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Ευχαριστίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ευχαριστεί θερμά
τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση του συνεδρίου:
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Χαιρετισμός Προέδρου E.E.M.M.O.
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολισμού

των Oστών (E.E.M.M.O.), της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω
την ιδιαίτερη τιμή να σας καλωσορίσω στο 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της
εταιρείας μας, που θα διεξαχθεί στην Καβάλα, στο ξενοδοχείο Lucy, στις
31 Οκτωβρίου, 1 και 2 Νοεμβρίου 2014.
Το συνέδριο αποβλέπει στην υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με
τα μεταβολικά νοσήματα των οστών.
Με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, την αναγνώριση
των προβλημάτων που παρουσιάζονται καθημερινά κατά την άσκηση της ιατρικής και τις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις, διαμορφώσαμε το πρόγραμμα του
συνεδρίου.
Ευελπιστούμε ότι η θεματολογία και η δομή του επιστημονικού προγράμματος, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και θα καλύψει τις επιστημονικές
ανησυχίες σας.
Και αυτή τη χρονιά συνεχίζεται η μέχρι τώρα καλή συνεργασία μας με το
Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, με επιστημονική εκδήλωση, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου μας.
Προσβλέποντας στην παρουσία σας και στην ενεργό συμμετοχή σας, σας
περιμένουμε στην Καβάλα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μία επωφελή και
εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Ενδοκρινολόγος
Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2013-2014
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Συνοπτικό Επιστημονικό
Πρόγραμμα
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014
08.30
Εγγραφές
08.30-09.00	Γενική Συνέλευση Μελών E.E.M.M.O.
09.00-10.30
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
10.30-11.00
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ1)
11.00-11.30
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ2)
11.30-12.00
Διάλειμμα - Καφές
12.00-13.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ1)
13.30-14.00
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ3)
14.00-17.00
Μεσημβρινή Διακοπή
17.00-18.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ2)
18.30-19.00
Διάλειμμα - Καφές
19.00-19.30
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ4)
19.30-20.00
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ5)
20.00-21.30
Τελετή Έναρξης
20.30-21.00
Χαιρετισμοί
Απονομή βραβείων «Αλέξανδρος Κάλος»
21.00-21.30
ΔΙΑΛΕΞΗ
21.30
Δεξίωση Υποδοχής

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014
08.30
09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00
15.00-17.00
17.00-18.30

Εγγραφές
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ3)
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ6)
Διάλειμμα - Καφές
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ7)
Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. - Εκλογές νέου Δ.Σ.
Μεσημβρινή Διακοπή
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ4)

18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Διάλειμμα - Καφές
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ8)
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ9)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014
08.30
09.00-10.00
10.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-16.00
16.00-17.30
17.30-19.00
19.00-19.30
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Εγγραφές
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ5)
ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ10)
Διάλειμμα - Καφές
Συζήτηση περιστατικών
Μεσημβρινή Διακοπή
Συζήτηση ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters)
Συζήτηση σημαντικότερων εισηγήσεων (hot topics)
Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου
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Επιστημονικό
Πρόγραμμα
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014
08.30

Εγγραφές

08.30-09.00

 ενική Συνέλευση Μελών E.E.M.M.O.
Γ
(Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, ώρα 13.30)

09.00-10.30

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Γ. Λατσός – Ν. Αγγελόπουλος

 01 Επίδραση τρίμηνης θεραπείας με ασβέστιο και βιταμίνη D στον οστικό μεταβολισμό και στην
Ο
παραθυρεοειδική λειτουργία σε γυναίκες
Α. Πολυμέρης, Γ. Κατσούλης, Π.Δ. Παπαπέτρου
Β΄ Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Αλεξάνδρα
Ο02 Το προφίλ της οστικής, μυϊκής και λιπώδους μάζας παιδιών κι εφήβων με χρόνιο πνευμονικό νόσημα:
Η Ελληνική εμπειρία στην ινοκυστική νόσο
Α. Δουλγεράκη1, Α. Πετροχείλου2, Γ. Πετροχείλου1, Ι. Μονόπωλης3, Α. Καδίτης4, Σ. Ντουντουνάκης2
1
 Τομέας Νοσημάτων Μεταβολισμού Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία», Αθήνα
2
Τμήμα Ινοκυστικής, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
3
Τμήμα Βιοστατιστικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
4
A’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
Ο03 Μελέτη σύνδεσης νέων πολυμορφικών θέσεων του CER1 γονιδίου και καταγμάτων σε οστεοπορωτικές
γυναίκες
Θ. Κορομηλά1, Σ. Μπουγιουκλή2, Στ. Σαμαρά1, Π. Γεωργούλιας3, Β. Αλεπόρου-Μαρίνου1, Π. Κόλλια1, Ζ. Νταϊλιάνα2
1
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
2
Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Ο04 Απόκλιση Τ-score ισχίου και σπονδυλικής στήλης κατά τη διάγνωση οστεοπόρωσης:
Συχνότητα και παράγοντες κινδύνου
Σ. Μπουγιουκλή1, Σ. Σαμαρά2, Μ. Παπαναγιώτου1, Θ. Κορομηλά2, Μ. Χαντές1, Θ. Καραχάλιος1, Π. Κόλλια2, Ζ. Νταϊλιάνα1
1
Ορθοπαιδική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
Ο05 Ανταγωνισμός της έκφρασης του RUNX2 από τη δράση γλυκοκορτικοειδών
Θ. Κορομηλά1,2, B. Frenkel3, Σ. Σαμαρά2, Β. Αλεπόρου-Μαρίνου2, Ζ. Νταϊλιάνα4, Π. Κόλλια2
1
Division of Biology of the CALTECH, Pasadena, USA
2
Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
3
Biochemistry & Molecular Biology, Keck School of Medicine of the USC, Los Angeles, USA
4
Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Ο06 Ακτινολογική εικόνα επασβέστωσης κοιλιακής αορτής και συνοδός οστεοπόρωση
Γ. Μουζόπουλος1, Α. Τσεμπελή2, Τ. Σταματάκης1
1
ΓΝ Ληξουρίου Μαντζαβινάτειο
2
ΓΝ Λακωνίας
Ο07 Αξιολόγηση παχυσαρκίας μέσω του δείκτη μάζας σώματος και της διπλής απορροφησιομετρίας ακτίνων Χ
σε ασθενείς με βλάβη νωτιαίου μυελού
Ι. Διονυσιώτης, Ε. Ατσάλη, Η. Μπουρνάζος, Κ. Σταθόπουλος, Α. Παρτσινέβελος, Γρ. Σκαραντάβος, Π. Παπαγγελόπουλος
	Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών και Ρευματολογίας 1ης Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα
Οστούν 109

Eπιστημονικό πρόγραμμα 22oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.

 08 Η τεχνολογία συναντά την ιατρική για να μειώσει τις πτώσεις στην Ευρώπη: Το πρόγραμμα IDONTFALL (Δεν Πέφτω)
Ο
Ι. Διονυσιώτης1, Ι. Ρωξάνης1, Τζ. Στεργίου2, Μ. Στέφα2
1
SingularLogic
2
Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς
Ο09 Διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης – η βιοχημική «ταχεία βιοψία» και η συμβολή της στην αντιμετώπιση
του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και ειδικότερα της νόσου πολλαπλών αδένων
	Κ. Βαμβακίδης1, Χ. Χριστοφορίδης1, Ε. Αναστασίου1, Α. Αραμπατζή2, Α. Γαλανοπούλου3, ∆. Βλαχοδημητρόπουλος4,
Γ. Μισιχρόνης5, Γ. Τροβάς6
1
Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Κεντρική Κλινική Αθηνών
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Κεντρική Κλινική Αθηνών
3
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Κεντρική Κλινική Αθηνών
4
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Κεντρική Κλινική Αθηνών
5
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Κεντρική Κλινική Αθηνών
6
Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων «Θ.Γαροφαλλίδης», Πανεπιστήμιο Αθηνών
10.30-11.00

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ1)
Προεδρείο: Χ. Μπερμπερίδης
Anti-TNF αγωγή και οστική μάζα σε ρευματικές παθήσεις
Ν. Γαλανόπουλος

11.00-11.30

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ2)
Προεδρείο: Γ. Τροβάς
 ιάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών οστικού μεταβολισμού και επιμετάλλωσης στη χρόνια
Δ
νεφρική νόσο
Π. Πασαδάκης

11.30-12.00

Διάλειμμα - Καφές

12.00-13.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ1)
Θέμα: ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΑΤΙΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Συντονιστής: Ε. Καταξάκη - Ε. Κασκάνη
Εισηγήσεις:
• Βιολογικοί παράγοντες και οστικός μεταβολισμός - Επίδραση στο κάταγμα
Σ. Νίκας
• Το μονοπάτι Wnt στα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα
Δ. Πατρίκος
• Ανεπάρκεια βιταμίνης D σε ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα - Νεότερα δεδομένα
Αικ. Κατσαλήρα

13.30-14.00

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ3)
Προεδρείο: Π. Μάκρας
Γενετική διερεύνηση της ελαττωμένης οστικής μάζας και οστικής αντοχής
Π. Κόλλια

14.00-17.00

Μεσημβρινή Διακοπή

17.00-18.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ2)
Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΙΑΣ
Συντονιστής: Γ. Καπετάνος - Γ. Αντύπας
Εισηγήσεις:
• Ο χαρακτήρας των καταγμάτων χαμηλής βίας
Ε. Χρονόπουλος

110 Οστούν

Eπιστημονικό πρόγραμμα 22oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.

• Κάταγμα ισχίου. Ένα δυσεπίλητο πρόβλημα
Θ. Καραχάλιος
• Χρόνος - κόστος - τεχνικές αποκατάστασης καταγμάτων χαμηλής βίας στον ηλικιωμένο ασθενή
Ι. Διονυσιώτης
18.30-19.00

Διάλειμμα - Καφές

19.00-19.30

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ4)
Προεδρείο: Ν. Τσακαλάκος
Υπερκορτιζολαιμία και οστική αντοχή
Κ. Μάρκου

19.30-20.00

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ5)
Προεδρείο: Ι. Κύρκος
Επιδημιολογία και οικονομία οστεοπόρωσης τα τελευταία 30 έτη: Η Ελληνική εμπειρία
Γ. Λυρίτης

20.00-21.30

Τελετή Έναρξης

20.30-21.00

• Χαιρετισμοί
• Απονομή βραβείων «Αλέξανδρος Κάλος»

21.00-21.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Στιβαρό παρελθόν, ασθενικό παρόν, υγιές (;) μέλλον: Αντισάρα, Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλα.
7ος π.Χ. - 21ος μ.Χ. αιώνας
Ν. Καραγιαννακίδης

21.30

Δεξίωση Υποδοχής

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014
08.30-20.00

Εγγραφές

09.00-10.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ3)
Θέμα: ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ
Συντονιστής: Π. Αθανασίου - Θ. Τεμεκονίδης
Εισηγήσεις:
• Δομή και λειτουργία μυών
Α. Σιόγκα
• Μύες, μυϊκή συστολή και φυσιολογία της μυϊκής σύσπασης
Θ. Λοϊζίδης
• Σαρκοπενία και ηλικία
Ι. Διονυσιώτης

10.30-11.00

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ6)
Προεδρείο: Ε. Κασκάνη
Αιματολογικά νοσήματα και οστική αντοχή
Ε. Τέρπος

11.00-11.30

Διάλειμμα - Καφές
Οστούν 111
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11.30-13.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Θέμα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Συντονιστής: Φ. Παπαδοπούλου - Χρ. Κοσμίδης
• Denosumab: Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μακροχρόνιας χορήγησης
Κ. Μαυρουδής
• Τι νεότερο στη θεραπεία της ανδρικής οστεοπόρωσης
Δ. Πατρίκος
• Cinacalcet: Ακάλυπτες θεραπευτικές ανάγκες πέραν της οστεοπόρωσης. Που βρισκόμαστε;
Γ. Τροβάς
• Συμπεράσματα
Φ. Παπαδοπούλου - Χρ. Κοσμίδης
Με την ευγενική χορηγία της

13.00-13.30

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ7)
Προεδρείο: Δ. Χατζηδάκης
Κυτταρική γήρανση των οστών: Μηχανισμοί και προοπτικές
Μ. Γιαβροπούλου

13.30-15.00

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. - Εκλογές νέου Δ.Σ.

15.00-17.00

Μεσημβρινή Διακοπή

17.00-18.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ4)
Θέμα: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Συντονιστής: Ι. Γιώβος - Φ. Καλδρυμίδης
Εισηγήσεις:
• H οστεοβλαστική λειτουργία ως στόχος της θεραπείας της οστεοπόρωσης: Δυνατότητες και
περιορισμοί
Κ. Μαυρουδής
• Αντικαταβολική θεραπεία: Και τώρα τι άλλο;
Α. Αναστασιλάκης
• Κόστος και αποτέλεσμα – οστεοπόρωση – παλαιές και νέες θεραπείες
Μ. Ποτούπνης

18.30-19.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χρ. Κοσμίδης
Strontium ranelate in severe osteoporosis
J. Kanis
Με την ευγενική χορηγία της

19.00-19.30

Διάλειμμα - Καφές

19.30-20.00

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ8)
Προεδρείο: Γρ. Σκαραντάβος
Η εκτίμηση κινδύνου - οφέλους στη φαρμακευτική θεραπεία της οστεοπόρωσης
S. Papapoulos

20.00-20.30

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ9)
Προεδρείο: Γ. Λυρίτης
Clinical application of FRAX
J. Kanis
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Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014
08.30

Εγγραφές

09.00-10.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Σ. Σαρικλόγλου - Αθ. Καρπώνης
Ο10 Μελέτη του μονοπατιού JAK/STAT μετά από μηχανοδιέγερση της πρωτεΐνης-κυτταρικού αισθητήρα Πολυκυστίνη-1
Γ . Νταλαγιώργου1, Χ. Πιπέρη1, Ο. Γεωργοπούλου2, Χ. Αδαμόπουλος1, Κ.Α. Παπαβασιλείου1, Α. Σπυροπούλου1,
Α.Γ. Παπαβασιλείου1, Ε.Κ. Μπάσδρα1
1
 Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Μονάδα Κυτταρικής και Μοριακής Εμβιομηχανικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
2
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
Ο11 Επίδραση της ηλικίας στο σπογγώδες οστούν της κνήμης: Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική
τομογραφία (pQCT)
Κ. Σταθόπουλος¹, Α.Β. Ζούμπος¹, Ν. Παπαϊωάννου², Δ. Μαστρόκαλος¹, Π. Παπαγγελόπουλος¹, Γ. Σκαραντάβος¹
1
 Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα
2
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης”, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα
Ο12 Ασυμφωνία τιμών μέτρησης οστικής πυκνότητας μεταξύ ισχίου και ΟΜΣΣ. Αιτιολογικοί παράγοντες
Α. Τσεμπελή1, Γ. Μουζόπουλος2, Τ. Σταματάκης2
1
 ΓΝ Λακωνίας
2
ΓΝ Ληξουρίου Μαντζαβινάτειο
Ο13 Επίδραση της ηλικίας στην οστική μάζα και πυκνότητα του φλοιώδους οστού της κνήμης:
Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT)
Κ. Σταθόπουλος¹, Α.Β. Ζούμπος¹, Ν. Παπαϊωάννου², Δ. Μαστρόκαλος¹, Π. Παπαγγελόπουλος¹, Γ. Σκαραντάβος¹
1
 Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα
2
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης”, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα
Ο14 Επίδραση της ηλικίας στις παράμετρους γεωμετρίας και αρχιτεκτονικής του οστού της κνήμης:
Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT)
Κ. Σταθόπουλος, Γ. Σκαραντάβος
Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα
Ο15 Οστεοπόρωση και αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
Ι. Κώστογλου-Αθανασίου1, Α. Τζαναβάρη2, Ν. Καλαΐτσεβα2, Θ. Μπαντή2, Π. Αθανασίου2
1
 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝ Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
2
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

10.00-11.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΤ5)
Θέμα: ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΕ ΟΧΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
Συντονιστής: Γ. Τροβάς
Εισηγήσεις:
• Υπερασβεστιουρία στην παιδική ηλικία
Ε. Ατσάλη
• Φαινότυποι αυξημένης οστικής μάζας
Κ. Σταθόπουλος
• Υποφωσφατασία
Σ. Τουρνής
Σε συνεργασία με το

11.30-12.00

ΔΙΑΛΕΞΗ (Δ10)
Προεδρείο: Κ. Καζάκος
Πρόληψη και αντιμετώπιση σπονδυλικών καταγμάτων
Γ. Αντύπας
Οστούν 113
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12.00-12.30

Διάλειμμα - Καφές

12.30-14.00

Συζήτηση περιστατικών
Προεδρείο: Π. Μάκρας - Ε. Κασκάνη

14.00-16.00

Μεσημβρινή Διακοπή

16.00-17.30

Συζήτηση ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters)
Προεδρείο: Χρ. Κοσμίδης

17.30-19.00

Συζήτηση σημαντικότερων εισηγήσεων (hot topics)
Προεδρείο: Φ. Παπαδοπούλου

19.00-19.30

Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου

114 Οστούν
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Διαλεξεισ
Διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών οστικού μεταβολισμού και επιμετάλλωσης στη χρόνια
νεφρική νόσο
Π.Σ. Πασαδάκης
Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ορίζεται ως η παρουσία νεφρικής βλάβης (συνήθως ανιχνεύεται ως απέκκριση λευκωματίνης στα ούρα (ΑΕR)
≥30 mg/ημέρα) είτε ως μειωμένη λειτουργία των νεφρών που καθορίζεται
με βάση την ελάττωση της εκτιμώμενης σπειραματικής διήθησης (eGFR)
<60 mL/min/1,73 m2) για χρονικό διάστημα τριών ή περισσοτέρων μηνών, ανεξάρτητα από την πρωτοπαθή αιτία. Η σταδιακή μείωση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΧΝΝ ενώ είναι αρχικά ασυμπτωματική,
ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση διαφόρων σημείων και συμπτωμάτων, όπως είναι η
υπερφόρτωσης όγκου, η υπερκαλιαιμία, η μεταβολική οξέωση, η υπέρταση, η αναιμία και οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού και της
επιμετάλλωσης των οστών (MBD, Mineral Bone Disease).
Οι διαταραχές του οστικού μεταβολισμού είναι συχνές σε ασθενείς με
ΧΝΝ και αποτελούν συνολικά τη νεφρική οστεοδυστροφία. Το 2006,
η διεθνής ομάδα εργασίας για την βελτίωση της έκβασης της νεφρικής
νόσου (KDIGO) [1], συνέστησε να χρησιμοποιείται ο νέος όρος χρόνια
νεφρική νόσος διαταραχές των μετάλλων και των οστών, (CKDMBD) για να περιγράψει την ευρύτερη συστηματική διαταραχή που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της ΧΝΝ, όταν η GFR ελαττωθεί κάτω από 40
mL/min και περιλαμβάνει τις εργαστηριακές, κλινικές και απεικονιστικές διαταραχές του οστικού μεταβολισμού οι οποίες σχετίζονται με την
καρδιαγγειακή νόσο και υψηλά ποσοστά θνητότητας. Στο νέο σύνδρομο
περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε συνδυασμός αφορά σε εργαστηριακές διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου (Ca), του φωσφόρου (P), της
παραθορμόνης (PTH) της βιταμίνης D και οι διαταραχές της οστικής ανακύκλωσης (bone turnover), της μεταλλοποίησης (mineralization), της
γραμμικής αύξησης του όγκου (volume linear growth) και της ισχύος
(strength) των οστών και τέλος οι εξωσκελετικές (ιστικές και αγγειακές)
επασβεστώσεις.
Η παθοφυσιολογία του συνδρόμου είναι σύνθετη και περιλαμβάνει
πληθώρα αλληλεπιδράσεων μεταξύ νεφρών, οστών, εντέρου και του
αγγειακού συστήματος. Ο κύριος στόχος αυτού του συστήματος είναι η
διατήρηση της ισορροπίας ασβεστίου και φωσφόρου, συχνά σε βάρος
διαταραχών στα άλλα στοιχεία του συστήματος. Αρχικά παρατηρείται η
υπερφωσφαταιμία λόγω της κατακράτησης του διηθούμενου φορτίου
φωσφόρου, ενώ η υπερέκκριση της PTH αποσκοπεί να διορθώσει τόσο
την υπερφωσφαταιμία όσο και την προκαλούμενη υπασβεστιαιμία. Ως εκ
τούτου, στους ασθενείς με eGFR >30 mL/min/1,73 m2 διατηρούνται η
ισορροπία του φωσφόρου και η συγκέντρωσή του στον ορό σε φυσιολογικά επίπεδα. Το αντίτιμο όμως αυτής της προσπάθειας διατήρησης
της ισορροπίας, είναι η ανάπτυξη δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (ΔΥΠΘ) και η εμφάνιση της νεφρικής οστεοδυστροφίας. Οι κύριες διαταραχές που συμβάλλουν στην παθογένεια του
ΔΥΠΘ είναι η κατακράτηση φωσφόρου, η ελάττωση της συγκέντρωσης
του ελεύθερου ιονισμένου ασβεστίου, η ελάττωση συγκέντρωσης της

1,25-(ΟΗ)2βιταμίνης D (calcitriol), η αύξηση της συγκέντρωσης του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών FGF-23, η μειωμένη έκφραση στους
παραθυρεοειδείς των υποδοχέων της βιταμίνης D (VDRs), των υποδοχέων αίσθησης του Ca (CaSRs), των υποδοχέων του αυξητικού παράγοντα FGF23 και της πρωτεΐνης Κλωθώ. Η κυκλοφορούσα calcitriol, ο
πιο ενεργός μεταβολίτης της βιταμίνης D, συντίθεται κυρίως στο νεφρό
και τα επίπεδα της αρχίζουν να ελαττώνονται όταν η eGFR είναι <40 mL/
min/1,73 m2 ενώ είναι συνήθως σημαντικά μειωμένα στους ασθενείς με
ΧΝΝ τελικού σταδίου (ESRD).
Σχετικά με την αναγνώριση των διαταραχών του οστικού μεταβολισμού, η οστική βιοψία αποτελούσε πάντοτε τη χρυσή σταθερά της διάγνωσης και της μελέτης της οστικής ποιότητας. Με βάση την βιοψία το
1993 ο Sherrard [1] πρότεινε ένα σύστημα ταξινόμησης βασιζόμενο
στην ύπαρξη ίνωσης, ποσοστού οστεοειδούς και τη δυναμική της οστικής
ανακύκλωσης όπως φαινόταν από τον ρυθμό σχηματισμού του οστού
(BFR), με βάση την οποία προέκυψαν πέντε κατηγορίες διαταραχών, ο
δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδιμός σε τρεις μορφές (ελαφρά, ινώδης οστεϊτιδα, μικτή νόσος), η οστεομαλακία και η αδυναμική μορφή.
Η ίνωση αφορούσε στην οστεΐτιδα και τη μικτή νόσο, η ύπαρξη αρκετού
οστεοειδούς αφορούσε στη μικτή νόσο και τη οστεομαλακία και τέλος
η αδυναμική νόσος που χαρακτηριζόταν από τον πολύ χαμηλό ρυθμό
παραγωγής οστού. Το 2006 οι Moe και συν. πρότειναν ένα νέο σύστημα ταξινόμησης (TMV system) στηριζόμενο σε τρία χαρακτηριστικά, τα
οποία έχουν κύρια σημασία στην ποιότητα του οστού: την οστική ανακύκλωση (Bone Turnover), τον ρυθμό μεταλλοποίησης (Mineralization)
που δείχνει πόσο καλά ασβεστοποιείται το οστικό κολλαγόνο στη φάση
του σχηματισμού του οστού και τον όγκο (Volume) του οστού, που δείχνει
το ποσό οστού ανά μονάδα όγκου ιστού. Τα χαρακτηριστικά των κύριων
οστικών διαταραχών σε ΧΝΝ έχουν ως εξής:
Η ινώδης κυστική οστεΐτις χαρακτηρίζεται από υψηλή οστική ανακύκλωση αντίθετα από την αδυναμική οστική νόσο που χαρακτηρίζεται από
χαμηλή οστική ανακύκλωση. Αν και η εναπόθεση αργιλίου μπορεί να
προκαλέσει αδυναμική νόσο, οι πρόσφατες περιπτώσεις προκαλούνται
από την υπερβολική καταστολή των παραθυρεοειδών αδένων, λόγω της
πρώιμης και αυξημένης χρήσης των ανάλογων της βιταμίνης D, των
φωσφοροδεσμευτικών με ασβέστιο αλλά και των νεότερων μεθόδων
αιμοκάθαρσης. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την τελευταία σύσταση από
KDIGO για συγκεντρώσεις-στόχους της PTH δύο έως εννέα φορές το
ανώτατο όριο της κανονικής, είναι πιθανό να μειωθεί η εμφάνιση της
αδυναμικής οστικής νόσου, ενώ μπορεί να αυξηθεί η ινώδης κυστική
οστεϊτις. Στην οστεομαλακία, που σήμερα είναι ασυνήθιστη, η χαμηλή
οστική ανακύκλωση συνδυάζεται με ανώμαλη μεταλλοποίηση, η οποία
στη μικτή ουραιμική οστεοδυστροφία μπορεί να συνοδεύεται από υψηλή
είτε από χαμηλή οστική ανακύκλωση.
Παρά τις προοδευτικές βλάβες, τα συμπτώματα λόγω των διάφορων
Οστούν 115
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οστικών διαταραχών των οστών, όπως τα κατάγματα και ο πόνος στα
οστά, γενικά δεν εμφανίζονται έως ότου ο ασθενής είναι ήδη σε χρόνια
αιμοκάθαρση.
Η σημερινή θεραπεία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε ασθενείς με στάδιο ΧΝΝ 3 έως 5 που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει αιμοκάθαρση, βασίζεται στην αντίληψη ότι οι ασθενείς βρίσκονται
σε θετικό ισοζύγιο φωσφόρου, έχουν χαμηλό επίπεδο κυκλοφορούσας
1,25(ΟΗ)2D καθώς και χαμηλή 25-υδροξυβιταμίνης D (25(OH)D), λόγω
χρόνιας ασθένειας και έχουν αυξημένα επίπεδα PTH πριν από την εξακρίβωση της υπερφωσφαταιμίας ή της υπασβεστιαιμίας. Έτσι αρχική θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως το διαιτητικό περιορισμό του φωσφόρου και
τη χορήγηση δεσμευτικών του φωσφόρου (ασβεστούχων ή όχι) ώστε να
καταργηθεί το εκ του φωσφόρου οδηγούμενο ερέθισμα για υπερπαραθυρεοειδισμό. Τα μη ασβεστούχα φωσφοροδεσμευτικά χρησιμοποιούνται
στους υπερασβεστιαιμικούς ασθενείς ή και τους νορμοασβεστιαιμικούς
ασθενείς με ΧΝΝ που λαμβάνουν επίσης βιταμίνη D ή ανάλογα της. Σε
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της προσφερόμενης κάθαρσης.
Αν οι τιμές της PTH αυξηθούν, για την απευθείας καταστολή της έκκρισης της PTH γίνεται χορήγηση καλσιτριόλης, alfacalcidol ή παρικαλσιτόλης από του στόματος ή παρεντερικά. Τα ανάλογα της βιταμίνης D με
τις αναφερόμενες πλειοτροπικές δράσεις, αποτελούν θεραπεία επιλογής
στη μικτή οστική νόσο και τον ήπιο ή μέτριο ΔΥΠΘ. Η συνολική στρατηγική βασίζεται στη διαχείριση του ΔΥΠΘ και των διαταραχών μεταβολισμού
των μεταλλικών στοιχείων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο
αγγειακής αποτιτάνωσης και θνησιμότητας.
Ο διαιτητικός περιορισμός του φωσφόρου (ημερησίως 800-1200 mg

φωσφόρου με 1,0-1,2 γρ λευκώματος/Kg ΒΣ,) και η από του στόματος
χορήγηση δεσμευτικών του φωσφόρου (άλατα ασβεστίου, ανθρακική σαβελαμέρη, ανθρακικό λανθάνιο) μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη του
ΔΥΠΘ σε ασθενείς με ΧΝΝ, αν και η αυξημένη πρόσληψη αλάτων ασβεστίου μπορεί να ενισχύσει την ασβεστοποίηση των στεφανιαίων αρτηριών.
Επίσης τα καλσιμιμητικά, αλλοστερικοί παράγοντες που αυξάνουν
την ευαισθησία στο Ca, των υποδοχέων του αισθητήρα του ασβεστίου,
στους παραθυρεοειδείς αδένες, προσφέρουν τη δυνατότητα καταστολής
της έκκρισης της PTH με μηχανισμούς συμπληρωματικούς και δυνητικά συνεργατικούς με τα ανάλογα της βιταμίνης D, τα οποία στοχεύουν
στους υποδοχείς της βιταμίνης D. Ο υποδοχέας ανίχνευσης του Ca είναι
ο κύριος παράγοντας στη ρύθμιση της έκκρισης της PTH και της υπερπλασίας των παραθυρεοειδών αδένων. Το cinacalcet αν και δεν έχει
ακόμη εγκριθεί για ασθενείς με ΧΝΝ που δεν έχουν αρχίσει αιμοκάθαρση, είναι το μόνο προς το παρόν διαθέσιμο calcimimetic με ενδείξεις
χορήγησης τον ΔΥΠΘ και τις υποτροπές μετά παραθυρεοειδεκτομή, τα
υψηλά γινόμενα (Ca Χ P) και τους ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε παραθυρεοειδεκτομή. Η παραθυρεοειδεκτομή ενδείκνυται
σε βαρύ υπερπαραθυρεοειδισμό (i-PTH>800 pg/ml) που συνοδεύεται
από υπερασβεστιαμία ή/και υπερφωσφαταιμία και είναι ανθεκτικός στη
συντηρητική αγωγή, όπως και σε επιδεινούμενες επασβεστώσεις μαλακών μορίων ή σε καλσιφύλαξη με iPTH > 500 pg/ml. Εάν χορηγείται
cinacalcet, οι εργαστηριακές τιμές πρέπει να παρακολουθούνται στενά
λόγω του κινδύνου για υπασβεστιαιμία και αύξησης του φωσφόρου του
ορού. Η αρχική δόση 30 mg/ημέρα πρέπει να τιτλοποείται προσεκτικά
προς τα άνω κάθε δύο εβδομάδες μόνο αν το επίπεδο του Ca ορού είναι
>8.4 mg/dL και η PTH είναι υψηλότερη από το όριο του στόχου.

Υπερκορτιζολαιμία και οστική αντοχή
Κ.Β. Μάρκου
H προκαλούμενη από τη φαρμακευτική χρήση γλυκοκορτικοειδών
οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή μορφή δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης.
Παράλληλα, η υπερκορτιζολαιμία από τα όχι συχνά νοσήματα της υπόφυσης και των επινεφριδίων έχει παρόμοιες συνέπειες. Η λήψη, κυρίως
από του στόματος, γλυκοκορτικοειδών συνταγογραφείται σε μία ευρεία
ποικιλία ιατρικών διαταραχών. Ασθενείς που λαμβάνουν χρονίως θεραπεία με κορτικοειδή παρουσιάζουν κατάγματα σε ποσοστό 30-50%,
συχνά ασυμπτωματικά. Ο μειωμένος οστικός σχηματισμός είναι η διαδικασία-κλειδί στην επαγόμενη από γλυκοκορτικοειδή οστεοπόρωση.
Μετά την έκθεση σε γλυκοκορτικοειδή, παρουσιάζεται άμεσα ταχεία
ελάττωση της Οστικής Πυκνότητος που ακολουθείται από μια πιο αργή
προοδευτική μείωση της, κυρίως στον σπογγώδη ιστό. Τα σπονδυλικά
κυρίως κατάγματα εμφανίζονται νωρίς, κατά τη χρονική φάση που η Οστική Πυκνότητα μειώνεται γρήγορα. Τα κατάγματα αυτά έχουν την τάση να
εμφανίζονται σε τιμές Οστικής Πυκνότητος, όπως εκτιμάται με την DEXA,
υψηλότερες από τις αντίστοιχες γυναικών με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα γλυκοκορτικοειδή βλάπτουν την οστική αντοχή ανεξάρτητα από τη δράση τους στην
Οστική Πυκνότητα. Η δόση, η ηλικία και η διάρκεια λήψης τους σε συν116 Οστούν

δυασμό με όλους τους άλλους γνωστούς παράγοντες που αφορούν την
μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση (διατροφή, άσκηση, κάπνισμα, κλπ)
επηρεάζουν αρνητικά την εξέλιξη του φαινομένου. Από την ηλικία των
65 ετών και άνω, η λήψη πρεδνιζολόνης σε δοσολογία 5-7,5 mg / ημέρα
ή περισσότερο, διάρκεια > των 90 ημερών και ένα ιστορικό κατάγματος
ευθραυστότητας είναι ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για μελλοντικά
κατάγματα. Η έναρξη της θεραπείας αντιμετώπισης μπορεί να αποφασιστεί πιο εύκολα χωρίς αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο
DΕXA, επί παρουσίας των ανωτέρω παραγόντων.
Τα γλυκοκορτικοειδή έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο σκελετό. Οι κύριες επιδράσεις τους είναι σε οστεοβλάστες και οστεοκύτταρα.
Μειώνουν την αντιγραφή, τη διαφοροποίηση και τη λειτουργία των οστεοβλαστών και επάγουν την απόπτωση των ώριμων οστεοβλαστών και των
οστεοκυττάρων. Αυτές οι επιδράσεις οδηγούν σε καταστολή του οστικού
σχηματισμού, ένα κεντρικό χαρακτηριστικό στην παθογένεια της προκαλούμενης από γλυκοκορτικοειδή οστεοπόρωση. Ταυτόχρονα, ευνοούν
την οστεοκλαστογένεση με συνέπεια την αύξηση της οστικής επαναρρόφησης. Οι έμμεσες επιδράσεις τους στον σκελετό συνίστανται σε μείωση
της εντερικής απορρόφησης ασβεστίου και σε αύξηση της νεφρικής
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απέκκρισης του. Παράλληλα, προκαλούν μείωση της έκκρισης Αυξητικής ορμόνης και αλλαγές στο μεταβολισμό των στεροειδών του φύλου.
Πρόσφατα αναδύονται αναφορές ότι η φαρμακολογική χρήση γλυκοκορτικοειδών εκτός από τη σκελετική υγεία επηρεάζει και τις μεταβολικές
δραστηριότητες του οργανισμού. Η παραγόμενη από τους οστεοβλάστες
οστεοκαλσίνη φαίνεται ότι είναι ρυθμιστής του ενεργειακού ισοζυγίου.
Η παραγωγή οστεοκαλσίνης καταστέλλεται από τις φαρμακολογικές δόσεις γλυκοκορτικοειδών. Η καταστολή αυτή ενδεχομένως συμβάλει στην
ευοδωμένη από τα γλυκοκορτικοειδή διαταραχή του μεταβολισμού της
γλυκόζης.

Οι τρέχουσες θεραπευτικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης από γλυκοκορτικοειδή οστεοπόρωσης επιλέγουν τα διφωσφονικά ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Παρά το γεγονός ότι η αλενδρονάτη και η ρισεδρονάτη έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν την Οστική
Πυκνότητα, δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα τους όσον αφορά την πρόληψη των καταγμάτων. Η συμπληρωματική
χορήγηση βιταμίνης D και ασβεστίου θεωρείται απαραίτητη. Η τεριπατατίδη στις πρώτες αναφορές φαίνεται ότι είναι υποσχόμενη θεραπεία, αλλά
χρειάζεται ακόμη μελέτη για επιβεβαίωση. Η Denosumab ακόμα δεν
έχει μελετηθεί επαρκώς.

Eπιδημιολογία και οικονομία οστεοπόρωσης τα τελευταία 30 έτη: Η Ελληνική εμπειρία
Γ.Π. Λυρίτης
Η οστεοπόρωση αποτελεί ένα σημαντικό δημόσιο πρόβλημα υγείας
που συμβάλλει σημαντικά στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ηλικιωμένων κυρίως ασθενών. Αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό φορτίο, οικονομικό και ψυχολογικό (άγχος, κατάθλιψη, μειωμένη αυτοεκτίμηση, κοινωνική απομόνωση) τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές
τους, όσο και για την κοινωνία και τις υπηρεσίες υγείας. Η οστεοπόρωση
επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Το 2007, 14.055 ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών στην Ελλάδα
υπέστησαν κάταγμα ισχίου: 9.850 (70,1%) γυναίκες και 4.205 (29,9%)
άνδρες. Σε σύγκριση με το 1977 που τα κατάγματα του ισχίου ήταν 5.100
παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως του 175.5%. Ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2007 ήταν 11.192.849: 5.649.831 (50,47%) γυναίκες και
5.543.018 (49,53%) άνδρες. Περίπου το 50% των καταγμάτων του
ισχίου που κατεγράφησαν το 2007 αφορούσαν άτομα 80 ετών και άνω.
Συγκεκριμένα, 173,54 κατάγματα ισχίου/ 100.000 άτομα ηλικίας άνω
των 50 ετών συνέβησαν το 1977 ενώ το 2007 η επίπτωση των καταγμάτων του ισχίου προσαρμοσμένη στην ηλικία ήταν 343,96/100.000
άτομα δηλαδή αύξηση 98.2% κατά το διάστημα των 30 ετών. Σε έναν
ολοένα γηρασκόμενο πληθυσμό, η επίπτωση των καταγμάτων του ισχίου προσαρμοσμένο στην ηλικία διπλασιάστηκε την περίοδο 1977-2007
ανάμεσα σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. Προοδευτική αύξηση παρατηρήθηκε από το 1977 έως το 2002 στην επίπτωση των καταγμάτων του
ισχίου προσαρμοσμένο στην ηλικία και στο φύλο ενώ την επόμενη πενταετία παρουσιάστηκε μία ήπια αλλά σημαντική μείωση. Τη μεγαλύτερη
επιβάρυνση παρουσιάζει η ομάδα των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών,
η οποία φέρει το κύριο βάρος της αύξησης της επίπτωσης των καταγμάτων στην Ελλάδα κατά το ίδιο διάστημα καθώς επίσης ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών σχεδόν διπλασιάστηκε. Αν και η επίπτωση
των καταγμάτων του ισχίου αυξανόταν συνεχώς μέχρι το 2002 και μετά
παρατηρήθηκε μία ήπια μείωση, η επίπτωση των καταγμάτων του ισχίου
παραμένει αμετάβλητη το διάστημα 1997-2007 για την ηλικιακή ομάδα
50-59 ενώ σταδιακά μειώνεται στην ομάδα 60-69. Ο σχετικός κίνδυνος
των καταγμάτων του ισχίου μειώθηκε σημαντικά το 2007 σε σύγκριση με
το 1977 στην ηλικιακή ομάδα 60-69 και αυτό οφείλεται στη σημαντική
μείωση της ηλικιακής αυτής ομάδας ανάμεσα στον πληθυσμό των γυ-

ναικών. Ο σχετικός κίνδυνος καταγμάτων στην ηλικιακή ομάδα 70-79
εμφανίζει αύξηση τη δεκαετία 1977-1987, ενώ σταθεροποίηση και μία
τάση σημαντικής μείωσης παρατηρήθηκε το διάστημα 1987-2007.
Οι οικονομικές επιπτώσεις των καταγμάτων ευθραυστότητας, συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακολογικής παρέμβασης, ανέρχεται
στα €37 δις για το 2010 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα
κατάγματα αντιπροσωπεύουν το 66% του κόστους, η μακροχρόνια φροντίδα των καταγμάτων το 29% και η φαρμακευτική πρόληψη το 5%. Το
κόστος αναμένεται να αυξηθεί κατά 25% μέχρι το 2025. Η πλειοψηφία
των ατόμων που έχουν υποστεί κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα ή που
έχουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν κάταγμα δεν λαμβάνουν κάποια
αγωγή και ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται σε θεραπεία ολοένα
και μειώνεται. Στην Ελλάδα, το άμεσο κόστος που επωμίζεται το ΕΣΥ από
την πάθηση αγγίζει τα 890 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κατά μέσο όρο,
κάθε γυναίκα ασθενής με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση κοστίζει
στο σύστημα περίπου €1.384,67 το χρόνο. Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη
επιβάρυνση στο σύστημα υγείας προκαλούν τα κατάγματα ισχίου, με
μέσο ετήσιο κόστος €4.334,27, καθώς στο σύνολο των περιπτώσεων
αυτών απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση. Ακολουθούν τα σπονδυλικά
κατάγματα με €2.723,27 και €1.731,35 για κάταγμα Colles’. Το μέσο
ετήσιο κόστος της εγκατεστημένης οστεοπόρωσης σε Ελληνίδες άνω των
50 ετών είναι €2.027,46 έναντι της μη-εγκατεστημένης που ανέρχεται
στα €1.139,63.
Στην Ευρώπη τα οστεοπορωτικά κατάγματα ευθύνονται για 2 εκατομμύρια DALYs ετησίως. Ο αριθμός των QALYs που χάνονται ετησίως λόγω
των καταγμάτων θα αυξηθεί από 1,2 εκατ. που ήταν το 2010 σε 1,4 εκατ.
το 2025. Τα υπολογιζόμενα έτη ζωής που χάθηκαν στην ΕΕ εξαιτίας των
καταγμάτων ήταν περίπου €26.300 το 2010. Το συνολικό κόστος στην
ΕΕ των 27 θα αυξηθεί από €99 δις το 2010 σε €121 δις το 2025 (22%
αύξηση).
Η οστεοπόρωση αφορά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ιδιαίτερα
τους ηλικιωμένους. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, εκτός της μεγάλης
θνησιμότητας τους, επιβαρύνουν τόσο τους ίδιους τους πάσχοντες όσο
και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Υπάρχουν μέσα εντοπισμού των ατόμων υψηλού κινδύνου καθώς και διαγνωστικά κριτήρια, τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής της οστεοπόρωσης.
Οστούν 117
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Αιματολογικά νοσήματα και οστική αντοχή
Ε. Τέρπος
Εισαγωγή: Η επίδραση διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων στον οστικό μεταβολισμό δημιουργεί σημαντικά κλινικά προβλήματα, με κυρίαρχη την απώλεια οστικής μάζας. Στην αιματολογία, αυτή η επίδραση είναι
περισσότερο εμφανής, καθώς το οστό προσφέρει ένα μικροπεριβάλλον
που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων (ΑΑΚ). Φαίνεται ότι τα κύτταρα που δημιουργούν το δίκτυο του
οστού, οι οστεοβλάστες και τα οστεοκύτταρα παράγουν «ζωτικές» κυτταροκίνες για την ανάπτυξη της δεξαμενής των ΑΑΚ. Η ανακάλυψη ότι
ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα παράγουν τον συνδέτη του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα-κΒ (receptor activator
of nuclear factor κB ligand-RANKL), μέλος της υπεροικογένειας των
υποδοχέων των παραγόντων νέκρωσης του όγκου (TNFs), που αποτελεί
βασικό διεγέρτη της διαφοροποίησης των οστεοκλαστών, προσφέρει ενδείξεις ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ ανοσολογικών κυττάρων και οστικού
μεταβολισμού. «Καλοήθη» νοσήματα του αίματος, όπως η μεσογειακή
αναιμία και η αιμορροφιλία, συνοδεύονται από διαταραχές στον οστικό
μεταβολισμό, ενώ η οστική νόσος με τη μορφή οστεολύσεων αποτελεί
βασικό κλινικό γνώρισμα του πολλαπλού μυελώματος. Τα τελευταία
χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας των
οστικών μεταβολών στα νοσήματα αυτά με αποτέλεσμα την καλύτερη
αντιμετώπισή τους.
Μεσογειακή Αναιμία και Οστεοπόρωση: Η μείζων θαλασσαιμία
(ΜΘ) είναι μια κληρονομική αιμολυτική αναιμία που οφείλεται στην αδυναμία των ερυθροβλαστών να συνθέσουν τη β-αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης
των ενηλίκων. Οι ασθενείς με ΜΘ παρουσιάζουν διάφορες σκελετικές
ανωμαλίες, όπως διόγκωση των οστών του κρανίου, παραμορφώσεις της
σπονδυλικής στήλης, σκολίωση, πίεση νεύρων, αυτόματα κατάγματα και
απώλεια οστικής μάζας. Ακόμη και σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται επαρκώς με συστηματικές μεταγγίσεις ερυθρών και αποσιδήρωση, το ποσοστό
εμφάνισης οστεοπενίας ή οστεοπόρωσης φτάνει το 40-50%, αποτελώντας
σημαντική αιτία νοσηρότητας στους ασθενείς αυτούς. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών, νέα στοιχεία για την παθογένεια της νόσου έδειξαν ότι η
μειωμένη οστεοβλαστική δραστηριότητα, που θεωρείται ο βασικός μηχανισμός της οστικής απώλειας στη θαλασσαιμία, συνοδεύεται από σημαντική
αύξηση της οστικής αποδόμησης. Τα σημαντικότερα αίτια που εμπλέκονται
στην παθογένεια της οστικής απώλειας στους ασθενείς με ΜΘ περιλαμβάνουν: α) Γενετικούς παράγοντες: πολυμορφισμοί του γονιδίου του κολλαγόνου τύπου Ia1, πολυμορφισμός Bsml BB του υποδοχέα της βιταμίνης
D, μεταλλάξεις με απώλεια της λειτουργίας του υποδοχέα της βιταμίνης D,
πολυμορφισμός 713-8delC του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα-β1 και
πολυμορφισμούς του γονιδίου του υποδοχέα της καλσιτονίνης, του υποδοχέα των οιστρογόνων και της ιντερλευκίνης-6)· β) Ενδοκρινικές διαταραχές:
υποθυρεοειδισμός, ο υποπαραθυρεοειδισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης και
κυρίως ο υπογοναδισμός (ως καθυστερημένη εφηβεία και/ή δευτεροπαθής υπογοναδισμός)· γ) Επέκταση του μυελού των οστών· δ) Ανεπάρκεια
βιταμινών (D και C)· ε) Έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και στ) Εναπόθεση σιδήρου στα οστά και χρήση δεφεροξαμίνης με σημαντική τοξική δράση
στους οστεοβλάστες. Την τελευταία δεκαετία έχει βρεθεί ότι στη ΜΘ συνηπάρχουν σημαντική οστεοκλαστική διέγερση με ταυτόχρονη αναστολή της
οστεοβλαστικής δραστηριότητας. Η ορμονική υποκατάσταση, η χορήγηση
βιταμίνης D, ασβεστίου, διφωσφονικών και δενοσουμάβης αποτελούν τους
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άξονες της θεραπείας της οστεοπόρωσης στη ΜΘ, μαζί με γενικά μέτρα,
όπως ο ετήσιος έλεγχος της οστικής πυκνότητας, η αύξηση της σωματικής
δραστηριότητας και η διακοπή του καπνίσματος.
Αιμορροφιλία και Οστεοπόρωση: Η αιμορροφιλία είναι μια φυλοσύνδετη κληρονομική διαταραχή της πήξης του αίματος που προκαλείται
από την έλλειψη του παράγοντα πήξης VIII (αιμορροφιλία Α) ή του παράγοντα IX (αιμορροφιλία Β), στην οποία η συχνότερη αιμορραγική επιπλοκή
είναι η ενδαρθρική αιμορραγία, με αποτέλεσμα προοδευτική καταστροφή
της αρχιτεκτονικής της άρθρωσης και ανάπτυξη βαριάς αιμορροφιλικής
αρθροπάθειας. Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να φαίνεται ότι η
οστεοπόρωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στον πληθυσμό των αιμορροφιλικών ασθενών που αυξάνει τη νοσηρότητά τους και επηρεάζει την
ποιότητα ζωής τους. Πάνω από το 60% των ασθενών αυτών εμφανίζει
οστεοπόρωση. Τα σημαντικότερα αίτια που εμπλέκονται στην παθογένεια
της οστικής απώλειας στους ασθενείς με αιμορροφιλία είναι τα εξής:
α) Έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. Όπως και στους ασθενείς με ΜΘ,
η μειωμένη σωματική δραστηριότητα λόγω του χρόνιου πόνου και της
δυσλειτουργίας των αρθρώσεων, προδιαθέτει για την εμφάνιση οστεοπόρωσης. β) Ιογενείς λοιμώξεις (HIV και ηπατίτιδες B και C). Πριν τη εισαγωγή των ανασυνδυασμένων παραγόντων VIII και IX στην θεραπεία των
αιμορροφιλικών ασθενών, η αντιμετώπιση τους με τη χορήγηση ανθρώπινου πλάσματος ή κρυοκαθιζήματος είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να νοσήσουν από HIV λοίμωξη και/ή ηπατίτιδα Β και C. Το πρόβλημα
παραμένει στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η διαθεσιμότητα των ανασυνδυασμένων παραγόντων είναι περιορισμένη. Τόσο η λοίμωξη από HIV
όσο και η αντιρετροϊκή θεραπεία, όπως και η χορήγηση ιντερφερόνης-α
προδιαθέτουν για την εμφάνιση οστεοπόρωσης. Στους ασθενείς που θα
αναπτύξουν τελικά χρόνια ηπατική νόσο ή κίρρωση, στην παθογένεση της
οστεοπόρωσης συμμετέχουν επίσης η ανεπάρκεια της βιταμίνης D, ο υπογοναδισμός, η ελάττωση του IGF-1 και της οστεοκαλσίνης. γ) Διαταραχή της
μεταβολικής οδού RANKL/OPG. Η χρόνια ιογενής λοίμωξη απορυθμίζει
τη μεταβολική οδό των RANKL/OPG με αποτέλεσμα την απώλεια οστικής
μάζας. Το σύμπλεγμα του παράγοντα VIII με τον παράγοντα von Willebrand
(VWF) παρουσιάζει ομοιότητες με το μόριο της οστεοπροτεγερίνης και μαζί
αναστέλλουν την διεγερτική δράση του RANKL στην οστεοκλαστογένεση.
Φαίνεται ότι με τον τρόπο αυτό ή έλλειψη του παράγοντα VIII προδιαθέτει
για την εμφάνιση οστεοπόρωσης στους ασθενείς με αιμορροφιλία A ακόμη
και σε ασθενείς χωρίς βαριές αιμορραγικές εκδηλώσεις αλλά δεν μπορεί
από μόνη της να εξηγήσει την οστεοπόρωση των ασθενών με αιμορροφιλία
Β. Η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης της αιμορροφιλίας περιλαμβάνει τα
γενικά μέτρα που περιγράφτηκαν στη ΜΘ μαζί με τη χρής διφωσφονικών,
τεριπαρατίδης και δενοσουμάβης.
Πολλαπλούν Μυέλωμα και Οστική Νόσος: Το πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) είναι μια κακοήθεια των Β-κυττάρων που χαρακτηρίζεται από
μονοκλωνική ανάπτυξη στο μυελό των οστών παθολογικών πλασματοκυττάρων. Η οστική νόσος είναι βασικό γνώρισμα του ΠΜ. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία λυτικών εστιών και εκδηλώνεται με οστικά άλγη,
παθολογικά κατάγματα που απαιτούν χειρουργική επέμβαση ή/και ακτινοβολία, πίεση του νωτιαίου μυελού και υπερασβεστιαιμία. Εμφανίζεται
στην πλειοψηφία των ασθενών με ΠΜ, καθώς το 80% αυτών εμφανίζουν
οστεολύσεις. Η οστική νόσος στο ΠΜ είναι υπεύθυνη για μερικά από τα
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βαρύτερα χαρακτηριστικά της ασθένειας: 60% των ασθενών εμφανίζουν
στη διάγνωση οστικά άλγη και 60% αναπτύσσουν τουλάχιστον ένα παθολογικό κάταγμα κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους. Ο κλινικός και
οικονομικός αντίκτυπος της οστικής νόσου στους ασθενείς με ΠΜ μπορεί να είναι δυσβάσταχτος, με σημαντική επίδραση στη ποιότητα ζωής
και την επιβίωση. Οι ασθενείς με ΠΜ και παθολογικά κατάγματα είχαν
τουλάχιστον 20% αυξημένο κίνδυνο θανάτου έναντι των ασθενών με ΠΜ
χωρίς παθολογικά κατάγματα. Η ανάπτυξη της οστικής νόσου οφείλεται
στη διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ αναδόμησης και αποδόμησης
του οστού: η αυξημένη αποδόμηση οστού από τους οστεοκλάστες δε

συνοδεύεται από αντίστοιχο σχηματισμό νέου οστού. Η αυξημένη παραγωγή οστεοκλαστικών διεγερτών (RANKL, IL-6, CCL-3, IL-1β, κ.ά.) και
οστεοβλαστικών ανασταλτών (dickkopf-1, σκληροστίνης, ακτιβίνης-Α)
συμμετέχουν στην ανάπτυξη των οστεολύσεων στο ΠΜ. Η θεραπεία της
οστικής νόσου στο ΠΜ περιλαμβάνει τόσο αντι-μυελωματικά φάρμακα
(ανασταλτές πρωτεασώματος, όπως η βορτεζομίδη), όσο και διφωσφονικά (κυρίως ζολεδρονικό οξύ). Νέοι παράγοντες που βρίσκονται υπό
μελέτη στο ΠΜ είναι: δενοσουμάβη (φάση 3, σύγκριση με ζολεδρονικό
οξύ), σοτάτερσεπτ (ανταγωνιστής ακτιβίνης-Α, φάση 2), BQK880 (αντιDkk1, φάση 2), ρομοσοζουμάβη (αντι-σκληροστίνη, φάση 1/2).

Κυτταρική γήρανση των οστών. Μηχανισμοί και προοπτικές
Μ.Π. Γιαβροπούλου
Η απώλεια της οστικής μάζας και της οστικής αντοχής είναι στενά συνδεδεμένα με τη γήρανση. Η δραματική επίδραση της ηλικίας στο σκελετό
είναι γνωστή από την προϊστορική εποχή με περιγραφές που αφορούν γηραιούς σοφούς άνδρες κυρτωμένους από την ηλικία. Η οστεοπόρωση αποτελεί συχνή μεταβολική διαταραχή της γήρανσης και αντίστοιχα η γήρανση
αποτελεί κριτικό και ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αύξηση της συχνότητας των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Παρά την εντατική έρευνα και
την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία αναφορικά
με τη διερεύνηση της παθοφυσιολογίας της νόσου και την ανάπτυξη νέων
μεθόδων για την πρόληψη και τη θεραπεία της πολύ λίγα είναι γνωστά για
τους μηχανισμούς που διέπουν την απώλεια της οστικής αντοχής και την
δυσανάλογη - αναφορικά με τη μείωση της οστικής μάζας - αύξηση του
καταγματικού κινδύνου με την πάροδο της ηλικίας.
Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η αντίληψη ότι η εκφύλιση του σκελετού που παρατηρείται με την πάροδο της ηλικίας είναι αποτέλεσμα
των μεταβολών που συμβαίνουν σε άλλα οργανικά συστήματα και που
επηρεάζουν έμμεσα το σκελετό, όπως για παράδειγμα η μείωση της ωοθηκικής λειτουργίας κατά την εμμηνόπαυση. H οιστρογονο-κεντρική θεώρηση της παθοφυσιολογίας της οστεοπόρωσης χάνει συνεχώς έδαφος
μπροστά στην αναγνώριση θεμελιωδών ενδοκυττάριων διαδικασιών,
όπως η μείωση της αυτοφαγίας των οστικών κυττάρων και ειδικά των
οστεοκυττάρων και η ενεργοποίηση των FOXO μεταγραφικών παραγόντων από το ενδοκυττάριο οξειδωτικό στρες, οι οποίοι φαίνεται να διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οστεοπόρωσης
και αύξηση του καταγματικού κινδύνου με τη γήρανση. Σημαντικό είναι

επίσης το γεγονός ότι δεδομένα από άλλες εκφυλιστικές παθήσεις της
προχωρημένης ηλικίας υποδεικνύουν ότι η οστεοπόρωση δεν αποτελεί
μία πάθηση που προκαλείται από ειδικούς μεμονωμένους μηχανισμούς
αλλά μοιράζεται με άλλες ηλικιο-εξαρτώμενες παθήσεις, όπως η αθηροσκλήρυνση, η μυοκαρδιακή υπερτροφία, η σαρκοπενία και η νόσος
Alzheimer κοινές αιτιοπαθογενετικές οδούς.
Δεδομένα από φαρμακολογικές και γενετικές μελέτες σε επίμυς έχουν
δείξει ότι η ενδοκυττάρια συσσώρευση του οξειδωτικού στρες με την πάροδο της ηλικίας αποτελεί έναν βασικό παθογενετικό μηχανισμό που συμμετέχει στην οστική απώλεια που επιτελείται με τη γήρανση. Τα μεσεγχυματικά πολυδύναμα κύτταρα και τα οστεοκύτταρα που έχουν μεγάλο χρόνο
ημίσειας ζωής είναι περισσότερο ευαίσθητα, συγκριτικά με άλλους τύπους
οστικών κυττάρων, στις μοριακές μεταβολές που προκαλούνται με τη γήρανση όπως το αυξημένο οξειδωτικό στρες και η μειωμένη αυτοφαγία.
Παράλληλα οι υπόλοιποι κυτταρικοί τύποι του οστίτη ιστού όπως τα οστεοπρογονικά κύτταρα, οι ώριμοι οστεοβλάστες και οι οστεοκλάστες επηρεάζονται επίσης δυσμενώς από το αλλαγμένο κυτταρικό μικρο- περιβάλλον
που παρατηρείται με την πρόοδο της ηλικίας και χαρακτηρίζεται από μειωμένα επίπεδα στεροειδών των γονάδων, αυξημένα επίπεδα ενδογενούς
κορτιζόλης και αυξημένα επίπεδα οξειδωμένων λιπιδίων.
Η κατανόηση των υποκείμενων μοριακών μηχανισμών της γήρανσης
του οστίτη ιστού αποτελεί αντικείμενο εντατικής έρευνας και αναμένεται
να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στόχων
για την αντιμετώπιση όχι μόνο της οστεοπόρωσης αλλά και άλλων εκφυλιστικών παθήσεων που σχετίζονται με την αύξηση της ηλικίας.
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Πρόληψη και αντιμετώπιση σπονδυλικών καταγμάτων
Γ.Δ. Αντύπας
Η οστεοπόρωση αποτελεί μια συστηματική σκελετική διαταραχή της
αντοχής των οστών με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.34 εκατομμύρια
Αμερικανοί έχουν χαμηλή οστική μάζα ενώ 10 εκατομμύρια Αμερικανοί: πάσχουν από οστεοπόρωση.1 στις 2 γυναίκες και 1 στους 4 άνδρες
>50 ετών θα έχουν ένα κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης στη διάρκεια της
ζωής τους. Μέχρι το 2020, 1 στους 2 Αμερικανούς >50 ετών θα είναι σε
κίνδυνο για κατάγματα από οστεοπόρωση ή χαμηλή οστική μάζα. Στόχο
αποτελεί ο εντοπισμός ασθενών υψηλού κινδύνου για οστεοπορωτικό
κάταγμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εξατομικευμένη αξιολόγηση του
κινδύνου κατάγματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του FRAX®,
με γενικά μέτρα για τη βελτιστοποίηση του ασβεστίου, βιταμίνης D, της
άσκησης, με αξιολόγηση των διαφορετικών φαρμακολογικών θεραπειών,
οι οποίες ταιριάζουν με την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τέλος
χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους για να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση. Σύμφωνα με τη θεραπεία 2 εκατομμύρια οστών “σπάνε” κάθε χρόνο
ενώ μόνο 2 στους 10 ασθενείς με οστεοπόρωση θα λάβουν εξέταση παρακολούθησης ή θεραπείας για οστεοπόρωση. Τα κατάγματα μπορεί να
έχουν σοβαρές συνέπειες: τα κάταγμα ισχίου έχουν 10% -20% επιπλέον
θνησιμότητα ανά έτος, ενώ 20% των ασθενών με κάταγμα ισχίου απαιτούν μακροχρόνια νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι και μόνο το 40% θα
ανακτήσει πλήρως το προ-κατάγματος επίπεδο της ανεξαρτησίας. Υποδιάγνωση και Υποθεραπεία: 40% των γυναικών είναι οστεοπενικές, το 7%
οστεοπορωτικές, ενώ το 11% έχουν περισσότερα από ένα κάταγμα μετά
την ηλικία των 45 χρόνων. Από τις γυναίκες που πληρούν τα κριτήρια για
θεραπεία 15,7% δεν λαμβάνουν ασβέστιο, 18,6% δεν λαμβάνουν βιταμίνη D, 52,7% δεν ασκούνται >2 ώρες/εβδομάδα και 35,3% δεν έλαβαν
θεραπεία. Η κλινική εικόνα είναι συχνά ασυμπτωματική μέχρι να συμβεί
το πρώτο κάταγμα. Ακόμη και μετά από μερικά κατάγματα (π.χ., δύο τρίτα
των σπονδυλικών καταγμάτων είναι ασυμπτωματικά). Αποτελεί πρόκληση
για τους κλινικούς ιατρούς ο εντοπισμός των ασθενών υψηλού κινδύνου
για κάταγμα και η αποτροπή του πρώτου κατάγματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των διαγνωστικών εργαλείων όπως η Μέτρηση Οστικής πυκνότητας με DXA - μη επεμβατικό τεστ, το FRAX®, ένα νέο εργαλείο
που βοηθά στην απόφαση θεραπευτικής διαχείρισης ασθενών με μειωμένη οστική πυκνότητα καθώς και με τις αποτελεσματικές και ασφαλείς
θεραπείες που διαθέτουμε. Η πλειονότητα των καταγμάτων συμβαίνουν
σε ασθενείς με οστεοπενία και Όχι με οστεοπόρωση γιατί οι ασθενείς με
οστεοπενία υπερτερούν αριθμητικά εκείνων με οστεοπόρωση (3:1). Οι
Κλινικοί παράγοντες όπως η ηλικία, ο τρόπος ζωής, το οικογενειακό και
ατομικό ιατρικό ιστορικό παίζουν ρόλο, ενώ η καταλληλότητα της θεραπείας εξαρτάται από το αν είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια τον κίνδυνο για μελλοντικά κατάγματα. Το FRAX αποτελεί ένα στατιστικά ισχυρό
εργαλείο για την πρόβλεψη του κινδύνου κατάγματος που αναπτύχθηκε
από τον ΠΟΥ. Συνδυάζει την BMD και κλινικούς παράγοντες κινδύνου
για την πρόβλεψη του κινδύνου κατάγματος. Προβλέπει την πιθανότητα
10-έτους κινδύνου μειζόνων οστεοπορωτικών καταγμάτων, Ισχίου και
σπονδυλικής στήλης. Βοηθά στην απόφαση θεραπείας σε ασθενείς με
οστεοπενία, στηρίζοντας την απόφαση με βάση τον κίνδυνο κατάγματος,
όχι μόνο με το Τ-score, ενώ εντοπίζει τους ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κατάγματος και βοηθά στην αποφυγή χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής σε όσους βρίσκονται σε χαμηλό κίνδυνο και έχουν λίγα να
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κερδίσουν από τη θεραπεία. Το FRAX® μπορεί να υποεκτιμά τον κίνδυνο
κατάγματος: Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου (γλυκοκορτικοειδή, κάπνισμα, αλκοόλ) είναι δοσοεξαρτώμενα, αλλά το FRAX® δεν μπορεί να
εξετάσει τη δόση επίσης ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν
τον καταγματικό κίνδυνο ανεξάρτητα από την επίδρασή τους στην οστική
πυκνότητα δεν περιλαμβάνονται στο FRAX®, όπως οι πτώσεις, η μυϊκή
αδυναμία και ορισμένες ασθένειες και φάρμακα (ακινητοποίηση, διαβήτης, τα αντιεπιληπτικά, SSRIs, PPIs). Τα σπονδυλικά κατάγματα κατά
τα 2/3 δεν αναγνωρίζονται από τους ασθενείς/κλινικούς γιατρούς, ενώ
αποτελούν πολύ υψηλό κίνδυνο για το μέλλον της Σ.Σ. και του ισχίου και
αποτελούν μια σημαντική ένδειξη για την έναρξη φαρμακοθεραπείας. Είναι ο πιο κοινός τύπος κατάγματος συχνά ασυμπτωματικά, σχετίζονται με
σημαντική νοσηρότητα, προβλέπουν το μέλλον της σπονδυλικής στήλης
και του ισχίου ενώ είναι συνδεδεμένα με την αύξηση κατά 2-φορές του
κινδύνου θανάτου. Σχεδόν όλες οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας άνω των 70 έχουν υποστεί σπονδυλικό συμπιεστικό κάταγμα. Συνήθως συμβαίνουν μεταξύ Τ8 και L2. Η κύφωση και σκολίωση μπορεί να
επιβαρυνθούν και αποτελούν δείκτες για την οστεοπόρωση. Εμφανίζονται
με οξεία ραχιαλγία/οσφυαλγία, ευαισθησία στην ψηλάφηση, σπάνια με
νευρολογικό έλλειμμα, ενώ οι σχηματομορφές τους είναι: Αμφίκοιλος
(ανώτερη οσφυϊκή μοίρα), Σφηνοειδής (θωρακική μοίρα) ή με Συμμετρική συμπίεση (T-L συμβολή). Η Ακτινολογική αξιολόγηση τους γίνεται με
ΠΟ και πλάγιες ακτινογραφίες της Σ.Σ. Το ύψος του συμπτωματικού σπονδύλου είναι το 1/3 ύψους των παρακείμενων σπονδύλων. Το Σπινθηρογράφημα οστών μπορεί να διαφοροποιήσει παλαιά από τα νέα κατάγματα.
Η Διαχείριση των σπονδυλικών Οστεοπορωτικών Καταγμάτων μπορεί να
είναι: μη φαρμακολογική (άσκηση, πρόληψη πτώσεων), φαρμακολογική
(χορήγηση ασβεστίου, βιταμίνης D, αντιοστεοπορωτικών φάρμακων). Η
Συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί σημαντική παράμετρο στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Τέλος τα απλά συμπιεστικά οστεοπορωτικά
κατάγματα της Σ.Σ. αντιμετωπίζονται μη-χειρουργικά και συμπτωματικά.
Θα πρέπει να αποφεύγεται ο παρατεταμένος κλινοστατισμός, η προοδευτική βάδιση θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς, ενώ ασκήσεις ενίσχυσης
των ραχιαίων θα πρέπει να ξεκινήσουν μετά από μερικές εβδομάδες. Η
ζώνη οσφύος είναι χρήσιμη. Τα περισσότερα κατάγματα πωρώνονται χωρίς απρόοπτα, ενώ η κυφοπλαστική αποτελεί μια επιλογή. Ένα κάταγμα,
ιδιαίτερα ένα σπονδυλικό κάταγμα, αποτελεί προειδοποίηση. Ιδιαίτερα σε
άτομα άνω των 50 ετών αποτελεί τον πιο ισχυρό παράγοντα κινδύνου για
ένα μελλοντικό κάταγμα. Πολλοί ασθενείς υψηλού κινδύνου με κάταγμα αντιμετωπίζονται με επιτυχία, αλλά δεν λαμβάνουν μετέπειτα ιατρική
αξιολόγηση και θεραπεία για να αποφευχθεί το επόμενο κάταγμα. Ως εκ
τούτου απαραίτητη είναι η ευαισθητοποίηση, η χρήση των εξαιρετικών διαθέσιμων διαγνωστικών εργαλείων, η εκτίμηση του κινδύνου κατάγματος
με τη χρήση οστικής πυκνότητας ή/και κλινικών παραγόντων κινδύνου
για τον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου, η στόχευση οποιουδήποτε
ασθενή με κάταγμα για αξιολόγηση, η προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, και η ασφαλής και αποτελεσματική εξατομικευμένη θεραπεία
(συζήτηση των επιλογών των φαρμάκων με τους ασθενείς υψηλού κινδύνου) ενώ πρέπει να αποφεύγονται η υπό-αναγνώριση των ασθενών που
βρίσκονται σε κίνδυνο για κάταγμα και η κακή συμμόρφωση των ασθενών
στην ενδεδειγμένη θεραπεία.
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Στρoγγυλεσ Τραπεζεσ
ρευματικα νοσηματα

και

μονοματια οστικης ανακατασκευης

Βιολογικοί παράγοντες και οστικός μεταβολισμός – Επίδραση στο κάταγμα
Σ.Ν. Νίκας
Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στα ρευματικά νοσήματα (anti-TNF-α, αντι-CD20, αντι-IL-6, anti-IL-1, CTLA-4) είναι μονοκλωνικά αντισώματα έναντι μεσολαβητών φλεγμονής και χορηγούνται
από το 1998, όταν και εγκρίθηκε αρχικά το etanercept, με ιδιαίτερη
επιτυχία στην αντιμετώπιση νοσημάτων όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα
(ΡΑ), η ψωριασική αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS). H
χορήγησή τους έχει συσχετισθεί με μείωση της ενεργότητας νόσου αλλά
και με ευεργετικές δράσεις στο καρδιαγγειακό και γενικότερα στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αρνητική δράση
των φαρμάκων αυτών στην ακτινολογική εξέλιξη, δηλαδή στην ανάπτυξη
αρθρικών διαβρώσεων και στενώσεων, εξέλιξη που όμως έχει άμεση
σχέση και με τη δράση των οστεοκλαστών, οι οποίοι είναι γνωστό ότι
συμμετέχουν στην απώλεια οστικής πυκνότητας. Είναι έτσι προφανές ότι
ο οστεοκλάστης έχει στα νοσήματα αυτά και κυρίως στην ρευματοειδή
αρθρίτιδα, ένα διπλό ρόλο, συμμετέχοντας ενεργά και στην οστεοπόρωση (μαζί με την ίδια την φλεγμονή, τα γλυκοκορτικοειδή αλλά και την
ακινησία ή την εμμηνόπαυση) και στην διαβρωτική εξέλιξη.
Σχετικά με τη δράση των βιολογικών παραγόντων στο οστό, από το
2005 έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες, κυρίως για τους anti-TNF-α
και κυρίως για το infliximab και κυρίως σε ασθενείς με ΡΑ. Στις περισσότερες από αυτές φαίνεται ότι οι αναστολείς του TNF σταθεροποιούν
την οστική πυκνότητα σε οσφύ και ισχίο, ακόμη και σε ασθενείς που δεν
έχουν ανταποκριθεί κλινικά, όταν σε ασθενείς με εικονικό φάρμακο,
αυτή φαίνεται να μειώνεται. Σχετικά πάντως με την οστική πυκνότητα πε-

ριαρθρικά, δηλαδή γύρω από τις μετακαρποφαλαγγικές αρθρώσεις, η
δράση των φαρμάκων αυτών είναι πιο ασθενής, αφού εκεί παρατηρείται
προοδευτική επιδείνωση. Αν και για το etanercept δεν έχουν υπάρχουν
πολλές εργασίες, ο διαφορετικός μηχανισμός δράσης (διαλυτός υποδοχέας) συνοδεύεται ίσως και από διαφορετική εικόνα στον οστικό μεταβολισμό, με αύξηση των δεικτών οστικού σχηματισμού.
Από τους υπόλοιπους βιολογικούς παράγοντες, θα ξεχώριζε κανείς
το tocilizumab (αναστολή IL-6, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην δράση των οστεοβλαστών σε συνθήκες φλεγμονής), το οποίο φαίνεται να
έχει ευεργετικές δράσεις στον οστικό μεταβολισμό, με αύξηση του λόγου
osteoprotegerin/RANKL και σταθεροποίηση της BMD. Με παρόμοια αύξηση του λόγου έχει συσχετισθεί και το Rituximab (anti-CD20), η δράση
του οποίου συνοδεύεται από μείωση των δεικτών οστικής απορρόφησης.
Και ενώ τα ευρήματα της δράσης των φαρμάκων αυτών στον οστικό
μεταβολισμό και στην BMD σε ασθενείς με ΡΑ φαίνεται να είναι ενθαρρυντικά, απογοητευτικά είναι τα δεδομένα σχετικά με την μείωση του
κινδύνου κατάγματος, αφού και οι δύο αντίστοιχες μελέτες που έχουν
γίνει, έχουν δείξει ότι ο καταγματικός κίνδυνος είναι παρόμοιος, είτε ο
ασθενής λαμβάνει τέτοια φάρμακα είτε όχι.
Στην AS τέλος, μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι οι αντι-TNF σχετίζονται με αύξηση οστικής πυκνότητας
σε οσφύ (8,6% στα 2 χρόνια) και σε ολικό ισχίο, με σταθεροποίηση της
BMD στον αυχένα, υπογραμμίζοντας όμως την απουσία μελετών σχετικά
με το κάταγμα ή την ποιότητα του οστού.

Η οδός Wnt στα ρευματικά νοσήματα
Δ.Κ. Πατρίκος
Οι σηματοδοτικοί δρόμοι Wnt ρυθμίζουν βιολογικές διεργασίες από
την πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη έως την οργανογένεση, την ανάπτυξη
και την μετεμβρυική ιστική ομοιοστασία και εμπλέκονται σε ένα αριθμό
παθήσεων. Η οικογένεια Wnt περιλαμβάνει τουλάχιστον 19 μέλη, που
αλληλεπιδρούν με ξεχωριστούς υπότυπους υποδοχέων και σηματοδοτούν την ενεργοποίηση αρκετών κατιουσών διεργασιών. Η πολυπλοκότητα της σηματοδότησης Wnt, η περιορισμένη κατανόηση ειδικών αλληλεπιδράσεων υποδοχέων - συνδετών, οι ασυνήθεις κατιούσες διεργασίες
και η φαινομενικά ευρύτατη εμπλοκή αυτής της οδού σε διαφορετικές
βιολογικές διεργασίες προσέλκυσε την προσοχή των ερευνητών. Η αναγνώριση των σημαντικών ρόλων για τις Wnts στη σκελετική και αρθρική
ανάπτυξη πυροδότησε την έρευνα για την εμπλοκή αυτών των μορίων σε
χρόνιες αρθρίτιδες κυρίως στην οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) αλλά και σε φλεγμονώδεις αρθρίτιδες όπως η Ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) και οι Οροαρ-

νητικές σπονδυλαρθρίτιδες. Επιπλέον και σε άλλα νοσήματα μελετάται η
συμμετοχή τους όπως η συστηματική σκλήρυνση.
Οι Wnts είναι γλυκοπρωτεΐνες που τροποποιούνται περισσότερο με
την προσθήκη τμημάτων λιπιδίων, που επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις
αυτών των πρωτεϊνών με τους υποδοχείς και τροποποιούν την κινητικότητά τους, καθώς και τη χρήση τους σε πειραματικά περιβάλλοντα. Μέχρι
πρόσφατα οι Wnts δεν μπορούσαν να απομονωθούν ή να συντεθούν σαν
ανασυνδυασμένα μόρια, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά τους για in vitro
πειράματα. Η μετά μεταγραφική τροποποίηση των πρωτεϊνών Wnt εξαρτάται από ενδοκυττάριες διεργασίες που ρυθμίζονται από ένζυμα όπως
η πορκιουπίνη (porcupine) στο ενδοπλασματικό δίκτυο και το μόριο
Wntless στο μηχανισμό Golgi. Η πορκιουπίνη είναι μια protein-cysteine
Npalmitoyl τρανσφεράση, που καταλύει την ομοιοπολική σύνδεση ενός
μορίου λιπιδίου palmitoyl στην πρωτεΐνη Wnt, αντίθετα το Wntless έχει
Οστούν 121
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βασικό ρόλο στην κυτταροπλασματική διαδρομή (πορεία) και έκκριση
των Wnts.
Η αναπτυξιακή διεργασία εξαρτάται από τα επίπεδα συγκέντρωσης
των μορφογενετών ( morphogens), που καθορίζουν την ένταση του
σήματος σ ένα συγκεκριμένο κύτταρο, με βάση τη θέση του κυττάρου
και έτσι προσφέρουν χωροταξικό και χρονικό έλεγχο των μορφών της
κυτταρική διαφοροποίησης. Η δια μέσω των λιπιδίων τροποποίηση των
Wnts είναι πιθανό να περιπλέκει τον έλεγχο του εύρους σηματοδότησης ιδιαίτερα σ ότι αφορά την υδροφοβική φύση του τμήματος του
palmitoyl. Οι αλληλεπιδράσεις με ηπαρινικές θειικές γλυκοπρωτεΐνες
στην κυτταρική επιφάνεια και στην εξωκυττάρια θεμέλιο ουσία καθώς
επίσης και στις μεμβράνες των λιπιδίων, και με ποικίλα μόρια που
συνδέονται με Wnt με ανταγωνιστικές και κυκλοφορικές ιδιότητες, όλα
επηρεάζουν το εύρος της δραστικότητας των εκκρινόμενων Wnts και
των κυττάρων στόχων για ενεργοποίηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ιδιαίτερης σημασίας σε ιστούς πλούσιους σε εξωκυττάριο
θεμέλιο ουσία όπως ο χόνδρος και το οστούν και σε αλληλεπιδράσεις
με μόρια του αρθρικού υγρού όπως η υαλουρονάνη (hyaluronan) και
η λουμπρικίνη (lubricin).
Οι πρωτεΐνες Wnt ενεργοποιούν ένα αριθμό σηματοδοτικών καταρρακτών Η καλύτερα κατανοητή οδός είναι η ονομαζόμενη κανονική
(canonical) Wnt σηματοδοτική οδός, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη
μετανάστευση της βcatenin στον πυρήνα. Άλλοι καταρράκτες έχουν
ταξινομηθεί ομαδικά ως ‘noncanonical’. Οι δυσκολίες που υπάρχουν
με την αναπαραγωγή ανασυνδυασμένων Wnts δημιουργούν σταθερά
κενά στη γνώση για ειδικές αλληλεπιδράσεις υποδοχέων – συνδετών
που εμπλέκονται στις οδούς αυτές. Μέχρι σήμερα ο κύριος Wnt υποδοχέας κυτταρικής επιφάνειας που έχει αναγνωρισθεί είναι οι υποδοχείς Frizzled (Fz). Οι υποδοχείς Fz είναι πρωτεΐνες Gprotein-coupled
seven-transmembrane domain με ένα εξωκυττάριο τμήμα πλούσιο σε
κυστεΐνη, που αλληλεπιδρά με Wnt. Οι υποδοχείς Fz είναι ετερόκλητοι,
και ένας υποδοχέας Fz μπορεί να συνδεθεί με ένα αριθμό διαφορετικών
πρωτεινών Wnt και το αντίθετο.
Η δομική καταστροφή των αρθρώσεων είναι προεξάρχουσας σημασίας στα ρευματικά νοσήματα όπως η ΡΑ. Την τελευταία δεκαετία η
έρευνα έχει επικεντρωθεί στον δρόμο του υποδοχέα ενεργοποιητή του
πυρηνικού υποδοχέα kΒ - του συνδέτη του- και της οστεοπρωτεγερίνης
(receptor activator of nuclear factor kappa B (RANK)-receptor activator
of nuclear factor kappa B ligand (RANKL)-osteoprotegerin (OPG)) που
προς το παρόν θεωρείται η τελική κοινή οδός για την οστική και αρθρική ανακατασκευή. Μια πρόσφατη πρόοδος στην κατανόηση της αρθρικής ανακατασκευής είναι η ανακάλυψη του ρόλου των wingless (Wnt)
οδών στην οστική παραγωγή. Οι γλυκοπρωτεΐνες της οικογένειας Wnt
εμπλέκονται στην ρύθμιση πολλών κυτταρικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της οστικής παραγωγής και οστικής ανακατασκευής. Ο
Dickkopf-1 (Dkk-1), ένα ανασταλτικό μόριο που ρυθμίζει την οδό Wnt,
αναγνωρίσθηκε πρόσφατα σαν σημαντικός «παίκτης» σε πειραματικά
μοντέλα αρθρίτιδας και αρθρικής καταστροφής. Αυξημένα επίπεδά του
σχετίζονται με οστική απορρόφηση και μειωμένα με οστική παραγωγή.
Αυτή η οδός περιλαμβάνει τη σύνδεση των πρωτεϊνών Wnt σ ένα σύμπλεγμα συνυποδοχέων, που αποτελείται από μια πρωτεΐνη σχετιζόμενη
με τον υποδοχέα των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνών (low-density
lipoprotein receptor-related protein (LRP)) 5 LRP ή 6 και ένα μέρος των
πρωτεϊνών της οικογένειας frizzled (Fz). Αυτή η αλληλεπίδραση τελικά
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καταλήγει σε αύξηση των ενδοκυτταρίων επιπέδων της β-catenin μέσω
της αναστολής του συμπλέγματος αποδόμησης της β-catenin. Πρόσφατα ένα συνεχώς αυξανόμενος όγκος αποδείξεων επισημαίνει το ρόλο
Wnt/β-catenin σε αρκετές κρίσιμες διεργασίες της βιολογίας του οστού,
συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της οστικής πυκνότητας και της
οστεοκλαστογένεσης, όπως σε κάποια ρευματικά νοσήματα σαν την ΡΑ
και την ΟΑ.
Η μελέτη της οδού Wnt σ ότι αφορά την ΡΑ έχει εστιαστεί μέχρι τώρα
στον πιθανό της ρόλο σαν μεσολαβητής στην ενεργοποίηση των τύπου
ινοβλαστών υμενοκυττάρων (fibroblast-like synoviocyte (FLS)). Η
έρευνα έχει διαπιστώσει ότι tτα μόρια Wnt5a και Fz5 υπερεκφράζονται
στον αρθρικό υμένα της ΡΑ. Σε πειραματικά μοντέλα φυσιολογικά FLS
με Wnt5a προκάλεσε την έκφραση κυτταροκινών παρόμοιων με αυτές
των FLS στη ΡΑ με αυξημένη έκφραση IL-6, IL-8, και IL-15. Η αναστολή
της Wnt5a σηματοδότησης είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση έκφρασης
IL-6 και IL-15, ενώ η αναστολή των Fz μείωσε επίσης την έκφραση του
RANKL. Επίσης φυσιολογικοί FLS με έκφραση Wnt-1 αύξησαν την έκφραση ινωδονεκτίνης και pro-matrix metalloproteinase-3. Η αναστολή
της σηματοδότησης Wnt είτε με ανασυνδυασμένη SFRP-1 ή anti-Wnt-1
mAb μείωσε την κυτταρική επιβίωση και την έκφραση ινωδονεκτίνης.
Επίσης σε χόνδρο οστούν και υμένα ασθενών με ΡΑ με ανάλυση με
με RT-PCR διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση του Wnt-7a. Φυσιολογικά
συνοβιακά κύτταρα που εμβολιάσθηκαν με Wnt-7a επήγαγαν παρόμοιο
προφιλ έκφρασης κυτταροκινών με τα υμενοκύτταρα από ΡΑ με αύξηση
των TNFα, IL-1β, and IL-6. Επιπλέον η έκφραση Wnt10b στον αρθρικό
υμένα της ΡΑ συμπορεύτηκε με το βαθμό φλεγμονώδους διήθησης και
της ιστικής ίνωσης. Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι αρκετοί ισότυποι
των Wnt και Fz μπορεί να παίζουν ρόλο στην ενεργοποίηση των FLS στον
πάννο της ΡΑ.
Η Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) χαρακτηρίζεται από
φλεγμονή του οστικού μυελού με τελικό αποτέλεσμα την εναπόθεση
νέου οστού περιοστικά. Τα συνδεσμόφυτα προκαλούν τα σημεία και
συμπτώματα της νόσου και θεωρούνται υπεύθυνα για τη λειτουργική
έκπτωση των ασθενών. Οι μέχρι τώρα θεραπευτικές στρατηγικές αναστολής κυτταροκινών δεν ξεπερνούν την παραγωγή νέου οστού φανερώνοντας ότι οι μοριακές διαδικασίες δημιουργίας συνδεσμοφυτων
διαφέρουν από τη φλεγμονώδη διαδικασία στην ΑΣ. Η διαφοροποίηση
των μεσεγχυματικών κυττάρων σε οστεοπαραγωγούς οστεοβλάστες
φαινεται ότι είναι κομβικό παθογενετικό γεγονός για τη δημιουργία
συνδεσμοφύτων. Οι πρωτεΐνες Wnt που κατευθύνουν τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών πρόσφατα αναγνωρίσθηκαν ότι οδηγούν στην
παραγωγή νέου οστού στις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες. Η υποδαύλιση
της σηματοδότησης της οδού Wnt με την αναστολή του φυσιολογικού
της αναστολέα dickkopf-1 (Dkk1) οδηγεί σε υπερβολική παραγωγή
περιφερικών συνδεσμοφύτων καθώς και σε συνοστέωση των ιερολαγονίων αρθρώσεων Αυτές οι παρατηρήσεις δηλώνουν ότι η σηματοδότηση Wnt ουσιώδους σημασίας στη δημιουργία οστεοφύτων και ότι η
δραστηριότητα του Wnt μπορεί να αποτελεί ένα βιοδείκτη αγκύλωσης.
Η ιδέα αυτή υποστηρίζεται από το ότι χαμηλά επίπεδα του αναστολέα
Wnt της σκληροστίνης είναι προβλεπτικά της εξελικτικής αύξησης των
συνδεσμοφύτων στην ΑΣ. Επιπλέον υψηλά επίπεδα σκλεροστίνης καθώς και Dkk1 συνδέονται με διαβρωτική οστική νόσο, όπως ΡΑ και
μυέλωμα. Η σκλεροσττίνη και ο Dkk1 φαίνεται να συνδέονται ισχυρά,
αφού ο Dkk1 επάγει την έκφραση της σκληροστίνης.
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Ανεπάρκεια βιταμίνης D σε ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα - Νεότερα δεδομένα
Αικ. Κατσαλήρα
Ο ρόλος της βιταμίνης D στην καλή οστική ποιότητα καθώς και την μυϊκή
υγεία, είναι από χρόνια γνωστή. Τα τελευταία χρόνια, μελέτες έχουν δείξει
ότι η υποβιταμίνωση D, σε άτομα με γενετικό υπόβαθρο, μπορεί να μειώσει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αμύνεται επιδρώντας
πάνω στα δενδριτικά κύτταρα, τα ρυθμιστικά Τ- κύτταρα και τα Th-1.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα ορού της βιταμίνης D
μπορεί να είναι κάτω των 30 ng/ml, όχι μόνο σε αυτοάνοσες παθήσεις
αλλά και σε φυσιολογικά άτομα και συνδέουν τη βαριά έλλειψη (<10

ng/ml) με επιδείνωση των συμπτωμάτων. Άλλες γενετικές μελέτες έχουν
βρει συσχέτιση των πολυμορφισμών του υποδοχέα της βιταμίνης D
(VDR) με διάφορες αυτοάνοσες παθήσεις μεταξύ των οποίων το άσθμα,
ο διαβήτης τύπου Ι και η πολλαπλή σκλήρυνση.
Χρειάζονται μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες για να επιβεβαιώσουν
την επίδραση της έλλειψης αλλά και της υποκατάστασης της έλλειψης
της βιταμίνης D σε πάσχοντες η και σε άτομα με κίνδυνο να αναπτύξουν
κάποια αυτοάνοση πάθηση.

αναγνωριση και αντιμετωπιση καταγματων χαμηλης βιας
Χρόνος-κόστος-τεχνικές αποκατάστασης καταγμάτων χαμηλής βίας
Ι. Διονυσιώτης
H συχνότητα των καταγμάτων της περιοχής του ισχίου λόγω οστεοπόρωσης στην Eλλάδα, όπως δείχθηκε σε μακρόχρονη μελέτη διάρκειας
30 ετών, έχει τριπλασιαστεί, ενώ υπολογίζεται ότι 800.000 Eλληνίδες
έχουν υποστεί στο παρελθόν ένα τουλάχιστον κάταγμα χαμηλής βίας
που αποδίδεται στην οστεοπόρωση. Tο ετήσιο οικονομικό κόστος είναι
υπερβολικό καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, εκτός της σημαντικής
επιβάρυνσης του Eθνικού Συστήματος Yγείας (ΕΣΥ) και του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την αποκατάσταση των καταγμάτων, η οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας από την
μακρόχρονη μεγάλη ή μικρή αναπηρία που προκαλεί το οστεοπορωτικό
κάταγμα και η μόνιμη παραμόρφωση του σκελετού.
Αποκατάσταση είναι η θεραπευτική διαδικασία που στόχος της είναι
να βοηθήσει το άτομο στην επανάκτηση του καλύτερου δυνατού της προηγούμενης λειτουργικής κατάστασης. Τα κατάγματα ισχίου αποτελούν
συνήθως ένα τραυματικό επεισόδιο που χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση για να αποκατασταθεί το κάταγμα ή να αντικατασταθεί η άρθρωση
του ισχίου. Στόχο της Αποκατάστασης αποτελεί η επανάκτηση της λει-

τουργικότητας του μέλους και της γενικής δραστηριότητας του ασθενούς
Στην Αποκατάσταση καταγμάτων ισχίου υπάρχουν συμπεράσματα από
κλινικές μελέτες υψηλής αξιοπιστίας με οδηγίες που συνιστούν πολυπαραγοντική Αποκατάσταση, δηλαδή συνδυασμό ιατρικής, κοινωνικής,
εκπαιδευτικής, επαγγελματικής παρέμβασης για την επανεκπαίδευση
του ατόμου στο υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας. Επίσης και τα
οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα σχετίζονται με σημαντική μείωση
της ποιότητας της ζωής, νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η διαχείριση των
ασθενών με σπονδυλικά κατάγματα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη θεραπεία της οστεοπόρωσης και μέτρα για μείωση του πόνου και βελτίωση
της κινητικότητας. Τα οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα στις γυναίκες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής και η παρουσία
τους συνδέεται με την καρδιοπνευμονική νοσηρότητα, την κατάθλιψη και
τον θάνατο. Ο πιο σημαντικός στόχος είναι η πρόληψη αυτών των καταγμάτων ή στην περίπτωση που ήδη υπάρχει ένα κάταγμα η εστίαση της
θεραπείας μετατοπίζεται προς την αποκατάσταση και την πρόληψη του
επόμενου κατάγματος.

σαρκοπενια
Δομή και λειτουργία μυών
Α. Σιόγκα
Ο μυϊκός ιστός, ένας από τους τέσσερις βασικούς ιστούς, αποτελείται από κύτταρα που η βασική τους ιδιότητα είναι η συσταλτικότητα.
Αυτή οφείλεται στην αλληλεπίδραση δυο βασικών νηματίων, της ακτίνης
και της μυοσίνης που με την βοήθεια και άλλων πρωτεϊνών μετατρέπουν
την χημική ενέργεια σε μηχανική. Με βάση τα μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους διακρίνουμε τρεις τύπους μυϊκού ιστού: τον

σκελετικό, στον οποίο θα αναφερθούμε, τον καρδιακό και τον λείο.
Σκελετικοί μύες (40-50 % του βάρους σώματος)
Αποτελείται από επιμήκη, μακρά, κυλινδρικά (πολυγωνικά σε ενήλικες) πολυπύρηνα κύτταρα, με διάμετρο από 10-100 μm και μήκος που
μπορεί να φθάσει αρκετά εκατοστά, που καλούνται μυϊκές ίνες. Προέρχονται από το μέσο βλαστικό δέρμα. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα διαφοροΟστούν 123
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ποιούνται σε μυοβλάστες που συντήκονται σε μυοσωλήνες, στους οποίους δημιουργούνται τα ινίδια, διευθετούνται κατάλληλα και ωριμάζουν
σε σκελετικές μυϊκές ίνες.
Οι μυϊκές ίνες ομαδοποιούνται σε δεσμίδες που περιβάλλονται από
συνδετικό ιστό και εκτείνονται από την έκφυση μέχρι την κατάφυση του
μυός. Το επιμύιο, ένα εξωτερικό έλυτρο από πυκνό συνδετικό ιστό, περιβάλλει ολόκληρο τον μυ, το περιμύιο, λεπτότερη στιβάδα συνδετικού
ιστού περιβάλλει μια δεσμίδα μυϊκών ινών (λειτουργική μονάδα) και το
ενδομύιο, μια λεπτή στιβάδα δικτυωτών ινών και εξωκυττάριας ουσίας
περιβάλλει τον εξωτερικό υμένα κάθε μυϊκής ίνας. Μέσα στον συνδετικό
ιστό, που χρησιμεύει για την μηχανική μετάδοση των δυνάμεων κατά την
συστολή των μυϊκών ινών, υπάρχουν νεύρα και αγγεία, που καταλήγουν
σε ένα πλούσιο δίκτυο τριχοειδών συνεχούς τύπου γύρω από κάθε μυϊκή
ίνα. Τα έλυτρα συγχωνεύονται με τον τένοντα σχηματίζοντας την μυοτενόντιο συμβολή.
Κάθε μυϊκή ίνα περιβάλλεται από το σαρκείλημμα που αποτελείται
από την κυτταρική μεμβράνη της και τον περιβάλλοντα βασικό υμένα.
Μεταξύ του σαρκειλήμματος και του βασικού υμένα αναγνωρίζονται
διάσπαρτα μικρά δορυφόρα κύτταρα, ένας πληθυσμός αρχέγονων
κυττάρων, που έχει ουσιαστικό ρόλο στην διατήρηση, την επιδιόρθωση
και την αναγέννηση των μυών του ενήλικα. Κάτω από το σαρκείλημμα
βρίσκονται οι πυρήνες. Το σαρκείλημμα εγκολπώνεται προς το σαρκόπλασμα της μυϊκής ίνας δημιουργώντας ανάμεσα στα μυοϊνίδια, τους
εγκάρσιους ή Τ σωληνίσκους. Το μεγαλύτερο μέρος του σαρκοπλάσματος (~80%) καταλαμβάνεται από επιμήκεις σειρές κυλινδρικών
μυοϊνιδίων (διάμ. 1-2 μm). Στο υπόλοιπο υπάρχουν άφθονα μιτοχόνδρια (τόσο κάτω από το σαρκείλημμα, όσο και ανάμεσα στα μυοϊνίδια,
ανάλογα με τον τύπο), κοκκία γλυκογόνου (πηγή ενέργειας), λίγα ριβοσωμάτια, μυοσφαιρίνη (δέσμευση Ο2) και ένα πλούσιο ενδοπλασματικό, μεμβρανώδες δίκτυο, το σαρκοπλασματικό, που περιέχει υψηλές
συγκεντρώσεις ιόντων ασβεστίου (Ca 2+).
Τα μυοϊνίδια συγκρατούνται μεταξύ τους με ενδιάμεσα ινίδια δεσμίνης και βιμεντίνης που στερεώνουν μεταξύ τους γειτονικούς Ζ
δίσκους. Οι σχηματιζόμενες δέσμες μυοϊνιδίων προσφύονται στην κυτταροπλασματική όψη του σαρκειλήμματος (κοσταμερίδια) με διάφορες
πρωτεΐνες, με κυριότερη τη δυστροφίνη. Τα μυοϊνίδια, αποτελούνται κυρίως από συσταλτές πρωτεΐνες: τα λεπτά νημάτια της ακτίνης (πλάτος
7 nm, μήκος 1 μm) και τα παχέα νημάτια της μυοσίνης (πλάτος 15
nm, μήκος 1,5 μm), με ιδιαίτερο τρόπο διάταξης και αλληλοεπικάλυψης,
εκτείνονται σε ολόκληρο το μήκος της ίνας, είναι παράλληλα μεταξύ τους
και επακριβώς στοιχημένα με τα γειτονικά τους έτσι ώστε σε επιμήκη
διατομή εμφανίζουν εναλλασσόμενες σκοτεινές και φωτεινές ζώνες, τις
Α (ανισότροπες, 1,6 μm μήκος) όπου επικαλύπτονται τα λεπτά και παχέα
νημάτια και τις Ι (ισότροπες, 1 μm μήκος) με μόνο λεπτά νημάτια, αντίστοιχα, οι οποίες δίνουν και το όνομα στις εγκάρσια γραμμωτές μυϊκές
ίνες. Στην συμβολή κάθε Α με Ι ζώνη, δύο διευρύνσεις του σαρκοπλασματικού δικτύου οι τελικές δεξαμενές έρχονται σε στενή σχέση με ένα
Τ σωληνάριο δημιουργώντας μια τριάδα. Στο μέσο κάθε Ι ζώνης υπάρχει
μια έντονη γραμμή, ο Ζ δίσκος, όπου αγκυροβολούν τα νημάτια ακτίνης,
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με αντίθετη πολικότητα σε κάθε πλευρά του δίσκου, συνδεόμενα μέσω
της πρωτεΐνης πρόσδεσης α-ακτινίνης. Μεταξύ δύο Ζ δίσκων εκτείνεται
το σαρκομέριο, η βασική συσταλτή μονάδα του γραμμωτού μυός (μήκος 2.5 μm σε χάλαση). Ο Ζ δίσκος σχηματίζει έναν εγκάρσιο σκελετό
για τα σαρκομέρια, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αγωγή της
παραγόμενης δύναμης. Στο μέσο κάθε Α ζώνης διακρίνεται μια ανοιχτόχρωμη περιοχή, η Η ζώνη, με κύριο συστατικό το ένζυμο κρεατινική
κινάση , στο κέντρο της οποίας υπάρχει η Μ γραμμή, που αντιστοιχεί
στις πλάγιες συνδέσεις μεταξύ παρακείμενων παχέων νηματίων (μυομεσίνη, C-πρωτεΐνη).
Τα λεπτά νημάτια είναι επιμήκη μόρια ακτίνης, σχηματίζονται από πολυμερισμό πολλών μορίων σφαιρικής ακτίνης που κάθε ένα έχει μια θέση
πρόσδεσης της μυοσίνης και εμφανίζουν πολικότητα. Σχετίζονται στενά με
δύο ρυθμιστικές πρωτεΐνες, την τροπομυοσίνη, ένα ελικοειδές πολυπεπτίδιο και την τροπονίνη, ένα σύμπλεγμα τριών πρωτεϊνών: της τροπονίνης Τ
που τη συνδέει με την τροπομυοσίνη, της Ι που ρυθμίζει την αλληλεπίδραση
ακτίνης-μυοσίνης και της C που συνδέεται με τα ιόντα ασβεστίου.
Τα παχέα νημάτια αποτελούνται από μόρια μυοσίνης (200-300) τελικοτελικά διατεταγμένα. Κάθε μόριο αποτελείται από δύο πανομοιότυπες
βαριές αλυσίδες, στην κεφαλή των οποίων υπάρχει η περιοχή σύνδεσης
με την ακτίνη και δύο ζεύγη ελαφρών αλυσίδων. Η δομική οργάνωση
των μυοϊνιδίων διατηρείται από τρεις βασικά πρωτεΐνες: την α-ακτινίνη
που συνδέει τα νημάτια ακτίνης στον Ζ δίσκο, την τιτίνη, μια τεράστια
πρωτεΐνη με ελαστικότητα που συνδέει τα παχέα νημάτια με τον Ζ δίσκο
και την νεμπουλίνη, που βοηθά την σύνδεση των νηματίων ακτίνης με
την α- ακτινίνη και καθορίζει το μήκος τους.
Κατά τη διάρκεια της μυϊκής συστολής το μήκος των λεπτών και παχέων νηματίων παραμένει σταθερό, μειώνεται όμως αυτό του σαρκομερίου
λόγω αλληλεπικάλυψης των λεπτών και παχέων νηματίων καθώς διολισθαίνουν μεταξύ τους και αντανακλάται στην ελάττωση του πλάτους
των Ι και Η ζωνών. Η συστολή πυροδοτείται όταν ένα δυναμικό ενέργειας
φθάσει στην νευρομυϊκή σύναψη, υπακούει στο νόμο του όλο ή τίποτε
και ακολουθείται από χάλαση. Η νευρομυϊκή σύναψη είναι μια εξειδικευμένη δομή που σχηματίζεται από τη σύνδεση της τελικής κινητικής
πλάκας ενός νεύρου με ένα μυ-στόχο. Η αισθητική νεύρωση των μυών,
που ελέγχει την μυϊκή συστολή και την θέση των μελών του σώματος
γίνεται μέσω εξειδικευμένων αισθητικών υποδοχέων, της νευρομυϊκής
ατράκτου (με κάψα, αισθητικά και κινητικά μέρη) και των τενόντιων
οργάνων Golgi.
Στον άνθρωπο, σε κάθε μυ με βάση τα λειτουργικά, μεταβολικά και
υπερμικροσκοπικά χαρακτηριστικά διακρίνονται τρεις τύποι μυϊκών
ινών: οι μικρής διαμέτρου τύπου Ι ή κόκκινες, αερόβιες, με αργή σύσπαση και ανθεκτικές στην κούραση, οι τύπου ΙΙ Β ή λευκές, αναερόβιες, με ταχεία σύσπαση και πολύ ευαίσθητες στην κούραση και οι
τύπου ΙΙΑ ή ενδιάμεσες, με ταχεία σύσπαση και μέτρια αντοχή στην
κούραση. Οι μύες συνήθως έχουν και τους τρεις τύπους σε αναλογία
που εξαρτάται από τη λειτουργία τους και ελέγχεται από τη νεύρωσή
τους. Η ανοσοϊστοχημική εξακρίβωση του τύπου των ινών έχει κλινική
διαγνωστική σημασία.
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Σαρκοπενία και ηλικία
Ι. Διονυσιώτης
Η γήρανση σχετίζεται με την προοδευτική απώλεια της νευρομυϊκής
λειτουργίας που συχνά οδηγεί σε προοδευτική αναπηρία και απώλεια
της ανεξαρτησίας. Ο όρος σαρκοπενία χρησιμοποιείται συνήθως για
να περιγράψει την απώλεια της σκελετικής μυικής μάζας και δύναμης
που συνοδεύει τη βιολογική γήρανση. Μετά την έβδομη και όγδοη δεκαετία της ζωής, η μέγιστη δύναμη μειώνεται, κατά μέσο όρο, 20-40%
σε άνδρες και γυναίκες σε εγγύς και άπω μυς. Μολονότι η σχετιζόμενη με την ηλικία: α)μείωση δύναμης ανά μονάδα μυϊκής μάζας, ή β)
ποιότητα των μυών, μπορεί να διαδραματίσουν έναν ρόλο, η πλειοψηφία της απώλειας μυικής ισχύος μπορεί να εξηγηθεί από τη μειωμένη
μυϊκή μάζα.
Αν και σαρκοπενία παρατηρείται κυρίως σε άτομα με μειωμένη ενεργητική σωματική δραστηριότητα, εμφανίζεται συχνά και σε άτομα που παραμένουν σωματικά δραστήρια σε όλη τη ζωή τους. Έτσι, είναι σαφές ότι,
αν και η σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη, η σωματική αδράνεια
δεν είναι ο μόνος παράγοντας που συμβάλλει. Ακριβώς όπως συμβαίνει
με την οστεοπόρωση, η σαρκοπενία είναι μια πολυπαραγοντική διεργα-

σία όπου κάποιοι παράγοντες οδηγούν στην ανάπτυξη της σαρκοπενίας
και της συσχετιζόμενης επίπτωσης στη λειτουργικότητα. Η απώλεια των
σκελετικών μυϊκών ινών δευτερογενώς λόγω του μειωμένου αριθμού
των κινητικών νευρώνων φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στη διαταραχή που επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει μειωμένα επίπεδα ορμονών
(ιδιαίτερα, GH, IGF-1, MGF, και τεστοστερόνης), έλλειψη επαρκούς
πρωτεΐνης και θερμίδων στη διατροφή, οξειδωτικό στρες, φλεγμονώδεις
διεργασίες, χρόνια, χαμηλού επιπέδου δίαιτα επαγόμενη μεταβολική
οξέωση.
Ο επιπολασμός της σαρκοπενίας μπορεί να φτάσει το 30% για τα
άτομα άνω των 60 ετών και θα αυξηθεί μελλοντικά στους γηρασμένους
Ευρωπαικούς πληθυσμούς. Η σχέση μεταξύ σαρκοπενίας και αναπηρίας σε ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες τονίζει την ανάγκη για συνεχή
έρευνα αναφορικά με την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων για
την πρόληψη ή τουλάχιστον μερική αναστροφή της σαρκοπενίας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της άσκησης ενδυνάμωσης και άλλων νέων
φαρμακολογικών και διατροφικών παρεμβάσεων.

Θεραπεια Τησ Οστεοπορωσησ
Η οστεοβλαστική λειτουργία ως στόχος της θεραπείας της οστεοπόρωσης: Δυνατότητες και περιορισμοί
Κ.Ι. Μαυρουδής
Οι θεραπευτικές επιλογές της οστεοπόρωσης περιλαμβάνουν κυρίως τα αντιοστεοαπορροφητικά φάρμακα και ειδικά τα διφωσφονικά και
τα τελευταία χρόνια το Denosumab, αλλά για τις γυναίκες υπάρχουν τα
οιστρογόνα και τα SERMS. Τα φάρμακα αυτά έχουν περιορισμούς επειδή πρωτίστως στοχεύουν άμεσα ή έμμεσα τον οστεοκλάστη και οδηγούν
σε χαμηλούς ρυθμούς οστικής εναλλαγής, όπου η μείωση της οστεοκλαστικής λειτουργίας συμπαρασύρει και τη μείωση της οστεοβλαστικής
λειτουργίας. Τα οστεοαναβολικά, η εναλλακτική κατηγορία φαρμάκων
για την οστεοπόρωση, λόγω της βιολογίας τους και των προοπτικών τους
εμπλουτίζουν σημαντικά την θεραπευτική μας φαρέτρα. Τα αναβολικά
του σκελετού προάγουν το σχηματισμό νέου οστού και κατά τη φάση ανάπτυξης του σκελετού (modeling) και κατά την φάση της οστικής εναλλαγής (remodeling). Η λειτουργία αυτή προσδιορίζεται από τον αριθμό και
τη λειτουργία των οστεοβλαστών. Ο αριθμός των οστεοβλαστών ελέγχεται από παράγοντες που ρυθμίζουν τη γέννηση, τη διαφοροποίηση και
το θάνατο των κυττάρων της οστεοβλαστικής σειράς, ενώ η λειτουργία
τους ρυθμίζεται από σινιάλα που δρουν στους ώριμους οστεοβλάστες.
Οι μορφογεννετικές πρωτεΐνες (BMP) και η σηματοδοτική οδός WNT
(canonical WNT/β-catenin pathway) προτρέπουν τη διαφοροποίηση
των αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων προς οστεοβλάστες και ο
IGF-1 αυξάνει τη λειτουργία των ώριμων οστεβλαστών. Η δραστηριότητα όμως των BMP, WNT και IGF-1, ελέγχεται από πρωτεΐνες οι οποίες

με τη δέσμευση τους στους αυξητικούς παράγοντες ή στους υποδοχείς
τους μπορούν να ανταγωνίζονται τη δράσης τους. Αλλαγές στην έκφραση ή στην δεσμευτική ικανότητα των εξωκυτταρίων αυτών ανταγωνιστών
μπορεί να συνδυάζεται από αύξηση η ελάττωση σχηματισμού νέου οστού
και της οστικής μάζας. Οι θεραπευτικές προσπάθειες στην κατηγορία
των οστεοαναβολικών στρέφονται στη χρήση παραγόντων με αναβολικά
χαρακτηριστικά ή αδρανοποιητές των αναστολέων των αυξητικών παραγόντων. Το οστεοαναβολικό πρέπει να στοχεύει ειδικά στα οστά για να
αποφεύγονται εξωσκελετικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Σήμερα το μοναδικό εν χρήσει οστεοαναβολικό σε Ευρώπη και Αμερική είναι η τεριπαρατίδη, που χορηγείται για πάνω από 10 χρόνια, αλλά
μόνο για 24 μήνες σε κάθε ασθενή, με εντυπωσιακή όμως αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Ενδείκνυται σε ενήλικες: σε μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες και σε άντρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σημαντική μείωση
στη συχνότητα εμφάνισης των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων. Ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης που σχετίζεται με παρατεταμένη και συστηματική θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή
σε γυναίκες και άντρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα. Η συγχορήγηση με ζολενδρονικό και denosumab για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης
φαίνεται ότι έχει θεαματική επίδραση στην οστική μάζα και στους δείκτες
του οστικού μεταβολισμού. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι έχει ευεργεΟστούν 125
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τική επίδραση στη επούλωση καταγμάτων καθώς και στη θεραπεία της
οστεονέκρωσης της γνάθου και των άτυπων καταγμάτων, για τη δημιουργία των οποίων μπορεί να ευθύνεται και η θεραπεία με αντιοστεοαπορρο
φητικά φάρμακα και μάλιστα με διφωσφονικά ή με Denosumab.
Αντισώματα που αδρανοποιούν τους ανταγωνιστές της σηματοδοτικής
οδού canonical WNT/β-catenin, όπως τα αντισώματα κατά της σκληροστίνης και του Dickkopf-1, βρίσκοντα στα στάδια των κλινικών δοκιμασιών, και μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικότερα στην αύξηση
της οστικής μάζας ανεξάρτητα από το ρυθμό της οστικής εναλλαγής. Το
romosozumab, ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα κατά της σκληροστί-

νης, φαίνεται ότι αυξάνει σημαντικά την οστική πυκνότητα και έχει διαφορετική δράση από τη τεριπαρτίδη στους δείκτες οστικού μεταβολισμού.
Άλλες μορφές οστεοαναβολικής θεραπείας συνιστούν οι ανταγωνιστές
της ακτιβίνης, οι αγωνιστές των προσταγλανδινών και οι ασβεστιολυτικοί
παράγοντες (Ανταγωνιστές των υποδοχέων ασβεστίου στο παραθυρεοειδικό κύτταρο).
Κάθε μια από τις θεραπευτικές προσεγγίσεις της αναβολικής θεραπείας της οστεοπόρωσης έχει τους δικούς της περιορισμούς και διαφορές όσον αφορά την ασφάλεια τους, αλλά οι προοπτικές των οστεαναβολικών είναι μάλλον πολλά υποσχόμενες.

Αντικαταβολική θεραπεία: και τώρα τι άλλο;
Αθ. Αναστασιλάκης
Τα αντικαταβολικά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο αντιμετώπισης της
πλειονότητας των ασθενών με οστεοπόρωση. Μεταξύ αυτών κυριαρχούν τα
διφωσφονικά και τα τελευταία έτη το denosumab, η οποία πλέον μπορεί να
χορηγηθεί και στην ανδρική οστεοπόρωση. Το denosumab διαφοροποιείται από τα διφωσφονικά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα καθώς: 1) παρατηρείται συνεχής αύξηση της οστικής πυκνότητας όσα έτη χορηγείται (σε
αντίθεση με τα διφωσφονικά που μετά από την αύξηση των πρώτων ετών η
οστική πυκνότητα φθάνει σε ένα πλατό με συνέχιση της χορήγησης τους)
και 2) το αποτέλεσμα της είναι ταχέως αναστρέψιμο μετά την διακοπή της
θεραπείας. Από την άλλη φαίνεται ότι δεν διαφοροποιείται σημαντικά όσον
αφορά θέματα ασφάλειας, όπως η υπασβεσταιμία και η οστεονέκρωση της
γνάθου και πιθανώς τα άτυπα κατάγματα.
Το μειονέκτημα όλων των υπαρχόντων αντικαταβολικών είναι η παράλληλη καταστολή του οστικού σχηματισμού λόγω του φαινομένου της
σύζευξης. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη η συνέχιση της ερευνητικής
προσπάθειας για ανακάλυψη πιο εξειδικευμένων παραγόντων, που να
στοχεύουν στον οστεοκλάστη χωρίς συγχρόνως να επηρεάζουν και τον
οστεοβλάστη.
Αναστολείς καθεψίνης Κ. Η καθεψίνη Κ είναι μια κυστεινική πρωτεάση που περιέχεται στα λυσοσώματα των οστεοκλαστών, εκκρίνεται
στην ζώνη προσκόλλησης του οστεοκλάστη στην οστική επιφάνεια κατά
την διαδικασία της οστικής απορρόφησης και είναι υπεύθυνη για την
αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας και συγκεκριμένα την λύση της τριπλής
έλικας του κολλαγόνου τύπου Ι και την αποκοπή των αμινο- και καρβοξυτελικών πεπτιδίων του. Συγγενής έλλειψη καθεψίνης Κ προκαλεί πυκνοδυσόστωση, μια οστική νόσο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη οστική
μάζα, οστικές παραμορφώσεις και ευθραυστότητα. Εξάλειψη του γονιδίου της καθεψίνης Κ σε επίμυες οδηγεί σε οστεοπέτρωση ενώ αντίθετα η
υπερέκφραση της σε μειωμένη οστική μάζα και αυξημένο ρυθμό οστικής
εναλλαγής. Έτσι, αναπτύχθηκαν διάφοροι παράγοντες που αναστέλλουν
την καθεψίνη Κ: relacatib, balicatib, odanacatib, ONO-5334. Οι δύο
πρώτοι αποσύρθηκαν για λόγους ασφαλείας, καθώς ανέστειλαν κι άλλες
καθεψίνες σε κύτταρα εκτός των οστεοκλαστών οδηγώντας σε ανεπιθύμητες ενέργειες. Αντίθετα, οι δύο τελευταίοι αποδείχθηκαν ασφαλείς και
βρίσκονται σε στάδιο κλινικών δοκιμών (το odanacatib έχει ολοκληρώσει κλινική μελέτη φάσης 3 ενώ το ΟΝΟ-5334 φάσης 2).
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Προκλινικά δεδομένα. Σε διάφορα μοντέλα πειραματοζώων οι αναστολείς καθεψίνης Κ μείωσαν την οστική απορρόφηση χωρίς αντίστοιχη ελάττωση του οστικού σχηματισμού, αύξησαν την οστική μάζα και βελτίωσαν την
οστική αντοχή. Υπήρχαν μάλιστα ευρήματα αυξημένου οστικού σχηματισμού
που οι ιστομορφομετρικές μελέτες απέδωσαν σε περιοστικό οστικό σχηματισμό. Πρόκειται επομένως για μια κατηγορία αντιοστεοκλαστικών παραγόντων που διαφέρει σημαντικά από τους ήδη υπάρχοντες. Ο μηχανισμός που
ευθύνεται για την διατήρηση ή και αύξηση του οστικού σχηματισμού είναι
προς το παρόν άγνωστος. Οι αναστολείς της καθεψίνης Κ παρά την αναστολή
της οστικής απορρόφησης δεν παραβλάπτουν τον αριθμό, την επιβίωση ή
τις λοιπές λειτουργίες των οστεοκλαστών. Πιθανολογείται λοιπόν ότι αυτός ο
φυσιολογικός ή αντιδραστικά αυξημένος αριθμός ενεργών οστεοκλαστών
εκκρίνει παράγοντες (κλαστοκίνες) που σε συνδυασμό με αυξητικούς παράγοντες που απελευθερώνονται από την θεμέλια ουσία (IGF-1) διεγείρουν
τους οστεοβλάστες.
Κλινικά δεδομένα. Τρεις παράγοντες (balicatib, odanacatib, ONO5334) δοκιμάστηκαν σε μελέτες φάσης 2. Η χορήγηση τους ήταν από
στόματος, ανεξαρτήτως γεύματος είτε καθημερινά (balicatib, ONO5334) είτε άπαξ εβδομαδιαίως (odanacatib). Η μελέτη του balicatib
διεκόπη λόγω συχνών δερμτικών βλαβών και λοιμώξεων. Η χορήγηση
ΟΝΟ-5334 για δύο έτη και odanacatib για πέντε έτη μείωσε τους δείκτες οστικής απορρόφησης κατά 55-65% χωρίς να επηρεάσει τους
δείκτες οστικού σχηματισμού ή τα επίπεδα της όξινης φωσφατάσης
ανθεκτικής στο τρυγικό (TRAP5b - δείκτης αριθμού οστεοκλαστών). Η
αύξηση της BMD στην ΟΜΣΣ και στο ολικό ισχίο ήταν 6,7% και 3,4%
αντίστοιχα για το ΟΝΟ-5334στην 2ετία και 11,9% και 8,5% αντίστοιχα
για το odanacatib στην 5ετία. Οι επιδράσεις στους οστικούς δείκτες και
την BMD ήταν ταχέως αναστρέψιμες με την διακοπή της θεραπείας.
Επιπλέον, το odanacatib αύξησε την ογκoμετρική BMD και βελτίωσε τις
παραμέτρους οστικής αντοχής τόσο στο φλοιώδες όσο και στο δοκιδώδες
τμήμα του οστού σε όλες τις σκελετικές θέσεις (ΟΜΣΣ, ισχίο, άπω κερκίδα και κνήμη). Τέλος, η χορήγηση odanacatib για δύο έτη σε γυναίκες
που είχαν λάβει αλενδρονάτη για πάνω από τρία έτη, οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της BMD σε ΟΜΣΣ και ισχίο. Τέλος, σε μια μεγάλη μελέτη
φάσης 3 σε 16173 ασθενείς η λήψη odanacatib σε δόση 50 mg άπαξ
εβδομαδιαίως για 34 μήνες πέτυχε σημαντική μείωση του κινδύνου
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σπονδυλικών καταγμάτων κατά 54%, κλινικών σπονδυλικών καταγμάτων κατά 72%, μη-σπονδυλικών κατά 23% και καταγμάτων ισχίου κατά
47%. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διάρροιες και πόνος
στα άκρα. Δεν παρατηρήθηκε κανένα περιστατικό οστεονέκρωσης της
γνάθου, ενώ αναφέρθηκαν κάποια άτυπα κατάγματα και αύξηση της εμφάνισης δερματικών βλαβών τύπου μορφέα αλλά και των θανατηφόρων
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της
μελέτης, ο φάκελος του odanacatib αναμένεται σύντομα να υποβληθεί
προς έγκριση στο FDA.
Πιθανές μελλοντικές αντικαταβολικές θεραπείες. Εκτός της
καθεψίνης Κ κι άλλοι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία της
οστικής απορρόφησης έχουν αναγνωριστεί ως πιθανοί θεραπευτικοί
στόχοι και γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης μορίων που θα παρεμβαίνουν
στην λειτουργία τους προς όφελος του σκελετού. Αυτά περιλαμβάνουν
τους ανταγωνιστές της ινκρετίνης ανβ3, τους αναστολείς των διαύλων
χλωρίου, τους αναστολείς της τυροσινικής κινάσης C-src, τους αναστολείς της V-ATPάσης της αντλίας πρωτονίων και τα ανάλογα του GLP-2.
Η ινκρετίνη ανβ3 διαμεσολαβεί τη μετανάστευση και προσκόλληση
των οστεοκλαστών και τη διατήρηση της ζώνης προσκόλλησης στην οστι-

κή επιφάνεια. Εξάλειψη του γονιδίου της σε επίμυες προκαλεί μειωμένη
οστική απορρόφηση και οστεοπέτρωση ενώ η χορήγηση ανταγωνιστή της
για ένα έτος σε οστεοπορωτικές γυναίκες μείωσε τους δείκτες σχηματισμού και απορρόφησης και αύξησε την BMD σε ΟΜΣΣ και ισχίο κατά
3,5% και 1,7% αντίστοιχα.
Οι δίαυλοι χλωρίου (CIC-7) και η V-ATPάση της αντλίας πρωτονίων
ρυθμίζουν την έκκριση αντιστοίχως ιόντων χλωρίου και υδρογόνου από
τον οστεοκλάστη μέσα στην απορροφητική κοιλότητα, ώστε να επιτευχθεί
η υδρόλυση των ανόργανων στοιχείων του οστού (αλάτων ανθρακικού
ασβεστίου). Απώλεια της λειτουργίας τους οδηγεί και σ’ αυτή την περίπτωση σε οστεοπέτρωση ενώ αναστολείς τους αναστέλλουν την οστική
απορρόφηση αφήνοντας ανεπηρέαστο τον οστικό σχηματισμό.
Η τυροσινική κινάση C-src εκφράζεται στους οστεοκλάστες και συμβάλλει
στην επιβίωση τους και την δημιουργία της κυματιστής παρυφής τους στην
επιφάνεια απορρόφησης. Έλλειψη της σε επίμυες οδηγεί επίσης σε οστεοπέτρωση. Αναστολείς της C-src σε μέλετη φάσης 1 μειώσανε σημαντικά τους
δείκτες οστικής απορρόφησης αφήνοντας αμετάβλητους τους δείκτες οστικού σχηματισμού (saracatinib) ενώ προκλινικά δεδομένα πιθανολογούν και
μια διέγερση των οστεοβλαστών (imatinib, dasatinib).

Mia Eπικαιρη Ματια Σε Οχι Συνηθεις Καταστασεισ Του
Οστικου Μεταβολισμου
Υπερασβεστιουρία στην παιδική ηλικία
Ε. Ατσάλη
Η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία στα παιδιά αποτελεί μεταβολική
διαταραχή της παιδικής ηλικίας, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη
απέκκριση ασβεστίου στα ούρα (>4 mg/kg σε ούρα 24ώρου), με φυσιολογικές τιμές ασβεστίου στον ορό του αίματος και απουσία όλων των
γνωστών αιτιών που προκαλούν δευτεροπαθή υπερασβεστιουρία,όπως
ιστορικό ακινητοποίησης, φυματίωση, κακοήθεια, μακροχρόνια χρήση
κορτικοστεροειδών ή διουρητικών, σαρκοείδωση, υπερβιταμίνωση D,υπερασβεστιαιμία,υπερπαραθυρεοειδισμός,σωληναριακή οξέωση άπω
τύπου και υπερθυρεοειδισμός.Η νόσος είναι συχνή, με επιπολασμό στον
παιδιατρικό πληθυσμό 2,2-6,4%.
Τρεις μηχανισμοί φαίνεται να συμβάλλουν στην αυξημένη αποβολή ασβεστίου: αυξημένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου (absorptive
hypercalciuria), αυξημένη νεφρική απώλεια (renal hypercalciuria) και αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου από τα οστά (resorptive hypercalciuria).
Παθογενετικά πιστεύεται ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες δρουν σε γενετικά προδιαθετειμένα άτομα και οδηγούν στην εκδήλωση της νόσου.
Στην παιδική ηλικία η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία προβάλλει με
συμπτώματα όπως μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία, άτυπα
κοιλιακά άλγη, διαταραχές στην ούρηση, άλγος στην οσφύ και λοιμώξεις
του ουροποιητικού.
Για την διάγνωση της νόσου λαμβάνεται εργαστηριακός έλεγχος που
περιλαμβάνει: α) επιβεβαίωση της υπερασβεστιουρίας με προσδιορισμό
του ασβεστίου σε ούρα 24 ώρου, β) έλεγχο μεταβολισμού ασβεστίου με

ασβέστιο, φώσφορο, 25(OH)D3, παραθορμόνη ορού και γ)εργαστηριακό έλεγχο προς αποκλεισμό άλλων αιτιών υπερασβεστιουρίας (SACE,
ph αίματος και ούρων, ουρία και κρεατινίνη ορού, Μantoux, έλεγχος
θυρεοειδικής λειτουργίας κα).Στην περίπτωση που η συλλογή ούρων
24ώρου είναι δυσχερής λόγω μικρής ηλικίας του παιδιού, χρησιμοποιείται για την διάγνωση της νόσου ο λόγος ασβέστιο/κρεατινίνη σε δείγμα
ούρησης (2η πρωινή), ο οποίος, σε παιδιά άνω των 2 ετών, δεν πρέπει
να ξεπερνά το 0.21. Αφού τεθεί η διάγνωση πραγματοποιείται δοκιμασία
φόρτισης ασβεστίου για προσδιορισμό του τύπου της ιδιοπαθούς υπερασβεστιουρίας.
Οι κύριες επιπτώσεις της νόσου αφορούν στην εμφάνιση νεφρολιθίασης και στην διαταραχή της ανάπτυξης των οστών. Πιο συγκεκριμένα,
αρκετές μελέτες στην βιβλιογραφία αναφέρουν ότι ένα ποσοστό των παιδιών με ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία έχουν χαμηλή οστική μάζα/πυκνότητα (μελέτες με διπλή μέτρηση απορρόφησης με ακτίνες Χ - DEXA). Με
δεδομένο ότι οποιαδήποτε παρεμβολή στην ανάπτυξη των οστών στην
παιδική ηλικία μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες στον κατοπινό κίνδυνο κατάγματος στην ενήλικο ζωή, η μελέτη του οστού στα παιδιά με ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρόσφατα αναφέρεται
στη βιβλιογραφία επιτυχής χορήγηση διφωσφονικών σε παιδιά με ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία και συνοδό χαμηλή οστική πυκνότητα, γεγονός
που υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης του προβλήματος.
Όλα τα παιδιά με ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία, μετά τη διάγνωση, τίθεΟστούν 127
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νται σε άναλο δίαιτα και άφθονη λήψη υγρών, ενώ η πρόσληψη ασβεστίου καθορίζεται σε αυτή που προβλέπεται από τη συνιστώμενη για την ηλικία δόση (recommended daily allowance - RDA). Σε σοβαρού βαθμού

υπερασβεστιουρία,ειδικά όταν αυτή συνοδεύεται από νεφρολιθίαση και
είναι νεφρικού τύπου,δοκιμάζεται και η χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών (υδροχλωροθειαζίδη).

Φαινότυποι αυξημένης οστικής μάζας
Κ. Σταθόπουλος
Η οστική μάζα (bone mineral content) όπως υπολογίζεται με χρήση ποσοτικών απεικονιστικών τεχνικών, αναφέρεται στα γραμμάρια υδροξυαπατίτη
που περιέχονται σε ένα οστούν ή μια περιοχή ενός οστού. Η οστική πυκνότητα (bone mineral density) αναφέρεται σε γραμμάρια υδροξυαπατίτη είτε
ανά επιφάνεια οστού (επιφανειακή οστική πυκνότητα, με βάση τη μέθοδο
DXA) ή ανά όγκο οστού (ογκομετρική οστική πυκνότητα, όπως υπολογίζεται με ποσοτική αξονική τομογραφία). Η μέτρηση της επιφανειακής οστικής
πυκνότητας (DXA) χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης, με
κριτήριο τον αριθμό των στατιστικών αποκλίσεων (Standard Deviation, SD)
που αυτή απέχει σε σύγκριση με τη μέση τιμή νέων υγιών ατόμων του ίδιου
φύλου και φυλής (T-score). Τόσο η οστική μάζα όσο και η οστική πυκνότητα
εμφανίζουν θετική συσχέτιση με την οστική αντοχή και αρνητική συσχέτιση με
τον κίνδυνο καταγμάτων χαμηλής ενέργειας σε ασθενείς με οστεοπόρωση.
Εντούτοις, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τιμές της οστικής πυκνότητας/μάζας ανευρίσκονται υψηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές
που ορίζονται ως φυσιολογικές. Η σημασία ενός τέτοιου ευρήματος είχε μάλλον υποτιμηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι μπορεί
να οφείλεται είτε σε εγγενείς αδυναμίες (λάθη) της τεχνικής ή σε μια πλειάδα
διαφορετικών καταστάσεων μερικές εκ των οποίων ανταποκρίνονται σε γενετικά καθοριζόμενα νοσήματα.
Αυξημένη οστική μάζα ή πυκνότητα που σχετίζεται με λάθη της μεθόδου DXA ανευρίσκεται συχνά στη σπονδυλική στήλη ή το ισχίο ασθενών
που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα με οστεόφυτα, οστεοαρθριτική σπονδύλωση (συχνά σε ηλικιωμένους ή ασθενείς με εκτεταμένη σκολίωση)
ή αρθρίτιδα των αποφυσιακών αρθρώσεων (facets) ή σε ασθενείς με
διάχυτη σκελετική υπερόστωση (DISH). Άλλες συχνές καταστάσεις που
σχετίζονται με πλασματικά αυξημένη οστική πυκνότητα αφορούν σε διάχυτες εξωσκελετικές επασβεστώσεις, όπως συμβαίνει για παράδειγμα
στους συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης ασθενών που πάσχουν από
Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα (συνδεσμόφυτα), ή σε ασθενείς με
εκτεταμένες ασβεστώσεις αγγείων που επιπροβάλλονται στις θέσεις μέτρησης. Σπόνδυλοι μετά από κυφοπλαστική ή σπονδυλοπλαστική λόγω
κατάγματος ή κατόπιν σπονδυλοδεσίας δίνουν επίσης ψευδώς την εντύπωση αυξημένης οστικής μάζας. Τέλος, παρόμοια εικόνα μπορεί να
προκαλέσουν εναποθέσεις σιδήρου σε μαλακά μόρια ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία, εναπόθεση γλυκολιπιδίων και ασβεστίου στον σπλήνα
σε ασθενείς με νόσο Gaucher, ξένα σώματα, ενδοκοιλιακά αποστήματα,
εμφυτεύματα σιλικόνης ή εκτεταμένη νεφρολιθίαση.
Πραγματικά αυξημένη οστική μάζα και πυκνότητα, διάχυτη σε όλο τον
σκελετό ή εντοπισμένη σε ορισμένα οστά, εμφανίζεται σε μια πλειάδα παθολογικών καταστάσεων, που μπορεί να είναι συγγενείς ή επίκτητες. Επίκτητη
οστική σκλήρυνση (αύξηση περιεκτικότητας σε υδροξυαπατίτη) μπορεί να
οφείλεται σε πρωτοπαθείς όγκους των οστών ή μεταστατικούς όγκους στα
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οστά παρεγχυματικών οργάνων (μαστός, έντερο, ενδομήτριο κ.ά.), σε σύνδρομο SAPHO, σε τελικό στάδιο νόσου Paget, στην φθορίωση, την ακρομεγαλία,
σε ορισμένες μορφές Ηπατίτιδας C, σε μυελοϊνωση, κ.ά. Συγγενείς παθήσεις
που σχετίζονται με φαινότυπο αυξημένης οστικής μάζας μπορεί να οφείλονται
σε γενετικά κληρονομούμενες διαταραχές που επηρρεάζουν είτε την οστική
απορρόφηση (οστεοκλαστική λειτουργία) ή την οστική παραγωγή (διαταραχές
οστεοβλαστών). Η οστεοπέτρωση είναι ίσως η περισσότερο γνωστή συγγενής
πάθηση που σχετίζεται κυρίως ελαττωμένη οστική απορρόφηση και αποτελεί ένα ετερογενές σύνολο κλινικών οντοτήτων. Διακρίνεται σε μορφές που
κληρονομούνται με αυτοσωματικό επικρατούντα ή υπολειπόμενο χαρακτήρα
και οι οποίες χαρακτηρίζονται από εξουδετεροποιητικές κυρίως μεταλλάξεις
σε γονίδια που εκφράζουν ειδικές πρωτεϊνες (TCIRG1, CLCN7, OSTM1,
RANKL/TNFSF11, PLEKHM1, IKBKG, CTSK κ.ά.) με αποτέλεσμα διαταραχές
του αριθμού ή της λειτουργικότητας των οστεοκλαστών. Η πλέον συνηθισμένη μορφή είναι η τύπου ΙΙ κληρονομούμενη με αυτοσωματικό επικρατούντα
χαρακτήρα οστεοπέτρωση (νόσος Albers-Schonberg) που προκαλείται από
εξουδετερωτική μετάλλαξη στην έκφραση της πρωτεϊνης CLCN7 η οποία βρίσκεται στα λυσοσώματα και την πτυχωτή επιφάνεια των οστεοκλαστών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οστική απορρόφηση. Πάσχοντες ασθενείς εμφανίζουν οστεοπετρωτικό φαινότυπο με οστική πυκνότητα στη DXA με Z-score
του εύρους +3 ως +5 SD, καθώς και πλειάδα συνοδών διαταραχών όπως
αυξημένο κίνδυνο κατάγματος και διαταραχές της πόρωσης αυτών, οστεομυελίτιδα, οστεοαρθρίτιδα ισχίου, παράλυση κρανιακών νεύρων κ.ά. Άλλες
μορφές οστεοπέτρωσης χαρακτηρίζονται από ελάττωση του αριθμού των οστεοκλαστών (εξουδετερωτική μετάλλαξη RANKL/TNFSF11, osteoclast-poor
osteopetrosis) ή ελάττωση της λειτουργικότητας οστεολυτικών ενζύμων στο
επίπεδο της κοιλότητας απορρόφησης (μεταλλάξεις TCIRG1). Μορφή οστεοπέτρωσης μπορεί να θεωρηθεί επίσης η πυκνοδυσόστωση, που οφείλεται
σε μετάλλαξη (μεταβιβαζόμενη με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα)
του γονιδίου που ελέγχει την παραγωγή της Καθεψίνης Κ. Η Καθεψίνη Κ είναι
σημαντικό λυσοσωμικό ένζυμο που διασπά την οργανική ουσία, και η έλλειψη
της αναστέλλει την οστική απορρόφηση. Ασθενείς με πυκνοδυσόστωση (όπως
ο διάσημος ζωγράφος Τουλούζ-Λωτρέκ) εμφανίζουν χαρακτηριστικές οστικές
δυσπλασίες όπως μικρογναθία, χαμηλό ανάστημα και πάχυνση του φλοιού
των οστών που συνοδεύεται όμως από εύθρυπτα (ψαθυρά) οστά. Οστεοπετρωτικός φαινότυπος απαντάται επίσης σε ασθενείς που πάσχουν από Οστεοποικίλωση και Μελορεόστωση (εξουδετερωτικές μεταλλάξεις στα γονίδια LEMD3/
MAN1) καθώς και Osteopathia striata ( μετάλλαξη WTX).
Η παλαιότερα χαρακτηριζόμενη ως τύπου Ι κληρονομούμενη με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα οστεοπέτρωση σήμερα γνωρίζουμε
ότι δεν οφείλεται σε διαταραχή της οστεοκλαστικής αλλά της οστεοβλαστικής λειτουργίας καθώς χαρακτηρίζεται από ενισχυτική μετάλλαξη του
υποδοχέα LRP5 που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σηματοδοτική
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οδό Wnt της οστεοβλαστογέννεσης με αποτέλεσμα άμετρα αυξημένη
οστική παραγωγή. Οι πάσχοντες εμφανίζουν οστική πυκνότητα στη DXA
με Z-score του εύρους +3 ως +8 SD, πάχυνση του φλοιού των οστών
σε ακτινογραφίες, καθώς και επιπλοκές λόγω παγίδευσης κρανιακών ή
περιφερικών νεύρων (απώλεια ακοής, στραβισμός, νευραλγία τριδύμου,
σπονδυλική στένωση κ.α.). Διαταραχές που συνοδεύονται από παθολογικά αυξημένη οστική παραγωγή παρατηρούνται επίσης στην Σκληροστέωση και τη Νόσο του Van Buchem, και οι οποίες προκαλούνται από
εξουδεροποιητικές μεταλλάξεις του γονιδίου SOST που ευθύνεται για
την παραγωγή σκληροστίνης. Η σκληροστίνη είναι ισχυρός αναστολέας
της οστεβλαστογένεσης, και η έλλειψή της προκαλεί φαινότυπους αυξημένης οστικής μάζας με πάχυνση του φλοιού των οστών, παγιδεύσεις
νεύρων, και χαρακτηριστικά αυξημένη οστική αντοχή. Επίσης φαινότυ-

ποι αυξημένης οστικής μάζας παρατηρούνται σε ασθενείς με εξουδετερωτικές μεταλλάξεις του γονιδίου LRP4, σε ασθενείς με κρανιομεταφυσιακή δυσπλασία καθώς και σε ασθενείς με νόσο Camurati-Engelman (
μεταλλάξεις στο γονίδιο του TGF-β).
Εκτός από τις ανωτέρω παθολογικές καταστάσεις, σποραδικές περιπτώσεις ατόμων με υπερβολικά υψηλή οστική πυκνότητα (Τ/Z-score>3
στο ισχίο ή στον Ο1 σπόνδυλο) μπορεί να συσχετίζονται με άλλα γενετικά
καθοριζόμενα νοσήματα που μπορεί να συνοδεύονται από αυξημένη ή
ελαττωμένη οστική αντοχή. Η στοχευμένη αναγνώριση τέτοιων ατόμων
και αιτιολογική διερεύνηση στις περιπτώσεις αυτές είναι σημαντική τόσο
για τους ίδιους τους πάσχοντες όσο και για την καλύτερη κατανόηση εκ
μέρους της επιστημονικής κοινότητας των μηχανισμών που συμβάλλουν
στην επίτευξη φαινοτύπων υψηλής μάζας.

Υποφωσφατασία
Σ. Τουρνής
Η υποφωσφατασία (HPP) είναι μια σπάνια κληρονομική διαταραχή
του μεταβολισμού, η οποία οφείλεται σε αδρανοποιητικές μεταλλάξεις
του γονιδίου ALPL (OMIM# 171760) (εώς σήμερα 280 μεταλλάξεις,
κατά κανόνα missense), το οποίο κωδικοποιεί το μη-ειδικό ισοένζυμο
της αλκαλικής φωσφατάσης (TNSALP: tissue non-specific alkaline
phosphatase). Η TNSALP εκφράζεται σε πολλούς ιστούς, με κύριες
θέσεις τα οστά, τους χόνδρους, τα επινεφρίδια, το ήπαρ και το νεφρό. Η
HPP είναι μια σπάνια νόσος με επιπολασμό των σοβαρών μορφών μεταξύ
1/100,000 έως 1/300,000, οι οποίες εμφανίζονται κατά κανόνα κατά τη
νεογνική έως την παιδική ηλικία και κληρονομούνται με σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα, ενώ οι ηπιότερες μορφές εμφανίζονται κλινικά
στους ενήλικες, μεταβιβάζονται με σωματικό επικρατούντα ή υπολειπόμενο χαρακτήρα, με εκτιμώμενο επιπολασμό στην Ευρώπη 1/6370. Η
υποκείμενη οστική νόσος χαρακτηρίζεται από μειωμένη επιμετάλλωση
των οστών και των δοντιών ως συνέπεια της εξωκυττάριας συσσώρευσης
ανόργανου πυροφωσφορικού (PPi) το οποίο αποτελεί φυσιολογικό υπόστρωμα της αλκαλικής φωσφατάσης. Βιοχημικά η νόσος χαρακτηρίζεται
από μειωμένα επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης και αύξηση των υποστρωμάτων αυτής, της 5-φωσφορικής πυριδοξάλης και της φωσφοαιθανολαμίνης. Η διάκριση των διαφόρων μορφών βασίζεται στη χρονική στιγμή
της εκδήλωσης της νόσου. Περιγράφονται οι κάτωθι μορφές: 1. Καλοήθης ενδομήτρια (benign prenatal (OMIM# 264050)), 2. Περινεογνική
(perinatal (OMIM# 241500)), 3. Βρεφική μορφή (infantile (OMIM#
241500)), 4. Παιδική μορφή (childhood (OMIM# 241510)), 5. Μορφή ενηλίκων (adult (OMIM # 146300)) και 6. Οδοντοϋποφωσφατασία
(odontohypophosphatasia (OMIM#241510)). Κλινικά η πλέον σοβαρή
μορφή είναι η περινεογνική, η οποία χαρακτηρίζεται από βαριά μείωση
της επιμετάλλωσης ενδομήτρια, σκελετικές ανωμαλίες, αναπνευστική δυσχέρεια, σπασμοί και θάνατο κατά τη γέννηση. Η καλοήθης ενδομήτρια
μορφή, παρότι παρουσιάζονται ενδομήτρια αλλοιώσεις συμβατές με υποφωσφατασία, παρουσιάζει αυτόματη βελτίωση ήδη από το 3ο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης. Αντίθετα η βρεφική μορφή δεν παρουσιάζει διαταραχές
κατά τη γέννηση, αλλά τα βρέφη εκδηλώνουν τη νόσο εντός των πρώτων

6 μηνών της ζωής με κύρια χαρακτηριστικά τις ραχιτικές αλλοιώσεις του
θώρακα, κρανιοσυνοστέωση, υπερασβεστιαιμία και ασβεστιουρία, χαμηλό ανάστημα και πρώιμη απώλεια νεογιλών δοντιών. Η παιδική μορφή
εκδηλώνεται μετά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής με ραχίτιδα, κρανιοσυνοστέωση με αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και απώλεια νεογιλών.
Η νόσος στους ενήλικες εκδηλώνεται κατά τη μέση ηλικία, χαρακτηρίζεται
από οστεομαλακία, κατάγματα ανεπάρκειας με καθυστερημένη πόρωση
(προσομοιάζουν στα κατάγματα κόπωσης), διάχυτα οστικά άλγη και ψευδοκατάγματα μηριαίου. Βιοχημικά η νόσος χαρακτηρίζεται από μείωση
της αλκαλικής φωσφατάσης, αύξηση των επιπέδων ασβεστίου στα ούρα ή
και στο αίμα, φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα φωσφόρου (λόγω αυξημένης σωληναριακής επαναρρόφησης του φωσφόρου με άγνωστο μηχανισμό και λόγω μείωσης της PTH), αύξηση της 5-φωσφορικής πυριδοξάλης
(κύρια μορφή της Β6) και αύξηση της φωσφοαιθανολαμίνης και PPi ούρων. Τα μειωμένα επίπεδα της αλακλικής φωσφατάσης θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν από σειρά άλλων αιτιών, όπως λήψη διφωσφονικών,
πολλαπλούν μυέλωμα, υποθυρεοειδισμός, υποβιταμίνωση C, σύνδρομο
Cushing, κακοήθης αναιμία, υπομαγνησιαιμία, ατελής οστεογένεση τύπου ΙΙ, νόσο Wilson, κλπ. Η πρόγνωση είναι κακή για την περινεογνική και
τη βρεφική μορφή με τη θνητότητα να προσεγγίζει το 100% στην πρώτη
και το 50% στη δεύτερη. Η παιδική μορφή μπορεί να βελτιωθεί μετά τη
σύγκλιση των επιφύσεων, ενώ η μορφή των ενηλίκων χαρακτηρίζεται από
χρόνια προβλήματα σχετιζόμενα με την αυξημένη οστική ευθραυστότητα,
οστεοαρθρίτιδα και χονδρασβέστωση. Θεραπευτικά απαιτείται προσοχή
στην χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D καθώς και στην πρόσληψη
φωσφόρου. Οι παλαιότερες προσπάθειες θεραπευτικής χορήγησης ορού
ασθενών με νόσο Paget ή η μεταμόσχευση μυελού των οστών απέβησαν
αναποτελεσματικές. Το 2012 δημοσιεύθηκε η πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης ανθρώπινης ανασυνδυασμένης αλκαλικής φωσφατάσης
σε νεογνική και βρεφική/παιδική με θεαματικά αποτελέσματα τα οποία
φαίνεται να διατηρούνται και στα 3 έτη συνεχόμενης χορήγησης. Στους
ενήλικες έχουν περιγραφεί λίγα περιστατικά χορήγησης τεριπαρατίδης σε
ενήλικες ασθενείς με υποφωσφατασία με ποικίλα αποτελέσματα.
Οστούν 129
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Δορυφορικο Συμποσιο
συγχρονη ολιστικη προσεγγιση του

καταγματικου κινδυνου

Denosumab: Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μακροχρόνιας χορήγησης
Κ.Ι. Μαυρουδής
Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια, ηλικιοεξαρτώμενη, συστηματική
νόσος του σκελετού, χαρακτηριζόμενη από χαμηλή οστική μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτου ιστού με επακόλουθο τα
κατάγματα ευθραυστότητας. Ο RANKL (Receptor Activator of Nuclear
factor-κB Ligand) αποτελεί κύριο ρυθμιστή του σχηματισμού και της
λειτουργίας των οστεοκλαστών (οστεοαπορροφητικών κυττάρων), ο δε
επιφανειακός τους υποδοχέας RANK (Receptor Activator of Nuclear
factor-Κb) εκφράζεται τόσο στις πρόδρομες όσο και στις ώριμες μορφές
των οστεοκλαστών. Το Denosumab είναι ένα πλήρες, ανθρώπινο, μονοκλωνικό, anti-RANKL, αντίσωμα, το οποίο αναστέλλει τη δέσμευση του
RANKL στο RANK, ελαττώνοντας έτσι την οστεοκλαστογέννεση αλλά και
την οστεοαπορροφητική δραστηριότητα των ωρίμων οστεοκλαστών.
Αν και υπάρχουν πολλά αντιοστεοπορωτικά φάρμακα τα αντιοστεοαπορροφητικά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη πρόληψη και
θεραπεία της οστεοπόρωσης, σύμφωνα δε με τις κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής της οστεοπόρωσης του Καναδά του 2010, το
Denosumab είναι πρώτης γραμμής θεραπευτική επιλογή της φαρμακολογικής αντιμετώπισης της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Το
Denosumab ενδείκνυται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε άνδρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα.
Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες το Denosumab ελαττώνει το κίνδυνο
των καταγμάτων, σπονδυλικών, μη σπονδυλικών και ισχίου. Ενδείκνυται
επίσης για τη θεραπεία της οστικής απώλειας σε άνδρες με καρκίνο του
προστάτη, με αφαίρεση των ανδρικών ορμονών (hormone ablation) σε
αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα. Σε άνδρες με καρκίνο του προστάτου
που λαμβάνουν hormone ablation το Denosumab ελαττώνει στατιστικά
σημαντικά το κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων.
Η οστική πυκνότητα (BMD), οι δείκτες του οστικού μεταβολισμού
(BTMs), τα κατάγματα και η ασφάλεια του φαρμάκου, αναφέρονται στη
επέκταση της μελέτης FREEDOM από τα 3 στα 6 χρόνια. Στη επέκταση
της μελέτης χορηγήθηκε μόνο δραστικό φάρμακο, δηλαδή γυναίκες
από τη ομάδα σε Denosumab πήραν δραστικό φάρμακο για άλλα 3 χρόνια (long-term) καθώς και οι γυναίκες που ήταν για τα πρώτα 3 χρό-

νια σε placebo - εικονικό φάρμακο, πήραν επίσης δραστικό φάρμακο
(crossover). Η μείωση των BTMs διατηρήθηκε στη long-term ομάδα
ή επετεύχθη ταχέως στη crossover, μετά τη χορήγηση Denosumab.
Στη ομάδα long-term η BMD συνέχισε να αυξάνει, ενώ στην ομάδα
crossover η BMD αυξήθηκε όπως ακριβώς συνέβη και στην ομάδα
long-term κατά τα πρώτα 3 χρόνια της μελέτης FREEDOM. Η συχνότητα
των καταγμάτων παρέμεινε στατιστικά χαμηλή στις ασθενείς που συνέχισαν να παίρνουν δραστικό φάρμακο, ενώ οι ασθενείς που πήραν τα πρώτα 3 χρόνια placebo, όταν πήραν το Denosumab, μειώθηκε ο κίνδυνος
κατάγματος, όπως στις ασθενείς που πήραν εξαρχής δραστικό φάρμακο
για 3 χρόνια. Η συχνότητα των παρενεργειών δεν αυξήθηκε, αλλά παρατηρήθηκαν ορισμένες περιπτώσεις με οστεονέκρωση της γνάθου και ένα
περιστατικό με άτυπο κάταγμα του ισχίου.
Η επίδραση του Denosumab στον οστικό μεταβολισμό και στην υγεία
του σκελετού γενικότερα έχει ομοιότητες με άλλα αντιοστεοαπορροφητικά
φάρμακα, όπως τα διφωσφονικά. Η μη παράλειψη βασικών γενικών κανόνων πρόληψης και θεραπείας νόσων, όπως η υγιεινή του στόματος, που
μειώνει την εμφάνιση της οστεονέκρωσης της γνάθου αλλά και ειδικών
όπως η διόρθωση των ελλειμμάτων βιταμίνης D πριν από τη χορήγηση
δραστικού φαρμάκου και η συνέχισή της κατά τη διάρκεια της θεραπείας της οστεοπόρωσης ελαχιστοποιεί την εμφάνιση μείωσης των επιπέδων
ασβεστίου σε ασθενείς με οστεοπόρωση. Όπως είναι γνωστόν η συμπληρωματική αγωγή βιταμίνης D θα πρέπει να συνδυάζεται με επαρκή λήψη
ασβεστίου είτε με τις τροφές είτε με φαρμακευτικά σκευάσματα.
Αν και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα σκευάσματα για τη θεραπεία της
οστεοπόρωσης η αναστολή του RANKL από το Denosumad φαίνεται να
επηρεάζει σημαντικά τον οστικό μεταβολισμό και να συνεχίζει να είναι
ελπιδοφόρο, αποτελεσματικό, ασφαλές, παρεντερικά χορηγούμενο φάρμακο, με πολύ καλή προσκόλληση (adherence) στη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε όλους σχεδόν τους ασθενείς και ειδικά σε όσους έχουν
μείωση της νεφρικής λειτουργίας ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμιση.
Επιπλέον φαίνεται να είναι cost-effective θεραπεία σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές θεραπείες.

Τι νεότερο στη θεραπεία της ανδρικής οστεοπόρωσης
Δ.Κ. Πατρίκος
Η οστεοπόρωση αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα υγείας. Παρότι μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο ως νόσος κυρίως των
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτε130 Οστούν

ρη έμφαση στην επίπτωσή στον ανδρικό πληθυσμό. Το Διεθνές Ίδρυμα
Οστεοπόρωσης αναφέρει ότι έως και 25% των ανδρών ηλικίας πάνω
από 50 ετών βιώνει κάποιο κάταγμα που οφείλεται στην οστεοπόρωση.
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Μάλιστα φαίνεται ότι οι άντρες που υφίστανται ένα μείζον οστεοπορωτικό
κάταγμα έχουν μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας από τις γυναίκες και
από το γενικό πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι το 2050 η επίπτωση των καταγμάτων ισχίου παγκόσμια θα αυξηθεί κατά 310%.
Οι θεραπευτικές επιλογές για την ανδρική οστεοπόρωση πρέπει
να βασίζονται στην κλινική εκτίμηση, την εκτίμηση του καταγματικού
κινδύνου, τον εργαστηριακό έλεγχο και τη μέτρηση της BMD. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν την έναρξη θεραπείας σε άνδρες πάνω
από 50 ετών με ιστορικό κατάγματος σπονδυλικής στήλης ή ισχίου, σε
όσους έχουν T-score ≤−2.5 και στους άνδρες που βρίσκονται σε μεγάλο
κίνδυνο για κάταγμα με βάση τη χαμηλή BMD και/ή κλινικούς παράγοντες κινδύνου όπως η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη με αντιανδρογόνα . Για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης υπάρχουν
αρκετές φαρμακευτικές και μη επιλογές. Η εξασφάλιση φυσιολογικών
τιμών βιταμίνης D και ικανοποιητικής πρόσληψης ασβεστίου είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Άλλες σημαντικές τροποποιούμενες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για τους άντρες
με οστεοπόρωση που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος είναι
ο περιορισμός του αλκοόλ, η διακοπή του καπνίσματος, η συντήρηση
φυσιολογικού βάρους, η φυσιολογική δυναμική άσκηση και η πρόληψη
των πτώσεων.
Οι φαρμακολογικές θεραπευτικές επιλογές για τους άντρες σε σχέση
με τις γυναίκες είναι περιορισμένες. Έτσι κάθε νέο φάρμακο που γίνεται
αποδεκτό για την θεραπεία της ανδρικής οστεοπόρωσης είναι σημαντικό.
Μέχρι πρόσφατα μόνο τα Διφωσφονικά και η Τεριπαρατίδη είχαν ένδειξη
για τη θεραπεία της ανδρικής οστεοπόρωσης.
Το Σεπτέμβριο του 2012 δόθηκε από το FDA νέα ένδειξη στο
Denosumab αυτή της θεραπείας της οστεοπόρωσης σε άνδρες. Πρόσφατα το φάρμακο πήρε την ένδειξη αυτή και στην Ευρώπη.
Το Denosumab είναι ένα πλήρως ανθρώπειο μονοκλωνικό αντίσωμα
με αντιοστεοαπορροφητικές ιδιότητες. Ήδη από τετραετίας αποτελούσε
μια σημαντική θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Ο μηχανισμός δράσης του είναι μέσω σύνδεσης με τον RANKL (συνδέτη του υποδοχέα ενεργοποιητή του πυρηνικού
παράγοντα kΒ) και αναστολής της σηματοδοτικής οδού που είναι υπεύθυνη για την ωρίμανση των οστεοκλαστών, την ενεργοποίησή και την
επιβίωσή τους. Τελικά καταστέλλει την οστική ανακατασκευή και αυξάνει
την οστική πυκνότητα τόσο στο δοκιδώδες όσο και στο φλοιώδες οστούν.
Η αποδοχή του για την θεραπεία της οστεοπόρωσης στους άντρες έγι-

νε με δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη ADAMO που έδειξε ότι το
φάρμακο είναι αποτελεσματικό στην αύξηση της οστικής πυκνότητας στο
ολικό ισχίο, τον αυχένα του μηριαίου, τον τροχαντήρα την οσφύ, και το
κάτω τριτημόριο της κερκίδας.
Η ADAMO ήταν πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο φάσης III μελέτη, που εξέτασε την αποτελεσματικότητα του Denosumab. Έλαβαν μέρος 242 άνδρες που τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1 να πάρουν είτε 60 mg denosumab ή εικονικό
φάρμακο υποδόρια κάθε 6 μήνες για 12 μήνες. Μετά το πέρας των 12
μηνών όλοι οι ασθενείς έλαβαν 60 mg denosumab υποδόρια για άλλους 12 μήνες σε ανοιχτή μελέτη. Όλοι οι ασθενείς ήταν άνδρες ηλικίας 30-85 ετών και κατά τη διάρκεια της μελέτης έπαιρναν τουλάχιστον
1000 mg ασβεστίου και τουλάχιστον 800 IU βιταμίνης D. Στην έναρξη
οι συμπεριληφθέντες ασθενείς είχαν BMD T-scores ≤−2.0 to ≥−3.5 στην
ΟΜΣΣ ή τον αυχένα του μηριαίου ή είχαν προηγούμενο μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα και BMD T-score ≤−1.0 to ≥−3.5 στην ΟΜΣΣ ή τον
αυχένα του μηριαίου. Ο κύριος καταληκτικός στόχος ήταν η μεταβολή
της BMD στην ΟΜΣΣ από την έναρξη στους 12 μήνες και δευτερεύοντες
τελικοί στόχοι ήταν η μεταβολή της BMD στις άλλες θέσεις ολικό ισχίο,
αυχένα μηριαίου, τροχαντήρα και το κάτω τριτημόριο της κερκίδας στους
12 μήνες. Μετρήθηκε επίσης η μεταβολή από την έναρξη του δείκτη CTX
την 15η μέρα ενώ τα μελετήθηκαν και δεδομένα ασφάλειας αφού αναλύθηκαν οι ανεπιθύμητες ενέργειες.
Στους 12 μήνες η μεταβολή στην BMD ΟΜΣΣ ήταν θετική και στατιστικά σημαντική κατά 5.7% από την έναρξη στην ομάδα του denosumab, σε
σχέση με 0.9% στην ομάδα του εικονικού. Η διαφορά άρχισε να γίνεται
στατιστικά σημαντική από τον 6ο μήνα. Επιπλέον το denosumab αύξησε
σημαντικά την BMD στο ολικό ισχίο (2.4% vs 0.3%, P<0.0001 vs εικονικό), αυχένα μηριαίου (2.1% vs 0.0%, P<0.0001 vs εικονικό), τροχαντήρα (3.1% vs 0.8%, P<0.0001 vs εικονικό), και στο κάτω τριτημόριο
της κερκίδος (0.6% vs −0.3%, P<0.0144 vs εικονικό). Από πλευράς
ανεπιθύμητων ενεργειών δεν διαφοροποιήθηκαν αυτές από τις ήδη γνωστές από τη μελέτη FREEDOM.
Οι μελέτες έδειξαν ότι το denosumab είναι μια αποτελεσματική και
ασφαλής επιλογή για την αντιμετώπιση της ανδρικής οστεοπόρωσης με
σημαντικά ποσοστά συμμόρφωσης των ασθενών. Παρόλα αυτά τα δεδομένα μεγαλύτερης διάρκειας μελετών αναμένονται με ενδιαφέρον τόσο
για τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα όσο και για τη μείωση του ρυθμού των καταγμάτων όπως και στις γυναίκες.
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Προφορικεσ Ανακοινωσεισ
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014, 09.00 - 10.30
Ο01 Επίδραση τρίμηνης θεραπείας με ασβέστιο και βιταμίνη D στον οστικό μεταβολισμό και στην
παραθυρεοειδική λειτουργία σε γυναίκες
Α. Πολυμέρης, Γ. Κατσούλης, Π.Δ. Παπαπέτρου
Β΄ Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Αλεξάνδρα
Σκοπός: η μελέτη της επίδρασης τρίμηνης θεραπείας με ασβέστιο
και βιταμίνη D στον οστικό μεταβολισμό και στην παραθυρεοειδική λειτουργία σε γυναίκες.
Ασθενείς-Μέθοδοι: Σε 80 υγιείς γυναίκες, 20-82 ετών (διάμ. 56,5),
προσδιορίστηκαν τα επίπεδα του Ca, P, PTH, 25(OH)D3, NTΧ, οστεοκαλσίνης (OC) και οστικής αλκαλικής φωσφατάσης (bSAP) πρίν καί μετά από
τρείς μήνες θεραπεία με 1000 mg Ca και 800 IU βιταμίνης D ημερησίως.
Αποτελέσματα:
1. Προ θεραπείας επίπεδα 25(OH)D3 >80 nmol/lt είχε το 1,3% των γυναικών και >50 nmol/lt το 30%. Μετά τη θεραπεία επίπεδα 25(OH)
D3 >80 nmol/lt είχε το 30% των γυναικών και >50 nmol/lt το 90%
(μέση αύξηση 86,9%).
2. Τα επίπεδα της 25(OH)D3 πριν την θεραπεία είχαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα αντίστοιχα μετά τη θεραπεία (r=0,42 p<0,001).

3. Δ εν διαπιστώθηκε εποχιακή στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της 25(OH)D3 τόσο πρίν (p=0,42), όσο και μετά την θεραπεία
(p=0,58).
4. Μ
 ετά τη θεραπεία σε όλο τον πληθυσμό της μελέτης, το Ca του ορού
αυξήθηκε κατά 2.3% (p=0,001) και η PTH μειώθηκε κατά 4,6%
(p=0,05).Τα NTx μειώθηκαν κατά 10,2% (p=0,01), η bSAP κατά
5,5% (p=0,05) και η OC κατά 7,2% (p=0,001).
5. Ο
 ι παραπάνω μεταβολές ήταν σημαντικώς μεγαλύτερες όταν η ανάλυση έγινε μόνο σε γυναίκες στις οποίες παρατηρήθηκε αύξηση της
25(OH)D3 μετά τη θεραπεία.
Συμπέρασμα: Φαίνεται ότι σε γυναίκες η χορήγηση αυνήθως συνιστώμενων δόσεων ασβεστίου και βιταμίνης D για σχετικώς λίγο χρονικό
διάστημα είναι ικανή να επηρεάσει θετικά την παραθυρεοειδική λειτουργία και να καταστείλει τον οστικό μεταβολισμό.

Ο02 Το προφίλ της οστικής, μυϊκής και λιπώδους μάζας παιδιών κι εφήβων με χρόνιο πνευμονικό νόσημα:
Η Ελληνική εμπειρία στην ινοκυστική νόσο
Α. Δουλγεράκη1, Α. Πετροχείλου2, Γ. Πετροχείλου1, Ι. Μονόπωλης3, Α. Καδίτης4, Σ. Ντουντουνάκης2
1
Τομέας Νοσημάτων Μεταβολισμού Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία», Αθήνα
2
Τμήμα Ινοκυστικής, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
3
Τμήμα Βιοστατιστικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
4
A’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
Σκοπός: Η μελέτη της σύστασης σώματος (body composition) σε νεαρούς ασθενείς με ινοκυστική νόσο και παγκρεατική ανεπάρκεια και η
συσχέτισή της με προγνωστικούς παράγοντες της νόσου.
Υλικό και Μέθοδοι: 101 πάσχοντες, ηλικίας 8-18.5 ετών (42 αγόρια) μελετήθηκαν με απορροφησιομετρία διπλοενεργειακής δέσμης
φωτονίων. Έγιναν μετρήσεις οσφύος και ολόσωμες, χωρίς το κεφάλι.
Κατεγράφησαν οι τιμές οστικής πυκνότητας, μυικής και λιπώδους μάζας,
σωματομετρικά στοιχεία και κλινικές πληροφορίες σχετικά με τη βαρύτητα της νόσου. Ακολούθησαν συγκρίσεις με υγιή πληθυσμό και μεταξύ
των υποομάδων των ασθενών, ανάλογα με την κλινική εικόνα.
Αποτελέσματα: 16.8% των ασθενών είχαν χαμηλό ανάστημα,
29.8% ήταν υπέρβαροι και 41.8% λεπτόσωμοι (με βάση το ποσοστό
λίπους). Η οστική πυκνότητα, διορθωμένη για το ύψος, ήταν χαμηλή
(z-score≤-2) στο 2% των ολόσωμων μετρήσεων και στο 6% των μετρή132 Οστούν

σεων οσφύος και στα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα (z-score μεταξύ -1
και -2) στο 5.9% και 12.8%, αντίστοιχα.
Οι μεταξύ των ασθενών συγκρίσεις ανέδειξαν επηρεασμένη σύσταση σώματος στους ασθενείς με ιστορικό ειλεού από μηκώνιο (χαμηλό ανάστημα, δείκτης μάζας σώματος, οστική πυκνότητα, λιπώδης και μυική μάζα), ηπατικής
νόσου (χαμηλή λιπώδης μάζα), απουσίας εξωσχολικής άσκησης (χαμηλό
ανάστημα, μυική και οστική μάζα), μετρίου βαθμού απόφραξης των αεραγωγών, βάσει σπιρομετρικών δεικτών (χαμηλό βάρος και οστική πυκνότητα)
και σακχαρώδους διαβήτη (χαμηλό ανάστημα και μυική μάζα). Iσχυρή θετική
συσχέτιση κατεγράφη μεταξύ μυικής και οστικής μάζας (r =0.61, p <0.001).
Συμπέρασμα: Η μελέτη της σύστασης σώματος σε παιδιά με ινοκυστική νόσο συμβάλλει στο σχεδιασμό πρώιμων, εξατομικευμένων παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής και στη θεραπεία, λαμβάνοντας υπ’όψιν το
κλινικό προφίλ των πασχόντων.
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Ο03 Μελέτη σύνδεσης νέων πολυμορφικών θέσεων του CER1 γονιδίου και καταγμάτων σε
οστεοπορωτικές γυναίκες
Θ. Κορομηλά1, Σ. Μπουγιουκλή2, Στ. Σαμαρά1, Π. Γεωργούλιας3, Β. Αλεπόρου-Μαρίνου1, Π. Κόλλια1, Ζ. Νταϊλιάνα2
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
2
Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

1

Σκοπός: Η οστεοπόρωση αποτελεί το συχνότερο μεταβολικό νόσημα
των οστών με ισχυρή γενετική βάση, μειωμένη οστική μάζα και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συσχέτιση
νέων πολυμορφικών θέσεων (SNPs) του CER1 γονιδίου με οστεοπορωτικά κατάγματα και βιοχημικούς δείκτες.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη του CER1 γονιδίου έγινε με PCR και
αλληλούχιση (sequencing) σε DNA 125 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Οι οστικοί δείκτες [οστεοκαλσίνη/καλσιτονίνη/αυξητικός παράγοντας ινσουλίνης (IGF-I)/παραθορμόνη (PTH)/λεπτίνη] μετρήθηκαν σε
ορό με RIA.
Αποτελέσματα: Οι τιμές της οστεοκαλσίνης και του IGF-I ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τις φυσιολογικές. Η ανάλυση του γονιδίου CER1
ανέδειξε 5 SNPs: 239C>G 61.3%, 1058G>T 62.4%, 2160A>G 61.7%,
2355A>G 51%, 2749T>C 31.5%. Οι ασθενείς με κατάγματα σπονδυλικής
στήλης έφεραν τους πολυμορφισμούς 239C>G και 1058G>T (ετεροζυγώτες-ομοζυγώτες: 5.7%-9.6% και 6.6%-1.1%, αντίστοιχα), ενώ οι πολυμορ-

φισμοί 2160A>G, 2355A>G και 2749T>C βρέθηκαν σε ετεροζυγωτία. Η
συχνότητα των SNPs στους ασθενείς με κατάγματα ισχίου ήταν η ακόλουθη: 26.2% ετεροζυγώτες-0.8% ομοζυγώτες (239C>G), 20% ετεροζυγώτες-4.4% ομοζυγώτες (2160A>G), ενώ οι T1058,G2355, C2749 SNPs
βρέθηκαν σε ετεροζυγωτία (28.6%/24.4%/18.5%, αντίστοιχα). Αν και οι
μελετώμενοι πολυμορφισμοί δεν συνδέονται σημαντικά με τα κατάγματα, οι
γυναίκες που έφεραν τους πολυμορφισμούς T1058/G2160/G2355 παρουσίαζαν υψηλότερη σύνδεση με τα κατάγματα ισχίου (OR=1.22/2.91/1.31;
95% CI=0.52-2.85/0.84-10.10/0.41-4.23, αντίστοιχα) σε σχέση με εκείνες που έφεραν τα G239/C2749 αλληλόμορφα.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι μόνο IGF-1 και οστεοκαλσίνη συνδέονται σημαντικά με την οστεοπόρωση. Επιπλέον, όλοι οι
παραπάνω πολυμορφισμοί συνδέονται για πρώτη φορά με οστεοπόρωση
στον άνθρωπο. Η παρουσία διαφορετικών SNPs του CER1 γονιδίου σε
διαφορετικούς τύπους καταγμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για
τη χρήση τους ως προγνωστικοί δείκτες.

Ο04 Απόκλιση Τ-score ισχίου και σπονδυλικής στήλης κατά τη διάγνωση οστεοπόρωσης:
Συχνότητα και παράγοντες κινδύνου
Σ. Μπουγιουκλή1, Σ. Σαμαρά2, Μ. Παπαναγιώτου1, Θ. Κορομηλά2, Μ. Χαντές1, Θ. Καραχάλιος1, Π. Κόλλια2, Ζ. Νταϊλιάνα1
1
Ορθοπαιδική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
2
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
Σκοπός: Απόκλιση στη διάγνωση της οστεοπόρωσης παρατηρείται
όταν το Τ-score ενός ασθενούς διαφέρει σημαντικά μεταξύ δύο σημείων μέτρησης, με αποτέλεσμα να εμπίπτει σε διαφορετικές διαγνωστικές
κατηγορίες με βάση την ταξινόμηση του WHO. Στόχος της παρούσας
μελέτης είναι η εκτίμηση της συχνότητας και των παραγόντων κινδύνου
εμφάνισης του εν λόγω φαινομένου με τη χρήση DEXA ισχίου και σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ).
Υλικό και Μέθοδοι: Σε 64 ασθενείς (58 γυναίκες/5 άνδρες) στους
οποίους έγινε μέτρηση οστικής πυκνότητας με DEXA ΟΜΣΣ και ισχίου,
με μέσο όρο ηλικίας 68.5 έτη, καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία,
ΒΜΙ και παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση οστεοπόρωσης. Η διαφορά των T-score κατά μία διαγνωστική κατηγορία ορίστηκε ως ελάσσων
απόκλιση, ενώ η παρουσία φυσιολογικού T-score στη μια περιοχή και
οστεοπορωτικού στη δεύτερη ορίστηκε ως μείζων απόκλιση.
Αποτελέσματα: Απόκλιση μεταξύ των T-score ισχίου και ΟΜΣΣ παρα-

τηρήθηκε στο 54% των περιπτώσεων (ελάσων: 46%, μείζων: 8%). Η πλειοψηφία (59%) των ασθενών με ελάσσονα απόκλιση παρουσίασαν χαμηλότερο T-score στο ισχίο σε σύγκριση με την ΟΜΣΣ. Το αντίθετο φαινόμενο
(T-score OMΣΣ<T-score ισχίου) παρατηρήθηκε στο 100% των ασθενών με
μείζονα απόκλιση. Μόνο το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης φάνηκε
να συσχετίζεται με την παρουσία απόκλισης T-score (p=0.03). Οι υπόλοιποι
παράγοντες (ηλικία, BMI, οστεοπορωτικό κάταγμα, ηλικία εμμηνόπαυσης,
θυρεοειδοπάθεια, σακχαρώδης διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, κορτικοστεροειδή, πρόσληψη γαλακτοκομικών, κάπνισμα) δεν παρουσίασαν
στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ασθενών.
Συμπεράσματα: Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το πρόβλημα της διαγνωστικής απόκλισης του T-score, με την επίπτωση του φαινομένου να
φτάνει το 54% στη δική μας σειρά. Η απόκλιση αυτή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων οστικής πυκνομετρίας και δυσκολίες στην προσέγγιση του ασθενούς.
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Ο05 Ανταγωνισμός της έκφρασης του RUNX2 από τη δράση γλυκοκορτικοειδών
Θ. Κορομηλά1,2, B. Frenkel3, Σ. Σαμαρά2, Β. Αλεπόρου-Μαρίνου2, Ζ. Νταϊλιάνα4, Π. Κόλλια2
Division of Biology of the CALTECH, Pasadena, USA
2
Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
3
Biochemistry & Molecular Biology, Keck School of Medicine of the USC, Los Angeles, USA
4
Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

1

Σκοπός: Τα κορτικοστεροειδή (ΚΣ) είναι ισχυρά αντιφλεγμονώδη φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη σε μια σειρά από παθολογικές
καταστάσεις. Στο φάσμα των παρενεργειών τους περιλαμβάνεται η απώλεια
οστικής μάζας-οστικής πυκνότητας (BMD) με αποτέλεσμα την ανάπτυξη δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη
του μεταγραφικού παράγοντα RUNX2, ως κύριου ρυθμιστή της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών, σε μια κυτταρική σειρά του στρώματος του μυελού
των οστών (ST2/Rx2) καθώς και σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε απομόνωση ολικού RNA από: 1) ST2/
Rx2 κύτταρα μετά τη διαφοροποίηση τους σε οστεοβλάστες και τη χορήγηση αυξανόμενης συγκέντρωσης δεξαμεθαζόνης και 2) δείγματα
περιφερικού αίματος και οστίτη ιστού 17 παθολογικών γυναικών και 23
ομάδας ελέγχου. Ο προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης του RUNX2
και γονιδίων στόχων του πραγματοποιήθηκαν με ποσοτική RT-PCR
πραγματικού χρόνου. Επιπλέον, έγινε ιστολογική χρώση με Αλκαλική

Φωσφατάση (ΑLP) για επιβεβαίωση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας.
Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με Student’s t-test.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα mRNA του RUNX2 βρέθηκαν αυξημένα
στους πάσχοντες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, τόσο στο αίμα όσο και
στον οστίτη ιστό (p<0.05), επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα στα ST2/
Runx2 κύτταρα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση της έκφρασης των
γονιδίων στόχων του RUNX2 3-12 φορές, μετά από χορήγηση διαφορετικής συγκέντρωσης κορτικοειδών στην κυτταρική σειρά (p<0.05).
Συμπεράσματα: Ο ανταγωνισμός της έκφρασης του RUNX2 με την
αύξηση της συγκέντρωσης χορηγούμενης δεξαμεθαζόνης επιφέρει αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων στόχων του RUNX2. Μελέτη ευρείας
γονιδιωματικής (Genome-wide) ανάλυσης σε ανθρώπινους οστεοβλάστες μετά από χορήγηση διαφορετικής συγκέντρωσης γλυκοκορτικοειδών, θα βοηθήσει στην πλήρη ταυτοποίηση των γονιδίων στόχων του
RUNX2 που συμμετέχουν στην εμφάνιση δευτερογενούς οστεοπόρωσης.

Ο06 Ακτινολογική εικόνα επασβέστωσης κοιλιακής αορτής και συνοδός οστεοπόρωση
Γ. Μουζόπουλος1, Α. Τσεμπελή2, Τ. Σταματάκης1
ΓΝ Ληξουρίου Μαντζαβινάτειο
2
ΓΝ Λακωνίας

1

Σκοπός: Ανάδειξη της συχνότητας εμφάνισης οστεοπόρωσης σε γυναίκες ασθενείς με ακτινολογική εικόνα επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής.
Υλικό - Μέθοδος: Στη προοπτική μελέτη μας συμμετείχαν 57 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες (ηλικίας 56±3.1 ετών), με ακτινολογικό εύρημα
επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής που προσήλθαν στο νοσοκομείο
την περίοδο 2010-2014 (ομάδα 1). Επίσης συμμετείχαν και 62 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες (ηλικίας 58±3.7 ετών) χωρίς ακτινολογικό εύρημα
επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής (ομάδα 2). Σε όλους τους συμμετέχοντες έγινε μέτρηση της οστικής πυκνότητας στο ισχίο. Υπολογίστηκε ο
σχετικός κίνδυνος συνύπαρξης οστεοπόρωσης σε ασθενείς με επασβε-
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στωμένη κοιλιακή αορτή με το στατιστικό πακέτο STATA 8.0.
Αποτελέσματα: Είκοσι δύο (38.59%) συμμετέχοντες από την ομάδα
1 και 9 (14.51%) συμμετέχοντες από την ομάδα 2 παρουσίασαν ενδεικτικές τιμές οστεοπόρωσης στη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης οστεοπόρωσης σε γυναίκες με ακτινολογική
εικόνα επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής είναι RR=2.57 [CI: 1.295.10, p=0.0069].
Συμπέρασμα: Σε νέες γυναίκες ασθενείς με ακτινολογική εικόνα
επασβέστωσης της κοιλιακής αορτής, αυξάνεται σχεδόν 2.5 φορές η
πιθανότητα συνύπαρξης οστεοπόρωσης.
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Ο07 Αξιολόγηση παχυσαρκίας μέσω του δείκτη μάζας σώματος και της διπλής απορροφησιομετρίας
ακτίνων Χ σε ασθενείς με βλάβη νωτιαίου μυελού
Ι. Διονυσιώτης, Ε. Ατσάλη, Η. Μπουρνάζος, Κ. Σταθόπουλος, Α. Παρτσινέβελος, Γρ. Σκαραντάβος, Π. Παπαγγελόπουλος
Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών και Ρευματολογίας Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα
Σκοπός: Να διερευνηθεί κατά πόσον θα πρέπει να αξιολογείται
η πιθανή ύπαρξη παχυσαρκίας μέσω δείκτη μάζας σώματος ή διπλής
απορροφησιομετρίας ακτίνων Χ σε ασθενείς με βλάβη νωτιαίου μυελού.
Υλικό-Μέθοδοι: Τριάντα ένα άτομα με πλήρη βλάβη νωτιαίου μυελού (AISA) ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το νευρολογικό επίπεδο σε
ομάδα Α (ν=16, υψηλή παραπληγία: άνωθεν του 7ου θωρακικού νευρολογικού επιπέδου) και ομάδα Β (ν=15, χαμηλή παραπληγία), σε σύγκριση με 33 υγιείς ως ομάδα ελέγχου. Για την αξιολόγηση της παχυσαρκίας
χρησιμοποιήθηκαν ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) και η ολόσωμη διπλή απορροφησιομετρία ακτίνων Χ (DXA, Norland) προκειμένου να μελετηθούν όλα τα άτομα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DXA υπολογίστηκε
το συνολικό λίπος του σώματος σε γραμμάρια (λιπώδης μάζα).
Αποτελέσματα: Οι τιμές ΔΜΣ για τον πληθυσμό των παραπληγικών ήταν στατιστικά χαμηλότερες από της ομάδας ελέγχου (23.9±3 και
26.2±4, αντίστοιχα, p=0.025) και εντός των φυσιολογικών τιμών ΔΜΣ.
Η σύγκριση όμως σύμφωνα με το νευρολογικό επίπεδο της βλάβης απο-

κάλυψε μια στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των υψηλών παραπληγικών και των μαρτύρων (22.9±2.2 και 26.1±4, αντίστοιχα, p=0.021).
Χρησιμοποιώντας DXA το λίπος βρέθηκε αυξημένο στη σύσταση του σώματος σε παραπληγικούς σε σύγκριση με μάρτυρες (23071.38±9485
και 19015±6553, αντίστοιχα, p<0.05). Η συσχέτιση του ΔΜΣ με τη λιπώδη μάζα του DXA ήταν στατιστικά σημαντική σε παραπληγικούς και μάρτυρες (r=0.57, p=0001 και r=0.73, p=0.0001, αντίστοιχα). Στους παραπληγικούς το ολικό λίπος μετρημένο με DXA ήταν αυξημένο σε κάθε
δεδομένη τιμή ΔΜΣ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (r2=0.3 και r2=0.54
αντίστοιχα). Περαιτέρω όμως ανάλυση μεταξύ των δύο παραπληγικών
ομάδων έδειξε μια σημαντική συσχέτιση του ΔΜΣ και της λιπώδους μάζας μόνο στην ομάδα χαμηλής παραπληγίας (r=0.72, p=0.004).
Συμπέρασμα: Ο ΔΜΣ που χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρηση της παχυσαρκίας αξιολογεί ανεπαρκώς τη σύσταση του σώματος και την επιρροή
των νευρολογικών επιπέδων της βλάβης. Αντιθέτως η ολόσωμη DXA δίνει
πολύτιμες πληροφορίες στο γιατρό ανεξάρτητα του επιπέδου της βλάβης.

Ο08 Η τεχνολογία συναντά την ιατρική για να μειώσει τις πτώσεις στην Ευρώπη:
Το πρόγραμμα IDONTFALL (Δεν Πέφτω)
Ι. Διονυσιώτης1, Ι. Ρωξάνης1, Τζ. Στεργίου2, Μ. Στέφα2
SingularLogic
2
Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς

1

Σκοπός: Στα πλαίσια εφαρμογής ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ο Δήμος Κηφισιάς συμμετέχει ως πιλοτικός φορέας
εφαρμογής, σε διακρατικό συγχρηματοδοτούμενο έργο με διακριτικό
τίτλο: IDONTFALL (Integrated prevention and Detection Solutions
Tailored to the population and riskf actors associated with falls Ολοκληρωμένες λύσεις για την πρόληψη και την ανίχνευση πτώσεων,
προσαρμοσμένες στον πληθυσμό και στους παράγοντες κινδύνου που
σχετίζονται με τις πτώσεις).
Υλικό - Μέθοδοι: Η Κοινωνική Μέριμνα του δήμου υλοποιεί το
«IDONTFALL» (Δεν Πέφτω), σε συνεργασία με άλλες 7 χώρες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα διαρκέσει

τρία χρόνια. Τα (70) άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αφού εξεταστούν
με μια συστοιχία νευροψυχολογικών δοκιμασιών καθώς και με ερωτηματολόγια σχετικά με τη λειτουργικότητα και την κοινωνικότητα τους,
εντάσσονται σε τρίμηνη παρέμβαση με τη μορφή ατομικών συνεδριών
γνωσιακής ή/και κινητικής εκπαίδευσης ανάλογα με την υποομάδα στην
οποία τυχαιοποιήθηκαν (24 συνεδρίες για κάθε άτομο).
Aποτελέσματα - Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα στοχεύει στο να
αναπτύξει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει προσαρμοσμένες με τις
ανάγκες των ηλικιωμένων τεχνολογικές υπηρεσίες για την πρόληψη
των πτώσεων, με την εφαρμογή προγραμμάτων φυσικής και γνωσιακής
άσκησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες
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Ο09 Διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης – η βιοχημική «ταχεία βιοψία» και η συμβολή της στην
αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και ειδικότερα της νόσου πολλαπλών
αδένων
Κ. Βαμβακίδης1, Χ. Χριστοφορίδης1, Ε. Αναστασίου1, Α. Αραμπατζή2, Α. Γαλανοπούλου3, ∆. Βλαχοδημητρόπουλος4,
Γ. Μισιχρόνης5, Γ. Τροβάς6
1
Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Κεντρική Κλινική Αθηνών
2
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Κεντρική Κλινική Αθηνών
3
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας, Κεντρική Κλινική Αθηνών
4
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Κεντρική Κλινική Αθηνών
5
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Κεντρική Κλινική Αθηνών
6
Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων «Θ.Γαροφαλλίδης», Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σκοπός: Να δειχθεί η σημασία της διεγχειρητικής μέτρησης παραθορμόνης (qPTH) στη βιοχημική ίαση των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και ειδικότερα στους ασθενείς με νόσο πολλαπλών αδένων.
Υλικό – Μέθοδος: Κατά την περίοδο 1/2010 έως 9/2014 πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα μας 94 χειρουργικές επεμβάσεις σε 94
ασθενείς (83 γυναίκες, 11 άντρες, με μ.ο ηλικίας τα 57,4 έτη, (μικρ.
29, μεγαλ. 88) με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό(ΠΥΠ) με διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης (qPTH). Ο απεικονιστικός έλεγχος
περιέλαβε υπερηχογράφημα και στους 94 ασθενείς ενώ σπινθηρογράφημα με Sestamibi σε 71 ασθενείς. Προεγχειρητική εντόπιση όλων των
παθολογικών παραθυρεοειδών κατέστη δυνατή υπερηχογραφικά σε 88
ασθενείς (88/94, 93,6%), σπινθηρογραφικά σε 59 ασθενείς (59/71,
83%), ενώ ταύτιση των ευρημάτων των δυο μεθόδων υπήρχε σε 45
ασθενείς (45/59, 76,3%). Σε όλους τους ασθενείς διενεργείτο ταχύς
προσδιορισμός της PTH (qPTH) μετά λήψη περιφερικού φλεβικού αίματος αμέσως μετά την εισαγωγή στην αναισθησία και στη συνέχεια 10 και
20 λεπτά μετά την αφαίρεση του παθολογικού παραθυρεοειδούς αδένα.
Το αφαιρεθέν υλικό υποβάλλετο σε ταχεία βιοψία. Κριτήρια βιοχημικής
ίασης αποτέλεσαν η πτώση της qPTH >50% της αρχικής τιμής ή η πτώση
στα φυσιολογικά επίπεδα 10 λεπτά μετά την αφαίρεση του παθολογικού
παραθυρεοειδικού ιστού. Σε περίπτωση με επίτευξης των ανωτέρω κριτηρίων συνεχιζόταν η διερεύνηση προς ανάδειξη κι άλλων παθολογικών
παραθυρεοειδών αδένων.

Αποτελέσματα: 78 ασθενείς (83%) έπασχαν από μονήρες αδένωμα
παραθυρεοειδούς αδένα και 14 ασθενείς από νόσο πολλαπλών αδένων
(15%). Από αυτούς οι 10 ασθενείς έπασχαν από νόσο 2 αδένων (10,6%),
1 ασθενής (1,2%) από νόσο 3 αδένων, 3 ασθενείς από νόσο 4 αδένων
(στα πλαίσια ΜΕΝ 1) (3,2%). Τέλος 2 ασθενείς έπασχαν από καρκίνο
παραθυρεοειδούς αδένα (2%). Στους ασθενείς με μονήρες αδένωμα
παραθυρεοειδούς αδένα ο μ.ο. της πτώσης της παραθορμόνης στα 10
λεπτά μετά την αφαίρεση του αδενώματος ήταν 83,3% από τη αρχική τιμή
(ελαχ.34,6 %,μεγ.97,3%), ενώ στα 20 λεπτά ήταν 90,3%(ελαχ.59,1%,
μεγ. 98,9%). Στους ασθενείς με νόσο πολλαπλών αδένων πτώση των
τιμών της qPTH εντός φυσιολογικών ορίων κατέστη δυνατή μόνο μετά
την αφαίρεση όλων των παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων. Την 1η
μετεγχειρητική ημέρα όλοι οι ασθενείς είχαν τιμές παραθορμόνης εντός
φυσιολογικών ορίων ή χαμηλότερες των κατώτερων φυσιολογικών ορίων (μ.ο. 20,3 pg/ml, ελαχ.<2,5 pg/ml, μεγ. 60,5 pg/ml).
Συμπεράσματα: Βιοχημική ίαση επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς.
Στους 14 ασθενείς με νόσο πολλαπλών αδένων η qPTH κατήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα μόνο μετά την αφαίρεση και του τελευταίου παθολογικού
παραθυρεοειδούς αδένα. Είναι προφανές ότι η qPTH μπορεί να «ανιχνεύσει»
την παρουσία εναπομείναντος παθολογικού παραθυρεοειδικού ιστού ειδικά
στις περιπτώσεις νόσου πολλαπλών αδένων. Κατά συνέπεια η qPTH κρίνεται
ως ένα πολύ αποτελεσματικό «εργαλείο» για τη διασφάλιση της επιτυχίας της
χειρουργικής αντιμετώπισης σε ασθενείς με ΠΥΠ.

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014, 09.00 - 10.00
Ο10 Μελέτη του μονοπατιού JAK/STAT μετά από μηχανοδιέγερση της πρωτεΐνης-κυτταρικού αισθητήρα
Πολυκυστίνη-1
Γ. Νταλαγιώργου1, Χ. Πιπέρη1, Ο. Γεωργοπούλου2, Χ. Αδαμόπουλος1, Κ.Α. Παπαβασιλείου1, Α. Σπυροπούλου1,
Α.Γ. Παπαβασιλείου1, Ε.Κ. Μπάσδρα1
1
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Μονάδα Κυτταρικής και Μοριακής Εμβιομηχανικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
2
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της βιολογικής
σημασίας της μηχανοευαίσθητης πρωτεϊνης Πολυκυστίνη-1 (Polycystin,
PC1) σε ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα, συσχετίζοντας τον πιθανό
ρόλο της στη μηχανoεπαγόμενη οστεογένεση με τη ρύθμιση του σηματοδοτικού μονοπατιού JAK/STAT.
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Υλικό και Μέθοδοι: Οι μοριακές μέθοδοι FACS, IF, Western immunoblot
και TransAM ELISA χρησιμοποιήθηκαν σε εκχυλίσματα από πρωτογενή ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα που εκφράζουν PC1 και υποβλήθηκαν σε
μηχανική διέγερση (0-6 ώρες). Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν οστεοβλαστικά κύτταρα προ-επωασμένα με ανασταλτικό αντίσωμα έναντι τμήματος της
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PC1 και/ή με αναστολέα του μεταγραφικού παράγοντα STAT3.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αύξηση της ποσότητας της ενεργού
(φωσφορυλιωμένης) μορφής του STAT3 (p-STAT3) μετά από μισή και
μια ώρα εφαρμογής μηχανικής διέγερσης, ενώ καταγράφηκε μείωση
στις έξι ώρες. Αντίστροφα, παρατηρήθηκε ελάττωση της ποσότητας της
ανενεργού (αποφωσφορυλιωμένης) μορφής, STAT3. Επιπλέον, επώαση των κυττάρων για τρεις ώρες πριν την εφαρμογή μηχανικής διέγερσης με τους δυο προαναφερθέντες αναστολείς απέτρεψε την παρατηρού-

μενη αύξηση του ενεργού STAT3 (p-STAT3).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν τη διαμεσολάβηση
της μηχανοευαίσθητης πρωτεΐνης PC1 στην ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού JAK/STAT μετά από μηχανοδιέγερση των οστεοβλαστών, και τη δυνητική ρύθμιση οστεοβλαστικών γονιδίων. Η διερεύνηση
των μηχανισμών δράσης της PC1 στη μηχανοεπαγόμενη οστεοβλαστική
διαφοροποίηση είναι σημαντική για την αποσαφήνιση του ρόλου των πολυκυστινών σε παθοφυσιολογίες του οστίτη ιστού.

Ο11 Επίδραση της ηλικίας στο σπογγώδες οστούν της κνήμης:
Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT)
Κ. Σταθόπουλος¹, Α.Β. Ζούμπος¹, Ν. Παπαϊωάννου², Δ. Μαστρόκαλος¹, Π. Παπαγγελόπουλος¹, Γ. Σκαραντάβος¹
1
Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα
2
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης”, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα
Σκοπός: Διερευνήσαμε τις ποσοτικές διαφορές μάζας και ογκομετρικής
οστικής πυκνότητας σπογγώδους οστού κνήμης γυναικών ηλικίας 20-79
ετών με χρήση περιφερικής ποσοτικής αξονικής τομογραφίας (pQCT).
Υλικό και Μέθοδος: Εξετάσαμε 303 γυναίκες 20-79χ, οι οποίες
χωρίστηκαν σε 6 ηλικιακές ομάδες ανά δεκαετία (20-29χ, 30-39χ, 4048χ, 49-59χ, 60-69χ, 70-79χ), και σε 2 ομάδες αθροιστικά με κριτήριο
την έμμηνο ρύση: προ-εμμηνοπαυσιακές (20-48χ) - μετεμεμμηνοπαυσιακές (49-79χ). Κριτήρια ένταξης: 1) Φυσιολογική εμμηναρχή. 2) Εμμηνόπαυση>48χ. 3)Φυσιολογική κινητικότητα. Κριτήρια αποκλεισμού:
1) Οποιαδήποτε πάθηση ή λήψη φαρμάκων που επηρρεάζει την οστική
αντοχή. 2) Ιστορικό καταγμάτων χαμηλής ενέργειας ή κνήμης. 3) Ιστορικό λήψης φαρμάκων για οποιοδήποτε μεταβολικό νόσημα. Σε όλες
πραγματοποιήθηκε μια εξέταση pQCT και ελήφθησαν 4 ακτινολογικές
τομές στο 4%, 14%, 38% και 66% του μήκους της κνήμης αντίστοιχα.
Για το σπογγώδες οστούν αξιολογήθηκε αποκλειστικά η τομή 4% και οι
παράμετροι μάζα (mg) και οστική πυκνότητα (mg/cm³) σπογγώδους.
Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση, και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως p<0,05.
Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 84 προ-εμμηνοπαυσιακές
(20-29χ Ν=23, 30-39χ Ν=20, 40-48χ Ν= 41) και 219 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (49-59χ Ν=79, 60-69χ Ν= 81, 70-79χ Ν= 53). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων στο δείκτη βάρους σώματος
(ΒΜΙ) ή το μήκος κνήμης (p=0,278). Η ομάδα προ-εμμηνοπαυσιακών
γυναικών παρουσίασε σημαντικά υψηλότερη οστική μάζα καιπυκνότητα
σπογγώδους σε σύγκριση με μετεμμηνοπαυσιακές (p<0,000). Μεγαλύτερη οστική μάζα και πυκνότητα σπογγώδους μετρήθηκε στις γυναίκες
ηλικίας 20-29χκαι μικρότερη στις γυναίκες 70-79χ (p<0,000). Οι γυναί-

κες 20-29χ είχαν σημαντικά μεγαλύτερη μάζα σπογγώδους συγκριτικά
με όλες τις ομάδες (vs 30-39 χ p=0,01, vs 40-48χ p=0,003, vs 49-59χ
p<0,000, vs 60-69χ p<0,000) και αντίστοιχες διαφορές παρατηρήθηκαν και ως προς την οστική πυκνότητα.Οι γυναίκες 30-39χ και 40-48χ
δεν είχαν διαφορές μεταξύ τους ως προς την οστική μάζα και πυκνότητα
σπογγώδους (p=1,000). Οιγυναίκες 49-59χ εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερηπυκνότητα σπογγώδους vs 60-69χ (p=0,039) και vs 70-79χ
(p<0,000). Τέλος, οι γυναίκες 60-69χ είχαν σημαντικά υψηλότερη μάζα
(p=0,005) καιπυκνότητα σπογγώδους(p<0,000) vs 70-79χ.
Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας μας:
1. Η
 μέγιστη οστική μάζα και ογκομετρική πυκνότητα σπογγώδους οστού
κνήμης στις γυναίκες βρέθηκε ότι αποκτάται τη δεκαετία 20-29χ.
2. Η
 οστική μάζα σπογγώδους στην κνήμη βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη στις γυναίκες 20-29χ vs 30-39χ και 40-48χ [Δm= 19- 21%,
p=0,01 και p=0,003 αντίστοιχα].
3. Η
 οστική μάζα και οστική πυκνότητα σπογγώδους οστού δεν παρουσίασε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιών 30-39χ και 40-48χ.
4. Η
 ομάδα προ-εμμηνοπαυσιακών γυναικών παρουσίασε σημαντικά
υψηλότερη οστική μάζα και πυκνότητα σπογγώδους συγκριτικά με την
ομάδα των μετεμμηνοπαυσιακών (p<0,000).
5. Μ
 ετά τα 49 έτη και ανά δεκαετία ηλικίας παρατηρήθηκε σημαντικά
υψηλότερη οστικήπυκνότητα σπογγώδους στις νεώτερες συγκριτικά
με μεγαλύτερες γυναίκες (49-59χ vs 60-69χ p=0,039, 49-59χ vs 7079χ p<0,000, 60-69χ vs 70-79χ p<0,000).
6. Μ
 ετά την ηλικία των 70 ετών παρατηρούνται οι χαμηλότερες τιμές μάζας και οστικής πυκνότητας σπογγώδους οστού κνήμης σε σύγκριση
με όλες τις ηλικιακές ομάδες.
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Ο12 Ασυμφωνία τιμών μέτρησης οστικής πυκνότητας μεταξύ ισχίου και ΟΜΣΣ. Αιτιολογικοί παράγοντες
Α. Τσεμπελή1, Γ. Μουζόπουλος2, Τ. Σταματάκης2
ΓΝ Λακωνίας
2
ΓΝ Ληξουρίου Μαντζαβινάτειο

1

Σκοπός: Ανάδειξη της συχνότητας εμφάνισης σημαντικής ασυμφωνίας μεταξύ της μέτρησης οστικής πυκνότητας στο ισχίο και στη ΣΣ και
καθορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή τη διαφορά.
Υλικό - Μέθοδος: Έγινε συλλογή δημογραφικών - ανθρωπομετρικών στοιχείων καθώς και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης
οστεοπόρωσης (χρονική στιγμή εμμηνόπαυσης, ρευματοειδής αρθρίτις, διαβήτης, κάπνισμα, αλκοόλ, ιστορικό κατάγματος) 122 γυναικών
ασθενών (ηλικίας 75±5.1 ετών) που υπεβλήθησαν σε μέτρηση οστικής
πυκνότητας στο ισχίο και την ΟΜΣΣ με τη μέθοδο DEXA κατά την περίοδο
2012-2014. Υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης σημαντικής ασυμφωνίας δηλαδή καταγραφή φυσιολογικών επιπέδων μέτρησης στη μια εστία
εξέτασης και καταγραφή οστεοπόρωσης στην άλλη, σύμφωνα με τον ορι-

σμό του Π.Ο.Υ. Εφαρμόστηκαν οι αρχές της ανάλυσης παλινδρόμησης
για τον καθορισμό των παραγόντων κινδύνου που πιθανόν συμβάλλουν
στην εμφάνιση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών. Η στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πακέτο STATA 8.0.
Αποτελέσματα: Οκτώ (6.55%) ασθενείς παρουσίασαν σημαντική
ασυμφωνία μεταξύ των τιμών μέτρησης οστικής πυκνότητας στο ισχίο και
την ΟΜΣΣ. Από τους παράγοντες κινδύνου μόνο η παχυσαρκία [OR=3.2,
I.C.95%=1.12-7.4, P<0.01] βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με την εμφάνιση ασυμφωνίας των τιμών.
Συμπέρασμα: Είναι πιθανή η εμφάνιση σημαντικής ασυμφωνίας
μεταξύ της μέτρησης οστικής πυκνότητας στο ισχίο και στη ΣΣ, ιδίως σε
παχύσαρκους ασθενείς.

Ο13 Επίδραση της ηλικίας στην οστική μάζα και πυκνότητα του φλοιώδους οστού της κνήμης:
Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT)
Κ. Σταθόπουλος¹, Α.Β. Ζούμπος¹, Ν. Παπαϊωάννου², Δ. Μαστρόκαλος¹, Π. Παπαγγελόπουλος¹, Γ. Σκαραντάβος¹
1
Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα
2
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος “Θ. Γαροφαλίδης”, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Αθήνα
Σκοπός: Διερευνήσαμε τις ποσοτικές διαφορές μάζας και ογκομετρικής
οστικής πυκνότητας φλοιώδους οστού κνήμης γυναικών ηλικίας 20-79 ετών
με χρήση περιφερικής ποσοτικής αξονικής τομογραφίας (pQCT).
Υλικό και Μέθοδος: Εξετάσαμε 303 γυναίκες 20-79χ, οι οποίες χωρίστηκαν σε 6 ηλικιακές ομάδες ανά δεκαετία (20-29χ, 30-39χ, 40-48χ,
49-59χ, 60-69χ, 70-79χ), και σε 2 ομάδες αθροιστικά με κριτήριο την
έμμηνο ρύση: προ-εμμηνοπαυσιακές (20-48χ) - μετεμεμμηνοπαυσιακές
(49-79χ). Κριτήρια ένταξης: 1) Φυσιολογική εμμηναρχή 2) Εμμηνόπαυση>48χ 3)Φυσιολογική κινητικότητα. Κριτήρια αποκλεισμού: 1) Οποιαδήποτε πάθηση ή λήψη φαρμάκων που επηρρεάζει την οστική αντοχή. 2)
Ιστορικό καταγμάτων χαμηλής ενέργειας ή κνήμης. 3) Ιστορικό λήψης
φαρμάκων για οποιοδήποτε μεταβολικό νόσημα. Σε όλες πραγματοποιήθηκε μια εξέταση pQCT και ελήφθησαν 4 ακτινολογικές τομές στο 4%,
14%, 38% και 66% του μήκους της κνήμης αντίστοιχα. Για το φλοιώδες
οστούν αξιολογήθηκαν οι τομές 14% και 38%, και οι παράμετροι μάζα
(mg) και οστική πυκνότητα (mg/cm³) φλοιώδους. Πραγματοποιήθηκε
στατιστική ανάλυση, και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε
ως p<0,05.
Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 84 προ-εμμηνοπαυσιακές
(20-29χ Ν=23, 30-39χ Ν= 20, 40-48χ Ν=41) και 219 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (49-59χ Ν=79, 60-69χ Ν=81, 70-79χ Ν=53). Δεν
παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων στο δείκτη βάρους σώματος (ΒΜΙ) ή το μήκος κνήμης (p=0,278). Και στις 2 τομές, οι προεμμηνοπαυσιακές παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη οστική μάζα και
πυκνότητα φλοιώδους σε σύγκριση με μετεμμηνοπαυσιακές (p<0,000).
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Και στις 2 τομές, υψηλότερες τιμές μάζας και πυκνότητας παρατηρήθηκαν εξίσου στις ηλικίες 20-29χ και 30-39χ, χωρίς διαφορές μεταξύ τους
ή με την ομάδα 40-48χ, με μόνη εξαίρεση την τομή 38% όπου οι γυναίκες 30-39χ παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη πυκνότητα φλοιώδους
vs 40-48χ (1238,80±38,92 vs 1187,32±38,74, p<0,000). Και στις 2
τομές, οι ομάδες των νεώτερων ηλικιακά γυναικών (20-29χ, 30-39χ,
40-48χ) εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερη οστική μάζα φλοιώδους vs
60-69χ και 70-79χ (συνολικό p<0,008). Τέλος, και στις 2 τομές, οι γυναίκες 40-48χ είχαν σημαντικά υψηλότερη μάζα φλοιώδους κατά 20,45
- 33% vs 70-79χ (p<0,000).
Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας μας:
1. Γυναίκες 20-29χ και 30-39χ παρουσίασαν εξίσου υψηλότερες τιμές
μάζας και οστικής πυκνότητας φλοιώδους συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.
2. Η οστική μάζα φλοιώδους στην κνήμη βρέθηκε ότι δεν παρουσιάζει
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ γυναικών νεώτερων ηλικιακών
ομάδων (20-29χ, 30-39χ και 40-48χ).
3. Η οστική μάζα και πυκνότητα φλοιώδους κνήμης βρέθηκαν σημαντικά
υψηλότερες στις προ-εμμηνοπαυσιακές σε σύγκριση με μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (p<0,000).
4. Κάθε ηλικιακή ομάδα νεώτερων γυναικών (20-29χ, 30-39χ, 40-48χ)
παρουσίασε σημαντικά υψηλότερη οστική μάζα φλοιώδους οστού σε
σύγκριση με γυναίκες 60-69χ και 70-79χ (p<0.008).
5. Γυναίκες ηλικίας 40-48χ είχαν υψηλότερη μάζα φλοιώδους κατά
20,45 - 33% συγκριτικά με γυναίκες 70-79χ (p<0,000).

22o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.)

Ο14 Επίδραση της ηλικίας στις παράμετρους γεωμετρίας και αρχιτεκτονικής του οστού της κνήμης:
Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT)
Κ. Σταθόπουλος, Γ. Σκαραντάβος
Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα
Σκοπός: Διερευνήσαμε τις ποσοτικές διαφορές παραμέτρων γεωμετρίας και αρχιτεκτονικής του οστού της κνήμης γυναικών ηλικίας 20-79
ετών με χρήση περιφερικής ποσοτικής αξονικής τομογραφίας (pQCT).
Υλικό και Μέθοδος: Εξετάσαμε 303 γυναίκες 20-79χ, οι οποίες χωρίστηκαν σε 6 ηλικιακές ομάδες ανά δεκαετία (20-29χ, 30-39χ, 40-48χ,
49-59χ, 60-69χ, 70-79χ). Κριτήρια ένταξης: 1) Φυσιολογική εμμηναρχή.
2) Εμμηνόπαυση >48χ. 3)Φυσιολογική κινητικότητα. Κριτήρια αποκλεισμού: 1) Οποιαδήποτε πάθηση ή λήψη φαρμάκων που επηρρεάζει την
οστική αντοχή. 2) Ιστορικό καταγμάτων χαμηλής ενέργειας ή κνήμης.
3) Ιστορικό λήψης φαρμάκων για οποιοδήποτε μεταβολικό νόσημα. Σε όλες
πραγματοποιήθηκε μια εξέταση pQCT και ελήφθησαν 4 ακτινολογικές τομές στο 4%, 14%, 38% και 66% του μήκους της κνήμης αντίστοιχα. Για
αξιολόγηση των παραμέτρων γεωμετρίας και αρχιτεκτονικής επιλέξαμε
την τομή 38%, και συγκεκριμμένα τις μεταβλητές ολική επιφάνεια οστού
(mm²), επιφάνεια φλοιώδους οστού (mm²), περιοστική περίμετρο (mm),
ενδοστική περίμετρο (mm), και πάχος φλοιού (mm). Εξετάστηκαν επίσης
συγκριτικά στην ίδια τομή οι παράμετροι ολική μάζα (mg) και μάζα φλοιώδους οστού (mg). Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση, και το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως p<0,05.
Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 84 προ-εμμηνοπαυσιακές
(20-29χ Ν=23, 30-39χ Ν= 20, 40-48χ Ν=41) και 219 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (49-59χ Ν=79, 60-69χ Ν=81, 70-79χ Ν=53). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων στο δείκτη βάρους σώματος
(ΒΜΙ) ή το μήκος κνήμης (p=0,278). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την ολική επιφάνεια οστού και την περιοστική

περίμετρο, αν και η ομάδα 70-79χ παρουσίασε τις μεγαλύτερες τιμές σε
σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες. Η επιφάνεια φλοιού βρέθηκε σημαντικά
μικρότερη στην ομάδα 70-79x σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες (20-29
vs 70-79 p=0,001, 30-39 vs 70-79 p=0,001, 40-48 vs 70-79 p<0,000,
49-59 vs 70-79 p<0,000, 60-69 vs 70-79 p=0,012). Η ενδοστική περίμετρος βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα 70-79χ σε σύγκριση
με τις υπόλοιπες (p≤0,001). Το πάχος φλοιού βρέθηκε μεγαλύτερο στην
ομάδα 20-29χ και μικρότερο στις γυναίκες 70-79χ (p<0,000), και σε
όλες οι νεώτερες ηλικιακές ομάδες σε σύγκριση με γυναίκες 49-59χ
και μεγαλύτερες.
Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας μας:
1. Η ολική επιφάνεια οστού και η περιοστική περίμετρος βρέθηκαν μεγαλύτερες στην ηλικία 70-79χ συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες, χωρίς
όμως στατιστική σημαντικότητα.
2. Η ενδοστική περίμετρος βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα
70-79χ συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες (p≤0,001), γεγονός που ερμηνεύει την αύξηση του μυελικού χώρου σε βάρος του φλοιού.
3. Η επιφάνεια του φλοιού, βρέθηκε σημαντικά μικρότερη στην ηλικία
70-79χ ως προς όλες τις υπόλοιπες, γεγονός συμβατό με την αύξηση
της ενδοστικής περιμέτρου (και επομένως την ενδοστική απορρόφηση) που παρατηρήθηκε.
4. Το πάχος φλοιού βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες 20-29χ και σημαντικά χαμηλότερο προοδευτικά σε όλες τις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, λαμβάνοντας τη χαμηλότερη (μέση)
τιμή στην ομάδα 70-79χ.

Ο15 Οστεοπόρωση και αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
Ι. Κώστογλου-Αθανασίου1, Α. Τζαναβάρη2, Ν. Καλαΐτσεβα2, Θ. Μπαντή2, Π. Αθανασίου2
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝ Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
2
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

1

Η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) είναι συστηματική αυτοάνοση φλεγμονώδης νόσος του συνδετικού ιστού που προσβάλλει τις
ενθέσεις και μπορεί να προκαλεί οστεοπόρωση.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της οστικής μάζας
ασθενών με ΑΣ.
Μέθοδοι: Σε ομάδα 61 ασθενών, 47 άνδρες και 14 γυναίκες με ΑΣ,
ηλικίας 28-78 ετών (mean±SEM) 53.15±1.45 έτη, με διάρκεια νόσου
2-40 έτη (mean±SEM) 16.6±1.3 έτη, μετρήθηκε η οστική πυκνότητα σε
3 σημεία του σκελετού, ΟΜΣΣ, αριστερό και δεξιό ισχίο με DEXA. Ο δείκτης BASDAI ήταν 2.0-8.8 (mean±SEM) 4.8±0.6, 4.98±0.6 και 4.1±1.6
στους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα. Η στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS19.
Αποτελέσματα: Η οστική πυκνότητα των ασθενών στην ΟΜΣΣ
όπως αυτή εκτιμήθηκε με το Τ score ήταν -2.34±0.19 (mean±SEM)

και στο αριστερό ισχίο -2.1±0.13. Η οστική πυκνότητα των ανδρών ήταν
-2.51±0.24 στην ΟΜΣΣ και -2.12±0.15 στο αριστερό ισχίο και των γυναικών -1.84±0.31 και -2.0±0.23 στην ΟΜΣΣ και στο αριστερό ισχίο,
αντίστοιχα. Μεταξύ των ανδρών 24 είχαν οστεοπόρωση, 15 οστεοπενία
και 8 φυσιολογική οστική πυκνότητα. Μεταξύ των γυναικών 9 είχαν οστεοπόρωση, 2 οστεοπενία και 3 φυσιολογική οστική πυκνότητα.
Συμπέρασμα: Η ΑΣ φαίνεται να προσβάλλει το οστούν και να σχετίζεται με την ελάττωση της οστικής μάζας και την εμφάνιση οστεοπόρωσης
και οστεοπενίας στους άνδρες και γυναίκες ασθενείς. Στην εργασία αυτή
φαίνεται ότι η ΑΣ προσβάλλει περισσότερο και βαρύτερα τους άνδρες,
όπως προκύπτει από τον αριθμό των προσβαλλομένων ασθενών και το
δείκτη ενεργότητας της νόσου και προσβάλλει βαρύτερα το οστούν στους
άνδρες προκαλώντας οστεοπόρωση καθ’ υπεροχήν της σπονδυλικής
στήλης.
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Hλεκτρονικα Αναρτημενεσ Ανακοινωσεισ (Ε-Posters)
P01 Συχνότητα χειρουργηθέντων καταγμάτων ισχίου κατά την περίοδο 2000-2013
Ι. Συρίκας, Γ. Νίττης, Α. Καραβέλης, Α. Μπιτόπουλος, Ν. Βαρελτζίδης, Ε. Τσαρίδης, Σ. Σαρικλόγλου
Ορθοπαιδική Kλινική Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
Σκοπός: Η μελέτη του αριθμού των καταγμάτων ισχίου τα οποία αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά στην κλινική μας κατά τα έτη 2000-2013
Υλικό - Mέθοδος: Μελετήσαμε τον αριθμό των καταγμάτων ισχίου
που χειρουργήθηκαν στην κλινική μας ανά έτος κατά την περίοδο 20002013.Τα ταξινομήσαμε με βάση το είδος του κατάγματος και την μέθοδο
αντιμετώπισης. Μετρήσαμε την αριθμητική και ποσοστιαία διαφορά ανά
έτος του αριθμού αυτών των καταγμάτων αλλά και το ποσοστό που καταλαμβάνει ανά έτος στον χειρουργικό χρόνο της κλινικής μας η αντιμετώπισή τους.

Αποτελέσματα: Παρατηρείται σημαντική αύξηση των χειρουργηθέντων καταγμάτων του ισχίου, που το 2013 σε σχέση με το 2000 προσεγγίζει το 65%.
Συμπέρασμα: Η συχνότητα των καταγμάτων του ισχίου σημείωσε
κατά τα τελευταία 13 έτη σημαντική αύξηση . Ο χειρουργικός χρόνος
που απαιτεί η αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της κλινικής μας κάτι που δημιουργεί
σημαντικό έλλειμμα χειρουργικού χρόνου για την λοιπή χειρουργική
δραστηριότητα της κλινικής.

P02 Αξιολόγηση δύο δεικτών για την ανίχνευση της επίδρασης της ιδιοπαθούς υπερασβεστιουρίας
στην οστική πυκνότητα
Α. Μυλωνάκης1, Μ. Πέππα1, Ν. Κουτσομητόπουλος1, Ε. Γαρόφλος1, Σ.Α. Ράπτης2, Γ. Δημητριάδης1, Δ. Χατζηδάκης1
Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική – Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
2
Εθνικό Κέντρο Διαβήτη

1

Η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία (IY) θεωρείται παράγοντας κινδύνου
ανάπτυξης οστεοπόρωσης.
Σκοπός: Η αξιολόγηση του ασβεστίου ούρων 24ώρου [(A24)>4
mg/kg] έναντι του λόγου ασβέστιο/κρεατινίνη ούρων 24ώρου [(Α/
Κ24)>0,2], για την ανάδειξη των οστικών συνεπειών της πάθησης.
Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν 309 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες,
89 με εμμηνόπαυση πριν (ΠΕΜ) και 220 μετά (ΚΕΜ) την ηλικία των 45. Όλες
ήταν υγιείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, ηλικίας κάτω των 65, χωρίς
παθήσεις υπεύθυνες για υπερασβεστιουρία και δεν ελάμβαναν αγωγή επιδρώσα στα οστά. Η οστική πυκνότητα (ΟΠ) μετρήθηκε στους Ο1-Ο4 σπονδύλους (ΟΣ), το ολικό ισχίο (ΟΙ) και τον αυχένα του μηριαίου (ΑΜ) (Z-scores).
Αποτελέσματα: Ο παθολογικός δείκτης Α24 ανίχνευσε 43 γυναίκες
με IY (14%), ενώ το Α/Κ24 79 (26%). Η συχνότητα της ΙΥ δεν διέφερε
σημαντικά στις δύο ομάδες γυναικών. Στις ΚΕΜ με παθολογικό Α24 ανα-
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δείχθηκε σημαντικά μειωμένη ΟΠ μόνο στο ΟΙ (p<0,05). Το παθολογικό
Α/Κ 24 δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές ΟΠ σε καμία ανατομική θέση.
Στις ΠΕΜ δεν ανιχνεύθηκε σημαντική διαφορά των ΟΠ βάσει οποιουδήποτε δείκτη. Στο σύνολο των 309 γυναικών δεν διαπιστώθηκε σημαντική
συσχέτιση μεταξύ των ΟΠ όλων των ανατομικών θέσεων και των δεικτών
ΙΥ. Μόνο στις ΚΕΜ με παθολογικό Α24 ανιχνεύθηκε σημαντική αρνητική
συσχέτιση του Α24 με το Z-score του ΟΙ (r=-0,52, p<0,01).
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη δεν αναδείχθηκε σημαντική
επίδραση της ΙΥ στην ΟΠ των ΟΣ και του ΑΜ μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Μόνο ο παθολογικός δείκτης Α24 φαίνεται να αναδεικνύει μια βλαπτική επίδραση της ΙΥ στην ΟΠ του ΟΙ. Το παθολογικό Α24 εμφανίζεται
με σημαντικά μικρότερη συχνότητα έναντι του Α/Κ 24 και σε κλινικό επίπεδο φαίνεται καταλληλότερο για την ανίχνευση μετεμμηνοπαυσιακών
γυναικών με ΙΥ που απειλεί την οστική τους πυκνότητα.
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P03 Η σημασία της μέτρησης της οστικής πυκνότητας στη διαφοροδιάγνωση αυτόματων σπονδυλικών
καταγμάτων
Γ. Μουζόπουλος1, Α. Τσεμπελή2, Τ. Σταματάκης1
ΓΝ Ληξουρίου “Μαντζαβινάτειο”
2
ΓΝ Λακωνίας

1

Σκοπός: Ανάδειξη της αξίας της μέτρησης οστικής πυκνότητας στη
διαγνωστική προσέγγιση αυτόματων σπονδυλικών καταγμάτων για τη διάκριση μεταξύ οστεοπορωτικών και νεοπλασματικών καταγμάτων.
Υλικό - Μέθοδος: Στη προοπτική μελέτη μας συμμετείχαν 17 ασθενείς (άνδρες, ηλικίας 76±5.1 ετών), που υπέστησαν αιφνίδιο κάταγμα
σπονδύλου ΘΜΣΣ, χωρίς ιστορικό κάκωσης ή πρωτοπαθούς νεοπλασίας, κατά την περίοδο 2004-2014.
Για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ οστεοπορωτικού ή νεοπλασματικού
κατάγματος, όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε μέτρηση της οστικής πυκνότητας της ΟΜΣΣ και του ισχίου καθώς και σε μαγνητική τομογραφία ΘΜΣΣ.
Έγινε καταγραφή των αποτελεσμάτων των δυο εξετάσεων και καθορίστηκε ο
σχετικός κίνδυνος ύπαρξης νεοπλασματικού κατάγματος όταν η μέτρηση της

οστικής πυκνότητας είναι φυσιολογική, με το στατιστικό πακέτο STATA 8.0.
Αποτελέσματα: Έντεκα ασθενείς παρουσίασαν φυσιολογικές τιμές
στην μέτρηση της οστικής πυκνότητας και σε 7 (63.6%) από αυτούς η
μαγνητική τομογραφία ανέδειξε νεοπλασματικής αιτιολογίας κάταγμα.
Έξι ασθενείς παρουσίασαν παθολογικές τιμές στην μέτρηση της οστικής
πυκνότητας και σε 2 (33.3%) από αυτούς η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε νεοπλασματικής αιτιολογίας κάταγμα. Ο σχετικός κίνδυνος ύπαρξης νεοπλασματικού κατάγματος όταν η μέτρηση οστικής πυκνότητας
παρουσιάζει φυσιολογικές τιμές είναι RR=1.9 [95% CI (0.52-6,44).
Συμπέρασμα: Σε άνδρες ασθενείς που υπέστησαν αυτόματο σπονδυλικό κάταγμα αυξάνεται σχεδόν 2 φορές η πιθανότητα νεοπλασίας
όταν η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι φυσιολογική.

P04 Οστεοπόρωση σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση και δακτυλικά έλκη
Ι. Κώστογλου-Αθανασίου1, Α. Τζαναβάρη2, Α. Σπυρίδης2, Ν. Καλαΐτσεβα2, Μ. Κωστόπουλος2, Θ. Μπαντή2, Π. Αθανασίου2
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
2
Ρευματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

1

Η συστηματική σκλήρυνση είναι συστηματική νόσος του συνδετικού
ιστού που χαρακτηρίζεται από προσβολή του δέρματος, των πνευμόνων
και άλλων οργάνων. Η σχέση της συστηματικής σκλήρυνσης με την οστεοπόρωση είναι άγνωστη, αλλά υπάρχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις που
άπτονται του προβλήματος (Omair et al, Clin Exp Rheumatol 2013).
Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της οστικής μάζας σε ομάδα
ασθενών με συστηματική σκλήρυνση και δακτυλικά έλκη.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 10 ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση (9
γυναίκες και 1 άνδρας). Οι ασθενείς είχαν διαγνωσμένη συστηματική
σκλήρυνση και έφεραν δακτυλικά έλκη. Στους ασθενείς έγινε πλήρης
κλινικός και παρακλινικός έλεγχος και μετρήθηκε η οστική πυκνότητα
στη σπονδυλική στήλη και στο ισχίο και τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3.

Αποτελέσματα: Στην ομάδα των ασθενών με συστηματική σκλήρυνση, 5
γυναίκες και 1 άνδρας είχαν οστεοπόρωση και 2 γυναίκες είχαν οστεοπενία.
Συμπεράσματα: Η οστεοπόρωση φαίνεται ότι είναι κύρια εξωαρθρική οστική εκδήλωση των αυτοανόσων νοσημάτων του συνδετικού ιστού.
Φαίνεται, από τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας αλλά και από
πρόσφατες δημοσιεύσεις ότι μπορεί να παρατηρείται οστεοπόρωση σε
ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση (Atteritano et al, PLoS One 2013).
Η αιτιολογία της οστεοπόρωσης στους ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση και δακτυλικά έλκη δεν είναι γνωστή. Μπορεί να είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας, μπορεί να οφείλεται σε αυτή καθ’ εαυτή τη νόσο που
προσβάλλει το συνδετικό ιστό και επομένως μπορεί να προσβάλλει και το
οστούν ή μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη της βιταμίνης D.

P05 Περιορισμοί της εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης του κινδύνου κατάγματος FRAX για την
ανάγκη διενέργειας DEXA στον πληθυσμό
Χ. Λυρτζής1, Α. Βαβάκας2
Ορθοπαιδικός, Κιλκίς
2
Γενικός Ιατρός, Π.Ι.Καμπάνη

1

Σκοπός: Η κλίμακα FRAX, που αναπτύχθηκε από τον ΠΟΥ, είναι μια
κλινική κλίμακα αξιολόγησης του δεκαετούς κινδύνου κατάγματος, καθώς και της ανάγκης διενέργειας DEXA. Ορίστηκε ένα ανώτερο και ένα

κατώτερο όριο, εκτός των οποίων η DEXA δεν κρίνεται απαραίτητη. Τα
όρια αυτά ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία από 6-9% στα 50 έτη και
φθάνουν στο 18-36% στα 80 έτη. Σε τιμές μικρότερες επανεκτιμώνται οι
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ασθενείς σε 1 έτος και σε μεγαλύτερες λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, χωρίς την ανάγκη διενέργειας DEXA. Σκοπός της εργασίας ήταν η
εκτίμηση των περιορισμών της εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης
του κινδύνου κατάγματος FRAX για την ανάγκη διενέργειας DEXA σε
ασθενείς που κινδυνεύουν από οστεοπόρωση.
Υλικό - Μέθοδος: Υπολογίσαμε τον κίνδυνο μείζονος κατάγματος με
την κλίμακα FRAX αναδρομικά σε 78 ασθενείς με διεγνωσμένη οστεοπόρωση και τιμές T-score <-2,5, στους οποίους δεν εφαρμόστηκε πριν τη
μέτρηση η κλίμακα FRAX για την εκτίμηση της ανάγκης διενέργειας DEXA.
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Αποτελέσματα: Από τους 78 ασθενείς με διεγνωσμένη οστεοπόρωση και τιμές T-score <-2,5, βρέθηκε σε 6 ασθενείς (7,69%) οι τιμές τις
κλίμακας FRAX για εκτίμηση της ανάγκης διενέργειας DEXA, χωρίς τη
χρήση των τιμών του T-score να μην είναι ενδεικτικές για τη διενέργεια
της εξέτασης.
Συμπεράσματα: Η κλίμακα FRAX παρόλο που αποτελεί σημαντικό
εργαλείο στα χέρια του ιατρού για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη
χορήγηση αντιοστεοπορωτικής αγωγής, παρουσιάζει περιορισμούς στην
χρήση της ως προς την εκτίμηση της ανάγκης διενέργειας DEXA.

Ευρετήριο Συγγραφέων
F

Λ

Σ

Frenkel B. Ο05

Λυρτζής Χ. P05

Α

Μ

Αδαμόπουλος Χ. Ο10
Αθανασίου Π. Ο15, P04
Αλεπόρου-Μαρίνου Β. Ο03, Ο05
Αναστασίου Ε. Ο09
Αραμπατζή Α. Ο09
Ατσάλη Ε. Ο07

Μαστρόκαλος Δ. Ο11, Ο13
Μισιχρόνης Γ. Ο09
Μονόπωλης Ι. Ο02
Μουζόπουλος Γ. Ο06, Ο12, P03
Μπαντή Θ. Ο15, P04
Μπάσδρα Ε.Κ. Ο10
Μπιτόπουλος Α. P01
Μπουγιουκλή Σ. Ο03, Ο04
Μπουρνάζος Η. Ο07
Μυλωνάκης Α. P02

Σαμαρά Σ. Ο03, Ο04, Ο05
Σαρικλόγλου Σ. P01
Σκαραντάβος Γ. Ο07, Ο11, Ο13,
Ο14
Σπυρίδης Α. P04
Σπυροπούλου Α. Ο10
Σταθόπουλος Κ. Ο07, Ο11, Ο13,
Ο14
Σταματάκης Τ. Ο06, Ο12, P03
Στεργίου Τζ. Ο08
Στέφα Μ. Ο08
Συρίκας Ι. P01

Β
Βαβάκας Α. P05
Βαμβακίδης Κ. Ο09
Βαρελτζίδης Ν. P01
Βλαχοδημητρόπουλος ∆. Ο09

Γ
Γαλανοπούλου Α. Ο09
Γαρόφλος Ε. P02
Γεωργοπούλου Ο. Ο10
Γεωργούλιας Π. Ο03

Δ
Δημητριάδης Γ. P02
Διονυσιώτης Ι. Ο07, Ο08
Δουλγεράκη Α. Ο02

Ζ
Ζούμπος Α.Β. Ο11, Ο13

Κ
Καδίτης Α. Ο02
Καλαΐτσεβα Ν. Ο15, P04
Καραβέλης Α. P01
Καραχάλιος Θ. Ο04
Κατσούλης Γ. Ο01
Κόλλια Π. Ο03, Ο04, Ο05
Κορομηλά Θ. Ο03, Ο04, Ο05
Κουτσομητόπουλος Ν. P02
Κώστογλου-Αθανασίου Ι. Ο15, P04
Κωστόπουλος Μ. P04

Ν
Νίττης Γ. P01
Νταϊλιάνα Ζ. Ο03, Ο04, Ο05
Νταλαγιώργου Γ. Ο10
Ντουντουνάκης Σ. Ο02

Π
Παπαβασιλείου Α.Γ. Ο10
Παπαβασιλείου Κ.Α. Ο10
Παπαγγελόπουλος Π. Ο07, Ο11,
Ο13
Παπαϊωάννου Ν. Ο11, Ο13
Παπαναγιώτου Μ. Ο04
Παπαπέτρου Δ.Π. Ο01
Παρτσινέβελος Α. Ο07
Πέππα Μ. P02
Πετροχείλου Α. Ο02
Πετροχείλου Γ. Ο02
Πιπέρη Χ. Ο10
Πολυμέρης Α. Ο01

Τ
Τζαναβάρη Α. Ο15, P04
Τροβάς Γ. Ο09
Τσαρίδης Ε. P01
Τσεμπελή Α. Ο06, Ο12, P03

Χ
Χαντές Μ. Ο04
Χατζηδάκης Δ. P02
Χριστοφορίδης Χ. Ο09

Ρ
Ράπτης Σ.Α. P02
Ρωξάνης Ι. Ο08

Οστούν 143

Πρόεδροι - Συντονιστές - Ομιλητές
• Kanis A. John
Emeritus Professor, President of the International
Osteoporosis Foundation, UK

• Papapoulos Socrates
Professor of Medicine, Consultant, The Leiden
Center for Bone Quality, Leiden University
Medical Center, The Netherlands

• Αγγελόπουλος Νικόλαος
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Καβάλα

• Αθανασίου Παναγιώτης
Συντονιστής Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής,
ΓΝΘ Άγιος Παύλος

• Αναστασιλάκης Αθανάσιος
Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικού
Τμήματος, 424 ΓΣΝΕ

• Αντύπας Γεώργιος
Διευθυντής ΕΣΥ Ορθοπαιδικού Τμήματος, ΓΝ
Νίκαιας Ο Άγιος Παντελεήμων, Πειραιάς

• Ατσάλη Ερατώ
Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας
Ρευματολογίας και Μεταβολισμού των Οστών,
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική ΕΚΠΑ, Επιστημονικός
Συνεργάτης Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ,
ΠΓΝΑ Αττικόν

• Γαλανόπουλος Νικολάος
Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής
Κλινικής, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

• Γιαβροπούλου Μαρία
Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια ΕΣΥ, Τμήμα Κλινικής
και Μοριακής Ενδοκρινολογίας Α’ Παθολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

• Γιώβος Ιωάννης
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής
Τμήματος Κλινικής και Μοριακής Ενδοκρινολογίας
Α’ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

• Διονυσιώτης Ιωάννης
Φυσίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Ρευματολογίας & Μεταβολισμού των Οστών, Α’ Ορθοπαιδική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝΑ Αττικόν

• Καζάκος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΔΠΘ, Διευθυντής
Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
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• Καλδρυμίδης Φίλιππος
Ενδοκρινολόγος, τ. Διευθυντής Ενδοκρινολογικού
Τμήματος, ΓΠΝ Μεταξά, Πειραιάς

• Καπετάνος Γεώργιος
Ομ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ

• Καραγιαννακίδης Νικόλαος
Ιστορικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιστορίας, Τμήμα
Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου (Εκπαιδευτικός,
αποσπασμένος στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Καβάλας)

• Καραχάλιος Θεόφιλος
Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝ
Λάρισας

• Καρπώνης Αθανάσιος
Oρθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη

• Κασκάνη Ευαγγελία
Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

• Καταξάκη Ευαγγελία
Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο

• Κατσαλήρα Αικατερίνη
Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού
Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Αθήνα

• Κόλλια Παναγούλα
Επ. Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου,
Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

• Κοσμίδης Χρήστος
Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

• Κύρκος Ιωάννης
Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, Διευθυντής Γ΄
Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΓΝΘ
Παπαγεωργίου

• Λατσός Γεώργιος
Ορθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη

• Λοϊζίδης Θεόδωρος
Φυσίατρος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Επιστημονικός
Διευθυντής Κέντρου Αποκατάστασης «Αρωγή
Euromedica», Θεσσαλονίκη

• Λυρίτης Γεώργιος
Ομ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΕΚΠΑ

•Μ
 άκρας Πολυζώης
Ενδοκρινολόγος, Αν. Διευθυντής Ενδοκρινολογικής
Κλινικής, 251 ΓΝ Αεροπορίας

•Μ
 άρκου Κωνσταντίνος
Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών

•M
 αυρουδής Κωνσταντίνος
Ενδοκρινολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής
Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού,
ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας

•Μ
 περμπερίδης Χαράλαμπος
Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού
Τμήματος, 424 ΓΣΝΕ

• Ν ίκας Σπυρίδων
Ρευματολόγος, Ιωάννινα

• Π απαδοπούλου Φωτεινή
Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Ενδοκρινολογίας,
ΓΝΘ Άγιος Παύλος

• Π ασαδάκης Πλούμης
Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ, Κοσμήτορας Σχολής
Επιστημών Υγείας ΔΠΘ

• Π ατρίκος Δήμος
Ρευματολόγος, Διευθυντής, Νοσοκομείο
Metropolitan

• Π οτούπνης Μιχαήλ
Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

• Σ αρικλόγλου Σάββας
Διευθυντής Ορθοπαιδικού Τμήματος, ΓΝ Καβάλας

• Σ ιόγκα Αντωνία
Καθηγήτρια Ιστολογίας - Εμβρυολογίας ΑΠΘ,
Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας ΑΠΘ

• Σ καραντάβος Γρηγόριος
Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος
Μονάδας Μεταβολισμού Οστών, Α’ Πανεπιστημιακή
Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝΑ Αττικόν

• Σ ταθόπουλος Κωνσταντίνος
Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας
Μεταβολισμού Οστών, Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝΑ Αττικόν

• Τ εμεκονίδης Θεμιστοκλής
Ρευματολόγος, Καβάλα

• Τ έρπος Ευάγγελος
Αιματολόγος, Αν. Καθηγητής Θεραπευτικής
Αιματολογίας ΕΚΠΑ, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ Αλεξάνδρα

• Τ ουρνής Συμεών
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
«Θ. Γαροφαλίδης», Αθήνα

• Τ ροβάς Γεώργιος
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
«Θ. Γαροφαλίδης», Αθήνα

• Τ σακαλάκος Νικόλαος
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Οστεοπόρωσης - Κλιμακτηρίου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

• Χ ατζηδάκης Δημήτριος
Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ,
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα
Έρευνας ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ Αττικόν

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

