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Πανελλήνιο
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Oστών 
(E.E.M.M.O), της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, έχω την ιδιαίτερη τιμή να σας καλωσορίσω 
στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο της εταιρείας μας, που διεξάγεται στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο Grand 
Serai, στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016.

Το συνέδριο αποβλέπει στην υψηλού επιπέδου επιστημονική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με τα μεταβολικά νοσήματα των οστών.

Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε φέτος στο συνέδριό μας διακεκριμένους συναδέλφους, μέλη δύο 
συγγενών επιστημονικών εταιρειών, του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης και της Ελληνικής 
Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Οι συνάδελφοι αυτοί θα αναπτύξουν σε δύο στρογγύλες τράπεζες 
θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μεταβολισμό των οστών. Δίδεται έτσι η ευκαιρία διεταιρικής 
ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη κλινική πρακτική όλων.

Στο συνέδριό μας είναι προσκεκλημένοι Έλληνες ερευνητές του χώρου του μεταβολισμού των οστών, 
που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, με ιδιαίτερες διακρίσεις. Με αυτό τον τρόπο, όλοι μας θα 
έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε σε θέματα της ιδιαίτερης εξειδίκευσής τους, με έμφαση στις 
τελευταίες εξελίξεις πάνω σε αυτά, αλλά και την ευκαιρία της κατ’ ιδίαν συζήτησης μαζί τους. Ο ελλαδικός 
χώρος, παρά την κρίση, έχει να επιδείξει επίσης ερευνητές με αξιόλογη δραστηριότητα, ιδίως τα τελευταία 
χρόνια. Η αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών θα είναι πολύτιμη για όλους τους συμμετέχοντες.

Το συνέδριό μας, όπως κάθε χρόνο, είναι ανοικτό για την προβολή των ερευνητικών εργασιών, που 
έχουν διενεργηθεί στη χώρα μας και άπτονται του μεταβολισμού των οστών, είτε σε μορφή προφορικών 
ανακοινώσεων, είτε σε μορφή ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων. 

Το 2016 η εταιρεία μας κλείνει 30 χρόνια συνεχούς και συνεπούς υπηρέτησης του επιστημονικού χώρου 
του μεταβολισμού των οστών. Σε αυτά τα χρόνια, συνάδελφοι με αγάπη για το χώρο, κατόρθωσαν να 
ανεβάσουν πολύ ψηλά την ποιότητα της επιστημονικής προσφοράς της εταιρείας μας, με αποτέλεσμα 
την αύξηση των μελών της και την επιτυχή διενέργεια των εκδηλώσεών της. Η εταιρεία μας είναι ένα 
λαμπρό παράδειγμα αγαστής συνύπαρξης και συνεργασίας ιατρών πολλών ειδικοτήτων, προς όφελος 
του επιστημονικού αποτελέσματος.

Με κριτήρια 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 ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις σας και θα καλύψουν τις επιστημονικές ανησυχίες σας.

Προσβλέποντας στην παρουσία σας και στην ενεργό συμμετοχή σας, σας καλωσορίζουμε στα 
Ιωάννινα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση, 
που θα έχει και επετειακό χαρακτήρα, με αφορμή την 30ετία της εταιρείας μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Χρήστος Κοσμίδης

Ορθοπεδικός 

Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2015- 2016

Χαιρετισμός Προέδρου 
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Πανελλήνιο
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Επιτροπές

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2015 - 2016

 Πρόεδρος Κοσμίδης Χρήστος

 Αντιπρόεδρος Κασκάνη Ευαγγελία

 Γεν. Γραμματέας Μάκρας Πολυζώης

 Ταμίας Αντύπας Γεώργιος

 Μέλη  Αναστασιλάκης Αθανάσιος 
Τουρνής Συμεών 
Χρονόπουλος Ευστάθιος

Αναστασιλάκης Αθανάσιος
Αντύπας Γεώργιος
Γιώβος Ιωάννης
Δρόσος Αλέξανδρος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Καπετάνος Γεώργιος
Καρράς Δημήτριος
Καραχάλιος Θεόφιλος
Κασκάνη Ευαγγελία
Καταξάκη Ευαγγελία
Κοσμίδης Χρήστος
Κύρκος Ιωάννης
Λατσός Γεώργιος
Λυρίτης Γεώργιος
Μάκρας Πολυζώης

Μαυρουδής Κωνσταντίνος
Μπερμπερίδης Χαράλαμπος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Πατρίκος Δήμος
Σκαραντάβος Γρηγόριος
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Σφυρόερα Αικατερίνη
Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής
Τουρνής Συμεών
Τροβάς Γεώργιος
Τσακαλάκος Νικόλαος
Τσατσούλης Αγαθοκλής
Χατζηδάκης Δημήτριος
Χρονόπουλος Ευστάθιος

Γεωργακόπουλος Νικόλαος
Δήμου Γεώργιος
Καραμητσίου Βικτωρία
Μανουσίδης Δημήτριος
Ματσούκα Αικατερίνη
Νίκας Σπύρος
Πανταζή Ελένη
Παπανικολάου Οδυσσέας

Πίνη Ευαγγελία
Τσιάκου Ελένη
Τσιφτετάκη Νίκη 
Τυμπανίδου Μαρία
Φλωράκης Δήμος
Φώτος Κωνσταντίνος
Ψύχος Δημήτρης

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Το ΔΣ και οι:
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

 08.00 Εγγραφές 

 08.30 - 09.00  Γενική Συνέλευση Μελών E.E.M.M.O. 

  (Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, ώρα 13.30)

 09.00 - 10.00  ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  Προεδρείο: Χρ. Κοσμίδης - Αικ. Ματσούκα

 O1  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ EC ΤΗΣ ΙΣΟΜΟΡΦΗΣ IGF-1EC ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

   Αρμακόλας Ν., Δημακάκος Α., Αρμακόλας Α., Αντωνόπουλος Α., Κουτσιλιέρης Μ.
   Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Γ΄Ορθοπαιδική Κλινική,  

ΓΝΑ ΚΑΤ

 O2  ΑΠΟ ΤΗΝ EFOS ΣΤΗΝ EXFOS, ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ (*)

   Αλουμανής Κ.1, Κόκκορης Π.2, Κλεισιούνης Α.2, Κοφίνη Ε.1, Καραχάλιος Κ.1, 
Δροσινός Β.1, Καπετάνος Γ.3, για την Ελληνική ομάδα μελέτης της ExFOS

   1 Τμήμα Ιατρικής  Έρευνας, Pharmaserve - Lilly, 2 Ιδιώτης Ιατρός, 3 3η  Πανεπιστημιακή 
Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

 O3  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ: ΥΠΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ EXFOS ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (*)

   Αλουμανής Κ.1, Σαββίδης M.2, Ρεπούσης Α.2, Λιανού Ε.1, Δροσινός Β.1,  
Καπετάνος Γ.3, για την Ελληνική ομάδα μελέτης της ExFOS

   1 Τμήμα Ιατρικής  Έρευνας, Pharmaserve - Lilly, 2 Ιδιώτης Ιατρός, 3 3η Πανεπιστημιακή  
Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

 

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

6



4 - 6 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Grand Serai
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

 10.00 - 11.30  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

  ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ 

  Συντονιστές: Δ. Χατζηδάκης - Σ. Τουρνής

   Οστική νόσος σε μη μεταστατική νόσο μαστού και προστάτη 
Ε. Κασσή

   Κοκκιωματώδεις νόσοι και οστά: Το μοντέλο της ιστιοκυττάρωσης 
Langerhans 
Π. Μάκρας

   Οστική μεταστατική νόσος 
Α. Μαυρογένης

 11.30 - 12.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

  Προεδρείο: Φ. Παπαδοπούλου

   Η γενετική βάση της οστεοπόρωσης 
Α. Τσατσούλης

 12.00 - 12.30 Διάλειμμα - Καφές

 12.30 - 14.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

  ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

  Συντονιστές: E. Κασκάνη - Β. Καραμητσίου

    Οστεοανοσολογία - Νεότερα δεδομένα 
Α. Ηλιόπουλος

   Νεότερα μονοκλωνικά αντισώματα στη θεραπεία των ρευματικών 
παθήσεων - Επίδραση στον οστικό μεταβολισμό 
Δ. Πατρίκος

   Γλυκοκορτικοειδή, οστά και μεταβολισμός 
Ε. Καταξάκη
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

 14.00 - 15.30 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Ομάδες (1) 
  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εκπαιδευτές: Κ. Μαυρουδής, Κ. Σταθόπουλος, Αικ. Σφυρόερα 

 15.30 - 17.00 Μεσημβρινή διακοπή

 17.00 - 18.00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  Προεδρείο: Γ. Λατσός - Ν. Τσακαλάκος

 17.00 - 17.30  Επαναπροσεγγίζοντας το ρόλο της βιταμίνης D στην πρόληψη  
των καταγμάτων χαμηλής βίας 
Κ. Δρετάκης 

 17.30 - 18.00  Η επίδραση των φαρμάκων της οστεοπόρωσης στην πώρωση  
των καταγμάτων 
Ι. Τριανταφυλλόπουλος

 18.00 - 18.20  Διάλειμμα - Καφές

 18.20 - 18.30  Παρουσίαση του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα»
  Μ. Τσεκούρα

 18.30 - 19.30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  Προεδρείο: Θ. Καραχάλιος - Γρ. Σκαραντάβος

 18.30 - 19.00  Κατάγματα πυέλου σε νευρολογικούς ασθενείς 
Ε. Χρονόπουλος

 19.00 - 19.30  Παράγοντες που επηρεάζουν την κορυφαία οστική μάζα 
Ι. Σταθόπουλος

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016
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4 - 6 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Grand Serai
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

 19.30 - 20.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 

  Προεδρείο: Γ. Τροβάς

   Υποφωσφατασία: Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση 
Σ. Τουρνής

   Με την ευγενική χορηγία της   

 20.00 - 21.00 Eπίσημη Τελετή Έναρξης 

  Χαιρετισμοί

    Χ. Κοσμίδης 
Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2015 - 2016

    Α. Πατσαλίδης 
Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Οστεοπόρωσης

    Ι. Μπασκόζος 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

  Απονομή βραβείου «Αλέξανδρος Κάλος»

  Επετειακή Διάλεξη
   30 χρόνια Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 

Γ. Λυρίτης
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

 09.00 - 10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  Προεδρείο: Ν. Γεωργακόπουλος - Μ. Γιαβροπούλου

 O4  Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΔΑΣ (TORQUE) ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

  Καπετάνου Α., Παπαβασιλείου Κ., Σαββίδης Μ., Ποτούπνης Μ., Κύρκος Ι.
  Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

 O5  ΣΧΕΣΗ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

   Μητροπούλου Μ., Βογιατζή Ε., Τραυλός Α., Ντάλη Γ., Σαραντοπούλου Β., 
Πολυμέρης Α., Παπαπέτρου Δ. Π.

   Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Αλεξάνδρα

 O6  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ
   Βογιατζή Ε., Μητροπούλου Μ., Τραυλός Α., Σαραντοπούλου Β., Ντάλη Γ.,  

Σπανούδης Δ., Πολυμέρης Α.
   Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Αλεξάνδρα

 10.00 - 11.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

  ΜΥΕΣ, ΝΕΥΡΑ, ΟΣΤΑ: Η ΑΧΩΡΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ
  Συντονιστές: Γ. Αντύπας - Αθ. Αναστασιλάκης

   Λιποκίνες, μυοκίνες και οστικός μεταβολισμός 
Στ. Πολύζος

   Οστικός μεταβολισμός σε εγκεφαλικές βλάβες και βλάβες νωτιαίου μυελού 
Ι. Διονυσιώτης

   Σαρκοπενία 
Φ. Παπαδοπούλου

 11.30 - 12.00 Διάλειμμα - Καφές

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016
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 12.00 - 12.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

   The D mystery 
Γρ. Σκαραντάβος, Κ. Σταθόπουλος

   Με την ευγενική χορηγία της    

 12.30 - 13.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

   ΤΟ DENOSUMAB ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  Συντονιστής: Γ. Τροβάς

   Θέτοντας στόχους στη θεραπεία της οστεοπόρωσης με denosumab 
Π. Μάκρας

   Ομοιότητες και διαφορές αντικαταβολικών φαρμάκων οστεοπόρωσης 
Κ. Σταθόπουλος

   Με την ευγενική χορηγία της   

 13.30 - 14.30 Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. - Εκλογές νέου Δ.Σ

 14.30 - 16.00 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Ομάδες (2) 
  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εκπαιδευτές: Ι. Γιώβος, Μ. Ποτούπνης, Θ. Τεμεκονίδης 

 16.00 - 17.00 Μεσημβρινή διακοπή

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

11



Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

 17.00 - 18.00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  Προεδρείο: Δ. Καρράς - Ε. Καταξάκη

 17.00 - 17.30  Εξελικτική προσέγγιση των προβλημάτων του στηρικτικού ιστού 
Σπ. Κούτμος

 17.30 - 18.00  Νεότερα δεδομένα στην οστεοαρθρίτιδα: Από την αίτια στη διάγνωση  
και αντιμετώπιση  
Αικ. Ματσούκα

 18.00 - 18.30 ΔΙΑΛΕΞΗ 

  Προεδρείο: Γ. Λυρίτης

   Διφωσφονικά. Παρόν και μέλλον 
Γ. Τροβάς

 18.30 - 19.00 Διάλειμμα - Καφές

 19.00 - 19.30 LECTURE

  Chairman: Κ. Mavroudis

   Teriparatide: 14 years clinical experience in the treatment of severe 
osteoporosis 
D. Agnusdei

 19.30 - 21.00  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
  Συντονιστές: Γ. Λυρίτης - Γ. Καπετάνος

   Πειραματικά δεδομένα οστικής αντοχής 
Ε. Πασχάλης

   Διφωσφονικά: Η άλλη όψη του νομίσματος 
Μ. Παζιάνας

   Μελλοντικές κατευθύνσεις στην αγωγή της οστεοπόρωσης 
Σ. Παπαπούλος

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

 09.00 - 10.30  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
  Συντονιστές: Λ. Λαναράς - Π. Μάκρας

   Η σχέση της βιταμίνης D με την παχυσαρκία 
Θ. Τζώτζας

   Προστατευτική επίδραση παχυσαρκίας στην οστεοπόρωση: Επανεκτίμηση 
της δοξασίας 
Α. Πολυμέρης

   Μείωση της οστικής πυκνότητας μετά την απώλεια βάρους:  
Είναι φυσιολογική προσαρμογή ή όχι; 
Θ. Αλεξανδρίδης

   

 10.30 - 11.00 Διάλειμμα - Καφές

 11.00 - 12.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

   ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
  Συντονιστής: Γ. Λυρίτης

   Πτώσεις και κατάγματα χαμηλής βίας 
Ι. Διονυσιώτης

   Η οστική αντοχή δια των ηλικιών 
Κ. Σταθόπουλος

   Σύγκριση μοντέλων εκτίμησης κινδύνου κατάγματος 
Γ. Τροβάς

   

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

 12.30 - 14.00 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Ομάδες (3) 
  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εκπαιδευτές: Ε. Βαφειάδου, Γ. Δήμου, Αθ. Καρπώνης 

 14.00 - 16.00 Μεσημβρινή διακοπή

 16.00 - 17.30 Συζήτηση ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters)

  Προεδρείο: Ε. Κασκάνη - Αθ. Αναστασιλάκης 

 17.30 - 19.00 Ανάδειξη - Συζήτηση σημαντικότερων εισηγήσεων (hot topics)

  Προεδρείο: Χρ. Κοσμίδης - Π. Μάκρας 

 19.00 - 19.30 Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
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 P1  ΑΤΥΠΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΜΦΩ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑ ΛΗΨΗ 
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ

   Κώστογλου - Αθανασίου Ι.1, Τζαναβάρη Α.2, Κωστόπουλος Μ.2, Σπυρίδης Α.2, 
Αθανασίου Π.2

   1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ 
2 Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ  Άγιος Παύλος

 P2   ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Παπαϊωάννου Ι., Μπαϊκούσης Α.

  Ορθοπεδική Kλινική, ΓΝ Πατρών

 P3  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ

   Αθανασίου Π.1, Κατσαβούνη Χ.1, Τζαναβάρη Α.1, Κωστόπουλος Μ.1, Σπυρίδης Α.1, 
Κώστογλου - Αθανασίου Ι.2

  1 Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ  Άγιος Παύλος
  2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ

 P4  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

   Κώστογλου - Αθανασίου Ι.1, Πανταζή Ε.2, Τζαναβάρη Α.3, Κωστόπουλος Μ.3,  
Σπυρίδης Α.3, Αθανασίου Π.3

   1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ 
  2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΝΑ Αλεξάνδρα
  3 Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ  Άγιος Παύλος

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις  
(E-posters)
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Γενικές Πληροφορίες
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
4 - 6 Νοεμβρίου 2016
Ιωάννινα, ξενοδοχείο Grand Serai  
(Δωδώνης 33, 45332 Ιωάννινα, Τηλ.: 26510 90550, Fax: 26510 90557,  

E-mail : info@mitsis-grandserai.com ή reservations@mitsis-grandserai.com )

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού 
χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Θα 
υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (bar code).

Τα πιστοποιητικά θα δοθούν την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 και αφού πρώτα κατατεθεί στη 
γραμματεία το έντυπο αξιολόγησής του.

Μοριοδότηση
Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 17 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD) από 
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Κονκάρδα Συνέδρων
Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική 
κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Οπτικά Μέσα
Η αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις 
μέσω H/Y. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε 
συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

Εμπορική Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και 
ιατρικών μηχανημάτων.
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30
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Γενικές Πληροφορίες
Δικαίωμα Συμμετοχής

Κατηγορία Κόστος Συμμετοχής

Ειδικοί 200 €

Ειδικευόμενοι Δωρεάν

Νοσηλευτές/τριες, Φοιτητές Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

 Παρακολούθηση Συνεδρίου   Διαλείμματα Καφέ

 Συνεδριακό υλικό   Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Διαμονή
2 διανυκτερεύσεις με πρωινό  
στο ξενοδοχείο Grand Serai

Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει 2 δείπνα και όλους τους νόμιμους φόρους. 
Σημείωση: Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα δείπνα και κατά συνέπεια στο παραπάνω κόστος.

Γραμματεία Συνεδρίου

440 €

Θεσσαλονίκη
Σταδίου 50A, 55534 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 247734-43, Fax: 2310 247746, Εmail: info@globalevents.gr

Αθήνα
Αγγέλου Μεταξά 21, Εμπορικό Κέντρο Galleria, Α’ όροφος,  
Γραφ. 10, 16675 Γλυφάδα, Αθήνα
Τηλ. & Fax: 210 3250260, Email: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr
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Είσοδος

1

2

3

4 5 6 7

11 10 9 8

Συνεδριακή Αίθουσα

Κεντρική
Είσοδος

Ανελκυστήρες

Γρ
αµ

µα
τε

ία

Coffee Break

UNI-PHARMA

ΚάτοψηΕκθέτες

Stand 2 Stand 3

Stand 5 Stand 6

Stand 7 Stand 8

Stand 9

Εκθεσιακός Χώρος
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Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Οστική νΟσΟσ σε μή μεταστατική νΟσΟ μαστΟύ και πρΟστατή
ευανθία κασσή

Ο καρκίνος μαστού αποτελεί τον πιο συχνό 
καρκίνο στις γυναίκες, με διαρκώς αυξανόμενη 
συχνότητα. Η θνησιμότητά του εμφανίζει μια σταθερή 
μείωση τα τελευταία χρόνια λόγω της έγκαιρης 
διάγνωσης και των πιο αποτελεσματικών θεραπειών. 
Συνέπεια των πιο αποτελεσματικών θεραπειών 
που έχουν παρατείνει την επιβίωση είναι μια σειρά 
παρενεργειών -από τις θεραπείες- που απασχολούν 
την ιατρική κοινότητα. Η κύρια ανεπιθύμητη 
δράση είναι η οστική απώλεια. Περίπου το 80% 
των ασθενών με καρκίνο μαστού θα εμφανίσουν 
οστική απώλεια που χαρακτηρίζεται σαν “cancer-
treatment-induced bone loss (CTIBL): οστική 
απώλεια που οφείλεται στη θεραπεία του καρκίνου. 
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς καρκίνο 
χάνουν περίπου 1% της οστικής τους μάζας (BMD) 
ετησίως, ενώ γυναίκες που λαμβάνουν αγωγή για 
τον καρκίνο τους χάνουν 2-8% ετησίως. 
Ειναι σημαντικό να γνωρίζουμε 1) τί είδους 

θεραπείες εφαρμόζουμε στον καρκίνο μαστού και 
2) τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και τον καταγματικό 
κίνδυνο των διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων που 
χρησιμοποιούνται 3) να ανιχνεύσουμε τις γυναίκες 
που διατρέχουν αυξημένο καταγματικό κίνδυνο και 
4) να εφαρμόσουμε αποτελεσματική αντικαταγματική 
θεραπεία.
Οι κύριες μορφές θεραπείας που επιδρούν στο στικό 

μεταβολισμό είναι η χημειοθεραπεία και η ορμονική 
θεραπεία. Η χημειοθεραπεία προκαλεί σε μεγάλο 
ποσοστό μη αναστρέψιμη ωοθηκική ανεπάρκεια στις 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο μαστού. 
Μειώνει την οστική πυκνότητα κυρίως μέσω της 
ωοθηκικής ανεπάρκειας. Παραβλάπτει περισσότερο 
το σπογγώδες οστούν. 
Όσον αφορά την ορνονική θεραπεία, υπάρχουν 

τρεις διαφορετικοί τύποι με περιφερική δράση: 1) 
SERMs (Εκλεκτικοί τροποποιητές του υποδοχέα 
των οιστρογόνων: Selective Estrogen Receptor 
Modulators) με κύριο εκπρόσωπο την ταμοξιφαίνη 
2) Αναστολείς της αρωματάσης και 3) ERDs 
(Καταστολείς του υποδοχέα των οιστρογόνων: 
Estrogen Receptor Downregulators), και τέλος τα 
GnRH ανάλογα με κεντρική δράση. Η ταμοξιφαίνη 
στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οδηγεί σε 
οστική απώλεια στις δε μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες φαίνεται οτι δρα προστατευτικά στο οστό. 
Η ταμοξιφαίνη αποτελούσε για πολλές δεκαετίες το 
θεμέλιο λίθο της ορμονικής θεραπείας. Πρόσφατα, 
οι αναστολείς αρωματάσης φαίνεται να μειώνουν 
τον κίνδυνο υποτροπής σε ER(+) καρκίνους μαστού, 
είτε όταν δίνονται στη θέση της ταμοξιφαίνης είτε 
μετά από χορήγηση ταμοξιφαίνης. Ως εκ τούτου 
συστήνονται σαν βοηθητική θεραπεία κι έτσι 
αναμένεται όλο και περισσότερες γυναίκες να 
εκτεθούν σε αναστολείς αρωματάσης και για όλο 
και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι αναστολείς 
αρωματάσης και κυρίως οι μη στεροειδικοί 
προκαλούν οστική απώλεια και αυξάνουν τον 
καταγματικό κίνδυνο και αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπ’ όψιν όταν χορηγούνται σε ασθενείς 
με καρκίνο μαστού. Τα GnRH ανάλογα οδηγούν σε 
σημαντική οστική απώλεια (ιδιαίτερα στην ΟΜΣΣ) 
για όσο διάστημα χορηγούνται. Μέχρι και δύο 
χρόνια μετά τη διακοπή τους παρατηρείται μερική 
ανάκτηση της οστικής πυκνότητας. Κατά κανόνα 
κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού που πρόκειται 
να αρχίσει ή βρίσκεται σε θεραπεία (ορμονική ή 
χημειοθεραπεία) για τον καρκίνο μαστού πρέπει 
να υποβάλλεται σε προσδιορισμό της BMD, σε 
αξιολόγηση όλων των παραγόντων κινδύνου 
(ηλικία, κάπνισμα, χρήση κορτικοστεροειδών, 
οικογενειακό ιστορικό κατάγματος, υποθρεψία, 
προδιάθεση για πτώσεις, ΒΜΙ), σε βιοχημικό 
προσδιορισμό PTH, Ca, 25(OH)D -σε κάποιες 
περιπτώσεις και σε προσδιορισμό δεικτών οστικού 
μεταβολισμού- και σε υπολογισμό του FRAX score. 
Τα διφωσφονικά per os και κυρίως το ζολεδρονικό 
οξύ (χορηγούμενο iv.), και το denosumab αποτελούν 
εγκεκριμένες θεραπείες, σε συνδυασμό με χορήγηση 
ασβεστίου και βιταμίνης D και σύσταση για άσκηση.
Ο καρκίνος προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος 

στους άνδρες. Η θεραπευτική του αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει τον ανδρογονικό αποκλεισμό οποίος 
μεταξύ άλλων παρενεργειών οδηγεί και σε οστική 
απώλεια. Σε προοπτικές μελέτες η απώλεια οστικής 
μάζας στη ΣΣ κυμαίνεται από 2-8% και 1.8-6.5% 
στο ισχίο, σε σύγκριση με 0.5-1% στον ανδρικό 
πληθυσμό. Παρά κάποιες αντικρουόμενες απόψεις, 
η αερόβια άσκηση, η ημερήσια κατανάλωση 
ασβεστίου έως 1200mg ημερησίως, η χορήγηση 

Πρακτικά Συνεδρίου

20



4 - 6 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Grand Serai

30
EEMMO
χρόνια

1986

2016

Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

ΚοΚΚιωματωδεις νοςοι Και οςτα: το μοντελο της ιςτιοΚυτταρωςης Langerhans
Πολυζώης μάκρας

Πρακτικά Συνεδρίου

βιταμίνης D, η διακοπή καπνίσματος και η μείωση 
της κατανάλωσης αλκοόλ, συνιστούνται. Τα 
διφωσφονικά έχουν ουσιαστική δράση στην 
πρόληψη της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων 
σύμφωνα με μετααναλύσεις τυχαιοποιημένων 
μελέτων με πιο ισχυρή δράση να εκδηλώνει 
το ζλεδρονικό οξύ. Επίσης, το denosumab 
αυξάνει την οστική μάζα σε άνδρες με υψηλό 
καταγματικό κίνδυνο που βρίσκονται σε θεραπεία 
με ανδρογονικό αποκλεισμό για μη μεταστατικό 

καρκίνο προστάτη. Τέλος αναβολικά φάρμακα 
εκτός της τεριπαρατίσης που αντενδείκνθται σε 
οστικές μεταστάσεις και πρέπει να χρησιμοποιείται 
με προσοχή σε νεολπασματική νόσο, άλλα 
φάρμακα που στοχεύουν στο Wnt-pathway: 
αναστολείς της μέσω παρεμπόδισης των 
ανταγωνιστών της σκληροστίνης και της DKK-1 
δοκιμάζονται με καλά αποτελέσματα.

Η ιστιοκυττάρωση από κύτταρα Langergans 
[Langerhans Cell Histiocytosis (LCH)] είναι 
μία σπάνια νόσος χαρακτηριζόμενη από τη 
μονοκλωνική συσσώρευση ή/και πολλαπλασιασμό 
μίας ομάδας δενδριτικών κυττάρων που 
προσομοιάζουν στο φυσιολογικό κύτταρο 
Langerhans του δέρματος. Η ονοματολογία της 
νόσου έχει πλέον πρόσφατα αλλάξει μια και το 
υπεύθυνο κύτταρο για τη νόσο έχει ταυτοποιηθεί και 
συνεπώς ονομασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο 
παρελθόν για να περιγράψουν υποκατηγορίες της 
νόσου (π.χ. ηωσινόφιλο κοκκίωμα, ιστιοκυττάρωση 
Χ, νόσος Hand-Schuller-Christian disease, νόσος 
Letterer-Siwe, κτλ) έχουν πλέον εγκαταλειφθεί. Στα 
παιδιά έχει μία ετήσια επίπτωση της τάξης των 3-5 
νέων περιπτώσεων ανά εκατομμύριο, ενώ στους 
ενήλικες η πραγματική ετήσια επίπτωση δεν έχει 
ακόμη προσδιοριστεί αλλά υπολογίζεται σε περίπου 
ένα νέο περιστατικό ανά 560.000 άτομα. Η πορεία 
της νόσου είναι μη προβλέψιμη με δεδομένο ότι 
δύναται να υφεθεί αυτόματα ή να επεκταθεί με 
ενίοτε θανατηφόρες επιπλοκές. Η LCH μπορεί 
θεωρητικά να διηθήσει οποιοδήποτε όργανο αλλά 
αυτά που κυρίως εμπλέκονται στην εμφάνιση της 
νόσου είναι τα οστά, οι πνεύμονες, το δέρμα και η 
υπόφυση. Η αιτία της LCH είναι άγνωστη. Παρά το 
γεγονός ότι τα κύτταρα LCH προέρχονται από ένα 
κλώνο και έχουν αναφερθεί καρκινικές μεταλλάξεις, 
η βιβλιογραφία εξακολουθεί να διίσταται 
αναφορικά στη νεοπλασματική ή ανοσολογική 
φύση της νόσου με δεδομένο ότι πληθώρα 
κυτταροκινών έχουν ανευρεθεί στις βλάβες της 
νόσου. Επίσης, έχει αναφερθεί συσχέτιση της νόσου 
με κακοήθεις νεοπλασίες όπως τα λεμφώματα αλλά 
και κάποιους συμπαγείς κακοήθεις όγκους. 

Οι σκελετικές διηθήσεις εμφανίζονται στο 40% 
περίπου των ασθενών, κυρίως ως οστεολυτικές 
βλάβες, ενώ στους ενήλικες ασθενείς με 
ενεργό νόσο είναι δυνατόν να παρατηρηθεί 
ελαττωμένη οστική πυκνότητα λόγω της έκκρισης 
κυτταροκινών που επάγουν την οστεόλυση ή/
και έτερων προδιαθετικών παραγόντων όπως η 
υποφυσιακή ανεπάρκεια αλλά και η θεραπεία 
κυρίως με κορτικοειδή. Η κλασσική εμφάνιση 
μιας σκελετικής βλάβης είναι η οστεόλυση αν και 
αρκετές φορές είναι δυνατόν να εμφανιστούν 
και οστεοβλαστικές εντοπίσεις. Η ιστοπαθολογία 
τυπικά αναδεικνύει πολυπύρηνα γιγάντια 
ιστιοκύτταρα που προσομοιάζουν με οστεοκλάστες 
με οστική καταστροφή και ιστικές νεκρώσεις 
σε συνδυασμό με ηωσινοφιλικά αποστήματα 
και μικροαιμορραγίες. Παθολογικά κατάγματα 
είναι επίσης δυνατόν να συμβούν κυρίως σε 
διηθημένους σπονδύλους και απανιότερα σε 
μακρά οστά. Πρόσφατα έχουν αναφερθεί 
έμμεσες ενδείξεις συμμετοχής των κυτταροκινών 
RANKL και OPG στην παθοφυσιολογία της 
νόσου. Μεταξύ των ασθενών η οστεοπόρωση 
και η οστεοπενία είναι πολύ συχνότερες στις 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες αλλά και στους 
άνδρες > 50 ετών, ενώ η οστική ανακατασκευή 
μπορεί να είναι κατεσταλμένη κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας ή της αγωγής με στεροειδή.
Στις περιπτώσεις πολυσυστηματικής νόσου, 

πολυεστιακής μονο-συστηματικής νόσου, αλλά 
και μονο-συστηματικής νόσου με “ειδικού τύπου” 
βλάβες (π.χ. σπονδυλικές βλάβες με επέκταση 
στο μυελό, βλάβες του κρανίου με ενδοκρανιακή 
επέκταση) η συστηματική θεραπεία κρίνεται 
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απαραίτητη. Ο συνδυασμός βινμπλαστίνης και 
πρεδνιζολόνης είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής 
στα παιδιά, ενώ χρησιμοποιείται και στους ενήλικες 
παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποδειχθεί επαρκής 
σε προοπτικές μελέτες. Οι ενήλικες ασθενείς χωρίς 
βλάβες υψηλού κινδύνου (ήτοι χωρίς βλάβες σε 
πνεύμονες, εγκέφαλο, ήπαρ, κτλ) καθώς και με 
ήπια συμπτωματολογία δύναται να λάβουν αρχικά 
αγωγή με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες 
όπως η μεθοτρεξάτη, η μερκαπτοπουρίνη και 
η αζαθειοπρίνη. Σε περιπτώσεις ασθενών με 
βλάβες υψηλού κινδύνου, εγκεφαλικές εστίες 
ή σε περιπτώσεις υποτροπών η κλαδριβίνη  
(2-CDA) έχει χρησιμοποιηθεί με αρκετά 

ενθαρυντικά αποτελέσματα Η ενδοφλέβια χρήση 
των διφωσφονικών έχει επίσης αναφερθεί ως 
αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση σε 
ασθενείς με πολυεστιακές σκελετικές βλάβες. 
Τέλος, η LCH ανήκει στην κατηγορία 

των «ορφανών νόσων» όπου γενικά 
κατηγοριοποιούνται οι ασθένειες που δεν 
ανήκουν αποκλειστικά σε μία ιατρική ειδικότητα 
και αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα σπάνιας 
νόσου, όπου απαιτείται προσέγγιση από ιατρούς 
πολλών ειδικοτήτων. 

Πρακτικά Συνεδρίου

Τα οστά αποτελούν μία από τις συχνότερες θέσεις 
μετάστασης συμπαγών όγκων και κακοήθων 
νοσημάτων του αίματος. Η συχνότητα οστικής 
μεταστατικής νόσου ποικίλλει ανάλογα με το 
είδος του πρωτογενούς νεοπλάσματος, με τα 
συχνότερα εξ αυτών να είναι ο καρκίνος του 
μαστού, του προστάτη αδένα, το πολλαπλούν 
μυέλωμα, ο καρκίνος του πνεύμονα, των νεφρών, 
του θυρεοειδούς αδένα και το μελάνωμα. Σπάνια, 
οστικές μεταστάσεις μπορεί να εκδηλώσουν 
ασθενείς με καρκίνο του γαστρεντερικού και του 
ουρογεννητικού συστήματος. Φαίνεται ότι οι οστικές 
μεταστάσεις είναι περισσότερο συχνές στον αξονικό 
σκελετό, γεγονός το οποίο πιθανόν να οφείλεται 
στο φλεβώδες πλέγμα του Batson. Οι συχνότερες 
θέσεις εκδήλωσης μεταστάσεων στο σκελετό είναι η 
σπονδυλική στήλη, η οστέινη πύελος, οι θωρακικές 
πλευρές, το κρανίο και το άνω άκρο του μηριαίου 
οστού. Οι οστικές μεταστάσεις στον περιφερικό 
σκελετό, κάτωθεν του αγκώνα και του γόνατος 
(ακρομεταστάσεις) συχνότερα σχετίζονται με 
καρκίνο του πνεύμονα.
Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια 

τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία των 
ασθενών με καρκίνο, είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών. 
Ωστόσο, όσο οι ασθενείς ζουν περισσότερο, η 
πιθανότητα εκδήλωσης μεταστατικής οστικής 
νόσου αυξάνει. Συνολικά, οστική μεταστατική νόσο 
αναμένεται να εμφανίσει ποσοστό περίπου 70% των 
ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα.

Η εκδήλωση οστικής μεταστατικής νόσου έχει 
σημαντικές κλινικές επιπτώσεις για τους ασθενείς. 
To 75% αυτών εκδηλώνει συνήθως έντονο ή πολύ 
έντονο άλγος. Ο σκελετικός πόνος κατά την ηρεμία, 
τη διάρκεια της νύκτας και την ανάπαυση, καθώς 
και ο πόνος ο οποίος δεν υφίεται πλήρως με την 
ανάπαυση, δεν υποδηλώνει αποκλειστικά οστική 
μετάσταση, ωστόσο, αποτελεί τυπικό σύμπτωμα. 
Η οστική μετάσταση σε φορτιζόμενα οστά όπως τα 
οστά των κάτω άκρων και της σπονδυλικής στήλης 
μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα αντιληπτή. Αντίθετα, 
η οστική μετάσταση σε οστά όπως το στέρνο 
και τις θωρακικές πλευρές μπορεί να παραμείνει 
ασυμπτωματική έως και το τελικό στάδιο της νόσου 
ή την εκδήλωση παθολογικού κατάγματος.
Το ιατρικό ιστορικό σε ασθενείς με υποψία 

κακοήθους νεοπλάσματος θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα λεπτομερές σε σχέση με την παρουσία 
συνοδών ορθοπαιδικών παθήσεων. Παράγοντες 
κινδύνου όπως το κάπνισμα, η λήψη αλκοόλ και 
ο αλκοολισμός, οι χρόνιες λοιμώξεις, η έκθεση σε 
ιοντίζουσα ακτινοβολία και καρκινογόνες ουσίες 
και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη. Ο ασθενής θα πρέπει 
να ερωτάται για την ύπαρξη συμπτωμάτων όπως 
επίμονος βήχας, δύσπνοια, αιματουρία ή/και 
διαταραχές της ούρησης. Η κλινική εξέταση στους 
ασθενείς με υποψία νεοπλασματικής νόσου δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται μόνο στην συμπτωματική 
περιοχή αλλά να περιλαμβάνει την ψηλάφηση των 
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μαστών στις γυναίκες, του προστάτη αδένα στους 
άνδρες και του θυρεοειδούς αδένα και της κοιλίας 
και στα δύο φύλα. Η παρουσία λεμφαδενοπάθειας 
θα πρέπει να αποκλείεται μέσω της ψηλάφησης 
των κυριοτέρων ομάδων λεμφαδένων όπως της 
μασχάλης, του τραχήλου και της βουβωνικής 
χώρας. Η έκλυση αυξημένων τενόντιων 
αντανακλαστικών μπορεί να αποτελεί κλινικό 
σημείο υπερασβεστιαιμίας, η οποία είναι συχνή σε 
ασθενείς με οστική μεταστατική νόσο. Επιπλέον, θα 
πρέπει να αποκλεισθεί και η ύπαρξη εν τω βάθει 
φλεβικής θρόμβωσης η οποία είναι επίσης αρκετά 
συχνή σε ασθενείς με νεοπλάσματα, ειδικά με οστική 
μεταστατική νόσο.
Η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με 

οστική μεταστατική νόσο θα πρέπει να συνεχίζεται 
με την εκτέλεση συγκεκριμένων εργαστηριακών 
και απεικονιστικών εξετάσεων. Ο αιματολογικός 
και βιοχημικός εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τη γενική εξέταση αίματος, την 
ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
τις συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών, τον έλεγχο 
της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, την 
αλκαλική φωσφατάση και την ηλεκτροφόρηση 
λευκωμάτων ορρού. Στην απλή οπισθοπρόσθια 
ακτινογραφία θώρακος, ο καρκίνος του πνεύμονα 
θα γίνει αντιληπτός σε ποσοστό περίπου 43% των 
εν λόγω ασθενών. Ο ακτινολογικός έλεγχος του 
σκελετού θα πρέπει να γίνεται σε κάθε επώδυνη 
περιοχή με απεικόνιση στο ακτινολογικό φίλμ 
ολόκληρου του πάσχοντος οστού και των 
παρακείμενων αρθρώσεων.
Το σπινθηρογράφημα οστών με 99m-Tc είναι 

χρήσιμη αλλά με χαμηλή ειδικότητα εξέταση για 
την απεικόνιση ολόκληρου του σκελετού και την 

ανίχνευση εστιών αυξημένης καθήλωσης του 
ραδιοϊσοτόπου. Η σταδιοποίηση θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει την αξονική τομογραφία θώρακος, 
άνω και κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού 
χώρου και της πυέλου. Στο μεγαλύτερο ποσοστό 
των περιπτώσεων (περίπου 80%), στις εξετάσεις 
αυτές θα αναδειχθεί η πρωτοπαθής εστία (καρκίνος 
του πνεύμονα, του νεφρού, του ήπατος, της 
ουροδόχου κύστης, του προστάτη αδένα ή του 
γαστρεντερικού συστήματος.
Η τεκμηρίωση της διάγνωσης της οστικής 

μεταστατικής νόσου και η αρχή προέλευσης 
θα πρέπει πάντοτε να γίνεται με βιοψία και 
ιστολογική εξέταση. Είναι λάθος να θεωρηθεί ως 
μεταστατική νόσος μία οστική βλάβη σε ασθενή 
με γνωστό ιστορικό πρωτοπαθούς νεοπλάσματος 
σε συμπαγές όργανο χωρίς την ιστολογική 
τεκμηρίωση της μετάστασης. Η βιοψία εκλογής είναι 
η κλειστή κατευθυνόμενη με αξονικό τομογράφο 
ή με ακτινοσκόπιο και θα πρέπει να γίνεται στην 
περισσότερο προσπελάσιμη εστία στον σκελετό.
Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με οστική 

μεταστατική νόσο αφορά κύρια την αντιμετώπιση 
του πρωτοπαθούς νεοπλάσματος, συνήθως με 
χημειοθεραπεία. Η οστική μεταστατική νόσος 
αντιμετωπίζεται με ακτινοθεραπεία, διφωσφονικά, 
οστεοπλαστική (σπονδυλοπλαστική στη σπονδυλική 
στήλη), και χειρουργική θεραπεία με ενδομυελική 
ήλωση ή αρθροπλαστική για την αντιμετώπιση 
των επαπειλούμενων ή παθολογικών καταγμάτων. 
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η θεραπεία της 
μεταστατικής νόσου είναι παρηγορητική.

ΟστεΟανΟσΟλΟγία - νεΟτερα δεδΟμενα
αλέξιος Ηλιόπουλος

Το 2000 οι Joseph Lorenzo, Yongwon Choi, Mark 
Horowitz και Hiroshi Takayanagi πρότειναν ένα 
νέο πολυδιάστατο πεδίο επιστημονικής γνώσης, που 
ονόμασαν οστεοανοσολογία, το περιεχόμενο της 
οποίας ήταν η αλληλεπίδραση του ανοσολογικού 
και σκελετικού συστήματος, με άμεση εμπλοκή 
στην παθοφυσιολογία των οστικών παθήσεων. 
Η αλληλεπίδραση αφορά την ανάπτυξη των 
κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος στον 

οστικό μυελό, και αντίστοιχα την επίδραση του 
ανοσολογικού συστήματος στην λειτουργία 
των οστικών κυττάρων, τόσο σε φυσιολογική 
κατάσταση όσον και σε νόσο. Υπάρχει ποικιλία 
νοσημάτων στα οποία η οστεοανοσολογία έχει 
κύρια σημασία, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η ψωριασική 
αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση, η οστική νόσος Paget, 
η οστεομυελίτιδα, η περιπροσθετική οστεόλυση, 
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η περιοδοντική νόσος και η νεοπλασματική οστική 
βλάβη. Κύριο ρόλο στην διαμόρφωση της οντότητας 
της οστεοανοσολογίας είχε η ανακάλυψη του 
συστήματος RANK/RANKL/OPG που κυριαρχεί στην 
οστική απορρόφηση. Επίσης σημαντικό ρόλο έχουν 
οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως ο TNFα, η 
ιντερλευκίνη-1, η ιντερλευκίνη-6 και η ιντερλευκίνη 
-17, για τις οποίες ήδη υπάρχουν στην κλινική πράξη 
εξουδετερωτικά αντισώματα. 
Βασικό κύτταρο στην οντότητα της 

οστεοανοσολογίας θεωρήθηκε αρχικά ο 
οστεοκλάστης, αλλά στο φάσμα της συμμετέχει το 
σύνολο των οστικών κυττάρων και των κυττάρων 
του ανοσολογικού συστήματος. Κομβικό σημείο 
στην οστεοανοσολογία είναι η αλληλεπίδραση 
Τ λεμφοκυττάρων και οστεοκλαστών. Αυτή η 
αμφίδρομη σχέση επηρεάζει τα στάδια ωρίμανσης 
και την τελική λειτουργικότητα τόσο των κυττάρων 
της λεμφικής σειρά, όπως Τ, Β λεμφοκύτταρα 
και ΝΚ κύτταρα, όσο και των κυττάρων που 
προέρχονται από το προγονικό κύτταρο των 
μακροφάγων, δηλαδή δενδριτικά κύτταρα, 
οστεοκλάστες, μακροφάγα, κοκκιοκύτταρα. Το 
φλεγμονώδες περιβάλλον στο οστούν προάγει την 
παραγωγή κυτταροκινών, όπως ο M-CSF, o GM-
CSF και ο RANKL που οδηγούν στην παραγωγή 
και ενεργοποίηση των οστεοκλαστών και 
αυξημένη οστική απορρόφηση. Νέος πληθυσμός 
και ρόλος στην οστεοανοσολογία διαπιστώνεται 
για τα οστικά μακροφάγα, τα οποία είναι μέρος της 
μονάδας οστικής ανακατασκευής, και καθαίρουν 
τους αποπτωτικούς οστεοβλάστες με μια 
διαδικασία που ονομάζεται efferocytosis. Από την 
λεμφική σειρά σημαντικός ρόλος αναγνωρίστηκε 
πρόσφατα στα Τ ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα 
(Tregs), τα οποία αναστέλλουν την λειτουργία των 
οστεοκλαστών, ενώ ενισχύουν την οστεοβλαστική 
σειρά από το επίπεδο του πολυδύναμου 
μεσεγχυματικού κυττάρου. 
Στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα που 

προκαλούν οστική βλάβη, όπως η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα (ΡΑ), η φλεγμονή στον αρθρικό υμένα 
επάγει οστεοκλαστογένεση μέσω αυξημένης 

έκφρασης του RANKL και μέσω παραγωγής 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών που καθοδηγούν 
την οστεοκλαστογένεση και συνεργάζονται με 
τον RANKL. Η εξουδετέρωση του RANKL με το 
μονοκλωνικό αντίσωμα denosumab σε ασθενείς 
με ΡΑ, οδηγεί σε πλήρη σχεδόν αναστολή των 
οστικών διαβρώσεων, όχι όμως και της αρθρικής 
βλάβης που επιτελείται μέσω άλλων κυτταροκινών, 
με προέχοντα τον TNFα. O TNFα ευοδώνει την 
οστική απορρόφηση και εμποδίζει την οστική 
παραγωγή. Επιπρόσθετα, η έκφραση του Dkk-1 
από τους ινοβλάστες του υμένα οδηγεί σε 
αναστολή της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών 
και του σχηματισμού οστού. Το Dkk-1 επάγει την 
έκφραση ενός άλλου αντι-αναβολικού μορίου, της 
σκληροστίνης, από τα οστεοκύτταρα. 
Ενώ το αρχικό φάσμα της οστεοανοσολογίας 

περιλάμβανε νοσήματα με κύριο πρόβλημα 
την οστική απορρόφηση, πρόσφατες έρευνες 
στρέφονται στην αλληλεπίδραση οστικών κυττάρων 
με κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος και 
τελικό αποτέλεσμα παθολογική οστική παραγωγή. 
Μοντέλα τέτοιων παθήσεων είναι η αγκυλοποιητική 
σπονδυλίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα, αλλά 
ακόμη η οστεοαρθρίτιδα και η οστική νόσος Paget. 
Σε αυτό το μοντέλο μελετώνται τα στάδια της 
οστεοβλαστογένεσης και η επίδραση της φλεγμονής 
στην λειτουργία των οστεοβλαστών. 
Τέλος, φαίνεται ότι υπάρχει πεδίο οστεοανοσολογίας 

στην οστεοπόρωση. Τόσο στις φάσεις της οστικής 
ανακατασκευής, όπου Τ λεμφοκύτταρα και 
μακροφάγα παρεμβαίνουν στην σύζευξη των 
οστεοκλαστών-οστεοβλαστών, όσο και την 
παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης με στοιχεία 
φλεγμονής, τόσο στο περιφερικό αίμα στην 
μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, όσο και με 
χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή στην γεροντική 
οστεοπόρωση που περιγράφεται με τον όρο  
‘inflamm-aging’. 

Πρακτικά Συνεδρίου
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Οι βιολογικές θεραπείες χρησιμοποιούνται 
τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση των 
φλεγμονωδών αρθρικών παθήσεων κυρίως 
της Ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) και των 
οροαρνητικών σπονδυλαρθρίτιδων (ΟΣΠΑ).
 Η φλεγμονώδης διεργασία στις παθήσεις 

αυτές και περισσότερο στη ΡΑ, προκαλεί οστική 
απώλεια, οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο 
καταγμάτων. Ιδιαίτερα στη ΡΑ σχετίζεται με τοπική 
αλλά και συστηματική οστεοπόρωση. Η τοπική 
θεωρείται οτι οφείλεται σε τοπικούς μηχανισμούς 
της νόσου με την κινητοποίηση κυτταροκινικών 
οδών. Οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, που 
εκκρίνονται από τα κύτταρα της ανοσολογικής 
απάντησης, επηρρεάζουν τα οστεοβλαστικά αλλά 
και τα οστεοκλαστικά κύτταρα με αποτέλεσμα 
την αυξημένη οστική απορρόφηση και μειωμένη 
οστική παραγωγή. Επίσης η φλεγμονή προκαλεί 
μεταβολές στις βιομηχανικές ιδιότητες του οστού 
και αλλαγές στα στοιχεία του μέσω της αυξημένης 
παραγωγής φλεγμονωδών κυτταροκινών ή μέσω 
ορμονοεξαρτώμενων μηχανισμών. Η αυξημένη 
παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως 
ιντερλευκίνης 1, παράγοντα νέκρωσης των όγκων 
και ιντερλευκίνης 6 είναι σημαντική αφού αυτές 
αποτελούν καθοριστές της οστικής απώλειας κατά 
την εμμηνόπαυση. Όλες αυτές ενεργοποιούν την 
οστική απορρόφηση. Επίσης και άλλοι παράγοντες 
όπως η διάρκεια της νόσου, η ενεργότητα και η 
λειτουργική επίπτωσή της μπορεί ανεξάρτητα να 
οδηγήσουν σε οστική απώλεια. Όμως η λειτουργική 
επιδείνωση είναι αποτέλεσμα της καταστροφής της 
άρθρωσης ή των διαβρώσεων από τη φλεγμονή 
οπότε η ακτινολογική καταστροφή της ΡΑ σχετίζεται 
με τη γενικευμενη οστική απώλεια.

Στις ΟΣΠΑ (Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα 
και Ψωριασική αρθρίτιδα κυρίως ) η κατάσταση 
φαίνεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη αφού σ’ 
αυτές εκτός από την τοπική και γενικευμένη οστική 
απώλεια έχουμε και διαδικασίες παραγωγής οστού 
(συνδεσμόφυτα, περιοστική παραγωγή). Έτσι η 
οποιαδήποτε επίδραση στον οστικό μεταβολισμό 
ενός παράγοντα που μπλοκάρει τις κυτταροκίνες 
αυτές δεν επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των 
φλεγμονωδών νοσημάτων. 
Η χρήση μορίων που αναστέλλουν τη δράση 

των TNFα , IL-1 και της IL-6 δεν προσφέρει μόνο 
αναστολή της αρθρικής καταστροφής αλλά επίσης 
προλαμβάνει και την οστική απώλεια στη ΡΑ. Το αν 
τα διαθέσιμα φάρμακα επεκτείνουν τις δράσεις τους 
στη συστηματική και τοπική οστική απώλεια μέσω 
άμεσων μηχανισμών που επιδρούν στο μεταβολισμό 
των οστικών κυττάρων ή έμμεσα μειώνοντας την 
τοπική ή συστηματική φλεγμονή παραμένει υπό 
διερεύνηση. Φαίνεται οτι έχουν την ικανότητα 
να επηρεάζουν θετικά την οστική μάζα στους 
ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα και ιδιαίτερα 
ΡΑ αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζουν το ρυθμό 
των καταγμάτων ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία για να στηρίξουν τη θέση τους στην 
κατάσταση αυτή. 
Σε ότι αφορά την επίδραση των άλλων 

μονοκλωνικών αντισωμάτων αντι CD20, του 
αναστολέα της συνδιέγερσης CD28-CD80/CD86 
καθώς και των μονοκλωνικών αντισωμάτων που 
αναστέλλουν τους άξονες των IL 17 και IL12/23 δεν 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να υποστηρίζουν 
την επίδρασή τους στον οστικό μεταβολισμό. 

Πρακτικά Συνεδρίου

Είναι απόλυτα αποδεδειγμένο ότι στις ΗΠΑ και στον 
δυτικό κόσμο ένας στους τρείς περίπου πάνω από 
τα 65 έτη υφίστανται τουλάχιστον μια πτώση κάθε 
χρόνο. Από όσους θα πέσουν 3-4 % θα υποστούν 
κατάγματα και ένας αριθμός 20-30 % από αυτούς 

πού υφίστανται κατάγματα ισχίου θα χάσουν την 
ζωή τους μέσα στους πρώτους 12 μήνες μετά το 
κάταγμα. Ένα αλλο σημαντικό ποσοστό 50% από 
αυτούς δεν θα καταφέρει ποτέ να ξαναβρεί την 
φυσιολογική κινητικότητα πριν την πτώση τους. 

ΕπαναπροσΕγγίζοντασ το ρολο τησ βίταμίνησ D στα καταγματα χαμηλησ βίασ
κωνσταντίνος Δρετάκης 

Νεότερα μόΝόκλωΝικα αΝτισωματα στη θεραπεια τωΝ ρευματικωΝ παθησεωΝ. 
επιδραση στόΝ όστικό μεταβόλισμό
δήμος πατρίκος
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Προσπαθώντας η επιστημονική κοινότητα να λύσει 
το τεράστιο ιατροκοινωνικό πρόβλημα δεν μπόρεσε 
μέχρι σήμερα να το λύσει καταφύγοντας μόνο στην 
ενίσχυση των οστών και τα τελευταία 20 χρόνια 
η κατεύθυνση της ερευνητικής δραστηριότητας 
οδηγείται στην ενίσχυση του μυικού συστήματος την 
σταθερότητα και την ιδιοδεκτικότητα. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει γίνει 

απόλυτα κατανοητό ότι καμία αγωγή και καμία 
ουσία δεν μπορεί να σταθεροποιήσει και να αυξήσει 
την οστική πυκνότητα ενός ατόμου μειώνοντας 
παράληλα τον καταγματικό κίνδυνο χωρίς την 
ταυτόχρονη και την χορήγηση της βιταμίνης D μαζι 
με το Ασβέστιο. Κατά την διάρκεια των επόμενων 
χρόνων μετά το 1990 ορίστηκαν και σταδιακά 
αυξήθηκαν οι συνιστώμενες ποσότητες λήψης της 
βιταμίνης D και του Ασβεστίου. Πολλές συζητήσεις 
είναι πάντα επίκαιρες πάντα για την συμβολή στην 
βελτίωση της οστικής πυκνότητας και υπήρξαν 
κορυφαίες μελέτες οπως η μελέτη Chapuy (1994) 
που έδειξαν ότι αρκεί από μόνη της η βιταμίνη D 
μαζί με Ασβέστιο για να αυξηθεί η οστική πυκνότητα, 
αλλά πιθανότατα η ακόμη πιο σημαντικό φαίνεται 
οτι είναι η σημαντικότατη συνεισφορά της βιταμίνης 

D στην αύξηση του μυικού ιστού στην αύξηση της 
μυικής δύναμης και στην μείωση των πτώσεων. 
Ανατρέχοντας συστηματικά στην βιβλιογραφία 
και μελετώντας το ερευνητικο έργο πολλών 
ερευνητών αλλά και παράλληλα προσπαθώντας 
να καταλάβουμε την δράση της βιταμίνης D σε κάθε 
ιστό διαφορετικά προσεγγίζουμε και περιγράφουμε 
την αντικαταγματική της δράση. 
Παράλληλα σημαντικες μελέτες με αριθμό 

ατόμων που πάσχουν από ήπιο δευτεροπαθή 
υπεραπαραθυροειδισμό και αύξηση από 
ασβεστιαιμία οδηγούνται λογω έλλειψης βιταμίνης 
D από αυτον το λόγο σε μεγάλη εκπτωση μυικής 
ισχύος και παράλληλα σε σημαντική αύξηση των 
πτώσεων. Απαιτείται η προσεκτική επικέντρωση σε 
αυτήν την πολύ μεγάλη ομάδα του πληθυσμού και 
η προσπάθεια θεραπεία της υποβιταμίνωσης και 
υπερπαραθυροειδισμού με πιθανό αποτέλεσμα 
της πρόληψης των πτώσεων και καταγμάτων.Η 
πολύπλευρη δράση της βιταμίνης D και οι όλο και 
περισσότερο οι καινούργιες πτυχές της δράσης της 
δημιουργούν συνεχώς έναυσμα σε ερευνητές για 
ερευνητική δραστηριότητα. 

Πολύ συχνά μια αντιοστεοπορωτική αγωγή 
εφαρμόζεται σε ασθενείς με οστεοπορωτικά 
κατάγματα. Πολλοί από αυτούς ελάμβαναν  
αντι-οστεοπορωτική αγωγή και πριν από 
τη δημιουργία του κατάγματος ενώ άλλοι 
δεν ελάμβαναν καμία αγωγή αφού με το 
οστεοπορωτικό κάταγμα τέθηκε η διάγνωση για 
πρώτη φορά. Στους δεύτερους η αντι-οστεοπορωτική 
αγωγή αρχίζει να χορηγείται με την έναρξη της 
διάγνωσης. Επομένως, πέραν του πρωταρχικού 
θεραπευτικού τους στόχου, οι αντι-οστεοπορωτικοί 
παράγοντες εμπλέκονται και στην πώρωση των 
καταγμάτων. Επομένως, αποτελεί σύγχρονο 
αντικείμενο πειραματικής και κλινικής μελέτης 
η επίδραση των φαρμάκων της οστεοπόρωσης 
στην πώρωση των καταγμάτων τόσο των 
οστεοπορωτικών αλλά ίσως και των φυσιολογικών. 
Οι υπό έλεγχο παράγοντες διακρίνονται σε τρεις 
μεγάλες κατηγορίες: τους αντι-οστεοκλαστικούς 
(διφωσφονικά και αναστολείς του RANK-ligand), 

τους αναβολικούς (παραθορμόνη και ανάλογα 
παραθορμόνης) και τους τροποποιητές του Wnt 
μονοπατιού. 
Μέχρι σήμερα, πειραματικές και κλινικές μελέτες 

φανερώνουν την θετική επίδραση πολλών 
φαρμακευτικών παραγόντων στην ευόδωση 
της πώρωσης ενός κατάγματος. Παρόλα αυτά, 
απαιτούνται ακόμα καλά σχεδιασμένες προοπτικές 
μελέτες για να έχουμε σαφή εικόνα. Η Βιταμίνη 
D και τα ανάλογά της είναι σημαντική για την 
επιμετάλλωση του πώρου και ίσως παίζει ρόλο στον 
σχηματισμό και την ανακατασκευή του αυξάνοντας 
την μηχανική του αντοχή. Σε πειραματικά μοντέλα, 
οι αντι-οστεοπορωτικοί παράγοντες (διφωσφονικά, 
δενοσουμάμπη, καλσιτονίνη, οιστρογόνα και 
ραλοξιφαίνη) δεν αναστέλλουν την ενδοχόνδρινη 
φάση της πώρωσης αλλά μπορεί να καθυστερούν 
τη φάση επιδιόρθωσης λόγω αναστολής 
της οστικής ανακατασκευής. Παρόλο που τα 
διφωσφονικά και η δενοσουμάμπη καθυστερούν 

Η επίδρασΗ των φαρμακων τΗσ οστεοπορωσΗσ στΗν πωρωσΗ των καταγματων
ίωάννης τριανταφυλλόπουλος
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την ανακατασκευή του πώρου, αυξάνουν τον όγκο 
του με αποτέλεσμα να μην επιφέρεται καμία αλλαγή 
στις εμβιομηχανικές ιδιότητές του. Η καλσιτονίνη 
αυξάνει τον σχηματισμό χόνδρου και την 
ωρίμανση του πώρου καταλήγοντας σε βελτίωση 
των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων. Η παραθορμόνη 
εμφανίζει πολύ ενθαρρυντικά πειραματικά 
αποτελέσματα με αύξηση του όγκου και της 
πυκνότητας του καταγματικού πώρου, ταχύτερη 
ανακατασκευή και πώρωση και βελτίωση των 
εμβιομηχανικών ιδιοτήτων. Επιπρόσθετα, κλινικές 
μελέτες έδειξαν βελτίωση της πώρωσης καταγμάτων 
του περιφερικού σκελετού, καταγμάτων της πυέλου 
αλλά και καταγμάτων σπονδυλικής στήλης μετά 
από χειρουργική επέμβαση. Το ρανελικό στρόντιο, 
με διπλή αντι-οστεοπορωτική και αναβολική δράση, 
φαίνεται πως δρα διαφορετικά στο πώρωση του 

φυσιολογικού από το οστεοπορωτικό κάταγμα. 
Ενώ δεν εμφανίζει καμία επίδραση στην πώρωση 
ενός φυσιολογικού οστού, αυξάνει τον όγκο και 
την πυκνότητα του πώρου στα οστεοπορωτικά 
κατάγματα και επιταχύνει την επιμετάλλωση και 
ωρίμανση με τελικό αποτέλεσμα την βελτίωση των 
εμβιομηχανικών ιδιοτήτων. Οι παράγοντες που 
επηρεάζουν το μονοπάτι WNT (η πρωτεΐνη Dickkopf 
1- DKK1 και η σκληροστίνη) σε πειραματικά μοντέλα 
φαίνεται πως αυξάνουν το ρυθμό σχηματισμού του 
πώρου αυξάνοντας και τις εμβιομηχανικές ιδιότητες 
αυτού. Παρά τα ενθαρρυντικά πειραματικά 
αποτελέσματα, περαιτέρω κλινικές μελέτες είναι 
απαραίτητες για την πλήρη κατανόηση των 
αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων στην πώρωση 
των καταγμάτων.

Οι νευρολογικές παθήσεις εμφανίζουν μεγάλο 
ποσοστό οστεοπορωτικών καταγμάτων λόγω των 
πτώσεων και των φαρμάκων για την αντίστοιχη 
πάθηση που επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό. 
Απο την μεγάλη κατηγορία των παθήσεων αυτών 
ειδική αναφορά γίνεται για την νόσο Parkinson και 
την Σκλήρυνση κατά Πλάκας. 
Τα οστεοπορωτικά κατάγματα μπορεί να είναι 

σπονδυλικά και μη σπονδυλικά, με σημαντικό 
ποσοστό εντόπισης ειδικά στην περιοχή της 
πυέλου. Tα κατάγματα εξ ανεπαρκείας της πυέλου 
συνήθως εντοπίζονται στην περιοχή του ιερού και 
των ηβοισχιακών κλάδων. Αν και θεωρούνται 
καλοήθη, αποτελούν σημαντικό επιβαρυντικό 
παράγοντα για νοσηρότητα και θνησιμότητα 
ασθενών με επιβεβαρυμένες παθήσεις όπως είναι 
οι νευρολογικές. Μόνο ενα 50 % των ασθενών 
αυτής της κατηγορίας είναι σε θέση να επιστρέψει 
στις συνήθεις δραστηριότητές τους και ένα μεγάλο 
ποσοστό διαμαρτύρεται για χρόνιο οσφυικό πόνο.
Διαγνωστικά, τα κατάγματα αποτελούν πρόκληση 

καθώς δεν προυποθέτουν απαραίτητα πτώση 
ως αιτία αλλά απότομη μεταφορά βάρους απο 
την όρθια στην καθιστή θέση σε ποσοστό 86% 
και μπορεί να εμφανιστούν ως ένας συνεχής 
αυξανόμενος πόνος με όχι καθαρή ακτινολογική 
εικόνα κατάγματος που απαιτεί περαιτέρω 

διερεύνηση. Η ακτινολογική διαγνωστική 
προσέγγιση γίνεται με σπινθηρογράφημα οστών 
τριών φάσεων, Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία. 
Προγνωστικά ως προς την νόσο Parkinson οι 

πτώσεις και η ύπαρξη της νόσου πάνω απο 5 
χρόνια, η αμφοτερόπλευρη χρήση βακτηριών ή 
προηγούμενα οστεοπορωτικά κατάγματα πρέπει 
να αποτελούν προειδοποιητικό σήμα για πιθανό 
πυελικό κάταγμα. Η αντιμετώπισή τους είναι 
κατά βάση συντηρητική: η βασική αγωγή για την 
νόσο με σύγχρονη χορήγηση παυσιπόνων, ήπια 
κινητοποίηση και αντιοστεοπορωτική αγωγή και 
ιδιαίτερα αναβολική αγωγή. Είναι σημαντικό αυτοί 
οι ασθενείς να καλυφθούν με αντιπηκτική αγωγή 
καθώς στην βιβλιογραφία αναφέρεται ποσοστό 
29-61% εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και 
πνευμονική εμβολή σε ποσοστό 2-12% σε ασθενείς 
με καταγματα εξ ανεπαρκείας του ιερού.

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΥΕΛΟΥ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ευστάθιος Χρονόπουλος
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Η κορυφαία οστική μάζα (ΚΟΜ) θεωρείται η 
ποσότητα του οστού που έχει επιτευχθεί κατά 
τα πρώτα έτη της ενήλικου ζωής, περίοδος που 
πιστεύεται ότι υπάρχει πλήρης εξισορρόπηση 
μεταξύ της οστικής παραγωγής και της οστικής 
απορρόφησης και ακολουθείται από συνεχές 
αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ τους (συνεχής ελάττωση 
της οστικής μάζας). Η έννοια της ΚΟΜ περιλαμβάνει, 
σε μια πιο σφαιρική θεώρηση, και την έννοια της 
κορυφαίας οστικής αντοχής με την οστική μάζα, 
πυκνότητα, μικροαρχιτεκτονική, γεωμετρία και 
μηχανισμούς ανακατασκευής ως συνιστώσες. Η 
σημασία της είναι εξέχουσα για την μελλοντική 
οστική υγεία και ειδικά για την επίπτωση των 
καταγμάτων, όπως έχει φανεί στις μεγάλες μελέτες 
συσχέτισης της οστικής μάζας με τον καταγματικό 
κίνδυνο. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμη η διερεύνηση 
των παραγόντων που επηρεάζουν την ΚΟΜ, αν 
και μέχρι στιγμής υπάρχει ένδεια μεγάλων μελετών 
που να εστιάζουν στον πληθυσμό ενδιαφέροντος, 
δηλαδή τα παιδιά και τους έφηβους. Οι παράγοντες 
αυτοί επιδρούν στη φυσιολογία της ανάπτυξης 
των οστών (θετικώς ή αρνητικώς) και διακρίνονται 
σε τροποποιήσιμους και μη. Οι κύριοι μη 
τροποποιήσιμοι παράγοντες είναι το φύλο (οι άνδρες 
έχουν μεγαλύτερη ΚΟΜ από τις γυναίκες), η φυλή, 
η ηλικία ωρίμανσης και η γενετική προδιάθεση 
(πιθανολογείται ότι η ΚΟΜ είναι γενετικά 
προγραμματισμένη να φτάσει σε κάποιο επίπεδο σε 
ποσοστό 60 - 80%). Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες 
ενδιαφέρουν περισσότερο γιατί επιδέχονται 
παρεμβάσεων και αφορούν κυρίως στις διατροφικές 
συνήθειες και τη σωματική δραστηριότητα. 
Τα πιο καλά τεκμηριωμένα στοιχεία υπάρχουν 

για τη θετική επίδραση της άσκησης και της 
πρόσληψης ασβεστίου στην ΚΟΜ. Υπάρχει ισχυρή 
θετική συσχέτιση της άσκησης με την οστική μάζα 
και πυκνότητα και λιγότερο σαφής με την οστική 
μικροαρχιτεκτονική και γεωμετρία. Στις περισσότερες 
μελέτες ο κύριος τύπος άσκησης που φαίνεται να 
έχει ευεργετικά αποτελέσματα στα οστά είναι τα 
άλματα. Η συχνότητα και η ένταση της ευεργετικής 
άσκησης είναι θέμα προς διερεύνηση, αλλά με τα 
υπάρχοντα δεδομένα φαίνεται πως 100 φορτίσεις 
τη φορά 3 φορές την εβδομάδα είναι το ελάχιστο. 

Όσον αφορά στην πρόσληψη ασβεστίου, έχει 
βρεθεί ότι η ημερήσια λήψη 500 - 1200 mg οδηγεί 
σε σημαντική αύξηση της οστικής μάζας κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία. Στις μεγαλύτερες και 
καλύτερα σχεδιασμένες μελέτες αυτή η ποσότητα 
ασβεστίου παρέχεται μέσω των γαλακτοκομικών 
και των εμπλουτισμένων σε ασβέστιο τροφών και 
λιγότερο σε φαρμακευτικά συμπληρώματα. Η ΚΟΜ 
στα άτομα με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου είναι 
περίπου 1 - 5% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτά που 
δεν την επιτυγχάνουν τέτοια πρόσληψη.
Λιγότερο ισχυρές είναι οι ενδείξεις για την 

προσφορά της επαρκούς πρόσληψης βιταμίνης D 
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία στην ΚΟΜ, 
ενώ υπάρχουν πιο αδύναμες θετικές συσχετίσεις 
με την κατανάλωση λιπαρών τροφών, πρωτεϊνών, 
φρούτων και λαχανικών και την πρόσληψη άλλων 
βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Χαμηλό επίπεδο 
τεκμηρίωσης υπάρχει, τέλος, για τη θετική επίδραση 
του παρατεταμένου χρόνου θηλασμού.
Από την άλλη μεριά, έχει μελετηθεί η αρνητική 

επίδραση διάφορων παραγόντων στην ΚΟΜ. 
Φαίνεται ότι η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων, η 
κατανάλωση οινοπνεύματος, καφεΐνης και ποτών 
τύπου κόλα μπορεί να προκαλέσουν μη επίτευξη 
της ΚΟΜ, αλλά τα στοιχεία που συνηγορούν 
υπέρ αυτού είναι μη επαρκή. Ο μόνος παράγοντας 
με σχετικά επαρκή τεκμηρίωση για την αρνητική 
επίδρασή του στην ΚΟΜ είναι η θεραπεία με ενέσεις 
μεθοξυπρογεστερόνης.
Η διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν σε 

χαμηλή ΚΟΜ είναι πρωταρχικής σημασίας για την 
κατανόηση της παθοφυσιολογίας της οστεοπόρωσης 
και την πρόληψη των καταγμάτων και ήδη σε πολλά 
κράτη έχουν ξεκινήσει εκστρατείες ενημέρωσης του 
κοινού για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών 
και του τρόπου ζωής των παιδιών και των εφήβων. 

Παραγοντες Που εΠηρεαζουν την κορυφαία οςτίκη μαζα
ίωάννης ςταθόπουλος

28



4 - 6 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Grand Serai

30
EEMMO
χρόνια

1986

2016

Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Πρακτικά Συνεδρίου

Η υποφωσφατασία (HPP) είναι μια σπάνια 
κληρονομική διαταραχή του μεταβολισμού, η 
οποία οφείλεται σε αδρανοποιητικές μεταλλάξεις 
του γονιδίου ALPL (OMIM# 171760) (εώς σήμερα 
300 μεταλλάξεις, κατά κανόνα παρανοηματικές-
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, 
αρθρίτιδα από εναπόθεση πυροφωσφορικού 
διυδρικού ασβεστίου (CPPD), αρθροπάθεια 
από πυροφωσφορικά, ψευδοουρική αρθρίτιδα, 
περιαρθρίτιδα, ενθεσοπάθεια και κατάγματα 
διάφυσης του μηριαίου, σε αντίθεση με τον αυχένα 
του μηριαίου στην κλασσική οστεομαλακία, τα 
οποία προσομοιάζουν τα άτυπα υποτροχαντήρια 
κατάγματα. 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 

Υποφωσφατασία: Δίαγνωση καί θεραπεΥτίκη προσεγγίση
συμεών τουρνής
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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 κατά τη μακρόχρονη συνεχόμενη χορήγηση. 
Στους ενήλικες έχουν περιγραφεί λίγα περιστατικά 
χορήγησης τεριπαρατίδης σε ενήλικες ασθενείς με 
υποφωσφατασία με ποικίλα αποτελέσματα. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
1.  Whyte M. Hypophosphatasia - aetiology, 

nosology, pathogenesis, diagnosis and treatment . 
Nature Reviews Endocrinology 2016;12:233-246.
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of the disease and its treatment. Osteporosis Int 
2015;26:2743-2757.
3.  Whyte MP, Rockman-Greenberg C, Ozono K, 

Riese R, Moseley S, Melian A, Thompson D, Bishop 
N, Hofmann C, for the study ENB-002-08, ENB-003-
08, ENB-010-10, and ENB-011-10 Investigators. 
Asfotase Alfa Treatment Improves Survival for 
Perinatal and Infantile Hypophosphatasia. J Clin 
Endocrinol Metabol 2016;101:334-42.

Η ανακάλυψη της ενδοκρινικής λειτουργίας 
του λιπώδους ιστού άλλαξε τη φυσιολογία του 
ανθρώπου: μέχρι το 1995, στο λιπώδη ιστό 
αποδιδόταν αποθηκευτικός ρόλος (αποθήκευση 
τριγλυκεριδίων) και κάποιος ρόλος στη 
θερμορύθμιση. Έτσι, ακόμη και μεγάλα συγγράματα 
φυσιολογίας δεν αφιέρωναν περισσότερες από μία 
ή δύο παραγράφους στο λιπώδη ιστό. Μετά την 
ανακάλυψη της λεπτίνης, της πρώτης περιγραφείσας 
λιποκίνης, από την ομάδα του Friedman το 1995, η 
γνώση μας για το λιπώδη ιστό ακολούθησε εκθετική 
πορεία, με τα σύγχρονα βιβλία φυσιολογίας να 
αφιερώνουν ολόκληρα κεφάλαια στην ενδοκρινική 
του λειτουργία, θεωρώντας τον πλέον το μεγαλύτερο 
ενδοκρινές όργανο του ανθρώπου. Περισσότερα 
από 700 πεπτίδια έχουν περιγραφεί ως δυνητικά 
εκκρινόμενα από το λιπώδη ιστό, τα περισσότερα 
από τα οποία αναμένουν να ταυτοποιηθούν ως 
αληθή πεπτίδια. Τα πεπτίδια αυτά, που αναφέρονται 
συνολικά ως λιποκίνες (adipokines), παράγονται 
κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από τα λιποκύτταρα 
ή/και από τα φλεγμονώδη κύτταρα που διηθούν 
το λιπώδη ιστό, και μπορούν να δρουν με τρόπο 
αυτοκρινή, παρακρινή ή ενδοκρινή. Διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό υδατανθράκων, 
πρωτεϊνών και λιπιδίων, σε νοσήματα που σχετίζονται 
με την ινσουλινοαντίσταση και την παχυσαρκία, όπως 
ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η μη-αλοκοολική 
λιπώδης νόσος του ήπατος και το σύνδρομο 

πολυκυστικών ωοθηκών, αλλά και σε νοσήματα που 
σχετίζονται με τη φλεγμονή και την ανοσία. Υπό την 
έννοια αυτή, δηλαδή των βασικών συντελεστών στη 
φλεγμονή και στην ανοσοτροποποίηση, θεωρείται 
πλέον ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε 
ρευματολογικές παθήσεις, όπως η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, 
αλλά και εκφυλιστικές παθήσεις, όπως η 
οστεοαρθρίτιδα, όπου υπάρχει έκφραση λιποκινών 
και από ιστούς της φλεγμαίνουσας άρθρωσης 
(αρθρικός υμένας, χόνδρος και οστό).
Αυξανόμενο ενδιαφέρον τα τελευταία έτη 

παρουσιάζει η μελέτη των λιποκινών στον οστικό 
μεταβολισμό. Συγκεκριμένες λιποκίνες επηρεάζουν 
την ανακατασκευή των οστών, Αυτό μπορεί να 
επέλθει δρώντας είτε άμεσα σε οστεοβλάστες και 
οστεοκλάστες είτε έμμεσα μέσω της αλληλεπίδρασης 
των λιποκινών με άλλους παράγοντες, όπως 
κλασσικές κυτοκίνες (π.χ. TNF-α και ιντερλευκίνες), 
χυμοκίνες (chemokines) και παράγοντες του 
συμπληρώματος. Σχετικά με τον οστικό μεταβολισμό 
έχουν μελετηθεί περισσότερο η λεπτίνη και η 
αδιπονεκτίνη.
Τα μοντέλα επίμυων ob/ob και db/db, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη λεπτίνης και έλλειψη 
υποδοχέων λεπτίνης, αντίστοιχα, αποτελούν τα 
πρότυπα μελέτης της παθοφυσιολογίας της λεπτίνης. 
Αμφότερα χαρακτηρίζονται από παθολογική 

Λιποκινες, μυοκινες και οςτικος μεταβοΛιςμος
ςτέργιος πολύζος
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παχυσαρκία, αλλά και διαταραχή της κατανομής 
της οστικής μάζας. Η ομάδα του Hamrick έχει δείξει 
διαφορετική δράση της λεπτίνης στα οστά του 
κεντρικού (axial) και περιφερικού (appendicular) 
σκελετού. Συγκριτικά με φυσιολογικούς επίμυες (wild 
type, WT), οι ob/ob επίμυες έχουν αυξημένο οστικό 
μεταβολισμό κεντρικά, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο 
μήκος σπονδύλων, μεγαλύτερη σπονδυλική στήλη, 
αυξημένη οστική πυκνότητα και μάζα σπογγώδους 
οστού στη σπονδυλική στήλη. Αντίθετα, οι ob/ob 
επίμυες εμφανίζουν ελαττωμένο οστικό μεταβολισμό 
περιφερικά, με αποτέλεσμα κοντότερο μηριαίο, και 
ελαττωμένη οστική μάζα, πάχος φλοιώδους οστού, 
αλλά και μάζας σπογγώδους οστού στο μηριαίο. 
Ως τελικό αποτέλεσμα, η συνολική οστική μάζα των  
ob/ob επίμυων είναι ελαττωμένη, εφόσον 
η περιφερική οστική μάζα αποτελεί το 80% 
της συνολικής (whole bone mass). Έγχυση 
ανασυνδυασμένης λεπτίνης στις κοιλίες του 
εγκεφάλου των ob/ob επίμυων ομαλοποιεί τις 
προαναφερθείσες διαταραχες στην οστική μάζα. 
Παρά τα ανωτέρω ευρήματα σε πειραματικά μοντέλα, 
σε κλινικό επίπεδο τα δεδομένα δεν είναι το ίδιο 
ξεκάθαρα. Στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, 
οι περισσότερες μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει 
χαμηλότερα επίπεδα κυκλοφορούσης λεπτίνης 
συγκριτικά με ασθενείς χωρίς οστεοπόρωση και θετική 
συσχέτιση με την οστική πυκνότητα. Υπάρχουν όμως 
και μελέτες που δεν έχουν δείξει συσχέτιση μετάξύ 
κυκλοφορούσης λεπτίνης και οστικής πυκνότητας ή 
που η αρχική συσχέτιση έπαψε να υφίσταται μετά 
προσαρμογή για το δείκτη μάζας σώματος ή την 
περιφέρεια μέσης. Σχετικά με τα κατάγματα χαμηλής 
βίας, υπάρχουν μελέτες παρατήρησης που δείχνουν 
μεγαλύτερη συχνότητα καταγμάτων σε ασθενείς με 
χαμηλότερα επίπεδα λεπτίνης. Μεταξύ των μελετών 
αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη του Schett 
και συνεργατών, μελέτη προοπτική (cohort) με 10 
έτη παρακολούθησης, η οποία κατέδειξε τα χαμηλά 
επίπεδα λεπτίνης ως ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου 
καταγμάτων χαμηλής βίας. Βέβαια άλλες μελέτες 
δεν κατέδειξαν σχέση μεταξύ επιπέδων λεπτίνης 
και καταγμάτων. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι τα επίπεδα ορού των λιποκινών συχνά 
δεν αποδίδουν επαρκώς τη δράση των λιποκινών σε 
ιστικό επίπεδο. Επίσης, οι λιποκίνες επηρέαζονται, πλην 
της λιπώδους μάζας, από πολλαπλούς παράγοντες, 
χρόνιους, όπως συνυπάρχουσες παθήσεις, φλεγμονές 
και φαρμακευτική αγωγή, αλλά επηρεάζονται και 

οξέος από το είδος και την ποσότητα διατροφής και τη 
σωματική δραστηριότητα, παράγοντες που με τη σειρά 
τους επηρεάζουν τις κλινικές μελέτες, ειδικά εκείνες με 
ένα στιγμιότυπο (π.χ. cross-sectional και case-controls).
Η αδιπονεκτίνη ταυτοποήθηκε επίσης το 1995, 

λίγο μετά τη λεπτίνη. Αποτελείται από μόριο πιο 
πολύπλοκο από τη λεπτίνη, με πολλές ισομορφές, 
η πιο δραστική από τις οποίες θεωρείται εκείνη με 
το υψηλό μοριακό βάρος (high-molecular weight, 
HMW adiponectin). Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 
λιποκίνες, η αδιπονεκτίνη παραδόξως αυξάνεται 
όταν ελαττώνεται η λιπώδης μάζα. Φαίνεται ότι η 
αδιπονεκτίνη παράγεται και από τους οστεοβλάστες, 
οι οποίοι επιπλέον εκφράζουν και τους υποδοχείς της, 
γεγονός που συνάδει με αυτοκρινή και παρακρινή 
δράση. Σε πειραματικά μοντέλα έχει δειχθεί ότι 
η αδιπονεκτίνη διεγείρει τον πολλαπλασιασμό, 
τη διαφοροποίηση και την επιμετάλλωση των 
οστεοβλαστών. Κλινικές μελέτες παρατήρησης 
αναφέρουν θετική συσχέτιση με δείκτες οστικής 
ανακατασκευής, αλλά συσχετίζουν ανάστροφα 
τα επίπεδα κυκλοφορούσης αδιπονεκτίνης με την 
οστική πυκνότητα και τη συχνότητα καταγμάτων. 
Μια υπόθεση της αλληλουχίας θα μπορούσε 
να είναι η εξής: η αδιπονεκτίνη διεγείρει την 
οστική ανακατασκευή, με αποτέλεσμα απώλεια 
οστικής μάζας και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. 
Επισημαίνεται ότι φαρμακευτικές ουσίες που 
επάγουν την έκφραση της αδιπονεκτίνης, με κύριο 
εκπρόσωπο την πιογλιταζόνη, έχουν ενοχοποιηθεί 
για απώλεια οστικής μάζας και αύξηση του κινδύνου 
κατάγματος, αλλά δεν εχει διεκρινισθεί με σαφήνεια 
αν ο διαμεσολαβητής της σχέσης αυτής είναι η 
αδιπονεκτίνη. Παρότι τα υπάρχοντα δεδομένα 
δεν έχουν επιδείξει με σαφήνεια τον ακριβή ρόλο 
της αδιπονεκτίνης στο οστό, δεν αποκλείεται η 
αδιπονεκτίνη να έχει ευεργετικό ρόλο σε μεταβολικά 
νοσήματα σχετιζόμενα με την ινσουλινοαντίσταση 
και την παχυσαρκία, αλλά αρνητικό σε άλλους 
ιστούς, συμπεριλαμβανομένων των οστών.
Πλην της ενδοκρινικής λειτουργίας του λιπώδους 

ιστού, ενδοκρινική λειτουργία έχει και ο μυικός 
ιστός. Σε αντιστοιχία με τις λιποκίνες, τα πεπτίδια 
που παράγονται από το μυικό ιστό αναφέρονται 
συνολικά ως μυοκίνες. Το ερευνητικό ενδιαφέρον 
της ενδοκρινικής λειτουργίας του μυικού ιστού 
αναθερμάνθηκε σημαντικά μετά την ταυτοποίηση 
της ιρισίνης από τον Boström και συνεργάτες το 
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2012. Στους επίμυες, η ιρισίνη παράγεται από 
τους σκελετικούς μυς κατά την άσκηση και, 
κυκλοφορώντας στον ορό, δρα σε άγνωστο ακόμη 
υποδοχέα του λευκού λιπώδους ιστού προκαλόντας 
τη φαιοποίησή του. Όπως είναι γνωστό, ο φαιός 
λιπώδης ιστός έχει αυξημένο αριθμό μιτοχονδρίων 
και αυξημένο θερμογένεση συγκριτικά με το λευκό 
λιπώδη ιστό και άρα η ιρισίνη θεωρήθηκε ως ο 
συνδετικός κρίκος μεταξύ της σωματικής άσκησης 
και των ευεργετικών της αποτελεσμάτων στο 
μεταβολισμό. Σχετικά με τον οστικό μεταβολισμό, 
μελέτες in vitro έδειξαν ότι η ιρισίνη αυξάνει τη 
διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Επίσης, 
η χορήγηση ανασυνδυασμένης ιρισίνης σε 
φυσιολογικούς επίμυες είχε ως αποτέλεσμα την 
επαγωγή γονιδίων που διέγειραν την οστεογένεση, 
με αποτέλεσμα την αύξηση της οστικής μάζας. 
Σε κλινικό επίπεδο, παρότι η σχέση μεταξύ 
κυκλοφορούσης ιρισίνης και οστικής μάζας είναι 
προς το παρόν ασαφής, η δική μας ομάδα πρώτη 
ανέφερε ότι σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με χαμηλή οστική μάζα η ιρισίνη ορού είναι 
χαμηλότερη σε εκείνες με κατάγματα χαμηλής βίας 
κι ανεξάρτητα σχετιζόμενη με αυτά, εύρημα που 

επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από ακόμη μία προς 
το παρόν ερευνητική ομάδα. Πλην της ιρισίνης, 
άλλες μυοκίνες, όπως η μυοστατίνη, έχουν μελετηθεί 
στον οστικό μεταβολισμό, με λιγότερο απτά προς το 
παρόν ευρήματα.
 Φαίνεται ότι υπάρχει σαφής αλληλοεπίδραση 

μεταξύ λιποκινών, μυοκινών και οστεοκινών, 
πεπτιδίων παραγόμενων από τα οστά, η ενδοκρινική 
λειτουργία των οποίων επίσης παρουσιάζει 
αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η βαθύτερη γνώση 
των αλληλοεπιδράσεων αυτών θα βοηθήσει 
στην καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας 
των μεταβολικών νοσημάτων οστών και μυικού 
συστήματος. Επίσης, κάποιες από τις λιποκίνες, 
όπως η αδιπονεκτίνη, έχουν προταθεί ως δείκτες 
(biomarkers) νοσημάτων οστικού μεταβολισμού, που 
πιθανώς να οδηγήσουν στο μέλλον σε ακριβέστερη 
διάγνωση και επαρκέστερη παρακολούθηση 
μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Τέλος, η 
καλύτερη κατανόηση της σχέσης αυτής, πιθανώς να 
προσφέρει μελλοντικά νέα θεραπευτικά σχήματα σε 
νοσήματα του οστικού μεταβολισμού. 

Σε ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες και 
βλάβες νωτιαίου μυελού επηρεάζεται ο οστικός 
μεταβολισμός και απορυθμίζεται η διαδικασία 
ανακατασκευής του οστού. 

Πολλές κλινικές μελέτες έχουν δείξει αυξημένη 
οστεογένεση σε ασθενείς με τραυματική εγκεφαλική 
βλάβη (κρανιοεγκεφαλική κάκωση). Η ετερότοπη 
(έκτοπη) οστεοποίηση όπως και η επιτάχυνση της 
πώρωσης καταγμάτων είναι γνωστά φαινόμενα 
σε αυτούς τους ασθενείς. Ετερότοπη οστεοποίηση 
έχει επίσης περιγραφεί σε ευρύ φάσμα βλαβών 
του κεντρικού νευρικού συστήματος (βλάβη του 
νωτιαίου μυελού, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
εγκεφαλομυελίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας 
κ.α). Σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
εμφανίζεται ανισορροπία οστικής κατασκευής και 
απορρόφησης κατά την πρώιμη μετατραυματική 
περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει μια κεντρική 
ρύθμιση στο σχηματισμό των οστών. Τα χαμηλότερα 
επίπεδα οστεοκαλσίνης που ανιχνεύονται επίσης, 

μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο σε ασθενείς με 
βλάβη του εγκεφάλου και την μετέπειτα ανάπτυξη 
μετατραυματικής έκτοπης οστεοποίησης.
Αναφορικά με τα εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) 

παρά το γεγονός ότι αποτελούν μια κοινή ασθένεια 
που προκαλεί ξαφνική ακινητοποίηση, λίγες σχετικά 
μελέτες έχουν δημοσιευτεί αναφορικά με το 
μεταβολισμού του οστού σε εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η οστική κατάσταση 
προ της βλάβης, ενδοκρινικοί παράγοντες, καθώς και 
η ίδια ακινητοποίηση, επηρεάζουν την οστική μάζα σε 
ακινητοποιημένους ασθενείς μετά το ΑΕΕ. 
Στην σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) η αχρησία 

φαίνεται να παίζει ένα ρόλο, αλλά θεωρείται πως 
η ακινητοποίηση αυτών των ασθενών αποτελεί 
ελάσσονα παράγοντα στην αιτιολογία της οστικής 
απώλειας. Γενικότερα η ακινητοποίηση οδηγεί στην 
οστεοπόρωση από αχρησία, όπως αποδεικνύεται 
από την αυξημένη αποβολή ασβεστίου και τη 
μειωμένη οστική πυκνότητα σε κατακεκλιμένους. 

ΟστικΟσ μεταβΟλισμΟσ σε εγκεφαλικεσ βλαβεσ και βλαβεσ νωτιαιΟυ μυελΟυ
ιωάννης Διονυσιώτης
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Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό των περιπατητικών 
ασθενών με οστική απώλεια υποδεικνύει την ύπαρξη 
και μη μηχανικών παραγόντων. Ασθενείς με ΣΚΠ 
έχουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης ανεπάρκειας 
βιταμίνης D και σε μοριακό επίπεδο ανισορροπία 
του συστήματος RANKL / OPG που (από)ρυθμίζει 
το μεταβολισμό των οστών προς την πλευρά 
του RANKL. Επιπλέον τα γλυκοκορτικοειδή που 
χρησιμοποιούνται στην ΣΚΠ αποτελούν κύρια μορφή 
της δευτερογενούς οστεοπόρωσης. Όμως στη ΣΚΠ 
η οστική απορρόφηση επιβαρύνεται και από τη 
λοιπή φαρμακευτική διαχείριση με ανοσορυθμιστική 
αγωγή, αντιεπιληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται συνήθως. 
Μετά από βλάβη νωτιαίου μυελού η οστεοβλαστική 

δραστηριότητα αυξάνει ελάχιστα, ενώ αντίθετα 
οι οστεοκλάστες έχουν σημαντική αύξηση στη 
δραστηριότητά τους με μέγιστο στις 10 εβδομάδες 
μετά τη βλάβη και τιμές μέχρι και 10 πλάσιες των 
φυσιολογικών. Η ανισορροπία μεταξύ της οστικής 
απορρόφησης και της οστικής κατασκευής, κάτω 
από το επίπεδο της βλάβης ή στην πληγείσα περιοχή, 
μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη αιματική ροή, στη 
φλεβική στάση, στις αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις 
και στην ιστική οξείδωση. Η απώλεια οστού μπορεί 
να ενισχύεται από την έλλειψη μυϊκής τάσης-έλξης 
στα οστά ή άλλους νευρωνικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με τη βλάβη. 
Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι ανενεργοί με 

χαμηλά επίπεδα PTH να παρατηρούνται μέχρι και 
1 έτος μετά τη βλάβη. Η υπερασβεστιαιμία που 
εμφανίζεται αμέσως μετά τη βλάβη είναι υπεύθυνη 
για τα χαμηλά επίπεδα της PTH. Σταδιακά σε 
φάσμα 1-9 ετών αποκαθίσταται η λειτουργία των 

παραθυρεοειδών. Το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση 
της οστικής απορρόφησης ή οστεοπόρωση που 
σχετίζεται με τη δυσλειτουργία των παραθυρεοειδών 
στη χρόνια φάση της βλάβης. Ειδικότερα οι 
μεταβολικές διαταραχές (αύξηση αλκαλικής 
φωσφατάσης, υπερασβεστιαιμία / υπερασβεστιουρία, 
έκκριση υδροξυπρολίνης) καθώς και ορμονολογικές 
μεταβολές (παραθορμόνη, γλυκοκορτικοειδή, 
καλσιτονίνη) δρουν ως αιτιολογικά στοιχεία ή/και 
δευτερογενώς στην απώλεια της οστικής πυκνότητας. 
Η υπερασβεστιουρία παρατηρείται στις 10 μέρες 
μετά τη νευρολογική βλάβη και φτάνει στη μέγιστη 
τιμή σε 1-6 μήνες. Είναι 2-4 φορές μεγαλύτερη της 
ασβεστιουρίας που παρατηρείται από το μακρόχρονο 
κλινοστατισμό. Η σημαντική αύξηση του ασβεστίου 
των ούρων που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα της 
ανισορροπίας μεταξύ της οστικής κατασκευής και 
οστικής απορρόφησης.
Πρόσφατα περιγράφηκε ένας μοριακός μηχανισμός 

που εμπλέκει την οδό σηματοδότησης του Wnt 
στην εξήγηση της ανταπόκρισης του οστού σε 
μηχανική φόρτιση. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, 
απουσία μηχανικής φόρτισης προκαλείται αυξητική 
ρύθμιση της σκληροστίνης, ενός ανταγωνιστή 
της Wnt σηματοδότησης που παράγεται σχεδόν 
αποκλειστικά από οστεοκύτταρα. Η σκληροστίνη 
με τη σειρά της, μπορεί να αναστέλλει επιλεκτικά 
το κανονικό μονοπάτι σηματοδότησης Wnt / 
β-κατενίνης, καταστέλλοντας έτσι τη δραστηριότητα 
των οστεοβλαστών, καθώς και τη βιωσιμότητα 
των οστεοβλαστών και οστεοκυττάρων, με τελικό 
αποτέλεσμα την απώλεια οστικής μάζας.

Η σαρκοπενια είναι μια νόσος που σχετίζεται κυρίως 
με τη γήρανση. Η απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης, 
η οποία στη συνέχεια επηρεάζει την ισορροπία, 
την λειτουργικότητα και τη συνολικά την ικανότητα 
να εκτελεί κάποιος τα καθήκοντα της καθημερινής 
ζωής, είναι σήμα κατατεθέν της ασθένειας αυτής. Η 
σαρκοπενία αποτελεί μείζον κλινικό πρόβλημα για 
τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και η έρευνα που 
αφορά τη μελέτη της σαρκοπενίας επεκτείνεται με 
γεωμετρική πρόοδο. Για πολλά χρόνια οι ερευνητές 

πίστευαν ότι η απώλεια των μυών και τα υπόλοιπα 
συμπτώματα που σχετίζονται με την ηλικία είναι 
μια αναπόφευκτη διαδικασία γήρανσης, ειδικά σε 
σχέση με την απώλεια της μυϊκής μάζας και δύναμης. 
Φαίνεται όμως ότι στην εμφάνισή της συμμετέχουν 
και άλλοι παράγοντες πχ ορμονικοί,διατροφικοί, 
συννοσηρότητα, τρόπος ζωής κ.λπ. Ωστόσο, οι 
ερευνητές αναζητούν τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να επιβραδύνει τη. Το ενδιαφέρον 
προκύπτει από το γεγονός ότι η σαρκοπενία  

ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ
Φωτεινή Παπαδοπούλου

33



Πανελλήνιο  
Συνέδριο
E.E.M.M.O.

Πρακτικά Συνεδρίου

αφ’ ενός μεν είναι συχνή αφ’ ετέρου δε σχετίζεται με 
σοβαρά προβλήματα υγείας όπως frailty, αναπηρία, 
νοσηρότητα και θνητότητα. Το εκτιμώμενο άμεσο 
κόστος της υγειονομικής περίθαλψης που αναλογεί 
στους ανθρώπους με σαρκοπενία στις ΗΠΑ το 2000 
ήταν £ 18,5 δισ. Επιπλέον, η σαρκοπενία σχετίζεται 
με σημαντική συννοσηρότητα, όπως η παχυσαρκία, η 
οστεοπόρωση και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2. 
Αλλά ίσως η πιο ισχυρή ένδειξη ότι η απώλεια των 
σκελετικών μυών, και ιδίως η αντοχή, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική προέρχεται από την απόδειξη ότι προβλέπει 
τη μελλοντική θνησιμότητα σε ηλικιωμένους, 
ενήλικες καθώς και σε μεσήλικες. Σύμφωνα με τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα παρατηρείται εντυπωσιακή 
επιδείνωση της σαρκοπενίας με επακόλουθη 
απώλεια της μυϊκής δύναμης, καθώς και διαταραχή 
της καθημερινής λειτουργίας. Η συχνότητα της 
σαρκοπενίας αυξάνεται από το 4% στους άνδρες 
και 3% στις γυναίκες ηλικίας 70-75 σε 16% και 
13% αντίστοιχα στην ηλικία των 85 και άνω. Έτσι, η 
ταυτοποίηση της σαρκοπενίας θα μπορούσε να είναι 
σημαντική για την πρόληψη των καταγμάτων, καθώς 
επίσης θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της 
αξιολόγησης του κινδύνου κατάγματος. Ιδιαίτερα 
προβληματικός είναι ο συνδυασμός της σαρκοπενίας 
με άλλα νοσήματα που σχετίζονται με τη γήρανση. 
Όταν οι ασθενείς υποφέρουν από σαρκοπενία και 
οστεοπόρωση, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος πτώσης 
και η επακόλουθη επίπτωση στον κίνδυνο κατάγματος. 
Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση της σαρκοπενίας 
θα συμβάλει στη μείωση των επιβαρύνσεων από 
τις συνυπάρχουσες νόσους. Γνωστοί παράγοντες 

κινδύνου περιλαμβάνουν την ηλικία, το φύλο και 
τη φυσική δραστηριότητα. Σήμερα ανακαλύπτουμε 
ότι η σαρκοπενία και η απώλεια της μυϊκής μάζας 
και δύναμης δεν είναι απλά θέμα γήρατος αλλά 
είναι περισσότερο σύνθετη και πολυπαραγοντική. 
Αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό προκαλούν την 
σαρκοπενία. Καθώς μεγαλώνουμε μεταβάλλονται τα 
επίπεδα των ορμονών, μεταβάλλονται οι απαιτήσεις 
σε πρωτεΐνες, πεθαίνουν κινητικοί νευρώνες και 
αυξάνεται η τάση για περισσότερο καθιστική ζωή. 
Οι ερευνητές προσπαθούν να σχεδιάσουν μεθόδους 
διαγνωστικής προσπέλασης και θεραπευτικές 
παρεμβάσεις προκειμένου να θεραπεύσουν ή να 
επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου με φάρμακα 
που στοχεύουν σττους διάφορους παράγοντες. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν συναινετικά διαγνωστικά 
κριτήρια για τη σαρκοπενία. Κατά συνέπεια, δεν 
υπάρχει καθοδήγηση για να βοηθήσει τους κλινικούς 
ιατρούς στον εντοπισμό των ηλικιωμένων ατόμων με 
κλινικά σημαντική χαμηλή μυϊκή μάζα ή αδυναμία. 
Χρειάζονται σαφή και αξιόπιστα κριτήρια για να γίνει 
η ανίχνευση και να τεθεί η διάγνωση της σαρκοπενίας 
στους αντίστοιχους ασθενείς, και στη συνέχεια να 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να βελτιωθεί η 
υγεία τους. Γίνεται προσπάθεια να ορισθούν κλινικές 
κατευθυντήριες οδηγίες αναγνώρισης και πρακτικής 
για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, διάγνωση και 
αντιμετώπιση της σαρκοπενίας από διάφορες ομάδες 
ερευνητών, όπως ESPEN, International Academe 
of Nutrition and Aging, International Association of 
Gerontology and Geriatrics κλπ.
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Η οστεοαρθρίτιδα είναι το πλέον συχνό και 
πλέον αινιγματικό νόσημα του μυοσκελετικού 
συστήματος. Τα τελευταία χρόνια η θεώρηση 
του επαναπροσδιορίζεται από την παλιότερη του 
εκφυλισμένου αρθρικού χόνδρου σε επόμενη σαν 
νόσου όλης της άρθρωσης και του υποχόνδριου 
οστού…osteoarthritis, a disease of a joint as an 
organ…Ο σύγχρονος προβληματισμός θεωρεί 
τη νόσο σαν ένα συστηματικό νόσημα του 
μυοσκελετικού στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο 
παίζει η φλεγμονή…με τις κυτοκίνες, χυμοκίνες, 
αδιποκίνες, το συμπλήρωμα να διαδραματίζουν 
μείζονα ρόλο στην παθοφυσιολογία της Ο.Α. 
Οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες ανευρίσκονται 
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στο αρθρικό υγρό 
ασθενών με Ο.Α. Σημαντικά δεδομένα προκύπτουν 
από τον ομοιοστατικό ρόλο των CXC χυμοκινών 
στον αρθρικό χόνδρο και την ταυτοποίηση 
του άξονα zinc-ZIP8-MTF1 σαν ρυθμιστή της 
καταβολικής διαδικασίας στον αρθρικό χόνδρο. 
Οι αλαρμίνες S100A8 και S100A9 - που έχει 
καταδειχθεί από καιρό η προκαταβολική τους δράση 
στα χονδροκύτταρα μέσω TLR4 και η συσχέτιση 
τους με το σχηματισμό οστεοφύτων - θεωρούνται 
ότι σχετίζονται με εκσεσημασμένη αρθρική 
φλεγμονή. Η συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα είναι 

ένα ιδιαίτερα ετερογενές νόσημα με διαφορετικούς 
φαινοτύπους που σχετίζονται με διαφορετικούς 
παράγοντες κινδύνου όπως η ηλικία, η παχυσαρκία 
και ο τραυματισμός της άρθρωσης. Υπάρχει 
πλέον η αντίληψη ότι χρειάζεται εστίαση στους 
παθογενετικούς μηχανισμούς που σχετίζονται 
με αυτούς τους παράγοντες κινδύνου ώστε οι 
φαινότυποι αυτοί να έχουν τη δική τους αντίστοιχη 
στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Οσον αφορά 
τα έως τώρα δεδομένα από κλινικές μελέτες 
σχετικά με φαρμακολογική θεραπεία, αφορούν 
μεθοτρεξάτη, adalimumab, anti-NGF, ρανελικό 
στρόντιο, διφωσφονικά, γλυκοζαμίνη και θειική 
χονδροιτίνη και διασερείνη. Σε μεγάλο αριθμό 
GWASs (genome-wide association studies) έχουν 
αναλυθεί πληθυσμοί με οστεοαρθρίτιδα και 
controls, έχοντας όμως καταδείξει λίγα γονίδια που 
θεωρούνται σημαντικά στην παθογένεια και την 
ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας στον άνθρωπο (Col2a1, 
Col9A1, Sfrp3, Gdf5, Smad3). Συνολικά η αίσθηση 
είναι ότι η έως τώρα γνώση είναι ατελής και αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη στοχευμένων και 
αποτελεσματικών προσεγγίσεων στην πρόληψη και 
θεραπεία της νόσου.

Τα διφωσφονικά αποτελούν πρώτη επιλογή στην 
μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση τόσο στην 
πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή αντιμετώπιση, 
δεδομένης της ασφαλούς χορήγησής τους και της 
μεγάλης μείωσης του καταγματικού κινδύνου, 
αλλά και του χαμηλού κόστους. Κάνοντας μια 
σύντομη ιστορική αναδρομή, στην πολύ σημαντική 
αυτή θεραπευτική κατηγορία, διαπιστώνουμε 
τη μακρά πορεία από την αρχική χρήση των 
πυροφωσφορικών στη βιομηχανία για τον 
καθαρισμό των εσωτερικών των σωλήνων του 
νερού από τα άλατα και μετέπειτα στην ανακάλυψη 
της χρησιμότητάς τους στους πρώτους ασθενείς, τη 
μετεξέλιξή τους στα πρώτα διφωσφονικά μέχρι τη 
σημερινή εποχή, που νέες μορφές διφωσφονικών 

έρχονται στο προσκήνιο, για να διευκολύνουν τόσο 
τον γιατρό, όσο και τον ασθενή.
Παρά το γεγονός, ωστόσο ότι τα διφωσφονικά και 

ιδιαίτερα η Αλενδρονάτη, αποτελούν κορυφαία 
αντιοστεοπορωτική αγωγή, αποτελεσματική σε 
κάθε τύπο κατάγματος και πρώτη στις συστάσεις 
όλων των κατευθυντήριων οδηγιών, τόσο σε 
παγκόσμιο, όσο και σε τοπικό επίπεδο, συζητούνται 
ευρέως και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, που 
μπορεί να προκαλέσουν. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη 
ενέργεια των διφωσφονικών είναι οι γαστρεντερικές 
ενοχλήσεις, τόσο στον οισοφάγο, όσο και στο 
στομάχι. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που βιώνουν οι 
ασθενείς, είτε και ο φόβος ότι μπορεί να τις βιώσουν, 
αποτελεί σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο τον κύριο 

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ. ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Γεώργιος Τροβάς

Νεότερα δεδόμεΝα στηΝ όστεόαρθρίτίδα: από τηΝ αίτία στη δίαγΝωση  
καί αΝτίμετωπίση
αικατερίνη ματσούκα
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λόγο, για τον οποίο οι ασθενείς δε συμμορφώνονται 
στις θεραπείες με διφωσφονικά, με αποτέλεσμα 
την απώλεια οστικής πυκνότητας και τελικά τα 
οστεοπορωτικά κατάγματα με τις γνωστές επιπτώσεις 
στην ποιότητα ζωής τους.
Αναγνωρίζοντας την ανεκπλήρωτη αυτή ανάγκη 

που υπήρχε για μια πιο «φιλική προς τους ασθενείς» 
θεραπεία, πλέον ήρθε και στην Ελλάδα η νεότερη 
μορφή της αλενδρονάτης, που αποτελεί διεθνή 
καινοτομία. Το αναβράζον δισκίο αλενδρονάτης, 
χορηγούμενο ως ρυθμιστικό διάλυμα, έχει 
σχεδιαστεί ώστε να διαλυτοποιεί πλήρως την 
αλενδρονάτη σε ένα πόσιμο διάλυμα υψηλού pH 
(4,8-5,4) με ικανότητα εξουδετέρωσης του οξέος, 

ελαχιστοποιώντας τα σωματίδια της αλενδρονάτης 
από την επαφή με τον βλενογόννο και εμποδίζοντας 
την παρουσία ισχυρού γαστρικού οξέος στο στομάχι, 
μειώνοντας το ενδεχόμενο βλάβης σε περιπτώσεις 
οισοφαγικής παλινδρόμησης. Η εξελιγμένη αυτή 
μορφή δισφωσφονικού, που είναι το μοναδικό 
ρυθμιστικό διάλυμα αλενδρονάτης παρέχει 
σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς, αφού 
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητων 
ενεργειών από το γαστρεντερικό, αυξάνει την 
πιθανότητα συμμόρφωσής τους στη θεραπεία, 
ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρει την σημαντική 
αντικαταγματική δράση της αλενδρονάτης. 

Parathyroid hormone (PTH) is the major 
hormone regulating calcium metabolism. The first 
demonstration that administration of PTH resulted 
in net bone formation was made around 1930. 
This seminal observation has since been further 
explored in preclinical studies and in small clinical 
trials over the past three decades. Most clinical 
experience with PTH as a bone anabolic agent has 
been obtained with the amino-terminal portion of 
human PTH (rhPTH 1-34) or Teriparatide. Whereas 
the first clinical observations with PTH date back 
to 1976, it took another 25 years before the first 
large double blind, placebo controlled trial was 
published, the Fracture Prevention Trial. In this 
study, performed in 1637 postmenopausal women 
with severe osteoporosis, a reduction of 65%, and 
53% has been observed in vertebral and non-
vertebral fractures, respectively. When moderate 
or severe vertebral fractures were considered, 
this reduction reached 90%. This effects were 
confirmed also in men with osteoporosis, and in pre 
and postmenopausal women and men long term 
treated with Glucocorticoids. In this latter study, 
teriparatide was compared with Alendronate, with 
a significant superiority in the reduction of vertebral 
fractures and BMD gains. 
Since the approval of Teriparatide from the FDA 

in 2002, and EMEA in 2003, many studies have 
been performed and all of them have confirmed 

the antifracture efficacy and the important 
clinical outcome for the patients with severe 
osteoporosis, namely the reduction of back pain 
and the improvement of several parameters of 
quality of life.

The clinical use of Teriparatide in patients with 
severe osteoporosis has been investigated in 
observational studies (EFOS, DANCE), and clinical 
European studies (EUROFORS), as well as in 
men with GIOP (EUROGIOPS). Based on this 
substantial amount of data, the recommendations 
on how to use Teriparatide are the following:

Previous treatment with bisphosphonates (BPs) 
modestly blunt the response to Teriparatide.

  Combination with BPs has no additive effects on 
BMD than monotherapy.

  Combination with Denosumab appears to 
increase BMD more than monotherapy.

  In order to maintain the benefits accrued with 
Teriaparatide during the 2 years treatment 
course, an antiresorptive should be used as 
follow up treatment.

  Recent bone biopsies studies, comparing 
Teriparatide and Zoledronic acid or Denosumab, 
have fully confirmed the anabolic effect of 
the compound, showing also that this effect is 
sustained for 24 months.

TeriparaTide: 14 years clinical experience in The TreaTmenT of severe osTeoporosis
donato agnusdei
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In conclusion, since its approval, more than 
1,650,000 patients have been treated with 
Teriparatide. Teriparatide has an acceptable 
toxicity/safety profile. The most common side 

effects are: nausea, joint ache, pain, leg cramps, 
and injection-site reactions. Long-term studies have 
confirmed the safety profile of Teriparatide.

Τα διφωσφονικά είναι η πρώτη φαρμακευτική 
επιλογή στην πρόληψη και θεραπεία της 
οστεοπόρωσης. Είναι τα πλέον δοκιμασμένα 
φάρμακα στη θεραπεία των οστικών παθήσεων. Οι 
παρενέργειες από την χρήση τους, όταν εμφανίζονται,  
είναι ήπιες στην συντριπτική πλειοψηφία των 
ασθενών. Τα τελευταία χρόνια, τα διφωσφονικά 
(όπως και το Denosumab, το αντι-απορροφητικό 
μονοκλωνικό αντίσωμα) έχουν συνδεθεί με την 
οστεονέκρωση των γνάθων (ONJ) και τα άτυπα 
κατάγματα του μηριαίου αλλά η αιτιολογία 
και των δύο αυτών καταστάσεων παραμένει 

άγνωστη. Επιπλέον, το ποσοστό των ασθενών που 
εκδηλώνουν τις παραπάνω παθήσεις είναι εξαιρετικά 
χαμηλό.
Δυστυχώς, κυρίως λόγω δημοσιευμάτων στον 

καθημερινό τύπο όπου η οστεονέκρωση των 
γνάθων και τα άτυπα κατάγματα του μηριαίου 
έχουν δραματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό,  οι 
άρρωστοι είναι απρόθυμοι να αρχίσουν ή να 
συνεχίσουν θεραπευτική αγωγή για οστεοπόρωση. 
Σαν αποτέλεσμα, ο κίνδυνος  να υποστούν κάταγμα 
λόγω οστεοπόρωσης είναι εξαιρετικά σοβαρός.

Η παχυσαρκία και η ανεπάρκεια βιταμίνης D 
έχουν παγκοσμίως αναγνωρισθεί ως προβλήματα 
δημόσιας υγείας και υπάρχουν πλέον αποδείξεις ότι 
και οι δύο αυτές καταστάσεις έχουν στενή αιτιολογική 
συσχέτιση. 
Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η συχνότητα 

ανεπάρκειας βιταμίνης D είναι 35% μεγαλύτερη 
σε παχύσαρκα σε σχέση με φυσιολογικού βάρους 
άτομα, και 24% μεγαλύτερη σε σχέση με υπέρβαρα 
άτομα. Επίσης πιθανολογείται ότι η επιδημία της 
ανεπάρκειας βιταμίνης D παγκοσμίως οφείλεται 
κατά πολύ και στην έκρηξη της παχυσαρκίας που 
παρατηρείται τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διαταραχές 
της βιταμίνης αυτής σε καταστάσεις παχυσαρκίας 
παρουσιάζονται ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, 
το γεωγραφικό πλάτος, την ηλιοφάνεια, την εποχή 
και τα κοινώς αποδεκτά όρια για τον ορισμό της 
ανεπάρκειας βιταμίνης D. Ανθρωπομετρικά στοιχεία 
έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή και ανεξάρτητη σχέση 
μεταξύ αυξημένου σωματικού βάρους, δείκτη μάζας 
σώματος (ΒΜΙ), περιμέτρου μέσης και χαμηλής 
βιταμίνης D ενώ η συσχέτιση αφορά σε όλες τις 
περιοχές του λιπώδους ιστού (υπόδόριο, υποδόριο 
κοιλιακό, ενδοσπλαχνικό λίπος).

Οι βιοχημικές μεταβολές της βιταμίνης D και 
συνοδών μεταβολιτών που παρατηρούνται 
συνηθέστερα επί παχυσαρκίας είναι: Χαμηλά 
επίπεδα ολικής και ελεύθερης 25-ΟΗ-D3, 
αντιρροπιστική αυξητική τάση των επιπέδων της 
PTH και χαμηλά ή ακόμα και φυσιολογικά επίπεδα 
1,25-ΟΗ-D3 ανάλογα με τη διέγερση τους από 
την PTH και τη διαθέσιμη ως υπόστρωμα 25-ΟΗ 
D3. Στην παχυσαρκία τα συνήθη επίπεδα 25-ΟΗ 
D3 κυμαίνονται μεταξύ 10-20 ng/ml και η PTH 
αποκαθίσταται στο φυσιολογικό όταν η 25-ΟΗ D3 
συνήθως αυξηθεί άνω των 30 ng/ml.
Τα αίτiα της υποβιταμίνωσης D στην παχυσαρκία 

δεν είναι απολύτως διευκρινισμένα. Κυρίαρχο ρόλο 
φαίνεται να παίζει ο αυξημένος όγκος κατανομής 
και η δέσμευση και αποθήκευση της λιποδιαλυτής 
αυτής βιταμίνης στον υπερτροφικό λιπώδη ιστό. 
Άλλοι, μάλλον μικρότερης σημασίας αιτιολογικοί 
παράγοντες, είναι η λιγότερη έκθεση στον ήλιο των 
παχυσάρκων ατόμων λόγω μειωμένης κινητικότητας 
και δραστηριοτήτων, ο αυξημένος καταβολισμός 
της βιταμίνης D στον υπερτροφικό λιπώδη ιστό 
(λόγω αύξησης του ενζύμου 1-α υδροξυλάση ),και 
η μειωμένη ηπατική σύνθεση D3 —> 25-OH D3 
λόγω λιπώδους διήθησης. Υπό μελέτη βρίσκεται ο 

Η σχέσΗ τΗσ βιταμινΗσ D μέ τΗν παχυσαρκια
Θεμιστοκλής τζώτζας

Διφωσφονικά: Η άλλΗ οψΗ του νομισμάτοσ
μιχάλης Παζιάνας

TeriparaTide: 14 years clinical experience in The TreaTmenT of severe osTeoporosis
donato agnusdei
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ρόλος της υποκλινικής φλεγμονής της παχυσαρκίας 
στη βιταμίνη D και αντίστροφα ο ρόλος της χαμηλής 
βιταμίνης D στη φλεγμονή της παχυσαρκίας.
Μεγάλη σημασία με θεραπευτικές προεκτάσεις έχει 

η διευκρίνιση της σχέση αιτίας-αιτιατού στο δίπολο 
παχυσαρκία-ανεπάρκεια βιταμίνης D. Πρoκαλεί 
άμεσα η ίδια η παχυσαρκία ανεπάρκεια βιταμίνης 
D ή μήπως η χαμηλή βιταμίνη D μπορεί να αυξάνει 
το σωματικό βάρος ή να εμποδίζει την απώλεια του; 
Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 
παράγραφο συγκλίνουν προς την πρώτη υπόθεση 
ενώ παρόμοια συμπεράσματα φαίνεται ότι βγαίνουν 
και από τις μελέτες απώλειας βάρους. Σε δική μας 
μελέτη σε υγιείς παχύσαρκες γυναίκες ( Tzotzas T et 
al, J Clin Endocrinol Metab 2010) επιβεβαιώσαμε 
τα χαμηλά ποσοστά βιταμίνης D σ’ αυτόν τον 
παχύσαρκο πληθυσμό και δείξαμε ότι απώλεια 
βάρους της τάξης του 10% του αρχικού μετά από 
5μηνη ολιγοθερμιδική, ισορροπημένη δίαιτα μπορεί 
να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα της 25-OH-D3. Στις 
γυναίκες αυτές η αύξησή της σχετίσθηκε σημαντικά 
με τη βελτίωση της ινσουλινοαντίστασης. Παρόμοια 
αποτελέσματα έδειξαν και άλλες ανάλογες μελέτες 
σε ενήλικες και παιδιά. Η αύξηση αυτή της βιταμίνης 
D κατά την απώλεια βάρους είναι πιθανό να 
οφείλεται στην «αποδέσμευσή» της από το λιπώδη 
ιστό και στη διοχέτευσή της στη συστηματική 
κυκλοφορία. Εφόσον τελικά διαπιστώνεται 
βελτίωση των επιπέδων βιταμίνης D από τις μελέτες 
απώλειας βάρους φαίνεται ότι η ανεπάρκεια 
βιταμίνης D είναι περισσότερο συνέπεια παρά αίτιο 
της παχυσαρκίας.
Υπάρχουν όμως και ορισμένα πειραματικά 

κυρίως δεδομένα που δείχνουν ότι η χαμηλή 
βιταμίνη D μπορεί να προδιαθέτει για αύξηση 
του βάρους. Είναι ήδη γνωστή η έκφραση του 
υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) και των συναφών 
ενζύμων στο λιποκύτταρο και υπάρχουν in vitro 
μελέτες που δείχνουν ότι η βιταμίνη-ορμόνη- αυτή 
αναστέλλει τη διαφοροποίηση των προ- και 
λιποκυττάρων καταστέλλοντας ένζυμα όπως η 
LPL, PPAR-γ , SREBP-1 κα. Αντίθετα VDR knock-out 
πειραματόζωα βρέθηκε να έχουν ελάχιστο λιπώδη 
ιστό και αυξημένη β-οξείδωση. Κατ’ αναλογία με 
τις πειραματικές μελέτες, αμφιλεγόμενα είναι τα 
δεδομένα και από τις κλινικές μελέτες εξωγενούς 
χορήγησης βιταμίνης D. Oρισμένες παλαιότερες 
μη τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν κάποιου 
βαθμού απώλεια βάρους ενώ πιο πρόσφατες 
δεν έδειξαν σημαντικό όφελος από τη χορήγηση 
βιταμίνης D. H βιταμίνη D ίσως να παίζει κάποιο 
μικρό ρόλο στο βασικό μεταβολισμό και στην 
πρόληψη της παχυσαρκίας μακροπρόθεσμα. 

Μελλοντικές μελέτες πρέπει να σχεδιάζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα αρχικά επίπεδα της βιταμίνης 
D, τα επίπεδα PTH, τη δοσολογία της βιταμίνης 
και ενδεχόμενη συγχορήγησή της με ασβέστιο. 
Επί παχυσαρκίας γενικότερα πρέπει συχνά να 
χορηγούνται μεγαλύτερες δόσεις βιταμίνης D  
(π.χ. > 2000 ΙU ημερησίως) λόγω του αυξημένου 
όγκου κατανομής.
Πρόσφατα, μεγάλη γενετική ανάλυση έριξε φως 

στην αιτιολογική σχέση παχυσαρκίας-βιταμίνης D. 
Σε 4200 άτομα έγινε Μενδελιακή τυχαιοποίηση 
σε 12 σχετιζόμενους με BMI και 4 με 25ΟΗ D 
σημειακούς πολυμορφισμούς για να εκτιμηθεί η 
αιτιολογική κατεύθυνση της σχέσης παχυσαρκία - 
βιταμίνη D.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 10% 
του γενετικά προερχόμενου BMI συνοδεύονταν με 
4,2% χαμηλότερη βιτ. D (p=0.0005) και ότι κάθε 1 
kg/m2 υψηλότερο ΒΜΙ συνοδεύονταν με 1,15% 
χαμηλότερη 25-ΟΗ D3. O βαθμός παχυσαρκίας 
επηρέαζε κατά περίπου 30% τα επίπεδα της 25-
OH-D3. Aντίθετα, το γενετικό score της 25-ΟHD3 
δεν βρέθηκε να επιδρά σημαντικά στο BMΙ 
(Vimaleswaran KS et al, PLOS Medicine 2013). 
Tα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν πολύ 
πρόσφατα σε ανάλογη γενετική πολυκεντρική 
μελέτη (Larsen et al, PLOS ONE 2016).
Ιδιαίτερο τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το πρόβλημα της χαμηλής βιταμίνης D που 
παρατηρείται μετά, αλλά και πριν τις επεμβάσεις 
βαριατρικής χειρουργικής και το οποίο φαίνεται 
ότι υποθηκεύει τη βελτίωση ορισμένων κλινικών 
παραμέτρων μετεγχειρητικά. Ανεπάρκεια με επίπεδα 
D<30 ng/ml απαντάται στο 98% των περιπτώσεων 
προεγχειρητικά, ενώ η έλλειψή της (D<20 ng/
ml) κυμαίνεται στο 13-90%. Ενδιαφέρον επίσης 
παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόμα και μεγάλες 
δόσεις υποκατάστασης (έως και 5000 ΙU ημερησίως) 
δεν αποκαθιστούν πλήρως τα επίπεδα της 25-ΟΗ D3 
μετεγχειρητικά. Ορισμένες μελέτες συστήνουν την 
πρόσθετη χορήγηση 50000 ΙU εβδομαδιαίως εκτός 
της καθημερινής χορήγησης.
Συμπερασματικά, η παχυσαρκία συνδέεται με 

μείωση των επιπέδων της βιταμίνης D πιθανώς 
λόγω αυξημένης παγίδευσής της στον υπερτροφικό 
λιπώδη ιστό. Από κλινικές και γενετικές μελέτες 
συνάγεται ότι η ίδια η αύξηση του λιπώδους 
ιστού προκαλεί μείωση των επιπέδων της ενώ 
το αντίστροφο, ότι δηλαδή η χαμηλή βιταμίνη 
D προδιαθέτει για παχυσαρκία ή εμποδίζει 
την απώλεια βάρους, δεν έχει προς το παρόν 
αποδειχθεί. Τα παχύσαρκα άτομα χρειάζονται 
μεγαλύτερη δόση υποκατάστασης της βιταμίνης 
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σε σχέση με τα φυσιολογικού βάρους άτομα 
ενώ μετά από βαριατρικές επεμβάσεις ακόμα και 
πολύ μεγάλες δόσεις μπορεί να μην επαρκούν. Σε 
κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τις πρόσφατες 

κατευθυντήριες οδηγίες, η μέτρηση των επιπέδων 
της 25-ΟΗD3 δεν κρίνεται σκόπιμη επί παχυσαρκίας 
εφόσον δεν υπάρχουν μυοσκελετικές διαταραχές. 

Ο σκελετός μορφοποιεί το σώμα μας και 
προστατεύει ευγενή όργανα (εγκέφαλος, καρδιά, 
πνεύμονες, μυελός των οστών). Παράλληλα ο 
οστίτης ιστός εξυπηρετεί σπουδαίες λειτουργίες 
δεδομένου ότι είναι ένας ζωντανός ιστός ο 
οποίος διαρκώς ανανεούται χάρις σε δυο 
στενά συνδεδεμένες, καθ’ όλα φυσιολογικές 
διαδικασίες, την οστεόλυση και τη οστεοσύνθεση. 
Αυτή η οστική ανακατασκευή είναι ιδιαιτέρως 
ενεργοβόρα και είναι απόλυτα αναμενόμενη η 
σύνδεσή της με τον μεταβολισμό.
 Ο λιπώδης ιστός, από την άλλη μεριά, δεν είναι 

απλώς μια αποθήκη λίπους δηλαδή ενέργειας, 
αλλά με τη σύνθεση και έκκριση ποικίλων ουσιών 
συμβάλλει στη ρύθμιση του μεταβολισμού και της 
ενέργειας.Υπάρχει ένα “cross talk” ανάμεσα στον 
λιπώδη και στον οστίτη ιστό και αυτή η ανταλλαγή 
πληροφοριών προάγει την ομοιοστασία του 
οργανισμού. Διαταραχές του μεταβολισμού έχουν 
άμεσες επιπτώσεις στην σκελετική υγεία αλλά και 
σκελετικές διαταραχές επηρεάζουν τον μεταβολισμό.
Το σωματικό βάρος σχετίζεται θετικά με την οστική 

μάζα και πυκνότητα και η μείωσή του και μάλιστα 
η ταχεία, όπως συμβαίνει μετά από μια βαριατρική 
επέμβαση, οδηγεί σε οστική απώλεια που φθάνει 
έως και 10% στον αυχένα του μηριαίου σε ένα 
χρόνο. Μέχρι πρόσφατα η παχυσαρκία εθεωρείτο 
ως προστατευτικός παράγων για την οστεοπόρωση 
και αποτρεπτικός για τα κατάγματα, δεδομένου οτι τα 
παχύσαρκα άτομα έχουν αυξημένη οστκή πυκνότητα 
(BMD) σε σχέση με νορμοβαρή και επί πλέον ο 
υπερβάλλων λιπώδης ιστός δρά σαν “προστατευτικό 
μαξιλάρι” στα κατάγματα από πτώσεις. Ο αυξημένος 
λιπώδης ιστός προάγει την αντίσταση στην ινσουλίνη 
και συνεπώς την υπερινσουλιναιμία η οποία διεγείρει 
την οστεοβλαστική δραστηριότητα. Παράλληλα 
μειώνεται η SHBG με αποτέλεσμα υψηλότερες 
συγκεντρώσεις ελεύθερων και επομένως 
βιοδραστικών φυλετικών ορμονών που ευοδώνουν 
την οστεοσύνθεση. Η αύξηση της συνεκκρινόμενης 
με την ινσουλινη αμυλίνης από το β κύτταρο 

δρά επίσης ευοδωτικά στα οστά μειώνοντας την 
οστελυτική και αυξάνοντας την οστεοβλαστική 
δραστηριότητα. Ακόμα η εκκρινόμενη από το β 
κύτταρο πρεπτίνη (preptin) φαίνεται ότι μειώνει 
την οστεόλυση. Ο ρόλος της λεπτίνης είναι μάλλον 
περίπλοκος και στον υποθάλαμο με διέγερση του 
συμπαθητικού νευρικού συστήματος προάγει έμμεσα 
την οστική απορόφηση ενώ με άμεση δράση στα 
οστά διεγείρει την οστεοβλαστική δραστηριότητα.
Όμως τα πράγματα μάλλον δεν είναι έτσι όπως 

πιστευόταν. Άλλωστε αυτό που ενδιαφέρει 
τους γιατρούς και τους ασθενείς ιδιαίτερα είναι 
πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να υποστούν οι 
τελευταίοι ένα κάταγμα χαμηλής βίας. Ένα μεγάλο 
ποσοστό ατόμων με κάταγμα χαμηλής βίας έχουν 
οστική πυκνότητα σε επίπεδο οστεοπενίας και όχι 
οστεοπόρωσης και σημαντικός αριθμός ατόμων με 
οστεοπορωτικό κάταγμα έχουν φυσιολογικό T score. 
Η πλειονότης παχύσαρκων μετεμμηνοπαυσιακών 
γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα έχουν 
φυσιολογική οστική πυκνότητα ή έστω σε επίπεδα 
ελαφράς οστεοπενίας. Πιθανώς η αυξημένη BMD 
στα παχύσαρκα άτομα είναι αντιρροπιστική μέσα 
στο πλαίσιο ότι ο σκελετός τους είναι επιφορτισμένος 
να “κουβαλά” περισσότερο βάρος χωρίς αυτό να 
σημαίνει οτι προσφέρει μεγαλύτερη ασφαλεια από 
τον κίνδυνο καταγμάτων από οτι ένας σκελετός 
με χαμηλώτερη BMD σε ένα άτομο με μικρότερο 
σωματικό βάρος. Ενδεχομένως η παχυσαρκία έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα του οστού με 
αποτέλεσμα μειωμένη οστική αντοχή και επιρέπεια 
σε κατάγματα. Είναι ακόμα πιθανό η δυνατότητα του 
σκελετού να αυξάνει αντισταθμιστικά στην αύξηση 
του σωματικού βάρους να είναι πεπερασμένη. 
Υπάρχει γενικά βέβαια αρνητική συσχέτιση του 
δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και του κινδύνου 
κατάγματος, ωστόσο τα παχύσαρκα άτομα 
εμφανίζουν αυξημένο ρυθμό οστεοπορωτικών 
καταγμάτων σε όλες τις σκελετικές θέσεις. Ο 
αυξημένος κίνδυνος κατάγματος στα παχύσαρκα 
άτομα μετά από διόρθωση για τον ΒΜΙ δείχνει 

Προστατευτική εΠιδρασή Παχυσαρκιασ στήν οστεοΠορωσή:  
εΠανεκτιμήσή τήσ δοξασιασ
αντώνης Πολυμέρης
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μιά ανεξάρτητη από το σωματικό βάρος αρνητική 
επίδραση της παχυσαρκίας στη σκελετική υγεία. 
Σε μια μετα-ανάλυση περίπου 400.000 γυναικών 
ηλικίας 20-105 ετών, μετά από διόρθωση για 
την BMD, o αυξημένος ΒΜΙ αναδείχθηκε ως 
παράγοντας κινδύνου για όλα τα οστεοπορωτικά 
κατάγματα, γεγονός που δείχνει μια δυσμενή 
επίδραση της παχυσαρκίας στον καταγματικό 
κίνδυνο ανεξάρτητη, τουλάχιστον μερικώς, από 
την οστική πυκνότητα. Σε μια μεγάλη μελέτη 
στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009 σε άτομα κάτω 
των 75 χρόνων με κάταγμα χαμηλής βίας, το 
40% είχαν φυσιολογική BMD και άνω του 50% 
ήταν παχύσαρκοι. Μάλιστα στην ομάδα των 
παχύσαρκων και των εξαιρετικά παχύσαρκων το 
80% και το 89% αντίστοιχα (πάντα με κάταγμα) 
είχαν φυσιολογικό T score στο ολικό ισχίο. Αυτά τα 
στοιχεία δείχνουν ενδεχομένως ότι η παχυσαρκία 
προάγει μεν την οστική πυκνότητα αλλά παράλληλα 
αυξάνει και τον κίνδυνο κατάγματος. Από την 
άλλη πλευρά υπάρχουν μελέτες που δείχνουν 
ότι τουλάχιστον σε ωρισμένες καταστάσεις 
(εμμηνόπαυση, υπερκορτιζολαιμία, χρήση 
θειαζολινεδιονών) η αύξηση του σωματικού βάρους 
βαίνει παράλληλα με μείωση της οστικής μάζας.
Τα λιποκύτταρα συνθέτουν και εκκρίνουν 

λιπαρά οξέα όπως παλμιτικό οξύ και διάφορες 
κυτταροκίνες που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην σκελετική υγεία (λιποτοξική δράση στους 
οστεοβλάστες) εκτός ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων. 
Φαίνεται ακόμα ότι σημαντικό ρόλο παίζει και 
η κατανομή του λιπώδους ιστού. Αυξηση του 
αριθμού των λιποκυττάρων στον μυελό των οστών 
(που συμβαίνει προϊούσης της ηλικίας) σχετίζεται 
με χαμηλή BMD τουλάχιστον σε ωρισμένες 
περιπτώσεις. Ακόμα υπάρχει αρνητική συσχέτιση 
του κοιλιακού λίπους με την BMD σε νεαρά 
κορίτσια και προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Εξ 
άλλου η αύξηση του ενδομυικού λίπους προάγει 
πιθανώς την μυική αδυναμία αυξάνοντας έτσι 
τον κίνδυνο πτώσεων και έχει αναφερθεί θετική 
συσχέτιση του ενδομυικού λίπους και του κινδύνου 
κατάγματος. Τελευταία ο μυικός ιστός αρχίζει να 
αναγνωρίζεται σαν ενδοκρινικό όργανο με την 
παραγωγή διαφόρων παραγόντων και μυοκινών, 
πολλές από τις οποίες σχετίζονται με τη σκελετική 
υγεία είτε θετικά όπως οι γνωστοί IGF1 και FGF2 
είτε αρνητικά όπως η μυοστατίνη. Αναμφίβολα 
σημαντική συμμετοχή στην οστική πυκνότητα 

και στον καταγματικό κίνδυνο στην παχυσαρκία 
έχει η υποβιταμίνωση D και ο επακόλουθος 
δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Η 
μειωμένη κινητικότητα των παχυσάρκων και ο 
λειτουργικός υπογοναδισμός (χαμηλά επίπεδα 
τεστοστερόνης) στους άνδρες έχουν επίσης 
δυσμενείς επιπτώσεις στα οστά. Διάφορες 
επίσης συννοσηρότητες της παχυσαρκίας δρουν 
προσθετικά και επιβαρυντικά στη σκελετική 
υγεία όπως επίσης και η παρατηρούμενη 
υπερδραστηριότητα του άξονα υποθάλαμος 
- υπόφυση - επινεφρίδια και η σχετική 
υπερκορτιζολαιμία.
Από διάφορες μελέτες φαίνεται ότι στα παχύσαρκα 

άτομα κάποια κατάγματα είναι ιδιαίτερα συχνά 
(όπως στον αστράγαλο, στην κνήμη, στον βραχίονα, 
στην σπονδυλική στήλη) ενώ κάποια άλλα όχι (όπως 
λεκάνης και ισχίων) γεγονός που πιθανώς σχετίζεται 
με το είδος των πτώσεων και με την κατανομή του 
λιπώδους ιστού (που μπορεί να προστατεύει μια 
περιοχή σαν μαξιλάρι) αλλά και με μεγαλύτερη 
επιβάρυνση από το αυξημένο σωματικό βάρος 
σε κάποιες περιοχές όπως το κατώτερο μέρος της 
κνήμης και ο αστράγαλος. 
Το “cross talk” ανάμεσα στα λιποκύτταρα από 

διαφορετικές θέσεις και τα κύτταρα του οστίτη ιστού 
είναι εξαιρετικά περίπλοκο και το ανοιχτό πεδίο 
έρευνας στον τομέα αυτό μας επιφυλάσσει στο 
μέλλον ενδεχομένως πολλές εκπλήξεις.
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Πρακτικά Συνεδρίου
Μείωση τησ οστίκησ πυκνοτητασ Μετα την απωλεία βαρουσ:  
είναί φυσίολογίκη προσαρΜογη ‘H οχί;
Θεόδωρος αλεξανδρίδης
Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η 

οστική μάζα στην παχυσαρκία είναι αυξημένη. 
Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι υπάρχει 
γραμμική συσχέτιση μεταξύ δείκτη μάζας σώματος 
(BMI) και οστικής πυκνότητας (BMD). Εντούτοις, 
παρά την αυξημένη οστική μάζα, οι παχύσαρκοι 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων, ιδίως 
στα κάτω άκρα ενώ ο κίνδυνος είναι μειωμένος 
στα άνω άκρα. Για την αυξημένη συχνότητα 
καταγμάτων έχουν προταθεί ως εξηγήσεις: 
το αυξημένο μηχανικό φορτίο, οι συχνότερες 
πτώσεις, οι συννοσηρότητες (όπως σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου 2, σύνδρομο Cushing, μεταβολικό 
σύνδρομο), οι διαταραχές του μεταβολισμού 
των οστών (όπως η ανεπάρκεια βιταμίνης D και 
ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός), η 
αυξημένη συγκέντρωση λίπους στο μυελό των 
οστών και διαταραχές των ορμονών του λιπώδους 
ιστού, του γαστρεντερικού συστήματος καθώς και 
των στεροειδών του φύλου.
Η χειρουργική της παχυσαρκίας αποτελεί την 

αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη 
μέθοδο για την αντιμετώπιση της μέτριας και 
σοβαρής παχυσαρκίας. Οι χειρουργικές τεχνικές 
διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες: περιοριστικές 
όπως ο γαστρικός ιμάντας (LAGB) και επιμήκης 
γαστρεκτομή (LSG), δυσαπορροφητικές όπως 
χολοπαγκρεατική εκτροπή (BPD) και μεικτές όπως 
η γαστρική παράκαμψη (RYGB). Η μεγαλύτερη 
απώλεια βάρους παρατηρείται μετά από BPD, 
ακολουθεί η RYGB και τελευταία η LAGB.
Μετά το χειρουργείο παχυσαρκίας αυξάνεται ο 

ρυθμός οστικής ανακατασκευής όπως φαίνεται 
από τη σημαντική αύξηση των δεικτών οστικής 
απορρόφησης και σύνθεσης στο αίμα και στα ούρα. 
Οι μεταβολές αυτές γίνονται εμφανείς ήδη από τον 
3ο μήνα μετεγχειρητικά και διατηρούνται ακόμα και 
μετά τη σταθεροποίηση του σωματικού βάρους. 
Η μεγαλύτερη μείωση της οστικής πυκνότητας 
συμβαίνει μετά από BPD, ακολουθεί η RYGB και 
τελευταία η LAGB.
Δεν είναι ακόμα τελείως ξεκάθαρο αν η 

αναφερόμενη μακροπρόθεσμη αύξηση των δεικτών 
οστικής ανακατασκευής αποτελεί αρνητική συνέπεια 
του χειρουργείου με την ανάπτυξη μεταβολικής 
νόσου των οστών ή αν αντανακλά τη φυσιολογική 
προσαρμογή του σκελετού στις μεγάλες αλλαγές 
του σωματικού βάρους και του μηχανικού φορτίου. 
Αρκετοί μηχανισμοί μπορούν να εξηγήσουν 

τις αλλαγές που παρατηρούνται στον οστικό 
μεταβολισμό μετά το χειρουργείο παχυσαρκίας. 

Αρχικά η μειωμένη λήψη απαραίτητων συστατικών 
όπως το ασβέστιο, η βιταμίνη D και πρωτεϊνών 
καθώς και η δυσαπορρόφησή τους εξηγούν εν 
μέρει το φαινόμενο με συνέπεια την ανάπτυξη 
ακόμα και δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 
μετά το χειρουργείο παχυσαρκίας και μάλιστα 
ιδιαίτερα μετά από δυσαπορροφητικά χειρουργεία. 
Σ’ αυτό συνδράμει η ήδη εγκατεστημένη ανεπάρκεια 
βιταμίνης D και η διαταραχή της ομοιοστασίας του 
ασβεστίου που συνοδεύουν την παχυσαρκία. 
Εν τούτοις, η απώλεια οστικής μάζας συνεχίζεται 

παρά την υποκατάσταση με ασβέστιο, βιταμίνη D 
και την επίτευξη φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου, 
βιταμίνης D και παραθορμόνης. Μία βασική πιθανή 
εξήγηση αυτού του γεγονότος είναι η προσαρμογή 
του σκελετού στη μείωση των μηχανικών φορτίσεων 
λόγω της μεγάλης απώλειας βάρους.
Άλλες πιθανές εξηγήσεις αφορούν τις ορμονικές 

μεταβολές που συμβαίνουν μετά από βαριατρικά 
χειρουργεία. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική 
μείωση των επιπέδων λεπτίνης μετά το χειρουργείο 
παχυσαρκίας. Δεδομένα in vitro και in vivo σε 
πειραματόζωα έχουν δείξει ότι επάγει την οστική 
ανάπτυξη και αυξάνει την οστική πυκνότητα. 
Αντίθετα, η μετεγχειρητική αύξηση των επιπέδων της 
λιπονεκτίνης θεωρείται ότι συμβάλλει στην αύξηση 
του οστικού καταβολισμού. Επίσης η μεγάλη μείωση 
των επιπέδων της ινσουλίνης μετεγχειρητικά, η οποία 
έχει αναβολικές δράσεις στα οστά και αυξάνει την 
παραγωγή IGF-1 (που επίσης έχει αναβολική δράση 
στα οστά), επιδρά αρνητικά στην οστική πυκνότητα.
Όσον αφορά τις ορμόνες του γαστρεντερικού, τα 

επίπεδα του PYY τα οποία έχει βρεθεί ότι σχετίζονται 
αρνητικά με την οστική μάζα, αυξάνουν σε μεγάλο 
βαθμό μετά τα χειρουργεία παχυσαρκίας, ενώ η 
γκρελίνη η οποία έχει αναβολική δράση στα οστά 
μειώνεται μόνο μετά από LSG. 
Συμπερασματικά, η μείωση της οστικής πυκνότητας 

μετά τα χειρουργεία παχυσαρκίας είναι φυσιολογική 
προσαρμογή στη μείωση του σωματικού βάρους, 
στη μείωση της μηχανικής φόρτωσης του σκελετού 
καθώς και στην ομαλοποίηση ορμονών όπως 
της ινσουλίνης, του IGF-1, της λεπτίνης και της 
λιπονεκτίνης. Αλλά, η δυσαπορρόφηση ασβεστίου, 
βιταμίνης D και πρωτεϊνών που μπορεί να 
συνοδεύει τα βαριατρικά χειρουργεία, αν δεν 
διορθωθεί με υποκατάσταση, επιδεινώνει την 
ήδη υπάρχουσα, στην παχυσαρκία, ανεπάρκεια 
βιταμίνης D και ασβεστίου και δύναται να καταλήξει 
σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και 
οστεοπόρωση.
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Με τον όρο οστική αντοχή αναφερόμαστε στην 
ικανότητα των οστών να διατηρούν την ανατομική 
τους ακεραιότητα ώστε να μην υφίστανται θραύση 
υπό συνθήκες φόρτισης. Η αντοχή εξαρτάται από 
τη μάζα των οστών και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτή κατανέμεται στο χώρο, το σχήμα τους, από 
την αναλογία σπογγώδους και φλοιώδους οστίτη 
ιστού από την οποία το κάθε ένα αποτελείται, 
από αρχιτεκτονικές παραμέτρους ξεχωριστά του 
σπογγώδους (είδος, αριθμός, συνεκτικότητα, πάχος 
οστεοδοκίδων) και φλοιώδους (πάχος φλοιού, 
πορωτικότητα), από τις ιδιότητες του υλικού (οργανικό 
και ανόργανο μέρος) από το οποίο κατασκευάζεται, 
τη συσώρευση και αποκατάσταση μικρορωγμών 
που συμβαίνουν φυσιολογικά στα οστά σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής, καθώς και από το ρυθμό οστικής 
ανακατασκευής που διαδραματίζει κορυφαίο ρόλο σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Από τη γέννηση μέχρι και την ολοκλήρωση της 
σκελετικής ωρίμανσης, τα οστά αυξάνουν σε 
μέγεθος και αποκτούν το προδιαγεγραμμένο 
γενετικά σχήμα τους μέσω των κυτταρικών 
διεργασιών της οστικής κατασκευής και της οστικής 
ανακατασκευής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 
η φάση οστικής παραγωγής κυριαρχεί ποσοτικά 
έναντι της φάσεως οστικής απορρόφησης με την 
επίδραση μιας σειράς ορμονών, και κυρίως της 
αυξητικής ορμόνης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
θετικό ισοζύγιο οστικής μάζας. Κατά την έναρξη 
της ήβης, ο ρυθμός της αύξησης επηρρεάζεται 
σημαντικά από τις ορμόνες του φύλου (και ειδικά τα 
οιστρογόνα και την τεστοστερόνη), με αποτέλεσμα 
γρήγορη αύξηση του ύψους και διαστάσεων 
των οστών (growth spurt). Κατά την περίοδο της 
ταχείας σκελετικής αύξησης, σύμφωνα με τους 
περισσότερους ερευνητές, η αντοχή των οστών 

Πρακτικά Συνεδρίου

Οι πτώσεις είναι το πιο σημαντικό από τις εξωτερικές 
αιτίες ακούσιων τραυματισμών, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% όλων των 
θανάτων από τραυματισμό. Τα ποσοστά πτώσης 
(και των σχετικών ποσοστών θνησιμότητας) 
ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα και τον υπό μελέτη 
πληθυσμό. Ταυτόχρονα, οι πτώσεις συνδέονται με 
διάφορους παράγοντες κινδύνου, που εκτείνονται 
σε βιολογικούς, συμπεριφοράς, περιβαλλοντικούς, 
και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Εκτός 
από την ευρεία αυτή την κατηγοριοποίηση, οι 
μελέτες δείχνουν ότι οι πτώσεις είναι συνήθως ένα 
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης της κατάστασης 
υγείας (ηλικιωμένοι - ασθενείς) και συνθηκών 
που σχετίζονται με την ισορροπία, το βάδισμα, τα 
καρδιαγγειακά, φάρμακα, τα υποδήματα, την όραση, 
την κατάθλιψη, καθώς και άλλους παράγοντες 
κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για την ενίσχυση της αυτοεξυπηρέτησης 
και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων, 
μέσω της ανίχνευσης ή / και της πρόληψης των 
πτώσεων των ηλικιωμένων. Η ανίχνευση και 
πρόληψη πτώσης θα μπορούσε να μειώσει 
σημαντικά το κόστος που συνδέεται με την φροντίδα 
των ηλικιωμένων.
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. Τα κατάγματα ισχίου 
αποτελούν συνήθως ένα τραυματικό επεισόδιο 
που χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση για να 
αποκατασταθεί το κάταγμα ή να αντικατασταθεί 
η άρθρωση του ισχίου. 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 τα οστεοπορωτικά 
σπονδυλικά κατάγματα σχετίζονται και αυτά 
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 καθώς 
και μέτρα για μείωση του πόνου και βελτίωση της 
κινητικότητας. 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 αποκατάσταση και 
πρόληψη του επόμενου κατάγματος.

Η οστικΗ αντοχΗ δια των Ηλικιων
κωνσταντίνος σταθόπουλος

Πτώσεισ και καταγματα χαμηλησ βιασ
ιωάννης Διονυσιώτης
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πιθανόν επηρρεάζεται αρνητικά λόγω της γρήγορης 
προσθήκης οργανικού στοιχείου (θεμέλια ουσία) 
στις μεταφύσεις μέσω του συζευκτικού χόνδρου, το 
οποίο δεν προλαβαίνει να επιμεταλλωθεί άμεσα. 
Έτσι, στις ηλικίες αυτές παρατηρείται αυξημένη 
συχνότητα καταγμάτων (ειδικά των άκρων και 
σχεδόν ποτέ των σπονδύλων σε υγιή άτομα) μέσω 
κακώσεων από αθλητικές δραστηριότητες. Μετά 
την ολοκλήρωση της σκελετικής ωρίμανσης και 
τη φάση σταθεροποίησης αυτών, η οστική αντοχή 
θεωρητικά λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της για κάθε 
άτομο. Παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά 
στην επίτευξη της κορυφαίας οστικής αντοχής 
θεωρούνται η διατροφή και η άσκηση. 
Κατά τη διάρκεια της νεανικής ηλικίας, μετά 

την επίτευξη της κορυφαίας οστικής αντοχής, σε 
φυσιολογικά άτομα η οστική αντοχή θεωρείται ότι 
διατηρείται περίπου σταθερή και στα 2 φύλα για 2 
περίπου δεκαετίες. Μελέτες με τη μέθοδο DXA στη 
σπονδυλική στήλη και στο ισχίο υγιών γυναικών 
από 25-45 ετών έδειξαν ότι η επιφανειακή οστική 
πυκνότητα παραμένει πρακτικά αμετάβλητη, ενώ τα 
χρόνια που αμέσως προηγούνται της εμμηνόπαυσης 
παρατηρείται αρχόμενη απώλεια οστικής μάζας. 
Αντίθετα, αναδρομικές ή προοπτικές μελέτες με 
ποσοτική αξονική τομογραφία του αξονικού ή 
περιφερικού σκελετού απέδειξαν ότι από το τέλος 
της τρίτης δεκαετίας της ζωής (μετά την ηλικία των 
30 ετών) παρατηρείται προοδευτικά ελάττωση της 
οστικής μάζας του σπογγώδους οστού σε διάφορες 
ανατομικές θέσεις (σπόνδυλοι, μηριαίο, κερκίδα, 
κνήμη), ενώ η μάζα του φλοιώδους οστού παραμένει 
σχεδόν αμετάβλητη μέχρι την εμμηνόπαυση στις 
γυναίκες. Μετά την εμμηνόπαυση στις γυναίκες 
υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ότι 
παρατηρείται απώλεια οστικής μάζας σπογγώδους 
και φλοιώδους οστού. Αυτή, σύμφωνα με τους 
περισσότερους ερευνητές περιλαμβάνει μια φάση 
ταχείας οστικής απώλειας (θεωρητικής διάρκειας 
2-4 ετών), και φάση περισσότερο βραδείας, αλλά 
συνεχιζόμενης, οστικής απώλειας αργότερα μέχρι τη 
γήρανση. Η φάση οστικής απώλειας χαρακτηρίζεται 
από αύξηση του ρυθμού οστικής απορρόφησης 
μέσω αυξημένης κινητοποίησης-ενεργοποίησης 
οστεοκλαστών, ενώ η οστική παραγωγή υπολείπεται, 
με αποτέλεσμα να δημιουργείται αρνητικό ισοζύγιο 
οστικής μάζας. Η απώλεια της οστικής μάζας 
σε επίπεδο μικρο-αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει 
την ελάττωση του αριθμού, του πάχους και των 
συνδέσεων οστεοδοκίδων του σπογγώδους 
οστού, καθώς και την αύξηση του μεγέθους και του 
αριθμού των πόρων του φλοιώδους οστού. Όσο 
η ελάττωση της οστικής μάζας επιτείνεται, τα μακρά 
οστά κατανέμουν τη μάζα τους περιφερικότερα στη 
διάφυση, προοδευτικά αυξάνοντας τη διάμετρο 

αυτής, σε μια προσπάθεια να αντιρροπήσουν την 
απώλεια οστικής αντοχής σε δυνάμεις κάμψης και 
στρέψης. Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, 
την πρώτη δεκαετία μετά την εμμηνόπαυση αυξάνει 
η επίπτωση των καταγμάτων πηχεοκαρπικής αλλά 
και σπονδυλικών καταγμάτων, τα οποία δύναται να 
προκληθούν πλέον και με μηχανισμούς χαμηλής 
ενέργειας. Κλινικά σημαντική απώλεια οστικής μάζας 
σε κατά τα λοιπά υγιείς άντρες φαίνεται ότι λαμβάνει 
χώρα μετά το 65ο έτος της ηλικίας.
Κατά τη γεροντική ηλικία και στα 2 φύλα 

παρατηρείται συνήθως χαμηλή οστική μάζα με 
διαταραχές της μικρο-αρχιτεκτονικής τόσο του 
σπογγώδους όσο και του φλοιώδους οστού, με 
αποτέλεσμα χαμηλή οστική αντοχή και αυξημένο 
κίνδυνο καταγμάτων χαμηλής ενέργειας. Η ελάττωση 
της οστικής αντοχής και ο καταγματικός κίνδυνος 
εξαρτώνται από πλειάδα παραγόντων για κάθε άτομο 
ξεχωριστά, και επιτείνονται από συνοσηρότητες, 
λήψη διαφόρων φαρμάκων, διαταραχές ακοής 
και όρασης, νευρολογικά ελείμματα και άλλες 
καταστάσεις που προκαλούν αυξημένο κίνδυνο 
πτώσεων. Χαρακτηριστικά στους ηλικιωμένους 
συχνότατα παρατηρείται άλλοτε άλλου βαθμού 
ελάττωση της μυικής μάζας και ισχύος (σαρκοπενία), 
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κυριαρχεί εικόνα 
ευθραυστότητας/ευπάθειας (frailty) που επίσης 
αυξάνουν τον καταγματικό κίνδυνο. Η δυνητική 
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και η εμφάνιση 
δευτεροπαθούς υπερπαραθυροειδισμού λόγω 
ανεπάρκειας της βιταμίνης D πυροδοτούν επίσης 
αυξημένη απώλεια οστικής μάζας. Οι διαταραχές 
μικρο-αρχιτεκτονικής στο σπογγώδες οστούν δυνητικά 
αναφέρονται σε σημαντική αποψίλωση του δικτύου 
οστεοδοκίδων του σπογγώδους, καθώς και σημαντική 
αύξηση της πορωτικότητας με συνακόλουθη 
ελάττωση του πάχους του φλοιώδους οστού. Οι 
αλλαγές αυτές εξασθενούν σημαντικά την ικανότητα 
των οστών να δέχονται φορτία και συσχετίζονται 
με ελάττωση της οστικής αντοχής και αύξηση της 
επίπτωσης ειδικά καταγμάτων ισχίου, άνω πέρατος 
βραχιονίου αλλά και σπονδύλων. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι οι μεταβολές που υφίστανται τα οστά με την 
πάροδο της ηλικίας, αν και υπακούουν στις βασικές 
αρχές που προαναφέρθηκαν με βάση όσα μέχρι 
σήμερα γνωρίζουμε είναι εντελώς εξατομικευμένες 
ποιοτικά και ποσοτικά. Όπως σε κάθε περίσταση 
στην κλινική πράξη, απαιτείται αξιολόγηση του κάθε 
ατόμου ξεχωριστά, με όσες κλινικές, εργαστηριακές 
και απεικονιστικές μεθόδους έχει ο ιατρός διαθέσιμες 
προκειμένου να εκτιμηθεί η οστική του αντοχή και να 
αντιμετωπιστεί θεραπευτικά τυγχόν έλειμμα αυτής. 
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O1  O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ EC ΤΗΣ ΙΣΟΜΟΡΦΗΣ IGF-1EC ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

 Αρμακόλας Ν., Δημακάκος Α., Αρμακόλας Α., Αντωνόπουλος Α., Κουτσιλιέρης Μ.
  Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ

  Σκοπός: Το πεπτίδιο Ec (PEc) της ισομορφής IGF-1Ec του ινσουλίνόμορφου αυξητικού παράγοντα 1 
(IGF 1) διεγείρει την κινητοποίηση των ανθρώπινων μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων (hMSC) 
και ενεργοποιεί την ρυθμιζόμενη από εξωκυττάρια σηματοδότηση κινάση 1/2 (ERK 1/2) σε διάφορα 
κύτταρα. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τις επιπτώσεις του PEc στην κινητοποίηση 
και τη διαφοροποίηση των hMSCs, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής του σε συνδυασμό με το 
μετατροπικό αυξητικό παράγοντα β1 (TGF-β1) στην επισκευή του χόνδρου.

  Υλικό - Μεθόδοι: HMSCs απομονώθηκαν από ερυθρό μυελό των οστών από τρείς ασθενείς 
με ανοιχτά κατάγματα. Τα αποτελέσματα της εξωγενή χορήγησης PEc και TGF β1, μόνα τους 
και σε συνδυασμό, επί hMSCs αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας την δοκιμασία trypan blue, 
ποσοτική αντίστροφη αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, ανάλυση στυπώματος κατά western, 
βαφή Alcian Blue, δοκιμασίa επούλωσης τραύματος (wound healing) καθώς και δοκιμασίες 
μετανάστευσης / διήθησης.

  Αποτελέσματα: Καθορίστηκε ότι το PEc εμπλέκεται στη διαδικασία της διαφοροποίησης των hMSCs 
προς υαλώδη χόνδρο. Χορήγηση των παραγόντων PEc ή TGF-β1 ή σε συνδιασμό σε hMSCs 
επέδειξαν συγκρίσιμη εναπόθεση μήτρας χόνδρου. Επιπλέον η χορήγηση του PEc σε συνδυασμό με 
τον TGF β1 συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντική αύξηση της κινητοποίησης των hMSCs συγκριτικά 
με αυτήν που προκλήθηκε από το PEc και τον TGF-β1 ξεχωριστά (P<0.05).

  Συμπεράσματα: Το PEc φαίνεται να επάγει in vitro την κινητοποίηση των hMSC και τη διαφοροποίηση 
τους προς χονδροκύτταρα, ενισχύοντας το ρόλο του TGF β1.

Ο2  ΑΠΟ ΤΗΝ EFOS ΣΤΗΝ ExFOS, ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ (*)

  Αλουμανής Κ.1, Κόκκορης Π.2, Κλεισιούνης Α.2, Κοφίνη Ε.1, Καραχάλιος Κ.1, Δροσινός Β.1, 
Καπετάνος Γ.3, για την Ελληνική ομάδα μελέτης της ExFOS

  1 Τμήμα Ιατρικής Έρευνας, Pharmaserve - Lilly, 2 Ιδιώτης Ιατρός, 3 3η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική 
Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

  Σκοπός: Η μελέτη παρατήρησης ExFOS, πολυεθνική, μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη 
παρατήρησης, με σκοπό να αξιολογήσει τα κατάγματα, τον πόνο στην πλάτη (ΠΠ), την συμμόρφωση 
στην αγωγή και τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (ΠΖ) ασθενών υπό θεραπεία με 
τεριπαρατίδη, δεδομένης της παράτασης θεραπείας και της προσθήκης νέων ενδείξεων, συγκρίθηκε 
με τη μελέτη EFOS.

  Υλικό - Μέθοδοι: Οι Έλληνες ασθενείς παρουσίαζαν ομοιότητες αλλά και διαφορές στις δύο 
μελέτες1. Παρατίθενται τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ενεργού θεραπεία των ασθενών της 
EFOS2 (Ν=301, όλες γυναίκες) και της ExFOS (Ν=416, 92,1% γυναίκες), χωρίς στατιστικές συγκρίσεις. 
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  Αποτελέσματα: Περίπου 80% των ασθενών άμφω παρέμεναν σε αγωγή ένα μήνα πριν τη μέγιστη 
διάρκεια θεραπείας. Το T-score στην ΟΜΣΣ αυξήθηκε από -3,46±0,67 (Ν=175) σε -2,54±0,74 
(Ν=120) στην EFOS και από -3,39±0,73 (Ν=263) σε -2,36±0,63 (Ν=78) στην ExFOS. Παράμετροι 
ΠΠ και ΠΖ είχαν παρόμοιες βελτιώσεις, όπως παρατίθεται κάτωθι:

Έναρξη 3μ 6μ 12μ 18μ 24μ

ΠΠ  
(προηγούμενος μήνας)

ExFOS 86.2% 79.3% 72.2% 65.6% 59.2% 42.2%

EFOS 93.2% 84.6% 77.8% 66.4% 64.2%

Συχνότητα ΠΠ  
(κάθε/σχεδόν κάθε 
μέρα)

ExFOS 43.8% 12.4% 6.6% 4.3% 4.7% 0%

EFOS 39.9% 7.5% 3.9% 2.5% 2.2%

Βαρύτητα ΠΠ  
(μέτριος/σοβαρός)

ExFOS 76.2% 50.4% 32.8% 20.9% 22.2% 18.6%

EFOS 89.9% 69.4% 50.7% 42.4% 32.4%

Κινητικότητα βάσει 
EQ-5D  
(κάποια/σοβαρά 
προβλήματα)

ExFOS 57.9% 38.9% 29.9% 22.5% 17.7% 16.2%

EFOS 62.3% 36.7% 24.0% 18.3% 14.8%

Οπτική αναλογική 
κλίμακα EQ-5D 

ExFOS 57 66 71 75 77 83

EFOS 54 64 69 74 80

  Συμπεράσματα: Δύο παρόμοια σχεδιασμένες μελέτες, σε συγκρίσιμες Ελληνικές ομάδες, παρείχαν 
παρόμοια αποτελέσματα, ερμηνευμένα στο πλαίσιο των μελετών παρατήρησης.

  Βιβλιογραφία: (*) © 2016 Bioscientifica, Endocrine Abstracts (2016) 41 EP98 | OI:10.1530/
endoabs.41.EP98. 1 BMC Musculoskelet Disord.2015;16:136, 2 J Osteoporos. 2011;2011:510398. 

O3   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ: ΥΠΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ExFOS ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ(*)

  Αλουμανής Κ.1, Σαββίδης M.2, Ρεπούσης Α.2, Λιανού Ε.1, Δροσινός Β.1, Καπετάνος Γ.3,  
για την Ελληνική ομάδα μελέτης της ExFOS

  1 Τμήμα Ιατρικής Έρευνας, Pharmaserve - Lilly, 2 Ιδιώτης Ιατρός, 3 3η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική 
Κλινική, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

  Σκοπός: Η μελέτη ExFOS είναι πολυεθνική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, προς αξιολόγηση 
των καταγμάτων, του πόνου στην πλάτη (ΠΠ), της συμμόρφωσης στην αγωγή και της σχετιζόμενης 
με την υγεία ποιότητας ζωής (ΠΖ) ασθενών υπό θεραπεία με τεριπαρατίδη. Παρουσιάζουμε 
αποτελέσματα Ελληνικής υποομάδας.

  Υλικό - Μέθοδοι: Από 440 εγγεγραμμένους ασθενείς, 416 (69,9±9,7 ετών) συμπλήρωσαν 
τουλάχιστον μία επίσκεψη υπό αγωγή. Επρόκειτο κυρίως για γυναίκες (92,1%), 
μετεμμηνοπαυσιακές (99,7%). Η αντίληψη υγείας καταγράφηκε μέσω επικυρωμένων 
ερωτηματολογίων (EQ-5D). Παρατίθενται ποσοστά και μέσες μεταβολές.
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  Αποτελέσματα: Κατά την περίοδο θεραπείας 17(4,1%) ασθενείς παρουσίασαν τουλάχιστον ένα 
νέο κάταγμα. 80% παρέμειναν στην αγωγή έως το μήνα 23 και 45% έως τον μήνα 24. Η οστική 
πυκνότητα αυξήθηκε αριθμητικά. Ενδεικτικά, στην οσφύ το T-score [μέσο (SD)] αυξήθηκε από 
-3.39(0.73) σε -2,36(0,63). Το τελευταίο έτος πριν την εισαγωγή στη μελέτη αναφέρθηκε ιστορικό 
ΠΠ από 88,9% των ασθενών. Όλες οι αυτο-αναφερόμενες μεταβλητές ΠΖ βελτιώθηκαν. Ενδεικτικά 
συχνότητα ΠΠ (% ασθενών με ΠΠ αρκετά συχνά ή σχεδόν καθημερινά) και βαρύτητα ΠΠ (% μέτρια-
σοβαρή), βαθμολογία Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας (VAS) EQ-5D και κινητικότητα EQ-5D (% με 
μέτρια ή σοβαρά προβλήματα κινητικότητας ) απεικονίζονται παρακάτω:

Εισαγωγη 3μ 6μ 12μ 18μ 24μ

Συχνότητα ΠΠ 68.2% 33.5% 22.6% 14.1% 17% 11.6%

Βαρύτητα ΠΠ 76.2% 50.4% 32.8% 20.9% 22.2% 18.6%

EQ-5D VAS 57.4 66.2 71.3 75.4 76.7 83

Κινητικότητα EQ-5D 57.9% 39.0% 29.9% 22.5% 17.7% 16.2%

  Συμπεράσματα: Οι ασθενείς παραμένουν στην αγωγή σε υψηλό ποσοστό. Μείωση κατά το μήνα 
24 πιθανώς οφείλεται σε συνταγογραφικές ιδιαιτερότητες. Οι ασθενείς αναφέρουν βελτίωση ΠΠ 
και ΠΖ. Το ποσοστό καταγμάτων ήταν χαμηλό. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται στο πλαίσιο μελέτης 
παρατήρησης.

  Βιβλιογραφία: (*) © 2016 Bioscientifica, Endocrine Abstracts (2016) 41 EP98 | OI:10.1530 /
endoabs.41.EP98

O4  Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΔΑΣ (TORQUE) ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

 Καπετάνου Α., Παπαβασιλείου Κ., Σαββίδης Μ., Ποτούπνης Μ., Κύρκος Ι.
 Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου

  Σκοπός: Η θρομβοπροφύλαξη τεκμηριωμένα μειώνει τον κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης και 
πνευμονικής εμβολής μετά από ορθοπαιδικές επεμβάσεις, αλλά τα περισσότερα των αντιπηκτικών 
συνδέονται με την πρόκληση οστεοπόρωσης και την πτωχή οστεοενσωμάτωση των υλικών. Σκοπός 
της μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του Rivaroxaban (Xarelto), ενός νέου από του στόματος 
χορηγούμενου αντιπηκτικού με άμεση αντί Xa δράση, στην οστεοενσωμάτωση ορθοπαιδικών 
υλικών μετά από ορθοπαιδικές επεμβάσεις.

  Υλικό - Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 28 άρρενες επίμυες τύπου Whistar που χωρίστηκαν 
σε δύο συγκρίσιμες ομάδες, την Ομάδα Α και Β αποτελούμενες από 14 επίμυες έκαστη. 
Στο πειραματικό χειρουργείο της Κτηνιατρικής σχολής Α.Π.Θ. και υπό γενική αναισθησία 
τοποθετήθηκε μία βίδα ανοξείδωτου χάλυβα στην άνω επίφυση της αριστερής κνήμης κάθε 
πειραματόζωου. Για 4 εβδομάδες μετεγχειρητικά γινόταν καθημερινά ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 
ειδικού διαλύματος Rivaroxaban (0,5mg/kgr βάρους σώματος) στην Ομάδα Α και ίση ποσότητα 
διαλύματος φυσιολογικού ορού στην Ομάδα Β (ομάδα ελέγχου). Στο τέλος των 4 εβδομάδων 
τα ζώα θυσιάστηκαν και ελήφθη η αριστερή τους κνήμη. Στο εργαστήριο Εργαλειομηχανών της 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, σε ειδικά διαμορφωμένο μηχάνημα τύπου “PROCRUSTIS”, το σύμπλεγμα 
βιδών-οστού υπέστη το torque test, ώστε να μετρηθεί η δύναμη περιστροφής της βίδας.
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  Αποτελέσματα: Η Ομάδα Α (Rivaroxaban) έδειξε μέσο όρο δύναμης περιστροφής της 
βίδας 5,52±0,70N, ενώ η Ομάδα Β (ελέγχου) είχε μέσο όρο 4,71±0,34Ν, διαφορά μη 
στατιστικώς σημαντική.

  Συμπέρασμα: Η χορήγηση Rivaroxaban δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την οστική αντοχή και 
συνεπακόλουθα την οστική ενσωμάτωση των ορθοπαιδικών υλικών.

O5  ΣΧΕΣΗ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

  Μητροπούλου Μ., Βογιατζή Ε., Τραυλός Α., Ντάλη Γ., Σαραντοπούλου Β., Πολυμέρης Α., 
Παπαπέτρου Δ. Π.

 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Αλεξάνδρα

  Εισαγωγή: Το σωματικό βάρος και ο ΒΜΙ σχετίζονται θετικά με την BMD και μέχρι πρότινος η 
παχυσαρκία εθεωρείτο προστατευτική για την οστεοπόρωση και τα κατάγματα. Αναγνωρίζεται 
τελευταία σε παχύσαρκα άτομα αυξημένη συχνότητα καταγμάτων σε ωρισμένες τουλάχιστον 
σκελετικές θέσεις που έχουν να κάνουν και με το είδος των πτώσεων. Το σωματικό λίπος 
ανεξάρτητα απο τον ΒΜΙ φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με την BMD. Έτσι αύξηση του λιπώδους 
ιστού ή/και μείωση της μυικής μάζας προάγουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και καταγμάτων. 
Αναφέρεται ακόμα αρνητική συσχέτιση του λίπους του κορμού με την BMD στην οσφυική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης.

  Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η σχέση της λιπώδους και της άλιπης μάζας του 
κορμού με την ολική οστική πυκνότητα σε Ελληνίδες.

  Ασθενείς - Μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά 108 γυναίκες, 85 ηλικίας >50 ετών, μέση ηλικία 
59,9 - μέσο ΒΜΙ 27,7 και 23 ηλικίας <49 ετών, μέση ηλικία 43,6 έτη - μέσο ΒΜΙ 26,5. Σε όλες έγινε 
με DXA ολόσωμη μέτρηση της οστικής πυκνότητας, της περιεκτικότητας του σκελετού σε μέταλλα 
και της σύστασης του σώματος με τη διάκριση σε λιπώδη και άλιπη μάζα.

  Αποτελέσματα: 1. Οι μεγαλύτερες γυναίκες σε σχέση με τις νεώτερες είχαν περισσότερο σωματικό 
βάρος και λιπώδη ιστό στον κορμό και μεγαλύτερο ΒΜΙ ενώ η BMD και η περιεκτικότητα του 
σκελετού σε μέταλλα (BMC) ήταν σαφώς χαμηλώτερα.

 Στο σύνολο των γυναικών η ανάλυση με:
  1. απλή γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι τόσο η λιπώδης όσο και η άλιπη μάζα του κορμού 

σχετίζονται θετικά με την ολική BMD και με την BMC ενώ όπως αναμενόταν η ηλικία παρουσίασε 
αρνητική συσχέτιση με δύο αυτές παραμέτρους.

  2. πολλαπλή παλινδρόμηση της BMD και του BMC επί της λιπώδους και της άλιπης μάζας του 
κορμού και της ηλικίας έδειξε ότι το 53% και το 50% της μεταβλητότητας της BMD και του BMC 
αντίστοιχα οφείλεται στο λίπος του κορμού ενώ η ηλικία έχει αρνητική επίδραση. 

  Συμπερασματικά: Φαίνεται ότι σε γυναίκες ο λιπώδης ιστός του κορμού σχετίζεται θετικά με την 
ολική οστική πυκνότητα και την περιεκτικότητα του σκελετού σε μέταλλα ενώ η άλιπη μάζα του 
κορμού δεν έχει σημαντική επίδραση τουλάχιστον στην ολική οστική πυκνότητα. 
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O6  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ
  Βογιατζή Ε., Μητροπούλου Μ., Τραυλός Α., Σαραντοπούλου Β., Ντάλη Γ., Σπανούδης Δ., 

Πολυμέρης Α.
 Ενδοκρινολογικό Τμήμα , ΓΝΑ Αλεξάνδρα

  Εισαγωγή: Υπάρχει στενή συσχέτιση του λιπώδους και του οστίτη ιστού. Μελέτες που προσπάθησαν 
να συσχετίσουν διαφόρους παραμέτρους της σύστασης του σώματος με την οστική πυκνότητα 
έδωσαν αντιφατικά και εν πολλοίς αντικρουόμενα αποτελέσματα. Αναφέρεται θετική, αρνητική ή και 
απουσία συσχέτισης της λιπώδους μάζας με την οστική πυκνότητα. Φαίνεται ότι το σπλαχνικό λίπος 
επηρεάζει αρνητικά την οστική μάζα ενώ ενδεχομένως το λίπος του άνω μέρους του κορμού έχει 
θετική επίδραση.

  Σκοπός της μελέτης μας ήταν η συσχέτιση παραμέτρων της σύστασης σώματος και ιδιαίτερα του 
λιπώδους ιστού που εντοπίζεται στο άνω μέρος του σώματος με την οστική πυκνότητα σε άνδρες.

  Ασθενείς - Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 51 άνδρες ηλικίας 20-75 ετών, μέση ηλικία 53.9 έτη, με ΒΜΙ 
19.6-37.9, μέσο ΒΜΙ 27.7 kg/m2. Σε όλους έγινε με DXA ολόσωμη μέτρηση της οστικής πυκνότητας, 
της ολικής περιεκτικότητας του σκελετού σε μέταλλα και της σύστασης του σώματος με τη διάκριση 
σε λιπώδη και άλιπη μάζα. 

  Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκε συσχέτιση του λίπους του άνω μέρους του σώματος με την ολική οστική 
πυκνότητα σε αντίθεση με την άλιπη μάζα της ίδιας περιοχής που σχετιζόταν στατιστικά σημαντικά 
θετικά (p<0.05). Στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση είχε ακόμα η περιεκτικότητα σε μέταλλα 
του σκελετού στο άνω μέρος του σώματος με την ολική οστική πυκνότητα (p<0.001). Διαπιστώθηκε 
ακόμα στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της λιπώδους με την άλιπη μάζα του άνω μέρους του 
σώματος (p<0.001). 

  Συμπερασματικά δεν φαίνεται από τη συγκεκριμένη μελέτη η λιπώδης μάζα του άνω μέρους του 
σώματος να επηρεάζει στους άνδρες την οστική πυκνότητα. 
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 P1  ΑΤΥΠΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΜΦΩ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑ ΛΗΨΗ 
ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ

 Κώστογλου - Αθανασίου Ι.1, Τζαναβάρη Α.2, Κωστόπουλος Μ.2, Σπυρίδης Α.2, Αθανασίου Π.2

  1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ, 2 Ρευματολογική Κλινική,  
ΓΝΘ  Άγιος Παύλος

  Τα άτυπα κατάγματα μηριαίου είναι ιδιαίτερα σπάνια και μπορεί να οφείλονται σε λήψη 
διφωσφονικών ή οστεομαλακία οφειλόμενη σε ανεπάρκεια της βιταμίνης D. Σκοπός της εργασίας 
είναι η παρουσίαση περιστατικού ασθενούς που εμφάνισε άτυπα κατάγματα διάφυσης μηριαίου 
άμφω. 

  Ασθενής γυναίκα ηλικίας 68 ετών, προσήλθε για περαιτέρω αντιμετώπιση μετά από άτυπο 
κάταγμα διάφυσης δεξιού μηριαίου οστού. Η ασθενής προ 2ετίας είχε λάβει αλενδρονάτη επί έτος 
για αντιμετώπιση οστεοπόρωσης. Μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους εμφάνισε κάταγμα διάφυσης 
αριστερού μηριαίου. 

  Στην ασθενή προτάθηκε χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά επέλεξε να αντιμετωπισθεί με έλξεις 
και κλινήρη ανάπαυση επί 2 μήνες. Κατόπιν έγινε έλεγχος οστεοπόρωσης, ο οποίος ανέδειξε 
οστεοπενία, Τ score -2.4. Τα επίπεδα 25(OH)D3 ήταν 17.9 ng/ml. Χορηγήθηκε χοληκαλσιφερόλη 
και ασβέστιο από του στόματος. Μετά 3 μήνες, η ασθενής υπέστη ήπια κάκωση από ολίσθηση επί 
του εδάφους και υπέστη νέο κάταγμα της διάφυσης του ετερόπλευρου μηριαίου. Ετέθη σε έλξεις 
και κλινήρη ανάπαυση με αποτέλεσμα ίαση του νέου κατάγματος. Σε έλεγχο μετά και το δεύτερο 
κάταγμα έγινε εκ νέου μέτρηση οστικής πυκνότητας και το T score ήταν -2.3. Η ασθενής ετέθη σε 
χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D από του στόματος. 

  Συμπερασματικά, παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς γυναίκας που υπέστη άτυπα κατάγματα 
διάφυσης μηριαίου άμφω. Τα άτυπα κατάγματα διάφυσης μηριαίου είναι ιδιαίτερα σπάνια. 
Ωστόσο, τα αμφοτερόπλευρα κατάγματα διάφυσης μηριαίου είναι ακόμη σπανιότερα. Μπορεί 
να οφείλονται σε λήψη διφωσφονικών και ανεπάρκεια βιταμίνης D. Η χορήγηση τεριπαρατίδης 
θεωρείται ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης μετά άτυπα κατάγματα μηριαίου. 
Ωστόσο, στην παρούσα περίπτωση δεν χορηγήθηκε καθώς η ασθενής στον έλεγχο μετά τα 
κατάγματα δεν είχε οστεοπόρωση, αλλά οστεοπενία. Παρά το γεγονός ότι τα διφωσφονικά μπορεί 
να σχετίζονται με την εμφάνιση άτυπων καταγμάτων, ο μεγάλος αριθμός των καταγμάτων που 
αυτά προλαμβάνουν ετησίως σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες δικαιολογεί απόλυτα την ευρεία 
χορήγησή τους για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.

P2  ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Παπαϊωάννου Ι., Μπαϊκούσης Α.
 Ορθοπεδική Kλινική, ΓΝ Πατρών

  Σκοπός: Της παρούσης εργασίας είναι να τονιστεί η αξία της πρόληψης των οστεοπορωτικών 
καταγμάτων και κυρίως αυτών \ του ισχίου στους ηλικιωμένους ασθενείς μέσω πρόληψης των 
πτώσεων και θεραπείας της οστεοπόρωσης.

  Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά και τυχαιοποιημένα 19 ασθενείς με διατροχαντήρια 
κατάγματα ισχίου που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινική μας. Αφορούσαν 20 γυναίκες 
και 4 άνδρες με μέση ηλικία τα 80,1 έτη. Για τους ασθενείς αυτούς συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο 

Περιλήψεις Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
(E-posters)
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με τους παράγοντες κινδύνου για πτώσεις , ενώ ερωτήθηκαν και αν λαμβάνουν αντιοστεοπορωτικά 
φάρμακα. Ως προδιαθεσικούς παράγοντες για πτώσεις ορίστηκαν τα εξής σύμφωνα και με τις οδηγίες 
του παγκόσμιου οργανισμού υγείας: αυξημένη ηλικία, μοναχική ζωή, προηγούμενες πτώσεις, χρήση 
βοηθητικού μέσου βάδισης, μειωμένη όραση, καρδιαγγειακά συμβάντα, μειωμένο εύρος κίνησης και 
ελαστικότητας στα άκρα και την ΣΣ, αδυναμία, Αlzheimer ή άνοια, αρθρίτιδα, Parkinson, προβλήματα 
με τον άκρο πόδα, δυσκολία έγερσης από την καθιστή θέση, νευρολογικά προβλήματα, μειωμένος 
χρόνος αντίδρασης, μειωμένη ακοή και επικίνδυνες συμπεριφορές.

  Αποτελέσματα: Από τους 24 ασθενείς οι 13 (54,1%) δεν είχαν ελεγχεί ποτέ για οστεοπόρωση, ενώ οι 
18 (75%) δεν ελέμβαναν αντιοστεοπορωτική αγωγή. Επιπρόσθετα οι ασθενείς αυτοί είχαν κατά μέσο 
όρο 9,59 παράγοντες κινδύνου για πτώσεις στο σύνολο των 17 παραγόντων του ερωτηματολογίου.

  Συμπεράσματα: Το 95% των καταγμάτων του ισχίου οφείλονται σε πτώσεις, η πρόληψη των οποίων 
θα μείωνε δραματικά τον αριθμό τους και θα περιόριζε σημαντικά το κόστος των δαπανών της 
υγείας. Ωστόσο η σχέση κόστους - οφέλους για τα προγράμματα πρόληψης των πτώσεων παραμένει 
αδιευκρίνιστη, ενώ για την αντιοστεοπορωτική αγωγή απάντηση σ’αυτό το ερώτημα έδωσε και πάλι 
η ομάδα του Κου Λυρίτη με πρόσφατη εργασία.

P3  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ 
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ

  Αθανασίου Π.1, Κατσαβούνη Χ.1, Τζαναβάρη Α.1, Κωστόπουλος Μ.1, Σπυρίδης Α.1,  
Κώστογλου - Αθανασίου Ι.2

  1 Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ  Άγιος Παύλος, 2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένειο - 
Μπενάκειο ΕΕΣ

  Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι συστηματική μη οργανοειδική αυτοάνοση νόσος. 
Η νόσος μπορεί να συνοδεύεται από ανεπάρκεια της βιταμίνης D, η οποία μπορεί να συνοδεύεται 
από επιδείνωση και αυξημένη ενεργότητα της νόσου. 

  Σκοπός είναι η παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς γυναίκας 68 ετών με ΣΕΛ που έπασχε 
από ανεπάρκεια βιταμίνης D και οστεοπόρωση και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με χορήγηση 
χοληκαλσιφερόλης και τεριπαρατίδης.

  Γυναίκα, ασθενής ηλικίας 68 ετών με φωτοευαίσθητο εξάνθημα προσώπου, επεισόδια λευκοπενίας 
και χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος προσήλθε για αντιμετώπιση. Τα αντιπυρηνικά αντισώματα 
ήταν θετικά 1/320, τα αντι-dsDNA θετικά, τα αντικαρδιολιπινικά θετικά και τα αντισώματα έναντι της 
β2-γλυκοπρωτεΐνης θετικά. Δεν είχε άλλα συμπτώματα αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου. Τέθηκε 
η διάγνωση του ΣΕΛ. Για μικρό χρονικό διάστημα έλαβε υδροξυχλωροκίνη που διεκόπη λόγω 
οφθαλμοπάθειας. Χορηγήθηκε πρεδνιζολόνη 10 mg ημερησίως. Διαπιστώθηκε ανεπάρκεια βιταμίνης 
D καθώς η 25(OH)D3 ήταν 12 ng/ml και η PTH 75 pg/ml. Διαγνώσθηκε οστεοπόρωση. Το Τ score 
στο αριστερό ισχίο ήταν -2.7 και από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν οστεοπορωτικά 
κατάγματα στους Θ12 και Ο4 σπονδύλους. Η ασθενής ήταν ήδη υπό θεραπεία με αλενδρονάτη, 
ασβέστιο και βιταμίνη D από του στόματος. Ελάμβανε μόνο χαμηλές δόσεις κορτικοστεροειδών για 
χρονικό διάστημα περίπου 2 ετών. Λόγω αδυναμίας μείωσης των κορτικοστεροειδών και χαμηλών 
επιπέδων συμπληρώματος έγινε έναρξη χορήγησης belimumab. Η πρώτη έγχυση ήταν χωρίς 
ανεπιθύμητες ενέργειες, μετά τη δεύτερη η κόπωση και οι αρθραλγίες της ασθενούς υποχώρησαν, 
ενώ μετά την τρίτη έγχυση το εξάνθημα υποχώρησε. Μετά από 10 μήνες χορήγησης belimumab 
η ασθενής είναι ασυμπτωματική, τα επίπεδα C3 και C4 βελτιώθηκαν και κατέστη δυνατή η μείωση 
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της δόσης των κορτικοστεροειδών σε 2.5 mg πρεδνιζολόνης ημερησίως. Η ταυτόχρονη με 
τα κορτικοστεροειδή χορήγηση διφωσφονικών και η μη επαρκής χορήγηση βιταμίνης D δεν 
ήταν αρκετή για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση επιδεινώθηκε. Για την 
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με τεριπαρατίδη και επαρκή δόση 
χοληκαλσιφερόλης. 

  Συμπερασματικά, παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με ΣΕΛ που εμφάνισε ανεπάρκεια βιταμίνης 
D και οστεοπόρωση που δεν κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστεί με τη λήψη διφωσφονικών 
και μη επαρκούς δόσης βιταμίνης D. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τη χορήγηση 
τεριπαρατίδης και επαρκούς δόσης βιταμίνης D. Στο ΣΕΛ παρατηρείται ανεπάρκεια βιταμίνης D και 
οστεοπόρωση. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D μπορεί να σχετίζεται με την αυξημένη ενεργότητα 
της νόσου. Η οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή στα πλαίσια του ΣΕΛ πρέπει να αντιμετωπίζεται 
γρήγορα και αποτελεσματικά γιατί προκαλεί κατάγματα. Η τεριπαρατίδη είναι ασφαλής και 
αποτελεσματική θεραπεία για την οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή. 

P4  ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

  Κώστογλου - Αθανασίου Ι.1, Πανταζή Ε.2, Τζαναβάρη Α.3, Κωστόπουλος Μ.3, Σπυρίδης Α.3, 
Αθανασίου Π.3

  1 Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ, 2 Ενδοκρινολογικό Τμήμα  
ΓΝ Αλεξάνδρα, 3 Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΘ  Άγιος Παύλος

  Η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) είναι συστηματική φλεγμονώδης νόσος που 
συνοδεύεται από έκτοπη οστεοποίηση και παραδόξως οστεοπόρωση. Σκοπός είναι η παρουσίαση 
περίπτωσης ασθενούς άνδρα ηλικίας 48 ετών που έπασχε από ΑΣ από νεαρής ηλικίας και 
εμφάνισε οστεοπόρωση και ανεπάρκεια της βιταμίνης D. 

  Ασθενής άνδρας, 48 ετών, προσήλθε με ΑΣ από 15ετίας. Η νόσος εισέβαλε με άλγη στον αυχένα 
και την οσφύ και πολύωρη δυσκαμψία ενώ το HLA-B27 ήταν θετικό. Αρχικά δεν έλαβε αγωγή, 
ακολούθως έλαβε σουλφασαλαζίνη, κατόπιν επί 4ετία ινφλιξιμάμπη με πολύ καλή ανταπόκριση 
την οποία διέκοψε λόγω ύφεσης. Στη συνέχεια έλαβε μεθοτρεξάτη από του στόματος χωρίς 
ανταπόκριση, και κατόπιν γκολιμουμάμπη χωρίς ανταπόκριση, με επακόλουθη διακοπή της. 
Ο ασθενής έκτοτε λαμβάνει περιστασιακά ΜΣΑΦ. Διαπιστώθηκε υπερλιπιδαιμία και ο ασθενής 
εκδήλωσε ουρική αρθρίτιδα, με 2-3 κρίσεις ετησίως για την οποία χορηγήθηκε αλλοπουρινόλη. 
Παρουσίαζε σημαντικό περιορισμό κινητικότητας σπονδυλικής στήλης [στροφή κεφαλής 
10ο, πλάγια κάμψη 2 cm, Schober (+) 12 cm], νυχτερινά άλγη, πρωινή δυσκαμψία > 30 min, 
ψωριασικό εξάνθημα στην έσω επιφάνεια του αριστερού καρπού και αρθρίτιδα αριστερού 
γόνατος, BASDAI 5.85. Από τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν συνδεσμόφυτα σε ΑΜΣΣ, 
ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ, εικόνα bamboo και ιερολαγονίτιδα άμφω, ενώ το Τ score ΟΜΣΣ ήταν 2.6. 
Διαπιστώθηκε ανεπάρκεια βιταμίνης D, PTH 78 pg/ml (Φ.Τ. 15-68 pg/ml), 25(ΟΗ)D3 12.3 ng/ml 
(Φ.Τ. 20-60.3 ng/ml). Χορηγήθηκαν διφωσφονικά και βιταμίνη D. 

  Συμπερασματικά, η οστεοπόρωση είναι κύρια εκδήλωση της ΑΣ. Συνοδεύεται από κατάγματα που 
μπορεί να έχουν νευρολογικές επιπλοκές. Η οστεοπόρωση στα πλαίσια της ΑΣ χρήζει θεραπευτικής 
αντιμετώπισης. Η χορήγηση βιολογικού αντι-TNFα παράγοντα βελτιώνει την οστεοπόρωση στη 
νόσο. 

Περιλήψεις Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
(E-posters)
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Agnusdei Donato ...............................................12
Endocrinologist & Cardiologist,  
Ex. Assistant Professor, University of Siena,  
Italy

Αλεξανδρίδης Θεόδωρος ......................13, 40
Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας 
Πανεπιστημίου Πατρών,  
Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος,  
ΠΓΝ Πατρών, Πάτρα

Αναστασιλάκης Αθανάσιος ....................10, 14
Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής 
Ενδοκρινολογικού Τμήματος, 424 ΓΣΝΕ, 
Θεσσαλονίκη

Αντύπας Γεώργιος ..............................................10
Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. 
Ορθοπαιδικού Τμήματος, ΓΝ Νίκαιας - Πειραιά 
Ο Άγιος Παντελεήμων, Αθήνα

Βαφειάδου Ελένη ...............................................14
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Θεσσαλονίκη

Γεωργακόπουλος Νικόλαος ..........................10
Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., 
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,  
ΠΓΝ Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Γιαβροπούλου Μαρία ......................................10
Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια ΕΣΥ,  
Τμήμα Κλινικής και Μοριακής 
Ενδοκρινολογίας, Α΄Παθολογική Κλινική 
ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Γιώβος Ιωάννης ..................................................11
Ομ. Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας 
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Δήμου Γεώργιος ..................................................14
Ρευματολόγος, Ιωάννινα

Διονυσιώτης Ιωάννης ............... 10, 13, 32, 41
Φυσίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διευθυντής Κέντρου Αποθεραπείας - 
Αποκατάστασης «Ανάπτυξη», Αθήνα

Δρετάκης Κωνσταντίνος .............................8, 25
Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής  
Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, 
Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα 

Ηλιόπουλος Αλέξιος .....................................7, 23
Ρευματολόγος, Διευθυντής  
Ρευματολογικού Τμήματος, ΓΝΑ ΝΙΜΤΣ, Αθήνα 

Καπετάνος Γεώργιος ....................................6, 12
Ομ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη

Καραμητσίου Βικτωρία ...................................... 7
Ρευματολόγος, Αθήνα

Καραχάλιος Θεόφιλος ....................................... 8
Καθηγητής Ορθοπαιδικής  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακή 
Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας, Λάρισα

Καρπώνης Αθανάσιος ......................................14
Ορθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη

Καρράς Δημήτριος .............................................12
Ρευματολόγος, τ. Διευθυντής  
Ρευματολογικής Κλινικής, ΓΝΑ ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Κασκάνη Ευαγγελία .....................................7, 14
Ρευματολόγος, Διδάκτωρ  
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Κασσή Ευανθία ...............................................7, 20
Ενδοκρινολόγος, Επ. Καθηγήτρια 
Βιοχημείας - Μοριακής Ενδοκρινολογίας 
ΕΚΠΑ, Αθήνα
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Καταξάκη Ευαγγελία ...................................7, 12
Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΕ Θριάσιο, 
Αθήνα

Κοσμίδης Χρήστος ................................... 6, 9, 14
Ορθοπεδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αθήνα

Κούτμος Σπύρος ...................................................12
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής  
Ενδοκρινολογικής Κλινικής,  
ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

Λαναράς Λεωνίδας .............................................13
Παθολόγος - Διαβητολόγος,  
Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, 
Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου,  
ΓΝ Λαμίας, Λαμία

Λατσός Γεώργιος ................................................... 8
Ορθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη

Λυρίτης Γεώργιος ...................................9, 12, 13
Ομ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΕΚΠΑ, Αθήνα

Μάκρας Πολυζώης .............. 7, 11, 13, 14, 21
Ενδοκρινολόγος, Αν. Διευθυντής 
Ενδοκρινολογικής Κλινικής,  
251 ΓΝ Αεροπορίας, Αθήνα

Ματσούκα Αικατερίνη .........................6, 12, 35
Ρευματολόγος, Αθήνα

Μαυρογένης Ανδρέας.................................7, 22
Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΕΚΠΑ,  
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,  
ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Μαυρουδής Κωνσταντίνος .............................. 8
Ενδοκρινολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής 
Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη και Μεταβολισμού, 
ΓΝΑ Ασκληπιείο, Αθήνα

Μπασκόζος Ιωάννης ........................................... 9
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Παζιάνας Μιχάλης .....................................12, 36
Visiting Scholar, Institute of Musculoskeletal 
Sciences, Oxford University, United Kingdom 

Παπαδοπούλου Φωτεινή ...................7, 10, 33
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη

Παπαπούλος Σωκράτης ...................................12
Professor of Medicine, Consultant  
Center for Bone Quality, Leiden University 
Medical Center, The Netherlands 

Πασχάλης Ελευθέριος  ....................................12
Senior Scientist, Ludwig Boltzmann Institute  
for Osteology, Vienna, Austria

Πατρίκος Δήμος ..............................................7, 25
Ρευματολόγος, Διευθυντής,  
Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα

Πατσαλίδης Ανδρέας .......................................... 9
Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου Πάφου, Αν. Καθηγητής  
Κινητού Πανεπιστημίου Μεσογείου,  
Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας 
Οστεοπόρωσης

Πολύζος Στέργιος .......................................10, 30
Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός  
Συνεργάτης Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, 
ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Πολυμέρης Αντώνης ......................... 10, 13, 38
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής 
Ενδοκρινολογικού Τμήματος,  
ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα
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Ποτούπνης Μιχάλης ..................................10, 11
Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ,  
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,  
ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκαραντάβος Γρηγόρης .............................8, 11
Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,  
Υπεύθυνος Μονάδας Μεταβολισμού Οστών, 
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,  
ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Σταθόπουλος Ιωάννης .................................8, 28
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Αθήνα

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος ........ 8, 11,13, 41
Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Μονάδας Μεταβολισμού Οστών,  
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,  
ΠΓΝ Αττικόν, Αθήνα

Σφυρόερα Αικατερίνη ........................................ 8
Ρευματολόγος, Αθήνα

Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής ..............................11
Ρευματολόγος, Καβάλα

Τζώτζας Θεμιστοκλής ...............................13, 36
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
ΑΠΘ, Επιστημονικός Συνεργάτης  
Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Τουρνής Συμεών ...................................... 7, 9, 29
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου 
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού 
Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Αθήνα

Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης ..............8, 26
Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΕΚΠΑ, 
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων 
Μυοσκελετικού Συστήματος  
«Θ. Γαροφαλίδης», Αθήνα

Τροβάς Γεώργιος ................... 9, 11, 12, 13, 35
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου 
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού 
Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Αθήνα

Τσακαλάκος Νικόλαος ....................................... 8
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής  
Τμήματος Κλιμακτηρίου - Οστεοπόρωσης, 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

Τσατσούλης Αγαθοκλής .................................... 7
Ομ. Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Τσεκούρα Μέμη .................................................... 8
Πρόεδρος Συλλόγου Σκελετικής Υγείας 
«Πεταλούδα», Αθήνα

Χατζηδάκης Δημήτριος ....................................... 7
Ομ. Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας 
ΕΚΠΑ, Αθήνα

Χρονόπουλος Ευστάθιος ............................8, 27
Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΕΚΠΑ,  
Β΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,  
ΓΝΑ Αγία Όλγα, Αθήνα
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Α
Αθανασίου Π. ....................................... P1, P3, P4
Αλουμανής Κ. ............................................. O2, O3
Αντωνόπουλος Α. .............................................. O1 

Αρμακόλας Α. ..................................................... O1 

Αρμακόλας Ν. ..................................................... O1 

Β
Βογιατζή Ε. .................................................. O5, O6

Δ
Δημακάκος Α. ...................................................... O1 

Δροσινός Β. ................................................. O2, O3

Κ
Καπετάνος Γ. ............................................... O2, O3
Καπετάνου Α. ....................................................... O4
Καραχάλιος Κ................................................ O2
Κατσαβούνη Χ. ............................................... P2
Κλεισιούνης Α. .............................................. O2
Κόκκορης Π. .................................................. O2
Κουτσιλιέρης Μ. ........................................... O1 
Κοφίνη Ε. ....................................................... O2
Κύρκος Ι. ........................................................ O4
Κώστογλου - Αθανασίου Ι. ............P1, P3, P4
Κωστόπουλος Μ. .............................P1, P3, P4

Λ
Λιανού Ε. ........................................................ O3

Μ
Μητροπούλου Μ. .................................O5, O6
Μπαϊκούσης Α. .............................................. P2

Ν
Ντάλη Γ. ..................................................O5, O6

Π
Πανταζή Ε. ...................................................... P4
Παπαβασιλείου Κ. ........................................ O4
Παπαϊωάννου Ι. ............................................. P2
Παπαπέτρου Δ. Π. ......................................... O5
Πολυμέρης Α. ........................................O5, O6
Ποτούπνης Μ. ............................................... O4

Ρ
Ρεπούσης Α. ................................................... O3

Σ
Σαββίδης M. ..........................................O3, O4
Σαραντοπούλου Β. ...............................O5, O6
Σπανούδης Δ. ................................................. O6
Σπυρίδης Α. .......................................P1, P3, P4

Τ
Τζαναβάρη Α. ...................................P1, P3, P4
Τραυλός Α. .............................................O5, O6
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UNI-PHARMA

Ευχαριστίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών  
ευχαριστει θερμά τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου.
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