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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) εκφράζει
τις θερμές ευχαριστίες του στους κριτές των εργασιών του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου και των ερευνητικών
πρωτοκόλλων για το έτος 2010.
• Ηλιόπουλος Αλέξιος
• Καλδρυμίδης Φίλιππος
• Καρράς Δημήτριος
• Κουτσιλιέρης Μιχάλης
• Λυρίτης Γεώργιος
• Παπαβασιλείου Αθανάσιος
• Παπαδοπούλου Φωτεινή
• Παπαϊωάννου Νικόλαος
• Τροβάς Γεώργιος
• Τσακαλάκος Νικόλαος

CME Credits
Το συνέδριο μοριοδοτείται από τον Π.Ι.Σ. και την U.E.M.S. στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
με 15 μόρια τα οποία αναγράφονται στο πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα λάβουν οι σύνεδροι.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ) ευχαριστεί
θερμά για την συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου της, όλες τις εταιρείες για τις ευγενικές χορηγίες τους.
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Χαιρετισμός Προέδρου

E.E.M.M.O.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
πως γνωρίζετε, το 18 Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Ό
Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ) θα πραγματοποιηθεί στο φιλόξενο χώρο του
ο

ξενοδοχείου “Divani Apollon Palace” στο Καβούρι από 14 έως 16 Μαΐου 2010.
Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια έχει διοργανώσει πολλά επιτυχημένα υψηλού
επιπέδου συνέδρια. Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή κατέβαλαν σημαντική
προσπάθεια, με την επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών, ώστε να εξασφαλιστεί το
υψηλό επιστημονικό επίπεδο του συνεδρίου. Θα παρουσιαστούν γνώσεις και δεδομένα
που αφορούν όλα τα νεότερα επιστημονικά, κλινικά και τεχνολογικά επιτεύγματα.
Σας καλούμε λοιπόν όλους να τιμήσετε με την παρουσία σας το συνέδριο ώστε η
ενεργός συμμετοχή σας να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την περαιτέρω
επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας, αλλά και της προσφοράς υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Καραχάλιος Θεόφιλος
Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. 2009 - 2010
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Συνοπτικό πρόγραμμα 18oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.

Συνοπτικό Επιστημονικό
Πρόγραμμα
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010
08.00 - 08.15
08.15 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.50
13.50 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.10
19.30 - 21.00
21.00

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

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010
08.15 - 10.00
10.00 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
15.30 - 16.10
16.10 - 16.40
16.40 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 19.30

Προφορικές Ανακοινώσεις
Διαλέξεις
Διάλειμμα - Καφές
Διαλέξεις
Στρογγύλη Τράπεζα Ενδοκρινολογίας
Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. - Εκλογές Νέου Δ.Σ.
Μεσημβρινή Διακοπή
Διαλέξεις
Διάλεξη
Διάλειμμα - Καφές
Διάλεξη
Διάλεξη
Δορυφορικό Συμπόσιο

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010
08.15 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 14.00
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Προφορικές Ανακοινώσεις
Διαλέξεις
Διάλειμμα - Καφές
Στρογγύλη Τράπεζα Ορθοπαιδικής
Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου
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Επιστημονικό
Πρόγραμμα
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010
08.00 - 08.15

Γενική Συνέλευση Μελών E.E.M.M.O.
(Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί το Σάββατο, 15 Μαΐου, ώρα 13.30)

08.15 - 10.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Θ. Τεμεκονίδης - Γ. Αντύπας
ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΨΗ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ
Ν. Κορδαλής 1, Γ. Γεωργιάδης 1, Κ. Σταθόπουλος 2, Σπ. Αλεξίου 1, Κ. Στύλος 1, Γρ. Σκαραντάβος 2
1. Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
2. Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Αθηνών «Αττικό»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ AΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Ι. Διονυσιώτης1, Ε. Τριανταφύλλου2, Δ. Σταυριανάκης3, Μ. Γεωργανάς3, Α. Κώτης3, Ι. Κλιάφας4
1. Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
2. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
3. Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα & Τμήμα Υπολογιστικής - Μαγνητικής Τομογραφίας
4. Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
Α. Αποστολοπούλου, A. Γιατζίδης
MEDLAB Iατρικό Ινστιτούτο, Aθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Ι. Διονυσιώτης
Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ, ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ρ. Τέντα 1, Μ. Κοντογιάννη 1, Ν. Γιαννακούρης 2
1. Τμήμα Επ. Διαιτολογίας- Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
ΣΥΝΔΡΟΜΟ MC CUNE ALBRIGHT: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PERIPHERAL QUANTITIVE COMPUTED TOMOGRAPHY-PQCT) ΚΝΗΜΗΣ
Ε. Ατσάλη1, Κ.Δ. Σταθόπουλος2, Π. Κατσιμπρή2, Ε. Μετάνοια2, Α. Παπαδοπούλου1, Α. Παπαδημητρίου1, Π. Νικολαΐδου1,
Α.Β. Ζούμπος2, Γρ. Σκαραντάβος2
1. 3η Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
2. Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, 1η Ορθοπεδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
ΟΞΕΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΑΡΡΕΝΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
(ΥΠΕΡΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)
Λ. Λεωνίδου1, Α. Τσεκούρας1, Α. Θεοδωροπούλου1, Σ. Μαραγκός2, Γ. Μαρκαντές1, Α. Φαλτάκα1, Ε. Λαμπροπούλου1, Ν. Ρούπας3,
Ι. Παπασωτηρίου4, Α. Μιχαλακάκου4, Ε. Χαντζή4, Γ. Μαστοράκος5, Ι. Δανιήλ1, Ε. Μάμαλη1, Α.Γ. Βαγενάκης1, Ν.Α. Γεωργόπουλος3,
Κ.Β. Μάρκου1
1. Παθολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
2. Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
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3. Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
4. Βιοχημικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
5. Ενδοκρινολογική Μονάδα Μαιευτ.-Γυναικολ. Κλινικής, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Ε. Αθανασοπούλου1, Α. Τζαγκαράκη1, A. Δουλγεράκη2, Ε. Βοσκάκη1, Φ. Καραμπάτσος2, Χ. Φραγκοδημήτρη2, Ζ. Ιουσέφ2,
Ι. Μονόπολης1, Ε. Νικολοπούλου1, Αικ. Γεωργακοπούλου1, Α. Χατζηλιαμή2, Μ. Καράγιωργα2
1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
2. Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Β΄ Παθολογικού Τομέα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΑΝΕΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ
ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΗΣ (pQCT)
Κ.Δ. Σταθόπουλος¹, Π. Κατσιμπρή¹, Ε. Μετάνια¹, Ε. Ατσάλη², Ε. Καταξάκη³, Λ. Παπάς¹, Α.Β. Ζούμπος¹, Γρ. Σκαραντάβος¹
1. Μονάδα Μεταβολισμού Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2. 3η Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
3. Ρευματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»
10.00 - 11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Συντονιστής: Ι. Δοντά
Κριτήρια επιλογής ζωικών προτύπων για τη μελέτη της οστεοπόρωσης
Π. Λελόβας
Διαγονιδιακοί μύες με υπερέκφραση RANKL ως πρότυπα οστεοπόρωσης
Ε. Ντούνη

11.00 - 12.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΟΓΕΝΕΣΗ
Συντονιστής: Ε. Χρονόπουλος
Κεντρικός ρόλος του RANKL στον οστικό μεταβολισμό
Ε. Κασσή
Ο ρόλος του Τ-λεμφοκυττάρου στην οστεοκλαστογένεση
Γ. Μπάιλας

12.00 - 12.30

Διάλειμμα - Καφές

12.30 - 12.50

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Δ. Καρράς
Αυτοάνοσα νοσήματα και οστά
Σ. Ασλανίδης

12.50 - 13.10

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Αικ. Σαριδάκη
The clinical results on the treatment of postmenopausal women and decreased BMD with Odanacatib
Η. Resch

13.10 - 13.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Δ. Ιωακειμίδης
Νόσος Paget των οστών
Π. Μάκρας
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13.30 - 13.50

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Τροβάς
Μία σύγχρονη ανασκόπηση των παρενεργειών των διφωσφονικών
Κ. Μαυρουδής

13.50 - 15.00

Μεσημβρινή Διακοπή

15.00 - 15.20

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Δ. Κορρές
Μείωση των καταγμάτων ισχίου. Σύγχρονη πρόκληση για τον ορθοπαιδικό
Γ. Λατσός

15.20 - 15.40

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. Λαγουδάκης
Εμπλουτισμός τροφίμων ως μέσο καταπολέμησης της υποβιταμίνωσης D
Α. Μουλάς

15.40 - 16.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Γεωργακόπουλος
Σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου
Δ. Καρράς

16.00 - 17.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Συντονιστής: Γ. Βαϊόπουλος - Αικ. Σφυρόερα
Σκελετικές επιπτώσεις των κορτικοειδών στην παιδική ηλικία
Ε. Γεωργούλη
Δευτεροπαθής οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή
Δ. Πατρίκος
Θεραπευτική προσέγγιση
Ε. Καταξάκη

17.30 - 18.00

Διάλειμμα - Καφές

18.00 - 18.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Παπαϊωάννου
Ανδρική οστεοπόρωση: Γιατί αξίζει την προσοχή μας;
Γ. Τροβάς

18.30 - 18.50

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: E. Καταξάκη
Επιλογή ασθενών για θεραπεία με τον αλγόριθμο FRAX
Χρ. Κοσμίδης

18.50 - 19.10

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Λυρίτης
Microarchitecture and osteoblastic gene relation patterns in men with fragility fractures
H. Resch
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19.30 - 21.00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
• Χαιρετισμοί
• Απονομή βραβείων «Αλέξανδρος Κάλος»
• Ανακοίνωση υποτροφιών
• Επιχορηγήσεις ερευνητικών πρωτοκόλλων έτους 2010
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
• Προϊστορικό Αιγαίο
Α. Σάμψων
• Μεταβολικά νοσήματα των οστών. Έρευνα και εκπαίδευση στην Ελλάδα
Γ. Λυρίτης

21.00
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Σάββατο, 15 Μαΐου 2010
08.15 - 10.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Α. Λαγουδάκης, A. Σαρπάκης
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
Π. Κόκκορης, Κ. Χαντζιάρα, Ε. Χατζέλης, Α. Σκύρλας, Π. Μάκρας, Α. Παπαθεοδώρου
Ενδοκρινολογική Κλινική & Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ, ΣΤΗ ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
Ι. Διονυσιώτης 1,2, Γ. Μίχας 1, Α. Γαλανός 1, Γ. Λατσός 2, Γ.Π. Λυρίτης 1, Ν. Παπαϊωάννου 1
1. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά
2. Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Χ. Λιάκου 1, Γ. Τροβάς 1, Ε. Τέρπος 2, Ν. Παπαϊωάννου 1
1. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο ΚΑΤ
2. Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΖΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΤΡΟΠΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ (GIP) ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΩΝ
Μ. Γιαβροπούλου, Α. Βουλτσιάδου, Κ. Κώτσα, Ξ. Τσεκμεκίδου, Ι. Γιώβος
Tμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
H ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Ι. Χαρόπουλος 1, Μ. Σταθοπούλου 2, Γ. Τροβάς 1, Σ. Τουρνής 1, Γ.Π. Λυρίτης 1, Ν. Παπαϊωάννου 1
1. Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων (Ι.Χ., Γ.Τ., Σ.Τ., Γ.Π.Λ., Ν.Π.), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ
2. Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής (Μ.Σ.), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΙΖΕΝΔΡΟΝΑΤΗΣ ΣΤΗΝ vBMD ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΡΗΡΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ε. Φακιδάρη, Σ. Τουρνής, Ι. Αντωνίου, Ι. Χριστοδούλου, Γ. Μίχας, Χ. Λιάκου, Ι. Χαρόπουλος, Α. Γαλανός, Γ. Ράπτου, Γ. Τροβάς,
Γ. Λυρίτης, Ν. Παπαϊωάννου
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος (ΕΕΠΜΣ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΗ CER1 ΓΟΝΙΔΙOY - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Θ. Κορομηλά 1, Π. Κόλλια 1, Π. Γεωργούλιας 2, Σ. Σαμαρά 3, Χ. Χασανίδης 3, Β. Αλεπόρου-Μαρίνου 1, Ζ. Νταϊλιάνα 4
1. Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
2. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
4. Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
ΒΑΡΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ
Δ. Παρίδης, Θ. Καραχάλιος, Δ. Κουρέτας, Κ.Ν. Μαλίζος
Ορθοπαιδική Κλινική & Εργαστήριο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ IGF-1 ΣΤΑ MG-63 ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ
Ζ. Παντελεάκου, Α. Φιλίππου, Ν. Αδριανός, Α. Αρμακόλας, Μ. Κουτσιλιέρης
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

10.00 - 10.20

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ε. Κασκάνη
Ο ρόλος της σαρκοπενίας στα οστεοπορωτικά κατάγματα
Χ. Μπερμπερίδης
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10.20 - 10.40

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. Γεωργιάδης
Οστεοπόρωση και οστεοαρθρίτιδα. Συνύπαρξη δύο νοσημάτων
Π. Τρόντζας

10.40 - 11.00

Διάλειμμα - Καφές

11.00 - 11.20

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Θ. Καραχάλιος
Intracortical porosity and bone surfaces – the structure of bone determines its own decay
E. Seeman

11.20 - 11.40

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: A. Ηλιόπουλος
Novel approaches to anabolic treatments for osteoporosis
S. Papapoulos

11.40 - 12.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Θ. Παπαπολυχρονίου
Hip fracture management and osteoporosis in the elderly
A. Papaioannou

12.00 - 13.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
Συντονιστής: Ν. Τσακαλάκος - Φ. Καλδρυμίδης
Σύγχρονες απόψεις για τους παράγοντες που ρυθμίζουν την οστική παραγωγή
Αθ. Παπαβασιλείου
Fibroblast Growth Factor-23 (FGF-23): Ένας νέος ορμονικός ρυθμιστής του οστικού μεταβολισμού
Σ. Τουρνής
Μεταβολικό σύνδρομο και οστική υγεία
Φ. Παπαδοπούλου

13.30 - 15.30

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

13.30 - 15.30

Μεσημβρινή Διακοπή

15.30 - 15.50

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Δ. Χατζηδάκης
Ορμόνες του γαστρεντερικού συστήματος και οστικός μεταβολισμός
Ι. Γιώβος

15.50 - 16.10

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Μ. Αναπλιώτου
Calcium and vitamin D mythology - When truth lies
E. Seeman

16.10 - 16.40

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ι. Γιώβος
Targeted treatment of osteoporosis: RANK Ligand inhibition
S. Papapoulos
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16.40 - 17.00

Διάλειμμα - Καφές

17.00 - 17.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Λυρίτης
Creating new bone: A key goal in the treatment of osteoporosis
R. Nuti

17.30 - 18.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Φ. Παπαδοπούλου
Τεριπαρατίδη: Η θεραπεία επιλογής της οστεοπόρωσης σήμερα
Κ. Μαυρουδής

18.00 - 19.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ZOLEDRONIC ACID ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Συντονιστής: Ν. Παπαϊωάννου
Το zoledronic acid στην κλινική πράξη
Θ. Καραχάλιος
Η εμπειρία χορήγησης zoledronic acid σε ελληνικό πληθυσμό
Γρ. Σκαραντάβος
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Κυριακή, 16 Μαΐου 2010
08.15 - 10.00

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Β. Καραμήτσιου - Ι. Κουλούρης
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΛΟΞΙΦΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗ
Γ. Στρατουδάκης, Π. Παλούκη, Κ. Ζιούτος, Κ. Τζανάκης, Μ. Καλλονιάτου, Μ. Καμπανιέρης, Γ. Δασκαλάκης
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νομ. Νοσ. Χανίων «Άγιος Γεώργιος»
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚNOΤΗΤΑ
Α. Μυλωνάκης, Ι. Ανδρουλάκης, Μ. Πέππα, Α. Παπαευσταθίου, Ε. Γαρόφλος, Θ. Οικονομόπουλος, Σ.Α. Ράπτης, Δ. Χατζηδάκης
Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο «Αττικόν» και «Ευγενίδειο» Θεραπευτήριο
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ (ΟΑ) ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ (ΟΣΤΠΡ) ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δ. Κουμουτσέα 1, Π. Μπαρμπαγιάννης 2, Χ. Σοίτου 1, Ι. Καρύδης 3, Ι. Φωτόπουλος 4, Π. Θαλασσινού 5, Σ. Γιασσάς 1, Κ. Καραμήτσος 1
1. Παθολογικός Τομέας Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
2. Παθολογικός Τομέας Ομίλου Ιασώ General
3. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάκτωρ Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού ΕΚΠΑ)
4. Β’ Παθολογικό Τμήμα Θριασίου Νοσοκομείου
5. Παθολογικό Τμήμα 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ
ΑΣΘΕΝΗΣ 36 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΣΕΟΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΙΑΣ
ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Χ. Παγανιάς, Γ. Τσακωτός, Σ. Κουτσοστάθης, Β. Πολυζώης, Σ. Παπαδάκης, Γ. Μαχαιράς
Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά
ΤΟ ΥΠΕΡΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
Ι. Διονυσιώτης 1,2, Ε. Τριανταφύλλου 3, Γ.Π. Λυρίτης 1, Θ. Θωμαΐδης 4
1. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά
2. Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
3. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
4. Νευρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΑΛΑΚΊΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠO ΑΔΕΦΟΒIΡΗ
Α. Πυρπασοπούλου, Σ. Χατζημιχαηλίδου, Σ. Δούμα, Α. Μπαλάσκα, Σ. Ασλανίδης
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PQCT) ΚΝΗΜΗΣ
Κ.Δ. Σταθόπουλος¹, Π. Κατσιμπρή¹, Ε. Μετάνια¹, Ε. Ατσάλη², Ε. Καταξάκη³, Α. Β. Ζούμπος¹, Γρ. Σκαραντάβος¹
1. Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2. 3η Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
3. Ρευματολογικό τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»
XΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη 1, Σ. Λιβαδάς 1, Φ. Οικονόμου 1, Ε. Κανδαράκη 4, Χ. Χρηστάκου 1,Η. Κατσίκης 2, Χ. Πιπέρη 3, Α. Μάντζιου 1,
Α. Γ. Παπαβασιλείου 3, Δ. Πανίδης 2
1. Ενδοκρινολογικό τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
3. Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
4. Dep.of Medicine,Huddersfield Royal Infirmary Hospital,West Yorkshire,England
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ HELIOS FITNESS INDEX (Hel.F.I.) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ι. Διονυσιώτης 1,2, Γ. Μίχας 1, Α. Γαλανός 1, Γ.Π. Λυρίτης 1
1. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά
2. Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
10.00 - 10.20

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Αθ. Καρπώνης
Η δράση των αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων στις ορθοπαιδικές εφαρμογές
Γ. Αντύπας

10.20 - 10.40

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ε. Μπάκας
Αποκατάσταση ασθενών μετά από κατάγματα ισχίου
Ι. Διονυσιώτης

10.40 - 11.00

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Κ. Φαινέκος
Τhe care gap and osteoporosis - Challenges and management approaches
A. Papaioannou

11.00 - 11.30

ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γρ. Σκαραντάβος
Treatment of osteoporosis. Why, whom, when and what drug?
E. Seeman

11.30 - 12.00

Διάλειμμα - Καφές

12.00 - 13.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ
Συντονιστές: N. Παπαϊωάννου - Ι. Τριανταφυλλόπουλος
Η βιολογία της επούλωσης του αρθρικού χόνδρου και η υποβοήθησή της
Ν. Παπαϊωάννου
Μεταμόσχευση χονδροκυττάρων
Ι. Τριανταφυλλόπουλος
Αυτόλογα και ετερόλογα οστεοχόνδρινα μοσχεύματα
Δ. Μαστρόκαλος

13.30 - 14.00

Συμπεράσματα – Λήξη Συνεδρίου
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18th ANNUAL CONGRESS OF THE HELLENIC SOCIETY FOR
THE STUDY OF BONE METABOLISM (HSSBM)

Scientific Programme
Friday, May 14, 2010
08.00 - 08.15

General Assembly of H.S.S.B.M.
(If there is not a quorum, this will be repeated on Saturday the 15th of May, at 13.30)

08.15 - 10.00

ORAL PRESENTATIONS
Chair: Th. Temekonidis - G. Antypas

10.00 - 11.00

ROUND TABLE
EXPERIMENTAL MODELS OF OSTEOPOROSIS
Moderator: Ι. Donta
Selection criteria of animal models for the study of osteoporosis
P. Lelovas
Transgene mice with RANKL overexpression as models of osteoporosis
Ε. Douni

11.00 - 12.00

ROUND TABLE
OSTEOCLASTOGENESIS
Moderator: Ε. Chronopoulos
The role of RANKL in bone metabolism
Ε. Κassi
The role of T-lymphocyte in osteoclastogenesis
G. Bailas

12.00 - 12.30

Coffee Break

12.30 - 12.50

LECTURE
Chair: D. Karras
Autoimmuno diseases and bones
S. Aslanidis

12.50 - 13.10

LECTURE
Chair: Ek. Saridaki
The clinical results on the treatment of postmenopausal women and decreased BMD with Odanacatib
Η. Resch

13.10 - 13.30

LECTURE
Chair: D. Ioakimidis
Paget’s disease of the bone
P. Μakras
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13.30 - 13.50

LECTURE
Chair: G. Trovas
Current review of the side effects of bisphosphonates
Κ. Μavroudis

13.50 - 15.00

Lunch break

15.00 - 15.20

LECTURE
Chair: D. Korres
Decrease in the incidence of hip fractures. An orthopaedic challenge
G. Latsos

15.20 - 15.40

LECTURE
Chair: Α. Lagoudakis
Food enrichment for low vitamin D serum levels
Α. Μoulas

15.40 - 16.00

LECTURE
Chair: Ν. Georgakopoulos
Complex regional pain syndrome
D. Κarras

16.00 - 17.30

ROUND TABLE RHEUMATOLOGY
OSTEOPOROSIS AND CORTICOSTEROIDS
Moderator: G. Vaiopoulos - Ek. Sfyroera
Skeletal effects of corticosteroids in children
Ε. Georgouli
Secondary osteoporosis from glucocorticosteroids
D. Patrikos
Therapeutic approach
Ε. Kataxaki

17.30 - 18.00

Coffee Break

18.00 - 18.30

LECTURE
Moderator: N. Papaioannou
Osteoporosis in men: why is it worthy of our attention?
G. Trovas

18.30 - 18.50

LECTURE
Moderator: E. Kataxaki
Patient selection with the FRAX algorithm
Chr. Kosmidis

18.50 - 19.10

LECTURE
Moderator: G. Lyritis
Microarchitecture and osteoblastic gene relation patterns ιn men with fragility fractures
H. Resch
Oστούν 83

Scientific programme of the 18th Annual HSSBM Congress

19.30 - 21.00

OPENING CEREMONY
• Greetings
• “Αlexandros Kalos” awards
• Announcement of 2010 scholarships
• Grants of 2010 scientific protocols
LECTURES
• Prehistoric Aegean
Α. Sampson
• Μetabolic bone diseases. Research and practice in Greece
G. Lyritis

21.00

Welcome Reception

Saturday, May 15, 2010
08.15 - 10.00

ORAL PRESENTATIONS
Chair: Α. Lagoudakis - A. Sarpakis

10.00 - 10.20

LECTURE
Moderator: Ε. Kaskani
The role of sarcopenia in osteoporotic bone fractures
Ch. Berberidis

10.20 - 10.40

LECTURE
Moderator: Α. Georgiadis
Osteoporosis and osteoarthritis. Consistency of two diseases
P. Trontzas

10.40 - 11.00

Coffee Break

11.00 - 11.20

LECTURE
Moderator: Th. Karachalios
Intracortical porosity and bone surfaces – the structure of bone determines its own decay
E. Seeman

11.20 - 11.40

LECTURE
Moderator: A. Iliopoulos
Novel approaches to anabolic treatments for osteoporosis
S. Papapoulos

11.40 - 12.00

LECTURE
Moderator: Th. Papapolychroniou
Hip fracture management and osteoporosis in the elderly
A. Papaioannou
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12.00 - 13.30

ROUND TABLE ENDOCRINOLOGY
NOVEL APPROACHES TO BONE METABOLISM
Moderators: Ν. Τsakalakos - F. Κaldrimidis
Current concepts for the factors that regulate osteogenesis
Ath. Papavassiliou
Fibroblast Growth Factor-23 (FGF-23): a new hormonal regulator of bone metabolism
S. Tournis
Μetabolic syndrome and bone health
F. Papadopoulou

13.30 - 15.30

Annual General Assembly of H.S.S.B.M. Election of new board of the society

13.30 - 15.30

Lunch break

15.30 - 15.50

LECTURE
Chair: D. Hadjidakis
Gastrointestinal hormones and bone metabolism
Ι. Giovos

15.50 - 16.10

LECTURE
Chair: M. Anapliotou
Calcium and vitamin D mythology - When truth lies
E. Seeman

16.10 - 16.40

LECTURE
Chair: Ι. Giovos
Targeted treatment of osteoporosis: RANK Ligand inhibition
S. Papapoulos

16.40 - 17.00

Coffee Break

17.00 - 17.30

LECTURE
Chair: G. Lyritis
Creating new bone: A key goal in the treatment of osteoporosis
R. Nuti

17.30 - 18.00

LECTURE
Chair: F. Papadopoulou
Teriparatide: Current treatment of choice for osteoporosis
Κ. Μavroudis

18.00 - 19.30

SATELLITE SYMPOSIUM
THE ROLE OF ZOLEDRONIC ACID IN CURRENT MANAGEMENT OF
OSTEOPOROSIS
Moderator: Ν. Papaioannou
Zoledronic acid in clinical practice
Th. Karachalios
The experience of treating Greek patients with zoledronic acid
Gr. Skarantavos
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Sunday, May 16, 2010
08.15 - 10.00

ORAL PRESENTATIONS
Chair: V. Karamitsiou - I. Koulouris

10.00 - 10.20

LECTURE
Chair: A. Karponis
The action of antiosteopenic drugs in orthopaedics
G. Antypas

10.20 - 10.40

LECTURE
Chair: Ε. Bakas
Rehabilitation of patients with hip fracture
Ι. Dionysiotis

10.40 - 11.00

LECTURE
Chair: Κ. Fenekos
Τhe care gap and osteoporosis - Challenges and management approaches
A. Papaioannou

11.00 - 11.30

LECTURE
Chair: Gr. Skarantavos
Treatment of osteoporosis. Why, whom, when and what drug?
E. Seeman

11.30 - 12.00

Coffee Break

12.00 - 13.30

ROUND TABLE ORTHOPAEDICS
RECONSTRUCTION OF ARTICULAR CARTILAGE INJURIES
Moderators: N. Papaioannou - Ι. Triantafyllopoulos
The biology and assistance of articular cartilage healing
N. Papaioannou
Chondrocyte transplantation
I. Triantafyllopoulos
Autologous and allogenic osteoarticular allografts
D. Mastrokalos

13.30 - 14.00
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Δ ΙΑΛΕΞΕΙΣ
Αυτοάνοσα νοσήματα και οστά
Σ. Ασλανίδης

Η κλινική εικόνα των αυτοάνοσων ρευματικών παθήσεων καθορίζεται από δύο κύριους παράγοντες. Ο πρώτος, που είναι η φλεγμονή,
θεωρείται καθοριστικό στοιχείο σε πολλές, κυρίως τις βαρύτερες, μορφές ρευματικών νοσημάτων. Λόγω της παραγωγής αντισωμάτων και
της συνάθροισης κυττάρων του «προσαρμοστικού» ανοσοποιητικού
συστήματος (adaptive immune system) σε περιοχές φλεγμονής, μερικές ρευματικές παθήσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ), ο
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) ή το σύνδρομο Sjogren θεωρούνται «κλασικές» συστηματικές αυτοάνοσες παθήσεις. Η χρόνια
ανοσιακή ενεργοποίηση θεωρείται κεντρικός εκλυτικός παράγοντας
για τις φλεγμονώδεις ρευματικές παθήσεις. Ο δεύτερος κύριος παράγοντας είναι πώς επηρεάζεται ο μυοσκελετικός ιστός, ποιό είναι δηλαδή
το κοινό όργανο-στόχος στην ομάδα αυτή των ασθενειών. Στο μυοσκελετικό ιστό προκαλείται προοδευτική βλάβη, η οποία αποτελεί τη βάση
για έκπτωση λειτουργικότητας και σοβαρού βαθμού γενική επιβάρυνση.
Ο συνδυασμός χρόνιας ανοσιακής ενεργοποίησης και βλαβών στο
μυοσκελετικό σύστημα αποτελεί τη βάση των ρευματικών παθήσεων.
Η λεπτομερής κατανόηση των παθοφυσιολογικών διεργασιών των ρευματικών παθήσεων απαιτεί κατανόηση των αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ανοσιακού συστήματος και του μυοσκελετικού ιστού.
Η ενεργοποίηση του ανοσιακού συστήματος είναι απαραίτητη για
την άμυνα του οργανισμού, αλλά υπέρμετρη και παρατεταμένη ενεργοποίησή του σε παθολογικές καταστάσεις επιφέρει ιστική καταστροφή
λόγω εμμένουσας υπερενεργοποίησης δραστικών κυττάρων. Στη ΡΑ,
ένα ερώτημα που υπήρχε από μακρού ήταν πώς η ενεργοποίηση των
Τ-κυττάρων (που χαρακτηρίζεται από τη διήθηση με CD4+ T λεμφοκύτταρα) μηχανιστικά επάγει την οστική βλάβη. Η ανακάλυψη γιγαντοκυττάρων με χαρακτηριστικά οστεοκλαστών στο σημείο επαφής μεταξύ αρθρικού υμένα και οστού χρονολογείται από το 1980 και μελέτες
έδειξαν ότι οι υμενικοί οστεοβλάστες εκφράζουν επιφανειακούς παράγοντες που ενεργοποιούν την οστεοκλαστογένεση και επάγουν τη
διαφοροποίηση των υμενικών μακροφάγων σε οστεοκλάστες. Η ανακάλυψη και η κλωνοποίηση του RANKL αποσαφήνισε τις αλληλεπιδράσεις αυτές. Σημαντικό παράγοντα αποτελούν και οι φλεγμονώδεις
κυτταροκίνες όπως η IL-1,η IL-6 και ο TNF-α, που αφθονούν στο αρθρικό υγρό και τον αρθρικό υμένα και έχουν ισχυρή ικανότητα να ενεργοποιούν τον RANKL στους υμενικούς ινοβλάστες/οστεοκλάστες, συμβάλλοντας έτσι στη διεργασία οστικής καταστροφής. Ο RANKL εκφράζεται από τα υμενοκύτταρα και τα Τ κύτταρα, που βρίσκονται και τα δύο
στον υμένα που φλεγμαίνει. Σε απουσία οστεοκλαστών δεν επέρχεται
οστική καταστροφή, ακόμα και αν υπάρχει υψηλής έντασης φλεγμονή,
κάτι που σημαίνει ότι ο RANKL και οι οστεοκλάστες είναι απαραίτητοι
για την οστική απώλεια που συνδέεται με τη φλεγμονή.
Χωρίς την κατάλληλη αγωγή η ΡΑ προοδευτικά οδηγεί σε αρθρική

καταστροφή και λειτουργική ανικανότητα. Αντίθετα προς πολλές άλλες
οργανοειδικές αυτοάνοσες παθήσεις, εδώ η ιστική βλάβη δεν είναι
άμεση, μέσω αντιγονοειδικών αντισωμάτων ή Τ κυττάρων, αλλά είναι
ενεργή διεργασία ιστικής ανακατασκευής σε απάντηση φλεγμονώδους
βλάβης. Τουλάχιστον τρεις παράγοντες συμβάλλουν στην αρθρική καταστροφή: η μετατροπή που αρθρικού υμένα σε πολλαπλασιαζόμενο
διηθητικό «πάννο», η δημιουργία οστεοκλαστών που οδηγούν σε τοπική
οστική απορρόφηση και οι επιδράσεις των κυτταροκινών στη λειτουργικότητα και την επιβίωση των κυττάρων του αρθρικού χόνδρου. Οι
υμενικοί ινοβλάστες εμφανίζουν αυξημένη ανταπόκριση σε μεγάλο
αριθμό μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένων κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων που παράγονται στό φλεγμονώδες περιβάλλον.
Αντιδρούν επίσης σε άμεσες αλληλεπιδράσεις συνδέτη-υποδοχέα, ενώ
το μικροπεριβάλλον των χημειοκινών επιτρέπει τη συνάθροιση ινοβλαστοειδών υμενοκυττάρων. Η συνάθροιση αυτή εξελίσσεται σε ένα διηθητικό ιστό, τον «πάννο» που προσβάλλει οστούν και χόδρο και παράγει
αγκρεκανάσες και μεταλλοπρωτεϊνάσες (κυρίως ΜΜΡ-1) που οδηγούν
σε απορρόφηση της θεμέλιας ουσίας. Για την απορρόφηση του οστού
απαιτείται απομετάλλωση από οστεοκλάστες, έτσι ο σχηματισμός οστεοκλαστών, μέσω RANKL, είναι απαραίτητο συστατικό της διαβρωτικής
ΡΑ και επάγεται από τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες.
Τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη νοσήματα επηρεάζουν τον μεταβολισμό
της θεμέλιας ουσίας προκαλώντας ιστική καταστροφή, θα πρέπει όμως
να συνεκτιμάται το γεγονός ότι κύριο πρόβλημα αποτελεί η αναστολή
της επανορθωτικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε χρόνια φλεγμονή θα
απολήξει σε αρθρική καταστροφή μέσα σε μήνες ή στην καλύτερη περίπτωση σε λίγα χρόνια. Επανορθωτική διαδικασία δεν παρατηρείται
όμως, παρά μόνο μετά από χρόνια, ακόμα και σε περιπτώσεις όπως
η οστεοαρθρίτιδα, όπου λειτουργικότητα διατηρείται.
Οι φλεγμονώδεις αρθροπάθειες καλύπτουν ευρύ φάσμα βαρύτητας,
από διαβρωτική νόσο (ΡΑ) μέχρι νόσο με μικτές βλάβες - συνύπαρξη
διαβρώσεων και οστικής παραγωγής (αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, ΑΣ).
Η οστική παραγωγή στη ΡΑ καταστέλλεται ενεργά από τη φλεγμονή: ο
TNF καταστέλλει την οστική παραγωγή επάγοντας την έκφραση dickkopf-1 (DKK1), που αναστέλλει την οδό μετάδοσης σήματος Wnt, που
επάγει τον σχηματισμό οστεοβλαστών από μεσεγχυματικά προγονικά
κύτταρα. Ετσι, χαμηλή δραστηριότητα Wnt οδηγεί σε μειωμένη οστική
παραγωγή και αυξημένη οστική απορρόφηση στη ΡΑ. Η ψωριασική αρθρίτιδα, η ΑΣ αλλά και η οστεοαρθρίτιδα και οι μεταβολικές αρθροπάθειες
χαρακτηρίζονται από σχηματισμό συνδεσμοφύτων ή οστεοφύτων, που
αντιπροσωπεύουν παραγωγή νέου οστού και αναπτύσσονται σε περιοχές
ινώδους χόνδρου ή ενθέσεις. Στη δημιουργία τους εμπλέκονται μοριακά
σήματα από TGFβ ή ΒΜΡ, ενώ ο σχηματισμός τους αναστέλλεται όταν
ανασταλεί η ΒΜΡ. Η ομάδα πρωτεϊνών Wnt εμπλέκεται και στο σχηματισμό
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οστεοφύτων και φαίνεται να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτεϊνών
Wnt και BMP, καθώς οι δύο αυτές ομάδες δρουν συνεργικά στο σχηματισμό οστού. Αλληλεπίδραση υπάρχει και με το σύστημα RANKL-OPG
καθώς οι πρωτεΐνες Wnt επάγουν την έκφραση OPG. Φαίνεται λοιπόν
ότι η ισορροπία μεταξύ οστεοπαραγωγικών (Wnt, BMP) και οστεοαπορροφητικών (RANKL και TNF) παραγόντων είναι καθοριστική για την ιστική
ανακατασκευή στις αρθρίτιδες. Είναι φανερό επίσης ότι η δράση του TNF

και των άλλων φλεγμονωδών κυτταροκινών δεν περιορίζεται στην επαγωγή της φλεγμονής τοπικά, αλλά άμεσα και έμμεσα αλληλεπιδρούν με
δραστικά κύτταρα του σκελετού όπως οι οστεοκλάστες.
Λεπτομερής κατανόηση της παθογένειας των οστικών βλαβών θα
βοηθήσει ώστε να καταστρωθούν νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση
παθήσεων όπως η ΡΑ, αλλά και η περιοδοντική νόσος, η νόσος Paget,
η οστεοπόρωση, η οστεοαρθρίτιδα ή το πολλαπλούν μυέλωμα.

Νόσος Paget των oστών
Π. Μάκρας

Η νόσος Paget’s πρωτοπεριγράφηκε το 1877 από τον άγγλο ιατρό
Sir James Paget. Αποτελεί εντοπισμένη, μη φλεγμονώδη, ασθένεια
των οστών που προκαλείται από ανεξέλεγκτα αυξημένη περιοχική οστική
απορρόφηση από παθολογικούς οστεοκλάστες, η οποία στη συνέχεια
προκαλεί τοπική απορρύθμιση της οστικής παραγωγής. Ουσιαστικά στις
εντοπίσεις της νόσου παρατηρείται μια απορρύθμιση των οστεοκλαστών
σε συνδυασμό με κατάργηση της συζευγμένης δράσης (coupling) των
οστεοβλαστών. Το αποτέλεσμα είναι η άναρχη παραγωγή οστεοειδούς
στις περιοχές που προηγήθηκε οστική απορρόφηση και ο σχηματισμός
πυκνού αλλά μηχανικά ανεπαρκούς οστού. Η τοπικά αυξημένη οστική
εναλλαγή συνοδεύεται από αυξημένη αγγείωση και ροή αίματος, ενώ
οι οστικές παραμορφώσεις είναι πολύ συχνές. Η νόσος είναι δυνατόν
να παρουσιαστεί ως μονο- ή πολυοστική, αλλά η μετάπτωση από μονοοστική σε πολυοστική μορφή είναι εξαιρετικά σπάνια.
Είναι η δεύτερη σε συχνότητα οστική νόσος μετά την οστεοπόρωση
και περίπου το 1-3% των ανθρώπων μετά την ηλικία των 40 ετών υπολογίζεται ότι πάσχει (άνδρες/γυναίκες: 3/2), αλλά μόνο το 5% αυτών
είναι συμπτωματικοί ή χρήζουν θεραπείας. Είναι πολύ συχνότερη σε
Αγγλοσάξονες και σπανίζει σε Ινδία, Ασία και Σκανδιναβία, ενώ στην
Ελλάδα η επίπτωση υπολογίζεται σε 0,5% του γενικού πληθυσμού.
Η αιτιολογία είναι ακόμη άγνωστη. Πιθανολογείται η ιογενής προσβολή των οστεοκλαστών από την οικογένεια των παραμυξοϊών (ιός
ιλαράς, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, ιός της νόσου των μικρών
σκύλων). Παράλληλα, το 15-40% των ασθενών έχουν ένα συγγενή
πρώτου βαθμού με τη νόσο και έχουν ενοχοποιηθεί μεταλλάξεις κυρίως
στο χρωμόσωμα 18.
Οι περιοχές του σκελετού που προσβάλλονται συχνότερα είναι η
λεκάνη, η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, το κρανίο και το
μηριαίο οστό, αλλά θεωρητικά όλα τα οστά μπορούν να προσβληθούν.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: επίμονο οστικό πόνο και τοπική αύξηση της θερμοκρασίας, κύρτωση και παραμόρφωση του οστού με
ταυτόχρονη αύξηση του κίνδυνου παθολογικού κατάγματος, προσβολή
των κρανιακών νεύρων και συχνά απώλεια ακοής σε προσβολή της
βάσης του κρανίου, ψευδαρθρώσεις σε προσβολή μακρών οστών,
καρδιακή ανεπάρκεια αυξημένου όγκου αίματος λόγω της υπερβολικής αγγείωσης σε πολυοστικές εντοπίσεις.
Η διάγνωση συνήθως τίθεται ακτινολογικά σε συνδυασμό με τη χα88 Oστούν

ρακτηριστική αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης ορού (ALP) και σπανιότερα με την επιπρόσθετη αυξημένη μέτρηση ενός δείκτη οστικής
απορρόφησης (π.χ. Ν-τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι (ΝΤΧ) ούρων
2ώρου). Το σπινθηρογράφημα των οστών χρησιμεύει στην εντόπιση
των περιοχών αυξημένης οστικής εναλλαγής, ενώ ο μετέπειτα ακτινολογικός έλεγχος στις περιοχές αυτές θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση.
Οι χαρακτηριστικές ακτινολογικές εικόνες περιλαμβάνουν: αλλοιώσεις
στο περίγραμμα των οστών, πάχυνση του φλοιού, διόγκωση και «τραχύτητα» της δοκιδώδους οστικής δομής με περιοχές λύσης και σκλήρυνσης, πάχυνση του κρανίου, στένωση των μεσοσπονδύλιων διαστημάτων και σπονδυλικών τρημάτων. Η βιοψία σπάνια ενδείκνυται στα
αρχικά στάδια της νόσου και μόνο σε περιπτώσεις διαφορικής διάγνωσης από νεοπλασίες και αρθροπάθειες. Τα χαρακτηριστικότερα ευρήματα στις οστικές βιοψίες είναι οι γιγάντιοι πολυπύρηνοι οστεοκλάστες
και η όψη «μωσαϊκού» του νέο-σχηματισθέντος οστού.
Οι επιπλοκές της νόσου είναι: i) τα κατάγματα (τραυματικά ή παθολογικά), τα οποία δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν αθρόα αιμορραγία
σε περιοχές ενεργού νόσου λόγω της αυξημένης αγγείωσης, ii) οι καλοήθεις όγκοι εκ γιγαντοκυττάρων, οι οποίοι έχουν μεγάλη ευαισθησία
στη χορήγηση κορτικοειδών, iii) η νεοπλασματική εξαλλαγή του πάσχοντος οστού, η οποία είναι πολύ σπάνια (<1%) ιδιαίτερα σε ασθενείς
που έχουν λάβει διφωσφονικά, αλλά με πολύ κακή πρόγνωση. Αξίζει
επίσης να αναφερθεί η σχετικά μεγάλη συν-επίπτωση (15-20%) δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είτε λόγω των αυξημένων αναγκών σε ασβέστιο σε φάσεις υψηλής οστικής εναλλαγής είτε λόγω της
προηγηθείσας χορήγησης διφωσφονικών.
Η θεραπεία είναι αναγκαία στις περιπτώσεις αλλοίωσης της τοπικής
ανατομίας, σε πόνο, σε καρδιακή ανεπάρκεια από τη νόσο, σε κίνδυνο
επιπλοκών που να απαιτούν νευροχειρουργική ή/και ορθοπεδική παρέμβαση, καθώς και σε περιπτώσεις υψηλής ALP. Τα αμινοδιφωσφονικά αποτελούν πλέον τη θεραπεία εκλογής με κυρίαρχη τελευταία τη
ζολεδρονάτη (5 mg iv σε 15-30 λεπτά) ή τη ρισεδρονάτη λίγο παλαιότερα (30 mg peros ημερησίως για 2-3 μήνες). Τα αμινοδιφωσφονικά
σταματούν την πρόοδο ή προκαλούν ύφεση της νόσου. Τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι ορατά σε 1 έως 6 μήνες, ανάλογα με την
αγωγή, ενώ μπορούν να διαρκέσουν για πολλά έτη. Η μεταθεραπευτική
παρακολούθηση συμπεριλαμβάνει εξάμηνη ή ετήσια παρακολούθηση
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της ALP καθώς και ενός δείκτη οστικής απορρόφησης (π.χ. ΝΤΧ ούρων
2ώρου) ή/και οστικής παραγωγής [αμινοτελικό προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι (P1NP), οστεοκαλσίνη ορού]. Ο ακτινολογικός
έλεγχος πρέπει να διενεργείται ανά 6-12 μήνες για την παρακολούθηση

της ανατομίας της περιοχής αλλά και για το θεωρητικό κίνδυνο της
κακοήθους εξαλλαγής. Ο σπινθηρογραφικός έλεγχος δεν απαιτείται
σε ετήσια βάση αλλά σε περιπτώσεις ελέγχου επέκτασης της νόσου ή
υποψίας νεοπλασίας.

Μία σύγχρονη ανασκόπηση των παρενεργειών των διφωσφονικών
Κ. Μαυρουδής

Τα διφωσφονικά (ΔΦ) χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι λίαν αποτελεσματικά στο να περιορίζουν την οστική απώλεια που παρατηρείται
σε διαταραχές χαρακτηριζόμενες από αυξημένη οστική απορρόφηση,
προκαλούμενη από υπερδραστηριότητα των οστεοκλαστών. Αποτελούν,
προς το παρόν, φάρμακα πρώτης επιλογής της μετεμμηνοπαυσιακής
οστεοπόρωσης, της ανδρικής οστεοπόρωσης, της οστεοπόρωσης από
γλυκοκορτικοειδή σε γυναίκες και άνδρες, της μεταστατικής οστικής
νόσο, του πολλαπλού μυελώματος, της υπερασβεστιαιμίας από κακοήθεις νόσους καθώς και της νόσου Paget. Στην οστεοπόρωση περιορίζουν την διαταραχή της οστικής μικροαρχιτεκτονικής και μειώνουν
το κίνδυνο κατάγματος που συμβαίνει κατά τη γήρανση. Πρέπει να
συγχορηγείται ασβέστιο και βιταμίνη D.
Μερικές παρενέργειες των ΔΦ, όπως ερεθισμός του ανωτέρου γαστρεντερικού αναγνωρίσθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την κυκλοφορία
τους, προ 15ετίας περίπου, όταν εγκρίθηκε η αλενδρονάτη για την μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Άλλες παρενέργειες, δυνητικά σοβαρότερες, όπως η οστεονέκρωση της γνάθου και η μεγάλη καταστολή
της οστικής ανακατασκευής που οδηγεί σε υποτροχαντήρια κατάγματα
του μηριαίου, άρχισαν να εκτιμώνται πάρα πολύ πρόσφατα, αφού ελήφθησαν από εκατομμύρια ασθενών ετησίως, επί σειρά ετών, ανά την
υφήλιο, γεγονός που αντανακλά την πραγματική σπανιότητα των επιπλοκών αυτών.
Τα ΔΦ είναι σταθερά χημικά παράγωγα του ανόργανου πυροφοσφορικού με μεγάλη έλξη από τον υδροξυαπατίτη. Ενσωματώνονται
στην επιφάνεια αυξημένης οστεοκλαστικής απορρόφησης, όπου η αυξημένη τοπική τους συγκέντρωση επηρεάζει τη λειτουργία των οστεοκλαστών. Τα ΔΦ που δεν δεσμεύονται στο σκελετό αποβάλλονται από
τα νεφρά. Τα 1ης γενιάς (ετιδρονάτη, κλονδρονάτη και τιλουδρονάτη)
στερούνται της αμινοομάδος που έχουν τα 2ης και 3ης γενιάς (αλενδρονάτη, ριζενδρονάτη, ιμπανδρονάτη και ζολενδρονικό) τα αποκαλούμενα αμινοδιφωσφονικά, στα οποία θα αναφερόμαστε στη συνέχεια
και τα οποία αναστέλλουν την οστική απορρόφηση 100-10000 φορές
περισσότερο από ότι τα 1ης γενιάς.
Οι άμεσες (βραχυχρόνιες) παρενέργειες των ΔΦ περιλαμβάνουν:
1. Βλάβες στο ανώτερο γαστρεντερικό. Παρατηρείται διαβρωτική οισοφαγίτιδα, όταν δεν ακολουθείται ο προτεινόμενος τρόπος λήψης
των Per Os λαμβανομένων σκευασμάτων. Εκτός ορισμένων παθολογικών καταστάσεων, όπως της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, και δη του οισοφάγου Barrett, της αχαλασίας οισοφάγου δεν
υπάρχουν σοβαροί λόγοι αντένδειξης λήψης των ΔΦ Per Os. Ανα-

στολείς της αντλίας πρωτονίων δρουν ευεργετικά στις παθολογικές
αυτές καταστάσεις. Η συσχέτιση καρκίνου οισοφάγου και Per Os
ΔΦ αμφισβητείται από πολλούς.
2. Αντίδραση οξείας φάσης (Σύνδρομο όμοιο της γρίπης). Είναι παροδικό, εμφανίζεται στη πρώτη ή πρώτες λήψεις, κυρίως των ενδοφλεβίως χορηγουμένων και αμβλύνεται με τη σύγχρονη λήψη παρακεταμόλης ή ιβουπροφένης. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται και δεν αποτελεί αντένδειξη συνέχισης της θεραπείας.
3. Σοβαροί μυοσκελετικοί πόνοι, αποτελούν δυνητική επιπλοκή των
Per Os και ενδοφλεβίως χορηγουμένων ΔΦ, που μπορεί να συνεχίζονται και μετά τη διακοπή λήψης. Μπορεί να αποτελέσουν λόγο
προσωρινής ή μόνιμης διακοπής λήψης των.
4. Υπασβεστιαμία με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, έχουν υποεκτιμηθεί. Η υπασβεστιαμία συμβαίνει κυρίως μετά τα ενδοφλεβίως
χορηγούμενα και παρατηρείται σε υπαρπαραθυρεοειδισμό, υποβιταμίνωση D, έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, περιορισμένη λήψη
ασβεστίου, οστική νεοπλασματική νόσο και νόσο Paget. Προλαμβάνεται
με τη σύγχρονη λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D, που σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να προηγείται για μήνες της χορήγησης ΔΦ.
5. Οφθαλμικές φλεγμονές παρατηρούνται σπάνια και μπορούν συμβούν, εβδομάδες ή μήνες ή χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας
Per Os ή IV.
6. Νεφροτοξικότητα. Περιπτώσεις νεφροτοξικότητας περιεγράφησαν μετά
από τη IV χορήγηση ετιδρονάτης και κλοδρονάτης για τη αντιμετώπιση
υπερασβεστιαιμίας από καρκίνο. Περισσότερες όμως περιπτώσεις
περιεγράφησαν μετά από IV χορήγηση Παμιδρονάτης και Ζολενδρονικού. Η Ιμπανδρονάτη δεν προκαλεί νεφροτοξικότητα γιαυτό και χορηγείται bolus IV. H νεφρική βλάβη φαίνεται να σχετίζεται με τη κορυφαία συγκέντρωση του φαρμάκου, που εξαρτάται από τη δόση και
το ρυθμό χορήγησης, την ενυδάτωση του ασθενούς, τη κάθαρση κρεατινίνης και τη συνολική μακροχρόνια δόση. Φαίνεται ότι τα ΔΦ έχουν
αθροιστική επίδραση στα νεφρά, έτσι η παρενέργεια αυτή θα μπορούσε
να περιληφθεί στις μακροχρόνιες παρενέργειές τους.
Οι μακροχρόνιες επιπλοκές είναι σοβαρότερες αλλά και πολύ
σπανιότερες και περιλαμβάνουν:
1. Οστεονέκρωση της γνάθου (ΟΝΓ). Στα Per Os ΔΦ για τη πρόληψη
και θεραπεία της οστεοπόρωσης η συχνότητα υπολογίζεται 1:10000
έως 1:100000 ασθενοέτη ενώ στα IV χορηγούμενα, σε ασθενείς
με καρκίνο, όπου χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μικρότερα μεσοδιαστήματα, η συχνότητα ανέρχεται στο 1-10:100. Λόγω της συOστούν 89
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χνότητας αυτής, σε ασθενείς με καρκίνο, που έπαιρναν ΔΦ σε δόσεις
10 φορές υψηλότερες της οστεοπορωτικής θεραπείας, συσχετίσθηκαν αιτιολογικά τα ΔΦ με την ΟΝΓ, για πρώτη φορά, το 2003. Στην
εμφάνιση της παρενέργειας αυτής παίζουν σημαντικό ρόλο τοπικοί
παράγοντες, το είδος, η δόση και η συχνότητα χορήγησης του ΔΦ,
η μορφή του καρκίνου κ.λπ.
2. Υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου (άτυπα κατάγματα). Παρόλο
που τα ΔΦ χορηγούνται για τη πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων, πρόσφατες δημοσιεύσεις τα σχετίζουν με άτυπα κατάγματα.
Αυτά θεωρείται ότι οφείλονται στη μακροχρόνια υπερκαταστολή της
οστικής αναδιοργάνωσης, οδηγώντας σε διαταραχή της οστικής
ανακατασκευής, συσσώρευση μικροκαταγμάτων, αύξηση των καταγμάτων ευθραυστότητας και ικανοποίηση των οπαδών του frozen
bone! H αιτιολογική συσχέτιση των καταγμάτων αυτών με τη μακροχρόνια χορήγηση ΔΦ αποτελεί σήμερα αμφιλεγόμενο σημείο και
οδηγεί πολλούς να στέλνουν τα ΔΦ για διακοπές αορίστου χρόνου
(drug holiday)!

3. Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ). Η συσχέτιση των ΔΦ με τη ΚΜ αναδύθηκε
στη μελέτη Horizon, όπου διαπιστώθηκε ΚΜ 1,3% στους ασθενείς
που έπαιρναν ζολενδρονικό σε σύγκριση με το 0,5% της ομάδας
ελέγχου. Το εύρημα αυτό οδήγησε στην αναδρομική έρευνα των
μελετών της αλεδρονάτης και ριζενδρονάτης, καθώς και σε μετααναλύσεις, με αντικρουόμενα συμπεράσματα όσον αφορά την αλενδρονάτη και «αθωωτικά» για τη ριζενδρονάτη. Μέχρι σήμερα δεν
προτείνεται πειστικός μηχανισμός για την ΚΜ λόγω χρήσης ΔΦ και
το FDA συνιστά να μην αλλάξει η τακτική συνταγογράφησης των ΔΦ
εξαιτίας της ΚΜ.
Συμπερασματικά τα άμινοΔΦ θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά στη πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων καθώς και στις
άλλες ενδείξεις χρήσης των, κακοήθη υπερασβεστιαμία κ.λπ., όταν
ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες χρήσης τους, οι δε αναφερθείσες
παρενέργειες, όπως και άλλες σπάνιες, που δεν περιγράφηκαν, αυξάνουν την επαγρύπνησή μας και τη προσοχή μας προς όφελος των
εκατομμυρίων ασθενών που τα λαμβάνουν.

Εμπλουτισμός τροφίμων ως μέσο καταπολέμησης της υποβιταμίνωσης D
Α. Μουλάς

Η βιταμίνη D είναι μια προορμόνη απαραίτητη για την ομοιοστασία
του ασβεστίου και των οστών που επιπλέον παίζει σημαντικό ρόλο στη
γενική υγεία και η έλλειψή της σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες. Η βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) παράγεται στο δέρμα με την επίδραση
της υπεριώδους ακτινοβολίας στην 7-δεϋδροχοληστερόλη ή προσλαμβάνεται από τις τροφές. Η εργοκαλσιφερόλη ή βιταμίνη D2 παράγεται
με την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας στη φυτική στερόλη εργοστερόλη και μπορεί να προσληφθεί από τις τροφές. Στη συνέχεια, προκειμένου να επιτελέσει τη φυσιολογική της δράση, η βιταμίνη D μεταβολίζεται στο ήπαρ προς 25-υδροξυβιταμίνη D (25-(ΟΗ)D) και στη συνέχεια στους νεφρούς προς 1,25-διυρδοξυβιταμίνη D (1,25(OH)2D ή
καλσιτριόλη). Η 25-(ΟΗ)D είναι ο κύριος μεταβολίτης στην κυκλοφορία
του αίματος και η συγκέντρωσή της αποτελεί ένδειξη της επάρκειας
βιταμίνης D (vitamin D status). Η 1,25(OH)2D είναι η ορμονική μορφή
που συνδεόμενη με ειδικούς πυρηνικούς υποδοχείς των κυττάρων
στόχων επάγει την έκφραση γονιδίων και επιτελεί το βιολογικό της
ρόλο. Υποδοχείς της καλσιτριόλης υπάρχουν σε ένα μεγάλο αριθμό
ιστών και οργάνων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα οστά, το έντερο, κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, κύτταρα το γεννητικού
συστήματος, τον εγκέφαλο, τον προστάτη. Υπάρχουν δύο μορφές της
βιταμίνης, η D3 (χοληκαλσιφερόλη) και η D2 (εργοκαλσιφερόλη). Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η βιταμίνη D είναι σημαντική για τη συνολική
υγεία και ότι η έλλειψή της συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη, μορφών καρκίνου, καρδιοαγγειακών και άλλων χρόνιων νοσημάτων. Υπολογισμοί με βάση επιδημιολογικές μεθόδους
έδειξαν ότι η ημερήσια λήψη 1000 IU (διεθνών μονάδων) βιταμίνης
90 Oστούν

D θα μπορούσε να ελαττώσει τη θνησιμότητα από καρκίνο στην Ευρώπη
κατά 14% στους άνδρες και κατά 20% στις γυναίκες. Η βιταμίνη D
δεν περιέχεται σε επαρκείς ποσότητες στα περισσότερα τρόφιμα και
κύρια πηγή της είναι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Λόγω του τρόπου ζωής και των επιφυλάξεων για την έκθεση στον ήλιο, υποβιταμίνωση D εμφανίζεται στο 50% τουλάχιστον του παγκόσμιου πληθυσμού.
Έχουμε δείξει ότι στην Ελλάδα το 47% των εφήβων εμφανίζει οξεία
υποβιταμίνωση το χειμώνα με επίπεδα 25-(OH)D στον ορό μικρότερα
από 10 ng/mL. Η υποβιταμίνωση D αποτελεί ένα κρίσιμο πρόβλημα
της δημόσιας υγείας και η αντιμετώπισή της είναι επιτακτική ανάγκη.
Οι ημερήσιες ανάγκες σε βιταμίνη D αρχικά είχαν εκτιμηθεί στα
επίπεδα των 200-400 IU. Η εκτίμηση αυτή έχει πλέον αναθεωρηθεί
προς τα πάνω σε πολλαπλάσιο επίπεδο. Τρόποι διατήρησης της επάρκειας της βιταμίνης είναι η έκθεση στον ήλιο, η λήψη συμπληρωμάτων
και η κατανάλωση εμπλουτισμένων τροφίμων. Υπάρχουν ενδείξεις για
την πιθανή ωφέλεια περιορισμένης έκθεσης στον ήλιο, ωστόσο η ασφάλεια κατά την έκθεση δεν έχει επαρκώς αξιολογηθεί, λόγω των γνωστών
κινδύνων από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επομένως είναι πρόωρο να
συστηθεί στον πληθυσμό αυξημένη έκθεση στον ήλιο. Τα τρόφιμα, με
την εξαίρεση ορισμένων λιπαρών ψαριών, δεν περιέχουν διατροφικά
σημαντικές ποσότητες της βιταμίνης. Μια διατροφή που κατά τα άλλα
χαρακτηρίζεται ως υγιεινή και ισορροπημένη δεν παρέχει παρά ένα
μικρό ποσοστό της απαιτούμενης ημερήσιας πρόσληψης. Ο εμπλουτισμός τροφίμων για την αντιμετώπιση της αβιταμίνωσης D, προβάλει
ως μια αναγκαιότητα, η οποία έχει αναγνωριστεί και νομοθετικά σε
αρκετές χώρες. Τεχνικώς ο εμπλουτισμός είναι μια διαδικασία εφικτή
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για αρκετά τρόφιμα που απαιτεί ωστόσο ειδική γνώση και μελέτη ώστε
να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και βιοδιαθεσιμότητα της βιταμίνης
και η ασφάλεια των τροφίμων. Τα συμπληρώματα διατροφής αποτελούν
μια λύση για ειδικές ομάδες του πληθυσμού με ιδιαίτερες νόσους ή
διατροφικές ανάγκες ή μεγαλύτερη έλλειψη σε βιταμίνη D.
Στο εργαστήριό μας, στα πλαίσια της ανάπτυξης βιοδραστικών τροφίμων με βιταμίνη D, αναπτύχθηκε και μελετήθηκε γιαούρτι εμπλουτισμένο με βιταμίνη D. Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε βιομηχανική κλίμακα μέθοδος παραγωγής του γιαουρτιού. Η περιεκτικότητα του γιαουρτιού σε βιταμίνη D ελέγχθηκε με αναλυτική μέθοδο
που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Η μέθοδος περιλαμβάνει σαπωνοποίηση, εκχύλιση και μέτρηση με υγρή χρωματογραφία υψηλής
απόδοσης HPLC και ανίχνευση με UV. Βρέθηκε ότι η βιταμίνη D δεν
αλλοιώνεται στο γιαούρτι κατά τα στάδια της παρασκευής του σύμφωνα
με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε και παραμένει πρακτικά σταθερή για
τουλάχιστον 30 ημέρες. Για τη μελέτη της βιοδιαθεσιμότητας χορηγήθηκε σε εθελοντές γιαούρτι εμπλουτισμένο βιταμίνη D ή ίση ποσότητα
καθαρής βιταμίνης D και συγκρίθηκε η συγκέντρωση της βιταμίνης
στον ορό σε διαστήματα 12, 24, 48 και 72 ωρών. Δεν παρατηρήθηκαν

σημαντικές διαφορές μεταξύ της χορήγησης της βιταμίνης D σε γιαούρτι
ή καθαρής βιταμίνης. Για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας, σε δύο
ομάδες 28 εθελοντών χωρίς γνωστό πρόβλημα υγείας χορηγήθηκε
καθημερινά και για 30 ημέρες γιαούρτι που περιείχε 200 IU βιταμίνης
D και μη εμπλουτισμένο γιαούρτι αντίστοιχα. Στην ομάδα με το εμπλουτισμένο γιαούρτι παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης της 25υδροξυβιταμίνης D ενώ και στις δύο ομάδες παρατηρήθηκε μείωση
της παραθορμόνης. Tο λειτουργικό γιαούρτι με βιταμίνη D που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για βελτίωση της κατάστασης της βιταμίνης (vitamin D status).
Η έλλειψη βιταμίνης D είναι συχνή στον πληθυσμό ακόμα και σε
χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα. Έχει χαρακτηριστεί ως
μια σύγχρονη επιδημία που προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση της επιδημίας αυτής απαιτείται
συντονισμένη δράση από την επιστημονική κοινότητα με περεταίρω
έρευνα και ενημέρωση, από τη βιομηχανία με διάθεση στον καταναλωτή
επιλογών σε εμπλουτισμένα τρόφιμα και εναλλακτικά συμπληρώματα
διατροφής και από την πολιτεία με νομοθετικές παρεμβάσεις για την
καθιέρωση του εμπλουτισμού των τροφίμων.

Σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου
Δ. Καρράς

To Σύνδρομο του Συμπλόκου Περιοχικού Πόνου (ΣΣΠΠ), παθολογία
γνωστή μέχρι πρότινος με τον όρο Αντανακλαστική Αλγοδυστροφία
(ΑΝ.ΑΛ), (Reflex sympathetic algodystrophy), αποτελεί ένα σύνολο
παθολογικών εκδηλώσεων των άκρων, που οφείλεται σε μια παροδική
τοπική διαταραχή του αυτονόμου νευρικού συστήματος, που έχει σαν
αποτέλεσμα μια εντοπισμένη, πρόσκαιρη κι αναστρέψιμη διαταραχή
της μικροκυκλοφορίας, εντοπισμένη σε μια αρθρική περιοχή. Χαρακτηρίζεται από επώδυνη δυσχρησία του μέλους, ψευδοφλεγμονώδη
φαινόμενα, τα οποία ακολουθούνται από δυστροφικές διαταραχές,
που μέσα από μια κυκλική πορεία, χρονικά περιορισμένη, καταλήγει
στην ίαση,χωρίς ή με λίγες μερικές φορές, υπολειμματικές βλάβες.
Πρόκειται για ένα επώδυνο ρευματολογικό σύνδρομο, όχι σπάνιο, που
όμως συχνά δεν διαγιγνώσκεται κι ακόμη συχνότερα γίνεται αιτία διαγνωστκών λαθών, που οδηγούν σε λανθασμένους θεραπευτικούς χειρισμούς, για μια πάθηση, σχεδόν πάντοτε, αυτοϊωμένη.
Επιδημιολογικά στοιχεία
Η ΑΝ.ΑΛ είναι αρκετά συχνή, πλην όμως η συχνότητα της υποεκτιμάται, γιατί ένας μεγάλος αριθμός ατύπων ή εκτρωτικών μορφών δεν
αναγνωρίζεται, ενώ μερικές μορφές εξελίσσονται αυτόματα προς την
ίαση χωρίς ή με λανθασμένη διάγνωση. Τα δύο φύλα προσβάλλονται
με την ίδια συχνότητα κι η νόσος δείχνει κάποια προτίμηση για τη μέση
ηλικία, χωρίς να λείπουν περιπτώσεις που αφορούν υπερήλικες, εφήβους
ή και παιδιά. Τα άνω άκρα προσβάλλονται ελαφρώς συχνότερα των κάτω,
ενώ οι μονοαρθρικές εντοπίσεις είναι συχνότερες των πολυαρθρικών.

Αιτιολογία
Στο 50% περίπου των περιπτώσεων η ΑΝ.ΑΛ εμφανίζεται σαν δευτεροπαθής εκδήλωση σε κάποιον εκλυτικό παράγοντα. Σαν τέτοιοι έχουν
ενοχοποιηθεί ποικίλα αίτια με κύριο εκπρόσωπο τους διάφορους τραυματισμούς, που η συχνότητα τους υπολογίζεται μεταξύ 30% και 77% των
περιπτώσεων δευτεροπαθούς ΑΝ.ΑΛ. Από τα μή τραυματικής φύσης αίτια
έχουν περιγραφεί φλεγμονώδεις ρευματοπάθειες, νοσήματα του Κ.Ν.Σ.,
καρδιαγγειακές και πνευμονικές παθήσεις, σακχαρώδης διαβήτης, υπερθυρεοειδισμός και δυσλιπιδαιμίες. Ακόμη, λήψη βαρβιτουρικών ή άλλων
ψυχοφαρμάκων ή αντι-ΤΒC αγωγή. Σ’ αρκετές περιπτώσεις δεν ανευρίσκεται εκλυτικός παράγοντας. Πρόκειται για τις ιδιοπαθείς ή πρωτοπαθείς
ΑΝ.ΑΛ, των οποίων η συχνότητα εκτιμάται από 25 μέχρι και 50% των περιπτώσεων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συχνά ανευρίσκεται κάποιο «υπόστρωμα», που συνήθως πρόκειται για άτομα νευρωσικού ή υστερικού χαρακτήρα. Σε δική μας προσωπική σειρά 70 περιπτώσεων ΑΝ.ΑΛ, εκλυτικοί
παράγοντες βρέθηκαν στο 40% των περιπτώσεων, με πιο συχνούς τη
λήψη ψυχοτρόπων κι αντιεπιληπτικών φαρμάκων και προηγηθείς τραυματισμός της περιοχής, ενώ στους 32 ασθενείς, που μελετήθηκε ο μεταβολισμός των λιπιδίων κι υδατανθράκων, ηυξημένη χοληστερίνη βρέθηκε
στο 62,5% και αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδιων στο 71,8%.
Κλινική συμπτωματολογία
Είναι διαφορετική, ανάλογα με το στάδιο εξελίξης της νόσου.
Στάδιο Ι: Η έναρξη της χαρακτηρίζεται από τον πόνο. Η εισβολή
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του μπορεί να είναι οξεία ή προοδευτική κι αφορά συνήθως μία αρθρική
περιοχή ενός άκρου. Η ένταση του ποικίλλει όπως κι ο χαρακτήρας
του. Δυνατόν να είναι μηχανικού τύπου ή ψευδο-φλεγμονώδης πόνος,
που έχει χαρακτήρες διατιτραίνοντος ή να προσλαμβάνει τον τυπικό
χαρακτήρα της κλασσικής καυσαλγίας. Συνήθως δεν υποχωρεί στα
κοινά αναλγητικά, ενώ απαντά καλύτερα στα αντιφλεγμονώδη.
Ταυτόχρονα με τον πόνο ή λίγες μέρες αργότερα εμφανίζονται το
οίδημα κι οι αγγειοκινητικές διαταραχές, των οποίων η ένταση εξαρτάται
από το βάθος της προσβεβλημμένης άρθρωσης. Είναι εντονώτερα
στους άκρους πόδες και τα χέρια, ενώ απουσιάζουν στον ώμο και το
ισχίο. Το οίδημα είναι μαλακό, μερικές φορές πολύ εκτεταμμένο, διάχυτο, χωρίς διόγκωση της άρθρωσης, που μπορεί να πάρει και τη μορφή φλέγμονος. Οι αγγειοκινητικές διαταραχές έχουν ποικίλλη ένταση
κι είναι εντονώτερες στα χέρια και τους άκρους πόδες. Το δέρμα γίνεται
λείο, στιλπνό, ερυθροκύανο ή ερυθρό. Ολη η περιοχή είναι θερμή και
παρουσιάζει χαρακτηριστική αλλοδυνία κι υπερπάθεια.
Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει επώδυνο περιορισμό της ενεργητικής κινητικότητας της προσβληθείσης άρθρωσης. Η παθητική κινητικότητα, αν και επώδυνη στις ακραίες κινήσεις, διατηρείται. Μερικές
φορές η ένταση αυτών των ψευδο-φλεγμονωδών φαινομένων δυνατόν
να δίνει την εντύπωση προσβολής της άρθρωσης. Επιχώριοι λεμφαδένες δεν ψηλαφούνται, η δε γενική κατάσταση είναι ανεπηρέαστη,
χωρίς πυρετό,απώλεια βάρους, ανορεξία ή συστηματικές εκδηλώσεις.
Η αρχική αυτή φάση της ΑΝ.ΑΛ, που λέγεται και «θερμή φάση»,
διαρκεί αν αφεθεί χωρίς θεραπεία μερικές εβδομάδες, ανάλογα με
την εντόπιση. Στη συνέχεια, προοδευτικώς τα ψευδοφλεγμονώδη αυτά
φαινόμενα υποχωρούν για να εξαφανισθούν ή να αντικατασταθούν
μερικές φορές και κυρίως όταν η νόσος αφορά τα χέρια, από δυστροφικές αλλοιώσεις.
Σταδιο ΙΙ: Στη φάση αυτή ο πόνος ελαττώνεται μέχρι τελείας υποχώρησης. Το οίδημα υποχωρεί και το δέρμα γίνεται ψυχρό κι αποκαθίσταται σχεδόν η φυσιολογική του χροιά. Στα χέρια εμφανίζεται σκληροδερματόμορφη όψη, η κινητικότητα των αρθρώσεων μειώνεται και
μερικές φορές οι τρίχες πέφτουν και τα νύχια γίνονται εύθραυστα. Τέλος, σιγά-σιγά εμφανίζονται, κυρίως στα χέρια, παραμορφώσεις, συνεπεία συρικνώσεων των απονευρώσεων ή των τενόντων.
Παρακλινικός έλεγχος
Α. Βιοχημικός έλεγχος: Δεν παρατηρείται το φλεγμονώδες βιολογικό σύνδρομο. Η ΤΚΕ είναι συνήθως φυσιολογική ή σπανιώτερα
μτρίως ηυξημένη, καθώς και το ινωδογόνο και τα λευκώματα του ορού.
Ο μεταβολισμός του ασβεστίου και του φωσφόρου δεν διαταράσσεται,
ενώ στα πρώϊμα στάδια δυνατόν να αυξηθεί η αλκαλική φωσφατάση.
Η υδροξυπρολίνη των ούρων 24ώρου μπορεί να είναι ελαφρώς αυξημένη και κυρίως κατά το πρώτο στάδιο. Σ’ ορισμένες σειρές, μεταξύ
των οποίων και στη δική μας, έχει παρατηρηθεί συχνότερα διαταραχή
του μεταβολισμού των λιπιδίων και σε μερικές και των πουρινών. Οταν
συνυπάρχει ύδραρθρον, κυρίως του γόνατος, το αρθρικό υγρό είναι
μάλον μηχανικού τύπου, περιέχον λιγώτερα από 500 κύτταρα/mm3.
Β. Ακτινολογικός έλεγχος: Κατά τις πρώτες 4-6 εβδομάδες της
εξέλιξης της ΑΝ.ΑΛ, οι ακτινογραφίες της πάσχουσας περιοχής πα92 Oστούν

ραμένουν φυσιολογικές. Μετά τις πρώτες αυτές εβδομάδες εμφανίζεται
μία υποχόνδριος αφαλάτωση, που φείδεται της υποχόνδρινης οστικής
στιβάδας, η οποία όμως αρχίζει δύσκολα να διακρίνεται. Η τοπική αυτή
οστεοπενία ποικίλλει σε ένταση και έκταση. Μπορεί να αφορά μια πολύ
περιορισμένη περιοχή του οστού ή ολόκληρη την επίφυση ή και να
επεκτείνεται και προς τη μετάφυση ή και τη διάφυση του ακόμη. Δυνατόν
να αφορά αμφότερα τα οστά της άρθρωσης ή να περιορίζεται στη μία
της μόνο πλευρά. Μπορεί να είναι ομογενής, αλλά πιο συχνά παίρνει
μια χαρακτηριστική μικροκενοτοπιώδη μορφή, δίνοντας την εντύπωση
«στικτής» σαν «αλατοπίπερο» οστεοπόρωσης (osteoporose mouchetee
ή pommelee των Γάλλων συγγραφέων). Η ένταση της ποικίλλει και
μπορεί να φθάσει μέχρι σημείου πλήρους εξαφάνισης της προσβληθείσης επίφυσης. Το μεσάρθριο διάστημα παραμένει σταθερά και χαρακτηριστικά ακέραιο. Ολόκληρος ο λοιπός σκελετός δεν παρουσιάζει
ευρήματα οστεοπόρωσης ή άλλη παθολογία. Η εξέλιξη των ακτινολογικών βλαβών είναι συνήθως ακόμη πιο βραδεία από την εξέλιξη της
κλινικής σημειολογίας. Η πλήρης όμως ακτινολογική αποκατάσταση
είναι ο κανόνας. Σπανίως, μπορεί να παραμείνει μια κάπως εντονώτερη
διαγραφή των οστικών δοκίδων.
Γ. Σπινθηρογραφικός έλεγχος: Το σπινθηρογράφημα οστών 3
φάσεων αποτελεί βασική και πολύτιμη παρακλινική μέθοδο μελέτης
για την ΑΝ.ΑΛ, καθόσον είναι πολύ ευαίσθητη εξέταση κι η μόνη που
αποβαίνει παθολογική στα αρχικά στάδια της νόσου. Πολύ πρώϊμα,
στις αρχικές φάσεις της νόσου, δείχνει εντόνως ηυξημένη καθήλωση
του ραδιοφαρμάκου και στις τρεις φάσεις του. Η ένταση της ραδιοκαθήλωσης, όπως κι η έκταση της ποικίλλει. Δυνατόν να εκτείνεται σ’
ολόκληρη την άρθρωση, να επεκτείνεται και μέχρι της διάφυσης, ή
αντίθετα να αφορά μια περιορισμένη περιοχή μιας μόνον επιφύσης.
Εμφανίζεται πολύ πριν από την ακτινολογική σημειολογία και δεν συσχετίζεται με την ένταση της κλινικής εικόνας. Αυξημένη ραδιοκαθήλωση μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και σε περιπτώσεις χωρίς ακτινολογική έκφραση. Σπανίως έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις χωρίς
αυξημένη ραδιοκαθήλωση ή και με ελαττωμένη καθήλωση. Βεβαίως
η ηυξημένη ραδιοκαθήλωση δεν είναι εύρημα ειδικό της πάθησης.
Το γεγονός όμως ότι εμφανίζεται πολύ πρώϊμα, ταυτόχρονα σχεδόν
με τα πρώτα κλινικά συμπτώματα κι ότι αντιστοιχεί προς τη πάσχουσα
περιοχή, είναι αυτά που προσδίδουν τη μεγάλη αξία της ραδιοϊσοτοπικής μελέτης στη πρώϊμη διάγνωση της νόσου. Η αυξημένη ραδιοκαθήλωση, αναλόγως της εντόπισης της ΑΝ.ΑΛ παραμένει από 3 μέχρι
και 12 μήνες.
Φυσιοπαθολογία
Αντίθετα με τις πολλές θεωρίες για τη παθογένεια της ΑΝ.ΑΛ, που
κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί κι οι οποίες ενοχοποιούν κάποιον εξωγενή παράγοντα (τραύμα, φλεγμονή κ.ά.), λίγες μόνον είναι οι περιπτώσεις που πείθουν για τον ρόλο μερικών από αυτούς. Κεντρικό αιτοπαθογενετικό ρόλο παίζει η διαταραχή του φυτικού νευρικού συστήματος. Μετά από κάποιο τραυματισμό ή άλλης φύσεως ερέθισμα ενεργοποιείται ένα αντανακλαστικό νευρικό τόξο, το οποίο ακολουθώντας το
συμπαθητικό νευρικό σύστημα προκαλεί τις περιφερικές αγγειακές διαταραχές. Το νευρικό αντανακλαστικό τόξο επηρεάζεται φυσιολογικά
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από τη δραστηριότητα των κέντρων του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας. Έτσι, αλγοδυστροφίες κατόπιν παθήσεων του ΚΝΣ, δυνατόν να
εξηγηθούν είτε από διαταραχές στην οδό μεταβίβασης, είτε από μη αναστολή του ερεθίσματος από ανώτερα κέντρα ελέγχου. Με τον μηχανισμό
αυτόν ο Lequesne εξηγεί τη συχνότερη εμφάνιση της ΑΝ.ΑΛ σε νευρωσικά άτομα, τα οποία έχουν φτωχότερο έλεγχο τόσο των ερεθισμάτων,
όσο και της φλοιοσυμπαθητικής δραστηριότητας τους.
Η νευροφυτική αυτή διαταραχή καταλήγει τελικά σε μία βαρειά και
παρατεταμένη διαταραχή της μικροκυκλοφορίας στη προσβληθείσα
περιοχή. Στην αρχή παρατηρείται αγγειοσύσπαση του άπω αρτηριολίου,
των μετααρτηριολίων, των προτριχοειδικών σφιγκτήρων και κατά μικρότερο βαθμό και των φλεβιδίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάνοιξη των αρτηριφλεβικών αναστομώσεων και την εκτροπή του αρτηριακού αίματος κατ’ ευθείαν στα φλεβίδια. Συγχρόνως, η σημαντική
ψευδοπαραλυτική αγγειοδιαστολή των τριχοειδών που ακολουθεί, επιδεινώνεται από την αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδικών τοιχωμάτων κι επιφέρει λίμναση αίματος, τοπική αύξηση της ΡCO2 και
ιστική οξέωση. Προοδευτικώς εγκαθίστανται τοπικώς οι παρακάτω ιστικές μεταβολές: πάχυνση των αρτηριακών τοιχωμάτων, εστίες ινώσεως,
μεταβολές της δομής του οστού του τύπου της ηυξημένης οστικής
εναλλαγής με υπεροχή της οστικής απορρόφησης με αποτέλεσμα τη
λέπτυνση μέχρι εξαφανίσεως κατά τόπους οστικών δοκίδων, εν μέσω
ενός οιδηματώδους μυελού των οστών. Βαθμιαίως, τα φαινόμενα επιτείνονται και προεξάρχουν κατά τη στιγμή που αρχίζει να αποκαθίσταται
η απορρύθμιση της μικροκυκλοφορίας της περιοχής. Είναι το δεύτερο
ή δυστροφικό στάδιο της ΑΝ.ΑΛ.
Γενικώς και παρά τα πολλά κι αναπάντητα ερωτήματα, φαίνεται ότι
εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει την ΑΝ.ΑΛ είναι η βαρειά κι ανεξηγήτως
μεγάλης διάρκειας τοπική διαταραχή της μικροκυκλοφορίας.
Κλινικές μορφές
Είναι πολυάριθμες και μπορούν να διακριθούν σε τοπογραφικές,
συμπτωματικές και άτυπες.
Α. Τοπογραφικές:
1. Η ΑΝ.ΑΛ των άνω άκρων στη πιο χαρακτηριστική της μορφή προσβάλ-

λει τον ώμο και την άκρα χείρα πραγματοποιώντας το χαρακτηριστικό
«σύνδρομο ώμου-χειρός». Στη μορφή αυτή ο ώμος είναι επώδυνος
και στην πορεία μεταπίπτει σε ρικνωτική θυλακίτιδα, ενώ η ακτινολογική
σημειολογία κι η χαρακτηριστική στικτή οστεοπόρωση είναι εντονώτερη
στην άκρα χείρα, ενώ σπανίως παρατηρείται στον ώμο.
2. Η ΑΝ.ΑΛ των κάτω άκρων αφορά συχνότερα τον άκρο πόδα, ενώ το
γόνατο σπανίως προσβάλλεται πρωτοπαθώς, η δε προσβολή του
μπορεί να αφορά έναν μόνο κόνδυλο(τμηματική μορφή), η έναν
τομέα μόνο του κονδύλου (τομεακή μορφή). Η ΑΝ.ΑΛ του ισχίου είναι
ακόμη σπανιώτερη, συχνά θέτει έντονο πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης με την άσηπτο νέκρωση της μηριαίας κεφαλής, ενώ για πολλούς αποτελεί μια ηπιώτερη μορφή οστεονεκρώσεως, που όμως δεν
φθάνει μέχρι του σημείου της οστεονέκρωσης, υποστρεφομένη σε
ένα πρωϊμώτερο στάδιο. Η πορεία του είναι η συντομώτερη.
Θεραπεία
Οι πολλές θεραπείες που κατά καιρούς έχουν προταθεί αντανακλούν τουλάχιστον την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την αιτιοπαθογένεια της ΑΝ.ΑΛ. Βεβαίως δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η
δυσκολία που συναντά κανείς στο να εκτιμήσει ένα θεραπευτικό σχήμα
σε μια πάθηση που συνήθως αυτοϊάται και της οποίας η πορεία είναι
τόσο ποικιλόμορφη. Ακόμη φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας φαίνεται να εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τη πρωϊμότητα
της έναρης της. Τα φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία
της ΑΝ.ΑΛ ανηκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων:
1. Τα αναλγητικά, μη στερινοειδή και κορτικοειδή (τοπικώς και συστηματικά).
2. Αγγειοδραστικά φάρμακα όπως αγγειοδιασταλτικά, γαγγλιοπληγικά,η γουανεθιδίνη, β-αναστολείς κ.ά. και
3. Αντιοστεοκλαστικά όπως η καλσιτονίνη και τα αμινοδιφωσφονικά.
Η αποτελεσματικότητα της κάθε θεραπείας ποικίλει ευρέως δίνοντας
καλά αποτελέσματα μέχρι και στο 85% των περιπτώσεων. Τα καλύτερα
αποτελέσματα φαίνεται να δίνουν η καλσιτονίνη σολωμού σε δόσεις
200 UI/ημ. υποδορίως, ιδιαίτερα όσο πιο ενωρίς στην έναρξη της νόσου
χορηγηθεί, ενώ στα όψιμα στάδια της νόσου καλύτερα αποδίδουν οι βαναστλείς και τα αμινο-διφωσφονικά(αλενδρονάτη και παμιδρονάτη).

Επιλογή ασθενών για θεραπεία με τον αλγόριθμο FRAX
Xρ. Kοσμίδης

Είναι αδήριτη ανάγκη να προλαμβάνονται τα οστεοπορωτικά κατάγματα. Το κόστος τους σε πρόωρους θανάτους, αναπηρίες, ποιότητα
ζωής και χρήματα αυξάνει συνεχώς. Στην Γερμανία υπολογίζεται μία
αύξηση σχετιζόμενη με τα κατάγματα του ισχίου σε όλες αυτές τις παραμέτρους από το 2002 έως το 2020 της τάξεως του 50% και έως ο
2050 της τάξεως του 100-200%. Η επιλογή των προς θεραπεία ασθενών πρέπει να γίνεται με ένα συνδυασμό επιστημονικών και οικονομοτεχνικών κριτηρίων, έτσι ώστε να εγγίζει το ποθητό αποτέλεσμα: συνεχώς μειούμενα οστεοπορωτικά κατάγματα, χωρίς δυσανάλογη αύ-

ξηση του κόστους θεραπείας. Το βέβαιο είναι ότι το κριτήριο της οστικής
πυκνομετρίας από μόνο του είναι πλέον εμφανέστατα ανεπαρκές.
Αν αποφασίσει κανείς να θεραπεύει μόνο όσους έχουν T-score <-2,5
είναι βέβαιο (όπως μας απέδειξε η μελέτη NORA) ότι θα εξαιρέσει πολύ
μεγάλο αριθμό ανθρώπων (με οστεοπενία, T-score μεταξύ -1 και -2,5)
που θα πάθουν οστεοπορωτικό κάταγμα. Αν πάλι αποφασίσει να θεραπεύει
και όλους όσους έχουν οστεοπενία θα επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος
της υγείας, θεραπεύοντας πολλούς που δεν το έχουν ανάγκη. Είναι γνωστό
πλέον ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι, ανεξάρτητοι μεταξύ τους παράγοντες
Oστούν 93
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κινδύνου για οστεοπορωτικά κατάγματα (ηλικία, προηγούμενα κατάγματα,
αγωγή με κορτικοειδή κ.ά.). Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε αλγόριθμος
συνδυασμού, για κάθε ασθενή χωριστά, όλων των γνωστών παραγόντων
κινδύνου και να εξάγεται από αυτόν τον συνδυασμό μία εξατομικευμένη
μαθηματική πιθανότητα κινδύνου οστεοπορωτικού κατάγματος για τα επόμενα χρόνια.
Η μέθοδος απαιτεί μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες που ερευνούν
την επίπτωση των καταγμάτων σε σχέση με την ύπαρξη αυτών των παραγόντων κινδύνου σε προοπτική πολλών ετών. Αποτέλεσμα αυτών των
μελετών είναι ο αλγόριθμος FRAX της WHO. Αναπτύσσεται για κάθε
χώρα, όταν αυτή η χώρα παρουσιάσει τα επιδημιολογικά στοιχεία της με
βάση το γενικό πλαίσιο που έχει καθορισθεί. Στο διαδίκτυο παρουσιάζεται
ως εξής (αφού ο χρήστης επιλέξει την χώρα που τον ενδιαφέρει):
Δεκατετής κίνδυνος κατάγματος ισχίου ή «μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος»
(Άνω άκρο βραχιονίου, περιφερικό αντιβράχιο, σπόνδυλος, ισχίο)
FRAX - WHO Fracture Risk Assessment Tool
http://www.shef.ac.uk/FRAX/
• Ηλικία
• Φύλο
• Βάρος
• Ύψος
• Προηγούμενο κάταγμα
• Κάταγμα ισχίου γονέως
• Κάπνισμα
• Γλυκοκορτικοειδή (>5 mg/ημ. για >3 μήνες)
• Ρευματοειδής αρθρίτις
• Δευτεροπαθής οστεοπόρωση*
• Κατανάλωση οινοπνεύματος (≥3 μονάδες/ημέρα ή 30 g/ημέρα)
(855 ml μπύρας ή 360 ml κρασιού ή 90 ml gin, vodka κ.λπ.)
• BMD αυχένος μηριαίου (Αν είναι διαθέσιμη, οπότε αυτομάτως δεν υπολογίζεται το ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο ερώτημα «δευτεροπαθής οστεοπόρωση»)
Αφού απαντηθούν οι ερωτήσεις ο αλγόριθμος υπολογίζει τον BMI
του ατόμου, την δεκαετή πιθανότητα εμφάνισης οστεοπορωτικού κατάγματος και μόνο κατάγματος ισχίου.
Βεβαίως υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση του αλγορίθμου:
1. Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που δεν υπολογίζει, όπως οι πτώσεις, οι βιοχημικοί δείκτες, δεδομένα από υπερήχους οστών κ.ά.

2. Δεν ποσοτικοποιεί ορισμένους παράγοντες κινδύνου (δόσεις κορτικοειδών, κάπνισμα, προηγούμενα κατάγματα κ.ά.)
3. Εξαρτάται απολύτως από την ακρίβεια των επιδημιολογικών μελετών
στις οποίες βασίζεται.
4. Ο αριθμός των διαθεσίμων χωρών είναι κόμη περιορισμένος.
5. Δεν εφαρμόζεται παρά μόνο σε ασθενείς που δεν έχουν ακόμη
κάνει έναρξη αγωγής ή έστω σε ασθενείς με επαρκή «περίοδο εκπλύσεως» από προηγούμενη αγωγή.
6. Κατά κανένα τρόπο ΔΕΝ αντικαθιστά την κρίση του κλινικού ιατρού,
παρά μόνο την υποβοηθά.
Ωστόσο ακόμη και αφού προσδιορισθεί ο δεκαετής κίνδυνος κατάγματος δεν οδηγούμεθα μέσω του αλγορίθμου άμεσα στην απόφαση
θεραπείας ή μη.
Αφού υπολογίσθηκαν οικονομοτεχνικά στοιχεία κόστους αγωγής
- κόστους καταγμάτων, προτείνεται ως θεραπευτικός ουδός η πιθανότητα κατάγματος ισχίου 3% και/ή η αθροιστική πιθανότητα οποιουδήποτε εκ των τεσσάρων οστεοπορωτικού κατάγματος 20%. Εννοείται
ότι σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο το T-score της ΟΜΣΣ και είναι
<-2,5 χορηγούμε αγωγή αμέσως χωρίς να εφαρμόσουμε το FRAX,
έστω και αν το T-score του αυχένα του μηριαίου είναι >-2,5.
Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι η χρήση του FRAX γνωρίζοντας την BMD
περιορίζει τον αριθμό των ασθενών που χρειάζεται να λάβουν αγωγή για
να προληφθεί ένα κάταγμα σε 33 (από 47 αν δεν γνωρίζαμε την BMD).
Μετά την εφαρμογή του FRAX ο NOF προσάρμοσε τα κριτήρια έναρξης
αγωγής ενσωματώνοντας τον αλγόριθμο για τις περιπτώσεις οστεοπενίας.
Πρόσφατη post hoc ανάλυση της μελέτης NHANES III εφαρμόζοντας εικονικά το FRAX, απέδειξε ότι η εφαρμογή του αλγορίθμου θα περιόριζε
την ένδειξη αγωγής στο 41% των μη λατινογενών γυναικών άνω των
50 ετών στις ΗΠΑ, από το 53% με βάση τα παλαιά κριτήρια, χωρίς να
χαθούν γυναίκες με ανάγκη αγωγής πρόληψης κατάγματος.
Τελευταία υπάρχει η πρόταση στις ΗΠΑ, να ενσωματωθεί ο αλγόριθμος στο λογισμικό των μηχανημάτων DXA, με σκοπό να υποδεικνύεται η ένδειξη αγωγής σε περιπτώσεις οστεοπενίας, υπό κάποιους
όρους. Αυτό και η αξία του αλγορίθμου γενικότερα τελευταία αμφισβητείται και - οπωσδήποτε - ελέγχεται, με μια γενική τάση των σχολιαστών να υπενθυμίζουν ότι ο όποιος αλγόριθμος δεν πρέπει να υποκαθιστά το σύνθετο συνολικό κλινικό κριτήριο και την με βάσει τεκμηρίωση κλινική απόφαση.

Ο ρόλος της σαρκοπενίας στα οστεοπορωτικά κατάγματα
Χ. Μπερμπερίδης

Ορισμός: Η σαρκοπενία αντανακλά την προοδευτική μείωση του
αναβολισμού και την αύξηση του καταβολισμού των μυών, με ταυτόχρονη μείωση της ικανότητας μυïκής αναπαραγωγής και επακόλουθο
τη μείωση της μυïκής ισχύος.
Ορίζεται λοιπόν η σαρκοπενία, ως η μυïκή μάζα που υπολείπεται
κατά δύο σταθερές αποκλίσεις (SD) από τον μέσο όρο της μυïκής
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μάζας ομάδος νέων γυναικών.
Αιτιοπαθογένεια: Παράγοντες νευρολογικοί, ανοσολογικοί,ορμονικοί (μείωση οιστρογόνων με την εμμηνόπαυση), διατροφικοί (μη
επαρκής λήψη λευκωμάτων), και η φυσική άσκηση (μείωση άσκησης
όπως η αχρησία από χρήση βακτηριών στη βάδιση), συμβάλλουν στην
ανάπτυξη σαρκοπενίας. Ο ρόλος της φλεγμονής του μυïκού συστήμα-
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τος, οποιασδήποτε αιτιολογίας, που επιβεβαιώνεται με την παρουσία
αυξημένης ιντερλευκίνης-6 και C-αντιδρώσας πρωτεΐνης σε σαρκοπενία, είναι επίσης πολύ σημαντικός.
Ποικίλοι γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν ταυτόχρονα τους μυς
και τα οστά. Έτσι μπορεί να προκληθεί σαρκοπενία και οστεοπόρωση.
Το οξειδωτικό stress αποτελεί επίσης σημαντική αιτία σαρκοπενίας.
Από μελέτες φαίνεται ότι αυτοί που έχουν σαρκοπενία παρουσιάζουν
σημαντικά χαμηλότερη οστική πυκνότητα.
Οστεοπορωτικά κατάγματα: Αιτιολογία: Σχεδόν όλα τα κατάγματα ισχίου στους ηλικιωμένους (περίπου 90%) συμβαίνουν ως άμεσο
αποτέλεσμα πτώσης. Πολλοί είναι οι παράγοντες επικινδυνότητας για
πτώση, όπως η έκπτωση της νευρομυïκής λειτουργίας,μειωμένα αντανακλαστικά η κακή όραση, χρήση ηρεμιστικών. Τα κατάγματα λοιπόν
στους ηλικιωμένους, οφείλονται στην απώλεια της ακεραιότητας του
σκελετού και στον αυξημένο κίνδυνο πτώσεων. Οι πτώσεις που παρατηρούνται κάθε χρόνο ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 40% των ατόμων
ηλικίας άνω των 65 ετών. Βέβαια ένα ποσοστό περίπου 5-10% των
πτώσεων έχουν σαν αποτέλεσμα κάποιο κάταγμα. Έως την ηλικία των
80 ετών, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες έχουν χάσει περίπου το 40% της
μέγιστης οστικής μάζας, που διατηρούσαν στην ενήλικη ζωή,ενώ οι
άνδρες έχουν χάσει περίπου το 25%.
Ηλικιωμένες γυναίκες που διατηρούν κάποιας μορφής φυσική δραστηριότητα,έχουν κατά 50-70% χαμηλότερο ποσοστό πιθανότητας πρόκλησης κατάγματος ισχίου. Δύο μελέτες καταγράφουν τη σημαντικότητα
της σαρκοπενίας στα οστεοπορωτικά κατάγματα.
Σε 313 γυναίκες με κάταγμα κεφαλής μηριαίου, οι 180 (58%)
ήταν με σαρκοπενία, ενώ 230 (73%) είχαν οστεοπόρωση. Φαίνεται
πόσο σημαντική είναι η σχέση της σαρκοπενίας με την οστεοπόρωση.

Από τη μελέτη αυτή φαίνεται ότι οι γυναίκες με κάταγμα ισχίου και σαρκοπενία, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οστεοπόρωσης από ότι γυναίκες
με κάταγμα ισχίου, χωρίς σαρκοπενία.
Σε άλλη μελέτη με 131 προεμμηνοπαυσιακές και 82 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έγινε ο έλεγχος για σαρκοπενία, οστεοπενία και
οστεοπόρωση. Στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η επίπτωση της σαρκοπενίας ήταν 1.5%, ενώ της οστεοπενίας 6.1% και ο συνδυασμός
σαρκοπενίας-οστεοπενίας 0.8%, ενώ δεν υπήρχε γυναίκα με οστεοπόρωση. Στις μεταεμμηνοπαυσιακές η επίπτωση σε σαρκοπενία και
οστεοπενία ήταν 19.5%, ενώ της οστεοπόρωσης 4.9% και ο συνδυασμός 7.3%. Από τη μελέτη φαίνεται ότι η σαρκοπενία είναι μεγαλύτερη
σε οστεοπενία και οστεοπόρωση από ότι σε φυσιολογική οστική πυκνότητα. Το 12.5% οστεοπενικών προεμμηνοπαυσιακών γυναικών, το 25%
οστεοπενικών μεταεμμηνοπαυσιακών γυναικών και 50% των οστεοπορωτικών μετα-εμμηνοπαυσιακών γυναικών είχαν σαρκοπενία.
Θεραπεία σαρκοπενίας: Οι β-2 αγωνιστές χρησιμοποιούνται με καλά
αποτελέσματα,αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψιν οι ανεπιθύμητες
ενέργειες στο καρδιαγγειακό σύστημα,όπως αύξηση καρδιακού ρυθμού
και μείωση συστολικής και διαστολικής πίεσης. Η μυοστατίνη ανήκει στην
υπεροικογένεια του transforming growth factor (TGF)-beta και παίζει
αρνητικό ρόλο στη ανάπτυξη των μυών. Η αναστολή δράσης αυτής υπόσχεται πολλά στην θεραπευτική αντιμετώπιση της σαρκοπενίας.
Η χρήση των αναβολικών (όπως η νανδρολόνη) και η χορήγηση
βιταμίνης D και Ca,βελτιώνουν το μυïκό σύστημα και προφυλάσουν
από οστεοπορωτικά κατάγματα.
Οι ανταγωνιστές του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
βοηθούν στη φυσιολογική ανάπτυξη των μυών καθώς και στη λειτουργικότητα αυτών.

Intracortical porosity and bone surfaces - the structure of bone determines its own decay
E. Seeman

Genetic and environmental factors influencing bone’s structural
strength express their effects through bone modelling and remodelling. During growth, this cellular machinery adds bone onto, or removes bone from, its outer (periosteal) and inner (endosteal) envelopes to construct and reconstruct bone’s external size, shape and
internal architecture. At the completion of growth, bone formation
slows on the periosteal envelope while remodelling on the inner surfaces (endocortical, intracortical and trabecular) continues removing
old or damage matrix and replacing it with an identical volume of
new bone. Around the fourth decade of life, remodelling becomes
unbalanced; each time matrix damage is removed, less matrix is deposited leaving a net deficit. After menopause the intensity of remodelling increases markedly producing rapid bone loss and structural
decay. This remodelling is always initiated on a bone surface before
the cells enter the matrix and resorb it with the damage and then replace a little less of the volume producing structural decay -cortical

thinning, increased cortical porosity, trabecular thinning and loss of
complete trabeculae. On the trabeculae, the remodelling removes
complete trabeculae with their surfaces so that with time, remodelling
on the trabecular component of bone decreases. However, in cortical
bone (which constitutes 80 percent of total bone volume) remodelling
increases porosity and so the surfaces ‘inside’ the cortical bone increases and this exposes more and more of the cortical volume to
more and more remodelling. As a consequence, the loss of bone after
65 years of age becomes mainly cortical and the decay produces severe cortical porosity which reduces cortical bone strength. Late in
life, as secondary hyperparathyroidism occurs, remodelling increases
and further cortical porosity occurs, especially in cortex near the marrow cavity. At this location, the cortex becomes so eroded that it takes
on the appearance of trabecular bone. This is not trabecular bone,
these are cortical remnants which look like trabeculae but probably
do not have their strength. This effect results in a false elevation of
Oστούν 95
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‘trabecular density’ and so underestimates the loss of trabecular
bone. Also, the porosity at this location is ignored, the calculation of
porosity is based on cortical bone which still looks ‘compact’ and so

is underestimated. A better understanding of the structural basis and
mechanisms of bone loss will lead to better identification of fracture
risk and so a more rational targeting of drug therapy.

Calcium and vitamin D mythology - When truth lies
E. Seeman

In the 19th century blood letting was widely performed in the belief
that it was a cure for many illnesses. One of the first randomized
trials performed in the late 19th century demonstrated more deaths
occurred in cases randomly allotted to blood letting than no bloodletting. Despite the lack of evidence, blood letting continued into the
20th century, in part, because use of sales of leaches was big business. Calcium and vitamin D insufficiency has a similar status. There
is plausibility in the notions of calcium deficiency and vitamin D insufficiency for a range of reasons. There are several observational
association studies support the notion that persons with a history
of low calcium intake or vitamin D deficiency have more fractures.
However, plausibility is not evidence and association studies are at
best hypothesis generating, not hypothesis testing.
Several large randomized placebo controlled studies have now
been undertaken examining the anti-fracture efficacy of calcium and
vitamin D. Many have been published in high ranking journals giving
them credibility despite problems in the design and execution of
most if not all of these studies. While some studies are positive,
none withstand critical evaluation. No single study has demonstrated
calcium supplements and vitamin D reduce the risk of vertebral,
nonvertebral, or hip fractures. Inferences are entirely based on meta-analysis of several studies, all of which have flaws in study design
and execution. The most serious flaws are the lack of calcium deficiency and vitamin D insufficiency in the cohorts, problems with
compliance and drop outs. Virtually every study has included calcium-and vitamin D replete individuals so that it is not possible to
determine the risk conferred by any ‘deficiency’ state and the effect
of repletion. In addition, and again, virtually without exception, the
execution of the trials has been associated with high drop out rates
- around 50%.
The validity of the scientific method depends critically on the ran-

dom allotment of placebo and treatment. This ensures that covariates
influencing fracture rates are equally prevalent in cases and controls.
Random allocation may be violated by drop outs because this may
result in an imbalance in covariates that independently influence
fracture outcomes. For example, if dropouts occur in both arms but
sicker individuals drop out of the treatment arm the lower fracture
rate may be the result of the subjects in the treatment arm being
healthier, not the result of the treatment. Poor compliance is also
reported in most of the trials. In post hoc per protocol analyses of
subgroups compliant with calcium and vitamin D, reduced fracture
rates are reported and this allows room for optimism but this finding
is also only hypothesis generating, not hypothesis testing; compliers
to placebo have a lower morbidity and mortality than non-compliers
to placebo.
Recently, higher hip fracture rates and cardiac mortality in patients
receiving calcium supplements have been reported. However, this
finding also lacks credibility because the observations may be the
result of factors other than calcium supplements. Hypothesis testing
requires that a cohort be calcium-deficient and vitamin D insufficient
with each person randomized to a supplement or placebo. This design
quantifies the risk of fracture attributable to the deficient state and
any benefit that supplementation confers. To regard a calcium-deficient or vitamin D insufficiency arm as unethical begs the question.
Consensus statements supporting the use of calcium and vitamin
D are opinion-based; they accept claims of beneficial effects despite
flaws in study design, execution, and analysis, and they reject reported adverse effects because of the flaws. Until well designed,
executed, and analyzed studies demonstrate a net benefit in morbidity, mortality and cost, recommending the widespread use of calcium supplementation or vitamin D remain belief-based and not evidence-based.

Τεριπαρατίδη: Η θεραπεία επιλογής της οστεοπόρωσης σήμερα
Κ. Μαυρουδής

Η παραθορμόνη (PTH), που εκκρίνεται από τους παραθυρεοειδείς,
ανάλογα με τα επίπεδα του ελεύθερου ασβεστίου στο αίμα, μπορεί να
ασκεί καταβολική ή αναβολική δράση στο σκελετό. Η αυτόνομος και
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συνεχής έκκριση PTH από αδένωμα ή διάχυτη υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων καθώς και η συνεχής χορήγηση έχει καταβολική
δράση στα οστά, διότι διεγείρει τους οστεοκλάστες με αποτέλεσμα ελάτ-
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τωση της οστικής μάζας και της αντοχής των οστών, κυρίως των μακρών
και αύξηση του κινδύνου καταγμάτων. Η τεριπαρατίδη (TPT), που αποτελείται από τα πρώτα 34 αμινοξέα (PTH 1-34) του αμινικού άκρου, τα
οποία αποτελούν και το δραστικό μέρος της ΡΤΗ, όταν χορηγείται μία
φορά την ημέρα, αντί καταβολικής έχει αναβολική δράση. Έχει άμεση
δράση στους οστεοβλάστες, αυξάνοντας τον αριθμό τους και ελαττώνοντας, κυρίως, την απόπτωσή τους, παρατείνοντας έτσι τη δραστικότητά
τους. Η ημερήσια χορήγηση TPT αποτελεί, μέχρι σήμερα, τη μοναδική
από το FDA εγκεκριμένη αναβολική θεραπεία της οστεοπόρωσης.
Η TPT έχει έγκριση για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες αυξημένου κινδύνου για κάταγμα,
σε γυναίκες και άνδρες σε παρατεταμένη και συστηματική χρήση γλυκοκορτικοειδών. Είναι ο πρώτος εκπρόσωπος μιας νέας κατηγορίας
φαρμάκων, που ονομάζονται οστεοπαραγωγικά ή αναβολικά και έχει
την ικανότητα να αντιστρέφει την πορεία της οστεοπόρωσης, διότι παράγει
νέο οστούν, σε αντίθεση με τις διαθέσιμες αντιοστεοαπορροφητικές θεραπείες, που επιβραδύνουν ή σταματούν την απώλεια οστού. Η TPT, αυξάνει την οστική ανακατασκευή, δηλαδή αυξάνει και την παραγωγή,
αλλά και την απορρόφηση του οστού, αλλά πάντα υπάρχει θετικό ισοζύγιο,
σχηματίζεται δηλαδή περισσότερο νέο οστούν. Παράλληλα συμβάλλει
στην αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
αντοχή των οστών και να μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος καταγμάτων.
Σε τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, μελέτη, 1.637 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με προηγηθέντα σπονδυλικά κατάγματα
έλαβαν 20 ή 40 μg TPT ή placebo υποδορίως. Όλες οι γυναίκες πήραν
συμπλήρωμα 1.000 mg στοιχειακού Ca και 400 IU βιταμίνης D. Ακτινογραφία της Σ.Σ. διενεργήθηκε στην αρχή και στο τέλος της μελέτης.
Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε έλεγχο της οστικής μάζας και προσδιορίσθηκαν οι δείκτες του οστικού μεταβολισμού, το Ca η κρεατινίνη και
άλλοι βιοχημικοί δείκτες σε τακτά περιοδικά διαστήματα. Η μέση διάρκεια της μελέτης ήταν 18 μήνες. Η TPT 20 και 40 μg ελάττωσε τον κίνδυνο νέων σπονδυλικών καταγμάτων κατά 65% και 69% αντίστοιχα
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, τον δε κίνδυνο μεσαίας ή σοβαρής
βαρύτητας νέων σπονδυλικών καταγμάτων κατά 90% και 78% αντίστοιχα. Νεοεμφανιζόμενος ή επιδείνωση του ήδη υπάρχοντος πόνου
στην πλάτη αναφέρθηκε σε 23% των γυναικών στην ομάδα ελέγχου
και μόνον 17% και 16% στις ομάδες υπό TPT. Βρέθηκε επίσης μεγαλύτερη απώλεια ύψους στην ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτά
ήταν συμβατά με τα ακτινολογικά ευρήματα της σπονδυλικής στήλης.
Ο κίνδυνος μη σπονδυλικών καταγμάτων μειώθηκε κατά 53% στην
ομάδα της TPT, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Μετά την ολοκλήρωση της αγωγής, μέσης διάρκειας 18 μηνών, η οστική πυκνότητα
είχε αυξηθεί στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στο
ολικό ισχίο, κατά 9% και 4%, αντίστοιχα, συγκριτικά με το εικονικό
φάρμακο (p<0.001).
Η TPT εκτός από την αύξηση της οστικής μάζας βελτιώνει τη γεωμετρία (αύξηση της διαμέτρου και πάχυνση του φλοιώδους οστού) και
την αρχιτεκτονική (αύξηση του όγκου και της συνεκτικότητας του σπογγώδους οστού), με αποτέλεσμα να αυξάνει την αντοχή του οστού, η
οποία δεν οφείλεται μόνο στην αλλαγή της οστικής πυκνότητας. Στα
μακρά οστά η δράση της TPT είναι πολυπλοκότερη. Αυξάνει βασικά

την υποπεριοστική εναπόθεση νέου οστού και το πάχος του φλοιού,
έτσι αυξάνεται η διάμετρος των μακρών οστών, που είναι σημαντικότατη
παράμετρος για την αντοχή τους, ακόμη και αν η οστική πυκνότητα
παραμείνει αμετάβλητη.
Έχει βρεθεί επίσης ότι η αντικαταγματική δράση της TPT στα σπονδυλικά και μη σπονδυλικά κατάγματα διαρκεί για άλλους τουλάχιστο
50 μήνες (μετά την ολοκλήρωση της 24μηνης αγωγής), παρά την απώλεια οστικής μάζας, που συμβαίνει μετά τη διακοπή της θεραπείας. Η
διατήρηση της αντικαταγματικής δράσης της TPT, στους ασθενείς, που
έχουν ολοκληρώσει την αγωγή, συγκριτικά με τις ασθενείς, που ελάμβαναν placebo κατά τη διάρκεια του 24μήνου, πιθανώς οφείλεται στις
σημαντικές βελτιώσεις, που προκαλεί η TPT στη γεωμετρία και στην
αρχιτεκτονική του οστού.
Πρόσφατα αποτελέσματα από απευθείας συγκριτική μελέτη της TPT
με την αλενδρονάτη (Head to Head), σε ασθενείς (άνδρες και γυναίκες)
με οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή, έδειξαν ότι μετά από 36 μήνες
θεραπείας εμφανίστηκαν 13 σπονδυλικά κατάγματα στην ομάδα της
αλενδρονάτης και μόνο 3 στην ομάδα της TPT (p<0.004). Στα μη σπονδυλικά κατάγματα δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Όσον
αφορά την οστική πυκνότητα βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερη
στους ασθενείς που έπαιρναν TPT σε σύγκριση με αυτούς που έπαιρναν αλεδρονάτη στο τέλος της 36μηνης θεραπείας, σε όλα τα σημεία
μέτρησης της BMD, ήτοι: στη ΣΣ 11% v 5,3%, στο ολικό ισχίο 5,2% v
2,7%, στον αυχένα της κεφαλής του μηριαίου 6,3% v 3,4%.
Βρέθηκε επίσης να έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε ορισμένες
περιπτώσεις σοβαρών, αλλά πολύ σπανίων, παρενεργειών των διφωσφονικών, όπως ατύπων καταγμάτων από υπερκαταστολή της οστικής
ανακατασκευής και της οστεονέκρωσης της γνάθου, λόγω ενεργοποίησης του οστικού μεταβολισμού και της αναβολικής της δράσης.
Περισσότεροι από 1.500.000 ασθενείς έχουν λάβει, από τον Νοέμβριο του 2002, TPT παγκοσμίως, το 58% των ασθενών δεν είχαν
λάβει προηγούμενη θεραπεία για την οστεοπόρωση, η μέση ηλικία
των ασθενών είναι τα 67,5 έτη, το 90% των ασθενών είναι γυναίκες,
ενώ τέλος το 80% των ασθενών είχε ≥1 προϋπάρχοντα κατάγματα. Το
συνολικό προφίλ ασφάλειας της TPT εμφανίζεται όπως καταγράφηκε
στις κλινικές μελέτες, δηλαδή χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Μόνο το 3,8% των ασθενών διακόπτουν τη θεραπεία με TPT, λόγω
εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, συγκριτικά με το 20% περίπου
των ασθενών, που σταματούν τη θεραπεία με διφωσφονικά. Ήπιες κεφαλαλγίες και κράμπες κάτω άκρων είναι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες, ενώ φαίνεται ότι εμφανίζονται λιγότερες αυξήσεις στο ασβέστιο ορού στην κλινική πράξη, συγκριτικά με τα δεδομένα από τις κλινικές μελέτες: <1 στους 100 ασθενείς, με τιμές Ca ορού >11 mg/dl)
και <1 στους 1.000 ασθενείς, με τιμές Ca ορού >13 mg/dl.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν TPT εμφανίζουν την καλύτερη συμμόρφωση από τις υπόλοιπες οστεοπορωτικές θεραπείες, παρά του ότι
χορηγείται καθημερινά υποδορίως. Το 88% των ασθενών που λαμβάνουν TPT συνεχίζουν την αγωγή τους για περισσότερο από 12 μήνες,
σε σύγκριση με το 22% και 44% της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αντίστοιχα, αγωγής με διφωσφονικά.
Ασθενείς με οστεοπόρωση (Τ score ≤-2.5 SD), αυξημένου κινδύνου
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για κάταγμα, ή με οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή μπορούν να
λάβουν αγωγή με TPT για 24 μήνες, βεβαίως με συγχορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D. Ο συνδυασμός TPT και ενός αντιοστεοαπορροφητικού δεν συνιστάται, αλλά τα οιστρογόνα και η ραλοξιφαίνη πιθανόν
να μπορεί να συγχορηγηθούν με την TPT. Σε ασθενή που έπαιρνε ένα

αντιοστεοαπορροφητικό φάρμακο, μπορεί να χορηγηθεί TPT αμέσως
μετά τη διακοπή του αντιοστεοαπορροφητικού, δεν υπάρχει δηλαδή
λόγος για “wash out”. Για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας μετά
την ολοκλήρωση της 24μηνης, προς το παρόν, θεραπείας με TPT συνιστάται αγωγή με ένα αντιοστεοαπορροφητικό φάρμακο.

Aποκατάσταση ασθενών μετά από κατάγματα ισχίου
Ι. Διονυσιώτης

Αποκατάσταση είναι η θεραπευτική διαδικασία που έχει στόχο να
βοηθήσει το άτομο στην επανάκτηση του καλύτερου δυνατού της προηγούμενης λειτουργικής κατάστασης. Στόχος της Αποκατάστασης μετά
από κάταγμα του ισχίου είναι η επανάκτηση της λειτουργικότητας του
μέλους και της γενικής δραστηριότητας του ασθενούς.
Σχετικά με την Αποκατάσταση των ασθενών με κάταγμα του 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.
Οι στόχοι της μετεγχειρητικής Αποκατάστασης είναι οι κάτωθι: ανακούφιση από το άλγος, πρόληψη καρδιοπνευμονικών επιπλοκών, προφύλαξη από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, επίτευξη του μεγίστου
δυνατού εύρους κίνησης της άρθρωσης επίτευξη και διατήρηση της
ικανότητας σύσπασης και χάλασης των μυών του ισχίου ενδυνάμωση
των εξασθενημένων μυών επίτευξη φυσιολογικής βάδισης, αύξηση
της συνολικής δύναμης και αντοχής, βελτίωση της αυτοεξυπηρέτησης
του ατόμου. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό
των θεραπευτικών στόχων και επηρεάζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα
είναι τα συνοδά νοσήματα, η ύπαρξη άνοιας, το φύλο, ο τύπος του κατάγματος και η καθυστέρηση του χειρουργείου.
Για τις πρώτες 1-3 μέρες μετά το χειρουργείο σημαντικό στοιχείο
είναι η έναρξη ασκήσεων αναπνοής με στόχο την παροχέτευση των
εκκρίσεων και την πρόληψη επιπλοκών από τους πνεύμονες (ατελεκτασίες κ.τ.λ). Επιτρέπεται η έναρξη κινητοποίησης στα μη πληγέντα
μέρη του σώματος (έκταση, προσαγωγή, έσω-έξω στροφή) με υποβοηθούμενες ενεργητικές ασκήσεις εύρους κίνησης, ενώ γίνεται προσπάθεια να λυγίσει ο ασθενής με βοήθεια το χειρουργημένο πόδι 3 ή
4 φορές. Οι ασκήσεις αυτές βελτιώνουν την κυκλοφορία στα κάτω
άκρα και εμποδίζουν τις θρομβώσεις. Εκτελούνται σε ύπτια θέση ενεργητικές ασκήσεις ποδοκνημικής - τύπου «αντλίας» με αργή κίνησηπίεση στο πέλμα προς τα κάτω (πελματιαία κάμψη) και προς τα πάνω
(ραχιαία κάμψη), περιστροφές της ποδοκνημικής και λύγισμα γόνατος.
Επίσης ασκήσεις για τους μυς του ισχίου και του μηρού (ισομετρικές
ασκήσεις υπομέγιστης έντασης των μυών του ισχίου-γλουτιαίων, απαγωγών- και του τετρακεφάλου).
Ένα στοιχείο ακόμη στοιχείο του προγράμματος ενδυνάμωσης είναι
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οι ασκήσεις για τα χέρια και τον κορμό. Περιλαμβάνονται στο μετεγχειρητικό πρόγραμμα με στόχο την εξασφάλιση δύναμης στα άνω άκρα
για τις μετακινήσεις στο κρεβάτι, για την άρση από την καρέκλα και
για τη μετέπειτα βάδιση με βακτηρίες και μπαστούνι. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδυνάμωση των κοιλιακών και των ραχιαίων
μυών στην αρχή ισομετρικά και στη συνέχεια ενεργητικά για αποφυγή
προβλημάτων από την οσφύ κατά την περίοδο της μερικής φόρτισης.
Μόλις ο ασθενής εμφανίσει επαρκή εγρήγορση και δεκτικότητα ακολουθεί εκπαίδευση στους περιορισμούς κινητικότητας που είναι οι ακόλουθοι: καμία προσαγωγή που να υπερβαίνει την ουδέτερη θέση (2
εβδομάδες αυστηρά), όχι κάμψη του ισχίου >70°-90°, όχι σκύψιμο προς
το πάτωμα, να αποφεύγει να ξαπλώνει στο πλευρό επί του χειρουργημένου ισχίου (2 εβδομάδες αυστηρά), αποφυγή υπερέκτασης του ισχίου
και αποφυγή τοποθέτησης των ποδιών χιαστί (σταυροπόδι). Η εκπαίδευση
στην καθιστή θέση προγραμματίζεται για την 3η μετεγχειρητική ημέρα.
Κατά την έγερση δεν επιτρέπεται η κάμψη του ισχίου άνω των 90 μοιρών
(κίνδυνος εξαρθρήματος). Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στην
καθιστή θέση, ο ασθενής πρέπει να κινείται με το κάτω άκρο σε απαγωγή.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έγερση του ασθενούς και η φόρτιση.
Στη μερική φόρτιση η δύναμη με την οποία ο ασθενής θα πατήσει το χειρουργημένο πόδι είναι της τάξης του 20-50% του σωματικού βάρους
(Σ.Β)., στην φόρτιση αντοχής στο 50-100% του Σ.Β. και στην πλήρη φόρτιση στο 100% Σ.Β. Η μερική φόρτιση διατηρείται για 6-12 εβδομάδες
οι περισσότεροι ασθενείς θα βαδίσουν αρχικά με πι και κατόπιν με βακτηρίες. Σε αυτή την περίοδο η μερική φόρτιση επιτρέπει στο ισχίο να
δεχτεί δυνάμεις ύψους 30 κιλών. Ακολούθως οι ασθενείς θα βαδίσουν
με βακτηρία για 4-6 εβδομάδες ακόμη και η πλήρης φόρτιση χωρίς βοήθημα προγραμματίζεται μετά την πάροδο 3 μηνών.
Η Αποκατάσταση βοηθά και στην πρόγνωση της λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς με κάταγμα του ισχίου: Προγνωστικούς παράγοντες μειωμένης λειτουργικής ικανότητας 6 μήνες μετά από κάταγμα
ισχίου συνιστούν η μεγάλη ηλικία, ο τύπος του κατάγματος (διατροχαντήρια), η διακομιδή σε νοσηλευτική μονάδα, η κατάθλιψη προ του
κατάγματος. Προγνωστικούς παράγοντες ανεξαρτητοποίησης συνιστούν
η ηλικία μικρότερη των 85 ετών, η ανεξάρτητη βάδιση προ χειρουργείου, η ανεξάρτητη πραγματοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων
προ του χειρουργείου, η συμβίωση με άλλα άτομα και η ανεξάρτητη
βάδιση κατά το εξιτήριο.
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Treatment of οsteoporosis. Why, whom, when and what drug?
E. Seeman

Why? (i) Fractures increase morbidity and mortality; 30-50% of
women, and 15-30% of men suffer fragilty fracture in their lifetime.
Fractures increase morbidity, mortality and cost. (ii) the burden of
fractures is increasing because longevity is increasing, (iii) bone
loss does not slow in old age, it accelerates, (iv) effective and safe
treatments are available.
Who and when? The most important factor is an individual’s
absolute risk for fracture (ARF). If the ARF is 2/1000 persons/yr and
a drug halves fracture risk, then one event is averted, one women
will sustain a fracture despite treatment and 998 who were not going
to fracture had treatment. Thus, one fracture is prevented but 999
women/yr are treated without benefit. If the ARF 2/100 women/yr
and the drug halves the risk, one fracture is prevented only 99 are
treated. The imperative to intervene increases with advancing age,
lower BMD, and prior fracture. 85% of fractures occur in women
over 60 years of age. An important signal is a prior fracture. The risk
for fractures increases 3 to 5 fold as the number or severity of vertebral deformities is increased.
What drug? Anti-resorptives reduce remodelling allowing secondary mineralization of bone restoring material stiffness. These
drugs reduce trabecular and cortical thinning, and loss of trabecular
connectivity and maintain or increase bone strength. The anabolic
agent, PTH, results in partial reconstruction of the skeleton with the
deposition of new bone tissue thickening the cortex and trabeculae
albeit with some increase in cortical porosity.
Spine fractures. The most rigorously studied drugs reported to
reduce spine fractures in women with osteoporosis include alendronate, risedronate, raloxifene, PTH 1-34 and 1-84, strontium ranelate (SR) and more recently zolendronate, ibandronate, and denosumab. These drugs reduce the risk of symptomatic (clinical) and
asymptomatic (morphometric) single vertebral fractures by about
40-50% and multiple vertebral fractures by about 80-90%. The be-

nefits have been reported within the first 6-18 months of treatment.
HRT and etidronate have also been reported to reduce spine fracture
rates but the studies are less rigorous. The evidence for calcitonin
and vitamin D metabolites is insufficient. Evidence for anti-fracture
efficacy is less compelling in women with osteopenia with a fracture,
osteopenia alone, and for men. Head-to-head comparator studies
have not been done so it is not known whether any one drug is more
efficacious than another.
Non-spine fractures. Bisphosphonates (alendronate, risedronate, zolendronate), denosumab, SR and hormone replacement therapy (HRT) have been reported to reduce hip fractures in community
dwelling women. PTH has been reported to reduce the risk of nonvertebral fractures, not hip fractures. Raloxifene has not been reported to reduce the risk of non-vertebral or hip fractures. Calcium
plus vitamin D have been reported to reduce hip fractures in nursing
home residents. PTH use is likely to be limited to severe osteoporosis
and will probably need to be followed by an anti-resorptive drug.
Evidence for anti-fracture efficacy of calcitonin, fluoride, anabolic
steroids, or active vitamin D metabolites is not available.
How long? It remains unclear as to whether anti-fracture efficacy
is sustained beyond 3-5 years. Prolonged bisphosphonates increase
the bone tissue mineral content and brittleness. An association with
subtrochanteric fractures is reported but this is rare. It is likely that
stopping will do more harm than good as stopping is followed by increased remodelling, bone loss and further structural damage. Recurrence of bone loss is likely to occur sooner with cessation of HRT
or raloxifene than bisphosphonates. There is no evidence that combining bisphosphonates with either raloxifene or HRT reduces fractures more than either drug alone (although combined therapy may
produce greater increases in BMD). Women and men with fragility
fractures should be treated with agents that have been thoroughly
investigated.
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Σ ΤΡ O ΓΓΥΛΕΣ Τ ΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Κριτήρια επιλογής ζωικών προτύπων για τη μελέτη της οστεοπόρωσης
Π. Λελόβας

Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση είναι μια πολυπαραγοντική συστηματική σκελετική
νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής μάζας και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού, με συνέπεια την απώλεια μηχανικής αντοχής του οστού και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.
Η οστεοπόρωση μπορεί να είναι εντοπισμένη ή να αφορά σε ολόκληρο
το σκελετό. Η γενικευμένη διακρίνεται σε πρωτογενή (μετεμμηνοπαυσιακή, γεροντική και ιδιοπαθής) και σε δευτερογενή.
Οι συνέπειες του νοσήματος είναι σημαντικές τόσο σε οικονομικό όσο
και σε κοινωνικό επίπεδο. Έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος της ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για τα Ευρωπαϊκά συστήματα
υγείας το έτος 2000 ανήλθε σε 36 δις ευρώ και αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί στα επόμενα 50 έτη. Oι πολλαπλοί παράγοντες που εμπλέκονται
στην αιτιοπαθολογία, τα αδιευκρίνιστα ακόμη σημεία της παθογένειας της
καθώς και η υψηλή συχνότητα του νοσήματος (ιδιαίτερα όσον αφορά στις
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες της λευκής φυλής) σε συνδυασμό με τις
δυσκολίες μελέτης του νοσήματος απευθείας στον άνθρωπο κάνουν επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα του νοσήματος σε ζωικά πρότυπα.
Πολλές από τις θεραπευτικές προόδους που έχουν πραγματοποιηθεί
στη θεραπεία της οστεοπόρωσης και έχουν εισαχθεί στην κλινική πρακτική
έχουν αρχικά μελετηθεί σε διάφορα ζωικά πρότυπα. Τα ζωικά πρότυπα
παρέχουν μεγαλύτερη ομοιογένεια και τη δυνατότητα για εκτεταμένες δοκιμές σε πιθανές θεραπείες. Τα ζωικά πρότυπα θα πρέπει να εκπληρώνουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις: θα πρέπει να αναπαράγουν με
αξιοπιστία το νόσημα, να είναι εύκολα διαθέσιμα στα ερευνητικά κέντρα,
να είναι ευάγωγα και προσαρμόσιμα στους πειραματικούς χειρισμούς,
το κόστος απόκτησης και συντήρησης να είναι χαμηλό, το μέγεθός τους
να είναι τέτοιο έτσι ώστε να μη χρειάζονται ειδικές εγκαταστάσεις για την
πραγματοποίηση των πειραματικών πρωτοκόλλων, να είναι εύκολη η
λήψη των βιολογικών υλικών, καθώς επίσης και η πραγματοποίηση των
πειραματισμών να είναι όχι μόνο σύννομη αλλά και κοινωνικά αποδεκτή.

Όσον αφορά στην αξιόπιστη αναπαραγωγή της οστεοπόρωσης στα ζωικά
πρότυπα θα πρέπει να γνωρίζουμε, για το κάθε ζωικό είδος ξεχωριστά,
τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες του σκελετού του: 1) το ορμονολογικό προφίλ
του οιστρικού κύκλου, 2) την ηλικία απόκτησης κορυφαίας οστικής πυκνότητας, 3) ύπαρξη ή όχι ηλικιοεξαρτώμενης οστικής απώλειας, 4) ύπαρξη ή όχι οιστρογονοεξαρτώμενης οστικής απώλειας και αντιστροφή της
με τη χορήγηση οιστρογόνων, 5) ύπαρξη ή όχι αυθόρμητων ή χαμηλής
έντασης καταγμάτων, και 6) ύπαρξη επιπλεκόντων παραγόντων που έπονται της ωοθηκεκτομής (αυξημένη όρεξη, πρόσληψη βάρους).
Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των ζωικών προτύπων στην
έρευνα της οστεοπόρωσης είναι η αδυναμία μας να προκαλέσουμε αυθόρμητα ή χαμηλής έντασης κατάγματα. Θα ήταν λοιπόν ορθότερο να αναφερόμαστε σε ζωικά πρότυπα αναπαραγωγής οστεοπενίας και όχι οστεοπόρωσης. Παρόλα αυτά αν λάβουμε υπόψη τον ορισμό του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας ότι η οστεοπόρωση είναι παρούσα σε άτομα των οποίων
η οστική πυκνότητα είναι μικρότερη των 2,5 μονάδων σταθερής απόκλισης
από τον μέσο όρο υγιών ενήλικων ατόμων, τότε αυτή είναι μια συνθήκη
την οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουμε, με πειραματικούς χειρισμούς
στα ζωικά πρότυπα. Ζωικά είδη που έχουν χρησιμοποιηθεί στη έρευνα της
οστεοπόρωσης είναι: τα πρωτεύοντα, οι σκύλοι, οι μύες και οι επίμυες.
Ποιό όμως από τα προηγούμενα ζωικά είδη είναι το ιδανικότερο στην
έρευνα της οστεοπόρωσης; Η καταλληλότητα του ζωικού είδους εξαρτάται
τόσο από το πρωτόκολλο πρόκλησης της οστεοπόρωσης όσο και από τα
ζωοτεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους. Όσον αφορά στις μεθόδους
εκτίμησηςντης οστικής μάζας, αρχιτεκτονικής και οστικού μεταβολισμού
στα ζωικά πρότυπα είναι γενικά οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται
στον άνθρωπο. Ο πρωταρχικός σκοπός όμως της χρήσης των ζωικών
προτύπων είναι η βαθύτερη κατανόηση των διεργασιών που επιτελούνται.
Για το λόγο αυτό οι μέθοδοι εκτίμησης της οστεοπενίας στα ζώα εργαστηρίου μπορεί να είναι πιο εξειδικευμένες ή και πιο επεμβατικές από
αυτές που χρησιμοποιούνται στον άνθρωπο.

Διαγονιδιακοί μύες με υπερέκφραση RANKL ως πρότυπα οστεοπόρωσης
Ε. Ντούνη

Ο RANKL (Receptor Activator of Nuclear-factor-κB Ligand) ανήκει
στην TNF (Tumor Necrosis Factor) υπεροικογένεια των κυτταροκινών
και αποτελεί τον κύριο μεσολαβητή στην οστική απορρόφηση επάγοντας
100 Oστούν

τη δημιουργία, επιβίωση και ενεργότητα των οστεοκλαστών. Αυξημένη
παραγωγή του RANKL συνδέεται με αυξημένη οστεοκλαστογένεση και
οστική απώλεια σε ασθένειες όπως οστεοπόρωση, ρευματοειδής αρ-
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θρίτιδα, και οστικές μεταστάσεις, ενώ η αναστολή του σε προκλινικό
επίπεδο παρεμποδίζει αποτελεσματικά την οστική απώλεια και τα κατάγματα σε ασθενείς με οστεοπόρωση. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένα
ζωικό πρότυπο υπερέκφρασης του RANKL. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής δημιουργήσαμε πρόσφατα διαγονιδιακούς μύες που
υπερεκφράζουν τον RANKL του ανθρώπου (huRANKL) με σκοπό τη
μοντελοποίηση της οστικής απώλειας, τη μελέτη των παθογενετικών
μηχανισμών της επαγόμενης παθολογίας, και τη θεραπευτική αντιμετώπισή της. Για να επιτευχθεί ένα σωστό πρότυπο έκφρασης του huRANKL σε μύες, ως διαγονίδιο χρησιμοποιήθηκε ένα γενωμικό τμήμα
μεγέθους 200 kb που περιείχε ολόκληρο το huRANKL γονίδιο. Μεταξύ
των 5 διαφορετικών διαγονιδιακών σειρών (TghuRANKL) που δημιουργήθηκαν, ένας σοβαρός σκελετικός φαινότυπος παρατηρήθηκε
στην διαγονιδιακή σειρά που έφερε τον μεγαλύτερο αριθμό αντιγράφων
του huRANKL διαγονιδίου και χαρακτηριζόταν από πολλαπλά οστικά
κατάγματα, αυξημένο αριθμό οστεοκλαστών, καταστροφή του σπογγώδους οστού και εμφάνιση πορώδους υφής στο φλοιώδες οστό. Ένας
παρόμοιος αλλά πιο ήπιος φαινότυπος παρατηρήθηκε σε μία δεύτερη
TghuRANKL διαγονιδιακή σειρά, με επίσης μεγάλο αριθμό αντιγράφων,

που εμφανίζει οστική απώλεια στο σπογγώδες και πορώδη δομή στο
φλοιώδες. Επιπρόσθετα, μία τρίτη TghuRANKL διαγονιδιακή σειρά, η
οποία φέρει στο γονιδίωμά της μικρό αριθμό αντιγράφων του διαγονιδίου, εμφανίζει αποκλειστικά οστική απώλεια στο σπογγώδες. Οι παρατηρούμενοι φαινότυποι σε όλες τις διαγονιδιακές σειρές εμφανίζονται
και στα δύο φύλα μέχρι την ηλικία των 3 μηνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι η σοβαρότητα του φαινοτύπου σχετίζεται
με τα επίπεδα έκφρασης του huRANKL γονιδίου, ενώ γενετικά πειράματα δείχνουν ότι η huRANKL πρωτεΐνη είναι πλήρως λειτουργική
στους μύς. Παράλληλα με την μελέτη του σκελετικού συστήματος των
TghuRANKL σειρών μελετάται επίσης η επίδραση της υπερέκφρασης
του huRANKL στο ανοσοποιητικό και στο αγγειακό σύστημα, όπου έχει
δειχθεί από άλλες μελέτες να υπάρχει ειδική δράση του RANKL.
Οι TghuRANKL διαγονιδιακές σειρές αποτελούν μοναδικά γενετικά
πρότυπα οστεοπόρωσης με ποικίλη διαβάθμιση στην οστική απώλεια
(ήπια, σοβαρή) συνιστώντας ιδανικά εργαλεία για την μελέτη των μηχανισμών που εμπλέκονται στην οστική απορρόφηση και για την αξιολόγηση σε προκλινικό επίπεδο νέων φαρμακευτικών ουσιών που στοχεύουν ασθένειες με οστική απώλεια όπως η οστεοπόρωση.

OΣΤΕΟΚΛΑΣΤΟΓΕΝΕΣΗ
Κεντρικός ρόλος του RΑNKL στον οστικό μεταβολισμό
Ε. Κασσή

Η ανακάλυψη του RANKL/RANK/OPG άξονα στα μέσα της δεκαετίας
του 1990 έδωσε μεγάλη ώθηση στην κατανόηση των μηχανισμών ρύθμισης της οστικής κατασκευής και ανακατασκευής, αποσαφηνίζοντας
ακόμη περισσότερο το ρόλο των οστεοβλαστών στις διαδικασίες αυτές.
Ήταν γνωστό αρκετά χρόνια πριν, ότι τα κύτταρα του στρώματος του
μυελού των οστών ρυθμίζουν το σχηματισμό των οστεοκλαστών, αλλά
δεν ήταν γνωστό ότι αυτό το επιτυγχάνουν μέσω έκφρασης μελών της
υπεροικογένειας του TNF (Tumor Necrosis Factor): του RANKL (receptor activator of NF-kappaB ligand) και της οστεοπροτεγερίνης
(OPG), ή ότι αυτές οι κυτοκίνες και τα μονοπάτια που σηματοδοτούν
μέσω του RANK (receptor activator of NF-kappaB) μπορεί να έχουν
και άλλες δράσεις επιπλέον της οστικής ανακατασκευής.
Ο RANKL αποτελεί μια ομοτριμερή διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου
ΙΙ που εκφράζεται τόσο σαν μεμβρανική πρωτεΐνη όσο και σαν διαλυτή
μόριο το οποίο δημιουργείται είτε ως αποτέλεσμα εναλλακτικού ματίσματος είτε μετά από πρωτεολυτική διάσπαση από μεταλλοπρωτεϊνάσες
της θεμέλιας ουσίας (MMP), όπως η MMP-14. Τόσο η διαλυτή, όσο
και η μεμβρανική μορφή του RANKL λειτουργούν ως αγωνιστές του
RANK. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεμβρανική μορφή του RANKL λειτουργεί αποτελεσματικότερα από την διαλυτή. Ο RANKL εκφράζεται σε
ανώριμες προγονικές αλλά και ώριμες οστεοβλάστες, στρωματικά, μεσεγχυματικά και συνοβιακά κύτταρα, σαν απάντηση στη δράση διαφόρων

παραγόντων που είναι γνωστό ότι διεγείρουν τον σχηματισμό και την
ενεργοποίηση των οστεοκλαστών π.χ. 1,25(ΟΗ2)D3, PTH, PGE2, IL-1β,
TNF-α, IL-11, IL-6. Εκφράζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε λεμφαδένες, στον θύμο και στον πνεύμονα, ενώ σε μικρότερες συγκεντρώσεις
έχει ανιχνευτεί σε άλλους ιστούς όπως σπλήνας και μυελός των οστών.
Ο RANKείναι μια τύπου Ι ομοτριμερής διαμεμβρανική πρωτεΐνη, η οποία
εκφράζεται ευρύτατα σε προγονικά κύτταρα οστεοκλαστών (OCPs), ώριμες
οστεοκλάστες, δενδριτικά κύτταρα, σιελογόνους αδένες και σε μερικά καρκινικά κύτταρα, όπως αυτά του καρκίνου του μαστού και του προστάτη.
Η σύνδεση του RANK με τον RANKL έχει ως αποτέλεσμα την στρατολόγηση των προγονικών μορφών των οστεοκλαστών (από τη σειρά
μονοκυττάρων-μακροφάγων) στο μονοπάτι διαφοροποίησης προς προοστεοκλάστες, στην επιβίωση/συγχώνευση των προ-οστεοκλαστών
προς σχηματισμό των ώριμων οστεοκλαστών, αλλά και στην ενεργοποίηση των ώριμων οστεοκλαστών και επιβίωσή τους, τόσο κατά τη
διάρκεια της φυσιολογικής οστικής κατασκευής και ανακατασκευής
όσο και σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται
από αυξημένη οστική εναλλαγή. Κατά συνέπεια, η αναλογία της συγκέντρωσης του RANKL και του OPG αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της
οστικής μάζας και αντοχής.
Η οστεοπροτεγερίνη (OPG) εκφράζεται σε πολλούς ιστούς εκτός
από τους οστεοβλάστες, όπως καρδιά, νεφροί, ήπαρ, σπλήνας και
Oστούν 101
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μυελός των οστών. Η έκφρασή της ρυθμίζεται από τους ίδιους παράγοντες που επάγουν και την έκφραση του RANKL στους οστεοβλάστες.
Γενικά, αύξηση της παραγωγής RANKL σχετίζεται με αντίστοιχη μείωση
της παραγωγής ή της δράσης OPG, ώστε η αναλογία RANKL προς OPG
να ευνοεί την οστεοκλαστογένεση. Ο οστεοπροστατευτικός ρόλος της
OPG σε ανθρώπους, υποστηρίζεται από μελέτες που δείχνουν ότι ομόζυγες μεταλλάξεις στο γονίδιό της έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με
νεανική νόσο Paget, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη οστική ανακατασκευή, οστεοπενία και κατάγματα.
Η οστεοκλαστογένεση λοιπόν, ρυθμίζεται επαγωγικά από τον άξονα
RANKL/RANK στον οποίο εξουδετερωτικό ρόλο παίζει η OPG. Η σύνδεση του RANKL, που παράγεται από τους οστεοβλάστες, με τον υποδοχέα των οστεοκλαστών RANK έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση
και τριμερισμό της πρωτεΐνης TRAF6 που έχει στενή σχέση με το ενδοκυττάριο τμήμα του υποδοχέα RANK. Γενετικές και μοριακές μελέτες
αναγνώρισαν τον TRAF6 σαν το βασικό μόριο-διαμεσολαβητή της σύνδεσης RANKL-RANK που οδηγεί στη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση

των οστεοκλαστών. Με άγνωστους έως τώρα μηχανισμούς η σύνδεση
του RANKL με τον RANK επάγει τον τριμερισμό του TRAF6, που οδηγεί
στην ενεργοποίηση του πυρηνικού υποδοχέα κΒ (NF-κB) και των MAPκινασών (mitogen-activated kinases, MAPKs) που συμπεριλαμβάνουν
την Jun-terminal kinase (JNK), την ΕRK και τον παράγοντα p38. Η
ενεργοποίηση αυτών των μεταγραφικών παραγόντων επάγει την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την οστεοκλαστογένεση.
Φαίνεται λοιπόν, ότι η ανακάλυψη του συστήματος RANKL/RANK/OPG
είναι η πιο σημαντική στην βιολογία και φυσιολογία του οστού την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι το σύστημα
RANKL/RANK παίζει σημαντικό ρόλο και σε άλλους ιστούς συνδέοντας
έτσι και την εμφάνιση οστικών βλαβών σε μια σειρά νόσων άλλων συστημάτων, π.χ. μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, οστική απώλεια στα
πλαίσια νεοπλασματικών όγκων αλλά και αυτοάνοσων νοσημάτων. Πράγματι, τελευταία επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν τον RANKL σαν
μόριο κλειδί στην οστεοανοσολογία, αφού φαίνεται ότι δρα εκτός από
τον οστικό μεταβολισμό και στα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος.

Ο ρόλος του Τ-λεμφοκυττάρου στην οστεοκλαστογένεση
Γ. Μπάιλας

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι σε καταστάσεις με χρόνια διέγερση
του ανοσιακού συστήματος, όπως σε ασθενείς με λοιμώξεις, φλεγμονώδεις ή και αυτοάνοσες παθήσεις, παρατηρείται οστική απώλεια τόσο
σε τοπικό όσο και σε συστηματικό επίπεδο. Οδηγούμαστε επομένως
στο συμπέρασμα, ότι το ανοσολογικό σύστημα μέσω των Τ-λεμφοκυττάρων μπορεί να επηρεάζει τον οστικό μεταβολισμό, ρυθμίζοντας έτσι
την διαφοροποίηση, την επιβίωση και τη λειτουργία των οστεοκλαστών
και οστεοβλαστών. Εκτός τουτου, τελευταίες παρατηρήσεις αναδεικνύουν
τον ρόλο που φαίνεται να διαδραματίζουν τα Τ-λεμφοκύτταρα και στην
παθογένεια της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, αφού η μείωση
των οιστρογόνων οδηγεί στην αυξημένη διέγερσή τους και στην επακόλουθη αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα.
Οι ώριμες οστεοκλάστες προέρχονται από το ίδιο προγονικό αιμοποιητικό κύτταρο από το οποίο προέρχονται τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα της φυσικής ανοσίας, και αλληλεπιδρούν αντίστοιχα
και αυτές με τα Τ-λεμφοκύτταρα. Η επικοινωνία αυτή φαίνεται ότι μεσολαβείται μέσω δράσης κυτοκινών σε υποδοχείς που εκφράζονται
στην επιφάνειά τους και είναι αμφίδρομη. Όμως στενή είναι και η χωροταξική συνεργασία μεταξύ των Τ-λεμφοκυττάρων και των οστεοκλαστών αφού το οστούν φιλοξενεί το αιμοποιητικό όργανο στο μυελό του.
Τα δεδομένα της βιβλιογραφίας για το ρόλο των Τ-κυττάρων στην
οστεοκλαστογένεση είναι αντικρουόμενα. Πάντως το τελικό αποτέλεσμα
της επίδρασής τους σε αυτήν, εξαρτάται από το ισοζύγιο μεταξύ αρνητικών και θετικών παραγόντων που εκφράζουν.
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Υπο συνθήκες ηρεμίας τα μη ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα καταστέλλουν την οστεοκλαστογένεση μέσω κυτοκινών που αντισταθμίζουν την έκφραση του RANKL.
Κατά την ενεργοποίηση τους μέσω ανοσολογικών μηχανισμών, φαίνεται ότι αυξάνεται η έκφραση του RANKL στην επιφάνειά τους και ταυτόχρονα παράγονται κυτοκίνες που επάγουν την οστεοκλαστογένεση,
διεγείροντας την παραγωγή ώριμων οστεοκλαστών που προκαλούν οστικές διαβρώσεις. Τέτοιες κυτοκίνες είναι οι M-CSF και GM-CSF αυξητικοί
παράγοντες , και οι TNF-α, IL-1, IL-6, IL-3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται
να έχει ο άξονας IL-23 – IL-17 του υποπληθυσμού των Th 17 κυττάρων,
που δίνει νέες πληροφορίες για τους μηχανισμούς που συμβαίνουν στο
κυτταρόπλασμα και στον πυρήνα της πρόδρομης οστεοκλάστης.
Αντίθετα, ανασταλτικές κυτοκίνες των Τ-λεμφοκυττάρων στην οστεοκλαστογένεση είναι οι OPG, IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-13 και IL-18 καθώς
και αυξητικοί παράγοντες όπως ο TGF-β.
Τα παραπάνω δεδομένα, δικαιολογούν την οστική απώλεια σε φλεγμονώδεις νόσους και σε αυτοάνοσα νοσήματα, δίνοντας ταυτόχρονα
και μια διαφορετική προσέγγιση στην παθογένεια της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωση, αφού θεωρείται ότι, εκτός των άλλων, ευθύνεται
και η διαταραχή της αλληλεπίδρασης του οστίτη ιστού με το ανοσοποιητικό σύστημα.
Ετσι, η έρευνα στην Οστεοανοσολογία, υπόσχεται την ανακάλυψη
νέων θεραπειών για την μείωση της οστικής απώλειας τόσο στην φλεγμονή, όσο και στα αυτοάνοσα νοσήματα και την οστεοπόρωση.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Σκελετικές επιπτώσεις των κορτικοειδών στην παιδική ηλικία
Ε. Γεωργούλη

Τα κορτικοειδή χρησιμοποιούνται στην παιδική ηλικία για την αντιμετώπιση νοσημάτων του αιμοποιητικού, του συνδετικού ιστού, των νεφρών,
του γαστρεντερικού, του δέρματος, του ΚΝΣ αλλά και ως εισπνεόμενα σε
νοσήματα του αναπνευστικού. Στις ποικίλες αρνητικές επιδράσεις των κορτικοειδών στον οργανισμό εντάσσονται και οι επιπτώσεις στον αναπτυσσόμενο σκελετό και αφορούν την αύξηση και τη δομή των οστών. Οι επιπτώσεις
αυτές εξαρτώνται από το υποκείμενο νόσημα, τη διάρκεια της θεραπείας,
τον τρόπο χορήγησης, τη συνολική δόση και την ηλικία του ασθενούς που
εφαρμόζεται η θεραπεία. Η παιδική και εφηβική ηλικία αποτελούν κρίσιμες
περιόδους για την ανάπτυξη και επιμετάλλωση των οστών. Η οστική υγεία
στις δύο πρώτες δεκαετίες της ζωής συμβάλλει στη μείωση του μελλοντικού
κινδύνου ανάπτυξης οστεοπόρωσης. Ο οστίτης ιστός βρίσκεται σε συνεχή
ανακατασκευή και συγκεκριμένα, νέο οστό δημιουργείται εκεί όπου αποδομείται το παλαιό. Στην παιδική ηλικία, με τη διαδικασία της κατασκευής,
κατά την οποία σχηματίζεται νέο οστό σε θέση διαφορετική από τη θέση
που έχει γίνει η αποδόμησή του αυξάνεται η διάμετρος και τροποποιείται
το σχήμα του οστού. Η επίδραση των κορτικοειδών στη διαδικασία ανάπλασης του οστίτη ιστού και η πρόκληση ελαττωμένης οστικής πυκνότητας
ασκείται σε διάφορα επίπεδα. Συγκεκριμένα, προκαλούν μειωμένη παραγωγή νέου οστού δια μέσου: α) αναστολής της διαφοροποίησης των
αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων προς οστεοβλάστες, β) αύξησης
της απόπτωσης των οστεοβλαστών, γ) ελάττωσης της παραγωγής της θεμέλιας ουσίας από τους οστεοβλάστες, δ) ελάττωσης του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα (IGF-1), ενδοκρινούς παράγοντα που αυξάνει
το σχηματισμό νέου οστού, ε) αύξησης της έκκρισης της σωματοστατίνης
η οποία αναστέλλει την έκκριση της αυξητικής ορμόνης, και ζ) μείωσης
της απορρόφησης του ασβεστίου από το έντερο και μείωσης της επαναρρόφησής του από το νεφρικό σωληνάριο. Τα κορτικοειδή ευθύνονται
και για την αύξηση της αποδόμησης του οστού πιθανά ως αποτέλεσμα
της αυξημένης έκφρασης του RANKL και ελαττωμένης έκφρασης της
οστεοπροτεγερίνης(OPG). Η μυïκή ατροφία που προκαλούν τα κορτικοειδή έχει σαν αποτέλεσμα την ελαττωμένη μηχανική μεταβίβαση και

τον ελαττωμένο σχηματισμό οστού. Στις διάφορες μελέτες, η επίδραση
της ίδιας της νόσου στο μεταβολισμό των οστών, καθιστά δύσκολη την
εκτίμηση της επίπτωσης των κορτικοειδών στην αύξηση και τη δομή των
οστών. Τονίζεται ότι οι κυτοκίνες (IL-6, IL-1, TNF-a) που ευρίσκονται αυξημένες στα αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα, έχουν παρόμοια
δράση στο σκελετό με αυτή των κορτικοειδών, ελαττώνοντας τον σχηματισμό νέου οστού και αυξάνοντας την αποδόμησή του.
Καθυστέρηση της σωματικής αύξησης εμφανίζεται σε παιδιά που λαμβάνουν από του στόματος κορτικοειδή σε καθημερινό σχήμα και εξαρτάται
από τη δόση του φαρμάκου και τη διάρκεια της θεραπείας. Τα εισπνεόμενα
κορτικοειδή μπορεί να προκαλέσουν επιβράνδυση της σωματικής αύξησης
στα παιδιά, η οποία παρατηρείται μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας και
εξαρτάται και από τη δόση του κορτικοειδούς. Οι μακροπρόθεσμες όμως
επιδράσεις των εισπνεομένων κορτικοειδών, είναι ελάχιστες με αποτέλεσμα
το τελικό ύψος-στόχος να μην επηρεάζεται. Η ανεξάρτητη δράση των κορτικοειδών στη δομή του οστού όπως συμβαίνει και με την αύξησή του, δεν
είναι εμφανής από τις κλινικές μελέτες. Η απώλεια οστού που προκαλείται
από την από του στόματος θεραπεία με κορτικοειδή σχετίζεται με τη δόση.
Παρά το γεγονός ότι χαμηλότερες δόσεις είναι ασφαλέστερες από τις υψηλότερες δεν υπάρχει ομοφωνία για τη δόση των κορτικοειδών που ενώ
είναι αποτελεσματική για το νόσημα, συγχρόνως να έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στο μεταβολισμό των οστών. Η μακροχρόνια θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοειδή όταν χορηγούνται στη χαμηλότερη δόση, σε παιδιά με
βρογχικό άσθμα, έχει λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις στο μεταβολισμό του
οστού σε σχέση με την από την από του στόματος θεραπεία. Για την πρόληψη
των επιπλοκών που προκαλούν τα κορτικοειδή στο σκελετό, απαιτείται καταγραφή της συχνότητας και της δόσης του παρεντερικώς χορηγούμενου
κορτικοειδούς, παρακολούθηση της αύξησης του ύψους, συστάσεις για
την πρόσληψη της απαραίτητης ημερήσιας ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D καθώς και για άσκηση. Τα εισπνεόμενα κορτικοειδή πρέπει να
χορηγούνται με συσκευή για να αποφεύγεται η κατάποση του φαρμάκου
και να χορηγούνται στην ελάχιστη θεραπευτική δόση.

Θεραπευτική προσέγγιση
E. Kαταξάκη

Απο την ανακάλυψη τους και την εφαρμογή στην κλινική πράξη τα
κορτικοστεροειδή έχουν χρησιμοποιηθεί για πληθώρα κλινικών διαταραχών και εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην θεραπεία διαφόρων νοσημάτων όπως αυτοάνοσων, φλεγμονωδών, κακοηθειών κ.ά.
Ωστόσο παρά το ευρύ φάσμα των θεραπευτικών ενδείξεων και τα

αναμφίβολα οφέλη η μακροχρόνια χορήγηση τους προκαλεί την εμφάνιση πολλών και σοβαρών ανεπιθύμητων παρενεργειών. Μια σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια είναι και η αρνητική επίδραση τους στον
οστικό μεταβολισμό με μείωση της οστική μάζα, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.Υπολογίζεται ότι το 30-50% των ασθενών
Oστούν 103
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που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή θα υποστούν κάταγμα.
Η αύξηση του κινδύνου οστεοπορωτικών καταγμάτων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας σε παιδιά και ενήλικες, ιδιαίτερα όμως στα
ηλικιωμένα άτομα στα οποία τα κατάγματα έχουν συσχετισθεί με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα και μείωση της λειτουργικής ικανότητας με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Η οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή αποτελεί την πιο συχνή αιτία
δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης.
Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων δρούν τα κορτικοειδή στα οστά
είναι πολλαπλοί. Επιδρούν έμμεσα δια μέσω ορμονών, αυξητικών παραγόντων ή κυτταροκινών και άμεσα επιδρώντας απευθείας στούς
οστεοβλάστες, οστεοκυττάρα και οστεοκλάστες.
Η χορήγηση των κορτικοστεροειδών επιδρά επίσης και στον μεταβολισμό του ασβεστίου, προκαλεί ελάττωση της εντερικής του απορρόφησης
και μειώσει της επαναρρόφησης του απο τους νεφρούς, ενώ είναι σημαντική και η επίδραση τους στούς μύες προκαλώντας μυική ατροφία.
Τα κορτικοστεροειδή προκαλούν ταχεία οστική απώλεια ήδη απο
τους πρώτους μήνες χορήγηση τους, επομένως είναι σαφές οτι κάθε
στρατηγική πρόληψης για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να εφαρμοστεί απο την αρχή της χορήγησής τους.
Από επιστημονικούς φορείς όπως το Αμερικάνικο κολλέγιο Ρευματολογίας (ACR) και το -Royal College of Physicians έχουν δημοσιευθεί συστάσεις για την πρόληψη της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή. Οι
βασικές αρχές που συνιστούν οι φορείς αυτοί περιλαμβάνουν: 1. αντιμετώπιση της φλεγμονώδους νόσου για την οποία χορηγούνται τα κορτικοστεροειδή, 2. ελάττωση της δοσολογίας τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα,
3. αντιμετώπιση των υπολοίπων παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη οστεοπόρωσης, όπως βελτίωση διατροφής, αύξησης της φυσικής δραστηριότητας, μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, διακοπή του καπνίσματος κ.ά. και

4. πρόσληψη επαρκών ποσοτήτων ασβεστίου (με τη δίαιτα ή με τη χορήγηση συμπληρωμάτων) και βιταμίνης D.
Η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνη D ή ανάλογα της είναι βασικής σημασίας και πρέπει να συνοδεύουν συστηματικά κάθε θεραπευτικό σχήμα.
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Αμερικάνικου Κολλέγιου Ρευματολογίας (ACR) θεραπεία συνιστάται σε όλους τους ασθενείς που αρχίζουν
θεραπεία με κορτικοειδή σε δόση πάνω απο 5mg πρεδνιζόνης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και σε όσους έχουν T-score
μικρότερο ή ίσο του -1.0.
Επίσης παράγοντες που επηρεάζουν τη χορήγηση θεραπείας εκτός
από τη δόση του κορτικοστεροειδούς και το χρονικό διάστημα χορήγησης είναι η ηλικία, το φύλο και το ιστορικό κατάγματος.
Για την θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, με τα διφωσφονικά να αποτελούν την θεραπεία πρώτης επιλογής τόσο για την πρόληψη όσο και την θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή. Κλινικές μελέτες έχουν
αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους στην μείωση της οστικής απώλειας
τόσο στην ΣΣ όσο και στο ισχίο και την μείωση του κινδύνου κατάγματος.
Επίσης κλινικές μελέτες εχουν αποδείξει οτι η χορήγησης 20 μg τεριπαρατίδη για χρονικό διάστημα 24 μηνών αύξησε την οστική πυκνότητας
στη ΣΣ και το ισχίο και μείωσε τη συχνότητας καταγμάτων σε ασθενείς
σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.
Η χορήγηση της καλσιτονίνης έχει μελετηθεί τόσο για την πρόληψη
όσο και την θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή. Σε
μία μετα-ανάλυση 9 μελετών φαίνεται να διατηρεί την οστική μάζα στην
ΣΣ, αλλά δεν φαίνεται να έχει δράση στην μείωση των καταγμάτων.
Ενώ κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν τη δράση του ρανελικού
στροντίου στην πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης από κορτικοστεροειδή βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματά τους.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
Σύγχρονες απόψεις για τους παράγοντες που ρυθμίζουν την οστική παραγωγή
Αθ. Παπαβασιλείου

Η οστική ανακατασκευή είναι μια διαρκώς ρυθμιζόμενη διαδικασία
που χαρακτηρίζεται από συγχρονισμένη οστική απορρόφηση και οστικό
σχηματισμό. Αυτή η διαδικασία σε μικροσκοπικό επίπεδο επιτελείται από
τη βασική πολυκυτταρική μονάδα που τη συνθέτουν δύο είδη κυττάρων,
οι οστεοκλάστες και οι οστεοβλάστες. Σήματα, που δεν έχουν πλήρως
αποσαφηνιστεί, προσελκύουν τους οστεοκλάστες, τα πολυπύρηνα αυτά
κύτταρα που επιτελούν την οστική απορρόφηση σε θέσεις στις οποίες
αυτά μεταπίπτουν στις λεγόμενες μονάδες οστικής ανακατασκευής. Όταν
ολοκληρωθεί η οστική απορρόφηση από τους οστεοκλάστες, διαδικασία
που διαρκεί περίπου 3-5 εβδομάδες, στην επιφάνεια οστικής απορρόφησης προσελκύονται οι οστεοβλάστες, τα μονοπύρηνα οστεοπαραγωγά
104 Oστούν

κύτταρα που γεμίζουν την περιοχή με οστεοειδές. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιμετάλλωση του οστεοειδούς σε 3-5 μήνες.
Σήματα τα οποία αυξάνουν τον αριθμό των προ-οστεοβλαστών (προγονικά
κύτταρα των οστεοβλαστών), επάγουν τη διαφοροποίηση των προ-οστεοβλαστών σε ώριμους οστεοβλάστες, διεγείρουν τη λειτουργία των οστεοβλαστών, ρυθμίζουν την επιβίωση ή/και την απόπτωσή τους αποτελούν τους
παράγοντες που κατ’ επέκταση καθορίζουν και την οστική παραγωγή.
Δύο σημαντικά μονοπάτια που επάγουν τη διαφοροποίηση των προγονικών κυττάρων της οστεοβλαστικής σειράς σε ώριμους οστεοβλάστες
είναι το μονοπάτι των BMPs (Bone Morphogenetic Proteins) και το μονοπάτι Wnt-β-catenin. Και τα δύο φαίνεται να παίζουν θεμελιώδη ρόλο
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στην οστεοβλαστογένεση και, επομένως, στην οστική παραγωγή.
Οι BMPs αποτελούν μέλη της υπεροικογένειας των TGF-β, συνδέονται
με ειδικούς υποδοχείς και ενεργοποιούν ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια (ΜΑΡ-κινάσες και SMADs) που οδηγούν σε μεταγραφή γονιδίων
υπεύθυνων για την παραγωγή οστού. Πιο συγκεκριμένα, οι BMPs επάγουν
την ωρίμανση των οστεοβλαστών και τη λειτουργία τους συνδεόμενοι αρχικά
με τους υποδοχείς τους -δύο διακριτούς υποδοχείς ακτιβίνης (activin receptors I και II) στην κυτταρική επιφάνεια. Η ακτιβίνη, μια εξωκυττάρια
πρωτείνη δεσμεύεται με τον υποδοχέα ΙΙΑ και αποτελεί αρνητικό ρυθμιστή
της οστικής παραγωγής. Αντίσωμα που έχει σχεδιαστεί με δομή παρόμοια
με τη δομή του εξωκυττάριου τμήματος του υποδοχέα ΙΙΑ, δεσμεύει την
ακτιβίνη και εμποδίζει τη σύνδεσή της με τον υποδοχέα ΙΙΑ. Μελέτες σε
ζωικά πειραματικά μοντέλα έδειξαν ότι χορήγηση αυτού του αντισώματος
οδηγεί σε αύξηση της οστικής μάζας, κυρίως στο σπογγώδες οστό.
Το Wnt-β-catenin μονοπάτι αποτελεί άλλο ένα μονοπάτι εξαιρετικής
σπουδαιότητας για την οστική παραγωγή. Η σημασία του επιβεβαιώνεται
από μελέτες της επίδρασης μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν
πρωτείνες που συμμετέχουν στο μονοπάτι αυτό. Ενεργοποιητικές μεταλλάξεις σε συν-υποδοχείς του Wnt (LRP-5 και LRP-6) οδηγούν σε
αυξημένη οστική μάζα, ενώ αναστολή του Wnt μονοπατιού μέσω αδρανοποιητικών μεταλλάξεων οδηγεί σε μείωση της οστικής μάζας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αναταγωνιστές του Wnt σηματοδοτικού μονοπατιού που δρουν είτε δεσμευόμενοι στο Wnt, είτε παρεμβαίνοντας στη σύνδεση του Wnt με τον υποδοχέα του ή/και τους συνυποδοχείς του. Για παράδειγμα, η σκληροστίνη και o Dickkopf-1 (Dkk1), που εκφράζονται στους οστεοβλάστες και στα οστεοκύτταρα, παρεμποδίζουν το Wnt μονοπάτι, αλληλεπιδρώντας με τους συν-υποδοχείς του
Wnt. Χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της σκληροστίνης σε
ζωικά πειραματικά μοντέλα, οδήγησε σε αύξηση της οστικής μάζας μέσω
επαγωγής του Wnt μονοπατιού. Αντίστοιχα, μονοκλωνικά αντισώματα
έναντι του Dkk-1, παρεμποδίζοντας τη σύνδεση του Dkk-1 με τους συνυποδοχείς του Wnt, LPR-5 και LPR-6, οδήγησε, επίσης, σε επαγωγή του
Wnt μονοπατιού και αύξηση της οστικής μάζας, κυρίως στο σπογγώδες
οστό. Είναι φανερό ότι, όταν ανταγωνιστές όπως αυτοί του Wnt και του
ΒMP μονοπατιού εκφράζονται ειδικά στο οστό (ιστοειδικότητα) μπορεί να
αποτελέσουν θεραπευτικό στόχο και για τον άνθρωπο, εφόσον η αναστολή
της δράσης τους δεν θα επιδράσει σε άλλους ιστούς/όργανα.
Ένας άλλος σημαντικός ρυθμιστής της οστεοβλαστικής λειτουργίας
είναι ο IGF-1 (ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας). Ο IGF-1 συντί-

θεται κυρίως στο ήπαρ αλλά και σε άλλους ιστούς, συμπεριλαμβανομένου
του οστίτη ιστού, διαμεσολαβεί δε τη δράση της αυξητικής ορμόνης στην
κατά μήκος αύξηση των οστών. Η τοπική σύνθεση του IGF-1 στα οστικά
κύτταρα εξαρτάται από την PTH (παραθορμόνη), και με τη σειρά της η
PTH για να ασκήσει τις αναβολικές της δράσεις χρειάζεται τον IGF-1. Ο
IGF-1 πρωταρχικά επιδρά στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών και καθυστερεί την απόπτωσή τους. In vivo πειραματικά μοντέλα επιβεβαιώνουν
την αναβολική δράση του IGF-1. Υπερέκφρασή του οδηγεί σε αύξηση
του όγκου του συμπαγούς οστού, λόγω αυξημένης οστικής παραγωγής.
Αντίθετα, στοχευμένες μεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα του IGF1 ή γονιδίων άλλων μορίων που συμμετέχουν στην IGF-1 σηματοδότηση,
όπως οι IRS-1 και IRS-2 (Insulin receptor substrate-1 και -2), οδηγούν
σε οστεοπενία λόγω μειωμένης οστικής παραγωγής.
Ο υποδοχέας ανίχνευσης του ασβεστίου (calcium-sensing receptor)
ανήκει στην οικογένεια των GCPR υποδοχέων, εκφράζεται στους παραθυρεοειδείς (και στο νεφρό) και συμμετέχει στη ρύθμιση της ομοιοστασίας του ασβεστίου, ελέγχοντας την έκκριση της παραθορμόνης.
Μικρά μόρια-αλλοστερικοί ρυθμιστές που συνδέονται με τον υποδοχέα,
επιδρούν στην έκκριση της PTH. Ανταγωνιστές του Ca-SR, ονομάζονται
καλσιολυτικά, και έχουν αναπτυχθεί για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης,
καθόσον δεσμεύοντας τον υποδοχέα Ca-SR μπορούν να οδηγήσουν,
με κάθε χορηγούμενη δόση τους, σε παλμική έκκριση της PTH.
Τέλος, η ανασυνδυασμένη ανθρώπειος PTH, αποτελεί τον μόνο αναβολικό παράγοντα που χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη. Ο μηχανισμός
δράσης της αποτελεί ακόμη πεδίο έρευνας, φαίνεται όμως ότι επιδρά
σε πολλά μεταγραφικά μονοπάτια που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των
οστεοβλαστών, των οστεοκυττάρων, των οστικών επενδυματικών κυττάρων
ακόμη και των οστεοκλαστών. Η PTH διεγείρει την οστική παραγωγή
μέσω αύξησης του αριθμού των οστεοβλαστών, εν μέρει αναστέλλοντας
την απόπτωσή τους. Η διακεκομμένη χορήγησή της οδηγεί ως γνωστόν
σε αύξηση της οστικής μάζας. Εκτός όμως από τα γνωστά ανασυνδυασμένα μόρια PTH 1-34 (τεριπαρατίδη) και PTH 1-84, διαφορετικά τμήματα
του αμινοτελικού άκρου του μορίου της PTH, όπως PTH 1-31 και PTH
1-28 φαίνεται να εμφανίζουν πιο ισχυρό αναβολικό προφίλ.
Η καλύτερη κατανόηση της βιολογίας των οστεοβλαστών, αλλά και
των οστεοκυττάρων και των οστεοκλαστών, θα επιτρέψει την ανάπτυξη
νέων θεραπευτικών επιλογών στη φαρέτρα της αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης που θα στοχεύουν σε πιο πρόσφατα μελετημένα μονοπάτια
όπως αυτά των BMPs, Wnt και Ca-SR.

Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23): Ένας νέος ορμονικός ρυθμιστής του οστικού μεταβολισμού
Σ. Τουρνής

Ο φώσφορος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες λειτουργίες, καθώς συμμετέχει στο ενδιάμεσο μεταβολισμό, στη
λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών, στην οξεοβασική ισορροπία και
στην επιμεττάλωση του οστεοειδούς. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει αναπτύξει σειρά ρυθμιστικών μηχανισμών που προστατεύουν από τις ακραίες

μεταβολές του φωσφόρου, με κύρια όργανα στόχους το νεφρό και το πεπτικό
και κύριες, μέχρι πρότινος, ορμόνες, την PTH και την καλσιτριόλη. Τα τελευταία έτη με αφορμή ακραίες διαταραχές της ομοιοστασίας του φωσφόρου,
κύρια της υποφωσφοραιμίας στα πλαίσια του συνδρόμου της ογκογενούς
οστεομαλακίας (ΤΙΟ) και της υποφωσφοραιμικής ραχίτιδος με σωματικό
Oστούν 105
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επικρατούντα χαρακτήρα (ADHR) εισήχθη ο όρος φωσφατονίνη για να περιγράψει μια ουσία (ες) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 1) αναστολή της σωληναριακής επαναρρόφησης φωσφόρου in vivo και in vitro, 2) αναστολή
του παραγωγής καλσιτριόλης in vivo και in vitro, 3) έκφραση σε όγκους
που προκαλούν ΤΙΟ, 4) η συγκέντρωση της φωσφατονίνης θα πρέπει να
είναι αυξημένη σε ασθενείς με ΤΙΟ, 5) να μειώνονται τα επίπεδα της με την
επιτυχή αφαίρεση του όγκου και την θεραπεία του συνδρόμου και 6) τα επίπεδα του cAMP ούρων να είναι φυσιολογικά. Μια τέτοια φωσφατονίνη είναι
ο ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας 23 (FGF23) η κλινική σημασία του
οποίου περιγράφηκε το 2000, όπου διαπιστώθηκε ότι μετάλλαξη του FGF23,
η οποία τον καθιστά ανθεκτικό στη αποδόμηση, ευθύνεται για την ADHR.
Ο ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας 23 (FGF23) είναι μια πρωτεΐνη
32Κd, η οποία αποτελείται από ένα ΝΗ2-τελικό άκρο κoινό για την οικογένεια των FGF και ένα COOH-τμήμα 71 αμινοξέων μοναδικό για τον FGF23.
O FGF 23 παράγεται κατά κύριο λόγο στα οστεοκύτταρα, ενώ έκφραση του
παρατηρείται στα περικύτταρα των φλεβωδών κόλπων του μυελού των
οστών, στον πλάγιο-κοιλιακό πυρήνα του θαλάμου, στο θύμο αδένα και
στους λεμφαδένες. Ο FGF23 δρα μέσω ειδικών υποδοχέων FGFR 1,3,4.
Για την πραγματοποίηση της δράσης του είναι απαραίτητη η παρουσία της
πρωτεΐνης klotho, η οποία συνδέεται με τον FGFR και το C-τελικό τμήμα
του FGF23. Η κύρια δράση του FGF23 είναι η φωσφατουρία και η αναστολή
του σχηματισμού καλσιτριόλης, δράσεις που δίδουν γένεση στον λεγόμενο
άξονα οστού-νεφρού (Bone-kidney axis). Σε κλινικό επίπεδο οι δράσεις
του FGF23 καθίστανται εμφανείς σε ακραίες διαταραχές αύξησης ή μείωσης
του, ενώ τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν τα δεδομένα αναφορικά με πιθανή
φυσιολογική δράση στην ομοιοστασία του φωσφόρου. Ειδικότερα επί αύξησης προκαλεί φωσφατουρία αναστέλλοντας τους συμμεταφορείς Na-P
(NPT2a και 2c) στο νεφρό, ενώ παράλληλα αναστέλλει την 1-α υδροξυλάση
και επάγει την 24-υδροξυλάση, με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής
και την αύξηση της μεταβολικής κάθαρσης της καλσιτριόλης.
Νοσολογικές οντότητες που χαρακτηρίζονται από αύξηση του FGF23
είναι η Χ-φυλοσύνδετη υποφωσφοραιμική ραχίτιδα (XLHR), η ADHR, η
υποφωσφοραιμική ραχίτιδα με υπολειπόμενο χαρακτήρα (ARHR), καθώς
και η ΤΙΟ, ενώ η αύξηση του FGF23 ευθύνεται για την υποφωσφοραιμία
στα πλαίσια του συνδρόμου ΜcCune-Albright. Αντίστροφα η έλλειψη του
FGF23 χαρακτηρίζεται από υπερφωσφοραιμία, αυξημένα επίπεδα καλσι-

τριόλης και επασβεστώσεις των μαλακών μορίων (Tumoral Calcinosis).
Αναφορικά με τη ρύθμιση των επιπέδων του FGF23 πειραματικά
και κλινικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η καλσιτριόλη (in vitro) αυξάνει
τα επίπεδα του FGF23. Παράλληλα η αύξηση των επιπέδων του φωσφόρου στα πλαίσια ΧΝΝ συνοδεύεται από αύξηση των επιπέδων του
FGF23 σε συνδυασμό με μειωμένη κάθαρση αυτού, ενώ η επίδραση
της διαιτητικής πρόσληψης φωσφόρου στα επίπεδα FGF23 δεν έχει
πλήρως διευκρινισθεί με πιθανή αύξηση των επιπέδων του FGF23 με
την αύξηση της πρόσληψης. Παρόλα αυτά επί του παρόντος δεν έχει
διαπιστωθεί ο μηχανισμός δια του οποίου οι μεταβολές του φωσφόρου
ανιχνεύονται από τα οστεοκύτταρα και οδηγούν σε αντίστοιχες μεταβολές του FGF23.
Από τους τοπικούς παράγοντες που ρυθμίζουν τα επίπεδα του
FGF23 στα οστεοκύτταρα κύριο ρόλο παίζει μια ενδοπεπτιδάση η οποία
κωδικοποιείται από το γονίδιο PHEX (αδρανοποιητική μετάλλαξη του
οποίου σχετίζεται με την XLHR) καθώς και η πρωτεΐνη DMP1 (αδρανοποιητική μετάλλαξη της οποίας προκαλεί την ARHR). Πιθανολογείται
ότι η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το PHEX και η DMP1 καταστέλλουν την παραγωγή του FGF23 είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω αύξησης
άλλων κατασταλτικών παραγόντων ή αναστολής διεγερτικών.
Σε κλινικό επίπεδο ο ρόλος του προσδιορισμού του FGF23 αποτελεί
αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Αναφορικά με τις σπάνιες υποφωσφοραιμικές διαταραχές φαίνεται ότι τα επίπεδα του εν μέρει σχετίζονται με
τη βαρύτητα της νόσου, ενώ οι θεραπευτικές παρεμβάσεις (άλατα φωσφόρου και ανάλογα βιταμίνης D) αυξάνουν τα επίπεδα του. Επίσης έχει
περιγραφεί ο προσδιορισμός του FGF32 στα πλαίσια καθετηριασμού για
την εντόπιση όγκου που προκαλεί ΤΙΟ. Επιπρόσθετα πρόσφατα περιγράφηκε η χρήση σε πειραματόζωα αντισωμάτων έναντι του FGF23, η οποία
βελτιώνει σημαντικά το φαινότυπο των υποφωσφοραιμικών συνδρόμων.
Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η σχετικά πρόσφατη σύνδεση
της αύξησης του FGF23 στα πλαίσια της χρόνιας νεφρικής νόσου, της
ανάπτυξης δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και πιθανόν την
καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Κατά συνέπεια απαιτείται περισσότερη
διερεύνηση της σχέσης αυτής καθώς και της επίδρασης των θεραπευτικών παρεμβάσεων στα πλαίσια ΧΝΝ (περιορισμός φωσφόρου, φωσφοροδεσμευτικά, ανάλογα βιταμίνης D) στα επίπεδα του FGF23.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ
Η βιολογία της επούλωσης των βλαβών του αρθρικού χόνδρου και η υποβοήθησή της
Ν. Παπαϊωάννου

Ο αρθρικός χόνδρος έχει περιορισμένες δυνατότητες αποκατάστασης των βλαβών του. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη δομή του, που χαρακτηρίζεται από το έλλειμμα αγγείων και νεύρων και από την αραιή
διάταξη των χονδροκυττάρων μέσα στη μάζα της μεσοκυττάριας ουσίας.
106 Oστούν

Χόνδρινα ελλείμματα διαμέτρου μεγαλύτερης των 2-3 χιλιοστών δεν
επουλώνονται παρά με δεύτερης ποιότητας ινώδη χόνδρο. Αν η βλάβη
είναι πιο εκτεταμένη η αδυναμία επούλωσης της και το παραμένον έλλειμμα χόνδρινης επιφάνειας θα οδηγήσει προοδευτικά στην εμφάνιση
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δευτεροπαθούς οστεοαρθρίτιδας συμπαρασύροντας στην καταστροφή
όλες τις συνιστώσες της άρθρωσης.
Οι εστιακές χόνδρινες βλάβες συμβαίνουν συχνότερα στο γόνατο
και στην ποδοκνημική άρθρωση ως αποτέλεσμα αθλητικών συνήθως
κακώσεων ή μετά από σχαλιδωτική οστεοχονδρίτιδα. Η επουλωτική
διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την έκταση αλλά και με το βάθος της
βλάβης. Επιφανειακές βλάβες, που δεν φθάνουν στο υποχόνδριο
οστούν, επουλώνονται μόνον αν έχουν πολύ μικρή έκταση , αλλιώς
παραμένουν σαν χόνδρινα ελλείμματα. Αντίθετα, σε περίπτωση βλάβης,
που το βάθος της ξεπερνά το υποχόνδριο οστούν, η εκροή αίματος,
από τον αγγειούμενο οστίτη ιστό, ενεργοποιεί μηχανισμούς οξείας φάσης με προσέλκυση μεσεγχυματικών κυττάρων που θα εξελιχθούν σε
ενεργοποιημένες οστεοβλάστες και χονδροβλάστες που θα αναλάβουν
να επουλώσουν τις βλάβες, μόνο που οι χονδροβλάστες δεν είναι σε
θέση να παράγουν υαλοειδή αλλά μάλλον ινώδη χόνδρο.
Το περιορισμένο βιολογικό δυναμικό αποκατάστασης των χόνδρινων βλαβών και η σημαντικότητα της επίπτωσης τους καθιστούν αναγκαία την εξεύρεση θεραπευτικών μέσων προς αντιμετώπιση αυτών
των βλαβών. Ο στόχος αυτών των μέσων θα πρέπει να είναι διπλός. Ο
πρώτος είναι η ύφεση της συμπτωματολογίας και η διατήρηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης για όσο δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και ο δεύτερος και ουσιαστικότερος είναι η αποκατάσταση
της βλάβης ώστε να προστατευθεί η άρθρωση από την επικείμενη συνολική φθορά και καταστροφή της, την εκδήλωση δηλαδή εγκατεστημένης δευτεροπαθούς οστεοαρθρίτιδας.
Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί και δοκιμασθεί πολλοί τρόποι,
συντηρητικοί και χειρουργικοί, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων και των επιπτώσεων που προκαλεί μία χόνδρινη βλάβη.

Γενικώς θα μπορούσαν να χωρισθούν σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι μέθοδοι
που επιδιώκουν την υποβοήθηση και ενίσχυση της αδύναμης βιολογικής επουλωτικής διαδικασίας.
Στην δεύτερη ανήκουν χειρουργικές τεχνικές αποκατάστασης του
χόνδρινου ελλείμματος με ενεργό βιολογικό υλικό (καλλιέργεια και μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων, εμφύτευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια δοκιμάζονται με
υποσχόμενα καλά αποτελέσματα και συνθετικά χόνδρινα και οστεοχόνδρινα μοσχεύματα καθώς και αντίστοιχα προϊόντα ιστικής μηχανικής.
Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται χειρουργικές επεμβάσεις
προς αντιμετώπιση της εγκατεστημένης δευτεροπαθούς οστεοαρθρίτιδας
(παλαιότερα η αρθρόδεση και τα τελευταία χρόνια η αρθροπλαστική).
Από αυτές τις τρείς κατηγορίες στη παρούσα ομιλία θα παρουσιασθούν οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι της πρώτης κατηγορίας, που
μπορεί να είναι συντηρητικές ή χειρουργικές.
Από τα φάρμακα, τα αντιφλεγμονώδη και τα τροποποιητικά της νόσου
σκευάσματα εκτός από την προσωρινή ύφεση κάποιων συμπτωμάτων,
ελάχιστα έχουν αποδώσει στην αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών. Το
ίδιο περιορισμένη αποτελεσματικότητα έχουν και τα διάφορα φυσιοθεραπευτικά μέσα, τα οποία όμως κρίνονται απαραίτητα για τη διατήρηση του
μυϊκού συστήματος και του εύρους κίνησης της πάσχουσας άρθρωσης.
Από τις χειρουργικές τεχνικές, τα μικροκατάγματα φαίνεται να έχουν
τα καλύτερα και μακροβιότερα αποτελέσματα στο να αποκαταστήσουν
χόνδρινες βλάβες, ιδίως όταν αυτές αφορούν σε ασθενείς κάτω των
30 ετών. Αντίθετα η αρθροσκοπική έκπλυση (debridebent) και η επιφανειακή νεαροποίηση της αρθρικής επιφάνειας (abrasion artroplasty)
δεν έχουν αποδείξει την αξία τους.

Μεταμόσχευση χονδροκυττάρων
Ι. Τριανταφυλλόπουλος

Η χειρουργική αποκατάσταση των παθήσεων του αρθρικού χόνδρου
παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον στην ορθοπαιδική. Έχουν ήδη αναπτυχθεί τεχνικές με σκοπό την ύφεση των συμπτωμάτων που προκαλούν
οι αλλοιώσεις του χόνδρου και κυρίως του άλγους, την αποκατάσταση
της λειτουργικότητας της πάσχουσας άρθρωσης και την επιβράδυνση της
εξελίξεως της χόνδρινης βλάβης σε οστεοαρθρίτιδα. Οι πλέον εφαρμοζόμενες τεχνικές αποκατάστασης των χόνδρινων ελλειμμάτων είναι οι
τρυπανισμοί (drilling), η τεχνική των μικροκαταγμάτων (microfractures),
η εμφύτευση αυτόλογων οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων (mosaicplasty,
OATS), η μεταμόσχευση ετερόλογων οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων (allografts) και η τεχνική της μεταμόσχευσης αυτόλογων χονδροκυττάρων (autologous or characterized chondrocyte implantation).
Ενδείξεις - Αντενδείξεις
Η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων ενδείκνυται στην αντιμετώπιση
συμπτωματικών, πλήρους πάχους, τραυματικών χόνδρινων βλαβών

και διαχωριστικών οστεοχονδρίτιδων που εντοπίζονται στους μηριαίους
κονδύλους ή στην τροχηλία του γόνατος σε νεαρούς ασθενείς οι οποίοι
είναι ικανοί να ακολουθήσουν ένα μακροχρόνιο και συγκεκριμένο
πρόγραμμα αποκατάστασης. Επίσης, αποτελεί την τελική εναλλακτική
λύση εκεί όπου όλες οι ανωτέρω περιγραφείσες τεχνικές έχουν αποτύχει. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων
σε βλάβες που αφορούν άλλες περιοχές του γόνατος (κνημιαίοι κόνδυλοι, επιγονατίδα) ή άλλες αρθρώσεις (ποδοκνημική) δεν φαίνεται
πως είναι ικανοποιητικά. Η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις εκφυλιστικής ή φλεγμονώδους οστεοαρθρίτιδας καθώς και σε περιπτώσεις χόνδρινων βλαβών σε απέναντι επιφάνειες (kissing lesions). Στην τελευταία περίπτωση, αν η μία επιφάνεια
παρουσιάζει χονδροπάθεια μεγαλύτερη από στάδιο 2 κατά Outerbridge
τότε η απέναντι επιφάνεια δεν είναι κατάλληλη για αυτήν την τεχνική.
Μεγάλη σημασία στη θεραπευτική απόφαση παίζουν και οι συνοδές
παθήσεις της άρθρωσης. Η συνύπαρξη συνδεσμικής αστάθειας, αξοOστούν 107

18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.)

νικής παραμόρφωσης των οστών, οστικών ελλειμμάτων, κακής θέσης
της επιγονατίδος, ή πλήρους ανεπάρκειας των μηνίσκων, περιορίζει
σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας της τεχνικής.
Σε γενικές γραμμές, οι χόνδρινες βλάβες που αντιμετωπίζονται με
την τεχνική της μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων είναι συνήθως μεγαλύτερες από 2 cm2. Είναι επομένως βλάβες που δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν με καμία από τις προαναφερθείσες τεχνικές για τις
οποίες το μεγάλο μέγεθος αποτελεί αντένδειξη. Οστική απώλεια σε
βάθος μεγαλύτερο των 7-8 mm πρέπει να αντιμετωπίζονται με πλήρωση
με οστικά αυτο-ή αλλο-μοσχεύματα πριν ή ταυτόχρονα με την μεταμόσχευση χονδροκυττάρων.
Στον προεγχειρητικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται: πλήρης ακτινολογικός και αξονομετρικός έλεγχος, μαγνητική τομογραφία αλλά και πληροφορίες από βιντεοσκοπημένο υλικό προηγηθείσας αρθροσκόπησης.
Η τεχνική
Για την μεταμόσχευση χονδροκυττάρων απαιτούνται τρία βασικά
στοιχεία: (Α) τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα σε ικανοποιητικό αριθμό
αλλά και φάση ωρίμανσης, (Β) το ικρίωμα πάνω (2D)ή μέσα (3D) στο
οποίο θα τοποθετηθούν τα χονδροκύτταρα και το οποίο αποτελείται συνήθως από φυσικό ή συνθετικό κολλαγόνο ή υαλουρονικό οξύ, (Γ)
αυξητικοί παράγοντες εντός του ικριώματος ευόδωσης της επιβίωσης
και του πολλαπλασιασμού των χονδροκυττάρων αλλά και της δημιουργίας συστατικών της μεσοκυττάριας θεμέλιας ουσίας από τα χονδροκύτταρα. Με τη βοήθεια της ιστικής μηχανικής (tissue engineering)
αναπτύσσονται τεχνικές βελτίωσης τόσο της κατανομής, προσκόλλησης
και πολλαπλασιασμού των χονδροκυττάρων εντός του ικριώματος, όσο
και της δημιουργίας ικριωμάτων που είναι ιστοσυμβατά, προσφέρουν
μηχανική σταθερότητα στο καλλιέργημα και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των φιλοξενούμενων χονδροκυττάρων.
Η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων εξελικτικά εκτείνεται σε τρεις γενιές.
Η παλαιότερη τεχνική, (1η γενιά) περιλάμβανε τη δημιουργία καλλιεργημένων αυτόλογων χονδροκυττάρων σε μορφή γέλης. Σε αυτή την περίπτωση, τοποθετείται ανεστραμμένο τεμάχιο περιοστέου στην περιοχή
της βλάβης και ασφαλίζεται με τη συρραφή του επί των χειλέων του υγιούς
χόνδρου. Το τεμάχιο περιοστέου λαμβάνεται συνήθως από την γειτονική
κνήμη μέσω της ιδίας προσπέλασης. Μετά την συρραφή του περιοστέου,
τα χείλη σφραγίζονται με τοποθέτηση κόλλας ινώδους (fibrin glue) και η
γέλη με το καλλιέργημα των χονδροκυττάρων εγχέεται στο διάστημα μεταξύ
του περιοστέου και του υποχόνδριου οστού. Μια νεότερη τεχνική (2η
γενιά) περιλαμβάνει την τοποθέτηση των καλλιεργημένων αυτόλογων
χονδροκυττάρων πάνω σε μεμβράνη τεχνητού (bioengineered) κολλαγόνου και την απευθείας τοποθέτηση και συρραφή της μεμβράνης αυτής
στο χόνδρινο έλλειμμα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η χρήση περιοστέου και η μεγάλη πιθανότητα μετεγχειρητικής υπερτροφίας αυτού
που συχνά στο παρελθόν οδηγούσε σε νέα αρθροσκόπηση για την ομαλοποίησή του. Πιο εξελιγμένες μέθοδοι 2ης γενιάς αφορούν είτε την καλλιέργεια χονδροκυττάρων μέσα σε στρώμα κολλαγόνου το οποίο τοποθετείται στο χόνδρινο έλλειμμα και σταθεροποιείται με fibrin glue χωρίς την
ανάγκη συρραφής αυτού (Matrix Autologous Chondrocyte Implantation
– MACI), είτε την ανάμειξη γέλης κολλαγόνου ή υαλουρονικού οξέος με
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τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα και τη τοποθέτηση του όλου καλλιεργήματος στο χόνδρινο έλλειμμα. Έτσι, αποφεύγεται ο κίνδυνος διάσπασης
των ραμμάτων και αποσταθεροποίησης του μοσχεύματος καθώς και η πιθανότητα τριβής από τα ράμματα της απέναντι από την χόνδρινη βλάβη
αρθρικής επιφάνειας. Σε ακόμη νεότερες πειραματικές μεθόδους (3η
γενιά), τα χονδροκύτταρα κατασκευάζονται στο εργαστήριο (bioengineered) από αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα και εμφυτεύονται σε 3D
ικριώματα που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς βιοενεργών (bioactive)
και γονιδιακά τροποποιημένων (gene therapeutic reagents) παραγόντων
που από την μία μεριά ευοδώνουν την χονδρογένεση και από την άλλη
μεριά περιορίζουν την εξέλιξη τοπικής εκφυλιστικής αρθρίτιδας.
Οι ανωτέρω τεχνικές (1ης και 2ης γενιάς) της αυτόλογης μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων περιλαμβάνουν δύο χειρουργικά στάδια:
στο πρώτο στάδιο, πραγματοποιείται η διαγνωστική αρθροσκόπηση
κατά την οποία αξιολογείται με ακρίβεια η χόνδρινη βλάβη και τυχόν
συνυπάρχουσες ενδοαρθρικές βλάβες και λαμβάνεται υγιής χόνδρος
που αποστέλλεται σε ειδικό εργαστήριο για καλλιέργεια χονδροκυττάρων. Συνήθως, απαιτούνται 3 έως 5 εβδομάδες για την καλλιέργεια
κατάλληλης ποσότητας χονδροκυττάρων και στη συνέχεια πραγματοποιείται το 2ο στάδιο της μεταμόσχευσης. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται αρθροτομή ή αρθροσκόπηση και τοποθέτηση του καλλιεργήματος στην περιοχή της βλάβης.
Πριν την τοποθέτηση του καλλιεργήματος, νεαροποιείται η περιοχή
της βλάβης με αφαίρεση του εκφυλισμένου χόνδρου μέχρι υγιών καθέτων
ορίων ενώ αφαιρείται τυχόν αναπτυγμένος ινοχόνδρινος ιστός. Επίσης,
παράληψη αφαίρεσης της ασβεστοποιού στιβάδος του χόνδρου (tidemark)
θα εμποδίσει την ικανότητα του μοσχεύματος να ενσωματωθεί με το υποχόνδριο οστούν. Αντίθετα, δεν πρέπει να κακοποιηθεί το υποχόνδριο
οστούν καθώς η ανάδυση συστατικών του μυελού δεν είναι επιθυμητή.
Αποθεραπεία
Ο ασθενής πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος σχετικά με το μακροχρόνιο πρόγραμμα αποθεραπείας ώστε να το έχει κατανοήσει και να το ακολουθήσει με κάθε επιμέλεια. Τα κλειδιά της επιτυχίας στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα είναι η προστασία του μοσχεύματος, οι ασκήσεις εύρους κίνησης
της άρθρωσης, η μυϊκή ενδυνάμωση, η σταδιακή φόρτιση του πάσχοντος
σκέλους και η εκμάθηση του ασθενούς. Η προστασία του μοσχεύματος την
πρώτη μετεγχειρητική περίοδο είναι πολύ σημαντική. Παρόλα αυτά, η κινησιοθεραπεία θα βοηθήσει τον σωστό προσανατολισμο των χονδροκυττάρων
του μοσχεύματος και την αποφυγή αρθροΐνωσης του γόνατος. Έτσι, η συνεχής παθητική κίνηση (CPM) και η αποφόρτιση του σκέλους με απλή
επαφή εδάφους αποτελούν τα πρώτα βήματα της αποκατάστασης. Ο ασθενής
πρέπει να αρχίσει ισομετρικές ασκήσεις νωρίς στο πρόγραμμά του και σταδιακά να προχωρήσει σε υπο αντίσταση ασκήσεις.
Η λογική της αργής και σταδιακής αποκατάστασης πρέπει να κατανοηθεί τόσο από τον ασθενή όσο και από τον φυσικοθεραπευτή. Από τη
μία, το ενδαρθρικό περιβάλλον πρέπει να είναι προστατευτικό απέναντι
στο μόσχευμα και από την άλλη πρέπει να δρά ερεθιστικά στην διαδικασία ωρίμανσής του. Έτσι, η βίαη ή πρώιμη φόρτιση του μοσχεύματος
θα οδηγήσει σε μηχανική αποτυχία του ενώ η καθυστερημένη κινησιοθεραπεία και φόρτιση θα οδηγήσει σε αποτυχία της ανακατασκευής του
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σε ώριμο χόνδρο (hyaline-like cartilage). Η αποκατάσταση των επιγονατιδομηριαίων βλαβών, για παράδειγμα, απαιτεί πρώιμη κινησιοθεραπεία αλλά αποφυγή της μέγιστης φόρτισης της περιοχής που επιτυγχάνεται μεταξύ των 40ο-70ο κάμψης του γόνατος. Αυτές οι γωνίες πρέπει
επομένως να αποφεύγονται κατά την ενεργητική κάμψη και μέχρι το
καλλιέργημα να είναι ώριμο να αντέξει διατμητικές δυνάμεις.
Συμπερασματικά, η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων αποτελεί την

τελική επιλογή εκεί που όλες οι άλλες μέθοδοι έχουν αποτύχει (salvage
procedure), ή αποτελεί μέθοδο εκλογής σε μεγάλα χόνδρινα ελλείμματα εκεί όπου άλλες τεχνικές δεν επαρκούν (method of choice). Τα
αποτελέσματα που πλέον είναι καταγεγραμμένα στην παγκόσμια βιβλιογραφία και κατά την τελευταία δεκαετία μπορούν να θεωρηθούν
ικανοποιητικά αν η τεχνική εφαρμοστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με αυστηρά κριτήρια επιλογής.

Αυτόλογα και ετερόλογα οστεοχόνδρινα μοσχεύματα
Δ. Μαστρόκαλος

Εισαγωγή
Ως και κύρια αίτια χόνδρινων βλαβών, ενοχοποιούνται:
1. το τραύμα,
2. διάφορες μορφές οστεοχονδρίτιδας,
3. εκφυλιστικές αλλοιώσεις του χόνδρου άγνωστης αιτιολογίας
4. ανομοιογενής κατανομή φορτίων, όπως σε ραιβο- ή βλαισογονία και
5. μη εναλλασόμενη φόρτιση σε ένα σημείο της άρθρωσης, με αποτέλεσμα την κακή διατροφή του χόνδρου.
Ως προδιαθεσικοί παράγοντες αναφέρονται η αστάθεια, οι χρόνιες
φλεγμονές, η χρήση ναρκωτικών και τα μεταβολικά νοσήματα.
Ορισμός - Ενδείξεις – Τεχνική
Η μέθοδος αντιμετώπισης χόνδρινων βλαβών μέσω εμφύτευσης
οστεοχόνδρινων μοσχευμάτων, που φέρεται υπό τον αγγλικό όρο mosaicplasty, αφορά είτε:
1. την λήψη οστεοχόνδρινων κυλίνδρων από τον ίδιο ασθενή (αυτομόσχευμα) από αρθρικές περιοχές χαμηλής ή μηδενικής φόρτισης
και την εμφύτευσή τους σε περιοχές με χόνδρινη βλάβη, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ένας ή περισσότεροι οστεοχόνδρινοι κύλινδροι, που συμπεριλαμβάνουν την χόνδρινη βλάβη,
2. την εμφύτευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων, που έχουν ληφθεί από
πτωματικούς δότες (αλλομόσχευμα) σε περιοχές με χόνδρινη βλάβη,
αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ένας ή περισσότεροι οστεοχόνδρινοι
κύλινδροι, που συμπεριλαμβάνουν την χόνδρινη βλάβη.
Βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η εμφύτευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων με υάλινο χόνδρο.
Οι ενδείξεις και προυποθέσεις γιά την εν λόγω τεχνική, όπως αυτές
έχουν περιγραφεί από τον Hangody και συνεργάτες (Hangody et al,
JBJS 86-A 2004) είναι:
1. εντοπισμένες χόνδρινες ή/και οστεοχόνδρινες βλάβες σε περιοχές
φόρτισης,
2. ηλικία μικρότερη των 50 ετών,
3. διάμετρος της βλάβης μεταξύ 1 και 4 τετραγωνικών εκατοστών,
4. ταυτόχρονη ή προηγηθείσα αντιμετώπιση αστάθειας, μηνισκικών
βλαβών ή/και μη φυσιολογικού άξονα φόρτισης,
5. συνεργασιμότητα του ασθενούς.

Αντενδείξεις (Hangody et al, JBJS 86-A 2004, Bös et al, Arthroskopie 2000) αποτελούν η λοίμωξη, η ύπαρξη κακοήθειας, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η γενικευμένη αρθρίτιδα, οστεοχόνδρινες βλάβες
βαθύτερες από 10 χιλ., καθώς και χόνδρινες βλάβες και των δύο αρθρικών επιφανειών (kissing lesions).
Η τεχνική απαιτεί συγκεκριμένα εργαλεία, που είναι κοίλοι κόπτοντες
κύλινδροι διαφόρων διαμέτρων, με τους οποίους κατ΄αρχάς αφαιρείται
η περιοχή της χόνδρινης βλάβης, η οποία στη συνέχεια πληρούται από
οστεοχόνδρινους κύλινδρους μεγαλύτερης διαμέτρου, είτε αυτόλογους,
είτε ετερόλογους, έτσι ώστε αυτοί να «σφηνώσουν» στην περιοχή της
βλάβης, χωρίς χρήση πρόσθετων υλικών καθήλωσης (Barber et al,
Arthroscopy 2006). Γιά την αφαίρεση και τοποθέτηση των κυλίνδρων
δεν χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα, παρά μόνο σφυρί, γιά να αποφεύγονται κυτταρικές νεκρώσεις από υψηλές θερμοκρασίες, ενώ όσο
πιό μεγάλης διαμέτρου κυλίνδρους χρησιμοποιούμε, τόσο πιό σταθεροί
είναι μετεγχειρητικά (Kordas et al, Arthroscopy 2006). Σε περίπτωση,
που χρησιμοποιούμε αυτόλογους κυλίνδρους, η λήψη τους γίνεται από
την άνω και έξω ακμή του έξω μηριαίου κονδύλου ή από την άνω και
έξω περιοχή της μεσοκονδύλιας εντομής. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει
και λήψη από τις αρθρικές επιφάνειες μεταξύ περόνης και έξω κνημιαίου κονδύλου. Φαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η πλήρωση του κενού, που δημιουργείται μετά από λήψη αυτόλογων
κυλίνδρων (Bobic Orthopäde 2004). Η επιτυχία της τεχνικής είναι συνάρτηση του σωστού προσανατολισμού των οστεοχόνδρινων κυλίνδρων,
προκειμένου να έχουμε μιά ομαλή και λεία επιφάνεια μετεγχειρητικά.
Μετεγχειρητική πορεία – Αποτελέσματα
Ο ασθενής θα πρέπει να αποφύγει τελείως την φόρτιση γιά 3 εβδομάδες, ενώ γιά άλλες 3-4 εβδομάδες θα πρέπει να φορτίσει μερικώς.
Πλήρης φόρτιση επιτρέπεται μετά την 6η εβδομάδα, ενώ πλήρεις αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπονται μετά τον 4ο μήνα.
Ως επιπλοκές της τεχνικής έχουν αναφερθεί ύδραρθρα, άλγος και
εμπλοκές της άρθρωσης, νεκρώσεις εμφυτευμάτων, ύπαρξη ελεύθερων
σωμάτων, ασταθή μοσχέυματα, κατάγματα δότριας περιοχής και κακός
προσανατολισμός των εμφυτευμάτων (Imhoff et al Orthopäde 1999,
Bobic Orthopäde 1999, Boes et al Arthroskopie 2000, Koulalis et al
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004) καθώς και υπερτροφία
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ινόχονδρου στις δότριες περιοχές (La Prade et al Arthroscopy 2004).
Οι μέθοδοι, που αξιολογούνται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης
τεχνικής συμπεριλαμβάνουν: την υποκειμενική και κλινική αξιολόγηση,
την απεικονιστική εκτίμηση καθώς και την ιστολογική αξιολόγηση.
Όσον αφορά την υποκειμενική και κλινική αξιολόγηση, φαίνεται
ότι τα καλά έως εξαιρετικά αποτελέσματα είναι σε ποσοστά άνω του
75% γιά μετεγχειρητική παρακολούθηση άνω των 4 ετών. Ενδεικτικά
αναφέρονται αποτελέσματα με μετεγχειρητική παρακολούθηση άνω
της 10ετίας από τον Hangody (Hangody et al JBJS-85A 2003), που
κυμαίνονται από 79% γιά την επιγονατιδομηριαία άρθωση και αγγίζουν
το 92% γιά τους μηριαίους κονδύλους. Παρόμοια είναι τα ποσοστά
και με την χρήση αλλομοσχευμάτων.
Προκειμένου για την απεικονιστική εκτίμηση, αυτή αξιολογείται σίγουρα
μετά τον 6ο μήνα και συνήθως μετά τον 12ο και μπορεί να δώσει φυσιολογικό οστικό σήμα (Herber et al, Röfo 2003). Πάντως σε μεγάλες μετεγχειρητικές παρακολουθήσεις φαίνεται, ότι υπάρχει παθολογικό σήμα μυελού
οστών ακόμα και 4 χρόνια μετεγχιρητικά (Chow et al Arthroscopy 2004).
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Η ιστολογική αξιολόγηση δείχνει παραμονή υάλινου χόνδρου στην
χόνδρινη επιφάνεια των εμφυτευμένων οστεοχόνδρνινων κυλίνδρων
με δημιουργία ινόχονδρου στον μεταξύ των κυλίνδρων χώρο, καθώς
και στην επιφάνεια μεταξύ χόνδρινης επιφάνειας των κυλίνδρων και
χόνδρου του δέκτη (Koulalis et al Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004, Barber et al Arthroscopy 2006).
Συμπέρασμα
Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η εμφύτευση υάλινου
χόνδρου με υποκείμενο υποχόνδριο οστούν σε περιοχή χόνδρινης
βλάβης, αφου αφαιρεθεί αντίστοιχος οστεοχόνδρινος κύλινδρος.
Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι όταν εμφυτεύεται αυτόλογος οστεοχόνδρινος κύλινδρος, γίνεται αναπόφευκτα χειρουργικό τραύμα στο
σημείο λήψεως με πιθανά μετεγχειρητικά υποκειμενικά και κλινικά
ενοχλήματα. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται αστοχία στον
σωστό προσανατολισμό του οστεοχόνδρινου κυλίνδρου με αποτέλεσμα
την μη σωστή λειτουργία του εμφυτεύματος.
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Π ΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010, 08.15 - 10.00
Aμφοτερόπλευρο κάταγμα διάφυσης μηριαίου σε ασθενή με χρόνια λήψη διφωσφονικών
Ν. Κορδαλής1, Γ. Γεωργιάδης1, Κ. Σταθόπουλος2, Σπ. Αλεξίου1, Κυρ. Στύλος1, Γρ. Σκαραντάβος2
1
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
2
Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Αθηνών «Αττικό»

Παρουσίαση περιστατικού με κατάγματα χαμηλής ενέργειας στην
υποτροχαντήριο περιοχή των μηριαίων, σε ασθενή με ιστορικό χρονίας
λήψης διφωσφονικών.
Μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα με πρόσφατο υποτροχαντήριο κάταγμα χαμηλής ενέργειας ΑΡ. μηριαίου 1,5 έτος μετά από παρόμοιο κάταγμα στο ΔΕ. μηριαίο που αντιμετωπίσθηκε με ενδομυελική ήλωση
και ιστορικό χρονίας λήψης διφωσφονικών. Συσχέτιση με το χρόνο
λήψης διφωσφονικών, ακτινολογικά χαρακτηριστικά του κατάγματος,
εκτίμηση της προόδου πώρωσης του κατάγματος μετά από ενδομυελική
ήλωση με γλυφανισμό καθώς και του ρυθμού οστικού μεταβολισμού.
Μετά από πρόωρη εμμηνόπαυση και δωδεκαετή λήψη αλεδρονάτης, η ασθενής παρουσίασε κάταγμα χαμηλής ενέργειας στην υποτροχαντήρια περιοχή του ΔΕ. μηριαίου αντιμετωπισθέν με ενδομυελική
ήλωση. Η ακτινολογική εκτίμηση των μετεγχειρητικών ακτινογραφιών
ανέδειξε γρήγορη πώρωση του κατάγματος από τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα. Ακολούθως τροποποιήθηκε η αντιοστεοπορωτική αγωγή

με αντικατάσταση της αλεδρονάτης από ιμπαντρονάτη.
Το πρόσφατο κάταγμα είχε τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται για τα κατάγματα αυτού του τύπου, με εντυπωσιακά παχύ
φλοιό στη διάφυση του οστού και με μηχανισμό που προϋποθέτει ελάχιστη ενέργεια (στροφική κίνηση σε όρθια στάση χωρίς πτώση).
Μετά από ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό ακολούθησε γρήγορη
πώρωση του κατάγματος (σχεδόν ένα μήνα μετά την ήλωση). Ο έλεγχος
του οστικού μεταβολισμού 3 μήνες μετά το κάταγμα, επιβεβαίωσε οριακά χαμηλό ρυθμό οστικής εναλλαγής (διακοπή των διφωσφονικών
έγινε άμεσα μετά το νέο κάταγμα). Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να
λάβουμε οστικές βιοψίες, μετά από άρνηση της ασθενούς κι έτσι η
έναρξη της αναβολικής αντιοστεοπορωτικής αγωγής έγινε χωρίς αυστηρή τεκμηρίωση.
Η ταχεία πώρωση του κατάγματος πρέπει να συσχετιστεί ασφαλώς
και με τον έντονο γλυφανισμό κατά την οστεοσύνθεση όπως και με τον
τύπο της οστεοσύνθεσης.

Προτεινόμενο διαγνωστικό και θεραπευτικό πρωτόκολλο οστεοπόρωσης σε ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας
Ι. Διονυσιώτης1, Ε. Τριανταφύλλου2, Δ. Σταυριανάκης3, Μ. Γεωργανάς3, Α. Κώτης 3, Ι. Κλιάφας4
1
Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
2
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
3
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα & Τμήμα Υπολογιστικής-Μαγνητικής Τομογραφίας,
4
Νευρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος

Παρά τον αυξημένο αριθμό παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με
σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες
σχετικά με τις μετρήσεις οστικής πυκνότητας και επιπλέον δεν υφίσταται
ουσιαστικά σύστημα κατάταξης ανάλογο αυτού για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε πως θα ήταν πιο δόκιμο
να χρησιμοποιείται ο όρος χαμηλή οστική μάζα αντί του όρου οστεοπόρωση ή οστεοπενία και επίσης να λαμβάνεται υπόψη και το Ζ-score
που λαμβάνεται από τη μέτρηση της οστικής πυκνομετρίας. Στη διεθνή
βιβλιογραφία όμως χρησιμοποιείται ο όρος οστεοπόρωση και οι ασθενείς κατατάσσονται σύμφωνα με τα κριτήρια κατά WHO για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Με βάση τη βιβλιογραφία αναφορικά με την οστεοπόρωση στην
ΣΚΠ προτείνουμε ένα διαγνωστικό και θεραπευτικό πρωτόκολλο εκτίμησης και αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης σε χρόνιους παραπληγικούς ασθενείς.
Η διαγνωστική εκτίμηση για οστεοπόρωση οφείλει να περιλαμβάνει:
• το ιστορικό του ασθενούς (συνοδές παθήσεις-επιπλοκές, χρήση φαρμάκων-κορτικοστεροειδών, αλκοόλ, κάπνισμα και πληροφορίες σχετικά
με τη διάρκεια της βλάβης, την κινητοποίηση, τη χρήση βοηθημάτων),
• ανθρωπομετρικές παραμέτρους (ηλικία, δείκτη μάζας σώματος),
• κλινική εξέταση (κλινική εκτίμηση κινητικότητας-λειτουργικότητας
και σπαστικότητας),
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• απεικονιστικό έλεγχο (μέτρηση οστικής πυκνότητας με DXA στη
σπονδυλική στήλη, στο ισχίο ή/και p QCT στην κνήμη),
• ορμονολογικό έλεγχο, βιοχημικό έλεγχο (δείκτες οστικής εναλλαγής
αίματος και ούρων).
Η θεραπεία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση οστεοπόρωσης και την
πρόληψη των επικείμενων καταγμάτων και δύναται να περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
1) Φαρμακευτική θεραπεία με διφωσφονικά που έχουν μελετηθεί σε
ασθενείς με βλάβες εγλεφάλου και νωτιαίου μυελού και είχαν θετικές επιδράσεις στις οστικές παραμέτρους.
2) Χρησιμοποίηση συμπληρωμάτων ασβεστίου (υπό παρακολούθηση
δεικτών νεφρικής λειτουργίας) και βιταμίνης D.

3) Συμβουλευτική αναφορικά με την πάθηση, τις ιδιαιτερότητές της σε
αυτή την ομάδα πληθυσμού και την αναγνώριση καταγμάτων.
4) Εκπαίδευση στην πρόληψη-αποφυγή των πτώσεων.
5) Πρόγραμμα κινησιοθεραπείας που να εμπεριέχει:
α) την αποφυγή περιορισμού του εύρους των κινήσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμό της κινητικότητας,
β) φόρτιση του αξονικού σκελετού με σκοπό τη μείωση της οστικής
απώλειας,
γ) επανεκπαίδευση ορθοστάτησης και θεραπευτική βάδιση με ορθώσεις,
δ) χρήση ειδικού ποδηλάτου ενεργοπαθητικής κινητοποίησης.
6) Διαιτητικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου και των δεικτών θρέψης.

Οστεοπόρωση από τη φαρέτρα του ορθοπαιδικού στο στόχαστρο του οδοντίατρου
Α. Αποστολοπούλου, A. Γιατζίδης
MEDLAB Iατρικό Ινστιτούτο, Aθήνα

Η οστική απώλεια στο στοματογναθικό σύστημα (ΣΓΣ) είναι απόρροια
διαφόρων αιτιών (ηλικία, απώλεια δοντών, υπάρξη-έλλειψη προσθετικής αποκατάστασης, τοπικά γενικά νοσήματα) αλλά κατά κύριο λόγο
έχει συνδεθεί με την περιοδοντίτιδα και την απορρόφηση της φατνιακής
ακρολοφίας.
Οι πιθανές κλινικές εκδηλώσεις της οστεοπόρωσης στο ΣΓΣ είναι
έντονη επιταχυνόμενη οστική απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας
και περιοδοντική νόσος, μη φλεγμονώδους αιτιολογίας, που οδηγεί
σε απώλεια των δοντιών.
Υλικό: Το υλικό της έρευνας αποτέλεσαν εκατό μετεμηνοπαυσιακές
Ελληνίδες ηλικίας 50-65 ετών, (μέσος όρος 57 έτη). Στα άτομα του
δείγματος πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές μετρήσεις της οστικής πυκνότητας της ΟΜΣΣ και της κάτω γνάθου με την μέθοδο DEXA. Aναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογία για την μέτρηση της κάτω γνάθου.
Αποτελέσματα:
• Η ύπαρξη υψηλής οστικής πυκνότητας στις γνάθους και στο σκελετό

συνδυάζεται με μικρότερη απώλεια δοντιών, ακόμη και όταν υπάρχουν βαθείς θύλακοι.
• Οι οστεοπορωτικές γυναίκες έχουν χαμηλότερη οστική πυκνότητα
τόσο στις γνάθους όσο και στον υπόλοιπο σκελετό.
• Χαμηλή οστική πυκνότητα στο σκελετό προδιαθέτει σε ταχεία απορρόφηση της νωδής φατνιακής ακρολοφίας.
Συμπεράσματα: Η οστεοπόρωση, το πιό κοινό από τα μεταβολικά
νοσήματα των οστών, που προσβάλει μεγάλο αριθμό μετεμηνοπαυσιακών
γυναικών και ηλικιωμένων ατόμων, φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπενίας στο ΣΓΣ. Ο οδοντίατρος,
με την ανίχνευση και την ευαισθητοποίηση ασθενών υψηλού κινδύνου
για την εμφάνιση οστεοπόρωσης, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο
τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη διάγνωση του νοσήματος.
Από πλευρά καθαρά οδοντιατρικής περίθαλψης η καλή στοματική
υγιεινή και η διατήρηση των δοντιών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση υψηλής οστικής μάζας και την απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΓΣ.

Πρόγραμμα αποκατάστασης που συμβάλλει στη θεραπευτική προσέγγιση και την πρόληψη των
επιπλοκών στην οστεοπόρωση
Ι. Διονυσιώτης
Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος

Η οστεοπόρωση ορίζεται ως η σκελετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική αντοχή προδιαθέτοντας ένα άτομο σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Η σύγχρονη θέση της Αποκατάστασης
είναι πως η πρόληψη και η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης δεν πρέπει
να επικεντρώνεται μόνο στα οστά, διότι αγνοούνται η μυϊκή λειτουργία
και η ισορροπία, στοιχεία που συνδέονται απευθείας με την πάθηση,
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αφού προφυλάσσουν από τις πτώσεις και τα κατάγματα.
Η αξιολόγηση του οστεοπορωτικού ασθενούς αρχίζει με το ιστορικό
που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για
οστεοπόρωση. Επιπλέον εξετάζεται η φυσική, λειτουργική, ψυχολογική
και κοινωνική κατάσταση του ασθενούς.
Προτού ξεκινήσει η θεραπευτική προσέγγιση εκτιμάται η διατροφική
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κατάσταση και η φαρμακευτική αγωγή της οστεοπόρωσης και των συνοδών παθήσεων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται εξατομικευμένη εκπαίδευση για την πραγματοποίηση των καθημερινών
δραστηριοτήτων με ασφάλεια σε άτομα που ανήκουν σε πληθυσμούς
αυξημένου κινδύνου για οστεοπόρωση. Η εκπαίδευση ακολούθως περιλαμβάνει απλές ασκήσεις φόρτισης που βοηθούν στη διατήρηση της
φυσικής κατάστασης και της οστικής μάζας σε ηλικιωμένους και γενικότερα σε άτομα με χαμηλή οστική πυκνότητα.
Επιπλέον, ανάλογα με τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου προστίθενται ασκήσεις αντίστασης που είναι ευεργετικές για
τους μυς και την οστική δύναμη. Βοηθήματα για τη βάδιση και εργοθεραπευτικά βοηθήματα είναι απαραίτητα όπου υπάρχουν κινητικά ελλείμματα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της ισορροπίας καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες προτείνονται αεροβικές ασκήσεις
φόρτισης, ασκήσεις αντίστασης, ισορροπίας και επιπλέον ασκήσεις
σωστής στάσης και ευλυγισίας σε συνδυασμό με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και τις διατροφικές οδηγίες.
Δεδομένου της στενής αλληλεπίδρασης μεταξύ οστεοπόρωσης και
πτώσεων, η πρόληψη του κατάγματος πρέπει να στηρίζεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την οστική δύναμη αλλά και παράγοντες κινδύνου για πτώσεις. Τα κατάγματα αποτελούν τη σοβαρότερη επιπλοκή
της οστεοπόρωσης και δύναται να προληφθούν με παρεμβάσεις στα
επίπεδα της εκπαίδευσης, της τροποποίησης του περιβάλλοντος, των
βοηθημάτων και της εκμάθησης ασκήσεων που μειώνουν τις πτώσεις

και τα κατάγματα από πτώση. Επίσης η ενδυνάμωση των ραχιαίων
μυών δε διατηρεί μόνο την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη
αλλά μειώνει τον κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων.
Η Αποκατάσταση μετά σπονδυλικό κάταγμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στη σωστή στάση και μηχανική του σώματος με στόχο τη μείωση
της κύφωσης και την ασφάλεια κατά την εκτέλεση των καθημερινών
δραστηριοτήτων με σύγχρονη ενδυνάμωση των εκτεινόντων μυών της
ράχης. Στόχο αποτελεί η μείωση του πόνου, η βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Η χρησιμοποίηση σύγχρονων ορθώσεων της σπονδυλικής στήλης έχει αποδειχθεί πως συμβάλλει στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση της στάσης όμως θα
πρέπει η εφαρμογή τους να γίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό κατά περίπτωση. Η συντηρητική
ανακούφιση του πόνου του σπονδυλικού κατάγματος μπορεί να βοηθηθεί από ειδική φαρμακευτική αγωγή καθώς και εφαρμογή κατάλληλων φυσικών μέσων και υδροθεραπείας.
Η πρόληψη των καταγμάτων ισχίου περιλαμβάνει την ταυτοποίηση
και αντιμετώπιση πιθανών αιτίων πτώσης, προγράμματα ασκήσεων
ισορροπίας, συντονισμού και ενδυνάμωσης μυών του ισχίου. Μετά
από κάταγμα ισχίου είναι απαραίτητα μακροχρόνια συνήθως προγράμματα Αποκατάστασης που πρέπει να ξεκινούν άμεσα μετά το χειρουργείο. Η επιτυχία της Αποκατάστασης μετά το κάταγμα του ισχίου έγκειται
στην αναστροφή της λειτουργικής εξασθένησης και την επιστροφή του
ασθενή στο υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας βελτιώνοντας ταυτόχρονα
τη γενική ποιότητα ζωής.

Συσχέτιση μεταξύ αντιπονεκτίνης, οστικής μάζας και δεικτών οστικού μεταβολισμού σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Ρ. Τέντα1, Μ. Κοντογιάννη1, Ν. Γιαννακούρης2
1
Τμήμα Επ. Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα
2
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα

Σκοπός: Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η αντιπονεκτίνη πιθανώς
εμπλέκεται στον οστικό μεταβολισμό, σημαντικό ρόλο στον οποίο διαδραματίζουν η οστεοπροτεγερίνη (OPG), ο RANKL και ο IGF-1. Σκοπός
της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ αντιπονεκτίνης, οστικής μάζας και των παραπάνω δεικτών οστικού μεταβολισμού κατά τη
μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 81 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (ηλικίας 54,6±4,4 ετών) εκ των οποίων 43 ήταν οστεοπενικές/οστεοπορωτικές. Μετρήσεις οστικής μάζας [ολική περιεκτικότητα οστών σε ανόργανα στοιχεία (ΤΒΒΜC) και οστική πυκνότητα
οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (BMDL2-L4)] πραγματοποιήθηκαν
με απορρoφησιoμετρία ακτίνων-Χ διπλής ενέργειας. Στον ορό προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις αντιπονεκτίνης, IGF-1, OPG και RANKL
(Elisa). Η ύπαρξη συσχετίσεων εξετάστηκε σε υποδείγματα πολλαπλής
παλινδρόμησης, μετά από έλεγχο για διάφορους συγχυτικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος, το κάπνισμα, η σω-

ματική δραστηριότητα και η ινσουλίνη ορού.
Αποτελέσματα: Καμία συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε μεταξύ επιπέδων
κυκλοφορούσας αντιπονεκτίνης και ΤΒΒΜC ή BMDL2-L4. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις αντιπονεκτίνης συσχετίζονταν σημαντικά με τις συγκεντρώσεις
OPG (rs=0,325, P=0,003) και IGF-1 (rs=-0,505, P<0,001) και παρουσίαζαν
μία τάση θετικής συσχέτισης με το λόγο OPG/RANKL (rs=0,188, P=0,09).
Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης φανέρωσε ότι η αντιπονεκτίνη συσχετίζεται θετικά με την OPG (β=0.070, P=0.02) και αρνητικά
με τον IGF-1 (β=-0.013, P<0.001). Υποδείγματα λογιστικής παλινδρόμησης
έδειξαν πως η ηλικία, ο IGF-1 και ο λόγος OPG/RANKL ήταν οι μόνοι παράγοντες που σχετίζονταν ανεξάρτητα (P≤0.05) με τον κίνδυνο οστεοπενίας/οστεοπόρωσης στο δείγμα των γυναικών της μελέτης.
Συμπεράσματα: Η αντιπονεκτίνη δεν σχετίζεται με την οστική μάζα,
παρουσιάζει όμως σημαντική αρνητική συσχέτιση με τον IGF-1 και θετική με την OPG στη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο, σχέση που αξίζει
να διερευνηθεί περαιτέρω.
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Σύνδρομο Mc Cune Albright: Εκτίμηση της οστικής αντοχής με χρήση περιφερικής ποσοτικής
αξονικής τομογραφίας (peripheral Quantitative Computed Tomography - pQCT) κνήμης
Ε. Ατσάλη1, Κ.Δ. Σταθόπουλος2, Π. Κατσιμπρή2, Ε. Μετάνοια2, Α. Παπαδοπούλου1, Α. Παπαδημητρίου1, Π. Νικολαῒδου1,
Α.Β. Ζούμπος2, Γρ. Σκαραντάβος2
1 η
3 Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
2
Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, 1η Ορθοπεδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
«Αττικόν», Αθήνα

Στόχος: Εκτίμηση της οστικής αντοχής και της θεραπευτικής ανταπόκρισης σε 14χρονο κορίτσι με σύνδρομο Mc Cune Albright.
Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός 14χρονου κοριτσιού που προσήλθε στο τμήμα μας πριν από 3 χρόνια λόγω
κυστικών βλαβών ινώδους δυσπλασίας (δεξί βραχιόνιο και μηριαίο
οστό, δεξιά κνήμη, οστά κρανίου), πρόωρης ήβης (σε ηλικία 7.5 ετών)
και καφεγαλακτόχροων κηλίδων (κατώτερη κοιλιακή χώρα). Η διάγνωση τέθηκε βάση κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων (ακτινογραφίες,MRI) και επιβεβαιώθηκε με γενετικό έλεγχο (ετερoζυγωτία
για την μετάλλαξη c.601C>T στο εξώνιο 8 του γονιδίου GNAS1). Τον
Νοέμβριο του 2006 έγινε έναρξη θεραπείας με ενδοφλέβια χορήγηση
αρχικά παμιδρονάτης και στη συνέχεια ζολενδρονικού οξέος. Πραγματοποιήθηκε περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (p QCT-STRATEC XCT-2000 scanner,Stratec Medizintechnik, Pforzheim, Germany)
δεξιάς και αριστερής κνήμης πριν (2006) και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Λήφθηκαν 3 τομές (1 χιλιοστό έκαστη) για κάθε κνήμη
(4%,14% και 38% του μήκους της κνήμης). Η τομή 38% της δεξιάς
κνήμης αποτελεί την περιοχή εντόπισης των κυστικών βλαβών. Σε
κάθε τομή υπολογίστηκε η μάζα του σπογγώδους (TrabCont) και φλοιώδους οστού (CortCont), η πυκνότητα του σπογγώδους (trabecular
density-TrabDens)και φλοιώδους οστού (cortical densitiy-CortDens)
και, στις τομές 14 και 38%, οι δείκτες αντοχής του οστού (Stress
Strength Indexes-SSIs). Συγκρίναμε τις τιμές των μεταβλητών αυτών
ανάμεσα στη δεξιά και αριστερή κνήμη πριν την έναρξη και κατά τη

διάρκεια της θεραπείας. Προσδιορίστηκαν επίσης οι αλλαγές στις μεταβλητές αυτές σε κάθε κνήμη κατά τη διάρκεια της θεραπείας (% ποσοστό επί της αρχικής τιμής).
Αποτελέσματα: Στην τομή 38% η πυκνότητα του φλοιώδους οστού
στη δεξιά κνήμη ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή
στην αριστερή κνήμη τόσο πριν την έναρξη της θεραπείας [CortDens
δεξιά 916.53 mg/cm3 vs CortDens αριστερά 1154.47mg/cm3, 20,62%] όσο και κατά τη διάρκεια αυτής. Οι τιμές οστικής αντοχής
(SSIs)στην ίδια τομή (38%) ήταν επίσης μειωμένες τόσο πριν την έναρξη
της θεραπείας (SSI δεξιά 941 vs SSI αριστερά 1110,35, -15,22%)όσο
και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Όλες οι παράμετροι (μάζα ,πυκνότητα, αντοχή) αυξήθηκαν στην τομή 38% και στις δύο κνήμες μεταξύ
2006-2009 με τη χορήγηση διφωσφονικών: CortCont αριστερά (2.85
vs 3.18 g/cm, +10.37%), CortDens αριστερά (1154.47 vs 1247.57
mg/cm³,+8.05%), SSI αριστερά (1110.35 vs 1236.30, +11.35%),
CortCont δεξιά (2.13 vs 2.27 g/cm, +6.6%), CortDens δεξιά (916.53
vs 1022.16 mg/cm³, +11.5%), SSI δεξιά (941.14 vs 1151.67,+22%).
Aνάλογες αλλαγές παρατηρήθηκαν και στις υπόλοιπες μετρήσεις pQCT.
Συμπεράσματα: 1) Με την τρισδιάστατη πυκνομετρία μπορούμε
να εκτιμήσουμε πρακτικά τις παραμέτρους του σπογγώδους οστού και
να δούμε την απώλεια του φλοιώδους οστού που χαρακτηρίζει το σύνδρομο Μc Cune Albright. 2) Η ενδοφλέβια χορήγηση διφωσφονικών
οδήγησε σε αύξηση των παραμέτρων μάζας και οστικής αντοχής σε
παιδί με Mc Cune Albright.

Oξείες αλλαγές στο ρυθμό οστικής ανακύκλωσης σε άρρενες δρομείς μεγάλων αποστάσεων
(υπερμαραθώνιος)
Λ. Λεωνίδου1, Α. Τσεκούρας1, Α. Θεοδωροπούλου1, Σ. Μαραγκός2, Γ. Μαρκαντές1, Α. Φαλτάκα1, Ε. Λαμπροπούλου1,
Ν. Ρούπας3, Ι. Παπασωτηρίου4, Α. Μιχαλακάκου4, Ε. Χαντζή4, Γ. Μαστοράκος5, Ι. Δανιήλ1, Ε. Μάμαλη1, Α.Γ. Βαγενάκης1,
Ν.Α. Γεωργόπουλος3, Κ.Β. Μάρκου1
1
Παθολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
2
Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
3
Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
4
Βιοχημικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Αγ. Σοφία», Αθήνα
5
Ενδοκρινολογική Μονάδα Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Εισαγωγή: Η φυσική άσκηση γενικά αποτελεί ευεργετικό παράγοντα στην ανάπτυξη της οστικής μάζας. H εντατική άσκηση των δρομέων μεγάλων αποστάσεων έχει συνδεθεί με ευεργετικά αλλά και βλαπτικά αποτελέσματα στην ισορροπία της οστικής ανακατασκευής.
114 Oστούν

Σκοπός: Η διερεύνηση των οξέων αλλαγών στο ρυθμό οστικής
ανακύκλωσης, όπως αυτή εκτιμάται με το προσδιορισμό των δεικτών
του οστικού μεταβολισμού σε ενήλικες άρρενες αθλητές μεγάλων αποστάσεων (υπερμαραθώνιος).
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Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε 20 άρρενες δρομείς, μέσης
ηλικίας 47.3±8.6 ετών, που έλαβαν μέρος στον υπερμαραθώνιο Νεμέα-Ολυμπία (απόσταση 180km, μέση διάρκεια 26h). Δείγματα φλεβικού αίματος ελήφθησαν το πρωί 4 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα
και αμέσως μετά τον τερματισμό των δρομέων. Οι ορμονικοί προσδιορισμοί έγιναν με ανοσοχημειοφωταύγεια και με μέθοδο ELISA και οι
βιοχημικοί με συμβατικές μεθόδους.
Αποτελέσματα: (Πίνακας).
Συμπέρασμα: Η εντατική και παρατεταμένη άσκηση σε δρομείς
μεγάλων αποστάσεων προκαλεί οξέως δραματική αύξηση του ρυθμού
οστικής ανακύκλωσης. Η κλινική σημασία των αλλαγών αυτών χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Ca αίματος(mgr/dl)
Αλβουμίνες(gr/dl)
B-Cross laps(ng/ml)
TP1NP(ng/ml)
VIT D(ng/ml)
PTH(pg/ml)
OPG (pmol/L)
RANKL(ng/ml)

Προ
10.06+0.36
4.17+0.21
0.25+0.16
40.89+21.213
57.49+9.97
29.89+15.67
3.41+1.47
0.029+0.12

Μετά
10.46+0.56
4.82+0.23
0.32+0.16
29.11+11.56
39.32+9.23
47.14+29.05
7.60+3.00
1,00+3.59

p<0.05
p<0.001
p=0,09
p<0.001
p<0.01
p<0.01
p<0,0001
n.s.

Οστική πυκνότητα και δείκτες οστικού μεταβολισμού σε παιδιά και εφήβους με β-μεσογειακή
αναιμία
Ε. Αθανασοπούλου1, Α. Τζαγκαράκη1, A. Δουλγεράκη2, Ε. Βοσκάκη1, Φ. Καραμπάτσος2, Χ. Φραγκοδημήτρη2, Ζ. Ιουσέφ2,
Ι. Μονόπολης1, Ε. Νικολοπούλου1, Αικ. Γεωργακοπούλου1, Α. Χατζηλιαμή2, Μ. Καράγιωργα2
1
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
2
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Β΄ Παθολογικού Τομέα, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Σκοπός: Η διαταραχή του οστικού μεταβολισμού αποτελεί μια από τις
κυριότερες επιπλοκές της ομόζυγης β-μεσογειακής αναιμίας (β-ΜΑ).Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση της οστικής πυκνότητας (ΟΠ) και
των δεικτών οστικού μεταβολισμού σε παιδιά και εφήβους με β-ΜΑ.
Υλικό: Μελετήθηκαν 33 παιδιά και έφηβοι με β-ΜΑ, 17 κορίτσια και
16 αγόρια, με μέση ηλικία 13,67±3,43 έτη (εύρος 5,75-19 έτη), που
μεταγγίζονταν συστηματικά και λάμβαναν θεραπεία αποσιδήρωσης.
Μέθοδος: Η οστική πυκνότητα μετρήθηκε στην οσφυïκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης με τη μέθοδο DEXA, ενώ ελήφθησαν δείγματα τρίωρης πρωινής συλλογής ούρων και αίματος προκειμένου να προσδιοριστούν οι δείκτες οστικής αποδόμησης (Ca/Cr, δεοξυπυριδολίνη/Cr στα
ούρα) και οστικής σύνθεσης (αλκαλική φωσφατάση, οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης, οστεοκαλσίνη, καρβοξυτελικό άκρο του προπε-

πτιδίου του προκολλαγόνου τύπου Ι στο αίμα).
Αποτελέσματα: 12 από τους ασθενείς είχαν φυσιολογική ΟΠ με Zscore >-1,0 (Α ομάδα), ενώ 15 είχαν μειωμένη ΟΠ με Z-score <-2,0
(Β ομάδα). Στην Α ομάδα υπήρχε στατιστικά σημαντική (ΣΣ) θετική συσχέτιση των δεικτών οστικής αποδόμησης με τους δείκτες οστικής σύνθεσης (p<0,05), ενώ στη Β ομάδα οι δείκτες οστικής αποδόμησης δεν
εμφάνισαν ΣΣ συσχέτιση με τους δείκτες οστικής σύνθεσης (p>0,05),
εκτός της οστεοκαλσίνης (p<0,05).
Συμπεράσματα: Στα παιδιά με β-ΜΑ και φυσιολογική ΟΠ η αύξηση
της οστικής αποδόμησης συνυπήρχε με αυξημένη οστική σύνθεση.
Αντίθετα, στα παιδιά με μειωμένη ΟΠ η αυξημένη οστική αποδόμηση
δεν συνυπήρχε με αυξημένη οστική σύνθεση, αν και υπήρχαν ενδείξεις
οστεοβλαστικής δραστηριότητας.

Επίδραση της διετούς χορήγησης ρανελικού στροντίου σε παραμέτρους οστικής αντοχής
γυναικών με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση.
Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία κνήμης (pQCT)
Κ.Δ. Σταθόπουλος¹, Π. Κατσιμπρή¹, Ε. Μετάνια¹, Ε. Ατσάλη², Ε. Καταξάκη³, Λ. Παπάς¹, Α.Β. Ζούμπος¹, Γ. Σκαραντάβος¹
1
Μονάδα Μεταβολισμού Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2 η
3 Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
3
Ρευματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Σκοπός: Εξετάσαμε την επίδραση διετούς χορήγησης ρανελικού
στροντίου σε παραμέτρους της οστικής αντοχής γυναικών με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, χρησιμοποιώντας pQCT κνήμης.

Υλικό και Mέθοδος: Ανασκοπήσαμε τους φακέλους 32 γυναικών
με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση που έλαβαν 2 g ρανελικού στροντίου καθημερινά per os για δυο έτη μεταξύ 2007-2009. Κριτήρια εισαOστούν 115
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γωγής: 1) ηλικία>50 ετών, 2) εμμηνόπαυση> 2 έτη, 3) Μέτρηση DXA
Σπονδυλικής Στήλης/Ισχίου με Tscore<-2,5, 4) Μέτρηση pQCT κνήμης
προ της χορήγησης του φαρμάκου και ανά έτος για 2 χρόνια. Κριτήρια
αποκλεισμού: 1) Δευτεροπαθής οστεοπόρωση, 2) Άλλα μεταβολικά νοσήματα, 3) Προηγούμενη λήψη οστεοπαραγωγικών φαρμάκων, 4) Κακοήθη νοσήματα. Στην pQCT ελήφθησαν 3 τομές στο 4% (σπογγώδες),
14% (υποφλοιώδες) και 38% (φλοιώδες οστούν) του μήκους κνήμης.
Σε κάθε τομή εξετάσαμε 15 παραμέτρους και ειδικά την ολική μάζα
(TOT_CNT), τη μάζα σπογγώδους (TRB_CNT), υποφλοιώδους
(SUBCRT_CNT) και φλοιώδους οστού (CRT_CNT), την ολική επιφάνεια
(ΤΟΤ_Α) καθώς και την επιφάνεια σπογγώδους (TRB_A), υποφλοιώδους
(CRTSUB_A) και φλοιώδους (CRT_A), το πάχος φλοιού (CRT_THK) και
το μήκος κνήμης. Στα αποτελέσματα έγινε διόρθωση με βάση το ατομικό
βάρος του στροντίου και στατιστική ανάλυση με t-test.
Αποτελέσματα: Οι γυναίκες είχαν μέσο όρο ηλικίας 64,3 έτη (52-77)
και μέσο μήκος κνήμης 352,14±65,03 mm. Στην τομή 14% παρατηρήθηκε

αύξηση ολικής μάζας (ΤΟΤ_CNT=181,04±21,51 vs 183,05±21,34,
p=0,006), μάζας υποφλοιώδους (SUBCRT_CNT= 168,64±19,58 vs
170,48±19,11, p=0,005), και φλοιώδους (CRT_CNT =62,91±18,58
vs 66,63±20,63, p=0,021). Στην τομή 38% παρατηρήθηκε αύξηση ολικής μάζας (TOT_CNT= 276,46±36,24 vs 278,94±35,71, p=0,09), μάζας υποφλοιώδους (SUBCRT_CNT= 205,86±25,60 vs 208,59±25,47,
p<0,000), και φλοιώδους (CRT_CNT= 160,09±31,19 vs 168,84±32,62,
p<0,000), καθώς και πυκνότητας φλοιώδους (CRT_DEN=
1192,46±14,50 vs 1203,15±17,05, p<0,000). Επίσης αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια φλοιώδους (CRT_A=134, 18±25,73
vs140,13±26,57, p<0,000) καθώς και το πάχος φλοιού
(CRT_THK=2,18±0,44 vs 2,28±0,46, p=0,001).
Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματά μας, η διετής καθημερινή χορήγηση ρανελικού στροντίου αυξάνει την οστική μάζα και πυκνότητα του φλοιώδους οστού καθώς και την επιφάνεια και το πάχος
του φλοιού σε ασθενείς με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση.

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010, 08.15 - 10.00
Συσχέτιση οστικής πυκνότητας, επιπέδων βιταμίνης D και κατανάλωσης γαλακτοκομικών
σε νέους άνδρες
Π. Κόκκορης, Κ. Χαντζιάρα, Ε. Χατζέλης, Α. Σκύρλας, Π. Μάκρας, Α. Παπαθεοδώρου
Ενδοκρινολογική Κλινική και Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης της οστικής πυκνότητας νέων υγιών ανδρών με τα επίπεδα της 25(ΟΗ) βιταμίνης D3, καθώς επίσης και η συσχέτιση της οστικής πυκνότητας με την εβδομαδιαία κατανάλωση γαλακτοκομικών προιόντων.
Υλικό και Μέθοδος: Μετρήθηκε η οστική πυκνότητα στο ισχίο και
στην ΟΜΣΣ σε 140 νέους άνδρες (ηλικίας 21 ως 50 ετών) με τη μέθοδο
DXA. Επίσης μετρήθηκαν τα επίπεδα της 25(ΟΗ) βιταμίνης D3, ενώ οι
εξετασθέντες συμπλήρωσαν και ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις
διατροφικές τους συνήθειες μεταξύ των οποίων και η εβδομαδιαία κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των εξετασθέντων ήταν 34.5±7.8
έτη. Η μέση τιμή της οστικής πυκνότητας στο ισχίο ήταν 1.09±0.14
g/cm² και στην ΟΜΣΣ (Ο2-Ο4) 1.28±0.13 g/cm². Τα επίπεδα της
25(ΟΗ) βιταμίνης D3 που μετρήθηκαν ήταν 25.2±12.8 ng/ml. H στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε στατιστικώς σημαντική θετική συ-

σχέτιση μεταξύ της οστικής πυκνότητας στο ισχίο και των επιπέδων της
25(ΟΗ) βιταμίνης D3 (r=0.26, p=0.002), και της οστικής πυκνότητας
στην ΟΜΣΣ και των επιπέδων της 25(ΟΗ) βιταμίνης D3 (r=0.23,
p=0.005). Επίσης υπήρχε στατιστικώς σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ εβδομαδιαίας κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων και οστικής πυκνότητας στο ισχίο (r=0.2, p=0.002), κάτι όμως που δεν βρέθηκε για την οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ.
Συμπέρασμα: Τα επίπεδα της 25(ΟΗ) βιταμίνης D3 έχουν συσχέτιση
και επηρεάζουν την οστική πυκνότητα και στα δύο σημεία του σκελετού
σε νέους υγιείς άνδρες. Η μέση τιμή των επιπέδων της 25(ΟΗ) βιταμίνης D3 στον πληθυσμό των νέων ανδρών που μελετήσαμε ήταν
απροσδόκητα χαμηλή και στα επίπεδα της ανεπάρκειας. Τέλος η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων φαίνεται να έχει σχέση με την
οστική πυκνότητα του ισχίου, όχι όμως και με την οστική πυκνότητα
της σπονδυλικής στήλης.

Η επίδραση σπονδυλικών ορθώσεων στη δύναμη του κορμού, στη ραχιαλγία σε μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυναίκες και η συμμόρφωση στη χρήση τους
Ι. Διονυσιώτης1,2, Γ. Μίχας1, Α. Γαλανός1, Γ. Λατσός2, Γ.Π. Λυρίτης1, Ν. Παπαϊωάννου1
1
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά
2
Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
116 Oστούν
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Σκοπός: Να διερευνηθεί η επίδραση των σύγχρονων σπονδυλικών
ορθώσεων λειτουργικής υπερέκτασης της σπονδυλικής στήλης (δύσκαμπτων και ελαστικών) στη δύναμη των ραχιαίων και των κοιλιακών
μυών, στη ραχιαλγία και στη συμμόρφωση στη χρήση των ορθώσεων.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε 2 έτη. Συμμετέχουν 50 περιπατητικές, κοινωνικά δραστήριες γυναίκες, ηλικίας >50 έτη με εγκατεστημένη σπονδυλική οστεοπόρωση ή/και κύφωση >55 μοίρες. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 3
ομάδες γυναικών. Η ομάδα Α (ν=20) περιλαμβάνει γυναίκες που φορούν τις δύσκαμπτες (rigid) ορθώσεις spinomed, spine-x και η ομάδα
Β (ν=20) τις ελαστικές (multifunctional) spinomed active, osteomed
για 12 μήνες. Αντίστοιχα η ομάδα ελέγχου (ν=10) περιλαμβάνει γυναίκες με κατάγματα ίδιας ηλικίας που δεν χρησιμοποίησαν όρθωση.
Οι γυναίκες των ομάδων Α και Β υποχρεούνται να φορούν την όρθωση
τουλάχιστον 2 ώρες/ημέρα. Όλες οι συμμετέχουσες λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για οστεοπόρωση. Πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, μετρήθηκε ισομετρικά η μέγιστη δύναμη των μυών
του κορμού (ραχιαίων και κοιλιακών) από καθιστή θέση με τα γόνατα
και τα ισχία λυγισμένα στις 90 μοίρες με το σύστημα ISO-RACK, (DIGIMAX, ΜechaTronic, Germany). Για την εκτίμηση του πόνου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα VAS. Επιπλέον οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης. Αποκλείστηκαν γυναίκες με διαταραχές που επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό, με σοβαρές εκφυλιστικές

παθήσεις, όπως για παράδειγμα βαριά οστεοαρθρίτιδα, με σκολίωση
και με νεοπλασίες.
Αποτελέσματα: Παρουσιάζονται αποτελέσματα που περιλαμβάνουν
ανθρωπομετρικές μετρήσεις (ηλικία, ύψος, βάρος, δείκτη μάζας σώματος-Δ.Μ.Σ.) και παραμέτρους δύναμης (F/Wκοιλιακών, F/Wραχιαίων) και
πόνου (VAS) σε γυναίκες της ομάδας Α (ν=10, χρήση όρθωσης spinomed) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (ν=10) και οι μεταβολές στις
παραμέτρους της ομάδας Α στη δύναμη των μυών του κορμού, και την
εκτίμηση του πόνου μετά από την 6μηνη χρήση της όρθωσης. Επιπλέον
παρουσιάζονται αποτελέσματα αναφορικά με τη συμμόρφωση των γυναικών σε όλα τα προαναφερθέντα είδη ορθώσεων.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν πως αναφορικά
με τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους οι γυναίκες της ομάδας ελέγχου
(ομάδα Γ) ήταν στατιστικά σημαντικά νεότερες και πονούσαν λιγότερο
στη ράχη. Δεν διέφεραν όμως στις υπόλοιπες παραμέτρους που εξετάστηκαν σε σχέση με τις γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκε η όρθωση.
Στις γυναίκες της ομάδας Α (spinomed) υπήρξε στατιστικά σημαντική
μείωση της ραχιαλγίας και αύξηση της δύναμης των μυών του κορμού.
Η συμμόρφωση ήταν 66% συνολικά (90% spinomed, 50% osteomed,
30% spine-x, 50% spinomed active). Τα πρόδρομα αυτά αποτελέσματα
ενισχύουν την άποψη πως η χρήση των σύγχρονων σπονδυλικών ορθώσεων αποτελεί μια αποτελεσματική μη-φαρμακολογική θεραπευτική
παρέμβαση στην οστεοπόρωση της σπονδυλικής στήλης.

Η συστηματική μαστοκυττάρωση ως αιτία οστεοπόρωσης σε νεαρή γυναίκα
(παρουσίαση περιστατικού)
Χ. Λιάκου1, Γ. Τροβάς1, Ε. Τέρπος2, Ν. Παπαϊωάννου1
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Νοσοκομείο Κ.Α.Τ.
2
Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

1

Αναφέρουμε την περίπτωση γυναίκας 46 ετών, η οποία προσήλθε
στο κέντρο μας με διαγνωσμένη σοβαρή εγκατεστημένη οστεοπόρωση
από πενταετίας, επί υπάρξεως αδιάγνωστης συστηματικής μαστοκυττάρωσης.
Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν μόνο άλγος στη ράχη και
περιορισμός των κινήσεων της σπονδυλικής στήλης, ως επακόλουθο
των υπαρχόντων συμπιεστικών σπονδυλικών καταγμάτων. Δεν υπήρχαν
δερματικές εκδηλώσεις της υποκείμενης νόσου. Εξαιτίας της σοβαρότητας της περίπτωσης, της μη απόκρισης στη θεραπεία επί πενταετίας,
και την προεμμηνοπαυσιακή εμφάνιση της οστεοπόρωσης κρίθηκε
επιτακτική η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης.

Πραγματοποιήθηκε εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος απέκλεισε
την πιθανότητα ύπαρξης μεταβολικόυ ή ενδοκρινολογικού υποκείμενου
νοσήματος. Η τρυπτάση ορού βρέθηκε ελαφρώς αυξημένη (12.8 μg/l,
φυσιολογικές τιμές <11.4 μg/l) ενώ η ισταμίνη στα ούρα 24-ώρου
είχε τιμή πολύ ανώτερη των φυσιολογικών επιπέδων (356 ug/g κρεατινίνης, φυσιολογικό εύρος τιμών 30-200). Ο έλεγχος συνεχίστηκε
με βιοψία μυελού των οστών και διαπιστώθηκε ότι η ασθενής πληρούσε
τα κριτήρια διαγνώσεως συστηματικής μαστοκυτταρώσης.
Συνεπώς η συστηματική μαστοκυττάρωση πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στη διαφορική διάγνωση περιπώσεων οστεοπόρωσης με ασυνήθιστη κλινική προβολή.
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O ρόλος του γλυκοζοεξαρτώμενου ινσουλινοτρόπου πεπτιδίου (GIP) στην αλληλεπίδραση μεταξύ
οστεοβλαστών και οστεοκλαστών
Μ. Γιαβροπούλου, Α. Βουλτσιάδου, Κ. Κώτσα, Ξ. Τσεκμεκίδου, Ι. Γιώβος
Tμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το γλυκοζοεξαρτώμενο ινσουλινοτρόπο πεπτίδιο (GIP) είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο μέρος της μεταγευματικής έκκρισης ινσουλίνης
από τα παγκρεατικά β-κύτταρα. Ιn vivo και in vitro πειράματα έχουν
δείξει ότι το GIP ασκεί θετική επίδραση και στον οστικό μεταβολισμό,
συνδέοντας την ενεργειακή παροχή με τον κύκλο οστικής εναλλαγής.
Υλικά και Μέθοδοι: Για την περαιτέρω μελέτη του ρόλου του GIP
στον οστικό μεταβολισμό μελετήσαμε τη δράση του πεπτιδίου στην έκφραση διαφόρων παραγόντων όπως ο M-CSF (Macrophage colonystimulating factor), η οστεοπροτεγερίνη (OPG), ο RANKL και οι εφρίνες
ΕphB2 και EphB4 στην οστεοβλαστική κυτταρική σειρά SaΟs2 και σε
πρωτογενείς οστεοβλάστες. Τα πειράματα διεξήχθησαν παρουσία και
απουσία μεταγευματικών επιπέδων γλυκόζης (9mM) σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις του GIP (1nM, 10nM, 100nM). Μελετήθηκε η έκφραση
των αντίστοιχων γονιδίων σε επίπεδο mRNA, με τη μέθοδο της real-

time PCR και σε επίπεδο πρωτεϊνών με τη μέθοδο Western Blot. Ως
σημείο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η προσθήκη ανασυνδυασμένης
ανθρώπειας παραθορμόνης (rhPTH) σε συγκέντρωση 50 nM.
Στατιστική ανάλυση: Η στατιστική ανάλυση των τιμών έγινε με τη
μέθοδο ANOVA (στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 16.0)
Αποτελέσματα: Η παρουσία του πεπτιδίου GIP είχε σημαντική επίδραση στους υπό εξέταση παράγοντες μόνο παρουσία μεταγευματικών
επιπέδων γλυκόζης. Συγκεκριμένα αύξησε σημαντικά την έκφραση
του παράγοντα M-CSF και της Eph B4 στις 2 ώρες, της OPG στις 4
ώρες, ενώ η έκφραση του RANKL ελαττώθηκε σημαντικά στις 2 ώρες.
Συμπέρασμα: Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν την πιθανή συμμετοχή του GIP στην αλληλεπίδραση μεταξύ οστεοβλαστών και οστεοκλαστών, δημιουργώντας έτσι ένα κύκλωμα ρύθμισης του οστικού μεταβολισμού από την εκάστοτε παροχή ενέργειας.

Η συσχέτιση των πολυμορφισμών της γενομικής περιοχής του υποδοχέα της βιταμίνης D με
την κορυφαία οστική πυκνότητα Ελλήνων ανδρών
Ι. Χαρόπουλος1, Μ. Σταθοπούλου2, Γ. Τροβάς1, Σ. Τουρνής1, Γ.Π. Λυρίτης1, Ν. Παπαϊωάννου1
1
Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων (Ι.Χ., Γ.Τ., Σ.Τ., Γ.Π.Λ., Ν.Π.), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ
2
Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής (Μ.Σ.), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Ο γενετικός προκαθορισμός της κορυφαίας οστικής
πυκνότητας κυρίως στους άνδρες δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. Φαίνεται να οφείλεται σε αρκετούς συχνούς γονιδιακούς πολυμορφισμούς,
οι οποίοι από μόνοι τους ξεχωριστά έχουν ασθενή επίδραση αλλά αντίθετα σημαντική όταν δρουν συνεργικά.
Σκοπός: Η τεκμηρίωση ή όχι της συνεισφοράς συγκεκριμένων γενομικών περιοχών του υποδοχέα της βιταμίνης D στον καθορισμό της
κορυφαίας οστικής μάζας σε ένα πληθυσμό νέων υγειών ανδρών. Η
μελέτη επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους πολυμορφισμούς ενός νουκλεοτιδίου (SNPs, single nucleotide polymosphisms) του γονιδίου του
υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) για την ανάδειξη ισχυρότερων συσχετισμών του συγκεκριμένου γονιδίου με οστεοπυκνομετρικά και σκελετικά
γεωμετρικά χαρακτηριστικά και για τον περιορισμό συγχυτικών συσχετίσεων. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν πολυμορφισμοί του υποκινητή
( Cdx2), του 9ου εξονίου (TaqI) και του 8ου ιντρονίου (BsmI).
Σχεδιασμός Μελέτης: Πρόκειται για μία διατμηματική μελέτη η
οποία πραγματοποιήθηκε σε κέντρο στρατολόγησης νεοσυλλέκτων του
Ελληνικού στρατού.
Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά 288 υγιείς Καυκάσιοι νέοι άνδρες
(μέσης ηλικίας 23,5 ετών) αποτέλεσαν το δείγμα μελέτης. Η επιφανειακή
οστική πυκνότητα (aBMD), η οστική μάζα (BMC) και το προβαλλόμενο
γεωμετρικό εμβαδόν συγκεκριμένων σκελετικών περιοχών του αντιβρα118 Oστούν

Variable Genotype Number (N) Mean±SD adjusted Pad
Ultra
AA
13
2,16983±0,568
BMC
GA
99
2,55403±0,566 0,018
GG
176
2,69640±0,595
Ultra
AA
13
0,45800±0,051
BMD
GA
99
0,49318±0,061
0,08
GG
176
0,49871±0,053
*Values are the mean±SD. dBMC, dBMD, udBMD, bone mineral
content and density at the distal (d) and ultradistal (ud) forearm,
whereas ArRad, ArUlna, Arud are the geometrical areas at
corresponding skeletal sites, all assessed with SXA.
Πίν. 1. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα των Cdx-2 γονοτύπων
ως προς τις οστεοπυκνομετρικές παραμέτρους κα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιβραχίου διορθωμένα ως προς την ηλικία, το βάρος, το
ύψος και τη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου.
χίου ήταν οι μεταβλητές οι οποίες αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο της
απλής απορρόφησης ακτίνων Χ (Osteometer DTX-100). Οι πολυμορφισμοί των συγκεκριμένων γενομικών περιοχών του υποδοχέα της βιτα-
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μίνης D απομονώθηκαν με τις αντίστοιχες περιοριστικές ενδονουκλεάσες,
με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού (PCR).
Οι συσχετίσεις των διάφορων πολυμορφισμών με τις προς εξέταση
οστεοπυκνομετρικές και γεωμετρικές μεταβλητές εκτημήθηκαν με τη
δοκιμασία Student’s t-test. Το στατιστικό μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της εξάρτησης των
εξαρτημένων μεταβλητών με καθεμία ανεξάρτητη. Οι συσχετίσεις αξιολογήθηκαν με το συντελεστή συσχέτισης κατά Pearson. Οι στατιστικά
σημαντικές διαφορές στη συνέχεια διορθώθηκαν ως προς τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του δείγματος και τη διαιτητική λήψη ασβεστίου.
Με τη μέθοδο αυτή περιορίσθηκε ο κίνδυνος πλασματικών συσχετίσεων.
Αποτελέσματα: Αρχικά, αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οστική μάζα του περιφερικού άκρου της κερκίδας (ultra BMC)
ανάμεσα στους τρείς γονότυπους του Cdx2 πολυμορφισμού (p= 0,018).
Παράλληλα διαπιστώθηκε τάση για υψηλότερες τιμές οστικής πυκνότητας
στην ίδια σκελετική περιοχή (ultra BMD) για τον GG γονότυπο (p=0,085).
Επιπλέον, παρόμοια συμπεράσματα αναδείχθηκαν όταν το στατιστικό μοντέλο αξιολόγησε τις εξαρτημένες μεταβλητές ως προς δυο γονοτύπους,
αντί των αρχικά τριών, με σκοπό την αύξηση της ισχύς του δείγματος
(p=0,04). O πολυμορφισμός του TaqI ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κερκίδας (Ar Rad), p=0,03,
οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά στην οστική μάζα της μετάφυσης
της κερκίδας (p=0,05) ενώ για τις άλλες οστεοπυκνομετρικές παραμέτρους παρουσιάστηκε μια τάση για χαμηλότερες τιμές στον ΤΤ γονότυπο.
Όσον αφορά τον πολυμορφισμό BsmI δεν αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις εξαρτημένες παραμέτρους.
Συμπέρασμα: Τα πορίσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν
ότι ο ιδιαίτερα μελετημένος στη διεθνή βιβλιογραφία πολυμορφισμός
BsmI VDR δε φαίνεται να σχετίζεται με τα οστεοπυκνομετρικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιβραχίου σε αυτό το δείγμα νέων υγειών ανδρών. Αντίθετα οι πολυμορφισμοί Cdx2 και TaqI, τουλάχιστον για το δεδομένο ανδρικό πληθυσμό, συσχετίζονται με οστεοπυκνομετρικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιφερικής κερκίδας. Η πρωτοτυπία της
συγκεκριμένης μελέτης βασίζεται στη προσπάθεια να αναλυθεί η γενομική
περιοχή του γονιδίου του υποδοχέα της βιταμίνης D, με όσο το δυνατόν
περισσότερoυς δείκτες εντοπισμού (SNPs, single nucleotide polymosphisms), γεγονός που ισχυροποιεί τα ευρήματα των συσχετίσεων.

Variable Genotype Number (N) Mean±SD adjusted Pad
TT
108
4,05665±0,589
dBMC
TC
138
4,27132±0,564
0,07
CC
42
4,20838± 0,665
TT
108
0,546±0,042
dBMD
TC
138
0,554±0,045
0,08
CC
42
0,568±0,052
TT
108
4,41916±0,457
ArRad
TC
138
4,56713±0,447
0,03
CC
42
4,37972±0,487
TT
108
2,55554±0,392
rBMC
TC
138
2,70278±0,394
0,05
CC
42
2,57736±0,380
*Values are the mean±SD. dBMC, dBMD, udBMD, bone mineral
content and density at the distal (d) and ultradistal (ud) forearm,
whereas ArRad , ArUlna, Arud are the geometrical areas at
corresponding skeletal sites, all assessed with SXA.
Πίν. 2. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα των Taq I γονοτύπων ως προς τις οστεοπυκνομετρικές παραμέτρους κα τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά του αντιβραχίου διορθωμένα ως προς την ηλικία, το
βάρος, το ύψος και τη διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου.

Age (year)
Height (cm)
Weight (kg)
BMI (kg/m2)

Mean±SD
23,60±3,42
1,79±0,07
82,30±13,43
25,54±3,66

Minimum
16
1,50
45,00
15,83

Maximum
35
2,00
125,00
37,65

Πίν. 3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού μελέτης.

Επίδραση χειρουργικής αντιμετώπισης έναντι χορήγησης ριζενδρονάτης στην νΒΜD και οστική
γεωμετρία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με PHPT. Αποτελέσματα διετούς παρακολούθησης
Ε. Φακιδάρη, Σ. Τουρνής, Ι. Αντωνίου, Ι. Χριστοδούλου, Γ. Μίχας, Χ. Λιάκου, Ι. Χαρόπουλος, Α. Γαλανός, Γ. Ράπτου,
Γ. Τροβάς, Γ. Λυρίτης, Ν. Παπαῒωάννου
Εργαστήριο έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος (ΕΕΠΜΣ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Εισαγωγή: O πρωτοπαθής υπερπαραθυροειδισμός (ΡΗΡΤ) αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης.
Χαρακτηρίζεται από οστική απώλεια κύρια στον περιφερικό σκελετό,
ενώ ο καταγματικός κίνδυνος αυξάνει σε όλες τις θέσεις. Η χειρουργική

αντιμετώπιση συνοδεύεται από μείωση του καταγματικού κινδύνου.
Σκοπός: Η εκτίμηση της επίδρασης της χειρουργικής (ομάδα 1)
έναντι συντηρητικής (ριζενδρονάτη 35 mg/εβδομαδιαία-Ομάδα 2) αντιμετώπισης στην ογκομετρική οστική πυκνότητα (vBMD) και γεωμετρία
Oστούν 119

18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.)

εκτιμώμενη με pQCT στην κνήμη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
με PHPT.
Υλικό και Μέθοδος: Το έτος 2006, 75 ασθενείς προσήλθαν στο
ΕΕΠΜΣ με ΡΗΡΤ. Μετά από αποκλεισμό 35 ασθενών (λήψη διφωσφονικών και στεροειδών, ρευματικών νοσημάτων, ασυμπτωματική νόσο),
20 ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση (ΝΙΗ 2002απεικονιστικός έλεγχος) και 20 έλαβαν ριζενδρονάτη για 2 έτη.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα 1 διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στo
σπογγώδες οστό (4%) στην BMC και vBMD (p=0.026 και p=0.003 αντίστοιχα) καθώς και στη μεταβατική ζώνη (14%) αναφορικά με την
trabBMC, trabarea και trabvBMD (p<0.05). Αντίθετα δεν παρατηρήθηκαν

σημαντικές μεταβολές στο φλοιώδες οστό. Στην ομάδα 2 δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές σε καμία από τις ελεγχόμενες θέσεις.
Στην ομάδα 1 διαπιστώθηκε επίσης σημαντική θετική συσχέτιση των επιπέδων PTH με την Δ% της trabvBMD (r=0.61, p<0.05) και αρνητική με
τα επίπεδα 25(OH)D (r=-0.62, p<0.05), ενώ στην ομάδα 2 αντίστοιχη
θετική συσχέτιση της PTH με την Δ% της trabvBMD (r=0.55, p<0.05).
Συμπεράσματα: Στα δύο χρόνια παρακολούθησης η χειρουργική
αντιμετώπιση του PHPT φαίνεται να υπερτερεί έναντι της χορήγησης
ριζενδρονάτης κυρίως στο σπογγώδες οστό. Τα προεγχειρητικά επίπεδα της PTH πιθανά έχουν θετική προγνωστική σημασία αναφορικά
με την ανταπόκριση της vBMD.

Μελέτη CER1 γονιδίου - βιοχημικών δεικτών και συσχέτιση με οστεοπόρωση
Θ. Κορομηλά1, Π. Κόλλια1, Π. Γεωργούλιας2, Σ. Σαμαρά3, Χ. Χασανίδης3, Β. Αλεπόρου-Μαρίνου1, Ζ. Νταϊλιάνα4
1
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
2
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
3
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Κυτταρογενετικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
4
Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Σκοπός: Η οστεοπόρωση αποτελεί το συχνότερο μεταβολικό νόσημα
των οστών με σημαντικό γενετικό υπόβαθρο. Χαρακτηρίζεται από ελάττωση της οστικής πυκνότητας (BMD) και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει: α) μελέτη πολυμορφισμών (SNPs)
του γονιδίου CER1, ως νέο πιθανό γονίδιο σχετιζόμενο με την οστεοπόρωση, β) συσχέτιση πολυμορφισμών/βιοχημικών δεικτών με BMD.
Υλικά και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι βιοχημικοί δείκτες, οστεοκαλσίνη, καλσιτονίνη, IGF-I, παραθορμόνη, λεπτίνη, σε 350 οστεοπορωτικές και 100 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες(45-85 ετών) Ελληνικής καταγωγής. Ακολούθησε απομόνωση DNA και μελέτη των πολυμορφισμών του γονιδίου CER1 με PCR και ανάλυση αλληλοuχίας.
Αποτελέσματα: Οι βιοχημικοί δείκτες, IGF-I και οστεοκαλσίνη, εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
(P<0.0001). Η ανάλυση αλληλουχίας του CER1 ανέδειξε πέντε πολυμορφισμούς. Στις οστεοπορωτικές γυναίκες, η συχνότητα αυτών ήταν:
78.6% ετεροζυγώτες και 3.6% ομοζυγώτες στην πολυμορφική θέση

239C>G, 66.7% και 4.3% ετεροζυγώτες και ομοζυγώτες, αντίστοιχα,
για το αλληλόμορφο Τ στη θέση 1058G>T, 52.4% ετεροζυγώτες και
9.5% ομοζυγώτες για τον πολυμορφισμό 2160A>G, 51.2% ετεροζυγώτες και 2.4% ομοζυγώτες για το αλληλόμορφο G στο ν.2355, ενώ
για τον πολυμορφισμό 2749T>C ήταν 38.9% ετεροζυγώτες (P<0.001).
Στις φυσιολογικές, οι συχνότητες των SNPs 239C>G, 1058G>T,
2160A>G, 2355A>G και 2749T>C σε ετεροζυγωτία ήταν 38.9%,
31.3%, 15.6%, 9.4%, 6.9% (P<0.001), αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Τα επίπεδα των βιοχημικών δεικτών, IGF-I και
οστεοκαλσίνης, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ οστεοπορωτικών και φυσιολογικών γυναικών. Οι πολυμορφισμοί στο CER1 γονίδιο, εκτός του
239C>G, συσχετίζονται για πρώτη φορά με την οστεοπόρωση, ενώ οι
συχνότητες όλων των SNPs είναι σημαντικά χαμηλότερες στην ομάδα
ελέγχου. Συμπερασματικά, η συσχέτιση CER1 γονιδίου και οστεοπόρωσης, σε συνδυασμό με IGF-Ι/οστεοκαλσίνη θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμους προγνωστικούς/διαγνωστικούς δείκτες.

Βαρύ οξειδωτικό στρες σε ασθενείς με κατάγματα ισχίου
Δ. Παρίδης, Θ. Καραχάλιος, Δ. Κουρέτας, Κ.Ν. Μαλίζος
Ορθοπαιδική Κλινική και Εργαστήριο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Σε προηγούμενες μελέτες έχει δειχθεί ότι οι ασθενείς με κατάγματα
ισχίου παρουσιάζουν υπερταχεία οστική εναλλαγή με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια οστικής μάζας (ΟΜΣΣ και ισχίο) στο επίπεδο του 4 και 10%
στους τρεις και δώδεκα μήνες αντίστοιχα μετά από το κάταγμα. Αυτή η
οστική απώλεια παρατηρείται παρά την γρήγορη οστεοσύνθεση και κινη120 Oστούν

τοποίηση των ασθενών. Για αυτό τον λόγο ελέγχεται η υπόθεση ότι οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν ένα μεταβολικό σύνδρομο που επηρεάζει αρνητικά
την οστική εναλλαγή. Πρόσφατα στην βιβλιογραφία παρουσιάστηκε η άποψη
ότι το οξειδωτικό στρες υπεισέρχεται στη παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης
με άμεση αρνητική δράση στην δραστηριότητα των οστεοβλαστών.
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Μελετήθηκαν προοπτικά συνολικά 75 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες,
μετά από εφαρμογή αυστηρών κριτήριων συμμετοχής και απόσυρσης
από την εργασία. Στην ομάδα Α συμπεριελήφθησαν 25 ασθενείς με κατάγματα ισχίου, στην ομάδα Β 25 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική
αρθροπλαστική ισχίου και στην ομάδα Γ 25 ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε αρθροπλαστική γόνατος. Όλοι οι ασθενείς των ομάδων ήταν συγκρίσιμοι όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, και τον δείκτη μάζας σώματος.
Λήψεις δειγμάτων αίματος έγιναν κατά την διάρκεια της εισαγωγής των
ασθενών, την ημέρα του χειρουργείου, την 4η μετεγχ. και 15 μετεγχ.
ημέρα. Μελετήθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι που προσδιορίζουν το
μεταβολικό σύνδρομο του οξειδωτικού στρες: μειωμένη γλουταθειόνη
(GSH), οξειδωμένη γλουταθειόνη (GSSG), ο λόγος GSH/GSSG, η καταλαση (CAT), ενώσεις του θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS), τα πρωτεϊνικά καρβονύλια (PC) και η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC).
Οι ασθενείς με κατάγματα ισχίου (ομάδα Α) παρουσίασαν, την ημέρα
του χειρουργείου, συγκριτικά (ομάδες Β και Γ) σ.σ. (p=0.01) διαφορές
στις παραμέτρους μειωμένη γλουταθειόνη (GSH), οξειδωμένη γλουταθειόνη (GSSG), και στον λόγο GSH/GSSG ενδεικτικές μιας εντατικής

αλλά ανεπαρκούς αντίστασης πρώτης γραμμής στο οξειδωτικό στρες.
Ανάλογες διαφορές (p=0.01) παρουσίασαν όσον αφορά την παράμετρο
καταλάση, την ημέρα της εισαγωγής και την ημέρα του χειρουργείου,
ενδεικτικές εντατικής δραστηριότητας της δεύτερης γραμμής άμυνας.
Τα (TBARS) ήταν συγκριτικά σ.σ. αυξημένα (p=0.01), την ημέρα εισαγωγής, στους ασθενείς με κατάγματα ισχίου, ενδεικτικά ιστικής κάκωσης
σχετικής με τα λιπίδια, ενώ παρατηρηθήκαν ανάλογες σ.σ. αυξήσεις
(p=0.01) των πρωτεϊνικών καρβονυλίων, σε όλες τις ημέρες παρατήρησης, ενδεικτικές ιστικής κάκωσης σχετικής με τις πρωτεΐνες. Τέλος
η συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα ήταν συγκριτικά σ.σ. μειωμένη
(p=0.01) στους ασθενείς με κατάγματα την ημέρα του χειρουργείου.
Συμπερασματικά οι ασθενείς με κατάγματα ισχίου παρουσιάζουν
ένα βαρύ οξειδωτικό στρες, με δυο αιχμές έντασης, την ημέρα της κάκωσης και την ημέρα του χειρουργείου, που έχουν όμως μειωμένη
δυνατότητα-αντοχή να το αντιμετωπίσουν πιθανόν λόγω της γενικευμένης οργανικής επιβάρυνσης που παρουσιάζουν. Αυτή η μεταβολική
επιβάρυνση πιθανόν να οδηγεί σε μεγάλη απώλεια οστικής μάζας
λόγω σημαντικής επιβάρυνσης της οστεοβλαστικής δραστηριότητας.

Έκφραση του γονιδίου IGF-1 στα MG-63 κύτταρα με οστεοβλαστικό φαινότυπο
Ζ. Παντελεάκου, Α. Φιλίππου, Α. Νέζος, Α. Αρμακόλας, Μ. Κουτσιλιέρης
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το εναλλακτικό μάτισμα του γονιδίου του IGF-1 οδηγεί στην παραγωγή
διαφορετικών ισομορφών όπως είναι οι IGF-1Ea, IGF-1Eβ, IGF-1Ec (MGF).
H εκλεκτική επαγωγή της έκφρασης του IGF-1Ec (MGF) έχει συσχετιστεί
θετικά με τo μηχανισμό επούλωσης μύες μετά από μηχανική φόρτιση και
τραυματισμό και με την αναγέννηση του μυοκαρδίου μετά από έμφραγμα.
Στη παρούσα μελέτη χαρακτηρίσαμε εάν υπάρχει η έκφραση των τριών ισομορφών του IGF-1 σε οστεοβλαστικού φαινότυπου κύτταρα (ΜG-63), με την
μέθοδο RT-PCR και Western ανάλυση. Επιπλέον, μελετήθηκε η δράση της
εξωγενούς χορήγησης του πεπτιδίου Ε του MGF στον πολλαπλασιασμό κυττάρων MG-63 με την μέθοδο trypan blue exclusion assay, πριν και μετά
την αποσιώπηση της έκφρασης των υποδοχέων του IGF-1 και ινσουλίνης

με τη τεχνολογία των siRNAs. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι όλες οι ισομορφές του IGF-1 εκφράζονται στα κύτταρα MG-63 και μάλιστα ο MGF εκφράζεται σε σχετική περίσσια. Επιπλέον, η εξωγενής χορήγησητου πεπτιδίου
Ε του MGF διήγειρε τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων MG-63 χωρίς να
επηρεάζεται από το εάν έχουμε αποσιώπηση της έκφρασης των υποδοχέων
του τύπου Ι του IGF-1 (IGF-1R) και Ινσουλίνης (IR). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής καταδεικνύουν για πρώτη φορά την εμπλοκή του πεπτιδίου Ε
του MGF στη βιολογία των οστεοβλαστών και ειδικότερα στην επαγωγή του
κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω ενδοκυττάριων μηχανισμών, οι οποίοι
είναι ανεξάρτητοι εκείνων που σηματοδοτούνται από τους υποδοχείς IGF1R και IR όπως επίσης και των υβριδικών υποδοχέων (IGF-1R/IR).

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010, 08.15 - 10.00
Θεραπεία οστεοπόρωσης με ραλοξιφένη και αλενδρονάτη
Γ. Στρατουδάκης, Π. Παλούκη, Κ. Ζιούτος, Κ. Τζανάκης, Μ. Καλλονιάτου, Μ. Καμπανιέρης, Γ. Δασκαλάκης
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Γεν. Νομ. Νοσ. Χανίων «Άγιος Γεώργιος»

Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση και η σύγκριση της χορήγησης
ραλοξιφένης (ΡΛΞ) και αλενδρονάτης (ΑΛΝ), μεμονωμένες ή σε συνδυασμό,
στην οστική μάζα σπονδυλικής στήλης και μηριαίου, με παράλληλη μέτρηση
βιοχημικών δεικτών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση.

Υλικό και Μέθοδος: Σε διάστημα 12 μηνών μελετήθηκαν συνολικά
80 γυναίκες με τελευταία εμμηνορρυσία τουλάχιστον από έτους. Εκτιμήθηκε η οστική μάζα με DEXA στους οσφυϊκούς σπονδύλους και στην
κεφαλή μηριαίου. Εκτιμήθηκαν στο αίμα η οστική αλκαλική φωσφατάση
Oστούν 121
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(ΒΑLP) και η οστεοκαλσίνη (OC) για τον οστικό σχηματισμό και στα ούρα
το αμινο-τελοπεπτίδιο (NTX) και το καρβόξυ-τελοπεπτίδιο (CTX) του κολλαγόνου τύπου Ι σε κλάσμα με τη αποβληθείσα κρεατινίνη (CREAT). Χωρίσθηκαν σε 4 ομάδες (Α=καμία θεραπεία, Β=ΡΛΞ 10 mg/d, Γ=ΑΛΝ
70mg/w, Δ=ΡΛΞ 10mg/d +ΑΛΝ 70mg/w) και εκτιμήθηκαν σε 1, 6 και
12 μήνες.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στην ομάδα Α απώλεια οστικής μάζας
στους οσφυϊκούς σπονδύλους (0.04±0.3%) και αύξηση οστικής μάζας
στην κεφαλή του μηριαίου (0.2±0.4%). Στην ομάδα Β παρατηρήθηκε
αύξηση οστικής μάζας στους οσφυϊκούς σπονδύλους (2.1±0.4%) και
στην κεφαλή του μηριαίου (1.6±0.4%). Στην ομάδα Γ παρατηρήθηκε

αύξηση οστικής μάζας στους οσφυϊκούς σπονδύλους (4.3±0.4%) και
στην κεφαλή του μηριαίου (2.6±0.5%). Στην ομάδα Δ παρατηρήθηκε
αύξηση οστικής μάζας στους οσφυϊκούς σπονδύλους (5.2±0.4%) και
στην κεφαλή του μηριαίου (3.6±0.5%). Στους βιοχημικούς δείκτες μεταβολισμού του οστού (ΒΑLP, OC, CTX/CREAT, NTX/CREAT) παρατηρήθηκε μείωση, με σημαντικότερη εκείνη στην ομάδα Δ.
Συμπεράσματα: Η ραλοξιφένη και η αλενδρονάτη, μεμονωμένες
ή σε συνδυασμό, αυξάνουν την οστική μάζα στους οσφυϊκούς σπονδύλους και στην κεφαλή μηριαίου και μειώνουν όλους τους βιοχημικούς δείκτες μεταβολισμού του οστού, σε σύγκριση με τα επίπεδα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με οστεοπόρωση χωρίς θεραπεία.

Η επίδραση της ηλικίας και του τύπου εμμηνόπαυσης στην οστική πυκνότητα
Α. Μυλωνάκης, Ι. Ανδρουλάκης, Μ. Πέππα, Α. Παπαευσταθίου, Ε. Γαρόφλος, Θ. Οικονομόπουλος, Σ.Α. Ράπτης, Δ. Χατζηδάκης
Ενδοκρινολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και «Ευγενίδειο» Θεραπευτήριο

Είναι γνωστή η επίδραση της ηλικίας εμμηνόπαυσης στην οστική πυκνότητα (ΟΠ). Είναι γνωστό επίσης ότι η αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή
αποστερεί την υπολειπόμενη μετεμμηνοπαυσιακή ωοθηκική έκκριση.
Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης της πρόωρης φυσικής και χειρουργικής εμμηνόπαυσης στην ΟΠ.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 549 γυναίκες με φυσική εμμηνόπαυση σε κανονική ηλικία [ΚΕΜ, ηλικία 60,3±6,6 έτη, (x±1SD),
ηλικία εμμηνόπαυσης 50,3±3 έτη, ΔΜΣ 29,2±3,4 kg/m2], 121 με
φυσική πρόωρη εμμηνόπαυση (ΠΕΜ, 60,6±7,8, 40,6±3,2 και
29,2±3,6 αντίστοιχα) και 43 με πρόωρη χειρουργική εμμηνόπαυση
λόγω αμφοτερόπλευρης ωοθηκεκτομής (ΧΕΜ, 59,5±6,7, 40,3±3,9
και 29,3±3,8 αντιστοιχα). Οι 3 ομάδες ήταν απόλυτα αντιστοιχισμένες
ως προς την ηλικία και τον ΔΜΣ. Όλες οι γυναίκες ήταν υγιείς, χωρίς
ιστορικό λήψης κάποιας αγωγής με γνωστή επίδραση στον οστικό με-

ταβολισμό. Η μέτρηση της ΟΠ των Ο1-Ο4 σπονδύλων, του ολικού ισχίου
(ΟΙ) και του αυχένα του μηριαίου (ΑΜ) έγινε με τη μέθοδο DXA.
Αποτελέσματα:Οι ΚΕΜ γυναίκες είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη
ΟΠ σε σχέση με τις ΠΕΜ και ΧΕΜ μόνο στους σπονδύλους (p<0,01) και
όχι στο ΟΙ ή στον ΑΜ (p>0,5). Οι ομάδες ΠΕΜ και ΧΕΜ δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους οπουδήποτε (p>0,6). Σε όλες τις ομάδες διαπιστώθηκε
σημαντική αρνητική συσχέτιση της ΟΠ με την ηλικία (p<0,01) και σημαντική
θετική συσχέτιση με τον ΔΜΣ (p<0,01). Εντός των ομάδων δεν διαπιστώθηκε
σημαντική συσχέτιση της ΟΠ με την ηλικία εμμηνόπαυσης (p>0,4).
Συμπεράσματα: Σε γυναίκες όμοιας ηλικίας και ΔΜΣ, η πρόωρη
εμμηνόπαυση επιβαρύνει σημαντικά την οστική πυκνότητα μόνο των
σπονδύλων. Η έλλειψη της υπολειπόμενης ωοθηκικής έκκρισης σε
γυναίκες με αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή δεν φαίνεται να επηρεάζει
την οστική τους πυκνότητα.

Μελέτη της συσχέτισης μεταξύ οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) και οστεοπόρωσης (ΟΣΤΠΡ) σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Δ. Κουμουτσέα1, Π. Μπαρμπαγιάννης2, Χ. Σοίτου1, Ι. Καρύδης3, Ι. Φωτόπουλος4, Π. Θαλασσινού5, Σ. Γιασσάς1, Κ. Καραμήτσος1
1
Παθολογικός Τομέας Ομίλου Ιατρικού Αθηνών,
2
Παθολογικός Τομέας Ομίλου Ιασώ General,
3
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάκτωρ Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού ΕΚΠΑ),
4
Β’ Παθολογικό Τμήμα Θριασίου Νοσοκομείου,
5
Παθολογικό Τμήμα 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνηθεί η οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ της οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) και της οστεοπόρωσης
(ΟΣΤΠΡ) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 188 μετεμ122 Oστούν

μηνοπαυσιακές γυναίκες. Στην πλειονότητα αυτών των γυναικών διαγνώσθηκε ΟΑ (136 γυναίκες/72,34%), ενώ στις υπόλοιπες διαγνώσθηκε ΟΣΤΠΡ (52 γυναίκες/27,66%). Για τη διεξαγωγή της μελέτης
σε όσες ασθενείς δεν είχαν υποβληθεί σε πρόσφατη μέτρηση οστικής
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πυκνότητας (DEXA) ή/και πρόσφατο ακτινολογικό έλεγχο ισχίων-γονάτων-ωμικής-άκρων χειρών προγραμματίσθηκε εκ νέου η διενέργεια
όλων των προαναφερθέντων εξετάσεων. Μετά την ολοκλήρωση του
προγραμματισμένου ελέγχου έγινε λεπτομερής καταγραφή των δεδομένων ηλικίας, ΒΜΙ, αναμνηστικού/κληρονομικού ιστορικού, συννοσηρότητας, επαγγελματικών ενασχολήσεων,
Τ-score, εντόπισης και βαρύτητας της ΟΑ. Η στατιστική ανάλυση
και επεξεργασία έγινε με την χρήση των γνωστών στατιστικών πακέτων
SPSS (έκδοση 11).
Αποτελέσματα: Οι 188 γυναίκες που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη
είχαν μέση ηλικία 63,6±8,8 έτη. Η πρώτη σε συχνότητα εντόπιση ΟΑ αφορούσε τις αρθρώσεις του γόνατος (133 γυναίκες/70,74%), η δεύτερη αφορούσε τις αρθρώσεις των ισχίων (48 γυναίκες/25,53%) και η τρίτη τις
ωμικές αρθρώσεις (7 γυναίκες/3,72%). Η εκτίμηση της βαρύτητας της ΟΑ
γινόταν με βάση την ακτινολογική και την κλινική εικόνα της καθεμίας ασθενούς (Visual Analogue Scale of Pain / VAS). Η εκτίμηση της βαρύτητας της
ΟΣΤΠΡ γινόταν με βάση τον υπολογισμό του Τ-score, τόσο στην ΟΜΣΣ, όσο

και στις περιοχές των ισχίων. Στις ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ΟΑ δεν διαπιστώθηκε ανάλογη ΟΣΤΠΡ (r= -0,76). Διαπιστώθηκε όμως οστεοπενία κυρίως και πολύ σπανιότερα ήπια ΟΣΤΠΡ (meanT-score: -2,1±0,17) σε ασθενείς με πολυαρθρική μορφή ΟΑ (r= 0,68). Πολυπαραγοντική στατιστική
ανάλυση κατέδειξε ότι η γενικευμένη ΟΑ θα μπορούσε να αποτελεί έναν
αξιόπιστο αρνητικό δείκτη για τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΣΤΠΡ (r= -0,41),
ιδιαιτέρως όταν αυτή διαπιστώνεται σε παχύσαρκες γυναίκες (r= -0,85).
Επίσης, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ αυξημένου ΒΜΙ (ΒΜΙ >35)
και βαρύτητας της ΟΑ (p<0,003/r= 0,83), ενώ ανάλογη συσχέτιση δεν διαπιστώθηκε και στις ασθενείς με ΟΣΤΠΡ (p= 0.855/r= -0,47).
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα μας προέκυψε μία αρνητική
συσχέτιση μεταξύ ΟΑ και ΟΣΤΠΡ, ιδιαιτέρως στις παχύσαρκες γυναίκες.
Στις ασθενείς με πολυαρθρική μορφή ΟΑ τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν αμφιλεγόμενα. Πάντως, πολυπαραγοντική
στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι η γενικευμένη ΟΑ θα μπορούσε να
αποτελεί έναν αξιόπιστο αρνητικό δείκτη για τον κίνδυνο εμφάνισης
ΟΣΤΠΡ, όταν αυτή διαπιστώνεται σε παχύσαρκες γυναίκες.

Ασθενής 36 ετών με παθολογικό βασεοαυχενικό κάταγμα μηριαίου επί εδάφους οστεομαλακίας
υποφωσφαταιμικής αιτιολογίας. Παρουσίαση περιστατικού
Χ. Παγανιάς, Γ. Τσακωτός, Σ. Κουτσοστάθης, Β. Πολυζώης, Σ. Παπαδάκης, Γ. Μαχαιράς
Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ ΚΑΤ, Κηφισιά

Εισαγωγή: Η εμφάνιση οστεομαλακίας στην 3η- 4η δεκαετία της
ζωής, τέτοιας βαρύτητας, που εκδηλώνεται κλινικά με πρόκληση παθολογικών καταγμάτων, αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στον ανεπτυγμένο
κόσμο, όπου η πρόσληψη ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμίνης D είναι
επαρκής σε αυτές τις ηλικίες.
Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 36 ετών προσήλθε αιτιώμενη
κεντρομελική αδυναμία από 6ετίας και επιδεινούμενη δυσχέρεια βάδισης. Ανέφερε, επίσης, χρόνια οσφυαλγία και πολλαπλά οδοντικά αποστήματα. Από τον απλό ακτινολογικό και CT έλεγχο βρέθηκαν: 1) παλαιό
αδιάγνωστο βασεοαυχενικό κάταγμα στο αριστερό μηριαίο οστό, με παραμόρφωση σε ραιβότητα, χωρίς σαφή στοιχεία πώρωσης, 2) ζώνες
Looser σε πολλά σημεία του σκελετού, 3) αμφίκοιλη παραμόρφωση
των σπονδύλων. Η οστική πυκνότητα (DXA) ήταν χαμηλή για την ηλικία
της ασθενούς στο υγιές ισχίο και στην ΟΜΣΣ (Z-score <-2).

Στο βιοχημικό έλεγχο διαπιστώθηκε: 1) υποφωσφαταιμία, 2) φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου ορού και iPTH, 3) ικανοποιητικά επίπεδα 25OH βιταμίνης D, 4) ALP αυξημένη με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα οστικού
κλάσματος, 5) υπασβεστιουρία. Η τιμή του TmPO4/GFR βρέθηκε ελαττωμένη. Κατά συνέπεια διερευνήθηκαν σύνδρομα στα οποία προκαλείται
φωσφατουρία. Στην ADHR και στην XLH τα συμπτώματα συνήθως παρουσιάζονται στην παιδική ηλικία και συνοδεύονται από θετικό οικογενειακό ιστορικό, ενώ στο σύνδρομο Fanconi υπάρχει συνήθως μεταβολική οξέωση και γλυκοζουρία. Τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε στην
παρούσα περίπτωση. Επικράτησε η διάγνωση της ογκογενούς οστεομαλακίας, μετά από την εντόπιση, με CT, μορφώματος συμβατού με καλόηθες νεόπλασμα παρά τη δεξιά ωοθήκη. Η ασθενής υποβλήθηκε σε
υποτροχαντήρια οστεοτομία βλαισότητας, ενώ έχει τεθεί σε αγωγή με
λήψη από του στόματος σκευασμάτων φωσφόρου και βιταμίνης D.
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Το υπερδραστήριο άνω άκρο στην παραπληγία
Ι. Διονυσιώτης1,2, Ε. Τριανταφύλλου3, Γ.Π. Λυρίτης1, Θ. Θωμαῒδης4
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά
2
Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος
3
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
4
Νευρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα

1

Σκοπός: Τα άτομα με βλάβη νωτιαίου μυελού χάνουν μυϊκή και
οστική μάζα, αλλά αυξάνουν το σωματικό λίπος σε περιοχές κάτωθεν
του επιπέδου της νευρολογικής βλάβης. Από την άλλη πλευρά η παραπληγία σχετίζεται με τη συνεχή χρήση των άνω άκρων.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις αλλαγές της
σύστασης του παραπληγικού άνω άκρου ανάλογα με το νευρολογικό
επίπεδο της βλάβης.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν τριανταένα παραπληγικοί σε χρόνια φάση (>1.5 έτη) με πλήρη παραπληγία που χωρίστηκαν ανάλογα με το νευρολογικό επίπεδο της βλάβης σε ομάδα Α
(ν=16, υψηλή παραπληγία: άνω του Θ7 νευρολογικού επιπέδου βλάβης (ΝΕΒ) με ηλικία: 33±16 έτη, διάρκεια της παράλυσης (ΔτΠ): 6±6
έτη, και ομάδα B (ν=15, χαμηλή παραπληγία, Θ8-Θ12 ΝΕΒ με ηλικία:
39±14 έτη, ΔτΠ: 5.6±6 έτη, οι οποίοι συγκρίθηκαν με 33 υγιείς μάρτυρες (ομάδα Γ) παρόμοιων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών. Όλοι

εξετάσθηκαν με τη μέθοδο του ολόσωμου DΕXA (Norland XR 36, Norland Corp., USA) αναφορικά με την τοπική (άνω άκρα) οστική πυκνότητα, μυϊκή μάζα και το λιπώδη ιστό
Αποτελέσματα: Αναφορικά με την οστική πυκνότητα ευρέθη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (p=0.008) και οι κατά
ζεύγη συγκρίσεις μας φανέρωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στην ομάδα της υψηλής παραπληγίας και την ομάδα της χαμηλής και τους μάρτυρες (p= 0.028, p= 0.01, αντίστοιχα). Στην ομάδα
της υψηλής παραπληγίας ευρέθη υψηλή αρνητική συσχέτιση της μυϊκής
με τη λιπώδη μάζα (p=0.009, r= -0.67). Η μυϊκή μάζα ήταν κατά 2%
μεγαλύτερη και το λίπος 26% λιγότερο στους υψηλά παραπληγικούς
σε σχέση με τα άτομα με χαμηλή παραπληγία.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την εμφάνιση σημαντικών μεταβολών στη σύσταση του υπερδραστήριου άνω
άκρου των παραπληγικών.

Aνεπάρκεια βιταμίνης D και κλινική εκδήλωση οστεομαλακίας σε δύο ασθενείς υπό αδεφοβίρη
Α. Πυρπασοπούλου, Σ. Χατζημιχαηλίδου, Σ. Δούμα, Α. Μπαλάσκα, Σ. Ασλανίδης
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

Σκοπός: Η περιγραφή εμφάνισης ανεπάρκειας βιταμίνης D με κλινικές εκδηλώσεις οστεομαλακίας σε δύο ασθενείς υπό αγωγή με αδεφοβίρη για χρόνια ηπατίτιδα Β.
Περιγραφή περιπτώσεων: Γυναίκα 68 ετών, προσήλθε για διερεύνηση διάχυτων αρθραλγιών, σταδιακά επιδεινούμενων από 2ετίας.
Το ατομικό αναμνηστικό της ασθενούς περιελάμβανε αρτηριακή υπέρταση, ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση, και χρόνια ηπατίτιδα Β υπό λαμιβουδίνη και αδεφοβίρη, η οποία είχε προστεθεί στην αγωγή 6 μήνες
πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Η ασθενής ελάμβανε από
έτους ασβέστιο (1000 mg/Η) και διφωσφονικά.
Κλινικά η ασθενής εμφάνιζε διάχυτες μυαλγίες/αρθραλγίες και
εντοπισμένα οστικά άλγη χωρίς εικόνα αρθρίτιδας. Από τον βιοχημικό
έλεγχο διαπιστώθηκε υποφωσφαταιμία (1.5 mg/dl) με φυσιολογικό
Ca ορού (9.3 mg/dl) και μικρή αύξηση αλκαλικής φωσφατάσης
(154IU/L, φτ <120 IU/L). Η PCR για HBV DNA ήταν αρνητική. Το σπινθηρογράφημα οστών έδειξε εστίες οστεοβλαστικής δραστηριότητας.
Η 25-ΟΗ-Vit-D (RIA) ήταν απροσδιόριστη (<0.9 ng/ml, φτ: 7.6-75
ng/ml), ενώ η 1,25-(ΟΗ)2-Vit-D 11.1pg/ml (φτ: 19.6-54.3 pg/ml). Η
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αδεφοβίρη αντικαταστάθηκε από εντεκαβίρη και στην ασθενή χορηγήθηκε αλφακαλσιδόλη 1 μg/H. Έξι μήνες μετά την έναρξη της αγωγής
εμφανίζει πλήρη ύφεση της συμπτωματολογίας.
Γυναίκα 57 ετών, με ιστορικό χρόνιας ηπατίτιδας Β υπό αγωγή με λαμιβουδίνη/αδεφοβίρη από 2ετίας, προσήλθε με διάχυτα άλγη σε μαλακά
μόρια και αρθρώσεις. Ο βιοχημικός έλεγχος δεν είχε παθολογικά ευρήματα
(P ορού στα κατώτερα φυσιολογικά επίπεδα -2.8 mg/dl), σε περαιτέρω
όμως διερεύνηση διαπιστώθηκε ανεπάρκεια τόσο της 25-ΟΗ-Vit-D (11
ng/ml, φτ: 9-37.6 ng/ml) όσο και της 1,25-(ΟΗ)2-Vit-D (16 pg/ml, φτ:
19.6-54.3 pg/ml). Χορηγήθηκε αλφακαλσιδόλη, η αδεφοβίρη αντικαταστάθηκε από τενοφοβίρη, και η ασθενής ευρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Συμπεράσματα: Η λήψη αντιιικής αγωγής έχει συσχετιστεί, αν και
σπάνια, με εμφάνιση υποφωσφαταιμίας και οστεομαλακίας είτε στα πλαίσια
συνδρόμου Fanconi, είτε στα πλαίσια αναστολής ενεργοποίησης ή αδρανοποίησης της Vit-D, με μηχανισμό ο οποίος δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
Σε εμφάνιση αρθραλγιών/οσταλγιών ή οστεοπόρωσης χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες σε ασθενείς υπο αντιιική αγωγή, στην διαφορική διάγνωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ανεπάρκεια βιταμίνης D.
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Επίδραση της ηλικίας στην οστική μάζα και στις παραμέτρους γεωμετρίας των οστών.
Μελέτη με περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία (pQCT) κνήμης
Κ.Δ. Σταθόπουλος1, Π. Κατσιμπρή1, Ε. Μετάνια1, Ε. Ατσάλη2, Ε. Καταξάκη3, Α.Β. Ζούμπος1, Γ. Σκαραντάβος1
Μονάδα Μεταβολισμού των Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2 η
3 Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
3
Ρευματολογικό τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

1

Σκοπός: Η επίδραση της ηλικίας στην οστική μάζα και στις γεωμετρικές παραμέτρους υγιών μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με χρήση
pQCT κνήμης.
Υλικό και Μέθοδος: Ανασκοπήσαμε φακέλους 1239 ασθενών
που εξετάσαμε για οστεοπόρωση από 2004-2006. Κριτήρια εισαγωγής:
1) φύλο (γυναίκες), 2) εμμηνόπαυση ≥1 έτος, 3) μέτρηση pQCT κνήμης (Stratec XCT-2000 scanner). Κριτήρια αποκλεισμού: α) προηγούμενη λήψη φαρμάκων για οστεοπόρωση, β) δευτεροπαθής οστεοπόρωση, γ) άλλα μεταβολικά νοσήματα , δ) καρκίνος. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 ηλικιακές ομάδες: Α: 48-59χ., Β: 60-69χ., Γ:>70χ. και
εξετάστηκαν διαφορές στις παραμέτρους του pQCT. Για κάθε ασθενή
μετρήθηκε το μήκος κνήμης και ελήφθησαν 3 τομές στο 4% (σπογγώδες), 14% (υποφλοιώδες) και 38% (φλοιώδες οστούν) του μήκους.
Εξετάσαμε τις παραμέτρους: ολική μάζα (TOT_CNT), μάζα σπογγώδους (TRB_CNT), υποφλοιώδους (CRTSUB_CNT), φλοιώδους
(CRT_CNT), ολική επιφάνεια (ΤΟΤ_Α), επιφάνεια σπογγώδους
(TRB_A), υποφλοιώδους (CRTSUB_A), φλοιώδους (CRT_A), εξωτερική περίμετρος (Peri_C), ενδοοστική περίμετρος (Endo_C), πάχος
φλοιού (CRT_THK). Η στατιστική ανάλυση έγινε με t-test.

Αποτελέσματα: Βάσει κριτηρίων εισαγωγής/ αποκλεισμού παρέμειναν
219 ασθενείς, σε 3 ομάδες: Α =80 ασθενείς, Β=84, Γ=55. Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στο μήκος κνήμης (356,95mm vs. 355 vs.351,80,
p=0,208). Η οστική μάζα μειώθηκε : ΤΟΤ_CNT (σε όλες τις τομές,
p<0,0005), TRB_CNT ( 87,09±17,24mg vs 81,70±17,01 vs
70,65±16,45, p<0,0005), CRTSUB_CNT (193,64±23,67
vs184,91±27,18 vs 164,42±25,38, p<0,0005), CRT_CNT
(282.63±38.63mg/mm vs 270.15±41.77 vs 240.66±39.62, p<0.0005).
Η ολική επιφάνεια (TOT_A) αυξήθηκε (σε όλες τις τομές, p<0,0005), ενώ
η επιφάνεια φλοιώδους ελαττώθηκε (CRT_A: 246.85±32.85mm² vs
239.11±34.07 vs 218.87±31.35, p<0.005). Η εξωτερική περίμετρος αυξήθηκε 1,58% (Peri_C¨68.81±3.88 mm vs 69.31±4.01 vs 69.90±3.90,
p=0,296), η ενδοστική +13,98% (Endo_C: 40.34±4.51 vs 42.25±5.44
vs 45.98±6.07, p<0,0005) και το πάχος φλοιού ελαττώθηκε 15,89%
(CRT_THK 4.53±0.57 mm vs 4.31± 0.65 vs 3.81± 0.64, p<0,0005).
Συμπεράσματα: Με την αύξηση της ηλικίας:
1) ελαττώνεται η οστική μάζα
2) ελαττώνεται η επιφάνεια και το πάχος φλοιού
3) αυξάνεται η ολική οστική επιφάνεια.

Χαμηλότερα επίπεδα ολικής οστεοκαλσίνης και υψηλότερα επίπεδα της καρβοξυλιωμένης της
μορφής στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου
Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη1, Σ. Λιβαδάς1, Φ. Οικονόμου1, Ε. Κανδαράκη4, Χ. Χρηστάκου1, Η. Κατσίκης2, Χ. Πιπέρη3,
Α. Μάντζιου1, Α.Γ. Παπαβασιλείου3, Δ. Πανίδης2
1
Ενδοκρινολογικό τμήμα, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
2
Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
3
Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
4
Dep. of Medicine, Huddersfield Royal Infirmary Hospital, West Yorkshire, England

Εισαγωγή: Ενδιαφέρουσες μελέτες δείχνουν ότι ο οστίτης ιστός
εμπλέκεται στη ρύθμιση της έκκρισης και δράσης της ινσουλίνης μέσω
της έκκρισης της οστεοκαλσίνης (OC) και της καρβοξυλιωμένης
(Gla)/μη-καρβοξυλιωμένης της μορφής της. Επιπροσθέτως, τα τελικά
προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs) ρυθμίζουν άμεσα
την έκκριση της οστεοκαλσίνης και των επιμέρους μορφών της. Στο
ΣΠΩ παρατηρείται διαταραχή της έκκρισης και δράσης της ινσουλίνης
καθώς επίσης αυξημένα επίπεδα AGEs ορού.
Σκοπός: H αξιολόγηση των επιπέδων ορού της OC και Gla σε γυναίκες με ΣΠΩ και η πιθανή συσχέτισή τους με τα μεταβολικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου.

Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 97 γυναίκες, 50 με ΣΠΩ και 47
μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας και δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Σε όλες τις
γυναίκες μετρήθηκαν ορμόνες φύλου, μεταβολικές παράμετροι και δείκτες
οστικού μεταβολισμού και έγινε υπερηχογραφικός έλεγχος των ωοθηκών.
Αποτελέσματα: Στις γυναίκες με ΣΠΩ σε σύγκριση με τις μάρτυρες
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα οστεοκαλσίνης
ορού (4.30±1.74 vs. 6.20±1.78 ng/ml, p<0.0005) και στατιστικά σημαντικά υψηλότερα επίπεδα της Gla (37.93±6.87 vs. 9.64±8.21 ng/ml,
p<0.0005) και του receptor activator of NF kappa B ligand (RANKL)
(0.54±0.26 vs. 0.16±0.15 pmol/l, p<0.0005). Επίσης, παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση των επιπέδων οστεοκαλσίνης και Gla
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ορού με τα επίπεδα ανδρογόνων και AGEs ορού, τον δείκτη ινσουλινοαντίστασης ΗΟΜΑ και τη μορφολογία των ωοθηκών.
Συμπεράσματα: Στις γυναίκες με ΣΠΩ σε σύγκριση με τις μάρτυρες,
παρατηρούνται χαμηλότερα επίπεδα οστεοκαλσίνης και υψηλότερα επίπεδα
της καρβοξυλιωμένης μορφής της και τα επίπεδα αυτά συσχετίζονται με τα

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συνδρόμου. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν
μια πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ των προϊόντων του οστικού μεταβολισμού
και των ορμονικών/μεταβολικών διαταραχών που παρατηρούνται στο ΣΠΩ.
Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί και οι πιθανές κλινικές επιπτώσεις αυτής
της πιθανής αλληλεπίδρασης απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Υπολογισμός του δείκτη αξιολόγησης κινητικών παραμέτρων Helios Fitness Index (Hel.F.I.)
σε γυναίκες
Ι. Διονυσιώτης1,2, Γ. Μίχας1, Α. Γαλανός1, Γ.Π. Λυρίτης1
1
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά
2
Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος

Σκοπός: Στη μελέτη αναλύθηκαν παράμετροι του κινητικού συστήματος Ελληνίδων γυναικών υπολογίστηκε ο νέος δείκτης αξιολόγησης
των κινητικών παραμέτρων Helios Fitness Index.
Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 176 υγιείς γυναίκες
ηλικίας 20-79 ετών που χωρίστηκαν σε 6 ομάδες, ανάλογα με την ηλικιακή
τους δεκαετία, ως εξής: ομάδα 1 (ν=12): 20-29 ετών, ομάδα 2 (ν=14):
30-39 ετών, ομάδα 3 (ν=33): 40-49 ετών, ομάδα 4 (ν=59): 50-59 ετών,
ομάδα 5 (ν=31): 60-69 ετών, και ομάδα 6 (ν=27): 70-79 ετών. Καμιά δεν
λάμβανε φαρμακευτική αγωγή ή συμπληρώματα ασβεστίου/βιταμίνης D
για οστεοπόρωση. Για τη μέτρηση των αντικειμενικών παραμέτρων της κίνησης χρησιμοποιήθηκε το σύστημα μηχανογραφίας σε πλατφόρμα Leonardo (Novotec, Germany) το οποίο μετρά δυνάμεις και υπολογίζει την
κατακόρυφη ταχύτητα μετακίνησης του κέντρου βάρους και την ισχύ των
Ηλικιακή δεκαετία
Δεδομένα
Βάρος Kg
Ύψος cm
ΔΜΣ Kg/m²
Ύψος άλματος m
Ταχύτητα m/sec
Μέγιστη Δύναμη N
Ισχύς Watt
Ισχύς/Βάρος
N×Kg/m²
Hel.F.I. % EFI

20-29 (ν=12)

κατακόρυφων κινήσεων. Αφού εξηγήθηκε η διαδικασία και η τεχνική πραγματοποίησαν άλματα (με τα δύο πόδια με προηγηθέν ημικάθισμα) πάνω
στην πλατφόρμα με τα χέρια ελεύθερα Υπολογίστηκε επίσης η τιμή του
Helios Fitness Index (Hel.F.I.) που βασίστηκε σε προηγούμενες δημοσιεύσεις του Runge M. από μελέτες σε Γερμανικό πληθυσμό (Esslinger Fitness Index, E.F.I.). Μια τιμή του Hel.F.I. της τάξης του 100% αντιπροσωπεύει
τη μέση τιμή των υγιών Ελληνίδων γυναικών του υλικού που εξετάστηκε
αναφορικά με την παράμετρο Ισχύς (P)/Βάρος (W).
Αποτελέσματα:Τα ανθρωπομετρικά στοιχεία και οι κινητικοί παράμετροι
των γυναικών που μελετήθηκαν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Συμπεράσματα: Ο υπολογισμός του δείκτη Hel.F.I. μέσω της αλματικής
μηχανογραφίας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που δίνει στον κλινικό γιατρό επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το μυοσκελετικό σύστημα.

30-39 (ν=7) 40-49 (ν=14)

50-59 (ν=22)

60-69 (ν=13)

70-79 (ν=22)

p-value

58.6±9.7
168±0.03
20.81±3.44
0.33±0.14
2.09±0.51
1.31±0.23
2.08±0.51

54.6±10.6
164±0.06
20.19±4.14
0.24±0.08
1.89±0.60
1.37±0.36
1.72±0.69

65.03±8.9
166±0.02
23.37±3.23
0.2±0.06
1.51±0.20
1.37±0.20
1.57±0.31

66.7±7.74
162±0.04
25.2±2.78
0.18±0.06
1.44±0.30
1.29±0.22
1.42±0.32

67.54±12.85
162±0.05
25.65±4.84
0.15±0.04
1.20±0.13
1.26±0.31
1.14±0.26

67.59±9.9
160±0.04
26.33±3.89
0.14±0.07
1.10±0.30
1.13±0.18
1±0.33

0.011
0.0001
0.0001
0.001
0.001
0.85
0.0001

37.18±10.77

32.56±16.22

24.02±4.05

21.56±5.49

17.07±3.61

14.98±5.68

0.0001

83.18

80.14

67.48

66.07

62

61.69

0.001

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΣΤΟΥΝ
Η εκδοτική επιτροπή του περιοδικού «ΟΣΤΟΥΝ» τονίζει ότι οι περιλήψεις που δεν εμφανίζονται στα πρακτικά του 18ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου δεν στάλθηκαν εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή.
Η Εκδοτική Επιτροπή
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• ΛΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
• ΜΑΚΡΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής
Κλινικής 251 Γ.Ν. Αεροπορίας, Αθήνα
• ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επικ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Πανεπιστημιακή
Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
• ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού
Τμήματος Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, Αθήνα
• ΜΟΥΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Καθηγητής Βιοχημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας,
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Λάρισα
• ΜΠΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παθολόγος - Ρευματολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων
Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ»,
Κηφισιά
• ΜΠΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Φυσίατρος, Διευθυντής Μονάδας Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης, Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ», Κηφισιά
• ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού
Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
• ΝΤΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
Ερευνήτρια Γ’, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών
Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ», Αθήνα
• ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
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• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικής
Κλινικής Νοσοκομείου «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεσσαλονίκη
• ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Εργαστηρίου
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
«Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ», Κηφισιά
• ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής
«ΝΙΜΤΣ», Αθήνα
• ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού
Τμήματος 401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα
• ΣΑΜΨΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αθήνα
• ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ενδοκρινολόγος, Αθήνα
• ΣΑΡΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ρευματολόγος, Αθήνα
• ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ρευματολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Υπεύθυνος Μονάδας Μεταβολισμού Οστών,
Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,Π.Γ.Ν.
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα
• ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ρευματολόγος, Αθήνα
• ΤΕΜΕΚΟΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Ρευματολόγος, Καβάλα
• ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
«Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ», Κηφισιά
• ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Metropolitan», Πειραιάς
• ΤΡΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας
Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος
«Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ», Κηφισιά
• ΤΡΟΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής
Κλινικής, Κέντρο Οστεοπόρωσης 3ου Νοσοκομείου
Βραχείας Νοσηλείας Ι.Κ.Α., Αθήνα

Ομιλητές - Πρόεδροι - Συντονιστές

• ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Τμήματος
Οστεοπόρωσης - Κλιμακτηρίου
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ», Αθήνα
• ΦΑΙΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ενδοκρινολόγος, τ. Διευθυντής Τμήματος
Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη, Γ.Π.Ν.
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.»,
Αθήνα

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

