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Ο ρόλος της πλειοτροπίνης και του υποδοχέα
της RPTPβ/ζ στην παθοφυσιολογία των οστών
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Περίληψη
Η πλειοτροπίνη (PTN), γνωστή και ως osteoblast-specific factor 1, είναι αυξητικός παράγοντας που παρουσιάζει υψηλή συγγένεια με την
ηπαρίνη και εμφανίζει μεγάλη ομολογία με την πρωτεΐνη midkine, με την οποία σχηματίζουν μια διακριτή οικογένεια. Η έκφρασή της είναι
αυξημένη κατά την εμβρυική ανάπτυξη, ενώ σε ενήλικα άτομα τα επίπεδα της σχετίζονται με διάφορες φυσιολογικές και παθολογικές
καταστάσεις. Πολύ λίγα δεδομένα υπάρχουν για τη συμμετοχή της ΡΤΝ στην παθοφυσιολογία του μυοσκελετικού συστήματος. Φαίνεται να
υπερεκφράζεται κατά την πώρωση καταγμάτων, ενώ σε περιπτώσεις οστεοπόρωσης, η έκφραση της είναι μειωμένη. Κυτταρικές σειρές που
προέρχονται από ανθρώπινο οστεοσάρκωμα και παρουσιάζουν χαρακτηριστικά οστεοβλαστών, όπως τα κύτταρα Saos-2 και MG-63, εκφράζουν
και εκκρίνουν ΡΤΝ και τον υποδοχέα της receptor protein tyrosine phosphatase beta/zeta (RPTPβ/ζ) και ανταποκρίνονται στη χορήγηση
εξωγενούς ΡΤΝ in vitro, παρατήρηση που υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη και κατανόηση του μονοπατιού
ΡΤΝ/RPTPβ/ζ στη λειτουργία των οστεοβλαστών και στην παθοφυσιολογία ασθενειών, όπως η οστεοπόρωση. Παρόλα αυτά, διαφέρουν από
τους φυσιολογικούς οστεοβλάστες ως προς την έκφραση της ιντεγκρίνης ανβ3, που σε συνεργασία με τον RPTPβ/ζ καθορίζει τη δράση της
PTN στην κυτταρική μετανάστευση. Για το λόγο αυτό, η χρήση τους ως μοντέλο οστεοβλαστών πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη.
Λέξεις κλειδιά: Πλειοτροπίνη, RPTPβ/ζ, Οστεοπόρωση, Οστά

The role of pleiotrophin and its receptor RPTPβ/ζ in bone
pathophysiology
M. LAMPROU1, M. KOUTSIOUMPA1, A. KASPIRIS1,2, E. VASILIADIS2, E. KATAXAKI3, E. PAPADIMITRIOU1
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Summary
Pleiotrophin (PTN), also called osteoblast-specific factor 1, is a growth factor that shows high affinity to heparin. PTN is highly homologous
to midkine (MK), forming together a distinct family of heparin-binding growth factors. PTN expression is increased during embryonic
development, while its levels during adulthood seem to be related to both physiological and pathological conditions. There are few
studies, up to date, on the involvement of PTN in the pathophysiology of the skeletal system. It seems to be over-expressed during
fracture healing and under-expressed in osteoporosis. Osteoblast-like human cells, like Saos-2 and MG-63 that derive from osteosarcomas
and are used as an in vitro model system for osteoporosis, express PTN and its receptor protein tyrosine phosphatase beta/zeta
(RPTPβ/ζ). These cells may be used as a model system for studies towards the understanding of the pleiotrophin/RPTPβ/ζ signaling
pathway and its regulatory effects on the function of osteoblasts and how this pathway relates to the pathophysiology of diseases,
such as osteoporosis. However, they do not express known osteoblasts’ receptors, such as ανβ3 integrin, which interacts with RPTPβ/ζ
and determines PTN’s action on cell migration. Therefore, these cells should be used with caution as a model system for osteoporosis.
Keywords: Pleiotrophin, PRTPβ/ζ, Osteoporosis, Bone
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Ο ρόλος της πλειοτροπίνης και του υποδοχέα της RPTPβ/ζ στην παθοφυσιολογία των οστών

Εισαγωγή
Η πλειοτροπίνη (pleiotrophin, ΡΤΝ) είναι μια εκκρινόμενη πρωτεΐνη 18 kDa. Παρουσιάζει μεγάλη ομολογία, της τάξης του 55%, με μια άλλη πρωτεΐνη, τη
midkine (ΜΚ), με την οποία δημιουργούν μια οικογένεια αυξητικών παραγόντων που παρουσιάζουν συγγένεια με την ηπαρίνη. Στην οικογένεια αυτή ανήκουν
επιπλέον και οι πρωτεΐνες Miple1 και Miple2, οι οποίες
είναι οι ομόλογες πρωτεΐνες στη Drosophila [1].
Στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να συναντήσει την
ΡΤΝ με διαφορετικές ονομασίες, γεγονός που οφείλεται στη σχεδόν ταυτόχρονη απομόνωσή της από
διαφορετικούς ιστούς, σε διαφορετικά εργαστήρια.
Τέτοιες ονομασίες είναι οι: heparin-binding growthassociated molecule (HB-GAM), heparin-affin regulatory peptide (HARP), heparin binding growth factor8 (HBGF-8), protein 18 kDa, heparin binding neurotrophic factor (HBNF) και osteoblast specific factor 1
(OSF-1) [2]. Η τελευταία ονομασία της αποδόθηκε
εξαιτίας της απομόνωσης mRNA που την κωδικοποιεί
από οστεοβλάστες ανθρώπου και μυός [3].
Η ΡΤΝ αρχικά απομονώθηκε από μήτρα βοός ως
ασθενής μιτογόνος παράγοντας και από εγκέφαλο νεογνού επίμυος ως παράγοντας που προάγει την ανάπτυξη των νευριτών. Σήμερα έχει εντοπιστεί και σε άλλα είδη, όπως στον άνθρωπο, στο μυ, στην όρνιθα,
στους ιχθείς, στους βατράχους και στα έντομα [1] και
η αλληλουχία της παρουσιάζει ομολογία μεγαλύτερη
του 90% ανάμεσα στα διαφορετικά είδη [4]. Έχει πολλαπλές βιολογικές δράσεις και εκφράζεται σε πολλές
ανθρώπινες κυτταρικές σειρές και είδη καρκίνου,
όπως γλοιώματα, μελανώματα, νευροβλαστώματα,
λευχαιμίες και καρκίνους παγκρέατος, προστάτη, παχέος εντέρου, μαστού, ωοθηκών και πνευμόνων [2].

Υποδοχείς
Συνδεκάνες
Ο πρώτος υποδοχέας της ΡΤΝ που αναγνωρίστηκε
ήταν η Ν-συνδεκάνη, μια πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης 200 kDa. Η αλληλεπίδραση της ΡΤΝ με την Νσυνδεκάνη γίνεται μέσω των πλευρικών αλυσίδων θειικής ηπαράνης και διαμεσολαβείται από τις περιοχές
της ΡΤΝ που έχουν ομολογία με τη θρομβοσπονδίνη
1 (thrombospondin 1-related, TSR-1). Η πρόσδεση
της ΡΤΝ στην Ν-συνδεκάνη επάγει πολλές από τις
δράσεις της στο νευρικό σύστημα [5].
Πέρα από το νευρικό σύστημα, υπάρχει και πιθανή

ανάμειξη της Ν-συνδεκάνης στις δράσεις της ΡΤΝ
που αναφέρονται στους οστεοβλάστες και σε παρεγχυματικά κύτταρα ενήλικου και εμβρυονικού ήπατος
in vitro [5]. Συνεντοπισμός της ΡΤΝ και της Ν-συνδεκάνης έχει επιβεβαιωθεί στα προγονικά κύτταρα των
οστεοβλαστών in vitro και στους οστεοβλάστες in vivo,
όπου η Ν-συνδεκάνη αποτελεί υποδοχέα της ΡΤΝ
[6,7]. Επίσης, η Ν-συνδεκάνη ενδέχεται να αποτελεί
υποδοχέα που επηρεάζει τη μιτωτική συμπεριφορά
των χονδροκυττάρων και παίζει ρόλο στο σχηματισμό
διμερών/ολιγομερών δομών ΡΤΝ στην επιφάνειά τους
[8]. Η αλληλεπίδραση της ΡΤΝ με την Ν-συνδεκάνη
έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της c-Src και
της Fyn, αλληλεπιδράσεις της κορτακτίνης (cortactin)
και της τουμπουλίνης και αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού, οδηγώντας έτσι στην ανάπτυξη των νευριτών στο νευρικό σύστημα και στoν πολλαπλασιασμό
των οστεοβλαστών στο σκελετικό σύστημα [7,9].

Anaplastic lymphoma kinase (ALK)
Ο ALK είναι ένας υποδοχέας 220 kDa με ενδογενή
δράση κινάσης τυροσίνης. Η ΡΤΝ αναφέρθηκε ως
προσδέτης του το 2001 και πολλές ομάδες από τότε
προτείνουν τον ALK ως λειτουργικό υποδοχέα της
ΡΤΝ. Συνεντοπισμός της ΡΤΝ με τον ALK στο νευρικό
σύστημα μυός κατά την εμβρυική ανάπτυξη ενισχύει
την παραπάνω άποψη, αν και υπάρχει πλέον έντονη
αμφισβήτηση ως προς το εάν ο υποδοχέας ALK αλληλεπιδρά άμεσα με την ΡΤΝ ή ενεργοποιείται έμμεσα
από αυτήν [5]. Πέρα από το νευρικό σύστημα, τα καλλιεργούμενα ενδοθηλιακά κύτταρα και τους ινοβλάστες, ο υποδοχέας ALK έχει εντοπιστεί σε καρκινικά
κύτταρα παγκρέατος, μαστού, μελανώματος, νευροβλαστώματος, γλοιοβλαστώματος, σε non-Hodgkin’s
λέμφωμα [5], καθώς και σε οστεοβλάστες και χονδροκύτταρα [10].

Υποδοχέας με δράση φωσφατάσης τυροσίνης β/ζ
(receptor protein tyrosine phosphatase beta/zeta,
RPTPβ/ζ)
Ο υποδοχέας αυτός αρχικά απομονώθηκε από το
νευρικό ιστό ως μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη με δράση φωσφατάσης τυροσίνης. Αποτελείται από μια μεγάλη εξωκυτταρική περιοχή που περιλαμβάνει αμινοτελική αλληλουχία ομόλογη της καρβονικής ανυδράσης, από μια διαμεμβρανική περιοχή και από ένα κυτταροπλασματικό τμήμα που περιλαμβάνει δυο επαναλαμβανόμενες περιοχές με δράση φωσφατάσης τυOστούν 189
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ροσίνης. Μια μικρότερη διαμεμβρανική και δυο εκκρινόμενες ισομορφές έχουν επίσης περιγραφεί και
θεωρούνται ότι προκύπτουν από εναλλακτικό μάτισμα.
Στη μικρή διαμεμβρανική ισομορφή λείπουν 859 αμινοξέα από την εξωκυττάρια περιοχή και η ισομορφή
αυτή επίσης αλληλεπιδρά με την ΡΤΝ. Η φωσφακάνη,
η εκκρινόμενη ισομορφή που αντιστοιχεί στο εξωκυττάριο τμήμα της μεγάλης διαμεμβρανικής ισομορφής
του RPTPβ/ζ, σχετίζεται με τις κυτταρικές αλληλεπιδράσεις και τη διαδικασία ανάπτυξης στο νευρικό σύστημα. Αλλαγές στη θειική χονδροϊτίνη της φωσφακάνης είναι εξελικτικά ελεγχόμενες και επηρεάζουν
τη συγγένεια δέσμευσης της ΡΤΝ σε αυτήν. Εκτός
από τις μορφές που προκύπτουν με εναλλακτικό μάτισμα σε φυσιολογικές συνθήκες, ο RPTPβ/ζ υφίσταται και πρωτεόλυση από την MMP-9, το μετατρεπτικό
ένζυμο του TNF-α, την πρεσενιλίνη/γ-σεκρετάση και
την πλασμίνη, οδηγώντας έτσι στην παραγωγή πολλών
διαφορετικών ισομορφών, εκκρινόμενων, διαμεμβρανικών ακόμα και κυτταροπλασματικών, χωρίς ακόμα
να έχει διαλευκανθεί πλήρως η βιολογική τους σημασία [5].
Έχει προταθεί ότι δέσμευση της ΡΤΝ στον RPTPβ/ζ
επάγει το διμερισμό του υποδοχέα και την απενεργοποίηση της δράσης του ως φωσφατάση. Η απενεργοποίηση του υποδοχέα από την ΡΤΝ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της φωσφορυλίωσης σε τυροσίνη
υποστρωμάτων του RPTPβ/ζ, όπως η β-κατενίνη, η
Fyn και η β-αντουσίνη. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται
η σταθερότητα του κυτταροσκελετού, η κυτταρική
πλαστικότητα, και οι μηχανισμοί προσκόλλησης κυττάρου/κυττάρου [5]. Από την άλλη πλευρά, δέσμευση
της ΡΤΝ στον RPTPβ/ζ σε ενδοθηλιακά κύτταρα έχει
ως αποτέλεσμα αύξηση της αποφωσφορυλίωσης της
τυροσίνης 527 της κινάσης c-Src, που οδηγεί σε ενεργοποίηση της τελευταίας και επαγωγή της κυτταρικής
μετανάστευσης [11]. Επίσης, πρόσφατα έχει δειχθεί
ότι για να επαχθεί η μετανάστευση μέσω του RPTPβ/ζ
είναι απαραίτητη η έκφραση της ιντεγκρίνης ανβ3 [12].
O RPTPβ/ζ και η ανβ3 δημιουργούν ένα λειτουργικό
σύμπλοκο στην επιφάνεια ενδοθηλιακών και κυττάρων γλοιώματος και ο RPTPβ/ζ φαίνεται να είναι
υπεύθυνος για τη φωσφορυλίωση της τυροσίνης στη
θέση 773 στην υπομονάδα β3, μέσω της ενεργοποίησης της c-Src [12]. Η ΡΤΝ αναστέλλει τη μετανάστευση σε κύτταρα τα οποία δεν εκφράζουν την ανβ3 ακόμα και όταν αυτά εκφράζουν RPTPβ/ζ [12], αλλά ο
μηχανισμός δεν είναι ακόμα διακριβωμένος.
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Άλλοι υποδοχείς ή συν-υποδοχείς της ΡΤΝ
Η ΡΤΝ είναι γνωστό ότι προσδένεται σε πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης, καθώς και σε αλυσίδες
θειικής χονδροιτίνης και θειικής δερματάνης, οι οποίες εντοπίζονται τόσο στο εξωκυττάριο υλικό, όσο και
στην κυτταροπλασματική μεμβράνη. Η αλληλεπίδραση
παίζει ρόλο σε ιδιότητες της ΡΤΝ, όπως είναι ο διμερισμός της, ή χρησιμεύει για την εναπόθεση της ΡΤΝ
στον εξωκυττάριο χώρο [5].
Η νουκλεολίνη θεωρείται επίσης υποδοχέας της
ΡΤΝ, ο οποίος εμφανίζει μικρή συγγένεια με αυτήν, και
ίσως εμπλέκεται με τη μεταφορά της στον πυρήνα [5].
Τέλος, πρόσφατα έχει δειχθεί ότι η ιντεγκρίνη ανβ3
αποτελεί υποδοχέα της ΡΤΝ, η παρουσία του οποίου
είναι απαραίτητη για την επαγωγή της μετανάστευσης
ενδοθηλιακών και κυττάρων γλοιώματος μέσω του
υποδοχέα RPTPβ/ζ [12]. Η ΡΤΝ αλληλεπιδρά με την
εξωκυτταρική περιοχή CYDMKTTC της υπομονάδας
β3 της ιντεγκρίνης μέσω του καρβοξυτελικού της
άκρου και εξωγενής χορήγηση πεπτιδίου που αντιστοιχεί στο καρβoξυτελικό άκρο της ΡΤΝ αναστέλλει
τη δέσμευσή της στην ιντεγκρίνη ανβ3 και την επαγόμενη από ΡΤΝ κυτταρική μετανάστευση [13].

Βιολογικές δράσεις
Πολλά δεδομένα εμπλέκουν την ΡΤΝ στην ανάπτυξη και την ωρίμανση του εγκεφάλου και ο ρόλος της
στο νευρικό σύστημα είναι ο πιο καλά μελετημένος.
Φαίνεται επίσης να υπερεκφράζεται στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και να επιδρά προστατευτικά ή/και
τροφοδοτικά στους ντοπαμινεργικούς νευρώνες in vivo και in vitro [5].
Στο μυϊκό σύστημα, η ΡΤΝ εκφράζεται στους αναπτυσσόμενους μύες in vivo, και η έκφραση της αυξάνεται κατά τη διάρκεια της μυογένεσης in vitro και κατά την αναγέννηση του υποκνημιδίου μυός. Εντοπίζεται στους προσχηματισθέντες μυοσωληνίσκους και
στους αιματωμένους ενεργούς μυοβλάστες. Μετάγραφα της ΡΤΝ έχουν βρεθεί σε μαλακούς μύες και
σε κύτταρα του καρδιακού μυός. Κατά τη μετεμβρυϊκή
διαφοροποίηση του καρδιακού μυός η έκφρασή της
μειώνεται, ενώ αυξάνεται σε καρδιακή βλάβη και ενισχύει την απόπτωση των καρδιομυοκυττάρων [5].
Η ΡΤΝ εκφράζεται στο ήπαρ εμβρύων και η έκφρασή της σταδιακά μειώνεται, ενώ φαίνεται να παίζει ρόλο και στην αναγέννηση του ήπατος. Εκφράζεται επίσης στο μεσέγχυμα αναπτυσσόμενου νεφρού. Κατά
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την ανάπτυξη των πνευμόνων ανιχνεύεται σε εμβρυονικά βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα και ρυθμίζει τον
πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίησή τους. Ίσως να
επηρεάζει την ακουστική λειτουργία [5].
Σε θηλυκά άτομα, η ΡΤΝ εκφράζεται στη μήτρα και
η έκφραση αυτή εξαρτάται από τον κύκλο του οίστρου,
τον οποίο και φαίνεται να επηρεάζει. Στον ανθρώπινο
μαζικό αδένα εντοπίζεται σε διάφορους κυτταρικούς
τύπους, όπως σε επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα. Η ΡΤΝ εμπλέκεται και στην έκτοπη ενδομητρίωση
και θηλυκοί μύες που δεν εκφράζουν ΡΤΝ και midkine
εμφανίζουν ανωμαλίες κατά την αναπαραγωγή. Σε
αρσενικά άτομα, η ΡΤΝ έχει ρόλο στη σπερματογένεση, εκφράζεται στα κύτταρα Leydig των όρχεων και
η έκφρασή της αυξάνεται σε ασθένειες, όπως οι Peyronie και Dupuytren. Αρσενικοί μύες που δεν εκφράζουν ΡΤΝ παρουσιάζουν στειρότητα, ατροφικούς όρχεις και αποπτωτικά σπερματοκύτταρα [5].
Πολλές καρκινικές κυτταρικές σειρές και διαφορετικοί τύποι όγκων, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, το χοριοκαρκίνωμα, ο καρκίνος του μαστού, του παγκρέατος, του εντέρου, των ωοθηκών και του προστάτη,
υπερεκφράζουν ΡΤΝ. Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν το σημαντικό της ρόλο στη φυσιολογική ανάπτυξη νέων αγγείων και στην αγγειογένεση των όγκων. Εκτός από την αγγειογένεση, η ΡΤΝ συμμετέχει
σε πολλές άλλες λειτουργίες σημαντικές για την ανάπτυξη των όγκων, όπως είναι ο πολλαπλασιασμός, η
επιβίωση, η διήθηση και η μετάσταση καρκινικών κυττάρων, καθώς και η αναδιαμόρφωση του μικροπεριβάλλοντος του όγκου [2,5,14].

ΡΤΝ και οστά
Μετάγραφα της ΡΤΝ έχουν βρεθεί κατά την ανάπτυξη των προγονικών οστών, στον πομφό επιμύων
και στην κυτταρική σειρά οστεοβλαστών MC3T3-E1
από μύες [3,15,16]. Επίσης, σε in vitro πειράματα βρήκαμε ότι η ΡΤΝ εκφράζεται στα κύτταρα Saos-2 και
MG-63 (Εικόνα 1Α), τα οποία προέρχονται από ανθρώπινο οστεοσάρκωμα και χρησιμοποιούνται ως κυτταρικό μοντέλο οστεοβλαστών. Τα κύτταρα αυτά διαφέρουν ως προς την ικανότητα τους να κάνουν μεταστάσεις, με τα MG-63 να έχουν μεγαλύτερη μεταστατική ικανότητα και πιο επιθετική συμπεριφορά in vivo
σε σχέση με τα Saos-2 [17]. Επιπλέον, η ΡΤΝ εκκρίνεται στο θρεπτικό μέσο και των δυο κυτταρικών τύπων (Εικόνα 1Β). Είναι αξιοσημείωτο ότι μονομερής
ΡΤΝ (μοριακής μάζας 18 kDa) ανιχνεύεται κυρίως στα

κύτταρα Saos-2 και σχεδόν καθόλου στα κύτταρα
MG-63, ενώ πολυμερείς μορφές της (μεγαλύτερης
μοριακής μάζας) ανιχνεύονται στο θρεπτικό μέσο και
των δύο τύπων κυττάρων. Πολυμερείς μορφές της
ΡΤΝ ανιχνεύονται στο θρεπτικό μέσο πολλών τύπων
κυττάρων και ενδέχεται να συμμετέχουν στις βιολογικές της δράσεις [2,5,18], με αδιευκρίνιστο μέχρι σήμερα μηχανισμό. Η ΡΤΝ έχει την ικανότητα να επάγει
την προσκόλληση, τη μετανάστευση και τη διαφοροποίηση ανθρώπινων οστεοπρογονικών κυττάρων [19]
και έχει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των οστών,
πιθανά επηρεάζοντας το χημειοτακτισμό και την προσκόλληση των κυττάρων στο κατάλληλο σημείο για το
σχηματισμό νέου οστού [7]. Στα αρχικά στάδια της
ανάπτυξης, μύες που υπερεκφράζουν ΡΤΝ έχουν αυξημένη ανάπτυξη του οστού σε μήκος και σε ωρίμανση, αλλά η διαφορά μειώνεται στη συνέχεια [6,20].
Υπερέκφραση της ΡΤΝ σε διαγονιδιακούς μύες έχει
ως αποτέλεσμα την αύξηση του πάχους των οστών
[7]. Επίσης παίζει ρόλο στην αγγειογένεση που εμφανίζεται στο συζευκτικό χόνδρο σε μύες [21] και ρυθμίζει την κινητικότητα στους οστεοβλάστες [22], καθώς
επίσης και την επαγόμενη από ανασυνδυασμένη ανθρώπινη μορφογενετική πρωτεΐνη 2 έκτοπη οστεοποίηση [23]. Σε οστεοκύτταρα in vitro, η έκφραση της
ΡΤΝ αυξάνεται με τη μηχανική φόρτιση, λειτουργία
που μπορεί να είναι σημαντική για το σχηματισμό των
οστών in vivo [24]. Η αύξηση της έκφρασης της ΡΤΝ
γίνεται σε μεταγραφικό επίπεδο και εξαρτάται κυρίως
από την περιοχή του υποκινητή που περιλαμβάνει τα
μοτίβα πρόσδεσης του AP-1 [25]. Από την άλλη πλευρά, σκελετική ανάλυση επίμυων που δεν εκφράζουν
ΡΤΝ έδειξε ότι δεν επηρεάζεται ο σχηματισμός των
οστών in vivo [26], αν και παρουσιάζεται καθυστέρηση
στην ανάπτυξη των υπό με βάρους φόρτιση οστών σε
ηλικία 2 μηνών [24]. Επίμυες που παρουσιάζουν ταυτόχρονη έλλειψη (διπλό νοκ-άουτ) σε ΡΤΝ και σε midkine έχουν μικρότερο σωματικό μέγεθος και βάρος
[27], ενώ έλλειψη της midkine σε μύες οδηγεί σε αύξηση του σχηματισμού του σπογγώδους οστού [28].
Σε μύες που έχουν υποστεί εκτομή των ωοθηκών αλλά
υπερπαράγουν ΡΤΝ, η απώλεια της οστικής μάζας είναι μικρότερη σε σχέση με τους μύες που έχουν υποστεί μόνο εκτομή ωοθηκών χωρίς να υπερεκφράζουν
ΡΤΝ [29]. Σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παθογένεση
της οστεοπόρωσης, βρέθηκε ότι σε οστεοπορωτικό
οστικό ιστό, η ΡΤΝ είναι μειωμένη σε σχέση με τον
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Εικ. 1. (Α) Αντιπροσωπευτική εικόνα από συνεστιακό μικροσκόπιο ύστερα από χρώση για ΡΤΝ (λευκά βέλη, πράσινο χρώμα στο συνεστιακό μικροσκόπιο). Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με 4% παραφορμαλδεΰδη και διανοίχθηκαν πόροι στην κυτταρική μεμβράνη με 0,5% Triton x-100. Στη
συνέχεια έγινε κορεσμός των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης των αντισωμάτων με επώαση με διάλυμα 3% αλβουμίνη ορού βοός (BSA) και 10%
ορό εμβρύου βοός για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε επώαση των κυττάρων με αντίσωμα έναντι της PTN σε αραίωση 1:200. Το
φθορίζον δεύτερο αντίσωμα (Alexa, Molecular Probes) χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1:500, τα δείγματα διατηρήθηκαν σε Mowiol 4-88 (Calbiochem)
και η παρατήρηση τους έγινε στους 21οC με τη χρήση συνεστιακού μικροσκοπίου Leica SP5. Η χρώση του πυρήνα έγινε με DAPI (6 μg/ml) [12]. Η
πυρηνική χρώση της ΡΤΝ υποδηλώνει εντοπισμό στον πυρήνα, δεδομένο που έχει επιβεβαιωθεί και με άλλους τρόπους και σε διαφορετικούς τύπους
κυττάρων και διερευνάται περαιτέρω. (Β) Αντιπροσωπευτική εικόνα από ανάλυση κατά Western θρεπτικού μέσου κυττάρων Saos-2 και MG-63 για
ανίχνευση της ΡΤΝ. Όταν τα κύτταρα κάλυψαν κατά 80-90% την επιφάνεια του τρυβλίου καλλιέργειας, συλλέχθηκε το θρεπτικό τους μέσο και προστέθηκαν σε αυτό σφαιρίδια ηπαρίνης-σεφαρόζης (GE Healthcare) και αναστολείς πρωτεϊνασών. Ακολούθησε επώαση υπό ανακίνηση στους 4οC για
16 ώρες, ξέπλυμα των σφαιριδίων και ανάλυση των πρωτεϊνών που έχουν χημική συγγένεια δέσμευσης στην ηπαρίνη και προσκολλήθηκαν στα
σφαιρίδια, με ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE. Ακολούθησε ανάλυση κατά Western, κατά την οποία έγινε κορεσμός των μη ειδικών θέσεων με 3% BSA,
επώαση με πρώτο αντίσωμα για την PTN (σε αραίωση 1:5.000) και με δεύτερο αντίσωμα (horseradish peroxidase conjugated anti-goat IgG, Sigma)
σε αραίωση 1:7.500. Η εμφάνιση έγινε με kit χημειοφωταύγειας (Pierce Biotechnology), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή [18].

αντίστοιχο φυσιολογικό ιστό [30] και συμπεριλαμβάνεται στα γονίδια που σχετίζονται πιθανά με γενετική
προδιάθεση εμφάνισης οστεοπόρωσης [30]. Tέλος,
η ΡΤΝ μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην πώρωση
καταγμάτων σε ενήλικες, με δεδομένο ότι αυξημένα
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επίπεδά της παρατηρούνται στον ορό ασθενών στους
οποίους η πώρωση γίνεται με γρήγορο ρυθμό, ενώ
σε ασθενείς με καθυστερημένη ή βραδεία πώρωση,
δεν υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα της ΡΤΝ [31].
Παρόλα αυτά, η ακριβής εμπλοκή της ΡΤΝ στην πα-
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Εικ. 2. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από συνεστιακό μικροσκόπιο ύστερα από χρώση για RPTPβ/ζ (λευκά βέλη, πράσινο χρώμα στο συνεστιακό μικροσκόπιο). Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με 4% παραφορμαλδεΰδη και διανοίχθηκαν πόροι στη κυτταρική μεμβράνη με 0.5%
Triton x-100. Στη συνέχεια έγινε κορεσμός των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης των αντισωμάτων με επώαση με διάλυμα 3% αλβουμίνη
ορού βοός και 10% ορό εμβρύου βοός για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε επώαση των κυττάρων με αντίσωμα έναντι του
RPTPβ/ζ (Santa Cruz Biotechnology) σε αραίωση 1:250. Το φθορίζον δεύτερο αντίσωμα (Alexa, Molecular Probes) χρησιμοποιήθηκε σε
αραίωση 1:500, τα δείγματα διατηρήθηκαν σε Mowiol 4-88 (Calbiochem) και η παρατήρηση τους έγινε στους 21οC με τη χρήση συνεστιακού
μικροσκοπίου Leica SP5. Η χρώση του πυρήνα έγινε με DAPI (6 μg/ml) [12]. Ο πυρηνικός εντοπισμός του RPTPβ/ζ που παρατηρείται έχει
επιβεβαιωθεί και με άλλους τρόπους και σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων και διερευνάται περαιτέρω.

Εικ. 3. Αντιπροσωπευτική εικόνα από συνεστιακό μικροσκόπιο ύστερα από χρώση για ανβ3 (λευκά βέλη, κόκκινο χρώμα στο συνεστιακό μικροσκόπιο).
Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με 4% παραφορμαλδεΰδη και διανοίχθηκαν πόροι στη κυτταρική μεμβράνη με 0.5% Triton x-100. Στη συνέχεια έγινε
κορεσμός των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης των αντισωμάτων με επώαση με διάλυμα 3% αλβουμίνη ορού βοός και 10% ορό εμβρύου βοός για 1
ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε επώαση των κυττάρων με αντίσωμα έναντι της ανβ3 (Millipore) σε αραίωση 1:250. Το φθορίζον δεύτερο
αντίσωμα (Alexa, Molecular Probes) χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1:500, τα δείγματα διατηρήθηκαν σε Mowiol 4-88 (Calbiochem) και η παρατήρηση
τους έγινε στους 21οC με τη χρήση συνεστιακού μικροσκοπίου Leica SP5. Η χρώση του πυρήνα έγινε με DAPI (6 μg/ml) [12].
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θοφυσιολογία της οστεοπόρωσης, καθώς και οι υποκείμενοι μηχανισμοί, παραμένουν αδιευκρίνιστοι και
αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω μελετών.
Αυξημένη έκφραση της ΡΤΝ κατά τη χονδρογένεση
in vivo δείχνει ότι ίσως εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στο
σχηματισμό του χόνδρου, ενώ ανοσοϊστοχημική ανάλυση της διασποράς της στην επίφυση εμβρύου βοός
έδειξε ότι σχετίζεται με τα χονδροκύτταρα [32,33]. Στα
πτηνά, η ΡΤΝ εκφράζεται στις καταβολές των τενόντων
και στις ενώσεις των φαλλάγγων και φαίνεται να παίζει
ρόλο στην ανάπτυξη των τενόντων [34]. Η μηχανική
φόρτιση επηρεάζει την έκφραση της ΡΤΝ σε ανθρώπινα κύτταρα μεσοσπονδύλιου δίσκου και επηρεάζει την
ικανότητα τους να διεγείρουν τη μετανάστευση ενδοθηλιακών κυττάρων [35]. Σε ασθενείς που πάσχουν
από οστεοαρθρίτιδα, η ΡΤΝ υπερεκφράζεται στον αρθρικό ιστό και κυτταροκίνες που επάγουν τη φλεγμονή
φαίνεται να εντείνουν την έκφραση αυτή [36]. Πρόσφατα δεδομένα της ερευνητικής μας ομάδας δείχνουν ότι
η ΡΤΝ εκφράζεται, εκτός από τα χονδροκύτταρα, και
στα οστεοκύτταρα του υποχόνδριου οστού [37].

RPTPβ/ζ και οστά
Ο υποδοχέας RPTPβ/ζ μπορεί να παίζει ρόλο στα
τελικά στάδια της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών
[38]. Σε αυτήν την ιδέα οδήγησαν οι εξής παρατηρήσεις:
α) Η περιοχή με δράση καρβονικής ανυδράσης που
εδράζεται στο Ν-τελικό άκρο πιθανά να εμπλέκεται
στον τοπικό έλεγχο του όξινου περιβάλλοντος, κάτι
το οποίο μπορεί εν δυνάμει να επηρεάσει την παρουσία των αλάτων στην περιοχή, κατά το σχηματισμό του
νέου οστού, β) Οι δυο ενδοκυττάριες περιοχές με
δράση φωσφατάσης τυροσίνης μπορεί να παίζουν ρόλο στην αναστολή του πολλαπλασιασμού των οστεοβλαστών στα τελικά στάδια της διαφοροποίησης, και
γ) Οστεοβλάστες που δεν εκφράζουν RPTPβ/ζ έχουν
μειωμένη τάση διαφοροποίησης σε οστεοκύτταρα in
vitro. O RPTPβ/ζ υπερεκφράζεται κατά το στάδιο της
τελικής διαφοροποίησης των οστεοβλαστών και ιστομορφομετρική ανάλυση του φαινοτύπου σκελετού
από μύες που δεν εκφράζουν τον RPTPβ/ζ έδειξε μείωση του σπογγώδους όγκου του οστού, πιθανά εξαιτίας μειωμένου ρυθμού σχηματισμού του [38]. Επίσης,
υπάρχει και έμμεση εμπλοκή του RPTPβ/ζ στο σχηματισμό των οστών, αφού αποτελεί υποδοχέα της
ΡΤΝ, η οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί, παίζει ρόλο
στο σχηματισμό των οστών. Επιπλέον, εκφράζεται στα
χονδροκύτταρα και σε οστεοκύτταρα του υποχόνδρι194 Oστούν

Εικ. 4. Επίδραση εξωγενούς ανθρώπινης ανασυνδυασμένης ΡΤΝ
(PeproTech Inc.) στη μετανάστευση κυττάρων Saos-2 (Α) και MG-63
(Β). Η μελέτη του χημειοτακτισμού των κυττάρων έγινε με τη χρήση
50.000 και 100.000 κυττάρων αντίστοιχα. Η χρησιμοποιούμενη διάταξη για το πείραμα αποτελείται από μικροπλακίδια (Transwell, Costar) που έχουν την ακόλουθη διαμόρφωση: Εσωτερικά της κάθε
μικροκυψελίδας στερεώνεται μια ένθεση που διαμερισματοποιεί το
κελί σε δύο μέρη. Ο μερικός διαχωρισμός της εσωτερικής από την
εξωτερική μικροκυψελίδα επιτυγχάνεται μέσω μιας πολυμερούς κινητής μεμβράνης ανθρακικών, με μέγεθος πόρων 8 μm, που αποτελεί και τον πυθμένα της εσωτερικής μικροκυψελίδας. Το
εναιώρημα των κυττάρων τοποθετείται στην εσωτερική μικροκυψελίδα, πάνω σε πορώδη μεμβράνη, ενώ η υπό μελέτη ουσία στην εξωτερική μικροκυψελίδα. Κατά την επώαση του μικροπλακιδίου στους
37οC για 4 ώρες, ένα ποσοστό των κυττάρων μεταναστεύει στην κάτω
επιφάνεια της πορώδους μεμβράνης. Οι πόροι της μεμβράνης (8
μm) είναι αρκετά μικροί ώστε να επιτρέπουν μόνο την ενεργή διέλευση των κυττάρων. Τα κύτταρα που δε μεταναστεύουν απομακρύνονται. Ακολουθεί μονιμοποίηση και χρώση των κυττάρων με
τολουϊδίνη 0.33%. Τα κύτταρα μετρώνται σε μικροσκόπιο Optech και
υπολογίζεται το ποσοστό των κυττάρων που μεταναστεύουν υπό την
επίδραση της υπό μελέτη ουσίας σε σχέση με τα κύτταρα μάρτυρας
[12]. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι από τρία ανεξάρτητα
μεταξύ τους πειράματα και εκφράζονται ως μέση τιμή ± s.e. της %
μετανάστευσης παρουσία ΡΤΝ (100 ng/ml) σε σχέση με μη διεγερμένα κύτταρα (μάρτυρας). Ο αστερίσκος υποδηλώνει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το μάρτυρα *p<0.05.
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ου οστού ασθενών με οστεοαρθρίτιδα [37], δεδομένο
που υποδηλώνει πιθανή συμμετοχή του στους μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία της οστεοαρθρίτιδας.
Σε συμφωνία με αποτελέσματα που υπάρχουν στη
βιβλιογραφία και αφορούν οστεοβλάστες [38], ο υποδοχέας RPTPβ/ζ εκφράζεται στα κύτταρα Saos-2 και
MG-63 (Εικόνα 2).

Ιντεγκρίνη ανβ3 και οστά
Οι ιντεγκρίνες συμμετέχουν σε πολλές λειτουργίες
των κυττάρων, όπως η προσκόλληση, η μετανάστευση,
ο πολλαπλασιασμός, και η ενεργοποίηση υποδοχέων
αυξητικών παραγόντων, και φαίνεται να είναι μόρια
κλειδιά στην ενίσχυση των οστικών μεταστάσεων [39].
Αυτό ενισχύεται από παρατηρήσεις που δείχνουν ότι
καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται στα οστά μέσω αλληλεπιδράσεων με την εξωκυττάρια ύλη και τα κύτταρα
του στρώματος (οστεοκλάστες, αιμοπετάλια και κύτταρα του μυελού των οστών), οι οποίες διαμεσολαβούνται από ιντεγκρίνες, και κυρίως την ιντεγκρίνη
ανβ3 [40]. Ενεργοποίηση της ιντεγκρίνης ανβ3 φαίνεται
να διαμεσολαβεί τις αναβολικές δράσεις της μηχανικής διέγερσης σε οστεοβλάστες [41], παρατήρηση που
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί θεραπευτικά. Η ιντεγκρίνη ανβ3, που με βάσει προηγούμενες μελέτες της ερευνητικής μας ομάδας ενεργοποιείται από την ΡΤΝ [12],
δεν φαίνεται να εκφράζεται στα κύτταρα οστεοσαρκώματος Saos-2 και ΜG-63 (Εικόνα 3). Στα κύτταρα
αυτά, η ΡΤΝ προκαλεί αναστολή της κυτταρικής μετανάστευσης (Εικόνα 4). Τα αποτελέσματα αυτά χρήζουν
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περαιτέρω διερεύνησης με δεδομένο ότι η ιντεγκρίνη
ανβ3 έχει αναφερθεί να εκφράζεται σε κύτταρα οστεοσαρκώματος [42,43]. Διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας ή διαφορετικές γενιές των ίδιων κυττάρων
μπορεί να συσχατίζονται με έκφραση διαφορετικών
υποδοχέων, όπως έχει αναφερθεί για τα κύτταρα Saos-2 [44], γεγονός που καταδεικνύει ότι ασφαλή συμπεράσματα για πιθανή εμπλοκή της ΡΤΝ στην οστεοπόρωση μπορεί να προκύψουν μόνο με τη χρήση πρωτογενούς καλλιέργειας οστεοβλαστών. Περαιτέρω πειράματα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι σε εξέλιξη.

Συμπεράσματα
Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η ΡΤΝ και ο υποδοχέας της RPTPβ/ζ εκφράζονται κατά τη διάρκεια
σχηματισμού του οστού ή κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής αυτού και ίσως να είναι σημαντικοί ρυθμιστές σε ασθένειες, όπως η οστεοπόρωση, όπου η
καταστροφή και η αναδόμηση του οστού σχετίζονται
με την παθοφυσιολογία της νόσου. Άρα, η ΡΤΝ ή/και
ο RPTPβ/ζ μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα μόρια για
την κατανόηση της μοριακής βάσης της νόσου και
εναλλακτικοί θεραπευτικοί στόχοι.
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Κλινική χρησιμότητα της οστικής πυκνομετρίας
Χ. ΖΗΔΡΟΥ, Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Περίληψη
Η μέτρηση της επιφανειακής οστικής πυκνότητας (BMD) με τη μέθοδο DXA είναι ο καλύτερος τρόπος για την εκτίμηση του κινδύνου κατάγματος σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η οστική πυκνότητα, χρησιμεύει στη λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό της θεραπείας, σε
συνδυασμό με συνυπάρχοντες κλινικούς παράγοντες κινδύνου. Οι απαραίτητες μετρήσεις με τη μέθοδο DXA είναι σε δύο ανατομικές
θέσεις (ΟΜΣΣ: O1-O4 και στο μη επικρατούν ισχίο: αυχένας και ολικό ισχίο) και αξιολογούνται οι χαμηλότερες τιμές. Η μέτρηση στο
αντιβράχιο ενδείκνυται σε ειδικές περιπτώσεις. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες χωρίς ένδειξη έναρξης θεραπείας η μέτρηση πρέπει
να επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν αγωγή, η μέτρηση πρέπει να γίνεται κάθε
έτος, για λόγους συμμόρφωσης. Πολύ χαμηλές τιμές οστικής πυκνότητας θέτουν την υποψία δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης. Ένδειξη
μέτρησης οστικής πυκνότητας έχουν άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, αμφοτέρων των φύλων, εφόσον κρίνεται ότι η μέτρηση αυτή θα βοηθήσει
στη λήψη θεραπευτικής απόφασης.
Λέξεις κλειδιά: Kλινική χρησιμότητα οστικής πυκνομετρίας, Eνδείξεις, Περιορισμοί

Clinical utility of bone densitometry
C. ZIDROU, A. KYRIAKIDIS
2nd Orthopaedic Department, General Hospital G.Papageorgiou, Thessaloniki, Greece
Summary
Measurement of BMD by central DXA is the best method to estimate the fracture risk in postmenopausal women. DXA is a useful diagnostic tool which can aid in the determination of treatment plan, particularly when used in combination with co-existing clinical
risk factors. Peripheral measurements (such as the forearm) are indicated in special cases. In postmenopausal women without indications for the initiation of pharmacologic treatment, DXA should be repeated every two years. In postmenopausal women under
pharmacologic treatment, for reasons of compliance, DXA should be repeated every year. Any patient with very low BMD values
should be suspected for secondary osteoporosis. Measurement of BMD should be performed on all individuals, independent of age
and sex, in whom evidence of bone loss would lead to a treatment plan.
Keywords: Clinical utility of bone densitometry, Indications, Limitations

Εισαγωγή
Παγκοσμίως η μέθοδος Απορροφησιομετρίας Διπλοενεργειακής δέσμης Ακτίνων Χ-DXA θεωρείται η
μέθοδος εκλογής για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η μέθοδος εκτιμά την περιεκτικότητα του οστού
σε μεταλλικά στοιχεία. Διενεργείται εύκολα και εκθέτει
τον ασθενή σε μικρό ποσοστό ακτινοβολίας. Παρότι
το πάχος του οστού δεν ελέγχεται ικανοποιητικά και
το αποτέλεσμα δεν αντιστοιχεί στην ποσότητα των
ανόργανων αλάτων ανά μονάδα όγκου, αλλά ανά μονάδα επιφανείας, εντούτοις το αποτέλεσμα αυτό ονομάζεται μέση τιμή οστικής πυκνότητας (BMD/bone mineral density) και εκφράζεται σε g/cm2 [1].

Η BMD της μεθόδου θεωρείται ανάλογη της πραγματικής οστικής μάζας, εφόσον η σχέση κολλαγόνου
προς υδροξυαπατίτη είναι σταθερή [1]. Η BMD είναι
ένας μόνο από τους παράγοντες που αυξάνουν τον
κίνδυνο κατάγματος. Επομένως, η μέτρηση αποκλειστικά και μόνο της BMD, χωρίς τη συνεκτίμηση άλλων
παραγόντων κινδύνου, δεν μπορεί να διακρίνει τα
άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν ένα οστεοπορωτικό κάταγμα [2].
O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κατάταξη
των ασθενών αναφορικά με την οστεοπόρωση χρησιμοποιεί σαν σημείο αναφοράς το Τ-score (ορίζεται ως
η μέση τιμή οστικής πυκνότητας στην υπό εξέταση πεOστούν 199
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ριοχή, σε υγιές νεαρό άτομο 20 έως 29 ετών, του ιδίου
φύλου, φυλής και λοιπών χαρακτηριστικών με αυτά του
εξεταζομένου) και το Z-score (ορίζεται ως η μέση τιμή
οστικής πυκνότητας στην υπό εξέταση περιοχή, σε
υγιές άτομο του ιδίου φύλου, φυλής, ηλικίας και λοιπών
χαρακτηριστικών με αυτά του εξεταζομένου [3].
Οι υποβαλλόμενοι σε DXA ασθενείς κατατάσσονται
σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας σε φυσιολογικούς με τιμές Tscore έως -1 σταθερή απόκλιση/SD κάτω από αυτή
των νεαρών ατόμων αναφοράς, Οστεοπενικούς με
τιμές Τ-score -1 έως -2,5 σταθερές αποκλίσεις/SD κάτω από αυτή των νεαρών ατόμων αναφοράς, Οστεοπορωτικούς με τιμές Τ-score μικρότερες των -2,5
σταθερών αποκλίσεων κάτω από αυτή των νεαρών
ατόμων αναφοράς, Εγκατεστημένη οστεοπόρωση
με τιμές Τ-score μικρότερες των -2,5 σταθερών αποκλίσεων κάτω από αυτή των νεαρών ατόμων αναφοράς και συνύπαρξη ενός ή περισσοτέρων οστεοπορωτικών καταγμάτων [4].
Αν και ο όρος «οστεοπενία» διατηρείται, εντούτοις
προτιμάται ο όρος «χαμηλή οστική μάζα» ή «χαμηλή
οστική πυκνότητα». Η «οστεοπενία» δε σχετίζεται απαραίτητα με υψηλό κίνδυνο κατάγματος.

τερη ένδειξη. Στον επανέλεγχο συγκρίνονται πάντα
τιμές BMD και όχι z-score.
Οστεοπόρωση δεν μπορεί να διαγνωσθεί σε άνδρες ηλικίας <50 ετών με βάση μόνο την οστική
πυκνότητα. Τα διαγνωστικά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μπορεί να εφαρμοσθούν
σε γυναίκες στην προεμμηνοπαυσιακή φάση.
3. Παιδιά. Χρησιμοποιείται απαραιτήτως παιδιατρικό
ή βρεφικό πρόγραμμα (αναλόγως της ηλικίας) και
εκτιμάται το Ζ-score Ο.Μ.Σ.Σ./ισχίου ή ολόσωμης
μέτρησης (το Τ-score θα πρέπει να αποφεύγεται
στη γνωμάτευση). Το αποτέλεσμα των μετρήσεων
θεωρείται «μέσα στο αναμενόμενο για την ηλικία»
αν το παιδί έχει τιμές Ζ-score μεγαλύτερες του -2
και «κατώτερο του αναμενόμενου για την ηλικία»
αν έχει τιμές Ζ-score μικρότερες του -2. Στους παιδικούς πληθυσμούς η εκτίμηση παρουσίας οστεοπόρωσης δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε αποτελέσματα οστεοπυκνομετρίας [6], καθώς και είναι
απαραίτητη η αναγραφή στη γνωμάτευση της βάσης δεδομένων αναφοράς (ανάλογα αν αξιολογούν το βάρος, το ύψος, την ηλικία, τη σκελετική
ωρίμανση, τη σταδιοποίηση Tanner, το φύλο, την
εθνικότητα, ανθρωπομετρικούς παραμέτρους
εξαρτώμενους από τον τρόπο ζωής) [7].

Διαίρεση ασθενών που υποβάλλονται σε DXA
1. Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών. Εδώ εφαρμόζονται τα διαγνωστικά κριτήρια του παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας και εκτιμάται το Τ-score.
Σε κάθε ασθενή ελέγχεται τόσο η Ο.Μ.Σ.Σ. όσο
και το μη επικρατούν ισχίο και εκτιμάται η χαμηλότερη ένδειξη. Στον επανέλεγχο συγκρίνονται πάντα
τιμές BMD και όχι T-score. Επισημαίνεται ότι όταν
οι εξεταζόμενοι ασθενείς ξεπερνούν το 80 έτος
της ηλικίας τους θεωρείται ορθότερο να εκτιμάται
αντί του Τ-score το Ζ-score [5].
2. Προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή σε άνδρες ηλικίας μικρότερης των 50 ετών. Στους συγκεκριμένους ασθενείς δεν εκτιμάται το Τ-score αλλά Ζ-score. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στα παιδιά.
Το αποτέλεσμα των μετρήσεων θεωρείται «μέσα
στο αναμενόμενο για την ηλικία» αν ο εξεταζόμενος
έχει τιμές z-score μεγαλύτερες του -2 και «κατώτερο του αναμενόμενου για την ηλικία» αν έχει τιμές
z-score μικρότερες του -2 [6].
Σε κάθε ασθενή ελέγχεται τόσο η Ο.Μ.Σ.Σ. όσο
και το μη επικρατούν ισχίο και εκτιμάται η χαμηλό200 Oστούν

Κλινικές ενδείξεις της οστικής πυκνομετρίας
Περιλαμβάνουν τον έλεγχο:
1. Γυναικών ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών.
2. Μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών ηλικίας μικρότερης των 65 ετών με συνυπάρχοντες κλινικούς παράγοντες κινδύνου κατάγματος.
3. Γυναικών στην περίοδο της μετάβασης στην εμμηνόπαυση με κλινικούς παράγοντες κινδύνου
για κάταγμα, όπως χαμηλό σωματικό βάρος,
προηγούμενο κάταγμα ή χρήση φαρμάκων υψηλού κινδύνου.
4. Ανδρών ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών.
5. Ανδρών ηλικίας μικρότερης των 70 ετών με κλινικούς παράγοντες κινδύνου για κάταγμα.
6. Ενηλίκων με ιστορικό κατάγματος χαμηλής ενέργειας.
7. Ενηλίκων με νόσο συνοδευομένη από χαμηλή οστική μάζα ή απώλεια οστικής μάζας.
8. Ενηλίκων υπό αγωγή συνοδευόμενη από χαμηλή
οστική μάζα ή απώλεια οστικής μάζας.
9. Ενηλίκων που είναι υποψήφιοι για έναρξη αντιοστεοπορωτικής αγωγής.
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10. Την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της
φαρμακευτικής αγωγής.
11. Τη διερεύνηση ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας που
χαρακτηρίζονται ως άτομα υψηλού κινδύνου [8-11].
Μέγιστοι παράγοντες κινδύνου είναι: προηγούμενο ιστορικό κατάγματος στον ενήλικα, ιστορικό κατάγματος χαμηλής βίας σε συγγενή πρώτου βαθμού,
χαμηλό βάρος σώματος (<57,5Kg), κάπνισμα, χρήση
κορτικοστεροειδών από το στόμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες.
Πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου είναι: εξασθενημένη όραση, ανεπάρκεια οιστρογόνων σε ηλικία <45
ετών [12], κακή γενική κατάσταση υγείας, πρόσφατες
πτώσεις, μακροχρόνια χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου,
χαμηλή φυσική δραστηριότητα και κατανάλωση αλκοόλ πάνω από 2 ποτήρια ημερησίως.
Ιατρικές καταστάσεις που συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης είναι: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, γαστρεκτομή, υπερπαραθυρεοειδισμός, υπογοναδισμός, πολλαπλούν μυέλωμα,
νεφρική ανεπάρκεια (σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε αιμοδιάλυση), άνοια και κοιλιακή νόσος [9].
Φάρμακα που ενοχοποιούνται για οστεοπόρωση
είναι: κορτικοστεροειδή από το στόμα, αντισπασμωδικά, GnRH αγωνιστές, Τ4 σε υπερβολικές δόσεις,
μακροπρόθεσμη θεραπεία με φαινυτοϊνη και λίθιο [9].

Κλινικές ενδείξεις της οστικής πυκνομετρίας
για τον έλεγχο παιδιατρικών πληθυσμών
1. Συστηματική χρήση κορτικοστεροειδών για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών
2. Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις
3. Υπογοναδισμός
4. Παρατεταμένη ακινητοποίηση
5. Ατελής οστεογένεση
6. Ιδιοπαθής νεανική οστεοπόρωση
7. Επανειλημμένα κατάγματα χαμηλής ενέργειας
8. Ακτινολογική οστεοπενία
Επισημαίνεται ότι η DXA δεν ενδείκνυται για παιδιά
σε περιπτώσεις απλού σκελετικού άλγους, χρονίων
νοσημάτων και καταγμάτων μετατραυματικών χωρίς
συνύπαρξη των ανωτέρω παραγόντων [13,14].

Ποιά περιοχή μέτρησης της οστικής μάζας
πρέπει να επιλεγεί;
Η επιλογή της κατάλληλης μέτρησης εξαρτάται από
τις ειδικές συνθήκες που αφορούν τον ασθενή. Σε ότι

αφορά τη μέτρηση στην ΟΜΣΣ (Ο1-Ο4 ή Ο2-Ο4) χρησιμοποιούνται και οι τέσσερις ή τρεις σπόνδυλοι για
ανάλυση, ποτέ όμως μόνο ένας.
Στις αντενδείξεις για τη μέτρηση στην περιοχή της
ΟΜΣΣ περιλαμβάνονται η ηλικία του ασθενούς η
οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65ο έτος, η αποτιτάνωση της κοιλιακής αορτής, η παρουσία οστεοφύτων, συμπιεστικών σπονδυλικών καταγμάτων, κύφωσης και σκολίωσης.
Η πλάγια λήψη (lateral DXA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με εκφυλιστικές αλλοιώσεις και αποτιτανωμένα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής. Παλαιότερα υπερτιμήθηκε το προσόν μέτρησης μόνο του
σπονδυλικού σώματος (αποφεύγοντας τα σπονδυλικά
τόξα και τις αποφύσεις) υπερτιμήθηκε. Δυστυχώς
όμως λόγω της επικάλυψης σε πλάγια θέση από τα
λαγόνια οστά και τις κατώτερες πλευρές, μετράται τελικά μόνο ένα σπονδυλικό σώμα, του Ο3 [15].
Λόγω του ότι η μέτρηση της οστικής μάζας στο ισχίο
είναι καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για κάταγμα ισχίου, η οστική μάζα στο ισχίο είναι χρήσιμη
σε γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών καθώς ο κίνδυνος κατάγματος στο ισχίο αυξάνεται με ταχύ ρυθμό
μετά την ηλικία των 65 ετών.
Οι περιορισμοί για τη μέτρηση στο ισχίο περιλαμβάνουν τη μεταβλητότητα των διαφόρων περιοχών
του μηριαίου αναφορικά με το ποσοστό του φλοιώδους οστού και συνεπώς τον ενδεχόμενο κίνδυνο
κατάγματος [16], η παρουσία μεταλλικής πρόθεσης,
οστεοαρθρίτιδας, πρόσφατου κατάγματος στο ισχίο
και οστεοποιούμενης ινώδους δυσπλασίας.
Εάν μία μόνο περιοχή μετράται, είναι προτιμότερη
η μέτρηση στο ισχίο γιατί έχει μεγαλύτερη προγνωστική αξία για κατάγματα στο ισχίο [17]. Η οστική πυκνότητα στη ΣΣ και στο ισχίο έχουν παρόμοια προγνωστική αξία για κατάγματα ΣΣ. Η οστική πυκνότητα στη ΣΣ
είναι πιο ευαίσθητη στα αποτελέσματα των κορτικοστεροειδών και θεωρείται θεραπεία εκλογής για paασθενείς υπό αγωγή με κορτιζόνη [18].

Κεντρική ή περιφερική μέτρηση
Η μέτρηση στο περιφερικό άκρο κερκίδας/ωλένης
(pDXA) είναι λιγότερο ακριβή, ευρύτατα διαδεδομένη
σε ορισμένες περιοχές και είναι χρήσιμη στην εκτίμηση του συνολικού κινδύνου κατάγματος, αλλά δεν συνίσταται για παρακολούθηση των ασθενών [6].
Έχει σαν απόλυτες ενδείξεις την αδυναμία μέτρησης στον αυχένα του μηριαίου οστού και στην ΟΜΣΣ,
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τον υπερπαραθυρεοειδισμό και την περίπτωση υπέρβαρων ασθενών.

Διαδοχικές μετρήσεις οστικής πυκνότητας
• Χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την έναρξη
θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που διαπιστώνεται σημαντική οστική απώλεια
• Καταγράφουν την ανταπόκριση στη θεραπευτική
αγωγή, με το εύρημα της αύξησης ή της σταθερότητας στην οστική πυκνότητα.
• Μπορούν να εντοπίσουν τα άτομα που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπευτική αγωγή με το εύρημα της
απώλειας της οστικής πυκνότητας. Καθίσταται τότε
αναγκαίο να επανεκτιμηθεί η θεραπευτική αγωγή και
να αναζητηθούν δευτεροπαθή αίτια οστεοπόρωσης.
• Το Follow-up της μέτρησης της οστικής πυκνότητας
θα έπρεπε να διενεργείται όταν η αναμενόμενη αλλαγή στην οστική πυκνότητα ισοδυναμεί ή υπερβαίνει την ελάχιστη σημαντική αλλαγή.
• Τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των μετρήσεων της οστικής πυκνότητας καθορίζονται σύμφωνα με την κλινική κατάσταση του κάθε ασθενή. Τυπικά ένα χρόνο
μετά την έναρξη ή την αλλαγή της θεραπευτικής
αγωγής είναι κατάλληλο διάστημα με μεγαλύτερα
μεσοδιαστήματα όταν το θεραπευτικό αποτέλεσμα
έχει εγκατασταθεί.
• Σε καταστάσεις που συσχετίζονται με ταχεία οστική
απώλεια, όπως η θεραπεία με γλυκοκορτικοστεροειδή, η μέτρηση οστικής πυκνότητας πρέπει να διενεργείται συχνότερα [11].

Γενικοί περιορισμοί της μεθόδου
1. Η εκτίμηση της BMD μεταβάλλεται σημαντικά με
τη μεταβολή του μεγέθους του οστού, επειδή αναλογεί σε δισδιάστατη προβολή του οστού, με τις
αποκλίσεις της τρίτης διάστασης να αγνοούνται (σημαντική αιτία συστηματικών σφαλμάτων, ειδικά στις
περιπτώσεις που συγκρίνονται άτομα με διαφορετικό σωματότυπο) [2].
2. Δεν παρέχει πληροφορίες που αφορούν τη γεωμετρική κατανομή και σύνθεση του φλοιώδους και
σπογγώδους οστού.
3. Οι μετρήσεις επηρεάζονται από τη σύνθεση των
μαλακών ιστών που περιβάλουν το οστό (ειδικά σε
ασθενικές μεγάλης ηλικίας γυναίκες μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντικό σφάλμα το οποίο φθάνει
ως 20% [19].
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Η ακρίβεια της μεθόδου ανέρχεται σε 0,5-2%,
όπου ως ακρίβεια ορίζεται η απόκλιση της μετρούμενης τιμής της BMD από την αντίστοιχη πραγματική
τιμή της. Η ακρίβεια στην πρόγνωση είναι μεγαλύτερη
όταν μετράται η περιοχή ενδιαφέροντος.
Η επαναληψιμότητα της μεθόδου ανέρχεται σε 1%,
όπου ως επαναληψιμότητα ορίζεται η διακύμανση περί
τη μέση τιμή επανειλημμένων μετρήσεων BMD του
ιδίου δείγματος. Η in vitro ακρίβεια και επαναληψιμότητα εξαρτώνται από την εμπειρία του εξεταστή, από
τη σωστή τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του ασθενούς και από τη σωστή αξιολόγηση και ανάλυση της
εξέτασης. Από πρακτικής πλευράς τόσο η καλή ακρίβεια όσο και η σωστή επαναληψιμότητα είναι απαραίτητες στον κλινικό ιατρό. Απαιτείται περισσότερο καλή
επαναληψιμότητα, επειδή μόνο με αυτή την προϋπόθεση είναι εφικτή η διαχρονική παρακολούθηση της
θεραπείας ενός οστεοπορωτικού ασθενείς.
Η έκθεση στην ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα χαμηλή.
Μέτρηση στην περιοχή του αυχένα του μηριαίου εκθέτει τον ασθενή με δόση 6mSv, ενώ μέτρηση στην
περιοχή της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
σε δόση 1-2,5 mSv [20].

Προσδιορισμός Σπονδυλικών Καταγμάτων
(Vertebral Fracture Assessment)
Μέσω των μονάδων DXA έχουμε επιπρόσθετα τη
δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις σπονδυλικές παραμορφώσεις και τα σπονδυλικά κατάγματα. Η μέθοδος
ονομάζεται Vertebral Fracture Assessment [21].
Οι ενδείξεις της μεθόδου περιλαμβάνουν:
1. Έλεγχο μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με οστεοπενία (σύμφωνα με τα BMD κριτήρια) και έναν από
τους ακόλουθους παράγοντες: ηλικία >70 ετών,
ιστορικό απώλειας ύψους μεγαλύτερη των τεσσάρων εκατοστών, προοπτική απώλεια ύψους μεγαλύτερη των 2 εκατοστών, αναφερόμενο από τον
ασθενή μη διαγνωσμένο σπονδυλικό κάταγμα ή
δύο ή περισσότερους παράγοντες: ηλικία 60-69
ετών, αναφερόμενο από τον ασθενή μη σπονδυλικό
κάταγμα, ιστορικό απώλειας ύψους δύο έως τεσσάρων εκατοστών, χρόνιες συστηματικές νόσοι που
συνοδεύονται από αυξημένο κίνδυνο σπονδυλικού
κατάγματος (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος
Crohn, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια).
2. Έλεγχος ανδρών με οστεοπενία (σύμφωνα με τα
BMD κριτήρια) και έναν από τους ακόλουθους παράγοντες: ηλικία μεγαλύτερη των 80 ετών, ιστορικό
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απώλειας ύψους μεγαλύτερη των έξι εκατοστών,
προοπτική απώλεια ύψους μεγαλύτερη των τριών
εκατοστών, αναφερόμενο από τον ασθενή μη διαγνωσμένο σπονδυλικό κάταγμα ή δύο ή περισσότερους παράγοντες: ηλικία 70 έως 79 ετών, αναφερόμενο από τον ασθενή μη σπονδυλικό κάταγμα,
ιστορικό απώλειας ύψους τριών έως έξι εκατοστών,
θεραπεία ανδρογονικού αποκλεισμού ή ορχεκτομή,
χρόνιες συστηματικές νόσοι που συνοδεύονται από
αυξημένο κίνδυνο σπονδυλικού κατάγματος (π.χ.
ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος Crohn, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια).
3. Γυναίκες ή άνδρες με χρόνια λήψη γλυκοκορτικοει-

δών (περισσότερα από 5 mg prednisone την ημέρα,
για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των τριών μηνών).
4. Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή άνδρες με οστεοπόρωση (BMD κριτήρια) και με διαγνωσμένα ένα
ή περισσότερα σπονδυλικά κατάγματα [6].

Συμπεράσματα
Η μέθοδος DXA χρησιμεύει στην εκτίμηση κινδύνου
κατάγματος καθώς και στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων [1,22].
Η μέθοδος DXA βοηθάει στη διερεύνηση και διαφορική διάγνωση ασθενών με ακτινολογικά ευρήματα ή κλινική εικόνα συμβατή με πρωτοπαθή οστεοπόρωση [23].
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Περίληψη
Όταν ένας όγκος μεθίσταται στα οστά, προκαλείται γενικευμένη απορρύθμιση των μηχανισμών οστικής ανακατασκευής, που συνοδεύεται
από σημαντικό πόνο, και επιβάρυνση της πρόγνωσης. Τα μεταστατικά κύτταρα κινητοποιούν και διαμορφώνουν το μικροπεριβάλλον του
οστού κατά τρόπο που ενισχύεται η περαιτέρω ανάπτυξη του όγκου και η καταστροφή του οστού. Κατανοώντας τα πιο βασικά στοιχεία στο
μικροπεριβάλλον του οστού που παίζουν ρόλο στην εντόπιση του όγκου, καθώς και τους καρκινικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα
κυτταρικά και πρωτεϊνικά στοιχεία της θεμέλιας ουσίας και συμβάλλουν στην εισβολή και την ανάπτυξη του όγκου, είναι δυνατή η κατανόηση
των βασικών αρχών της παθοφυσιολογίας των οστικών μεταστάσεων. Διάφορα ευρήματα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση οστούόγκου, έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από θεραπείες που εστιάζουν στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων.
Λέξεις κλειδιά: Μετάσταση, Οστά

Bone metastases
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Summary
When a tumor metastasizes to bone, it causes a general deregulation of the mechanisms of bone metabolism, which is accompanied by
significant pain, and dismal prognosis. The metastatic cells mobilize and shape the bone microenvironment in a way that enhances tumor
growth and bone destruction. Understanding the most important elements in the bone microenvironment play a role in localizing the tumor
and the tumor factors affecting the cellular and protein elements of the matrix and contribute to invasion and tumor growth. Other findings
related to the bone-tumor interaction have led to a range of possible managements that focus on prevention or treatment of bone metastases.
Keywords: Metastasis, Bone

Εισαγωγή
Οι όγκοι τις περισσότερες φορές δεν είναι ιάσιμοι
όταν πλέον έχουν μεταναστεύσει στα οστά. Ορισμένες από τις συνέπειες των οστικών μεταστάσεων περιλαμβάνουν τα παθολογικά κατάγματα, πόνο, υπερασβεστιαιμία, και πίεση των νεύρων ή του νωτιαίου
μυελού [1]. Η μετάσταση στα οστά είναι συνηθισμένη
επιπλοκή των όγκων, και αφορά στο 60-85% των
ασθενών με μεταστατική νόσο από καρκίνο του μαστού και του προστάτη [2,3]. Η ανεύρεση οστικών μεταστάσεων παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα και σε άλλους τύπους πρωτοπαθών όγκων, πιθανόν λόγω των βελτιωμένων διαθέσιμων διαγνωστι-

κών μεθόδων [4]. Η εγκατάσταση του όγκου στα οστά
προάγει την προσέλκυση οστεοβλαστών και οστεοκλαστών, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων από την θεμέλια οστική ουσία, γεγονός το οποίο με τη σειρά του αυξάνει το μέγεθος
του όγκου. Αυτός ο μηχανισμός αποτελεί τον λεγόμενο φαύλο κύκλο των οστικών μεταστάσεων
[1,3,5,6]. Η καταστολή του οστικού μεταβολισμού με
διφωσφονικά σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις
που παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα δεικτών οστικής
απορρόφησης, συνδέεται με μεγαλύτερη επιβίωση
[7]. Εκτός από τις επιδράσεις στις οστεοκλάστες και
τις οστεοβλάστες, οι όγκοι εμπλέκονται στο μικροπεOστούν 205
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Eικ. 1. Οστικός ανασχηματισμός: το οστό είναι ένας δυναμικός σκληρός ιστός που υπόκειται σε μία διαρκή ανακατασκευή προκειμένου να
διατηρήσει τη σκελετική αντοχή και ακεραιότητα. To 10% του σκελετού να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Τελικά, μέσω μιας συνδυασμένης σταδιακής διαδικασίας (διακεκομμένα βέλη), οι οστεοκλάστες που προέρχονται από αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα (HSC) προκαλούν οστεόλυση και οι οστεοβλάστες που προέρχονται από μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα (MSC) αναπληρώνουν τα κενά με νέο οστό. Τα
οστεοκύτταρα τα οποία είναι διαφοροποιημένες οστεοβλάστες ενσωματωμένες στο οστό, είναι ικανοί να αντιληφθούν τη μηχανική τάση,
ενεργοποιώντας τις οστεοκλάστες και τις οστεοβλάστες. Το ενδόστεο και το περιόστεο περιέχουν ιστικά μακροφάγα («οστεομακροφάγα»,
osteomacs) που είναι πιθανό να έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οστική ανακατασκευή. (M-CSF: παράγοντας διέγερσης αποικιών μακροφάγων. RANK= ενεργός υποδοχέας του πυρηνικού παράγοντα. RANK-L: προσδέτης του ενεργού υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα).

ριβάλλον του οστού προσελκύοντας και ρυθμίζοντας
την λειτουργία των αιμοπεταλίων, των νευρικών κυττάρων, των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος
και του μυελού των οστών, ενώ επάγουν και το σχηματισμό νέων αγγείων. Επίσης, ο μυελός των οστών
μπορεί να παίξει ρόλο «αποθήκης κυττάρων σε λήθαργο» τα οποία ανθίστανται στα χημειοθεραπευτικά
σχήματα, προκαλώντας σε δεύτερο χρόνο όψιμες μεταστάσεις στα οστά ή/και σε άλλα όργανα [8-10].
Φάρμακα όπως τα διφωσφονικά ή αντισώματα του
προσδέτη του ενεργού υποδοχέα NF-Kb (RANKL ή
αλλιώς γνωστός ως TNFSF11), προκαλούν οστεοκλαστογένεση μειώνοντας σημαντικά το ποσοστό των σκελετικών επιπλοκών, αποτελώντας σήμερα τη θεραπεία
εκλογής των ασθενών με οστικές μεταστάσεις [11-13].
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτοί οι παράγοντες
που δρουν κατά της οστικής απορρόφησης έχουν παράλληλα και αντικαρκινική δράση. Όμως, το 30-50%
των ασθενών που ακολουθούν αυτά τα θεραπευτικά
σχήματα, αναπτύσσουν νέες οστικές μεταστάσεις, σκελετικές επιπλοκές και εξέλιξη της νόσου [1], καθιστών206 Oστούν

τας επιτακτική την ανάγκη για νέες θεραπείες. Η διαρκής πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας της οστικής ανακατασκευής και των αιμοποιητικών κυττάρων
του μυελού των οστών θέτουν νέους θεραπευτικούς
στόχους στην πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενών
με οστικές μεταστάσεις.

Οστική παραγωγή και απορρόφηση
Το μικροπεριβάλλον του οστού αποτελείται από
ανόργανη εξωκυττάρια θεμέλια ουσία και ειδικά κύτταρα που είναι υπό τον έλεγχο τοπικών και συστηματικών παραγόντων (Εικόνα 1). Κάποιοι όγκοι μεθίστανται στα οστά προκαλώντας οστεολυτικές ή/και οστεοβλαστικές βλάβες. Τα καρκινικά κύτταρα εκκρίνουν
μία σειρά πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα
του μυελού των οστών προκαλώντας την προσέλκυση,
τη διαφοροποίηση και την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών. Κατά την διάρκεια
της οστικής απορρόφησης, αυξητικοί παράγοντες και
ιόντα ασβεστίου απελευθερώνονται από την θεμέλια
οστική ουσία επάγοντας την ανάπτυξη και πολλαπλα-
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Eικ. 2. Απεικόνιση των φάσεων του οστού και των αλληλεπιδράσεων των καρκινικών κυττάρων στο μικροπεριβάλλον του οστού κατά την εξέλιξη
της μετάστασης. Τα καρκινικά κύτταρα φτάνουν και εισέρχονται στις κοιλότητες του μυελού των οστών και είτε παραμένουν σε αδράνεια, είτε ξεκινούν να μεγαλώνουν και να πολλαπλασιάζονται. Ο όγκος προσελκύει και ρυθμίζει κύτταρα του οστού (οστεοκλάστες, οστεοβλάστες, ινοβλάστες,
MCS, HCS, λεμφοκύτταρα, μακροφάγα) και προκαλεί αλλαγές στη θεμέλια ουσία του οστού. Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά αλλάζει το μικροπεριβάλλον του οστού, ευνοώντας την ανάπτυξη και εξάπλωση με αποτέλεσμα τον πόνο, παθολογικά κατάγματα και περαιτέρω διασπορά.

σιασμό των καρκινικών κυττάρων, και την περαιτέρω
απελευθέρωση οστεολυτικών και οστεοβλαστικών παραγόντων. Αυτός ο «φαύλος κύκλος» συντηρεί την
ανάπτυξη του όγκου στα οστά [3,14] (Εικόνα 2).
Οι οστεοκλάστες είναι πολωμένα πολυπύρηνα μυελώδη κύτταρα τα οποία προσκολλώνται στην επιφάνεια
του οστού μέσω της ιντεγκρίνης ανβ3, εκκρίνοντας
οξέα, κολλαγενάσες και πρωτεάσες οι οποίες αποανοργανοποιούν τη θεμέλια ουσία και διασπούν πρωτεΐνες όπως το κολλαγόνο τύπου 1. Ο παράγοντας διέ-

γερσης αποικιών των μακροφάγων (M-CSF) και ο
προσδέτης του ενεργού υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα RANKL είναι σημαντικοί αυξητικοί παράγοντες που επάγουν την οστεοκλαστογένεση, και παράγονται πρωτογενώς από τις οστεοβλάστες. Ο M-CSF
και η ιντερλευκίνη-34 (IL-34) συνδέονται με τον υποδοχέα FMS (γνωστός και ως CSF1R) στα κύτταρα του
μυελού των οστών προκαλώντας οστεοκλαστογένεση.
Ο RANKL συνδέεται στον υποδοχέα του RANK στις
πρόδρομες οστεοκλάστες, επάγοντας οστεοκλαστοOστούν 207
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γένεση μέσω των οδών του πυρηνικού παράγοντα-κΒ
(NF-kB), του NFATc1 και της JUN N-τελικής κινάσης
[15]. Η οστεοπροτεγερίνη (OPG, επίσης γνωστή ως
TNFRSF11B) είναι ένας ενδογενής υποδοχέας του
RANKL που αναστέλλει την οστεοκλαστογένεση. Η έλλειψη του RANK ή του RANKL, ή η υπερέκφραση της
OPG προκαλεί οστεοπέτρωση που σχετίζεται άμεσα
με αυτό τον μηχανισμό οστεοκλαστογένεσης [16,17].
Τα μεσεγχυματικά αρχέγονα κύτταρα (MSCs) του
μυελού των οστών καθοδηγούνται προς τη δημιουργία
οστεοβλαστών μέσω τοπικών παραγόντων, όπως ο
μετατρεπτικός αυξητικός παράγων-β (TGF-β) [18], οι
μορφογενετικές οστικές πρωτεΐνες (ΒΜΡs) και οι
WNT πρωτεΐνες. Αυτοί οι μηχανισμοί οδηγούν στην
έκφραση τριών σημαντικών ρυθμιστών της λειτουργίας των οστεοβλαστών: RUNX2 [19], osterix [20] και
παραγόντων που ενεργοποιούν την μεταγραφή
[21,22]. Τελικά, η ικανότητα των μεταστατικών κυττάρων να ενεργοποιούν τις οστεοβλάστες, θεωρείται
ότι οφείλεται στην ικανότητα αυτών των κυττάρων να
εκφράσουν πολλούς από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Ο μηχανισμός των οστικών μεταστάσεων
Η προμεταστατική «φωλεά»
Ο όρος προμεταστατική «φωλεά» προέκυψε για να
περιγράψει ένα στάδιο προεργασίας κατά το οποίο ο
πρωτογενής όγκος προετοιμάζει τις θέσεις των επερχόμενων μεταστάσεων. Για παράδειγμα, σε προκλινικά μοντέλα μελανώματος και καρκίνου του πνεύμονα
ο αγγειακός ενδοθηλιακός παράγων 1 (VEGFR1) δημιουργεί αιμοποιητικά κύτταρα προερχόμενα από το
μυελό των οστών σε θέσεις μελλοντικών μεταστάσεων, και ομάδες κυττάρων που προηγούνται της άφιξης
των καρκινικών κυττάρων και αυξάνουν την παραγωγή
της φιμπρονεκτίνης στις θέσεις-στόχο του όγκου [23].
Επιπλέον στήριξη στη θεωρία της προμεταστατικής
φωλεάς παρέχουν μοντέλα μεταστάσεων στους πνεύμονες, όπου παράγονται φλεγμονώδη χημειοτακτικά
μόρια [24]. Από την άλλη, άλλοι συγγραφείς δεν αναφέρουν επίδραση προγονικών ενδοθηλιακών κυττάρων προερχόμενων από τον μυελό των οστών στην
αύξηση του όγκου [25].
Στο μικροπεριβάλλον του οστού, οι περισσότερες
ενδείξεις που υποστηρίζουν την θεωρία της μεταστατικής φωλεάς βρίσκονται στα πλαίσια λειτουργιών που
μοιάζουν με τις ενδοκρινικές. Οι πρωτογενείς όγκοι
επηρεάζουν το μυελό των οστών μέσω της παραγω208 Oστούν

γής παραγόντων που επιδρούν σε συγκεκριμένα κύτταρα στα οστά οι οποίοι καθιστούν τα οστά ευάλωτα
στην εντόπιση και τον αποικισμό τους από τον όγκο.
Διάφορα παραδείγματα περιλαμβάνουν την επαρινάση που παράγεται από τα καρκινικά κύτταρα του όγκου του μαστού αυξάνοντας την οστική απορρόφηση
[26], την οστεοποντίνη (OPN) που εκκρίνεται από τα
καρκινικά κύτταρα ή/και ώριμες ινοβλάστες και ευνοούν την προσέλκυση κυττάρων του μυελού των
οστών ή την ανάπτυξη του όγκου [27-29], και τις μεταλλοπρωτεϊνάσες της θεμέλιας ουσίας (MMP) που
παράγονται από τις οστεοκλάστες και ευνοούν τις σκελετικές μεταστάσεις στον καρκίνο του προστάτη [30].
Τέλος, η σχετιζόμενη με την παραθυρεοειδική ορμόνη
πρωτεΐνη (PTHRP ή PTHLH) παράγεται από διάφορους καρκίνους και μπορεί να προάγει την οστική
απορρόφηση [5,14] και να αυξήσει την παραγωγή τοπικών παραγόντων στον μυελό των οστών όπως η χημειοκίνη CCL2 [31].

Ο αποικισμός των οστών
Τα καρκινικά κύτταρα προσκολλώνται στο ενδοθήλιο του μυελού των οστών και δυνητικά ξεκινούν μια
διαδικασία εισόδου τους στο μικροπεριβάλλον του
οστού [32]. Τα καρκινικά κύτταρα που μεταναστεύουν
στο οστό έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τους
ίδιους φυσιολογικούς μηχανισμούς με αυτούς που
χρησιμοποιούν τα βλαστικά αιμοποιητικά κύτταρα
(HSCs) που εγκαθίστανται στο οστό [33-36] (Εικόνα 2).
Οι οστεοβλάστες και τα στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών προσελκύουν και ρυθμίζουν τα HSCs
δημιουργώντας μια «φωλεά» μέσω πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που περιλαμβάνουν ιντεγκρίνες όπως
το α4β1-μόριο 1 αγγειακής κυτταρικής προσκόλλησης
(VCAM1), χημειοκίνες όπως η CXCL12 (αλλιώς γνωστή ως SDF1) και η CXCR4, οι BMPs, η νεστίνη και η
OPN [33,34,37-43]. Προκλινικές μελέτες αποδεικνύουν επίσης πως η οστική απορρόφηση μπορεί να
παίξει ρόλο στην κινητοποίηση και την εγκατάσταση
των HSCs [44,45]. Ο μεταστατικός καρκίνος του προστάτη και πιθανόν και όγκοι άλλης προέλευσης ανταγωνίζονται ευθέως με τα HSCs για την κατάληψη της
«φωλεάς» κατά την εγκατάσταση τους στον μυελό των
οστών. Στη συνέχεια, ξεκινά μια διαδικασία μεταφοράς των HSCs είτε στην περιφερική κυκλοφορία είτε
σε δεξαμενές προγονικών κυττάρων [46].
Η CXCL12 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα από τις
οστεοβλάστες και τα στρωματικά κύτταρα του μυελού
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των οστών, ενώ η έκφραση του υποδοχέα του CXCR4
στα καρκινικά κύτταρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο ως
προς τη σύνδεση και εγκατάσταση στα οστά [35,47-50].
Η έκφραση του CXCL12 από τα στρωματικά κύτταρα
του ενδοθηλίου του μυελού των οστών προωθεί την
μετανάστευση καρκινικών κυττάρων καρκίνου του
προστάτη, και ρυθμίζει τόσο την MMP9 όσο και την
ανβ3 στα καρκινικά κύτταρα αυτού του καρκίνου
[48,51]. Οι Kang και συνεργάτες [35] βρήκαν ότι το
CXCR4 παρουσιάζει μεγάλη έκφραση σε υποπληθυσμούς αυστηρά επιλεγμένων και υψηλά μεταστατικών
καρκινικών σειρών του καρκίνου του μαστού. Η υπερέκφραση του CXCR4 μαζί με άλλα γονίδια υπεύθυνα
για μεταστάσεις όπως η IL11, ο αυξητικός παράγων
συνδετικού ιστού (CTGF) και η MMP1 σε σειρές κυττάρων καρκίνου του μαστού αυξάνουν την ικανότητα
μετάστασης στα οστά [35]. Η IL-11 και η MMP1 αυξάνουν την οστική απορρόφηση μέσω της αύξησης της
παραγωγής του RANKL από τις οστεοβλάστες, ενώ ο
CTGF προκαλεί πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών
και νεοαγγειογένεση. Όταν εκφράζονται μαζί, αυτές
οι πρωτεΐνες δρουν συνεργικά προκαλώντας οστεολυτικές μεταστάσεις, ενώ η έκφραση τους μεμονωμένα είναι αρκετή ώστε να επιταχύνει απλά τη μετάσταση [35]. Αρκετοί άλλοι συγγραφείς επίσης έδειξαν
τον ενεργό ρόλο των CXCR4-CXCL12 στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων καρκίνου του
μαστού και του προστάτη [50,52-54], προτείνοντας
αυτό το μηχανισμό ως μια επιπλέον συνθήκη για τον
αποικισμό του όγκου στα οστά.
Οι ιντεγκρίνες της επιφάνειας των καρκινικών κυττάρων αλληλεπιδρούν με τις πρωτεΐνες της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM) που εκφράζονται στο
μικροπεριβάλλον του οστού. Η ανβ3 ιντεγκρίνη αλληλεπιδρά με την ΟΡΝ που προέρχεται από τα οστά, την
φιμπρονεκτίνη και την βιτρονεκτίνη, ενώ η έκφραση
της ανβ3 από κύτταρα καρκίνου του μαστού και του
προστάτη συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά μετάστασης και οστεολυτικών βλαβών [55,56]. Από την άλλη,
η έκφραση των μελών α5β1, α2β1 και α4β1 της οικογενείας β1 των ιντεγκρινών στα καρκινικά κύτταρα, οι
οποίοι είναι υποδοχείς για την φιμπρονεκτίνη, το κολλαγόνο 1 και την VCAM1 αντίστοιχα, συνδέονται με
την αλληλεπίδραση με το μυελό των οστών καρκινικών
κυττάρων λευχαιμίας, μυελώματος, όγκων του προστάτη και του μαστού, αυξάνοντας τον αποικισμό και
την επιβίωση στα οστά [57-64].
Η δέσμευση της CXCR4 αυξάνει την έκφραση της

ανβ3 στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη και της
α4β1 στα κύτταρα μυελώματος, γεγονός που πιθανώς
υποδηλώνει αλληλεπίδραση στην έκφραση της
CXCR4 και των ιντεγκρινών με αποτέλεσμα την αύξηση της προσέλκυσης και του αποικισμού των καρκινικών κυττάρων στα οστά [48,49,65].

Είσοδος στο οστό
Οι τύποι των πρωτοπαθών όγκων που συνήθως σχετίζονται με οστεολυτικές βλάβες, περιλαμβάνουν τον
καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα, του νεφρού, το πολλαπλό μυέλωμα και τη λευχαιμία των κυττάρων Τ στους
ενήλικες. Επίσης, κλινικές και πειραματικές ενδείξεις
έδειξαν ότι η οστική απορρόφηση μεγαλώνει στις οστεοβλαστικές μεταστάσεις. Πράγματι, η συγκέντρωση του
δείκτη οστικής απορρόφησης Ν-τελοπεπτίδιο (ΝΤΧ) είναι
υψηλή σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη με οστεοβλαστικές μεταστάσεις και αποτελεί υψηλό προγνωστικό δείκτη νοσηρότητας και θνητότητας [66]. Η PTHRP
προερχόμενη από τον όγκο είναι από τα πρώτα μόρια
που χαρακτηρίστηκαν ως δείκτες καταστροφής του
οστού τοπικά, και σχετίστηκε με οστικές μεταστάσεις.
Σε ποντίκια που δεν εμφανίζουν υπερασβεστιαιμία ή
παρουσιάζουν επίπεδα PTHRP στην κυκλοφορία, αντισώματα που εξουδετερώνουν την PTHRP είναι ικανά
να σταματήσουν την οστική απώλεια που σχετίζεται με
τον όγκο και την ανάπτυξη του όγκου στα οστά [14]. Σε
ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, τα επίπεδα της PTHRP είναι αυξημένα σε σχέση με αυτά στον
πρωτογενή όγκο [67]. Οι Yin και συνεργάτες [68] έδειξαν
ότι ο TGF-β στο μικροπεριβάλλον του οστού προκαλεί
αύξηση της καρκινικής PTHRP που έχει ως αποτέλεσμα
επιπλέον οστική απορρόφηση [68]. Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι ο TGF-β ρυθμίζει και πολλούς άλλους
προμεταστατικούς οστεολυτικούς παράγοντες.
Οι MMPs εμπλέκονται στην μεταστατική αλληλουχία και κυρίως στην εισβολή στο οστό και την αύξηση
των τοπικά ενεργών RANKL. Τα αποτελέσματα μπορεί
να είναι άμεσα, όπως στην περίπτωση των MMP7 και
RANKL στον καρκίνο του προστάτη, ή έμμεσα όπως
από την MMP1 που πρωτεολυτικά διασπά τον επιδερμιδικό αυξητικό παράγοντα μειώνοντας την OPG που
προέρχεται από τις οστεοκλάστες και ως εκ τούτου
αυξάνει την οστεοκλαστογένεση [69]. Επιπλέον η
MMP13 μπορεί να ενεργοποιήσει την MMP9 και τον
TGF-β να αυξήσουν την έκφραση τοπικά στο οστό του
RANKL σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού [70].
Άλλοι αυτοκρινικοί και παρακρινικοί μηχανισμοί που
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προωθούν την οστεόλυση στους όγκους περιλαμβάνουν την οδό Jagged 1-Notch. Ο Jagged 1 εκφράζεται
στα καρκινικά κύτταρα καρκίνου του μαστού προκαλώντας μετάσταση ενεργοποιώντας την οδό Notch το
οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της IL-6 και μέσω αυτής την αύξηση των καρκινικών κυττάρων. Οι
αναστολείς της γ-σεκρετάσης μειώνουν τον Jagged 1
που προέρχεται από τη μετάσταση διακόπτοντας την
οδό Notch στα στρωματικά κύτταρα του οστού παρέχοντας άλλη μία πιθανή θεραπεία των οστικών μεταστάσεων [71].
Οι παράγοντες μεταγραφής όπως οι GLI2, RUNX2
και ο αυξητικός παράγων 1α επαγόμενος από υποξυγοναιμία στα καρκινικά κύτταρα (HIF1α), εμπλέκονται
στην καρκινική οστεόλυση. Το μόριο σηματοδότησης
Hedgehog GLI2 επάγει την έκφραση της PTHRP με
αποτέλεσμα την αύξηση της οστεόλυσης σε καρκινικά
κύτταρα καρκίνου του μαστού [72]. Η GLI2 επίσης εμπλέκεται στη μετάσταση στα οστά μελανώματος μέσω
του TGF-β [73]. Ο οστεοβλαστικός παράγοντας μεταγραφής RUNX2 ρυθμίζει την MMP9 στα μεταστατικά
καρκινικά κύτταρα ελέγχοντας την κυτταρική εισβολή
στα οστά [74]. Μία ακόμα απόδειξη των παραπάνω είναι ότι η μειωμένη ενδοπυρηνική διακίνηση του
RUNX2 σε καρκινικά κύτταρα καρκίνου του μαστού
αναστέλλει την οστεόλυση in vivo [75]. Η έκφραση
του HIF1α εμποδίζει την διαφοροποίηση των οστεοβλαστών και προωθεί την διαφοροποίηση των οστεοκλαστών, συμπεραίνοντας ότι ο HIF1α αποτελεί παράγοντα που προάγει την οστεόλυση και αύξηση του
όγκου στα οστά [76,77].

Θεμέλια ουσία και ανάπτυξη του όγκου
Εκτός από τα κύτταρα που βρίσκονται στο μυελό
των οστών, υπάρχουν και μια σειρά παραγόντων στη
θεμέλια ουσία που απελευθερώνονται κατά την φάση
της οστικής απορρόφησης, εκ των οποίων ο πιο γνωστός είναι ο TGF-β. Το ασβέστιο έχει πολύ σημαντική
επίδραση στα καρκινικά κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα καρκίνου του μαστού και του προστάτη εκφράζουν τον αισθητικό υποδοχέα ασβεστίου (CASR) που
δρα στα ιόντα ασβεστίου [78] (Εικόνα 3). Η διέγερση
αυτών των κυττάρων μέσω του ασβεστίου οδηγεί στην
αναστολή της απόπτωσης και τη διέγερση του πολλαπλασιασμού [79]. Επιπλέον, τα ιόντα ασβεστίου αυξάνουν την έκκριση PTHRP από τα καρκινικά κύτταρα
προκαλώντας περαιτέρω απορρόφηση και απελευθέρωση ασβεστίου [80,81]. Ο CASR έχει κεντρικό ρόλο
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στη μετάσταση στα οστά από καρκίνο του προστάτη,
δεδομένου ότι η σημειακή αναστολή του RNA αυτού
του υποδοχέα στα καρκινικά κύτταρα μειώνει την επίπτωση οστικών μεταστάσεων [82]. Τα ιόντα ασβεστίου
αποτελούν έναν ισχυρό χημειοτακτικό παράγοντα των
καρκινικών κυττάρων καρκίνου του μαστού, ενώ είναι
δυνατό να υποστηρίξουν την εντόπιση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων [83]. Τα ασβεστιολυτικά που είναι ανταγωνιστές του CASR είναι αντικείμενο εντατικών ερευνών ως προς τη θεραπεία
της αυτοσωμικής κυρίαρχης υποασβεστιαιμίας η
οποία προέρχεται από ενεργείς μεταλλάξεις του
CASR [84].
Οι πρωτεΐνες της οστικής θεμέλιας ουσίας που ενέχονται στην εντόπιση του όγκου περιλαμβάνουν την
ΟΡΝ, η οποία επίσης απελευθερώνεται από στρωματικά και καρκινικά κύτταρα, οξεϊκές πρωτεΐνες εμπλουτισμένες με κυστεΐνη (SPARC), την περιοστίνη, την
οστική σιελοπρωτεϊνη, τη DMP1, τη συνδεκάνη 1 και
τη δεκορίνη. Η SPARC παράγεται από οστεοβλάστες,
λευκοκύτταρα και καρκινικά κύτταρα προάγοντας τη
μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων αλληλεπιδρώντας με την ανβ5 (Εικόνα 3) [85]. Η ΟΡΝ παράγεται από τη θεμέλια ουσία, στρωματικά και καρκινικά
κύτταρα και έχει σημαντικό ρόλο στην οστική μετάσταση. Πειραματικές μελέτες σε ποντίκια με διαφορετικά επίπεδα έκφρασης της ΟΡΝ τη συνδέουν με
την μεταστατική δυναμική στα οστά [86]. Η περιοστίνη,
η οποία αυξάνεται κατά την αρχική αντίδραση του μυελού των οστών στον όγκο αποδείχθηκε ότι επάγει τη
μετάσταση σε πειραματικά μοντέλα σε ποντίκια [87].
Οι οστικές σιελοπρωτεΐνες επίσης συνδέονται, τουλάχιστον εν μέρει, με αυξημένη μετανάστευση και επιβίωση των καρκινικών κυττάρων καρκίνου του μαστού
και του προστάτη στα οστά [88,89]. Η έκφραση είτε
της ΟΡΝ είτε οστικών σιελοπρωτεΐνων έχει προταθεί
ως πιθανή αιτία του οστεολυτικού ή οστεοβλαστικού
τύπου της οστικής μετάστασης [90]. Άλλες πρωτεΐνες
της ECM όπως η πρωτεογλυκανική συνδεκάνη 1, η
DSPP και η DMP1, σχετίζονται επίσης με την επέκταση του καρκίνου του μαστού και του προστάτη στα
οστά [91-93]. Από την άλλη, η δεκορίνη καταστέλλει
τις οστικές μεταστάσεις σε πειραματικά μοντέλα καρκίνου του μαστού [94].
Ο TGF-β έχει σημαντικό ρόλο στις οστικές μεταστάσεις μέσω της ρύθμισης οστεολυτικών και προμεταστατικών παραγόντων (Εικόνες 3 και 4) [95]. Η οστική μετάσταση από καρκίνο του μαστού στους ανθρώ-
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Eικ. 3. Μηχανισμοί οστεόλυσης σχετιζόμενης με όγκους. Οι όγκοι εκκρίνουν οστεολυτικούς παράγοντες όπως η σχετιζόμενη με
την παραθυρεοειδική ορμόνη πρωτεΐνη (PTHRP), οι ιντερλευκίνες 11, 6 και 8 (IL-11, IL-6, IL-8) και ο ενδοθηλιακός αγγειακός
αυξητικός παράγοντας (VEGF) που προάγουν την οστική απορρόφηση μέσω των οστεοκλαστών είτε άμεσα (μαύρα βέλη) είτε έμμεσα (διακεκομμένα βέλη) αυξάνοντας τη δέσμευση του προσδέτη του ενεργού υποδοχέα NF-Kb (RANKL) στην οστεοπροτεγερίνη
(OPG). Η απορρόφηση του οστού μέσω των οστεοκλαστών προκαλεί την απελευθέρωση και ενεργοποίηση αυξητικών παραγόντων
(TGF-β) και (IGFs) και ιόντων ασβεστίου που αποθηκεύονται στη θεμέλια ουσία. Η υποξυγοναιμία που σχετίζεται με τον όγκο και
ο επαγωγικός παράγων υποξυγοναιμίας 1α (HΙF1a) σε συνδυασμό με τον TGF-β αυξάνουν την παραγωγή VEGF και της χημειοκίνης CXCR4 από τον όγκο αυξάνοντας την αγγειογένεση και την εγκατάσταση του όγκου στα οστά. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες που
παράγονται από τον όγκο (MMPs) μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον RANKL (μπλε σφαίρες) ή τον επιδερμοειδή αυξητικό παράγοντα (EGF-like, κόκκινα διαμάντια) αυξάνοντας τη δέσμευση του προσδέτη του ενεργού υποδοχέα NF-Kb (RANKL) στην οστεοπροτεγερίνη (OPG) επάγοντας την οστεοκλαστογένεση. Το λυσοφωσφατιδικό οξύ που παράγεται από τα αιμοπετάλια (LPA) και
το ADP δρουν στα καρκινικά κύτταρα επάγοντας την παραγωγή και απελευθέρωση των οστεολυτικών IL-6 και IL-8.

πους σχετίζεται με ενεργοποίηση του TGF-β μέσω της
συγκέντρωσης φωσφο-SMAD2 [96]. Σε πειραματικά
μοντέλα σε κυτταρικές σειρές MDA-MB-231 καρκίνου
του μαστού σε ποντίκια, η εξουδετέρωση του TGF-β
μέσω της έκφρασης του κυρίαρχου αρνητικού υποδοχέα ΙΙ (DNTβRII) εμπόδισε την παραγωγή PTHRP
και κατέστειλε τον όγκο [68]. Η καταστολή της SMAD4
επίσης αναστέλλει το σχηματισμό και την ανάπτυξη
οστικών μεταστάσεων σε ανάλογα μοντέλα [96]. Τέλος, η υπερέκφραση του αναστολέα SMAD7 στα κύτταρα 1205Lu μελανώματος μειώνει τις οστεολυτικές
βλάβες [97].
Ο TGF-β αλληλεπιδρά με διάφορους παράγοντες
στο μικροπεριβάλλον του οστού, όπως η υποξυγοναι-

μία ευνοώντας την ανάπτυξη του όγκου. Επιπλέον, ο
μυελός των οστών βρίσκεται σε μόνιμη υποξυγοναιμία
(1-7% Ο2) ευνοώντας τις μεταστάσεις και τη ανάπτυξη
των όγκων (Εικόνα 2) [76]. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
του HIF1α και TGF-β σε κυτταρικές σειρές καρκίνου
του μαστού επάγουν την έκφραση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) και CXCR4
in vitro και in vivo [77]. Σε ποντίκια η αναστολή καθενός μηχανισμού στα καρκινικά κύτταρα μέσω καταστολής του mRNA μειώνει την εμφάνιση οστικών μεταστάσεων. Ωστόσο, η συνδυασμένη φαρμακευτική
θεραπεία με αναστολείς και των δύο μηχανισμών μειώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τις οστικές μεταστάσεις
σε σχέση με την κάθε θεραπεία ξεχωριστά, το οποίο
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Eικ. 4. Απεικόνιση των μεταστάσεων. Οι οστικές μεταστάσεις μπορούν να ανιχνευτούν μέσω πολλών διαφορετικών διαδικασιών. Η παρουσία
διάσπαρτων καρκινικών κυττάρων στο μυελό των οστών (φαίνεται στην εικόνα a με ανοσοϊστοχημική χρώση με κυτταροκερατίνη σε ένα τμήμα
μυελού των οστών από ασθενή με καρκίνο του μαστού) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μετάστασης. Η μεταθανάτια ιατροδικαστική εξέταση
(εικόνα b) επίσης δείχνει οστεοβλαστικές βλάβες σε σπονδυλικά σώματα ασθενούς που απεβίωσε από καρκίνο του προστάτη. Στην εικόνα c
απεικονίζεται οστική βιοψία με χρώση ηωσίνης-αιματοξυλίνης σε ασθενή με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, με εισβολή των καρκινικών
κυττάρων στο οστό και παρουσία οστεοκλαστών και οστεοβλαστών. Στην αξονική τομογραφία (εικόνα d) φαίνονται οι διαφορετικοί τύποι
οστικών βλαβών, η λυτική μετάσταση σε ασθενή με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα, η οστεοβλαστική μετάσταση με εναπόθεση νέου οστού
στην πύελο ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, και μια μεικτή βλάβη στην πύελο ασθενούς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
Οι οστικές μεταστάσεις πολλές φορές είναι διάχυτες όπως φαίνεται στο σπινθηρογράφημα των οστών (εικόνα e) ασθενούς με μεταστατικό
καρκίνο του μαστού. Μεταστάσεις διακρίνονται στο κρανίο, στις κλείδες, στις πλευρές, στην σπονδυλική στήλη και στην πύελο. Η τομογραφία
εκπομπής ποσιτρονίων (ΡΕΤ) σε συνδυασμό με αξονική τομογραφία (εικόνα f) παρουσιάζει μία περίπτωση μετάστασης στο ιερό σε ασθενή
με μεταστατικό καρκίνο του νεφρού.

υποδηλώνει ότι η υποξυγοναιμία και ο TGF-β δρουν
παράλληλα ως προς την μετάσταση και πιθανότατα
ρυθμίζουν την ίδια ομάδα γονιδίων. Επίσης, αναστολείς που ενεργούν τόσο στα καρκινικά κύτταρα όσο
και στο οστικό μικροπεριβάλλον μειώνουν επιπλέον
το καρκινικό φορτίο [77]. Από όλους τους αυξητικούς
παράγοντες που βρίσκονται στην ανόργανη οστική
θεμέλια ουσία, ο TGF-β είναι ο κυρίαρχος και ευνοεί
τη μετάσταση στα οστά διάφορων τύπων καρκίνου με
τους μηχανισμούς που προαναφέρθηκαν. Προκλινικές μελέτες έδειξαν ότι αναστέλλοντας τον TGF-β
μπορεί να αντιμετωπιστούν οι μεταστάσεις, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα TGF-β στην περίπτωση των μεταστάσεων προέρχεται από τη θεμέλια ουσία λόγω της
οστεοκλαστικής οστικής απορρόφησης [98].
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Οστική απορρόφηση, σχηματισμός και ανάπτυξη του όγκου
Η μετάσταση ενός όγκου στα οστά είναι ικανή να αλλάξει την φυσιολογία με αποτέλεσμα την ανακατασκευή
του οστού (Εικόνα 4). Η αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα ευνοεί την ανάπτυξη και την εξέλιξη των μεταστάσεων στα οστά, ενώ προκλινικά στοιχεία συνηγορούν ότι η ρύθμιση της οστικής απορρόφησης είναι ικανή
να αποτρέψει την ανάπτυξη μεταστάσεων. Σε ποντίκια
με αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα λόγω έλλειψης βιταμίνης D, στέρησης οιστρογόνων ή ανδρογόνων,
ή έγχυσης του παράγοντα διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων (G-CSF), GM-CSF ή παραθυρεοειδικής ορμόνης (PTH), αναπτύσσεται αυξημένη οστεολυτική δραστηριότητα του όγκου [99-102]. Επιπλέον, ο τύπος πον-
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Eικ. 5. Συνδυασμένη δράση σε καρκινικά και στρωματικά κύτταρα στις οστικές μεταστάσεις. Πολλές από τις θεραπείες που δρουν σε μηχανισμούς των καρκινικών κυττάρων (εικόνα a) έχουν παράλληλες επιπτώσεις στα στρωματικά στοιχεία του οστού (εικόνα b) ενισχύοντας την
αντικαρκινική δράση. Παρομοίως θεραπείες που αφορούν τα στρωματικά κύτταρα μπορούν να έχουν δράση και στα καρκινικά. Πολλές θεραπείες ενεργούν σε δύο ή παραπάνω τύπους κυττάρων όπως οι αναστολείς του υποδοχέα της θυροσινικής κινάσης (RTK). Οι μηχανισμοί
δράσης που αφορούν στα κύτταρα του μυελού των οστών, τα λεμφοκύτταρα και τις πρωτεΐνες που εκκρίνονται από αυτά καταστέλλουν την
ανάπτυξη του όγκου στα οστά και σε άλλες θέσεις. Η αναστολή της ενεργοποίησης και της άθροισης των αιμοπεταλίων εμποδίζει την απελευθέρωση προ-καρκινικών και προ-αγγειογενετικών παραγόντων από τα αιμοπετάλια μειώνοντας τα συμπλέγματα καρκινικών κυττάρων-αιμοπεταλίων που προσκολλώνται στα τριχοειδή αγγεία των οστών. Η επίδραση σε επίπεδο συμπαθητικών και αισθητικών νευρώνων μπορεί να
επιτύχει μείωση του οστικού πόνου. Αντιαγγειογενετικές θεραπείες μειώνουν το καρκινικό φορτίο στο οστό και την πιθανότητα μετάστασης. Η
ακτινοθεραπεία δρα τόσο στα καρκινικά κύτταρα, όσο και στο στρώμα-ινοβλάστες που αποτελεί έδαφος ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων.
Δρώντας στις οστεοβλάστες μέσω της ενδοθηλίνης 1, της διάσπασης της χημειοκίνης, των αναβολικών αποτελεσμάτων διάφορων πρωτεοσωμάτων ή της RTK και της αναστολής της SRC, μειώνονται τα κατάγματα και η απελευθέρωση οστεοκλαστικών αυξητικών παραγόντων.

τικιού Cxr4 ο οποίος έχει αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα, παρουσιάζει υψηλότερο καρκινικό φορτίο
στα οστά [103]. Από την άλλη, η χρήση αναστολέων των
οστεοκλαστών όπως τα διφωσφονικά, η OPG και οι ανταγωνιστές του RANKL και της β3 ιντεγκρίνης [104], πριν
από τον ενοφθαλμισμό του όγκου μειώνουν την ανάπτυξη οστικών μεταστάσεων και του καρκινικού φορτίου
στο μυελό των οστών [105-107]. Παρόμοια, ποντίκια με
γενετικά ελαττωματική οστεοκλαστική λειτουργία λόγω

εξάλειψης των γονιδίων Src, Cd47, Opn ή Itgb3 μείωσαν
το καρκινικό φορτίο στα οστά [108-110]. Αυτές οι μεταβολές στις οστεοκλάστες είναι βασικές τόσο για τον αποικισμό των καρκινικών κυττάρων, όσο και για την ανάπτυξη της μετάστασης. Συνολικά, όλα τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η κατάσταση στο
μικροπεριβάλλον του οστού πριν τη μετάσταση, μπορεί
να επηρεάσει την ανάπτυξη του όγκου καθώς και τη μετέπειτα συμπεριφορά του.
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Υπάρχουν διάφορες μελέτες που αναφέρουν πως
τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να συνδεθούν με μακροφάγα [111] ή να προκαλέσουν τη σύνδεση πρόδρομων οστεοκλαστών δημιουργώντας πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα [112] που καταλήγουν σε ώριμες οστεοκλάστες με καρκινικούς πυρήνες και αυξημένη δραστηριότητα [113-116]. Η αναγνώριση καρκινικών κυττάρων με
οστεοκλαστικές ιδιότητες αποδεικνύει ότι τα καρκινικά
κύτταρα σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να συμπεριφερθούν σαν κύτταρα των οστών, φαινόμενο γνωστό
και ως «οστεομιμητισμός». Πόσο ευρύ φάσμα έχει ο
οστεομιμητισμός στις οστικές μεταστάσεις χρήζει επιπλέον διερεύνησης. Πρόσφατες μελέτες σε ποντίκια με
καρκίνο του μαστού έδειξαν πως ο θετικός επιθηλιακός
υποδοχέας προγεστερόνης στα καρκινικά κύτταρα εκφράζει τον RANKL, και η αντιμετώπιση με αναστολείς
του RANKL περιορίζει την ανάπτυξη αυτών [117].
Ένας άλλος τύπος οστεομιμητισμού αφορά στις
οστεοβλάστες που αναγνωρίζονται στα καρκινικά κύτταρα καρκίνου του μαστού και του προστάτη. Η οστεοβλαστική φύση των μεταστάσεων του καρκίνου του
προστάτη (Εικόνες 3 και 5) οδηγεί στον σχηματισμό
πτωχής ποιότητας άωρου οστού [118]. Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί ανάπτυξης οστίτη ιστού σχετιζόμενου με όγκο. Τα καρκινικά κύτταρα στις μεταστατικές βλάβες καρκίνου του προστάτη μπορούν να
διαφοροποιηθούν σε μεσεγχυματικά κύτταρα με οστεοβλαστική δραστηριότητα ή να επάγουν τον πολλαπλασιασμό ή/και τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστικών σειρών στο μυελό των οστών. Η δυνατότητα των
καρκινικών κυττάρων του προστάτη να υπόκεινται σε
μεσεγχυματική-επιθηλιακή εξαλλαγή (ΕΜΤ) και ως εκ
τούτου οστεομιμητισμό είναι σημαντική [119-122]. Η
RUNX2 εμπλέκεται στον οστεομιμητισμό των σκελετικών μεταστάσεων καρκίνου του μαστού και του προστάτη [123-125]. Οι οστεοβλάστες φαίνεται ότι αποτελούν βασικό στοιχείο στη μετάσταση στα οστά καθώς οι όγκοι που έχουν οστεοβλαστικό φαινότυπο είναι άμεσα εξαρτώμενοι από τις οστεοβλάστες ως
προς την επιβίωση και την ανάπτυξη τους δημιουργώντας έναν αλληλοεξαρτώμενο κύκλο [126,127].

Άλλοι τύποι κυττάρων που προετοιμάζουν το
έδαφος
Αιμοποιητικά και ενδοθηλιακά κύτταρα του μυελού
των οστών
Τα καρκινικά κύτταρα συνδέονται με τα ενδοθηλιακά κύτταρα του μυελού των οστών πιο εύκολα σε σχέ214 Oστούν

ση με τα ενδοθηλιακά κύτταρα άλλων οργάνων [128].
Αυτά τα καρκινικά κύτταρα είναι δυνατόν να εξέλθουν
από το ενδοθήλιο του μυελού των οστών στο μικροπεριβάλλον του οστού. Στη συνέχεια, η νεοαγγείωση
του όγκου είναι βασική για τη δημιουργία των μικρομεταστάσεων και την επέκταση τους στο οστό. Οστικές
μεταστάσεις αλλά και πρωτοπαθείς όγκοι των οστών
όπως το μυέλωμα προσελκύουν και αλλάζουν τη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων ευνοώντας τη
νεοαγγειογένεση [129]. Η παρέμβαση σε στρωματικά
και ενδοθηλιακά κύτταρα του μυελού των οστών μέσω
του αναστολέα θυροσίνης-κινάσης (sunitinib) έχει σαν
αποτέλεσμα τη μείωση της νεοαγγείωσης στο μυελό
των οστών, την απόπτωση στρωματικών κυττάρων, και
την ελάττωση του αποικισμού καρκινικών κυττάρων
από τον πνεύμονα και της οστεόλυσης [210]. Υπάρχουν πολλά στοιχεία συμμετοχής των κυττάρων του
μυελού στη νεοαγγειογένεση, όμως η δυνατότητα να
μετρηθεί το μέγεθος αυτής στους οστικούς όγκους
είναι ακόμα μικρή [130]. Αιμοποιητικά κύτταρα του
μυελού των οστών απελευθερώνουν προ-αγγειογενετικούς παράγοντες ή δημιουργούν τις κατάλληλες
συνθήκες που ευνοούν τη νεοαγγείωση στον όγκο
[131]. Οι αιμοαγγειοβλάστες είναι προγονικά κύτταρα
αιμοποιητικών και ενδοθηλιακών κυττάρων που εκφράζουν CD34 και CD133. Εκτός από το ρόλο τους
στην ανάπτυξη, τα κύτταρα αυτά εξακολουθούν να
υπάρχουν στο μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα σαν βλαστικά κύτταρα και μπορούν να εμπλέκονται
στη νεοαγγειογένεση των όγκων. Ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα (EPCs) ενέχονται σε διάφορους όγκους, όμως η αναγνώριση και η ακριβή λειτουργία
τους δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα (Εικόνες 2 και 6).

Λιπώδη βλαστοκύτταρα
Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι λιπώδη βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών τα οποία προέρχονται από την ίδια σειρά MSCs με τις οστεοβλάστες
ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη [132].
Τα MSCs που προέρχονται από το μυελό των οστών
ενέχονται επίσης στη μετάσταση και την ανάπτυξη των
όγκων στα οστά μέσω της ικανότητας να παράγουν
βλαστικά κύτταρα που εκκινούν τον όγκο [133]. Η ικανότητα των MSCs να αλληλεπιδρούν με τα καρκινικά
κύτταρα έδωσε το έναυσμα για την έναρξη ερευνών
που χρησιμοποιούν τα MSCs ως μέσο μεταφοράς αντικαρκινικών παραγόντων στα καρκινικά κύτταρα
[134,135].
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Κύτταρα του μυελού των οστών και του ανοσοποιητικού
συστήματος
Κύτταρα του μυελού των οστών, όπως μακροφάγα,
μονοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα, κατασταλτικά κύτταρα του μυελού των οστών (MDSCs), οστεοκλάστες
και λεμφοκύτταρα συγκεντρώνονται στους όγκους
και τις περιοχές υποξυγοναιμίας και νεοαγγειογένεσης ευνοώντας την ανάπτυξη του όγκου, ή ενισχύοντας την ανοσολογική απάντηση [136-138] (Εικόνες 2
και 6). Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι κύτταρα
του μυελού των οστών που συνδέονται με τους όγκους μπορούν να επηρεαστούν από θεραπείες κατά
της οστικής απορρόφησης μέσω άμεσων ή έμμεσων
μηχανισμών, και αποτελούν ένα πεδίο διαφορετικό
από το κλασικό της οστεοκλαστικής δραστηριότητας.
Τα MDSCs είναι ένας υποπληθυσμός άωρων κυττάρων του μυελού των οστών που χαρακτηρίζονται
από την έκφραση του GR1 και του aMβ2(CD11b) δείκτη προσκόλλησης της ιντεγκρίνης [139]. MDSCs από
ποντίκια με μυέλωμα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες
να εξελιχθούν σε κύτταρα οστικής απορρόφησης σε
σχέση με τα φυσιολογικά [136]. Πρόσφατες μελέτες
έδειξαν ότι ποντίκια με υπολειπόμενη οστεοκλαστική
και ανοσοποιητική δραστηριότητα δεν παρουσίαζαν
απώλεια οστική μάζας λόγω του όγκου αλλά δεν υπήρξε και μείωση του όγκου στα οστά [140] επισημαίνοντας το ρόλο των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στις οστικές μεταστάσεις. Τα διφωσφονικά μειώνουν τον αριθμό των MDSCs και την έκκριση ΜΜΡs
γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελεί ένα μηχανισμό
δράσης ανεξάρτητο από τον οστεοκλαστικό μηχανισμό
[141]. Πράγματι το ζολεδρονικό οξύ μειώνει το φορτίο
του όγκου σε οστά ποντικών με ελαττωματικές οστεοκλάστες [142]. Η ρύθμιση της διαφοροποίησης των
MDSCs, της προσέλκυσης τους από τον μυελό των
οστών στον όγκο και της λειτουργίας τους σε σχέση
με την βιολογία του όγκου είναι αντικείμενο ερευνών.
Παρόλο που τα Τα-λεμφοκύτταρα γενικά έχουν γενικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του όγκου [143] και τον
οστικό ανασχηματισμό [144], και παρότι σε πολλά πειραματικά μοντέλα με ανοσοκατεσταλμένα ποντίκια με
έλλειψη Τ-λεμφοκυττάρων αναπτύχθηκαν οστικές μεταστάσεις, ο ακριβής ρόλος τους στη ρύθμιση της
ανάπτυξης του όγκου στο μικροπεριβάλλον του οστού
δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα προφλεγμονώδη CD4+ T-λεμφοκύτταρα
εκκρίνουν RANKL, TNF και TGF-β παράγοντες που
ενεργοποιούν τις οστεοκλάστες και ενισχύουν την

οστική απορρόφηση αυξάνοντας την ανάπτυξη του
όγκου μέσω ενός φαύλου κύκλου [144,145].

Αιμοπετάλια
Εκτός από το ρόλο τους στην αιμόσταση τα αιμοπετάλια αποτελούν πηγή προ-αγγειογονικών (VEGF) και
αντι-αγγειογονικών (θρομβοσπονδίνη 1, TSP1) παραγόντων, η συμμετοχή των οποίων επηρεάζει την ανάπτυξη των όγκων (Εικόνες 2 και 6) [146]. Καρκινικά κύτταρα σε ποντίκια σχεδιασμένα να συνεργούν με το λυσοφωσφατιδικό οξύ προερχόμενο από αιμοπετάλια,
ενίσχυσε τη δυναμική των οστικών μεταστάσεων μέσω
της παραγωγής οστεολυτικών παραγόντων όπως η IL6 και η IL-8 [147]. Ανάλογα, η γενετική ή φαρμακευτική
καταστολή ειδικών αιμοπεταλιακών ιντεγκρινών (αIIbβ3)
μειώνει τις οστεολυτικές βλάβες στα ποντίκια [110,148].
Τα αιμοπετάλια αποτελούν μία υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση αντιμετώπισης των οστικών μεταστάσεων κυρίως μειώνοντας το καρκινικό φορτίο στο οστά.
Από την άλλη, μεγακαρυοκύτταρα του μυελού των
οστών, από τα οποία προέρχονται τα αιμοπετάλια αποτρέπουν την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη
στα οστά [149], και την οστική απορρόφηση μέσω της
μείωσης της παραγωγής οστεοκλαστών [150]. Η αρνητική επίδραση των μεγακαρυοκυττάρων στην οστική
απορρόφηση εν μέρει μπορεί να οφείλεται στην παραγωγή του ανασταλτικού οστεοκλαστικού παράγοντα
OPG [151]. Τα μεγακαρυοκύτταρα εμπλέκονται επίσης στην ανακατασκευή των οστών προάγοντας τον
πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών μέσω των ιντεγκρινών α3β1, α5β1 και της γλυκοπρωτεΐνης IIb [152].
Τα ώριμα μεγακαρυοκύτταρα που βρίσκονται στα τριχοειδή αγγεία αποτελούν από τα πρώτα κύτταρα που
έρχονται σε επαφή με τα καρκινικά κατά την είσοδο
των τελευταίων στο μυελό των οστών, οπότε η άμεση
δράση τους μέσω ενός μηχανισμού που αφορά την
έναρξη του σήματος μεταγραφής μέσω των ιντεγκρινών είναι πιθανή. Τα διφωσφονικά αυξάνουν τον πολλαπλασιασμό των μεγακαρυοκυττάρων και τη συγκέντρωση του αντι-αγγειογονικού προσδέτη ιντεγκρίνης
TSP1 στα αιμοπετάλια [153,154], στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα διφωσφονικά μπορεί να
έχουν μη οστεοκλαστικές δράσεις που μειώνουν την
ανάπτυξη του όγκου στα οστά.

Αδράνεια των καρκινικών κυττάρων
Η μετάσταση είναι ένας ιδιαίτερα αδύναμος μηχανισμός αφού μόνο το 0.001-0.002% των καρκινικών κυτOστούν 215
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τάρων που εισάγονται πειραματικά στην κυκλοφορία
δημιουργούν μεταστατικές εστίες [99,155,156]. Προκλινικά στοιχεία έχουν δείξει ότι μεταστατικά κύτταρα
είναι ικανά να εγκατασταθούν στις εστίες των HSCs
και να παραμείνουν εκεί σε ληθαργική κατάσταση. Ο
σκελετός είναι ένα από τα πιο συχνά σημεία ανεύρεσης
μεταστατικών κυττάρων που μπορούν να παραμείνουν
σε ληθαργική κατάσταση για πολύ καιρό.
Η παρουσία διάσπαρτων καρκινικών κυττάρων
(DTCs) στον μυελό των οστών ασθενών με πρωτοπαθείς όγκους σε άλλο σημείο ή όργανο αποδεικνύει τη
δυνατότητα «φιλοξενίας» του όγκου στα οστά (Εικόνες
1 και 5). Υπάρχουν στοιχεία πως τα DTCs μπορούν
να παραμείνουν πολλά χρόνια στο μυελό των οστών
σε κατάσταση αδράνειας μη ανταποκρινόμενα σε καμία θεραπεία [8,55,157]. Τα κύτταρα του μυελώματος
αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον του μυελού των
οστών εν μέρει μέσω της ιντεγκρίνης α4 (αλλιώς γνωστή ως VLA4) και της VCAM1 οι οποίες διευκολύνουν
την φάση αδράνειας και προστατεύουν από την απόπτωση παρέχοντας αντοχή στην χημειοθεραπεία
[158]. Σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που υπεβλήθησαν σε ριζική προστατεκτομή, το 72% είχε
DTCs στον μυελό των οστών [159], όπως και το 30%
ασθενών με καρκίνο του μαστού τη στιγμή της διάγνωσης [160]. Αυτά τα DTCs συνδέονται με υψηλά
ποσοστά υποτροπής και γενικότερα κακών αποτελεσμάτων της θεραπείας [161]. Ο χαρακτηρισμός σε μοριακό επίπεδο των DTCs καρκίνου του μαστού στο
μυελό των οστών αποκάλυψε την έκφραση ενός υποσυνόλου μεταγραφικών γονιδίων (transcripts) που περιλαμβάνει τον ρυθμιστή της μετάστασης TWIST1 και
την ενεργοποίηση του SRC [162,163]. Καρκινικά κύτταρα καρκίνου του μαστού που παρουσιάζουν ενεργά
SRC συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα οστικών μεταστάσεων στους ανθρώπους [163]. Αυτό αποδίδεται
στον προ-επιβιωτικό ρόλο των SRC και συνδέεται με
την προ-επιβιωτική δράση της CXCL12 όπως επίσης
και της προ-αποπτωτικής δράσης της TRAIL. Κλινικά
στοιχεία υποστηρίζουν πως τα DTCs επηρεάζονται
από το μικροπεριβάλλον του οστού. Η θεραπεία με
ζολεδρονικό οξύ γυναικών με εντοπισμένο καρκίνο
του μαστού περιόρισε κατά πολύ την παρουσία DTCs
στον μυελό των οστών [8,164].
Τα καρκινικά κύτταρα είναι ικανά να μιμούνται τα
HSCs, οπότε παράγοντες που προκαλούν την αδράνεια των HSCs είναι πιθανό να μπορούν να εξηγήσουν
και την αδράνεια των καρκινικών κυττάρων στον μυε216 Oστούν

λό των οστών. Καρκινικά κύτταρα καρκίνου του προστάτη δεσμεύονται με την ανεξίνη ΙΙ των οστεοβλαστών, η οποία επάγει την έκφραση του ειδικού υποδοχέα αναστολής της ανάπτυξης 6 (GAS6). Οι GAS6
υποδοχείς είναι γνωστό πως επιφέρουν αδράνεια στα
HSCs ενώ βρέθηκε ότι αδυνατούν το μεταστατικό μηχανισμό των καρκινικών κυττάρων του προστάτη, εμπλέκοντας έτσι τις οστεοβλάστες στην αδράνεια [165].

Θεραπευτικοί στόχοι στις οστικές μεταστάσεις
Οστεοκλάστες
Η χρήση αναστολέων της οστικής απορρόφησης
από τις οστεοκλάστες αποτελεί κανόνα στους ασθενείς
με εγκατεστημένες μεταστάσεις (Εικόνες 4 και 6). Τα
διφωσφονικά που δρουν στην οστική θεμέλια ουσία
όπως η παμιδρονάτη, η ιβανδρονάτη και το ζολεδρονικό οξύ, είναι αμινο-διφωσφονικά που αποκλείουν
την φαρνεζυλ-πυροφωσφατική συνθάση διακόπτοντας την πρηνυλίωση των πρωτεϊνών [166]. Επικουρικά
με την επίδραση τους στην απορρόφηση μέσω των
οστεοκλαστών, τα αμινο-διφωσφονικά επηρεάζουν
και άλλα κύτταρα να προάγουν μεταστάσεις όπως τα
κύτταρα γδ-T, μονοκύτταρα, MDSCs και κύτταρα του
ενδοθηλίου. Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα
διφωσφονικά μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση
του καρκίνου του μαστού στα οστά άλλα και σε άλλους
ιστούς [8,167]. Η θεραπευτική εξουδετέρωση του
RANKL με υποδόρια έγχυση denosumab έχει σαν
αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των σκελετικών επιπλοκών και του οστικού πόνου. Επιπλέον, η denosumab είναι ενεργή σε υποσύνολα καρκινικών κυττάρων
καρκίνου του μαστού και του προστάτη που εκφράζουν RANKL [117]. Άλλες θεραπείες που αφορούν
τις οστεοκλάστες είναι περιλαμβάνουν τους αναστολείς της καθεψίνης Κ, των SRC και των αvβ3 [169171]. Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτές οι θεραπείες αφορούν τόσο τα καρκινικά κύτταρα όσο και τα στρωματικά στοιχεία που
συμμετέχουν στις οστικές μεταστάσεις (Εικόνα 5).

TGF-β και πρωτεΐνες της θεμέλιας ουσίας
Πολλές στρατηγικές αναστολής του μηχανισμού
του TGF-β έχουν προταθεί για τη θεραπεία του καρκίνου [172]. Διάφορες κατηγορίες αναστολέων του
TGF-β έχουν δοκιμασθεί σε προκλινικά και κλινικά
μοντέλα οστικών μεταστάσεων όπως τα μονοκλωνικά
αντισώματα εξουδετέρωσης του TGF-β που αποτρέ-
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πουν τη σύνδεση του TGF-β με τον υποδοχέα του, μικρά μόρια που καταστέλλουν τη δράση της TβRI και
TβRIΙ κινάσης αποτρέποντας την ενεργοποίηση των
TGF-β R-SMADs, και ένα φυσικό παράγωγο την halofuginone (HFG) που καταστέλλει τον TGF-β χωρίς
ακόμα να είναι γνωστός ο ακριβής μηχανισμός (Εικόνες 4 και 6).
Τα αποτελέσματα του TGF-β στις οστεοκλάστες και
τις οστεοβλάστες είναι δοσοεξαρτώμενα: σε γενετικά
μεταλλαγμένα ποντίκια αυξημένα επίπεδα TGF-β προκαλούν οστεοκλαστογένεση και οστική απορρόφηση
[173]. Επιπλέον, αναστολή του TGF-β με τη χορήγηση
από το στόμα του ενεργού αναστολέα TβRI κινάσης
SD-208 προκαλεί αύξηση της οστικής μάζας και των
ανόργανων συστατικών του οστού, εμποδίζοντας την
οστική απορρόφηση και ευνοώντας τη δημιουργία νέου οστού [174,175]. Επίσης, παρόμοιο ρόλο έχει και
ο BMP7, αναστολέας του TGF-β, σε προκλινικά μοντέλα [176,177], ενώ προσφάτως εγκρίθηκε για κλινική
χρήση στη θεραπεία καταγμάτων [178].
Σαν αποτέλεσμα του εύρους των δράσεων του
TGF-β σε μεγάλο αριθμό κυττάρων και μηχανισμών
η παρέμβαση σε αυτόν μπορεί να έχει ανεπιθύμητες
συνέπειες στην επούλωση των τραυμάτων και τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος [179]. Ωστόσο, μελέτες με διαβαθμισμένες δόσεις του αναστολέα
του TGF-β σε ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό
μελάνωμα, φαιοχρωμοκύττωμα, καρκίνο του προστάτη και του μαστού, έδειξαν πως είναι καλά ανεκτή με
ελάχιστη τοξικότητα.
Άλλες πρωτεΐνες της θεμέλιας ουσίας των οστών
που απελευθερώνονται κατά την οστεοκλαστική απορρόφηση περιλαμβάνουν τον ινσουλινόμορφο αυξητικό
παράγοντα 1 (IGF1), τον αιμοπεταλιακό αυξητικό παράγοντα (PDGFs), τις BMPs και το ασβέστιο. Αυτοί οι
παράγοντες αυξάνουν την ανάπτυξη κάποιων τύπου
καρκίνου και αντιπροσωπεύουν πιθανές θεραπείες
κατά των οστικών μεταστάσεων.

Οστεοβλάστες
Μία από τις πιο υποσχόμενες ουσίες που αφορούν
τις οστεοβλάστες είναι η ενδοθηλίνη 1. Πρόκειται για
αγγειοσυσπαστικό παράγοντα που προάγει την διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών [180,181]. Τα πολύ καλά αποτελέσματα σε ζωικά
μοντέλα έδωσε το έναυσμα για κλινικές δοκιμές σε
ανθρώπους [128,182,183]. Η ατρασεντάνη ήταν ο
πρώτος ανταγωνιστής του υποδοχέα Α της ενδοθηλί-

νης που μελετήθηκε σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, ενώ η ζιβοτεντάνη είναι ένας πιο ειδικός αναστολέας (Εικόνες 3 και 6) [184].
Το οστικό υπόστρωμα και οι οστεοβλάστες επιδρούν στα καρκινικά κύτταρα προκαλώντας ανοχή
στην κυτταροτοξική θεραπεία. Μία νέα προσέγγιση
βασίζεται στο γεγονός ότι τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν την CXCR4 και την VLA4 για να εγκατασταθούν στο μυελό των οστών. Τα καρκινικά κύτταρα
στο μυελό των οστών πολλές φορές παρουσιάζουν
αντοχή στην χημειοθεραπεία λόγω του ότι παραμένουν στη φάση G0 του κυτταρικού κύκλου εξαιτίας
της επαφής τους με τα στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών. Τέλος, παράγοντες που ενεργοποιούν
τα HSCs όπως ο AMD3100 και ο αντι-VLA4 κινητοποιούν κύτταρα λευχαιμίας και μυελώματος αυξάνοντας την ευαισθησία στη χημειοθεραπεία σε ποντίκια
[185,186].

Νεοαγγειογένεση
Οι αντιαγγειογενετικές τεχνικές παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στη θεραπεία του καρκίνου αλλά
δεν αφορούν ιδιαίτερα τις οστικές μεταστάσεις. Η διακοπή της παροχής αίματος στον καρκίνο είναι σίγουρα
πλεονέκτημα άσχετα με το πού βρίσκεται. Όμως, οι
μηχανισμοί οι οποίοι απαιτούνται για να γίνει αυτό σε
ένα περιβάλλον με πλούσια αγγείωση όσο ο μυελός
των οστών είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Σε μία μελέτη αναφέρεται ότι ο αντιαγγειογενετικός παράγοντας αβαστίνη καταστέλλει την ανάπτυξη του όγκου μέσω της έμμεσης δράσης του στις οστεοκλάστες [187].
Πάντως, ο ακριβής στόχος των αντιαγγειογενετικών
θεραπειών δεν είναι ξεκάθαρος, καθώς η δράση αυτών των παραγόντων στα προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα είναι ακόμα υπό έρευνα [188]. Πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε πειραματικά μοντέλα ζώων με
οστικές μεταστάσεις από καρκίνο του μαστού αφήνει
ο συνδυασμός αντιαγγειογενετικών παραγόντων με
κυτταροτοξικές θεραπείες [189]. Μία άλλη αντιαγγειογενετική στρατηγική που ερευνάται είναι τα προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα του μυελού των οστών
[190]. Πειράματα που χρησιμοποιούν δείκτες προγονικών ενδοθηλιακών κυττάρων όπως ο ID1 ανοίγουν
νέους δρόμους θεραπείας [191].
Η σχετιζόμενη με μεταστάσεις πρωτεΐνη 1 (MTA1)
είναι ένας προ-αγγειογενετικός παράγοντας που σχετίζεται με τον καρκίνο του προστάτη [192]. Με καταστολή αυτής περιορίζεται η έκφραση προ-αγγειογεOστούν 217
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νετικών παραγόντων όπως ο VEGF στα καρκινικά κύτταρα καρκίνου του προστάτη.

Οστικός πόνος
Ο οστικός καρκινικός πόνος είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπισθεί και αρκετά συχνά δεν υφίεται ούτε με οπιοειδή [193]. Τα οστά νευρώνονται από
ένα πολύ πυκνό δίκτυο αισθητικών και συμπαθητικών
νευρώνων που βρίσκονται τόσο στο περιόστεο όσο
και ενδομυελικά [194]. Οι αναστολείς της οστικής
απορρόφησης μειώνουν τον πόνο που δημιουργείται
από την ανάπτυξη των οστικών μεταστάσεων [161].
Οι Honore και συνεργάτες [195] έδειξαν πως το όξινο
περιβάλλον που δημιουργείται κατά την οστική απορρόφηση, ενεργοποιεί τους υποδοχείς πόνου στους
νευρώνες TRPV1 [195] (Εικόνα 2). Η OPG ως ανταγωνιστής του RANKL αποτρέπει την ενεργοποίηση
των οδών του πόνου μειώνοντας τον πόνο σε ποντίκια
με οστικές μεταστάσεις. Οι Nakanishi και συνεργάτες
[196] έδειξαν ότι η ενεργοποίηση των νευρώνων
TRPV1 επιδρά στο πεπτίδιο που σχετίζεται με το γονίδιο της καλσιτονίνης και τον φλεγμονώδη πόνο
[196]. Παρόμοια, τα καρκινικά κύτταρα στα οστά εκκρίνουν παράγοντες όπως ο νευρικός αυξητικός παράγοντας (NGF) και η ενδοθηλίνη 1 που ενεργοποιούν οδούς του πόνου. Επιπλέον, η επέκταση του όγκου στο οστό μπορεί να προκαλέσει πίεση ή άμεση
κάκωση στα νεύρα. Μία άλλη προσέγγιση ως προς
την ανακούφιση από τον πόνο των οστικών μεταστάσεων αποτελεί η χρήση ακτινοθεραπευτικών παραγόντων. Το στρόντιο, το σαμάριο και το ράδιο παρουσιάζουν ισχυρή συνάφεια με την οστική θεμέλια ουσία παρέχοντας μέσω της ακτινοβολίας εξαιρετική
ανακούφιση από τον πόνο [197].

Μελλοντικές κατευθύνσεις
Το οστικό μικροπεριβάλλον αποτελεί ένα μοναδικά
γόνιμο έδαφος για μεταστάσεις με τα καρκινικά κύτταρα
να αλλάζουν κατά την εισβολή και επέκταση του όγκου
μία σειρά από τα συστατικά του όπως τις οστεοκλάστες,
τις οστεοβλάστες, τη θεμέλια ουσία, κύτταρα του ανοσοποιητικού, αγγεία και νεύρα. Η ανάλυση αυτού του
νέου υποστρώματος αλλά και η αναγνώριση μορίων
που επηρεάζουν τη ληθαργικότητα ή την ανάπτυξη του
όγκου είναι στοιχεία σημαντικά. Συγκεκριμένα, ο ρόλος
των κυττάρων του ανοσοποιητικού (Τ-λεμφοκύτταρα,
μακροφάγα, MDSCs και δενδριτικά κύτταρα) είναι σημαντικός στην εξάπλωση του όγκου και αποτελεί ένα
πεδίο πολλά υποσχόμενο. Η τεχνολογία της παράλληλης ακολουθίας DNA δίνει την δυνατότητα καλύτερης
κατανόησης της βιολογίας του καρκίνου. Πέρα από τις
μεταλλάξεις των καρκινικών κυττάρων, παραλλαγές του
βλαστικού DNA (germline DNA) μπορούν να επηρεάσουν τα στρωματικά κύτταρα ευνοώντας τη μετάσταση
με τρόπους που θα αποκαλυφθούν από τις γονιδιακές
αναλύσεις αυτών [198]. Πολλές προσπάθειες γίνονται
για τη μελέτη του γονιδιώματος των καρκινικών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των microRNAs. Οι τεχνικές απεικόνισης εξελίσσονται διαρκώς και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κατά
πόσο θα μπορούν να απεικονίσουν επαρκώς τις οστικές
μεταστάσεις. Οι εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στην
ιατρική είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και περιορίζονται
στην στόχευση νανοσωματιδίων στην περιοχή της μετάστασης. Τέλος, η μελέτη και η κατανόηση της οστικής
βιολογίας, ανακατασκευής, εμβιομηχανικής και αιμοποίησης, σε συνδυασμό με τη γενετική των όγκων αναμένεται να αποκαλύψουν νέους ορίζοντες για τη θεραπεία των οστικών μεταστάσεων.
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Περίληψη
Η συγγενής ρικνωτική αραχνοδακτυλία (ΣΡΑ) είναι μία συγγενής διαταραχή του συνδετικού ιστού η οποία κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα τύπο. Χαρακτηρίζεται από ρικνώσεις της καμπτικής επιφάνειας πολλών αρθρώσεων, αραχνοδακτυλία, βαριά κυφοσκολίωση, μυϊκή
υποπλασία και ανωμαλίες του πτερυγίου των ώτων. Προκαλείται από μετάλλαξη της φιμπριλίνης στο γονίδιο FBN2 του 5q23 χρωμοσώματος. Οι
κλινικές εκδηλώσεις είναι παρόμοιες με αυτές του συνδρόμου Marfan, αλλά οι πολυαρθριτικές ρικνώσεις, οι διαταραχές ανάπτυξης των πτερυγίων
των ώτων και η απουσία σημαντικής διάτασης του αορτικού τόξου ανευρίσκονται σπάνια στο σύνδρομο Marfan. Η επίπτωση της ΣΡΑ είναι άγνωστη
και δύσκολο να υπολογιστεί, λόγω της αλληλοεπικάλυψης του φαινοτύπου με εκείνο του συνδρόμου Marfan, αν και μετά την ταυτοποίηση της μετάλλαξης στο FBN2 γονίδιο έχει αρχίσει να γίνεται πιο αξιόπιστη καταγραφή του αριθμού των πασχόντων. Μοριακή προγεννητική διάγνωση είναι
δυνατή. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται βελτίωση της καμπτοδακτυλίας και των ρικνώσεων, χωρίς σχεδόν ποτέ η βελτίωση να είναι
πλήρης. Η αντιμετώπιση των παιδιών με ΣΡΑ είναι αρχικά συμπτωματική. Η πρώιμη επέμβαση για σκολίωση μπορεί να προλάβει την θνησιμότητα
στη μετέπειτα ζωή. Στους ασθενείς πρέπει να γίνεται τακτικός προληπτικός καρδιολογικός και οφθαλμολογικός έλεγχος.
Λέξεις κλειδιά: Συγγενής ρικνωτική αραχνοδακτυλία, Σύνδρομο Beals
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(Beals syndrome)
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Summary
Congenital contractural arachnodactyly (Beals syndrome) is a connective tissue disorder with autosomal dominant inheritance. It is
characterized by flexion contractures over multiple joints, arachnodactyly, severe kyphoscoliosis, muscular hypoplasia and abnormalities
of the ear’s cartilage. It is caused by a mutation in FBN2 gene on chromosome 5q23. Although the clinical features are similar to
Marfan syndrome (MFS), multiple joint contractures, anomalies of the ear’s cartilage and the absence of significant aortic root
dilatation are rarely found in Marfan syndrome. The incidence of CCA is unknown and its prevalence is difficult to estimate considering
the overlap in phenotype with MFS; even though after the identification of the mutation of the FBN2, a more accurate recording of the
patients has started. Molecular prenatal diagnosis is possible. Management of children with CCA is symptomatic. Early intervention
for scoliosis can prevent morbidity later in life. Cardiologic and ophthalmologic evaluations for screening are recommended.
Keywords: Congenital contractural arachnodactyly, Beals syndrome

Εισαγωγή
Η Συγγενής Ρικνωτική Αραχνοδακτυλία (ΣΡΑ, Σύνδρομο Beals) αποτελεί κληρονομική διαταραχή του
συνδετικού ιστού η οποία μεταβιβάζεται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα τύπο και έχει παρόμοιες φαι228 Oστούν

νοτυπικές εκδηλώσεις με το σύνδρομο Marfan [1].
Το σύνδρομο Beals προκαλείται από μετάλλαξη στο
5q23 γονίδιο της φιμπριλίνης-2 (FBN2), ενώ το σύνδρομο Marfan προκαλείται από μετάλλαξη στο γονίδιο
της φιμπριλίνης-1 [2]. Παρά την αναγνώριση του Mar-
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fan ως συνδρόμου περισσότερο από έναν αιώνα, η
ΣΡΑ μόλις πρόσφατα έγινε αποδεκτή ως ξεχωριστή
οντότητα, μετά την απόδειξη ότι συνδέεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο της FBN2.
Η επίπτωση της ΣΡΑ είναι άγνωστη και η επικράτησή της δύσκολο να υπολογισθεί, εξαιτίας της αλληλοεπικάλυψης στον φαινότυπο με το σύνδρομο Marfan.
Ο αριθμός των ασθενών που έχουν εντοπισθεί έχει
αυξηθεί μετά την αναγνώριση της μετάλλαξης στο γονίδιο της FBN2. Στο εγγύς μέλλον, πιθανόν να μπορέσει να υπάρξει ρεαλιστικότερος υπολογισμός του
αριθμού των πασχόντων.

Αιτιολογία
Η ΣΡΑ είναι μονογονιδιακή διαταραχή η οποία περιγράφηκε πρώτη φορά από τους Beals και Hecht το
1971 [3]. Το FBN2 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 5q23
και ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ερευνών για την
αναγνώριση της γενετικής βάσης του συνδρόμου Marfan. Οι μέχρι τώρα αναγνωρισμένες μεταλλάξεις του
FBN2 εντοπίζονται σε μία περιορισμένη περιοχή παρόμοια με αυτή που εντοπίζονται οι μεταλλάξεις του
συνδρόμου Marfan με βαρεία κλινική εκδήλωση (μεταξύ των εξονίων 23 και 34) στην επονομαζόμενη «νεογνική περιοχή». Οι μεταλλάξεις δηλαδή του FBN2
είναι ομόλογες με αυτές του FBN1 που σχετίζονται
με το βαρύ νεογνικό σύνδρομο Marfan [4]. Ειδικά η
μετάλλαξη που σχετίζεται με την παράλειψη του εξονίου 34 του FBN2 προκαλεί βαριά εκδήλωση φαινοτύπου ΣΡΑ [5] και οδηγεί σε θάνατο.
Οι φιμπριλίνες είναι μεγάλες, πλούσιες σε κυστεΐνη
γλυκοπρωτεΐνες, που σχηματίζουν μικροϊνίδια, βασικά
συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας. Κατέχουν κεντρικό ρόλο στο σχηματισμό ελαστικών ινών και την
απόθεση τροποελαστίνης [6]. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η έκφραση της φιμπριλίνης-2 κατευθύνει την
σύνδεση των ελαστικών ινών κατά την πρώιμη εμβρυογένεση, ενώ η φιμπριλίνη-1 παρέχει το κυρίως δομικό
στηρικτικό υπόστρωμα των περισσοτέρων ιστών και
οργάνων [2], λόγος για τον οποίο οι εκδηλώσεις της
νόσου συνήθως ανευρίσκονται σε ιστούς μεσοδερμικής προέλευσης. Οι αναγνωρισμένες μεταλλάξεις στο
FBN2 γονίδιο αλλάζουν τη δομή της κεντρικής περιοχής της πρωτεΐνης της φιμπριλίνης-2 μεταβάλλοντας
την κυστεΐνη, διαγράφοντας ένα ολόκληρο τμήμα και
ενδεχομένως προσθέτοντας μία νέα γλυκοζυλιωμένη
περιοχή [7-13]. Στο σύνδρομο Marfan δημιουργούνται
σημειακές μεταλλάξεις που μεταβάλλουν ορισμένα

Eικ. 1. Χαρακτηριστική εικόνα έλικος-ανθέλικος.

Eικ. 2. Καμπτοδακτυλία σε ασθενή με σύνδρομο Beals.

αμινοξέα στο ασβεστιο-δεσμευτικό τμήμα της πρωτεΐνης που σχετίζεται με την φιμπριλίνη-1 [2]. Η ακριβής
λειτουργία της φιμπριλίνης-2 δεν είναι γνωστή, ως εκ
τούτου ο ακριβής μηχανισμός που ερμηνεύει τις εκδηλώσεις της ΣΡΑ δεν είναι γνωστός. Ποντίκια με έλλειψη του FBN2 ή μετάλλαξη αυτού, παρουσίασαν
συνδακτυλία, εύρημα που μπορεί να υποδηλώνει την
εκδήλωση μη-ΣΡΑ φαινοτύπων στους ανθρώπους
[14,15].
Σχεδόν στις μισές από τις περιπτώσεις ατόμων με
ΣΡΑ έχουν ταυτοποιηθεί μεταλλάξεις στο γονίδιο
FBN2. Πρόκληση μελλοντικά, είναι η διερεύνηση των
μεταλλάξεων έξω από την «νεογνική περιοχή», οι οποίες πιθανώς να αποτελούν την μοριακή εξήγηση για
τις περιπτώσεις με φαινότυπο τύπου Marfan [6].
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Eικ. 3. Συγκάμψεις των γονάτων σε ασθενή με σύνδρομο Beals.

Διάγνωση
Η διάγνωση της Συγγενούς Ρικνωτικής Αραχνοδακτυλίας γίνεται τόσο με κλινικά κριτήρια όσο και με μεθόδους μοριακής γενετικής [16]. Στην κλασσική ΣΡΑ
οι ασθενείς μπορούν εύκολα να αναγνωρισθούν κατά
τη γέννηση από τη θέση δραγμού στην οποία βρίσκονται τα χέρια, και τα πτερύγια των ώτων τα οποία εμφανίζουν ακανόνιστη άνω έλικα και προεκβάλλουσα ανθέλικα και βάση της έλικας (Εικόνα 1). Τα δάκτυλα
είναι μακριά και υπάρχει επιμήκυνση των φαλάγγων
στις ακτινογραφίες. Το σχήμα των ώτων μπορεί να
ομαλοποιηθεί και η καμπτοδακτυλία (Εικόνα 2) μερικώς
να αποκατασταθεί από μόνη της [17,18]. Πρόσθετα
χαρακτηριστικά είναι ο τροπιδοειδής θώρακας και η
υψηλή τοξοτή υπερώα.
Οι ρικνώσεις είναι ποικίλου βαθμού κατά τη γέννηση,
κυρίως αφορούν τις μεγάλες αρθρώσεις και είναι σταθερό εύρημα σε όλα τα πάσχοντα παιδιά (Εικόνα 3). Οι
αγκώνες, τα γόνατα και τα δάκτυλα είναι αυτά που συνήθως επηρεάζονται. Οι ρικνώσεις μπορεί να είναι
ήπιες και να ελαττώνονται σε βαρύτητα, αλλά υπολειμματική καμπτοδακτυλία πάντα παραμένει. Το μήκος μεταξύ των χειρών που βρίσκονται σε έκταση ξεπερνά σε
μήκος το ύψος σώματος, αλλά η ασυμφωνία μπορεί να
υποτιμάται εξαιτίας των ρικνώσεων σε αγκώνες και δάκτυλα. Το ίδιο ισχύει και για το κάτω μέρος του σώματος
με τις ρικνώσεις στα γόνατα. Η πιο σοβαρή επιπλοκή
της ΣΡΑ είναι η βαριά σκολίωση ή/και κυφοσκολίωση
(Εικόνες 4 και 5) που καθιστούν επιτακτική έγκαιρη χειρουργική αποκατάσταση για αποφυγή μετέπειτα καρδιοαναπνευστικής νοσηρότητας (Εικόνα 6).
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Eικ. 4. Κυφοσκολίωση σε ασθενή με σύνδρομο Beals.

Εικ. 5. Σοβαρή σκολίωση σε ασθενή με σύνδρομο Beals.

Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός αναφορών που
αναδεικνύουν καρδιαγγειακές επιπλοκές σε ασθενείς
με ΣΡΑ (αποδεδειγμένα με μεταλλάξεις του FBN2),
κυρίως πρόπτωση ή/και ανεπάρκεια της μιτροειδούς
βαλβίδας και ανεύρυσμα της αορτής [19,20]. Αν και
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Μοριακή Γενετική
Το FBN-2 είναι το μόνο γνωστό γονίδιο που σχετίζεται με την ΣΡΑ. Υπάρχει και η δυνατότητα του προγεννητικού ελέγχου. Αν και οι αρχικές μελέτες σε
ασθενείς με κλασσική ΣΡΑ ανέδειξαν μεταλλάξεις σε
περίπου 75% των εξετασθέντων ασθενών [26], σε νεότερες μελέτες μόλις στο 27% των ασθενών αναγνωρίσθηκαν μεταλλάξεις [27]. Ακόμα και σε μικρό αριθμό νεογνών με βαριά μορφή που κατέληξαν λίγο αργότερα, έχει διαπιστωθεί μετάλλαξη στην ίδια περιοχή
του γονιδίου FBN2. Η διεισδυτικότητα της μετάλλαξης
είναι πλήρης, ενώ η συχνότητα της εμφάνισης είναι
χαμηλότερη αυτής του συνδρόμου Marfan.

Διαφορική διάγνωση

Εικ. 6. Χειρουργική αποκατάσταση της σκολίωσης σε ασθενή με
σύνδρομο Beals.

αρχικά είχε προταθεί πως οι συγγενείς διαμαρτίες της
καρδιάς είναι σχετικά συχνές, μόνο 2 στους 22 ασθενείς με ΣΡΑ και θετική μετάλλαξη γονιδίου έχουν αναφερθεί να έχουν καρδιακά ελλείμματα [20]. Οφθαλμολογικές ανωμαλίες, έχουν αναφερθεί στο 20% των
περιπτώσεων. Έχουν περιγραφθεί κυανοί σκληροί,
γλαύκωμα, μερικό κολόβωμα του φακού, ήπιος καταρράκτης και ανώμαλο ακτινωτό σώμα [21].
Οι ασθενείς με ΣΡΑ αναμένεται να έχουν φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη, αν και καθυστέρηση
στην κινητική ανάπτυξη είναι συχνή λόγω των ρικνώσεων των αρθρώσεων. Έχουν αναφερθεί εξαρθρήματα αρθρώσεων, κυρίως των επιγονατίδων. Αν και
υπάρχουν αναφορές για γενικευμένη οστεοπόρωση,
αυτόματα κατάγματα είναι αρκετά σπάνια. Έχει περιγραφεί κάταγμα μηριαίου οστού σε νεογνό στα πλαίσια περιγεννητικού τραύματος [22]. Σε δύο οικογένειες με ΣΡΑ έχει αναφερθεί αρθροκατάδυση του ισχίου
[23]. Στη σπάνια θανατηφόρα μορφή της νόσου
[24,25] τα πάσχοντα βρέφη, μπορεί να παρουσιάζουν
επιπλέον δυσπλασίες από το καρδιαγγειακό σύστημα
όπως έλλειμμα του μεσοκολπικού ή μεσοκοιλιακού
διαφράγματος, διακοπτώμενο αορτικό τόξο και μονήρη ομφαλική αρτηρία και από το γαστρεντερικό, ατρησία του δωδεκαδάκτυλου και συστροφή του εντέρου.

Κυρίως θα γίνει από το σύνδρομο Marfan. Η ΣΡΑ
φέρει σκελετικές εκδηλώσεις οι οποίες μοιάζουν με
αυτές του συνδρόμου Marfan, όπως, αραχνοδακτυλία, καμπτοδακτυλία και κυφοσκολίωση. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς με ΣΡΑ έχουν χαρακτηριστική «τσαλακωμένη» όψη του πτερυγίου των ώτων και συγγενείς
ρικνώσεις των αρθρώσεων και τυπικά δεν έχουν τις
οφθαλμολογικές ή καρδιαγγειακές επιπλοκές που συναντώνται στο σύνδρομο Marfan.
Υπεξάρθρημα του φακού είναι εύρημα σε περίπου
τους μισούς από τους ασθενείς με σύνδρομο Marfan
και η πιο κοινή καρδιαγγειακή επιπλοκή είναι η διάταση
του αορτικού τόξου και η πρόπτωση της μιτροειδούς
βαλβίδας. Η διάταση της αορτής στην ΣΡΑ είναι ήπια
χωρίς να εξελίσσεται, και στις μετρήσεις ανευρίσκεται
απόκλιση πάντα λιγότερο από 2 σταθερές αποκλίσεις
πάνω από το μέσο όρο. Στο σύνδρομο Marfan, η διάταση του αορτικού τόξου είναι πάνω από 2 σταθερές
αποκλίσεις και είναι προοδευτικά εξελισσόμενη. Η
ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι σταθερό
εύρημα σε ασθενείς με ΣΡΑ. Η δυσκολία στη διάκριση
ανάμεσα στη ΣΡΑ και το σύνδρομο Marfan φαίνεται
από το γεγονός πως ο πρώτος ασθενής, το σύνδρομο
του οποίου περιέγραψε ο Dr. Marfan πιστεύεται πως
είχε ΣΡΑ και όχι σύνδρομο Marfan, τουλάχιστον με
τη μορφή που το τελευταίο είναι σήμερα γνωστό.
Οι ασθενείς με νεογνικό σύνδρομο Marfan μπορεί
επίσης να έχουν ανωμαλίες του πτερυγίου των ώτων,
δυσχεραίνοντας τη διαφορική διάγνωση. Νεογνά με
σύνδρομο Marfan ή βαριά ΣΡΑ μοιράζονται περισσότερα χαρακτηριστικά, όπως αραχνοδακτυλία, ρικνώσεις
των αρθρώσεων και κάποια χαρακτηριστικά του προOστούν 231
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σώπου. Παρόλα αυτά, οι καρδιακές εκδηλώσεις, κυρίως
οι ανωμαλίες των βαλβίδων της καρδιάς που οδηγούν
σε πρώιμο θάνατο στο νεογνικό σύνδρομο Marfan, και
η σκολίωση που παρατηρείται στη ΣΡΑ, βοηθούν στη
διαφορική διάγνωση. Η αλληλοεπικάλυψη σε κλινικές
εκδηλώσεις έχει μοριακή βάση, καθώς η ΣΡΑ και το
σύνδρομο Marfan είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων σε
δύο ομόλογα γονίδια (FBN2 και FBN1, αντίστοιχα), που
είναι παρόμοια, αλλά διακριτά και εντοπίζονται στο γονίδιο 5q23-31 και 15q15-21.3 αντίστοιχα [20].

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση των παιδιών με ΣΡΑ είναι συμπτωματική. Η καμπτοδακτυλία και οι ρικνώσεις στις αρθρώσεις μπορεί να υποχωρήσουν με την πάροδο του
χρόνου, αλλά υπολειμματική καμπτοδακτυλία πάντα
παραμένει. Το αναπτυσσόμενο παιδί θα πρέπει να παρακολουθείται για παραμορφώσεις του αξονικού σκελετού. Η κυφοσκολίωση συχνά είναι παρούσα από
την γέννηση, ή την πρώιμη παιδική ηλικία. Οι έλεγχοι
ρουτίνας με κλινική εξέταση για παραμορφώσεις της
σπονδυλικής στήλης μπορούν να προλάβουν νοσηρότητα στην μετέπειτα ζωή. Ο καρδιολογικός έλεγχος
και το υπερηχογράφημα της καρδιάς, καθώς και ο
συστηματικός οφθαλμολογικός έλεγχος είναι απαραίτητα από την βρεφική ηλικία. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Οι ασθενείς
με ΣΡΑ αναμένεται να ζήσουν φυσιολογική ζωή, εκτός
εάν εκδηλωθούν καρδιακά προβλήματα, ή σοβαρές
παραμορφώσεις της σπονδυλική στήλης.
Σε σπάνιες περιπτώσεις χρειάζεται να πραγματοποιηθούν κατάλληλες οστεοτομίες ή επεμβάσεις μαλακών
μορίων για την αντιμετώπιση των ρικνώσεων [28]. Έχει
περιγραφεί περίπτωση που εξαιτίας των ρικνώσεων ο
ασθενής περπατούσε στα γόνατα και στηριζόταν στα
χέρια και κατόρθωσε ύστερα από οστεοτομίες βράχυνσης του μηριαίου και χειρουργική βράχυνση των επιγονατιδικών τενόντων να ορθοστατήσει και να βαδίσει
χωρίς υποστήριξη για πρώτη φορά σε ηλικία 25 ετών.
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Γενετική συμβουλευτική
Η ΣΡΑ είναι μια διαταραχή που κληρονομείται με
τον αυτοσωμικό επικρατούντα τύπο. Ωστόσο, υπάρχει
πάντοτε η πιθανότητα εκ του νέου μετάλλαξης του εν
λόγω γονιδίου, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση σποραδικών περιπτώσεων χωρίς ο αριθμός
να είναι εύκολο να υπολογισθεί. Επιπρόσθετα, οι γονείς θα πρέπει πάντα να εκτιμώνται παράλληλα με τον
ασθενή, συνυπολογίζοντας την πιθανότητα σωματικού
μωσαϊκισμού που μπορεί να οδηγεί σε ηπιότερο φαινότυπο στο γονέα με τυπικές εκδηλώσεις ΣΡΑ στους
απογόνους.
Σε οικογένειες στις οποίες κανείς από τους γονείς
δεν είχε εμφανείς εκδηλώσεις και το παιδί παρουσιάζει αυτοσωμική επικρατούσα μετάλλαξη, είναι δόκιμο
να αποκλεισθούν μη ιατρικοί λόγοι εμφάνισης της νόσου, όπως υιοθεσία, ή περιπτώσεις που ο φερόμενος
ως πατέρας δεν είναι ο βιολογικός. Για τα παιδιά γονέων που έχουν εμφανείς εκδηλώσεις ΣΡΑ, κάθε παιδί έχει 50% πιθανότητα να κληρονομήσει την μετάλλαξη. Είναι δόκιμο επίσης να γίνεται αποθήκευση γενετικού υλικού ασθενών για περαιτέρω μελέτη (DNA
Banking), καθώς στο μέλλον η κατανόηση μας για τα
γονίδια και τις μεταλλάξεις αναμένεται να βελτιωθεί.

Προγεννητική διάγνωση
Μοριακή προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή, εάν
υπάρχει ένδειξη και επιθυμία από τους γονείς, μετά την
κατάλληλη γενετική συμβουλευτική. Μοριακή διάγνωση
μπορεί να γίνει με λήψη εμβρυικών κυττάρων μέσω
αμνιοπαρακέντησης την 15-18 εβδομάδα της κύησης,
ή μέσω βιοψίας χοριακών λαχνών την 10-12 εβδομάδα
της κύησης. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος στην κύηση
μπορεί να αναδείξει τις ρικνώσεις των αρθρώσεων. Η
προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (Preimplantation
Genetic Diagnosis) είναι χρήσιμη και διαθέσιμη σε οικογένειες στις οποίες το γονίδιο έχει αναγνωρισθεί σε
κάποιο από τα μέλη της οικογένειας.
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Χειρουργικό εύρημα μελαγχρωματικού
χόνδρου και οστού - Παρουσίαση περίπτωσης
και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Β.K. ΜΠΟΥΡΝΙΑ1, Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ1, Α. ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ2, Σ. ΖΑΚΑΣ3, Θ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ3
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Ρευματολογικό Τμήμα Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ
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Παθολογοανατομικό τμήμα Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ
3
Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ
Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς που υποβλήθηκε σε ολική αρθροπλαστική του γόνατος με διάγνωση οστεοαρθρίτιδας και στο χειρουργικό πεδίο διαπιστώθηκε μαύρη χρώση του αρθρικού χόνδρου αλλά και του οστού. Η παθολογοανατομική εκτίμηση του χειρουργικού
παρασκευάσματος του αρθρικού υμένα, του χόνδρου και του οστού έδειξε την ύπαρξη λαχνοοζώδους υμενίτιδας με έντονη εναπόθεση
αιμοσιδηρίνης. Στην περιγραφή του περιστατικού γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των νοσημάτων που προκαλούν φαιά-μαύρη χρώση
του αρθρικού χόνδρου και του οστού.
Λέξεις κλειδιά: Λαχνοοζώδης υμενίτιδα, Αρθρικός χόνδρος, Μελάγχρωση

Surgical finding of pigmented articular cartilage and bone –
Α case report
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Summary
We present the case of a patient who underwent total knee arthroplasty for osteoarthritis. During surgery a dark pigmentation of the
joint cartilage and bone was discovered. Pathologic evaluation of the excised synovium, joint cartilage and bone revealed pigmented
villonodular synovitis, characterized by the deposition of hemosiderin. A review of the literature is performed to shortly discuss
diseases related to a brown-black pigmentation of the cartilage and bone.
Keywords: Pigmented villonodular synovitis, Αrticular cartilage, Pigmentation

Εισαγωγή
Η ανεύρεση φαιάς-μαύρης χρώσης του αρθρικού
χόνδρου και οστού στο χειρουργικό πεδίο, είτε αρθροσκοπικά θέτει ένα διαγνωστικό πρόβλημα που συσχετίζεται με μία πλειάδα παθολογικών καταστάσεων.
Κλασικά η μαύρη χρώση των αρθρώσεων έχει συνδεθεί με την αλκαπτονουρία ή ωχρονοσία, όμως παρόμοια εικόνα δίνουν καταστάσεις που σχετίζονται
με υποτροπιάζουσα ενδαρθρική αιμορραγία, όπως η

αιμορροφιλία και η λαχνοοζώδης υμενίτιδα, αλλά και
με αυξημένη τοπική εναπόθεση σιδήρου, όπως η κληρονομική αιμοχρωμάτωση. Παραμελημένες περιπτώσεις ρευματοειδούς ή και ψωριασικής αρθρίτιδας
μπορούν επίσης να προκαλέσουν φαιά χρώση του
αρθρικού χόνδρου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, φάρμακα όπως η μινοκυκλίνη, η μεθυλντόπα και η λεβοντόπα έχουν σχετισθεί με έντονη υπέρχρωση του αρθρικού χόνδρου και οστού. Στο άρθρο παρουσιάζεται
περίπτωση ασθενούς που υποβλήθηκε σε ολική αρOστούν 235
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Εικ. 1. Απλή ακτινογραφία γονάτων (F) της ασθενούς, όπου διακρίνεται μεγάλη στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος στο αριστερό γόνυ
και επιχείλια οστεόφυτα.

Εικ. 2. Διεγχειρητική φωτογραφία του αριστερού γόνατος και χειρουργικό παρασκεύασμα τμημάτων οστού και χόνδρου στις οποίες απεικονίζεται η υπέρχρωση.

θροπλαστική του γόνατος με τη διάγνωση βαρειάς
οστεοαρθρίτιδος. Στο χειρουργικό πεδίο διαπιστώθηκε εκσεσημασμένη μελάγχρωση του αρθρικού χόνδρου και οστού και η επακόλουθη βιοψία διέγνωσε
λαχνοοζώδη υμενίτιδα.

Παρουσίαση περιστατικού
Γυναίκα 74 ετών με διάγνωση οστεοαρθρίτιδας αριστερού γόνατος, εισήχθη στην Ορθοπαιδική κλινική
236 Oστούν

του νοσοκομείου μας για προγραμματισμένη ολική
αρθροπλαστική. Η ασθενής από ετών εμφάνιζε προοδευτικά επιδεινούμενο άλγος αριστερού γόνατος,
το οποίο προκαλούσε μεγάλη δυσχέρεια βάδισης και
αδυναμία ανόδου και καθόδου κλίμακας. Κλινικά η
ασθενής παρουσίαζε ραιβογονία, περιορισμό της κάμψης του γόνατος στις 100 μοίρες και εικόνα φλεγμονώδους οστεοαρθρίτιδας με αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας και μικρή συλλογή αρθρικού υγρού. Η

Μελάγχρωση του αρθρικού χόνδρου

απλή ακτινογραφία του γόνατος (Εικόνα 1) έδειξε μεγάλη στένωση του έσω μεσαρθρίου διαστήματος και
ύπαρξη μικρών επιχειλίων οστεοφυτικών αλλοιώσεων.
Ο προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Στη διάρκεια του χειρουργείου διαπιστώθηκε φαιά/μαύρη χρώση του αρθρικού χόνδρου και
του αρθρικού υμένα (Εικόνα 2). Δείγμα οστού από το
άνω άκρο της αριστεράς κνήμης, καθώς και δείγμα
χόνδρου και αρθρικού υμένα του αριστερού γόνατος
εστάλησαν για παθολογοανατομική εξέταση. Κατά
τους χειρουργικούς χειρισμούς το οστούν παρουσίαζε
φυσιολογική μακροσκοπική εικόνα και μηχανικές ιδιότητες και η ολική αρθροπλαστική του αριστερού γόνατος ολοκληρώθηκε ομαλά. Η μετεγχειρητική πορεία
της ασθενούς υπήρξε ομαλή και η ασθενής εξήλθε
την 5η μετεγχειρητική ημέρα. Η ιστολογική εξέταση
έδειξε υπερτροφικές λάχνες του αρθρικού υμένα με
εναποθέσεις κοκκίων αιμοσιδηρίνης, αλλοιώσεις συμβατές με εικόνα λαχνοοζώδους αρθροορογονίτιδας
(Εικόνα 3).

Συζήτηση
Το τυχαίο διεγχειρητικό εύρημα μιας μακροσκοπικά
ορατής φαιάς/μαύρης χρώσης του αρθρικού υμένα
και του χόνδρου είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και
μπορεί να οφείλεται σε διάφορες κλινικές καταστάσεις που συζητούνται συνοπτικά παρακάτω. Παρότι
τα αίτια που προκαλούν την μελάγχρωση του αρθρικού χόνδρου είναι ετερόκλητα, συνήθως αυτή οφείλεται είτε σε εναπόθεση κοκκίων αιμοσιδηρίνης, είτε
σε εναπόθεση κάποιας χρωστικής, όπως στην περίπτωση της αλκαπτονουρίας ή της μελάγχρωσης από
χρήση διαφόρων φαρμάκων.
Το νόσημα που κατεξοχήν χαρακτηρίζεται από μαύρη χρώση του αρθρικού υμένα και του χόνδρου είναι
η αλκαπτονουρία ή ωχρονοσία, μία σπάνια, αυτοσωμική, υπολειπόμενη, κληρονομούμενη πάθηση με επίπτωση 1 στις 250.000 με 1.000.000 γεννήσεις [1]. H
μετάλλαξη του γονιδίου που κωδικοποιεί το ηπατικό
ένζυμο 1,2-διοξυγενάση του ομογεντισικού οξέος, έχει
ως συνέπεια τη συσσώρευση και προοδευτική εναπόθεση αυτού του μεταβολίτη στο συνδετικό ιστό των πασχόντων, όπου πολυμερίζεται σε μια μπλε-μαύρη χρωστική, προκαλώντας ωχρονοσική αρθροπάθεια [1]. Χαρακτηριστική της νόσου είναι η μαύρη χρώση των ούρων μετά από αλκαλοποίηση ή όταν παραμείνουν στον
ατμοσφαιρικό αέρα. Από κλινικής απόψεως, τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως μετά το 30ο έτος και είναι

Εικ. 3. Λαχνοοζώδης αρθροορογονίτιδα: Παρατηρούνται λαχνωτές
προσεκβολές με φλεγμονώδη διήθηση του στρώματος καθώς και
εναπόθεση αιμοσιδηρίνης (εικόνα αιμοχρωμάτωσης). Μεγέθυνση
Χ100, Αιματοξυλίνη-εωσίνη.

πιο έντονα στους άνδρες. Προσβάλλονται σε άλλοτε
άλλο βαθμό οι σκληροί, οι χόνδροι των ώτων και το
δέρμα, κυρίως στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα
[1]. Χαρακτηριστική είναι η προσβολή των μεσοσπονδυλίων δίσκων, αρχικά στην οσφυοϊερά και θωρακική
μοίρα της σπονδυλικής στήλης, κι αργότερα και στην
αυχενική μοίρα. Τα συμπτώματα ξεκινούν συνήθως
αμβληχρά, με χαμηλή οσφυαλγία και δυσκαμψία, η δε
κλινική εικόνα μπορεί να θυμίζει αγκυλωτική σπονδυλίτιδα με κύφωση, απώλεια ύψους και περιορισμό του
εύρους κινήσεων της σπονδυλικής στήλης. Ακτινολογικά διαπιστώνονται πολλαπλοί στενωμένοι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι με γραμμοειδείς ασβεστώσεις, και «ψευδοσυνδεσμόφυτα» που μπορεί να μιμούνται την εικόνα
μπαμπού, με τη διαφορά ότι οι ιερολαγόνιες παραμένουν άθικτες [4]. Η προσβολή των χόνδρων των μεγάλων αρθρώσεων συχνά εμφανίζει χαρακτήρες οστεοαρθρίτιδας, με στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος, σκλήρυνση των υποχόνδριων οστών, σχηματισμό
κύστεων, οστεόφυτα και εξίδρωμα. Το 50% των ασθενών υποβάλλονται σε αρθροπλαστική μιας μεγάλης
άρθρωσης μέχρι την ηλικία των 55 ετών [1]. Θεραπεία
δεν υπάρχει και η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική.
Μεταξύ των σκευασμάτων που έχουν κατά καιρούς
δοκιμασθεί θεραπευτικά η nitisinone, ένας αναστολέας του ενζύμου που παράγει το ομογεντισικό οξύ, φαίνεται να είναι η πλέον υποσχόμενη [1,5].
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Η χρόνια χρήση ορισμένων φαρμάκων συσχετίζεται
επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις με τη φαιά/μαύρη χρώση του αρθρικού υμένα και του χόνδρου από
εναπόθεση χρωστικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η μινοκυκλίνη [6], καθώς και η λεβοντόπα
και η μεθυλντόπα [7], που προκαλούν μελάγχρωση
του χόνδρου των πλευρών, αφήνοντας συνήθως ανεπηρέαστες τις λοιπές αρθρώσεις. Άλλες ουσίες όπως
η υδροκινόνη και η κινακρίνη, όταν εφαρμόζονται τοπικά, εμπλέκονται στην εμφάνιση εξωτερικής ωχρονοσίας, που προσβάλλει το δέρμα, χωρίς να προκαλεί
συνοδό βλάβη των αρθρώσεων. Επιπλέον, η χρόνια
έκθεση σε μικρές δόσεις φαινόλης π.χ. υπό τη μορφή
επιθεμάτων καρβολικού οξέος για έλκη, αναφέρεται
ότι μπορεί να προκαλέσει μαύρη χρώση του υμένα
και του χόνδρου των αρθρώσεων, που υποχωρεί μετά
τη διακοπή της έκθεσης [8-9].
Μία άλλη κατηγορία νοσημάτων που προσδίδουν
καστανόφαιη χροιά στον αρθρικό υμένα και το χόνδρο είναι όσα σχετίζονται με εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στις αρθρώσεις, όπως π.χ. ή λαχνοοζώδης υμενίτιδα, η κληρονομική αιμοχρωμάτωση και τα υποτροπιάζοντα αίμαρθρα στα πλαίσια αιμορροφιλίας ή σε
αιμαγγείωμα του αρθρικού υμένα [10]. Φαιά ή σκωριόχρωμη χρώση του αρθρικού υμένα από εναπόθεση
κοκκίων αιμοσιδηρίνης προκαλούν ακόμη η αιμοσιδήρωση από πολλαπλές μεταγγίσεις [11-12] και η βαριά ρευματοειδής αρθρίτιδα, λόγω των επαναλαμβανόμενων μικροαιμορραγιών από τον υπερπλαστικό
πάνο των αρθρώσεων [13-14].
Η κληρονομική αιμοχρωμάτωση περιλαμβάνει μια
ετερογενή ομάδα κληρονομούμενων νοσημάτων, που
χαρακτηρίζονται από αυξημένη απορρόφηση σιδήρου
από το πεπτικό σύστημα και υπερφόρτωση του οργανισμού με σίδηρο. Ανάλογα με την υποκείμενη μετάλλαξη διακρίνουμε τέσσερις διαφορετικούς υπότυπους
της νόσου. [15]. Ο υπότυπος Ι είναι ο συνηθέστερος
και οφείλεται σε ομόζυγη μετάλλαξη του γονιδίου HFE
(C282Y). Περίπου 0,44% των Βορειοευρωπαίων είναι
ομόζυγοι για μετάλλαξη αυτή, ενώ 10% είναι ετερόζυγοι [16]. Κλινικά, η νόσος αρχίζει με μη ειδικές εκδηλώσεις όπως κόπωση, κακουχία, κοιλιακό άλγος
και αρθραλγίες, ενίοτε συνοδευόμενα από ηπατομεγαλία και ήπια αύξηση των τρανσαμινασών. Εξελισσόμενη μπορεί να καταλήξει σε κίρρωση, ηπατοκυτταρικο καρκίνωμα, υποθυρεοειδισμό, υπογοναδισμό,
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια και αρθρίτιδα [15,17]. Εφόσον η διάγνωση τεθεί εγκαίρως
238 Oστούν

η θεραπεία με αφαιμάξεις βελτιώνει σημαντικά την
πρόγνωση [17], ωστόσο, ο μέσος χρόνος από την
έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τη διάγνωση φθάνει
τα 10 χρόνια [18]. Οι αρθρικές εκδηλώσεις της αιμοχρωμάτωσης διαφέρουν από την οστεοαρθρίτιδα ως
προς την κατανομή των προσβεβλημένων αρθρώσεων και την ακτινολογική εικόνα. Εκτός από τα γόνατα,
τα ισχία και τους ώμους η αιμοχρωμάτωση προσβάλλει και αρθρώσεις που σπανίως επηρεάζονται από
οστεοαρθρίτιδα, όπως οι μετακάρπο-φαλαγγικές (ειδικά η δεύτερη και η τρίτη) και οι ποδοκνημικές. Στις
απλές ακτινογραφίες απεικονίζονται αγκιστροειδή
οστεόφυτα στις μετακάρπο-φαλαγγικές, στένωση του
μεσαρθρίου διαστήματος, σκλήρυνση των χειλέων
των οστών και σχηματισμός κύστεων. Σε 50% των περιπτώσεων παρατηρείται εικόνα χονδρασβέστωσης
[19]. Στη μαγνητική τομογραφία, η εναπόθεση σιδήρου στην άρθρωση δεν αναδεικνύεται, πιθανώς γιατί
η ποσότητά του είναι μικρότερη από τον ουδό που ανιχνεύει η μέθοδος. Επιπλέον, σίδηρος ενδέχεται να
μην ανιχνεύεται ούτε στο χειρουργικό παρασκεύασμα
του υμένα και του χόνδρου ασθενών με κληρονομική
αιμοχρωμάτωση, τόσο μακροσκοπικά όσο και μικροσκοπικά, χωρίς αυτό να αποκλείει τη διάγνωση [20].
Ο μηχανισμός με τον οποίο η εναπόθεση σιδήρου
προκαλεί αρθρίτιδα δεν έχει διευκρινισθεί. Στις περισσότερες μελέτες δεν διαπιστώνεται συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της φερριτίνης και στην έκταση της
αρθρικής βλάβης, ενώ πολύ συχνά τα συμπτώματα
από τις αρθρώσεις δε βελτιώνονται μετά από φλεβοτομή [20]. Πιθανολογείται ότι ο σίδηρος μπορεί να
επάγει την παραγωγή ελευθέρων ριζών, να ενεργοποιεί λυτικά ένζυμα που δρουν τοξικά σε καλλιεργημένα χονδροκύτταρα ή να παρεμποδίζει την κάθαρση
κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου από την άρθρωση [21-22].
Στην αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, η έλλειψη των παραγόντων πήξης VIII ή IX, αντίστοιχα, οδηγεί σε αυτόματα, υποτροπιάζοντα αίμαρθρα που μακροπρόθεσμα
καταστρέφουν την προσβληθείσα άρθρωση. Το νόσημα κληρονομείται με το φιλοσύνδετο υπολειπόμενο
χαρακτήρα. Η αιμοφιλία Α έχει επίπτωση 1 στις 10.000
ενώ η αιμοφιλία Β είναι πιο σπάνια με επίπτωση 1 στις
25.000 πληθυσμού κατ’ έτος [23]. Αίμαρθρο αναπτύσσεται συχνότερα στα γόνατα, τους αγκώνες και τις
ποδοκνημικές αν και έχει περιγραφεί επίσης προσβολή των ισχίων και των ώμων. Το αίμα που συγκεντρώνεται στην αρθρική κοιλότητα απομακρύνεται από τα
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κύτταρα του αρθρικού υμένα, που σταδιακά εμφανίζουν υπερτροφία και υπερπλασία. Παράλληλα αναπτύσσεται αυξημένη αγγείωση, φλεγμονή και τελικά
ίνωση του υμένα. Καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία παίζει η παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως η IL-6 και ο TNF-α, η αύξημένη έκφραση
γονιδίων που ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο, επάγοντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του αρθρικού υμένα και η υποβάθμιση της ποιότητας του
αρθρικού χόνδρου με μείωση της σύνθεσης πρωτεογλυκανών και κολλαγόνου και αύξηση της απόπτωσης των χονδροκυττάρων. Τέλος και στο υποχόνδριο
οστούν μπορεί να παρατηρηθεί οστεοπόρωση, σχηματισμός κύστεων, διαβρώσεις και οστεόφυτα [23].
Θεραπευτικά χορηγούνται ανασυνδυασμένοι παράγοντες πήξεως για την πρόληψη των αιμάρθρων, ενώ
έχουν δοκιμασθεί κορτικοειδή, anti-TNF-α παράγοντες και IL-10 για τον έλεγχο της φλεγμονής του αρθρικού υμένα και την προστασία του αρθρικού χόνδρου [24].
Τα αιμαγγειώματα του αρθρικού υμένα είναι εξαιρετικά σπάνιοι όγκοι που μπορεί να προσβάλλουν οποιαδήποτε άρθρωση, αλλά απαντώνται συχνότερα στο
γόνατο. Βιβλιογραφικά έχουν περιγραφεί περίπου 200
περιπτώσεις. Διακρίνονται σε τριχοειδικά, σηραγγώδη
ή αρτηριοφλεβώδη. Κλινικά εκδηλώνονται με άλγος
και διόγκωση της άρθρωσης. Αποτελούν αιτία ενδαρθρικής αιμορραγίας, η οποία μετά από επανειλημμένες
υποτροπές ενδέχεται να προκαλέσει εικόνα αιμοσιδηρωτικής υμενίτιδας αντίστοιχη με την παρατηρούμενη
σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση. Η θεραπεία είναι
χειρουργική και οι υποτροπές σπάνιες [10].
Η λαχνοοζώδης υμενίτιτιδα είναι ένα σπάνιο, καλόηθες, υπερπλαστικό νόσημα που προσβάλλει τον αρθρικό
υμένα και σπανιότερα θυλάκους ή τενόντια έλυτρα. Αφορά εξίσου άνδρες και γυναίκες μεταξύ της τρίτης και τέταρτης δεκαετίας της ζωής και έχει επίπτωση 1.8-2/106
στις ΗΠΑ. Η προσβολή είναι κατά κανόνα μονοαρθρική
και εντοπίζεται συχνότερα στο γόνατο, ακολουθούμενο
από το ισχίο, την ποδοκνημική, τον ώμο και τον αγκώνα
[25]. Η νόσος διακρίνεται σε διάχυτη και εντοπισμένη. Η
εντοπισμένη μορφή, ιδίως όταν αφορά εξωαρθρικές δομές της άκρας χειρός, χαρακτηρίζεται ως γιγαντοκυτταρικός όγκος του ελύτρου των τενόντων [26].
Μακροσκοπικά ο υμένας εμφανίζεται φαιός λόγω
της εναπόθεσης αιμοσιδηρίνης, παχυσμένος, με οζίδια και πολυάριθμες λαχνωτές προσεκβολές. Μικροσκοπικά οι βλάβες χαρακτηρίζονται από θηλώδη, λα-

Εικ. 4. Μαγνητική τομογραφία γόνατος ασθενούς με λαχνοοζώδη
υμενίτιδα, σε εγκάρσια τομή, μετά από ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Διακρίνεται αυξημένη ποσότητα υγρού στην άρθρωση
(βέλος) και εστίες χαμηλής εντάσεως σήματος που προβάλουν
οζωδώς από τον αρθρικό υμένα. Μετά την ενδοφέβια χορήγηση
σκιαγραφικού παρατηρήθηκε ενίσχυση ορισμένων εκ των εστιών
αυτών.

χνωτή και οζώδη υπερπλασία του αρθρικού υμένα.
Τα κύτταρα της επιφάνειας του υμένα καλύπτουν ένα
υπόστρωμα από σφαιρικά μονοπύρηνα και επιθηλιοειδή κύτταρα, από πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα που
μοιάζουν με οστεοκλάστες και από κύτταρα πλούσια
σε λιπίδια. Τα μονοπύρηνα συχνά περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες κοκκίων αιμοσιδηρίνης και έχουν
κεντρικούς σφαιρικούς πυρήνες με εκσεσημασμένο
πυρηνίσκο. Σε ασθενείς με παλαιά βλάβη υπάρχουν
μεγάλες ποσότητες κολλαγόνου, ίνωσης και υαλινοποίησης. Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων λαχνοοζώδους υμενίτιδος μπορεί να παρατηρηθεί διάβρωση
των οστών της άρθρωσης [10].
Η αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν είναι απόλυτα κατανοητή. Πιθανώς οφείλεται σε κάποια διαταραχή του
μεταβολισμού των λιπιδίων ή είναι επακόλουθο μιας
χρονίζουσας φλεγμονώδους διαδικασίας [27-28]. Κατά άλλους αναπτύσσεται ως αντίδραση στην παρουσία
αίματος ή προϊόντων αίματος μέσα στην άρθρωση
[29], ενώ έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι πρόκειται
για νεοπλασματική εξεργασία [30].
Κλινικά οι ασθενείς παρουσιάζονται με πόνο, θερμότητα, οίδημα, περιορισμό της κινητικότητας και
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υγρό στην άρθρωση, που συχνά είναι αιμορραγικό.
Ο απεικονιστικός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες
δείχνει οστικές διαβρώσεις, κύστεις, και σκλήρυνση
της παρυφής των οστών, με διατήρηση του μεσαρθρίου στα αρχικά στάδια και εξάλειψή του αργότερα, ενώ
συχνά διαγράφεται και το υγρό στην άρθρωση λόγω
της υψηλής συγκέντρωσής του σε σίδηρο. Κατά κανόνα δεν παρατηρείται παρααρθρική οστεοπόρωση,
ενώ οι ενδαρθρικές ασβεστώσεις και τα οστεόφυτα
είναι σπάνια [31]. Στην αξονική τομογραφία η βλάβη
απεικονίζεται ως μία υπέρπυκνη μάζα μαλακών μορίων στην περιοχή της άρθρωσης ή του τένοντα, ενώ
με τη μαγνητική τομογραφία που θεωρείται εξέταση
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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.
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