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Ο ρόλος της βιταμίνης D στη ρευματοειδή
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1

Περίληψη
Κατά την τελευταία δεκαετία σημαντικές γνώσεις έχουν αποκτηθεί σχετικά με τον ρόλο της βιταμίνης D στην σκελετική υγεία και σε αλλα
νοσήματα. Η βιταμίνη D είναι ένας ισχυρός ρυθμιστής της ομοιόστασης του ασβεστίου αλλά μπορεί να έχει και ανοσοτροποποιητικές
ιδιότητες. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D έχει συσχετισθεί με την εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια
αυτοάνοση νόσος άγνωστης αιτιολογίας. Μειωμένη πρόσληψη βιταμίνης D έχει συνδεθεί με αυξημένη ευαισθησία στην εμφάνιση ρευματοειδούς αρθρίτιδας και η ανεπάρκεια της έχει βρεθεί να σχετίζεται με τη δραστηριότητα της νόσου σε ασθενείς με ρευματοειδή
αρθρίτιδα. Φαίνεται ότι η έλλειψη βιταμίνης D είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και μπορεί να συνδέεται
με τη σοβαρότητα της νόσου. Βιταμίνης D μπορεί να χρειαστούν τόσο για την πρόληψη και τη θεραπεία της οστικής απώλειας και για την
ανακούφιση του πόνου σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ο στόχος ήταν να αξιολογηθούν τα επίπεδα βιταμίνης D σε ασθενείς με
ρευματοειδή αρθρίτιδα και οι σχέσεις μεταξύ της βιταμίνης D και της ενεργότητας της νόσου.
Λέξεις κλειδιά: Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Βιταμίνη D, Δραστηριότητα νόσου

Τhe role of vitamin D in rheumatoid arthritis
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Summary
Over the past decade significant knowledge gained into the role of vitamin D in skeletal health and other disease. Vitamin D is a
potent regulator of calcium homeostasis and may have immunomodulatory effects. Vitamin D deficiency has been shown to be
correlated with the appearance of autoimmune diseases. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease of unknown etiology.
Decreased vitamin D intake has been linked to increased susceptibility to the development of rheumatoid arthritis and vitamin D deficiency has been found to be associated with disease activity in patients with rheumatoid arthritis. It seems that vitamin D deficiency
is highly prevalent in patients with rheumatoid arthritis and may be linked to disease severity. Vitamin D supplementation may be
needed for both the prevention and treatment of bone loss and for pain relief in patients with rheumatoid arthritis. The objective was
to assess vitamin D status in patients with rheumatoid arthritis and the relationship between vitamin D and disease activity.
Keywords: Rheumatoid arthritis, Vitamin D, Disease activity

Στην ανασκόπησή μας αυτή θα ασχοληθούμε με
τα παρακάτω σημαντικά στην κλινική καθημερινή πράξη ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της βιταμίνης D ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ):
1. Έχει η βιταμίνη D ρόλο παθογενετικό στην εμφάνιση ΡΑ;
2. Διαφέρουν τα επίπεδα της βιταμίνη D από τα επίπεδα
των ομάδων των μαρτύρων με τις οποίες συγκρίθηκαν;

3. Σχετίζονται τα επίπεδα της βιταμίνη D με τον κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ;
4. Σχετίζονται τα επίπεδα της βιταμίνη D με τη δραστηριότητα της ΡΑ;
5. Σχετίζονται τα επίπεδα της βιταμίνη D με τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και οστεοπόρωσης στους
ασθενείς με ΡΑ;
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6. Προσφέρει η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνη
D στην θεραπεία των ασθενών με ΡΑ;
Πριν ασχοληθούμε με τα ερωτήματα αυτά θεωρήσαμε αναγκαίο να αναφερθούμε επιγραμματικά στην
επίδραση της βιταμίνης D στη λειτουργία του ανοσιακού συστήματος, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητός ο πιθανός ρόλος της στην αιτιοπαθογένεια
και την ενεργότητα της ΡΑ.Υποδοχείς της βιταμίνης
D εκφράζονται στα ενεργοποιημένα Τ και Β λεμφοκύτταρα [1,2]. Τα Β λεμφοκύτταρα έχουν την ικανότητα τοπικής παραγωγής 1,25(OH)2D3 [3]. Η επίδραση
της βιταμίνης D στους υποδοχείς στα Β λεμφοκύτταρα
μπορεί να οδηγήσει σε καταστολή του πολλαπλασιασμού τους και τη διαφοροποίησή τους σε πλασματοκύτταρα (που παράγουν τα αντισώματα) και σε μνημονικά Β λεμφοκύτταρα [4].
Έχει αναφερθεί ότι ο ενεργός της μεταβολίτης 1,25διϋδρο βιταμίνη D [1,25-(ΟΗ)2D3] αναστέλλει τη σύνθεση και τη δράση προσταγλανδινών [5], ενεργοποιεί
τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα [6] και έχει ανασταλτική επίδραση στην ωρίμανση και λειτουργία των
αντιγονοπαρουσιαστικών δενδριτικών κυττάρων [7].
Μετατοπίζει την ανοσιακή T βοηθητικών λεμφοκυττάρων-1 (Th1) απάντηση και Th17 (που σχετίζεται με την
IL-17) απάντηση που σχετίζονται με τη φλεγμονώδη
απάντηση προς την T βοηθητικών λεμφοκυττάρων-2
(Th2) απάντηση και προάγει τη λειτουργία των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων (Treg) [8-10]. Αναστέλλει τον
πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυττάρων και την απελευθέρωση των Th-1 προφλεγμονωδών κυτταροκινών
όπως της IL-2, IL-6, IL-12, IL-17, της ιντερφερόνης-γ
και του TNFα (παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α: TNFα) ενώ ευνοεί την παραγωγή των αντιφλεγμονωδών
κυτταροκινών IL-10 και IL-4 [11-14]. Η βιταμίνη D μειώνει επίσης την έκφραση των toll-like υποδοχέων (TLR)
TLR2 και TLR4 στα μονοκύτταρα περιορίζοντας την
αυτοανοσία [15]. Η ανεπάρκεια της σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα μπορεί να επηρεάσει την απάντηση
του ανοσιακού συστήματος και τη διαδικασία της ανοσιακής ανοχής [16]. Οι Prietl και συν-2010 διαπίστωσαν
ότι η χορήγηση σε υγιή άτομα συμπληρώματος βιταμίνηςD (140000 IU κατά την έναρξη της μελέτης και μετά
4 εβδομάδες) σχετίστηκαν με σημαντική αύξηση του
εκατοστιαίου ποσοστού των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της
ανοσιακής απάντησης [17]. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα
χαρακτηρίζεται από ανοσιακή T βοηθητικών λεμφοκυτ64 Oστούν

τάρων-1 (Th1) απάντηση και Th17 απάντηση που σχετίζονται με τη φλεγμονώδη απάντηση. Σχετίζεται με αυξημένη συσσώρευση των T βοηθητικών λεμφοκυττάρων-1 (Th1) στον αρθρικό υμένα και την παρουσία στον
ορό των ασθενών των προφλεγμονωδών κυτταροκινών
IL-2, IL-6, IL-7, IL-12, IL-15, IL-17, IL-18, IL-33, της ιντερφερόνης-γ και του TNFα, κ.ά. [18-24].

1. Έχει η βιταμίνη D ρόλο παθογενετικό στην
εμφάνιση ΡΑ;
Υπάρχουν αναφορές ότι η 1,25(OH)2D3 έχει την ικανότητα αναστολής της εισόδου τύπου ινοβλαστών κυττάρων στον αρθρικό υμένα, μείωσης της παραγωγής
προφλεγμονωδών (ενισχύουν τη φλεγμονή, όπως IL17, IL-22, TNFα) και αύξησης της παραγωγής αντιφλεγμονωδών (όπως IL-4) κυτταροκινών καθώς και μεταλλοπρωτεϊνασών (με καταστροφική επίδραση στον αρθρικό χόνδρο) σε ασθενείς με ΡΑ. Οι Laragione και
συν-2012 μελέτησαν την είσοδο τύπου ινοβλαστών
κυττάρων στον αρθρικό υμένα επιμύων με πειραματική
αρθρίτιδα (από πριστάνη) και ασθενείς με ΡΑ. Η καλσιτριόλη ανέστειλε σημαντικά την εισβολή των κυττάρων αυτών (κατά 54% στους επίμυες και 53% στους
ασθενείς με ΡΑ). Επίσης ανέστειλε την έκφραση της
μεταλλοπρωτεϊνάσης-1 (με καταστροφική επίδραση
στον αρθρικό χόνδρο) από την ιντερλευκίνη-1 (95%
στους επίμυες και 73,5% στους ασθενείς με ΡΑ) [25].
Επίσης οι Colin και συν-2010 μελέτησαν μονοπύρηνα
κύτταρα, CD4+CD45RO+ (μνημονικά) και
CD4+CD45RO- (μη μνημονικά) T λεμφοκύτταρα από
το περιφερικό αίμα ασθενών με πρόσφατης έναρξης
ΡΑ που δεν είχαν υποβληθεί ακόμη σε αντιρρευματική
θεραπεία, τα οποία ερέθισαν με anti-CD3/anti-CD28
παρουσία ή απουσία διαφόρων συγκεντρώσεων
1,25(OH) 2D 3, δεξαμεθαζόνης και συνδυασμού
11,25(OH)2D3 και δεξαμεθαζόνης. Στα μονοπύρηνα
των ασθενών συγκριτικά με τα μονοπύρηνα υγιών μαρτύρων διαπιστώθηκαν αυξημένα ποσοστά έκφρασης
CD4+ T που εκφράζουν IL-17A και IL-22 καθώς και
μνημονικών Τ λεμφοκυττάρων που εκφράζουν IL-17A.
Στους ασθενείς με ΡΑ η προσθήκη 1,25(OH)2D3 οδήγησε σε μείωση της IL-17A και της ιντερφερόνης-γ σε
συνδυασμό με αύξηση των επιπέδων της IL-4 και σε
αντίθεση με την επίδραση της δεξαμεθαζόνης σε μείωση της έκκρισης IL-17A, IL-17F, TNFα και IL-22 [26].
Αναφέρθηκε επίσης ότι η απουσία λειτουργικής
οδού αγωγής σήματος του υποδοχέα της βιτ.D συνοδεύτηκε από έντονη υμενίτιδα σε συνδυασμό με έν-
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τονη καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και οστική
διαβρωτική βλάβη. Οι Zwerina και συν-2011 σε ποντίκια που προήλθαν από τη διασταύρωση ποντικιών
με ανεπάρκεια στον υποδοχέα της βιτ.D (ΥΒD) και
ποντικών διαγονιδιακών στον ανθρώπινο παράγοντα
νέκρωσης των όγκων (transgenic mice: hTNFtg) που
αναπτύσσουν αυτόματα χρόνια αρθρίτιδα. Ο παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) είναι καλά γνωστό
ότι σχετίζεται με την εμφάνιση ΡΑ. Διαπίστωσαν ότι
στα hTNFtg ποντίκια που στερήθηκαν τη λειτουργική
οδό αγωγής σήματος του υποδοχέα της βιτ.D (functional VDR signalling) τα σημεία και συμπτώματα της
χρόνιας αρθρίτιδας επιβαρύνθηκαν, η υμενίτιδα στις
αρθρώσεις τους αυξήθηκε σε συνδυασμό με αύξησης
της εισόδου σε αυτές μακροφάγων. Διαπίστωσαν επίσης ότι τα μονοκύτταρά τους εμφάνιζαν αυξημένη τάση μετατροπής σε οστεοκλάστες (τα αρμόδια για
απορρόφηση οστού κύτταρα και εμφάνιση οστικής
διαβρωτικής βλάβης) καθώς και έντονη απάντηση σε
ερεθισμό με TNF (με έντονη έκκριση κυττοκίνης και
παρατεταμένη από μιτογόνο ενεργοποιηθείσα πρωτεϊνική κινάση) [27]. Ενδιαφέρον έχει και η μελέτη των
Yan και συν-2012 σε δείγματα από τον αρθρικό υμένα
ασθενών με ΡΑ που συνέκριναν με ανάλογα δείγματα
από υγιείς μάρτυρες και διαπίστωσαν σημαντικά χαμηλότερη έκφραση της πρωτεΐνης που συνδέεται με
τους YΒD [28].
Αναφέρθηκε επίσης συσχέτιση (όχι από όλους τους
ερευνητές) πολυμορφισμών (single-nucleotide polymorphisms: SNPs) των υποδοχέων της βιταμίνης D
(ΥΒD), ιδιαίτερα του FokI πολυμορφισμού, με αυξημένη ευαισθησία (susceptibility) εμφάνισης ΡΑ. Οι Lee
και συν-2011σε μια μετανάλυση διαπίστωσαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ του FokI πολυμορφισμού του
ΥΒD με την ευαισθησία εμφάνισης ΡΑ (για το F αλλήλιο OR=1,502 με P=0,002) [29].
Οι Hitchon και συν-2012 μελέτησαν τη συχνότητα
εμφάνισης SNP Fok1 σε γηγενείς κατοίκους της Βόρειας Αμερικής (North American Native: NAN), πληθυσμό με υψηλοί συχνότητα σε ΡΑ, τον SNP Fok1.
Συνέκριναν 448 ασθενείς με ΡΑ με 704 μάρτυρες.
Διαπίστωσαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ του SNP
Fok1 και της εμφάνισης της ΡΑ, χρησιμοποιώντας αμφότερους του γονότυπους [FF Ff έναντι ff: ΡΑ 20%,
54%, 26% έναντι μαρτύρων 22%, 44%, 34% με chisquare 13,35 με p=0,003) και τα επικρατούντα μοντέλα (dominant models, FF/Ff έναντι ff: ΡΑ 74% έναντι
26%μαρτύρων 66% έναντι 34% με OR=1,5 με

p=0,003). Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη στον καλούμενο μοιραζόμενο επίτοπο (shared-epitope) που σχετίζεται με την εμφάνιση ΡΑ [30].
Οι Karray και συν-2012 μελέτησαν σε 108 ασθενείς
με ΡΑ και 152 μάρτυρες τους πολυμορφισμούς FokI
και BsmI των ΥΒD με τη χρήση της τεχνικής restriction
fragment length polymorphism. Διαπίστωσαν σημαντική
συσχέτιση του FokI πολυμορφισμού αλληλίων και του
γονοτύπου με την εμφάνιση ΡΑ (P=0,001 και P=0,005,
αντίστοιχα), ιδιαίτερα στις γυναίκες (P=0,003). Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση με τον πολυμορφισμό Bsm1 [31].
Οι Milchert M-2010 σε 102 ασθενείς με ΡΑ, 57 εθελοντές χωρίς νοσήματα του συνδετικού ιστού και 100
μάρτυρες δε διαπίστωσαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού του γονιδίου BsmI του ΥΒD
και της ευαισθησίας εμφάνισης ΡΑ [32] ενώ οι GómezVaquero και συν-2007 σε 123 μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες με ΡΑ διαπίστωσαν συσχέτιση του πολυμορφισμού του γονιδίου BsmI του ΥΒD με λιγότερο σοβαρή ΡΑ [33]. Τέλος οι Rass και συν-2006 μελέτησαν
64 ασθενείς με ΡΑ και 40 υγιείς μάρτυρες μελέτησαν
τους γονοτύπους του πολυμορφισμού του γονιδίου
BsmI και διαπίστωσαν ότι ο BB γονότυπος ήταν περισσότερο σπάνιος και ο bb γονότυπος συχνότερος
στους ασθενείς συγκριτικά με τους μάρτυρες καθώς
και το ότι ο bb γονότυπος σχετίζονταν με τον τίτλο του
ρευματοειδούς παράγοντα [34].
Ενδιαφέρον έχει και η μελέτη των Yarwood και συν2013 οι οποίοι σε 3870 ασθενείς με ΡΑ και 8430 μάρτυρες διαπίστωσαν σημαντικό εμπλουτισμό (enrichment) των ΥΒD στους τόπους των ασθενών με ΡΑ
συγκριτικά με τους μάρτυρες (P=9,23×10-8, RR=5,50
σχετικά με το γονίδιο και RR=5,58 σχετικά με την θέση). Στους ασθενείς με ΡΑ διαπίστωσαν επίσης σημαντική συσχέτιση με τους SNPs στους DHCR7/NADSYN1 (nicotinamide adenine dinucleotide synthase
1) και CYP2R1 τόπους, (rs4944076 με P=0,008 και
OR=1,14) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τα επίπεδα της βιταμίνης D [35].

2. Διαφέρουν τα επίπεδα της βιταμίνη D από τα
επίπεδα των ομάδων των μαρτύρων με τις
οποίες συγκρίθηκαν;
Ανάγκη να αναφερθεί ότι στην καθημερινή κλινική
πράξη μετρώνται τα επίπεδα της 25-υδροξυ βιταμίνης
D [25(ΟΗ)D3] που αποτελεί τον ενδιάμεσο μεταβολίτη
που μετατρέπεται στην ενεργό μορφή 1,25-διϋδροξυ
βιταμίνης D [1,25(ΟΗ)2D3].
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Σε μια σειρά μελετών αναφέρθηκαν σημαντικά χαμηλότερα 25(OH)D3 ορού και εκατοστιαία ποσοστά
ανεπάρκειας της βιταμίνης D στις ομάδες των ασθενών με ΡΑ συγκριτικά με τις ομάδες των μαρτύρων.
Οι Kostoglou-Athanassiou και συν-2012 συγκρίνοντας 44 ασθενείς με ΡΑ με 44 μάρτυρες ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας διαπίστωσαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 25(OH)D3 στους ασθενείς συγκριτικά με τους μάρτυρες (15,26±1,07 ng/ml έναντι
25,8±1,6 ng/ml με p<0,001) [36]. Επίσης οι Baykal και
συν-2012 σε μελέτη 55 διαδοχικής προσέλευσης
ασθενείς με ΡΑ και 45 υγιείς μάρτυρες διαπίστωσαν
σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 25(OH)D 3 στους
ασθενείς συγκριτικά με τους μάρτυρες (p<0,01). Στην
ομάδα των ασθενών ανεπάρκεια της βιταμίνης D (<30
ng/ml) διαπιστώθηκε σε ποσοστό 90,9% ενώ πολύ
χαμηλά επίπεδα (<20 ng/ml) στο 72% [37].
Σημαντικό βρέθηκε επίσης το ποσοστό (33,4-61%)
των ασθενών με ΡΑ και ανεπάρκεια της βιταμίνης D
[38-43]. Αναλογα ηταν τα αποτελέσματα και άλλων
κλινικών μελετών.
Οι Haque UJ και Bartlett SJ-2010 σε ομάδα 62
ασθενών με ΡΑ εκτίμησαν το ποσοστό της ανεπάρκειας της βιταμίνης D [επίπεδα 25(OH)D3<30 ng/ml]
στο 61% [38].
Οι Craig και συν-2010 σε 266 ασθενείς με πρόσφατη ΡΑ (Consortium for the Longitudinal Evaluation of
African Americans with Early RA (CLEAR) Registry)
εκτίμησαν το ποσοστό ανεπάρκειας της βιταμίνης D
[επίπεδα 25(OH)D3<37.5 nmol/l ή 15 ng/ml] στο 50%
(μεγαλύτερο στη διάρκεια του χειμώνα) [39].
Οι Kerr και συν-2011 μέτρησαν τα επίπεδα της
25(OH)D3 σε 850 άνδρες ηλικίας 64±11,3 ετών με ΡΑ
και διαπίστωσαν επίπεδα <30 ng/ml σε ποσοστό 84%
και <20 ng/ml στο 43% [40].
Στη μελέτη των Baker και συν-2012 σε 499 ασθενείς ηλικίας 18-85 ετών με ενεργό ΡΑ χωρίς θεραπεία
με μεθοτρεξάτη ή βιολογικούς παράγοντες ανεπάρκεια της βιταμίνης D [επίπεδα 25(ΟΗ)D3<20 ng/mL]
διαπιστώθηκε σε ποσοστό 48% [41].
Οι Haga και συν-2013 μελέτησαν 302 ασθενείς με
ΡΑ ανεπάρκεια βιταμίνης D [25(OH)D3 ορού <50 nmol/l]
διαπιστώθηκε στο 33,4% [42].
Οι Furuya και συν-2013 σε 4.793 ασθενείς (4.075
γυναίκες και 718 άνδρες μέσης ηλικίας 59,7 ετών)
που συμμετείχαν στη μελέτη παρατήρησης Rheumatology Rheumatoid Arthritis observational cohort study τον Απρίλιο και το Μάη του 2011 στην Ιαπωνία δια66 Oστούν

πίστωσαν την παρουσία ανεπάρκειας [25(OH)D 3
<20 ng/mL] σε ποσοστό 71,8% και σοβαρής ανεπάρκειας [25(OH)D3<10 ng/mL] στο 11,5% [43].
Υπάρχουν ωστόσο μελέτες στις οποίες τα επίπεδα
της 25(OH)D3 ορού βρέθηκαν χαμηλά σε σημαντικό
ποσοστό στους ασθενείς με ΡΑ και στους μάρτυρες,
αν και χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Οι Rossini και συν-2010 σε μελέτη 1.191 διαδοχικής προσέλευσης ασθενών με ΡΑ και 1.109 μάρτυρες από 22
Ρευματολογικά Κέντρα στην Ιταλία. Στο 55% των
ασθενών με ΡΑ που δεν έπαιρνε συμπληρώματα βιταμίνης D ανεπάρκεια της βιταμίνης D [επίπεδα
25(OH)D 3<20 ng/ml] αποκαλύφθηκε σε ποσοστό
52%. Το ποσοστό αυτό δε διέφερε από το ποσοστό
(57%) της παρόμοιας ομάδας των μαρτύρων. Αλλά
και στους ασθενείς και τους μάρτυρες που έπαιρναν
συμπληρώματα βιταμίνης D ανεπάρκειά της αποκαλύφθηκε στο ένα-τρίτο [44].Οι Turhanoğlu και συν2011 συγκρίνοντας τα επίπεδα 25(OH)D3 ομάδας 65
ασθενών με ΡΑ με τα επίπεδα ομάδας μαρτύρων δε
διαπίστωσαν σημαντική διαφορά [45].Στη μελέτη των
Heidari και συν-2012 σε 108 ασθενείς με ΡΑ και σε
239 μάρτυρες δε διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των
δυο αυτών ομάδων στα επίπεδα της 25(OH)D3 ορού
(37±37,7 έναντι 33,2±28,6 ng/ml με P=0,96) [46]. Ο
Attar SM-2012 σε 100 ασθενείς με ΡΑ (το 85% γυναίκες) που δεν έπαιρναν συμπλήρωμα βιταμίνης D
και 100 υγιείς μάρτυρες στη Σαουδική Αραβία στη
διάρκεια της χρονικής περιόδου από τον Ιανουάριο
του 2010 μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, διαπίστωσαν
παρόμοια επίπεδα 25(OH)D3 στους ασθενείς και τους
μάρτυρες [47].
Τέλος οι Cutolo και συν-2006 μελέτησαν ομάδα 54
Ιταλών και 64 Εσθονών ασθενών με ΡΑ που συνέκριναν με 35 υγιείς γυναίκες και 30 παρόμοιας ηλικίας
μάρτυρες, στη διάρκεια του χειμώνα και του καλοκαιριού. Σε όλες τις παραπάνω ομάδες τα επίπεδα της
25(ΟΗ)D3 βρέθηκαν υψηλότερα το καλοκαίρι συγκριτικά με το χειμώνα (p=0,0005). Δε διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών και των άλλων
ομάδων [48].

3. Σχετίζονται τα επίπεδα της βιταμίνη D με τον
κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ;
Σε σειρά μελέτων αναφέρθηκε αρνητική συσχέτιση
μεταξύ της μεγαλύτερης πρόσληψης (από τη δίαιτα
και τη λήψη συμπληρώματος βιταμίνης D) καθώς και
των επιπέδων της 25(ΟΗ)D3 με τον κίνδυνο εμφάνισης

Ο ρόλος της βιταμίνης D στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

ΡΑ. Η εμφάνιση δηλαδή της ΡΑ σχετίστηκε μάλλον
με τα χαμηλά επίπεδα της 25(ΟΗ)D3. Σε μετανάλυση
των Song και συν-2012 διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης βιταμίνης D και της
συχνότητας εμφάνισης ΡΑ [RR=0,758 σε σύγκριση
μεταξύ των υψηλοτέρων με τα χαμηλότερα επίπεδα
25(OH)D3 με p=0,595]. Τα άτομα με την υψηλότερη
πρόσληψη εμφάνιζαν κατά 24,2% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ. Η μετανάλυση υποομάδας (subgroup meta-analysis) έδειξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ
της λήψης συμπληρώματος βιταμίνης D και του χαμηλότερου κινδύνου εμφάνισης ΡΑ (RR=0,764 με
p=0,007) [49]. Οι Merlino και συν-2004 στα πλαίσια
μιας προοπτικής μελέτης 29.368 γυναικών ηλικίας 5569 ετών αξιολόγησαν τα δεδομένα σχετικά με την
πρόσληψη βιταμίνης D και παρακολούθησαν για 11
χρόνια (στις 152 από τις γυναίκες αυτές εμφανίστηκε
ΡΑ). Διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη πρόσληψη σχετίζονταν με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ (συνολικά
RR=0,67 με P for trend=0,05, από τη δίαιτα RR=0,72
με P for trend=0,16 και από τη λήψη συμπληρώματος
βιταμίνης D, RR=0,66 με P for trend=0,03) [50].
Δε διαπιστώθηκε από όλες τις μελέτες συσχέτιση
μεταξύ πρόσληψης βιταμίνης D ή των επιπέδων
25(ΟΗ)D3 με τον κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ. Οι Racovan
και συν-2012 στα πλαίσια της μελέτης Women‘s Health Initiative CaD (σε 36.282 άτομα) που πήραν τυχαιοποιημένα 1.000 mg ανθρακικού ασβεστίου σε συνδυασμό με 400 διεθνείς μονάδες (IU) βιταμίνης D3
την ημέρα ή εικονικό φάρμακο εκτίμησαν την πιθανότητα συσχέτισης της χορήγηση της βιταμίνης D3 με
τη εμφάνιση ΡΑ (σε 32.435 γυναίκες χωρίς ιστορικό
ΡΑ σε 163 γυναίκες εμφανίστηκε ΡΑ σε μέση διάρκεια
παρακολούθησης 5,1 ετών). Δε διαπιστώθηκε τέτοια
συσχέτιση (HR=1,04) [51]. Δε διαπιστώθηκε επίσης
μεταβολή των επιπέδων της 25(OH)D3 από τη χορήγηση αντιρρευματικής θεραπείας (με σκευάσματα που
στρέφονται κατά της δράσης του παράγοντα TNFα ή
με την τροποποιητική της νόσου θεραπεία) ή συσχέτιση των επιπέδων αυτών με τη βελτίωση της ενεργότητας της ΡΑ από τη θεραπεία αυτή. Οι Welsh και συν2011 μελέτησαν 170 διαδοχικής προσέλευσης ασθενείς με ΡΑ σε θεραπεία με adalimumab (ενός μονοκλωνικού αντισώματος κατά της δράσης του TNFα σε
40 mg/δεύτερη εβδομάδα) μόνο ή σε συνδυασμό με
τροποποιητική της νόσου θεραπεία στους οποίους μέτρησαν τα επίπεδα της 25(OH)D3 πριν και 16 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Διαπίστωσαν χα-

μηλή μέση τιμή της 25(OH)D3 που υπολογίστηκε στα
18.5 ng/ml (επίπεδα 15-25 ng/ml διαπιστώθηκαν σε
ποσοστό 37% ενώ <15 ng/ml στο 39%. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση της ενεργότητας
της ΡΑ (με τη χρήση του σκορ DAS28) (p<0,001). Δε
διαπιστώθηκε μεταβολή των επιπέδων της 25(OH)D3
από τη χορήγηση του adalimumab (p=0,67) ούτε συσχέτιση της μεταβολής της ενεργότητας της ΡΑ (όπως
εκτιμήθηκε με τη μεταβολή των τιμών του σκορ DAS28
και της ΤΚΕ με p=0,534 και p = 0,317, αντίστοιχα) [52].
Επίσης οι Hasan και συν-2012 σε 45 ασθενείς με ΡΑ
ηλικίας 25-78 ετών στους οποίους χορήγησαν Rituximab (ένα χειμερικό μονοκλωνικό αντίσωμα που στρέφεται κατά του μορίου CD20 στην επίφάνεια των Β
λεμφοκυττάρων οδηγώντας σε απάλειψή τους) στο
σύνολο των οποίων διαπιστώθηκε ανεπάρκεια της βιταμίνης D κατά την έναρξη της θεραπείας χορήγησης
του φαρμάκου, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας
δεν παρατηρήθηκε μεταβολή των επιπέδων της βιταμίνης αυτής [53].

4. Σχετίζονται τα επίπεδα της βιταμίνη D με τη
δραστηριότητα της ΡΑ;
Αναφέρθηκε ότι τα χαμηλότερα επίπεδα της
25(ΟΗ)D3 σχετίζονται με υψηλότερη δραστηριότητα
της ΡΑ, ακτινογραφική αρθρική διαβρωτική βλάβη και
περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας των ασθενών. Στη μετανάλυση των Song και συν-2012 αναφέρθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της
25(OH)D3 με τη δραστηριότητα της νόσου [49].
Στη μελέτη των Cutolo και συν-2006 διαπιστώθηκε
σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων
της 25(ΟΗ)D3 και της ενεργότητας της ΡΑ (με τη χρήση του disease activity score-28: DAS28) το καλοκαίρι
στην ομάδα των Ιταλών (r=-0,57, p<0,0001) και το χειμώνα στην ομάδα των Εσθονών (r=-0,40, p<0,05)
ασθενών με ΡΑ [48].Οι Haque UJ και Bartlett SJ-2010
σε 62 ασθενείς με ΡΑ στους ασθενείς με ενεργό ΡΑ
(σκορ DAS 28≥2,6) διαπίστωσαν αρνητική συσχέτιση
των επιπέδων 25(OH)D3 με την ενεργότητα της νόσου
(με την εκτίμηση του σκορ DAS 28), τον πόνο των αρθρώσεων και τη λειτουργική ικανότητα όπως εκτιμήθηκε με το τη χρήση του ερωτηματολογίου HAQ
(p<0,01). Στους ασθενείς σε ύφεση (score DAS 28
<2,6) δε διαπιστώθηκε τέτοια συσχέτιση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαπίστωση ότι οι ασθενείς με ανεπάρκειας της βιταμίνης D [επίπεδα 25(OH)D3<30 ng/ml]
εμφάνιζαν εξαπλάσιο κίνδυνο μέτριου ή σοβαρού
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βαθμού περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας
(OR=6 με HAQ≥1,25) [38].
Στη μελέτη των Craig και συν-2010 σε 266 ασθενείς
με πρόσφατη ΡΑ (Consortium for the Longitudinal Evaluation of African Americans with Early RA (CLEAR)
Registry) διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ
των επιπέδων της 25(OH)D3 με τον πόνο στις αρθρώσεις (p=0,04), τον αριθμό των διογκωμένων αρθρώσεων (p=0,04) και το σκορ DAS28 (p=0,05) κατά την
έναρξη της μελέτης αλλά όχι μια τριετία αργότερα [39].
Στη μελέτη των Rossini και συν-2010 σε 1.191 διαδοχικής προσέλευσης ασθενών με ΡΑ και 1.109 μάρτυρες από 22 Ρευματολογικά Κέντρα στην Ιταλία, στην
ομάδα των ασθενών με ΡΑ που δεν έπαιρναν συμπληρώματα βιταμίνης D διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση
μεταξύ των επιπέδων της 25(OH)D3 με την ενεργότητα
της νόσου (με μέτρηση του σκορ DAS28), τον περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας (με τη χρήση του
ερωτηματολογίου Health Assessment Questionnaire
(HAQ) και τον περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων μετακίνησης (με τη χρήση του σκορ Mobility
Activities of daily living). Τα χαμηλότερα επίπεδα διαπιστώθηκαν στους ασθενείς που δεν βρίσκονταν σε
ύφεση της νόσου καθώς και σε αυτούς με την χειρότερη λειτουργική κατάσταση (στην ταξινόμηση κατά
Steinbrocker) [44]. Στη μελέτη των Kostoglou-Athanassiou και συν-2012 διαπιστώθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 25(OH)D3 με
τη δραστηριότητα της ΡΑ όπως εκτιμήθηκε με το
DAS28 σκορ (correlation coefficient=-0,084) [36].
Οι Turhanoğlu και συν-2011 σε 65 ασθενείς με ΡΑ
των οποίων εκτιμήθηκε η ενεργότητα της νόσου και
ανάλογα με τις τιμές του σκορ DAS28 διακρίθηκαν
στην ομάδα με χαμηλή (25 ασθενείς), με μέτρια (25
ασθενείς) και με υψηλή (15 ασθενείς) ενεργότητα διαπίστωσαν αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων
της 25(OH)D3 ορού (συγκριτικά με την ομάδα με ήπια
ενεργότητα P<0,001 στην ομάδα με υψηλή και
P=0,033 στην ομάδα με μέτρια ενεργότητα). Τα επίπεδα αυτά σχετίστηκαν αρνητικά με τις τιμές του σκορ
DAS28, της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και της λειτουργικής ικανότητας όπως εκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο HAQ (r=-0,431, p=0,000, r=-0,276, P=0,026, και
r=-0,267, P=0,031, αντίστοιχα) [45].
Στη μελέτη των Attar SM-2012 σε 100 ασθενείς με
ΡΑ (το 85% γυναίκες) που δεν έπαιρναν συμπλήρωμα
βιταμίνης D και 100 υγιείς μάρτυρες στη Σαουδική
Αραβία σε αξιολόγηση της δραστηριότητας της ΡΑ
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(με DAS28 σκορ) διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με υψηλή δραστηριότητα (18,25±8,3 nmol/L) εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τους
ασθενείς με μέτρια (35,13±15,2 nmol/L) και με χαμηλή (38,05±7,3 nmol/L) δραστηριότητα (p < 0,001). Διαπιστώθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 25(OH)D3 με τις τιμές του DAS28 σκορ (r=
-0,42 και p<0,0001) [47].
Σε μερικές μελέτες η συσχέτιση με την ενεργότητα
της ΡΑ περιορίστηκε στους ασθενείς με πολύ χαμηλά
επίπεδα 25(OH)D3 ορού. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση στη μελέτη των Furuya και συν-2013 (στην Ιαπωνία διαπιστώθηκε συσχέτιση της ανεπάρκειας
[25(OH)D3<20 ng/mL] με τη ανικανότητα που προκάλεσε η ΡΑ όπως αυτή εκτιμήθηκε με τη χρήση του Japanese version of HAQ disability σκορ (P<0,01) [43].
Στη μελέτη των Kerr και συν-2011 σε 850 άνδρες με
ΡΑ διαπίστωσαν συσχέτιση μεταξύ των πολύ χαμηλών
επιπέδων 25(OH)D3 (<20 ng/ml) με την ενεργότητα
της νόσου όπως αυτή εκτιμήθηκε με τον υψηλότερο
αριθμό των ευαίσθητων στην αντικειμενική εκτίμηση
αρθρώσεων και τις υψηλές τιμές της C-αντιδρώσας
πρωτεΐνης [40], ενώ στη μελέτη των Haga και συν2013 δε διαπιστώθηκε συνολικά συσχέτιση των επιπέδων της 25(OH)D3 ορού με την ενεργότητα της ΡΑ,
στην ομάδα όμως των 15 ασθενών με πολύ χαμηλά
επίπεδα (≤15 nmol/l) συγκριτικά με την ομάδα των 200
ασθενών με φυσιολογικά επίπεδα διαπιστώθηκε συσχέτιση με την ενεργότητα της νόσου (υψηλότερο ποσοστό με υψηλό σκορ DAS28≥5,1, 20% έναντι 4,5%
με p=0,01) [42].
Σε άλλες μελέτες ωστόσο δε διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 25(OH)D3
ορού με την ενεργότητα της ΡΑ. Οι Baker και συν2012 μελέτησαν 499 ασθενείς ηλικίας 18-85 ετών με
ενεργό ΡΑ χωρίς θεραπεία με μεθοτρεξάτη ή βιολογικούς παράγοντες που τυχαιοποιημένα πήραν golimumab, ενός από τα νεότερα μονοκλωνικά αντισώματα που στρέφονται κατά της δράσης του TNFα. Κατά την έναρξη της μελέτης και 52 εβδομάδες αργότερα εκτιμήθηκε η ενεργότητα της νόσου με τη χρήση
του σκορ DAS28 και η ακτινογραφική αρθρική διαβρωτική βλάβη με τη χρήση του σκορ van der HeijdeSharp (vdHS). Διαπιστώθηκε μη συσχέτιση της ανεπάρκειας της βιταμίνης D [επίπεδα 25(ΟΗ)D3<20
ng/mL] με την ενεργότητα της νόσου (τη μεγαλύτερη
τιμή του σκορ DAS28, β=-0,021) μετά την εκτίμηση
της επίδρασης της ηλικίας, του φύλου, του χρώματος
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του δέρματος, του δείκτη μάζας σώματος, τη διάρκεια
της ΡΑ και της νεφρικής λειτουργίας όπως αυτή εκτιμήθηκε με τη μέτρηση της σπειραματικής διήθησης.
Δε διαπιστώθηκε επίσης συσχέτιση των επιπέδων της
25(ΟΗ)D3 κατά την έναρξη της μελέτης με τη μεταβολή του σκορ DAS28 (β=-0.024) ή με την ακτινογραφική
αρθρική διαβρωτική βλάβη (τις τιμές του σκορ vdHS,
OR=0,91) [41]. Επίσης στη μελέτη των Baykal και συν2012 δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων 25(OH)D3 με τη δραστηριότητα της ΡΑ σε αξιολόγηση με DAS28, ΤΚΕ και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη
[37], ενώ στη μελέτη των Yazmalar και συν-2013 σε
71 ασθενείς με ΡΑ δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ
των επιπέδων της 25(OH)D3 του ορού και της ενεργότητας της νόσου (με τη χρήση του σκορ DAS-28),
ανεξάρτητα από το αν η λήψη του αίματος και μέτρηση
των επιπέδων γίνονταν το χειμώνα ή το καλοκαίρι (p
>0,05) [54]. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης των Higgins και συν-2013 σε 176 ασθενείς με
ΡΑ στην οποίαν δε διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση
μεταξύ των επιπέδων της 25(OH)D3 ορού με την ενεργότητα της νόσου (εκτίμηση με τη χρήση του σκορ
DAS28), διαπιστώθηκε ωστόσο σημαντική συσχέτιση
με την εκτίμηση των συμπτωμάτων από τους ασθενείς
με τη χρήση οπτικής βαθμονομικής κλίμακας [55].
Σχετικά με τη συσχέτιση των επιπέδων της
25(ΟΗ)D3 με τους ρευματοειδείς παράγοντες και τα
αντισώματα κατά της κιτριλλιουμένου πεπτιδίου (anticyclic citrullinated peptide antibodies: anti-CCPs) τα
οποία έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στη διάγνωση της ΡΑ στη μελέτη των Feser και συν-2009 δεν
αναφέρθηκε τέτοια συσχέτιση [56]. Από την άλλη στη
μελέτη των Kerr και συν-2011 σε 850 άνδρες ηλικίας
64±11,3 ετών με ΡΑ διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ
των χαμηλών επιπέδων 25(OH)D3 με την ανίχνευση
anti-CCPs [40].

5. Σχετίζονται τα επίπεδα της βιταμίνη D με τον
κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και οστεοπόρωσης στους ασθενείς με ΡΑ;
Είναι καλά γνωστό ότι οι ασθενείς με ΡΑ εμφανίζουν υψηλό ποσοστό καρδιαγγειακής νόσου που δεν
μπορεί να αποδοθεί μόνο στους γνωστούς παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν όπως του καπνίσματος,
της χαμηλής φυσικής δραστηριότητας, του υψηλού
δείκτη μάζας σώματος, του καπνίσματος και της δίαιτας, της δυσλιπιδαιμίας, κ.ά. [57,58]. Η φλεγμονώδης
διαδικασία της ΡΑ φαίνεται ότι έχει ρόλο σημαντικό

[59]. Αναφέρθηκε ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης D
σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση μεταβολικού συνδρόμου και αρτηριακής υπέρτασης, πιθανόν μέσα
από την αύξηση της ενεργοποίησης του συστήματος
ρενίνης-αγγειοτενσίνης στους ασθενείς με ανεπάρκεια της βιταμίνης D [60]. Σε μια σειρά μελέτων διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων
25(OH)D3 και των λιποπρωτεϊνών και της εμφάνισης
μεταβολικού συνδρόμου, καθώς και συσχέτισης μεταξύ της ανεπάρκειας της βιταμίνης D και της προσβολής της μικροκυκλοφορίας. Οι Baker και συν-2012
σε 499 ασθενείς με ενεργό ΡΑ χωρίς θεραπεία με μεθοτρεξάτη ή/και τροποποιητική της νόσου θεραπεία
μελέτησαν τη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων
25(OH)D3 και των λιποπρωτεϊνών στην ομάδα των
ασθενών με ανεπάρκεια της βιταμίνης D (επίπεδα
25(OH)D3<20 ng/mL). Σε στατιστική αξιολόγηση με
πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (multivariable linear regression) διαπίστωσαν μετά την εκτίμηση της επίδρασης δημογραφικών παραγόντων καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με καρδιαγγειακή νόσο αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 25(OH)D3
(για 10 ng/mL) και των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (β=-0,029 με P=0,004) και των τριγλυκεριδίων
(β=-0,094 με p=0,001). Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D
σχετίζονταν ως ανεξάρτητος παράγοντας με την υπερλιπιδαιμία (OR=1,72 με p=0,014) και την παρουσία μεταβολικού συνδρόμου (OR=3,45 με p<0,001) [61].Οι
Haque και συν-2012 σε 179 ασθενείς με ΡΑ στους
οποίους το 41% εμφάνιζαν επίπεδα 25(OH)D3<30
ng/ml (μόνο το 13% εμφάνιζε επίπεδα ≥45 ng/ml) διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων
αυτών και των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών
και της χοληστερόλης ακόμη και μετά την εκτίμηση
της επίδρασης των δημογραφικών παραγόντων, του
δείκτη μάζας σώματος και της ενεργότητας της νόσου
όπως αυτή εκτιμήθηκε με το σκορ DAS28 [62].Οι Goshayeshi και συν-2012 σε μια διατμητική μελέτη σε
120 ασθενείς με ΡΑ μελέτησαν τη συσχέτιση μεταξύ
των επιπέδων της 25(OH)D3 ορού με την παρουσία
μεταβολικού συνδρόμου. Σε λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης (logistic regression analysis) διαπίστωσαν ότι τα χαμηλά επίπεδα της 25(OH)D3 ορού αποτελούσε σημαντικό παράγοντα της παρουσίας μεταβολικού συνδρόμου (p=0,049, β=-3,766, OR=0,023).
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η βιταμίνη D έχει ρόλο
προστατευτικό στην εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου [63]. Στη μελέτη των Ranganathan και συν. (υπό
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έκδοση) σε 87 ασθενείς με ΡΑ διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ της ανεπάρκειας της βιταμίνης D (επίπεδα
25(OH)D3<20 ng/ml) με την προσβολή της μικροκυκλοφορίας (σε εκτίμηση του δείκτη αντιδραστικής υπεραιμίας - reactive hyperemia index: RHI) μετά την εκτίμηση της επίδρασης συγχυτικών παραγόντων (p=0,04)
[64]. Από την άλλη σε μια Cochrane meta-analysis των
Bjelakovic και συν-2011 δε διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση συμπληρώματος βιταμίνης D για μέση χρονική
περίοδο μια διετία σχετίζεται με τη θνησιμότητα από
καρδιαγγειακή νόσο [65]. Επίσης δε διαπιστώθηκε επίδραση της χορήγησης συμπληρώματος βιταμίνης D
στους δείκτες ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και
στους παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου στη μελέτη
των Annuzzi και συν-2012 [60].
Σχετικά με την επίδραση της βιταμίνης D και της επίδρασης της χορήγησης συμπληρωμάτων της βιταμίνης
D στον κίνδυνο πτώσεων και οστεοπορωτικών καταγμάτων σε μια σειρά μελέτων αναφέρθηκαν ευνοϊκά
αποτελέσματα. Η βιταμίνη D έχει σημαντική ευνοϊκή
επίδραση στους σκελετικούς μυς [66], ενώ τα χαμηλά
επίπεδα 25(ΟΗ)D3 σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο
πτώσεων, ιδιαίτερα στα μεγάλης ηλικίας άτομα [67,68].
Επίσης η χορήγησης συμπληρωμάτων της βιταμίνης
D φάνηκε να έχει κάποιο ευνοϊκό ρόλο στη μείωση του
κινδύνου πτώσεων [69-71]. Πρέπει να αναφερθεί ότι
οι ασθενείς με ΡΑ εμφανίζουν αυξημένο τέτοιο κίνδυνο, λόγω μάλλον της προσβολής του μυοσκελετικού
τους συστήματος, της πιθανής προσβολής της όρασης
και γενικότερα της προσβολής της λειτουργικής ικανότητας [72-74]. Είναι επίσης καλά γνωστό ότι οι ασθενείς με ΡΑ εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων που σχετίζονται με τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση οστεοπόρωσης (εμμηνόπαυση, μεγαλύτερη ηλικία, χαμηλό
σωματικό βάρος, χαμηλής φυσικής δραστηριότητας,
κάπνισμα και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, δίαιτα
πτωχή σε ασβέστιο, ιστορικό κατάγματος, συνύπαρξη
μιας σειράς παθήσεων όπως σακχαρώδους διαβήτη,
φλεγμονωδών εντεροπαθειών, κ.ά.) και τη φλεγμονώδη διαδικασία της νόσου καθώς και της χορήγησης
κορτικοστεροειδών [75-79]. Σχετικά με το ρόλο της βιταμίνης D στην απώλεια οστικής μάζας στους ασθενείς
με ΡΑ ρόλο φαίνεται να έχουν πολυμορφισμοί του
ΥΒD [80-82]. Οι Hussien και συν-2013 σε 200 γυναίκες
με ΡΑ και 150 υγιείς γυναίκες μάρτυρες διαπίστωσαν
συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού BsmI του ΥΒD
[80]. Στη μελέτη των Rass και συν-2006 διαπιστώθηκε
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ότι ο BB γονότυπος σε ασθενείς με ΡΑ σχετίζονταν
με τους βιοχημικούς δείκτες του οστικού μεταβολισμού (της οστικής παραγωγής και της οστικής απορρόφησης) και χαμηλότερη οστική πυκνότητα και απώλεια οστικής μάζας σε επανεκτίμηση μετά ένα έτος παρακολούθησης [34]. Η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D χωρίς τη σύγχρονη χορήγηση φαρμάκων
όπως τα διφωσφονικά δεν προσφέρει μάλλον στην
πρόληψη της απώλειας οστικής μάζας και ή των οστεοπορωτικών καταγμάτων στη ΡΑ [83,84]. Ανάγκη ωστόσο να έχουμε πάντοτε κατά νου την ανάγκη διόρθωσης
των χαμηλών επιπέδων της βιταμίνης D στην προφύλαξη από την εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων
καθότι τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D σχετίζονται
με την απώλεια οστικής μάζας και την εμφάνιση οστεοπόρωσης [85,86].
Ανάγκη να αναφερθεί ότι παρά την παρουσία παραγόντων εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων
στους ασθενείς με ΡΑ (όπως η χορήγηση των κορτικοστεροειδών), χαμηλό ποσοστό των ασθενών αυτών
παίρνουν συμπληρώματα βιταμίνης D και γενικότερα
αντιοστεοπορωτικής θεραπείας. Στο σημείο αυτό θεωρήσαμε αναγκαίο να αναφερθούμε στα αποτελέσματα μιας σειράς προσφάτων μελετών προκειμένου
να αναδειχθεί το πρόβλημα της μη επαρκούς προφύλαξης των ασθενών με ΡΑ από την εμφάνιση οστεοπόρωσης και οστεοπορωτικών καταγμάτων.
Στη μελέτη των Heberlein και συν-2011 σε 532
ασθενείς με ΡΑ στους οποίους εκτιμήθηκε η οστική
πυκνότητα με τη χρήση δέσμης διπλής ενέργειας φωτονίων απορροφησιομετρίας (dual-energy X-ray absorptiometry: DΕXA) στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) και στον αυχένα του μηριαίου
διαπιστώθηκε η παρουσία οστεοπενίας στο 49% και
στο 22% οστεοπόρωσης (σύμφωνα με τα κριτήρια της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας). Χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε συνδυασμό με συμπληρώματα ασβεστίου αναφέρθηκε στο 38% των ασθενών
(στο 20% σε συνδυασμό με διφωσφονικά) [87].
Στη μελέτη των McKeown και συν-2012 στη βάση
δεδομένων Canadian Early Arthritis Cohort (CATCH)
σε 655 ασθενείς με ΡΑ από τους οποίους οι 273 σε
μακροχρόνια θεραπεία με κορτικοστεροειδή, μόνο
στο 47% του συνόλου των ασθενών χορηγήθηκαν
συμπληρώματα βιταμίνης D και στο 25% διφωσφονικά. Τα ποσοστά αυτά στους ασθενείς σε θεραπεία με
ημερήσια δοσολογία πρεδνιζολόνης ≥7,5 mg ήταν
57% και 21% [88].
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Οι Andjelkovic και συν-1999 σε 19 ασθενείς με
ενεργό ΡΑ σε θεραπεία με τροποποιητικά της νόσου
φάρμακα οι οποίοι χωρίστηκαν στην ομάδα με μέτρια
ενεργότητα και στην ομάδα με έντονη ενεργότητα της
νόσου, διαπίστωσαν ότι η χορήγηση αλφακαλσιδόλης
2 micrograms/την ημέρα από του στόματος για ένα
τρίμηνο συνοδεύτηκε από σημαντική επίδραση στη
μείωση της ενεργότητας της νόσου σε ποσοστό 89%
(στο 45% σε πλήρη και στο 44% σε μερική ύφεση)
[91]. Οι Gopinath K και Danda D-2011 σε 121 ασθενείς με ΡΑ σε θεραπεία με τροποποιητικά της νόσου
φάρμακα που διακρίθηκαν στην ομάδα των 59 ασθενών που πήραν επιπλέον 500 IU 1,25(ΟΗ)2D3 και στην

ομάδα των 62 ασθενών που πήραν επιπλέον μόνο
συμπλήρωμα ασβεστίου και αξιολογήθηκαν στην
έναρξη της μελέτης και ένα τρίμηνο αργότερα, διαπιστώθηκε μεγαλύτερη υποχώρηση των αρθραλγιών
στην πρώτη ομάδα (50% έναντι 30% με p=0,006) [92],
ενώ στη μελέτη των Salesi M και Farajzadegan Z-2012
σε ομάδα με ΡΑ σε θεραπεία με μεθοτρεξάτη που τυχαιοποιημένα διακρίθηκαν στην ομάδα που πήρε για
12 εβδομάδες 50.000 IU την εβδομάδα βιταμίνης D
από του στόματος ή εικονικό φάρμακο δε διαπιστώθηκε διαφορά σχετικά με τη βελτίωση της ενεργότητας της νόσου (μέτρια ή μεγάλη μείωση του σκορ
DAS28 στο 44% και 33,4%, αντίστοιχα) [93].
Συμπέρασμα: Υπάρχει αρκετός αριθμός μελετών
που συσχετίζουν τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας καθώς και με μεγαλύτερη ενεργότητα της
νόσου,ενώ σε αλλές μελέτες δεν παρατηρήθηκε καμμία συσχέτιση. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα
των μελετών απο την χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D καθώς κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν οτι
πιθανόν να προσφέρουν στην υποχώρηση της ενεργότητας της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και στη μείωση του κινδύνου πτώσεων και εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων στα οποία είναι ευαίσθητοι οι
ασθενείς με τη νόσο αυτή, ενω άλλοι οχι. Παρ ολα
αυτά κρίνετε αναγκαία:
1. η εκτίμηση των επιπέδων της 25(ΟΗ)D3 στους ασθενείς που υποψιαζόμαστε την ανεπάρκεια της βιταμίνης D και
2. η χορήγηση όπου απαιτείται συμπληρώματος βιταμίνης D, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με οστεοπορωτική
όπου απαιτείται θεραπεία.
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Στη μελέτη των Vis και συν-2011 σε 102 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ΡΑ που παρακολούθησαν
για μια πενταετία και διαπιστώθηκε η εμφάνιση νέων
σπονδυλικών καταγμάτων σε ποσοστό 19% και νέων
μη σπονδυλικών καταγμάτων στο 16%, κατά την έναρξη της παρακολούθησης μόνο το 20% των ασθενών
έπαιρνε συμπληρώματα βιταμίνης D και το 55% διφωσφονικά [89].
Οι Ledwich LJ και Clarke K-2009 μελετώντας τα
δεδομένα 136 ασθενών με ΡΑ (το 59,7% σε μακροχρόνια χορήγηση κορτικοστεροειδών) διαπιστώθηκε
η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D μόνο στο
38,9% (σε συνδυασμό με διφωσφονικά ή ορμονικά
σκευάσματα) των ασθενών σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή [90].

6. Προσφέρει η χορήγηση συμπληρωμάτων
βιταμίνη D στην θεραπεία των ασθενών με
ΡΑ;
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Mεταναστευτική παροδική οστεοπόρωση του
ισχίου
Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ, Δ. ΠΑΛΛΗΣ, Χ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ, Ι. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
Περίληψη
Η παροδική οστεοπόρωση ή οίδημα του οστικού μυελού είναι μία ασυνήθης αυτοπεριοριζόμενη πάθηση που προσβάλλει μέσης ηλικίας
άντρες κυρίως, λιγότερο συχνά γυναίκες που βρίσκονται στο τρίτο τρίμηνο της κύησης και χαρακτηρίζεται από εντοπισμένη οστεοπενία.
Η παροδική οστεοπόρωση του ισχίου μπορεί να ξεκινήσει αιφνίδια ή μετά από ένα ελαφρύ τραυματισμό και οι αθενείς κλινικά εμφανίζουν
οξύ πόνο, διαλείπουσα χωλότητα κατά τη βάδιση και μείωση του εύρους τροχιάς. Η παροδική οστεοπόρωση, αναφέρεται και ως μεταναστευτική παροδική οστεοπόρωση όταν προσβάλλει και άλλες αρθρώσεις. Συχνά συγχέεται με την οστεονέκρωση, αν και πρόκειται για
δύο διαφορετικές οντότητες με διαφορετική πρόγνωση και αντιμετώπιση. Η μαγνητική τομογραφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
αρχική διάγνωση, όπου στις Τ1 ακολουθίες η ένταση του σήματος του οιδήματος του μυελού των οστών είναι χαμηλή και υψηλή στις Τ2
ακολουθίες. Η συντηρητική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής.
Λέξεις κλειδιά: Παροδική οστεοπόρωση του ισχίου, Μεταναστευτική οστεοπόρωση, Οίδημα του οστικού μυελού

Transient osteoporosis of the hip
K. KOURKOUTAS, D. PALLIS, C. ZAFEIRIS, I. MPAMPALIS
2nd Department of Orthopaedics, KAT General Hospital, Athens, Greece
Summary
Transient osteoporosis or bone marrow edema syndrome is an uncommon self-limiting condition that typically affects middle-aged
men or, less frequently, women in the third trimester of pregnancy and is characterized by localized osteopenia. Transient osteoporosis
of the hip (TOH) may begin spontaneously or after a minor trauma and affected individuals present clinically with acute pain, limping
gait and limited range of motion. Transient osteoporosis is also referred as transient bone marrow edema, and it is referred as
migratory osteoporosis syndrome if it affects other joints. Often resembles to osteonecrosis but the two conditions must be differentiated
due to different prognoses and management. Magnetic resonance imaging plays an important role in primary diagnosis and demonstrates a typical pattern of bone marrow edema in the form of diffuse low signal on T1-images and high signals on T2-images. Conservative treatment is the treatment of choice.
Keywords: Transient osteoporosis, Migratory osteoporosis, Bone marrow edema syndrome

Εισαγωγή
Η παροδική οστεοπόρωση ή οίδημα του οστικού
μυελού είναι μια ασυνήθης κατάσταση που συχνά διαλάθει της διάγνωσης. Προσβάλλει κυρίως υγιείς άντρες μέσης ηλικίας (4η-6η δεκαετία) και γυναίκες που
βρίσκονται στο τρίτο τρίμηνο της κύησης [21], ενώ συναντάται πιο συχνά σε πρωτοτόκες γυναίκες [20]. Η
αναλογία αντρών-γυναικών είναι 3:1 [31] και η εμφάνιση της στην παιδική ηλικία είναι σπάνια [6]. Το 1959
πρώτοι οι Curtis και Kincaid περιγράφουν την κλινική
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και ακτινολογική εικόνα της παροδικής οστεοπόρωσης
στο ισχίο σε 3 γυναίκες που βρίσκονται στους τελευταίους μήνες της κύησης, χρησιμοποιώντας τον όρο
παροδική αφαλάτωση της μηριαίας κεφαλής χωρίς
καταστροφή του μεσάρθριου διαστήματος [1]. Ωστόσο, κλινική περιγραφή του συνδρόμου μετά από ελαφρύ τραυματισμό χωρίς ακόμη να γνωρίζουν ακριβώς
την οντότητα της νόσου, υπάρχει από το 1916 από
τους Babinski και Froment. Τo 1968 o Lesquesne
πρώτος αναφέρει τον όρο παροδική οστεοπόρωση
του ισχίου [3], ενώ το 1969 ο Duncan και οι συνεργά-
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τες του παρουσιάζουν 7 περιπτώσεις μεταναστευτικής
οστεοπόρωσης [4]. Ο Bloem το 1988 εισάγει τον όρο
σύνδρομο παροδικού οιδήματος του οστικού μυελού
[6]. Βέβαια η πλειονότητα των Γάλλων συγγραφέων
προτιμά τον όρο αλγοδυστροφία του ισχίου, αν και
όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες όροι, συμπεριλαμβανομένου και της αντιδραστικής συμπαθητικής δυστροφίας περιγράφουν την ίδια κλινική οντότητα [13].
Η παθογένεια και η αιτιολογία παραμένει ακόμη
ασαφής, ενώ έχουν διατυπωθεί διάφοροι παθογενετικοί μηχανισμοί όπως η κληρονομικότητα, οι κακώσεις, η δυσλιπιδαιμία τύπου IV, μεταβολικές διαταραχές, ισχαιμία μικρών αγγείων που αποδεικνύεται από
το ΗΜΓ με την απονεύρωση των νευρικών ριζών, αφαλάτωση των οστών στην κύηση, ιδιοπαθητική κ.ά. [13].
Οι Hoffman και συνεργάτες το 1993 καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η παροδική οστεοπόρωση δεν είναι
τίποτα περισσότερο από ένα αναστρέψιμο επεισόδιο
ισχαιμίας, το οποίο ακολουθεί αντιδραστική υπεραιμία
στο παρακείμενο οστούν [14]. Παράγοντες κινδύνου
για την εμφάνιση παροδικής οστεοπόρωσης του ισχίου είναι το κάπνισμα και η χαμηλή διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου [23]. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν τη σχέση της παροδικής οστεοπόρωσης
του ισχίου με το επάγγελμα του ασθενούς, αν και κατά
γενική ομολογία οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν
μεγάλα χρονικά διαστήματα ορθοστασίας και υπέρχρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας [14]. Τα κύρια
κλινικά χαρακτηριστικά είναι ο πόνος στην περιοχή
του ισχίου, χωρίς εξωτερικά σημεία φλεγμονής και ο
περιορισμός του εύρους των κινήσεων της άρθρωσης
του ισχίου, κυρίως της απαγωγής και των στροφών.
Μπορεί να παρατηρηθεί ατροφία των γλουτιαίων και
του τετρακέφαλου μηριαίου μυός. Πιο συχνή αρχική
εντόπιση είναι η άρθρωση του ισχίου [31], αν και έχουν
περιγραφεί εντοπίσεις και σε άλλες περιοχές όπως
στην ΟΜΣΣ [20,21], στο γόνατο [20,21,31,34], στον
αστράγαλο [41], στην ποδοκνημική [5], το πόδι και το
χέρι [34]. Ταυτόχρονη εντόπιση και στα δύο ισχία πιστεύεται ότι παρατηρείται στο 1/3 των περιπτώσεων
[7]. Το 1978 οι McCord και συνεργάτες ανέφεραν μεταναστευτική οστεοπόρωση γόνατος με αρχική εντόπιση την άρθρωση της ποδοκνημικής [5], ενώ έχει περιγραφεί και μεταναστευτική οστεοπόρωση από το
ένα ισχίο στο άλλο και στη συνέχεια μετά από 5 χρόνια
προσβολή ξανά της αρχικής άρθρωσης του ισχίου
[33], αποδεικνύοντας την πιθανότητα υποτροπής παροδικής οστεοπόρωσης στην ίδια άρθρωση [25]. Η

αλλαγή της εμβιομηχανικής του κάτω άκρου μπορεί
να οδηγήσει σε εκδήλωση της νόσου σε άλλη γειτονική ή παρακείμενη άρθρωση [11], ή ακόμη και μέσα
στην ίδια την άρθρωση όπως από τον έναν μηριαίο
κόνδυλο στον άλλο [32,33].
Έχουν περιγραφεί τρία διακριτά στάδια με συνολική
διάρκεια 6-12 μήνες [34]. Το πρώτο στάδιο διαρκεί 1
μήνα περίπου και χαρακτηρίζεται από πόνο και λειτουργική αναπηρία, το δεύτερο διαρκεί 1-2 μήνες
όπου παρατηρείται η έξαρση των κλινικών σημείων
και ακτινολογικά εμφανίζεται οστεοπενία. Το τρίτο
στάδιο που διαρκεί πάνω από 4 μήνες και χαρακτηρίζεται από βαθμιαία ύφεση των συμπτωμάτων και επαναμετάλλωση του οστού [13]. Η παρακολούθηση του
ασθενούς προτείνεται να είναι 2 χρόνια [8]

Διάγνωση
Η πρώιμη διάγνωση της παροδικής οστεοπόρωσης
του ισχίου αλλά και των άλλων αρθρώσεων κατ’ επέκταση αποτελεί διαγνωστική πρόκληση τόσο για τον
κλινικό ιατρό, όσο και για τον ακτινολόγο. Το οίδημα
του μυελού είναι μη ειδικό εύρημα, αφού ανευρίσκεται
σε πληθώρα άλλων νοσηρών καταστάσεων όπως
στους τραυματισμούς, τις φλεγμονώδεις νόσους, την
οστεονέκρωση και τους όγκους [28].
Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ παροδικής οστεόπορωσης του ισχίου και οστεονέκρωσης είναι ζωτικής
σημασίας και θα καθορίσει την αντιμετώπιση, αποτρέποντας τη χειρουργική επέμβαση και καθοδηγώντας
στη σωστή θεραπευτική προσέγγιση [18,25,27,34]. Το
ερώτημα μεταξύ παροδικής οστεοπόρωσης του ισχίου
και οστεονέκρωσης φαντάζει ακόμη πιο δύσκολο όταν
υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για οστεονέκρωση όπως αλκοόλ, στεροειδή, νεφρική ανεπάρκεια, χημειοθεραπεία κ.ά. [25,27] και γίνεται ακόμη πιο έντονο
στην παραδοχή ορισμένων συγγραφέων που θεωρούν
πως η παροδική οστεοπόρωση του ισχίου είναι το αρχικό στάδιο της οστεονέκρωσης [12,17]. Ο Frost το
1965 διατύπωσε την απόψη πως τα επαναλαμβανόμενα κατάγματα της φορτιζόμενης αρθρικής επιφάνειας,
λόγω αραίωσης των οστικών δοκίδων προκαλούν πολλαπλές μικροαγγειακές βλάβες με επακόλουθο την
ισχαιμία και νέκρωση του οστού [2]. Σύμφωμα με το
Solomon, θα πρέπει σύντομα να αναγνωρισθεί η διαφορά οιδήματος του μυελού των οστών που συνοδεύει
την άσηπτη νέκρωση και αυτού χωρίς άσηπτη νέκρωση
αφού αφενός πρόκειται για αυτοπεριοριζόμενη οντότητα και αφετέρου ο ασθενής θα αποφύγει τη χειρουρOστούν 77
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γική επέμβαση [15]. Ωστόσο υπάρχουν διαφορές τόσο
κατά την κλινική εικόνα όσο και κατά τον απεικονιστικό
έλεγχο. Στην παροδική οστεοπόρωση του ισχίου υπάρχει αιφνίδια έναρξη του πόνου με διατήρηση του εύρους τροχιάς των κινήσεων, εκτός των ακραίων θέσεων κυρίως στις στροφές, ενώ στην οστεονέκρωση
υπάρχει προοδευτική αύξηση του πόνου και μείωση
του εύρους κίνησης [25]. Ο αιματολογικός έλεγχος
στην παροδική οστεοπόρωση είναι εντός φυσιολογικών ορίων και βρίσκεται επηρεασμένος μόνο σε συνοδά νοσήματα [13]. O ακτινολογικός έλεγχος στα αρχικά στάδια είναι φυσιολογικός [34] και μετά την πάροδο 3-6 εβδομάδων εμφανίζεται διάχυτη οστεοπενία
που μπορεί να αφορά όλη τη μηριαία κεφαλή και τον
αυχένα [13], σε αντίθεση με την οστεονέκρωση όπου
υπάρχει σαφώς εντοπισμένη σκληρυντική περιοχή [25].
Φυματίωση, φλεγμονώδης νόσος της άρθρωσης,
σηπτική αρθρίτιδα, όγκοι (πρωτοπαθείς και μεταστατικοί), πολλαπλούν μυέλωμα, χονδρωμάτωση, οστεονέκρωση, κάκωση μαλακών μορίων, κάταγμα κόπωσης, κ.ά. θα πρέπει να αποκλειστούν πριν τη διάγνωση. Όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν πως η MRI είναι
η εξέταση εκλογής για την πρώϊμη διάγνωση της παροδικής οστεοπόρωσης, ενώ προτείνεται και για την
παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου [37]. Η MRI
είναι η πιο ευαίσθητη και ειδική απεικονιστική εξέταση
για διαφοροδιάγνωση οστεονέκρωσης και οιδήματος
του μυελού των οστών [28] και προτείνεται ως εξέταση
διερεύνησης άλγους στο ισχίο σε γυναίκες που βρίσκονται στο τρίτο τρίμηνο της κύησης [30]. Οι Plakseychuc και συνεργάτες στην προτεινόμενη ταξινόμηση Pittsburg για την οστεονέκρωση, αναφέρουν
πως ακόμη και στο στάδιο Ι όπου ο ακτινολογικός
έλεγχος είναι χωρίς ευρήματα, στην MRI παρατηρούνται ανωμαλίες που υποδεικνύουν τη νόσο [22]. Οι Bruno και συνεργάτες αναφέρουν 4 μορφολογικά κριτήρια στην ακολουθία Τ1 για την παροδική οστεοπόρωση του ισχίου: πρώτον ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται η μηριαία κεφαλή, ενώ οι αλλοιώσεις μπορεί να
επεκτείνονται ως την κοτύλη και το μηριαίο αυχένα,
δεύτερον τα όρια είναι σαφή και η περιοχή μεταξύ του
οιδήματος του μυελού του οστού και του παρακείμενου υγιούς μυελού είναι μεγάλη, τρίτον το σήμα της
αλλοίωσης είναι ομοιογενές χωρίς σημεία εστιακής
εντόπισης, και τέταρτον η ένταση του σήματος είναι
μειωμένη [29]. Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι
στην Τ2 ακολουθία τα ευρήματα εξίσου σημαντικά είναι η προσβολή του αρθρικού χόνδρου, της επιφυ78 Oστούν

σιακής πλάκας και του υποχόνδριου μυελού.
Σε περίπτωση βλάβης του αρθρικού χόνδρου, η κάκωση μπορεί να μην είναι αναστρέψιμη κλινικά και η
διαφοροδιαγνωστική σκέψη θα συμπεριλάβει εκ νέου
την οστεοαρθρίτιδα και την οστεονέκρωση [29]. Ωστόσο, σημαντικό εύρημα που λύνει το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα μεταξύ οστεονέκρωσης και παροδικής οστεοπόρωσης του ισχίου, είναι η ύπαρξη της εικόνας της διπλής παρυφής (double ring) στην Τ2 ακολουθία, η οποία αντιπροσωπεύει το διάστημα μεταξύ
βιώσιμου και νεκρωτικού οστού [9,10,14]. Η MRI θα
πρέπει να επαναλαμβάνεται για την παρακολούθηση
του ασθενούς [16], όταν παρά τη μικρή βελτίωση τα
συμπτώματα εξακολουθούν να υφίστανται και για τον
αποκλεισμό της εμφάνισης της ημισεληνοειδούς γραμμής (crescent line) που η εύρεση της είναι συμβατή με
οστεονέκρωση και μη αναστρέψιμες βλάβες [36]. Η
CT δεν μπορεί να εντοπίσει οίδημα μυελού του οστού,
αλλά αποκαλύπτει αφαλάτωση των οστών στα αρχικά
στάδια όταν ο ακτινολογικός έλεγχος είναι ακόμη φυσιολογικός [37]. Είναι σημαντική ωστόσο στη διάγνωση
άλλων παθήσεων όπως το οστεοειδές οστέωμα [28].
Στο σπινθηρογράφημα σε πρώϊμο στάδιο παρατηρείται
αυξημένη πρόσληψη με τυπικό εύρημα την ομοιογενή
πρόσληψη με αύξηση στο κέντρο της μηριαίας κεφαλής, η οποία είναι χρήσιμη για τη διαφοροδιάγνωση
από όγκους, οστεομυελίτιδα κ.ά. [13], ενώ στην οστεονέκρωση παρατηρείται εντοπισμένη περιοχή μειωμένης πρόσληψης [25]. Η δυναμική γ-αγγειογραφία με
σήμανση των ερυθρών αιμοσφαιρίων με 99m Tc είναι
μία μη ειδική εξέταση αφού αφενός δείχνει αυξημένη
διάχυση στα αγγειακά και εξωαγγειακά διαμερίσματα,
αλλά αφετέρου δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί η χρησιμότητα της στη διάγνωση και την παρακολούθηση των
ασθενών [13]. Τέλος, η ιστολογική εξέταση της περιοχής δεν είναι απαραίτητη αφού τα ευρήματα της είναι
μη ειδικά με την κλινική οντότητα της παροδικής οστεοπόρωσης [19], ενώ η μέτρηση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο της διπλής φωτονιακής απορροφησιομετρίας (DEXA) στην περιοχή των ισχίων άμφω, πιθανόν θα βοηθούσε στη διάγνωση [40].

Θεραπεία
Η αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών
που έχουν προταθεί για την παροδική οστεοπόρωση
είναι δύσκολο να αξιολογηθεί λόγο του αυτοπεριοριζόμενου χαρακτήρα της νόσου [31]. Στην παροδική
οστεοπόρωση του ισχίου η θεραπευτική οδός εκλογής
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είναι η συντηρητική αντιμετώπιση με αποφόρτιση και
χρήση αναλγητικών. Ωστόσο, έχουν δοκιμασθεί αρκετά
θεραπευτικά πρωτόκολλα με στόχο κυρίως τη μείωση
της διάρκειας της νόσου [39]. Τα αντιοστεοπορωτικά
φάρμακα όπως η καλσιτονίνη και τα διφωσφονικά έχει
αποδειχθεί ότι μειώνουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων
και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με παροδική οστεοπόρωση, όταν τα αντιφλεγμονώδη δεν είναι αποτελεσματικά [40]. Ο μηχανισμός με τον οποίο
τα διφωσφονικά μειώνουν τον πόνο παραμένει άγνωστος και ίσως να οφείλεται στην αντιφλεγμονώδη δράση τους, αφού στερούνται αναλγητικής δράσης [39].
Η τεριπαραμίδη σε σύντομης διάρκειας χορήγηση είναι
αποτελεσματική σε αθενείς με οίδημα του μυελού των
οστών, αφού προστατεύει από μικροκατάγματα και επιταγχύνει την οστική αναδιαμόρφωση του οστού, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια της παροδικής οστεοπόρωσης του ισχίου [40]. Η παμιδρονάτη έχει αποδειχθεί ότι σε ενδοφλέβια χορήγηση για μικρό διάστημα είναι ασφαλής και αποτελεσματική στη θεραπεία της παροδικής οστεοπόρωσης του ισχίου [24]. Το ζολεδρονικό οξύ αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής για την
οστεοπόρωση σε άνδρες και ειδικά σε ομάδες ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο που δεν είναι ικανοί να
σταθούν όρθιοι για 30 λεπτά και σε ασθενείς με γαστρεντερολογικά προβλήματα που δεν μπορούν να
ανεχθούν τα διφωσφονικά από το στόμα [33]

Συμπεράσματα
Η παροδική οστεοπόρωση του ισχίου είναι μία πάθηση με αυτοπεριοριζόμενο χαρακτήρα. Η σημαντικότητα της πρώιμης διάγνωσης έγκειται στο γεγονός
ότι απαιτείται συντηρητική θεραπεία σε σχέση με την
οστεονέκρωση κυρίως, αλλά και άλλες παθήσεις που
περιλαμβάνονται στη διαγνωστική φαρέτρα και αντιμετωπίζονται ως επί το πλείστον χειρουργικά. Ο μεταναστευτικός χαρακτήρας και η άγνωστη αιτιοπαθογένεια της νόσου αποτελούν περαιτέρω προκλήσεις
και χώρο για έρευνα και διερεύνηση για την καλύτερη
κατανόηση και αντιμετώπιση. Η πιθανή ένδειξη αγγειακής αιτιολογίας κατευθύνουν το πρωτόκολλο της θεραπευτικής αντιμετώπισης μακρυά από τη χρήση των
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων με την αντιπροσταγλανδινική τους δραστηριότητα και καταστούν σαφές πως
η πλήρη αποφόρτιση και τα ήπια αναλγητικά είναι ο
σωστότερος αλγόριθμος θεραπείας. Οι θεραπείες με
αντιοστεοπορωτικά φάρμακα αποβλέπουν στην ταχύτερη υποχώρηση της νόσου και μείωση της έντασης
των συμπτωμάτων, χωρίς ωστόσο να έχει τεκμηριωθεί
ακόμη κάποιο πρωτόκολλο θεραπευτικής αντιμετώπισης, αφού η αυτόματη ίαση είναι αυτή που τελικά παραμένει στον ιατρό. Η ύπαρξη αντιπροσταγλανδινικής
δράσης των διφωσφονικών σε συνδυασμό με την πιθανή αγγειακή αιτιολογία της παροδικής οστεοπόρωσης, περιορίζουν ακόμη περισσότερο τη χρήση τους.
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Συσχέτιση μεταξύ της οστικής μάζας και της
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Περίληψη
H οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή πάθηση των αρθρώσεων και μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας. Μαζί με την οστεοπόρωση αποτελούν τις πιο συχνές παθήσεις των οστών της τρίτης ηλικίας με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η οστεοαρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου και υποχόνδρινο οστού,ενώ η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα,
διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των οστών με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Αν και θα επρεπε τα δύο αυτά νοσήματα
να συνυπάρχουν λόγω του αυξημένου επιπολασμό τους στους ηλικιωμένους,τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα
και μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και οστεοαρθρίτιδα. Τα δεδομένα για την συσχέτιση της αυξημένης οστικής πυκνότητας
και οστεοαρθρίτιδας και αυξημένης οστικής απώλειας σε μακροχρόνια οστεοαρθρίτιδα είναι αμφιλεγόμενα. Αυτή η φαινομενική αντίστροφη
σχέση μεταξύ των δυο αυτών νοσημάτων οδήγησε σε σημαντικές υποθέσεις σχετικά με την παθογένεια τους παρακινώντας αρκετές
έρευνες για να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ οστεοαρθρίτιδας και οστικής μάζας.
Λέξεις κλειδιά: Οστεοαρθρίτιδα, Οστεοπόρωση, Οστική μάζα

The relationship between bone mass and osteoarthritis
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Summary
Osteoarthritis is the most common joint disease and a major cause of disability. With osteoporosis are two common age-related musculoskeletal disorders associated with considerable morbitity and mortality. Osteoarthritis is characterized by degradation of joints, including articular cartilage and subcortical bone and osteoporosis by low bone mass, microarchitecture deteriorate that lead to an
increased risk of fracture. It would be anticipated that osteoarthritis and osteoporosis frequently coexist due to their high prevalence
in the elderly but the results of studies indicate an inverse relationship between osteoporosis and osteoarthritis. The data about the association of increased bone mineral density and osteoarthritis and increased bone loss in long-lasting osteoarthritis during aging are
controversial. This apparent inverse relationship between osteoarthritis and osteoporosis led to important assuptions about the pathogenesis of this two disease, spurring several investigators to further explore the relationship between osteoarthritis and bone mass.
Keywords: Οsteoarthritis, Οsteoporosis, Βone mineral density

Εισαγωγή
Σημαντικός αριθμός μελετών ασχολήθηκε με τη
συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας
(ΟΑ) και της οστικής πυκνότητας [1]. Η οστική πυκνότητα συμμετέχει σε ποσοστό 60-70% στην αντοχή των
οστών, ενώ συμμετέχουν και μια σειρά άλλοι παρά82 Oστούν

γοντες που έχουν να κάνουν με τις εμβιομηχανικές
ιδιότητες των οστών
Σημαντικός αριθμός μελετών ασχολήθηκε με τη
συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας
(ΟΑ) και της οστικής πυκνότητας [1]. Η οστική πυκνότητα συμμετέχει σε ποσοστό 60-70% στην αντοχή των
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οστών, ενώ συμμετέχουν και μια σειρά άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις εμβιομηχανικές
ιδιότητες των οστών και την αντοχή τους στην εφαρμογή δυνάμεων [2]. Η χαμηλή οστική μάζα που εκτιμάται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας (BMD:
Bone Mineral Density) σε συνδυασμό με την διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των οστών οδηγεί στην
εμφάνιση οστεοπόρωσης (ΟΠ) με σημαντική αύξηση
του κινδύνου εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων (στα σώματα των σπονδύλων, στο ισχίο, στα οστά
του αντιβραχίου, στο βραχιόνιο οστό, στα οστά της
κνήμης, κ.ά.). Ως ΟΑ περιγράφεται μία ετερογενής
ομάδα καταστάσεων που οδηγούν σε συμπτώματα και
αντικειμενικά ευρήματα (σημεία) που σχετίζονται με
τη διαταραχή της ακεραιότητας του αρθρικού χόνδρου και επιπρόσθετα αλλοιώσεων του υποχόνδριου
οστού και των ορίων των αρθρώσεων [3]. Διακρίνεται
σε πρωτοπαθή όταν δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια διακριτή παθολογική νόσο και σε δευτεροπαθή
όταν σχετίζεται με την επίδραση άλλων καταστάσεων
[4,5]. Η πρωτοπαθής ΟΑ διακρίνεται σε εντοπισμένη
(προσβολή 1-3 αρθρώσεων) και γενικευμένη (προσβολή >3 αρθρώσεων). Η δευτεροπαθής ΟΑ σχετίζεται με μία σειρά καταστάσεις όπως ο τραυματισμός,
συγγενείς παθήσεις της οστικής ανάπτυξης εντοπισμένες όπως η επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής, το συγγενές εξάρθρημα του ισχίου, η αβαθής
κοτύλη, κ.ά. ή γενικευμένες όπως οστικές δυσπλασίες, μεταβολικές παθήσεις (όπως η νόσος EhlersDanlos, αιμοχρωμάτωση, ωχρόνωση, κ.ά.), η νόσος
από εναπόθεση κρυστάλλων (όπως κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου, κρυστάλλων απατίτη, κ.ά.),
άλλες οστικές και αρθρικές διαταραχές όπως οστεονέκρωση, ρευματοειδής ή ουρική ή σηπτική αρθρίτιδα,
οστική νόσος Paget, οστεοχονδρίτιδα ή οστεοπέτρωση, ενδοκρινοπάθειες (σακχαρώδης διαβήτης, ακρομεγαλία, κ.ά.), νευροπαθητική αρθροπάθεια (άρθρωση Charcot), κ.ά. [3,6].
Θα αναφερθούμε αρχικά στα συμπεράσματα μιας
σειράς ερευνών σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ της
ΟΑ και της οστικής πυκνότητας καθώς και μεταξύ της
εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων και ΟΑ
(υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν θετική και άλλες
αρνητική συσχέτιση). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
στα συμπεράσματα ερευνών σχετικά με την αιτιοπαθογένεια της συσχέτιση μεταξύ της ΟΑ και της οστικής
πυκνότητας στον αξονικό ή περιφερικό σκελετό καθώς και στις περιοχές που αναπτύσσεται ΟΑ.

Θετική συσχέτιση μεταξύ της ΟΑ και της οστικής
πυκνότητας
Αναφέρθηκε ότι η υψηλή οστική πυκνότητα όπως
αυτή εκτιμήθηκε με την μέτρηση της οστικής πυκνότητας στον αξονικό σκελετό (οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης: ΟΜΣΣ και στο ισχίο δηλαδή στο άνω
τμήμα του μηριαίου οστού: αυχένα- τροχαντήρα- τρίγωνο Ward’s) ή στον περιφερικό σκελετό (αντιβράχιο,
πτέρνα, κ.ά.) καθώς και στην περιοχή ανάπτυξης της
ΟΑ (όπως στο υποχόνδριο οστό για παράδειγμα στην
περιοχή του γόνατος ή του ισχίου και αλλού) σχετίζεται
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΟΑ, ιδιαίτερα σε αρθρώσεις που φορτίζονται από το βάρος του σώματος
όπως του ισχίου και του γόνατος [7-16]. Η εκτίμηση
της οστικής πυκνότητας (bone mineral density,BMD)
γίνεται το συνηθέστερο με τη χρήση της τεχνικής της
διπλής ενεργειακής δέσμης φωτονίων (Dual Photon
Absorptiometry: DXA). Θα αναφερθούμε στα συμπεράσματα μιας σειράς παλαιότερων και πρόσφατων
μελετών.Οι Hannan και συν-1993 μελέτησαν 1.154
ηλικιωμένα άτομα (572 άνδρες και 360 γυναίκες μέσης ηλικίας 71 ετών) που συμμετείχαν στην Framingham Knee OA Study 4 χρόνια πριν την έναρξη της
μελέτης. Μετρήθηκε η BMD στο εγγύς τμήμα του μηριαίου οστού και στην κερκίδα και έγινε ακτινογραφικός έλεγχος του γόνατος (σε προσθιοπίσθια λήψη με
τον ασθενή όρθιο) στον οποίον εκτιμήθηκε η παρουσία ΟΑ (βαθμονόμηση 0-4 με 269 ασθενείς βαθμού
1, 170 βαθμού 2, 93 βαθμού 3, 49 βαθμού 4) καθώς
και ξεχωριστά η παρουσία οστεοφύτων και η στένωση
του μεσαρθρίου διαστήματος (ΣΜΔ). Στην ομάδα των
ασθενών με βαθμού 1, 2 ή 3 (όχι με βαθμού 4) ΟΑ η
BMD στο εγγύς τμήμα του μηριαίου οστού (αλλά όχι
στην κερκίδα) βρέθηκε κατά 5-9% υψηλότερη συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών χωρίς ΟΑ γόνατος
(P<0,0001). Στις γυναίκες με οστεόφυτα η BMD ήταν
υψηλότερη συγκριτικά με τις γυναίκες χωρίς οστεόφυτα. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην BMD μεταξύ
της ομάδα με ή χωρίς στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος ΣΜΔ [8].Οι Hart και συν-1994 μελέτησαν
979 ασθενείς στα πλαίσια της μελέτης Chingford General Population Survey, με ακτινογραφικό έλεγχο
των άκρων χεριών και των γονάτων (σε 579 ασθενείς
έγινε ακτινολογικός έλεγχος και της ΟΜΣΣ) και μέτρηση της BMD στον αυχένα του μηριαίου και στην
ΣΣ (Ο1-Ο4). Στην ομάδα των ασθενών με ΟΑ διαπιστώθηκε υψηλότερη BMD στην ΣΣ συγκριτικά με την
ομάδα των ασθενών χωρίς ΟΑ. Προκειμένου για ΟΑ
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των άπω μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων (ΑΜΦΑ) η διαφορά εκτιμήθηκε στο 5,8%, των καρπομετακαρπίων
αρθρώσεων (ΚΜΚΑ) στο 3%, στο γόνατο στο 7,6%
και στην ΟΜΣΣ στο 7,8% ενώ προκειμένου για τη γενικευμένη (σε γόνατο, ΑΜΦΑ και ΚΜΚΑ) στο 9,3%.
Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα σχετικά με την BMD
στον αυχένα του μηριαίου (η διαφορά στο 2,5% στις
ΚΜΚΑ, στο 6,2% στο γόνατο και στο 6,3% στην
ΟΜΣΣ). Ο σχετικός κίνδυνος ΟΑ στις γυναίκες που
ανήκαν στο υψηλότερο τεταρτημόριο της BMD εκτιμήθηκε στο 2,13. Τα παραπάνω δε μεταβλήθηκαν
όταν συνεκτιμήθηκε η επίδραση του καπνίσματος, της
κατανάλωσης αλκοόλ, της φυσικής άσκησης, της απεικόνισης οστεοφύτων στην ΟΜΣΣ, της κοινωνικής τάξης ή της χορήγησης θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης (Α-9). Οι Nevitt και συν-1995 μελέτησαν 4.855
άτομα τα οποία υποβλήθηκαν σε ακτινογραφία πυέλου για την αποκάλυψη ΟΑ ισχίων (οστεόφυτα, υποχόνδρια σκλήρυνση, κύστεις, παραμόρφωση της μηριαίας κεφαλής και στένωση μεσαρθρίου διαστήματος: ΣΜΔ) που βαθμονομήθηκαν με σύστημα 0-4 βαθμών και μέτρηση της BMD στον περιφερικό σκελετό
(στο άπω τμήμα της κερκίδας και στην πτέρνα) καθώς
και στην ΟΜΣΣ και στο ισχίο (στο 84% των ατόμων
που συμμετείχαν). Ήπια ΟΑ (βαθμού 2) διαπιστώθηκε
σε 351 γυναίκες (7,2%) και μετρίου βαθμού ΟΑ (βαθμού 3 ή 4) σε 228 γυναίκες (4,7%). Οι γυναίκες με
βαθμού 3 ή 4 είχαν υψηλότερη της αντιστοιχούσας
στην ηλικία τους BMD στον αυχένα του μηριαίου και
στο τρίγωνο Ward (9-10% και P<0,0001), τον τροχαντήρα (4% και p<0,01), την ΟΜΣΣ (8% και p<0,0001),
και άπω τμήμα της κερκίδας και στην πτέρνα (5% και
p<0.0001) συγκριτικά με τις γυναίκες με βαθμού 1 ΟΑ
στο χειρότερο ισχίο. Η υψηλότερη BMD βρέθηκε στις
γυναίκες με αμφοτερόπλευρη ΟΑ ισχίου, με οστεόφυτα του ισχίου ή με ευρήματα ΟΑ στον αυχένα του
μηριαίου. Τα παραπάνω δε μεταβλήθηκαν μετά τη συνεκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν την οστική μάζα (Α-10).
Οι Zhang και συν-2000 μελέτησαν 473 γυναίκες
ηλικίας 63-91 ετών που συμμετείχαν στη μελέτη Framingham Study που υποβλήθηκαν σε προσθιοπίσθια
ακτινογραφία γονάτων (σε όρθια θέση) και μέτρηση
της BMD με τη χρήση DEXA κάθε διετία την περίοδο
1983-85 και 1992-93 και παρακολούθησαν για μια
οκταετία. Διαπιστώθηκε στην διάρκεια της παρακολούθησης αύξηση κατά 5,6% στην ομάδα των γυναικών που βρίσκονταν στο χαμηλότερο τεταρτημόριο
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της BMD που αντιστοιχεί στην ηλικία και κατά 14,2%,
10,3% και 11,8% στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο υψηλότερο τεταρτημόριο. Το odd ratio (OR) με τη συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων εκτιμήθηκε στο 1 στο
πρώτο, στο 2,5 στο δεύτερο, στο 2, στο τρίτο και στο
2,3 στο τέταρτο τεταρτημόριο (p for trend=0,222). Δηλαδή μια συσχέτιση μεταξύ της υψηλότερης και του
κινδύνου εμφάνισης ΟΑ γονάτων. Επίσης θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ της υψηλότερης BMD
και του κινδύνου προοδευτικής εξέλιξης της ΟΑ στη
διάρκεια της παρακολούθησης (ο σχετικός κίνδυνος
αυξάνονταν κατά 18,9% στο πρώτο, 20,3% στο δεύτερο, 22% στο τρίτο και 34,4% στο τέταρτο τεταρτημόριο (Α-11).
Οι Antoniades και συν-2000 μελέτησε ακτινογραφικά τα ισχία για την αποκάλυψη ευρημάτων ΟΑ (με
το βαθμονομικό σύστημα των 6 σημείων του Croft,
για οστεόφυτα και για στένωση μεσαρθρίου διαστήματος) σε 160 μονοζυγωτικές και 414 διζυγωτικές δίδυμες αδελφές ηλικίας 40-70 ετών (μέση ηλικία 53
ετών) από το St. Thomas’ UK Adult Twin Register.
Εκτίμησαν επίσης την BMD (με dual x-ray absorptiometry: DEXA) στο αριστερό ισχίο, την ΟΜΣΣ και ολοσωματικά. Διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των ευρημάτων ΟΑ και της BMD (OR χωρίς και μετά την εκτίμηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων 1,63 και
1,8 αντίστοιχα για κάθε μονάδα διαφοράς της προτυποποιημένης BMD: standardized BMD στον αυχένα
του μηριαίου οστού του αντιθέτου πλαγίου). Διαπιστώθηκε επίσης συσχέτιση μεταξύ της απεικόνισης οστεοφύτων στα ισχία με την υψηλότερη τιμή BMD του αυχένα του μηριαίου οστού. Οι δίδυμες αδελφές με συγκριτικά με τις δίδυμες αδελφές χωρίς οστεόφυτα στα
ισχία εμφάνιζαν κατά 3,5% υψηλότερη BMD του αυχένα του μηριαίου οστού. Δε διαπιστώθηκε σημαντική
συσχέτιση μεταξύ των ευρημάτων ΟΑ ισχίων και BMD
στον αυχένα του μηριαίου οστού του αντιθέτου πλαγίου, την ΟΜΣΣ και ολοσωματικά. Δηλαδή στο ισχίο
με τα ευρήματα της ΟΑ παρατηρήθηκε μια αντίστροφη
συσχέτιση με την οστική πυκνότητα στον αυχένα του
μηριαίου οστού του ίδιου πλαγίου. Φαίνεται πιθανή η
συμμετοχή τοπικών μεταβολών στην οστική πυκνότητα
στην εμφάνιση ΟΑ, ενώ πιθανή είναι επίσης και η συμμετοχή γενετικών παραγόντων (Α-16). Οι Hart και συν2002 μελέτησαν 830 γυναίκες με ακτινογραφία γονάτων για την αποκάλυψη ΟΑ (παρουσία οστεοφύτων
και στένωσης του μεσαρθρίου διαστήματος) κατά την
έναρξη της μελέτης και 48 μήνες αργότερα. Διαπι-
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στώθηκε σε 715 χωρίς ΟΑ κατά τη έναρξη της μελέτης, η ανάπτυξη ΟΑ στη διάρκεια της διετούς παρακολούθησης. Επίσης σε 115 γυναίκες με ΟΑ κατά τη
έναρξη της μελέτης διαπιστώθηκε εξέλιξη της ΟΑ. Σε
95 γυναίκες με οστεόφυτα γονάτων διαπιστώθηκε
υψηλότερη BMD στην ΟΜΣΣ (6,3% και P=0,002) και
στο ισχίο με την υψηλότερη BMD (3.9% και p=0,02)
συγκριτικά με τις γυναίκες χωρίς. Σε 33 γυναίκες με
εξέλιξη στην εμφάνιση οστεοφύτων δε διαπιστώθηκε
διαφορά σχετικά με την BMD στην ΟΜΣΣ αλλά μείωση με την BMD στο ισχίο με την υψηλότερη BMD
(κατά 2,5%). Σε 81 γυναίκες με στένωσης του μεσαρθρίου διαστήματος διαπιστώθηκε μια μη σημαντική
υψηλότερη BMD (3%) στην ΟΜΣΣ ενώ δε διαπιστώθηκε συσχέτιση με την εξέλιξη της στένωσης του μεσαρθρίου διαστήματος στη διάρκεια της παρακολούθησης. Σχετικά με την BMD στο ισχίο διαπιστώθηκε
μη σημαντική συσχέτιση με τη στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος (1,3%) και μια μη σημαντική μείωση
με την εξέλιξη της στένωσης του μεσαρθρίου διαστήματος στη διάρκεια της παρακολούθησης (-2,7%). Σε
145 γυναίκες διαπιστώθηκαν κατάγματα του περιφερικού σκελετού (πρώτιστα του περιφερικού άκρου του
αντιβραχίου) σε ποσοστό 27,6% και των σπονδυλικών
σωμάτων στο 28,3%. Στις γυναίκες με κατάγματα του
περιφερικού σκελετού διαπιστώθηκε μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης στη διάρκεια της διετούς παρακολούθησης ΟΑ των γονάτων (OR=0,3). Δηλαδή επιγραμματικά διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ
της υψηλότερης BMD στην ΟΜΣΣ και το ισχίο με την
πιθανότητα ΟΑ γονάτων και της χαμηλότερης BMD
στο ισχίο και της εξέλιξης της ΟΑ των γονάτων (Α-7).
Οι Hochberg και συν-2004 με βάση τα δεδομένα
της μελέτης Baltimore Longitudinal Study of Aging
διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες με ακτινογραφικά ευρήματα ΟΑ στα άκρα χέρια εμφανίζουν υψηλότερο ρυθμό οστικής απώλειας στην κερκίδα συγκριτικά με τις
γυναίκες χωρίς τέτοια ευρήματα. Επίσης δε διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στο ρυθμό οστικής απώλειας στην κερκίδα με την παρουσία ευρημάτων ΟΑ
στα άκρα χέρια, σε άνδρες και γυναίκες. Η υψηλότερη
BMD στην ΟΜΣΣ αλλά όχι στο ισχίο σχετίζονταν με
τον κίνδυνο ανάπτυξης ακτινογραφικά ΟΑ γονάτων
μετά την εκτίμηση της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας και του δείκτη μάζας σώματος. Δηλαδή η υψηλότερη οστική μάζα σχετίζεται με τον κίνδυνο ΟΑ γονάτων [12].
Οι Bergink και συν-2005 μελέτησαν 829 γυναίκες

και 574 άνδρες στα πλαίσια της μελέτης Rotterdam
Study. Διαπίστωσαν ότι η αποκάλυψη ακτινογραφικά
ΟΑ γόνατος σχετίζονταν με την υψηλότερη BMD στο
ισχίο 10,5 και adjusted OR=2,8) και την ΟΜΣΣ (14,3%
και adjusted OR=4,7). Υψηλότερη συχνότητα στα υψηλότερα συγκριτικά με τα χαμηλότερα τεταρτημόρια
της BMD (3,4% και 3,3%, αντίστοιχα). Διαπιστώθηκε
επίσης παρόμοια συσχέτιση μεταξύ της εξέλιξης της
ΟΑ γόνατος και της BMD στο ισχίο αλλά όχι στην
ΟΜΣΣ [13].
Στη μελέτη των Betancourt και συν-2009 σε 189
ασθενείς με ΟΑ του ισχίου αναφέρουν υψηλότερη
οστική πυκνότητα (όπως εκτιμήθηκε με τη μέτρηση
της bone mineral content: BMC) σε περιοχές της μηριαίας κεφαλής στους ασθενείς με εξελισσόμενη συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς εξελισσόμενη ΟΑ [15].
Επίσης οι Nevitt και συν-2010 μελέτησαν 1754 άτομα
ηλικίας 63,2±7,8 ετών με προσθιοπίσθια ακτινογραφία
γονάτων σε όρθια θέση κατά την έναρξη της μελέτης
και 30 μήνες αργότερα. Στους ασθενείς χωρίς ακτινογραφικά ευρήματα ΟΑ γονάτων κατά την έναρξη
της μελέτης η υψηλότερη ολοσωματική BMD σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο ΟΑ γονάτων και εξέλιξης
της εμφάνισης οστεοφύτων και της στένωσης του μεσαρθρίου διαστήματος (p<0,01) με μετά την εκτίμηση
διαφόρων παραγόντων odd ratios (ORs) 2,3-2,9 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο στα υψηλότερα συγκριτικά
με τα χαμηλότερα τεταρτημόρια των τιμών της BMD.
Στους ασθενείς με ακτινογραφικά ευρήματα ΟΑ γονάτων κατά την έναρξη της μελέτης δε διαπιστώθηκε
τέτοια συσχέτιση μεταξύ της BMD και της εξέλιξης
της ΟΑ γονάτων ακτινογραφικά [14].
Αναφέρθηκε επίσης ότι η ταχεία απώλεια οστικής
μάζας στο υποχόνδριο οστό σχετίζεται με την εμφάνιση προοδευτικά επιδεινούμενης ΟΑ. Οι Güler-Yüksel
και συν-2011 μελέτησαν κατά την έναρξη της μελέτης
και 2 χρόνια αργότερα με τη χρήση του βαθμονομικής
κλίμακας Kellgren-Lawrence (KL) και το Osteoarthritis
Research Society International Atlas τις ακτινογραφίες των άκρων χεριών καθώς και τις μεταβολές της
BMD στο 2ο, 3ο και 4ο μετατάρσιο με τη χρήση digital
x-ray radiogrammetry σε 181 ασθενείς με ΟΑ (μέσης
ηλικίας 60 ετών, 80% γυναίκες). Στην εκτίμηση κατά
την έναρξη της μελέτης ακτινογραφικά ευρήματα ΟΑ
άκρων χεριών αποκαλύφθηκαν στο 68% των ασθενών. Στην επανεκτίμηση μια διετία αργότερα στο 32%
των ασθενών αποκαλύφθηκε προοδευτική επιδείνωση
των ευρημάτων. Επιταχυνόμενη μείωση της BMD (>3
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mg/cm2/έτος) βρέθηκε στο 79% των ασθενών με
προοδευτική επιδείνωση των ευρημάτων συγκριτικά
με το 60% των ασθενών χωρίς τέτοια επιδείνωση και
το 57% των ασθενών χωρίς ευρήματα ΟΑ άκρων χεριών. Η μείωση της BMD σχετίζονταν ανεξάρτητα άλλων παραγόντων με την προοδευτική εξέλιξη των ευρημάτων ΟΑ (σχετικός κίνδυνος=2,1 των ασθενών με
συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς προοδευτική εξέλιξη των ευρημάτων ΟΑ). Η ταχεία δηλαδή απώλεια
οστικής μάζας στο υποχόνδριο οστό στο 2ο, 3ο και 4ο
μετατάρσιο των άκρων χεριών σχετίζονταν με την εξέλιξη των ακτινογραφικών ευρημάτων ΟΑ των άκρων
χεριών (Α-17).

Αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ΟΑ και της
οστικής πυκνότητας
Σε μια σειρά μελέτες φάνηκε αρνητική συσχέτιση
μεταξύ της ΟΑ και της BMD [8-10,18-19]. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της ΟΑ (εντόπιση σε μια ή
λίγες αρθρώσεις ή εντόπιση γενικευμένη) και τη θέση
εκτίμησης της BMD [12,19-23].
Οι Sandini και συν-2005 μελέτησαν την BMD (bone
mineral content: BMC) στον αυχένα και τον τροχαντήρα του μηριαίου οστού σε 99 γυναίκες με ΟΑ που
συμμετείχαν στη μελέτη the Kuopio Osteoporosis Risk
Factor and Prevention Study (OSTPRE) cohort, τις
οποίες συνέκριναν με 2012 γυναίκες μάρτυρες. Οι μετρήσεις έγιναν την περίοδο αρχικά 1989-91 όταν οι
γυναίκες ήταν 47-59 ετών και επαναλήφθηκε την περίοδο 1994-98. Η BMC βρέθηκε υψηλότερη στον αυχένα και τον τροχαντήρα του μηριαίου (+8,3% με
p=0,004 και +13,3% με p=0,017, αντίστοιχα) στις γυναίκες με την ΟΑ συγκριτικά με τις γυναίκες μάρτυρες.
Μετά την εκτίμηση όμως της επίδρασης της ηλικίας,
του δείκτη μάζας σώματος, της εμμηνόπαυσης και τη
χορήγηση θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης δεν
υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών
ομάδων των γυναικών, τόσο κατά την εκτίμηση στην
έναρξη της μελέτης όσο και στη διάρκεια της πενταετούς παρακολούθησης. Στη διάρκεια της παρακολούθησης η ελάττωση της BMC ήταν υψηλότερη στις γυναίκες με την ΟΑ συγκριτικά με τις γυναίκες μάρτυρες.
Δηλαδή δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ της τιμής
της οστικής πυκνότητας (όπως αυτή εκτιμήθηκε με τη
μέτρηση της BMC) και της ΟΑ, ενώ κατά τη διάρκεια
της πενταετούς παρακολούθησης διαπιστώθηκε μεγαλύτερη απώλεια οστού στις γυναίκες με την ΟΑ συγκριτικά με τις γυναίκες μάρτυρες (Α-20). Οι Marinović
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και συν-2011 μελέτησαν με ιστομορφομετρική τεχνική
δείγματα από το υποχόνδριο οστό σε 74 άτομα με κάταγμα του ισχίου (οστοπορωτικού) και 24 άτομα με ΟΑ.
Εκτίμησαν τον όγκο του οστού (ΟΟ), το πηλίκο όγκου
οστού:όγκο ιστού (ΟΟ:ΟΙ), το πάχος των οστεοδοκίδων
(ΠΟΔ), τον αριθμό των οστεοδοκίδων (ΑΟΔ) και το διαχωρισμό των οστεοδοκίδων (trabecular separation)
(ΔΟΔ). Τα άτομα με ΟΑ και τα άτομα με κάταγμα ισχίου
είχαν ΟΟ:ΟΙ 31.3% και 19.6% αντίστοιχα. Οι τιμές του
ΟΟ:ΟΙ στα άτομα με ΟΑ εμφάνιζε ομοιόμορφη κατανομή ενώ στα άτομα με κάταγμα ισχίου ανομοιογενή
(κατανεμήθηκαν σε 3 υποομάδες, 13,2%, 19,8% και
25,9%). Στα άτομα με ΟΑ και στα άτομα με το κάταγμα
του ισχίου είχαν ΠΟΔ 0,205 mm, 0,148 mm, 0,17 mm
και 0,183 mm, αντίστοιχα. Σχετικά με τις τομές ΑΟΔ
διακρίθηκαν σε 3 υποομάδες, 1,454/mm, 0,897/mm,
1,170/mm και 1,425/mm. Τέλος σχετικά με τις τιμές
ΔΟΔ διακρίθηκαν επίσης σε 3 υποομάδες, 0,518 mm,
0,681 mm, 0,62 mm και 0,55 mm. Οι ερευνητές στηριζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα συμπέραναν
αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ΟΑ και του κατάγματος
του ισχίου [24].

Συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας οστεοπορωτικών καταγμάτων και της εμφάνισης ΟΑ.
Μια σειρά μελέτες με μακριά περίοδο παρακολούθησης δεν έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΟΑ, παρά την
υψηλότερη συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς ΟΑ
οστικής πυκνότητα, εμφάνιζαν μικρότερο κίνδυνο
οστεοπορωτικών καταγμάτων [25,26]. Υπήρξαν μάλιστα μελέτες που έδειξαν αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων στους ασθενείς με ΟΑ γονάτων
[27,28]. Αυτό οφείλεται μάλλον στη μεγαλύτερη τάση
των ασθενών με ΟΑ για πτώσεις που σχετίζεται με την
αδυναμία των τετρακεφάλων μυών, μείωση των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων των οστών και την αυξημένο εύρος κίνησης του σώματος (body sway) [26,28,29]. Στη
μελέτη των Hart και συν-2002 σε 830 γυναίκες που μελέτησαν με ακτινογραφία γονάτων για την αποκάλυψη
ΟΑ (παρουσία οστεοφύτων και στένωσης του μεσαρθρίου διαστήματος) κατά την έναρξη της μελέτης και
48 μήνες αργότερα διαπιστώθηκε στη διάρκεια της παρακολούθησης μείωση του κινδύνου εμφάνισης ΟΑ
στις γυναίκες με κατάγματα στο περιφερικό άκρο του
αντιβραχίου (OR=0,4) και στους σπονδύλους (OR=0,2)
ανεξάρτητα από την τιμή της BMD στην ΟΜΣΣ και το
ισχίο [7]. Στη μελέτη των Bergink και συν-2005 σε 829
γυναίκες και 574 άνδρες στα πλαίσια της μελέτης Rot-

Συσχέτιση μεταξύ της οστικής μάζας και της οστεοαρθρίτιδας

terdam Study διαπιστώθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας καταγμάτων των σπονδυλικών σωμάτων (όχι των καταγμάτων του περιφερικού σκελετού) και της εμφάνισης ΟΑ γόνατος (8 φορές
χαμηλότερη πιθανότητα) ανεξάρτητα από τις τιμές της
BMD κατά την έναρξη της μελέτης [13].

Αιτιοπαθογένεια της συσχέτισης μεταξύ της
ΟΑ και της οστεοπόρωσης
Στη συσχέτιση μεταξύ της ΟΑ και της οστικής πυκνότητας ρόλο έχουν παράγοντες σχετικοί με την εμβιομηχανική του οστού των περιοχών που αναπτύσσεται ΟΑ, γενετικοί παράγοντες καθώς και τα οιστρογόνα,
συγκεκριμένα η ανεπάρκειά τους [1,30,31]. Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην αιτιοπαθογένεια
με την επίδραση της αντιοστεοπορωτικής θεραπείας
στον αρθρικό χόνδρο και το κίνδυνο εμφάνισης ΟΑ.

Παράγοντες σχετικοί με την εμβιομηχανική του
οστού των περιοχών που αναπτύσσεται ΟΑ
Σε πειραματικά μοντέλα ΟΑ όπως για παράδειγμα
μετά μηνισκεκτομή στο γόνατο [32,33] και σε ασθενείς
με μετατραυματική ΟΑ [34,35] φάνηκε ότι προηγείται
η βλάβη του αρθρικού χόνδρου και ακολουθεί μετά
βραχεία χρονική περίοδο η βλάβη του υποχονδρίου
οστού. Πιθανόν η αύξηση της οστικής πυκνότητας σε
συνδυασμό με αύξηση της ακαμψίας (stiffness) του
υποχονδρίου οστού οδηγεί σε μείωση των ελαστικών
ιδιοτήτων του και μειωμένη ικανότητα απορρόφησης
των μηχανικών φορτίσεων που μεταβιβάζονται από τον
αρθρικό χόνδρο στο υποχόνδριο οστό. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε αυξημένη φόρτιση του αρθρικού χόνδρου και βλάβη ή επιδείνωση της βλάβης του [36].
Η προϋπάρχουσα ΟΠ σε πειραματικά μοντέλα κουνελιών επιδεινώνει μάλλον την ΟΑ [37]. Η βλάβη του
αρθρικού χόνδρου σχετίστηκε με μεγαλύτερη ευθραυστότητα και χαμηλή ποιότητα σε συνδυασμό με αυξημένο οστική ανακατασκευή (bone remodelling) του
υποχονδρίου οστού [38-40]. Παρά το γεγονός ότι ο
όγκος του υποχονδρίου οστού βρέθηκε αυξημένος,
αυτό συνοδεύτηκε από μείωση των ελαστικών ιδιοτήτων των οστεοδοκίδων του όπως φάνηκε σε δείγματα
από το εγγύς τμήμα της κνήμης σε άτομα με πρώιμη
ΟΑ [41]. Η προσβολή των ελαστικών ιδιοτήτων των
οστεοδοκίδων του υποχονδρίου οστού σχετίστηκε με
ανεπαρκή μετάλλωση σε συνδυασμό με αυξημένο
ρυθμό οστικής ανακατασκευής [41]. Φαίνεται λοιπόν

ότι διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των ελαστικών
ιδιοτήτων του υποχονδρίου οστού και του αρθρικού
χόνδρου με αποτέλεσμα μη φυσιολογική τους ανταπόκριση στην εφαρμογή των μηχανικών φορτίσεων.
Δεν είναι λοιπόν μόνο η χαμηλή οστική πυκνότητα της
ΟΣΠ που έχει σημασία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής (του δικτύου των
οστεοδοκίδων) του υποχονδρίου οστού που επηρεάζει
δυσμενώς την ανατομική ακεραιότητα και την εμβιομηχανική συμπεριφορά του αρθρικού χόνδρου. Σε μια
σειρά μελετών φάνηκε υψηλότερη ποιότητα και αντοχή
σε φορτίσεις δειγμάτων δοκιδώδους και φλοιώδους
οστού στην ΟΑ συγκριτικά με την ΟΣΠ. Οι Rubinacci
και συν-2012 μελέτησαν με τη χρήση pQCT τους αυχένες του μηριαίου οστού 32 μετεμμηνοπαυσιακών
γυναικών που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική
ισχίου για ΟΑ (19 γυναίκες) ή για κάταγμα μηριαίου
οστού (13 γυναίκες). Διαπίστωσαν ότι η ομάδα των
ασθενών με ΟΑ εμφάνιζαν υψηλότερες τιμές του όγκου του φλοιώδους οστού και του πάχους των οστεοδοκίδων συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών με
ΟΣΠ (p<0,05). Διαπίστωσαν επίσης υψηλότερες τιμές
όγκου του δοκιδώδους (σπογγώδους) οστού στο ανώτερο και κατώτερο τεταρτημόριο του μηριαίου αυχένα
στην ομάδα των ασθενών με ΟΑ, ακόμη και μετά τη
συνεκτίμηση της ηλικίας, του όγκου του φλοιώδους
οστού και του πάχους των πόρων του κορτικοειδούς
οστού (p<0,05) [42]. Οι Li και συν-2012 μελέτησαν το
υποχόνδριο δοκιδώδες οστό από τις μηριαίες κεφαλές
30 γυναικών με ΟΑ και 30 γυναικών με ΟΣΠ που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου, με τη χρήση
micro-computed tomography scanning, fluorescence
microscopy, nanoindentation techniques και μετά την
εφαρμογή συμπιεστικών μηχανικών φορτίσεων. Η αντοχή στην κόπωση του οστού μετά την συμπιεστικών
μηχανικών φορτίσεων και οι ελαστικές ικανότητες (ultimate stress) του δοκιδώδους οστού ήταν υψηλότερες
στην ομάδα των ασθενών με ΟΑ συγκριτικά με την
ομάδα των ασθενών με ΟΣΠ (p<0,05). Υψηλότερες
ήταν επίσης οι τιμές του κλάσματος του όγκου του
οστού και του πάχους των οστεοδοκίδων του δοκιδώδους οστού (p<0,05) [43]. Οι Giner και συν-2013 μελέτησαν σε δείγματα οστού την ποιότητα του δοκιδώδους οστού με τη χρήση ιστομορφομετρικής τεχνικής
σε 6 ασθενείς με ΟΣΠ και κάταγμα ισχίου και 6 ασθενείς με ΟΑ ισχίου που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου και διαπίστωσαν χαμηλότερη ποιότητα
οστού (μείωση της διαφοροποίησης προγονικών κυτOστούν 87
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τάρων σε ώριμους οστεοβλάστες και της λειτουργίας
των ωρίμων οστεοβλαστών) [44].

Γενετικοί παράγοντες
Σχετικά με την επίδραση γενετικών παραγόντων
στην ομάδα των Giner και συν-2013 σε δείγματα οστού
που μελετήθηκε η έκφραση 86 γονιδίων που έχουν να
κάνουν με τη διαδικασία της οστεογένεσης και 86 γονιδίων σχετικών με την απόπτωση σε 6 ασθενείς με
ΟΣΠ και κάταγμα ισχίου και 6 ασθενείς με ΟΑ ισχίου
που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου,
στην ομάδα των ασθενών με ΟΣΠ διαπιστώθηκε μειωμένη έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με απόπτωση, συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών με ΟΑ
[44]. Οι Delgado-Calle J και συν-2013 μελέτησαν δείγματα σπογγώδους οστού από την κεντρική περιοχή
της μηριαίας κεφαλής 27 ασθενών με ΟΣΠ και κάταγμα ισχίου και 26 ασθενών με ΟΑ ισχίου μετά ΟΑ ισχίου
που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου.
Απομονώθηκε το DNA που υποβλήθηκε σε μεθυλίωση
σε 23.367 CpG θέσεις(13.463 γονίδια). Διαπιστώθηκε
η παρουσία περιοχών μεθυλίωσης με Illumina methylation arrays και συνδέσεις μεταξύ γονιδίων με διαφορετικού βαθμού μεθυλίωση περιοχών με pathway και
text-mining αναλύσεις. Στη σύγκριση μεταξύ των ασθενών με ΟΣΠ και ΟΑ αποκαλύφθηκαν 241 CpG θέσεις
που εντοπίζονται σε 228 γονίδια με σημαντικά διαφορετική μεθυλίωση (217 λιγότερο μεθυλιωμένες θέσεις
στην ομάδα των ασθενών με ΟΣΠ συγκριτικά με την
ομάδα των ασθενών με ΟΑ, false discovery rate
<0,05). Με ανάλυση pathway και text-mining με Gene
Relationships Across Implicated Loci λογισμικό αποκαλύφθηκε εμπλουτισμός σε γονίδια που συμμετέχουν
σε μεταβολισμό των γλυκοπρωτεϊνών ή τη διαφοροποίηση των κυττάρων και ιδιαίτερα στη homeobox υπεροικογένεια των μεταγραφικών παραγόντων [45]. Διαπιστώθηκε δηλαδή διαφορά σχετικά με την έκφραση
γονιδίων στα δείγματα δοκιδώδους οστού που μελετήθηκαν μεταξύ της ΟΑ και της ΟΣΠ.

Ο ρόλος των οιστρογόνων
Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΟΑ αυξάνει στην περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο και σχετίζεται κύρια με την ελάττωση των επιπέδων των οιστρογόνων [46]. Η μακροχρόνια χορήγηση οιστρογόνων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες εμφάνισε μέτριου βαθμού επίδραση στην
ελάττωση του κινδύνου ανάπτυξης ΟΑ [47]. Στην πε88 Oστούν

ρίοδο χορήγησης οιστρογόνων ο κίνδυνος εμφάνισης
ακτινογραφικά ΟΑ του ισχίου εκτιμήθηκε χαμηλότερος
κατά 30% (50% προκειμένου για βαριά βλάβη) [48].
Οι Jin και συν-2012 μελέτησαν μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (ΜΣΚ) σε οστεογενετικό (osteogenic)
και λιπογενετικό (adipogenic) περιβάλλον καθώς και
σε οστεογενετικό περιβάλλον μετά την προσθήκη 17βοιστραδιόλης (Ε2) από το δοκιδώδες οστό από τις μηριαίες κεφαλές 10 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με
ΟΣΠ και κάταγμα ισχίου και 10 μετεμμηνοπαυσιακών
γυναικών με κάταγμα ισχίου που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου. Σε οστεογενετικό περιβάλλον διαπιστώθηκε υψηλότερη δραστηριότητα της αλκαλικής φωσφατάσης (ΑΦ), του περιεχομένου ασβεστίου και της έκφρασης του mRNA της οστεοκαλσίνης
και του κολλαγόνου τύπου 1α (COL1α). Σε λιπογενετικό περιβάλλον δε διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των
ομάδων αυτών σχετικά με τη δημιουργία σταγονιδίων
λίπους και την έκφραση του mRNA peroxisome proliferators-activated receptor γ2 (PPARγ2) και της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (ΛΛ). Μετά την προσθήκη της Ε2
σε οστεογενετικό περιβάλλον διαπιστώθηκε υψηλότερη δραστηριότητα της ΑΦ, του περιεχομένου ασβεστίου και της έκφρασης του mRNA της οστεοκαλσίνης
στην ομάδα της ΟΣΠ συγκριτικά με την ΟΑ, ενώ δε
διαπιστώθηκε επίδραση σημαντική σε λιπογενετικό περιβάλλον σχετικά με τη δημιουργία σταγονιδίων λίπους
και την έκφραση του mRNA PPARγ2 και ΛΛ. Δηλαδή
η προσθήκη του οιστογόνου Ε2 συνοδεύτηκε από εντονότερη οστεογενετική δραστηριότητα στην ΟΣΠ συγκριτικά με την ΟΑ στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που μελετήθηκαν [49].

Επίδραση της αντιοστεοπορωτικής θεραπείας
στον αρθρικό χόνδρο και το κίνδυνο εμφάνισης
ΟΑ
Μελετήθηκε σε πειραματόζωα και σε ασθενείς με
ΟΑ η επίδραση διφωσφονικών όπως της αλενδρονάτης, της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης 1-34 παραθορμόνης (τεριπαρατίδης), ραλοξιφένης και του ρανελικού στροντίου [50-54]. Οι Zhu και συν-2013 μελέτησαν την επίδραση της χορήγησης της αλενδρονάτης
(διφωσφονικού που μειώνει σημαντικά την απώλεια
οστού) 78 θηλυκούς Sprague-Dawley ηλικίας 7 μηνών
επίμυες που υπέβαλαν σε ωοθηκεκτομή (ΩΘΚ). Στην
ιστολογική και με τη χρήση micro-CT ανάλυση καθώς
και στη μέτρηση των προϊόντων αποδόμησης (διάσπασης) του κολλαγόνου στα ούρα φάνηκε ότι η πρώιμη
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(αμέσως μετά την ΩΘΚ) χορήγηση αλενδρονάτης
οδήγησε σε πλήρη υποχώρηση της απώλειας υποχονδρίου οστού και της διάβρωσης του αρθρικού χόνδρου που προκάλεσε η ΩΘΚ. Η χορήγηση της αλενδρονάτης 10 εβδομάδες μετά την ΩΘΚ συνοδεύτηκε
από αναστολή της επίδρασης αυτής της ΩΘΚ αλλά
όχι σε πλήρη υποχώρηση ακόμη και μετά τη χορήγησή
της για 10 εβδομάδες (όψιμη χορήγηση). Οι αναλύσεις
με RT-PCR έδειξαν ότι η χορήγηση της αλενδρονάτης
συνοδεύτηκε από αύξηση του πηλίκου OPG/RANKL
στο υποχόνδριο οστό και τον αρθρικό χόνδρο, δηλαδή από προστατευτική επίδραση στη διακοπή της απώλειας οστού μετά την ΩΘΚ. Επίσης η πρώιμη χορήγηση αλενδρονάτης ανέστειλε ενώ η όψιμη χορήγηση
ανέστειλε την έντονη έκφραση των μεταλλοπωτεϊνών
13 και 19 που σχετίζονται με λύση της θεμέλιας ουσίας του οστού που προκάλεσε η ΩΘΚ. Δηλαδή η όσο
το δυνατόν πρωιμότερη χορήγηση αλενδρονάτης μετά ΩΘΚ αναστέλλουν την απώλεια οστικής μάζας και
τη διάβρωση του χόνδρου που αυτή προκαλεί [50].
Οι Sampson και συν-2011 μελέτησαν σε ποντίκια,
στα οποία μετά την πρόκληση βλάβης των μηνίσκων
αναπτύχθηκε ΟΑ γόνατος, την επίδραση της χορήγησης
ανασυνδυασμένης ανθρώπινης 1-34 παραθορμόνης
(τεριπαρατίδης) στην εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου.
Η αμέσως μετά την βλάβη χορήγηση της τεριπαλατίδης
συνοδεύτηκε από με τη αύξηση του όγκου του οστού
(χρήση microcomputed tomography), αύξηση του περιεχομένου των γλυκοπρωτεϊνών σε συνδυασμό με αναστολή της εκφύλισης του αρθρικού χόνδρου και μείωση
του κολλαγόνου τύπου Χ, RUNX2 (runt-related transcription factor 2) και της μεταλλοπρωτεϊνάσης 13 (αποδομεί τον αρθρικό χόνδρο) [51]. Οι Tinti και συν-2011 μελέτησαν την επίδρασης της προσθήκης ραλοξιφένης
σε καλλιέργειες ανθρωπίνων χονδροκυττάρων από χόνδρους αρθρώσεων με ΟΑ με την παρουσία της ιντελευκίνης 1β (IL-1β, 5 ng/ml). Η παρουσία της IL-1β οδήγησε
σε σημαντική μείωση της βιωσιμότητας των χονδροκυττάρων, σημαντική μείωση των επιπέδων της πρωτεογλυκάνης σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της μεταλλοπρωτεϊνάσης-3 και του μονοξειδίου του αζώτου
(p<0,01 σε όλα). Μετά την προσθήκη ραλοξιφένης αποκαταστάθηκε η βιωσιμότητα των χονδροκυττάρων, αυξήθηκαν τα επίπεδα της πρωτεογλυκάνης και μειώθηκαν τα επίπεδα της μεταλλοπρωτεϊνάσης-3. Η IL-1β οδήγησε σε έντονη έκφραση της inducible Nitric Oxide Synthase (iNOS) και την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου
που η προσθήκη ραλοξιφένης ελάττωσε [52]. Οι Bellido

και συν-2011 μελέτησαν την επίδραση της τεριπαρατίδης στο υποχόνδριο οστό και τον αρθρικό χόνδρο γόνατος σε μοντέλο ΟΑ που προηγήθηκε ΟΣΠ κουνελιού
(με την πρόκληση βλάβης γόνατος χειρουργικά). Η προσθήκη της τεραπαρατίδης συνοδεύτηκε από μείωση της
βλάβης του χόνδρου του γόνατος σε συνδυασμό με
διακοπή της μείωσης του πάχους των οστεοδοκίδων
και της πλάκας (plate thickness), της έκφρασης της αλκαλικής φωσφατάσης και του πηλίκου OPG/RANKL καθώς και της αύξησης της έκφρασης της μεταλλοπρωτεϊνάσης-9 στο υποχόνδριο οστό. Η προσθήκη δηλαδή
της τεριπαρατίδης συνοδεύτηκε από περιορισμό της
βλάβης στο υποχόνδριο οστό και τον αρθρικό χόνδρου
του γόνατος που προκάλεσε η βλάβη της άρθρωσης
που οδήγησε σε ΟΑ και ΟΣΠ [53].
Οι Reginster και συν-2013 μελέτησαν 1371 ασθενείς με ΟΑ γόνατος (βαθμού 2 ή 3 Kellgren-Lawrence
και μεσάρθριο διάστημα 2,5-5 mm) που τυχαιοποιημένα πήραν ρανελικό στρόντιο (ΡΣ) που αναστέλλει τη
λύση οστού ενώ συγχρόνως ευοδώνει τη δημιουργία
οστού στη δοσολογία 1 g/ημέρα (558 ασθενείς) ή 2
g/ημέρα (566 ασθενείς) ή εικονικό φάρμακο (559
ασθενείς) για 3 χρόνια. Εκτιμήθηκε η μεταβολή της
ακτινογραφικής εικόνας του γόνατος καθώς και η ένταση του πόνου και το σκορ Western Ontario and
McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)
μεταξύ του ελέγχου κατά τη έναρξη και την ολοκλήρωση της μελέτης. Η χορήγηση του ΡΣ οδήγησε σε
μικρότερη στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος συγκριτικά με τη χορήγηση του εικονικού φαρμάκου
(p<0,001 για τη δοσολογία 1 g/ημέρα και p=0,018 για
τη δοσολογία των 2 g/ημέρα) σε συνδυασμό με μείωση του πόνου του γόνατος (p=0,065) και της φυσικής
δραστηριότητας του σκορ WOMAC (p=0,099) στην
ομάδα που πήρε το ΡΣ στη δοσολογία των 2 g/ημέρα.
Η χορήγηση δηλαδή του ΡΣ συνοδεύτηκε από καθυστέρηση της ακτινογραφικής εξέλιξης και βελτίωση
του πόνου και της φυσικής δραστηριότητας των ασθενών με ΟΑ που μελετήθηκαν [54].
Συμπερασματικά: Σε σημαντικό αριθμό μελετών
αναφέρθηκε αρνητική ή θετική συσχέτιση μεταξύ της
οστικής πυκνότητας καθώς και της παρουσίας οστεοπορωτικών καταγμάτων και του κινδύνου εμφάνισης
οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ). Στη συσχέτιση μεταξύ της ΟΑ
και της οστικής πυκνότητας ρόλο έχουν παράγοντες
σχετικοί με την εμβιομηχανική του οστού των περιοχών
που αναπτύσσεται ΟΑ, γενετικοί παράγοντες καθώς
και τα οιστρογόνα, συγκεκριμένα η ανεπάρκειά τους.
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Mηχανισμοί δράσης των στατινών στα οστά
Γ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Μ. ΚΟΥΡΤΗΣ
ΣΤ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ Αθηνών
Περίληψη
Οι αναστολείς του ενζύμου 3-ύδροξυ-3μεθυλογλουταρυλικό συνένζυμο Α (HMG-CoA) αναγωγάση (στατίνες) είναι μια κατηγορία φαρμάκων,
που χρησιμοποιείται ευρέως για τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης του ορού, με καλά τεκμηριωμένα αποτελέσματα και εφαρμογές
στην υπερχοληστεριναιμία και τη στεφανιαία νόσο. Πολλές in vitro μελέτες και πειράματα σε ζωικά μοντέλα έχουν επιβεβαιώσει τη θετική
επίδραση των στατινών στο σχηματισμό του οστίτη ιστού, μέσω της αναβολικής και αντιαπορροφητικής τους δράσης. Τα κλινικά δεδομένα,
σχετικά με τις επιδράσεις των στατινών στην οστική πυκνότητα (BMD) και τον κίνδυνο κατάγματος είναι αντικρουόμενα, όμως καταδεικνύουν
πιθανή αναβολική δράση αυτών των φαρμάκων. Οι ακριβείς μηχανισμοί, που χρησιμοποιούν οι στατίνες για την επιτάχυνση του μεταβολισμού
των οστών, δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί και μόλις πρόσφατα άρχισαν να διερευνούνται. Η ελάττωση των ενδιάμεσων μορίων του
μεβαλονικού μονοπατιού, με την ακόλουθη αναστολή της πρενυλίωσης, είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο μέρος των αναβολικών επιδράσεων
αυτών των φαρμάκων και της αναστολής της οστικής απορρόφησης. Οι στατίνες ενεργοποιούν διαφορετικές κυτταρικές διαδικασίες μέσα
από τη λειτουργία τους ως αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης, όπως και μέσα από άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια.
Λέξεις κλειδιά: Στατίνες, Oστεοπόρωση, Mηχανισμοί δράσης, Aναβολική επίδραση, Μονοπάτι μεβαλονικού, HMG-CoA

Mechanisms of action of statins in bones
G. ALEXIADIS, C. KYRIAKOPOULOS, G. MYLONAKIS, M. KOURTIS
6th Department of Orthopaedics, KAT General Hospital of Athens
Summary
3-Hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins), are a class of drugs widely used for lowering serum
cholesterol levels with well established advantages and applications in hypercholesterolemia and coronary artery disease. Several
in vitro and animal studies have confirmed the positive impact of statins on bone formation through their anabolic and antiresorptive
effect. Clinical data regarding the effects of statins on BMD and fracture risk are conflicting but do suggest the anabolic potential of
these drugs. The exact mechanisms of action of statins on accelerating bone metabolism are still not well understood and have only
recently begun to be investigated. The reduction in mevalonate pathway intermediates with a subsequent inhibition of prenylation is
responsible for a large proportion of the anabolic effects of these drugs and inhibition of bone resorption. Statins trigger different
cellular events through their function as HMG-CoA reductase inhibitors, as well as other signaling pathways.
Keywords: Statins, Osteoporosis, Mechanisms of action, Anabolic effect, Mevalonate pathway, HMG-CoA

Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή νόσος των οστών
και επηρεάζει περίπου 200 εκατομμύρια άνδρες και
γυναίκες παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας. Η συνεχής γήρανση του πληθυσμού καθιστά την οστεοπόρωση και τα επακόλουθα
οστεοπορωτικά κατάγματα μείζον πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας, με έντονα δυσμενείς κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις. Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από ελάττωση της οστικής μάζας και διαταραχή
της μικροαρχιτεκτονικής του οστού, με συνέπεια τη

μειωμένη μηχανική αντοχή και την αυξημένη ευθραυστότητα των οστών. Κυρίαρχο ρόλο στη παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης έχει η σύζευξη (coupling)
της λειτουργίας των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών, των υπεύθυνων κυττάρων για την οστική παραγωγή και απορρόφηση αντίστοιχα, που είναι οι δύο
μείζονες διαδικασίες της οστικής ανακατασκευής.
Έχουν σχεδιαστεί πολλά φάρμακα για την πρόληψη
και θεραπεία της οστεοπόρωσης, όπως τα οιστρογόνα
και οι εκλεκτικοί τροποποιητές των οιστρογονικών υποδοχέων, τα διφωσφονικά, η καλσιτονίνη, το ρανελικό
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στρόντιο και η παραθορμόνη. Παρόλα αυτά, λίγα από
τα συγκεκριμένα φάρμακα έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και κάποια μάλιστα έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω επιπλοκές [1-4]. Η αύξηση της οστικής μάζας
που επιτυγχάνεται από τη χρήση αυτών των φαρμάκων
είναι σχετικά μικρή, όχι περισσότερο από 2% το χρόνο.
Δεδομένου ότι οι ασθενείς με εγκατεστημένη οστεοπόρωση έχουν απολέσει περισσότερο από το 50 %
της οστικής τους μάζας, σε κρίσιμα σημεία του σκελετού και ότι τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα έχουν αντιοστεοκλαστική δράση, η χρήση ενός ευρέως διαδεδομένου φαρμάκου, με αναβολική δράση
στα οστά, κρίνεται αρκετά σημαντική.
Οι στατίνες, οι οποίες είναι από τα ευρύτερα συνταγογραφούμενα υπολιπιδαιμικά φάρμακα παγκοσμίως,
μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμα φάρμακα στο μέλλον
για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Οι στατίνες
είναι ειδικοί αναστολείς του ενζύμου 3-ύδροξυ3μεθυλογλουταρυλικό συνένζυμο Α (HMG-CoA) αναγωγάση, με ισχυρή ανασταλτική δράση στη βιοσύνθεση
της χοληστερόλης. Διακρίνονται σε λιπόφιλες (σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη, ατορβαστατίνη) και σε υδρόφιλες
(πραβαστατίνη, φλουβαστατίνη) στατίνες και απορροφούνται γρήγορα μετά την από του στόματος χορήγησή
τους, στοχεύοντας επιλεκτικά το ήπαρ. Όμως, λόγω
της έντονης λιποφιλικής τους σύστασης και του φαινομένου της πρώτης διόδου, η βιοδιαθεσιμότητα των λιπόφιλων στατινών είναι πολύ μικρή, λιγότερο από 5%,
με συνέπεια τη χαμηλή συστηματική κυκλοφορία και
την ελαττωμένη επίδραση στα οστά [5].
Σήμερα, οι στατίνες θεωρούνται ως ο ακρογωνιαίος
λίθος για τη θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου. Η
ενδελεχής μελέτη τους αποκάλυψε και άλλες ευεργετικές επιδράσεις, τις αποκαλούμενες πλειοτρόπες
δράσεις, όπως η αναστολή της συσσωμάτωσης των
αιμοπεταλίων και του σχηματισμού θρόμβου, η μείωση
της κυτταροτοξικότητας και της φλεγμονώδους αντίδρασης, η ογκοπροστατευτική δράση, η μείωση του
οξειδωτικού stress και η επαγωγή της αγγειογένεσης
[6]. Οι στατίνες πρόσφατα θεωρήθηκαν οστικοί αναβολικοί παράγοντες, κάτι που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον σε βασικές και κλινικές έρευνες.
Σε κυτταρικό επίπεδο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
οι στατίνες μπορούν να επηρεάσουν το σχηματισμό
οστού. Αρκετές μελέτες in vitro και πειράματα σε ζωϊκά μοντέλα έχουν τεκμηριώσει τις ευεργετικές επιδράσεις των στατινών στα οστά με τη διπλή αντιαπορροφητική και αναβολική τους δράση [7,8]. Ο προστα94 Oστούν

τευτικός τους ρόλος μπορεί να αποδοθεί στις βιοχημικές τους επιδράσεις στους οστεοβλάστες και οστεοκλάστες. Οι στατίνες διεγείρουν άμεσα την έκφραση
και τη σύνθεση της οστικής μορφογενετικής πρωτείνης BMP-2 (Bone morphogenic protein-2) και αυξάνουν τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Επίσης,
επιδρούν στο μονοπάτι του μεβαλονικού οξέος, που
οδηγεί στην αναστολή της λειτουργίας των οστεοκλαστών και της απόπτωσης των οστεοβλαστών, όπως
συμβαίνει και με τα διφωσφονικά φάρμακα. Η θεραπεία με στατίνες έχει συσχετιστεί κλινικά με αυξημένη
οστική πυκνότητα και μειωμένο κίνδυνο κατάγματος,
αν και αυτό δεν αποδεικνύεται από αρκετές άλλες
ερευνητικές μελέτες [9-15].

Στατίνες και οστική απορρόφηση
Το μονοπάτι του μεβαλονικού οξέος
Η σύνθεση της χοληστερόλης και η ενεργοποίηση
των οστεοκλαστών χρησιμοποιούν από κοινού τον ίδιο
βιοχημικό καταρράκτη (Εικόνα 1). Οι στατίνες αναστέλλουν τη σύνθεση του μεβαλονικού οξέος, μέσω
της δράσης τους στην HMG-CoA αναγωγάση και
έχουν κεντρικό ρόλο στο μονοπάτι της σύνθεσης της
χοληστερόλης [16]. Η αναστολή της σύνθεσης του μεβαλονικού αποτρέπει τη σύνθεση του φαρνεσυλ-πυροφωσφορικού (FPP) και γερανυλ-πυροφωσφορικού
(GPP) (πρόδρομα ισοπρενοειδή), τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την πρενυλίωση των μικρών GTP
δεσμευτικών πρωτεϊνών (Rho, Rac, Rab) [17]. Αυτές
οι πρωτεΐνες ενεργοποιούνται μετά την πρενυλίωση
και ρυθμίζουν ένα μεγάλο αριθμό κυτταρικών λειτουργιών [18] . Η αναστολή στη διαδικασία της πρενυλίωσης οδηγεί και στην αναστολή της οστεοκλαστικής
δραστηριότητας και αυτό διότι οι μικρές αυτές πρωτεΐνες δεν μπορούν να αγκυροβολήσουν στη μεμβράνη των οστεοκλαστών, με αποτέλεσμα την αναστολή
της οστεοκλαστογένεσης και της λειτουργίας των
οστεοκλαστών [19]. Στο ίδιο βιοχημικό μονοπάτι, σε
μεταγενέστερο στάδιο, δρουν οι ισχυρότεροι αναστολείς της οστικής απορρόφησης -τα διφωσφονικά - τα
οποία αναστέλλουν εκλεκτικά το ένζυμο πυροφωσφορική φαρνεσυλ-συνθάση [20].
Με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση των στατινών
στο μεταβολισμό των οστών, ο Grasser και συν. καλλιέργησαν μυελικά κύτταρα, που είχαν ληφθεί από ωοθηκεκτομηθέντα (OVX) ποντίκια, τα οποία διαφοροποιήθηκαν σε κύτταρα, φαινοτυπικά όμοια με οστεοκλάστες. Τα OVX ποντίκια είναι ιδανικά ζωικά μοντέλα για
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Εικ. 1. Το μονοπάτι του μεβαλονικού οξέος είναι κοινό στη σύνθεση της χοληστερόλης και την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών. Οι στατίνες
και τα διφωσφονικά δρουν στο ίδιο μονοπάτι σε διαφορετικά στάδια. (Πηγή: Statins and osteoporosis: Can these lipid-lowering drugs also
bolster bones? Cruz AC, Gruber BL.Clev. Clin. J Med 2002; 69(4):277-8, 280-2, 287-8).

πειραματικές μελέτες που αφορούν στην οστεοπόρωση, ιδιαίτερα τη μετεμμηνοπαυσιακή, καθώς αναπαριστούν τα σημαντικότερα κλινικά χαρακτηριστικά της
οστικής απώλειας που σχετίζεται με την ελάττωση των
οιστρογόνων. Χορήγηση λοβαστατίνης σε αυτά τα μυελικά κύτταρα προκάλεσε δοσοεξαρτόμενη μείωση του
αριθμού των οστεοκλαστών, αλλά και της ποσότητας
της χοληστερόλης που συντέθηκε και αυτά τα αποτελέσματα αποδόθηκαν στη γερανυλγερανυλίωση των
GTP πρωτεϊνών κλειδιών [8].
Ο Hughes και συν. σύγκριναν τις επιδράσεις των
υδρόφιλων και υδρόφοβων στατινών σε οστεοκλάστες κουνελιών in vitro και παρατήρησαν τις λιπόφιλες
σεριβαστατίνη και σιμβαστατίνη να επιδεικνύουν ισχυρότερη αντιαπορροφητική δράση από τις υδρόφιλες,
όπως η ροσουβαστατίνη και η πραβαστατίνη. Οι ερευνητές απέδωσαν την αντιαπορροφητική δράση των
στατινών στην αναστολή της πρενυλίωσης μικρών
GTPασών - πρωτεϊνών. Περαιτέρω in vivo πειράματα
σε μοντέλα ωοθηκεκτομηθέντων ποντικιών, στα οποία

χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις στατινών υποδορίως,
ανέδειξαν ότι η μειωμένη οστική απώλεια που παρατηρήθηκε οφείλεται στην αναστολή της απορρόφησης, παρά στην αυξημένη οστική παραγωγή [22].

Το σύστημα OPG/RANKL/RANK
Το σηματοδοτικό μονοπάτι OPG/RANKL/RANK είναι ο τελικός και ίσως ο ισχυρότερος μεσολαβητής
στη ρύθμιση της οστεοκλαστογένεσης [23]. Ο RANKL
(Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand)
είναι ένα πολυπεπτίδιο, που εκφράζεται στην επιφάνεια των οστεοβλαστών και διαδραματίζει πρωτεύοντα
ρόλο στην ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των
οστεοκλαστών, καθώς διεγείρει την οστεοκλαστική
δραστηριότητα και αναστέλλει την απόπτωση των
οστεοκλαστών [24]. Η οστεοπροτεγερίνη (OPG) είναι
μια γλυκοπρωτεΐνη, που ανήκει στην υπερ-οικογένεια
των υποδοχέων του παράγοντα νέκρωσης όγκων
TNFR (tumour necrosis factor receptor), είναι υποδοOστούν 95
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χέας για τον RANKL και ανταγωνίζεται τη δράση του.
Η OPG αναστέλλει την οστεοκλαστογένεση και μπλοκάρει την αύξηση του αριθμού των οστεοκλαστών σε
οστεοπενικές διαταραχές [25]. Ο RANK είναι επίσης
μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη, που εκφράζεται στην
επιφάνεια των οστεοκλαστών, ανήκει και αυτή στην
υπερ-οικογένεια των TNFR και επάγει τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών.
Μελέτες σε οστικά κύτταρα ποντικιών με ημιποσοτική RT-PCR παρατήρησαν αύξηση της έκφρασης του
mRNA της OPG και ελάττωση του mRNA του RANKL
με τη δράση των στατινών, αναδεικνύοντας το ρόλο
τους στη διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμό των
οστεοκλαστών [26]. Ο Ahn και συν. διαπίστωσαν ότι η
διαδικασία της ενεργοποίησης του πυρηνικού παράγοντα NF-kB από το RANKL, που έχει σημαντικό ρόλο
στη διαφοροποίηση των προγονικών οστεοκλαστών
σε ώριμους οστεοκλάστες, μπορεί να κατασταλεί με
τη χορήγηση σιμβαστατίνης σε μονοκύτταρα ποντικού
RAW2647 73 [27]. Τοπική χορήγηση σιμβαστατίνης
σε τεχνητά οστικά ελλείμματα επιμύων ανέδειξε ελάττωση της έκφρασης του RANKL και του αριθμού των
οστεοκλαστών, ενώ η περιοχή σχηματισμού νέου
οστού ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με την ομάδα
ελέγχου [28].

της έκφρασης του mRNA του RANKL, αναστέλλουν
επίσης την έκφραση του mRNA του παράγοντα ενεργοποίησης των αποικιών των μακροφάγων (M-CSF,
macrophage colony-stimulating factor), και του παράγοντα CD9, οι οποίοι συμμετέχουν στη δημιουργία
και τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών. Οι ενέργειες αυτές βρέθηκε ότι πραγματοποιούνται μέσω της
αναστολής του μονοπατιού Ras/ERK (κινάσες που
ρυθμίζονται από εξωκυττάρια μηνύματα - extracellular
signal-regulated kinase) και της ενεργοποίησης της
p38MAPK(P38 ενεργοποιημένης από μιτογόνο πρωτεϊνικής κινάσης -mitogen-activated protein kinase)
[31]. Οι κινάσες αυτές είναι ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μόρια, που αποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα και ρυθμίζουν κυτταρικές δράσεις, όπως την έκφραση γονιδίων, τη μίτωση, τη διαφοροποίηση και την
απόπτωση. Συμμετέχουν στη διαφοροποίηση των
οστεοκλαστών τουλάχιστον εν μέρει, συμμετέχοντας
στη RANKL σηματοδότηση [32]. Οι στατίνες, όπως και
τα διφωσφονικά, εμποδίζουν τον εντοπισμό του παράγοντα Ras και των φωσφορυλιωμένων ERK1/2
στην κυτταρική μεμβράνη αναστέλλοντας έτσι τη δράση τους και παράλληλα ενεργοποιούν την p38MAPK.

Οιστρογονικοί υποδοχείς (Oistrogen receptors ER)

Ένας άλλος πιθανός μηχανισμός δράσης των στατινών στους οστεοκλάστες είναι μέσω της ικανότητάς
τους να αναστέλλουν το οξειδωτικό stress και να ενισχύουν την παραγωγή του μονοξειδίου του αζώτου
(ΝΟ) [33,34]. Οι στατίνες ενεργοποιούν την πρωτεϊνική
κινάση Akt και αυξάνουν την παραγωγή ΝΟ από τον
ενδοθηλιακό τύπο της συνθάσης του ΝΟ [35]. Μια in
vitro μελέτη με καλλιέργειες οστεοκλαστών έδειξε ότι
το ενδογενές ΝΟ (eNO) έχει την ικανότητα να αναστέλλει τη δραστικότητα των οστεοκλαστών και να
επάγει τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών [36].
Αντίθετα κατά τη φλεγμονή, όπου παράγονται υψηλές
συγκεντρώσεις ΝΟ (inducible NO-iNO), αυξάνεται ο
αριθμός των οστεοκλαστών και καταστέλλεται η δραστηριότητα και ο πολλαπλασιασμός των οστεοβλαστών [37].
Οι στατίνες επίσης, αναστέλλουν την παραγωγή
προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, όπως του παράγοντα
νέκρωσης των όγκων (TNF) και της ιντερλευκίνης-6
(IL-6), που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην επαγωγή
της οστεοπόρωσης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [38]. Επομένως, μέσω της αντιφλεγμονώδους
τους δράσης, ελαττώνουν τα υψηλά επίπεδα ΝΟ και

Ο τρόπος με τον οποίο οι στατίνες ρυθμίζουν το σηματοδοτικό μονοπάτι OPG/RANKL/RANK δεν έχει
πλήρως αποσαφηνιστεί. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι τα οιστρογόνα είναι δυνατόν να αυξήσουν την
έκφραση της OPG και να καταστείλουν την έκφραση
του RANKL, μέσω ενός μηχανισμού που εξαρτάται
από τους οιστρογονικούς υποδοχείς (ER) [29]. Οι ER
παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναστολή της οστεοκλαστογένεσης και η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης
χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Οι στατίνες ρυθμίζουν την
έκφραση των ER και ελαττώνουν το FPP το οποίο ενεργοποιεί τη μετάφραση των ER. Επομένως, οι στατίνες
μπορούν να αναστείλουν την οστεοκλαστογένεση με
την επίδραση στους οιστρογονικούς υποδοχείς, μέσω
του OPG/RANKL/RANK μονοπατιού [30].

Παράγοντες M-CSF και CD9, Ras/ERK και p38MAPK
Πρόσφατα, ο Tsubaki και συν. ανακάλυψαν ότι οι
στατίνες και τα διφωσφονικά, εκτός από την επαγωγή
της έκφρασης του mRNA της OPG και την αναστολή
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Εικ. 2. Καλλιέργειες κρανίου νεογνικού ποντικιού που επωάστηκαν για 4 ή 7 ημέρες με 1 μΜ σιμβαστατίνης. Παρατηρούνται μικρές ποσότητες
νέου οστού στις καλλιέργειες ελέγχου ενώ οι καλλιέργειες που εκτέθηκαν στη σιμβαστατίνη για 4 ημέρες παρουσιάζουν έντονο σχηματισμό
οστού και συσσώρευση οστεοβλαστών. Οι καλλιέργειες που εκτέθηκαν για 7 ημέρες δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση του σχηματισμού οστού.
(Πηγή: The role of statins as potential targets for bone formation. Ross Garrett and Greg R Mundy. Arthritis Res 2002; (4):237-4)

κατά συνέπεια μειώνουν την αρνητική τους επίδραση
στη δημιουργία οστίτη ιστού [39].
Τέλος, οι στατίνες μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα
των δραστικών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen
Species, ROS,) που προκύπτουν κατά το οξειδωτικό
stress. Οι ROS δρουν ως μεσολαβητές σήματος κατά
τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών. Πειράματα σε
κυτταρικές σειρές RAW 264.7 ανέδειξαν ότι η παραγωγή ROS ενεργοποίησε τον RANKL, την Akt, τη p38
MAPK και την ERK. Η σιμβαστατίνη βρέθηκε ότι αναστέλλει αυτά τα επαγόμενα από H2O2 σηματοδοτικά
μονοπάτια της οστεοκλαστικής διαφοροποίησης, καθώς επίσης και ότι η άμεση επίδραση των στατινών
στις ROS έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της οστεοκλαστογένεσης [40].

Στατίνες και αναβολική δράση στα οστά
Οστική μορφογενετική πρωτεΐνη-2 (BMP-2)
Οι οστεοβλάστες προέρχονται από πολυδύναμα
αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά κύτταρα που έχουν
την ικανότητα να διαφοροποιηθούν σε χονδροκύτταρα, οστικά κύτταρα, μυϊκά κύτταρα. Πολλοί είναι οι αυξητικοί παράγοντες που κατέχουν σημαντική θέση στη
ρύθμιση της οστικής παραγωγής - οστεοβλαστογένεσης, όπως ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών
FGF-1, ο ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας IGFI, ο μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας TGF-β, o αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας VEGF

και οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες BMPs. Μεταξύ αυτών, οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες κατέχουν κριτικό ρόλο και ο BMP-2 επάγει ισχυρά τη διαφοροποίηση, την ωρίμανση των οστεοβλαστών και το
σχηματισμό νέου οστού. Επιπλέον, ο BMP-2 είναι απαραίτητος για την έναρξη της πώρωσης των καταγμάτων. Τελευταία χορηγήθηκε για την αντιμετώπιση της
ψευδάρθρωσης και της καθυστερημένης πώρωσης
[41-43]. Γενικά, θεωρείται ότι η αναβολική επίδραση
των στατινών στο σκελετό ασκείται κυρίως μέσω της
ενίσχυσης της έκφρασης του BMP-2.
Το 1999 ο Mundy και συν. στην προσπάθειά τους
να ανακαλύψουν παράγοντες με πιθανή αναβολική
δράση στα οστά, ερεύνησαν πάνω από 30000 χημικές
ενώσεις για την ικανότητά τους να αυξήσουν την έκφραση του BMP-2 σε κυτταρικές σειρές οστεοβλαστών. Η λοβαστατίνη αρχικά και στη συνέχεια η σιμβαστατίνη, η μεβαστατίνη και η φλουβαστατίνη βρέθηκε ότι διεγείρουν εκλεκτικά τον BMP-2-promoter.
Αυτοί οι παράγοντες διέγειραν τη μετάφραση του
BMP-2 και αύξησαν την έκφραση του mRNA και της
πρωτεΐνης BMP-2 κατά 2 φορές σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές οστεοβλαστών. Πειράματα σε καλλιέργειες κυττάρων από οστά κρανίου ποντικών έδειξαν
ότι οι στατίνες προκαλούν αξιοσημείωτη αύξηση στον
πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών και στο σχηματισμό νέου οστού (σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση
με placebo). In vivo μελέτες έδειξαν ότι η υποδόρια
τοπική χορήγηση οδήγησε σε 30-50% αύξηση του πάOστούν 97
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χους του κρανίου φυσιολογικών ποντικιών. Τέλος, χορήγηση από το στόμα σιμβαστατίνης σε ωοθηκεκτομηθέντα ποντίκια είχε σαν αποτέλεσμα αύξηση του
σπογγώδους οστού κατά 39-94% [7], (Εικόνα 2).
Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και από άλλες ομάδες. Ο Sugiyama και συν. ανέφεραν ότι η σιμβαστατίνη και όχι η πραβαστατίνη αυξάνει την έκφραση του BMP-2 mRNA και της πρωτεΐνης σε κύτταρα
ανθρώπινου οστεοσαρκώματος [44]. Ο Ohnaka και
συν. βρήκαν ότι η πιταβαστατίνη, όχι μόνο ενισχύει
την έκφραση του BMP-2, αλλά επίσης αυξάνει και την
έκφραση της οστεοκαλσίνης (δείκτης οστικής παραγωγής) σε ανθρώπινους οστεοβλάστες [45]. Ο Maeda
και συν. αξιολόγησαν τις επιδράσεις της σιμβαστατίνης σε κύτταρα πρόδρομων οστεοβλαστών (MC3T3E1) και κύτταρα μυελού των οστών από ποντίκια και
παρατήρησαν ότι η σιμβαστατίνη ενισχύει τη δραστικότητα της αλκαλικής φωσφατάσης και την επιμετάλλωση με δόσο-και χρόνο-εξαρτώμενο τρόπο, σαν αποτέλεσμα της ενίσχυσης της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών [46].

Μονοπάτι του μεβαλονικού οξέος
Αναστέλλοντας το αρχικό τμήμα της σύνθεσης της
χοληστερόλης, οι στατίνες μειώνουν τη διαθεσιμότητα
σημαντικών ενδιάμεσων ενώσεων του μεβαλονικού
μονοπατιού, όπως του φαρνεσυλ-πυροφωσφορικού
(FPP) και του γερανυλγέρανυλ-πυροφωσφορικού
(GGPP). Αυτές οι ενώσεις σχετίζονται με μεταγενέστερες μεταφραστικές τροποποιήσεις διάφορων μικρών G-πρωτεϊνών όπως Rho, Rac, και Rab, οι οποίες
αλληλεπιδρούν με τις πρωτεϊνικές κινάσες - ενεργοποιούμενες από μιτογόνο (MAPKs). Καθώς οι στατίνες
αναστέλλουν την HMG-CoA συνθάση, άρα και τη σύνθεση του μεβαλονικού οξέος, μπορούν να μειώσουν
και τη σύνθεση του κυτταρικού FPP και GGPP. Μελέτες σε κυτταρικές σειρές MC3T3-E1, στις οποίες
χορηγήθηκε λοβαστατίνη, ανέδειξαν μείωση της συγκέντρωσης των FPP και GGPP, με δοσοεξαρτόμενο
τρόπο και τον αρνητικό ρόλο τους στην επαγόμενη
από τις στατίνες οστεοβλαστική διαφοροποίηση [4749]. Πειράματα με πρόδρομους οστεοβλάστες που
επωάστηκαν με πιταβαστατίνη ανέδειξαν αύξηση της
έκφρασης του mRNA του BMP-2, η οποία σταμάτησε
να υφίσταται με την προσθήκη 1 mM μεβαλονικού ή
5 μΜ GGPP [46]. Παρόμοιες επιδράσεις παρατηρήθηκαν επίσης σε κύτταρα MC3T3-Ε1, τα οποία υπό
την επίδραση σιμβαστατίνης διαφοροποιήθηκαν σε
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Εικ. 3. Προτεινόμενο διάγραμμα του μονοπατιού Ras/PI3K/Akt/MAPK
στην επαγόμενη από τις στατίνες διαφοροποίηση των οστεοβλαστών.
(Πηγή: Ghosh-Choudhury et al. Statin-induced Ras Activation Integrates the Phosphatidylinositol 3-Kinase Signal to Akt and MAPK for
Bone Morphogenetic Protein-2 Expression in Osteoblast Differentiation. J Biol Chem 2007; 282(7):4983-4993).

οστεοβλάστες, ενώ η προσθήκη GGPP μπλόκαρε την
οστεογενετική διαφοροποίηση των κυττάρων MC3T3E1 [47]. Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν ότι οι στατίνες
επάγουν την οστεογένεση, τουλάχιστον εν μέρει, μέσω της μείωσης των επιπέδων FPP και GGPP. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτό σχετίζεται με την προαγωγή της οστεογένεσης είναι ασαφής.

Μονοπάτι Ras/PI3K/Akt/MAPK
Ο Ghosh-Choudhury και συν. στην προσπάθειά τους
να μελετήσουν αν η έκφραση του BMP-2 είναι ουσιώδης για την επαγόμενη από τις στατίνες οστεογένεση,
διαπίστωσαν ότι η λοβαστατίνη αύξησε την έκφραση
του BMP-2, μέσω του Ras/PI3K/Akt/MAPK/BMP-2 μονοπατιού [50]. Η Ras είναι μία μικρή G- πρωτεΐνη, η
οποία ενεργοποιείται από τις στατίνες και τα μεταγενέστερα μόριά της Akt/MAPK, με τελικό αποτέλεσμα
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την επαγωγή της έκφρασης του BMP-2 και τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Το ένζυμο Akt φαίνεται
να παίζει σημαντικό ρόλο στη μετανάστευση των οστεοβλαστών και οι στατίνες, μέσω της αναστολής της σηματοδότησης του Ras-Akt, φαίνεται ότι επηρεάζουν
αυτή τη διαδικασία [51]. Χορήγηση θεραπευτικών δόσεων λοβαστατίνης, σε ανθρώπεια ενδοθηλιακά κύτταρα ομφαλικής φλέβας, ενεργοποίησε τη Ras και τα
ακόλουθα μόρια Akt και ERK και αυξήθηκε η οστεογένεση . Ο Chen και συν. επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα αυτά και επιπλέον ανέφεραν ότι η ενεργοποίηση
της ακτίνης και της ΜΑΡΚ, καθώς και η έκφραση του
επαγόμενου από τη λοβαστατίνη BMP-2 μπορεί να
ανασταλούν από την φωσφατιδυλινοσιτόλη 3-κινάση
PI3K (phosphoinositide 3-kinase) [52], (Εικόνα 3).
Αντιστρόφως, μία άλλη μικρή G-πρωτεΐνη η Rho και
η ακόλουθη πρωτεΐνη στόχος, η Rho κινάση, παίζουν
αρνητικό ρόλο στην παραγωγή οστού. Όμως, η πιταβαστατίνη διέγειρε την έκφραση του mRNA των BMP2 και οστεοκαλσίνης, μέσω της καταστολής της Rho
και Rho κινάσης [45]. Έτσι, οι συγγραφείς πρότειναν
ότι η πιταβαστατίνη διεγείρει την παραγωγή οστού αναστέλλοντας την Rho και την Rho κινάση.

Σηματοδοτικό μονοπάτι TGFβ/Smad3
Οι στατίνες αναστέλλουν επίσης την απόπτωση των
οστεοβλαστών και αυτή η δράση μπορεί μερικώς να
εξηγήσει μία διαφορετική αναβολική δράση των στατινών στα οστικά κύτταρα. Το υπεύθυνο σηματοδοτικό
μονοπάτι φαίνεται να είναι το TGFβ/Smad3, που είναι
ανεξάρτητο από τις BMPs. Ο μεταφραστικός αυξητικός παράγοντας TGF είναι μία πρωτεΐνη που ελέγχει
τον πολλαπλασιασμό, την κυτταρική διαφοροποίηση
και άλλες λειτουργίες στα περισσότερα κύτταρα. Oι
πρωτεΐνες Smad είναι ενδοκυττάριες πρωτεΐνες που
μεταφέρουν εξωκυττάρια σήματα από τον TGFβ στον
πυρήνα των κυττάρων και ενεργοποιούν τη μεταγραφή γονιδίων. Ειδικά η Smad3 παίζει σημαντικό ρόλο
στη διατήρηση της οστικής μάζας [53]. Πρόσφατα, ο
Kaji και συν. ανακάλυψαν ότι οι στατίνες επάγουν την
έκφραση της Smad3 σε κύτταρα MC3T3-E1 και UM106, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να ανταγωνίζονται
την επαγόμενη από τη δεξαμεθαζόνη απόπτωση των
οστεοβλαστών με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο [54]. Επομένως, οι στατίνες μπορεί να αναστέλλουν την απόπτωση των οστεοβλαστών μέσω ενός μονοπατιού,
ανεξάρτητου από τις BMPs και TGFβ/Smad3.

TNF-alpha-to-Ras/Rho/MAPK και BMP-Smad
Ο Yamashita και συν. μελέτησαν τις επιδράσεις της
σιμβαστατίνης στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, χρησιμοποιώντας μια κυτταρική σειρά πολυδύναμων πρόδρομων μεσεγχυματικών μυοβλαστών
C2C12 ποντικού, παρουσία του παράγοντα νέκρωσης
των όγκων-άλφα (TNF-alpha). Ο TNF-α, παράγεται
από τα μακροφάγα και από φλεγμονώδη κύτταρα,
επάγει την απόπτωση ή τη νέκρωση σε διάφορους τύπους κυττάρων και αναστέλλει την οστεογένεση. Η
προσθήκη TNF-α στα κύτταρα C2C12 ελάττωσε την
έκφραση των επαγόμενων από τον ΒΜΡ-2 οστεοβλαστικών δεικτών Runx2 και της αλκαλικής φωσφατάσης. Οι ερευνητές υποστήριξαν τη συμμετοχή του
Smad σηματοδοτικού μονοπατιού. Η σιμβαστατίνη αύξησε τα επίπεδα των Smads στα κύτταρα C2C12, που
εκτέθηκαν στον TNF-α και επίσης ενεργοποίησε τα
σηματοδοτικά μονοπάτια των MAPK. Επίσης, ανέστειλε ισχυρά την επαγόμενη από τον TNF-α φωσφορυλίωση των σηματοδοτικών μονοπατιών ERK1/2 και
SAPK/JNK, αποτρέποντας την εντόπιση των Ras και
RhoA στην κυτταρική μεμβράνη. Έτσι, οι ερευνητές
υποστήριξαν ότι η σιμβαστατίνη αυξάνει τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών ανταγωνίζοντας την οδό
TNF-alpha-to-Ras/Rho/MAPK και ενισχύοντας την
οδό σήματος BMP-Smad [55].

Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF)
Εκτός από τις άμεσες επιδράσεις στα οστά, οι στατίνες μπορούν να αυξήσουν την οστική παραγωγή μέσω άλλων, έμμεσων δράσεων. Έχει διαπιστωθεί ότι οι
στατίνες έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων και τον αριθμό των πρόδρομων
ενδοθηλιακών κυττάρων. Ο αγγειακός ενδοθηλιακός
αυξητικός παράγοντας (VEGF) είναι ένας από τους
ισχυρότερους παράγοντες αγγειογένεσης, εκκρίνεται
από πολλούς κυτταρικούς τύπους, συμπεριλαμβανομένων των οστεοβλαστών και διεγείρει τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Ο Maeda και συν., στην
προσπάθειά τους να διερευνήσουν άλλους αναβολικούς παράγοντες που επηρεάζονται από τις στατίνες,
εκτός από τον BMP-2, βρήκαν ότι οι λιπόφιλες στατίνες βελτίωσαν σημαντικά την έκφραση του γονιδίου
για τον VEGF σε τρεις κυτταρικές σειρές οστεοβλαστών. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι υδρόφοβες στατίνες προωθούν την οστεοβλαστική διαφοροποίηση, εν μέρει τουλάχιστον, από την ενίσχυση της
παραγωγής του VEGF από τους οστεοβλάστες [56].
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Τα ευρήματα εγείρουν μια ισχυρή πιθανότητα ότι οι
στατίνες διεγείρουν την ανάπτυξη των οστών και την
ανακατασκευή in νiνο, ενισχύοντας την αγγειογένεση,
μέσω τοπικών αγγειογενετικών παραγόντων, όπως είναι ο VEGF. Πειράματα σε κύτταρα MC3T3-E1 και
στρωματικά κύτταρα ποντικών (ST2), ανέδειξαν ότι η
δράση αυτή των στατινών πραγματοποιείται μέσω της
ελαττωμένης πρενυλίωσης των πρωτεϊνών και της
οδού της φωσφατιδυλοινοσιτόλης-3 κινάσης. Οι Midy
και Plouet ανέφεραν ότι, σε μοριακή βάση, ο VEGF
είναι ένας πολύ πιο ισχυρός επαγωγέας της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών από τον ΒΜΡ-2 [57].

Οξειδωτικό stress - H2O2
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο,
η προστατευτική δράση των στατινών έναντι στην
οστεοπόρωση σχετίζεται με την ελάττωση του οξειδωτικού stress και την αποκατάσταση του σχηματιζόμενου ΝΟ. Ιn vitro μελέτες σε ανθρώπεια οστεοβλαστικά κύτταρα MG-63, στα οποία χορηγήθηκε σιμβαστατίνη, ανέδειξαν μείωση της σχετιζόμενης με το
υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) κυτταρικής απώλειας και κυτταρικής απόπτωσης και αύξηση της δραστικότητας της ALP. Η σιμβαστατίνη μετρίασε το οξειδωτικό stress επάγοντας την καταλάση, την οξυγενάση-1 της αίμης και τη δραστικότητα του υπεροξειδίου
της δισμουτάσης, αλλά και ελαττώνοντας τη δραστικότητα της NADPH οξειδάσης. Επιπλέον, η σιμβαστατίνη αύξησε τη δραστικότητα της ΝΟ συνθάσης και
την έκφραση της eNOS στη βασική κατάσταση, ενώ
ανέστειλε την έκφραση της iNOS, όταν χορήγηθηκε
Η2Ο2 [58].
Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε μία
άλλη πειραματική μελέτη σε οστεοβλαστικά κύτταρα
ποντικού MC3T3-E1, στα οποία χορηγήθηκε Η2Ο2. Η
σιμβαστατίνη μετρίασε το οξειδωτικό stress και την
κυτταρική βλάβη, που προκλήθηκε από το Η2Ο2, με
αποτέλεσμα την αύξηση της βιωσιμότητας, την αναστολή της απόπτωσης και την επαγωγή της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η σιμβαστατίνη προστάτευσε τους οστεοβλάστες από την οξειδωτική βλάβη, μέσω της αναστολής
του Nox4, που είναι μέλος της NOX οικογένειας των
NADPH οξειδασών [59].

Οιστρογονικοί υποδοχείς (ER)
Τα οιστρογόνα προλαμβάνουν τη μετεμμηνοπαυσιακή οστική απώλεια εν μέρει, επάγοντας την οστεοβλα100 Oστούν

στική δραστηριότητα και το σχηματισμό οστού, μέσω
των οιστρογονικών υποδοχέων. Ο οιστρογονικός υποδοχέας-άλφα (ER-α) έχει ανιχνευθεί στους οστεοβλάστες, εκφράζεται κατά τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών και η απώλεια της έκφρασης του γονιδίου του
ER-α μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση [60].
Οι στατίνες πιθανώς συσχετίζονται με τους οιστρογονικούς υποδοχείς στα οστά. Πειράματα σε στρωματικά κύτταρα μυελού των οστών ποντικιών (Βone
marrow stromal cells -BMSCs), στα οποία χορηγήθηκε σιμβαστατίνη, ανέδειξαν αύξηση της δραστικότητας
της αλκαλικής φωσφατάσης, που ως γνωστόν είναι
δείκτης οστικής παραγωγής. Στη συνέχεια χορηγήθηκε αντίσωμα ουδετετεροποίησης του ΒΜΡ-2, το οποίο
δεν μπλόκαρε πλήρως αυτή τη δράση, κάτι που παρατηρήθηκε υπό την επίδραση του αγωνιστή του οιστρογονικού υποδοχέα ICI 182,780. Η συγχορήγηση
17-β-οιστραδιόλης και σιμβαστατίνης αύξησε τη δραστηριότητα της ALP κατά 2 έως 3 φορές, σε σύγκριση
με τη χορήγηση σιμβαστατίνης μόνο [61]. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η in vitro επαγόμενη
από τις στατίνες οστεογένεση ρυθμίζεται, εν μέρει
τουλάχιστον, μέσω της επαγωγής του ER-alpha και
όχι μόνο μέσω του BMP-2.
Μεταγενέστερα πειράματα σε ωοθηκεκτομηθέντα
ποντίκια, στα οποία χορηγήθηκε σιμβαστατίνη, 17-βοιστραδιόλη και συνδυασμός και των δύο, ανέδειξαν
βελτιωμένη οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης, ενισχυμένη εμβιομηχανική επίδοση του σώματος του σπονδύλου, σε σύγκριση με
την ομάδα ελέγχου, υποδηλώνοντας ότι η σιμβαστατίνη μπορεί να θεραπεύσει την οστεοπόρωση, που
προκαλείται από ανεπάρκεια οιστρογόνων. Ακόμη, η
σιμβαστατίνη αύξησε την έκφραση του ERα και ενίσχυσε τη συνέργεια με την οιστραδιόλη, ώστε να εκφράσει τις αναβολικές δράσεις στα οστά [62].

Μεταγραφικός παράγοντας Runx 2
Τέλος, ένας άλλος τρόπος δράσης των στατινών
στην οστεογένεση είναι μέσω της δράσης στο μεταγραφικό παράγοντα Runx 2 (Runt-related transcription factor 2), επίσης γνωστό ως Cbfa-1 (core-binding
factor subunit alpha-1). Η έκφραση του παράγοντα
Runx2 είναι καθοριστική για τη διαφοροποίηση των
οστεοβλαστών και την οστική παραγωγή καθώς ενεργοποιεί τη μετάφραση ειδικών γονιδίων για τους οστεοβλάστες. Ο μεταγραφικός παράγοντας Cbfa1 προσδένεται στην OSE2 αλληλουχία των υποκινητών δια-
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Εικ. 4. (Oρισμένα από τα) Σηματοδοτικά μονοπάτια που συμμετέχουν στη θετική επίδραση των στατινών στα οστά. (Πηγή: Ruan F, Zheng
Q, Wang J. Mechanisms of bone anabolism regulated by statins. Biosci Rep 2012; 32:511-519).

φόρων γονιδίων, συμπεριλαμβανομένων της α1 αλυσίδας του κολλαγόνου τύπου Ι, της οστικής σιαλοπρωτεΐνης, της οστεοποντίνης, του TGF-β και της οστεοκαλσίνης επάγοντας τους μηχανισμούς έκφρασής
τους στο οστό [63]. O παράγοντας Runx 2 έχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό διαφόρων σηματοδοτικών
μονοπατιών που συμμετέχουν στη διαφοροποίηση των
οστεοβλαστών όπως των BMP-2 και MAPK [64]. Είναι
γνωστό ότι οι στατίνες ενεργοποιούν τις MAPK και
αυξάνουν την έκφραση της BMP-2. Επιπλέον, οι στατίνες μπορούν να αυξήσουν την έκφραση του Runx
2. Ο Li και συν. διαπίστωσαν ότι οι στατίνες διέγειραν
τη διαφοροποίηση αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων οστικού μυελού σε οστεοβλάστες, αυξάνοντας
την έκφραση του Runx 2 [65].

Συμπεράσματα
Οι στατίνες θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν μία
σχεδόν ιδανική οικογένεια αντι-οστεοπορωτικών φαρμάκων, λόγω της ισχυρής διπλής αναβολικής και καταβολικής τους δράσης στα οστά, αλλά και των μακροχρόνιων αποδεδειγμένων θετικών επιδράσεων στη

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