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Το μοντέλο ΜΙΑ (Monosodium Iodoacetate) 
ως ζωικό μοντέλο επαγόμενης οστεοαρθρί-
τιδας in vivo
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περίληψη
Το μονονάτριο άλας του ιωδοοξικού οξέος (monosodium iodoacetate, ΜΙΑ) είναι αναστολέας του ενζύμου αφυδρογονάση της 3- 
φωσφωρικής γλυκεραλδεΰδης και προκαλεί δοσοεξαρτώμενη εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου με κλινικές εκδηλώσεις, και ακτινο-
λογικές, ιστολογικές και μοριακές αλλαγές που προσομοιάζουν της ανθρώπινης οστεοαρθρίτιδας. Το μοντέλο επαγόμενης από ΜΙΑ 
αρθρίτιδας σε μυς ή επίμυες παρέχει ένα σταθερά προβλέψιμο μοντέλο οστεοαρθρίτιδας που μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε 
τις πρώιμες παθοβιολογικές αλλαγές στον αρθρικό χόνδρο και το υποχόνδριο οστό. Επομένως, η ορθολογική χρήση του συγκεκριμέ-
νου μοντέλου θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαλεύκανση μοριακών μηχανισμών της νόσου και στην αξιολόγηση νέων στοχευμένων 
θεραπευτικών εργαλείων και μεθόδων. 

Λέξεις κλειδιά: Ζωικό μοντέλο ΜΙΑ, Οστεοαρθρίτιδα

Monosodium Iodoacetate (MIA) induced experimental 
osteoarthritis animal model
E. CHRONOPOULOS1, A.KASPIRIS1,2,3, L. KHALDI1, E. VASILIADIS2, E. KATAXAKI2 ,N. 
PAPAIOANNOY1, E. PAPADIMITRIOU3

1 Laboratory for Research of the Musculoskeletal System “Th. Garofalides”, School of Medicine, University of Athens, Greece
2 Orthopaedic Clinic, Thriasio General Hospital of Attica, Greece
3 Laboratory of Molecular Pharmacology, School of Health Sciences, University of Patras, Greece
4 Clinic of Rheumatology, Thriasio General Hospital of Attica, Greece

Summary
Monosodium iodoacetate (MIA) is an inhibitor of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase activity and causes dose-dependent 
cartilage degradation resembling the clinical, radiological, histological and molecular changes of human osteoarthritis. The MIA 
induced osteoarthritis model in rats and mice provides a consistently predicable model of osteoarthritis that can help study of 
early pathobiological events in the cartilage and the sybchondral bone. Therefore, judicious use of the MIA animal model could 
help elucidate mechanisms of human disease and contribute to the development and evaluation of novel treatments. 

Keywords: MIA animal model, Οsteoarthritis
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άρθρου είναι να παρουσιάσουμε τόσο τις κλινικές 
επιπτώσεις, όσο και τις ιστολογικές και ανοσοϊστο-
χημικές αλλοιώσεις, καθώς και τις μοριακές μετα-
βολές που συμβαίνουν στη λειτουργική μονάδα του 
χόνδρου και του υποχόνδριου οστού σε πειραματό-
ζωα μετά από ενδαρθρική έγχυση ΜΙΑ, που το κα-
θιστούν ως ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο μοντέλο για την 
μελέτη της ΟΑ. 

Μηχανισμός δράσης του ΜΙΑ
Η χρήση του ΜΙΑ σε πειραματικά μοντέλα επαγό-

μενης ΟΑ με τη χρήση χημικών ουσιών εφαρμόστη-
κε για πρώτη φορά από τον Kalbhen σε όρνιθες [18] 
και ακολούθως σε άλλα είδη [19,20]. Η ΜΙΑ αναστέλ-
λει το ένζυμο αφυδρογονάση της 3-φωσφωρικής 
γλυκεραλδεΰδης, διακόπτοντας τη διαδικασία της 
γλυκόλυσης και οδηγώντας σε θάνατο των χονδρο-
κυττάρων, τόσο in vivo όσο και in vitro [21]. Επιπρό-
σθετα, αναστέλλει τη σύνθεση των πρωτεογλυκανών 
[22]. Η απώλεια των πρωτεογλυκανών και η απόπτω-
ση των χονδροκυττάρων παίζουν πρωταρχικό ρόλο 
στην παθογένεση της ΟΑ. Πρέπει να σημειωθεί πως 
η σοβαρότητα στις κλινικές, ιστοπαθολογικές και μο-
ριακές μεταβολές που συμβαίνουν στην άρθρωση 
των πειραματοζώων μετά τη έγχυση του ΜΙΑ έχουν 
σχέση με την ποσότητα της χορηγούμενης δόσης. 
Οι περισσότερες ερευνητικές μελέτες γίνονται με τη 
χρήση χαμηλών δόσεων ΜΙΑ, για να είναι σαφής ο 
χρονικός διαχωρισμός των σταδίων της νόσου. 

Κλινικά ευρήματα
Το μοντέλο επαγόμενης από ΜΙΑ ΟΑ έχει απο-

δειχτεί πως προκαλεί πόνο παρόμοιο με αυτόν της 
ανθρώπινης ΟΑ. Η έγχυση της χημικής ουσίας μέσα 
στην άρθρωση προκαλεί τοπικά φλεγμονή στον αρ-
θρικό υμένα που ακολουθείται από την παραγωγή 
προφλεγμονωδών παραγόντων, όπως των των ιντερ-
λευκινών IL-1β και IL-6, του παράγοντα νέκρωσης 
των όγκων (tumor necrosis factor) TNFα και του νευ-
ρικού αυξητικού παράγοντα (nerve growth factor) 
NGF. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες διεγείρουν την 
παραγωγή πρωτεολυτικών ενζύμων, όπως της κολ-
λαγενάσης και της στρομελυσίνης, οδηγώντας σε 
αυξημένη αποδόμηση του αρθρικού χόνδρου και 
του υποχόνδριου οστού, όπως αυτή παρατηρείται 
στην ΟΑ. Επιπρόσθετα, η αποδόμηση και καταστρο-
φή της οστεοχόνδρινης ανατομίας οδηγεί σε βλάβη 
της περιοχικής νεύρωσης, με νευροπαθητικά χαρα-

εισαγωγή
Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) αποτελεί τη συχνότερη 

εκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις 
στον άνθρωπο και μια από τις πιο σημαντικές αιτίες 
πόνου, ανικανότητας και οικονομικής επιβάρυνσης 
του πληθυσμού [1,2]. Υπολογίζεται πως στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες κατά το 2008 σχεδόν 27 εκατομμύρια 
ενήλικες ανέπτυξαν κλινική εικόνα ΟΑ, ενώ υπολο-
γίζεται πως 10 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από ΟΑ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση [3,4]. Η φυσική δυσλειτουρ-
γία που προκαλείται από την παρουσία κλινικής συ-
μπτωματολογίας σε μια και μόνο άρθρωση των κάτω 
άκρων μπορεί να συγκριθεί με αυτήν που προκαλεί-
ται από σοβαρά νοσήματα, όπως η τελικού σταδίου 
νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια [5].

Με βάση αποτελέσματα τελευταίων πειραματι-
κών μελετών οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η 
αντιμετώπιση της πάθησης σε αρχικά στάδια είναι 
δυνατό να τροποποιήσει την εξέλιξή της, καθώς θα 
μπορούσε να ανασταλεί η αλληλουχία των βιολογι-
κών γεγονότων που προκαλούν τις εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις που καταλήγουν στην εμφάνιση ΟΑ. Στο 
συμπέρασμα αυτό, καθώς και στην κατανόηση των 
μοριακών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα, έχουν 
συνεισφέρει in vitro και in vivo μελέτες πρόκλησης 
ΟΑ σε ζωικά μοντέλα [1,6,7]. Σε αντίθεση με τις με-
λέτες σε ανθρώπους που λαμβάνουν χώρα κυρίως 
στα τελευταία στάδια της ΟΑ, οι έρευνες στα ζωικά 
μοντέλα δίνουν τη δυνατότητα να εξετάσουμε τις 
μοριακές και μακροσκοπικές μεταβολές κατά την 
έναρξη της ΟΑ, και να καθορίσουμε πιθανά μόρια-
στόχους στην προσπάθεια να διακοπεί ή να επιβρα-
δυνθεί η εξέλιξή της.

Τα πειραματικά ζωικά μοντέλα κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα με το μηχανισμό πρόκλησης ΟΑ σε: επαγό-
μενη ΟΑ μετά από φόρτιση αρθρικών επιφανειών [8], 
χειρουργική επέμβαση [9-12], τοπική χορήγηση πρω-
τεολυτικών ενζύμων [13,14], δημιουργία αστάθειας 
σε συγκεκριμένη άρθρωση ή παρέμβαση στο μετα-
βολισμό των χονδροκυττάρων με ενδαρθρική χορή-
γηση χημικών ουσιών, όπως το μονονάτριο άλας του 
ιωδοοξικού οξέος (Monosodium IodoΑcetate, ΜΙΑ), 
η βιταμίνη Α [15] και τα στεροειδή [16]. 

Το ζωικό μοντέλο επαγόμενης από ΜΙΑ ΟΑ σε 
μυς ή επίμυες είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθο-
δος που αναπαραγάγει την κλινική και ιστοπαθολο-
γική εικόνα της νόσου με τρόπο που προσομοιάζει 
με την ανθρώπινη ΟΑ [17]. Σκοπός του παρόντος 
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οφείλονται κυρίως στην απευθείας δράση του ΜΙΑ 
στα κύτταρα της λειτουργικής μονάδας του χόνδρου 
και του υποχόνδριου οστού [26]. Ο απλός ακτινο-
λογικός έλεγχος στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των 
εκφυλιστικών αλλοιώσεων (περίπου τη δεύτερη 
εβδομάδα μετά την έγχυση), αναδεικνύει αλλαγές 
στο χόνδρο, που χαρακτηρίζονται από ακτινοδιαυ-
γαστικές αλλοιώσεις στον υποεπιγονατιδικό χώρο, 
καθώς και από μικρές περιοχές διάβρωσης στις αρ-
θρικές επιφάνειες. Κατά το δεύτερο στάδιο (τέταρτη 
εβδομάδα), παρατηρούνται στένωση του αρθρικού 
διαστήματος, αρχόμενος σχηματισμός οστεόφυτων 
που εκφράζεται με το σχηματισμό νέου οστού στο 
διακονδύλιο χώρο, καθώς και ανώμαλες επιφάνειες 
στον αρθρικό χόνδρο. Στο τρίτο στάδιο (έκτη εβδο-
μάδα), οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις κορυφώνονται 
με την ανίχνευση καταστροφής του χόνδρου τόσο 
στους κνημιαίους, όσο και στους μηριαίους κονδύ-
λους. Επιπρόσθετα, παρατηρείται η παρουσία με-
γάλων οστεόφυτων στους έσω και έξω κονδύλους, 
που συνοδεύεται από πλήρη απώλεια του αρθρικού 
διαστήματος [17,26]. Η παρουσία οστεόφυτων απο-
τελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΟΑ, αν και είναι 
ακόμα ασαφές αν αποτελούν απλά ένα παθολογικό 
φαινόμενο ή είναι το αποτέλεσμα μιας λειτουργικής 
προσαρμογής στη νόσο. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του συγκεκριμένου 
μοντέλου είναι πως προξενεί εκφυλιστικές αλλοιώ-
σεις και στο υποχόνδριο οστό, στο ρόλο του οποί-
ου έχουν εστιάσει πολλές σύγχρονες έρευνες για 
την ΟΑ. Σε μελέτη που εστίασε στις αλλαγές και 
στο σπογγώδες οστό με τη χρήση υπολογιστικής 
μικροτομογραφίας ακτινών Χ (microCT), ανιχνεύ-
τηκε οστική απώλεια στις δυο εβδομάδες μετά την 
έγχυση και υποχόνδρια σκλήρυνση στους κνημιαί-
ους κονδύλους στις 6 με 10 εβδομάδες [17]. Τα 
συγκεκριμένα ευρήματα υποδεικνύουν αυξημένη 
οστεοκλαστική και οστεοβλαστική δραστηριότητα, 
που οδηγεί σε ανώμαλη ανακατασκευή του υπο-
χόνδριου οστού [27]. Αυτά έχουν παρατηρηθεί και 
σε άλλα ζωικά μοντέλα για την ΟΑ, αλλά και στους 
ανθρώπους. Στην ίδια μελέτη [17], εντοπίστηκαν και 
μικρής έκτασης κατάγματα στο υποχόνδριο οστό 
των κονδύλων κάτω από το λεπτό και εκφυλισμένο 
χόνδρο, σε περιοχές υψηλής φόρτισης. Αυτό οδη-
γεί στην επικοινωνία μεταξύ της αρθρικής κοιλότη-
τας και του υποχονδρίου σπογγώδους οστού και 
στη δημιουργία υποχονδρίων κύστεων. Τα μικρά 
ρήγματα στο υποχόνδριο οστό και η σχέση τους με 

κτηριστικά. Επομένως, ο πόνος που προκαλείται από 
το ΜΙΑ εμπεριέχει τόσο φλεγμονώδη, όσο και νευρο-
παθητικά χαρακτηριστικά [23]. 

Ο φλεγμονώδης χαρακτήρας του πόνου οφείλεται, 
κυρίως, στην αυξημένη έκφραση του πεπτιδίου που 
σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης (calcitonin 
gene related peptide, CGRP), στους αισθητικούς 
νευρώνες του γόνατος και των ραχιαίων γαγγλίων. 
Το CGRP είναι προφλεγμονώδης παράγοντας των 
νευρώνων, και η έκφραση του εξαρτάται από την έκ-
φραση του NGF. Η αυξημένη έκφραση του CGRP 
οδηγεί σε υπεραλγησία και σε αυξημένη αίσθηση 
πόνου που προκαλείται λόγω της φλεγμονής. Αντί-
στοιχα, ο νευροπαθητικός χαρακτήρας του πόνου 
οφείλεται στον πολλαπλασιασμό των μικρογλοιακών 
κυττάρων στο οπίσθιο κέρας της σπονδυλικής στή-
λης, όπου σε συνδυασμό με την αυξημένη έκφραση 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών οδηγούν σε νευ-
ρωνική βλάβη, η οποία αναπτύσσεται βαθμιαία, πα-
ράλληλα με την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου 
[24]. Γενικά, θεωρείται πως ο πόνος που εμφανίζε-
ται την πρώτη εβδομάδα μετά την έγχυση οφείλεται 
στη φλεγμονώδη αντίδραση, ενώ η παρουσία του 
κατά τη δεύτερη με τέταρτη εβδομάδα συνδέεται με 
εκτεταμένη καταστροφή του χόνδρου των κνημιαίων 
κονδύλων και με διάβρωση του υποχόνδριου οστού. 
Η άμβλυνση της έντασης της υμενίτιδας και η επι-
διόρθωση του χόνδρου με τη δημιουργία ινώδους 
ιστού, καθώς και οι σκληρυντικές αλλαγές του υπο-
χονδρίου οστού συνοδεύονται με ανακούφιση των 
συμπτωμάτων. Αυτά προσομοιάζουν με την κλινική 
εμφάνιση της ΟΑ σε ασθενείς [25]. 

Εκτός του πόνου, παρατηρούνται και άλλες μα-
κροσκοπικές αλλαγές στην άρθρωση του γόνατος 
στο συγκεκριμένο μοντέλο. Το οίδημα με διόγκωση 
του γόνατος και η ερυθρότητα εμφανίζονται συνή-
θως 7 με 10 ημέρες μετά την έγχυση ΜΙΑ, που μπο-
ρεί να συνοδεύεται και από μικρή μυϊκή ατροφία στα 
μαλακά μόρια που περιβάλλουν την προσβεβλημένη 
άρθρωση. Χωλότητα, καθώς και ανώμαλη βάδιση 
των πειραματόζωων, μπορεί να παρουσιαστεί κατά 
το ίδιο χρονικό διάστημα [26]. 

Ακτινολογικά ευρήματα
Τα στάδια της εξέλιξης της εκφύλισης με τη χρή-

ση του ΜΙΑ, όπως αναγνωρίζονται με τη χρήση απει-
κονιστικών μεθόδων, προσομοιάζουν με αυτά της 
νόσου στον άνθρωπο. Οι αλλαγές που συμβαίνουν 
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οστεοχόνδρινων καναλιών και σε αυξημένη οστεο-
χόνδρινη αγγείωση, αποτελώντας πολύ καλό ερευ-
νητικό μοντέλο και στο συγκεκριμένο πεδίο [33]. 

Ταυτόχρονα με τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις, 
έχει δοθεί και η δυνατότητα έρευνας της έκφρασης 
διάφορων αυξητικών παραγόντων σε διαφορετικά 
στάδια της πάθησης. Η πρώιμη φάση της νόσου χα-
ρακτηρίζεται από αυξημένη έκφραση γονιδίων που 
σχετίζονται με προφλεγμονώδεις παράγοντες , όπως 
η ιντερλευκίνη IL1β, η επαγώγιμη συνθάση του μο-
νοξειδίου του αζώτου iNOS και η κυκλοοξυγενάση 
COX2. Σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου, έχει 
μελετηθεί η έκφραση μεταλλοπρωτεϊνασών MMPs 
και άλλων καταβολικών παραγόντων [34-35], ή και 
παραγόντων που σχετίζονται με την αγγειογέννη-
ση, όπως ο αυξητικός παράγοντας του αγγειακού 
ενδοθηλίου VEGF [36]. Με τη χρήση μοριακών και 
ανοσοϊστοχημικών τεχνικών, δίνεται η δυνατότητα 
διερεύνησης των μοριακών γεγονότων σε κάθε χρο-
νική στιγμή της πάθησης. 

Θεραπευτικές εφαρμογές
Το μοντέλο επαγόμενης από ΜΙΑ ΟΑ έχει χρησι-

μοποιηθεί σε προκλινικές δοκιμές για τη διερεύνηση 
και εφαρμογή νέων θεραπειών της νόσου. Στη με-
λέτη των Baragi et al [36] δοκιμάστηκε ένας εκλε-
κτικός αναστολέας της ΜΜΡ-13 σε μοντέλο επίμυ-
ων, όπου έδειξε σημαντική προστασία του χόνδρου 
προφυλάσσοντας από αλλοιώσεις κατά τη διάρκεια 
φόρτισης [37]. Επίσης σε μοντέλο επίμυων, έχει δο-
κιμαστεί το ζολενδρονικό οξύ, το οποίο φάνηκε πως 
μπορεί να προφυλάξει από εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
που προκαλεί το ΜΙΑ [38]. Σημαντικές μελέτες έχουν 
γίνει και για την αντιμετώπιση του πόνου στην ΟΑ είτε 
με τη χρήση τοπικών αναισθητικών και αναλγητικών, 
όπως λιδοκαΐνης, μορφίνης, δικλοφαινάκης [39] και 
σελεκοξίμπης [40], ή με τη χρήση πειραματικών φαρ-
μάκων, όπως του BIBN4096BS που είναι ανταγωνι-
στής του υποδοχέα του CGRP [41], ή του συμπλόκου 
MnIIMe2DO2A, που είναι μιμητής της δισμουτάσης 
του υπεροξειδίου [42]. 

περιορισμοί του μοντέλου
Η ανάπτυξη ζωικών μοντέλων πρόκλησης ΟΑ είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο της ερευνητι-
κής προσπάθειας που αφορά στη νόσο. Παρά ταύτα, 
το ιδανικό ζωικό μοντέλο δεν έχει βρεθεί ακόμα. Και 
αυτό συμβαίνει γιατί, κατ’ αρχάς, η παθοφυσιολογία 

την ακόλουθη σκλήρυνση και τη δημιουργία κύστε-
ων έχουν αναφερθεί και από άλλους ερευνητές με 
τη χρήση του ΜΙΑ [28]. Ο συγκεκριμένος παθογενε-
τικός μηχανισμός ενοχοποιείται για τη δημιουργία 
των οστικών κύστεων και στους ανθρώπους [29]. 

Ιστοπαθολογικά ευρήματα
Το ζωικό μοντέλο ΜΙΑ παρουσιάζει ιστολογικές 

αλλοιώσεις χαρακτηριστικές για την ΟΑ. Γενικά, 
αναδεικνύονται η εκφύλιση των χονδροκυττάρων, η 
βλάβη της ακεραιότητας του αρθρικού χόνδρου, η 
ύπαρξη οστεόφυτων και υποχονδρίων κύστεων, και 
η υπερπλασία του αρθρικού υμένα [30].

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα μετά την έγχυση, 
παρατηρείται ήπια φλεγμονή του αρθρικού υμένα. 
Αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ΟΑ γό-
νατος στον άνθρωπο και σχετίζεται με τον πόνο και 
την προοδευτική αρθρική βλάβη, και ενέχεται στο 
σχηματισμό οστεοφύτων μέσω της αυξημένης έκ-
φρασης του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού 
TGFβ, που υπερεκφράζεται σε περιπτώσεις φλεγμο-
νής του αρθρικού υμένα [31]. Η υμενίτιδα συνοδεύ-
εται και από μικρή συσσώρευση και υπερτροφία των 
χονδροκυττάρων στο χόνδρο, δίχως σημεία κυτταρι-
κής εκφύλισης ή νέκρωσης. Το υποχόνδριο οστό χα-
ρακτηρίζεται από αντικατάσταση οστικών στοιχείων 
από ινώδη ιστό [26].

Κατά την τέταρτη εβδομάδα, εμφανίζονται κυτ-
ταρική εκφύλιση και νέκρωση, που χαρακτηρίζεται 
από σμίκρυνση των χονδροκυττάρων, πυκνωτικούς 
πυρήνες και υπερηωσινοφιλία του κυτταροπλάσμα-
τος. Εκφυλιστικές αλλοιώσεις παρατηρούνται στο 
υποχόνδριο οστό, τόσο στους κνημιαίους όσο και 
στους μηριαίους κονδύλους. Η αποδιοργάνωση των 
χονδροκυττάρων με την παρουσία αποπτωτικών χον-
δροκύτταρων, και η ίνωση του αρθρικού χόνδρου με 
την ανάπτυξη κάθετων σχισμών μεταξύ των χονδρο-
κυττάρων που έχει ως συνακόλουθο τη διάσπαση 
της αρθρική επιφάνειας, παρουσιάζονται μετά τις έξι 
εβδομάδες Αυτό το στάδιο συνοδεύεται και από μεί-
ωση της σύνθεσης των πρωτεογλυκανών στη μεσο-
κυττάρια ουσία [26,32].

Χαρακτηριστικό του φυσιολογικού ανθρώπινου 
και ζωικού χόνδρου είναι η απουσία αγγείωσης. Αντί-
θετα, στην ΟΑ παρατηρείται αγγείωση στη λειτουρ-
γική μονάδα χόνδρου-υποχονδρίου οστού. Η χρήση 
του ΜΙΑ, αν και σε μικρότερο βαθμό από άλλα μοντέ-
λα [30], οδηγεί στην εμφάνιση αυξημένου αριθμού 
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Αν και στο μοντέλο ΜΙΑ ο αναστολέας είχε εξαιρε-
τική αναλγητική δράση 14 ημέρες μετά την έγχυση 
[45], σε ασθενείς με ΟΑ δεν παρουσίασε την ίδια 
δραστικότητα [44].

συμπέρασμα
Το ζωικό μοντέλο της επαγόμενης από MIA ΟΑ, 

παρά τους περιορισμούς που έχει, προσφέρει πολλές 
δυνατότητες για να ερευνηθούν σημαντικοί μοριακοί 
μηχανισμοί που ενέχονται στην παθοφυσιολογία της 
πάθησης, καθώς και για να αξιολογηθούν θεραπείες 
που τροποποιούν τη συμπτωματολογία της. 

Ευχαριστίες

Η εργασία αυτή έγινε στο πλαίσιο του Βραβείου 
2012 της ΕΕΜΜΟ στην πρόταση των: Ευστάθιου Χρο-
νόπουλου, Ευαγγελίας Παπαδημητρίου, Jose Courty, 
Νικολάου Παπαϊωάννου, Ευαγγελίας Καταξάκη, Λού-
μπνας Χάλντη, Ηλία Βασιλειάδη και Άγγελου Κασπίρη, 
με θέμα την «Μελέτη του αυξητικού παράγοντα πλει-
οτροπίνη (ΡΤΝ) στη λειτουργική μονάδα του χόνδρου 
και του υποχόνδριου οστού στην οστεοαρθρίτιδα με 
τη χρήση του ΜΙΑ ζωικού μοντέλου».

της ανθρώπινης ΟΑ δεν είναι πλήρως κατανοητή σε 
όλους τους ανθρώπινους ιστούς. Άλλωστε, ακόμα 
και σήμερα, δεν έχει διευκρινιστεί αν η έναρξη και η 
επιδείνωση της νόσου καθορίζεται από παράγοντες 
του χόνδρου ή του υποχονδρίου οστού. Η ετερογέ-
νεια της πάθησης στους ανθρώπους μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα πως πιθανά, κάθε ζωικό μοντέλο ανα-
παραγάγει υπότυπους της νόσου. Επιπλέον, παρόλο 
που η γενετική σύσταση των πειραματόζωων που 
αφορά στη γονιδιακή δομή και στην κατανομή των 
γονιδιακών προϊόντων στους ιστούς, προσομοιάζει 
σημαντικά της ανθρώπινης, υπάρχουν διαφορές στη 
φυσιολογία. Επίσης, υπάρχουν διαφορές τόσο στο 
μέγεθος, όσο και στη σωματική στάση. Είναι δεδο-
μένο ότι η κατανομή των φορτίων στις αρθρώσεις 
των ζώων είναι αρκετά διαφορετική απ’ ότι στον άν-
θρωπο [43]. Για τους παραπάνω λόγους, θεραπείες 
που έχουν αναπτυχθεί με βάση ζωικά μοντέλα δεν 
παρουσιάζουν πάντοτε την ίδια αποτελεσματικότητα 
σε ασθενείς. Αυτό τονίζεται και σε μια πρόσφατη με-
λέτη που αφορούσε κλινική δοκιμή για τις αναλγη-
τικές ιδιότητες του μη αντιστρεπτού αναστολέα της 
1- αμιδο-υδρολάσης των λιπαρών οξέων (FAAH) που 
ρυθμίζει την έκκριση των ενδοκανναβινοειδών [44]. 
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περίληψη
Η παχυσαρκία συνδέεται στενά με την αυξημένη οστική πυκνότητα.Υπάρχουν πολλές αναφορές που δείχνουν ότι η οστεοπόρωση και 
κυρίως τα κατάγματα του ισχίου είναι λιγότερο συχνά σε παχύσαρκα άτομα. Το σωματικού βάρους έχει γενικά θεωρηθεί ως προγνω-
στικός δείκτης οστικής πυκνότητας και στα δύο φύλα. Η συσχέτιση μεταξύ οστικής πυκνότητας και σωματικού βάρους ενδέχεται να 
προκαλείται από πολλούς παράγοντες ανεξάρτητες από μηχανικά ερεθίσματα. Κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι ορμονικοί παράγοντες 
που εκκρίνονται απο τα λιποκύτταρα μπορούν να συμβάλουν σε αυτή τη συσχέτιση. Ο λιπώδης ιστός παράγει και απελευθερώνει 
μεγάλο αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της αδιποκίνης, λεπτίνη, αδιπονεκτίνης, ρεζιστίνης, βισφατίνης και άλλων. 
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι αδιποκίνες μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των οστών,ενώ τα επίπεδα 
της αδιπονεκτίνης σχετίζονται αρνητικά με την οστική πυκνότητα.

Λέξεις κλειδιά: Οστική πυκνότητα, Λιποκύτταρα, Αδιποκίνες

Adipocines and bone mineral density
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Summary
Obesity correlates with increased bone mineral density. There are many reports indicating that osteoporosis and particularly hip 
fractures are less common in obese individuals. Body weight has generally been considered as a predictor of bone mineral density 
for both males and females. The relationship between bone mineral density and body weight is likely to be mediated by several 
factors independent of mechanical stimulation. Clinical data suggest that hormonal factors secrete by adipocytes,may contribute 
to this relationship. Adipose tissue produce and release a variety of factors, including the adipokines leptin, adiponectin, resistin, 
visfatin and others. Recent evidence suggests that adipokine may play a role in bone metabolism and the adiponectin levels had 
a negative correlation with bone mineral density.

Keywords: Bone mineral density, Adipocytes, Adiponectin

(BMD: bone mineral density ή BMC: bone mineral 
content) [1-4]. Στις γυναίκες η θετική αυτή συσχέτιση 
του υψηλότερου σωματικού βάρους με την οστική πυ-
κνότητα (ΟΠ) ισχύει τόσο στις προεμμηνοπαυσιακές 
όσο και στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [5,6]. 

Να διευκρινίσουμε ότι στην πλειονότητα των μελε-
τών στα αποτελέσματα των οποίων θα αναφερθούμε 
η μέτρηση της ΟΠ γίνεται το συνηθέστερο με τη μέ-
θοδο της διπλής ενέργειας φωτονίων απορροφησιο-
μετρίας (DEXA: Dual Photon X-ray Absorptiometry) 

Εισαγωγή
Εχει αναφερθεί και στα δύο φύλα θετική συσχέτιση 

μεταξύ του σωματικού βάρους και της υψηλής τιμής 
του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή υπερβο-
λικού σωματικού βάρους ή παχυσαρκίας (ΔΜΣ>30 
άτομο με παχυσαρκία, 25-29,9 υπέρβαρο άτομο και 
20-24,9 άτομα με φυσιολογικό σωματικό βάρος) σχετί-
ζεται με τις υψηλότερες τιμές της οστικής μάζας όπως 
αυτή εκτιμάται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας 
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ολοσωματικά ή σε μιας σειρά θέσεις του σκελετού 
(το συνηθέστερο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυ-
λικής στήλης: ΟΜΣΣ, στο ανώτερο τμήμα του μηρι-
αίου οστού: στον αυχένα, το τρίγωνο του Ward και 
τον μείζονα τροχαντήτα, καθώς και στο άπω/περιφε-
ρικό άκρο του οστού της κερκίδας στο αντιβράχιο).
Οι Silva και συν-2007 σε μια αναδρομική μελέτη 588 
εμμηνοπαυσιακών γυναικών (ηλικίας 41-60 ετών, 
σε εμμηνόπαυση από 1-10 έτη) διαπίστωσαν θετική 
επίδραση της παχυσαρκίας στην ΟΠ στην ΟΜΣΣ και 
στο ισχίο (στον αυχένα και στον τροχαντήρα του μη-
ριαίου οστού) (Ρ<0,01). Διαπίστωσαν επίσης, όπως 
αναμένονταν, αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας 
και του αριθμού των ετών από την έναρξη της εμμη-
νόπαυσης και της ΟΠ σε όλες τις θέσεις μέτρησης 
(Ρ=0,0001) [3]. Οι Albala και συν-1996 μελέτησαν 113 
παχύσαρκες και 50 μη-παχύσαρκες μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες μετρώντας την ΟΠ στην ΟΜΣΣ και στο 
ισχίο με DEXA. Η ΟΠ βρέθηκε υψηλότερη στις παχύ-
σαρκες γυναίκες στην ΟΜΣΣ (P<0,017) και στο ισχίο 
(στον αυχένα του μηριαίου και στο τρίγωνο του Ward, 
P<0,001). Βρέθηκε επίσης χαμηλότερος κίνδυνος 
οστεοπενίας στον αυχένα του μηριαίου (με την ηλι-
κία adjusted OR=0,36) και στην ΟΜΣΣ (μετά την εκτί-
μηση της επίδρασης της ηλικίας adjusted OR=0,43) 
[4]. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο 
βάρος σώματος και εκατοστιαίο ποσοστό λίπους σώ-
ματος έχουν επίσης συσχετιστεί με χαμηλή ΟΠ και 
οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα [7]. 

Ως οστεοπόρωση ορίζεται η οστική νόσος που χα-
ρακτηρίζεται από ελάττωση της οστικής μάζας (ΟΜ) 
και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των οστών 
που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων (ιδιαί-
τερα στα σώματα των σπονδύλων, τον αυχένα του 
μηριαίου και το κάτω άκρο του αντιβραχίου) (NIH 
Consensus Panel on Osteoporosis-2001). Χαρακτη-
ρίζεται δηλαδή από το συνδυασμό απώλειας οστικής 
μάζας και διαταραχής της δομής του δικτύου των 
οστεοδοκίδων. Το οστό εξασφαλίζει τη διατήρηση 
της μάζας του και της μικροαρχιτεκτονικής του με τη 
διαρκή επιδιόρθωση των μικροβλαβών που παθαίνει 
στην καθημερινή δραστηριότητα μέσα από τη διαδι-
κασία της οστικής ανακατασκευής (bone turnover), 
δηλαδή της σύζευξης μεταξύ της διαδικασίας οστι-
κής παραγωγής (δημιουργίας) και της οστικής απορ-
ρόφησης (οστεόλυσης). Στη θέση της οστικής βλά-
βης προσέρχονται οστεοκλάστες που απορροφούν 
οστό και ακολουθεί η προσέλευση οστεοβλαστών 
που παράγουν οστική θεμέλια ουσία στην περιοχή 

της οστικής λύσης που στη συνέχεια εναποτίθενται 
άλατα μετάλλων (κυρίαρχα ασβεστίου). Φυσιολογικά 
η απορρόφηση και η εναπόθεση οστού είναι ισόπο-
ση, ενώ συγχρόνως το νεοπαραγόμενο οστό έχει φυ-
σιολογική μικροαρχιτεκτονική. Τόσο οι οστεοκλάστες 
όσο και οι οστεοβλάστες προέρχονται από στελεχιαία 
κύτταρα του μυελού των οστών (ΜΟ) με την επίδραση 
αυξητικών παραγόντων (πρώτιστα του παράγοντα δι-
έγερσης της αποικίας μακροφάγων - CSF-1: Colony 
Stimulating Factor-1 και του μετατρεπτικού αυξητικού 
παράγοντα - Transforming Growth Factor: TGF-β), τα 
οποία εξερχόμενα στην περιφέρεια αποτελούν τους 
προοστεοκλάστες και προοστεοβλάστες, αντίστοιχα. 
Τα κύτταρα αυτά στη συνέχεια ωριμάζουν στους ώρι-
μους μορφολογικά και λειτουργικά οστεοκλάστες και 
οστεoβλάστες. Στη διαδικασία αυτή εξαιρετικά ση-
μαντικός είναι ο ρόλος του συστήματος RANKL (του 
συνδέτη του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κΒ 
(ligand of receptor activator of nuclear factor kappa 
B)/RANK (receptor activator of nuclear factor kappa 
B)/οστεοπροτεγερίνης. Ο RANKL εκφράζεται στην 
επιφάνεια των οστεοβλαστών και συνδέεται με το 
RANK που εκφράζεται στην επιφάνεια των προοστε-
οκλαστών με αποτέλεσμα τη διαφοροποίησή τους σε 
ώριμους οστεοκλάστες, ευοδώνοντας έτσι την οστική 
απορρόφηση. Από την άλλη η οστεοπροτεγερίνης δε-
σμεύει τον RANKL στην επιφάνεια των οστεοβλαστών 
εμποδίζοντας έτσι τη δέσμευση του με τον RANK στην 
επιφάνεια των προοστεοκλαστών και την ωριμάνσή 
τους στην συνέχεια σε ώριμους οστεοκλάστες και 
την έναρξη έτσι της διαδικασίας της οστικής απορ-
ρόφησης. Η θετική συσχέτιση μεταξύ της μάζας του 
λίπους και της οστικής μάζας έχει πιθανόν να κάνει 
με τη διαφοροποίηση στελεχιαίων κυττάρων ΜΟ σε 
λιποκύτταρα ή σε οστεοβλάστες (τα υπεύθυνα για την 
παραγωγή οστού οστικά κύτταρα) [5]. Η ενεργοποίη-
ση του peroxisome proliferators activated receptor-γ 
(PPAR-γ) ενισχύει τη διαφοροποίησή τους σε λιπο-
κύτταρα [8]. Από την άλλη η οδός του σήματος Wnt 
αναστέλλει τη διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών 
σε λιποκύτταρα [9,10] και ενισχύει τη διαφοροποίησή 
τους σε οστεοβλάστες [11,12]. Επίσης τα από το λι-
πώδη ιστό προερχόμενα στρωματικά κύτταρα έχουν 
οστεογενετική δράση, ιδιαίτερα τα προερχόμενα από 
το σπλαχνικό συγκριτικά με τα προερχόμενα από τον 
υποδόριο λιπώδη ιστό [13]. Ο λιπώδης ιστός εκτός 
από ρόλο στη θερμορύθμιση, στην πρόσληψη της 
τροφής, τον ορμονολογικό έλεγχο και την ομοιόστα-
ση της ενέργειας του οργανισμού έχει επίσης ρόλο 
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στη φλεγμονώδη διαδικασία καθώς και στον οστικό 
μεταβολισμό [14-16]. Εκκρίνει μια σειρά ουσιών όπως 
αδιπονεκτίνες και προφλεγμονώδεις (που προάγουν 
τη φλεγμονή) παράγοντες όπως κυτταροκίνες, χυ-
μοκίνες, αυξητικούς παράγοντες, μόρια προσκόλ-
λησης καθώς και συστατικά του συμπλέγματος του 
συμπληρώματος που επηρεάζουν τη φλεγμονώδη δι-
αδικασία και τους ανοσορυθμιστικούς μηχανισμούς. 
Οι αδιποκίνες αποτελούν πρωτεΐνες που παράγονται 
από τα λιποκύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού [17]. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται ένας διαρκώς αυξανόμε-
νος αριθμός όπως η λεπτίνη (Leptin), η αδιπονεκτί-
νη (Adipodectin), η ρεσιστίνη (Resistin), η βισφατίνη/
ενισχυτικός της αποικίας των προ-Β-κυττάρου παρά-
γοντα (visfatin/pre-B-cell colony-enhancing factor: 
PBEF), η βασπίνη (Vaspin), η ομεντίνη (Omentin), η 
χυμερίνη (Chemerin), η λιποκαλίνη-2 (Lipocalin-2), το 
αμυλοειδές Α3 του ορού κ.ά. [18,19]. Πρέπει να ανα-
φερθεί ότι τα επίπεδα της λεπτίνης και της αδιπονεκτί-
νης είναι χαμηλότερα στον σπλαχνικό συγκριτικά με 
τον υποδόριο λιπώδη ιστό [20].
•  Η λεπτίνη αποτελεί μια 16 kDa μη γλυκοζυλιω-

μένη πολυπεπτιδική ορμόνη που παράγεται πρώ-
τιστα από τα κύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού 
που στον άνθρωπο κωδικοποιείται από το γονίδιο 
Lep [21,22]. Τα επίπεδά της στη συστηματική κυ-
κλοφορία σχετίζονται με το ΔΜΣ και τη μάζα του 
λιπώδους ιστού του σώματος [23]. 

•  Η αδιπονεκτίνη αποτελεί μια όξινη πρωτεΐνη που 
παράγεται πρώτιστα από τα κύτταρα του λευκού λι-
πώδους ιστού. Η μονομερή της μορφή (μοριακού 
βάρους 30 kDa) εντοπίζεται μόνο στα λιποκύτταρα 
ενώ τα ολιγομερή συμπλέγματά της κυκλοφορούν 
στο πλάσμα του αίματος με τη μορφή της υψηλού 
μοριακού βάρους (high molecular weight: HMW) 
και της χαμηλού μοριακού βάρους (low molecular 
weight: LMW) αδιπονεκτίνης [24]. Υπάρχει επί-
σης και η λοβώδης (globular) μορφή της [25]. Τα 
επίπεδα πλάσματος της αδιπονεκτίνης είναι υψη-
λότερα των επιπέδων των άλλων αδιποκινών [24]. 
Υπάρχουν δύο υποδοχείς για την αδιπονεκτίνη, ο 
AdipoR1 και ο AdipoR2, ο ολιγομερισμός και η έκ-
φρασης των οποίων έχει ρόλο στη βιολογική της 
δραστηριότητα [26]. Η επίδραση της αδιπονεκτίνης 
έχει μάλλον να κάνει με την επίδρασή της στον πυ-
ρηνικό παράγοντα κΒ [27]. 

•  Η ρεσιστίνη αποτελεί για μια 12,5 kDa πρωτεΐνη 
πλούσια σε κυστεΐνη που παράγεται σε μικρές πο-
σότητες από το λευκό λιπώδη ιστό [28], ενώ σχετι-

κά υψηλά επίπεδα του mRNA της εντοπίζονται στα 
μονοπύρηνα του περιφερικού αίματος [29]. 

•  Η βισφατίνη παράγεται πρώτιστα από το σπλαχνι-
κό λιπώδη ιστό και έχει δράσεις που μιμούνται την 
ινσουλίνη. Η δομή της είναι ταυτόσημη με αυτή του 
ενισχυτικού της αποικίας των προ-Β-κυττάρου πα-
ράγοντα (pre-B-cell colony-enhancing factor: PBEF) 
[30,31] οπότε θα αναφέρεται ως βισφατίνη/ευο-
δωτικός της αποικίας των προ-Β λεμφοκυτ-
τάρων παράγοντας. 

•  Η βασπίlνη ανήκει στην ομάδα του αναστολέα της 
πρωτεάσης της σερίνης που προέρχονται από το 
λιπώδη ιστό [32].

•  Η ομεντίνη αποτελεί ένα πεπτίδιο που εκφράζε-
ται επιλεκτικά από το σπλαχνικό λιπώδη ιστό [33]. 

•  Η χυμερίνη αποτελεί μια χυμοτακτική πρωτεΐνη 
που εκφράζεται πρώτιστα στο λιπώδη ιστό. 

•  Η λιποκαλίνη είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που παρά-
γεται από το λιπώδη ιστό, ενώ εντοπίζεται και στα 
κοκκία των ουδετεροφίλων λευκοκυττάρων και 
στα χονδροκύτταρα [34]. 

•  Το αμυλοειδές Α3 του ορού ανήκει στην οι-
κογένεια των οξείας-φάσεως των πρωτεϊνών του 
αμυλοειδούς Α του ορού. 

Στην ανασκόπησή μας αυτή θα αναφερθούμε:
1.  Στα επίπεδα των διαφόρων αδιποκινών σε άτομα 

του γενικού πληθυσμού και ασθενείς καθώς και 
καταστάσεις όπως στην παχυσαρκία ή καταστά-
σεις ανεπάρκειας οιστρογόνων (σε ωοθηκεκτομή 
και στην εμμηνόπαυση).

2.  Στις συσχετίσεις των επιπέδων των αδιποκινών σε 
άτομα του γενικού πληθυσμού και ασθενείς με την 
ΟΠ, τους βιοχημικούς δείκτες εκτίμησης της ανα-
κατασκευής του οστού καθώς και του κινδύνου 
εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων. 

3.  Συνοπτικά στους μηχανισμούς επίδρασης των αδι-
ποκινών στο μεταβολισμό των οστών (σε καλλιέρ-
γειες κυττάρων, σε οστά πειραματόζωων ή στον 
άνθρωπο).

4.  Στην επίδραση της προσθήκης in vitro ή της χο-
ρήγησης in vivo αδιποκινών στην οστική μάζα και 
τους δείκτες της οστικής ανακατασκευής.

Οι Biver και συν-2011 σε μια βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση που βασίστηκε στις βάσεις δεδομένων 
Medline, Embase, και Cochrane ως το Μάρτιο 2010 
και τις περιλήψεις (abstracts) των διεθνών συναντή-
σεων από το 2008 ως το 2009 μετά την εφαρμογή 
μετα-ανάλυσης με τη χρήση της μεθόδου αναφέ-
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ρουν θετική συσχέτιση της ΟΠ με τη λεπτίνη (pooled 
r από 0,18 ως 0,33) και αρνητική συσχέτιση με την 
αδιπονεκτίνη (pooled r από -0,14 ως -0,4), ενώ δεν 
βρήκαν ασφαλή πληροφορία σχετικά με τη συσχέτι-
ση της ΟΠ με άλλες αδιποκίνες όπως με τη ρεσιστίνη 
και τη βισφατίνη/ευοδωτικού της αποικίας των προ-Β 
λεμφοκυττάρων παράγοντα [16].

λεπτίνη
Τα επίπεδα της λεπτίνης στα άτομα του γενικού  
πληθυσμού, στην παχυσαρκία και σε ασθενείς με 
οστεοπόρωση

Σχετικά με τα επίπεδα της λεπτίνης στην παχυ-
σαρκία οι Liu και συν-2009 σε μελέτη 119 παιδιών με 
παχυσαρκία 103 παιδιών φυσιολογικού σωματικού 
βάρους ηλικίας 7-12 ετών αναφέρουν υψηλότερες 
τιμές της ΟΠ, της μάζας του λίπους του σώματος, 
της άλιπης μάζας του σώματος, του εκατοστιαίου πο-
σοστού του λίπους του σώματος και των επιπέδων 
λεπτίνης στα παιδιά με παχυσαρκία συγκριτικά με τα 
παιδιά με φυσιολογικό σωματικό βάρος (Ρ<0,01). Τα 
επίπεδα λεπτίνης σχετίζονταν με την ΟΠ, τη μάζα του 
λίπους του σώματος και την άλιπη μάζα του σώματος 
(r=0,528-0,903 και Ρ<0,01). Μετά στατιστική αξιολό-
γηση με κατά βήματα πολλαπλή παλίνδρομη ανάλυ-
ση (multiple stepwise regression analysis) διαπιστώ-
θηκε ότι ο ΔΜΣ και το εκατοστιαίο ποσοστό λίπους 
του σώματος αποτέλεσαν ανεξάρτητους παράγοντες 
πρόβλεψης των επιπέδων της λεπτίνης [1]. 

Συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης με την οστική  
πυκνότητα

Σχετικά με τη συσχέτιση των επιπέδων της λεπτί-
νης με την ΟΠ τα συμπεράσματα των διαφόρων με-
λετών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Υπάρχουν 
μελέτες που έδειξαν θετική συσχέτιση [35-39], άλλες 
που έδειξαν αρνητική συσχέτιση [40-43] και άλλες μη 
συσχέτιση [16,44-48]. 

Θετική συσχέτιση αναφέρθηκε από τους Pasco 
και συν-2001 σε 214 μη-παχύσαρκες υγιείς γυναίκες 
ηλικίας 20-91 ετών που διαπίστωσαν θετική συσχέ-
τιση των επιπέδων λεπτίνης με την ΟΠ στην ΟΜΣΣ, 
το ισχίο (τον αυχένα, τον τροχαντήρα και το τρίγωνο 
Ward) και ολοσωματικά (με DEXA) (σε όλα Ρ<0,05). 
Μετά την συνεκτίμηση της επίδρασης της ηλικίας, 
του σωματικού βάρους και της μάζας του λίπους 
του σώματος διατηρήθηκε η συσχέτιση στην ΟΜΣΣ 
(P=0,011) και περιορίστηκε σε οριακή τιμή στο ισχίο 

(P=0,058 ως 0,120) [35]. Οι Yamauchi και συν-2001 
σε 139 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (ηλικίας 48-78 
ετών) που μέτρησαν την ΟΠ με DΕXA ολοσωματικά, 
στην ΟΜΣΣ και τον αυχένα του μηριαίου διαπίστω-
σαν σημαντική συσχέτιση των επιπέδων της λεπτίνης 
πλάσματος με την ΟΠ σε όλες τις θέσεις μέτρησης. 
Στην πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης (multiple 
regression analysis) η συσχέτιση αυτή διατηρήθηκε 
ακόμη και μετά την εκτίμηση της συσχέτισης μετα-
ξύ της ηλικίας και του εκατοστιαίου ποσοστού του 
λίπους του σώματος [36].Οι Zoico και συν-2003 σε 
μια διατμητική μελέτη σε 92 άνδρες και 171 γυναίκες 
ηλικίας 68-75 ετών διαπίστωσαν σημαντική συσχέτι-
ση μεταξύ των επιπέδων λεπτίνης πλάσματος και της 
ΟΠ ολοσωματικά, στο ολικό ισχίο και τον αυχένα του 
μηριαίου σε αμφότερα τα φύλα. Στην κατά βήματα 
πολλαπλή γραμμική ανάλυση βρέθηκε ότι τα επίπεδα 
λεπτίνης αποτέλεσαν σημαντικό προγνωστικό δείκτη 
της ΟΠ ανεξάρτητα από την ηλικία και το εκατοστι-
αίο ποσοστό του λίπους του σώματος [37]. Επίσης 
οι Roux και συν-2003 σε 121 μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες ηλικίας 54±5 ετών διαπίστωσαν θετική συ-
σχέτιση μεταξύ των επιπέδων λεπτίνης ορού και της 
ΟΠ στην ΟΜΣΣ (r = 0,21, P = 0,02) και το ολικό ισχίο 
(r=0,26, P=0,0044) [38]. Ενδιαφέρον έχει το αποτέλε-
σμα της μελέτης των Morcov και συν-2012 σε ομά-
δες υγιών εθελοντών προ- και μετεμμηνοπαυσιακών 
γυναικών (με φυσιολογικό ΔΜΣ, με ΔΜΣ<25 kg/m2, 
με ΔΜΣ 25-30 kg/m2, και με ΔΜΣ>30 kg/m2) στην 
οποίαν διαπιστώθηκε ότι η λεπτίνη αποτέλεσε ανε-
ξάρτητο παράγοντα για την οστική μάζα (μέτρηση 
της ΟΠ με DΕXA στην ΟΜΣΣ) μόνον στις μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες (Ρ<0,05) [39]. Αρνητική συσχέτι-
ση αναφέρθηκε από τους Morberg και συν-2003 σε 
327 μη-παχύσαρκους (ηλικίας 49,9±6 ετών) και 285 
παχύσαρκους από την νεανική τους ηλικίας άνδρες 
(ηλικίας 47,5±5,1 ετών) που μέτρησαν ολοσωματικά 
την ΟΠ με DEXA, διαπίστωσαν αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ των επιπέδων λεπτίνης ορού και της ΟΠ και 
μετά τη συνεκτίμηση της επίδρασης του σωματικού 
βάρους σε αμφότερες τις ομάδες (r=-0,186, P<0,01 
και r=-0,135, P<0,05, αντίστοιχα) [40]. Στη μελέτη 
επίσης των Ushiroyama και συν-2003 σε 215 μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες αναφέρθηκε αρνητική συ-
σχέτιση των επιπέδων λεπτίνης ορού με την ΟΠ (το 
Ζ-σκορ, r=-0,516, p<0,0001) [41]. Επίσης παρόμοια 
ήταν τα αποτελέσματα σε ομάδα 153 προεμμηνοπαυ-
σιακών γυναικών στη μελέτη των Blum και συν-2003 
στην οποίαν διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση των 
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επιπέδων λεπτίνης (για ένα δεδομένο εκατοστιαίο 
ποσοστό λίπους σώματος) με την ΟΠ στην ΟΜΣΣ, το 
ολικό ισχίο και ολοσωματικά (σε μέτρηση με DEXA) 
[42]. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα στη μελέτη 
των Oh και συν-2005 σε 80 άνδρες ηλικίας 54,5±6,4 
ετών στην οποίαν αναφέρθηκε σημαντική αρνητική 
συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης με την ΟΠ στην 
ΟΜΣΣ (r=-0,237, P=0,039). Στην πολλαπλή ανάλυση 
παλινδρόμησης τα επίπεδα αυτά αποτέλεσαν σημα-
ντικό προγνωστικό παράγοντα πρόβλεψης της ΟΠ 
στην ΟΜΣΣ (R2=0,256) [43]. Τέλος σχετικά με τη μη 
διαπίστωση συσχέτισης των επιπέδων λεπτίνης με 
την ΟΠ στη μελέτη των Odabaşi και συν-2000 σε 50 
μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυναίκες που 
συγκρίθηκαν με 30 παρόμοιας ηλικίας και ΔΜΣ υγι-
είς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δε διαπιστώθηκε 
διαφορά των επιπέδων λεπτίνης πλάσματος μεταξύ 
των δύο ομάδων (Ρ=0,13) παρά το γεγονός ότι η ΟΠ 
στην ΟΜΣΣ (με DEXA) βρέθηκε σημαντικά χαμηλότε-
ρη στην πρώτη ομάδα (Ρ<0,001). Να σημειωθεί ότι τα 
επίπεδα αυτά σχετίζονταν με το ΔΜΣ σε αμφότερες 
τις ομάδες (Ρ=0,031 και Ρ=0,004) [44]. Στη μελέτη 
επίσης των Iwamoto και συν-2000 σε 47 προ- και 29 
μετεμμηνοπαυσιακές υγιείς γυναίκες δε διαπιστώθη-
κε συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης ορού με την ΟΠ 
ολοσωματικά σε αμφότερες τις ομάδες [45]. Επίσης 
στη μελέτη των Hadji και συν-2003 σε 261 προ- και 
294 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δε διαπιστώθηκε 
συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων λεπτίνης ορού με την 
ΟΠ (με υπερηχοοστεοπυκνομετρία στην πτέρνα) ακό-
μη και μετά την εκτίμηση της επίδρασης της ηλικίας 
και του ΔΜΣ [46]. Περισσότερο πρόσφατα οι Iida και 
συν-2011 σε 111 υγιείς γυναίκες ηλικίας 40-80 ετών 
που μέτρησαν τα επίπεδα της λεπτίνης πλάσματος και 
την ΟΠ στην ΟΜΣΣ, το αριστερό μηριαίο και το άπω 
τμήμα του αντιβραχίου δε διαπίστωσαν συσχέτιση με-
ταξύ της λεπτίνης και της ΟΠ [47]. Παρόμοια ήταν τα 
αποτελέσματα της μελέτης των Mohiti-Ardekani και 
συν-2013 σε 81 οστεοπορωτικούς μη-διαβητικούς 
ασθενεις δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των επι-
πέδων της λεπτίνης και της ΟΠ στην ΟΜΣΣ και τον 
αυχένα του μηριαίου (P>0,05) [48].

Συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης με την απώλεια 
οστικής μάζας και την αύξηση του κινδύνου οστεο-
πορωτικού κατάγματος που προκαλεί η εμμηνόπαυση

Οι Lee και συν-2013 μελέτησαν τη συσχέτιση με-
ταξύ των πολυμορφισμών ενός νουκλεοτιδίου (single 

nucleotide polymorphisms) στη λεπτίνη (LEP) και τον 
υποδοχέα της λεπτίνης (LEPR) [LEP c.280G>A, LEPR 
c.326A>G, LEPR c.668A>G, LEPR c.1968G>C, LEPR 
c.2096C>T, ADRB2 c.46A>G, ADRB2 c.79C>G, 
ADRB2 c.718T>C, ADRB2 c.741G>T, ADRB2 
c.769G>A, and ADRB3 c.190T>C] και της ΟΠ σε 
ομάδα 592 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Μόνο 
ο πολυμορφισμός LEPR c.1968G>C σχετίζονταν με 
την ΟΠ στον αυχένα του μηριαίου, ενώ η υψηλότερη 
ΟΠ παρατηρήθηκε με τον αυξανόμενο αριθμό των 
αλληλίων G (P = 0,04). Η οστεοπόρωση ήταν 3,27 
και 3,89 φορές συχνότερη στους γονότυπους AG 
και GG, αντίστοιχα συγκριτικά με του γονότυπους AA 
στον πολυμορφισμό ADRB2 c.46A>G (P=0,024 και 
P=0,015, αντίστοιχα). Δε διαπιστώθηκε ωστόσο ση-
μαντική διαφορά σχετικά με τα επίπεδα της λεπτίνης, 
το διαλυτό υποδοχέα της λεπτίνης, το δείκτη ελεύ-
θερης λεπτίνης, το διαλυτό RANKL καθώς και τους 
βιοχημικούς δείκτες οστικής ανακατασκευής μετα-
ξύ των γονοτύπων αυτών. Πιθανόν λοιπόν ο LEPR 
c.1968G>C πολυμορφισμός να αποτελεί έναν από 
τους γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
ΟΠ στον αυχένα του μηριαίου στις μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες και μια ανάλυση του πολυμορφισμού 
ADRB2 c.46A>G προσφέρει ίσως στην αποκάλυψη 
των μετεμμηνοπαυσιακών με κίνδυνο οστεοπόρωσης 
στο μηριαίο αυχένα [49]. Δε διαπιστώθηκε διαφορά 
των επιπέδων λεπτίνης πλάσματος μεταξύ των προεμ-
μηνοπαυσιακών και των μετεμμηνοπαυσιακών γυναι-
κών στη μελέτη των Kocyigit και συν-2013 σε 42 με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση και 37 
παρόμοιας ηλικίας και ΔΜΣ υγιείς γυναίκες μάρτυ-
ρες. Τα επίπεδα της λεπτίνης πλάσματος σχετίζονταν 
σημαντικά με το ΔΜΣ και του εκατοστιαίου ποσοστού 
του λίπους του σώματος (Ρ<0,001 σε αμφότερα) 
αλλά όχι με την ΟΠ του αυχένα του μηριαίου σε αμ-
φότερες τις ομάδες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η λεπτίνη δεν φαίνεται να έχει ρόλο 
σημαντικό στη διατήρηση της οστικής μάζας στις με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [50]. Από την άλλη στη 
μελέτη των Hadji και συν-2003 σε 261 προ- και 294 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες διαπιστώθηκαν χαμη-
λότερα επίπεδα λεπτίνης ορού στην ομάδα των προ-
εμμηνοπαυσιακών γυναικών συγκριτικά με την ομάδα 
των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών (Ρ<0,001). Ανε-
ξάρτητα όμως από την κατάσταση της εμμήνου ροής 
οι γυναίκες με ΔΜΣ>25 kg/m εμφάνιζαν υψηλότερα 
επίπεδα λεπτίνης ορού (Ρ<0,001) [46]. Στη μελέτη 
των Roux και συν-2003 σε 121 μετεμμηνοπαυσιακές 
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γυναίκες διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση των επι-
πέδων λεπτίνης με τα επίπεδα του τελοπεπτιδίου του 
κολλαγόνου τύπου Ι (δείκτη οστικής απορρόφησης, 
r=-0,38, P<0,0001) και της οστεοκαλσίνης (δείκτη 
οστικής παραγωγής, r=0,21, P=0,025). Η συσχέτιση 
με τα επίπεδα του C-τελοπεπτιδίου του κολλαγόνου 
τύπου Ι διατηρήθηκε και μετά την εκτίμηση της επί-
δρασης του ΔΜΣ και της μάζας του λίπους (P=0,046 
και P=0,03, αντίστοιχα). Οι ερευνητές συμπεραίνουν 
ότι τα χαμηλά επίπεδα της λεπτίνης έχουν πιθανόν 
ρόλο στην οστική απώλεια που προκαλεί η εμμηνό-
παυση [38]. Αντιθέτως στη μελέτη των Ushiroyama 
και συν-2003 σε 215 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
στην οποίαν διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση των 
επιπέδων λεπτίνης ορού με την ΟΠ (το Ζ-σκορ, r= 
-0,516, p<0,0001), οι ερευνητές υποθέτουν ότι τα 
υψηλότερα επίπεδα της λεπτίνης έχει μάλλον ρόλο 
στην απώλεια της οστικής μάζας που σχετίζεται με 
την εμμηνόπαυση [41]. 

Μηχανισμοί δράσης της λεπτίνης στα οστά

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν τα απο-
τελέσματα μελετών σε στελεχιαία κύτταρα του ΜΟ 
από τα οποία προέρχονται οι προγονικές μορφές των 
οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών που στη συ-
νέχεια ωριμάζουν σε ώριμους οστεοβλάστες και σε 
οστεοκλάστες. Στη μελέτη των Scheller και συν-2012 
σε ποντίκια με εξάλειψη του μακράς-μορφής υποδο-
χέα λεπτίνης στα κύτταρα του ΜΟ (ObRb) που απο-
καταστάθηκε με τη χρήση cre-recombinase από το M 
promoter της λυσοζύμης που εκφράζεται στα ποντί-
κια, διαπίστωσαν μια ειδική μεταβολή στο φαινότυπο 
των κυττάρων του ΜΟ. Τα θηλυκά ποντίκια εμφάνιζαν 
μείωση των παραμέτρων του σπογγώδους οστού (του 
κλάσματος του οστικού όγκου, του αριθμού των οστε-
οδοκίδων και της οστικής επιμετάλλωσης), ενώ τα 
αρσενικά ποντίκια αύξηση του όγκου του φλοιώδους 
οστού καθώς και του πάχους των οστεοδοκίδων του 
και της μετάλλωσής του. Οι ερευνητές οδηγήθηκαν 
στην υπόθεση ότι η λεπτίνη μέσα από επίδρασή της 
σε κύτταρα του ΜΟ μπορεί να διευκολύνει την πα-
ραγωγή οστού [51]. Ο Noh-2012 σε καλλιέργειες αν-
θρώπινων μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυττάρων του 
ΜΟ [human bone marrow mesenchymal stem cells 
(hBM-MSCs)] διαπίστωσαν ότι η παραγωγή λεπτίνης 
ήταν υψηλότερη στη διάρκεια οστεογένεσης παρά 
στη διάρκεια λιπογένεσης. H IL-17A αύξησε την παρα-
γωγή της λεπτίνης στα μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτ-

ταρα του ΜΟ. Οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο συμπέ-
ρασμα ότι η λεπτίνη έχει ρόλο στην οστεογένεση από 
τα μεσεγχυματικά στελεχιαία αυτά κύτταρα του ΜΟ 
μέσα από μηχανισμό που συμμετέχει η IL-17A [52]. 
Συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί της λεπτίνης και του 
διαλυτού υποδοχέα της λεπτίνης σχετίζονται με την 
έκφραση προφλεγμονωδών κυτταροκινών οι οποίες 
έχουν αρνητική επίδραση στην οστική μάζα (αύξησης 
της απορρόφησης και μείωση της παραγωγής). Οι Ye 
XL, Lu CF-2013 σε 2548 ασθενείς με οστεοπόρωση 
ανέλυσαν τους πολυμορφισμούς των γονιδίων της 
λεπτίνης (gene symbol, LEP-2548G>A) και του υπο-
δοχέα της λεπτίνης (gene symbol, LEPR- Lys109Arg, 
Gln223Arg, and Lys656Asn) και προσδιόρισαν τις συ-
σχετίσεις τους με τα επίπεδα της λεπτίνης και μιας σει-
ράς προφλεγμονωδών κυτταροκινών όπως της κυτ-
ταροκίνης-1 (IL-1), της κυτταροκίνης-6 (IL-6) και του 
παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF: Tumor Necrosis 
Factor). Το Α αλλήλιο σχετίζονταν με τη λεπτίνη ορού, 
το διαλυτό υποδοχέα της λεπτίνης και τα επίπεδα των 
IL-1, IL-6, και TNF συγκριτικά με του αγρίου τύπου το 
αλλήλιο G (wild-type G allele) (Ρ<0,05). Το αλλήλιο G 
στο Lys109Arg και Gln223Arg σχετίζονταν με αυξη-
μένο κίνδυνο οστεοπόρωσης, τη λεπτίνη ορού και το 
διαλυτό της υποδοχέα καθώς και τα επίπεδα των IL-1, 
IL-6, και TNF, συγκριτικά με το αλλήλιο Α του αγρίου 
τύπου (wild-type Α allele) (Ρ<0,05) [53]. Σημαντική φαί-
νεται να είναι η επίδραση της χορήγησης λεπτίνης σε 
ποντίκια με ανεπάρκειά της. Οι Turner και συν-2013 
σε ποντίκια με ανεπάρκεια υποδοχέα για τη λεπτίνη 
(db/db) καθώς και με ανεπάρκεια λεπτίνης που θερα-
πεύτηκαν με λεπτίνη (ob/ob), διαπίστωσαν ότι η χορή-
γηση υποδόρια λεπτίνης αύξησε την παραγωγή οστού 
από τους οστεοβλάστες [54]. Επίσης στη μελέτη των 
Wong και συν-2013 η αποκατάσταση της ανεπάρκει-
ας της λεπτίνης σε ποντίκια με ανεπάρκειά της οδήγη-
σε σε αύξηση της έκφρασης του νευροπεπτιδίου Υ και 
αποκατάσταση της απώλειας φλοιώδους οστού [55].

Επίδραση της χορήγησης λεπτίνης στην οστική μάζα 
και την αντοχή του οστού 

Η χορήγηση λεπτίνης φαίνεται ότι προλαβαίνει την 
απώλεια οστικής μάζας που προκαλεί η έλλειψη των οι-
στρογόνων. Οι Aabdel-Sater, Mansour H- 2013 σε θη-
λυκά albino ποντίκια διαπίστωσαν ότι η χορήγηση 0,1 
mg/kg σωματικού βάρους την ημέρα για 8 εβδομάδες 
λεπτίνης προλαβαίνει την απώλεια οστικής μάζας που 
προκαλεί η ωοθηκεκτομή [56]. Αναφέρθηκε ευνοϊκή 
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επίδραση της χορήγησης λεπτίνης στη βελτίωση της 
μικροαρχιτεκτονική και των εμβιομηχανικών ιδιοτή-
των (της αντοχής) του οστού. Οι Stunes και συν-2012 
μελέτησαν την επίδραση της χορήγησης λεπτίνης 100 
μg/ημέρα, 200 μg/ημέρα υποδορίως ή φυσιολογικού 
ορού ενδοφλεβίως για 9 εβδομάδες σε θηλυκούς 
Fische ποντικούς. Υπολογίστηκε η ΟΠ με DEXA, η 
οστική μικροαρχιτεκτονική με μικρο-υπολογιστική το-
μογραφία (bone microarchitecture) και οι εμβιομηχανι-
κές ιδιότητες του οστού με 3-σημείων κάμψης τεχνική 
(three-point bending experiments). Στην ολοκλήρωση 
της μελέτης διαπιστώθηκε σημαντική μείωση του βά-
ρους των ποντικιών που πήραν λεπτίνη συγκριτικά με 
τα ποντίκια μάρτυρες. Τα ποντίκια με την υψηλότερη 
δοσολογία λεπτίνης εμφάνισαν σημαντική μείωση του 
σωματικού βάρους. Η ΟΠ βρέθηκε σημαντικά χαμη-
λότερη στην ομάδα των πειραματόζωων που πήραν 
τη χαμηλή δοσολογία λεπτίνης συγκριτικά με με τα 
ποντίκια μάρτυρες. Στην στην ομάδα όμως που πήρε 
την υψηλή δοσολογία διαπιστώθηκε παρόμοια ΟΠ 
συγκριτικά με τα ποντίκια μάρτυρες. Η μικροαρχιτε-
κτονική και οι εμβιομηχανικές ιδιότητες (της αντοχής) 
του οστού ήταν παρόμοια στην ομάδα με την υψηλή 
δοσολογία λεπτίνης και στην ομάδα των μαρτύρων. 
Εντούτοις στην ομάδα της χαμηλής δοσολογίας λεπτί-
νης διαπιστώθηκε μείωση του όγκου του φλοιώδους 
οστού καθώς και της αντοχής του οστού της διάφυ-
σης του μηριαίου οστού. Οι ερευνητές συμπεραίνουν 
ότι η υψηλή δοσολογία της λεπτίνης διατηρεί την ΟΠ 
και την αντοχή του οστού παρά τη σημαντική μείωση 
του σωματικού βάρους [57]. Διαπιστώθηκε επίσης επί-
δραση της χορήγησης της λεπτίνης στην οστεοπόρω-
ση από κορτικοστεροειδή. Οι Ahmed και συν-2012 σε 
θηλυκά ποντίκια Sprague Dawley διαπίστωσαν ότι η 
χορήγηση πρεδνιζολόνης οδήγησε σε σημαντική μεί-
ωση της οστεοπροτεγερίνης και αύξηση του RANKL 
του ορού σε συνδυασμό με μείωση της ΟΠ στο δεξί 
μηριαίο οστό. Η υποδόρια χορήγηση λεπτίνης με ή 
μετά τη διακοπή της χορήγησης της πρεδνιζολόνης 
οδήγησε σε αύξηση των βιοχημικών οστικών δεικτών 
οστικής παραγωγής και της οστικής μάζας [58]. 

Αδιπονεκτίνη
Συσχέτιση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης με την 
οστική πυκνότητα και τους βιοχημικούς δείκτες οστικής 
ανακατασκευής

Η συσχέτιση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης με 
την ΟΠ εξαρτάται από φύλο, το σωματικό βάρος κα-

θώς και τη θέση μέτρησης της ΟΠ. Στη μελέτη των 
Iida και συν-2011 σε 111 υγιείς γυναίκες ηλικίας 40-
80 ετών διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
των επιπέδων αδιπονεκτίνης και της ΟΠ στην ΟΜΣΣ 
και το αριστερό ισχίο στις προεμμηνοπαυσιακές και 
της ΟΠ του κάτω τμήματος της κερκίδας στις μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες [47], ενώ στη διατμητική 
μελέτη (cross-sectional study) των Morcov και συν-
2012 σε ομάδες υγιών εθελοντών προεμμηνοπαυσι-
ακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών τα επίπεδα 
της αδιπονεκτίνης σχετίστηκε αρνητικά με την ΟΠ 
με DΕXA στην ΟΜΣΣ (R2=0,1975) [39]. Οι Araneta 
και συν-2009 μέτρησαν τα επίπεδα της αδιπονεκτί-
νης σε 447 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (ηλικίας 
76 ετών) και 484 άνδρες (ηλικίας 75 ετών) την πε-
ρίοδο 1984-1987 ενώ 4 χρόνια αργότερα μέτρησαν 
την ΟΠ στο ολικό ισχίο, τον αυχένα του μηριαίου και 
στην ΟΜΣΣ με DEXA και στη μεσότητα της κερκίδας 
με μονής δέσμης φωτονίων απορροφησιομετρία 
(single photon absorptiometry). Την περίοδο 1992-
1999 επανεκτιμήθηκε η ΟΠ σε 261 γυναίκες και 
263 άνδρες. Στις γυναίκες μετά μέση περίοδο 4,4 
χρόνια διαπιστώθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ των επιπέδων της αδιπονεκτίνης και της ΟΠ 
στον αυχένα του μηριαίου (Ρ=0,007), το ολικό ισχίο 
(Ρ=0,009), την ΟΜΣΣ (Ρ=0,008) και στην κερκίδα 
(Ρ=0,01). Η αρνητική αυτή συσχέτιση διατηρήθηκε 
για τον αυχένα και το ολικό ισχίο μετά 8,6 χρόνια. 
Στους άνδρες τα 4,4 χρόνια παρατηρήθηκε η αρ-
νητική αυτή συσχέτιση στον αυχένα του μηριαίου 
(Ρ=0,03), το ολικό ισχίο (Ρ<0,001) και την κερκίδα 
(Ρ<0,001), ενώ στα 8,6 χρόνια στο ολικό ισχίο [59]. 
Οι Basurto και συν-2009 σε 92 υγιείς άνδρες ηλικίας 
60-80 ετών αναφέρουν αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
των επιπέδων αδιπονεκτίνης ορού και της ΟΠ στην 
ΟΜΣΣ και τον αυχένα του μηριαίου όπως μετρήθη-
κε με DEXA (r=-0,209, P<0,05 και r=-0,237, P<0,001, 
αντίστοιχα) που όμως έπαψε να υπάρχει μετά την 
εκτίμηση της επίδρασης του ΔΜΣ. Στην ομάδα ωστό-
σο με ΔΜΣ>27 kg/m2 η παραπάνω σχέση διατηρή-
θηκε, όχι όμως και στην ομάδα με ΔΜΣ <27 kg/m2. 
Στην πολλαπλή παλίνδρομή ανάλυση τα επίπεδα της 
αδιπονεκτίνης αποτέλεσαν σημαντικό προγνωστικό 
δείκτη της ΟΠ στην ΟΜΣΣ αλλά όχι στον αυχένα του 
μηριαίου στους άνδρες με ΔΜΣ>27 kg/m2 [60]. Οι 
Barbour και συν-2012 σε 3.075 άνδρες και γυναί-
κες ηλικίας 70-79 ετών της Health Aging and Body 
Composition Study που μέτρησαν την ΟΠ ολοσωμα-
τικά και στο ισχίο με DEXA, πέντε φορές στη διάρκεια 
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μιας δεκαετούς παρακολούθησης, την ογκωτική ΟΠ 
της ΟΜΣΣ (volumetric BMD) με ποσοτική υπολογι-
στική τομογραφία στην έναρξη της μελέτης και 6 έτη 
αργότερα. Στις γυναίκες ο ετήσιος ρυθμός απώλειας 
οστικής μάζας στο ισχίο στην ομάδα που βρίσκονταν 
στο τεταρτημόριο με τα υψηλότερα επίπεδα αδιπο-
νεκτίνης ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά με την ομάδα 
που βρίσκονταν στο τεταρτημόριο με τα χαμηλότερα 
επίπεδα, μετά την συνεκτίμηση της επίδρασης της 
ηλικίας, του ΔΜΣ, του σακχαρώδη διαβήτη, τη μετα-
βολή του σωματικού βάρους και την τιμή της ΟΠ στην 
έναρξη της μελέτης (Ρ trend=0,019). Παρόμοια ήταν 
τα αποτελέσματα στους άνδρες, αλλά όχι σε στατι-
στικά σημαντικό επίπεδο (Ρ trend=0,148). Σχετικά με 
την απώλεια οστικής μάζας ολοσωματικά και στην 
ΟΜΣ, αυτή δεν σχετίζονταν με τα επίπεδα της αδι-
πονεκτίνης. Δηλαδή συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων 
της αδιπονεκτίνης και της απώλειας οστικής μάζας 
παρατηρήθηκε μόνο στο ισχίο στις γυναίκες [61]. Οι 
Mohiti-Ardekani και συν-2013 σε 81 μη-διαβητικούς 
οστεοπορωτικούς ασθενείς διαπίστωσαν αρνητι-
κή συσχέτιση μεταξύ της αδιπονεκτίνης και της ΟΠ 
στην ΟΜΣΣ και τον αυχένα του μηριαίου (r=-0,478, 
P=0,003, r=-0,513, P=0,023), που δε διαπιστώθηκε 
ωστόσο στην ομάδα των υγιών μαρτύρων [48]. Η 
συσχέτιση των επιπέδων αδιπονεκτίνης με την ΟΠ 
φαίνεται ότι επηρεάζεται από την εμμηνοπαυσιακή 
κατάσταση. Οι Richards και συν-2007 σε 1735 μη-
διαβητικές γυναίκες (μέσης ηλικίας 50 ετών) από μια 
μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη διαπίστωσαν ότι κάθε 
διπλασιασμός των επιπέδων της αδιπονεκτίνης ορού 
συνοδεύονταν από μια μέση μείωση της ΟΠ κατά 
2,7% (στο ολικό ισχίο 3,2%, στον αυχένα του μηρι-
αίου 3,1%, στην ΟΜΣΣ 2,6% και στο άπω τμήμα του 
αντιβραχίου 2%). Αυτό διατηρήθηκε (σε μικρότερο 
ωστόσο βαθμό) μετά την εκτίμηση της επίδρασης 
του ΔΜΣ, του καπνίσματος, της χορήγησης ορμονι-
κής θεραπείας υποκατάστασης, της άσκησης και της 
μάζας του λίπους του σώματος). Η συσχέτιση αυτή 
μεταξύ των επιπέδων της αδιπονεκτίνης ορού με την 
απώλεια οστικής μάζας αφορούσε μόνο τις προεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες. Διαπιστώθηκε επίσης συ-
σχέτιση με την οστεοκαλσίνη ορού (δείκτη οστικής 
παραγωγής) αλλά όχι με τη δεοξυπεριδινολίνη ού-
ρων (δείκτη οστικής απορρόφησης) [62]. Στη μελέ-
τη των Jurimae και συν-2009 σε 35 γυναίκες ηλικί-
ας 69,7±6 ετών που παρακολούθησαν για 12 μήνες 
διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης μαζί 
με τη μάζα λίπους του σώματος μπορούσαν να προ-

βλέψουν την μείωση της ολικής BMC [63]. Οι Zhang 
και συν-2010 σε 336 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
ηλικίας 41-81 ετών μετά στατιστική αξιολόγηση με 
πολλαπλή γραμμική κατά βήματα ανάλυση (multiple 
linear stepwise regression analysis) διαπίστωσαν ότι 
τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης αποτέλεσαν ανεξάρτη-
το παράγοντα πρόβλεψης της ΟΠ. Διαπιστώθηκε επί-
σης σημαντική θετική συσχέτιση των επιπέδων της 
αδιπονεκτίνης με το οστικό κλάσμα της αλκαλικής 
φωσφατάσης (δείκτη οστικής παραγωγής) και των δι-
ασταυρούμενων Ν-τελοπεπτιδίων του τύπου Ι κολλα-
γόνου (δείκτη οστικής απορρόφησης) [64]. Αλλά στη 
μελέτη Gonnelli και συν-2008 σε 137 άνδρες ηλικίας 
≥55 ετών παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ 
των επιπέδων της αδιπονεκτίνης και της οστικής αλ-
καλικής φωσφατάσης (r=0,25, P<0,01) αλλά όχι με 
την ΟΠ [65].

Μηχανισμοί δράσης της αδιπονεκτίνης στα οστά

Οι Berner και συν-2004 έδειξαν την έκφραση 
αδιπονεκτίνης και των υποδοχέων της σε καλλιέρ-
γειες οστεοβλαστών από το μηριαίο και την κνήμη 
ανθρώπου. Η σύνθεση και η έκκριση της αδιπονε-
κτίνης αυξήθηκε στη διάρκεια της διαφοροποίησης 
των οστεοβλαστών. Η προσθήκη ανασυνδυασμένης 
ανθρώπινης αδιπονεκτίνης οδήγησε σε αύξηση του 
πολλαπλασιασμού των οστεοβλαστών. Η προσθήκη 
επίσης στις καλλιέργειες των οστεοβλαστών λιπαρών 
οξέων της τροφής οδήγησε σε αύξηση της σύνθεσης 
της αδιπονεκτίνης (αύξηση του mRNA). Πιθανόν λοι-
πόν η αδιπονεκτίνη να έχει ρόλο στη θετική συσχέτι-
ση μεταξύ του λίπους του σώματος και της οστικής 
μάζας [66]. Η αδιπονεκτίνη αυξάνει τη δημιουργία 
ώριμων οστεοκλαστών (αύξηση του RANKL και μεί-
ωση της οστεοπροτεγερίνης) και τη διαδικασία απώ-
λειας οστικής μάζας. Οι Luo και συν-2006 έδειξαν 
ότι η προσθήκη ανασυνδυασμένης αδιπονεκτίνης σε 
καλλιέργειες ανθρώπινων οστεοβλαστών οδήγησε 
σε αύξηση του RANKL και μείωση του mRNA της 
οστεοπροτεγερίνης. Η καταστολή των υποδοχέων 
R1 της αδιπονεκτίνης (AdipoR1) με siRNA ανέστει-
λε την παραπάνω επίδραση. Επίσης η προετοιμασία 
(pretreatment) με αναστολέα του MAPK εμφάνιζε 
παρόμοια επίδραση. Φαίνεται λοιπόν ότι η επίδραση 
της αδιπονεκτίνης πραγματοποιήθηκε μέσα από την 
οδό σήματος AdipoR1/p38 MAPK. Η προσθήκη αδι-
πονεκτίνης αύξησε επίσης τη δημιουργία οστεοκλα-
στών που ανέστειλε η προσθήκη οστεοπροτεγερίνης. 
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Η προσθήκη ωστόσο αυτή δεν ακολουθήθηκε από 
επίδραση σε συν-καλλιέργειες προγονικών οστεο-
κλαστών και μονοπυρήνων περιφερικού αίματος. Η 
αύξηση δηλαδή της δημιουργίας οστεοκλαστών έγι-
νε μέσα από τον ερεθισμό του RANKL και την ανα-
στολή της παραγωγής οστεοπροτεγερίνης [67].

Ρεσιστίνη
Αναφέρθηκε ότι η ρεσιστίνη έχει ρόλο στη διαφο-

ροποίηση των προγονικών κυττάρων των οστεοκλα-
στών και των οστεοβλαστών σε ώριμους οστεοκλά-
στες και οστεοβλάστες, αντίστοιχα. Οι Thommesen 
και συν-2006 αναφέρουν την έκφραση ρεσιστίνης 
σε προοστεοκλάστες και προοστεοβλάστες στο ΜΟ 
και σε ώριμους οστεοβλάστες σε ινδικά χοιρίδια. Η 
προσθήκη ανασυνδυασμένης ρεσιστίνης αύξησε τον 
αριθμό των διαφοροποιηθέντων προοστεοκλαστών 
σε ώριμους οστεοκλάστες, ενώ είχε επίσης ήπια 
επίδραση στη διαφοροποίηση προοστεοβλαστών σε 
ώριμους οστεοβλάστες [68]. Αναφέρθηκε επίσης 
συσχέτιση των επιπέδων της ρεσιστίνη με την ΟΠ 
και βιοχημικούς δείκτες οστικής ανακατασκευής. 
Στη μελέτη των Mohiti-Ardekani και συν-2013 σε 81 
οστεοπορωτικούς μη-διαβητικούς ασθενείς αναφέρ-
θηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της ρε-
σιστίνης και της ΟΠ στον αυχένα του μηριαίου αλλά 
όχι στην ΟΜΣΣ (r=-0,244, P=0,048 έναντι r=0,276, 
P=0,56) [48] ενώ στη μελέτη των Oh και συν-2005 σε 
80 άνδρες ηλικίας 54,5±6,4 ετών αρνητική συσχέτιση 
των επιπέδων ρεσιστίνης ορού με την ΟΠ στην ΟΜΣΣ 
(r=-0,237, P=0,05) [43]. Οι Fisher και συν-2011 σε 256 
διαδοχικής προσέλευσης ασθενείς με κάταγμα ισχί-
ου (μέσης ηλικίας 81,9±7,8 ετών, 71,1% γυναίκες) 
με πολυπαραγοντική ανάλυση διαπίστωσαν ότι το κά-
ταγμα στον αυχένα του μηριαίου οστού (OR=1,81), η 
παρουσία σακχαρώδους διαβήτη (OR= 2,60) και το 
ιστορικό ΑΕΕ (OR=2,67) αποτέλεσαν σημαντικούς 
ανεξάρτητους παράγοντες πρόβλεψης των υψηλό-
τερων επιπέδων ρεσιστίνης (μέση τιμή ≥16,26 ng/
ml) [69]. Οι Straburzyńska-Lupa και συν-2013 σε 50 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ενεργό ρευματοει-
δή αρθρίτιδα αναφέρουν αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
των επιπέδων της ρεσιστίνης και των επιπέδων της 
οστεοκαλσίνης (δείκτη οστικής παραγωγής) [70]. 

ομεντίνη
Αναφέρθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 

ομεντίνης και της ΟΠ και των βιοχημικών δεικτών 

οστικής εναλλαγής (απορρόφησης και παραγωγής 
οστού). Οι Wang και συν-2013 σε 225 προεμμηνο-
παυσιακές και 285 μετεμμηνοπαυσιακές μέτρησαν 
τα επίπεδα της ομεντίνης ορού. Τα επίπεδα αυτά 
βρέθηκαν υψηλότερα στην ομάδα των προεμμηνο-
παυσιακών γυναικών. Σε στατιστική αξιολόγηση με 
πολλαπλή γραμμική κατά βήματα ανάλυση παλινδρό-
μησης (multiple linear stepwise regression analysis) 
διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα της ομεντίνης αποτέ-
λεσαν ανεξάρτητο παράγοντα πρόβλεψης της ΟΠ, 
μόνον όμως στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 
Σχετίζονταν επίσης με τα επίπεδα του οστικού κλά-
σματος της αλκαλικής φωσφατάσης (δείκτη παρα-
γωγής οστού) και των Ν-τελικών τελοπεπτιδίων του 
κολλαγόνου τύπου Ι (δείκτη απορρόφησης οστού) 
[71]. Επίσης οι Assadi και συν-2011 σε 35 καθηλω-
μένες γυναίκες με πολλαπλή σκλήρυνση με πολλα-
πλή γραμμική παλινδρόμηση διαπίστωσαν θετική συ-
σχέτιση μεταξύ των επιπέδων ομεντίνης ορού και της 
ΟΠ (μετρήθηκε με DEXA) στον αυχένα του μηριαίου 
(Ρ=0,016) και στο ολικό ισχίο (Ρ=0,035) καθώς και με 
τα επίπεδα οστεοκαλσίνης (Ρ=0,004) και οστεοποντί-
νης (Ρ=0,003) (δείκτες παραγωγής οστού) [72]. 

Άλλες αδιποκίνες 
Η βασπίνη σχετίστηκε με αναστολή της οστεο-

κλαστογένεσης καθώς και αναστολή της απόπτωσης 
των οστεοβλαστών. Οι Kamio και συν-2013 σε δύο 
τύπους προγονικών κυττάρων των οστεοκλαστών 
(κύτταρα RAW264.7 και στελεχιαία κύτταρα του ΜΟ) 
διαπίστωσαν ότι η προσθήκη βασπίνης αναστέλλει 
την ωρίμανση προοστεοκλαστών σε ώριμους οστεο-
κλάστες με την επίδραση του RANKL, εν μέρει μέσα 
από την αναστολή της έκφρασης του μεταγραφικού 
παράγοντα NFATc1 [73]. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης 
η μελέτη των Zhu και συν-2013 στην οποίαν διαπι-
στώθηκε ότι η προσθήκη βασπίνης σε καλλιέργειες 
οστεοβλαστών του ανθρώπου τους προφύλαξε από 
απόπτωση που διαμεσολαβείται από την MAPK/ERK 
οδό σήματος [74]. Σε κλινικό ωστόσο επίπεδο οι 
Assadi και συν-2011 σε 35 καθηλωμένες γυναίκες 
με πολλαπλή σκλήρυνση δε διαπίστωσαν συσχέτι-
ση μεταξύ των επιπέδων βασπίνης και την ΟΠ στον 
αυχένα του μηριαίου και το ολικό ισχίο, ούτε με τα 
επίπεδα οστεοκαλσίνης και οστεοποντίνης (δείκτες 
παραγωγής οστού) [72]. Η προσθήκη βισφατίνης/
ευοδωτικού της αποικίας των προ-Β λεμφο-
κυττάρων παράγοντα αναστέλλει τη δημιουργία 
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προγονικών κυττάρων των οστεοκλαστών μετά την 
επίδραση του παράγοντα που ερεθίζει την αποι-
κία μακροφάγων (macrophage colony-stimulating 
factor: M-CSF) και τη διαφοροποίησή τους σε ώρι-
μους οστεοκλάστες [75]. Η χυμερίνη έχει πιθα-
νόν ρόλο στη διαφοροποίηση των πολυδύναμων 
στρωματικών κυττάρων του ΜΟ σε λιποκύτταρα ή 
σε οστεοβλάστες. Οι Muruganandan και συν-2010 
μελέτησαν την έκκριση χυμερίνης σε προοστεοβλά-
στες (7F2 cell line) και στρωματικά κύτταρα του ΜΟ 
(πολυδύναμα κύτταρα που μπορούν να διαφοροποι-
ηθούν σε λιποκύτταρα τα οποία αν και δεν επιδρούν 
άμεσα στην οστική ανακατασκευή, μπορεί να την 
επηρεάσουν μέσα από την απελευθέρωση βιοενερ-
γών μορίων οδών σήματος). Διαπίστωσαν σημαντική 
της αύξηση χυμερίνης κατά την διαφοροποίηση των 
κυττάρων του ΜΟ σε λιποκύτταρα. Η απάλειψη του 
γονιδίου της χυμερίνης ή η έκφραση cognate υπο-
δοχέων CMKLR1 (διαφοροποιεί τα κύτταρα του ΜΟ 
και τους προοστεοβλάστες αυτούς) εξαφάνισε τη δι-
αφοροποίηση σε λιποκύτταρα και των πολλαπλασια-
σμό των στρωματικών αυτών κυττάρων του ΜΟ, ενώ 
οδήγησε σε αύξηση της έκφρασης των γονιδίων δεί-
κτη οστεοβλαστών και σε μετάλλωση σε απάντηση 
σε ερεθίσματα δημιουργίας οστεοβλαστών. Επίσης 
η έντονη έκφραση του λιποτρόφου παράγοντα μετα-
γραφής peroxisome proliferator-activated receptor 
γ (PPARγ) οδήγησε σε έκφραση της χυμερίνης και 
εν μέρει διέσωσε την απώλεια της διαφοροποίησης 
σε λιποκύτταρα που συνοδεύει την εξάλειψη της χυ-
μερίνης ή του CMKLR1 στα κύτταρα του ΜΟ [76]. Τα 
παραπάνω παραπέμπουν σε ένα ρόλο του συστήμα-
τος σήματος χυμερίνης/CMKLR1 στη ρύθμιση της 
διαφοροποίησης σε λιποκύτταρα και σε οστεοβλά-
στες από τα κύτταρα του ΜΟ. 

ςυσχέτιση των επιπέδων αδιποκινών με 
τον κίνδυνο εμφάνισης οστοπορωτικών 
καταγμάτων καθώς και την οπ σε ασθενείς 
με οστεοπορωτικά κατάγματα

Στη μετα-ανάλυση των Biver και συν-2011 αναφέρ-
θηκε ότι τα υψηλά επίπεδα της λεπτίνης σχετίστηκαν 
με χαμηλό ενώ τα υψηλά επίπεδα της αδιπονεκτίνης 
με υψηλό κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων [16]. 
Σχετικά με τα επίπεδα λεπτίνης σε παλαιότερη μελέ-
τη των Yamauchi και συν-2001 σε 139 εμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες αναφέρθηκαν σημαντικά χαμηλότερα 
επίπεδα λεπτίνης πλάσματος στις γυναίκες χωρίς συ-

γκριτικά με τις γυναίκες με οστεοπορωτικά κατάγμα-
τα [36]. Οι Shabat και συν-2009 σε 250 ηλικιωμένους 
ασθενείς με κάταγμα του ισχίου (172 γυναίκες και 
78 άνδρες, μέση ηλικία 81 έτη) διαπίστωσαν χαμηλά 
επίπεδα λεπτίνης (<10 ng/ml) στο 40%, ενώ υψηλά 
επίπεδα (>40 ng/ml) στο 20%. Δε διαπίστωσαν ωστό-
σο συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης με τα επίπεδα 
της 25(OH)D3 (που βρέθηκαν χαμηλά στο 60% των 
ασθενών) ή τα επίπεδα του C-τελοπεπτιδίου του κολ-
λαγόνου τύπου Ι (δείκτη οστικής απορρόφησης, που 
βρέθηκαν υψηλά στο 80% των ασθενών) [77]. Στη 
μελέτη των Di Monaco και συν-2003 σε 62 γυναίκες 
με κάταγμα ισχίου διαπιστώθηκε θετική γραμμική 
συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων λεπτίνης (μετρήθη-
καν 23,4±9,1 ημέρες μετά το κάταγμα) και της ΟΠ 
(μέτρηση με DΕXA) στο μηριαίο οστό (r=0,782 και 
Ρ<0,001). Η συσχέτιση αυτή διατηρήθηκε και μετά 
την εκτίμηση της επίδρασης του τύπου του κατάγμα-
τος, της μάζας του ολικού λίπους του σώματος (fat 
body mass), του ΔΜΣ, του ύψους και του σωματικού 
βάρους καθώς και των επιπέδων παραθορμόνης και 
25(OH) βιταμίνη D [78].

Τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης σχετίστηκαν επίσης 
θετικά με τον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων. 
Στη μελέτη των Araneta και συν-2009 σε 447 μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες (ηλικίας 76 ετών) και 484 
άνδρες (ηλικίας 75 ετών) διαπιστώθηκε θετική συ-
σχέτιση μεταξύ των επιπέδων της αδιπονεκτίνης και 
των σπονδυλικών καταγμάτων (adjusted OR=1,13, 
Ρ=0,009) μόνο στους άνδρες [59]. Στην προοπτική 
μελέτη κοόρτης των Barbour και συν-2011 σε 3075 
γυναίκες και άνδρες ηλικίας 70-79 ετών από τη μελέ-
τη Health Aging and Body Composition (Health ABC) 
μετά περίοδο παρακολούθησης 6,5±1,9 χρόνια στην 
οποίαν διαπιστώθηκε η παρουσία 406 καταγμάτων 
(334 μη-σπονδυλικών και 72 σπονδυλικών), τα επί-
πεδα αδιπονεκτίνης ορού σχετίζονταν θετικά με τον 
κίνδυνο κατάγματος (HR=1,94) ακόμη και μετά την 
εκτίμηση της επίδρασης της ηλικίας, του επιπέδου 
εκπαίδευσης, της παρουσίας σακχαρώδους διαβή-
τη, της μεταβολής του σωματικού βάρους, του ΔΜΣ 
και της ΟΠ του ισχίου [79]. Σε άλλες ωστόσο μελέτες 
δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων 
αδιπονεκτίνης και του κινδύνου οστεοπορωτικών κα-
ταγμάτων ή με την ΟΠ ασθενών με οστεοπορωτικά 
κατάγματα. Οι Michaelsson και συν-2008 μελέτη-
σαν τη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων αδιπονεκτί-
νης πλάσματος και της ΟΠ σε 441 άνδρες και 457 
γυναίκες ηλικίας 70 ετών της μελέτης Prospective 
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Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors 
cohort. Τη συσχέτιση αυτή μελετήθηκαν εκ νέου στη 
μελέτη Uppsala Longitudinal Study of Adult Men 
(ULSAM) στα άτομα στα οποία μετρήθηκαν τα επίπε-
δα αδιπονεκτίνης στην προηγούμενη μελέτη, ενώ με-
τρήθηκε η ΟΠ σε 507 άνδρες. Κατάγματα στη μελέτη 
(ULSAM) μετά παρακολούθηση 15 ετών διαπιστώθη-
καν σε 314 άνδρες. Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση με-
ταξύ των επιπέδων αδιπονεκτίνης και του κινδύνου 
κατάγματος (hazard ratio για κάθε σταθερή απόκλι-
ση της αδιπονεκτίνης ορού 0,99). Στην πολυπαρα-
γοντική ανάλυση διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ των επιπέδων αδιπονεκτίνης και της ΟΠ σε 
αμφότερες τις μελέτες. Τα άτομα ωστόσο με τα υψη-
λότερα επίπεδα συγκριτικά με τα άτομα με τα χαμη-
λότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης είχαν χαμηλότερη 
ΟΠ στην ΟΜΣΣ, το εγγύς τμήμα του μηριαίου οστού 
και ολοσωματικά [9,7%, 7,1% και 5,2%, αντίστοιχα 
στην Prospective Investigation of the Vasculature in 
Uppsala Seniors (P<0,001 για όλες τις θέσεις μέτρη-
σης), και 8,1, 5,1, και 4,1%, αντίστοιχα (P<0,003 για 
όλες τις θέσεις μέτρησης) στην ULSAM] [80]. Επίσης 
οι Ozkurt και συν-2009 σε μελέτη 105 μετεμμηνο-
παυσιακών μη διαβητικών γυναικών ηλικίας 52-64 
ετών με κατάγματα ισχίου δε διαπίστωσαν συσχέτιση 
μεταξύ των επιπέδων αδιπονεκτίνης με την ΟΠ στην 
ΟΜΣΣ και στο εγγύς τμήμα του μηριαίου οστού [81].

Επιγραμματικά: Αναφέρθηκε, σε αμφότερα τα 
φύλα, θετική συσχέτιση μεταξύ του υπερβολικού σω-
ματικού βάρους ή της παχυσαρκίας και της υψηλότε-
ρης οστικής πυκνότητας (ΟΠ).Ο λιπώδης ιστός εκτός 
από ρόλο στη θερμορύθμιση, στην πρόσληψη της 
τροφής, τον ορμονολογικό έλεγχο και την ομοιόσταση 
της ενέργειας του οργανισμού έχει επίσης ρόλο στον 
οστικό μεταβολισμό. Εκκρίνει μια σειρά ουσιών όπως 
αδιπονεκτίνες, οιστρογόνα και προφλεγμονώδεις πα-
ράγοντες όπως κυτταροκίνες, αυξητικούς παράγο-
ντες, κ.ά. Οι αδιποκίνες αποτελούν πρωτεΐνες που 
παράγονται από τα λιποκύτταρα του λευκού λιπώδους 
ιστού όπως η λεπτίνη, η αδιπονεκτίνη, η ρεσιστίνη, η βι-
σφατίνη/ενισχυτικός της αποικίας των προ-Β-κυττάρου 
παράγοντα, η βασπίνη, η ομεντίνη, η χυμερίνη, η λιπο-
καλίνη-2, το αμυλοειδές Α3 του ορού κ.ά. Σχετικά με 
τη λεπτίνη. Δε διαπιστώθηκε διαφορά των επιπέδων 
λεπτίνης πλάσματος μεταξύ των προεμμηνοπαυσιακών 
και των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών ενώ σχετικά με 
τη συσχέτιση των επιπέδων της λεπτίνης με την ΟΠ τα 
συμπεράσματα των διαφόρων μελετών διαφέρουν ση-
μαντικά μεταξύ τους. Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν 

θετική συσχέτιση, άλλες που έδειξαν αρνητική συσχέ-
τιση και άλλες μη συσχέτιση. Η υποδόρια χορήγηση 
λεπτίνης φαίνεται ότι οδηγεί σε βελτίωση της μικρο-
αρχιτεκτονικής και την αντοχής του οστού, σε αύξηση 
των βιοχημικών οστικών δεικτών οστικής παραγωγής 
και της οστικής μάζας πειραματοζώων που πήραν κορ-
τικοστεροειδές και προλαβαίνει την απώλεια οστικής 
μάζας που προκαλεί η έλλειψη των οιστρογόνων. Σχε-
τικά με την αδιπονεκτίνη. Διαπιστώθηκε έκφραση 
αδιπονεκτίνης και των υποδοχέων της σε καλλιέργειες 
οστεοβλαστών ανθρώπου. Η σύνθεση και η έκκριση 
της αδιπονεκτίνης αυξήθηκε στη διάρκεια της διαφο-
ροποίησης των οστεοβλαστών. Η προσθήκη ανασυν-
δυασμένης ανθρώπινης αδιπονεκτίνης οδήγησε σε 
αύξηση του πολλαπλασιασμού των οστεοβλαστών. Σε 
κυτταρικές καλλιέργειες διαπιστώθηκε ότι η αδιπονε-
κτίνη αυξάνει τη δημιουργία ώριμων οστεοκλαστών. 
Η συσχέτιση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης με την 
ΟΠ εξαρτάται από φύλο, το σωματικό βάρος καθώς 
και τη θέση μέτρησης της ΟΠ. Στην πλειονότητα των 
μελετών αναφέρθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων της αδιπονεκτίνης και της ΟΠ. Σχετικά με 
τη ρεσιστίνη αναφέρθηκε ρόλος της στη διαφορο-
ποίηση των προγονικών κυττάρων των οστεοκλαστών 
και των οστεοβλαστών σε ώριμους οστεοκλάστες και 
οστεοβλάστες, αντίστοιχα. Αναφέρθηκε συσχέτιση 
(αρνητική αλλά και θετική) των επιπέδων της ρεσιστί-
νη με την ΟΠ. Σχετικά με την ομεντίνη αναφέρθηκε 
ότι τα επίπεδά της αποτέλεσαν ανεξάρτητο παράγοντα 
πρόβλεψης της ΟΠ, μόνον όμως στις προεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες. Σχετίζονταν επίσης με τα επίπεδα 
του οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης 
(δείκτη παραγωγής οστού) και των Ν-τελικών τελοπε-
πτιδίων του κολλαγόνου τύπου Ι (δείκτη απορρόφη-
σης οστού). Η βασπίνη σχετίστηκε με αναστολή της 
οστεοκλαστογένεσης (αναστέλλει την ωρίμανση προ-
οστεοκλαστών σε ώριμους οστεοκλάστες) καθώς και 
αναστολή της απόπτωσης των οστεοβλαστών. Η προ-
σθήκη βισφατίνης/ευοδωτικού της αποικίας των 
προ-Β λεμφοκυττάρων παράγοντα αναστέλλει τη 
δημιουργία προγονικών κυττάρων των οστεοκλαστών. 
Η χυμερίνη έχει πιθανόν ρόλο στη διαφοροποίηση 
των πολυδύναμων στρωματικών κυττάρων του ΜΟ σε 
λιποκύτταρα ή σε οστεοβλάστες.Σχετικά με συσχέτιση 
των επιπέδων αδιποκινών με τον κίνδυνο εμφάνισης 
οστοπορωτικών καταγμάτων καθώς και την ΟΠ σε 
ασθενείς με οστεοπορωτικά κατάγματα, αναφέρθη-
κε ότι τα υψηλά επίπεδα της λεπτίνης σχετίστηκαν με 
χαμηλό ενώ τα υψηλά επίπεδα της αδιπονεκτίνης με 
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υψηλό κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων, όχι σε 
όλες τις μελέτες καθότι υπήρξαν μελέτες στις οποίες 
μελέτες δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέ-
δων αδιπονεκτίνης και του κινδύνου οστεοπορωτικών 
καταγμάτων ή με την ΟΠ ασθενών με οστεοπορωτικά 
κατάγματα.

ςυμπεράσματα
Οι αδιποκίνες όπως η λεπτίνη, η αδιπονεκτίνη, η 

ρεσιστίνη, η βισφατίνη/ενισχυτικός της αποικίας των 
προ-Β-κυττάρου παράγοντα, η βασπίνη, η ομεντίνη, η 
χυμερίνη, η λιποκαλίνη-2, το αμυλοειδές Α3 του ορού 
κ.ά. εκκρίνονται από τα λιποκύτταρα. Σχετίζονται με 
πολύπλοκο τρόπο με τη διαδικασία διαφοροποίησης 
των στελεχιαίων κυττάρων του μυελού των οστών 
σε προγονικά κύτταρα οστεοκλαστών και οστεοβλα-

στών. Επηρεάζουν τη διαδικασία της οστικής ανακα-
τασκευής (bone remodeling) και την οστική πυκνότητα 
(ΟΠ). Σχετίστηκαν επίσης με τον κίνδυνο εμφάνισης 
οστεοπορωτικών καταγμάτων. Τα συμπεράσματα 
ωστόσο των μελετών διαφέρουν μεταξύ τους καθότι 
σε ορισμένες αναφέρθηκαν θετική και σε άλλες αρ-
νητικές συσχετίσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γε-
γονός ότι υποδόρια χορήγηση λεπτίνης ή αδιποκίνης 
συνοδεύτηκε από ενίσχυση της διαφοροποίησης των 
προοστεοβλαστών σε ώριμους οστεοβλάστες και σε 
πολλαπλασιασμό τους στη συνέχεια και σε βελτίωση 
της μικροαρχιτεκτονικής και της αντοχής του οστού, 
σε αύξηση των βιοχημικών οστικών δεικτών οστικής 
παραγωγής και της οστικής μάζας πειραματοζώων. 
Πιθανόν λοιπόν να προσφέρουν θεραπευτικά στην 
πρόληψη της απώλειας οστικής μάζας και σε μείωση 
του κινδύνου οστεοπορωτικών καταγμάτων.
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Σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες οστεοπόρωσης 
απο κορτικοστεροειδή
Χ. ΖΗΔΡΟΥ, Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Η οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή είναι η συχνότερη μορφή φαρμακογενούς οστεοπόρωσης και σε συχνότητα έρχεται τρίτη μετά 
την μετεμμηνοπαυσιακή και τη γεροντική οστεοπόρωση. Ο καταγματικός κίνδυνος αυξάνεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 3-6 μηνών 
θεραπείας με γλυκοκορτικοειδή και μειώνεται με τη διακοπή τους. Η αύξηση του καταγματικού κινδύνου συμβαίνει και με χαμηλές 
δόσεις και αυξάνεται ακόμη περισσότερο με αύξηση της ημερήσιας δόσης. Η μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου αφορά τα σπονδυλικά 
κατάγματα. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλικίας >50 ετών που λαμβάνουν θεραπεία με κορτικοστεροειδή αντιοστεο-
πορωτική θερπαπεία θα πρέπει να λάβουν όλοι οι ασθενείς που έχουν μια από τις ακόλουθες ενδείξεις: 1) ηλικία>70 ετών, 2) προη-
γούμενο ιστορικό κατάγματος χαμηλής βίας ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 3) υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών που εξαρτώνται 
από την ημερήσια δόση και την παρουσία ή απουσία άλλων κλινικών παραγόντων κινδύνου και 4) Τ-score ≤-1,5SD. Οι θεραπευτικές 
δυνατότητες περιορίζονται στα διφωσφονικά και συγκεκριμένα αλενδρονάτη, ριζεδρονάτη και ζολεδρονικό οξύ και στην τεριπαρατίδη.

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή, Θεραπευτικές επιλογές

Current treatment options for corticosteroid related 
osteoporosis
C. Zidrou, A. KyriAKidis
Β’ Department of Orthopaedics, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki

summary
Up to 4,6% of postmenopausal women are reported as currently taking oral glucocorticoids. Fracture risk increases during the 
first 3-6 months of glucocorticoid therapy and decreases following their withdrawal. The greatest increase in risk is seen for 
vertebral fracture; in patients taking ≥7,5 mg/day prednisolone, a relative risk of 5,18 has been reported. The indications for 
bone-protective therapy in postmenopausal women and men ≥50 years on glucocorticoid therapy are: aged ≥70 years, previous 
fragility fracture or incident fragility fracture during glucocorticoid therapy, high doses of glucocorticoids, depending on daily dose 
and presence or absence of other clinical risk factors and BMD T-score ≤-1,5SD. The treatment options of glucocorticoid-induced 
osteoporosis are bisphosphonates (especially alendronate, risedronate, zoledronic acid) and teriparatide.

Keywords: Glucocorticoid-induced osteoporosis, Treatment options

Ο καταγματικός κίνδυνος αυξάνεται κατά τη διάρ-
κεια των πρώτων 3-6 μηνών θεραπείας με γλυκοκορ-
τικοειδή και μειώνεται με τη διακοπή τους. Η αύξηση 
του καταγματικού κινδύνου συμβαίνει και με χαμη-
λές δόσεις και αυξάνεται ακόμη περισσότερο με αύ-
ξηση της ημερήσιας δόσης. Η μεγαλύτερη αύξηση 
του κινδύνου αφορά τα σπονδυλικά κατάγματα. Σε 
ασθενείς που λαμβάνουν >7,5 mg πρεδνιζολόνης 
ημερησίως ο σχετικός κίνδυνος για σπονδυλικό κά-
ταγμα είναι 5,18 [3].

H χρήση των γλυκοκορτικοειδών στο FRAX δε 

Εισαγωγή
Σήμερα είναι γνωστό ότι περίπου 0,5-1% του γενι-

κού πληθυσμού λαμβάνει κορτιζόνη σε χρόνια βάση 
κυρίως για ρευματολογικά και πνευμονικά νοσήμα-
τα. Το ποσοστό αυτό αυξάνει σε 2,5% για άτομα ηλι-
κίας άνω των 65 ετών. Από τους ασθενείς αυτούς 
μόνο 5-35% λαμβάνουν προληπτικά θεραπευτικά 
μέτρα για οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή και 
κατά συνέπεια την πρόληψη των οστεοπορωτικών 
καταγμάτων [1,2].
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Διφωσφονικά
Αποτελούν την πρώτη επιλογή θεραπείας στην 

οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή. Πρόκειται για 
αντικαταβολικούς παράγοντες, με αποδεδειγμένη 
δράση στον περιορισμό της απώλειας της οστικής 
πυκνότητας.

Αλενδρονάτη

Η αποτελεσματικότητά της σε ασθενείς που λαμ-
βάνουν κορτικοστεροειδή αποδεικνύεται σε τυχαι-
οποιημένη μελέτη 477 ασθενών ηλικίας 17 έως 83 
που έλαβαν αλενδρονάτη (5 mg ή 10 mg) ή εικονικό 
φάρμακο [7]. Η μέση οστική πυκνότητα της σπονδυ-
λικής στήλης αυξήθηκε κατά 2,1% και 2,9% σε 48 
εβδομάδες σε ασθενείς που έλαβαν 5 mg και 10 mg 
αλενδρονάτη ημερησίως αντίστοιχα, ενώ μειώθηκε 
0,4% στους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμα-
κο. Η οστική πυκνότητα του ισχίου αυξήθηκε σημα-
ντικά στην ομάδα των ασθενών της αλενδρονάτης. 
Επίσης, η ομάδα των ασθενών της αλενδρονάτης 
παρουσίασε μείωση των νέων σπονδυλικών καταγ-
μάτων σε σχέση με την ομάδα του εικονικού φαρ-
μάκου (2,3 vs. 3,7). Παρόμοια βελτίωση της οστικής 
πυκνότητας παρατηρήθηκε και με εβδομαδιαία χο-
ρήγηση αλενδρονάτης 70 mg [8].

Ριζεδρονάτη

Η ριζεδρονάτη είναι επίσης αποτελεσματική για 
την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης από 
κορτικοστεροειδή. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη διάρ-
κειας ενός έτους με 224 ασθενείς υπο κορτικοστε-
ροειδή, που έλαβαν ριζεδρονάτη ή εικονικό φάρ-
μακο, η οστική πυκνότητα της ΣΣ στην ομάδα της 
ριζεδρονάτης ήταν αμετάβλητη ενώ στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου μειώθηκε κατά 2,8% [9].

Ζολεδρονικό οξύ 

Η αποτελεσματικότητά του για την πρόληψη και 
θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροει-
δή αποδεικνύεται σε μελέτη 288 ασθενών που ξε-
κίνησαν πρόσφατα θεραπεία με κορτικοστεροειδή 
(ομάδα πρόληψης) και 545 ασθενών που λάμβαναν 
θεραπεία με κορτικοστεροειδή παραπάνω από τρεις 
μήνες (ομάδα θεραπείας), οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν 
σε ζολεδρονικό οξύ ή ριζεδρονάτη [10]. H οστική πυ-
κνότητα της σπονδυλικής στήλης στην ομάδα πρό-
ληψης, που έλαβαν ζολεδρονικό οξύ ή ριζεδρονάτη 

λαμβάνει υπόψη την ημερήσια δόση ή τη διάρκεια 
χρήσης. Θεωρεί δεδομένο ημερήσια δόση πρεδνι-
ζολόνης 2,5-7,5 mg ημερησίως και μπορεί να υπο-
εκτιμήσει τον καταγματικό κίνδυνο σε ασθενείς που 
λαμβάνουν υψηλότερες δόσεις ή να υπερκτιμήσει 
τον κίνδυνο σε ασθενείς που λαμβάνουν χαμηλότε-
ρες δόσεις [3].

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Ηνωμένο Βασί-
λειο σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλι-
κίας>50 ετών για ημερήσια δόση πρεδνιζολόνης <2,5 
mg,η μέση προσαρμογή του καταγματικού κινδύνου 
είναι 0,8 για μείζων οστεοπορωτικό κάταγμα και 0,65 
για κάταγμα ισχίου. Για ημερήσια δόση πρεδνιζολό-
νης ≥7,5 mg η μέση προσαρμογή του καταγματικού 
κινδύνου είναι 1,15 και 1,20 αντίστοιχα. Σε ασθενείς 
που λαμβάνουν ≥7,5 mg ημερησίως πρεδνιζολόνης 
το κατώφλι έναρξης φαρμακευτικής αγωγής είναι 
όταν το FRAX είναι >10%, αισθητά χαμηλότερο από 
τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (20%) [3].

Συμπερασματικά, ασθενείς χαμηλού και μετρίου 
καταγματικού κινδύνου (FRAX<10% και 10-20% 
αντίστοιχα) θα έπρεπε να λάβουν αντιοστεοπορωτι-
κή αγωγή, εάν η ημερήσια δόση πρεδνιζολόνης είναι 
≥7,5 mg. Ασθενείς υψηλού καταγματικού κινδύνου 
(FRAX>20%) θα έπρεπε να λάβουν αντιοστεοπορω-
τική αγωγή, εάν λαμβάνουν κορτικοστεροειδή σε 
οποιαδήποτε δόση για >1 μήνα ή εάν λάβουν ≥5 mg 
πρεδνιζολόνης ημερησίως ακόμη και για χρονικό δι-
άστημα <1 μήνα [4].

Ασβέστιο και βιταμίνη d
To Αμερικανικό Κολλέγιο Ρευματολογίας συνιστά 

σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή, ημε-
ρήσια λήψη ασβεστίου 1000-1500 mg και βιταμίνης 
D 800 IU. Όμως, παρότι το ασβέστιο και η βιταμίνη 
D είναι αναγκαία, μόνα τους είναι ανεπαρκή για την 
πρόληψη της οστικής απώλειας και των καταγμάτων 
σε ασθενείς με θεραπεία κορτικοστεροειδών [5].

Η καλσιτριόλη και η αλφακαλσιδόλη χρησιμοποιού-
νται για την πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρω-
σης από κορτικοστεροειδή. Μελέτες αποδεικνύουν 
ευεργετικά αποτελέσματα στην οστική πυκνότητα της 
σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς υπό κορτικοστε-
ροειδή που έλαβαν μεταβολίτες της βιταμίνης D [6]. 
Ωστόσο ο κίνδυνος υπερασβεστιαιμίας και υπερα-
σβεστιουρίας από τη χρήση μεταβολιτών της βιταμί-
νης D καθιστά τη χρησιμοποίηση τους σπάνια.
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νικό φάρμακο και μείωσε τους βιοχημικούς δείκτες 
οστικής εναλλαγής ανεξάρτητα από τη συνοδό χρή-
ση γλυκοκορτικοειδών. Είναι ενδεχομένως μια απο-
τελεσματική θεραπευτική επιλογή στην οστεοπόρω-
ση από κορτικοστεροειδή [14].

Αναστολείς της καθεψίνης-Κ: Τα γλυκοκορ-
τικοειδή αυξάνουν τα επίπεδα της καθεψίνης Κ. Η 
καθεψίνη Κ που εκφράζεται επίσης στους οστεοκλά-
στες ανήκει στην ομάδα των πρωτεασών, πρωτεολυ-
τικά ένζυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί ως θεραπευ-
τικοί στόχοι σε πολλές παθήσεις. Οι αναστολείς της 
καθεψίνης Κ , όπως η odanactib οδηγούν σε μείωση 
της οστικής απορρόφησης και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν στη θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορ-
τικοστεροειδή [15].

Κατευθυντήριες οδηγίες
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικάνικου Κολλεγί-

ου Ρευματολογίας (ACR) [16] μπορούμε να πούμε ότι:
-  Σε άτομα που πρόκειται να πάρουν Πρεδνιζολό-

νη≥5mg ημερησίως για χρονικό διάστημα ≥3 μήνες 
πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής τους, να 
συστήσουμε αύξηση της σωματικής άσκησης, καλή 
διατροφή με επαρκή ποσότητα ασβεστίου και βιτα-
μίνης D, αποφυγή των πτώσεων, αποφυγή κατάχρη-
σης καπνίσματος και αλκοόλ και να χορηγήσουμε 
διφωσφονικά. Η οστική πυκνότητα (BMD) δεν είναι 
απαραίτητη για τη λήψη απόφασης έναρξης θερα-
πείας, παρά μόνο για την παρακολούθηση της απο-
τελεσματικότητας της θεραπείας.

-  Σε άτομα που παίρνουν μακροχρόνια κορτιζόνη 
πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής, να συ-
στήσουμε αύξηση της σωματικής άσκησης και να 
χορηγήσουμε ασβέστιο και βιταμίνη D. Εάν έχουν 
οστεοπορωτικό κάταγμα χορηγούμε και διφωσφο-
νικά ειδάλλως είναι απαραίτητη η μέτρηση οστικής 
πυκνότητας (BMD), γιατί αν το Τ-score είναι ≤-1, 
θα πρέπει να χορηγήσουμε διφωσφονικά. Αν το 
Τ-score είναι >-1 συνιστάται παρακολούθηση μετά 
από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την αντιμετώπιση της 
οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή που εξέδωσε 
το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης για το 2009 [17], 
κάθε ασθενής που ακολουθεί ή πρόκειται να ακο-
λουθήσει θεραπεία με κορτικοστεροειδή σε δόση 
ίση ή μεγαλύτερη των 5 mg πρεδνιζολόνης την ημέ-
ρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, 
θα πρέπει να υποβάλλεται σε εκτίμηση της οστικής 

αυξήθηκε (2,6% και 0,6% αντίστοιχα). Από τη μελέτη 
αυτή προκύπτει ότι το ζολεδρονικό οξύ είναι τουλάχι-
στον το ίδιο αποτελεσματικό με τη ριζεδρονάτη.

Τεριπαρατίδη
Η διακεκομμένη χορήγηση τεριπαρατίδης οδηγεί 

σε αυξημένη παραγωγή του σπογγώδους οστού, 
αναβολική δράση που βρίσκει εφαρμογή στη σύγ-
χρονη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Αυτή της η 
δράση βρίσκει εφαρμογή και στην οστεοπόρωση 
από κορτικοστεροειδή. Σε μελέτη 428 ασθενών που 
λάμβαναν κορτικοστεροειδή 5 mg και παραπάνω για 
περισσότερο από 3 μήνες χορηγήθηκε είτε αλενδρο-
νάτη 10 mg/ημερησίως ή τεριπαρατίδη (20 μg/ημε-
ρησίως) υποδορίως. Και οι δύο θεραπείες αύξησαν 
σημαντικά την οστική πυκνότητα. Ωστόσο η χορήγη-
ση τεριπαρατίδης σχετίστηκε με μεγαλύτερη αύξηση 
της οστικής πυκνότητας τόσο στην ΟΜΣΣ (8,2% ένα-
ντι 3,9%), όσο και στο ισχίο (ολικό ισχίο 3,8% ένα-
ντι 2,4%, αυχένας μηριαίου 4,4% έναντι 2,8%) [5]. 
Συμπερασματικά η τεριπαρατίδη προκαλεί μεγαλύτε-
ρη αύξηση στην οστική πυκνόνητα σε σχέση με την 
τεριπαρατίδη αλλά οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι 
περισσότερες. Έχει ένδειξη για σοβαρότερες περι-
πτώσεις οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή [11].

Προοπτικές για τη θεραπεία της οστεοπό-
ρωσης από κορτικοστεροειδή

Ραλοξιφαίνη: Σε μια μικρή τυχαιοποιημένη μελέ-
τη που συμμετείχαν 114 μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες που ελάμβαναν μακροχρόνια θεραπεία με κορ-
τικοστεροειδή τους χορηγήθηκε είτε ραλοξιφαίνη 
(60 mg/ημερησίως) είτε εικονικό φάρμακο συμπλη-
ρωματικά με ασβέστιο και βιταμίνη D. H ραλοξιφαίνη 
είχε σημαντικά αποτελέσματα στην οστική πυκνότητα 
των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που ελάμβαναν 
κορτικοστεροειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
ήταν καλά ανεκτή [12].

Ρανελικό στρόντιο: Εκτός από μια πειραματική 
μελέτη σε κουνέλια δεν υπάρχουν δημοσιευμένα δε-
δομένα για το αποτέλεσμα του ρανελικού στροντίου 
στην οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή [13].

denosumab: Μόνο μια μελέτη έχει διερευνήσει 
τα αποτελέσματα του Denosumab σε ασθενείς με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα που ελάμβαναν κορτικοστε-
ροειδή και συμμετείχαν σε μια κλινική μελέτη. Στην 
μετα-ανάλυση το Denosumab αύξησε την οστική πυ-
κνότητα στη ΣΣ και στο ισχίο συγκριτικά με το εικο-
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οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή καθώς και τη 
μείωση των σπονδυλικών καταγμάτων και του ισχίου 
που προκαλούνται από αυτήν [17]. 

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΦ για το 2012 

για την οστεοπόρωση την επαγόμενη από τα κορτικο-
στεροειδή [18] ισχύουν τα παρακάτω:
Α.  Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλι-

κίας>50 ετών που λαμβάνουν ή αρχίζουν θερα-
πεία με γλυκοκορτικοειδή 

 1.  Εάν είναι χαμηλού καταγματικού κινδύνου (FRAX 
<10%) και λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδές σε 
δόση <7,5 mg ημερησίως δε συνιστάται φαρμα-
κευτική αγωγή. Εάν λαμβάνουν γλυκοκορτικο-
ειδές σε δόση ≥7,5 mg ημερησίως συστήνεται 
αλενδρονάτη, ριζεδρονάτη ή ζολεδρονικό οξύ.

 2.  Σε ασθενείς μετρίου καταγματικού κινδύνου 
(FRAX: 10-20%) εάν λαμβάνουν γλυκοκορτικο-
ειδές σε δόση <7,5 mg ημερησίως συνιστάται 
αλενδρονάτη ή ριζεδρονάτη. Εάν η δόση του 
γλυκοκορτικοειδούς είναι >7,5 mg ημερησίως 
συστήνεται ζολεδρονικό οξύ.

 3.  Σε ασθενείς υψηλού καταγματικού κινδύνου 
(FRAX >20%) εάν η ημερήσια δόση του γλυ-
κοκορτικοειδούς είναι <5 mg για χρονικό διά-
στημα <1 μήνα συστήνεται αλενδρονάτη, ριζε-
δρονάτη ή ζολεδρονικό οξύ. Εάν η ημερήσια 
δόση του γλυκοκορτικοειδούς είναι ≥5 mg για 
χρονικό διάστημα ≤1 μήνα ή οποιαδήποτε δόση 
γλυκοκορτικοειδούς για χρονικό διάστημα >1 
μήνα συστήνεται αλενδρονάτη, ριζεδρονάτη, 
ζολεδρονικό οξύ ή τεριπαρατίδη.

Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν ασθενείς με 
επαρκή πρόσληψη ασβεστίου ή βιταμίνης D. Για τους 
ασθενείς χαμηλού και μετρίου καταγματικού κινδύ-
νου οι παραπάνω οδηγίες αφορούν ασθενείς που 
λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν γλυκοκορτικοειδή 
για χρονικό διάστημα ≥3 μήνες.

Β.  Γυναίκες προεμμηνοπαυσιακές και άνδρες ηλικί-
ας<50 ετών που λαμβάνουν ή αρχίζουν θεραπεία 
με γλυκοκορτικοειδή και με ιστορικό κατάγματος:

 1.  Γυναίκες που εν δυνάμει δεν θα τεκνοποιήσουν 
και άνδρες <50 ετών, εάν λαμβάνουν γλυκοκορ-
τικοειδή για χρονικό διάστημα 1-3 μήνες και σε 
ημερήσια δόση πρεδνιζολόνης ≥5 mg συστήνεται 
αλενδρονάτη ή ριζεδρονάτη, ενώ εάν η ημερήσια 
δόση πρεδνιζολόνης είναι ≥7,5 mg συστήνεται 

του μάζας στη σπονδυλική στήλη και στο ισχίο. Η μέ-
τρηση της BMD πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο DXA 
και να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση. Εάν, μόνο 
μια περιοχή μπορεί να μετρηθεί και ο ασθενής είναι 
ηλικιωμένος, προτιμάται η περιοχή του ισχίου. Είναι 
απαραίτητος ο προσδιορισμός της συμμόρφωσης 
στη θεραπεία σε κάθε επίσκεψη. Επίσης συνιστά-
ται η μέτρηση των ορμονών του φύλου κατά τη δια-
γνωστική εκτίμηση και η ετήσια μέτρηση του ύψους. 
Στις περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η μέτρηση των 
επιπέδων της οιστραδιόλης και της FSH θεωρείται 
σημαντική. Στους άνδρες, σημαντική κρίνεται η μέ-
τρηση της τεστοστερόνης. Εάν υποπτεύεται κανείς 
κάταγμα είναι απαραίτητος ο προσδιοριμός των 
σπονδυλικών καταγμάτων με ακτινογραφίες ή DXA. 
Τέλος, συστήνεται μέτρηση του αμινοτελικού προ-
πεπτιδίου του ανθρώπινου προκολλαγόνου τύπου Ι 
(PINP) στον ορό του αίματος 3 μήνες μετά την έναρ-
ξη της θεραπείας με τεριπαρατίδη [3].

Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ηλι-
κίας >50 ετών που λαμβάνουν θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή αντιοστεοπορωτική θερπαπεία θα πρέπει 
να λάβουν όλοι οι ασθενείς που έχουν μια από τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 1) ηλικία >70 ετών, 2) προη-
γούμενο ιστορικό κατάγματος χαμηλής βίας ή κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας, 3) υψηλές δόσεις κορ-
τικοστεροειδών που εξαρτώνται από την ημερήσια 
δόση και την παρουσία ή απουσία άλλων κλινικών 
παραγόντων κινδύνου και 4) Τ-score ≤-1,5 SD. H θε-
ραπεία πρέπει να αρχίζει με την έναρξη των κορτικο-
στεροειδών [3]. 

Οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες 
ηλικίας <50 ετών που λαμβάνουν θεραπεία με κορ-
τικοστεροειδή διατρέχουν μικρότερο καταγματικό 
κίνδυνο. Τα δεδομένα από τις φαρμακευτικές πα-
ρεμβάσεις σε αυτόν τον πληθυσμό είναι σποραδικά. 
Αντιοστεοπορωτική θεραπεία ενδείκνυται αν υπάρ-
χει προηγούμενο ιστορικό κατάγματος ή λαμβάνουν 
υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών. Χρειάζεται προ-
σοχή στη χρήση διφωσφονικών σε γυναίκες της ανα-
παραγωγικής ηλικίας [3].

Συμπληρωματικά, όσον αφορά στην επιλογή του 
καταλληλότερου διφωσφονικού, δεν είναι ακόμα ξε-
κάθαρο, ποιο σκεύασμα είναι αποτελεσματικότερο 
στην πρόληψη ή/και θεραπεία της οστεοπόρωσης 
από κορτικοστεροειδή, αφού δεν υπάρχουν συγκρι-
τικές μελέτες μεταξύ τους σε ασθενείς που λαμβά-
νουν γλυκοκορτικοειδή. Πάντως, τα διφωσφονικά 
συνιστώνται για την πρόληψη και τη θεραπεία της 
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για χρονικό διάστημα >3 μήνες και σε ημερή-
σια δόση <7,5 mg δε συστήνεται καμία οδηγία 
ενώ εάν λαμβάνουν πρεδνιζολόνη σε ημερήσια 
δόση >7,5 mg συστήνεται αλενδρονάτη ή ριζε-
δρονάτη.

ζολεδρονικό οξύ. Εάν λαμβάνουν γλυκοκορτικο-
ειδή για πάνω από τρεις μήνες και σε οποιαδήπο-
τε δόση συστήνεται ζολεδρονικό οξύ.

 2.  Γυναίκες που εν δυνάμει θα τεκνοποιήσουν και 
λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή για 1-3 μήνες ή 

Αλληλογραφία
Χριστιάνα Ζήδρου, 

Επιμελήτρια Α’ Ορθοπαιδικής, Β’ Ορθοπαιδική Κλινική,
Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, 

Κίμωνος Βόγα 60, ΤΚ 54646, Θεσσαλονίκη 
E-mail: czidrou@gmail.com

Correspondence 
Christiana Ζidrou, 
2nd Orthopaedic Department, General Hospital Papageorgiou
Kimonos Voga 60, 
PC 54646, Thessaloniki, Greece
E-mail: czidrou@gmail.com

Βιβλιογραφία
1. Saag KG (2003). Glucocorticoid- induced 

osteoporosis. Endocrinol Metab Clin N Am 
32:135-157.

2. Canalis E, et al (2004). Perspectives on 
glucocorticoid-induced osteoporosis. Bone 34: 
593-598.

3. Lekamwasam S, et al (2012). A Framework for the 
development of guidelines for the management 
of glucocorticoid-induced osteoporosis. Int 
Osteoporos 23:2257-2276.

4. Rizzoli R, et al (2012). Management of 
Glucocorticoid-induced Osteoporosis. Calcif 
Tissue Int 91:225-243.

5. Αναγνώστης Θ και συν. (2010). Οστεοπόρωση 
από κορτικοστεροειδή. Σκελετική Υγεία, τόμος 
9ος, τεύχος 2ο, σελ. 66-73.

6. Richy F, et al (2004). Efficacy of alphacalcidol 
and calcitriol in primary and corticosteroid-
induced osteoporosis: a meta-analysis of their 
effects on bone mineral density and fracture 
rate. Osteoporos Int 15:301.

7. Saag KG, et al (1998). Alendronate for the 
prevention and treatment of glucocorticoid-
induced osteoporosis. N Engl J Med 339:292.

8. Stoch SA, et al (2009). Once-Weekly 
Oral Alendronate 70mg in Patients with 
Glucocorticoid-Induced Bone Loss: Α 12-Month 
Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. J 
Rheumatol 36:1705.

9. Cohen S, et al (1999). Risedronate therapy 
prevents corticosteroid-induced bone loss. 
Arthritis Rheum 42:2309.

10. Reid DM, et al (2009). Zoledronic acid and 
risedronate in the prevention and treatment 

of the glucocorticoid induced osteoporosis 
(HORIZON) a multicenter, double-blind, double-
dummy, randomized, controlled trial. Lancet 
373(9671):1253-63.

11. Lane NE, et al (1998). Parathyroid hormone 
treatment can reverse corticosteroid-induced 
osteoporosis. Results of a randomized 
controlled clinical trial. J Clin Invest 102:1627.

12. Moc CC, et al (2011). Raloxifene for prevention 
of glucocorticoid-induced bone loss: a 12-month 
randomized double-blinded placebo-controlled 
trial. Ann Rheum Disorder 70(5):778-784.

13. Sun P, et al (2010). Effects of alendronate and 
strontium ranelate on cancellous and cortical 
bone mass in glucocorticoid treated adult rats. 
Calcif Tissue International 86(6):495-501.

14. Dore RK, et al (2010). Effects of Denosumab 
on BMD and bone turnover in patients with 
rheumatoid arthritis receiving concurrent 
glucocorticoids or bisphosphonates. Ann 
Rheum Dis 69(5):872-875.

15. Stoch SA, Wagner JA (2008). Cathepsin K 
inhibitors: a novel target for osteoporosis 
therapy. Clin Pharmacol Ther 83(1):172-176.

16. American College of Rheumatology Ad 
Hoe Committee on Glucocorticoid-Induced 
Osteoporosis (2001). Recommendations for the 
Prevention and Treatment of Glucocorticoid-
Induced Osteoporosis, Arhtritis Rheum 44(7): 
1496-1503.

17. Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και 
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα. 
(2009). ΕΛ.Ι.ΟΣ. Εκδόσεις Hylonome. Αθήνα 
2009, σελ. 77-89.

18. ΕΟΦ (2012). Οστεοπόρωση επαγόμενη από κορτι-
κοστεροειδή-Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης.



Aνασκόπηση

Οστούν   35Οστούν   35

(2014) 25 (1): 35-45

Εμβιομηχανικές ιδιότητες του σπογγώδους οστού
Γ. ΑλΕξιΑδης, Χ. ΚυριΑΚοπουλος, Γ. ΜυλΩΝΑΚης
ΣΤ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

περίληψη
Η Εμβιομηχανική είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και λειτουργία των βιολογικών συστημάτων με τη βοήθεια μηχανικών μοντέ-
λων. Η μηχανική πολυπλοκότητα του οστίτη ιστού, που αποτελείται από φλοιώδες και σπογγώδες οστό, το καθένα με διαφορετική 
μηχανική συμπεριφορά, υπερβαίνει εκείνη των περισσότερων υλικών που χρησιμοποιούνται στη μηχανική. Από την άποψη της μηχα-
νικής, το σπογγώδες οστό είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο υλικό, που είναι ανισότροπο, με διαφορετική συμπεριφορά σε εφελκυσμό, 
συμπίεση, διάτμηση και με μηχανικές ιδιότητες που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ διαφορετικών ανατομικών περιοχών, ηλικιών και 
παθολογικών καταστάσεων. Η εκτίμηση των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων του σπογγώδους οστού είναι κρίσιμης σημασίας για την κα-
λύτερη κατανόηση της παθογένεσης των μεταβολικών νοσημάτων των οστών, της δυνατότητας μείωσης των παραγόντων κινδύνου 
για κάταγμα μέσω της φαρμακολογικής παρέμβασης και της αναδυόμενης δυνατότητας ελέγχου της οστικής μάζας και μορφολογίας 
μέσω των μηχανικών σημάτων.

Λέξεις κλειδιά: Σπογγώδες οστό, Εμβιομηχανική, Μέτρο ελαστικότητας του Young

Biomechanical properties of cancellous bone
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Summary
Biomechanics is the science that studies the structure and function of biological systems by means of mechanical models. 
The mechanical complexity of bone tissue, composed of cortical and cancellous bone, each with distinct mechanical behavior, 
exceeds that of most materials used in engineering. From an engineering perspective, cancellous bone is a highly complex 
material that is anisotropic with different behavior in tension, compression and shear and with mechanical properties that 
vary significantly between different anatomical regions, age and pathologic conditions. The assessment of the biomechanical 
prooperties of cancellous bone is crucial for a better understanding of the pathogenesis of metabolic bone diseases, the ability 
of pharmacological intervention to reduce risk factors for fracture and the emerging possibility of regulation of bone mass and 
morphology by mechanical signals.

Keywords: Cancellous bone, Biomechanics, Young’s elastic modulus

τομείς όπως η κινησιολογία, η ορθοπεδική, ο αθλητι-
σμός και ο σχεδιασμός ιατρικών εμφυτευμάτων.

Οι πρώτες αναφορές στην Εμβιομηχανική κατα-
γράφηκαν από την αρχαιότητα, με το έργο του Αρι-
στοτέλη «Περί ζώων κινήσεως», που περιγράφει τα 
σώματα των ζώων ως μηχανικά συστήματα. Η ανα-
γέννηση όμως της Εμβιομηχανικής των οστών έλαβε 
χώρα κατά τον 19ο αιώνα, με την άνθηση της μηχανι-
κής, όπου έγινε για πρώτη φορά σύγκριση της μορ-
φής κατανομής των τάσεων στο ανθρώπινο ισχίο, με 
αυτή σε ένα παρόμοιου σχήματος γερανό και ακό-
λουθα, το 1892, με τη διατύπωση του νόμου Wolff 

Εισαγωγή
Τα πεδία μελέτης της Εμβιομηχανικής εκτείνονται 

από τους εσωτερικούς μηχανισμούς δράσης ενός 
κυττάρου ως την κίνηση των άκρων και τις μηχανι-
κές ιδιότητες των μαλακών ιστών και οστών. Εδώ και 
πολλά χρόνια το οστό έχει αποτελέσει αντικείμενο 
μελέτης στον τομέα της μηχανικής με στόχο την κα-
τανόηση και επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται 
με τα κατάγματα που οφείλονται σε ανεπαρκή οστική 
μηχανική συμπεριφορά λόγω παραγόντων όπως το 
γήρας ή συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις. 
Η Εμβιομηχανική έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών σε 
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Εικόνα 1. Α) Ο τρόπος κατανομής του σπογγώδους οστού στην κεφαλή και τον αυχένα του μηριαίου οστού περιγράφεται από το νόμο του 
Wolff. Οι ίνες του σπογγώδους οστού στην κεφαλή και τον αυχένα του ισχίου κατανέμονται έτσι ώστε να αντέξουν τις τυπικές φορτίσεις που 
δέχεται το ισχίο από καθημερινές δραστηριότητες. Και οι δύο ομάδες ινών σπογγώδους που θλίβονται είναι συγκεντρωμένες στο εγγύς και 
έσω φλοιό, επιτρέποντάς του να αντέξει τις θλιπτικές δυνάμεις που του ασκούνται κατά τη διάρκεια του βαδίσματος. Β) Μοντέλο κατανομής 
των τάσεων στο ισχίο όπως προτάθηκε από τον Culmann.

Εικόνα 2. Ιεραρχική δομή της οργάνωσης του οστού: (Μακροδομή) φλοιώδες και σπογγώδες οστό, (Μικροδομή) οστέωνες με Αβερσιανά 
συστήματα, (Υπο-μικροδομή) πετάλιο, (Νανοδομή) κολλαγόνο και στοιχίσεις ινιδίων κολλαγόνου, (Υπο-νανοδομή) οστικοί κρύσταλλοι 
, μόρια κολλαγόνου, μη κολλαγονούχες πρωτεΐνες. (Πηγή : J. Rho , L. Kuhn-Spearing , P. Zioupos. Mechanical properties and the 
hierarchical structure of bone. Medical Engineering & Physics 1998; 20:92-102).



Εμβιομηχανικές ιδιότητες του σπογγώδους οστού

Οστούν   37

ται να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβολές των 
μηχανικών φορτίσεων. 

Σε μικροσκοπικό επίπεδο, το οστό είναι ένα σύν-
θετο υλικό που αποτελείται από μεταλλικά στοιχεία 
(70%), πρωτεΐνες (22%), νερό (18%), κύτταρα και 
άλλα μακρομόρια. Η σύνθεσή του ποικίλλει ανά-
λογα με το ανατομικό σημείο, την ηλικία, τη δίαιτα 
και την ύπαρξη παθολογικής κατάστασης. Η βασική 
κατασκευαστική μονάδα του οστού περιλαμβάνει τη 
μήτρα, την αποτιτανωμένη θεμέλιο ουσία η οποία ενι-
σχύεται με ίνες κολλαγόνου οι οποίες διασταυρώνο-
νται σε διάφορες γωνίες, αυξάνουν την ανισοτροπία 
του οστού και δημιουργούν πετάλια [4]. Γενικά, περί-
που το 90% της οργανικής μήτρας του οστού είναι 
κολλαγόνο και το κύριο συστατικό της μεταλλικής 
του φάσης είναι ο υδροξυαπατίτης. Το κολλαγόνο 
έχει χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, καλή εφελκυστική 
αντοχή και κακή θλιπτική αντοχή. Ο υδροξυαπατίτης 
είναι ένα ψαθυρό υλικό με καλή θλιπτική αντοχή που 
δίνει την ικανότητα στο οστό να δεχθεί θλιπτικά φορ-
τία [5]. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί ένα ανισό-
τροπο υλικό με μεγάλη αντοχή σε θλίψη, μικρότερη 
σε διάτμηση και ενδιάμεση στον εφελκυσμό. Τα με-
ταλλικά στοιχεία καθορίζουν το μέτρο ελαστικότητας 
του οστού. Η επίδραση της επιμετάλλωσης οφείλεται 
στην αδυναμία των ανεπαρκώς ή υπερβολικά ανε-
πτυγμένων κρυστάλλων να εμποδίσουν τη δημιουρ-
γία και την επέκταση των ρωγμών.

Βασικές αρχές της εμβιομηχανικής των 
οστών

Όταν μελετάται το οστό μπορεί να θεωρηθεί και 
ως ιστός (υλικό) και ως δομή (κατασκευή) καθώς 
πραγματοποιεί δύο βασικές λειτουργίες, την ομοιο-
στασία του Ca,P και Mg και την υποστήριξη και προ-
στασία των οργάνων και πρέπει να μελετάται ξεχωρι-
στά. Στην περίπτωση που το οστό μελετάται ως υλικό, 
η μηχανική του αντοχή εξαρτάται από τη μικροσκο-
πική του κατασκευή και τις ιδιότητές του, ενώ όταν 
μελετάται ως κατασκευή εξαρτάται από το μέγεθος, 
την κατανομή της μάζας του, τη γεωμετρία και την 
αρχιτεκτονική του [6]. 

Η μηχανική συμπεριφορά των οστών εξαρτάται 
από την αντοχή τους, τα γεωμετρικά τους χαρακτη-
ριστικά και από τον τύπο, την ταχύτητα και τη συχνό-
τητα της φόρτισης. Υπάρχουν 4 τύποι φόρτισης του 
οστού: η συμπίεση, ο ελκυσμός, η διάτμηση, η κάμψη 
και η στρέψη. Σε πραγματικές συνθήκες τα οστά δέ-

(Κάθε αλλαγή στη μορφή και λειτουργία ή μόνο στην 
λειτουργία ενός οστού έχει σαν επακόλουθο την 
πρόκληση συγκεκριμένων αλλαγών στην εσωτερι-
κή δομή και αρχιτεκτονική του, καθώς και αλλαγών 
στην εξωτερική του μορφή) (Εικόνα 1).

Το οστό είναι ένας ζωτικής σημασίας συνδετικός 
ιστός που δίνει μορφή στο σώμα, προστατεύει τα 
ζωτικά όργανα και διευκολύνει τη μετακίνηση, πα-
ρέχοντας συνδέσεις για τους μυς ώστε να ενεργούν 
ως μοχλοί. Λειτουργεί επίσης ως αποθήκη για ιόντα, 
ιδίως για το ασβέστιο, τον φώσφορο και το μαγνή-
σιο, των οποίων η ομοιοστασία είναι ουσιώδης για τη 
ζωή ενώ μετέχει και στην παραγωγή των έμμορφων 
στοιχείων του αίματος. Η πυκνότητα και η κατασκευή 
του σπογγώδους οστού διαφέρει σημαντικά μεταξύ 
διαφόρων θέσεων του σκελετικού συστήματος αλλά 
και μεταξύ διαφορετικών θέσεων στο ίδιο οστό. Το 
οστό είναι μοναδικό σε σχέση με άλλα δομικά υλικά 
διότι μπορεί να υποστεί αυτοεπισκευή και μπορεί να 
προσαρμόσει τη σύνθεση και τη δομή του σε απόκρι-
ση σε ορμονικά και μηχανικά ερεθίσματα μέσω των 
διαδικασιών της οστικής ανακατασκευής. 

ιεραρχική δομή του οστού
Οι εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες του οστού 

επιτυγχάνονται από μία πολύπλοκη ιεραρχική δομή 
οστίτη ιστού που έχει αναλυθεί από σειρά εργασιών 
[1-3] (Eικόνα 2).

Σε μακροσκοπικό επίπεδο υπάρχουν δύο μορφές 
οστίτη ιστού: το φλοιώδες οστό που εντοπίζεται στο 
εξωτερικό περίβλημα των οστών, ιδίως στα άκρα και 
το σπογγώδες οστό που εντοπίζεται κυρίως στον αξο-
νικό σκελετό και στο εσωτερικό των μακρών οστών 
ιδίως στις μεταφύσεις και επιφύσεις. Το 80% των 
οστών αποτελείται από φλοιώδες οστό. Αν και έχουν 
την ίδια χημική σύσταση και δομή, διαφέρουν κατά 
πολύ στην πυκνότητά τους και επομένως και στο πο-
ρώδες τους (ο λόγος των εσωτερικών κενών προς 
το συνολικό όγκο του οστού). Όντως το σπογγώδες 
οστό έχει μεγαλύτερο πορώδες (50-90%) σε σχέση 
με το φλοιώδες (≈10%). Το σπογγώδες οστό χαρα-
κτηρίζεται από πολύ μεγάλη επιφάνεια. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί η ανθρώπινη λεκάνη, με 
μέσο όγκο 40 cm3 και περιοστική επιφάνεια 80 cm3, 
όπου η μέση επιφάνεια του σπογγώδους οστού είναι 
1600 cm3. Τέλος, το σπογγώδες οστό έχει υψηλό-
τερο ρυθμό μεταβολικής δραστηριότητας, περίπου 
25% σε αντίθεση με το φλοιώδες (2-3%), ενώ φαίνε-
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σε ποσοστό %. Κατά τον μηχανικό έλεγχο ενός υλικού 
καταγράφεται η καμπύλη φορτίου-παραμόρφωσης ή 
τάσης-επιμήκυνσης. H μελέτη αυτής της καμπύλης 
προσφέρει αρκετές πληροφορίες για τις μηχανικές 
ιδιότητες του υλικού. Αυξανόμενης της φόρτισης πέ-
ραν της ελαστικής και πλαστικής ζώνης αναπτύσσε-
ται η τάση θραύσης στην οποία προκαλείται θραύση 
του υλικού. Το φορτίο που αναπτύσσεται σε αυτό το 
σημείο καλείται μέγιστο φορτίο (Fmax) και θεωρείται 
έκφραση της αντοχής του υλικού [8].

Το σπογγώδες οστό παρουσιάζει μικρότερη αντο-
χή από το φλοιώδες, έχει όμως τη δυνατότητα πολύ 
μεγαλύτερης παραμόρφωσης προτού επέλθει η μη-
χανική αποτυχία.H ακαμψία (stiffness N/m) αντιστοι-

χονται συνδυασμό των παραπάνω τύπων φόρτισης. 
Μικρή μεταβολή στη φαινόμενη πυκνότητα του σπογ-
γώδους οστού μπορεί να προξενήσει μεγάλες αλλα-
γές στο μέτρο ελαστικότητας και την αντοχή του.

Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε σπογγώδες 
οστό έδειξαν ότι η αντοχή του σε εφελκυσμό κα-
θώς και το μέτρο ελαστικότητάς του σε εφελκυσμό 
είναι περίπου ίδια με τα αντίστοιχα της συμπίεσης. 
Το φλοιώδες οστό έχει μεγάλη αντοχή σε στρέψη, 
ενώ το σπογγώδες οστό σε συμπίεση και διάτμηση. 
Το σπογγώδες οστό είναι 25% πιο πυκνό, 10% πιο 
άκαμπτο και 500% πιο ελατό από το φλοιώδες οστό. 
Η πυκνότητα του σπογγώδους οστού ποικίλλει ανά-
λογα με την ανατομική θέση του οστού και την ηλικία, 
και τέτοιες διακυμάνσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στις 
μηχανικές ιδιότητες του ιστού (Εικόνα 3).

Η δράση μιας δύναμης ή ενός φορτίου πάνω σε 
ένα υλικό προκαλεί μία παραμόρφωση και η σχέση 
μεταξύ του φορτίου και της παραμόρφωσης καθορίζει 
τις ιδιότητες του υλικού [7]. Εσωτερική τάση (stress) 
ορίζεται η δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας (N/m2) και 
μετράται σε μονάδες Pascal ,εσωτερική επιμήκυνση-
μήκυνση (strain) είναι η μεταβολή του μήκους του υλι-
κού σε σχέση με το αρχικό του μήκος και εκφράζεται 

Εικόνα 3. Η αρχιτεκτονική των δοκίδων στην τροχιλιακή εντο-
μή. Παρατηρείται υψηλότερη πυκνότητα και αυξημένο πάχος του 
υποχόνδριου οστού στο κέντρο της άρθρωσης και παράλληλη 
διάταξη των δοκίδων ως προς την αρθρική επιφάνεια. Προς την 
περιφέρεια της άρθρωσης, όπου οι πιέσεις επαφής είναι μέγιστες, 
η υποχόνδρια πλάκα είναι λεπτότερη και οι δοκίδες προσανατο-
λίζονται κάθετα στην αρθρική επιφάνεια. (Πηγή: C. Jacobs.The 
mechanobiology of cancellous bone structural adaptation. J 
Rehabil Res Dev 2000; 37(2):209-16).

Σχήμα 1. Καμπύλη φορτίου-παραμόρφωσης και τάσης-
επιμήκυνσης. Η αρχική μη γραμμική περιοχή του διαγράμματος 
ακολουθείται από μία γραμμική όπου ισχύει ο νόμος του Hooke 
σύμφωνα με τον οποίο η επιμήκυνση παρουσιάζει μία γραμμική 
σχέση με την εφαρμοζόμενη δύναμη, δηλαδή η συμπεριφορά του 
υλικού θεωρείται ελαστική. Διακρίνεται μία άλλη περιοχή, η πλαστι-
κή ζώνη, όπου το αρχικό σχήμα του υλικού δεν επανέρχεται ακό-
μα και αν το αρχικό φορτίο ελαττωθεί. Το σημείο μετάπτωσης των 
δύο ζωνών οποίο καλείται όριο ελαστικότητας (yield point) πέραν 
του οποίου η παραμόρφωση είναι μόνιμη. Fmax: μέγιστο φορτίο, 
Smax: μέγιστη παραμόρφωση. (Πηγή: D. Guede, P. González, JR. 
Caeiro. Biomechanics and bone (1): Basic concepts and classical 
mechanical trials. Rev Osteoporos Metab Miner 2013; 1:43-50).
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Το οστό έχει την δυνατότητα αποκατάστασης ρωγ-
μών που δημιουργούνται στο φλοιό σαν αποτέλεσμα 
φόρτισης. Η αντοχή του οστού στην κόπωση είναι 
πολύ μικρότερη της μέγιστης στατικής αντοχής [9]. 

To oστό λόγω της περιεκτικότητάς του σε νερό και 
μυελό των οστών, είναι γλοιοελαστικό υλικό, δηλα-
δή η μηχανική του συμπεριφορά είναι εξαρτώμενη 
του χρόνου, ιδιότητα που οφείλεται στην εσωτερική 
τριβή του υλικού [10,11]. Τα γλοιοελαστικά υλικά εί-
ναι σκληρότερα και ανθεκτικότερα σε υψηλό ρυθμό 
φόρτισης. Όσο ταχύτερος είναι ο ρυθμός φόρτισης, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η απορρόφηση ενέργειας 
πριν από την πρόκληση κατάγματος. Η επιμήκυνση 
που είναι δυνατό να αντέξει το οστό είναι αντίστροφα 
ανάλογη με το χρόνο εφαρμογής της δύναμης. 

Μέθοδοι εκτίμησης της οστικής ποιότη-
τας και ποσότητας 

Η χρήση μηχανικών τεστ συμπίεσης σε δείγματα 
οστών για την άμεση μέτρηση των μηχανικών ιδιο-
τήτων έχει δείξει ανακριβή και ελλιπή αποτελέσμα-
τα [12,13] και είναι αδύνατη in vivo. Η αντοχή των 
οστών δεν εξαρτάται μόνο από την οστική μάζα αλλά 
και από τις δομικές, γεωμετρικές και υλικές ιδιότητες 
των οστών, που στο σύνολό τους διαμορφώνουν την 
«ποιότητα του οστού». Σύμφωνα με τον H.M. Frost, 
οι γεωμετρικές και υλικές ιδιότητες του οστού είναι 
αλληλένδετες μέσω μηχανισμού ανατροφοδότησης 
(Frost’s bone mechanostate). Με τη σειρά τους, οι 
δομικές κατασκευαστικές ιδιότητες καθορίζονται 
από τις υλικές και αρχιτεκτονικές ιδιότητες [14], που 
σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις δομικές ιδιό-
τητες πρέπει να εξηγείται από τις αλλαγές στις αρ-
χιτεκτονικές ή υλικές ιδιότητες ή και στις δύο [15]. 
Έτσι, οι μεταβλητές της πυκνομετρίας (BMC, BMD, 
T-score και Z-score) είναι συχνά ανεπαρκείς για τον 
προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του οστού.

Οι υψηλής ανάλυσης τεχνικές μαγνητικής τομο-
γραφίας (MR), ογκομετρικής ποσοτικής τομογραφί-
ας (vQCT), και περιφερικής ποσοτικής αξονικής το-
μογραφίας (pQCT και hr-pQCT) 

προσφέρουν πληροφορίες για την οστική δομή 
με ανάλυση ικανή να αποκαλύψει την τρισδιάστατη 
αρχιτεκτονική των δοκίδων (150-500 μm). Με τη συμ-
βολή ειδικών προγραμμάτων είναι δυνατή η εκτίμηση 
ποσοτικών παραμέτρων, η απομόνωση του σπογγώ-
δους οστού για ανάλυση, η εκτίμηση της οστικής πυ-
κνότητας ξεχωριστά για το σπογγώδες και φλοιώδες 

χεί στην κλίση της ελαστικής περιοχής της καμπύλης 
φορτίου-παραμόρφωσης και θεωρείται χαρακτηρι-
στικό της κατασκευής του οστού. Η τάση και η επιμή-
κυνση σχετίζονται με μία γραμμική σταθερά η οποία 
αποκαλείται μέτρο ελαστικότητας ή μέτρο Young 
(Σχήμα 1). Το μέτρο ελαστικότητας του φλοιώδους 
οστού κυμαίνεται από 3,3 εως 12 Gpa ενώ του σπογ-
γώδους οστού από 0,1 εως 3,5 Gpa. Όσον αφορά 
στο σπογγώδες οστό το μέτρο ελαστικότητας Young 
κατά τον επιμήκη άξονα είναι 10 φορές μεγαλύτερο 
απ’ ότι κατά τον εγκάρσιο άξονα . 

Το οστό παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες όταν 
φορτιστεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ιδιότητα 
που το καθιστά ανισότροπο. Το οστό είναι ασθενέ-
στερο στον εφελκυσμό παρά στην θλίψη. Η επανα-
λαμβανόμενη φόρτιση οδηγεί στην πρόκληση βλα-
βών που δεν αποκαθίστανται, αποκαλείται κόπωση 
και περιγράφεται από το διάγραμμα κόπωσης (Σχή-
μα 2). Όριο κόπωσης είναι η μέγιστη τάση υπό την 
οποία ένα υλικό δεν θα αστοχήσει όταν υποβληθεί 
σε απεριόριστους κύκλους φορτίσεων, ενώ αντοχή 
στην κόπωση είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί 
να επιβληθεί σε ένα κύκλο πριν υποστεί θραύση. 

Σχήμα 2. Διάγραμμα κόπωσης του οστού. Παρουσιάζει τρεις φά-
σεις (εικόνα 1.4.4). Στην πρώτη φάση (0-15% του μέγιστου αριθ-
μού κύκλων φόρτισης) η ακαμψία του οστού μειώνεται γρήγορα 
εξαιτίας της δημιουργίας ρωγμών. Στη δεύτερη φάση (15-90%) 
του μέγιστου αριθμού κύκλων φόρτισης) η απώλεια ακαμψίας είναι 
σταθερή, ενώ στην τρίτη φάση (>90% του μέγιστου αριθμού κύκλων 
φόρτισης) προκαλείται μηχανική αστοχία του οστού. (Πηγή: Λυρίτης 
Γ. Μεταβολικά νοσήματα των οστών 2013; 6: 61-79).
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από τη θεωρία «του μηχανοστάτη» η οποία υποδεικνύει 
ότι τα παραγόμενα σήματα μήκυνσης διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη προσαρμοστική συμπεριφορά του 
οστού [33,34]. Η διαδικασία της οστικής προσαρμογής 
ελέγχεται από τη συνδυασμένη συνεισφορά κατά κύριο 
λόγο της μηχανικής χρήσης αλλά και της επίδρασης 
των βιολογικών παραγόντων όπως το γήρας, η εμμηνό-
παυση και φάρμακα [35]. Υπάρχου 4 ζώνες που περι-
γράφουν διαφορετικές συμπεριφορές προσαρμογής, 
η ζώνη αχρησίας, η προσαρμοστική, η ζώνη υπερφόρ-
τωσης και η ζώνη παθολογικής υπερφόρτωσης. Η οστι-
κή μάζα αυξάνεται πάνω από ένα επίπεδο μήκυνσης, 
ενώ κάτω από ένα ορισμένο κατώφλι παρατηρείται αυ-
ξημένη οστική ανακατασκευή. Μεταξύ των δύο αυτών 
επιπέδων, η οστική δομή διατηρείται και αντιπροσω-
πεύει την περίπτωση εκείνη όπου το οστό βρίσκεται σε 
κατάσταση φυσιολογικής φόρτισης που παρατηρούνται 
στις καθημερινές δραστηριότητες [36]. Στο οστικό με-
ταβολικό μοντέλο του Huiskes και συν, η πιθανότητα 
της ενεργοποίησης των οστεοκλαστών θεωρείται ότι 
ρυθμίζεται είτε από την παρουσία μικρορωγμών μέσα 
στην οστική μήτρα από τις δυναμικές φορτίσεις της κα-
θημερινότητας, είτε από την αχρησία καθώς η ενεργο-
ποίηση των οστεοκλαστών ευοδώνεται από την έλλειψη 
φόρτισης [37].

Αν και ο οστικός μεταβολισμός ρυθμίζει τον οστικό 
όγκο και το βαθμό της επιμετάλλωσης, οι δημιουργού-
μενες κατά τη διαδικασία της οστικής ανακατασκευής 
κοιλότητες μπορούν να επηρεάσουν τη μικροαρχι-
τεκτονική του οστού διατρυπώντας και αποσυνδέο-
ντας τις δοκίδες [38,39]. Έχει επίσης προταθεί ότι η 
παρουσία μιας κοιλότητας σε μία δοκίδα μπορεί να 
επηρεάσει την οστική αντοχή τροποποιώντας τις τοπι-
κές ιστικές μηκύνσεις και αυξάνοντας την πιθανότη-
τα της κάμψης του σπογγώδους [40] υποστηρίζοντας 
την ιδέα ότι οι οστικές κοιλότητες μπορεί να λειτουρ-
γούν ως “stress risers.”Η επίδραση των κοιλοτήτων 
ανακατασκευής στις εμβιομηχανικές ιδιότητες του 
σπογγώδους οστού σε σχέση με τον οστικό όγκο εί-
ναι ισχυρότερες όταν κατευθύνονται σε περιοχές που 
υφίστανται υψηλή μήκυνση [41].

η επίδραση της ηλικίας, του φύλου και των 
παθολογικών καταστάσεων στις εμβιομη-
χανικές ιδιότητες του σπογγώδους οστού

Με τις νεώτερες μεθόδους ανάλυσης, κατέστει δυ-
νατή η αναγνώριση της αλλαγής της μικροδομής των 
δοκίδων σε δείγματα από άτομα διαφορετικού φύλου 

οστό και η ογκομετρική μέτρηση της οστικής πυκνό-
τητας και μάζας στο σπογγώδες οστό. Με τις μεθό-
δους αυτές αποδείχθηκε η κρίσιμη συμβολή της μι-
κροαρχιτεκτονικής των οστεοδοκίδων στη μηχανική 
συμπεριφορά του σπογγώδους οστού [16-19].

Υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι ο 
συνδυασμός της οστικής πυκνότητας και της αρχι-
τεκτονικής ανισοτροπίας μπορούν να εξηγήσουν τη 
διακύμανση της μηχανικής αντοχής και του συντε-
λεστή ελαστικότητας του Young του σπογγώδους 
οστού [20-22 ]. 

Με τη χρήση της μεθοδολογίας των πεπερασμέ-
νων στοιχείων, η οποία χρησιμοποιείτε ευρέως στις 
έρευνες της Εμβιομηχανικής είναι δυνατή η ανάλυ-
ση της μικροδομής του σπογγώδους οστού, η εκτί-
μηση των ανισοτροπικών ελαστικών ιδιοτήτων του 
[23,24] και η ανάδειξη του ρόλος τους στην πρόκλη-
ση οστεοπορωτικών καταγμάτων ισχίου [25]. Ακόμη, 
αναδείχθηκε ο ρόλος της τρισδιάστατης μικροδομής 
του σπογγώδους οστού, σε συνδυασμό με το κλάσμα 
οστικού όγκου, στον καθορισμό των μηχανικών του 
ιδιοτήτων [26]. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η μελέτη 
των συνθηκών συγκράτησης στο σημείο διεπαφής 
μεταξύ σπογγώδους οστού-τσιμέντου ή σπογγώδους 
οστού- πρόθεσης και η εντόπιση των ευαίσθητων 
σημείων για οστική απώλεια σε μία αρθροπλαστική 
με στόχο την ελαχιστοποίηση των εμβιομηχανικών 
μεταβολών, τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των 
προθέσεων και την επίτευξη ευνοϊκών μακροπρόθε-
σμων αποτελεσμάτων [27-29]. 

η επίδραση της οστικής ανακατασκευής 
στις εμβιομηχανικές ιδιότητες του σπογ-
γώδους οστού

Το οστό έχει την ικανότητα να προσαρμόζει την αρχι-
τεκτονική και τη μάζα του σε απάντηση σε μηχανικά και 
άλλα ερεθίσματα, ένα χαρακτηριστικό που είναι γνωστό 
σαν λειτουργική προσαρμογή [30,31]. Η διαδικασία της 
κατασκευής και της ανακατασκευής από ομάδες οστε-
οκλαστών και οστεοβλαστών που οργανώνονται στις 
βασικές πολυκυτταρικές μονάδες (BMUs), καθορίζουν 
τόσο την οστική μάζα όσο και την αρχιτεκτονική. Αν 
και η οστική κατασκευή στο φλοιώδες οστό εξασθενεί 
μετά την ενηλικίωση, στο σπογγώδες οστό συνεχίζει σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής [32]. Η οστική ανακατασκευή 
πραγματοποιείται από τη συντονισμένη απορρόφηση 
από τους οστεοκλάστες και τη δημιουργία οστού από 
τους οστεοβλάστες. Ο συντονισμός αυτός εξηγείται 
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ρατηρείται μείωση της πυκνότητας του σπογγώδους 
οστού κατά 50% περίπου αλλά και του πάχους των 
δοκίδων. Όμως, την ίδια στιγμή, η μείωση της οστικής 
αντοχής είναι πολύ πιο έντονη και φτάνει τιμές 70-
80%. Αυτό οφείλεται στη μη γραμμική σχέση μεταξύ 
οστικής πυκνότητας και αντοχής [44]. Στις γυναίκες, 
ιδιαίτερα στα πρώτα μετεμμηνοπαυσιακά χρόνια, 
παρατηρείται ταχεία οστική απώλεια, που είναι ιδιαί-
τερα εμφανής στο σπογγώδες οστό της ΟΜΣΣ [45]. 
Παράλληλα, στις γυναίκες παρατηρείται μείωση του 
αριθμού των ακέραιων οστεοδοκίδων, ενώ στους 
άνδρες παρατηρείται λέπτυνση του τοιχώματος των 
οστεοδοκίδων, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την ευ-
νοϊκότερη προσαρμογή των μηχανικών ιδιοτήτων 
στην απώλεια του σπογγώδους οστού [46]. Μελέτες 
που συνέκριναν τη συμπεριφορά του σπογγώδους 
οστού σε συμπίεση μεταξύ ανδρών και γυναικών απέ-
δειξαν ότι το κλάσμα του οστικού όγκου ελαττώνεται 
περισσότερο στις γυναίκες από ότι στους άντρες. Το 
δείγμα σπογγώδους οστού από άντρες παρουσίασε 
υψηλότερο συντελεστή του Young (293.68 Mpa) και 
μέγιστο stress (8.04 Mpa) σε σύγκριση με αυτό των 

και ηλικίας και η επίδραση ασθενειών όπως της οστε-
οπόρωσης και της οστεοαρθρίτιδας στη μικροδομή 
επομένως και στις μηχανικές ιδιότητες του σπογγώ-
δους οστού. Με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται η 
πορωτικότητα του σπογγώδους οστού, μειώνεται το 
πάχος των οστεοδοκίδων και μειώνεται η συνεκτικό-
τητα μεταξύ των κάθετων δοκίδων με αποτέλεσμα την 
αυξημένη φόρτισή τους και τον συνεπακόλουθο λυ-
γισμό. Στην κνήμη, μπορεί να παρατηρηθεί πάχυνση 
των οστεοδοκίδων ώστε να αντιρροπήσουν την ηλικιο-
εξαρτώμενη μείωση της οστικής αντοχής [42]. Επίσης, 
λόγω της ηλικιακής ανακατασκευής παρατηρείται 
άθροιση μικροβλαβών και ελλειμμάτων, συσσώρευση 
πολλών γραμμών τσιμέντου. Η ικανότητα πώρωσης 
των μικροκαταγμάτων των δοκίδων μειώνεται με απο-
τέλεσμα τη μείωση της δοκιδικής αντοχής και την υπο-
βάθμιση της οστικής ποιότητας. Αυτές οι ποσοτικές 
και ποιοτικές αλλαγές έχουν σαν συνέπεια τη μείωση 
του μέτρου ελαστικότητας του σπογγώδους οστού 
κατά 64%, της αντοχής κατά 68% και της απορρόφη-
σης ενέργειας κατά 70% [43].

Κατά τη διαδικασία του φυσιολογικού γήρατος πα-

Σχήμα 3. Σύνθεση του φυσιολογικού, του οστεοαρθριτικού (ΟΑ) και του οστεοπορωτικού (ΟΡ) σπογγώδους οστού από δείγμα ανθρώπι-
νων μηριαίων κεφαλών που εκφράζονται ως κλάσμα της μάζας του δείγματος. Το οστεοπορωτικό και το φυσιολογικό οστό παρουσιάζουν 
παρόμοια σύνθεση ενώ το οστεοαρθριτικό ελαττωμένη περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα. (Πηγή: Li B, Aspden RM. Composition and 
mechanical properties of cancellous bone from the femoral head of patients with osteoporosis or osteoarthritis. J Bone Miner Res 
1997; 12(4):641-51).
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διατήρησης του αριθμού των δοκίδων, του πάχους και 
της συνδεσιμότητας [52,53]. Τα διφωσφονικά αυξά-
νουν το μέσο βαθμό επιμετάλλωσης και ελαττώνουν 
την ετερογένεια αυτής [54]. Τέλος, τα διφωσφονικά 
αυξάνουν σημαντικά τις ενζυμικές και μη-ενζυμικές 
διασταυρώσεις της οργανικής μήτρας δημιουργώντας 
έτσι ένα πιο σταθερό πλέγμα [55,56]. 

ςυμπεράσματα
Η εκτίμηση των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων του 

σπογγώδους οστού είναι κρίσιμης σημασίας για την 
καλύτερη κατανόηση της παθογένεσης των μετα-
βολικών νοσημάτων των οστών, της δυνατότητας 
της φαρμακολογικής παρέμβασης να μειώσει τους 
παράγοντες κινδύνου για κάταγμα και της αναδυό-
μενης δυνατότητας ελέγχου της οστικής μάζας και 
μορφολογίας μέσω των μηχανικών σημάτων. Υπάρ-
χει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι όχι μόνο μπορεί 
η κατανόηση της εμβιομηχανικής του σπογγώδους 
οστού να βοηθήσει να προσδιορίσουμε την παθογέ-
νεια των σκελετικών νόσων και τους μηχανισμούς 
της θεραπείας, αλλά και ότι οι εμβιομηχανικές στρα-
τηγικές μπορούν να επιβραδύνουν, να προλάβουν, 
ή ακόμα και να αναστρέψουν τη δομική κατάρρευση 
του σκελετού. Η Ορθοπαιδική και συνολικά το πε-
δίο της επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του 
σκελετού πρέπει να προσπαθήσει να ενσωματώσει 
μία διεπιστημονική κατανόηση των εμβιομηχανικών 
συναρτήσεων του σκελετού και να τα υπολογίζει όχι 
μόνο από την άποψη της μηχανικής βάσης του υλι-
κού του οστού, αλλά και της βιολογικής απόκρισης 
του ιστού του οστού στα ισχυρά μηχανικά ερεθίσμα-
τα που προκύπτουν από τη λειτουργία.

γυναικών (174.26 Mpa και 4.46 Mpa αντίστοιχα [47]. 
Η γνώση των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων του σπογ-

γώδους οστού είναι σημαντική για τον προσδιορισμό 
του καταγματικού κινδύνου στην οστεοπόρωση και σε 
άλλες παθολογικές καταστάσεις που συνεπάγονται 
μειωμένη αντοχή των οστών. Η φαινομενική πυκνό-
τητα και μηχανική ακαμψία του σπογγώδους οστού 
αυξάνονται στην οστεοαρθρίτιδα και μειώνονται στην 
οστεοπόρωση [48]. Στην οστεοπόρωση παρατηρείται 
πολύ παρόμοια πυκνότητα του υλικού και σύνθεση με 
ένα φυσιολογικό οστό, αντίθετα στην οστεοαρθρίτιδα 
το οστό είναι σημαντικά λιγότερο πυκνό και έχει μειω-
μένο επιμεταλλωμένο περιεχόμενο [49].

η επίδραση των διφωσφονικών στις εμ-
βιομηχανικές ιδιότητες του σπογγώδους 
οστού

Tα διφωσφονικά είναι αντιαπορροφητικά φάρμα-
κα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αντιμετώπιση 
της οστεοπόρωσης με αποδεδειγμένη αποτελεσματι-
κότητα στη μείωση του καταγματικού κινδύνου [50]. 
Προκαλούν αύξηση της BMD, η οποία όμως δεν αντι-
προσωπεύει πλήρως την προκαλούμενη μείωση του 
καταγματικού κινδύνου. Ζωικά πειράματα έχουν απο-
δείξει με συνέπεια ότι τα διφωσφονικά αυξάνουν την 
αντοχή και την ακαμψία του οστού [51]. Τα διφωσφο-
νικά ενδέχεται να ενισχύουν σε δομικό επίπεδο τις 
εμβιομηχανικές ιδιότητες των οστών μέσω του συνδυ-
ασμού αλλαγών στην οστική μάζα, τη γεωμετρία/αρχι-
τεκτονική και τις εμβιομηχανικές ιδιότητες σε επίπεδο 
υλικού. Η οστική γεωμετρία και αρχιτεκτονική βελτιώ-
νονται με της ελάττωσης της πορωτικότητας και της 
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σειρά. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απαραίτητες βιβλιογραφι-
κές παραπομπές που θα αναφέρονται στο κείμενο. Όταν σε ένα ση-
μείο του κειμένου χρειάζονται πολλές παραπομπές, τότε αναφέρο-
νται 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 συγγρα-

φέα, 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 βιβλιογρα-
φία 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, σύ-
ντομη λεζάντα, ώστε για την κατανόησή τους να μην είναι απαραί-
τητη η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο.

Εικόνες (σχήματα, φωτογραφίες): Τα σχήματα (σχεδιαγράμ-
ματα) πρέπει να γίνονται σε ριζόχαρτο με σινική μελάνη ή ραπι-
ντογράφο. 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 υπο-
βληθεί στη Σύνταξη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για τη δη-
μοσίευση 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 δακτυλογραφού-
νται 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 απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί σε χρήση. 
Αν ο Ελληνικός όρος θεωρηθεί αδόκιμος μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί 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.

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 πα-
θολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των Μετα-
βολικών 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. Μεταφράζο-
νται 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 ενδιαφέρου-
σες 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 δακτυλο-
γραφημένα 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 πρέ-
πει 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 βιβλιο-
γραφικές παραπομπές στο κείμενο θα τοποθετούνται με αριθμητική 

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι
Τηλ./FAX: 210-6128606

E-mail: eemmo@otenet.gr
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