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Γήρανση και οστεοπόρωση σε ασθενείς με
καρκίνο του μαστού και του προστάτη
Γ. ΜΙΜΙΔΗΣ, Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Χ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
A’ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Περίληψη
Καθώς η επιβίωση των ασθενών με καρκίνο αυξάνεται, οι παρενέργειες της θεραπείας που λαμβάνουν στα οστά γίνονται πιο εμφανείς.
Αυτό είναι ιδίως χαρακτηριστικό στους καρκίνους του μαστού και του προστάτη εξαιτίας της αυξημένης ηλικίας των ασθενών αυτών, της
προδιάθεσης των γηραιών ασθενών για εμφάνιση οστεοπόρωσης και της χρήσης θεραπευτικών σκευασμάτων που επιδρούν αρνητικά
στον οστικό μεταβολισμό. Πολλές θεραπείες που χρησιμοποιούνται στην πρόληψη και θεραπεία των καρκίνων αυτών μπορεί να προκαλέσουν
μείωση της οστικής πυκνότητας και αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κατάγματος, ακόμα και χωρίς την παρουσία οστικών μεταστάσεων.
Η αυξημένη ηλικία αποτελεί τόσο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπόρωσης και κατάγματος όσο και κακό προγνωστικό
παράγοντα για την έκβαση του ασθενούς. Μια πληθώρα μηχανισμών ενοχοποιούνται για την οστική απώλεια στους ασθενείς με καρκίνο
του μαστού και του προστάτη. Η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία πιθανώς να ασκεί μεγάλης διάρκειας τοξικές επιδράσεις στα οστά, ενώ η
χημειοθεραπεία και η ενδοκρινική θεραπεία μπορεί να προκαλέσουν υπογοναδισμό, οδηγώντας σε αυξημένη οστική απώλεια. Ο κίνδυνος
σκελετικών συμβάντων σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας υπό αντικαρκινική αγωγή θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη από τους ογκολόγους
και τους παθολόγους. Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να αποτελέσει έναν οδηγό για τις σκελετικές επιπλοκές της θεραπείας σε ασθενείς
με καρκίνο τους μαστού και του προστάτη, για τον σωστό έλεγχο των ασθενών αυτών και για τον καλύτερο τρόπο πρόληψης και θεραπείας
των επιπλοκών αυτών.
Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος μαστού, Καρκίνος προστάτη, Οστεοπόρωση, Γήρανση

Aging and osteoporosis in breast and prostate cancer
Ε. ΜIMIDIS, Ν. STAVROPOULOS, I. CHRISTOGIANNIS, C. ΜARKOPOULOS, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School, ATTIKON University Hospital, Athens Greece
Summary
As people with cancer survive longer, and as the US population ages, skeletal effects of cancer treatment are becoming more pronounced. This is particularly true for breast and prostate cancer survivors because of the high average age of patients with these malignancies, the propensity of older adults in general toward the development of osteoporosis, and the wide use of therapeutic agents
in these cancers that negatively impact bone health. Various therapies used in the treatment and prevention of cancer may cause decreases in bone mineral density and an increased risk of debilitating fracture, even in the absence of bone metastases. Aging is both
a baseline risk factor in the development of osteoporosis and bony fracture, as well as a predictor of poor outcome after fracture. A
variety of mechanisms may be responsible for the development of bone loss in patients with breast or prostate cancer. Cytotoxic
chemotherapy may directly exert long-term toxic effects on bone. Chemotherapy and endocrine therapy can induce hypogonadism,
leading to an increased rate of bone loss. The risk of skeletal events in older adults due to cancer therapy should be appreciated by
all oncologists, geriatricians, and internists. The following review may serve as a guide to the skeletal side effects of cancer therapy
in older adults with breast or prostate cancer, how to screen for treatment-related bone loss, and how to best prevent and/or treat
skeletal events.
Keywords: Breast cancer, Prostate cancer, Osteoporosis, Aging
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Γήρανση και οστεοπόρωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του προστάτη

Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση και ο καρκίνος είναι ασθένειες
που σχετίζονται κυρίως με την γήρανση. Αυτό είναι
ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στον καρκίνο του μαστού
(μέση ηλικία διάγνωσης και θανάτου είναι τα 61 και
68 χρόνια αντίστοιχα) και του προστάτη (67 και 80
χρόνια αντίστοιχα) [1]. Οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τις κακοήθειες αυτές προδιαθέτουν για την
εμφάνιση οστεοπόρωσης [2], η οποία σχετίζεται με
αλλαγές στην οστική μικροαρχιτεκτονική, με μείωση
της οστικής πυκνότητας (BMD), με αύξηση της οστικής
ευθραυστότητας και με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κατάγματος [2,3].
Η γήρανση από μόνη της σχετίζεται με έναν ρυθμό
οστικής απώλειας μεταξύ 0.5% και 1% το χρόνο, τόσο
σε άντρες όσο και σε γυναίκες, αρχής γενόμενης από
την μέση ηλικία [3,4]. Η μείωση της οστικής πυκνότητας
εμφανίζεται πιο έντονα στις γυναίκες αμέσως μετά την
εμμηνόπαυση κυρίως λόγω της μείωσης των οιστρογόνων [3], με ετήσιο ρυθμό μεταξύ 3% και 5% κατά
την διάρκεια των 5 πρώτων ετών. Έχει υπολογισθεί ότι
η οστεοπόρωση προσβάλλει 1 στις 3 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες στον κόσμο [5], ενώ οι γυναίκες της
λευκής φυλής έχουν 40% πιθανότητα να εμφανίσουν
οστεοπορωτικά κάταγματα [6], τα οποία σχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Οι άντρες, παρόλο
που είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν οστεοπόρωση, εμφανίζουν πιο αυξημένη θνησιμότητα σε σχέση
με τις γυναίκες [7] (36% θνησιμότητα τον πρώτο χρόνο
μετά το κάταγμα [2,8] σε αντίθεση με τις γυναίκες που
είναι 21% [8]). Κάποια χαρακτηριστικά της μεγάλης
ηλικίας όπως η τάση για πτώσεις, η άνοια , ο τρόμος
και η ακράτεια ούρων προδιαθέτουν τόσο για οστεοπορωτικά κατάγματα όσο και για αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και επιμήκυνση της περιόδου αποθεραπείας του ασθενούς [9].

Οστική απώλεια λόγω χημειοθεραπείας
Οι ασθενείς με καρκίνο βρίσκονται σε κίνδυνο αυξημένης οστικής απώλειας λόγω της επίδρασης της
χημειοθεραπείας στην οστική παραγωγή και απορρόφηση. Η μεθοτρεξάτη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται σαν επικουρική θεραπεία στον καρκίνου
του μαστού. Οι υψηλές δόσεις της αναστέλλουν την
οστική κατασκευή και αυξάνουν την οστική απορρόφηση σε μοντέλα σε μύες και ανθρώπινους οστεοβλάστες in vitro [10], ενώ έχει παρατηρηθεί οστεοπε-

νία σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες που έχουν λάβει
μεθοτρεξάτη λόγω οστεοσαρκώματος [11]. Η ντοξορουμπικίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται
ευρέως στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού, τόσο σαν επικουρική θεραπεία όσο και σε περιπτώσεις
μεταστάσεων, και έχει φανεί ότι έχει ανασταλτική δράση στην οστική παραγωγή τόσο in vitro όσο και σε πειραματικά μοντέλα σε ζώα [10,12,13]. Η κυκλοφωσφαμίδη έχει φανεί ότι προκαλεί μείωση του αριθμό των
οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών στις οστικές επιφάνειες σε ζωικά μοντέλα [14].
Τα γλυκοκορτικοειδή χρησιμοποιούνται ευρέως
σαν συμπληρωματική θεραπεία σε συμπαγείς όγκους,
συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του μαστού και
του προστάτη. Όταν λαμβάνονται για μεγάλα χρονικά
διαστήματα προκαλούν ταχεία οστική απώλεια καθώς
μειώνουν την οστεοβλαστική λειτουργία [15], αυξάνουν την οστική απορρόφηση, επηρεάζουν την απορρόφηση και αποβολή του ασβεστίου και παρεμβάλλονται στις οδούς δράσης των αυξητικών παραγόντων
και ορμονών [16]. Έχει υπολογιστεί ότι από τους ασθενείς που λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή για μεγάλα
χρονικά διαστήματα (7,5-15 mg πρεντνιζόνης τη μέρα
για >5 χρόνια) για λόγους εκτός κακοήθειας, το 30%
θα παρουσιάσει οστεοπορωτικό κάταγμα ανεξαρτήτου
ηλικίας και εμμηνοπαυσιακής κατάστασης [17]. Δεν
έχει αποσαφηνιστεί ακόμα όμως αν η χρήση ώσεων
στεροειδών που δίνονται σαν βοηθητική θεραπεία σε
καρκίνους του μαστού και του προστάτη επηρεάζει
τα οστά. Οι Ratcliffe et al σύγκριναν 50 γυναίκες που
έλαβαν χημειοθεραπεία και υψηλές δόσεις στεροειδών λόγω λεμφώματος με 78 υγιείς [18]. Παρατήρησαν ότι μόνο οι γυναίκες που εμφάνισαν πρώιμη εμμηνόπαυση λόγω της θεραπείας είχαν μείωση της
οστικής πυκνότητας, ενώ οι υπόλοιπες δεν είχαν διαφορές σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό παρόλο τις
υψηλές δόσεις στεροειδών που έλαβαν [18]. Τα ευρήματα αυτά πιθανολογούν ότι η μικρής διάρκειας
θεραπεία με στεροειδή δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο
στην οστικό μεταβολισμό, είναι όμως απαραίτητη η
διεξαγωγή μιας μεγαλύτερης μελέτης για να εντοπιστούν μικρότερες μεταβολές [10].

Ενδοκρινείς αδένες και οστική απώλεια
Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του προστάτη κινδυνεύουν επίσης από οστική απώλεια λόγω
υπογοναδισμού που προκαλείται από την θεραπεία,
είτε σαν το επιθυμητό αποτέλεσμα (όπως για τους ορOστούν 167
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μονοεξαρτώμενους όγκους) είτε σαν ανεπιθύμητη
ενέργεια (όπως με την χρήση αλκυλιωτικών παραγόντων). Η πρώιμη εμμηνόπαυση σχετίζεται με μειωμένη
οστική πυκνότητα και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος
στο μέλλον [19,20]. Σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του προστάτη η εμφάνιση οστεοπόρωσης
επιταχύνεται από πολλούς παράγοντες όπως η πρώιμη
εμμηνόπαυση συνέπεια της χημειοθεραπείας, η υποοιστρογοναιμία λόγω αναστολής της αρωματάσης, η
ωοθηκεκτομή και ο χημικός ή χειρουργικός ευνουχισμός [21-24].

Αποκλεισμός των ωοθηκών
Ο αποκλεισμός των ωοθηκών (είτε ιατρογενής είτε
χειρουργικός) επιταχύνει την οστική απώλεια σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Θεωρείται ότι όσο πιο νωρίς έρχεται η εμμηνόπαυση τόσο πιο χαμηλή θα είναι
η οστική πυκνότητα στην μετέπειτα ζωή. Για τον λόγο
αυτό άτομα με ιστορικό προεμμηνοπαυσιακού καρκίνου του μαστού πιθανώς να έχουν αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης οστεοπόρωσης σε σχέση με άτομα τις
ίδιας ηλικίας [20]. Μια μεγάλη μελέτη έχει συγκρίνει
τις μεταβολές της οστικής πυκνότητας ανάμεσα σε
γυναίκες που έλαβαν έναν αγωνιστή της GnRH (goserelin acetate) και σε άλλες που έλαβαν την κλασσική
χημειοθεραπεία για πρώιμο καρκίνο του μαστού. Η
πρώτη ομάδα εμφάνισε μια μέση τιμή οστικής απώλειας στη σπονδυλική στήλη της τάξης του 10.5%, σε
αντίθεση με την δεύτερη ομάδα που ήταν μόλις 6.5%.
Η οστική πυκνότητα βελτιώθηκε μετά το πέρας της
θεραπείας με goserelin ενώ αρκετές γυναίκες παρουσίασαν έμμηνο ρύση [25]. Σε μια άλλη μελέτη σε 463
γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ωοθηκεκτομή λόγω
καλοηθών καταστάσεων παρατηρήθηκε διπλάσιος
κίνδυνος εμφάνισης σπονδυλικού κατάγματος και αύξηση 50% στα κατάγματα αντιβραχίου σε σύγκριση
με φυσιολογικά άτομα τις ίδιας ηλικίας [26].
Φαίνεται επίσης ότι η ωοθηκεκτομή σχετίζεται με
αυξημένο αριθμό οστικών συμβάντων ακόμα και όταν
γίνεται μετά την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Οι Melton
et al μελέτησαν 340 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή
εξαιτίας καλοηθών καταστάσεων μεταξύ του 1950 και
του 1987. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 16 ετών οι
194 εμφάνισαν συνολικά περισσότερα από 500 κατάγματα, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με
τον γενικό πλήθυσμό [27]. Αντίθετα οι Antoniucci et
al σε μια μελέτη που περιλάμβανε 6295 γυναίκες δεν
168 Oστούν

παρατήρησαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμφάνιση καταγμάτων μεταξύ των 583 γυναικών που
υποβλήθηκαν σε μεταεμμηνοπαυσιακή ωοθηκεκτομή
και στις υπόλοιπες 5712 [28].

Ταμοξιφένη
H ταμοξιφένη είναι ένας εκλεκτικός τροποποιητής
του υποδοχέα των οιστρογόνων (selective estrogen
receptor modulator, SERM) και χρησιμοποιείται ευρέως για την θεραπεία του ορμονοευαίσθητου καρκίνου του μαστού [29]. Παρόλο που είναι κατά βάση
ανταγωνιστής των οιστρογόνων, φαίνεται ότι ασκεί οιστρογονική δράση σε κάποιους ιστούς, καθώς έχει
παρατηρηθεί ότι προκαλεί αύξηση της οστικής παραγωγής σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [30,31]. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με παρατηρήσεις σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, στις οποίες η χρήση ταμοξιφένης σχετίζεται με αυξημένη οστική απώλεια
[32,33]. Σε μια μελέτη διάρκειας 3 ετών παρατηρήθηκε μια ετήσια έκπτωση της οστικής πυκνότητας της
τάξης του 1,4% [33].
Η ταμοξιφένη επηρεάζει επίσης των κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος. Σε μια μελέτη σε γυναίκες άνω των
50 ετών, με ή χωρίς καρκίνο του μαστού, με ένα πρώτο
οστεοπορωτικό κάταγμα, η λήψη ταμοξιφένης σχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος.
Παρόλο που δεν αναφέρεται, θεωρούμαι ότι η πληθώρα των ασθενών ήταν μεταεμμηνοπαυσιακές, μιας και
μόλις το 14% των ασθενών ήταν κάτω των 60 ετών [34].

Αναστολείς της αρωματάσης
Οι αναστολείς της αρωματάσης (Aromatase inhibitors, AIs) είναι ισχυροί αναστολείς τις παραγωγής οιστραδιόλης και χρησιμοποιούνται σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού. Η χρήση τους μειώνει αισθητά τα επίπεδα των
οιστρογόνων στο αίμα [29] και έχει αρνητική επίδραση
στην οστική πυκνότητα [21,29,35]. Οι αναστολείς της
αρωματάσης που χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας είναι η αναστροζόλη, η λετροζόλη και η εξεμεστάνη. Η εξεμεστάνη έχει ήπια ανδρογονική δραστηριότητα και εικάζεται ότι πιθανώς έχει τα καλύτερα
αποτελέσματα όσον αφορά την οστική ομοιοστασία
[36,37]. Παρόλα αυτά στη μελέτη LEAP (letrozole [L],
exemestane [E] and anastrozole [A] Pharmacodynamics[P]), όπου τα 3 αυτά φάρμακα συγκρίθηκαν μεταξύ τους σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν
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ανευρέθηκε σημαντική διαφορά όσον αφορά τους
οστικούς δείκτες ή τα επίπεδα της παραθορμόνης
[38]. Μια σειρά κλινικών δοκιμών σταδίου 3 έχουν
αναδείξει αυξημένη τάση για οστική απώλεια και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος στις γυναίκες
που λαμβάνουν τα φάρμακα αυτά σε σχέση με την
λήψη ταμοξιφένης. Τέλος στις λίγες μελέτες που
έχουν συγκρίνει τους αναστολείς της αρωματάσης με
την χρήση placebo υπάρχει μια τάση για αυξημένο
κίνδυνο κατάγματος στην πρώτη ομάδα σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου [39-52].

Ανδρογονικός αποκλεισμός
Η αντιανδρογονική θεραπεία (androgen deprivation
therapy, ADT) χρησιμοποιείται ευρέως στον καρκίνο
του προστάτη [53]. Η επιβίωση των ασθενών αυτών είναι μεγάλη, με τον μέσο όρο να βρίσκεται πάνω από
τα 7 χρόνια [54], και για τον λόγο αυτόν η μακροχρόνια
επίδραση των φαρμάκων αυτών στα οστά είναι σημαντικό ζήτημα. Οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη
έχουν υψηλότερη επίπτωση οστεοπόρωσης από τον
γενικό πληθυσμό [56], ενώ η δράση της ορμονικής θεραπείας πιθανότατα οξύνει το πρόβλημα [21]. Τουλάχιστον μια μελέτη έχει προτείνει επίσης τα σκελετικά
κατάγματα σαν έναν αρνητικό προγνωστικό παράγοντα
για την επιβίωση των ασθενών αυτων [55]. Μια Δανέζικη μελέτη δοκιμής ασθενών-μαρτύρων σύγκρινε περισσότερους από 15.000 άντρες άνω των 50 ετών με
κατάγματα, με 45.000 που δεν είχαν. Οι συγγραφείς
παρατήρησαν ότι η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη σχετιζότανε με σχετική πιθανότητα για κάταγμα
της τάξης του 1,8 και ότι η αντιανδρογονική θεραπεία
σχετιζότανε με σχετική πιθανότητα της τάξης του 1,7.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι ο αυξημένος αυτός κίνδυνος εμφανιζόταν σύντομα μετά την διάγνωση και παρέμενε ακόμα και σε μακροχρόνιους επιζώντες [57].
Αναδρομικές μελέτες με ασθενείς που πάσχουν πολλά χρόνια από καρκίνο του προστάτη έχουν αναδείξει
ότι η ADT σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος
[58-65]. Οι Shahinian et al διενέργησαν μελέτη σε μια
βάση δεδομένων με 50.613 άντρες που είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη μεταξύ του 1992 και του
1997. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας το
19.4% των επιζώντων που είχαν λάβει ADT παρουσίασαν κάταγμα σε οποιοδήποτε σημείο σε αντίθεση με το
12,6% των επιζώντων που δεν είχαν λάβει αυτή την θεραπεία [58]. Οι Dickman et al μελέτησαν σχεδόν 18.000
άντρες που αντιμετωπίστηκαν με αμφοτερόπλευρη ορ-

χεκτομή και σύγκριναν τον κίνδυνο κατάγματος σε αυτούς τους ασθενείς με περίπου 360.000 υγιή άτομα.
Παρατήρησαν ότι είχαν 10ετη κίνδυνο κατάγματος της
μηριαίας κεφαλής της τάξης του 12% σε αντίθεση με
5% στο γενικό πληθυσμό [60]. Οι μελέτες αυτές όμως
είχαν ορισμένους περιορισμούς, καθώς δεν έγινε διαχωρισμός μεταξύ οστεοπορωτικών και παθολογικών
καταγμάτων ούτε συσχετισμός με την οστική πυκνότητα
του κάθε ασθενή. Τέλος παρόλο που υπάρχουν και προοπτικές μελέτες σε ομάδες πληθυσμών που έχουν αξιολογήσει την οστική απώλεια που σχετίζεται με την αντιανδρογονική θεραπεία, μόνο λίγες από αυτές έχουν
διάστημα παρακολούθησης πάνω από 2 έτη, ενώ αποτελούνται και από μικρό αριθμό ασθενών [62-65].

Υπολογισμός της οστικής απώλειας
Παρόλες τις αποδείξεις ότι η θεραπεία για τον καρκίνο αυξάνει την οστική απώλεια και τον κίνδυνο κατάγματος, παραμένει το ερώτημα του πώς να αναγνωρίσουμε τους ασθενείς αυτούς και του πώς να τους
αντιμετωπίσουμε [35,81-83]. Έχει παρατηρηθεί ότι τα
άτομα με ιστορικό κακοήθειας δεν έχουν επαρκή γνώση για την οστεοπόρωση και τους παράγοντες κινδύνου της [84], αναδεικνύοντας την ανάγκη για την ενημέρωση των ασθενών και την εγρήγορση των φορέων
υγείας. Η οστεοπόρωση ορίζεται από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας σαν η οστική πυκνότητα κάτω από
2.5 σταθερές αποκλίσεις από το αναμενόμενο για μια
υγιή νεαρή γυναίκα. Η πιο ευρέως αποδεκτή μέθοδος
για την μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι η απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης φωτονίωνΧ (DXA) [85,86]. Σε γενικές γραμμές συστήνεται ο έλεγχος σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών, σε εκείνες
μεταξύ 60 και 64 ετών που έχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης [87], καθώς σε άντρες άνω
των 50 ετών που έχουν παράγοντες κινδύνου [88]. Δεν
υπάρχουν σαφής οδηγίες σχετικά με το ποίος ασθενής
θεωρείται υψηλού κινδύνου για οστεοπόρωση. Πιθανοί
παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την αυξημένη
ηλικία, την μειωμένη πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D, το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, την
μη χρήση θεραπείας ορμονικής αντικατάστασης, το
κάπνισμα, την απώλεια βάρους, την μειωμένη σωματική δραστηριότητα και την υψηλή πρόσληψη αλκοόλ
και καφεΐνης [87]. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες ο
καλύτερος προγνωστικός παράγοντας της χαμηλής
οστικής πυκνότητας είναι το χαμηλό σωματικό βάρος
(<70 kg) [87,89,90], κάτι που ισχύει τόσο για άντρες
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ
ΔΙΦΩΣΦΩΝΙΚΑ
Αλενδρονάτη

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Per os

Ιβανδρονάτη

Per os

Πρόληψη
5 mg/μέρα
35 mg/εβδομάδα
Θεραπεία
10 mg/μέρα
70 mg/εβδομάδα
Πρόληψη-Θεραπεία
150 mg/μήνα
Πρόληψη-Θεραπεία
3 mg/3 μήνες
Πρόληψη-Θεραπεία
5 mg/μέρα
35 mg/εβδομάδα
70 mg/2 φορές το μήνα
150 mg/μήνα

Πρόληψη
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Άντρες
Μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών
Πρόληψη-Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Πρόληψη-Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Πρόληψη
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών
Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Άντρες
Μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών
Πρόληψη
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών
Πρόσφατο κάταγμα χαμηλής βίας στο ισχίο
Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Άντρες
Μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών

Ενδοφλέβια
Ριζεδρονάτη

Per os

Ζολεδρονικό οξύ

Ενδοφλέβια

Πρόληψη-Θεραπεία
5 mg/1-2 έτη

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
Καλσιτονίνη

Ρινικό spray

200 IU/μέρα

Καλσιτονίνη
ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οιστρογόνα

Ενδομυϊκά

Η δόση κυμαίνεται

Per os

Καθημερινή
Η δόση κυμαίνεται

Οιστρογόνα

Διαδερμική

SERM
Ραλοξιφένη

1-2/εβδομάδα
Η δόση κυμαίνεται

Per os

ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Τεριπαρατίδη

Πρόληψη-Θεραπεία
60 mg/μέρα

Πρόληψη-Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Υποδόρια

Καθημερινή

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ RANKL
Denosumab

Πρόληψη
Δεν έχει εγκριθεί
Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Άντρες με υψηλό κίνδυνο κατάγματος
Μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών

Υποδόρια

Θεραπεία
60 mg/6 μήνες

Πρόληψη
Δεν έχει εγκριθεί
Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με:
1. Οστεοπορωτικό κάταγμα
2. Άλλους παράγοντες κινδύνου για κάταγμα
3. Δυσανεξία των άλλων ουσιών
4. Αποτυχία των άλλων ουσιών

Πίν. 1. Εγκεκριμένα φάρμακα για την θεραπεία της οστεοπόρωσης.
170 Oστούν

Πρόληψη
Δεν έχει εγκριθεί
Θεραπεία
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Τουλάχιστον 5 έτη μετά την εμμηνόπαυση
Όπως ανωτέρω
Πρόληψη
Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Θεραπεία
Δεν έχει εγκριθεί
Όπως ανωτέρω
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όσο και για γυναίκες [91]. Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν την μειωμένη δύναμη φόρτισης στα οστά του
σκελετού, τον χαμηλότερο αριθμό λιποκυττάρων τα
οποία παράγουν οιστρογόνα και πιθανώς την μειωμένη
πρόσληψη ασβεστίου και θρεπτικών ουσιών [91,92].
Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι κλινική σημασία δεν
έχουν οι μετρήσεις της οστικής πυκνότητας αλλά η εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων. Για τον λόγο αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναπτύξει
έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό του κινδύνου κατάγματος. Ευρέως γνωστός σαν FRAX, ο αλγόριθμος
αυτός υπολογίζει τον 10ετή κίνδυνο μείζονος κατάγματος και κατάγματος του ισχίου με βάση τη ηλικία, την
φυλή, την εθνικότητα, το BMI, την φαρμακευτική αγωγή, το ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό, το κάπνισμα,
την κατανάλωση αλκοόλ και την οστική πυκνότητα
[93,94]. Μόνο μερικοί από τους παράγοντες αυτούς
χρειάζονται για την ακριβή μέτρηση και σημαντικό είναι
το γεγονός ότι η οστική πυκνότητα δεν είναι απαραίτητη.
Το FRAX μπορεί να το βρει κανείς στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.shef.ac.uk/FRAX/ μαζί με οδηγίες για την χρήση του. Το FRAX δεν είναι σχεδιασμένο
για να συνυπολογίζει την οστική απώλεια λόγω καρκίνου, και παρόλο που είναι δυνατό να συμπεριλάβουμε
τους ασθενείς αυτούς σαν άτομα με δευτεροπαθή
οστεοπόρωση, μελλοντικές μελέτες είναι απαραίτητες
για τον ακριβή υπολογισμό του κινδύνου κατάγματος
που σχετίζεται με διαφόρων ειδών νεοπλασίες.

Πρόληψη και θεραπεία της οστικής απώλειας
Οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν την χρήση
ασβεστίου και βιταμίνης D καθώς και τις ασκήσεις φόρτισης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την πρόληψη
της οστεοπόρωσης και των οστεοπορωτικών καταγμάτων [95-97]. Για τον λόγο αυτό διάφοροι οργανισμοί
υγείας προτείνουν ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο που
έχουν υψηλό κίνδυνο για οστική απώλεια θα πρέπει
να λαμβάνουν ασβέστιο, βιταμίνη D καθώς και να ενημερώνονται για αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Επίσης
θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την οστική τους πυκνότητα και να λαμβάνουν θεραπεία βάση των αποτελεσμάτων [97]. Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει τα εγκεκριμένα φάρμακα για την θεραπεία της οστεοπόρωσης.

Ασβέστιο
Το ασβέστιο είναι ένα απαραίτητο συστατικό της
οστικής κατασκευής και έχει προταθεί από πολλές με-

λέτες για χρήση σε ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης
οστεοπόρωσης. Η συνιστώμενη δόση είναι 1 με 1.5
gr ασβεστίου την μέρα [95-99]. Το ασβέστιο, μόνο του
ή σε συνδυασμό με βιταμίνη D, έχει αποδειχθεί ότι
μειώνει τον ρυθμό οστικής απώλειας και ελαττώνει
τον κίνδυνο κατάγματος, ειδικά όταν υπάρχει υψηλή
συμμόρφωση με την θεραπεία [100]. Παρόλα αυτά η
αποτελεσματικότητα της χρήσης μόνο συμπληρωμάτων ασβεστίου είναι υπό αμφισβήτηση. Μια μεγάλη
επισκόπηση μετααναλύσεων και τυχαιοποιημένων μελετών σχετικά με την χρήση διαφόρων σκευασμάτων
για την θεραπεία ή την πρόληψη της οστεοπόρωσης
δεν κατάφερε να αναδείξει ότι η χρήση ασβεστίου
μειώνει τον κίνδυνο κατάγματος, παρόλη την βελτίωση
της οστικής πυκνότητας [101]. Είναι πιθανό ότι η συμμόρφωση των ασθενών στις μελέτες αυτές ήταν χαμηλό, καθώς μια μελέτη ανέφερε ότι εκείνοι οι ασθενείς που λάμβαναν τουλάχιστον to 60% της συνιστώμενης δοσολογίας είχαν στατιστικά σημαντική μείωση
στον αριθμό καταγμάτων σε σχέση με την ομάδα που
λάμβανε placebo [101,102]. Τέλος παρόλο που η χρήση των συμπληρωμάτων ασβεστίου έχει μελετηθεί
εκτενώς στους ηλικιωμένους, δεν έχει μελετηθεί
επαρκώς στα άτομα με καρκίνο.

Βιταμίνη D
Παρόλο που η λήψη συμπληρώματος βιταμίνης D
σε χαμηλές δόσεις δεν έχει αναδείξει μείωση στο ποσοστό εμφάνισης καταγμάτων, οι υψηλές δόσεις (700800 IU τη μέρα) βιταμίνης D (χολεκαλσιφερόλης και
εργοκαλσιφερόλης) και των αναλόγων της σχετίζονται
με μειωμένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων
σε κάποιες τυχαιοποιημένες μελέτες [101,103], ενώ
σε άλλες έχουν αποτύχει να αναδείξουν τα ίδια αποτελέσματα [102,104]. Σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν αναστολείς της αρωματάσης
για καρκίνο του μαστού με γνωστή ανεπάρκεια βιταμίνης D (25-(ΟΗ)VitD<30 ng/ml), τα επίπεδα της οστικής πυκνότητας είναι μειωμένα σε σχέση με γυναίκες
χωρίς ανεπάρκεια της βιταμίνης D, και υψηλές δόσεις
συμπληρώματος αυτής (16.000 IU ανά 2 εβδομάδες)
μπορούν να διορθώσουν το έλλειμμα της, χωρίς γνωστές όμως επιπτώσεις στην οστική πυκνότητα [105].
Εξαιτίας των ευρημάτων στο γενικό πληθυσμό όμως
η χρήση μεγάλων δόσεων (600-800 IU/μέρα) βιταμίνης D παραμένει σαν σύσταση για την πρόληψη και
την θεραπεία της οστικής απώλειας σε ασθενείς με
καρκίνο [97,106].
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Σωματικές ασκήσεις φόρτισης
Πολλές κλινικές δοκιμές έχουν αναδείξει μια σαφή
βελτίωση της οστικής πυκνότητας μετά από συγκεκριμένες ασκήσεις φόρτισης [107]. Το φαινόμενο αυτό
είναι πιο εμφανές στην σπονδυλική στήλη σε σχέση
με τον μηριαίο αυχένα. Τα αποτελέσματα αυτά βέβαια
είναι αντικρουόμενα και το απλό περπάτημα πιθανώς
να είναι αποτελεσματικό για την αύξηση της οστικής
πυκνότητας του ισχίου [107]. Μια μελέτη σε άντρες
μεγάλης ηλικίας έχει αναδείξει ότι ένα πολυσύνθετο
πρόγραμμα αθλητικής άσκησης βελτίωσε την οστική
πυκνότητα του μηριαίου αυχένα [108], όμως μια πρόσφατη μετανάλυση ισχύ σε γυναίκες που πήραν μέρος
σε επιβλεπόμενο πρόγραμμα σωματικής άσκησης
απέτυχε να αναδείξει βελτίωση στην οστική ισχύ. Η
οστική ισχύς συνυπολογίζει την οστική μάζα και μορφολογία σε συνδυασμό με την οστική αποτιτάνωση
για να υπολογίσει τον κίνδυνο κατάγματος. Παρόλα
αυτά οι μετρήσεις της οστικής ισχύς δεν είναι ομοιογενής, και δεν είναι ξεκάθαρο αν μπορούν να συγκριθούν οι διάφορες μελέτες μεταξύ τους [109].

Διφωσφονικά
Τα διφωσφονικά είναι χημικά ανάλογα των ανόργανων πυροφωσφωνικών με την ιδιότητα να αναστέλλουν
την οστεοκλαστική δραστηριότητα και χρησιμοποιούνται στις μέρες μας για την θεραπεία της οστεοπόρωσης. Σε μοριακό επίπεδο ασκούν την δράση τους αναστέλλοντας τη δραστηριότητα της φαρνεσυλ-πυροφωσφορικής συνθετάσης στις οστεοκλάστες. Σε γενικές
γραμμές οι παράγοντες αυτοί είναι καλά ανεκτοί [110],
με τις πιο σοβαρές, αν και σπάνιες, ανεπιθύμητες ενέργειες να είναι η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου και
τα άτυπα κατάγματα του μηριαίου [111,112]. Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν αναδείξει ότι η θεραπεία με διφωσφονικά βελτιώνει την οστική πυκνότητα τόσο σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο του μαστού που έχουν αναπτύξει αμηνόρροια κατά την διάρκεια της θεραπείας, όσο και σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υπό αγωγή με αναστολείς της
αρωματάσης [66-80]. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει επαρκής μακροχρόνια παρακολούθηση για να αναδείξει
μείωση του κλινικά σημαντικού σημείου, που είναι ο
κίνδυνος κατάγματος, στις μελέτες με την προφυλακτική χορήγηση διφωσφονικών [29,81].
Τυχαιοποιημένες μελέτες δείχνουν ότι τα διφωσφονικά παρέχουν προστασία κατά τον 1 χρόνο λήψης
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τους από την οστική απώλεια που σχετίζεται με την αντιανδρογονική θεραπεία σε άντρες με καρκίνο του
προστάτη. Ο πιο ευρέως μελετημένος παράγοντας είναι το ζολενδρονικό οξύ σε ενδοφλέβια ανά 3 μήνες
χορήγηση. Οι ασθενείς που λάμβαναν ζολενδρονικό
οξύ ανέδειξαν σταθερά βελτιωμένη οστική πυκνότητα
σε αντίθεση με εκείνους που λάμβαναν μόνο αντιανδρογονική θεραπεία και οι οποίοι ανέδειξαν οστική
απώλεια την ίδια χρονική περίοδο [66,68-71]. Έχει βρεθεί επίσης ότι το ζολενδρονικό οξύ βελτιώνει την οστική πυκνότητα ακόμα και όταν δίνεται μια φορά ετησίως
στους ασθενείς αυτους [68]. Και άλλα διφωσφωνικά,
συμπεριλαμβανομένου το εκ του στόματος αλενδρονικό οξύ, έχουν δείξει παρόμοια δραστικότητα [67].
Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν μακροχρόνια δεδομένα
αλλά ούτε και μελέτες που να έχουν ελέγξει τη βελτίωση στον ρυθμό εμφάνισης των καταγμάτων [21].

Άλλες θεραπείες
Έχει φανεί ότι τα οιστρογόνα μειώνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης οστεοπόρωσης σε μεταεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες [101]. Όταν συνδυάζονται με προγεστερόνη
παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα υποτροπής καρκίνου του μαστού και για τον λόγο αυτό αντενδείκνυνται στις ασθενείς με ιστορικό της νόσου [113,114].
Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το αν η μονοθεραπεία
με οιστρογόνα προσφέρει μικρότερο ποσοστό υποτροπής της νόσου σε σχέση με τον συνδυασμό τους
με προγεστερόνη, και για τον λόγο αυτό δεν χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο του μαστού [115]. Ακόμα και σε γυναίκες με ιστορικό άλλων τύπων κακοήθειας η ορμονική θεραπεία
είναι αντιφατική, και η χρήση της έχει μειωθεί σημαντικά μετά την μελέτη HERS II, η οποία ανέδειξε αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβάντων και καρκίνου του μαστού σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που λάμβαναν αυτή τη θεραπεία [115].
Στους άντρες οι ανταγωνιστές ανδρογόνων που
χρησιμοποιούνται στον καρκίνο του προστάτη, όπως
η μπικαλουταμίδη, ανταγωνίζονται την τεστοστερόνη
και ενώνονται μη αναστρέψιμα με τους υποδοχείς της
στους ιστούς. Έχει φανεί σε τουλάχιστον 2 τυχαιοποιημένες μελέτες ότι η οστική απώλεια είναι αμελητέα
μετά από 1 ή 2 χρόνια θεραπείας με μπικαλουταμίδη
[117,118], αν και η χρήση του φαρμάκου αυτού δεν
είναι ευρέως αποδεκτή λόγω διχογνωμίας του αν αυτή
είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τον καρκίνο
του προστάτη [119]. Η διακοπτόμενη χρήση αντιαν-
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δρογονικής θεραπείας πιθανώς να έχει μικρότερη
επίπτωση στα οστά σε σχέση με την κλασική συνεχόμενη δοσολογία [120,121]. Σε μια μελέτη οι ασθενείς
που λάμβαναν διακοπτόμενη θεραπεία εμφάνισαν παρεμφερή μείωση της οστικής πυκνότητας σε σχέση
με την συνεχόμενη θεραπεία μετά από 2 και 4 χρόνια
λήψης του φαρμάκου, αλλά μικρότερη μετά από 6
χρόνια θεραπείας [121]. Πρέπει βέβαια να λάβουμε
υπόψη μας ότι η αποτελεσματικότητα της διακοπτόμενης θεραπείας είναι ακόμα υπό διερεύνηση [53].

Εκλεκτικοί τροποποιητές των υποδοχέων των
οιστρογόνων (SERMs)
H ραλοξιφένη, που χρησιμοποιείται για την πρόληψη και την θεραπεία της οστεοπόρωσης στις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, φαίνεται να προλαμβάνει
την οστική απώλεια που προκαλείται από τη θεραπεία
για τον καρκίνο του προστάτη. Οι Smith et al μελέτησαν 48 άντρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 70 έτη, με μημεταστατικό καρκίνο του προστάτη που λάμβαναν αντιανδρογονική θεραπεία είτε σαν μονοθεραπεία είτε
σε συνδυασμό με ραλοξιφένη. Η ομάδα της συνδυασμένης θεραπείας παρουσίασε υψηλότερη οστική πυκνότητα τόσο στην περιοχή του τροχαντήρα όσο και
σε ολόκληρο το ισχίο (p<0.001) [122]. Η τορεμιφένη,
ένα SERM δεύτερης γενιάς, φαίνεται να έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα. Σε μια μελέτη με 1392 άντρες με
καρκίνο του προστάτη, οι μισοί από τους οποίους έλαβαν placebo και οι μισοί τορεμιφένη για 24 μήνες, η
ομάδα της τορεμιφένης εμφάνισε μια αύξηση της οστικής πυκνότητας της τάξης του 1.5% στον αυχένα του
μηριαίου και του 2.3% στον οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης [123].

Denosumab
Το μονοκλωνικό αντίσωμα denosumab είναι ένας
ανταγωνιστής του συνδέτη του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα Β (RANKL), και αναστέλλει την ωρίμανση των οστεοκλαστών. Σε πρόσφατες μελέτες έχει φανεί ότι μειώνει την οστική απώλεια
σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που λάμβαναν
θεραπεία με αναστολείς της αρωματάσης. Στις μελέτες αυτές οι γυναίκες έλαβαν είτε placebo είτε 60 mg
denosumab υποδορίως κάθε 6 μήνες. Όλοι οι ασθενείς είχαν διαγνωσμένη χαμηλή οστική πυκνότητα κατά την έναρξη της μελέτης, αλλά όχι οστεοπόρωση.
Η οστική πυκνότητα στη περιοχή της σπονδυλικής στή-

λης εμφάνισε αύξηση 5,5% στη ομάδα του denosumab σε σχέση με την ομάδα ελέγχου μετά από 12 μήνες θεραπείας. Η διαφορά αυτή ήταν ελαφρώς πιο
έντονη σε άτομα κάτω των 65 ετών [125]. Επειδή όμως
οι μελέτες αυτές δεν μελέτησαν την μεταβολή στον
κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος, το φάρμακο δεν έχει
λάβει ακόμα έγκριση για χρήση σε οστική απώλεια λόγω χρήσης αναστολέων της αρωματάσης, παρόλο
που έχει έγκριση για οστεοπόρωση.
Το denosumab έχει μελετηθεί επίσης σε άντρες
που λάμβαναν αντιανδρογονική θεραπεία λόγω μημεταστατικού καρκίνου του προστάτη. Μετά από 24
μήνες θεραπείας, οι 734 ασθενείς που έλαβαν denosumab εμφάνισαν μια αύξηση της οστικής πυκνότητας
της τάξης του 5,6% στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, σε αντίθεση με την ομάδα του placebo
που παρουσίασε μείωση 1%. Παρόλο που η συνολική
πιθανότητα εμφάνισης κατάγματος δεν είχε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 2 ομάδων, η ομάδα του
denosumab παρουσίασε μια μείωση στην εμφάνιση
σπονδυλικών καταγμάτων, με την επίπτωση κατάγματος να είναι 1,5% συγκριτικά με 3,9% στην ομάδα
ελέγχου [126].

Συστάσεις - Οδηγίες
Υπάρχουν διάφορες κλινικές συστάσεις για τον
έλεγχο και την θεραπεία την οστικής απώλειας σε έδαφος κακοήθειας, αν και δεν έχει επιτευχθεί ακόμα
συναίνεση μεταξύ των διαφόρων επιτροπών.
Η American Society of Clinical Oncology προτείνει
έναν αλγόριθμο για την αντιμετώπιση της οστικής απώλειας στον καρκίνο του μαστού. Υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι γυναίκες άνω των 65 ετών, οι γυναίκες
άνω των 60 ετών με συνοδούς παράγοντες κινδύνου
για οστεοπόρωση, οι μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
κάθε ηλικίας που λαμβάνουν αναστολείς της αρωματάσης και οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση λόγω θεραπείας. Στις γυναίκες αυτές συστήνεται ετήσια μέτρηση οστικής πυκνότητας
με χρήση DXA τόσο στην σπονδυλική στήλη όσο και
στο ισχίο, και η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου και
βιταμίνης D. Αν η ασθενής εμφανίσει οστεοπόρωση
(Τ-score<-2.5) τότε προτείνεται η προσθήκη ενός διφωσφωνικού [127]. Για τους ασθενείς με οστεοπενία
η απόφαση για τη χρήση διφωσφονικών θα πρέπει να
εξατομικεύεται.
Το United Kingdom Expert Group έχει προτείνει
επίσης έναν αλγόριθμο, που επιτρέπει πιο ελεύθερα
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την χρήση διφωσφονικων σε ασθενείς με ιστορικό
καρκίνου του μαστού. Προτείνουν διφωσφονικά σε
όλες τις γυναίκες άνω των 75 ετών με ιστορικό καρκίνου του μαστού και έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου για οστεοπορωτικό κάταγμα ανεξάρτητα από την οστική πυκνότητα. Συνιστούν επίσης την
έναρξη διφωσφονικών σε γυναίκες με Τ-score≤-2,
αντί για -2.5. Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που
λαμβάνουν συνδυασμό αναστολέα της αρωματάσης
και αγωγής αποκλεισμού των ωοθηκών συστήνεται
σαν κατώτερο επίπεδο του T-score το -1 [29].
Το NCCN Task Force Report για την οστική υγεία
στα πλαίσια της φροντίδας ασθενών με καρκίνο προτείνει πως όλοι οι ασθενείς των οποίων η θεραπεία περιλαμβάνει σκευάσματα τα οποία θα ελαττώσουν τα επίπεδα των γενετικών ορμονών να υποβάλλονται σε εξέταση για οστεοπόρωση πριν και κάθε 2 χρόνια μετά την
έναρξη της θεραπείας. Συνιστά επίσης κάποιας μορφής
ελέγχου για όλους τους ασθενείς με καρκίνο, ανεξάρτητα του είδους της κακοήθειας, που έχουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος λόγω ηλικίας. Προτείνει
επίσης αλλαγές στον καθημερινό τρόπο ζωής, όπως η
σωματική άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και της
λήψης αλκοόλ και η διασφάλιση επαρκής πρόσληψης
ασβεστίου και βιταμίνης D. Τέλος συνιστά η θεραπεία
με διφωσφονικά να δίνεται μόνο σε ασθενείς με πολύ
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος, με βάση πάντα
την μέτρηση της οστικής πυκνότητας [97].
Το NCCN Guidelines Panel for Prostate Cancer
προτείνει τη λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D από όλους τους ασθενείς με καρκίνο του

Η οστική απώλεια που σχετίζεται με την θεραπεία
του καρκίνου του μαστού και του προστάτη είναι μια
σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια. Οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με οστική απώλεια έχουν αυξημένο κίνδυνο πτώσεων, καταγμάτων, αναπηρίας και ακόμα και
θνησιμότητας. Το ασβέστιο, η βιταμίνη D και η σωματική άσκηση δυναμώνουν τα οστά και μειώνουν τον
κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης. Οι ασθενείς μεγάλης ηλικίας θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε
εξετάσεις ελέγχου ώστε να αναδεικνύονται αυτοί με
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οστικής απώλειας και
θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα έναρξη θεραπείας. Είναι
βέβαια αναγκαία η περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κακοήθειας,
της θεραπείας του καρκίνου και της γήρανσης για τον
προσδιορισμό της πιο αποτελεσματικής διαγνωστικής
προσέγγισης και στοχευμένης θεραπείας για την διατήρηση της οστικής υγείας και την μείωση του κινδύνου καταγμάτων.

Correspondence
Αndreas F. Mavrogenis,
ATTIKON University Hospital, First Department of Orthopaedics,
1 Rimini Str, PC 12462, Haidari, Athens, Greece
E-mail: afm@otenet.gr

Aλληλογραφία
Aνδρέας Φ. Μαυρογένης,
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ,
Ρίμινι 1, ΤΚ 12462, Χαϊδάρι, Αθήνα
E-mail: afm@otenet.gr

προστάτη που είναι άνω των 50 ετών. Επίσης συστήνει
την χρήση διφωσφονικών, είτε με την εβδομαδιαία εκ
του στόματος λήψη αλενδρονάτης είτε με την ετήσια
ενδοφλέβια λήψη ζολενδρονικού οξέος, σε ασθενείς
που λαμβάνουν αντιανδρογονική θεραπεία και έχουν
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος. Αυτός καθορίζεται σαν ο δεκαετής κίνδυνος εμφάνισης κατάγματος του ισχίου άνω του 3%, ή σαν η πιθανότητα άνω
του 20% εμφάνισης μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος με την χρήση του αλγόριθμου FRAX [119].
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Aνασκόπηση

Πρόληψη της οστικής απώλειας και καταγμάτων
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υπό αγωγή
με αναστολείς αρωματάσης για καρκίνο του
μαστού: οδηγίες του ESCEO
Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΙΜΙΔΗΣ, Ι. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Χ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
A’ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Περίληψη
Οι αναστολείς αρωματάσης αποτελούν την θεραπεία εκλογής στον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού. Παρόλα αυτά έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες των αναστολέων στην σκελετική υγεία. Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος μελέτης των Κλινικών και Οικονομικών πτυχών της Οστεοπόρωσης και της Οστεοαρθρίτιδας (ESCEO) προτείνει σειρά συστάσεων για την πρόληψη της οστικής απώλειας και των καταγμάτων ευθραυστότητας
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο του μαστού που λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσεις. Μέθοδοι: Ομάδα ερευνητών διερεύνησε τις
σκελετικές επιδράσεις των αναστολέων αρωματάσης και της αποτελεσματικότητας των αντιοστεοπορωτικών θεραπειών για την πρόληψη της οστική
απώλειας και των καταγμάτων που επάγονται από αυτούς. Αξιολογήθηκαν συστάσεις από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και οι
νεώτερα προτεινόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Αποτελέσματα: Όλοι οι αναστολείς αρωματάσης σχετίζονται με αρνητικές επιδράσεις στο
σκελετό, που έχουν ως αποτέλεσμα την οστική απώλεια και τον αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων ευθραυστότητας. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες
οδηγίες διαφέρουν όχι μόνο στις προσεγγίσεις με την έννοια των προτεινόμενων φαρμακευτικών αγωγών αλλά και στη διάρκεια της θεραπείας.
Συμπεράσματα: Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος μελέτης των Κλινικών και Οικονομικών πτυχών της Οστεοπόρωσης και της Οστεοαρθρίτιδας (ESCEO)
προτείνει ότι όλες οι γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία με αναστολείς αρωματάσης θα πρέπει να αξιολογούνται για τον κίνδυνο κατάγματος.
Εκτός των γενικών συστάσεων, η αγωγή με ζολεδρονικό οξύ 4 mg i.v. κάθε 6 μήνες, δενοσουμάμπη, ή και από του στόματος διφωσφονικά
πρέπει να χορηγούνται καθόλη τη διάρκεια της αγωγής με τους αναστολείς σε όλες τις οστεοπορωτικές γυναίκες (T-score ισχίου/σπονδυλική
στήλη <−2.5 ή ≥1 κύριο κάταγμα ευθραυστότητας), σε γυναίκες ηλικίας ≥75 ετών ανεξαρτήτως της οστικής πυκνότητας (BMD), και στους ασθενείς
με T-score <−1.5+≥1 παράγοντα κλινικού κινδύνου ή T-score <−1.0+≥2 παράγοντες κλινικού κινδύνου. Εναλλακτικά, η θεραπεία πρέπει να
εξετάζεται σε ασθενείς με 10-ετή πιθανότητα κατάγματος ισχίου ≥3%, όπως υπολογίζεται μέσω του αλγόριθμου FRAX.
Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Σκελετική υγεία, Φαρμακευτική αγωγή

Prevention of bone loss and fractures in postmenopausal
women under aromatase inhibitors treatment for breast
cancer: recommendations of ESCEO
Ν. STAVROPOULOS, Ε. ΜIMIDIS, I. CHRISTOGIANNIS, C. ΜARKOPOULOS, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School, ATTIKON University Hospital, Athens Greece
Summary
Aromatase inhibitors (AIs) are now the standard treatment for hormone receptor-positive breast cancer. However, deleterious effects of AIs on
bone health have been reported. An ESCEO working group proposes guidance for the prevention of bone loss and fragility fractures in postmenopausal women with breast cancer receiving AIs.Methods:A panel of experts addressed the issue of skeletal effects of AIs and effectiveness
of antifracture therapies for the prevention of AI-induced bone loss and fractures. Recommendations by national and international organizations, and experts’ opinions on this topic were evaluated. Results: All aromatase inhibitors are associated with negative effects on the skeleton,
resulting in bone loss and increased risk of fragility fractures. Current guidelines suggest approaches that differ both in terms of drugs proposed
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for fracture prevention and duration of treatment. Conclusion: The ESCEO working group recommends that all AI-treated women should be evaluated for fracture risk. Besides general recommendations, zoledronic acid 4 mg i.v. every 6 months, denosumab s.c., or possibly oral bisphosphonates should be administered for the entire period of AI treatment to all osteoporotic women (T-score hip/spine <−2.5 or ≥1 prevalent
fragility fracture), to women aged ≥75 irrespective of BMD, and to patients with T-score <−1.5 +≥1 clinical risk factor or T-score <−1.0 +≥2
clinical risk factors. Alternatively, therapy could be considered in patients with a FRAX-determined 10-year hip fracture probability ≥3%.
Keywords: Aromatase inhibitors, Bisphosphonates, Bone loss, Breast cancer, Fracture risk

Γενικά
Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή νεοπλασματική νόσος στις γυναίκες – με την επίπτωσή του να αυξάνεται συνεχώς καθιστώντας την, την πρώτη αιτία θνητότητας από καρκίνο μεταξύ των γυναικών. Είναι αξιοσημείωτο ότι μείωση στη θνητότητα από καρκίνο του μαστού
έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια [1,2]. Οι αναστολείς
αρωματάσεις (aromatase inhibitors, AI) αποτελούν την
πρότυπο θεραπεία εκλογής για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο του μαστού θετικό σε ορμονικούς υποδοχείς [3,4] και τη διαχείριση της μεταστατικής νόσου [5].
Οι AI έχουν επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα στην επιβίωση ειδικά στην απομακρυσμένη επανεμφάνιση μεταστατικών εστιών (distant recurrence) σε σύγκρισή με την
ταμοξιφαίνη σε μεγάλες ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες
μελέτες ανοσοενισχυντικών θεραπειών [6-8]. Επιπλέον,
η παρατεταμένη θεραπεία με AI (μέχρι 10 έτη) συστήνεται
ιδιαίτερα σε γυναίκες με μεγαλύτερο κίνδυνο μακρόχρονης επανεμφάνισης, συμπεριλαμβανομένων και των
ασθενών με θετικούς λεμφαδένες [9]. Το ένζυμο της
αρωματάσης, το οποίο αναστέλλεται από τους ΑΙ, μετατρέπει τα ανδρογόνα σε οιστρογόνα. Αυτή η μετατροπή
είναι η κύρια πηγή των ενδογενών οιστρογόνων κατά την
εμμηνόπαυση [10]. Η οστική απώλεια αποτελεί κλασική
ανεπιθύμητη ενέργεια της αγωγής με AI [11-13]. Αυτό το
θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία αφού οι γυναίκες με καρκίνο
του μαστού που λαμβάνουν ΑΙ και εμφανίζουν οστεοπορωτικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης, είναι υποψήφιες
για εμφάνιση μεταστατικής νόσου, και αυτό οδηγεί σε
επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις και έξοδα για το σύστημα υγείας που θα μπορούσαν να αποφευχθούν [14].
Για το λόγο αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό: (1) να αναγνωριστούν οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
κατάγματος, και (2) οι γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος και οι οποίες λαμβάνουν ανοσοενισχυντική ορμονική θεραπεία με ΑΙ να ενταχθούν σε προληπτικές αντικαταγματικές θεραπείες [14]. Η Αμερικανικής Εταιρεία
Κλινικής Ογκολογίας (American Society of Clinical Oncology, ASCO) έχει προτείνει οδηγίες πάνω σε αυτό το
θέμα, συστήνονταςι όλοι οι ασθενείς με T-score<−2.5 να

ξεκινούν αγωγή με διφωσφονικά [15]. Παρόλα αυτά, παραμένουν αναπάντητες πολλά ερωτηματικά αναφορικά
με την αύξηση του καταγματικού κινδύνου σε γυναίκες
με καρκίνο του μαστού, την ποιότητα ζωής τους, τον κίνδυνο πτώσεων, τη διάρκεια της αντικαταγματικής θεραπείας και τη χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D. Με
δεδομένη τη μεγάλη επίπτωση του καρκίνου του μαστού
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και την ευρεία εφαρμογή μακρόχρονων οιστρογονοκατασταλτικών θεραπειών, η ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συλλόγου μελέτης των Κλινικών και Οικονομικών πτυχών της Οστεοπόρωσης και της Οστεοαρθρίτιδας (European Society for
Clinical and Economical Aspects of Osteoporosis
ESCEO) υποστηρίζει την ανάγκη της διαχείρισης των μακρόχρονων επιδράσεων των ΑΙ στην σκελετική υγεία.

Μέθοδοι
Ομάδα ερευνητών διερεύνησε τις ανεπιθύμητες ενέργειες των ΑΙ στην σκελετική υγεία και της αποτελεσματικότητας των αντικαταγματικών θεραπειών για την πρόληψη της οστική απώλειας και των καταγμάτων που επάγονται από τους ΑΙ μέσα από τη συστηματική αναζήτηση
δημοσιευμένων αναφορών στη βάση δεδομένων του
PubMed. Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα από περιγραφικές μελέτες, μελέτες επιπολασμού, και προοπτικές μελέτες που σχετίζονται με την παθογένεια και τη βαρύτητα
των σκελετικών επιδράσεων μετά τη χορήγηση των ΑΙ
σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Μελετήθηκαν επίσης τα αποτελέσματα πρόσφατων κλινικών μελετών που
διερευνούσαν την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων
θεραπειών για την πρόληψη της οστικής απώλειας και
των καταγμάτων που επάγονται από τους ΑΙ.

Εκτίμηση των σκελετικών επιδράσεων των
αναστολέων αρωματάσης
Οι αναστολείς αρωματάσης ελαττώνουν την οστική μάζα και πυκνότητα, και αυξάνουν την επίπτωση των καταγμάτων σε σύγκριση με την ταμοξιφαίνη [16,17]. Σε υγιείς
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ο ρυθμός οστικής απώOστούν 181
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λειας είναι περίπου 1-2% κάθε χρόνο [18]. Ο ετήσιος ρυθμός οστικής απώλειας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που λαμβάνουν αγωγή με ΑΙ για θεραπεία του καρκίνου
του μαστού αυξάνεται περίπου στο 2.5% [19]. Παρά το
γεγονός ότι η χορήγηση των ΑΙ δεν είναι η θεραπεία εκλογής στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, μία μελέτη συνδυασμού της αναστροζόλης με ένα GnRH αγωνιστή έδειξε ετήσιο ρυθμό οστικής απώλειας της τάξης του 7.0%
[20]. Επαγόμενη εμμηνόπαυση σε νεαρές γυναίκες μετά
από ανοσοενισχυντική χημειοθεραπεία φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη οστική απώλεια, και η οποία εκτιμήθηκε μέχρι 8% τον πρώτο χρόνο [21]. Η οστική απώλεια
είναι πολύ μεγαλύτερη σε ασθενείς υπό αγωγή με ΑΙ σε
σχέση με οστεοπορωτικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
[20,22]. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από το 30% των ασθενών που λαμβάνουν αναστροζόλη θα διαγνωστούν με
οστεοπόρωση τα αμέσως επόμενα χρόνια [23]. Διακυμάνσεις σχετικά με το μέγεθος των σκελετικών επιδράσεων έχουν καταγραφεί μεταξύ των διαφορετικών ΑΙ. Σημαντική οστική απώλεια σε ασθενείς που έλαβαν αναστροζόλη σημειώθηκε τόσο στην σπονδυλική στήλη (από
−2% το πρώτο έτος, μέχρι −7% στα 5 έτη θεραπείας) όσο
και στο ισχίο (από −1% το πρώτο έτος, μέχρι −8% στα 5
έτη), ενώ θετική επίδραση στην οστική πυκνότητα επέδειξε
η ταμοξιφαίνη, ένας εκλεκτικός τροποποιητής των υποδοχέων οιστρογόνων (selective estrogen receptor modulator, SERM) [23]. Μείωση 2-4% της οστικής πυκνότητας στην οσφυϊκή μοίρα μετά από 1 έτος αγωγής με αναστροζόλη παρατηρήθηκε μετά από έμμεση σύγκριση των
μελετών ATAC, IES και MA-17 [24], ενώ μικρότερες μειώσεις στην οστική πυκνότητα έχουν αναφερθεί σε άλλες
μελέτες, για τη λετροζόλη (3% στα 7 έτη) [9] και την εξεμεστάνη (2% στα 5έτη) [24]. Το φλοιώδες και σπογγώδες
οστό στην κερκίδα και στην κνήμη μετεμμηνοπαυσιακών
γυναικών που έλαβαν θεραπεία με αναστροζόλη για καρκίνο του μαστού φάνηκε να έχει χαμηλότερη πυκνότητα
κάνοντας χρήση της περιφερικής υπολογιστικής τομογραφίας [25]. Μία συγκριτική μελέτη που ανέλυσε δεδομένα από τις ίδιες κεντρικές μελέτες βρήκε σημαντικές
μειώσεις στην οστική πυκνότητα σε ασθενείς υπό αναστροζόλη: −2.3%, −4.0%, 6.08% (στην οσφυική μοίρα) και
−1.5%, −3.9%, −7.2% (ολικό ισχίο) μετά από 1, 2 και 5 έτη,
αντίστοιχα [26]. Επίσης, και η θεραπεία με λετροζόλη είχε
ως αποτέλεσμα σημαντική οστική απώλεια: −3.3% και
−5.3% (οσφυϊκή μοίρα), και −1.4% και −3.6% (ολικό ισχίο)
μετά το πρώτο και το δεύτερο έτος [26]. Η μείωση της
οστικής πυκνότητας ήταν προφανώς μικρότερη στους
ασθενείς υπό αγωγή με εξεμεστάνη, το οποίο πιθανά να
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σχετίζεται με τη δομή του: −1.7% και −1.0% (οσφυϊκή μοίρα), και −1.4% και −0.8% (ολικό ισχίο) στους 6 και 24 μήνες,
αντίστοιχα [26]. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώθηκαν από
μία πρόσφατη μετα-ανάλυση μέσα από την οποία παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις της οστικής πυκνότητας
τόσο στην οσφυϊκή μοίρα όσο και το ολικό ισχίο: −6.1%
και −7.2% για την αναστροζόλη στα 5 έτη, −5.3% και −3.6%
για τη λετροζόλη μετά από 2 έτη, και −4.0% και −2.0% για
την εξεμεστάνη στα 2 έτη [27]. Συνολικά, παρατηρείται
μία καλά τεκμηριωμένη επίδραση των ΑΙ στη μείωση της
οστικής πυκνότητας. Η αναστολή των οιστρογόνων επηρεάζει τον οστικό ανασχηματισμό και αυξάνει την ενεργότητα των οστεοκλαστών, όπως αυτή τεκμηριώνεται με
αύξηση στους δείκτες οστικής επαναρρόφησης. Οδηγεί
τελικά σε οστική απώλεια [28]. Στον αντίποδα, η χορήγηση
ταμοξιφαίνης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο του μαστού έχει αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση
με τη χρήση της πριν την εμμηνόπαυση (όπου επικρατεί η
επαγωγή του αποκλεισμού των οιστρογόνων και η συνεπακόλουθη οστική απώλεια), με αποτέλεσμα την παρατήρηση μικρής αλλά σημαντικής αύξησης στην οστική πυκνότητα [29]. Ενώ αρχικά αυτή η επίδραση ήταν μικρότερη
από ότι με τη ραλοξιφαίνη [30,31], ο ρυθμός επίπτωσης
των καταγμάτων φάνηκε να είναι παρόμοιος μεταξύ των
δύο SERMs (ταμοξιφαίνη και ραλοξιφαίνη) σε μία μεγάλη
κύρια μελέτη πρόληψης (STAR) που σκοπό είχε την εκτίμηση της προφυλακτικής δράσης της ραλοξιφαίνης έναντι
της ταμοξιφαίνης στον καρκίνο του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
του μαστού [32]. Μεγάλη επίπτωση σπονδυλικών καταγμάτων έχει παρατηρηθεί σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, κυρίως λόγω της πρόωρης εμμηνόπαυσης που επάγεται από τη χημειοθεραπεία [33].
Οι γυναίκες που λαμβάνουν ΑΙ παρουσιάζουν 30%
μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων σε σχέση με τις αντίστοιχης ηλικίας υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [22].
Παρόλα αυτά, μεταξύ των γυναικών με θεραπεία με ΑΙ,
ο πληθυσμός με το μεγαλύτερο καταγματικό κίνδυνο
είναι νεότερος από αυτόν που παρατηρείται στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [34] ενώ στην αρχή παρουσιάζει
μικρότερο κίνδυνο κατάγματος [35]. Αυτή η παρατήρηση
μπορεί να εξηγήσει γιατί η επίπτωση των καταγμάτων στη
μελέτη ATAC [6] βρέθηκε να είναι μικρότερη από ότι σε
όλες τις άλλες κύριες κλινικές μελέτες που αφορούσαν
οστεοπορωτικά κατάγματα [36-39]. Η αναστροζόλη συσχετίστηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος στα 5 έτη
[40] και στα 7 έτη σε σχέση με την ταμοξιφαίνη [41]. Επίσης, η λετροζόλη σχετίστηκε με μακρόχρονο (μέχρι τα 5
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Κατάγματα
Τιμή Ρ
Αναστολείς αρωματάσης
Ταμοξιφαίνη
ATAC6
11.0 (αναστροζόλη)
7.7
<.0001
16
BIG 1-98
5.8 (κετροζόλη)
4.1
.0006
24
IRES
3.1 (εξεμεστάνη)
2.3
.08
ARNO48
2.4 (αναστροζόλη)
1.2
Δεν
Εικονικό
αναφέρθηκε
φάρμακο
MA 179
5.187
60
5 (κετροζόλη)
5
.25
a
Ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν αρχικά: 9.366 (σκέλος θεραπείας, αναστροζόλη+ταμοξιφαίνη, 3.125 ασθενείς δεν συμπεριλήφθησαν
στην ανάλυση).
Μελέτη ΑΙ

Αριθμός
ασθενών
6.241a
8.010
4.742
3.224

Διάρκεια
Follow-up, μήνες
68
35.5
30.6
28

Πίν. 1. Κατάγματα σε γυναίκες που λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσης για καρκίνο του μαστού.

έτη) μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος σε σύγκριση με την
ταμοξιφαίνη όπως ανακοινώθηκε στην αρχική αναφορά
της μελέτης BIG 1-98 (6.5% έναντι. 9.3%, αντίστοιχα)
[12] αλλά και σε πιο πρόσφατες αναφορές (5.7% έναντι
4.0%) [42, 43]. Ο στεροειδής AI εξεμεστάνη επίσης συσχετίστηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων ευθραυστότητας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο
του μαστού μετά από 1 έτος (7% έναντι 5%) και 3 έτη
(3.1% έναντι 2.3%) όταν συγκρίθηκε με την ταμοξιφαίνη
[24, 44], παρουσιάζοντας σημαντικές διαφορές στην οστική πυκνότητα και στους δείκτες οστικής ανακατασκευής
[24,44]. Είναι αξιοσημείωτο ότι η επίδραση στον καταγματικό κίνδυνο ήταν αναστρέψιμη όταν η θεραπεία με
εξεμεστάνη διακόπηκε [46]. Οι επιδράσεις των AI στην
επίπτωση των καταγμάτων ευθραυστότητας έχουν τεκμηριωθεί επανειλημμένα σαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε
κύριες μελέτες, όπου η οστική απώλεια σχετίζεται άμεσα
με την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κατάγματος
[6,16,24,27,47,48]. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά
τα αποτελέσματα της επίπτωσης των καταγμάτων ευθραυστότητας σε μεγάλες κλινικές μελέτες που χρησιμοποίησαν ΑΙ ως ανοσοενισχυντική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού. Συνολικά, ο κίνδυνος κατάγματος σε
ασθενείς με αγωγή με ΑΙ παρουσιάζεται να είναι μεγαλύτερος σε περιφερικά σκελετικά σημεία σε σχέση με
την σπονδυλική στήλη ή το ισχίο [43], μία παρατήρηση
που εξηγεί πιθανά το λόγο για τον οποίο παρουσιάζεται
σε ασθενείς μικρότερης ηλικίας σε σχέση με τις μελέτες
που διενεργούνται σε ασθενείς για την πρόληψη των
οστεοπορωτικών καταγμάτων [36-39]. Είναι σημαντικό
να αναφέρουμε ότι τα κατάγματα που παρατηρήθηκαν

σε όλες τις μελέτες με ασθενείς υπό ΑΙ καταγράφηκαν
ως ανεπιθύμητα συμβάντα και δεν αποτελούσαν κύρια
τελικά σημεία της μελέτης, το οποίο πιθανά έχει οδηγήσει
στην υποεκτίμηση της επίπτωσης των καταγμάτων σπονδυλικής στήλης και ισχίου. Στον αντίποδα, επειδή οι ρυθμοί καταγμάτων που σχετίζονται με τη χρήση των ΑΙ έχουν
σχεδόν αποκλειστικά καταγραφεί σε σχέση με αυτούς
της ταμοξιφαίνης, το γεγονός αυτό μπορεί να υπερεκτιμά
τη διαφορά στην επίπτωση μεταξύ των δυο ομάδων λόγω
της προστατευτικής δράσης της ταμοξιφαίνης στον κίνδυνο κατάγματος. Επιπλέον, οι ασθενείς με καρκίνο του
μαστού ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερα επίπεδα οιστρογόνων στο στάδιο της έναρξης (at baseline) το οποίο να
εξηγεί τις διαφορές στην επίπτωση των καταγμάτων μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν ΑΙ και των οστεοπορωτικών ασθενών [49].

Αντιμετώπιση των ασθενών που λαμβάνουν
αγωγή με αναστολείς αρωματάσης
Χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D
Σε γυναίκες που πρόκειται να λάβουν θεραπεία έναντι του καρκίνου του μαστού, τα επίπεδα PTH, ασβεστίου
και 25-OH vitamin D στον ορό πρέπει να ελέγχονται
πριν την έναρξης αγωγής με ΑΙ. Η έλλειψη βιταμίνης D
είναι πολύ συχνή στον γενικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων και των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών [5052]. Επίπεδα βιταμίνης D στον ορό μεγαλύτερα ή ίσα
των 75 nmol/l (30 ng/ml) μπορούν να θεωρούνται επίπεδα-στόχος, αλλά πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν έλλειψη βιταμίνης D τη στιγμή της διάγνωσης του καρκίνου
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του μαστού, έλλειψη που δεν είχαν αναγνωρίσει προηγουμένως [53]. Αυτή η έλλειψη έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο σε μελέτες παρατήρησης [54,55]. Ο δευτερογενής υπερπαραθυρεοειδισμός αποτέλεσμα των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D στον ορό μπορεί να μετριάσει την δράση των
διφωσφονικών, μεγαλώνοντας έτσι τον κίνδυνο καταγμάτων σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D στον ορό [55,56]. Σε συνδυασμό με το ασβέστιο, έχει αποδειχθεί η επίδραση της βιταμίνης D καθεαυτής στον καταγματικό κίνδυνο (στη
δόση των 700-800 IU/ημέρα), οδηγώντας σε μείωση
κατά 20% και 18% των μη-σπονδυλικών καταγμάτων
και των καταγμάτων ισχίου, αντίστοιχα [57]. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν συμπερασματικά δεδομένα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Εκτός από τις δράσεις σε
οστά και μύες, έχουν προταθεί και άλλες ευεργετικές
επιδράσεις της βιταμίνης D που παραμένουν αμφιλεγόμενες [53]. Έχει αναφερθεί ότι η βιταμίνη D έχει θετικές επιδράσεις στην πρόληψη της υπέρτασης, των
καρδιαγγειακών νοσημάτων, των πτώσεων, στην επίπτωση του καρκίνου και στην θνησιμότητα [53,55]. Κάποιες άμεσες προληπτικές επιδράσεις της βιταμίνης D
έχουν αναφερθεί στον καρκίνο του μαστού μέσα από
μία πρόσφατη μεταανάλυση [58], αλλά τα αποτελέσματα
παραμένουν αμφιλεγόμενα [59]. Οι δόσεις της βιταμίνης
D που συνήθως χορηγούνται ως συμπληρωματική αγωγή κρίνονται σε γενικές γραμμές μη επαρκείς να επιτύχουν ικανοποιητικά συγκεντρώσεις στον ορό [52]. Τη
στιγμή που η συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης
D και του κινδύνου/πρόγνωσης του καρκίνου του μαστού είναι ακόμα αμφιλεγόμενη, η σχέση σχήματος-U
μεταξύ των επιπέδων 25-OH vitamin D και του καρκίνου
ή του κινδύνου θνησιμότητας έχει παρατηθεί σε διάφορες μελέτης και προτείνει ότι χρειάζεται να αποφεύγονται τόσο τα ελλιπή όσο και τα πολύ υψηλά επίπεδα
[52,60,61]. Συγκέντρωση 25-OH vitamin D≥40 ng/ml
στον ορό έχει συσχετιστεί με μικρότερη επίπτωση αρθραλγίας σε μία ειδική προοπτική μελέτη Cohort ειδικά
σχεδιασμένης στο να καθιερώσει τα ιδανικά επίπεδα βιταμίνης D για την πρόληψη της αρθραλγίας που επάγεται από τους ΑΙ [62], ενώ ο κίνδυνος αρθραλγίας σε
ασθενείς με χαμηλή συγκέντρωση 25-OH vitamin D (≤30
ng/ml) επιβεβαιώθηκε σε άλλη μελέτη [63]. Eβδομαδιαία
δόση μέχρι 10,000 IU μπορεί να συστήνεται σε γυναίκες
με καρκίνο του μαστού όπως προτείνουν πρόσφατες
διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες [64].
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Αποτελεσματικότητα των θεραπειών στην πρόληψη
της οστικής απώλειας που επάγεται από τους ΑΙ
Τα οστεοπορωτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για
την πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων κατά την
μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση έχουν προταθεί επίσης σε γυναίκες υπό αγωγή με ΑΙ για τον καρκίνο του μαστού. Μία ανοικτού-σχεδιασμού, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη (Zometa-Femara Adjuvant Synergy Trial;
Z-FAST/ZO-FAST) αξιολόγησε την επίδραση της σύγχρονης χορήγησης ζολεδρονικού οξέως i.v. σε δόση των 4
mg κάθε 6 μήνες (από τη στιγμή της έναρξης αγωγής με
ΑΙ ή ως καθυστερημένη επιπλέον θεραπεία βάσει των
επόμενων τιμών οστικής πυκνότητας ή στην περίπτωση
οστεοπορωτικού κατάγματος) και λετροζόλης 2.5 mg την
ημέρα για διάστημα 5 χρόνων [65-70]. Μετά από 1 έτος,
η μέση οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα αυξήθηκε
κατά 1.9% από την έναρξη στους ασθενείς που άρχισαν
την θεραπεία με ζολεδρονικό όξύ και τη λετροζόλη στην
αρχή (upfront arm), ενώ μείωση της τάξης του −2.4% παρατηρήθηκε στους ασθενείς που εντάχθηκαν στο σκέλος
της μελέτης με τη καθυστερημένη χορήγηση [65-68]. Στη
μελέτη Z-FAST εντάχθηκαν 602 ασθενείς και έδειξαν συνολική σημαντική διαφορά στην οστική πυκνότητα της
οσφυϊκής μοίρας, 4.4% στον 1ο χρόνο, αλλαγή που αυξήθηκε στο 6.7% στα 3 έτη [65, 69]. Αντίστοιχα, και η μελέτη ZOFAST (με 1.066 ενταγμένους ασθενείς) έδειξε
συγκρίσιμα αποτελέσματα, με μία συνολική διαφορά στην
οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας κατά 5.3% το πρώτο έτος, και 9.3% μετά από 3 έτη υπέρ της άμεσης σύγχρονης χορήγησης ζολεδρονικού οξέως και λετροζόλης
[66-69]. Και οι δύο μελέτες, Z-FAST και ZO-FAST, έδειξαν
ότι η οστική πυκνότητα ολικού ισχίου αυξήθηκε μετά από
3 έτη [65,67]. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα στα 3 έτη
της μελέτης ZO-FAST, έδειξαν μεγαλύτερη επιβίωση ελεύθερης νόσου (disease-free survival), με μείωση κατά 41%
του κινδύνου επανεμφάνισης της νόσου στους ασθενείς
που άρχισαν σύγχρονη χορήγηση λετροζόλης και ζολεδρονικού οξέως, σε σχέση με το σκέλος της καθυστερημένης χορήγησης [67]. Αυτή η επίδραση επιβεβαιώθηκε
και από τα αποτελέσματα της μελέτης ZO-FAST στα 5 έτη
παρακολούθησης των ασθενών [70]. Η αποτελεσματικότητα του ζολεδρονικού οξέως στη βελτίωση της επιβίωσης
ελεύθερης νόσου και την οστική απώλεια φάνηκε επίσης
σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες στη μελέτης της Αυστριακής ομάδας εργασίας μελέτης Μαστού και Γαστρεντερικού (Austrian Breast and Colorectal Study Group)
διάρκειας 3 ετών σε 1.803 ενταγμένους ασθενείς με καρκίνο του μαστού θετικό για ορμονικούς υποδοχείς [71,72].
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Σε αυτήν την ανοικτού σχεδιασμού, τυχαιοποιημένη μελέτη, η σύγχρονη χορήγηση αναστροζόλης ή ταμοξιφαίνης και ζολεδρονικού οξέως 4 mg i.v. κάθε 6 μήνες είχε
ως αποτέλεσμα σημαντικά μεγαλύτερη οστική πυκνότητα
(η οστική πυκνότητα παρέμεινε σταθερή για 3 έτη) σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν έλαβαν καμία δόση ζολεδρονικού οξέως (στους οποίους παρατηρήθηκε μεγάλη
μείωση στην οστική πυκνότητα οσφυϊκής μοίρας και ολικού) [71-73]. Αξιοσημείωτο είναι ότι η θεραπεία ζολεδρονικού οξέως μείωσε τις τοπικές και απομακρυσμένες επανεμφανίσεις της νόσου [74], αλλά τα αποτελέσματα της
μελέτης AZURE έδειξαν ότι η ανοσοενισχυντική δράση
του ζολεδρονικού οξέως δεν οδήγησε σε βελτίωση της
επιβίωσης ελεύθερης νόσου σε ασθενείς με καρκίνο του
μαστού, σταδίου ΙΙ/ΙΙΙ, τουλάχιστον σε όλη την ομάδα των
τυχαιοποιημένων ασθενών [75]. Η μελέτη περιελάμβανε
3.360 ασθενείς από 174 κέντρα στην Αγγλία, οι οποίοι τυχαιοποιούνταν στη χορήγηση ανοσοενισχυντική χημειοθεραπεία και/ή ενδοκρινική θεραπεία με ή χωρίς ζολεδρονικό οξύ 4 mg i.v. κάθε 3 με 4 εβδομάδες για έξι δόσεις. Η δόση στη συνέχεια στη συνέχεια χορηγούνταν κάθε 3 μήνες για οκτώ δόσεις και στη συνέχεια κάθε 6 μήνες
για πέντε δόσεις μέχρι τη συμπλήρωση 5 χρόνων θεραπείας. Η προσθήκη του ζολεδρονικού οξέως στη συνήθη
θεραπεία δεν επηρέασε σημαντικά τη διανομή της χημειοθεραπείας [75]. Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
ήταν παρόμοιες στις δυο ομάδες θεραπείας, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν 17 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις οστεονέκρωσης της γνάθου στην ομάδα με το ζολεδρονικό
οξύ (P<.0001) [75]. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης
ήταν 5.9 μήνες, και έγινε αναφορά 752 συμβάντων DFS
(377 στο σκέλος του ζολεδρονικού οξέως έναντι 375 στο
σκέλος ελέγχου). Τα δεδομένα αναφορικά με την ολική
επιβίωση έδειξαν 15% μείωση στον κίνδυνο θανάτου με
τη χορήγηση ζολεδρονικού οξέως, και αυτή η μείωση πλησίασε τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (P 0.07) [75].
Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι μία προσχεδιασμένη
ανάλυση υπέδειξε ότι, όταν μελετήθηκε η συνολική επιβίωση, ο διορθωμένος λόγος κινδύνου (Hazard Ratio,
HR) ήταν 1.01 για τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και
0.71 για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με εγκατεστημένη εμμηνόπαυση με σημαντική βελτίωση κατά 29% (P
0.017) [75].
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα άλλων διφωσφονικών στην πρόληψη της σχετιζόμενης με τους ΑΙ οστικής απώλειας, αν και μερικές από αυτές είναι πολύ μικρές ή παρουσιάζουν μη συμπερασματικά δεδομένα. Στη μελέτη ARIBON περιλαμβάνονταν

131 μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς που έλαβαν αναστροζόλη για 2 έτη (μαζί με συμπληρωματική χορήγηση
ασβεστίου/βιταμίνης D) [76]. Πενήντα οστεοπενικές γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν στη λήψη ιμπανδρονάτης 150
mg μία φορά το μήνα ή όχι. Οι γυναίκες που έλαβαν ιμπανδρονάτη παρουσίασαν θετικές αλλαγές στην οστική
πυκνότητα (+3.0% και +0.6% στην οσφυϊκή μοίρα και
ολικό ισχίο, αντίστοιχα) όταν συγκρίθηκαν με αυτές που
δεν έλαβαν ιμπανδρονάτη (−3.2% και −3.9% στην οσφυϊκή
μοίρα και ολικό ισχίο, αντίστοιχα) [76]. Tο κύριο τελικό
σημείο της μελέτης SABRE ήταν να διερευνήσει τις αλλαγές στην οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα ένα
χρόνο μετά την έναρξη της αναστροζόλης μόνης ή σε
συνδυασμό με ρισεδρονάτη (35 mg μία φορά την εβδομάδα) σε 154 ασθενείς [77]. Μετά από 2 έτη, τα αποτελέσματα της μελέτης SABRE έδειξαν αύξηση της οστικής
πυκνότητας κατά +2.2% και +1.8% στην οσφυϊκή μοίρα
και στο ολικό ισχίο, αντίστοιχα, στην ομάδα που έλαβε
ρισεδρονάτη [77]. Παρόμοια αποτελέσματα σημειώθηκαν
σε παλαιότερες ή μικρότερες μελέτες (Πίνακας 2). Παρόλα αυτά, η ρισεδρονάτη απέτυχε στην πρόληψη της
οστικής απώλειας σε 170 προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που λάμβαναν ανοσοενισχυντική χημειοθεραπεία για τον
καρκίνο του μαστού με ανθρακυκλίνες, ταξάνες ή κυκλοφωσφαμίδη [78]. Η κλοδρονάτη από του στόματος
(σε δόση των 1.600 mg ημερησίως) έδειξε ότι βελτιώνει
την οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα (+2.9%) και
τον αυχένα του μηριαίου (+3.7%) σε μία μελέτη με 121
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο του μαστού
[79]. Οι μελέτες με αλενδρονάτη έχουν πραγματοποιηθεί
σε μία πολύ μικρή ομάδα ασθενών, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχουν τελικά συμπεράσματα (μη σημαντική αύξηση στην οστική πυκνότητα οσφυϊκής μοίρας και ισχίου)
[80,81]. Έχουν διερευνηθεί επίσης οι επιδράσεις του νέου
ανθρώπινου μονοκλωνικού αντισώματος δενοσουμάμπη.
Σε μελέτη 252 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μη μεταστατικό καρκίνο του μαστού, θετικό για ορμονικούς
υποδοχείς, υπό αγωγή με ΑΙ, τυχαιοποιήθηκαν στη χορήγηση εικονικού φαρμάκου ή δενοσουμάμπης 60 mg
s.c. κάθε 6 μήνες [82]. Μετά από 2 έτη, οι ασθενείς στους
οποίους χορηγήθηκε δενοσουμάμπη είχαν μεγαλύτερη
οστική πυκνότητα από την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, τόσο στην οσφυϊκή μοίρα (+7.6%) όσο και το ολικό
ισχίο (+4.7%). Σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας
με τη δενοσουμάμπη παρατηρήθηκε στην οσφυϊκή μοίρα
μετά από 1 έτος (+5.5%) και στην κερκίδα μετά από 2
έτη (+6.1%) [82].
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Ν. Σταυρόπουλος και συν.

Αντιεπαναπορροφητικός
παράγοντας
(μελέτη)
Κλοδρονάτη
Ρισεδρονάτη (IBIS II)
Ρισεδρονάτη
Ρισεδρονάτη
Ρισεδρονάτη (ARBI)
Ρισεδρονάτη (SABRE)
Ιβανδρονάτη (ARIBON)
ΡΟ: από το στόμα

Αναφορά

Saarto [79]
Singh et al [91]
Confavreux [92]
Greenspan [93]
Markopoulos [94]
Van Poznak [95]
Lester [76]

Αριθμός
ασθενών

61
613
118
87
213
154
131

Ασθενείς
στη
μελέτη
BMD n
61
59
11
87
70
11
50

Δόση

1,600 mg PO/day
35 mg PO/week
35 mg PO/week
35 mg PO/week
35 mg PO/week
35 mg PO/week
150 mg PO/day

Διάρκεια Παρακο- Μέση αλλαγή,
θεραπείας, λούθηση,
% BMD
έτη
μήνες Οσφυϊκή Ολικό
μοίρα
ισχίο
3
60
-1.0
-0.1
5
12
+.03
+0.7
1
12
+4.1
+1.8
2
24
+0.4
+0.9
2
24
+5.7
+1.6
2
24
+2.2
+1.8
2
24
+3.0
+0.6

Πίν. 2. Διφωσφονικά από του στόματος για την πρόληψη της οστικής απώλειας που επάγεται από ΑΙ σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με
πρώιμο καρκίνο του μαστού.

Οδηγίες
Από το 2003, η ASCO έχει εκδώσει κατευθυντήριες
οδηγίες πάνω στο ζήτημα της πρόληψης του κατάγματος
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υπό αγωγή με ΑΙ
[15,83]. Η ASCO συστήνει όλοι οι ασθενείς με T-score<−2.5 να υποβάλλονται σε θεραπεία με διφωσφονικά
(δηλαδή αλενδρονάτη, ρισενδρονάτη ή ζολενδρονικό
οξύ), χωρίς κάποια συγκεκριμένη σύσταση για τη διάρκεια
θεραπείας. Η ASCO επίσης συμβουλεύει η απόφαση για
τη θεραπεία των ασθενών με T-score μεταξύ −1 και −2.5
να προσαρμόζεται σε επίπεδο ασθενούς [83]. Το ζήτημα
της ιδανικής διάρκειας θεραπείας μελετήθηκε το 2008
από μία διεθνή ομάδα επιστημόνων [84], η οποία πρότεινε
όλοι οι ασθενείς να λαμβάνουν θεραπεία για τουλάχιστον
2 έτη, ή πιθανά μέχρι το πέρας της αγωγής με ΑΙ (μέχρι 5
έτη), χορηγώντας ζολεδρονικό οξύ σε δόση των 4 mg i.v.
κάθε 6 μήνες μαζί με ασβέστιο και συμπληρωματική λήψη
βιταμίνης D. Αυτή η ομάδα συνέστησε να ακολουθούν
αγωγή όλα τα άτομα με T-score≤2.0, και τα άτομα που
παρουσιάζουν τουλάχιστον δυο από τους ακόλουθους
παράγοντες κινδύνου: T-score <−1.5, ηλικία >65 ετών,
BMI<20 kg/m², οικογενειακό ιστορικό κατάγματος ισχίου,
ατομικό ιστορικό κατάγματος ευθραυστότητας μετά την
ηλικία των 50 ετών, λήψη κορτικοστεροειδών από του στόματος για >6 μήνες και κάπνισμα [84]. Πρόσφατη αναθεώρηση αυτών των συστάσεων αφήνει ανοικτή την πιθανότητα για χορήγηση των διφωσφονικών από του στόματος μετά από εκτίμηση οφέλους και κινδύνων σε επίπεδο
ασθενή [85]. Επιπλέον, η δενοσουμάμπη θεωρείται ως
186 Oστούν

μία δυνητική θεραπευτική επιλογή [85]. Η διεθνής ομάδα
πρότεινε να παρακολουθείται η οστική πυκνότητα των
ασθενών που λαμβάνουν διφωσφονικά από το στόμα κάθε 1-2 έτη, ενώ μία ανάλογα σαφώς καθορισμένη απόφαση για αυτό το διάστημα παρακολουθησης για τις γυναίκες που λαμβάνουν ζολεδρονικό οξύ i.v. δεν καθορίστηκε [84]. Στον αντίποδα, προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
υπό αγωγή με ΑΙ και που δεν λαμβάνουν κάποιο αντιοστεοπορωτικό φάρμακο θα πρέπει να κάνουν μέτρηση
οστικής πυκνότητας 1-2 έτη μετά το πέρας της αγωγής με
ΑΙ και να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για
το προφίλ κινδύνου τους [84,85]. Επομένως, εφόσον έχει
γίνει έναρξη αγωγής για την πρόληψη επιπρόσθετης οστικής απώλειας, η οστεοπόρωση (με ή χωρίς το ιστορικό
καταγμάτων) δεν αποτελεί αντένδειξη της θεραπείας με
ΑΙ σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο
του μαστού [84,85]. Η ερευνητική ομάδα συνέστησε η
αγωγή να συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας
με ΑΙ, η οποία συνήθως διαρκεί περίπου 5 έτη [84,85]. Εκφράστηκε η προτίμηση υπέρ του ζολεδρονικού οξέως
στα 4 mg i.v. κάθε 6 μήνες με βάση το γεγονός ότι είναι
ο μόνος παράγοντας με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τόσο μεγάλα διαστήματα χορήγησης [84,85].
Κατ’ ομοφωνία η Βελγική Ομάδα Οστού “Belgian Bone
Club” πρότεινε όλοι οι ασθενείς με T-score<−2.5 ή <−1 που
παρουσιάζουν κι άλλους κλινικούς παράγοντες κινδύνους
να λαμβάνουν ζολεδρονικό οξύ i.v. (ως φάρμακο πρώτης
επιλογής), ή δισφωσφονικά από του στόματος, κατά τη
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διάρκεια θεραπείας με ΑΙ, ενώ κατά το ίδιο διάστημα να
δίνεται επαρκής συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου
και βιταμίνης D [86]. Άλλη ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί κατάλληλα όλα τα διφωσφονικά (ζολεδρονικό
οξύ 4 mg i.v. κάθε 6 μήνες, ιβανδρονάτη από το στόμα
150 mg κάθε μήνα ή 3 mg i.v., αλενδρονάτη 70 mg από
το στόμα εβδομαδιαίως, ρισεδρονάτη 35 mg από το στόμα
εβδομαδιαίως), με την απόφαση χορήγησης να βασίζεται
μόνο στην τιμή της οστικής πυκνότητας (T-score <−2.0), ή
την ύπαρξη σπονδυλικού κατάγματος, ή ετήσιας οστικής
απώλειας >4% (στην οσφυϊκή μοίρα ή ολικό ισχίο) για Tscore μεταξύ −1.0 και −2.0 και η παρουσία παραγόντων
κινδύνου (δηλαδή: ηλικία >65 ετών, BMI <20 kg/m², οικογενειακό ιστορικό κατάγματος ισχίου, ατομικό ιστορικό
κατάγματος ευθραυστότητας, θεραπεία με κορτικοστεροειδή για >6 μήνες, κάπνισμα). Γυναίκες μεγαλύτερες
των 75 ετών με ένα τουλάχιστον παράγοντα κινδύνου θα
πρέπει να λάβουν κάποιο διφωσφωνικό ανεξάρτητα της
οστικής πυκνότητας [87]. Σύμφωνα με την ίδια ομάδα,
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καταστολή ωοθηκών
λόγω αγωγής με ΑΙ θα πρέπει να λάβουν ένα κατάλληλο
φάρμακο εάν έχουν T-score <−1.0 ή στην περίπτωση σπονδυλικού κατάγματος [87].

Κατευθυντήριες οδηγίες του ESCEO
Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για τη συσχέτιση μεταξύ
αυξημένης οστικής απώλειας και των καταγμάτων ευθραυστότητας με τη χορήγηση ΑΙ σε μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Παρά την αυξανόμενη
αναγνώριση της συχνότητας και των συνεπειών της επαγόμενης από τους ΑΙ οστικής απώλειας, δεν έχουν ακόμα
εγκριθεί ειδικές θεραπείες για την πρόληψη της. Προτείνουμε όλες οι γυναίκες που ξεκινούν θεραπεία με ΑΙ να
αξιολογούνται προσεκτικά κατά την έναρξη της αγωγής
για τον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων μέσα από
μέτρηση οστικής πυκνότητας και μία πλήρη εκτίμηση όλων
των κλινικών παραγόντων κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας, το οικογενειακό ιστορικό κατάγματος,
BMI <20 kg/m², χρήση κορτικοστεροειδών, κάπνισμα,
ανεπαρκής πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, ακινητοποίηση (disuse), τάση για πτώσεις, και συνθήκες που σχετίζονται με την οστεοπόρωση). Η σειρά βιοχημικών εξετάσεων πρέπει να περιλαμβάνει προσδιορισμό ασβεστίου,
PTH και επίπεδα βιταμίνης D, ώστε να αποκλειστεί ο πρωτογενής υπερπαραθυρεοειδισμός και να διαγνωστεί η έλλειψη ή η ανεπάρκεια βιταμίνης D [53-55]. Ο ρόλος των
βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού θα πρέπει να
διερευνάται επιπλέον ώστε να δοκιμαστεί η ικανότητά τους

να προβλέψουν και πιθανά να ελέγχουν την οστική απώλεια σε αυτό το πλαίσιο. Γενικές συστάσεις περιλαμβάνουν
αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, και στους περισσότερους ασθενείς, χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης
D (σε εβδομαδιαία δόση μέχρι 10,000 ή >800 IU/ημέρα)
και ασβεστίου, ώστε να επιτυγχάνεται τουλάχιστον 1,000
mg/ημέρα πρόσληψη ασβεστίου.
Οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καταστολή ωοθηκών υπό θεραπεία με ταμοξιφαίνη ή ΑΙ θα πρέπει να
λαμβάνουν αγωγή εάν έχουν T-score <−1.0 ή στην περίπτωση σπονδυλικού κατάγματος. Παρόλα αυτά, οι υπάρχουσες οδηγίες σχετικά με την θεραπεία προεμμηνοπαυσιακών γυναικών δεν καταλήγουν σε όμοιες συστάσεις και είναι συχνά πολύ πολύπλοκες (συμπεριλαμβανομένων αυτών της ομάδας τηε Αγγλίας-UK expert group). Η θεραπεία με διφωσφονικά συστήνεται όχι μόνο
σε οστεοπορωτικούς ασθενείς, αλλά και σε οστεοπενικούς ασθενείς, εάν συνυπάρχουν κάποιοι από τους προαναφερθείς παράγοντες κινδύνου για κατάγματα. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με DXA είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των συστάσεων αλλά οι τιμές-όρια
(cutoffs) ποικίλλουν. Το ποιοι από τους παράγοντες κινδύνου που χρησιμοποιούνται βοηθούν στην απόφαση
για τη θεραπεία είναι ακόμα πιο ευμετάβλητοι στη φύση,
αλλά και τον αριθμό τους. Ένα πλεονέκτημα-κλειδί στην
πρόγνωση του κινδύνου κατάγματος σε μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες υπήρξε η ανάπτυξη από τον WHO του
αλγόριθμου FRAX, ο οποίος υπολογίζει την 10-ετή πιθανότητα κατάγματος [88]. Παρόλα αυτά, ο αλγόριθμος
FRAX δεν είναι σχεδιασμένος να αξιολογεί τον κίνδυνο
κατάγματος σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού ενώ αν
εφαρμοστεί μπορεί να υποεκτιμήσει σημαντικά την επίδραση της θεραπείας με ΑΙ, αφού η επιλογή της “δευτερογενούς οστεοπόρωσης” στο εργαλείο FRAX έχει
μικρότερη επίδραση στον κίνδυνο κατάγματος από ότι
θα αναμενόταν για τη θεραπεία με AI και είναι συνολικά
αποτυπωμένα στα αποτελέσματα της οστικής πυκνότητας [80]. Επιπλέον, οι ΑΙ έχουν μεγάλη επίδραση στον
κίνδυνο κατάγματος κατά τη διάρκεια της ενεργούς θεραπείας, το οποίο θα υποεκτιμηθεί από το FRAX. Πάραυτα το FRAX είναι χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση του κινδύνου στο “baseline” σε γυναίκες που πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπεία με ΑΙ. Ο υπολογισμός του
κινδύνου κατάγματος βάσει του εργαλείου FRAX χωρίς
τη μέτρηση οστικής πυκνότητας επηρεάζεται σημαντικά
από το συνδυασμό ηλικίας και επικρατούς κατάγματος
ευθραυστότητας [89]. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συστήνουμε η αγωγή να χορηγείται σε όλες τις οστεOστούν 187
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Εικ. 1. Αλγόριθμος που περιγράφει την προτεινόμενη προσέγγιση των ασθενών με καρκίνο του μαστού που λαμβάνουν ΑΙ.

οπορωτικές γυναίκες και -ανεξάρτητα της οστικής πυκνότητας- στις γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 75
χρόνων, και ασθενείς με ένα επικρατές κάταγμα ευθραυστότητας. Αν και τα δεδομένα που να το υποστηρίζουν είναι λιγότερο ισχυρά, οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με T-score <−1.5 που παρουσιάζουν τουλάχιστον
ένα κλινικό παράγοντα κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων
της ηλικίας, το οικογενειακό ιστορικό κατάγματος,
BMI<20 kg/m², τη χρήση κορτικοστεροειδών, το κάπνισμα, την ανεπαρκή πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, την
ακινητοποίησης, την τάση για πτώσεις, και συνθήκες που
σχετίζονται με την οστεοπόρωση) θα πρέπει επίσης να
ακολουθήσουν αγωγή, όπως και εκείνες με T-score μεταξύ −1 και −1.5 που παρουσιάζουν δυο κλινικούς παράγοντες κινδύνου (Εικόνα 1). Εναλλακτικά, η θεραπεία
θα πρέπει να μελετάται στους ασθενείς 10-ετή πιθανότητα κατάγματος ισχίου όπως προσδιορίζεται μέσω του
FRAX ≥3%, πιθανότητα που αντιστοιχεί στο όριο παρέμβασης όπως προτείνεται από πολλές χώρες (ή πιθανότητα για μείζονα οστεοπορωτικά κατάγματα 20%).
Τα περισσότερα δεδομένα έχουν αποκτηθεί μετά από
τη χρήση ζολεδρονικού οξέος στη δόση των 4 mg i.v.
κάθε 6 μήνες [86]. Τα διφωσφονικά από του στόματος
χορηγούμενα στις εγκεκριμένες αντι-οστεοπορωτικές δόσεις φαίνονται ικανά να προλάβουν την επαγόμενη από

τους ΑΙ οστική απώλεια και πράγματι αντιπροσωπεύουν
μία έγκυρη θεραπευτική επιλογή. Παρόλα αυτά ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η συμμόρφωση του ασθενή στην θεραπεία όταν χορηγείται από το στόμα, και για το λόγο αυτό
η αλλαγή προς την ενδοφλέβια θεραπεία συστήνεται για
τις περιπτώσεις που η μη συμμόρφωση στη θεραπεία από
το στόμα φαίνεται ύποπτη. Επιπλέον, τα διφωσφονικά από
το στόμα έχουν μελετηθεί σε μικρότερες μελέτες από ότι
το ζολεδρονικό οξύ. Υπάρχουν επίσης κάποιες αποδείξεις
ότι το ζολεδρονικό οξύ μειώνει το ρυθμό επανεμφάνισης
του όγκου σε προ- και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που
λαμβάνουν θεραπεία με ΑΙ [67], και ότι η αποτελεσματικότητα του στην πρόληψη επαγόμενης από του ΑΙ οστικής
απώλειας είναι ήδη καλά τεκμηριωμένη [65-73]. Τέτοια
επίδραση, αναφορικά με τη μείωση της επανεμφάνισης,
δεν έχει αναφερθεί για άλλα αντιεπαναρροφητικά φάρμακα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, ιδιαίτερα για
τη δενοσουμάμπη, η οποία αποτελεί τη νεότερη αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή, περισσότερο αποτελεσματική από το ζολεδρονικό οξύ σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις [90]. Η διάρκεια θεραπείας με διφωσφονικά ή
δενοσουμάμπη θα πρέπει να είναι ίδια με τη διάρκεια χορήγησης ΑΙ, αν και η παρατεταμένη επίδραση του ζολεδρονικού οξέως στην οστική μάζα συναινεί υπέρ μίας συντομότερης διάρκειας θεραπείας (δηλ. 3 έτη) [65-69].
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Ανασκόπηση

Επιπολασμός, παθοφυσιολογία, διάγνωση και
θεραπεία της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με
καρκίνο του στομάχου
Χ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, E. ΜΠΑΛΛΑΣ, Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΙΜΙΔΗΣ, Ι. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
A’ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Περίληψη
Η οστεοπόρωση σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου συχνά περνά απαρατήρητη παρόλο τον υψηλό επιπολασμό της. Εάν λάβουμε
υπόψιν μας ότι η ηλικία, η υποθρεψία, οι χρόνιες παθήσεις η χημειοθεραπεία και η γαστρεκτομή αποτελούν παράγοντες κινδύνου
εμφάνισης οστεοπόρωσης, είναι λογικό να σκεφτούμε τον υψηλό επιπολασμό της στους ασθενείς με καρκίνο του στομάχου. Πολλοί από
αυτούς υποφέρουν από ραχιαλγία και παθολογικά κατάγματα εξαιτίας της οστεοπόρωσης. Τα κατάγματα αυτά επιφέρουν συνοσηρότητες,
κακή ποιότητα ζωής και αύξηση του κόστους υγείας. Η 5ετής επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του στομάχου κυμαίνεται σε ένα ποσοστό
περίπου 55,6%. Σε αυτούς τους ασθενείς επιμέρους προβλήματα όπως η οστεοπόρωση είναι πολύ σημαντικό να εξαλείφονται. Η διάγνωση
και η θεραπεία της οστεοπόρωσης έχει αποτελέσει αντικείμενο μελετών με πολύ καλά αποτελέσματα τόσο σε μεταεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες, όσο και σε ηλικιωμένους άντρες ενώ τελευταία πολύ ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από την χρήση διφωσφωνικών σε
ασθενείς με οστεοπόρωση που πάσχουν από καρκίνο του στομάχου.
Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος στομάχου, Οστεοπόρωση

Incidence, pathophysiology, diagnosis and treatment of
osteoporosis in patients with stomach cancer
C. ΜARKOPOULOS, E. BALLAS, Ν. STAVROPOULOS, Ε. ΜIMIDIS, I. CHRISTOGIANNIS, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School, ATTIKON University Hospital, Athens Greece
Summary
Osteoporosis in gastric cancer patients is often neglected despite its high prevalence. The prevalence of osteoporosis in gastric
cancer patients is high because of the many risk factors such as old age, malnutrition, chronic disease, chemotherapy, decreased
body mass index and gastrectomy. Many of these patients suffer from back pain and pathological fractures related to osteoporosis.
Fractures have obvious associated morbidities, negative impact on quality of life, and an increase of health costs. The 5-year survival
rate of gastric cancer is >55.6% and in these patients, it is very important to eliminate common sequelae such as osteoporosis.
Diagnosis and therapy of osteoporosis is well established and many therapeutic agents have been shown to be effective and safe
not only in postmenopausal females but also in elderly males. Recently, there is very encouraging results from the use of bisphosphonates
for the treatment of gastric cancer patients with osteoporosis.
Keywords: Stomach cancer, Οsteoporosis

Εισαγωγή
Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί έναν από τους
συχνότερους τύπους καρκίνου παγκοσμίως. Αν και
ο επιπολασμός του μειώνεται αποτελεί ακόμα και σήμερα την δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Αυξη-

μένη συχνότητα παρατηρείται στην Ανατολική Ασία
σε χώρες όπως η Κορέα [1]. Αν και η πρόγνωση του
στις δυτικές κοινωνίες είναι πτωχή, η πενταετής επιβίωση στους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε χειρουργική θεραπεία στην Κορέα είναι 55,6%. Σε περιπτώσεις πρώιμης διάγνωσης της νόσου, το ποσοστό επιOστούν 193
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βίωσης μπορεί να φτάσει ακόμα και το 90% ανάλογα
τον χρόνο της χειρουργικής αντιμετώπισης [2].
Παρόλα αυτά, οι επιπλοκές της χειρουργικής θεραπείας είναι αρκετές. Απώλεια βάρους, υποθρεψία, αναιμία και οστεοπόρωση είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα μετά από γαστρεκτομή [3]. Η πλειοψηφία των ασθενών με καρκίνο του στομάχου εμφανίζουν επιμέρους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
οστεοπόρωσης, όπως η μεγάλη ηλικία, οι διαταραχές
της θρέψης, το ιστορικό χημειοθεραπείας, ο χαμηλός
δείκτης μάζας σώματος και η γαστρεκτομή [4].
Ο επιπολασμός της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με
καρκίνο του στομάχου ηλικίας άνω των 50 ετών φτάνει
ως και το 38,5% σε ασιατικούς πληθυσμούς [5]. Η συνεργική δράση της γαστρεκτομής και των λοιπών παραγόντων κινδύνου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
των οστεοπορωτικών καταγμάτων τόσο στο ισχίο όσο
και στην σπονδυλική στήλη.
Η Αμερικανική Ένωση Γαστρεντερολογίας συνιστά
την διενέργεια ελέγχου οστεοπόρωσης σε ασθενείς
που πάσχουν από καρκίνο του στομάχου όταν συνδυάζουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ασθενείς με ιστορικό χαμηλής ενέργειας
κατάγματος όπως κατάγματα σπονδυλικής στήλης, σε
όλες τις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, σε άνδρες
ηλικίας άνω των 50 ετών, σε περιπτώσεις υπογοναδισμού και σε ασθενείς τουλάχιστον 10 έτη μετά από
γαστρεκτομή [4].
Σε αυτό το άρθρο αναλύεται ο επιπολασμός, η παθοφυσιολογία, η διάγνωση και η αντιμετώπιση της
οστεοπόρωσης σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου
καθώς και σε ασθενείς μετά διενέργεια γαστρεκτομής. Σκοπός είναι η κατανόηση μιας πρακτικής διαγνωστικής προσέγγισης της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με γαστρικό καρκίνο καθώς και η αναφορά κατευθυντήριων οδηγιών αντιμετώπισής της.

Επιπολασμός
Σε μια μελέτη από την Κορέα, το 39,6% των ασθενών με καρκίνο του στομάχου εμφάνισαν οστεοπόρωση με βάση τη μέθοδο μέτρησης οστικής πυκνότητας DΕXA [5]. Από αυτούς το 29,8% των αντρών
και το 54,5% των γυναικών εμφάνισαν οστεοπόρωση
σε μετρήσεις στην οσφυϊκή μοίρα, ενώ στον αυχένα
του μηριαίου είναι 11,9% και 26,3% αντίστοιχα. Στον
γενικό πληθυσμό τα αντίστοιχα ποσοστά εμφάνισης
οστεοπόρωσης για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών
ήταν για μεν τους άντρες 5,9% σε μετρήσεις στον αυ194 Oστούν

χένα του μηριαίου και 6,5% στην οσφυϊκή μοίρα και
για τις γυναίκες 12,4% και 40,1% αντίστοιχα [6].
Σε άλλες μελέτες σε ασθενείς που υπεβλήθησαν
σε γαστρεκτομή είτε λόγω καρκίνου του στομάχου
είτε λόγω πεπτικού έλκους τα ποσοστά εμφάνισης
οστεοπόρωσης κυμαίνονταν από 10-61% στον αυχένα του μηριαίου και 22-37% στην οσφυϊκή μοίρα [7,8].
Σύμφωνα με τα παραπάνω η διενέργεια γαστρεκτομής
φαίνεται να συσχετίζεται σημαντικά με την απώλεια
οστικής πυκνότητας.
Σε μια άλλη μελέτη το 18% των ασθενών με καρκίνο
του στομάχου εμφάνισαν ένα οστεοπορωτικό κάταγμα
ενώ το 45,9% παραπονέθηκαν για οσφυαλγία [5]. Σε
μια μελέτη πληθυσμού στις Η.Π.Α. σε 438 ασθενείς
που υπεβλήθησαν σε γαστρεκτομή, η συχνότητα κατάγματος ήταν 25% για το ισχίο και 40% για την σπονδυλική στήλη με σχετικό κίνδυνο εμφάνισης 2,5 και 4,7
αντίστοιχα για τις δύο περιοχές [9]. Σε μια μελέτη κοορτής σε άνδρες από την Σουηδία, οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε γαστρεκτομή είχαν υψηλότερό κίνδυνο
κατάγματος (40% σε επεμβάσεις τύπου Billroth I και
33% σε επεμβάσεις τύπου Billroth II) σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου (12%) [10], ενώ σύμφωνα με τους Klein
et al ασθενείς με χρόνο παρακολούθησης έως 9 έτη
μετά από γαστρεκτομή παρουσίασαν κατά μέσο όρο
1,7 σπονδυλικά κατάγματα σε σύγκριση με ένα μέσο
όρο 0,6 καταγμάτων στην ομάδα ελέγχου [11].

Παθογένεια
Η ακριβής παθογένεια της οστεοπόρωσης στον
καρκίνο του στομάχου είναι άγνωστη. Παράγοντες
που συντελούν στην εμφάνιση της νόσου είναι η μεγάλη ηλικία, το γυναικείο φύλο, η δυσαπορρόφηση
καθώς και η ίδια η κακοήθεια και η θεραπεία αυτής.
Η δυσαπορρόφηση πριν και μετά το γαστρικό bypass
φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Η ανεπάρκεια σε
στοιχεία όπως το ασβέστιο, ο φώσφορος, η βιταμίνη
D, ο σίδηρος και οι πρωτεΐνες απαντώνται συχνά σε
ασθενείς μετά γαστρεκτομή. Η πτωχή απορρόφηση
της βιταμίνης D και του ασβεστίου οδηγούν σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ο οποίος αυξάνει
την οστική απορρόφηση. Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδα
βιταμίνης D ή η υποασβεστιαιμία επηρεάζουν την οστική εναλλαγή οδηγώντας σε οστεομαλακία ή οστεοπόρωση. Η χημειοθεραπεία επηρεάζει επίσης τον
οστικό μεταβολισμό όπως συμβαίνει και σε άλλες μορφές καρκίνου χωρίς να υπάρχουν ακόμα επαρκείς
ενδείξεις για την αιτία που συμβαίνει αυτό.

Οστεοπόρωση σε ασθενείς με καρκίνο στομάχου

Διαταραχές απορρόφησης και θρέψης
Η αφαίρεση του άντρου του στομάχου με συνοδό
αναστόμωση είτε με το δωδεκαδάκτυλο ( Billroth I)
είτε με την νήστιδα (Billroth II) διαταράσσει την φυσιολογία του γαστρεντερικού με αποτέλεσμά διαταραχές
απορρόφησης του ασβεστίου. Μια μελέτη έδειξε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο 7,3% των ασθενών που
υπεβλήθησαν σε γαστρεκτομή σε σύγκριση με 0,5%
της ομάδας ελέγχου [12]. Παρόλα αυτά, στην κλινική
πράξη, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στους ασθενείς μετά από γαστρεκτομή γιατί κατά μέσο όρο σε αυτούς τους ασθενείς παρατηρούνται επίπεδα ασβεστίου στα κατώτερα φυσιολογικά [13].
Μετά από γαστρεκτομή οι ασθενείς συχνά υποφέρουν από στεατόρροια με αποτέλεσμα διαταραχές
στην απορρόφηση της βιταμίνης D [14]. Σε κλινικές
ωστόσο μελέτες η δυσαπορρόφηση της βιταμίνης D
ήταν ήπια. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι μετά από γαστρεκτομή οι ασθενείς τροποποιούν την διατροφή
τους με αποτέλεσμα τα χαμηλά επίπεδα 25-OH βιταμίνης D να οφείλονται εν μέρει σε χαμηλή πρόληψη
αυτής [14]. Επιπλέον και ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών παίζει σημαντικό ρόλο εάν λάβουμε υπόψιν μας
την συμμετοχή του στην διαμόρφωση του κολλαγόνου
του οστού. Διαταραχές πρόσληψης πρωτεϊνών συμβάλλουν στην οστική νόσο μετά γαστρεκτομή [3,15].
Οι ασθενείς με καρκίνο του στομάχου φαίνεται να
έχουν μεγαλύτερες ανάγκες στα παραπάνω θρεπτικά
συστατικά παρόλο που το σωματικό βάρος και η διατροφή σταθεροποιούνται μετά από καιρό μετά από
γαστρεκτομή. Άλλωστε η χαμηλή οστική πυκνότητα
σχετίζονται επίσης και με τις μεταβολές του βάρους
στους πρώτους 12 μήνες [16].

Υπερπαραθυρεοειδισμός
Ο υπερπαραθυρεοειδισμός έχει άμεση σχέση με
την εμφάνιση οστεοπόρωσης. Η παραθορμόνη προκαλεί αύξηση του παράγοντα RANKL με αποτέλεσμα
την διέγερση των οστεοκλαστών προκαλώντας οστεοπενία είτε οστεοπόρωση [17].
Πρόσφατα οι Beck et al βρήκαν αυξημένα επίπεδα
παραθορμόνης σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε γαστρεκτομή λόγω καρκίνου του στομάχου [16]. Οι
ασθενείς με τα υψηλότερα επίπεδα PTH εμφάνισαν
μεγαλύτερη απώλεια οστικής πυκνότητας στην ΟΜΣΣ
και στο ισχίο το πρώτο έτος μετά την γαστρεκτομή.
Κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο οι δείκτες

οστικής απορρόφησης αυξήθηκαν χωρίς όμως ταυτόχρονη αύξηση των δεικτών οστικού αναβολισμού.
Αυτό σημαίνει ότι η απώλεια οστού μετά την επέμβαση
είναι αποτέλεσμα ανισσοροπίας μεταξύ οστικής δημιουργίας και οστικής απορρόφησης. Τα επίπεδα παραθορμόνης καθώς και οι δείκτες οστικής απορρόφησης και οστικού αναβολισμού επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα ένα έτος μετά την γαστρεκτομή,
γεγονός που σηματοδοτεί την επαναφορά της οστικής
εναλλαγής σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Σημαντικές
συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ της επί τοις εκατό μεταβολής της BMD και τα επίπεδα της παραθορμόνης από την έναρξη μέτρησής τους έως και 12 μήνες
μετεγχειρητικά. Σε μια μελέτη σε ζώα, η ολική γαστρεκτομή είχε σαν αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου και βιταμίνης D και αυξημένα επίπεδα PTH σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου. Σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, χαμηλά επίπεδα 1,25
διυδροξυβιταμίνης D μπορούν να αναστραφούν
με κατάλληλη διατροφή, όπως από του στόματος συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D [18].

Χημειοθεραπεία
Πολλές από τις θεραπείες καρκίνου, όπως η ορμονική θεραπεία, η χημειοθεραπεία, καθώς και η ακτινοθεραπεία επηρεάζουν τον μεταβολισμό των οστών
[19]. In vitro έχει φανεί ότι η χρήση χημειοθεραπευτικών παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία των οστεοβλαστών οδηγώντας σε μείωση του
αριθμού τους [20]. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι
χημειοθεραπευτικοί παράγοντες για τον καρκίνο του
στομάχου είναι η ντοξιφλουριδίνη και η σισπλατίνη. Η
5-φθοριοουρακίλη έχει αναφερθεί ότι προκαλεί απόπτωση των οστεοβλαστών σε ζωικά μοντέλα [21]. Η
θεραπεία με σισπλατίνη έδειξε αυξημένη δραστηριότητα των οστεοκλαστών και καθυστέρηση στην οστική
εναπόθεσης κατά τη διάρκεια της φάσης ανακατασκευής σε ένα ζωικό μοντέλο [22]. Τα επίπεδα δεικτών
οστικού σχηματισμού ήταν γενικά χαμηλότερα για
τους ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία σε σχέση
με τους ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε αυτή [16].
Εν κατακλείδι, η συστηματική συμπληρωματική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου μετά από γαστρεκτομή μπορεί να ευθύνεται για την μείωση των δεικτών του οστικού σχηματισμού κατά την
πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο και να συμβάλλουν
στην απώλεια οστικής μάζας στην συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.
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Άλλοι παράγοντες
Φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, όπως ο παράγοντας
νέκρωσης όγκων-α (TNF-α), ιντερλευκίνη-6 (IL-6), και
ιντερλευκίνη-1 (IL-1), συχνά είναι αυξημένα σε ασθενείς με νόσο του γαστρεντερικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων αυτών με καρκίνο του στομάχου
[23]. Ο TNF-α αναστέλλει τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών από πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα καθώς
και την έκφραση ενός μεταγραφικού παράγοντα ζωτικής σημασίας που απαιτείται για την διαφοροποίηση
των οστεοβλαστών. Ο TNF-α επάγει την διαφοροποίηση των οστεοκλαστών αυξάνοντας την οστική απορρόφηση ενώ αναστέλλει τη σύνθεση κολλαγόνου in
vitro. Επίσης αναστέλλει τη δράση της 1,25 (ΟΗ) βιταμίνης D μέσω της ενεργοποίησης ενός αναστολέα
του πυρηνικού της υποδοχέα που ανταγωνίζεται τη
δράση της βιταμίνης D [24]. Ωστόσο, αναφορές σχετικά με τη σχέση του μεταβολισμού των οστών και των
κυτταροκινών σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου
είναι λιγοστές.

Διάγνωση
Οι ασθενείς με καρκίνο του στομάχου ηλικίας άνω
των 50 ετών θα πρέπει να ελέγχονται για την ύπαρξη
οστεοπόρωσης με την μέθοδο DΕXA. Ορισμένοι
ασθενείς με πολλούς παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση θα πρέπει να υποβάλλονται και σε εργαστηριακό έλεγχο ο οποίος θα περιλαμβάνει την μέτρηση
των επιπέδων ασβεστίου, φωσφόρου, 25 υδρόξυ βιταμίνης D, παραθορμόνης, οιστρογόνων στις γυναίκες και τεστοστερόνης στους άνδρες ενώ απαραίτητος είναι και ο προσδιορισμός των δεικτών του οστικού
μεταβολισμού.
Δεν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο οστεοπόρωσης στους ασθενείς με καρκίνο του
στομάχου. Η αμερικανική γαστρεντερολογική εταιρεία
συνιστά την διενέργεια DΕXA στους ασθενείς αυτούς
όταν: α)είναι ηλικίας άνω των 50 ετών καθώς και σε
όλες τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, β) συνυπάρχει ιστορικό κατάγματος χαμηλής ενέργειας όπως κατάγματος σπονδυλικής στήλης, γ)αναφέρεται ιστορικό
υπογοναδισμού [4]. Η εταιρεία οστικού μεταβολισμού
της Κορέας προτείνει τον έλεγχο με DΕXA και σε περιπτώσεις δυσαπορρόφησης ή προηγηθείσας χημειοθεραπείας [25].
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνδέονται με
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αυξημένο καταγματικό κίνδυνο στους οστεοπορωτικούς ασθενείς [26]. Ωστόσο ειδικοί παράγοντες κινδύνου για τους οστεοπορωτικούς ασθενείς με καρκίνο του στομάχου δεν έχουν ακόμα καθιερωθεί. Σίγουρα ρόλο παίζουν το χαμηλό σωματικό βάρος, το
ιστορικό καπνίσματος και μειωμένης φυσικής δραστηριότητας, η χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου, η χρήση
κορτικοειδών, το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης καθώς και το ατομικό αναμνηστικό χαμηλής ενέργειας καταγμάτων. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη
συμπεραίνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών
με καρκίνο του στομάχου θα πρέπει να υποβάλλονται
προληπτικά σε DΕXA.
Η μέθοδος DEXA αποτελεί την μέθοδο εκλογής για
την διάγνωση της οστεοπόρωσης [4,26]. Ο ορισμός
της οστεοπόρωσης τίθεται με βάση την τιμής της οστικής πυκνότητας σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [26]. Πολλές
επιδημιολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση
μεταξύ χαμηλού Τ-score στις μετρήσεις DΕXA και
υψηλού κινδύνου κατάγματός με τον καταγματικό κίνδυνο να διπλασιάζεται για κάθε μείωση της οστικής
πυκνότητας κατά μια σταθερά αποκλίσεως.
Επιπλέον σε ασθενείς με κίνδυνο δυσαπορρόφησης θα πρέπει να μετράται η 25-υδρόξυ-βιταμίνη D. Οι
φυσιολογικές τιμές της στο αίμα είναι 30 ng/ml, ενώ
σε τιμές χαμηλότερες υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης
δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμού [18]. Τα επίπεδα του δραστικού μεταβολίτη 1,25 διυδρόξυ-βιταμίνη
D δεν συσχετίζονται με τα αποθέματα διατροφής
και δεν χρειάζεται να υπολογίζονται.
Η μέτρηση των επιπέδων της PTH ορού και 24ωρη μέτρηση ασβεστίου στα ούρα γίνεται σε συγκεκριμένους ασθενείς. Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στα ούρα
μπορεί να παρατηρηθούν σε ασθενείς με σοβαρή δυσαπορρόφηση ενώ και η μέτρηση των επιπέδων βιταμίνης D μπορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση της θεραπείας υποκατάστασης.

Αντιμετώπιση
Ο αλγόριθμος αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης
στους ασθενείς με καρκίνο του στομάχου φαίνεται στο
Σχήμα 1. Όλοι οι ασθενείς με Τ-scores μεταξύ -1 και 2,5 έχουν αυξημένο καταγματικό κίνδυνο και θα πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D. Επιπρόσθετα σε ασθενείς με Τ-score -2,5 ενδείκνυται η έναρξη χορήγησης διφωσφονικών. Οι εν-

Οστεοπόρωση σε ασθενείς με καρκίνο στομάχου

Σχ. 1. Αλγόριθμος αντιμετώπισης οστεοπόρωσης σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου.

δείξεις φαρμακευτικής αγωγής σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών φαίνονται στο Σχήμα 1.
Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με καρκίνο του στομάχου μετά γαστρεκτομή εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο
τόσο για κατάγματα ισχίου όσο και για κατάγματα
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης [10,11]. Ο
πρώτος στόχος στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
στους ασθενείς αυτούς είναι η αποκατάσταση ομαλής
θρέψης και η πρόληψη του υπερπαραθυρεοειδισμού
που οδηγεί σε απώλεια οστού με τελικό στόχο την πρόληψη των καταγμάτων και την διατήρηση της υγείας
και της ποιότητας ζωής των συγκεκριμένων ασθενών.

Άσκηση
Η φυσική άσκηση είναι απαραίτητη για την δημιουργία νέου οστού και την διατήρηση της οστικής πυκνό-

τητας κατά τη διάρκεια της ζωής. Ασκήσεις φόρτισης
φαίνεται να σχετίζονται με μικρή αύξηση στην οστική
πυκνότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του σκελετού.
Το περπάτημα δεν φαίνεται να επηρεάζει την οστική
πυκνότητα, βελτιώνει όμως την μυϊκή λειτουργικότητα,
την ισορροπία και ίσως ελαττώνει τον κίνδυνο κατάγματος λόγω λιγότερων πτώσεων.

Διατροφή, ασβέστιο και βιταμίνη D
Συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D απαιτείται κατά κανόνα στους ασθενείς με καρκίνο του στομάχου μιας και σπάνια καλύπτονται οι ημερήσιες ανάγκες από τη διατροφή και μόνο. Οι ημερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο είναι για μεν τους άνδρες
και τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 1 γρ. και 1-1,5
γρ για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [25,27]. Όταν
κατά μέσο όρο η ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου σε
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άτομα άνω των 50 ετών είναι 500 mg, οι ασθενείς με
καρκίνο του στομάχου θα χρειαστούν 500 με 1000
mg συμπληρωματική χορήγηση.
Όσον αφορά την βιταμίνη D οι ημερήσιες ανάγκες
των 400 IU είναι προφανώς ανεπαρκείς με το Εθνικό
Ίδρυμα Οστεοπόρωσης να συνιστά συμπληρωματική
χορήγηση 800-1000 IU ημερησίως. Πολλοί ασθενείς
μάλιστα που παρουσιάζουν διαταραχές στην απορρόφηση της βιταμίνης D χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερες δόσεις συμπληρώματος. Εάν η αρχική τιμή 25
υδρόξυ-βιταμίνης D είναι χαμηλότερη από 15 ng/ml
οι περισσότερες οδηγίες συστήνουν την συμπληρωματική χορήγηση 50000 UI ανά εβδομάδα για 8-12
εβδομάδες και κατόπιν νέα μέτρηση [18]. Στόχος είναι
η διατήρηση επιπέδων 25 υδρόξυ-βιταμίνης D σε τιμές
άνω των 30 ng/ml. Υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D
πιθανόν να συσχετίζονται και με επιπλέον οφέλη για
την υγεία [18]. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκινά
συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης
D σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά επειδή
η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει υπασβεστιαιμία.
Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του στομάχου
παρουσιάζουν ταχεία απώλεια βάρους κατά την άμεση
μετεγχειρητική περίοδο. Μπορούν επίσης να εμφανίσουν έλλειψη όρεξης, δυσπεψία, διαταραχές της κινητικότητας του εντέρου και δυσφαγία [3]. Στους ασθενείς αυτούς φαίνεται να συνδυάζεται χαμηλή πρόσληψη τροφής με συνοδό ανεπαρκή απορρόφηση των
θρεπτικών συστατικών Η μέση ενεργειακή ανισορροπία είναι περίπου 390 kcal/d 6 μήνες μετά από την γαστρεκτομή και περίπου 310±50 kcal/δ 5 χρόνια μετά
την επέμβαση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 10% απώλεια βάρους στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο.
Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η απώλεια βάρους 10% οδήγησε σε 1-2% οστική απώλεια σε διάφορες περιοχές του σκελετού. Έτσι, η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη για την πρόληψη της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με γαστρικό καρκίνο.

Φαρμακευτικές παρεμβάσεις
Τα διφωσφονικά, οι εκλεκτικοί ρυθμιστές των υποδοχέων των οιστρογόνων, η καλσιτονίνη, η τεριπαρατίδη και τα οιστρογόνα μειώνουν τον κίνδυνο κατάγματος σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Το FDA έχει εγκρίνει τις συγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές τόσο
για την θεραπεία όσο και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης [25]. Ωστόσο μόνο τα διφωσφονικά έχουν
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε κλινικές δο198 Oστούν

κιμές σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου [28].
Τα διφωσφονικά είναι σταθερά ανάλογα του πυροφωσφορικού. Οι παράγοντες αυτοί εμποδίζουν την
οστική απορρόφηση ελαττώνοντας την κινητοποίηση
και την δραστηριότητα των οστεοκλαστών και αυξάνοντας την απόπτωση αυτών [29,30]. Το οστό που διαμορφώνεται κατά την λήψη των διφωσφoνικών είναι
ιστολογικά φυσιολογικό.
Ο Iwamoto και η ομάδα του ανέφεραν την επιτυχή
θεραπεία με αλενδρονάτη (5 mg ημερησίως και 35 mg
την εβδομάδα) σε 24 οστεοπορωτικούς ασθενείς μετά
από γαστρεκτομή [28]. Η οστική πυκνότητα στην
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αυξήθηκε κατά 5,2% με συνοδό μείωση των επιπέδων του N-τελοπεπτιδίου (ΝTx) κατά 27% στους 3 μήνες μετά την
έναρξη της αγωγής και της αλκαλικής φωσφατάσης
κατά 11,2 % στα 2 έτη.
Η αλενδρονάτη ενδείκνυται για την πρόληψη (5 mg
ημερησίως ή 35 mg την εβδομάδα) και τη θεραπεία
(10 mg ημερησίως ή 70 mg την εβδομάδα) της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [31].
Έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την οστική μάζα και οδηγεί
σε μείωση της συχνότητας των καταγμάτων του ισχίου και της σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς με οστεοπόρωση. Συνδέεται ακόμα με αύξηση της οστικής
μάζας στους άνδρες, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
της οστεοπόρωσης που προκαλείται από κορτικοειδή
καθώς και στη νόσο Paget των οστών τόσο σε άνδρες
όσο και σε γυναίκες [31].
Η αποτελεσματικότητα της αλενδρονάτης στην αύξηση της οστικής μάζας φαίνεται και σε ακόμα μια τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη σε ασθενείς με τουλάχιστον ένα εμφανές ακτινολογικά σπονδυλικό κάταγμα όπου η λήψη της ελάττωσε στατιστικά σημαντικά
την εμφάνιση και άλλου σπονδυλικού κατάγματος, κατάγματος ισχίου και κατάγματος πηχεοκαρπικής στα
3 έτη μετά την έναρξη χορήγησής της. Σε γυναίκες
που είχαν μπει σε εμμηνόπαυση τουλάχιστον έξι μήνες, η χορήγηση αλενδρονάτης σταμάτησε την οστική
απώλεια στην σπονδυλική στήλη, το ισχίο και τον ολικό
σκελετό και μείωσε το ρυθμό οστικής απώλειας στο
αντιβράχιο κατά 50% [32].
Η βιοδιαθεσιμότητα από την από του στόματος χορήγηση της ουσίας είναι χαμηλή (1-3% της συνολικής
δόσης). Για την επίτευξη μέγιστης απορρόφησης και
καλύτερης ανοχής από τον ασθενή, συνίσταται η λήψη να γίνεται με ταυτόχρονη λήψη νερού και να αποφεύγεται η χορήγηση τροφής και άλλων υγρών για
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τουλάχιστον τριάντα λεπτά μετά. Σε περίπτωση μή
σωστής λήψης αυξάνεται η πιθανότητα ανεπιθύμητων
ενεργειών και κακής απορρόφησης. Η συχνότερη
παρενέργεια είναι η εμφάνιση δυσπεψίας και κοιλιακού άλγους. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν την οισοφαγίτιδα και την υπασβεστιαιμία ιδιαίτερα σε ασθενείς με ανεπάρκεια ασβεστίου και βιταμίνης D ή νεφρική ανεπάρκεια και δευτεροπαθή
υπερπαραθυρεοειδισμό. Η αντιμετώπιση της υποασβεστιαιμίας γίνεται με χορήγηση 1.000 mg ασβεστίου και 800 ~1.000 IU βιταμίνης D ημερησίως πριν
από τη λήψη διφωσφονικών. Ιδιαίτερα ανησυχητικές
είναι οι ενδείξεις εμφάνισης οστεονέκρωσης της γνάθου σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά [30].
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία αυτών
των ασθενών (87%) λάμβαναν πολύ υψηλές
δόσεις διφωσφονικών για άλλες ενδείξεις και όχι για
οστεοπόρωση.
Δύο άλλα διφωσφονικά, το ζολεδρονικό οξύ και η
παμιδρονάτη χρησιμοποιούνται ενδοφλεβίως και εμφανίζουν λιγότερες γαστρεντερικές διαταραχές. Η
χρήση της παμιδρονάτης συσχετίζεται με καλή αποτελεσματικότητα και μικρότερη συχνότητα εμφάνισης
γαστρεντερικών διαταραχών σε ασθενείς με καρκίνο
του στομάχου. Τα διφωσφονικά που χορηγούνται παρεντερικά μπορεί να προκαλέσουν μια οξεία αντίδραση τύπου γριππώδους συνδρομής σε 20-22% των
ασθενών με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης της ανεπιθύμητης αυτής ενέργειας με επαναλαμβανόμενες
δόσεις. Η ταχεία έγχυση παμιδρονάτης ή ζολεδρονικού οξέος μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια
σε σπάνιες περιπτώσεις. Το FDA έχει επιτρέψει την
χορήγηση αυτών σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης
άνω των 35 ml/min.

Οι ασθενείς με γαστρικό καρκίνο θα πρέπει να ελέγχονται για την ύπαρξη πιθανών παραγόντων κινδύνου
για οστεοπόρωση και να υποβάλλονται σε μέτρηση της
οστικής τους πυκνότητας με την μέθοδο DΕXA σύμφωνα
με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς παρουσιάζουν πολύ υψηλό επιπολασμό
οστεοπόρωσης. Παρόμοια με την ιδιοπαθή ή άλλες δευτερογενείς μορφές οστεοπόρωσης οι ασθενείς που υποβάλλονται σε γαστρεκτομή παρουσιάζουν συχνά προβλήματα οσφυαλγίας και παθολογικών καταγμάτων. Μεγάλος αριθμός ασθενών που υφίστανται ένα κάταγμα
ισχίου δεν ανακτούν πλήρως την κινητικότητα τους, συχνά έχουν ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι με
συνέπεια σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Η εκτίμηση της οστικής πυκνότητας με την μέθοδο DΕXA χρησιμοποιείται για την διάγνωση της οστεοπόρωσης
και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της
θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου. Ο θεραπευτικός αλγόριθμος που επισημαίνεται σε αυτό το
άρθρο παρουσιάζει αποτελεσματικές και καλά ανεκτές
θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς με γαστρικό
καρκίνο. Η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D χρησιμοποιείται ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με διφωσφονικά.
Η καλύτερη θεραπεία καθώς και το πιο αξιόπιστο πρόγραμμα πρόληψης της οστεοπόρωσης στους συγκεκριμένους ασθενείς δεν έχουν ακόμα καθοριστεί με σαφήνεια λόγω ανεπαρκών ενδείξεων. Περαιτέρω έρευνα
απαιτείται για τον καθορισμό του καταγματικού κινδύνου
σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου. Επιπλέον προοπτικά δεδομένα είναι αναγκαία προκειμένου να καθοριστεί
η πιο αποτελεσματική και ασφαλής φαρμακευτική παρέμβαση με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ζωής σε αυτούς
τους ασθενείς με σημαντικό προσδόκιμο επιβίωσης.
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Η χρήση των διφωσφονικών σε γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας
Γ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΣΤ’ Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Α. “ΚΑΤ”
Περίληψη
Αν και η οστεοπόρωση είναι ένα μείζων θέμα για τη δημόσια υγεία, δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και
παρέμβαση στην προεμμηνοπαυσιακή ηλικία. Πάνω από το 50% των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας θα έχουν μία δευτεροπαθή
αιτία, με πιο κοινή τη νευρογενή ανορεξία, ενδοκρινικές διαταραχές και χρήση γλυκοκορτικοειδών. Τα διφωσφονικά, εκτός από την
ευρεία χρήση τους για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, χρησιμοποιούνται επίσης για την αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας, που
σχετίζεται με κακοήθεια και την πρόληψη της επανεμφάνισης της κακοήθους υπερασβεστιαιμίας. Δεδομένου ότι τα διφωσφονικά διαπερνούν
τον πλακούντα, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλειά τους στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, λόγω του κινδύνου
εμφάνισης τοξικότητας στο έμβρυο σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει δυσμενείς επιδράσεις της θεραπείας με
διφωσφονικά στο έμβρυο, κυρίως στο σκελετό. Οι σποραδικές αναφορές στη βιβλιογραφία περιπτώσεων, που έκαναν χρήση διφωσφονικών
κατά την κύηση, δεν ανέδειξαν αναπτυξιακές και σκελετικές ανωμαλίες, εκτός από νεογνική υπασβεστιαιμία. Η διαχείριση των γυναικών
αναπαραγωγικής ηλικίας με οστεοπόρωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στον εντοπισμό της αιτίας και την αντιμετώπισή της, όπου είναι
δυνατόν. Η χρήση φαρμακευτικής αγωγής (όπως τα διφωσφονικά) υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά.
Λέξεις κλειδιά: Διφωσφονικά, Αναπαραγωγική ηλικία, Οστεοπόρωση

Τhe use of bisphosphonates in women of child bearing age
G. MYLONAKIS, CH. KYRIAKOPOULOS, G. ALEXIADIS
6th Orthopaedic department, “KAT” Ηospital
Summary
While osteoporosis is a major public health concern, there are no clear guidelines for diagnosis and intervention in the premenopausal
population. Over 50% of women of childbearing age with osteoporosis will have a secondary cause, the most common being, anorexia
nervosa, endocrine disorders and use of glucocorticoids. In addition to the widespread use of bisphosphonates for the treatment of
osteoporosis they are also used for the treatment of malignant hypercalcaemia and prevention of disease recurrence. Since bisphosphonates cross the placenta, concerns have been raised about their safety in women of childbearing age because of the risk of
toxicity to the fetus in case of pregnancy. Animal studies have shown unfavorable effects of bisphosphonate treatment on the fetus,
mainly in the skeleton. Sporadic reports in the literature of cases who used bisphosphonates during pregnancy did not show significant
developmental or bone density abnormalities except neonatal (reversible) hypocalcaemia. Management of women of childbearing
age with osteoporosis should focus on identifying the underlying cause and treating it where possible. The use of pharmacological
therapy (such as bisphosphonates) under other circumstances should be considered carefully.
Keywords: Βisphosphonates, Childbearing age, Osteoporosis

Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση είναι μία συστηματική σκελετική
νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική
μάζα, μικροαρχιτεκτονικές διαταραχές και ευθραυστότητα του οστίτη ιστού, καθώς και από μια σταθερή

αύξηση του καταγματικού κινδύνου [1]. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η οστεοπόρωση είναι αποτέλεσμα της επιταχυνόμενης οστικής εναλλαγής, λόγω ανεπάρκειας οιστρογόνων, ενώ στους ηλικιωμένους άντρες και γυναίκες η δυσαπορρόφηση της βιταμίνης D και ο δευτεροπαθής υπερπαραθυροειδιOστούν 201
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Εικ. 1. Χημική δομή και προέλευση των διφωσφονικών. Τα διφωσφονικά αποτελούν ενώσεις που έχουν δύο φωσφορικούς δεσμούς. Στο
μόριό τους έχει αντικατασταθεί η γέφυρα οξυγόνου (Ρ-O-Ρ), που είναι υψηλής ενέργειας, από δεσμό άνθρακα, που είναι σταθερότερος
ενεργειακά (Ρ-C-Ρ). Στη βασική μοριακή αλυσίδα (P-C-P) των διφωσφονικών υπάρχουν οκτώ πλευρικές αλυσίδες (θέσεις). Οι έξι καταλαμβάνονται από υδροξύλια (OΗ) και O. Οι υπόλοιπες δύο ενώνονται με το άτομο του άνθρακα (R1, R2). Η θέση R1 είναι υπεύθυνη για τη
φαρμακολογική δράση των ΔΦ. Από την αντικατάσταση αυτών των ριζών προκύπτουν διάφορα διφωσφονικά, με διαφορετικές βιοχημικές
και φαρμακολογικές ιδιότητες. Η φαρμακοδυναμική και η αντιοστεοκλαστική δράση αυτών των παραγώγων ποικίλλει σε αντιοστεοκλαστική
ισχύ για την ετιδρoνάτη (=1), την αλενδρονάτη (=5.000) και τη ριζεδρoνάτη (=10.000).

σμός μπορούν να επιτείνουν την οστική απώλεια. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η οστεοπόρωση διαγιγνώσκεται
όταν η οστική πυκνότητα (BMD) της σπονδυλικής στήλης ή του ισχίου είναι τουλάχιστον 2.5 σταθερές απόκλισης (SD) χαμηλότερη σε σχέση με το νέο ενήλικα
(Tscore ≤-2.5 ) [2,3].
Αντίθετα με τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η
οστεοπόρωση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Επιπλέον, οι περισσότερες
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες πάσχουν από κάποια
νόσο ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που μπορεί
να προκαλέσει πρώιμη οστική απώλεια. Οι καταστάσεις που συνηθέστερα σχετίζονται με την οστεοπόρωση σε νέες γυναίκες περιλαμβάνουν την προεμμηνοπαυσιακή ανεπάρκεια οιστρογόνων, τη νευρογενή
ανορεξία, την κοιλιοκάκη και την έκθεση σε φάρμακα,
κυρίως τα γλυκοκορτικοειδή [4-6]. Οι γυναίκες, οι
οποίες μετά από την κλινική εξέταση, τη λήψη του ιστορικού και το λεπτομερή βιοχημικό έλεγχο δεν ανήκουν
στην παραπάνω κατηγορία, θεωρείται ότι πάσχουν
από ιδιοπαθή οστεοπόρωση (IOP).
Η αντιμετώπιση των νέων γυναικών με χαμηλή μέτρηση της BMD ή χαμηλής βίας κατάγματα παραμένει
αντικείμενο έρευνας. Τα σύγχρονα διαθέσιμα φάρ202 Oστούν

μακα για την θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι γενικά
μη αποδεκτά σε γυναίκες που δυνητικά θα τεκνοποιήσουν, με μόνες εξαιρέσεις τη χορήγηση peros αλενδρονάτης και ριζενδρονάτης για την πρόληψη και θεραπεία της κορτιζονο-εξαρτώμενης οστεοπόρωσης.
Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλές μετρήσεις της BMD και χωρίς να έχουν υποστεί κάποιο κάταγμα, προτείνεται η
χορήγηση διφωσφονικών (ΔΦ) [7].

Διφωσφονικά: φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική
Τα διφωσφονικά (ΔΦ) αποτελούν ισχυρό αναστολέα της οστικής απορρόφησης από τους οστεοκλάστες. Έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην θεραπεία
της οστεοπόρωσης, αλλά και σε άλλα νοσήματα που
σχετίζονται με αυξημένη οστική εναλλαγή [8]. Τα ΔΦ
παρουσιάζουν αυξημένη χημική συγγένεια μόνο για
τον οστίτη ιστό, αυξάνουν την BMD, μειώνουν τους
δείκτες οστικής εναλλαγής, όπως και τον κίνδυνο
οστεοπορωτικού κατάγματος. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι αποτελούν την πιο σημαντική και δραστική κατηγορία φαρμάκων για την θεραπεία οστικών μεταβολικών νοσημάτων, ακόμα και σε νέους ενήλικες,
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Εικ. 2. Α. Δράση των αζωτούχων ΔΦ παρεμβαίνοντας στον κύκλο του μεβαλονικού οξέος αναστέλλοντας την πρενυλίωση και ενεργοποίηση
ενζύμων απαραίτητων για την οστεοαπορροφητική δραστηριότητα των οστεοκλαστών. Β. Ενδοκύττωση των μη αζωτούχων ΔΦ στην επιφάνεια
των οστών από τους οστεοκλάστες οδηγώντας στην απόπτωσή τους.

όπως η νόσος Paget και η ατελής οστεογένεση [810]. Τα ενδοφλέβια ΔΦ χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της κακοήθους υπερασβεστιαιμίας, στην ατελή
οστεογένεση, αλλά και στην πρόληψη οστικών βλαβών
σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, καρκίνο του μαστού και καρκίνο του προστάτη [10-14].
Από χημικής απόψεως, τα ΔΦ είναι συνθετικά ανάλογα του πυροφωσφορικού οξέος, ενός ενδογενούς
ρυθμιστή της οστικής επιμετάλλωσης, στη βασική δομή
του οποίου, στο δεσμό Ρ-O-Ρ, γίνεται αντικατάσταση του
οξυγόνου με άνθρακα και προκύπτει P-C-P με δύο πλευρικές αλυσίδες R1 και R2 [15,16] (Εικόνα 1). Αυτή η μοριακή μεταβολή καθιστά τα ΔΦ ανθεκτικά στην ενζυμική
διάσπαση και τους προσφέρει μεγάλο χρόνο ημίσειας
ζωής. Η παρουσία των πλευρικών αλυσίδων ευθύνεται
για το μεγάλο εύρος δράσης των ΔΦ και όταν αυτές καταλαμβάνονται από ομάδες υδροξυλίου (-ΟΗ) ή αμινικές
ομάδες (-ΝΗ2), σε συνδυασμό με τις φωσφονικές ομάδες, αυξάνουν τη συνδεσιμότητα με τα άλατα ασβεστίου.
Επιπρόσθετα, η παρουσία αζώτου (Ν) ή αμινικής ομάδας
(-ΝΗ2) στην πλευρική αλυσίδα R2 αυξάνει κατά πολύ τη
συνδεσιμότητα με τα άλατα υδροξυαπατίτη και την αντιοστεοκλαστική δραστηριότητα των ΔΦ [17-19].
Φαρμακοκινητικές μελέτες έδειξαν ότι όλα τα ΔΦ παρουσιάζουν αυξημένη συνδεσιμότητα με τα οστικά άλατα και μειωμένη εντερική απορρόφηση [20]. Η ποσότητα

των ΔΦ που απορροφώνται από το σκελετό εξαρτάται
από τη νεφρική λειτουργία, το ρυθμό οστικής εναλλαγής
και την ικανότητα σύνδεσης με τα οστικά άλατα. Οι δύο
κατηγορίες ΔΦ μεταβολίζονται διαφορετικά. Τα μη αζωτούχα ΔΦ μεταβολίζονται σε κυτταροτοξικά μη υδρολιώμενα ανάλογα του ATP [21,22]. Η συσσώρευση των
τοξικών αυτών παραγώγων παρεμβαίνει στη λειτουργία
των μιτοχονδρίων και οδηγεί στην απόπτωση των οστεοκλαστών. Ωστόσο, τα πιο ισχυρά αζωτούχα ΔΦ δεν
μεταβολίζονται και απεκκρίνονται αμετάβλητα από τα
νεφρά. Για τον λόγο αυτό, δεν λαμβάνονται μαζί με την
τροφή, καθώς μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητά τους [23].
Τα ΔΦ κατά προτίμηση συνδέονται στην επιφάνεια
των οστών, σε περιοχές αυξημένης οστικής ανακατασκευής και εισέρχονται στους οστεοκλάστες με τη διαδικασία της ενδοκύττωσης [24]. Δύο σαφείς μηχανισμοί δράσης έχουν περιγραφεί. Τα μη αζωτούχα ΔΦ
αναστέλλουν την οστική απορρόφηση, μέσω παραγωγής κυτταροτοξικών αναλόγων του ATP, προάγοντας
την απόπτωση των οστεοκλαστών. Αντίθετα, τα πιο
ισχυρά αζωτούχα ΔΦ συνδέονται και αναστέλλουν ένζυμα-κλειδιά του ενδοκυττάριου μονοπατιού του μεταβολισμού του μεβαλονικού οξέος, διακόπτοντας την
πρενυλίωση και ενεργοποίηση μικρών GTPασών, που
είναι απαραίτητες για την οστεοαπορροφητική δραστηριότητα των οστεοκλαστών [25-27] (Εικόνα 2).
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Δευτεροπαθής αιτία
Αριθμός ασθενών
(%) επί του συνόλου1
Ιδιοπαθής-μη ανευρεθείσα αιτία
24
39
Αμηνόρροια > 6 μήνες
21
34
Νευρογενής ανορεξία
10
Αντισυλληπτική αγωγή με DMPA
2
Αγωγή με γλυκοκορτικοειδή
8
13
Ρευματολογικό νόσημα
3
Μεταμόσχευση οργάνου (ήπαρ, νεφροί, πνεύμονες)
3
Κοιλιοκάκη
6
10
Αγωγή καταστολής βλεννογόνων
1
2
Υπερπαραθυρεοειδισμός
3
5
Αντιεπιληπτική αγωγή
2
3
Υπερθυρεοειδισμός
1
2
Κληρονομική εξόστωση
1
2
1
Το συνολικό ποσοστό είναι >100%. Πολλές γυναίκες είχαν περισσότερες από μία αιτίες (π.χ. ασθενείς με κοιλιοκάκη είχαν επιπλέον
αμηνόρροια.
Πίν. 1. Ασθενείς με δευτεροπαθείς αιτίες οστεοπόρωσης.

Αίτια οστεοπόρωσης σε προεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες
Η χαμηλή BMD στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
είναι αποτέλεσμα της απόκτησης χαμηλής κορυφαίας
οστικής μάζας ή της μεταγενέστερης απώλειάς της, ή
συνδυασμός και των δύο. Η κορυφαία οστική μάζα καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες, αλλά φαίνεται πως
ο τρόπος ζωής, η άσκηση, η διατροφή και οι ορμονικοί
παράγοντες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο [28,29].
Πάνω από 50% των προεμμηνοπαυσιακών γυναικών με οστεοπόρωση θα έχουν μία δευτεροπαθή αιτία, ενώ στις υπόλοιπες θα τεθεί η διάγνωση της ιδιοπαθούς οστεοπόρωσης. Σε μία αναδρομική ανασκόπηση του προγράμματος μεταβολικών νοσημάτων των
οστών (MBDP) του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Κολούμπια (CUMC) ελέγχθηκαν οι ιατρικοί
φάκελοι όλων των γυναικών ≤50 ετών, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005, με διάγνωση οστεοπόρωσης, οστεοπενίας ή κατάγματος [7]. Από την
έρευνα αποκλείστηκαν οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με αμηνόρροια ≥6 μήνες ή FSH >20 IU/L.
Από τις 389 ασθενείς οι 61 ήταν προεμμηνοπαυσιακές και από αυτές οι 29 (48%) είχαν ιστορικό κατάγματος. Οι ασθενείς ήταν κατά κύριο λόγο Καυκάσιες (93%) με μέση ηλικία 37±8 έτη. Η μέση τιμή της
βιταμίνης ορού 25(OH)D ήταν 33±15 ng/mL. Η πλειοψηφία των γυναικών είχε οικογενειακό ιστορικό
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οστεοπόρωσης (34 από τις 61, 57%) και λάμβαναν
σκευάσματα ασβεστίου (50 από τις 61, 82%) και βιταμίνης D (43 από τις 61, 70%), ενώ το 43 % (26 ασθενείς) είχαν ιστορικό πρόσφατης ή παλαιότερα θεραπείας με διφωσφονικά.
Η δευτεροπαθής αιτία οστεοπόρωσης διαπιστώθηκε σε 37 γυναίκες (61%). Οι κυριότερες δευτεροπαθείς αιτίες ήταν το ιστορικό αμηνόρροιας για >6 μήνες, η νευρογενής ανορεξία, η αγωγή με κορτικοστεροειδή και η κοιλιοκάκη. Άλλες δευτεροπαθείς αιτίες
ήταν η χρήση φαρμάκων (ηπαρίνη , αντιεπιληπτικά,
αναστολείς της αρωματάσης, ανάλογα της LHRH),
που σχετίζονται με οστική απώλεια, τα ρευματολογικά
νοσήματα, ο υπερπαραθυρεοειδισμός και η θυρεοτοξίκωση (Πίνακας 1). Επιπλέον, ως δευτεροπαθείς
αιτίες οστεοπόρωσης σε νέες γυναίκες έχουν αναφερθεί η λοίμωξη από HIV, η ατελής οστεογένεση, η
οστεοπόρωση της κύησης, η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης, η αιμοχρωμάτωση, η συστηματική ιστιοκύττωση, η μεσογειακή αναιμία, ο διαβήτης τύπου Ι,
η ν.Gaucher, η ν. Duchenne, η χρόνια χρήση PPIs, το
σύνδρομο Cushing και το σύνδρομο Marfan [30,36].

Διάγνωση οστεοπόρωσης σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Τα κριτήρια διάγνωσης της οστεοπόρωσης σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες παραμένουν υπό αμφι-

Η χρήση των διφωσφονικών σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας

Παθολογική κατάσταση
Μεταβολισμός αλάτων

Φλεγμονή, διαταραχή αιμοποιητικού συστήματος
Ηπατική νόσος
Διαβήτης
Δυσλειτουργία θυρεοειδούς
Υπογοναδισμός
Σύνδρομο δυσαπορρόφησης, κοιλιοκάκη

Σύνδρομο Cushing
Αμηνόρροια, υπογοναδισμός γυναικών
Αιμοχρωμάτωση
Ιστιοκύττωση
Ν. Gaucher

Εργαστηριακό τεστ
Ασβέστιο ορού (διορθωμένο προς την αλβουμίνη
Φωσφόρος ορού
Κρεατινίνη
25(ΟΗ)D
iPTH
ALP
s-CTX,s-PINP
Γενική αίματος
GOT, GPT,γ-GT
Σάκχαρο νηστείας,Hba1C
TSH, ελεύθερη T4
Συνολική τεστοστερόνη
Ασβέστιο ούρων 24ώρου
Αντιενδομυσίου αντισώματα (IgA EMA)
Aντισώματα ιστικής τρανσγλουταμινάσης (IgA tTG)
Ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24 ώρου
FSH/οιστραδιόλη
Φερριτίνη
Τρυπτάση, IgE
Μέτρηση γλυκοσιδάσης

Πίν. 2. Εργαστηριακός έλεγχος προεμμηνοπαυσιακών γυναικών με οστεοπόρωση.

σβήτηση. Διάφοροι ειδικοί πιστεύουν πως τα κριτήρια
διάγνωσης της νόσου σε νέες γυναίκες δεν πρέπει
να βασίζονται μόνο στη μέτρηση της BMD, αλλά θεωρούν πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, το ιστορικό
κατάγματος χαμηλής βίας και η γνωστή αιτία δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης [31-33]. Τα διαγνωστικά
κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)
για την οστεοπόρωση και την οστεοπενία προέρχονται
από μελέτες σε μετεμμηνοπαυσιακές Καυκάσιες γυναίκες και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για να
κατηγοριοποιήσουν τις μετρήσεις της BMD σε νέες
γυναίκες [34,35]. Αντίθετα, η Διεθνής Κοινότητα Κλινικής Πυκνομετρίας (ISCD) προτείνει τη χρήση του Zscore και τον αριθμό των σταθερών απόκλισης SD
που απέχει η ασθενής από πληθυσμό της ίδιας ηλικίας, φυλής και φύλου [35]. Με τη μέθοδο αυτή, νέες
γυναίκες με BMD Z-scores <-2.0 θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται ως ασθενείς με οστική πυκνότητα χαμηλότερη της αναμενόμενης για την ηλικία της.

Επιπλέον, οι ασθενείς θα πρέπει να υποβληθούν
σε μια σειρά από εργαστηριακά τεστ όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 [36].

Θεραπεία με ΔΦ στην εγκυμοσύνη
Οι επιδράσεις των ΔΦ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στο έμβρυο βασίζονται κυρίως σε μελέτες
που έγιναν σε ζώα και οι οποίες έδειξαν ότι διαπερνούν τον πλακούντα [37]. Δύο μελέτες ανέφεραν μείωση του βάρους του εμβρύου στα ποντίκια, μετά από
χορήγηση ΔΦ κατά τη σύλληψη [38,39]. Διάφορες
ομάδες έχουν παρουσιάσει πως η έκθεση σε ΔΦ, κατά την διάρκεια της κύησης, σχετίζεται με μειωμένη
οστική ανάπτυξη του εμβρύου και συσσώρευση των
φαρμάκων στα εμβρυικά οστά [39-41]. Επίσης, ο Okazaki και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι μετά από
χορήγηση κιμαδρονάτης σε προχωρημένη κύηση ποντικιών τα έμβρυα παρουσίασαν ανώμαλη ανάπτυξη
των δοντιών [41].
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Δευτεροπαθής νόσος
ΙΦΕΝ: νόσος Crohn

Θεραπεία
Ινφλιξιμάμπη (Remicade) + ΔΦ

Επίδραση στα οστά
LS BMD: + 6.7%/έτος σε
σχέση με μονοθεραπεία με ΔΦ
(+4.46%/έτος)
Κυστική ίνωση
Αλενδρονάτη
Μετά από 1 χρόνο θεραπείας με
αλενδρονάτη (70 mg/εβδομάδα)
LS BMD +5.2% και FN BMD+ 2.1%
Ζολενδρονικό οξύ
Μετά από θεραπεία με ζολενδρονικό οξύ
(2mg i.v. κάθε 3 μήνες) LS BMD +6.6%
μετά από 1 χρόνο και 6.14% μετά από
2 χρόνια, FN BMD +4.12% μετά από
1 χρόνο και +4.23% μετά από 2 χρόνια
Ορμονοεξαρτώμενος
Ζολεδρονικό οξυ
4 mg i.v. κάθε 6μήνες για 3 χρόνια
καρκίνος μαστού
μείωση της οστικής απώλειας σε Σ.Σ και ισχίο
Ριζεδρονάτη
Αύξηση της BMD σε σχέση με το placebo
(30 mg/ημέρα per os για 2 εβδομάδες και
διακοπή για 10 εβδομάδες και έπειτα
επανάληψη 8 φορές). Η μέση διαφορά των δύο
ομάδων (ριζεδρονάτης-placebo) ήταν 2.5±1.2%
στην ΟΜΣΣ και 2.6±1.1% στον αυχένα του μηριαίου
Νευρογενής ανορεξία
Ριζεδρονάτη
Αύξηση της LSBMD κατά 4.9±1.0% μετά από
9 μήνες θεραπεία (5 mg ημερησίως) ακόμα και
χωρίς αύξηση βάρους
Αλενδρονάτη
Η μόνη σημαντική βελτίωση ήταν του βάρους
μετά από 1 χρόνο θεραπεία 10 mg per os ημερησίως
Χημειο-εξαρτώμενη
Παμιδρονάτη
Μετά από 1 χρόνο συγχορήγησης παμιδρονάτης
αμηνόρροια
(60 mg i.v. κάθε 3 μήνες) με ταμοξιφαίνη αύξηση
της LSBMD κατά 1%
HIV
Αλενδρονάτη
70 mg εβδομαδιαίως για 96 εβδομάδες - αύξηση
της BMD σε περιοχές με T-score<-2.5 κατά 7.1%
Ζολεδρονικό οξύ
Μεταξύ 2 και 6 ετών μετά την δεύτερη δόση
(4 mg i.v. ετησίως) αύξηση της LSΒMD κατά 3.7%
και παρόμοια της FNBMD
Μεσογειακή αναιμία
Ζολεδρονικό οξύ
Η LSBMD βελτιώθηκε κατά 8.9% μετά από θεραπεία
2 ετών με 4 mg i.v. κάθε 3 μήνες
LS BMD: οστική πυκνότητα οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης, FN BMD: οστική πυκνότητα αυχένα μηριαίου.

Βιβλιογραφία
[46]

[47,48]

[49,50]

[51,52]

[53]

[54,55]

[56]

Πίν. 3. Θεραπεία δευτεροπαθών αιτιών οστεοπόρωσης σε νέους ενήλικες με ΔΦ.

Οι Minsker και συνεργάτες παρατήρησαν ότι η χορήγηση αλενδρονάτης κατά την εγκυμοσύνη σε ποντίκια σε δόση 10-15 mg/kg σχετιζόταν με τοξικότητα
της κύησης, προκαλώντας σπασμούς και θάνατο, λόγω
υπασβεστιαιμίας [42]. Σε δύο περιπτώσεις ασθενών
χορηγήθηκαν ΔΦ κατά τη διάρκεια της κύησης για την
θεραπεία της κακοήθους υπερασβεστιαιμίας. Ο Dunlop και οι συνεργάτες του περιέγραψαν την περίπτωση
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γυναίκας, που προσήλθε στις 27 εβδομάδες κύησης,
με οστικές μεταστάσεις από πρωτοπαθή καρκίνο του
μαστού [43]. Στις 34 εβδομάδες κύησης, η ασθενής
έλαβε 30 mg παμιδρονάτης σε 4 ώρες με ενδοφλέβια
έγχυση. Στις 36 εβδομάδες γεννήθηκε φυσιολογικό
έμβρυο βάρους 3.06 kg. Τα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στον ορό του εμβρύου επανήλθαν στα φυσιολογικά
επίπεδα σε 5 μέρες. Ο Illidge και οι συνεργάτες του
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περιέγραψαν την περίπτωση ασθενούς 24 εβδομάδων
κύησης με καρκίνο του μαστού και οστικές μεταστάσεις [44]. Στις 28 εβδομάδες κυήσεως της χορηγήθηκαν 90 mg παμιδρονάτης σε 8 ώρες. Στις 29 εβδομάδες επήλθε πρόωρος τοκετός. Το έμβρυο ζύγιζε 1.412
kg και χρειάστηκε αναπνευστική υποστήριξη, ενώ είχε
και αυξημένες τιμές ασβεστίου ορού, που γρήγορα
επανήλθαν στα φυσιολογικά επίπεδα.
Σε μία αναφορά περιγράφηκε η μηνιαία χορήγηση
παμιδρονάτης σε γυναίκα, κατά την γαλουχία, με αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία. Τα επίπεδα του
φαρμάκου στο γάλα της μητέρας, 48 ώρες μετά την
χορήγηση του φαρμάκου, ήταν μη ανιχνεύσιμα, ενώ
και η ανάπτυξη του βρέφους ήταν φυσιολογική [45].

Θεραπεία με ΔΦ σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με δευτεροπαθή οστεοπόρωση
Οι Ferrari και συνεργάτες δημοσίευσαν το 2012 μια
εργασία ανασκόπησης για την οστεοπόρωση σε νέους
ενήλικες, την παθοφυσιολογία της νόσου, τη διάγνωση και θεραπεία της [36]. Στον Πίνακα 3 συνοψίζονται
οι θεραπείες με ΔΦ των ασθενών με δευτεροπαθή
οστεοπόρωση και την επίδρασή τους στην BMD.

Συμπεράσματα
Η διάγνωση της οστεοπόρωσης σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αποτελεί αντικείμενο αυξημένου
ενδιαφέροντος, καθώς μία χαμηλή οστική μάζα ή ένα
περιφερικό κάταγμα, μετά από τραύμα υψηλής βίας,
δεν σχετίζεται απαραίτητα με σκελετική ευθραυστότητα. Παρόλα αυτά, μια αληθής χαμηλή BMD και ένα
ασυνήθιστο για την ηλικία κάταγμα χαμηλής βίας (π.χ.
σπονδυλικό), χρήζει ταχείας διερεύνησης για μία δευτεροπαθή αιτία οστεοπόρωσης. Η προσεκτική λήψη
του ιστορικού, ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος
μπορεί να αποκαλύψει ένα υποκείμενο νόσημα (συνήθως φλεγμονώδες, μεταβολικό ή και γενετικό), το
οποίο απαιτεί ειδική ιατρική παρέμβαση, ώστε να βελτιωθεί η οστική πυκνότητα. Τα διφωσφονικά μπορούν
να αυξήσουν την BMD σε νέους ασθενείς με οστεοπόρωση που οφείλεται σε διάφορα νοσήματα. Ωστόσο, οι αποδείξεις είναι περιορισμένες, σύμφωνα με
τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες έρευνες. Σε κάθε
περίπτωση, η ένδειξη χορήγησης και η διάρκεια της
αντιοστεοκλαστικής θεραπείας σε νέες γυναίκες θα
πρέπει να είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα σε απουσία
δευτεροπαθούς αιτίας.
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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.

