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Oι νεογνικές συγκεντρώσεις βιταμίνης D
καθορίζονται κυρίως από τις μητρικές:
μία νέα μέθοδος μέτρησης διαφορετικών
μορφών βιταμίνης D
Σ.Ν. ΚΑΡΡΑΣ1, I. SHAH2, A. PETROCZI2, Δ.Γ. ΓΟΥΛΗΣ1, Ε. ΜΠΙΛΗ1, Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ3,
Β. ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ1, Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ1, Μ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ1, Β.Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ1, D.P. NAUGHTON2
1
Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2
School of Life Sciences, Kingston University London, UK
3
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Περίληψη
Εισαγωγή. Οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης D προδιορίζονται κατά τη διάρκεια της κύησης, ώστε να διαγνωσθεί ανεπάρκεια ή έλλειψή
της. Σκοπός της μελέτης ήταν η εφαρμογή μιας νέας, ακριβούς μεθόδου μέτρησης μορφών της βιταμίνης D [25(OH)D2, 25(OH)D3,
1α,25(OH)2D2, 1α,25(OH)2D3] και των επιμερών τους [3-epi-25(OH)D2, 3-epi-25(OH)D3], στις μητέρες (ορός) και στα νεογνά τους (αίμα
ομφαλίου λώρου) ώστε α) να διερευνηθεί η δυναμική της αλληλεπίδρασης της μητρικής και της νεογνικής βιταμίνης D και β) να
αναγνωριστούν μητρικοί παράγοντες πρόβλεψης της νεογνικής συγκέντρωσης βιταμίνης D. Μέθοδος. Προσδιορίστηκαν ποσοτικά όλες
οι μορφές της βιταμίνης D σε 60 ζεύγη μητέρων-νεογνών, μέσω μιας νέας δοκιμασίας υγρής φασματομετρίας μάζας (LC-MS/MS).
Καταγράφηκαν μητρικοί παράγοντες (ηλικία, έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία Β, διατροφική πρόσληψη, ασβέστιο, φώσφορος,
παραθυρεοειδική ορμόνη). Χρησιμοποιήθηκε ιεραρχική γραμμική παλινδρόμηση για την πρόβλεψη των νεογνικών συγκεντρώσεων
25(OH)D. Αποτελέσματα. Οι μητέρες εμφάνιζαν παρόμοιες συγκεντρώσεις 25(OH)D2 και 25(OH)D3 με τα νεογνά τους (17,9±13,2
έναντι 15,9±13,6 ng/mL, p=0,289), σε αναλογία 1:3. Οι συγκεντρώσεις των επιμερών ήταν παρόμοιες στις μητέρες και τα νεογνά
(4,8±7,8 έναντι 4,5±4,7 ng/mL, p=0,556). Οι νεογνικές συγκεντρώσεις 25(OH)D2 προβλεπόταν καλύτερα από τους μητρικούς παράγοντες,
ενώ αυτές της 25(OH)D3 από τις μορφές της μητρικής βιταμίνης D (R2=0,253 και 0,478, αντίστοιχα). Τα μητρικά χαρακτηριστικά ερμήνευαν
το 12,2% των νεογνικών 25(OH)D, οι μητρικές συγκεντρώσεις 25(OH)D το 32,1% και τα επιμερή ένα επιπρόσθετο 11,9%. Συμπεράσματα.
Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που προσδιορίζει ποσοτικά τις συγκεντρώσεις 3-epi-25(OH)D σε ζεύγη μητέρων - νεογνών, με την
εφαρμογή της νέας δοκιμασίας για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων της βιταμίνης D. Τα μητρικά χαρακτηριστικά και οι ενεργές
μορφές της βιταμίνης D, μαζί με τα επιμερή τους, ερμηνεύουν το 56% των νεογνικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D. Ο ρόλος των ενεργών
μορφών και των επιμερών της βιταμίνης D πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
Λέξεις κλειδιά: Κύηση, LC-MS/MS, Επιμερή βιταμίνης D, Δοκιμασία, 25(OH)D
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Νεογνικές συγκεντρώσεις βιταμίνης D

Summary
Background: Vitamin D concentrations during pregnancy are measured to diagnose states of insufficiency or deficiency. The aim of
this study is to apply accurate assays of vitamin D forms [single-hydroxylated [25(OH)D2, 25(OH)D3], double-hydroxylated [1α,25(OH)2D2,
1α,25(OH)2D3], epimers [3-epi-25(OH)D2, 3-epi-25(OH)D3] in mothers (serum) and neonates (umbilical cord) i) to explore maternal
and neonatal vitamin D biodynamics and ii) to identify maternal predictors of neonatal vitamin D concentrations. Methods: All vitamin
D forms were quantified in 60 mother-neonate paired samples by a novel mass spectrometry (LC-MS/MS) assay. Maternal characteristics
[age, ultraviolet B exposure, dietary intake, calcium, phosphorus and parathyroid hormone] were recorded. Hierarchical linear
regression was used to predict neonatal 25(OH)D concentrations. Results: Mothers had similar concentrations of 25(OH)D2 and
25(OH)D3 forms compared to neonates (17.9±13.2 vs. 15.9±13.6 ng/mL, p=0.289) with a ratio of 1:3. The epimer concentrations
were similar in mothers and neonates (4.8±7.8 vs. 4.5±4.7 ng/mL, p=0.556). Neonatal 25(OH)D2 was best predicted by maternal
characteristics, whereas 25(OH)D3 was strongly associated to maternal vitamin D forms (R2=0.253 vs. 0.076 and R2=0.109 vs.
0.478, respectively). Maternal characteristics explained 12.2% of the neonatal 25(OH)D, maternal 25(OH)D concentrations explained
32.1%, while epimers contributed an additional 11.9%. Conclusions: By applying a novel highly specific vitamin D assay, the present
study is the first to quantify 3-epi-25(OH)D concentrations in mother - newborn pairs. Maternal characteristics and active forms of
vitamin D, along with their epimers explain 56% of neonate vitamin concentrations. The roles of active and epimer forms in the
maternal - neonatal vitamin D relationship warrant further investigation.
Keywords: Pregnancy, LC-MS/MS, Vitamin D epimer, Assay, 25(OH)D

Εισαγωγή
Η έλλειψη και η ανεπάρκεια βιταμίνης D έχει συσχετιστεί με ευρύ φάσμα παθήσεων, από νευρολογικές διαταραχές έως χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις [1].
Η αναζωπύρωση της ραχίτιδας σε κάποιες δυτικές χώρες φανερώνει τους κινδύνους από την μη πρόσληψη
επαρκούς ποσότητας βιταμίνης D μέσω της διατροφής,
των συμπληρωμάτων ή της έκθεσης στον ήλιο [2,3]. Ως
έλλειψη βιταμίνης D προσδιορίζονται οι συγκεντρώσεις
ορού μικρότερες των 20 ng/mL, με τις συγκεντρώσεις
21-29 ng/mL να χαρακτηρίζονται ως ανεπάρκεια και τις
μεγαλύτερες των 30 ng/mL ως επάρκεια [4-7]. Πρόσφατες μελέτες επιβεβαίωσαν την ανεπάρκεια βιταμίνης
D σε πολλά δυτικά κράτη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο,
οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριελαμβανομένης της Ελλάδας [5,6,8].
Η έλλειψη βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της κύησης
έχει συσχετιστεί με μητρική νοσηρότητα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης [9] και το αυξημένο
ποσοστό διενέργειας καισαρικής τομής [10]. Επίσης,
μπορεί να οδηγήσει σε μικρά για την ηλικία κύησης
(small-for-gestational age - SGA) νεογνά [11]. Σε ό,τι
αφορά την παιδική ηλικία, έχουν αναφερθεί διαταραγμένη νευρογνωσιακή ανάπτυξη [12] και σκελετικά
προβλήματα, όπως ελαττωμένη οστική περιεκτικότητα
σε ανόργανα άλατα [13].
Σε πρόσφατη μελέτη αποδείχθηκε η σπουδαιότητα
των μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D στον κα-

θορισμό των αντίστοιχων νεογνικών [14]. Οι ερευνητές συνέκριναν τη συμβολή των γενετικών παραγόντων και των μητρικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D και
βρήκαν ότι το 19% των νεογνικών συγκεντρώσεων
προβλεπόταν από τις αντίστοιχες μητρικές, με την γενετική να έχει πολύ μικρή επίδραση.
Αποτελέσματα μετα-ανάλυσης μελετών που περιελάμβαναν μητέρες και νεογνά, ανέφεραν την έλλειψη
σημαντικής συσχέτισης μεταξύ της 25(OH)D και της 1,25(OH)2D, υποδεικνύοντας ότι η μέτρηση των συγκεντρώσεων βιταμίνης D πρέπει να αφορά και άλλες μορφές,
εκτός από τη συνήθως μετρούμενη 25(OH)D [15].
Πολλές μελέτες εφάρμοσαν αμφισβητούμενες μεθόδους για τον προσδιορισμό των διαφόρων μορφών της
βιταμίνης D [16,17]. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του
προσδιορισμού των αναλόγων της βιταμίνης D, πρόσφατα εισήχθη μια νέα δοκιμασία για τη διάκριση και την ποσοτικοποίηση των κυκλοφορούντων προδρόμων και
δραστικών μορφών από τα βιολογικά ανενεργά επιμερή
[18,19]. Θεωρείται ότι ο ρόλος της βιταμίνης D στην πρόληψη και θεραπεία παθήσεων μπορεί να καθορισθεί μέσω της ακριβούς μέτρησης όλων των μορφών της βιταμίνης D, συμπεριλαμβανομένων και των επιμερών.
Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός στον ορό (μητέρες) και στο αίμα ομφαλίου λώρου (νεογνά) των συγκεντρώσεων όλων των μορφών της
βιταμίνης D [μονο-υδροξυλιωμένες μορφές [25(OH)D2,
25(OH)D3], δι-υδροξυλιωμένες μορφές [1α,25(OH)2D2,
Oστούν 7
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1α,25(OH)2D3], και των επιμερών των 25(ΟΗ)D μορφών,
[3-epi-25(OH)D]2 και [3-epi-25(OH)D]3, σε κοορτή τελειόμηνων εγκύων και των νεογνών τους στη Βόρεια Ελλάδα, με την εφαρμογή μιας νέας δοκιμασίας, υψηλής ειδικότητας και ακρίβειας. Δευτερεύοντα σκοπό αποτέλεσε
η πρόβλεψη των νεογνικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D
μέσω μητρικών παραμέτρων.

Υλικό και Μέθοδοι
Υλικό
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο
έως τον Δεκέμβριο του 2011. Οι έγκυες συμπεριλήφθηκαν από την Α’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κριτήριο εισόδου αποτέλεσε η τελειόμηνη κύηση (37η42η εβδομάδα κύησης). Τα μητρικά κριτήρια αποκλεισμού ήταν ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός,
η δευτεροπαθής οστεοπόρωση, ο υπερθυρεοειδισμός, το νεφρωσικό σύνδρομο, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεομαλακία, η παθολογική παχυσαρκία, ο διαβήτης κατά
την κύηση, η ηλικία μικρότερη των 18 ετών, καθώς
και η χρήση φαρμάκων που επιδρούν στις συγκεντρώσεις ασβεστίου (Ca) ή βιταμίνης D. Τα νεογνικά
κριτήρια αποκλεισμού αφορούσαν τα SGA νεογνά και
την παρουσία σοβαρών συγγενών ανωμαλιών.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και διατροφή
Κατά τη στρατολόγηση των περιστατικών καταγραφόταν δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η
πρόσληψη Ca και βιταμίνης D μέσω της διατροφής κατά
τον τελευταίο μήνα της κύησης προσδιοριζόταν με έγκυρο, ημι-ποσοτικοποιημένο ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφών, το οποίο περιλαμβάνει 150 τροφές και ποτά
[20]. Για κάθε διατροφικό αντικείμενο ζητούνταν από
τους συμμετέχοντες να αναφέρουν τη συχνότητα κατανάλωσης και το μέγεθος της μερίδας. Από αυτά τα
δεδομένα, υπολογίστηκαν οι ποσότητες που καταναλώθηκαν (σε g ανά ημέρα) και η συνολική πρόσληψη ενέργειας (σε Kcal ανά ημέρα), σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της σύνθεσης των τροφών, ειδικά τροποποιημένης για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής διατροφής [21].

Δοκιμασίες προσδιορισμού βιοχημικών και ορμονικών
δεικτών
Τριάντα έως εξήντα λεπτά πριν τον τοκετό ελήφθησαν μητρικά δείγματα αίματος μέσω φλεβοκέντησης.
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Αίμα από τον ομφάλιο λώρο συλλεγόταν αμέσως μετά
την απολίνωσή του, από την ομφαλική φλέβα. Τα δείγματα αποθηκεύονταν στους -20oC πριν από την ανάλυσή
τους ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους: Ca, φώσφορος (P), παραθορμόνη (PTH), Βιταμίνη D2, Βιταμίνη
D3, 25(OH)D2, 25(OH)D3, 1α,25(OH)2D2, 1α,25(OH)2D3,
3-epi-25(OH)D2 και 3-epi-25(OH)D3. Ο προσδιορισμός
των συγκεντρώσεων Ca και P στον ορό πραγματοποιήθηκε με το Cobas INTEGRA clinical chemistry system
(D-68298; Roche Diagnostics, Mannheim, Germany).
Οι εντός και μεταξύ των μετρήσεων συντελεστές διακύμανσης [coefficients of variation (CVs)] ήταν 0,99%
και 3,5% για το Ca, και 1,3% και 2,5% για τον P, αντίστοιχα. Ο προσδιορισμός της PTH πραγματοποιήθηκε
με την χρήση ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ECLIA - Roche Diagnostics GmbA, Mannheim, Germany). Το εύρος αναφοράς για την PTH ήταν 15-65 pg/dl, το όριο
ευαισθησίας 6,0 pg/mL, η ακρίβεια εντός της ανάλυσης
0,6-2,8% και η συνολική ακρίβεια 1,6-3,4%.
Με την χρήση της νέας δοκιμασίας, οκτώ συνολικά
μορφές της βιταμίνης D προσδιορίστηκαν ποσοτικά μέσω χρωματογραφίας-φασματογραφίας μάζας (LCMS/MS): βιταμίνη D2 (κατώτερο όριο προσδιορισμού lower limit of quantification: LLOQ 0,5 ng/mL), βιταμίνη
D3 (0,5 ng/mL), 25(OH)D2 (0,5 ng/mL), 25(OH)D3 (0,5
ng/mL), 1α,25(OH)2D2 (0,015 ng/mL), 1α,25(OH)2D3
(0,015 ng/mL), 3-epi-25(OH)D2 (0,01 ng/mL) και 3-epi25(OH)D3 (0,015 ng/mL). Η τεκμηρίωση όλων των παραμέτρων της μεθόδου έχει αναφερθεί σε άλλες δημοσιεύσεις [18,19]. Ως μητρική έλλειψη βιταμίνης D
ορίστηκαν οι συγκεντρώσεις της στον ορό ≤20 ng/mL,
ως ανεπάρκεια οι συγκεντρώσεις 21-29 ng/mL και ως
επάρκεια οι συγκεντρώσεις ≥30 ng/mL.
Ελήφθη ενυπόγραφη συγκατάθεση από όλες τις
μητέρες. Tο πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από
την Επιτροπής Βιοηθικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μετρήσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας Β
Η υπεριώδης ακτινοβολία Β (Ultraviolet B: UVB) περιλαμβάνει μήκη κύματος από 280 έως 320 nm. Δεδομένα UVB για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή
της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) συγκεντρώθηκαν από το
Τμήμα Εφαρμοσμένης και Περιβαλλοντικής Φυσικής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η
ημερήσια συνολική ποσότητα της ακτινοβολίας UVB,
από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, χρησιμοποιήθηκε ως ο πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης έκθεσης
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Μητέρες

Νεογνά
Εύρος
Μ.Ο. ± T.A.
1,20-17,90
6,99±2,78
8,90-11,80
10,32±0,62
4,30-7,10
5,73±0,58

Εύρος
Μ.Ο. ± T.A.
Πρόσληψη βιταμίνης D (μg/ημέρα)
0,35-5781,00
421,97±1206,130
111,0-1935,40
786,10±360,240
Πρόσληψη ασβεστίου (mg/ημέρα) α
0,01-0,36
0,20±0,11
Έκθεση στην UVB (wh/m2)
19,00-85,40
36,91±15,15
PTH (pg/dl ) β
4,20-9,60
8,56±0,75
Ca ορού (mg/dL) γ
P ορού (mg/dl) γ
1,40-5,00
3,58±0,63
α
β
γ
μητέρες (n = 58); μητέρες (n= 9), νεογνά (n=57); μητέρες (n=60), νεογνά (n=57).
Μ.Ο.: Μέσος Όρος; T.A.: Τυπική Απόκλιση; Ca: Ασβέστιο; P: Φώσφορος; PTH: Παραθορμόνη; UVB: Υπεριώδης ακτινοβολία Β
α

Πίν. 1. Μετρήσεις μητρικών και νεογνικών συγκεντρώσεων PTH, ασβεστίου και φωσφόρου και ημερήσια μέση πρόσληψη ασβεστίου και
βιταμίνης D.

στην UVB. Επίσης, υπολογίστηκε η μέση έκθεση στην
UVB κατά τις τελευταίες 45 ημέρες πριν την αιμοληψία
(εκτιμώμενη μέση ημίσεια ζωή της βιταμίνης D) για κάθε συμμετέχουσα στη μελέτη.

Στατιστική Ανάλυση
Ως εξαρτημένες μεταβλητές ορίστηκαν οι συγκεντρώσεις των βιταμινών D2 και D3 στα νεογνά. Ο προσαρμοσμένος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) υπολογίστηκε
προσαρμόζοντας το προ της κύησης σωματικό βάρος
με τη μέση αναμενόμενη πρόσληψη βάρους, βασιζόμενη
στον προ της κύησης μητρικό ΔΜΣ. Στις περιπτώσεις
συγκεντρώσεων μικρότερων του ορίου ανίχνευσης (below the limit of quantification - BLQ), αυτές υπολογίσθηκαν ως μηδενικές. Εξαιτίας των μεγάλων διακυμάνσεων
εντός των ομάδων, οι συγκεντρώσεις της βιταμίνης D
ανάμεσα στις μητέρες και τα νεογνά συγκρίθηκαν με τη
δοκιμασία Wilcoxon Signed Rank. Η μέθοδος ANOVA
χρησιμοποιήθηκε για τις συγκρίσεις της ενεργούς βιταμίνης D των νεογνών, ανάλογα με την ομάδα των μητερών (έλλειψη, ανεπάρκεια και επάρκεια).
Για τον προσδιορισμό των διακυμάνσεων των ανεξάρτητων μεταβλητών (νεογνική συγκέντρωση βιταμίνης D2 και D3), χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα ιεραρχικής γραμμικής παλινδρομήσης. Και στα δύο, με σκοπό να ελεγχθούν τυχαίες διαφορές ανάμεσα στις μητέρες (μητρική ηλικία, αριθμός προηγούμενων ζώντων
νεογνών, έκθεση στην UVB, συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D), οι μεταβλητές αυτές εισήχθησαν στο
πρώτο block, ακολουθούμενες από τις συγκεντρώσεις
των βιταμινών D2 και D3 στον ορό, μαζί με τα αντίστοιχα

επιμερή τους. Οι προϋποθέσεις για τα μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης ορίστηκαν ως ακολούθως: Durbin-Watson statistics (d) μεταξύ 1,5 και 2,5 για αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών τιμών και Variance Inflating Factor (VIF)<5 για πολλαπλή παλινδρόμηση,
όπως και ικανοποιητικό διάγραμμα P-P κανονικότητας.
Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το p<0,05. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του
λογισμικού SPSS v19 (SPSS Inc, Chicago, Ill).

Αποτελέσματα
Το δείγμα αποτέλεσαν 60 ζεύγη μητέρων λευκής
φυλής και των νεογνών τους. Η μέση μητρική ηλικία
ήταν τα 32,8±5,2 έτη. Το 40% είχαν ιστορικό προηγούμενων κυήσεων με ζώντα νεογνά (31,7% πρωτότοκες
και 8,3% πολύτοκες). Ο μέσος ΔΜΣ προ της κύησης
ήταν 22,2±3,3 kg/m2 (εύρος 16,1-31,6) και ο προσαρμοσμένος ΔΜΣ 22,4±4,3 kg/m2 (εύρος 13,5-35,5).
Τριάντα έξι γυναίκες λάμβαναν συμπληρώματα Ca (εύρος 250-1000 mg την ημέρα, με τις 32 γυναίκες σε 500
mg την ημέρα) και καμία δεν λάμβανε συμπληρώματα
βιταμίνης D. Από τα 60 νεογνά, τα 67% ήταν θήλεα. Οι
μητρικές και νεογνικές συγκεντρώσεις της PTH, του
Ca και του P, όπως και οι εκτιμώμενες ημερήσιες προσλήψεις Ca και βιταμίνης D και η έκθεση στην ακτινοβολία UVB, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Μητρικές και νεογνικές συγκεντρώσεις Βιταμίνης
25(OH)D
Οι μητέρες είχαν ελαφρά, αλλά όχι σημαντικά, υψηλότερες συγκεντρώσεις βιταμίνης D [25(OH)D2 και
Oστούν 9
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Σχ. 1. Μέση συγκέντρωση (Α) μητρικών και (B) νεογνικών μορφών βιταμίνης D. 1: 25(OH)D2, 2: 25(OH)D3, 3: 3-epi-25(OH)D2, 4: 3-epi25(OH)D3. 5: 1α,25(OH)2D3. Οι στήλες απεικονίζουν τις εντός των ομάδων τυπικές αποκλίσεις. Οι μέσες τιμές για κάθε μορφή παρουσιάζονται στο Συμπληρωματικό Πίνακα 1.

25(OH)D3], συγκρινόμενες με αυτές των νεογνών τους
(17,9±13,2 έναντι 15,9±13,6 ng/mL, W=771.0,
p=0.289) (Σχήμα 1). Οι αναλογίες των μητέρων με
επάρκεια, ανεπάρκεια και έλλειψη συγκεντρώσεων
25(OH)D παρουσιάζονται στο Σχήμα 2Α. Η κατανομή
συχνοτήτων αποκάλυψε 40 γυναίκες με συγκεντρώσεις κατώτερες των 20 ng/mL και 11 με συγκεντρώσεις 21-29 ng/mL, ενώ η μειοψηφία άνηκε στο εύρος
της επάρκειας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η κατανομή
των νεογνικών συγκεντρώσεων 25(OH)D σχεδόν ακολουθούσε αυτή των μητρικών στις ομάδες της έλλειψης και της ανεπάρκειας, αλλά διέφερε σημαντικά,
παρουσιάζοντας ομοιόμορφη κατανομή, στην ομάδα
των γυναικών με επάρκεια βιταμίνης D.
Παρ’ όλο που τα κατώτατα όρια νεογνικών συγκεντρώσεων για τον προσδιορισμό της επάρκειας της βιταμίνης D δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα, η κατανομή των νεογνικών συγκεντρώσεων 25(OH)D (Σχήμα
2B) ακολουθεί τη μητρική, με την πλειοψηφία των τιμών να είναι συγκεντρωμένη στο χαμηλό άκρο του
φάσματος. Η μέση νεογνική συγκέντρωση 25(OH)D
στις τρείς ομάδες μητέρων ήταν σημαντικά διαφορετική [12,5±8,7 έναντι 19,2±9,1 έναντι 26,6±26,3
ng/mL, F(2,59)=4,914, p=0,011], για τα νεογνά μητέρων με έλλειψη, ανεπάρκεια και επάρκεια, αντίστοιχα.
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Αυτό το αποτέλεσμα αποδίδεται στη διαφορά ανάμεσα
στις ομάδες με έλλειψη και επάρκεια (p=0,012), αλλά
όχι σε άλλες συγκρίσεις (έλλειψη έναντι ανεπάρκειας,
p=0,279 και ανεπάρκεια έναντι επάρκειας, p=0,413).

Κατανομές των μορφών της Βιταμίνης D
Οι μέσες συγκεντρώσεις των μορφών της βιταμίνης
D τόσο στις μητέρες, όσο και στα νεογνά τους, απεικονίζονται στο Σχήμα 1. Σε ότι αφορά τις μορφές των
1α,25(OH)2D2 και 1α,25(OH)2D2, μόνον η 1α,25(OH)2D2
μετρήθηκε στις μητέρες σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση
(0,06±0,06 ng/mL). Η μορφή 1α,25(OH)2D2 ήταν κάτω
από το όριο του ποσοτικού προσδιορισμού. Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες [15], δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις μητρικές συγκεντρώσεις των κυκλοφορούντων μορφών (25(OH)D3 και της
ενεργής 1,25(OH)2D3 (r=-0.011, p=0.931). Και οι δυο
μορφές των 1,25(ΟΗ)D ήταν σε μη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση στα νεογνά.
Οι συγκεντρώσεις των επιμερών ήταν παρόμοιες στις
μητέρες και τα νεογνά τους (4,8±7,8 έναντι 4,5±4,7
ng/mL, W=1015, p=0,462) (Σχήμα 1). Αξιοσημείωτο είναι ότι το 24,7% και το 22,2% των μετρούμενων μορφών της βιταμίνης D αφορούσαν τα ανενεργά επιμερή
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Σχ. 2. Κατανομές συχνοτήτων των (A) μητρικών και (B) νεογνικών συγκεντρώσεων 25(OH)D.

Νεογνικές συγκεντρώσεις Μητρικές συγκεντρώσεις

Μορφή βιταμίνης D
N
Ελάχιστο α
Μέγιστο
Μ.Ο. β
Τ.Α. β
Μέση SEM γ
D2
60
0,25 (3,3%)
73,70
8,64 (8,94)
10,24 (10,29)
0,18
60
0,43 (48,3%)
62,25
4,45 (8,60)
10,27 (13,05)
0,09
D3
60
1,20 (16,7%)
27,12
4,06 (4,87)
4,86 (4,95)
0,09
25(OH)D2
60
1,22 (3,3%)
50,50
13,84 (14,32)
11,57 (11,48)
0,27
25(OH)D3
60
0,07 (26,7%)
23,30
1,99 (2,72)
3,55 (3,91)
0,09
3-epi-25(OH)D2
60
0,00 (16,7%)
28,05
2,82 (3,38)
4,51 (4,74)
0,09
3-epi-25(OH)D3
60
BLQ (100%)
1α,25(OH)2D2
1α,25(OH)2D3
60
0,04 (0,0%)
0,49
0,06
0,06
0,00
D2
60
1,25 (3,3%)
35,90
9,78 (10,12)
8,32 (8,26)
0,49
60
1,81 (40,0%)
62,73
5,27 (8,79)
10,18 (11,95)
0,25
D3
60
0,23 (16,7%)
10,35
2,84 (3,41)
2,67 (2,56)
0,11
25(OH)D2
60
0,31 (6,7%)
70,95
13,03 (13,97)
12,55 (12,48)
0,28
25(OH)D3
60
0,18 (36,7%)
8,75
1,54 (2,44)
2,01v (2,05)
0,08
3-epi-25(OH)D2
60
0,20 (16,7%)
19,28
2,98 (3,57)
3,68 (3,76)
0,12
3-epi-25(OH)D3
60
BLQ (100%)
1α, 25(OH)2D2
1α, 25(OH)2D3
60
BLQ (100%)
Όλες οι τιμές εκφράζονται σε ng/mL.
Μ.Ο.: Μέσος Όρος, Τ.Α.: Τυπική Απόκλιση, BLQ: κάτω από το όριο ανίχνευσης, SEM: standard error of measurement.
α
Αφορά συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του BLQ. Οι μικρότερες του BLQ συγκεντρώσεις για κάθε παράμετρο παρουσιάζονται σε παρένθεση.
β
Οι Μ.Ο. και οι Τ.Α. υπολογίστηκαν με τις μικρότερες του BLQ συγκεντρώσεις να υπολογίζονται ως 0. Οι Μ.Ο. και οι Τ.Α. βασίζονται μόνον σε
συγκεντρώσεις μικρότερες του BLQ.
γ
Βασισμένο σε δύο μετρήσεις.
Συμπληρωματικός Πίν. 1. Περιγραφικά μέτρα για τις αρχικές, τις ενεργές μορφές και τα επιμερή των μητρικών και νεογνικών συγκεντρώσεων 25(OH)D2 και 25(OH)D3.
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Σχ. 3. Σχέση ανάμεσα στις μητρικές και νεογνικές συγκεντρώσεις των (A) 25(OH)D [συνολική 25(OH)D2 και 25(OH)D3] και (B) 3-επιμερή [συνολικά
3-epi-25(OH)D2 and 3-epi-25(OH)D3]. Οι προσαρμοσμένες καμπύλες παλινδρόμισης συνοδεύονται από τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης.

για τις μητέρες και τα νεογνά, αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις 25(OH)D3 ήταν υψηλότερες, συγκρινόμενες με
αυτές της 25(OH)D2 (75,6±22,2% στις μητέρες
75,9±23,9% στα νεογνά). Με αυτόν τον τρόπο, η αναλογία 25(OH)D3: 25(OH)D2 ήταν περίπου 3:1, τόσο για
τις μητέρες όσο και για τα νεογνά. Ένας συνοπτικός πίνακας μέσων όρων, τυπικών αποκλίσεων και μέσων
σφαλμάτων μετρήσεων των πρωταρχικών μορφών των
Βιταμινών D2 και D3, μαζί με τις ενεργές μορφές και τα
επιμερή παρουσιάζται στο Συμπληρωματικό Πίνακα 1.
Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση (r=0,543, p<0,001)
ανάμεσα στις μητρικές και νεογνικές συγκεντρώσεις
25(OH)D, ενώ ασθενέστερη συσχέτιση (r=0,268,
p=0,038) βρέθηκε ανάμεσα στις συγκεντρώσεις του
ανενεργού 3-epi-25(OH)D (Σχήμα 3). Οι συγκεντρώσεις της ενεργού 25(OH)D και του ανενεργού 3-epi25(OH)D βρέθηκαν θετικά συσχετισμένες στις μητέρες (r=0,528, p<0,001) αλλά όχι και στα νεογνά (r =
0,142, p=0,414). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση ανάμεσα στις συγκεντρώσεις των
1α,25(OH)2D3 και 3-epi-25(OH)D.

Μητρικοί δείκτες πρόβλεψης των νεογνικών
συγκεντρώσεων βιταμίνης D
Τα μοντέλα ιεραρχικής γραμμικής παλινδρόμησης
για την πρόβλεψη των νεογνικών συγκεντρώσεων
12 Oστούν

25(OH)D παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Ο πίνακας συντελετών συσχέτισης (Pearson’s r) παρέχεται στο Συμπληρωματικό Πίνακα 2. Στην πλειοψηφία των αναλύσεων, οι προϋποθέσεις ικανοποιήθηκαν, όπως ορίστηκαν.
Στα μοντέλα των ανεξάρτητων μεταβλητών (Πίνακας 2), οι νεογνικές συγκεντρώσεις 25(OH)D2 προβλεπόταν καλύτερα από τα μητρικά χαρακτηριστικά
(R2=0,253), ενώ οι συγκεντρώσεις 25(OH)D3 ήταν
ισχυρά συσχετισμένες με τις μορφές της μητρικής βιταμίνης D (R2=0,478). Οι μητρικές συγκεντρώσεις της
PTH, του Ca και του P, συνολικά, ερμήνευσαν ένα μικρό ποσοστό της νεογνικής 25(OH)D2 (R2=0,046), και
ένα ακόμη μικρότερο ποσοτό της 25(OH)D 3
(R2=0,013).
Οι νεογνικές συγκεντρώσεις της βιταμίνης D υπολογίστηκαν ως το άθροισμα 25(OH)D2 και 25(OH)D3.
Οι συγκεντρώσεις της νεογνικής ενεργής βιταμίνης
D ακολουθούσαν το σχήμα πρόβλεψης της 25(OH)D3,
με τις μητρικές συγκεντρώσεις 25(OH)D 2 και
25(OH)D3 να εξηγούν το 32,1% της νεογνικής διακύμανσης της βιταμίνης D και τις μορφές των επιμερών
να συνεισφέρουν ένα επιπρόσθετο 11,9%. Έτσι, ο
συνδιασμός και των τεσσάρων μητρικών μορφών της
βιταμίνης D, [25(OH)D2, 25(OH)D3, 3-epi-25(OH)D2,
3-epi-25(OH)D3], ερμήνευσε το 44% των νεογνικών
συγκεντρώσεων βιταμίνης D, μετά τον έλεγχο για άλλα
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Βήμα
1

DV: Νεογνική 25(OH)D2
R
R2
Τ.Α.
-0,243
-0,343 *
-0,172
0,082
0,207
0,207 *
0,222
2

DV: Νεογνική 25(OH)D3
R
R2
2

IV (Μητέρας)
Τ.Α.
Έκθεση UVB
-0,121
Ηλικία
-0,227 *
Προσαρμοσμένος ΔΜΣ
0,032
Πρόσληψη βιταμίνης D
0,143
Πρόσληψη Ca
0,096
0,096
-0,018
2
PTΗ ορού 0,043 0,046
Ca ορού
-0,267
0,169
P ορού
0,253
0,046
-0,011
0,109
0,013
-0,161
3
25(OH)D2
0,254
0,002
0,040
0,267
0,158 **
0,271 *
4
25(OH)D3
0,302
0,048
0,272
0,438
0,171
0,218 ***
5
3-epi-25(OH)D2
0,303
0,000
0,124
0,518
0,080 **
-0,091
6
3-epi-25(OH)D3
0,309
0,006
-0,179
0,586
0,068 **
0,596 **
7
1α,25(OH)2D3
0,329
0,020
-0,147
0,587
0,001
0,032
*p <0,05, **p <0,01, ***p <0,001, ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος, Τ.Α.: Τυπική Απόκλιση, Ca: Ασβέστιο, DV: εξαρτημένη μεταβλητή,
IV: ανεξάρτητη μεταβλητή, P: Φώσφορος, PTH: Παραθορμόνη, UVB: Υπεριώδης ακτινοβολία Β.
Πίν. 2. Μοντέλο ιεραρχικής γραμμικής παλινδρόμησης για την πρόβλεψη των νεογνικών συγκεντρώσεων 25(OH)D.

μητρικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, η έκθεση στην
ακτινοβολία UVB, η πρόσληψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D και Ca, και οι συγκεντρώσεις Ca, P και PTH.
Από την άλλη μεριά, οι συγκεντρώσεις της
1α,25(OH)2D3 δεν φάνηκε να συνεισφέρουν στις νεογνικές συγκεντρώσεις της βιταμίνης D.
Για την πρόβλεψη των νεογνικών συγκεντρώσεων
25(OH)D, η μητρική ηλικία παρουσίασε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα (r=-0,343). Για τις συγκεντρώσεις
της 25(OH)D3, στατιστική σημαντικότητα παρουσίασαν
οι μητρικές συγκεντρώσεις 25(OH)D2 (r=0,218) και 3epi-25(OH)D3 (r=0,596).
Η μητρική ηλικία ήταν ανεξάρτητη από την πρόσληψη βιταμίνης D (r=-0,93, p=0,483) και συσχετίστηκε
αρνητικά με την έκθεση στην UVB (r=-0,304, p=0,019)
και με την πρόσληψη Ca (r=-0,244, p=0,062) (ασθενέστερη συσχέτιση).

Συζήτηση
Μητρικές και νεογνικές συγκεντρώσεις βιταμίνης
25(OH)D
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προέρχονται
κυρίως από έναν πληθυσμό εγκύων με έλλειψη ή ανεπάρκεια βιταμίνης D. Παρατηρήθηκε παρόμοια κατα-

νομή στις μητρικές και νεογνικές συγκεντρώσεις
25(OH)D, υποδεικνύοντας ότι η 25(OH)D3 είναι η κυρίαρχη μορφή της βιταμίνης D του ορού, τόσο στις
μητέρες όσο και στα νεογνά. Η προοπτική να προσδιοριστούν επακριβώς οι συγκεντρώσεις της
25(OH)D2 και της 25(OH)D3 στον ορό, προσφέρει νέες
ερευνητικές δυνατότητες, για μελέτες παρατήρησης
και παρέμβασης. Από την πλευρά της Φυσιολογίας,
μπορεί να υποτεθεί ότι οι μητρικές δραστικές μορφές
της βιταμίνης D επιδρούν στο νεογνό, το οποίο, έως
ένα μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από την μητέρα του,
ώστε να διαμορφώσει το ισοζύγιο της βιταμίνης D. Τα
συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες
σχετικά με τις χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης D,
κατά τη διάρκεια της κύησης, γεγονός που αντανακλά
στα νεογνά. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα δεδομένα
που αφορούν τις συγκεντρώσεις 25(OH)D 2 και
25(OH)D3 αποκλείουν τις μορφές των επιμερών και,
γι αυτόν το λόγο, πρέπει να δίδεται προσοχή στις συγκρίσεις τους με άλλες μελέτες [8].
Παρόλο που η μελέτη δεν σχεδιάστηκε με αυτόν
το σκοπό, ανιχνεύθηκε υψηλός επιπολασμός μητρικής
έλλειψης και ανεπάρκειας βιταμίνης D, σε μια ηλιόλουστη ευρωπαϊκή περιοχή, όπως αυτή της Βόρειας
Ελλάδας. Με τον αποκλεισμό των συγκεντρώσεων
Oστούν 13

Σ.Ν. Καρράς και συν.

Μητρικές παράμετροι
Ηλικία Προσαρ- UVB Πρόσ- Προσ- PTH
μοσμένος
ληψη ληψη
ΔΜΣ
Ca βιταμίνης D

Μητρικές παράμετροι

Ηλικία
Προσαρμοσμένος ΔΜΣ
UVB
Πρόσληψη
Ca
Πρόσληψη
βιταμίνης D
PTH
Ca
P
25(OH)D2
25(OH)D3
3-epi-25(OH)D2
3-epi-25(OH)D3
1a,25(OH)2D3
Νεογνική 25(OH)D

1,000
0,122

1,000

-0,304
-0,244

-0,072
0,261

1,000
0,378 1,000

-0,093

0,096

0,349 0,369 1,000

-0,142
0,148
0,080
0,047
0,325
0,232
0,256
0,018
-0.038

0,315
-0,004
0,124
0,032
0,046
0,009
0,070
-0,023
-0,003

0,039
-0,136
-0,076
0,040
-0,067
-0,301
-0,275
-0,137
-0,156

-0,007
-0,145
-0,092
0,112
0,055
-0,019
0,014
-0,066
0,108

-0,011
-0,086
0,024
0,421
0,037
-0,136
-0,108
-0,073
0,180

1,000
0,081
0,013
0,056
-0,047
-0,025
-0,063
-0,040
0,053

Ca

P

1,000
0,571
0,097
0,107
0,068
-0,099
0,006
-0,005

1,000
0,243
0,140
0,134
0,109
-0,048
0,038

25(OH)D2 25(OH)D3 3-epi- 3-epi- 1a,25 Νεογνική
25
25 (OH)2D3 25(OH)D
(OH)D2 (OH)D3

1,000
0,158
0,234
0,265
-0,087
0,439

1,000
0,434
0,510
-0,011
0,437

1,000
0,858
-0,077
0,505

1,000
0,020
0,584

1,000
0,000

1,000

ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος; Ca: Ασβέστιο; P: Φώσφορος; UVB: Υπεριώδης ακτινοβολία.

Συμπληρωματικός Πίν. 2. Πίνακας συντελεστών συσχέτισης (Pearson’s r) για το μοντέλο πρόβλεψης της νεογνικής 25(OH)D.

των επιμερών, φαίνεται ότι η μέση συγκέντρωση της
βιταμίνης D στις τελειόμηνες κυήσεις είναι σημαντικά
κάτω από το όριο της επάρκειας. Παρ’ όλο που το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό για την εξαγωγή συμπερασμάτων, η ακριβής μέτρηση των ενεργών μεταβολιτών της βιταμίνης D θα μπορούσε να προσφέρει
πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία μιας νέας άποψης για τις συγκεντρώσεις της βιταμίνης D κατά τη
διάρκεια της κύησης.

Αναλογίες των μορφών της βιταμίνης D
Η δυνατότητα όχι απλά να αποκλειστούν αλλά και
να μετρηθούν τα επιμερή της βιταμίνης D κατέδειξε
ότι αυτά αφορούν το 25%, περίπου, των συγκεντρώσεων βιταμίνης D που μετρήθηκαν, τόσο στις μητέρες
όσο και στα νεογνά, και ότι ακολουθούν παρόμοιες
κατανομές. Η παρουσία και των δύο μορφών 3-epi25(OH)D2 και 3-epi-25(OH)D3 έχει αναφερθεί και στο
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παρελθόν στα νεογνά [22]. Η ομάδα μας κατέδειξε την
παρουσία της μορφής του 3-epi-25(OH)D3 σε μια μικρή
κοορτή υγιών ενηλίκων [18]. Αυτά τα αποτελέσματα
έχουν επιβεβαιωθεί σε μια μεγαλύτερη μελέτη, επίσης
σε πληθυσμό ενηλίκων [23]. Η παρούσα μελέτη είναι
η πρώτη που προσδιορίζει ποσοτικά τις συγκεντρώσεις
του 3-epi-25(OH)D2 σε μητέρες και τα νεογνά τους.
Καταγράφηκαν μεγάλες διακυμάνσεις στις συγκεντρώσεις των επιμερών της βιταμίνης D, κυμαινόμενες
από 0% έως 100%, με το 63,8% των μητέρων και το
67,8% των νεογνών να παρουσιάζουν λόγο συγκεντρώσεων επιμερών: συνολική βιταμίνη D 25% ή λιγότερο. Έτσι, η προσαρμοσμένη ως προς τα επιμερή συγκέντρωση εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδο ομάδας (π.χ.
μητέρες, νεογνά) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για
την εκτίμηση σε ατομική βάση, εκτός εάν τα 3-epi25(OH)D2 και 3-epi-25(OH)D3 είναι μετρημένα ξεχωριστά και αποκλείονται από τις μετρήσεις της 25(OH)D.

Νεογνικές συγκεντρώσεις βιταμίνης D

Από την άλλη μεριά, γίνεται φανερό ότι οι 1α,25(OH)2D2
και 1α,25(OH)2D3 έχουν ελάχιστη συμβολή στις μετρήσεις της βιταμίνης D, τόσο στις μητέρες όσο και στα
νεογνά. Ο βιοδραστικός ρόλος τους, εφόσον υπάρχει,
αναμένεται να προσδιοριστεί σε μελλοντικές μελέτες.

Μητρικοί δείκτες πρόβλεψης των νεογνικών
συγκεντρώσεων βιταμίνης D
Σε ότι αφορά τις ακριβείς αναλογίες των μεταβολιτών της βιταμίνης D στη μητρική κυκλοφορία, διερευνήθηκε η δυνατότητα πρόβλεψης των νεογνικών συγκεντρώσεων 25(OH)D από μητρικές παραμέτρους.
Στην ανάλυση φάνηκε ότι η 25(OH)D, εκτός του ότι
αποτελεί αξιόπιστο δείκτη του μητρικού status βιταμίνης D, αποτελεί σημαντική παράμετρο στην πρόβλεψη
των νεογνικών συγκεντρώσεων 25(OH)D3, η οποία
αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή βιταμίνης D στο νεογνό. Η προσθήκη συγκεκριμένων μητρικών παραγόντων προσφέρει επιπρόσθετη διαγνωστική δυνατότητα,
ειδικά στις νεογνικές συγκεντρώσεις 25(OH)D2. Η πρόσθετη αναλυτική δυνατότητα ενισχύει την προγνωστική
ικανότητα, με τα επιμερή να συνεισφέρουν 11.9%, για
ένα συνολικό 44% των συγκεντρώσεων της βιταμίνης
D στα νεογνά, που μπορούν να ερνηνευθούν. Αυτό το
αποτέλεσμα ξεπερνά κατά πολύ προηγούμενες αναφορές της τάξης του 19% σε μία μελέτη διδύμων [14].
Συνοψίζοντας, τα παραπάνω ευρήματα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην κλινική καθ’ ημέρα πράξη,
ως μέρος ενός προγνωστικού μοντέλου για τον προσδιορισμό των νεογνικών συγκεντρώσεων της βιταμίνης
D. Αυτό το βασιζόμενο σε μητρικές παραμέτρους μοντέλο θα μπορούσε να συνεισφέρει στη βέλτιστη διαχείριση του μεγάλου ζητήματος της μητρικής ανεπάρκειας σε βιταμίνες κατά τη διάρκεια της κύησης.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Η παρούσα μελέτη έχει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο αφορά την ενσωμάτωση και ακριβή
μέτρηση των επτά από τις οκτώ μορφές της βιταμίνης
D, συμπεριελαμβανομένων των βιταμινών D2 και D3,
των υδροξυλιωμένων παραγώγων και των επιμερών.
Απ΄ όσο γνωρίζουμε, αυτά είναι τα μοναδικά βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν στην κύηση. Το δεύτερο πλεονέκτημα, αφορά στην εφαρμογή της νέας

δοκιμασίας προσδιορισμού των συγκεντρώσεων βιταμίνης D. Δεδομένου ότι οι συνηθισμένες μέθοδοι μέτρησης δεν επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των μορφών
της βιταμίνης D σε όλο τους το φάσμα, η συγκεκριμένη
νέα δοκιμασία επέτρεψε μια πιο λεπτομερή προσέγγιση στον πολύπλοκο μεταβολισμό της βιταμίνης D στο
δίπολο μητέρας-νεογνού. Τέλος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος μητρικών χαρακτηριστικών, όπως η ηλικία, η έκθεση στην
UVB, η διατροφική πρόσληψη και οι συγκεντρώσεις
της PTH, του Ca και του P, που επέτρεψαν την πρόγνωση των συγκεντρώσεων της ενεργούς βιταμίνης
D. Συνολικά, ήταν δυνατό να ερμηνευτεί το 56,1% των
διακυμάνσεων στις νεογνικές συγκεντρώσεις της
25(OH)D.
Στους περιορισμούς της μελέτης, ανήκουν το μικρό
μέγεθος δείγματος και ο σχεδιασμός της ως χρονικής
στιγμής, γεγονός που εμπόδισε την προοπτική συλλογή
δεδομένων κατά την διάρκεια της κύησης. Επιπρόσθετα, η μέτρηση της δεσμευτικής πρωτεΐνης της βιταμίνης
D (vitamin D-binding protein - VDBP), η οποία αποτελεί
σημαντική παράμετρο της ομοιοστασίας της βιταμίνης
D κατά την κύηση, δεν ήταν εφικτή.

Συμπεράσματα
Η μελέτη παρείχε στοιχεία για: α) τις μητρικές και
νεογνικές συγκεντρώσεις της βιταμίνης 25(OH)D σε
μια ηλιόλουστη ευρωπαϊκή περιοχή, οι οποίες βρέθηκαν μικρότερες του φυσιολογικού, β) τις μορφές των
3-epi-25(OH)D3 και 3-epi-25(OH)D2 στις μητέρες και
στα νεογνά τους, οι οποίες συνεισφέρουν κατά 25%,
περίπου, στις συνολικές συγκεντρώσεις της βιταμίνης
D και γ) τη σχέση ανάμεσα στις μητρικές και στις νεογνικές συγκεντρώσεις, οδηγώντας στην δημιουργία
ενός μοντέλου πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα, βασισμένα σε ειδική και ακριβή μέτρηση, αποκάλυψαν ότι
τα μητρικά χαρακτηριστικά και οι ενεργές μορφές της
βιταμίνης D, μαζί με τα επιμερή τους, ερμηνεύουν το
56% των νεογνικών συγκεντρώσεων βιταμίνης D. Περαιτέρω διερεύνηση, βασισμένη σε ακριβείς μετρήσεις
των μεταβολιτών της βιταμίνης D, αναμένεται να καθορίσει τις βέλτιστες συγκεντρώσεις κατά την διάρκεια
της κύησης, σε μια προσπάθεια πρόληψης της μητρικής νοσηρότητας και των αναπτυξιακών διαταραχών.

* Μία μορφή αυτής της μελέτης έγινε δεκτή προς δημοσίευση στο περιοδικό Nutrition Journal, στην αγγλική γλώσσα.
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Εμβιομηχανικοί παράγοντες στην παθογένεση
της οστεοαρθρίτιδας
Χ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΙΜΙΔΗΣ, Β.Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ,
Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα
Περίληψη
Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή πάθηση των αρθρώσεων και μία από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας. Το γόνατο είναι η συνηθέστερα
επηρεαζόμενη μεγάλη άρθρωση. Ενώ η ηλικία είναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου, η παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας σε νέους
ασθενείς σχετίζεται κυρίως με μία μή αποδεκτή εμβιομηχανική στην άρθρωση του γόνατος. Οι μηχανικές ιδιαιτερότητες που υπερβαίνουν
την ικανότητα του γόνατος να διατηρεί και να επιδιορθώνει τον εαυτό του προδιαθέτουν τον αρθρικό χόνδρο σε πρόωρη εκφύλιση. Στη
συνέχεια θα εξετάσουμε προκλινικά, κλινικά και στοιχεία βασικής επιστήμης που εμφανίζονται σε μη φυσιολογικές εμβιομηχανικές
συνθήκες όπως: διαταραχές του μηχανικού άξονα, ρήξη μηνίσκου, απώλεια αρθρικού χόνδρου και χαλάρωση της άρθρωσης.
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Biomechanical factors for the pathogenesis of
osteoarthritis
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P.J. PAPAGELOPOULOS
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School, ATTIKON University Hospital, Athens, Greece
Summary
Osteoarthritis is the most common joint disease and a major cause of disability. The knee is the large joint most affected. While
chronological age is the single most important risk factor of osteoarthritis, the pathogenesis of knee osteoarthritis in the young patient
is predominantly related to an unfavorable biomechanical environment at the joint. This results in mechanical demand that exceeds
the ability of a joint to repair and maintain itself, predisposing the articular cartilage to premature degeneration. This review examines
the available basic science, preclinical and clinical evidence regarding several such unfavorable biomechanical conditions about the
knee: malalignment, loss of meniscal tissue, cartilage defects and joint instability or laxity.
Keywords: Biomechanics, Οsteoarthritis

Εισαγωγή
Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή πάθηση των
αρθρώσεων. Χαρακτηρίζεται αρχικά από δυσλειτουργία και πόνο της άρθρωσης κα στα τελικά στάδια καταλήγει σε παραμόρφωση της άρθρωσης και μυϊκή
ατροφία. Το γόνατο είναι η συχνότερα επηρεαζόμενη
μεγάλη άρθρωση.
Οι πρωτογενείς αλλαγές στην οστεοαρθρίτιδα αφορούν τον αρθρικό χόνδρο και στην συνέχεια επέρχονται αλλαγές στο υποχόνδριο [25,88]. Τελευταίες
μελέτες υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στο υποχόνδριο
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οστούν είναι αυτές που προκαλούν τα αρχικά συμπτώματα [60,61,93,141]. Η γνώση και η κατανόηση
των αλλαγών κατά τα πρώτα στάδια της οστεοαρθρίτιδας είναι πολύ σημαντικές μιας και αυτές οι αλλαγές
είναι αναστρέψιμες για αυτό και μια προφυλακτική
αγωγή τους θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αναστρέψει μια περαιτέρω πρόοδο της νόσου, ιδίως στους
νέους ασθενείς.
Η παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας είναι πολυπαραγοντική. Η ηλικία είναι ο κυριότερος παράγοντας
κινδύνου η οποία όμως παρουσιάζει μια σχετικότητα

Εμβιομηχανικοί παράγοντες στην παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας

Μεταβολές με την ηλικία
Αύξηση των κυττάρων που εκφράζουν τον αποπτωτικό
εκκριτικό φαινότυπο
Οξειδωτικό stress/βλάβη
Μειωμένα επίπεδα αυξητικών παραγόντων και
μειωμένη ανταπόκριση σε αυτούς
Αυξημένη παραγωγή AGE

Συμμετοχή στην οστεοαρθρίτιδα
Αύξηση κυτοκινών και μεταλλοπρωτεασών που επηρεάζουν την
εκφύλιση του χόνδρου
Αυξημένη επίπτωση κυτταρικού θανάτου και μείωση παραγωγής
θεμέλιας ουσίας
Μείωση παραγωγής θεμέλιας ουσίας και επιδιόρθωσης βλαβών
Εύθραυστος χόνδρος με αυξημένη μηχανική αποτυχία

Πίν. 1. Ηλικιακές μεταβολές στον χόνδρο και συσχέτιση τους με την εκδήλωση οστεοαρθρίτιδας.

Δυσμενείς εμβιομηχανικές συνθήκες
Διαταραχή του μηχανικού άξονα
Ρήξη μηνίσκου

Χόνδρινες βλάβες
Αστάθεια της άρθρωσης

Κακώσεις

Μηχανισμοί υπερφόρτισης του αρθρικού χόνδρου
Ανώμαλη κατανομή φορτίων λόγω μεταφοράς του κέντρου φόρτισης
Ελαττωματική μεταφορά φορτίων και αύξηση της μέγιστής εφαρμοζόμενης
δύναμης στον χόνδρο
Συμμετοχή στην προσθιοπίσθια αστάθεια
Αυξημένες δυνάμεις σε βλάβες πάνω από 1 cm
Αυξημένη έκθεση του υποχόνδριου οστού με αποτέλεσμα μικροκατάγματα
Ανώμαλη κατανομή φορτίων λόγω μεταφοράς του κέντρου φόρτισης
Αυξημένη κίνηση μεταξύ των αρθρικών επιφανειών με αποτέλεσμα την
ανάπτυξη διατμητικών δυνάμεων
Χόνδρινη βλάβη
Αυξημένο οξειδωτικό και μεταβολικό stress

Πίν. 2. Δυσμενής εμβιομηχανικές συνθήκες και μηχανισμοί υπερφόρτισης του αρθρικού χόνδρου.

αφού δεν είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την νόσο
[88]. Η εκφύλιση του χόνδρου είναι κατά κάποιο τρόπο
μέρος της φυσιολογικής γήρανσης και ενώ η παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί πλήρως, είναι προφανές ότι οι αλλαγές στο μυοσκελετικό σύστημα κατά την γήρανση συνεισφέρουν
στην ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας σε συνδυασμό
με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το γόνατο τόσο ενδογενείς (π.χ. άξονας, υπερφόρτιση) όσο και
εξωγενείς (γενετικοί) [88]. Η παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας σε νέους ασθενείς σχετίζεται κυρίως με μία
μή αποδεκτή εμβιομηχανική στην άρθρωση του γόνατος. Οι μηχανικές ιδιαιτερότητες που υπερβαίνουν την
ικανότητα του γόνατος να διατηρεί και να επιδιορθώνει
τον εαυτό του προδιαθέτουν τον αρθρικό χόνδρο σε
πρόωρη εκφύλιση [26]. Η φυσιοπαθολογία του μηχα-

νισμού με τον οποίο η εκφύλιση οδηγεί στο κλινικό
σύνδρομο της οστεοαρθρίτιδας εξακολουθεί να παραμένει ακόμα μόνο μερικώς κατανοητό.
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην φυσιολογική δομή και λειτουργία του αρθρικού χόνδρου καθώς και
τις αλλαγές που υφίσταται κατά τη διάρκεια της γήρανσης, στην αντίδραση του χόνδρου σε επίπεδο φυσιοπαθολογίας κατά την φυσιολογική φόρτιση και την
υπερφόρτιση, στους μηχανισμούς μέσω των οποίων
συγκεκριμένοι εμβιομηχανικοί παράγοντες οδηγούν
στην ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας (Πίνακας 2), καθώς και τη σχέση συγκεκριμένης κλινικής εικόνας
(διαταραχές του μηχανικού άξονα, ρήξη μηνίσκου,
απώλεια αρθρικού χόνδρου και χαλάρωση της άρθρωσης) με την εμφάνιση και την εξέλιξη κλινικών και
ακτινολογικών σημείων οστεοαρθρίτιδας.
Oστούν 19

Χ. Μαρκόπουλος και συν.

Δομή λειτουργία και ομοιοστασία του χόνδρου
Φυσιολογική δομή και λειτουργία
Ο αρθρικός χόνδρος αποτελείται από χονδροκύτταρα και θεμέλια ουσία ενώ στερείτε πλήρως αγγείων
και νεύρων [25,28]. Παρά την ικανότητα των χονδροκυττάρων παρουσιάζει ένα πολύ χαμηλό επίπεδο μεταβολικής δραστηριότητας και ελάχιστη ή μηδαμινή
κυτταρική διαίρεση ή απόπτωση [4,25,87,88,123]. Τα
χονδροκύτταρα είναι τα μοναδικά κύτταρα στον αρθρικό χόνδρο, καταλαμβάνουν το 1% του όγκου του
[25] και είναι υπεύθυνα τόσο για την σύνθεση όσο και
για την αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας [25,60,87].
Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων ελέγχεται η ισορροπία
μεταξύ της σύνθεσης και της αποδόμησης δεν έχουν
ακόμα ανακαλυφθεί, όμως φαίνεται πως οι κυτοκίνες
έχουν σημαντικό ρόλο τόσο κατά την αναβολική όσο
και κατά την καταβολική δραστηριότητα [25,60].
Ο αρθρικός χόνδρος είναι ελαστικός και παρουσιάζει πολύ υψηλή τάση εφελκυσμού. Οι μοναδικές
μηχανικές του ιδιότητες εξαρτώνται από την θεμέλια
ουσία [25]. Η θεμέλια ουσία αποτελείται από δύο στοιχεία, νερό και δομικά μακρομόρια κυρίως κολλαγόνο
τύπου ΙΙ και μη κολλαγονικές πρωτεΐνες όπως πρωτεογλυκάνες και γλυκοπρωτεΐνες που παράγονται από
τα χονδροκύτταρα [25,28]. Το κολλαγόνο δίνει στον
χόνδρο το σχήμα του και την απαιτούμενη τάση κατά
τον εφελκυσμό [25]. Οι πρωτεογλυκάνες και οι υπόλοιπες μή κολλαγονικές πρωτεΐνες σχηματίζουν συμπλέγματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία στις υδροδυναμικές ιδιότητες του χόνδρου [25].

Οστεοαρθρίτιδα – Διαταραχή της ομοιοστασίας
Η οστεοαρθρίτιδα είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας
των χονδροκυττάρων να διατηρήσουν την ομοιοστασία
μεταξύ της σύνθεσης και της αποδόμησης των στοιχείων της θεμέλιας ουσίας [4,25,26,60,88]. Αυτή η διαταραχή της ομοιοστασίας τελικά αυξάνει το περιεχόμενο σε νερό, μειώνει την ποσότητα των μη κολλαγονικών πρωτεϊνών στην θεμέλια ουσία και αδυνατίζει το
κολλαγονικό δίκτυο μέσω της μείωσης της σύνθεσης
κολλαγόνου τύπου ΙΙ και αύξησης της αποδόμησης των
ήδη υπαρχόντων ινιδίων [25]. Επιπλέον αυξάνεται και
ο ρυθμός απόπτωσης των χονδροκυττάρων. Έτσι ενώ
στην αρχή αντισταθμιστικοί μηχανισμοί όπως η αύξηση
της σύνθεσης των στοιχείων της θεμέλιας ουσίας και
του αριθμού των χονδροκυττάρων από τα βαθύτερα
στρώματα του χόνδρου διατηρούν την ακεραιότητα
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του, τελικά η απώλεια των χονδροκυττάρων και οι αλλαγές στην θεμέλια ουσία υπερτερούν με αποτέλεσμα
τις οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις [25,28].

Γήρανση και αρθρικός χόνδρος
Τα χονδροκύτταρα χαρακτηρίζονται από μακροζωία δίχως να παρουσιάζουν πολλαπλασιασμό ή απόπτωση. Υφίστανται λοιπόν αλλαγές που συσσωρεύονται κατά την διάρκεια του χρόνου [4,25,87,88] και σαν
συνέπεια έχουν τεράστιες αλλαγές στην λειτουργία
τους καθώς και στην δομή της θεμέλιας ουσίας (Πίνακας 1). Φαίνεται πως υπάρχει μια ηλικιο-εξαρτώμενη μείωση στον αριθμό των χονδροκυττάρων στον αρθρικό χόνδρο, όμως το μέγεθος της απώλειας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης [87]. Στοιχεία που αφορούν την απόπτωση των χονδροκυττάρων είναι περιορισμένα με εξαίρεση ευρήματα αυξημένης απόπτωσης σε σχέση με την ηλικία σε χόνδρο επίμυων [2]. Η
βράχυνση ενός τελομερούς που αποτελεί ένα βασικό
χαρακτηριστικό της κυτταρικής γήρανσης έχει παρατηρηθεί και σε χονδροκύτταρα [87]. Όμως από την
στιγμή που η κυτταρική εναλλαγή είναι τόσο μικρή είναι απίθανο η βράχυνση του τελομερούς να υφίσταται
κατά την πορεία της γήρανσης μιας και απαιτούνται
τουλάχιστον 30-40 κύκλοι αναπαραγωγής [67,88]. Τελικά ο πιο πιθανός μηχανισμός βράχυνσης του τελομερούς στον χόνδρο είναι η εκφύλιση που επάγεται
από την κόπωση σε συνδυασμό με την χρόνια φλεγμονή και το οξειδωτικό stress [44,88].
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι
η κυτταρική απόπτωση προκαλεί φαινοτυπικές αλλαγές στα κύτταρα. Αυτό ονομάζεται “αποπτωτικός εκκριτικός φαινότυπος” [32,33]. Αυτός ο φαινότυπος
χαρακτηρίζεται από αυξημένη παραγωγή κυτοκινών
και μείωση αυξητικών παραγόντων. Η αύξηση του
αριθμού των κυττάρων που εκφράζουν τον “ αποπτωτικό εκκριτικό φαινότυπο” πιθανόν να παίζουν ρόλο
στην γήρανση του χόνδρου επάγοντας την αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας και μειώνοντας την σύνθεση
καθώς και την επιδιόρθωση της [88]. Ένας επιπλέον
παράγοντας μείωσης της σύνθεσης και της επιδιόρθωσης της θεμέλιας ουσίας είναι η μείωση της ανταπόκρισης των χονδροκυττάρων στους αυξητικούς παράγοντες με την πάροδο του χρόνου. Μία μειωμένη
απόκριση στον αυξητικό παράγοντα της ινσουλίνης Ι
(IGF-I) επίσης μπορεί να παίζει ρόλο στον ηλικίο-εξαρτώμενο κυτταρικό θάνατο [88] λόγω της σημαντικής
αυτόκρινης δράσης του στην κυτταρική επιβίωση [86].
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Αλλαγές σχετιζόμενες με την ηλικία αναφέρονται
επίσης σε σχέση με το μέγεθος και την δομή των αγγρεκανών αλλάζοντας τις βιοφυσικές ιδιότητες της
θεμέλιας ουσίας με αποτέλεσμα την μείωση της αντοχής και της ανθεκτικότητας στον εφελκυσμό
[15,27,51,152]. Επιπλέον, ο αρθρικός χόνδρος παρουσιάζει έναν σχετικά χαμηλό ρυθμό εναλλαγής και
για αυτό είναι ευένδωτος στην συγκέντρωση γλυκοζιλιομένων τελικών προϊόντων προερχόμενα από μη
τελική γλυκοξυλίωση πρωτεϊνών [146,147]. Αυξημένη
ποσότητα κολλαγόνου διασταυρούμενων δεσμών που
οφείλεται στον σχηματισμό AGE κάνει τον χόνδρο εύθραυστο με μειωμένο όριο κόπωσης [88] και αυτό πιθανόν να συμμετέχει στην παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας [47,146].
Το οξειδωτικό stress που οφείλεται στην χρόνια παραγωγή ελευθέρων ριζών έχει σημαντικό ρόλο στην
συσχέτιση της οστεοαρθρίτιδας με την γήρανση [8789]. Αυξημένα επίπεδα ελευθέρων ριζών καταστρέφουν το DNA επηρεάζοντας την κυτταρική επιβίωση
και συνεισφέροντας στην αποδιοργάνωση της ομοιοστασίας της θεμέλιας ουσίας [45,65]. Επιπλέον αυξημένα επίπεδα ελευθέρων ριζών ενισχύουν τον “αποπτωτικό εκκριτικό φαινότυπο” [157] και μειώνουν την
ευαισθησία των χονδροκυττάρων στην IGF-I [156]. Τελικά, μπορεί κανείς να πει ότι η αιτιοπαθογένεση της
οστεοαρθρίτιδας είναι πολυπαραγοντική και ότι η γήρανση συνεισφέρει αλλά δεν την προκαλεί άμεσα. Οι
παράγοντες που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας έχοντας επιπτώσεις στους φυσιολογικούς
μηχανισμούς γήρανσης που αναφέρθηκαν πιο πάνω
έχουν να κάνουν με μηχανική καταστροφή του χόνδρου, με ενδογενής αλλαγές σε στοιχεία της θεμέλιας
ουσίας ή των χονδροκυττάρων ή με αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις θεμέλιας ουσίας χονδροκυττάρων [77].

Φόρτιση και υπερφόρτιση του αρθρικού χόνδρου
Η φόρτιση μιας άρθρωσης προκαλεί μια σειρά μεταβολικών αντιδράσεων στον χόνδρο. Οι μηχανισμοί
μέσω των οποίων τα συστατικά της θεμέλιας ουσία
που παράγονται από τα χονδροκύτταρα, επηρεάζονται
από τα μηχανικά ερεθίσματα βρίσκονται ακόμα σε
πρώιμα στάδια μελέτης [25,26]. Τα χονδροκύτταρα
ερεθίζονται και απαντούν στα μηχανικά ερεθίσματα
με διάφορους μηχανισμούς που οδηγούν σε αλλαγές
κατά την μεταγραφή, μετάφραση, σύνθεση και αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας [25,64,139]. Επίσης κάποιοι μηχανισμοί δεν επιδρούν μόνο στην ποσοτική

παραγωγή της θεμέλιας ουσίας αλλά και στην ποιότητα και την λειτουργία του κολλαγόνου, των πρωτεογλυκανών και άλλων στοιχείων [25].
Φυσιολογικά οι αρθρώσεις επιδέχονται τις επαναλαμβανόμενες φορτίσεις των συνηθισμένων δραστηριοτήτων χωρίς να αναπτύσσουν οστεοαρθρίτιδα.
[26,140]. Όμως η μηχανικές απαιτήσεις που ξεπερνούν την ικανότητα του χόνδρου να διατηρείται παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ανάπτυξη της
οστεοαρθρίτιδας [25,26]. Υπερβολική μηχανική φόρτιση μπορεί να καταστρέψει απευθείας τον αρθρικό
χόνδρο και το υποχόνδριο οστούν κα να διαφοροποιήσει την λειτουργία των χονδροκυττάρων [26]. Σε πειραματικό επίπεδο αποδείχθηκε ότι η αντοχή του χόνδρου στην φόρτιση είναι της τάξης των 25 ΜΡa. Από
την στιγμή λοιπόν που οι δυνάμεις που ασκούνται φυσιολογικά είναι πολύ μικρότερες υπάρχει λοιπόν θεωρητικά μια ζώνη ασφαλείας [26]. Επιπλέον υποκείμενες μικροκαταστροφές όπως μικροκατάγματα, χόνδρινες βλάβες, απόπτωση χονδροκυττάρων και αποδόμηση πρωτεογλυκανών αποτελούν συνιστώσες ικανές να μειώσουν το μέγεθος της δύναμης που χρειάζεται για να προκληθεί ένα κάταγμα. Αυτές οι μικροκαταστροφές τελικά μπορούν να οδηγήσουν σε μηχανικοί αποτυχία του αρθρικού χόνδρου ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας την
δύναμη διάτμησης [11,12] και τους κύκλους φόρτισης
σαν σημαντικές συνιστώσες [53]. Καταστάσεις που
έχουν υπερβολικές μηχανικές απαιτήσεις είναι η παχυσαρκία και τα αθλήματα που καταπονούν τα γόνατα,
ενώ υπερφόρτιση μπορεί επίσης να προκληθεί από
διαταραχές του μηχανικού άξονα, ρήξη μηνίσκου ή
μετατραυματικές διαταραχές του αρθρικού χόνδρου.

Μετατραυματική αρθρίτιδα
Η εμφάνιση και η εξέλιξη της μετατραυματικής
οστεοαρθρίτιδας δεν εξαρτάται απόλυτα από την
ύπαρξη μιας ανώμαλης αρθρικής επιφάνειας (97). Η
σχέση μεταξύ μιας χόνδρινης βλάβης και της οστεοαρθρίτιδας δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Ακόμα και
όταν η συνέχεια της αρθρικής επιφάνειας και η σταθερότητα της άρθρωσης έχουν αποκατασταθεί, η άρθρωση μπορεί να εκφυλιστεί [96]. Από την άλλη πλευρά και εμφανώς υγιής αρθρικές επιφάνειες μπορούν
να εκφυλιστούν έπειτα από τραυματισμούς [96].
Οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη
της οστεοαρθρίτιδας έπειτα από οξύ τραυματισμό δεν
έχουν ανακαλυφθεί ακόμα. Πειραματικές μελέτες
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υποστηρίζουν ότι τόσο οξύς τραυματισμοί υψηλής
ενέργειας, όσο και τραυματισμοί από χρόνια μηχανική
υπερφόρτιση μπορούν να επιταχύνουν την εκφύλιση
του χόνδρου [24]. Ο θεωρητικός στόχος της ανατομικής ανακατασκευής μιας άρθρωσης έπειτα από
έναν τραυματισμό είναι η μείωση των ανωμαλιών στην
αρθρική επιφάνεια και η διόρθωση του μηχανικού
άξονα και της αστάθειας με απώτερο στόχο την μείωση των δυνάμεων επαφής που ευθύνονται για την
ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας. Στην πραγματικότητα
όμως η αντοχή του χόνδρου τόσο σε οξείες όσο και
σε χρόνιες καταπονήσεις παραμένει ακόμα ερωτηματικό [26,96]. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που δεν λαμβάνεται ακόμα πολύ υπόψιν στις πειραματικές μελέτες
είναι η επίδραση του κύκλου φόρτισης στον μεταβολισμό του χόνδρου [24].
Από πειραματικά δεδομένα έχει παρατηρηθεί ότι
υψηλά φορτία δυνάμεων διάτμησης αυξάνουν την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου και μειώνουν την
σύνθεση των πρωτεογλυκανών. Αυτό το οξειδωτικό
stress επιταχύνει την απόπτωση των χονδροκυττάρων
[97]. Η απόπτωση των χονδροκυττάρων με τη σειρά
της συνεισφέρει στην ανάπτυξη της μετατραυματικής
οστεοαρθρίτιδας μέσω της μείωσης της ικανότητας
των χονδροκυττάρων να διατηρούν και να επιδιορθώνουν τον χόνδρο [97]. Στο οξειδωτικό stress προστίθεται το μεταβολικό stress που προκαλείται από την
ενέργεια του τραυματισμού και μετέπειτα προσπάθεια
επιδιόρθωσης του χόνδρου [97]. Πειραματικές μελέτες υποστηρίζουν πως η αποφόρτιση μπορεί να αποτρέψει κάποιες από τις χημικές βλάβες που πραγματοποιούνται μετά από έναν τραυματισμό [19,22]. Επιπλέον υπάρχουν στοιχεία ότι οι βιολογικές παρεμβάσεις μπορούν νa μειώσουν το μηχανικό stress που
οδηγεί στην καταστροφή των χονδροκυττάρων
[26,42,43,81].

Διαταραχή του μηχανικού άξονα, ρήξεις
μηνίσκων, χόνδρινες βλάβες και αστάθειες
άρθρωσης
Διαταραχή του μηχανικού άξονα
Σε ένα ευθυγραμμισμένο γόνατο το κέντρο της πίεσης περνά 4-8 mm επί τα εντός του κέντρου του γόνατος [114], υφιστάμενο δυνάμεις 3 φορές μεγαλύτερες από το σωματικό βάρος κατά την βάδιση και 6 φορές μεγαλύτερο κατά την ανάβαση σε σκάλες
[126,134]. Κατά την πίεση το κέντρο βάρους μετατίθε22 Oστούν

ται ακόμα πιο επί τα εντός. Διαταραχές σε ραιβότητα
ή βλαισότητα μεταφέρουν το κέντρο βάρους από τον
φυσιολογικό άξονα [135]. Για παράδειγμα 4-6% ραιβότητα αυξάνει την φόρτιση στο έσω διαμέρισμα κατά
20% [135]. Οπότε από την στιγμή που η φόρτιση παίζει
σημαντικό ρόλο στην καταπόνηση του χόνδρου και
του υποχόνδριου, η αύξηση της πιθανόν να εμπλέκεται
στην παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας [62]. Πράγματι
υπάρχουν μελέτες που συνδέουν τόσο τα αυξημένα
φορτία με την οστεοαρθρίτιδα [13] όσο και την μηχανική φόρτιση-καταπόνηση κατά την βάδιση με το σωματικό βάρος [103]. Πάντως, στοιχεία σύνδεσης μεταξύ διαταραχής του άξονα και πρώιμης αρθρίτιδας
είναι ακόμα ελλιπή. Η μελέτη MOST (Multicenter Osteoarthritis Study) αναγνώρισε ακτινολογικά απώλεια
χόνδρου σε πρώιμη αρθρίτιδα στις ίδιες περιοχές του
γόνατος με αυτές όπου υπήρχε τριβή του υποχόνδριου
οστού [106]. Ως τριβή του υποχόνδριου οστού χαρακτηρίζεται η επιπέδωση ή η εμβύθιση του υποχόνδριου
οστού η οποία είναι ένδειξη αυξημένης φόρτισης. Τριβή του υποχόνδριου οστού σε ασθενείς με ραιβογονία
ανευρέθηκε στο έσω διαμέρισμα ενώ σε ασθενείς με
βλαισογονία στο έξω διαμέρισμα. Οι Brouwer et al [21]
αναφέρουν συσχέτιση μεταξύ ραιβού ή βλαισού άξονα
και ακτινολογικής οστεοαρθρίτιδας. Αυτά τα ευρήματα
αυξάνουν στους υπέρβαρους.
Αρκετές μελέτες που χρησιμοποίησαν είται απλή
ακτινογραφία [21,34,102,124] είτε μαγνητική τομογραφία ανέδειξαν την μη αξονική φόρτιση ως έναν
σημαντικό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης πρώιμης
οστεοαρθρίτιδας [133]. Από την άλλη πλευρά τόσο η
απώλεια του αρθρικού χόνδρου [106] όσο και αλλαγές στο υποχόνδριο [107] είναι ικανές να διαταράξουν
τον άξονα. Οι Cicuttini et al [38] σε μια προοπτική μελέτη διάρκειας δύο ετών αναφέρουν ότι ο βαθμός
ραιβότητας του άξονα συνδέεται με τον βαθμό απώλειας του χόνδρου και στον μηριαίο και στον κνημιαίο
κόνδυλο στο έσω διαμέρισμα.
Η φιλοσοφία της οστεοτομίας της κνήμης είναι η
αποφυγή ή η καθυστέρηση της οστεοαρθρίτιδας δημιουργώντας καλύτερες εμβιομηχανικές συνθήκες
διορθώνοντας τον άξονα και μειώνοντας την υπερφόρτιση. Κλινικές μελέτες υποστηρίζουν αυτή την
άποψη [72] όμως τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Μακροσκοπικές
παρατηρήσεις μέσω αρθροσκοπήσεων [59,75,151]
και ιστολογικά ευρήματα μέσω βιοψιών [5] αναφέρουν
βελτίωση της μονοδιαμερισματικής οστεοαρθρίτιδας.

Εμβιομηχανικοί παράγοντες στην παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας

Από την άλλη οι Koshino et al [79] αναφέρουν πως
δεν παρατηρείται αναγέννηση του χόνδρου αλλά μερική δημιουργία ινοχόνδρινου ιστού. Άλλοι συγγραφείς αναφέρουν καλά αποτελέσματα με την υπερδιόρθωση του άξονα [75,111,112,121,136]. Οι Birmingham et al. [17] σε μια παρατηρητική μελέτη κοορτής αναφέρουν κλινικά σημαντικές αλλαγές στην αξονική φόρτιση του γόνατος καθώς και βελτίωση του πόνου, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής δυο
χρόνια μετά από μια οστεοτομία ραιβότητας. Shallberger et al. [120] σε μια αναδρομική μελέτη δείχνουν
ελαφρά βελτίωση των ακτινολογικών ευρημάτων οστεοαρθρίτιδας σε ασθενείς με οστεοτομία ραιβότητας
μετά από 16.5 χρόνια. Συμπερασματικά, η διαταραχή
του μηχανικού άξονα συνδέεται με αύξηση των ακτινολογικών ευρημάτων πρώιμης οστεοαρθρίτιδας, ενώ
η οστεοτομία της κνήμης μπορεί να καθυστερήσει αυτές τις αλλαγές δημιουργώντας ένα ευνοϊκότερο εμβιομηχανικό περιβάλλον.

Ρήξεις μηνίσκου
Οποιαδήποτε απώλεια μηνίσκου από τραυματισμό
αυτού ή από ιατρογενή αφαίρεση του, αλλάζει την εμβιομηχανική και το βιολογικό περιβάλλον του γόνατος
[82]. Μερική ή πλήρης μηνισκεκτομή αυξάνει τον κίνδυνο δευτεροπαθών οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων
14 φορές περισσότερο σε σχέση με τα υγιή δείγματα
[98,118] και εμφανίζει ακτινολογικά ευρήματα σε ένα
30-70% των ασθενών [6,31,119]. Ο ρόλος του υποκείμενου τραυματισμένου χόνδρου δεν έχει ξεκαθαριστεί αλλά φαίνεται να είναι σημαντικός [142]. Χειρότερα είναι τα αποτελέσματα σε νεότερους ασθενής
και ιδίως σε αυτούς στους οποίους συνυπάρχουν χόνδρινες βλάβες, συνδεσμική αστάθεια ή αλλαγή του
άξονα [29,94]. Όμως η διαφύλαξη του μηνίσκου δεν
είναι πάντα εφικτή. Τα μηνισκικά εμφυτεύματα μπορούν σε έναν μεγάλο βαθμό να αποκαταστήσουν την
εμβιομηχανική ανακουφίζοντας από τον πόνο και βελτιώνοντας την λειτουργία της άρθρωσης [144]. Πάντως κακή τοποθέτηση του μηνισκικού εμφυτεύματος
μπορεί να αυξήσει εντοπισμένα την φόρτιση με αποτέλεσμα την εκφύλιση του χόνδρου [142].

Μηνισκεκτομή
Οι μηνίσκοι έχουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην μεταφορά των δυνάμεων στο γόνατο. Μεταφέρουν το
50% και 70% των δυνάμεων στο έσω και στο έξω διαμέρισμα αντιστοίχως κατά την έκταση του γόνατος [122],

ποσοστό που αυξάνεται στο 85% όταν το γόνατο βρίσκεται σε κάμψη 90ο [3]. Οι μηνίσκοι εμποδίζουν επίσης
κατά δεύτερο σκοπό την προσθιοπίσθια μετατόπιση του
γόνατος σε ελαττωματικά γόνατα με ρήξη πρόσθιου χιαστού [83,84]. Εμβιομηχανικές μελέτες αποδεικνύουν
σημαντικές αλλαγές στην μεταφορά των δυνάμεων σε
ελαττωματικούς μηνίσκους [142]. Αφαίρεση ενός τρίτου
του μηνίσκου μειώνει κατά 10% τη επιφάνεια επαφής
και 65% την μέγιστη δύναμη επαφής μεταξύ μηριαίων
και των κνημιαίων κονδύλων, ενώ ολική μηνισκεκτομή
μειώνει 75% την επιφάνεια επαφής και αυξάνει 235%
την μέγιστη δύναμη επαφής [14,113]. Ακόμα και μια επιμήκης ρήξη επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Σε μια
μελέτη in vitro αναφέρεται πως μια επιμήκης ρήξη σε
απόσταση εώς 3 mm από τον θύλακο έχει τα ίδια εμβιομηχανικά αποτελέσματα με την αφαίρεση τμήματος
ίσου με αυτού της ρήξης [74]. Στην ίδια μελέτη φαίνεται
πως ο μηνίσκος εξακολουθεί να είναι λειτουργικός όταν
έχει πλάτος πάνω από 5 mm. Άλλες πειραματικές μελέτες επεξεργάζονται αυτές τις θεωρίες δείχνοντας
πως οι εκφυλιστικές βλάβες είναι ανάλογες του μεγέθους του μηνίσκου που έχει αφαιρεθεί [39].
Εμβιομηχανικά και πειραματικά μοντέλα αποκατάστασης ρήξεων μηνίσκου δείχνουν σχεδόν πλήρη επαναφορά της φυσιολογικής μεταφοράς των δυνάμεων
[14,109], τονίζοντας όμως τις ιδιαιτερότητες των επιμήκων ρήξεων που ακόμα και μετά από την επούλωση
τους παρουσιάζουν μειωμένη επιφάνεια επαφής [109].
Κλινικά δεδομένα αντικατοπτρίζουν τις παραπάνω αλλαγές. Ακτινολογικά ευρήματα στο γόνατο έπειτα από
μηνισκεκτομή έχουν αναφερθεί από το 1939. Ο Fairbank το 1948 περιέγραψε αποπλάτυνση των αρθρικών
επιφανειών και μείωση του μεσάρθριου διαστήματος
σε 107 ασθενείς έπειτα από ανοικτή μηνισκεκτομή [54].
Το 1968 ο Jackson αναθεώρησε 577 ασθενείς δείχνοντας αυξημένο αριθμό ασθενών με εκφυλιστικές αλλοιώσεις και συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας με ένα τελικό
ποσοστό της τάξης του 67% και 33% αντίστοιχα έπειτα
από 30 χρόνια παρακολούθησης [73]. Αυτά τα ευρήματα
επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από πολλές άλλες μελέτες [29,94,98,117-119]. Τέλος ελάχιστες είναι οι μελέτες
in vivo με πιο σημαντική αυτή των Voloshin et al [148]
που αναφέρουν 20 % μείωση της ικανότητας απορρόφησης των κραδασμών μετά από μηνισκεκτομή.

Μεταμόσχευση μηνίσκου
Εμβιομηχανικές μελέτες μεταμόσχευσης μηνίσκου
αναφέρουν βελτίωση της επιφάνειας επαφής και της
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μεταφοράς των δυνάμεων σε ένα επίπεδο σχεδόν φυσιολογικό [7,113,145]. Επιπλέον μπορεί να μειώσει την
μετατόπιση της κνήμης και την στροφική αστάθεια έπειτα από ρήξεις χιαστού [128]. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται άμεσα από την τεχνική σταθεροποίησης [35],
την τοποθέτηση [78,149] καθώς και το σωστό μέγεθος
του εμφυτεύματος. Πάντως ενώ τελικά οι εκφυλιστικές
αλλοιώσεις δεν αποφεύγονται τελείως τα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με τους ασθενείς
με μηνισκεκτομή [1,9,40,132]. Τα κλινικά αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Οι Verdonk et al. αναφέρουν
αναστολή της εκφύλισης του χόνδρου στο 40% των
ασθενών και εξέλιξη μόνο κατά ένα στάδιο στο 35%
των ασθενών με μεταμόσχευση μηνίσκου με ένα μέσο
όρο παρακολούθησης 12 ετών. Ασθενείς με φυσιολογικό μηχανικό άξονα ή διορθωμένο με οστεοτομία
είχαν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα [144].

Χόνδρινες βλάβες
Οι χόνδρινες βλάβες ανάλογα με το βάθος τους
διακρίνονται σε μερικού και ολικού πάχους. Ξεχωριστή
κατηγορία αποτελούν οι οστεοχόνδρινες βλάβες. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες οι βλάβες μερικού πάχους μπορούν να εξελιχθούν σε ολικού, αλλά μπορεί
να συμβεί και το αντίστροφο [37,105]. Οι βλάβες μερικού πάχους είναι λιγότερο συμπτωματικές και δεν
έχουν σαφή εμπλοκή στην παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας [23,49,99]. Από την άλλη πλευρά οι βλάβες
ολικού πάχους καθώς και οι οστεοχόνδρινες βλάβες
έχουν συμπτωματολογία και προδιαθέτουν στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας [20,23,68,69]. Ο πόνος σε αυτούς τους ασθενείς έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία
και οφείλεται κυρίως στο υποχόνδριο οστούν και στους
περιαρθρικούς ιστούς παρόλο που η αύξηση της ενδοαρθρικής πίεσης μπορεί να είναι εξίσου σημαντική
[93,141]. Πρώιμες βλάβες παρόμοιες με αυτές της
οστεοαρθρίτιδας εντοπίζονται σε μοριακό επίπεδο στα
συστατικά της θεμέλιας ουσίας [129]. Άλλη μελέτη αναφέρει πως σε αυτόλογες καλλιέργειες χονδροκυττάρων, ο χόνδρος πλησίον αρθριτικών επιφανειών ήταν
κατώτερης ποιότητας σε σχέση με τον χόνδρο ενός
υγιή δότη [95]. Εντοπισμένες χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες εντοπίζονται στο 20% των αρθροσκοπήσεων [41,70] και στο 40% των MRI ασθενών που
δεν πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα από μια ηλικία και
μετά [50]. Όμως οι αλλοιώσεις αυτές δεν συνδέονται
πάντα με τραυματισμό. Στοιχεία που να αποδεικνύουν
πότε και πώς μια βλάβη θα εξελιχθεί σε οστεοαρθρί24 Oστούν

τιδα είναι περιορισμένα. Σε μια in vitro μελέτη ανθρώπινου πτωματικού υλικού εξετάσθηκε η επίδραση του
μεγέθους μιας οστεοχόνδρινης βλάβης σε σχέση με
τον καταμερισμό των φορτίων και την μέγιστη εφαρμοζόμενη δύναμη στα όρια του υγιούς χόνδρου των
φορτιζόμενων επιφανειών των μηριαίων κονδύλων
[66]. Η δύναμη αυτή ήταν 10 φορές μεγαλύτερη.
Οι δομικές αλλαγές στο υποχόνδριο ίσως να είναι
πρόδρομος εκφυλιστικών αλλοιώσεων. Η αύξηση της
επιφάνειας του υποχόνδριου οστού που εκτίθεται στην
απέναντι αρθρική επιφάνεια προκαλεί περαιτέρω αλλοιώσεις και μικροκατάγματα. Μελέτες σε βόειους
κονδύλους ορίζουν ως οριακή ελαττωματική επιφάνεια τα 1.61 cm2 για τον έξω κόνδυλο και τα 1,99 cm2
για τον έσω [57,66]. Μακροχρόνιες μελέτες σε ασθενείς με διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα αναφέρουν
δυσλειτουργία του γόνατος και εμφάνιση εκφυλιστικών αλλοιώσεων μετά από την αφαίρεση της χόνδρινης βλάβης [68,85]. Από την άλλη η ύπαρξη μιας μεμονωμένης τραυματικής βλάβης όπως σε περιπτώσεις
ρήξεως του πρόσθιου χιαστού δεν προκαλεί αλλοιώσεις [71,154]. Οι Widuchowsky et al [153] δεν αναφέρουν κλινικές ή ακτινολογικές διαφορές σε μη θεραπευμένες χόνδρινες βλάβες σε σχέση με το αντίστοιχο υγιές γόνατο. Προϋπόθεση όλων τω παραπάνω
ήταν οι βλάβες να μην ξεπερνούν τα 4 cm2 [48,116].
Από την άλλη, ασθενείς με διαγνωσμένη αρθροσκοπικά μεγάλη χόνδρινη βλάβη παρουσίασαν με τον
χρόνο βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά κατώτερη
πάντα από ότι το υγιές [92]. Επιπλέον μελέτες με μαγνητική τομογραφία δείχνουν αύξηση της απώλειας
αρθρικού χόνδρου έπειτα από μεμονωμένη χόνδρινη
βλάβη στα δύο έτη [37,46,50].
Αναπάντητο ερώτημα παραμένει εάν οι θεραπείες
αποκατάστασης του χόνδρου σταματούν ή επιβραδύνουν τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Μέχρι στιγμής προοπτικές μελέτες παρατήρησης σε βάθος δεκαετίας
αφορούν μόνο την αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων. Ο νέος ιστός δεν αναπτύσσει τις ιδιότητες
του υγιούς χόνδρου με αποτέλεσμα να υπάρχει μια περιοχή εκτεθειμένη σε αυξημένες δυνάμεις ενώ ταυτόχρονα η παραμονή συγκεκριμένων αρθρικών δεικτών
είναι ενδεικτική εμμένουσας εκφύλισης [101,116,143].
Άλλες θεραπευτικές επιλογές όπως η πρόκληση μικροκαταγμάτων [100], πολυμερή μοσχεύματα αυτόλογων
χονδροκυττάρων [80] και πλήρωση της βλάβης με ενθέματα [16] δεν συγκεντρώνουν ακόμα επαρκή δεδομένα ως προς την αποτελεσματικότητα τους.
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Αστάθεια του γόνατος
Η αστάθεια του γόνατος θεωρείται ένας από τους
κατεξοχήν παράγοντες ανάπτυξης μετατραυματικής
οστεοαρθρίτιδας [58,90,91,150]. Οι Burstein and Wright ορίζουν ένα γόνατο σταθερό ως την ικανότητα
της άρθρωσης να παραμένει σε λειτουργική θέση
καθ΄όλο το εύρος κίνησης κατανέμοντας τις δυνάμεις
φόρτισης στον χόνδρο φυσιολογικά κα χωρίς πόνο
[30]. Στην αστάθεια οι δυνάμεις φόρτισης μεταφέρονται από μία κεντρική θέση σε μία πιο περιφερική. Αυτή
η αλλαγή αφορά και την στατική και την δυναμική φόρτιση με αύξηση των δυνάμεων στον αρθρικό χόνδρο
[138] και επηρεασμό των χονδροκυττάρων [26].
Ο πρόσθιος χιαστός είναι ο πιο συχνά εμπλεκόμενος σύνδεσμος [58]. Συνήθως εμφανίζονται ως συνδυασμένες βλάβες που επιδρούν είτε μεμονωμένα είτε συνολικά στην εμφάνιση πρώιμων εκφυλιστικών αλλοιώσεων [90,110]. Πειραματικά δεδομένα σε ζώα
συσχετίζουν τις οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις με την
αστάθεια [63,137]. Όμως ανεπαρκή είναι τα στοιχεία
σε ανθρώπους που συνδέουν την αποκατάσταση ρήξεων χιαστού ή μηνίσκου με τη αποφυγή οστεοαρθρίτιδας [90]. Ακόμα και μετά από επεμβάσεις αποκατάστασης πρόσθιου χιαστού στο 50-80% των ασθενών
εμφανίζονται ακτινολογικές οστεοαρθριτικές αλλοι-

ώσεις μετά από 9 χρόνια παρακολούθησης [91,131].
Ακόμα και μια μικρή υπολειπόμενη αστάθεια μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση των φορτίων κα σταδιακή εκφύλιση [137] στοιχείο που φαίνεται ακόμα περισσότερο σε αθλητές οι φορτίσεις υψηλής ενέργειας είναι
συχνότερες [56,90].
Αποτελέσματα παρουσιάζονται και σε μελέτες
ασθενών μη ρήξη πρόσθιου χιαστού που δεν αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά αλλά μόνο με φυσιοθεραπεία
[108]. Η μή θεραπευμένες ρήξεις πρόσθιου χιαστού
εμφανίζουν πρόσθια αστάθεια του γόνατος που με
την σειρά της οδηγεί σε αύξηση των ρήξεων του μηνίσκου και περαιτέρω αστάθεια [52,76].

Συμπεράσματα
Η διαταραχή του μηχανικού άξονα, οι ρήξεις του μηνίσκου, οι χόνδρινες βλάβες και η αστάθεια της άρθρωσης σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας. Όμως η παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας είναι πολυπαραγοντική και το ποσοστό συμμετοχής των προαναφερθέντων στοιχείων δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένο. Η συνεχιζόμενη έρευνα θα ξεκαθαρίσει την αντίδραση του χόνδρου προσφέροντας μας την δυνατότητα να επέμβουμε όλο και νωρίτερα στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς ανάπτυξης της οστεοαρθρίτιδας.
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Φαρμακευτικά σκευάσματα με ανεπιθύμητες
ενέργειες στα οστά: Πρόσφατα δεδομένα
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Περίληψη
Οι ασθενείς εμπιστεύονται στον θεράποντα ιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης τη διαχείριση πολλών, συχνά χρόνιων παθήσεων που απαιτούν
τη συνταγογράφηση φαρμάκων. Η προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ του κινδύνου και του οφέλους από τις θεραπείες αποτελεί πρόκληση
για τους ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προϋποθέτει να είναι ενήμεροι για τα νεώτερα δεδομένα. Ο αριθμός των φαρμάκων
για τα οποία έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες στην σκελετική υγεία μεγαλώνει. Το παρόν άρθρο ανασκόπησης εστιάζει στα
φάρμακα που πρόσφατα προστέθηκαν στη λίστα των φαρμάκων που χαρακτηρίζονται «κακά για τα οστά» καθώς και στις πρόσφατες
εξελίξεις στη διαχείριση της επαγόμενης από γλυκοκορτικοειδή οστεοπόρωσης. Παρουσιάζεται επίσης μία πρακτική προσέγγιση στην
αξιολόγηση και διαχείριση των σκελετικών κινδύνων.
Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Σκελετική υγεία, Φαρμακευτική αγωγή

Medications with adverse effects in bone: An update
N. STAVROPOULOS, C. MARKOPOULOS, G. MIMIDIS, A.F. MAVROGENIS, P.J. PAPAGELOPOULOS
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School, ATTIKON University Hospital, Athens, Greece
Summary
Patients rely on their primary care physician to manage multiple, often chronic medical conditions that require prescription medications.
Balancing the risk to benefit of treatments can be challenging and requires that the primary care physician stay abreast of new information regarding risks and benefits. The number of medications with reported adverse effects on skeletal health is expanding.
This review focuses on medications recently added to the list of so called ‘bad to the bone’ drugs and on recent advances in management
of glucocorticord-induced osteoporosis. A practical approach to assessing and managing the skeletal risk is outlined.
Keywords: Osteoporosis, Skeletal health, Medication

Γενικά
Η οστεοπόρωση είναι πολυπαραγοντική νόσος. Σε
αυτή συμβάλλουν η διατροφή και ο τρόπος ζωής, η
γενετική (συμπεριλαμβανομένων του φύλου και της
εθνικότητας) και άλλες παθήσεις. Ιατροί καλούνται
να είναι ενήμεροι για το πώς τα συνταγογραφούμενα
σκευάσματα δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς το
σκελετό και να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος. Ο αριθμός των συνταγογραφούμενων
φαρμάκων που έχουν αναγνωριστεί ότι προάγουν την
εμφάνιση της οστεοπόρωση και ακολούθως αυξάνουν τον καταγματικό κίνδυνο έχει αυξηθεί μετά από
πρόσφατες μελέτες (Πίνακας 1). Σε αυτά περιλαμβάνονται φάρμακα που σχετίζονται με μεγάλη αύξηση

κινδύνου εμφάνισης κατάγματος τόσο σε ατομικό όσο
και σε πληθυσμιακό επίπεδο. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζει σε φάρμακα που αναγνωρίστηκαν προσφάτως ότι σχετίζονται με κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος. Συνοψίζει τα νεώτερα δεδομένα για τη συσχέτισή τους με την χαμηλή οστική μάζα αλλά και με τον
κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος ενώ ταυτόχρονα παρέχει πρακτικές συμβουλές αναφορικά με τη διαχείριση των ασθενών (Πίνακας 2).

Γλυκοκορτικοειδή
Κάθε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά
με την οστεοπορωτική νόσο και τα κατάγματα συνεπεία φαρμακευτικής αγωγής πρέπει να λαμβάνει υπόOστούν 33
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Συντομογραφία
BMD bone mineral density
GnRH gonadotropin-releasing hormone
5HTT 5-hydroxytryptamine transporter
PPARγ peroxisome proliferator-activated receptor gamma
PPI proton pump inhibitor
SSRI selective serotonin reuptake inhibitor
TCA tricyclic antidepressant

Ελληνικός όρος
Οστική πυκνότητα
Εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροφινών
Μεταφορέας της 5-υδροξυτρυπταμίνης
Ενεργοποιημένος υποδοχέας πολλαπλασιασμού των υπεροξεισωματίων-γ
Αναστολέας της αντλίας πρωτονίων
Εκλεκτικός αναστολέας της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης
Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

Κατηγορία Φαρμάκου
Γλυκοκορτικοειδή
Μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη
Αναστολείς αρωματάσης
Αγωνιστές της GnRH
Οξική μεδρόξυπρογεστερόνη (depot)
Σημαντική υποκατάσταση θυρεοειδικών ορμονών
Θειαζολιδινεδιόνες
PPIs
SSRIs
Αντιεπιληπτικά
Αναστολείς καλσινευρίνης

Μηχανισμός
Μειωμένη οστική παραγωγή
Μειωμένη παραγωγή οστού, αυξημένη οστική απορρόφηση
Μειωμένη παραγωγή οιστρογόνων
Υπογοναδισμός
Μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων
Αυξημένη οστική επαναρρόφηση
Πιθανά μειωμένος σχηματισμός οστού
Πιθανά μειωμένος σχηματισμός οστού
Αναστολή του μεταφορέα της σεροτονίνης
Αδιευκρίνιστος
Αδιευκρίνιστος

Πίν. 1. Φάρμακα με ανεπιθύμητες επιδράσεις στα οστά.

• Αξιολόγηση του κινδύνου κατάγματος κατά την έναρξη της συνταγογράφησης και σε κάθε ανανέωση.
• Σύσταση για υιοθέτηση αλλαγών στον τρόπο ζωής που ευνοούν την σκελετική υγεία (π.χ. αποφυγή του καπνίσματος και της
υπερκατανάλωσης αλκοόλ, βελτιώσουν την πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D, επιτελούν συστηματικά ασκήσεις με βάρη).
• Εξέταση θεραπειών με μικρότερη σκελετική επίπτωση στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος κατάγματος είναι μεγάλος.
• Τακτική αναθεώρηση της τρέχουσας ανάγκης για αγωγή.
• Εφαρμογή των καθιερωμένων κατευθυντήριων οδηγιών θεραπείας της οστεοπόρωσης.
• Επαναξιολόγηση της οστικής μάζας και του κινδύνου κατάγματος 1 χρονο μετά την έναρξη γλυκοκορτικοειδών, αναστολείς
αρωματάσης ή αγωνιστών της GnRH σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν αγωγή για την οστεοπόρωση.
• Αναγνώριση των ασθενών με υψηλό κίνδυνο κατάγματος που λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή για πιθανή θεραπεία με τεριπαρατίδη.
• Τακτική υπενθύμιση για προσκόλληση και συμμόρφωση στην αγωγή για οστεοπόρωση από τη στιγμή της έναρξης.
Πίν. 2. Διαχείριση των ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα με δυνητικά αρνητικές επιδράσεις στα οστά.
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ψη της την πιο κοινή αιτία δευτερογενούς οστεοπόρωσης, τη θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή [1]. Τα γλυκοκορτικοειδή μειώνουν τον οστικό μεταβολισμό μέσω άμεσης δράσης στους οστεοβλάστες. Αυξάνουν
την απόπτωση των οστεοκυττάρων ενώ αρχικά αυξάνουν το χρόνο ζωής των ώριμων οστεοκλαστών. Επιπλέον, τα γλυκοκορτικοειδή παρουσιάζουν και δευτερεύουσες επιδράσεις που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην σκελετική υγεία. Στις επιδράσεις αυτές περιλαμβάνονται η μείωση στην απορρόφηση του ασβεστίου από το γαστρεντερικό, η αύξηση της απέκκρισης
του ασβεστίου από τους νεφρούς, ο υπογοναδισμός,
και η μυϊκή αδυναμία. Τα γλυκοκορτικοειδή αυξάνουν
τον καταγματικό κίνδυνο ιδιαίτερα στα σπογγώδη οστά
με προεξάρχοντες τους σπονδύλους. Ακόμα και “χαμηλές” δόσεις από του στόματος (<7.5 mg/d πρεδνισόνης) επηρεάζουν αρνητικά στον σκελετό [2]. Ισχυρά
εισπνεόμενα αλλά και τοπικά γλυκοκορτικοειδή σε μεγάλες δόσεις μπορεί να έχουν συστηματικές επιδράσεις όπως η οστική απώλεια.
Αν και η κύρια δράση των γλυκοκορτικοειδών στα
οστά είναι η μείωση της οστικής παραγωγής και τα διφωσφονικά είναι αναστολείς της οστικής απορρόφησης, κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα διφωσφονικά
μειώνουν τον κίνδυνο κατάγματος σε ασθενείς που
λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή. Για το λόγο αυτό τα διφωσφονικά είναι τα φάρμακα εκλογής για την πρόληψη και θεραπεία της επαγόμενης από γλυκοκορτικοειδή οστικής απώλειας. Στις μέρες μας, η αλενδρονάτη,
ρισεδρονάτη, και το ζολεδρονικό οξύ φέρουν έγκριση
για αυτήν την ένδειξη αφού κλινικά δεδομένα παρουσιάζουν όφελος από τη λήψη τους. Μία πρόσφατη κλινική μελέτη που συνέκρινε τη χρήση δύο δραστικών
ουσιών, ζολεδρονικού οξέως ενδοφλεβίως μία φορά
το χρόνο και ρισεδρονάτης 5 mg/d, σε ασθενείς που
λάμβαναν γλυκοκορτικοειδή, έδειξε ότι και τα δύο διφωσφονικά αύξαναν την οστική πυκνότητα (bone mineral density, BMD) σε σχέση με την αρχή της θεραπείας. Παρόλα αυτά, αυτοί που έλαβαν ζολεδρονικό
οξύ παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις
στην μέτρηση της οστικής πυκνότητας στην οσφυϊκή
μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στον αυχένα του
μηριαίου τον πρώτο χρόνο της θεραπείας σε σχέση
με αυτούς που έλαβαν ρισεδρονάτη.
Τελευταία δεδομένα υποστηρίζουν ότι η χρήση του
αναβολικού παράγοντα τεριπαρατίδη δρα ευεργετικά
μειώνοντας την οστική απώλεια και του σχετιζομένου
με λήψη κορτικοειδών καταγματικού κινδύνου. Στην τυ-

χαιοποιημένη μελέτη των Saag KG et al οι δράσεις της
τεριπαρατίδης στην οστική πυκνότητα και στο κάταγμα
συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα δεδομένα της αλενδρονάτης σε άνδρες και γυναίκες που λάμβαναν γλυκοκορτικοειδή [3].Το αρχικό αποτέλεσμα ήταν η αλλαγή
στην οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης ακολουθούμενο από αλλαγές στην μέτρηση της οστικής πυκνότητας στο ολικό ισχίο, σε δείκτες του οστικού μεταβολισμού και στην επίπτωση των
καταγμάτων. Στο τέλος των 18 και 36 μηνών, η ομάδα
που λάμβανε τεριπαρατίδη σημείωσε μεγαλύτερες αυξήσεις στην οστική πυκνότητα στο ολικό ισχίο σε σύγκριση με την ομάδα που λάμβανε αλενδρονάτη. Ο αριθμός των καταγμάτων σε σπονδύλους ήταν σημαντικά
μικρότερος στην ομάδα που λάμβανε τεριπαρατίδη. Ο
αριθμός των μη-σπονδυλικών καταγμάτων δεν διέφερε
σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων. Αν και το κόστος
θεραπείας με τεριπαρατίδη είναι αποτρεπτικό ώστε να
συνιστάται σε όλους τους ασθενείς, τα αποτελέσματα
αυτά υποστηρίζουν την αγωγή με τεριπαρατίδη σε ασθενείς που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο κατάγματος και
οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν συστηματική αγωγή με
από του στόματος γλυκοκορτικοειδή.
Οι επικαιροποιημένες συστάσεις από το Αμερικανικό
Κολλέγιο Ρευματολόγων για την πρόληψη και θεραπεία
της επαγόμενης από γλυκοκορτικοειδή οστεοπόρωσης
υπογραμμίζουν την ανάγκη υπολογισμού του καταγματικού κινδύνου συνυπολογίζοντας πάντα την δόση και την
προσδοκώμενη διάρκεια αγωγής με γλυκοκορτικοειδή
από την έναρξη της αγωγής, στη λήψη αποφάσεων για
την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης [4]. Ασθενείς που παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος απαιτούν έναρξης αντι οστεοπορωτικής αγωγής
ακόμα και αν δεν λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή. Εφόσον
λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή, η θεραπεία με τεριπαρατίδη πρέπει να ληφθεί υπόψη ως συμπληρωματική θεραπεία εκλογής. Αν και το εργαλείο FRAX (World Health
Organization Fracture Risk Assessment Tool; διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/) είναι
ένα ιδανικό εργαλείο για την εκτίμηση του καταγματικού
κινδύνου σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει αγωγή έναντι
της οστεοπόρωσης, η κλινική εκτίμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση ενός ασθενή στις διάφορες ομάδες καταγματικού κινδύνου.

Αναστολείς Αρωματάσης
Οι αναστολείς της αρωματάσης έχουν αναδειχθεί
ως ένα μεγάλο κομμάτι της ανοσοενισχυτικής ορμοOστούν 35
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νοθεραπείας έναντι του καρκίνου του μαστού. Οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους στην σκελετική υγεία, όπως
οι επιδράσεις της οξικής μεδροξυπρογεστερόνης και
των αγωνιστών της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών, είναι αποτέλεσμα των μειωμένων επιπέδων
οιστρογόνων που επάγουν. Η συσχέτιση του μεταεμμμηνοπαυσιακού υπογοναδισμού με την οστεοπόρωση
και τα κατάγματα αναγνωρίστηκε αρχικά από τον Fuller
Albright το 1940. Αυτός ήταν και ο πρώτος που πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη “δοκιμή με φάρμακο” για ορμονική (οιστρογονική) υποκατάσταση.
Έκτοτε, ο διττός ρόλος των ορμονών του φύλου, ειδικότερα των οιστρογόνων, στην διατήρηση και προαγωγή της σκελετικής ακεραιότητας σε άνδρες και γυναίκες έχει φανεί μέσα από πολυάριθμες κλινικές μελέτες
[5]. Τα οιστρογόνα καταστέλλουν την οστική απορρόφηση αυξάνοντας την απόπτωση των οστεοκλαστών
και ταυτόχρονα μειώνουν και τον αριθμό και την ενεργοποίησή τους. Επίσης διεγείρουν το σχηματισμό
οστού μειώνοντας την απόπτωση των οστεοβλαστών
και αυξάνοντας τη διαφοροποίηση τους. Τα υπολειπόμενα επίπεδα οιστρογόνων σε μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες σχετίζονται άμεσα με την οστική πυκνότητα
και τον κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος [6-8], όπου χαμηλότερα επίπεδα ισοδυναμούν με υψηλότερο κίνδυνο
εμφάνισης κατάγματος. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι φάρμακα που διαταράσσουν την παραγωγή των στεροϊδών ορμονών του
φύλου και μειώνουν τα επίπεδα των οιστρογόνων σχετίζονται με αρνητικές επιδράσεις στα οστά.
Κλινικές μελέτες στον καρκίνο του μαστού που συγκρίνουν τους αναστολείς αρωματάσης με την ταμοξιφαίνη δείχνουν ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν αγωγή
με κάποιον από τους τρεις αναστολείς αρωματάσης
(αναστραζόλη, λετροζόλη, εξεστάνη) διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο οστικής απώλειας και ότι ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος για τα μη-στεροειδή σκευάσματα
(π.χ. αναστραζόλη και λετροζόλη). Η επίπτωση των
καταγμάτων είναι επίσης μεγαλύτερη για την αγωγή
με αναστραζόλη και λετροζόλη, ενώ παρατηρείται επίσης μία τάση για μεγαλύτερη επίπτωση στην ομάδα
εξεμεστάνης σε σύγκριση με την ταμοξιφαίνη. Το μέγεθος των κινδύνων για το σκελετό από την αγωγή με
αναστολείς αρωματάσης μπορεί να είναι υποεκτιμημένο γιατί αυτές οι μελέτες είχαν στην ομάδα ελέγχου
την αγωγή με ταμοξιφαίνη, η οποία είναι γνωστή για
τη θετική επίδρασή της στην οστική πυκνότητα. Σε
πρόσφατες μελέτες, τα από του στόματος διφωσφο36 Oστούν

νικά ρισεδρονάτη [9] και ιβανδρονάτη [10] και το ενδοφλεβίως χορηγούμενο διφωσφονικό ζολεδρονικό
οξύ [11,12] έχουν αποδειχτεί ότι αναστέλλουν την
οστική απώλεια σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού
που λαμβάνουν αναστολείς αρωματάσης. Προκαταρκτικές μελέτες επίσης δείχνουν οφέλη στην οστική
πυκνότητα μετά από αγωγή με δενοσουμάμπη [13].
Καμία μελέτη που να διερευνά τη μείωση του κινδύνου
για κάταγμα υπό αγωγή για οστεοπόρωση που να περιλαμβάνει αναστολείς αρωματάσης δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα. Οι προτεινόμενες αγωγές για τη
θεραπεία της οστεοπόρωσης που θα βασίζονται στους
αναστολείς αρωματάσης θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τον κίνδυνο για κάταγμα κατά την έναρξη της
θεραπείας. Κάποιοι ειδικοί ευνοούν μία πιο επιθετική
διαχείριση με διφωσφονικά για τους ασθενείς με οστεοπενία (όπως ορίζεται από τιμή T score μικρότερη του
-1.5) [14].

Οξική μεδρογυπρογεστερόνη
Η οξική μεδροξυπρογεστερόνη χορηγούμενη ενέσιμη με βραδεία αποδέσμευση (depot) κάθε 3 μήνες
αποτελεί αποτελεσματικό παράγοντα αντισύλληψης.
Το φάρμακο αυτό έχει συσχετιστεί με χαμηλά επίπεδα
οιστρογόνων και οστική απώλεια. Η οστική απώλεια είναι πιο γρήγορη στα πρώτα χρόνια της αγωγής ενώ
μετά συνεχίζεται με χαμηλότερους ρυθμούς. Η οστική
μάζα αυξάνει μετά τη διακοπή της χορήγησης [15], αλλά ο βαθμός ανάκτησης και η τελική οστική πυκνότητα
μετά τη διακοπή φαίνεται να εξαρτάται από την ηλικία
που είχε ο ασθενής όταν ξεκίνησε την αγωγή [16]. Η
μελέτη των Watson KC et al που εξέταζε τον κίνδυνο
για κάταγμα σε πληθυσμό με αναπτυξιακές αναπηρίες
έδειξε αυξημένο κίνδυνο που σχετιζόταν με τη χρήση
depot οξικής μεδροξυπρογεστερόνης [17]. Για τις περισσότερες γυναίκες, ο κίνδυνος για οστική απώλεια
με την χρήση της οξικής μεδροξυπρογεστερόνης δεν
είναι αρκετός για να αποτρέψει τη χρήση του, παρά τη
δυνατότητα για οστική επανάκαμψη μετά τη διακοπή.
Συστήνεται έτσι, οι γυναίκες που λαμβάνουν αυτό το
αντισυλληπτικό να προσλαμβάνουν αρκετό ασβέστιο
και βιταμίνη D και να υιοθετούν ασκήσεις με βάρη με
στόχο τη σκελετική υγεία. Οι γυναίκες με εμφάνιση
κατάγματος χαμηλής ενέργειας ενώ λάμβαναν αυτό
το αντισυλληπτικό πρέπει να υποβληθούν σε μέτρηση
οστικής πυκνότητας. Οι γυναίκες που παρουσιάζουν
χαμηλή οστική μάζα (τιμή T score μικρότερη από -1.5)
πρέπει να τροποποιήσουν την αγωγή τους αλλά και τις
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καθημερινές συνήθειες με στόχο την βελτιστοποίηση
της σκελετικής υγείας. Εάν η τιμή στο T score είναι μικρότερη από -2.5, αυτές οι γυναίκες πρέπει να αποταθούν σε ιατρείο οστεοπόρωσης.

τριο ή υψηλό κίνδυνο για κάταγμα, με αντι οστεοπορωτικό είναι αποτελεσματική στρατηγική επιλογής [29].
Οι άνδρες σε μικρότερο κίνδυνο θα πρέπει να παρακολουθούνται για την οστική απώλεια με περιοδικές
μετρήσεις της οστικής πυκνότητας.

Αγωνιστές της εκλυτικής ορμόνης των
γοναδοτροφινών - GnRH

Θειαζολιδινεδιόνες

Οι αγωνιστές της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών (gonadotropin-releasing hormone, GnRH)
δρουν στην υπόφυση και διακόπτουν την παραγωγή
των στεροειδών ορμονών του φύλου από τις γονάδες.
Η οστική απώλεια είναι αναμενόμενη για τις γυναίκες
που λαμβάνουν τα σκευάσματα αυτά, συνήθως για τη
θεραπεία της ενδομητρίωσης. Η χρήση των αγωνιστών αυξάνει όχι μόνο στα πλαίσια θεραπείας του
προχωρημένου καρκίνου του προστάτη αλλά επίσης
και για την πρόληψη της εξέλιξης της νόσου όταν τίθεται η διάγνωση σε αρχικό στάδιο. Σειρές μελετών
αναφέρουν ότι άνδρες που λαμβάνουν μακρόχρονη
θεραπεία με αγωνιστές GnRH έχουν χαμηλότερη οστική μάζα [18] και ότι η οξεία οστική απώλεια συμβαίνει
κατά την έναρξη της αγωγής με τους αγωνιστές της
εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών [19]. Η αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος σε άνδρες
με καρκίνο του προστάτη που λαμβάνουν αγωγή με
τα σκευάσματα αγωνιστών φαίνεται να οφείλεται το
πιθανότερο στην οστική απώλεια [20,21]. Η αναγνώριση της συσχέτισης της οστικής απώλειας με την λήψη αγωνιστών εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροφινών οδήγησε στη διεξαγωγή θεραπευτικών μελετών
σε οστικούς παράγοντες που μειώνουν την οστική
απορρόφηση σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη και
οι οποίοι λαμβάνουν τη υπο μελέτη αγωγή. Τα ενδοφλεβίως χορηγούμενα διφωσφονικά ζολεδρονικό οξύ
[22] και παμιδρονάτη [23] και το από του στόματος διφωσφονικό αλενδρονάτη [24] έχουν πρόσφατα αποδειχθεί αποτελεσματικά στην πρόληψη της οστικής
απώλειας σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Οι εκλεκτικοί τροποποιητές των υποδοχέων των οιστρογόνων
τορεμιφαίνη [25] και ραλοξιφένη [26] έχουν και αυτοί
φανεί να είναι αποτελεσματικοί. Πολύ πρόσφατα, ξεχωριστές κλινικές μελέτες, ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο, έδειξαν ότι το τορεμιφαίνη [27] και δενοσουμάμπη [28] μειώνουν τον κίνδυνο για σπονδυλικό
κάταγμα σε οστεοπενικούς άνδρες που λαμβάνουν
θεραπεία με αγωνιστές της εκλυτικής ορμόνης των
γοναδοτροφινών.
Η θεραπεία ανδρών που παρουσιάζουν αρχικά μέ-

Η αρνητική επίδραση των θειαζολιδινεδιoνών στον
σκελετό απαιτεί αυξημένη προσοχή. Οι θειαζολιδινεδιόνες είναι φάρμακα που αυξάνουν την ευαισθησία
στην ινσουλίνη και είναι αγωνιστές του ενεργοποιημένου υποδοχέα πολλαπλασιασμού των υπεροξεισωματίων-γ (peroxisome proliferator-activated receptor
gamma, PPARγ), ενός πυρηνικού παράγοντα μεταγραφής που εκφράζεται στα στρωματικά κύτταρα του
μυελού των οστών, στους οστεοβλάστες και στους
οστεοκλάστες. Οι αγωνιστές αυτοί ευνοούν την λιπογένεση εις βάρος της οστεοβλαστογένεσης. Με τον
τρόπο αυτό, τα φάρμακα αυτά έχουν το δυναμικό να
μειώσουν το σχηματισμό των οστών δρώντας άμεσα
στη διαφοροποίηση των οστικών κυττάρων. Έμμεσες
δράσεις στα οστά δεν αποκλείονται αφού οι αγωνιστές
αυτοί επηρεάζουν την παραγωγή λιποκυτοκινών, μορίων δηλαδή που επιδρούν στο μεταβολισμό των
οστών. Εξαιτίας του γνωστού ρόλου των αγωνιστών
του ενεργοποιημένου υποδοχέα πολλαπλασιασμού
των υπεροξεισωματίων-γ στην κατεύθυνση της κυτταρικής διαφοροποίησης προς λιποκύτταρα, μελέτες σε
πειραματόζωα, έδειξαν τις επιβλαβείς σκελετικές συνέπειες των θειαζολιδινεδιονών [30] με αποτελέσματα
που γνωστοποιήθηκαν το 1995 [30].
Πολλές πρόσφατες μελέτες σε ανθρώπους έχουν
επιβεβαιώσει ότι τα φάρμακα αυτά έχουν δυνητική
αρνητική δράση στα οστά. Αν και οι περισσότερες μελέτες είναι μελέτες cohort ή μελέτες επιπολασμού με
ασθενή μάρτυρα (case-control studies) ή αναδρομικές αναλύσεις, ο αριθμός των ασθενών είναι μεγάλος
και τα ευρήματα είναι σχετικά συνεπή στο ότι ο κίνδυνος κατάγματος είναι αυξημένος για την αγωγή με ροσιγλιταζόνης και πιογλιταζόνης και ότι ο κίνδυνος είναι
μεγαλύτερος σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Το
ίδιο προτείνεται και σε άνδρες που λαμβάνουν ταυτόχρονα διουρητικά της αγκύλης. Ο κίνδυνος φαίνεται
να εξαρτάται από τη δόση. Η μελέτη ADOPT (Diabetes
Outcome Progression Trial) έδειξε ότι οι γυναίκες που
τυχαιοποιήθηκαν στην αγωγή με ροσιγλιταζόνη είχαν
μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος από αυτές που τυχαιοποιήθηκαν στη μετφορμίνη ή γλυβουρίδη [31].
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Επειδή τα κατάγματα δεν ήταν ένα προεπιλεγμένο τελικό σημείο στη μελέτη ADOPT, οι πληροφορίες αναφορικά με αυτά είναι περιορισμένες, αλλά οι εκ των
υστέρων αναλύσεις προηγούμενων κλινικών μελετών
επιβεβαίωσαν αυτά τα αποτελέσματα. Τα κατάγματα
που σχετίζονται με τις θειαζολιδινεδιόνες είναι κυρίως
κατάγματα των κάτω άκρων, κατάγματα που δεν είναι
κλασικά οστεοπορωτικά και μπορεί να αποτελούν ένα
μοναδικό κίνδυνο για τους ασθενείς με διαβήτη. Δεδομένα αναφορικά με τις επιδράσεις των θειαζολιδινεδιονών στην οστική πυκνότητα είναι περιορισμένα
και προέρχονται από βραχυπρόθεσμες μελέτες (διάρκειας 3-4 μηνών).
Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν την
αποτελεσματικότητα της αντιοστεοπορωτικής αγωγής
στην ελαχιστοποίηση των επιδράσεων των θειαζολιδινεδιονών στον καταγματικό κίνδυνο ή στην οστική
απώλεια. Μέχρι να υπάρξουν διαθέσιμα επιπλέον δεδομένα, οι ασθενείς που αρχίζουν αγωγή με θειαζολιδινεδιόνη θα πρέπει να αξιολογούνται για τον κίνδυνο κατάγματος και να ακολουθούν αγωγή σύμφωνη
με τις πρότυπες κατευθυντήριες οδηγίες για θεραπεία
της οστεοπόρωσης. Πρόσφατες αναθεωρήσεις από
τον FDA των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνταγογράφηση της ροσιγλιταζόνης αναφορικά με τους κινδύνους καρδιακής ανεπάρκειας είναι πιθανό να περιορίσουν τη χρήση αυτού του φαρμάκου. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να αναλογιστούν εναλλακτικές των θειαζολιδινεδιονών θεραπείες για τους ασθενείς σε μεγάλο κίνδυνο για κάταγμα ή ασθενείς με
εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι επιδράσεις των θειαζολιδινεδιονών στον
ανθρώπινο σκελετό είναι αναστρέψιμες μετά από τη
διακοπή χρήσης τους.

Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPis)
Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (proton pump
inhibitors, PPIs) έχουν σχετικά πρόσφατα προστεθεί
στη λίστα των φαρμάκων με αρνητικές σκελετικές επιδράσεις. Τα φάρμακα αυτά συνταγογραφούνται ευρέως, συχνά με πρόθεση για μακροχρόνια, αν όχι
εφόρου ζωής, χρήση, αυξάνοντας έτσι τον καταγματικό κίνδυνο. Μελέτες in vitro αλλά και σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η ομεπραζόλη σε μεγάλες συγκεντρώσεις αλληλεπιδρά με την τριφωσφατάση της
αδενοσίνης στα κενοτόπια των οστεοκλαστών αναστέλοντας την οστική απορρόφηση . Παρόλα αυτά, η
μακρόχρονη χορήγηση σε επίμυες είχε ως αποτέλε38 Oστούν

σμα χαμηλότερη οστική πυκνότητα. Είναι γνωστός ο
ρόλος του γαστρικού υγρού στο ανθρακικό ασβέστιο
[32]. Στην πραγματικότητα, βραχεία χρήση της ομεπραζόλης σε ανθρώπους μειώνει το ασβέστιο στον
ορό και στα ούρα σε σύγκρισή με το εικονικό φάρμακο [33]. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη πιθανώς να
συσχετίζεται η σύσταση των γευμάτων, ιδιαίτερα το
πρωτεϊνικό περιεχόμενο τους, με την απορρόφηση
του ασβεστίου κατά τη διάρκεια της αγωγής με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.
Οι πρώτες μελέτες σε ανθρώπους που διερευνούσαν την συσχέτιση της χρήσης γαστροπροστατευτικών
αντιεκκριτικων σκευασμάτων και καταγματικού κινδύνου βασίζονταν σε όλον τον πληθυσμό που ανέλυαν
δεδομένα συνταγογράφησης και νοσοκομειακής καταγραφής καταγμάτων [34]. Η αγωγή με αναστολείς
αντλίας πρωτονίων το προηγούμενο έτος της μελέτης
σχετιζόταν με σημαντική αύξηση στο συνολικό κίνδυνο κατάγματος (λόγος πιθανοτήτων 1.18) ενώ στα κατάγματα ισχίου ο λόγος πιθανοτήτων ήταν 1.60. Δεν
παρατηρήθηκε συσχέτιση με τη δόση των PPIs, και η
αγωγή με τους H2 αποκλειστές συσχετιζόταν με χαμηλότερο καταγματικό κίνδυνο. Άλλες μελέτες ελεγχόμενες από ασθενή μάρτυρα (case-control studies)
επιβεβαίωσαν τη συσχέτιση μεταξύ των αναστολέων
αντλίας πρωτονίων και του κίνδυνου κατάγματος, ειδικότερα των καταγμάτων ισχίου, ενώ έδειξαν επίσης
ότι οι επιδράσεις τους ήταν σε συνάρτηση με τη διάρκεια της χρήσης τους [35,36]. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασαν και προοπτικές μελέτες [38]. Οι επιδράσεις διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών και
εξαρτώνται από την πρόσληψη ασβεστίου [38]. Στο
σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσθετες μελέτες απαιτούνται μιας και νεώτερες μελέτες με αναστολείς των υποδοχέων ισταμίνης H2 ή άλλους παράγοντες ανέδειξαν αντικρουόμενα αποτελέσματα αναφορικά με τον καταγμαικό κίνδυνο.
Επιπλέον μελέτες χρειάζονται για να διευκρινιστεί
αν η πρόσληψη ασβεστίου μπορεί να αναστείλει τις
αρνητικές επιδράσεις των αναστολείς της αντλίας
πρωτονίων και εάν η αντιοστεοπορωτική αγωγη μειώνει τον κίνδυνο κατάγματος. Χωρίς αυτήν την πληροφορία, θα πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος κατάγματος στους ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα
σκευάσματα, να καταγράφεται η τρέχουσα ανάγκη
για τη φαρμακευτική αγωγή, να εξετάζονται εναλλακτικές θεραπείες όπως οι αναστολείς της ισταμίμης
όταν ο κίνδυνος δεν είναι σαφώς αυξημένος, να συ-
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στήνονται συμπληρώματα κιτρικού ασβεστίου και ακολούθως να ξεκινά αγωγή έναντι της οστεοπόρωσης
σύμφωνα με τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας της οστεοπόρωσης.

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης (SSRIS)
Την προηγούμενη δεκαετία, παρατηρήθηκε αύξηση
στη συνταγογράφηση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων λόγω της αυξημένης διάγνωσης της κατάθλιψης.
Οι εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της
σεροτονίνης (selective serotonin reuptake inhibitors,
SSRIs) είναι τα συνηθέστερα χορηγούμενα σκευάσματα λόγω του ευνοϊκότερου προφίλ ανεπιθύμητων
ενεργειών τους. Η κατάθλιψη έχει συσχετιστεί με ανεπιθύμητες ενέργειες στην σκελετική υγεία μέσω επιδράσεων στον άξονα υποθάλαμο-υπόφυσηεπινεφρίδια/γονάδες αλλά και στις προφλεγμονώδεις
κυτταροκίνες. Ασθενείς με κατάθλιψη πολύ συχνά παρουσιάζουν συνυπάρχουσες νόσους, και οι οποίες
μπορούν να επηρεάσουν περαιτέρω τη σκελετική
υγεία, συμπεριλαμβανομένου του υποθαλαμικού υπογοναδισμού.
Το ενδιαφέρον και η ανησυχία σχετικά με τα αντικαταθλιπτικά και τις επιδράσεις τους στον οστικό μεταβολισμό έχει αυξηθεί μετά την ανακάλυψη των λειτουργικών σεροτινενεργικών μονοπατιών στα κύτταρα
των οστών. Ο μεταφορέας της 5-υδρόξυτρυπταμίνης
(5-hydroxytryptamine transporter, 5HTT) είναι σημαντικός στη ρύθμιση της πρόσληψης της σεροτονίνης
και έχει βρεθεί σε οστεοκύτταρα, οστεοβλάστες και
οστεοκλάστες. Σε πειραματόζωα η αναστολή του μεταφορέα αυτού με μετάλλαξη του αντίστοιχου γονιδίου, είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της οστικής
αρχιτεκτονικής, την μείωση της οστικής μάζας και την
επακόλουθη τροποποίηση των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων των οστών [39]. Μελέτες σε επιμυες που βρίσκονται στην ανάπτυξη και υποβάλονται σε αγωγή με
εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης εμφάνισαν μειωμένη οστική πυκνότητα, αναδεικνύοντας έτσι το αποτέλεσμα της αναστολής της
σεροτονίνης στη λειτουργία των οστεοβλαστών. Τα
ευρήματα αυτά οδηγούν σε 2 σημαντικά ερωτήματα:
1) Η επαγώμενη αναστολή από τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης του μεταφορέας της 5-υδρόξυτρυπταμίνης επηρρεάζει την
οστική υγεία σε εφήβους στους οποίους χορηγούνται
αυτά τα σκευάσματα; 2) Τα αντικαταθλιπτικά μειώνουν

την οστική πυκνότητα σε τέτοια επίπεδα που να αυξάνουν τον κίνδυνο καταγμάτων σε ενήλικες.
Πολλαπλές μελέτες έχουν εξετάσει τις επιδράσεις
των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης της και
των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών (tricyclic antidepressants, TCAs) στην σκελετική υγεία, με τις περισσότερες να αναδεικνύουν αύξηση του καταγματικού
κινδύνου. Στην Καναδική Πολυκεντρική Μελέτη Οστεοπόρωσης [40] που αποτελεί μία προοπτική μελέτη
cohort σε 5008 ενήλικες, άνω των 50 ετών, με περίοδο παρακολούθησης 5 ετών για την παρατήρηση των
καταγμάτων, οι ασθενείς που λάμβαναν καθημερινά
αναστολείς επαναπρόσληψης είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος κλινικής σημαντικότητας,
αυξημένη πιθανότητα πτώσεων, και χαμηλότερη οστική πυκνότητα στο ισχίο και τη σπονδυλική στήλη σε
σύγκριση με αυτούς που δεν ελάμβαναν. Η δοσολογία
και η διάρκεια θεραπείας με αντικαταθλιπτικά δεν αναφέρθηκε. Άλλη μελέτη των Ziere G et al εκτίμησε ότι
ο κίνδυνος για μη-σπονδυλικό κάταγμα είναι 2.35 φορές μεγαλύτερος για αυτούς που λάμβαναν αγωγή
με αναστολείς επαναπρόσληψης από αυτούς που δεν
λάμβαναν [41]. Η ίδια μελέτη βρήκε ότι, κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της θεραπείας με τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά, ο κίνδυνος κατάγματος αυξήθηκε,
αλλά μειώθηκε με την παρατεταμένη έκθεση στο φάρμακο. Άλλες μελέτες επίσης επισημαίνουν τη συσχέτιση μεταξύ λήψης SSRI και μειωμένης οστικής πυκνότητας. Σε άλλη μελέτη των Diem SJ et al οι διαδοχικές μειώσεις στην οστική πυκνότητα ολικού ισχίου
ήταν μεγαλύτερες σε αυτούς που λάμβαναν SSRIs
(0.82% το χρόνο) σε σχέση με αυτούς που λάμβαναν
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (0.47% το χρόνο) και αυτούς που δεν λάμβαναν κανένα σκεύασμα από αυτές
τις κατηγορίες φαρμάκων [42]. Μελέτη επιπολασμού
των Haney et al σε άνδρες άνω των 65 ετών βρήκε
ότι η οστική πυκνότητα ήταν χαμηλότερη (3.9% στο
ισχίο και 5.9% στη σπονδυλική στήλη) σε αυτούς που
λάμβαναν σκευάσματα αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης σε αντίθεση με εκείνους που δεν
λάμβαναν, ενώ δεν σημειώθηκε διαφορά σε αυτούς
που λάμβαναν έναντι εκείνων που δεν λάμβαναν τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά [43]. Άλλη μελέτη των
Wlliams LJ et al σε γυναίκες με ιστορικό κατάθλιψης
σε όλη τους τη ζωή βρήκε επίσης ότι η λήψη SSRI (μέση διάρκεια 34 μήνες) συσχετιζόταν με χαμηλότερη
BMD (5.6% στον αυχένα του μηριαίου, 6.2% στον
τροχαντήρα, και 4.4% στον πήχη) [44].
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Η πλειονότητα των ευρημάτων καταδεικνύει την αρνητική επίδραση των εκλεκτικών αναστολέων της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης στην οστική πυκνότητα
και την αύξηση του καταγματικού κινδύνου. Όσο μεγαλύτερη είναι η συγγένεια ενός αντικαταθλιπτικού
με τον μεταφορέα της 5-υδρόξυτρυπταμίνης, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος κατάγματος [45]. Εφόσον
δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες με αντιοστεοπορωτικά
σκευάσματα, οι κλινικοί θα πρέπει να αξιολογούν τον
κίνδυνο κατάγματος σε ασθενείς που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα και να ακολουθούν τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας της
οστεοπόρωσης.

Η λίστα των φαρμάκων με αρνητικές επιδράσεις στην
σκελετική υγεία διαρκώς αυξάνει. Για κάποια από αυτά
οι μηχανισμοί έχουν εξακριβωθεί και έχουν αναπτυχθεί
νεώτερες θεραπευτικές επιλογές ώστε να περιοριστούν
οι αρνητικές επιπτώσεις. Για τα φάρμακα εκείνα που πρόσφατα διαπιστώθηκε ο δυνητικός κίνδυνος επιδράσεων
στην σκελετική υγεία, χρειάζονται επιπλέον μελέτες ώστε
να αξιολογηθεί ο κίνδυνος αυτός, να εξακριβωθούν οι
μηχανισμοί και να εκτιμηθεί η δράση των αντιοστεοπορωτικών θεραπειών. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική επιλογής [46].
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Συννοσηρότητα και θεραπευτική αντιμετώπιση
της οστεοπόρωσης
Χ. ΖΗΔΡΟΥ, Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Περίληψη
Η κατάθλιψη αλλά και η χορήγηση αντικαταθλιπτικών οδηγεί στην ανάπτυξη οστεοπόρωσης αλλά και σε αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και
καταγμάτων. Μερικά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία καρδιαγγειακών νοσημάτων έχουν αρνητική ή θετική επίδραση
στον οστικό μεταβολισμό, ενώ υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια συνοδεύονται από αυξημένο καταγματικό κίνδυνο. Οι ασθενείς με εγκατεστημένο σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ παρουσιάζουν αυξημένο καταγματικό κίνδυνο παρά το γεγονός ότι η οστική πυκνότητα τους είναι
φυσιολογική ή/και αυξημένη. Πιθανότατα η ινσουλίνη ασκεί αρνητική επίδραση στη σκελετική αντοχή, ενώ ο καταγματικός κίνδυνος
αυξάνεται από τις επιπλοκές του διαβήτη. Είναι αναγκαία η διερεύνηση του οστικού μεταβολισμού σε ασθενείς με υπερέκκριση γλυκοκορτικοειδών (σύνδρομο Cushing). Η παθογένεια της οστικής νόσου στα αυτοάνοσα νοσήματα γενικά και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα ειδικά,
είναι πολυπαραγοντική. Η οστεοπόρωση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα μπορεί να είναι επακόλουθο τριών σοβαρών παραγόντων: 1) της φλεγμονής, 2) της χορήγησης κορτικοστεροειδών και 3) της ακινητοποίησης. Η μακροχρόνια χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων
είναι φάρμακο εκλογής στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, προκαλούν διαταραχή της απορρόφησης του ασβεστίου και αυξημένο κίνδυνο
για κάταγμα ισχίου. Οι παθήσεις του θυρεοειδούς που προκαλούν οστεοπόρωση είναι ο ενεργός και ο υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός.
Λέξεις κλειδιά: Συννοσηρότητα, Οστεοπόρωση, Χρόνια κατάθλιψη, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Φλεγμονώδεις ρευματοπάθειες, Σακχαρώδης διαβήτης
τύπου ΙΙ, Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, Θυρεοειδική νόσος

Comorbidity and treatment of osteoporosis
C. ZIDROU, A. KYRIAKIDIS
2nd Orthopaedic Department, General Hospital Papageorgiou, Thessaloniki, Greece
Summary
The deficits in bone mineral density in subjects with depression are of clinical significance and likely to increase fracture risk over
the lifetime of these subjects. Chronic cardiac failure and hypertension are associated with increased fracture risk. Oral anticoagulations
decrease BMD and increase risk of vertebral and rib fractures while beta-blockers, alone or in combination with diuretics, appear to
be associated with a significant decrease in risk of fractures. Diabetes mellitus type II has been linked to increased risk of fractures
despite the increased bone mineral density. Insulin has an anabolic effect on bone but increased blood glucose levels are associated
with increased urinary calcium loss, resulting in a negative calcium balance. It’s necessary to investigate bone metabolism in patients
with hyper secretion of corticosteroids (Cushing syndrome). In patients who have been diagnosed as having autoimmune diseases
and especially rheumatoid arthritis, the incidence of osteoporotic fractures was found to be increased. Osteoporosis in rheumatoid
arthritis is characterized by a complexity of risk factors including inflammation, immobilization and use of corticosteroids. Proton
pump inhibitors are the treatment of choice for acid reflux. Its long-term use is associated with increased hip fracture risk. Patients
with hyperthyroidism have an increased bone turnover, leading to a negative bone balance.The clinical consequences are decreased
bone mineral density and increased fracture risk.
Keywords: Comorbidity, Osteoporosis, Depression, Chronic cardiac failure, Diabetes mellitus type II, Autoimmune diseases, Acid reflux,
Hyperthyroidism-hypothyroidism
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Χρόνια κατάθλιψη και κίνδυνος οστεοπορωτικού
κατάγματος
Η κατάθλιψη αποτελεί τη συχνότερη ψυχική διαταραχή, παρουσιάζεται με ποικίλες κλινικές μορφές και
προκαλεί σοβαρή μείωση της λειτουργικής ικανότητας
των ασθενών [1]. Ένα στα δέκα άτομα θα νοσήσει από
κατάθλιψη κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του
και το 6% περίπου του γενικού πληθυσμού πάσχει
από κατάθλιψη [2]. Έχει διαπιστωθεί ότι στη διάρκεια
της ζωής τους στο 20% των γυναικών και στο 12%
των ανδρών θα εμφανιστεί καταθλιπτικό επεισόδιο.
Τα αίτια δεν είναι σαφή, αλλά φαίνεται ότι οι ορμονικοί
παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας όσο και
κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης [2]. Η κατάθλιψη
μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία (από 1570 χρόνων) όμως είναι συχνότερη μετά την ηλικία των
50 ετών. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει παρατηρηθεί
να εκδηλώνεται όλο και συχνότερα και στην εφηβική
ηλικία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή. Τα καταθλιπτικά επεισόδια σ’ αυτές τις ηλικιακές ομάδες έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη χρήση αλκοόλ ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών [3].
Πολλές κλινικές μελέτες υποστηρίζουν τη συσχέτιση κατάθλιψης και χαμηλής οστικής πυκνότητας με
αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων [4,5]. Οι Yirmoya και Bad το 2009 σε μετανάλυση στην οποία χρησιμοποίησαν 23 μελέτες που
συνέκριναν συνολικά 2327 ασθενείς με κατάθλιψη με
21141 μάρτυρες διαπίστωσαν χαμηλότερη BMD
στους ασθενείς με κατάθλιψη ιδιαίτερα στις γυναίκες
[6]. Οι Wu και συν. σε μετανάλυση που χρησιμοποίησαν 6 case-controlled και 8 cross-sectional μελέτες
διαπίστωσαν σημαντικά χαμηλότερη BMD στην ΟΜΣΣ
στους ασθενείς με κατάθλιψη συγκριτικά με τους μάρτυρες [7]. Από κλινικές μελέτες προκύπτει ότι η συνύπαρξη κατάθλιψης και οστεοπόρωσης σε ηλικιωμένους ασθενείς οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η
μειωμένη δραστηριότητα και κινητικότητα, το κάπνισμα, η αυξημένη πρόσληψη αλκοόλ καθώς επίσης και
βιολογικοί παράγοντες όπως τα αυξημένα επίπεδα
κορτιζόλης, προφλεγμονωδών κιτταροκινών οδηγούν
σε μειωμένη οστική μάζα [8-9]. Στην αιτιοπαθογένεια
της συσχέτισης μεταξύ οστεοπορωτικών καταγμάτων
και της χορήγησης αντικαταθλιπτικών φαρμάκων δεν
πρέπει να ξεχνάμε την υπονατριαιμία που αυτά προκαλούν η οποία αυξάνει τον κίνδυνο των πτώσεων.
Συμπερασματικά, στους ασθενείς με καταθλιπτική
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διαταραχή λόγω πιθανής συσχέτισης των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων με την ανάπτυξη οστεοπόρωσης
και την εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι
απαραίτητο:
1. να περιορίζεται η χορήγηση των αντικαταθλιπτικών
φαρμάκων στο αναγκαίο για τα συμπτώματα που
χορηγούνται χρονικό διάστημα. Να ρυθμίζεται προσεκτικά η δοσολογία για την αποφυγή παρενεργειών όπως υπνηλία, βραδυκαρδία, ορθοστατική υπόταση που αυξάνουν τον κίνδυνο των πτώσεων
2. να εκτιμώνται όλοι οι πιθανοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη οστεοπόρωσης και να γίνεται προσπάθεια διόρθωσης όπως η διακοπή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, η αύξηση της
περιεκτικότητας της δίαιτας σε γαλακτοκομικά προϊόντα και η χορήγηση συμπληρώματος ασβεστίου,
η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D
με αποφυγή της μη έκθεσης στο ηλιακό φως και τη
χορήγηση συμπληρώματος της, η αποφυγή μη
άσκησης και απουσίας φυσικής δραστηριότητας, η
αποφυγή της μακροχρόνιας χορήγησης φαρμάκων
που αυξάνουν την απώλεια οστικής μάζας κ.ά.

Υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια και
οστεοπορωτικός καταγματικός κίνδυνος
Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η κύρια αιτία νοσηλείας σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο καταγματικός κίνδυνος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σύμφωνα με κλινικές μελέτες μπορεί να είναι 4
φορές υψηλότερος. Ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς εμφανίζουν συχνά οστεοπόρωση και κατάγματα
εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων 25(ΟΗ)D3, του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, της λήψης
ηπαρίνης, της νεφρικής ανεπάρκειας, της λήψης διουρητικών της αγκύλης και της μακροχρόνιας λήψης
κορτικοστεροειδών και ανοσοκατασταλτικών [10]. Σε
ότι αφορά την αρτηριακή υπέρταση, η νόσος συνδέεται με αυξημένο καταγματικό κίνδυνο ακόμη και πάνω από 6 έτη μετά τη διάγνωση. Η 25(ΟΗ)D3 είναι δεδομένο ότι δρα προστατευτικά στην αρτηριακή υπέρταση και αντιστρόφως τα χαμηλά επίπεδα 25(ΟΗ)D3,
συνδέονται με τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης [10].
Στην παθογένεια της καρδιακής ανεπάρκειας εμπλέκονται νευροορμονικοί, ανοσολογικοί και μεταβολικοί μηχανισμοί [11]. Στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
παρατηρείται ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και του συστήματος ρενίνης-αγγει-
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οτενσίνης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αιματική
ροή στους νεφρούς και στα άλλα όργανα. Η αύξηση
της ρενίνης έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση της κυκλοφορίας των ορμονών του stress (αγγειοτενσίνη ΙΙ, αλδοστερόνη και νοραδρεναλίνη). Επίσης ανοσολογικός
μηχανισμός οδηγεί στην αύξηση κυκλοφορούντων κυτταροκινών και των υποδοχέων τους [12]. Επίσης οι
ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσσουν αξιοσημείωτη μυϊκή ατροφία αφενός μεν λόγω
της μειωμένης κινητικότητας, αφετέρου λόγω των μεταβολικών διαταραχών, που οδηγούν σε καχεξία [13].
Μερικά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη
θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων έχουν αρνητική ή θετική επίδραση στον οστικό μεταβολισμό
[14]. Η ηπαρίνη ελαττώνει κυρίως την οστική παραγωγή. Βρέθηκε ότι η ηπαρίνη ελαττώνει την οστική πυκνότητα στο ισχίο κατά 5-10% [14]. Η βαρφαρίνη μειώνει την πηκτικότητα του αίματος, αναστέλλοντας την
εξαρτώμενη από τη βιταμίνη Κ γ-καρβοξυλίωση των
παραγόντων ΙΙ, VII, IX και X. Με παρόμοιο τρόπο αναστέλλει τη γ-καρβοξυλίωση της οστεοκαλσίνης. Η
οστεοκαλσίνη συντίθεται κυρίως από τους οστεοβλάστες και με την καρβοξυλίωση αποκτά μοριακές ιδιότητες κατάλληλες για να συνδεθεί με τον υδροξυαπατίτη, ώστε να ευοδώσει τη μετάλλωση του οστού.
Η μη καρβοξυλιωμένη οστεοκαλσίνη δεν μπορεί να
συνδεθεί αποτελεσματικά στα οστά [15]. Επίσης μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς, που λάμβαναν βαρφαρίνη, είχαν χαμηλότερη οστική πυκνότητα σε σχέση
με τους μάρτυρες και η μακροχρόνια χρήση βαρφαρίνης συσχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο σπονδυλικών και πλευρικών καταγμάτων [16].
Η δακτυλίτιδα πιθανόν να μειώνει τον καταγματικό
κίνδυνο. Σε πληθυσμιακή εθνική φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη έγινε σύγκριση 124.655 ασθενών που
έπαθαν κάταγμα στη διάρκεια του 2000 με 373.962
υγιείς. Ο κίνδυνος για οποιοδήποτε κάταγμα ήταν αυξημένος σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σε
ασθενείς που έπαιρναν αμιοδαρόνη. Αντίθετα οι
ασθενείς που έπαιρναν διγοξίνη είχαν μειωμένο κίνδυνο κατάγματος. Τα άλλα αντιαρρυθμικά φάρμακα
δεν είχαν επίδραση στον καταγματικό κίνδυνο [17].
Οι β-αναστολείς έχει δειχθεί ότι διεγείρουν την οστική παραγωγή και αναστέλλουν την οστική απορρόφηση. Οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει αύξηση της
οστικής πυκνότητας και ελάττωση του καταγματικού
κινδύνου για τους λήπτες β-αναστολέων [18].
Τα διουρητικά της αγγύλης αυξάνουν την απώλεια

ασβεστίου μειώνοντας την επαναρρόφηση του στην
αγγύλη του Henle. Το αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου
έχει συσχετισθεί με μείωση της οστικής πυκνότητας
και αύξηση του καταγματικού κινδύνου σε αρκετές
μελέτες [19]. Η δράση των διουρητικών της αγγύλης
είναι αντίθετη με τα θειαζιδικά διουρητικά, τα μειώνουν την απέκκριση ασβεστίου και μπορεί να αυξήσουν την οστική πυκνότητα [14].
Τα νιτρώδη δρουν μέσω της αύξησης των επιπέδων
μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), το οποίο επιβραδύνει
το ρυθμό οστικής ανακατασκευής και ελαττώνει την
οστική απώλεια. Η μακροχρόνια λήψη νιτρογλυκερίνης
έχει συσχετισθεί με αύξηση της οστικής πυκνότητας
και ελάττωση του καταγματικού κινδύνου [14].
Οι στατίνες, που δρουν μέσω της αναστολής της
HMG-CoA αναγωγάσης έχουν συσχετισθεί από κάποιες μελέτες με αύξηση της οστικής πυκνότητας και
ελάττωση του καταγματικού κινδύνου. Σε μετα-ανάλυση μελετών παρατήρησης βρέθηκε ότι η λήψη στατινών σχετίζεται με ελάττωση του κινδύνου κατάγματος ισχίου [14].
Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης παίζει σημαντικό ρόλο στον οστικό μεταβολισμό. Είναι γνωστό ότι
η αγγειοτενσίνη ΙΙ ευοδώνει τη διαφοροποίηση και
ενεργοποίηση των οστεοκλαστών και επομένως την
οστική απορρόφηση. Συγκεκριμένα η αγγειοτενσίνη
ΙΙ αυξάνει την έκφραση του RANKL στους οστεοβλάστες με συνέπεια την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών. Αυτές οι επιδράσεις της αγγειοτενσίνης ΙΙ περιορίζονται με τη χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι σε αγγειοτενσίνη ΙΙ [20-21]. Η χορήγηση σπειρονολακτόνης έχει
επίσης συσχετισθεί με ελάττωση του καταγματικού
κινδύνου σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου δε
φαίνεται επίσης να έχουν ιδιαίτερη επίδραση στον καταγματικό κίνδυνο, αλλά τα υπάρχοντα δεδομένα κρίνονται επισφαλή για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων [14].
Παρόλο που με τα σημερινά δεδομένα κρίνονται
για πολλά από τα προαναφερθέντα φάρμακα ανεπαρκή προς εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και οι τυχαιοποιημένες μελέτες είναι ελάχιστες, κρίνεται ότι
παρέχουν μια πρώτη εικόνα για την επίδραση των συχνά χρησιμοποιούμενων καρδιολογικών φαρμάκων
στον οστικό μεταβολισμό. Η γνώση αυτή θεωρείται
ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην κλινική πράξη, π.χ.
θα μπορούσε να εξηγήσει πιθανή «αστοχία» αντι-οστεOστούν 45
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οπορωτικής αγωγής σε ασθενείς με οστεοπόρωση
και κολπική μαρμαρυγή υπό αγωγή με αμιοδαρόνη
και ηπαρίνη, ή σε ασθενή με οστεοπόρωση και αρτηριακή υπέρταση θα προκρίναμε τη χορήγηση θειαζιδικού διουρητικού παρά διουρητικού της αγγύλης.

Σσακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ και κίνδυνος
οστεοπορωτικού κατάγματος
O σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ και η οστεοπόρωση είναι κοινές αλλά πολύπλοκες παθήσεις με τεράστια
επίπτωση στο κόστος υγείας παγκοσμίως. Πολλαπλές
μελέτες έχουν καταδείξει αυξημένο καταγματικό κίνδυνο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ παρά το γεγονός ότι η οστική πυκνότητά τους είναι φυσιολογική ή/και αυξημένη, πιθανότατα στα πλαίσια του
αυξημένου σωματικού βάρους [22]. Συγκεκριμένα οι
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ παρουσιάζουν έως και 38% αύξηση του κινδύνου εμφάνισης
καταγμάτων ισχίου [23]. Η περαιτέρω ανάλυση των μελετών αποδεικνύει ότι η αύξηση του καταγματικού κινδύνου παρουσιάζεται σε ασθενείς με εγκατεστημένο
υπό θεραπεία σακχαρώδη διαβήτη, ενώ οι ασθενείς
με πρωτοεμφανιζόμενο σακχαρώδη διαβήτη ή/και διαταραχή ανοχής της γλυκόζης παρουσιάζουν έως και
20% ελάττωση του καταγματικού κινδύνου. Συνεπώς
είναι πιθανό ότι τα αρχικά στάδια ινσουλινοαντίστασης
και σχετικής υπερινσουλιναιμίας ασκούν προστατευτικό ρόλο στα οστά μέσω της αναβολικής δράσης της
ινσουλίνης, ενώ στα προχωρημένα στάδια σακχαρώδη
διαβήτη τύπου ΙΙ υπάρχει αρνητική επίδραση στη σκελετική αντοχή [24,25]. Επιπλέον , ο εγκατεστημένος
σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ αυξάνει τον κίνδυνο
πτώσεων και τραυματισμών, από τις επιπλοκές όπως
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νευροπάθεια (ελάττωση
κινητικότητας), αγγειοπάθεια (ελαττωμένη αγγείωση
οστών) και ελαττωμένη οπτική οξύτητα λόγω διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας [26]. Άλλοι παράγοντες
που ασκούν αρνητική επίδραση στην οστική αντοχή
των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ είναι ο
αυξημένος ρυθμός οστικής απώλειας, η ελαττωμένη
πυκνότητα του φλοιώδους οστού, οι διαταραχές της
οστικής αρχιτεκτονικής, καθώς και η συσσώρευση των
τελικών προϊόντων προχωρημένης γλυκοσυλίωσης
[25]. Τέλος, η θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου
ΙΙ είναι δυνατόν να επιδράσει αρνητικά στην οστική αντοχή. Δυνητικά αρνητικό ρόλο έχουν οι θειαζολιδηνεδιόνες (ροσιγλιταζόνη, πιογλιταζόνη) μέσω της εκτροπής της διαφοροποίησης των αρχέγονων μεσεγχυμα46 Oστούν

τικών κυττάρων κυρίως σε λιποκύτταρα παρά σε οστεοβλάστες. Για τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά δισκία από
του στόματος δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία αναφορικά με τη σκελετική τους δράση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα μιας
μεγάλης μελέτης όπου καταγράφηκε σαφής διαφορά
στον αριθμό των πτώσεων μεταξύ ασθενών που ελάμβαναν ινσουλίνη και ασθενών που ελάμβαναν αντιδιαβητικά δισκία από του στόματος. Συγκεκριμένα,
παρατηρήθηκε πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος πτώσης
στους ασθενείς που ελάμβαναν ινσουλίνη σε σύγκριση με αυτούς που ελάμβαναν αγωγή από του στόματος [27]. Μια πιθανή ερμηνεία του αποτελέσματος αυτού είναι ότι οι ασθενείς που τίθενται σε αγωγή με ινσουλίνη συνηθέστερα εμφανίζουν πιο εξελιγμένη νόσο με παρουσία περισσοτέρων μακροχρόνιων επιπλοκών που προδιαθέτουν σε αυξημένο κίνδυνο πτώσεων
συγκριτικά με τους ασθενείς που λαμβάνουν αντιδιαβητικά δισκία.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα καθίσταται φανερό
ότι η συνύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη και μεταβολικής
οστικής νόσου αποτελεί συνήθη πραγματικότητα. Ιδιαίτερα για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ,
η παρουσία φυσιολογικής ή/και αυξημένης οστικής πυκνότητα BMD κατά τις μετρήσεις οστικής πυκνομετρίας
δε θα πρέπει να εφησυχάζει το θεράποντα ιατρό, καθώς
ο κίνδυνος κατάγματος εξακολουθεί να είναι αυξημένος.
Οι κλινικές συστάσεις για την κατηγορία αυτών των ασθενών περιλαμβάνουν [28]: α) τον αυστηρό έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης του αίματος, ο οποίος θα περιορίσει τόσο την εμφάνιση επιπλοκών της νόσου, όσο και τις επιπτώσεις της υπεργλυκαιμίας στον οστικό μεταβολισμό β)
τη χορήγηση φαρμακευτικών παραγόντων και κυρίως βιταμίνης D και ασβεστίου με βάση τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων και γ) την αναγνώριση των
παραγόντων κινδύνου που προδιαθέτουν σε πτώσεις και
την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων που αποβλέπουν στην
ελαχιστοποίηση αυτών, όπως η συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης και βελτίωσης της ισορροπίας, η διακοπή
ψυχοτρόπων φαρμακευτικών ουσιών, η συχνή αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας και η ασφαλής διαμόρφωσης
του χώρου διαβίωσης των ασθενών.

Οστική νόσος σε υπερλειτουργία των
επινεφριδίων – Σύνδρομο Cushing
Η παθογένεια της νόσου είναι πολυπαραγοντική
και ασαφής-αφορούν δράσεις στο οστούν άμεσες και
έμμεσες με αρνητικό αποτέλεσμα όχι μόνο στην οστι-
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κή πυκνότητα αλλά και στην αρχιτεκτονική, τη γεωμετρία, στη λειτουργία της “bone remodeling unit-BRU”
με τελικό αποτέλεσμα μειωμένη δύναμη-ισχύς του
οστού και κάταγμα [29]. Δράση των γλυκοκορτικοειδών σε κυτταρικό επίπεδο: τα γλυκοκορτικοειδή μειώνουν τον αριθμό και τη λειτουργία των οστεοβλαστών, αναστέλλουν των πολλαπλασιασμό των πρόδρομων κυττάρων της οστεοβλαστικής σειράς, μειώνουν έτσι την παραγωγή τους και παράλληλα αυξάνουν την απόπτωση των οστεοβλαστών. Τα γλυκοκορτικοειδή αυξάνουν την έκφραση του Receptor Activator of NF-Kappa B ligand (RANKL-L), και μειώνουν
την παραγωγή του διαλυτού «ανταγωνιστή» του, της
οστεοπροτεγερίνης με αποτέλεσμα αύξηση της οστεοκλαστογένεσης.
Τα γλυκοκορτικοειδή αναστέλλουν την απορρόφηση ασβεστίου από το έντερο, μειώνουν την επαναρρόφηση του ασβεστίου από τους νεφρούς- αποτέλεσμα αντίθετο και ανεξάρτητο από τη δράση της βιταμίνης D. Ασκούν αρνητική δράση στις γοναδοτροπίνες
(FSH και LH), αρνητική δράση στον άξονα αυξητικής
ορμόνης GH και ινσουλινοεξαρτώμενου αυξητικού
παράγοντα- insulin-like growth factor-1 (IGF-1).Καταβολική δράση των γλυκοκορτικοειδών στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών και στον μυϊκό ιστό έχει σαν αποτέλεσμα μυοπάθεια και μυϊκή αδυναμία περισσότερο
έκδηλη στους μυς της λεκάνης και τους εγγύς μυς
των κάτω άκρων. Αποτέλεσμα αύξηση των πτώσεων,
απώλεια της διέγερσης του οστού από τη μη φυσιολογική πλέον συσπαστική ικανότητα του μυ με αποτέλεσμα οστική απώλεια [29].
Κατά προσέγγιση 60-90% των ασθενών με ενδογενή υπερκορτιζολισμό έχουν μειωμένη οστική πυκνότητα και 30-70% αναπτύσσουν κατάγματα κυρίως
στη σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα κλινικά ευρήματα όπως πόνος, κύφωση, απώλεια ύψους. Αυτόματα κατάγματα σε μικρότερο βαθμό μπορεί να συμβούν
στα πλευρά, στα οστά της λεκάνης και στα μακρά
οστά. Ο βαθμός της καταγματικής νόσου σχετίζεται
με την ηλικία του ασθενούς κατά την έναρξη της νόσου, τη διάρκεια της νόσου και την ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24ωρου. Φαίνεται να υπάρχει ένας μηχανισμός απώλειας της ισχύος του οστού που σχετίζεται με ιδιότητες που έχουν σχέση με τη μικροαρχιτεκτονική του [29].
Η οστεοπόρωση στο σύνδρομο Cushing είναι αντιστρέψιμη, 6 μήνες από τη θεραπεία του υπερκορτιζολισμού τα επίπεδα της οστεοκαλσίνης αυξάνουν σε

φυσιολογικά επίπεδα αντανακλώντας την επάνοδο
της φυσιολογικής οστεοβλαστικής δραστηριότητας.
Παρόλα αυτά, η βελτίωση της οστικής πυκνότητας έρχεται λίγο αργότερα, σε 12-36 μήνες μπορεί να παρατηρηθεί αξιοσημείωτη αύξηση. Τόσο οι ασθενείς
με έναρξη της νόσου στην ενήλικο ζωή, όσο και σε
αυτούς με έναρξη στην παιδική ηλικία η οστική μάζα
επανέρχεται μέσα σε 2 χρόνια μερικώς αλλά όχι πλήρως στα αρχικά επίπεδα- η «ανάρρωση» αυτή του
οστού είναι βαθμιαία και μπορεί να χρειαστεί έως και
10 χρόνια. Ο μηχανισμός βελτίωσης της οστικής μάζας πιθανότατα είναι η διακοπή της «υπερδράσης»
των γλυκοκορτικοειδών στο σκέλος του οστικού σχηματισμού. Απαιτείται χορήγηση ασβεστίου έως
1500mg και βιταμίνης D 800 IU. Προσοχή στην απέκκριση ασβεστίου για την αποφυγή νεφρολιθίασης
(πρόληψη για μειωμένη διαιτητική πρόσληψη νατρίου).
Η χορήγηση θεραπείας υποκατάστασης σε άνδρες
και γυναίκες με υπογοναδισμό μπορεί να είναι ωφέλιμη. Η χορήγηση διφωσφονικών προκειμένου να μειώσουμε και το χρονικό διάστημα επαναφοράς της
οστικής πυκνότητας στα φυσιολογικά επίπεδα ενδείκνυται. Εφόσον οι ασθενείς με υπερέκκριση γλυκοκορτικοειδών βρίσκονται σε αυξημένο καταγματικό
κίνδυνο προτείνεται η έναρξη θεραπείας με διφωσφονικά σε Τ-score<-1SD.

Φλεγμονώδεις ρευματοπάθειες υπό θεραπεία
και οστεοπόρωση
Οι φλεγμονώδεις ρευματοπάθειες είναι αυτοάνοσα
νοσήματα άγνωστης αιτιολογίας που προσβάλλουν
όλες τις ηλικίες με υπεροχή το γυναικείο πληθυσμό
[30]. Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι μια ομάδα νοσημάτων με κύριο χαρακτηριστικό την ενεργοποίηση του
ανοσολογικού συστήματος κατά ιδίων στοιχείων του
οργανισμού υπό τη μορφή αυτοαντισωμάτων. Σε κυτταρικό επίπεδο η αυτοανοσία μπορεί να ορισθεί σαν
ένα κλινικό σύνδρομο, στο οποίο παρατηρούνται διεγερμένα Τ και Β λεμφοκύτταρα, τα οποία παράγουν
διάφορα πρωτεϊνικά μόρια που ονομάζονται κυτταροκίνες [31].
Οι κυτταροκίνες ανάλογα με τη λειτουργία τους διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει αναπτυξιακούς παράγοντες, η δεύτερη ανοσορρυθμιστικές κυτταροκίνες, η τρίτη προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες και η τέταρτη κατηγορία αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες που ελέγχουν (καταστέλλουν) τη
δράση των κυτταροκινών της προηγούμενης ομάδας.
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Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα προοδευτικά
εξελισσόμενο νόσημα του συνδετικού ιστού που χαρακτηρίζεται από υμενίτιδα, που οδηγεί σταδιακά στην
καταστροφή και παραμόρφωση των αρθρώσεων. Η
οστεοπόρωση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι επακόλουθο τριών σοβαρών παραγόντων: 1) της φλεγμονής, 2)της χορήγησης κορτικοστεροειδών και 3) της
ακινητοποίησης [32]. Στην οστική απώλεια που παρατηρείται στα αυτοάνοσα νοσήματα κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες διαμέσου του συστήματος της οστεοπροτεγερίνης (OPG),
γνωστού σαν συνδέσμου του ενεργοποιητή του πυρηνικού παράγοντα NF-kb ligand (RANKL) [33-34].
Οι στοχευμένες θεραπείες με βιολογικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, διαπιστώθηκε ότι βελτιώνουν την κλινική εικόνα, τη λειτουργική
ικανότητα, των δεικτών ποιότητας ζωής των ασθενών,
ενώ παράλληλα αναστέλλουν ή επιβραδύνουν και τις
οστικές αρθρικές διαβρώσεις [35]. Η ταυτόχρονη αγωγή με αντιοστεοπορωτικά φάρμακα επιβλήθηκε σχεδόν
από την αρχή της θεραπείας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα γιατί ο κίνδυνος κατάγματος είναι αυξημένος. Χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν καλσιτονίνη, ασβέστιο
και βιταμίνη D, αργότερα διφωσφονικά και τα τελευταία
χρόνια τεριπαρατίδη με βάση τις συστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας (2010).Ο στόχος είναι διπλός: πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης
από κορτικοστεροειδή και θεραπεία της οστικής απώλειας που οφείλεται στη συστηματική φλεγμονή [30].
Η οστική απώλεια και η εμφάνιση οστεοπόρωσης
σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο είναι
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μια σειράς παραγόντων
όπως: α) διαταραχές των ορμονών και άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τον οστικό μεταβολισμό,
β) παράγοντες που έχουν ή δεν έχουν να κάνουν με
το αυτοάνοσο νόσημα (χρόνια φλεγμονή, πόνο, ακινητοποίηση) και γ) τη χορήγηση φαρμάκων για την αντιμετώπιση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου
(κορτικοστεροειδή, ανοσοτροποποιητικά) [36-37]. Στη
συστηματική προσβολή όπως νεφρίτιδα, προσβολή
ΚΝΣ, προσβολή πνευμόνων κλπ χρειάζονται υψηλές
δόσεις κορτικοειδών κυρίως ενδοφλέβιες ώσεις αλλά
και δοσολογίες μεγαλύτερες του 1 mg/Kg βάρους
σώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και συντήρηση
με χαμηλές δόσεις εφόρου ζωής. Από το Αμερικανικό
Κολλέγιο ρευματολογίας το 2010 υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτροπή εμφάνισης αλλά
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και θεραπείας οστεοπόρωσης. Οι συστάσεις βασίζονται εν μέρει στο FRAX και στο συνολικό προφίλ κινδύνου εμφάνισης κατάγματος και όχι αποκλειστικά
στο Τ-score. To ζολεδρονικό οξύ και η τεριπαρατίδη
αποτελούν νέες συνιστώμενες θεραπείες [30].
Στην αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα δεν υπάρχουν
διαβρώσεις, δεν χρησιμοποιούνται κορτικοειδή, αλλά το
μοντέλο της φλεγμονής και η έλλειψη κίνησης επάγουν
την οστική απώλεια. Η χρήση βιολογικών παραγόντων
βελτίωσε σημαντικά την οστική πυκνότητα και στο ισχίο
και στη σπονδυλική στήλη. Η θεραπεία ακολουθεί τους
κανόνες της πρωτοπαθούς οστεοπόρωσης. Τα διφωσφονικά χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο σαν αντιοστεοπορωτικά
αλλά με αντιφλεγμονώδη και παυσίπονη δράση [30].
Στο συστηματικό σκληρόδερμα η φλεγμονή, η ακινησία, οι συγκάμψεις, η χρήση ανοσοτροποποιητών,
η προσβολή οργάνων επιβάλλουν ευθύς εξ’αρχής
συγχορήγηση αγωγής προφύλαξης και θεραπείας
οστεοπόρωσης [30].
Τα φάρμακα που χορηγήθηκαν και συνεχίζουν να χορηγούνται στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση των αυτοάνοσων νοσημάτων είναι τα διφωσφονικά, η τεριπαρατίδη,
το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Υπάρχει αναφορά για χρήση
του Denosumab στην οστεοπόρωση της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας με καλά αποτελέσματα. Τα διφωσφονικά ενοχοποιήθηκαν για την εμφάνιση άτυπων καταγμάτων χαμηλής ενέργειας υποτροχαντηρίων ή της διάφυσης του
μηριαίου σε οστεοπορωτικούς ασθενείς με χρόνια λήψη
διφωσφονικών και ειδικά αλενδρονάτης [38-39]. Άλλοι
κίνδυνοι από τη χρήση διφωσφονικών έχουν αναφερθεί
όπως γαστρεντερικές διαταραχές, οισοφαγίτιδα, καρκίνος του οισοφάγου, οστεονέκρωση γνάθου, μυοσκελετικοί πόνοι, κολπική μαρμαρυγή, παροδική υπασβεστιαιμία σε ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό [40]. Η συγχορήγηση με άλλα αντιρευματικά φάρμακα έχει τις συνέπειες από τη χρήση της πολυφαρμακίας
κυρίως από το γαστρεντερικό, τους νεφρούς και το ήπαρ.
Γι’ αυτό θα πρέπει να παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η βελτίωση αλλά και η εφαρμογή των
οδηγιών αυτών θα μειώσουν ουσιαστικά τον κίνδυνο καταγμάτων βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, την ανικανότητα, το οικονομικό κόστος και τη θνητότητα [41].

Μακρόχρονη αντιοστεοπορωτική αγωγή σε
ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι συμπτωματική στο 5-25% των ασθενών, παρουσιάζει ευρεία
γεωγραφική κατανομή και συσχετίζεται με διαιτητι-
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κούς παράγοντες (λιπαρά γεύματα, αλκοόλ), την παχυσαρκία και το κάπνισμα [42]. Φάρμακο εκλογής είναι η μακροχρόνια χορήγηση αναστολέων αντλίας
πρωτονίων. Η αποδέσμευση του ασβεστίου από το
προσλαμβανόμενο καρβονικό ασβέστιο και επομένως
η ικανότητα απορρόφησής του μειώνεται όσο αυξάνεται το pH στο γαστρικό υγρό. Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων ανταγωνίζονται την αντλία υδρογόνου-καλίου, μέσω της αδενοσίνης τριφωσφατάσης
(ATP), που βρίσκεται στα τοιχωματικά κύτταρα του
στομάχου, μειώνοντας έτσι κατά 97% την παραγωγή
όξινου γαστρικού υγρού δηλαδή προκαλούν pH αλκαλικό, το οποίο δεν ευνοεί την απορρόφηση ασβεστίου [43-44].Οπως είναι γνωστό η μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος ισχίου ή σπονδύλων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Αυτό οδηγεί σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και αύξηση της οστικής απορρόφησης από τους οστεοκλάστες.
Τα αποτελέσματα των μελετών αναφορικά με την
επίδραση της μακροχρόνιας χρήσης αναστολέων της
αντλίας πρωτονίων στην οστική πυκνότητα και στον
κίνδυνο καταγμάτων ισχίου δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα. Σε προοπτική μελέτη 79.899 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση
της μακροχρόνιας χρήσης αναστολέων της αντλίας
πρωτονίων και αύξηση του κινδύνου κατάγματος ισχίου κατά 35% [44]. Η μελέτη Vestergaard (1996-2000)
είχε σαν σκοπό να εξετάσει τον κίνδυνο κατάγματος
στους χρήστες αναστολέων της αντλίας πρωτονίων.
Βρέθηκε ότι μόνο όσοι έκαναν χρήση αναστολέων
της αντλίας πρωτονίων (PPIs) μέσα στον τελευταίο
χρόνο είχαν 45% αυξημένο κίνδυνο κατάγματος ισχίου [45]. Πρέπει να σταθμίζεται η ωφέλεια από τα PPIs
σε σχέση με τον πιθανό κίνδυνο για οστεοπορωτικά
κατάγματα. Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων πρέπει να συνταγογραφούνται στη χαμηλότερη δυνατή
δόση και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Πριν από τη χρόνια χορήγησή τους πρέπει να γίνεται
έλεγχος για ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η προφυλακτική χορήγησή τους πρέπει να διακόπτεται όταν
παύει ο παράγοντας κινδύνου (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού). Είναι απαραίτητο να γίνονται εξετάσεις για τη ρύθμιση του ασβεστίου και του μαγνησίου και προσδιορισμός του ασβεστίου στα ούρα 24ωρου. Τέλος, προσδιορισμός της
25(ΟΗ)D3 και ρύθμιση επί ανεπάρκειας και αντικατάσταση του ανθρακικού με κιτρικό ασβέστιο που δεν

επηρεάζεται η απορρόφησή του από το pH του στομάχου [44].
Κύρια στην ταχεία απώλεια της οστικής μάζας σε
ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, όπως
αυτή εκτιμάται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας
με τη μέθοδο DEXA στην ΟΜΣΣ και στο ισχίο και των
βιοχημικών δεικτών οστικής εναλλαγής, απαιτείται άμεση αντιμετώπιση με την κατάλληλη παρέμβαση στους
παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν.
Απαιτείται επαρκής χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης
D σε συνδυασμό με αντιοστεοπορωτική αγωγή με αντικαταβολικά ή αναβολικά σκευάσματα. Λόγω της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης πρέπει να εξαιρεθεί
η χορήγηση διφωσφονικών από του στόματος [46].
Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς
με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι:
1) χορήγηση διφωσφονικών ενδοφλεβίως, όπως ιμπαδρονάτη κάθε τρίμηνο ή 5 mg ζολεδρονικού οξέως εφάπαξ ετησίως
2) χορήγηση ρανελικού στροντίου, που συνδυάζει αντικαταβολική και αναβολική δράση με προσοχή γιατί
μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες από το γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. γαστρίτιδα)
3) χορήγηση ραλοξιφαίνης με ευνοϊκή επίδραση σχετικά με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού και μη
αύξηση στην πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου ενδομητρίου- απαιτείται προσοχή σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου θρομβοεμβολικής νόσου
4) σε περιπτώσεις με ταχεία οστική απώλεια ιδιαίτερα
παρουσία παραγόντων κινδύνου για οστεοπόρωση,
δηλαδή αυξημένο κίνδυνο κατάγματος, πρέπει να
σκεφτούμε τη χορήγηση παραθορμόνης αφού
πρώτα αποκλείσουμε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.

Θεραπεία καταστολής στη θυρεοειδική νόσο
σε ασθενείς με οστεοπόρωση
Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί τον μεγαλύτερο ενδοκρινή αδένα στον ανθρώπινο οργανισμό. Η κύρια
αποστολή του έγκειται στην παραγωγή θυρεοειδικών
ορμονών (Τ4 και Τ3), οι οποίες ασκούν πολλαπλές
δράσεις σε σειρά λειτουργιών του ανθρώπου. Η λειτουργία του θυρεοειδούς πραγματοποιείται χάρη στην
αρμονική συνεργασία μεταξύ υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς και περιφερικών ιστών. Ειδικότερα
το τριπεπτίδιο TRH το οποίο παράγεται στον υποθάλαμο ευοδώνει την έκκριση της TSH από τα θυρεοειδοτρόφα κύτταρα του προσθίου λοβού της υπόφυσης.
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Στη συνέχεια η TSH ευοδώνει όλα τα στάδια της σύνθεσης και απελευθέρωσης των θυρεοειδικών ορμονών. Τέλος, οι θυρεοειδικές ορμόνες, πέρα από τη
δράση τους στην περιφέρεια ασκούν ανασταλτική
δράση στη σύνθεση και απελευθέρωση της TSH και
TRH, κλείνοντας έτσι το κύκλωμα [47].
Αναφορικά με τη δράση των θυρεοειδικών ορμονών στο σκελετό, αυτές αφορούν τόσο στους οστεοβλάστες και οστεοκλάστες όσο και στα χονδροκύτταρα, ιδίως στο επίπεδο του συζευκτικού χόνδρου. Αναφορικά με τους οστεοβλάστες η Τ3 ασκεί ευοδωτική
δράση στη διαφοροποίηση και λειτουργικότητα των
οστεοβλαστών, ενώ η δράση της στους οστεοκλάστες
είναι κυρίως έμμεση, μέσω αύξησης της ιντερλευκίνης
6 και της προσταγλανδίνης-2 από τους οστεοβλάστες.
Τα τελευταία χρόνια περιγράφηκαν λειτουργικοί υποδοχείς TSH στα οστικά κύτταρα, με τα περισσότερα
δεδομένα να καταλήγουν ότι η TSH αυξάνει την οστεοβλαστική και περιορίζει την οστεοκλαστική λειτουργία, ιδίως υπό συνθήκες ευθυρεοειδισμού και σε καταστάσεις αυξημένου ρυθμού οστικής εναλλαγής. Σε
κάθε περίπτωση οι δράσεις της Τ3 κυριαρχούν [48].
Σε ασθενείς με διαταραχή της θυρεοειδικής λειτουργίας πρωταρχικός στόχος είναι η αποκατάσταση
του ευθυρεοειδισμού, η αποκατάσταση του ελλείμματος πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D καθώς και
η προσπάθεια μείωσης των πτώσεων.
1) Ενεργός υπερθυρεοειδισμός οδηγεί σε οστεοπόρωση και κατάγματα.
Οι αλλαγές της οστικής πυκνότητας μπορεί να είναι
-ή όχι- αναστρέψιμες με τη θεραπεία. Οι αλλαγές αυτές
του οστικού μεταβολισμού αποδίδονται στο αρνητικό
ισοζύγιο του ασβεστίου και του φωσφόρου, στην ελάττωση της παραθορμόνης PTH και της βιταμίνης D,
στην υπερασβεστιουρία. Ο κλινικός υπερθυρεοειδισμός (κατεσταλμένη TSH με υψηλές Τ3, Τ4) αυξάνει
το ρυθμό της οστικής εναλλαγής, οδηγώντας σε καθαρή απώλεια οστού μετά από κάθε κύκλο οστικής
ανακατασκευής [49]. Η μείωση της οστικής πυκνότητας
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στους υπερθυρεοειδικούς ασθενείς ποικίλλει από 1020%, αυξάνοντας τον καταγματικό κίνδυνο, από τα
πρώτα πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση του υπερθυρεοειδισμού. Η αναστρεψιμότητα της οστικής απώλειας
με τη θεραπεία δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. Τα
αποτελέσματα πολλών μελετών εμφανίζουν μεγάλη
ποικιλία. Μεταανάλυση 25 εργασιών έδειξε ότι η BMD
αποκαθίσταται μετά τη διόρθωση του υπεθυρεοειδισμού και σε χρονικό διάστημα 1-4 χρόνια [50].Το ιστορικό υπερθυρεοειδισμού είναι παράγοντας κινδύνου
για κάταγμα στο ισχίο και αργότερα στη σπονδυλική
στήλη και συσχετίζεται με μη πλήρη αποκατάσταση της
οστικής απώλειας μετά τη θεραπεία. Ο καταγματικός
κίνδυνος φαίνεται να αυξάνει βραχύχρονα, με μείωση
του καταγματικού κινδύνου με την αποκατάσταση του
ευθυρεοειδισμού [49]. Η θεραπεία της οστικής νόσου
στον υπερθυρεοειδισμό περιλαμβάνει τη χορήγηση
των αντιθυρεοειδικών φαρμάκων, του ραδιενεργού
ιωδίου καθώς και την προσθήκη επαρκούς ποσότητας
ασβεστίου και βιταμίνης D.
2) Υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός (ενδογενής ή
εξωγενής). O υποκλινικός υπερθυρεοειδισμός ορίζεται
ως η καταστολή της TSH με φυσιολογικές τιμές θυρεοειδικών ορμονών. Προκαλεί μείωση της οστικής πυκνότητας, κυρίως στο συμπαγές οστούν σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Δεν έχει διευκρινισθεί αν υπάρχει αυξημένος ρυθμός καταγμάτων [48]. Όλοι οι υπερθυρεοειδικοί ασθενείς και ιδιαίτερα οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων
πρέπει να εκτιμώνται για οστεοπόρωση και να υποβάλλονται σε ανάλογη θεραπεία εφόσον χρειάζεται.
3) Σε περίπτωση καταστολής της TSH σε ασθενείς
με καρκίνο θυρεοειδούς και οστική απώλεια, η θεραπεία με διφωσφονικά συνοδεύεται με ευνοϊκά αποτελέσματα [51].
4) Επαρκής θεραπεία υποκατάστασης του υποθυρεοειδισμού με διατήρηση της TSH σε φυσιολογικά επίπεδα είναι αναγκαία. Η θεραπεία του υποκλινικού υποθυρεοειδισμού δεν μειώνει την οστική πυκνότητα [52].
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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.
Oστούν 53

Π ΡΟΣΕΧΕΙΣ
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Organising Secretariat:
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Grecotel Olympia Riviera, Κυλλήνη
Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών
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Website: www.brsoc.org.uk/brsbors2013
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