα), οπότε και παρουσίασε εντός 10 ημερών βελτίωση
της ασβεστιουρίας (4.02 mg/kg/24h), η οποία ωστόσο υποτροπίασε μετά
από 1 μήνα (10.8 mg/kg/24h). Η θεραπεία ενισχύθηκε με τη χορήγηση
υδροχλωροθειαζίδης και κιτρικού Κ per os. Η λύση της ασβεστιουρίας
επήλθε μετά από 1 μήνα (2.11 mg/kg/24h), οπότε και η υποδόρια χορήγηση καλσιτονίνης αντικαταστάθηκε με τη χορήγηση ενδορρινικής καλσιτονίνης (200 IU/ημέρα). Η θεραπεία συνεχίζεται έως τη συμπλήρωση
6 μηνών, οπότε θα μετρηθεί εκ νέου η BMD ΣΣ.
Συμπεράσματα: Στα ως άνω περιστατικά υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία με συνθετική καλσιτονίνη σολομού, με βάση την
ύφεση των κλινικών συμπτωμάτων και τη διόρθωση των βιοχημικών δεικτών. Τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της ανάγκης ελέγχου του
οστικού μεταβολισμού σε παιδιά με αιφνίδια και παρατεταμένη ακινητοποίηση, ώστε να επιλεχθεί η κατάλληλη αντιοστεοκλαστική θεραπεία, όπου
αυτό κριθεί απαραίτητο, ώστε να αποφευχθούν η οστική απώλεια και οι
σχετιζόμενες με αυτή επιπλοκές.

Εφαρμογή του αλγόριθμου FRAX σε δείγμα Ελληνικού ανδρικού πληθυσμού - Μία προκαταρτική
μελέτη

Ι. Σταθόπουλος, Γ. Τροβάς, Κ. Λαμπροπούλου - Αδαμίδου, Χ. Ζαφείρης, Σ. Τουρνής, Κ. Κατσαλήρα, Α. Γαλανός, Ν. Παπαϊωάννου
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, «Θ. Γαροφαλίδης» Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών
Εισαγωγή: Ο αλγόριθμος FRAX είναι ένα απλό υπολογιστικό διαδικτυακό εργαλείο υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, που
ενσωματώνει κλινικούς παράγοντες κινδύνου με ένα ποσοτικό τρόπο, έτσι
ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός της 10ετούς πιθανότητας να υποστεί
κάποιος κάταγμα ισχίου ή κάποιο από τα μείζονα οστεοπορωτικά κατάγματα
(κλινικά σπονδυλικά, καρπού, βραχιονίου και ισχίου). Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει την εκτίμηση του μελλοντικού καταγματικού κινδύνου ακόμα και χωρίς να είναι γνωστή η οστική πυκνότητα ενός ατόμου.
Σκοπός: Η εξαγωγή συμπερασμάτων από την εφαρμογή του FRAX σε
δείγμα Ελλήνων ανδρών.
Μέθοδοι: Στα πλαίσια των εξορμήσεων του Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών
με Οστεοπόρωση σε όλη την Ελλάδα καταγράφηκαν στοιχεία 97 ανδρών μέσης
ηλικίας 66.3 ετών (40 ως 84 ετών), που αφορούσαν στους ισχυρούς παράγοντες

καταγματικού κινδύνου του αλγορίθμου FRAX (κληρονομικό ιστορικό κατάγματος, κάπνισμα, χρήση κορτικοστεροειδών, κατάχρηση οινοπνεύματος, ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλα αίτια δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης).
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι υπάρχει μια
ηλικιοεξαρτώμενη αύξηση του απόλυτου κινδύνου οστεοπορωτικού κατάγματος. Οι άνδρες ηλικίας 40-49 ετών παρουσιάζουν 0% 10ετή κίνδυνο
για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα και κάταγμα του ισχίου, ενώ οι άνδρες
άνω των 70 ετών 4,7% και 58.1% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η παρούσα προκαταρτική μελέτη καταδεικνύει ότι οι
Έλληνες άνδρες άνω των 70 ετών εμφανίζουν σημαντικό μελλοντικό κίνδυνο κατάγματος του ισχίου. Αν τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιωθούν σε
μεγαλύτερο αριθμό ανδρών, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας.

Αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξης οστεοπόρωσης σε άτομα με Σύνδρομο Βασικοκυτταρικών
Σπίλων
Α. Γιατζίδης, Ξ. Τσούκαλης, Κ. Ζουμπουρλή
ΜEDLAB Ιατρικό Ινστιτούτο

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης οστεοπόρωσης σε άτομα με Σύνδρομο Βασικοκυτταρικών Σπίλων τα οποία λόγω της προδιάθεσης για ανάπτυξη καρκίνου

του δέρματος αποφεύγουν την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και η πιθανότητα έμμεσης συσχέτισης των δύο αυτών παθήσεων.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 50 άτομα με Σύνδρομο
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Βασικοκυτταρικών Σπίλων (Ομάδα ΣΒΣ), τα οποία λόγω γενετικής προδιάθεσης για ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος αποφεύγουν την έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία. Αντίστοιχα ως Ομάδα Ελέγχου έλαβαν μέρος
στη μελέτη 50 άτομα χωρίς Σύνδρομο Βασικοκυτταρικών Σπίλων τα οποία
ανήκοντας στο φυσιολογικό πληθυσμό δεν εφαρμόζουν ιδιαίτερες μεθόδους φωτοπροστασίας. Και στις δύο ομάδες έγινε χαρτογράφηση σπίλων
με τη μέθοδο της ψηφιακής δερματοσκόπησης ώστε να επικυρωθεί η
ύπαρξη ή όχι Συνδρόμου Βασικοκυτταρικών Σπίλων. Στη συνέχεια μετρήθηκε η οστική πυκνότητα του κάθε ατόμου με τη μέθοδο της οστικής πυκνομετρίας και παράλληλα πραγματοποιήθηκε αιμοληψία για τον έλεγχο
των επιπέδων της Βιταμίνης D στο αίμα.
Αποτελέσματα: Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε
ότι στατιστικά σημαντικός αριθμός ατόμων από την Ομάδα ΣΒΣ εμφάνιζε
χαμηλότερη οστική πυκνότητα συγκριτικά με τα άτομα της Ομάδας Ελέγχου.
Αντίστοιχα παρατηρήθηκαν χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα των
ατόμων της Ομάδας ΣΒΣ σε σύγκριση με τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα
των ατόμων της Ομάδας Ελέγχου.
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Συμπέρασμα: Σύμφωνα με τη στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τα άτομα με Σύνδρομο Βασικοκυτταρικών Σπίλων που μελετήθηκαν
παρουσίασαν χαμηλότερη οστική πυκνότητα και χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι
η αποφυγή της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία που εφαρμόζουν τα
άτομα με γενετική προδιάθεση για ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος πιθανόν οδηγεί σε ανεπάρκεια βιταμίνης D στο αίμα. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D στο αίμα προφανώς οδηγεί στην απώλεια οστικής πυκνότητας
και κατ’ επέκταση σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης. Από
τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής συμπεραίνουμε ότι ίσως υπάρχει έμμεση συσχέτιση της γενετικής προδιάθεσης εμφάνισης καρκίνου του δέρματος με την ανάπτυξη οστεοπόρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις διαφαίνεται ότι είναι αναγκαία η πρόσληψη της βιταμίνης D με συμπληρωματικούς
τρόπους. Θεωρούμε επίσης σημαντική την εξακρίβωση της βέλτιστης ποσότητας βιταμίνης D που πρέπει να λαμβάνεται συμπληρωματικά ώστε να
αποτραπεί η ανάπτυξη οστεοπόρωσης σε άτομα που αποφεύγουν την ηλιακή ακτινοβολία λόγω προδιάθεσης για ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος.
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• ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικού
Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
• ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ορθοπαιδικού
Τμήματος Γ.Ν. Νίκαιας, «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»,
Πειραιάς
• ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Ρευματολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Ρευματολογικού
Τμήματος Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη
• ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής
Παθολογικής Κλινικής, «ΛΑΪΚΟ» Νοσοκομείο, Αθήνα
• ΒΛΑΧΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Παιδίατρος – Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια
Τμήματος Αύξησης και Ανάπτυξης, Νοσοκομείο
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», Αθήνα
• ΓΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα, Διαγνωστικό
και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα
• ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Ορθοπαιδική
Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
• ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Ιωάννινα
• ΓΙΑΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ., Τμήματος
Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Α’ Παθολογικής
Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
• ΓΙΩΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής
Α.Π.Θ., Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας
και Μεταβολισμού Α’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Γ.Π.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
• ΔΑΝΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κτηνίατρος, Αθήνα
• ΔΟΝΤΑ ΙΣΜΗΝΗ
Κτηνίατρος Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης
Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού
Συστήματος «Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ», Κηφισιά

• ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας, Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
• ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Διευθυντής
Ενδοκρινολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεσσαλονίκη
• ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού
Τμήματος Γ.Ν.Α. «ΝΙΜΤΣ», Αθήνα
• ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού
Τμήματος Γ.Π.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ», Πειραιάς
• ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής
Κλινικής Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
Θεσσαλονίκη
• ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρευματολόγος, τ. Διευθυντής Ρευματολογικής
Κλινικής «ΝΙΜΤΣ», Αθήνα
• ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακή
Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα
• ΚΑΡΠΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Oρθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη
• ΚΑΣΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αθήνα
• ΚΑΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιτστημίου Αθηνών,
Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»,
Ελευσίνα
• ΚΑΤΣΑΛΗΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας
Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
«Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ», Κηφισιά
• ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Ενδοκρινολογικής
Κλινικής 251 Γ.Ν. Αεροπορίας, Αθήνα
• ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αθήνα
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• ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αθήνα
• ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Κοσμήτωρ
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
• ΛΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
• ΜΑΚΡΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής
Κλινικής 251 Γ.Ν. Αεροπορίας, Αθήνα
• ΜΕΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Γ.Ν.
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
• ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΙΑ
Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αξονικής
Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»,
Βούλας, Αθήνα
• ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού
Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
• ΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρευματολόγος, Λάρισα
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικής
Κλινικής, Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ»,
Θεσσαλονίκη
• ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Εργαστηρίου
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
«Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ», Κηφισιά
• ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Professor of Endocrinology, Director of Bone and
Mineral Research, Departmentof Endocrinology and
Metabolic Diseases, University of Leiden Medical
Center, Leiden, The Netherlands
• ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
• ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’
Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ, Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
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• ΠΟΤΟΥΠΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ορθοπαιδικός, Επικ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Γ΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
Θεσσαλονίκη
• ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ενδοκρινολόγος, Αθήνα
• ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ρευματολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνος Μονάδας Μεταβολισμού Οστών, Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα
• ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας
Μεταβολισμού Οστών, Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
• ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ρευματολόγος, Αθήνα
• ΤΕΜΕΚΟΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Ρευματολόγος, Καβάλα
• ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
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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.

