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Αδιπονεκτίνες και ρευματοειδής αρθρίτιδα
Ν.Γ. ΓΑλΑΝοπουλος1, Ε.Ι. ΚΑτΑξΑΚη2, Γ. τςΙΓΑλου3, Θ.Μ. ΓΚΙοΚΑ3

1 Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
2 Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο Επιμελήτρια Α΄ Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο 
3 Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

περίληψη
Σημαντικοί πρόοδοι στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ αδιποκινών, φλεγμονής και ανοσιακής απάντησης έχουν επιτευχθεί τα 
τελευταία 10 χρόνια. Ο λευκός λιπώδης ιστός έχει αναδειχθεί ως ένα εξαιρετικά δυναμικό όργανο που απελευθερώνει πληθώρα 
ανοσορυθμιστικών και φλεγμονωδών μεσολαβητών που εμπλέκονται σε πολυάριθμες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο 
των αυτοάνοσων ρευματικών νόσων όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, αλλά επίσης και στις καρδιαγγειακές και μεταβολικές επιπλο-
κές που παρατηρούνται συχνά σε ρευματικά νοσήματα. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια συστηματική, φλεγμονώδης αυτοάνοση 
νόσος που επηρεάζει κυρίως τις αρθρώσεις. Η αδιπονεκτίνη είναι μια άφθονη πρωτείνη ορμόνη η οποία ανήκει στην οικογένεια των 
λεγόμενων αδιποκινών, εκφράζεται κυρίως από τα λιποκύτταρα και είναι ο κύριος ρυθμιστής του μεταβολισμού της γλυκόζης και των 
λιπιδίων. Οι αδιποκίνες ασκούν ισχυρές ρυθμιστικές δράσεις σε ιστούς στόχους και κύτταρα που εμπλέκονται σε ρευματικά νοσήματα, 
συμπεριλαμβανομένου του αρθρικού χόνδρου, υμένα, οστών και διάφορα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Πρόσφατα ευρή-
ματα υποδεικνύουν ότι η αδιπονεκτίνη μπορεί να εμπλέκεται στην παθογένεια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Λέξεις κλειδιά: Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Αδιποκίνες, Αδιπονεκτίνες

Αdipokines and rheumatoid arthritis
N.G. GALANOPOULOS1, E.I. KATAXAKI2, G. TSIGALOY3, TH.M. GIOKA3

1 Outpatients Department of Rheumatology University General Hospital of Alexandroupolis
2 Outpatients Department of Rheumatology General Hospital, Thriasio, Elefsina
3 Department of Biopathology University General Hospital of Alexandroupolis

Summary
Important advances in our understanding of the relationships between adipokines, inflammation and the immune response have been 
achieved in the past 10 years. White adipose tissue has emerged as a highly dynamic organ that releases a plethora of immune and 
inflammatory mediators that are involved in numerous diseases, including not only rheumatic diseases such as rheumatoid arthritis, but 
also cardiovascular and metabolic complications that are frequently observed in rheumatic diseases. Rheumatoid arthritis is a systemic, 
inflammatory autoimmune disease that affects predominantly the joints. Adiponectin is an abundant protein hormone which belongs to a 
family of so-called adipokines, is expressed primarily by adipocytes and is a major regulator of glucose and lipid metabolism. Adipokines 
exert potent modulatory actions on target tissues and cells involved in rheumatic disease, including cartilage, synovium, bone and various 
immune cells. Recent findings suggest that adiponectin may be involved in the pathogenesis of rheumatoid arthritis.

Keywords: Rheumatoid arthritis, Adipokines, Adiponectin

Εισαγωγή
Ο λιπώδης ιστός εκτός από ρόλο στη θερμορύθ-

μιση, στην πρόσληψη της τροφής, τον ορμονολογικό 
έλεγχο και την ομοιόσταση της ενέργειας του οργα-
νισμού έχει επίσης ρόλο στη φλεγμονώδη διαδικα-

σία καθώς και στον οστικό μεταβολισμό. Εκκρίνει 
μια σειρά ουσιών όπως αδιπονεκτίνες και προφλεγ-
μονώδεις (που προάγουν τη φλεγμονή) παράγοντες 
όπως κυτταροκίνες, χυμοκίνες, αυξητικούς παράγο-
ντες, μόρια προσκόλλησης καθώς και συστατικά του 
συμπλέγματος του συμπληρώματος που επηρεάζουν 
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τη φλεγμονώδη διαδικασία και τους ανοσορυθμιστι-
κούς μηχανισμούς [1-9].Στη βιβλιογραφική μας αυτή 
ανασκόπηση αφού αναφερθούμε προηγουμένως 
στη συσχέτιση μεταξύ του υπερβολικού σωματικού 
βάρους/παχυσαρκίας και της φλεγμονής καθώς του 
κινδύνου εμφάνισης φλεγμονωδών αρθροπαθειών 
όπως ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) [10-18], θα 
επικεντρώσουμε στη συνέχεια το ενδιαφέρον:
Ι.  Στο ρόλο των αδιποκινών στη διαδικασία της αρ-

θρικής φλεγμονής στους ασθενείς με ρευματοει-
δή αρθρίτιδα.

ΙΙ.  Στα επίπεδα των αδιποκινών στο αίμα και το αρ-
θρικό υγρό ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και συσχέτισή τους με παράγοντες επιδημιολογι-
κούς και την ενεργότητα και βαρύτητα της νόσου. 

ΙΙΙ.  Τη συσχέτιση των επιπέδων των αδιποκινών με 
τη διάρκεια, την ενεργότητα και τη βαρύτητα της 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας. 

IV.  Την επίδραση της χορήγησης αντιρρευματικών 
φαρμάκων στους ασθενείς με ΡΑ στα επίπεδα 
των αδιποκινών.

ςυσχέτιση μεταξύ του υπερβολικού 
σωματικού βάρους/παχυσαρκίας και της 
φλεγμονής καθώς του κινδύνου εμφάνι-
σης φλεγμονωδών αρθροπαθειών όπως 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Σε μια παλαιότερη πληθυσμιακή μελέτη των 
Symmons και συν-1997 σε 165 ενήλικες ηλικίας 18-70 
ετών με φλεγμονώδη πολυαρθρίτιδα από <12 μηνών 
που συγκρίθηκαν με παρόμοιο αριθμό ίδιας ημερομη-
νίας γέννησης και φύλου υγιείς μάρτυρες διαπιστώθηκε 
ότι το υπερβολικό σωματικό βάρος (δείκτη μάζας σώμα-
τος: ΔΜΣ ≥30 kg/m2) σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης ΡΑ (adjusted OR=3,74) [11]. Οι Crowson και 
συν-2012 συγκρίνοντας κατοίκους της Olmsted County, 
Minnesota των ΗΠΑ που εμφάνισαν ΡΑ (σύμφωνα με 
τα διαγνωστικά κριτήρια του Αμερικανικού Κολεγίου 
Ρευματολογίας-1987) στη χρονική περίοδο 1980-2007 
με παρόμοιο αριθμό υγιών μαρτύρων ως προς την ηλι-
κία, το φύλο και το ημερολογιακό έτος γέννησης από 
την ίδια περιοχή, διαπίστωσαν ότι η παχυσαρκία (ΔΜΣ 
≥30 kg/m2) σχετίζονταν με την ανάπτυξη της νόσου ανε-
ξάρτητα από το κάπνισμα (OR=1,24 μετά την προσαρ-
μογή σχετικά με το κάπνισμα) [13]. Επίσης οι de Hair και 
συν-2013 μελέτησαν 55 άτομα χωρίς αρθρίτιδα κατά τη 
φυσική εξέταση, με κίνδυνο όμως εμφάνισης ΡΑ λόγω 
ανίχνευσης στον ορό τους ειδικών για τη νόσο αυτοα-

ντισωμάτων. Μετά μέση διάρκεια παρακολούθησης 13 
μηνών διαπίστωσαν την ανάπτυξη ΡΑ σε 15 από αυτά 
(27%). Με την ανάπτυξη της ΡΑ σχετίζονταν το κάπνι-
σμα (HR=9,6 και P=0,029) καθώς και το υπερβολικό 
σωματικό βάρος (ΔΜΣ ≥25 kg/m2) ανεξάρτητα από το 
κάπνισμα (HR=5,6 και P=0,023). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχει το γεγονός ότι μετά μέση διάρκεια παρακολούθη-
σης 27 μηνών η εμφάνιση της ΡΑ ανήλθε στο 60% στα 
άτομα που συνδύαζαν το κάπνισμα με το υπερβολικό 
σωματικό βάρος [10]. Δε διαπιστώθηκε όμως συσχέ-
τιση μεταξύ της παχυσαρκίας, του ΔΜΣ και της κατα-
νομής του λίπους σώματος και της ανάπτυξης ΡΑ στην 
προοπτική μελέτη των Cerhan και συν-2002 σε 31.336 
γυναίκες ηλικίας 55-69 ετών χωρίς ιστορικό ΡΑ κατά 
την έναρξη της μελέτης το 1986 από τις οποίες οι 158 
ανέπτυξαν ΡΑ όπως διαπιστώθηκε σε επανεκτίμηση το 
1997 [14]. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα μελέτης 
των Hernandez και συν-1990. Οι ερευνητές μελέτησαν 
121.700 νοσηλεύτριες στα πλαίσια της Nurses’ Health 
Study που αξιολογήθηκαν το 1976 και στη συνέχεια 
κάθε μια διετία και στη διάρκεια 883.187 προσωπο-ετών 
διαπίστωσαν την ανάπτυξη 115 νέων περιπτώσεων με 
ΡΑ και 102 αδιαφοροποίητης πολυαρθρίτιδας (συνολι-
κά 217 περιπτώσεις), χωρίς ωστόσο συσχέτιση μεταξύ 
της παχυσαρκίας και της ανάπτυξης ΡΑ [15].Να ση-
μειωθεί ότι το υπερβολικό σωματικό βάρος σχετίστηκε 
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ χωρίς όμως την 
ανίχνευση των χαρακτηριστικών για τη διάγνωση της 
ΡΑ αυτοαντισωμάτων κατά του πεπτιδίου της κιτρουλιω-
μένου πεπτιδίου (antibodies against cyclic citrullinated 
peptide: anti-CCPs) [15,16]. Οι Pedersen και συν-2006 
σε μελέτη 515 ασθενών με ΡΑ που συνέκριναν με 769 
παρόμοιας ηλικίας και φύλου υγιείς μάρτυρες από το 
γενικό πληθυσμό διαπίστωσαν σημαντική συσχέτιση με-
ταξύ της παχυσαρκίας και του κινδύνου εμφάνισης ΡΑ 
χωρίς όμως την ανίχνευση των anti-CCPs (OR=3,45, 
1,73-6,87) [16]. Επίσης οι Wesley και συν-2012 αναζήτη-
σαν την παρουσία anti-CCPs στον ορό 2.748 ασθενών 
με ΡΑ και 3.444 υγιών μαρτύρων και διαπίστωσαν αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ που συνοδεύονταν από τη 
μη ανίχνευση των anti-CCPs στα άτομα με παχυσαρκία 
(ΔΜΣ ≥30 kg/m2 και adjusted overall OR=1,4) καθώς 
και στα άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος (ΔΜΣ ≥25 
ως <30 kg/m2 και adjusted overall OR=1,1) συγκριτικά 
με τα άτομα με φυσιολογικό σωματικό βάρος (ΔΜΣ 
<25 kg/m2). Η συσχέτιση αυτή διαπιστώθηκε στις γυναί-
κες (adjusted overall OR=1,6) αλλά όχι στους άνδρες 
(adjusted overall OR=1,1) [17]. Εκτός από την αυξημένη 
παρουσία λιπώδους ιστού γενικά στο σώμα, ρόλο στην 
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αρθρική φλεγμονή έχουν επίσης τα λιπώδη σώματα 
που εντοπίζονται στις αρθρώσεις όπως αυτά που εντο-
πίζονται στα γόνατα και στην πτέρνα [19-21]. Οι Falsetti 
και συν-2006 με την εφαρμογή power Doppler υπερη-
χογραφικού ελέγχου αναφέρουν αυξημένο σήμα, έν-
δειξη φλεγμονής, στο λιπώδες σώμα στην πτέρνα. Οι 
ερευνητές με την εφαρμογή μαγνητικής τομογραφίας 
διαπίστωσαν την παρουσία στο λιπώδες αυτό σώμα πε-
ριοχών με αύξηση της μέσης έντασης του Τ1-σήματος 
και του Τ2-σήματος σε συνδυασμό με μη σαφή όρια 
[19]. Επίσης οι Ushiyama και συν-2003 διαπίστωσαν στο 
υπογονάτιο λιπώδες σώμα του γόνατος την παρουσία 
μιας σειράς ουσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
φλεγμονής όπως των προφλεγμονωδών κυτταροκι-
νών TNFα (αυξητικού παράγοντα των όγκων-α, tumor 
necrosis factor-α) και IL6 (ιντερλευκίνης-6) σε συνδυα-
σμό με την έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν 
τη σύνθεσή τους (με reverse transcription-polymerase 
chain reaction), του βασικού αυξητικού παράγοντα των 
ινοβλαστών [basic fibroblast growth factor (bFGF)] κα-
θώς και του αυξητικού παράγοντα του ενδοθηλίου των 
αγγείων [endothelial growth factor (VEGF)] [21].

Αδιποκίνες - συμμετοχή σε ανοσιακούς 
μηχανισμούς

Οι αδιποκίνες αποτελούν πρωτεΐνες που παράγονται 
από τα λιποκύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού [22]. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται ένας διαρκώς αυξανόμε-
νος αριθμός όπως η λεπτίνη (Leptin), η αδιπονεκτίνη 
(Adipodectin), η ρεσιστίνη (Resistin), η βισφατίνη/ενι-
σχυτικός της αποικίας των προ-Β-κυττάρου παράγο-
ντα (visfatin/pre-B-cell colony-enhancing factor: PBEF) 
η βασπίνη (Vaspin), η ομεντίνη (Omentin), η χυμερίνη 
(Chemerin), η λιποκαλίνη-2 (Lipocalin-2), το αμυλοειδές 
Α3 του ορού κ.ά. [23,24]. Θα αναφερθούμε αμέσως 
παρακάτω επιγραμματικά στη φύση και τις δράσεις των 
αδιποκινών στους ανοσιακούς μηχανισμούς και στη δι-
αδικασία της φλεγμονής.

1. Λεπτίνη

Πρόκειται για μια 16 kDa μη γλυκοζυλιωμένη πο-
λυπεπτιδική ορμόνη που παράγεται πρώτιστα από τα 
κύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού. Στον άνθρωπο 
κωδικοποιείται από το γονίδιο Lep [25,26]. Τα επίπε-
δά της στη συστηματική κυκλοφορία σχετίζονται με 
το ΔΜΣ και τη μάζα του λιπώδους ιστού του σώματος 
[27]. Ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυτ-
τάρων και επάγει την Th1 ανοσιακή απόκριση. Ενι-

σχύει επίσης τον πολλαπλασιασμό και την ενεργοποί-
ηση κυττάρων που συμμετέχουν στη φλεγμονή όπως 
των μονοκυττάρων και των ουδετεροφίλων [24,28].

2.Αδιπονεκτίνη

Αποτελεί μια όξινη πρωτεΐνη που παράγεται πρώ-
τιστα από τα κύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού. 
Η μονομερή της μορφή (μοριακού βάρους 30 kDa) 
εντοπίζεται μόνο στα λιποκύτταρα ενώ τα ολιγομερή 
συμπλέγματά της κυκλοφορούν στο πλάσμα του αίμα-
τος με τη μορφή της υψηλού μοριακού βάρους (high 
molecular weight: HMW) και της χαμηλού μοριακού 
βάρους αδιπονεκτίνη (low molecular weight: LMW) 
αδιπονεκτίνης [29]. Υπάρχει επίσης και η λοβώδης 
(globular) μορφή της [30]. Τα επίπεδα πλάσματος της 
αδιπονεκτίνης είναι υψηλότερα των επιπέδων των άλ-
λων αδιποκινών [29]. Υπάρχουν δύο υποδοχείς για 
την αδιπονεκτίνη, ο AdipoR1 και ο AdipoR2, ο ολιγο-
μερισμός και η έκφρασης των οποίων έχει ρόλο στη 
βιολογική της δραστηριότητα [31-33]. Έχει αναφερθεί 
ότι η αδιπονεκτίνη επηρεάζει ανοσοσιακές διαδικασίες 
(ανοσοτροποποιητικές οδούς). Μπορεί να αναστείλει 
την προσκόλληση των μονοπυρήνων κυττάρων του 
περιφερικού αίματος που εξαρτάται από τον TNFα 
καθώς και την έκφραση μορίων προσκόλλησης [24]. 
Προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως η IL-6 και ο 
TNFα αναστέλλουν τη σύνθεση της αδιπονεκτίνης από 
τα λιποκύτταρα, γεγονός που παραπέμπει στην πιθανό-
τητα να έχει η αδιπονεκτίνη αντιφλεγμονώδεις δράσεις 
[34-37]. Η χαμηλού μοριακού βάρους αναστέλλει την 
έκκριση της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-6 και 
ενισχύει την παραγωγή της αντιφλεγμονώδους κυττα-
ροκίνης IL-10, ενώ αμφότερες (η χαμηλού και υψηλού 
μοριακού βάρους) ερεθίζουν τη σύνθεση της χυμοτα-
κτικής πρωτεΐνης-1 (chemoattractant protein-1: MCP-
1) και της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-8. Η 
αδιπονεκτίνη αναστέλλει την παραγωγή του TNFα και 
της IL-6, ενώ αμφότερα (TNFα και IL-6) αναστέλλουν 
την παραγωγή της αδιπονεκτίνη [38,39]. Παρατηρείται 
δηλαδή μια αρνητική διαντίδραση (negative feedback) 
μεταξύ της παραγωγής της αδιπονεκτίνης και της πα-
ραγωγής των προφλεγμονωδών αυτών κυτταροκινών. 
Επίσης η χαμηλού μοριακού βάρους αδιπονεκτίνη ενι-
σχύει την έκκριση της αντιφλεγμονώδους κυτταροκί-
νης IL-10 στα μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού 
αίματος [40]. Να σημειωθεί ότι η χαμηλού μοριακού 
βάρους αδιπονεκτίνη εμφανίζει ανασταλτική της κυτ-
ταρικής απόπτωσης δράση [41]. Η επίδραση της αδι-
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πονεκτίνης έχει μάλλον να κάνει με την επίδρασή της 
στον πυρηνικό παράγοντα κΒ όπως αναφέρθηκε στη 
μελέτη των Frommer και συν-2010 σε τύπου ινοβλα-
στών κύτταρα του αρθρικού υμένα ασθενών με ΡΑ 
[42]. Στη μελέτη επίσης των Kitahara και συν-2009 σε 
καλλιέργειες τύπου ινοβλαστών κυττάρων του αρθρι-
κού υμένα ασθενών με ΡΑ διαπιστώθηκε ότι η προ-
σθήκη της αδιπονεκτίνης οδήγησε σε μετατόπιση του 
παράγοντα αυτού στον πυρήνα τους [43]. Επίσης στη 
μελέτη των Tang και συν-2007 αναφέρθηκε ότι η προ-
σθήκη αδιπονεκτίνης σε παρόμοιες καλλιέργειες κυτ-
τάρων οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής της προ-
φλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-6 μέσα από την οδό 
του AdipoR1 υποδοχέα/AMPK/p38/IKKαβ και του 
NF-kB σήματος [44].

3. Ρεσιστίνη 

Πρόκειται για μια 12,5 kDa πρωτεΐνη πλούσια σε 
κυστεΐνη που παράγεται σε μικρές ποσότητες από 
το λευκό λιπώδη ιστό [45], ενώ σχετικά υψηλά επίπε-
δα του mRNA της εντοπίζονται στα μονοπύρηνα του 
περιφερικού αίματος [46]. Ευνοεί την παραγωγή των 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-6, IL-1β, και TNFα 
από τα μονοπύρηνα του περιφερικού αίματος [46,47]. 
Από την άλλη η προσθήκη προφλεγμονωδών κυττα-
ροκινών σε καλλιέργειες τέτοιων κυττάρων οδήγησε 
σε αύξηση της έκκρισης ρεσιστίνης [48]. Οι Bokarewa 
και συν-2005 έδειξαν ότι η ενίσχυση της φλεγμονώ-
δους διαδικασίας από τη ρεσιστίνη διαμεσολαβείται 
από την NF-κB οδό ενδοκυτταρίου σήματος [49].

4. Βισφατίνη 

Παράγεται πρώτιστα από το σπλαχνικό λιπώδη 
ιστό και έχει δράσεις που μιμούνται την ινσουλίνη. 
Η δομή της είναι ταυτόσημη με αυτή του ενισχυτικού 
της αποικίας των προ-Β-κυττάρου παράγοντα (pre-
B-cell colony-enhancing factor: PBEF) [34,50] οπότε 
θα αναφέρεται ως βισφατίνη/ευοδωτικός της αποι-
κίας των προ-Β λεμφοκυττάρων παράγοντας. Ανα-
φέρθηκε ότι έχει ανοσοτροποποιητικές δράσεις. Στα 
μονοκύτταρα επάγει την έκφραση προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών όπως TNFα, IL-6, και IL-1 [51] ενώ στα 
ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα και στους ινοβλά-
στες έχει αντιαποπτωτική επίδραση [52]. 

5. Βασπίνη

Ανήκει στην ομάδα του αναστολέα της πρωτεάσης 
της σερίνης που προέρχονται από το λιπώδη ιστό [53].

6. Ομεντίν 

Πρόκειται για ένα πεπτίδιο που εκφράζεται επιλεκτι-
κά από το σπλαχνικό λιπώδη ιστό [54]. Φαίνεται ότι συμ-
μετέχει ενισχυτικά στη φλεγμονώδη διαδικασία [53].

7. Χυμερίνη 

Πρόκειται για μια χυμοτακτική πρωτεΐνη που εκ-
φράζεται πρώτιστα στο λιπώδη ιστό. Αναφέρθηκε ότι 
την έκκρισή της μπορεί να επάγει τη προφλεγμονώ-
δη κυτταροκίνη IL-1β [55].

8. Λιποκαλίνη 

Πρόκειται για μια γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται 
από το λιπώδη ιστό, ενώ εντοπίζεται και στα κοκκία 
των ουδετεροφίλων λευκοκυττάρων καθώς και στα 
χονδροκύτταρα στα οποία την έκφρασή της ρυθμίζει 
πρώτιστα ο προφλεγμονώδης παράγοντας TNFα [56]. 

9. Αμυλοειδές Α3 του ορού 

Ανήκει στην οικογένεια των οξείας-φάσεως των 
πρωτεϊνών του αμυλοειδούς Α του ορού. Η έκκρισή 
του στα λιποκύτταρα και τα χονδροκύτταρα τροπο-
ποιείται από τη IL-1β [57]. Ενισχύει την παραγωγή της 
μεταλλοπρωτεϊνάσης-13 [56].

Ι.  ο ρόλος των αδιποκινών στη διαδικασία 
της αρθρικής φλεγμονής στους ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα
Οι αδιποκίνες, πρώτιστα η αδιπονεκτίνη, έχουν συ-

σχετιστεί με την ανάπτυξη φλεγμονής στις αρθρώσεις 
των ασθενών με ΡΑ. Οι Senolt και συν-2006 μελετώντας 
ομάδα ασθενών με ΡΑ και ομάδα ασθενών με οστεοαρ-
θρίτιδα διαπίστωσαν υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης 
στο αρθρικό υγρό των ασθενών με ΡΑ συγκριτικά με τα 
επίπεδα της στο αρθρικό υγρό των ασθενών με οστεο-
αρθρίτιδα (P<0,001) [58] ενώ οι Choi και συν-2009 σε 
καλλιέργειες τύπου ινοβλαστών κυττάρων του αρθρικού 
υμένα ασθενών με ΡΑ διαπίστωσαν ότι η αδιπονεκτίνη 
ερεθίζει την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκι-
νών όπως IL-6 και IL-8, μεταλλοπρωτεϊνασών-1 και -3, 
της προσταγλανδίνης-E2 καθώς και του αυξητικού πα-
ράγοντα του ενδοθηλίου των αγγείων (VEGF) από τα 
κύτταρα αυτά [59]. Επίσης οι Kitahara και συν-2009 σε 
καλλιέργειες τύπου ινοβλαστών κυττάρων του αρθρικού 
υμένα ασθενών με ΡΑ διαπίστωσαν ότι η αδιπονεκτίνη 
αυξάνει την παραγωγή της προφλεγμονώδους κυτταρο-
κίνης IL-8. Η προσθήκη αντισωμάτων κατά του μορίου 
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της αδιπονεκτίνης οδήγησε στην αναστολή της έκφρα-
σης του γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα της αδι-
πονεκτίνης καθώς και της παραγωγής της IL-8 [43]. 

Στη μελέτη των Frommer και συν-2010 επιπλέον της 
έκκρισης προφλεγμονωδών κυτταροκινών, αυξητικών 
παραγόντων, χυμοκινών και προσταγλανδινών από τύ-
που ινοβλαστών κύτταρα του αρθρικού υμένα ασθενών 
με ΡΑ, διαπιστώθηκε επίσης επίδραση της αδιπονεκτί-
νης στα χονδροκύτταρα στα οποία αυξάνει την απε-
λευθέρωση μεταλλοπρωτεϊνασών [42]. Πιο πρόσφατα 
οι Kontny και συν-2012 μελέτησαν την έκκριση αδιπο-
νεκτίνης και λεπτίνης από το λιπώδη αρθρικό ιστό και 
τον αρθρικό υμένα ασθενών με ΡΑ μετά από ερεθισμό 
με προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες που συμμετέχουν 
στην αρθρική φλεγμονή στη ΡΑ όπως IL-1β, IL-15, IL-
17, IL-23, TNFα και ιντερφερόνης γ και διαπίστωσαν 
αυξημένη έκκριση αμφοτέρων αυτών των αδιποκινών. 
Πρώτιστα υπεύθυνος για έκκριση της λεπτίνης ήταν ο 
λιπώδης αρθρικός ιστός ενώ για την έκκριση της αδιπο-
νεκτίνης ο αρθρικός υμένας [1]. Σχετικά με τη ρεσιστίνη 
οι Senolt και συν-2007 σε ασθενείς με ΡΑ διαπίστωσαν 
έκφρασή της στον αρθρικό υμένα ασθενών με ΡΑ (στα 
CD68 μακροφάγα, στα CD20 Β λεμφοκύτταρα και στα 
CD138 πλασματοκύτταρα) [60]. Αναφέρθηκε επίσης 
συμμετοχή της βισφατίνη/ευοδωτικού της αποικίας των 
προ-Β λεμφοκυττάρων παράγοντα στην αρθρική φλεγ-
μονή και την προσβολή του χόνδρου των ασθενών με 
ΡΑ. Οι Brentano και συν-2007 διαπίστωσαν συσχέτιση 
των επιπέδων βισφατίνης/ευοδωτικού της αποικίας των 
προ-Β λεμφοκυττάρων παράγοντα στον ορό και το αρ-
θρικό υγρό ασθενών με ΡΑ με την ένταση της αρθρικής 
φλεγμονής και την ενεργότητα της νόσου. Η προσθή-
κη Toll-like Receptors συνδετών και προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών όπως IL-6, IL-8 και TNFα οδήγησαν σε 
έντονη έκφραση του βισφατίνης/ευοδωτικού της αποι-
κίας των προ-Β λεμφοκυττάρων παράγοντα στα τύπου 
ινοβλαστών κύτταρα του αρθρικού υμένα (ιδιαίτερα 
στον καλυπτήριο στρώμα του αρθρικού υμένα και σε 
θέσεις εισβολής του φλεγμαίνοντος αρθρικού υμένα 
στον αρθρικό χόνδρο) των ασθενών αυτών με ΡΑ. Ο 
βισφατίνης/ευοδωτικού της αποικίας των προ-Β λεμ-
φοκυττάρων παράγοντας από μόνος του ενεργοποί-
ησε τους μεταγραφικούς παράγοντες NF-kB και ΑΡ-1 
(activator protein-1) καθώς και την έκφραση IL-6, IL-8, 
MMP-1, και MMP-3 στα τύπου ινοβλαστών κύτταρα του 
αρθρικού υμένα και IL-6 και TNFα στα μονοκύτταρα του 
αρθρικού υμένα. Τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ ρό-
λου του βισφατίνης/ευοδωτικού της αποικίας των προ-Β 
λεμφοκυττάρων παράγοντα στην ανάπτυξη αρθρικής 
φλεγμονής και την προσβολή του αρθρικού χόνδρου 

στους ασθενείς με ΡΑ [61]. Οι Meier και συν-2012 διαπί-
στωσαν έκφραση της βισφατίνης/ευοδωτικού της αποι-
κίας των προ-Β λεμφοκυττάρων παράγοντα στον αρ-
θρικό υμένα ασθενών με ΡΑ ιδιαίτερα στις θέσεις των 
λεμφοκυτταρικών διηθήσεων. Η προσθήκη του στα τύ-
που ινοβλαστών κύτταρα του αρθρικού υμένα οδήγησε 
σε έντονη έκκριση προφλεγμονωδών κυτταροκινών και 
χυμοκινών όπως IL-6, IL-8 και MCP-1 καθώς και μεταλ-
λοπρωτεϊνασών όπως MMP-3. Μετά τον ερεθισμό με 
βισφατίνη/ευοδωτικού της αποικίας των προ-Β λεμφο-
κυττάρων παράγοντα ακολούθησε φωσφορυλίωση p38 
MAPK ενώ την αναστολή της p38 MAPK φωσφορυλίω-
ση ακολούθησε έντονη καταστολή της επίδρασης της 
βισφατίνης/ευοδωτικού της αποικίας των προ-Β λεμφο-
κυττάρων παράγοντα. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η 
βισφατίνη/ευοδωτικός της αποικίας των προ-Β λεμφο-
κυττάρων παράγοντας συμμετέχει στην ενεργοποίηση 
των τύπου ινοβλαστών κυττάρων του αρθρικού υμένα 
και ενισχύει την έκκριση προφλεγμονωδών κυτταροκι-
νών στον αρθρικό υμένα των ασθενών με ΡΑ [62].Την 
παρουσία χυμερίνης στο αρθρικό υγρό ασθενών με 
ΡΑ καθώς και έκφρασή της (του mRNA και του μορί-
ου της) και του υποδοχέα της στον αρθρικό τους υμένα 
διαπίστωσαν οι Eisinger και συν-2012. Τα επίπεδά της 
χυμερίνης του αρθρικού υγρού σχετίζονταν με αυξη-
μένη έκφραση του TLR4 mRNA (Toll-like Receptor R4) 
την σύνθεση της χυμοκίνης CCL2 που συνηγορεί υπέρ 
συμμετοχής της στην ανάπτυξη της αρθρικής φλεγμο-
νής [63]. Αναφέρθηκε επίσης ότι το αμυλοειδές Α3 του 
ορού σχετίζεται με την αρθρική φλεγμονή ενώ έχει και 
επιδράσεις και στα χονδροκύτταρα [65]. Οι Vallon και 
συν-2001 σε πειραματική αρθρίτιδα που μιμείται τη ΡΑ 
σε κουνέλι διαπίστωσαν την μεταγραφή του αμυλοει-
δούς Α3 του ορού σε κύτταρα που διηθούσαν τον φλεγ-
μαίνοντα αρθρικό υμένα καθώς και στα χονδροκύττα-
ρα. Η προσθήκη ανθρώπινης πρωτεΐνης αμυλοειδούς 
Α3 του ορού οδήγησε στην ενίσχυση της μεταγραφής 
μεταλλοπρωτεϊνασών στα χονδροκύτταρα. Επίσης η 
προσθήκη της προφλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-1β 
in vitro οδήγησε σε μεταγραφή του αμυλοειδούς Α του 
ορού στα χονδροκύτταρα [65].

ΙΙ.  Επίπεδα αδιποκινών στο αίμα και το 
αρθρικό υγρό ασθενών με ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα και συσχέτισή τους με 
παράγοντες επιδημιολογικούς και την 
ενεργότητα και βαρύτητα της νόσου
Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα επίπεδα των 

αδιποκινών στο αίμα και το αρθρικό υγρό των ασθε-
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νών με ΡΑ καθώς και τη συσχέτισή τους με παρά-
γοντες επιδημιολογικούς (ηλικία, φύλο, σωματικό 
βάρος, κ.ά.) και παραμέτρους που έχουν να κάνουν 
με την ενεργότητα και τη βαρύτητα της νόσου. Θα 
ολοκληρώσουμε με την επίδραση της αντιρρευματι-
κής θεραπείας στα επίπεδα των αδιποκινών. 

ΙΙ.1  Τα επίπεδα αδιποκινών στους ασθενείς με  
ρευματοειδή αρθρίτιδα

Στην πλειονότητα των μελετών διαπιστώθηκαν υψη-
λότερα επίπεδα λεπτίνης στο πλάσμα και το αρθρικό 
υγρό των ασθενών με ΡΑ συγκριτικά με τα επίπεδα σε 
υγιείς μάρτυρες. Οι Seven και συν-2009 αναφέρουν 
υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης στον ορό και το αρθρικό 
υγρό ασθενών με ΡΑ συγκριτικά με τους υγιείς μάρ-
τυρες ανεξάρτητα από την ηλικία και τους εργαστηρι-
ακούς δείκτες φλεγμονής [66]. Οι Bokarewa και συν-
2003 μέτρησαν τα επίπεδα της λεπτίνης στο πλάσμα 
και το αρθρικό υγρό 76 ασθενών με ΡΑ και τα επίπεδα 
πλάσματος σε 34 υγιείς μάρτυρες. Διαπίστωσαν υψη-
λότερα επίπεδα στους ασθενείς με ΡΑ συγκριτικά με 
τους υγιείς μάρτυρες. Δε διαπίστωσαν ωστόσο συσχέ-
τισή τους με το φύλο, την ηλικία ή τη διάρκεια της ΡΑ. 
Τα επίπεδα στο πλάσμα ήταν υψηλότερα των επιπέ-
δων στο αρθρικό υγρό. Τα επίπεδα στο πλάσμα και 
στο αρθρικό υγρό σχετίζονταν ισχυρά μεταξύ τους. 
Ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση της συσχέτισης των επι-
πέδων της λεπτίνης στο αρθρικό υγρό με τον αριθμό 
των λευκοκυττάρων στο υγρό αυτό αλλά όχι συσχέτι-
ση μεταξύ των επιπέδων της λεπτίνης στο πλάσμα και 
του αριθμού των λευκοκυττάρων στο αίμα [67]. Από 
την άλλη οι Hizmetli και συν-2007 δε διαπίστωσαν 
υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης πλάσματος σε ασθενείς 
με ΡΑ συγκριτικά με υγιείς μάρτυρες (P>0,05) [68]. 
Επίσης οι Popa και συν-2005 μελετώντας 31 ασθενείς 
με ΡΑ που συνέκριναν με 18 υγιείς μάρτυρες αναφέ-
ρουν μη διαφορά των μέσων τιμών της λεπτίνης ορού 
(6,0±4,6 έναντι 4,2±2,8 ng/ml στους άνδρες και 15,1 
± 7,9 έναντι 13,4±5,2 ng/ml στις γυναίκες) [69]. Σχε-
τικά με την αδιπονεκτίνη αναφέρθηκαν επίσης υψη-
λότερα επίπεδά της στους ασθενείς με ΡΑ συγκριτικά 
με τους υγιείς μάρτυρες. Οι Senolt και συν-2006 με-
λετώντας ομάδα ασθενών με ΡΑ και ομάδα ασθενών 
με οστεοαρθρίτιδα που συνέκριναν με ομάδα υγιών 
μαρτύρων διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα της αδιπονε-
κτίνης ορού των ασθενών με ΡΑ ήταν παρόμοια των 
επιπέδων των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα και υψη-
λότερα αυτών των υγιών μαρτύρων [70]. Επίσης οι 

Laurberg και συν-2009 μελέτησαν 114 ασθενείς με 
ΡΑ (40 ασθενείς με πρόσφατης έναρξης νόσο χωρίς 
τη χορήγηση τροποποιητικής της νόσου θεραπείας 
και 74 με χρόνια νόσο) που συνέκριναν με 45 υγιείς 
μάρτυρες διαπίστωσαν υψηλότερα επίπεδα αδιπονε-
κτίνης στους ασθενείς με πρόσφατης έναρξης και 
χρόνια ΡΑ [71]. Στη μελέτη των Ebina και συν-2009 σε 
90 ασθενείς με ΡΑ και 42 υγιείς μάρτυρες ίδιας ηλικί-
ας και με παρόμοιο ΔΜΣ διαπιστώθηκαν υψηλότερα 
επίπεδα αδιπονεκτίνης στους ασθενείς με σοβαρή ή 
ήπια ΡΑ συγκριτικά με τους μάρτυρες (P<0,001) [72]. 
Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης των 
Ozgen και συν-2010 σε 56 ασθενείς με ΡΑ και 29 υγι-
είς μάρτυρες στην οποία διαπιστώθηκαν υψηλότερα 
επίπεδα αδιπονεκτίνης συγκριτικά με τους μάρτυρες 
[73]. Αναφέρθηκαν, όχι από όλους τους ερευνητές, 
υψηλότερα επίπεδα ρεσιστίνης στους ασθενείς με ΡΑ 
συγκριτικά με τα επίπεδα υγιών μαρτύρων. Οι Senolt 
και συν-2007 σε ασθενείς με ΡΑ αναφέρουν υψηλότε-
ρα επίπεδα ρεσιστίνης ορού συγκριτικά με τα επίπεδα 
των ασθενών με σπονδυλοαρθροπάθειες ή οστεοαρ-
θρίτιδα (P<0,001) καθώς και υψηλότερα επίπεδα ρεσι-
στίνης αρθρικού υγρού συγκριτικά με τα επίπεδα των 
ασθενών με οστεοαρθρίτιδα (P<0,01) [60]. Επίσης οι 
Migita και συν-2006 μελετώντας 42 ασθενείς με ΡΑ 
που συνέκριναν με 38 υγιείς μάρτυρες αναφέρουν 
υψηλότερα επίπεδα ρεσιστίνης στους ασθενείς με 
ΡΑ [74]. Από τη άλλη οι Forsblad d’Elia και συν-2008 
μελέτησαν 88 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ΡΑ 
χωρίς να διαπιστώσουν διαφορά των επιπέδων ρεσι-
στίνης μεταξύ των ασθενών και των υγιών μαρτύρων 
[75]. Αναφέρθηκαν επίσης υψηλότερα επίπεδα βασπί-
νης ορού και αρθρικού υγρού στους ασθενείς με ΡΑ 
συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες και ασθενείς με 
οστεοαρθρίτιδα. Οι Ozgen και συν-2010 σε μελέτη 56 
ασθενών με ΡΑ διαπίστωσαν υψηλότερα επίπεδα βα-
σπίνης ορού συγκριτικά με τους 29 υγιείς μάρτυρες 
[73]. Οι Senolt και συν-2010 μέτρησαν τα επίπεδα της 
βασπίνης στο αρθρικό υγρό σε 33 ασθενείς με ΡΑ και 
σε 33 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Τα επίπεδα της 
βασπίνης βρέθηκαν υψηλότερα στους ασθενείς με ΡΑ 
(P=0,003) [53]. Στη μελέτη των Otero και συν-2006 σε 
18 ασθενείς με ΡΑ που συνέκριναν με 18 υγιείς μάρ-
τυρες διαπιστώθηκαν υψηλότερα επίπεδα πλάσματος 
λεπτίνης, αδιπονεκτίνης και βισφατίνης/ευοδωτικού 
της αποικίας των προ-Β λεμφοκυττάρων παράγοντα 
αλλά όχι ρεσιστίνης [76]. Επίσης στη μελέτη των Klein-
Wieringa και συν-2011 σε 253 ασθενείς με ΡΑ μετά 
παρακολούθησή τους για μια τετραετία, αναφέρθηκε 
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θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της βισφατί-
νης/ευοδωτικού της αποικίας των προ-Β λεμφοκυττά-
ρων παράγοντα και της ακτινογραφικής προσβολής 
των αρθρώσεων ανεξάρτητα από το ΔΜΣ. Παρόμοια 
συσχέτιση διαπιστώθηκε προκειμένου για τα επίπεδα 
της IL-6 και του TNFα [77]. Σχετικά με την ομεντίνη 
στην αναφερθείσα μελέτη των Senolt και συν-2010 
τα επίπεδα ομεντίνης αρθρικού υγρού στους ασθε-
νείς με ΡΑ βρέθηκαν χαμηλότερα συγκριτικά με τους 
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα (P=0,045) [53].

ΙΙ.2  Συσχέτιση των επιπέδων των αδιποκινών με  
δημογραφικούς παράγοντες των ασθενών με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα

Σχετικά με το φύλο και την ηλικία στη μελέτη των 
Bokarewa και συν-2003 σε ομάδα ασθενών με ΡΑ 
δε διαπιστώθηκε συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης 
στο πλάσμα και το αρθρικό υγρό με το φύλο και την 
ηλικία [67]. Αναφέρθηκε συσχέτιση των επιπέδων 
λεπτίνης με το ΔΜΣ. Οι Targonska-Stepniak και 
συν-2008 σε μελέτη 37 ασθενών με ΡΑ διαπίστωσαν 
υψηλότερη μέση τιμή συγκέντρωσης λεπτίνης ορού 
στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες καθώς και 
συσχέτισή της με το ΔΜΣ αλλά μόνον στις γυναίκες 
[78]. Οι Hizmetli και συν-2007 διαπίστωσαν σημαντι-
κή συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της λεπτίνης πλά-
σματος και του ΔΜΣ σε ασθενείς με ΡΑ και υγιείς 
μάρτυρες (r=0,37 και P=0,018) [68]. Ενδιαφέρουσα 
είναι η συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης και αδεπο-
νεκτίνης με το σωματικό βάρος και το εκατοστιαίο 
ποσοστό του λίπους του σώματος. Οι Anders και συν-
1999 μελετώντας 58 ασθενείς με ΡΑ διαπίστωσαν 
συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης ορού με το εκατο-
στιαίο ποσοστό του λίπους του σώματος (μέτρηση με 
bioelectrical impedance analysis) [79]. Οι Oranskiy 
και συν-2012 μελέτησαν 83 ασθενείς ηλικίας 53±5 
ετών με ΡΑ σε θεραπεία με μεθοτρεξάτη. Διαπίστω-
σαν ότι τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης ορού ήταν χα-
μηλότερα στους υπέρβαρους ή παχύσαρκους ασθε-
νείς συγκριτικά με τους ασθενείς με φυσιολογικό 
ΔΜΣ (μέση συγκέντρωση 2,1 μg/mL έναντι 8,9 μg/
mL). Οι ασθενείς με χαμηλό σωματικό βάρος εμφά-
νιζαν μέτρια αύξηση της συγκέντρωσης της αδιπο-
νεκτίνης ορού. Στους υπέρβαρους ή παχύσαρκους 
ασθενείς διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
των συγκεντρώσεων της αδιπονεκτίνης ορού και της 
μάζας του λίπους του σώματος [80].

ΙΙΙ.  ςυσχέτιση των επιπέδων των αδιποκι-
νών με τη διάρκεια, την ενεργότητα 
και τη βαρύτητα της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας 

Σχετικά με τα επίπεδα λεπτίνης στη μελέτη των 
Bokarewa και συν-2003 δε διαπιστώθηκε συσχέτιση 
των επιπέδων λεπτίνης του πλάσματος και του αρθρι-
κού υγρού ομάδας ασθενών με ΡΑ με τη διάρκεια της 
νόσου [67]. ιδιαίτερη κλινική σημασία έχει η συσχέτιση 
των επιπέδων των αδιποκινών με την ενεργότητα της 
ΡΑ όπως αυτή εκτιμάται με τις τιμές των εργαστηρια-
κών δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP: C-αντιδρώσας 
πρωτεΐνης ) καθώς και το δείκτη ενεργότητας της νό-
σου σε 28 αρθρώσεις (Disease Activity Score-28) που 
υπολογίζεται από την ευαισθησία και τη διόγκωση σε 
28 αρθρώσεις, την τιμή της ΤΚΕ ή της CRP και την αξι-
ολόγηση της κατάστασης του ασθενούς από τον ίδιο 
τον ασθενή Οι Popa και συν-2005 μέτρησαν τα επίπε-
δα λεπτίνης, IL6 και CRP κατά την έναρξη της μελέτης 
και 2 εβδομάδες αργότερα στο αίμα 31 ασθενών με 
ΡΑ που άρχιζαν τη χορήγηση αντι-TNFα θεραπείας 
ή εικονικού φαρμάκου. Διαπίστωσαν συσχέτιση των 
συγκεντρώσεων λεπτίνης πλάσματος με τη φλεγμονή 
(τη συγκέντρωση της IL6, P<0,008 και των τιμών της 
CRP, P<0,01) καθώς και με την ενεργότητα της ΡΑ 
όπως αυτή αξιολογήθηκε με τη μέτρηση των εργαστη-
ριακών δεικτών φλεγμονής και του DAS28 (Disease 
Activity Score-28) που υπολογίζει την ευαισθησία και 
τη διόγκωση σε 28 αρθρώσεις, την τιμή της ΤΚΕ ή της 
CRP (C-αντιδρώσας πρωτεΐνης) και την αξιολόγηση 
της κατάστασης του ασθενούς από τον ίδιο τον ασθε-
νή [69]. Οι Lee και συν-2007 μελέτησαν 50 ασθενείς 
με ΡΑ (26 με υψηλή ενεργότητα με DAS28>3,2 και 
24 με χαμηλή υψηλή ενεργότητα με DAS28<3,2) και 
διαπίστωσαν υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης ορού στην 
ομάδα των ασθενών με υψηλή συγκριτικά με τα επίπε-
δα της ομάδας των ασθενών με χαμηλή ενεργότητα 
νόσου (P<0,05). Τα επίπεδα αυτά μετά τη συνεκτίμηση 
των τιμών του ΔΜΣ σχετίστηκαν με τις τιμές του DAS28 
(r=0,363 και 0,368, P<0,05) και της CRP (r=0,433 και 
0,472, P<0,05) ενώ ελαττώθηκαν μετά από ικανοποι-
ητικό έλεγχο της ΡΑ με τη θεραπεία (7,8±3,7 έναντι 
16,1±12,7 ng/ml, P<0.05) [81].Από την άλλη οι Anders 
και συν-1999 μελετώντας 58 ασθενείς με ΡΑ που συ-
νέκριναν με 16 υγιείς μάρτυρες δε διαπίστωσαν δι-
αφορά των επιπέδων λεπτίνης ορού μεταξύ των 25 
ασθενών με μέτρια (DAS=3,6±0,5) συγκριτικά με τα 
επίπεδα των 33 ασθενών με χαμηλή ενεργότητα νό-
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σου (DAS=1,8±0,5) και τους μάρτυρες [79]. Επίσης οι 
Hizmetli και συν-2007 σε μελέτη 31 ασθενών με ΡΑ 
δε διαπίστωσαν συσχέτιση των επιπέδων λεπτίνης 
πλάσματος και αρθρικού υγρού με τη διάρκεια και την 
ενεργότητα της νόσου (τα επίπεδα ΤΚΕ και CRP) [68]. 
Σχετικά με τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης στη μελέτη 
των των Ozgen και συν-2010 αναφέρθηκε συσχέτιση 
μεταξύ των επιπέδων αδιπονεκτίνης και της ενεργό-
τητας της ΡΑ (τις τιμές του DAS-28) καθώς και με τα 
επίπεδα της IL-6 [73], ενώ στη μελέτη των Laurberg 
και συν-2009 δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων αδιπονεκτίνης και της ενεργότητας της ΡΑ 
[71]. Σχετικά με τα επίπεδα της ρεσιστίνης στη μελέτη 
των Migita και συν-2006 διαπιστώθηκε συσχέτιση των 
επιπέδων ρεσιστίνης ορού με την ενεργότητα της ΡΑ 
(την ΤΚΕ και την CRP) καθώς και με τα επίπεδα του 
TNFα στην συστηματική κυκλοφορία των ασθενών 
[74]. Στη μελέτη επίσης των Senolt και συν-2007 τα επί-
πεδα της ρεσιστίνης ορού σχετίστηκαν με την ενεργό-
τητα της ΡΑ [CRP (r=0,53, P<0,02) και DAS28 (r=0,44, 
P<0,05)] [60] ενώ στη μελέτη των Forsblad d’Elia και 
συν-2008 αναφέρθηκε συσχέτιση των επιπέδων της 
ρεσιστίνης με την αρθρική προσβολή στον ακτινογρα-
φικό έλεγχο (αξιολόγηση με Larsen σκορ), τα επίπεδα 
IL-1Rα και του TNFα, τις τιμές της CRP καθώς και τη 
χορήγηση κορτικοστεροειδών [75]. Από την άλλη στη 
μελέτη των Giles και συν-2009 σε 197 ασθενείς με ΡΑ 
δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ της ρεσιστίνης και 
της αρθρικής ακτινογραφικής προσβολής των άκρων 
χεριών και άκρων ποδιών όπως αυτή αξιολογήθηκε 
με τη χρήση της βαθμονομικής μεθόδου Sharp/van 
der Heijde [82]. Σχετικά με τη συσχέτιση των επιπέδων 
άλλων αδιποκινών. Οι Senolt και συν-2010 σε ομάδα 
ασθενών με ΡΑ αναφέρουν συσχέτιση των επιπέδων 
βασπίνης με την ενεργότητα της ΡΑ (DAS28 r=0,320 
και P=0,070) καθώς και τα επίπεδα της CRP στον ορό 
και τον αριθμό των λευκοκυττάρων στο αρθρικό υγρό. 
Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε επίσης συσχέτιση των 
επιπέδων της ομεντίνης του αρθρικού υγρού ασθενών 
με ΡΑ με τα επίπεδα της CRP στον ορό και τον αριθμό 
των λευκοκυττάρων στο αρθρικό υγρό [53]. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει η συσχέτιση των επιπέδων των αδιπο-
κινών με τη διαβρωτική βλάβη αρθρώσεων όπως αυτή 
αποκαλύπτεται απεικονιστικά.

Στη μελέτη των Ebina και συν-2009 σε 90 ασθενείς 
με ΡΑ που συνέκριναν με 42 υγιείς μάρτυρες ίδιας ηλι-
κίας και με παρόμοιο ΔΜΣ διαπιστώθηκαν υψηλότερα 
επίπεδα αδιπονεκτίνης στην ομάδα των ασθενών με σο-
βαρή διαβρωτική αρθρική βλάβη στον ακτινογραφικό 

έλεγχο συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών με ήπια 
ΡΑ (P<0,01) [72]. Οι Giles και συν-2011 μελέτησαν 152 
ασθενείς με ΡΑ από τους οποίους οι 85 (56%) εμφάνι-
ζαν ακτινογραφικά βλάβη (Sharp-van der Heijde Score 
>0 μονάδες). Οι ασθενείς μελετήθηκαν με ακτινογρα-
φίες άκρων χεριών και άκρων ποδιών κατά την έναρξη 
της μελέτης και 39±4 μήνες αργότερα. Διαπιστώθηκε 
συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων αδιπονεκτίνης ορού 
και της ακτινογραφικής εξέλιξης της αρθρικής προσβο-
λής. Αυτό ιδιαίτερα στους ασθενείς που βρίσκονταν στο 
υψηλότερο τεταρτημόριο των επιπέδων αδιπονεκτίνης 
συγκριτικά με αυτούς που βρίσκονταν στο χαμηλότε-
ρο τεταρτημόριο (OR=5,75 και P=0,002) [83]. Οι Klein-
Wieringa και συν-2011 μελέτησαν 253 ασθενείς με ΡΑ 
και διαπίστωσαν θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων 
της αδιπονεκτίνης και της ακτινογραφικής προσβολής 
των αρθρώσεων (ανεξάρτητα από τις τιμές του ΔΜΣ) 
μετά παρακολούθηση για μια τετραετία. Παρόμοια συ-
σχέτιση διαπιστώθηκε και προκειμένου για τα επίπεδα 
της IL-6 και του TNFα [77]. Όπως αναφέρθηκε στη με-
λέτη των Forsblad d’Elia και συν-2008 διαπιστώθηκε 
συσχέτιση των επιπέδων της ρεσιστίνης με την αρθρική 
προσβολή στον ακτινογραφικό έλεγχο (αξιολόγηση με 
Larsen σκορ) [75].Από την άλλη στη μελέτη των Giles 
και συν-2009 σε 197 ασθενείς με ΡΑ δε διαπιστώθηκε 
συσχέτιση μεταξύ της λεπτίνης και της αρθρικής ακτι-
νογραφικής προσβολής των άκρων χεριών και άκρων 
ποδιών όπως αυτή αξιολογήθηκε με τη χρήση της βαθ-
μονομικής μεθόδου Sharp/van der Heijde [82]. Επίσης 
στην προαναφερθείσα μελέτη των Hizmetli και συν-
2007 δε διαπιστώθηκε συσχέτιση των επιπέδων λεπτί-
νης πλάσματος και αρθρικού υγρού με την απεικόνιση 
ακτινογραφικά αρθρικής διαβρωτικής βλάβης [68].

Σχετικά με τη συσχέτιση των επιπέδων αδιποκι-
νών με την ανίχνευση ρευματοειδούς παράγοντα 
και anti-CCPs αντισωμάτων στους ασθενείς με ΡΑ 
στη μελέτη των Klein-Wieringa και συν-2011 σε 253 
ασθενείς με ΡΑ αναφέρθηκε θετική συσχέτιση μετα-
ξύ των επιπέδων της αδιπονεκτίνης και των επιπέδων 
anti-CCPs αντισωμάτων [77]. Στη μελέτη επίσης των 
Senolt και συν-2010 διαπιστώθηκε συσχέτιση των 
επιπέδων της ομεντίνης του αρθρικού υγρού ασθε-
νών με ΡΑ με την ανίχνευση anti-CCPs αντισωμάτων 
(r=0,398, P=0,029) καθώς και την ανίχνευση ρευμα-
τοειδούς παράγοντα (r=0,592, P<0,001) [53]. Από 
την άλλη στη μελέτη των Hizmetli και συν-2007 δε 
διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων λεπτί-
νης πλάσματος και αρθρικού υγρού με την ανίχνευ-
ση ρευματοειδούς παράγοντα [68].



Ν.Γ. Γαλανόπουλος και συν.

62   Οστούν

IV.  Επίδραση της χορήγησης αντιρρευμα-
τικών φαρμάκων στους ασθενείς με 
ΡΑ στα επίπεδα των αδιποκινών

Αναφέρθηκε επίδραση των αντιρρευματικών φαρ-
μάκων στα επίπεδα των αδιποκινών. Οι Bokarewa 
και συν-2003 σε μελέτη 76 ασθενών με ΡΑ διαπίστω-
σαν υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης πλάσματος στους 
ασθενείς που έπαιρναν μεθοτρεξάτη καθώς και χα-
μηλότερα επίπεδα λεπτίνης πλάσματος που έπαιρναν 
άλλα τροποποιητικά της νόσου φάρμακα συγκριτικά 
με τους ασθενείς που δεν έπαιρναν τέτοια φάρμακα 
(P=0,0005) [67]. Επίσης οι Laurberg και συν-2009 σε 
114 ασθενείς με ΡΑ (40 ασθενείς με πρόσφατης έναρ-
ξης νόσο χωρίς τη χορήγηση τροποποιητικής της νό-
σου θεραπείας και 74 με χρόνια νόσο) στην ομάδα των 
ασθενών με χρόνια ΡΑ διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση 
μεθοτρεξάτης για 23 εβδομάδες οδήγησε σε κατά 
13% αύξηση των επιπέδων της αδιπονεκτίνης (από 
9,7±4,5 mg/l την εβδομάδα 0 σε 11,0±4,5 mg/l την 
εβδομάδα 28) [71]. Σχετικά με τη χορήγηση αντι-TNFα 
θεραπείας οι Harle και συν-2006 μελέτησαν 32 ασθε-
νείς με ΡΑ σε θεραπεία με adalimumab από 12 εβδο-
μάδων σε συνδυασμό με τη χορήγηση μεθοτρεξάτης 
και στους 16 από κορτικοστεροειδές η οποία οδήγησε 
σε σημαντική υποχώρηση της αρθρικής φλεγμονής. 
Δε διαπιστώθηκε μεταβολή των επιπέδων λεπτίνης και 
αδιπονεκτίνης ούτε συσχέτισή τους με τον αριθμό των 
επώδυνων ή διογκωμένων αρθρώσεων, τις τιμές της 
CRP και τα επίπεδα της IL6. Στους ασθενείς που δεν 
έπαιρναν κορτικοστεροειδή διαπιστώθηκαν σημαντι-
κά χαμηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης συγκριτικά με 
τους ασθενείς που έπαιρναν κορτικοστεροειδή, παρά 
το γεγονός ότι είχαν παρόμοιο ΔΜΣ [84]. Οι Popa και 
συν-2005 μέτρησαν τα επίπεδα λεπτίνης, IL6 και CRP 
κατά την έναρξη της μελέτης και 2 εβδομάδες αργό-
τερα στο αίμα 31 ασθενών με ΡΑ που άρχιζαν τη χο-
ρήγηση αντι-TNF θεραπείας ή εικονικού φαρμάκου. 
Δε διαπίστωσαν επίδραση της anti-TNF θεραπείας 
στα επίπεδα λεπτίνης ορού παρά το γεγονός ότι αυτή 
συνοδεύτηκε από μείωση της ενεργότητας της νόσου 
(σημαντική μείωση των επιπέδων IL6 και CRP) [69].

Οι Popa και συν-2009 πάλι μελέτησαν 58 ασθενείς με 
ΡΑ σε αντι-TNFα θεραπεία και 58 υγιείς μάρτυρες ίδιου 
φύλου, παρόμοιας ηλικίας και παρόμοιου ΔΜΣ. Με-
τρήθηκαν τα επίπεδα λεπτίνης και αδιπονεκτίνης κατά 
την έναρξη της θεραπείας, καθώς και 2 εβδομάδες 
και ένα εξάμηνο αργότερα. Δε διαπιστώθηκε επίδρα-
ση της θεραπείας αυτής στα επίπεδα πλάσματος της 

λεπτίνης και αδιπονεκτίνης. Στην ομάδα των ασθενών 
όμως που έπαιρναν επιπλέον κορτικοστεροειδή παρα-
τηρήθηκε σημαντική μείωση των επιπέδων της αδιπο-
νεκτίνης στους 6 μήνες μετά την έναρξη της αντι-TNFα 
θεραπείας (P<0,025) [85].Οι Derdemezis και συν-2009 
μελέτησαν 30 γυναίκες με ΡΑ που συνέκριναν με 30 
υγιείς μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας και ΔΜΣ. Μέτρησαν 
τα επίπεδα πλάσματος της λεπτίνης και της αδιπονεκτί-
νης πριν και ένα εξάμηνο μετά την έναρξη αντι-TNFα 
θεραπείας με infliximab. Η χορήγηση του φαρμάκου δε 
συνοδεύτηκε από μεταβολή των επιπέδων της λεπτίνης 
και της αδιπονεκτίνης [86]. Μη μεταβολή των επιπέδων 
λεπτίνης στο πλάσμα των ασθενών με ΡΑ μετά τη χορή-
γηση infliximab αναφέρθηκε επίσης από τους Gonzalez-
Gay και συν-2008, 2009 [87,88]. Οι Nagashima και συν-
2008 σε 56 ασθενείς σε θεραπεία με Infliximab και σε 
28 ασθενείς σε θεραπεία με Etanercept μέτρησαν τα 
επίπεδα αδιπονεκτίνης (ολικής και της υψηλού μοριακού 
βάρους) πλάσματος πριν, ένα δίμηνο και στη διάρκεια 
της παρακολούθησης (μετά μέση περίοδο 7,2±3 μήνες, 
από 3 ως 13 μήνες). Μετρήθηκαν επίσης τα επίπεδα της 
ολικής αδιπονεκτίνης σε 37 ασθενείς με σταθερής δρα-
στηριότητας ΡΑ που δεν υποβλήθηκαν σε αντι-TNFα θε-
ραπεία καθώς και 19 υγιείς μάρτυρες. Κατά την έναρξη 
της μελέτης δε διαπιστώθηκε διαφορά των επιπέδων 
ολικής αδιπονεκτίνης μεταξύ των υγιών μαρτύρων και 
των ασθενών με ΡΑ. Στο σύνολο των ασθενών δε δια-
πιστώθηκε επίδραση της θεραπείας με Infliximab ή με 
Etanercept στα επίπεδα της ολικής και της υψηλού μορι-
ακού βάρους αδιπονεκτίνης πλάσματος. Διαπιστώθηκε 
ωστόσο σημαντική τους αύξηση μόνο στην ομάδα των 
γυναικών ασθενών [89].

Επιγραμματικά
•  Το υπερβολικό σωματικό βάρος/παχυσαρκία σχε-

τίστηκε (όχι σε όλες τις μελέτες) με αυξημένο κίν-
δυνο εμφάνισης ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), 
ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες όπως το κά-
πνισμα, κ.ά. Αναφέρθηκε επίσης ρόλος στη φλεγ-
μονή των ασθενών με ΡΑ, του λιπώδους ιστού που 
εντοπίζεται στις αρθρώσεις.

•  Ο λιπώδης ιστός εκτός από ρόλο στη θερμορύθ-
μιση, στην πρόσληψη της τροφής, τον ορμονολο-
γικό έλεγχο και την ομοιόσταση της ενέργειας του 
οργανισμού έχει επίσης ρόλο στη φλεγμονώδη 
διαδικασία καθώς και στον οστικό μεταβολισμό. 
Εκκρίνει μια σειρά ουσιών όπως αδιπονεκτίνες και 
προφλεγμονώδεις (που προάγουν τη φλεγμονή) 
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παράγοντες όπως κυτταροκίνες, χυμοκίνες, κ.ά. 
•  Οι αδιποκίνες αποτελούν πρωτεΐνες που παράγονται 

από τα λιποκύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται ένας διαρκώς αυξανόμενος 
αριθμός όπως η λεπτίνη (Leptin), η αδιπονεκτίνη 
(Adipodectin), η ρεσιστίνη (Resistin), η βισφατίνη/
ενισχυτικός της αποικίας των προ-Β-κυττάρου παρά-
γοντα (visfatin/pre-B-cell colony-enhancing factor: 
PBEF) η βασπίνη (Vaspin), η ομεντίνη (Omentin), η 
χυμερίνη (Chemerin), η λιποκαλίνη-2 (Lipocalin-2), 
το αμυλοειδές Α3 του ορού κ.ά.

•  Αναφέρθηκε συμμετοχή τους στη διαδικασία της 
φλεγμονής, ενισχύοντας τον πολλαπλασιασμό και 
την προσέλευση στις θέσεις φλεγμονής κυττάρων 
όπως τα ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα και τα λεμ-
φοκύτταρα, αυξάνοντας την παραγωγή προφλεγ-
μονωδών (όπως IL-1β, IL-6, IL-8, IL-15, IL-17, IL-23 
και TNFα) αλλά και αντιφλεγμονωδών (όπως IL-10) 
κυτταροκινών, καθώς και αυξητικών παραγόντων, 
χυμοκινών και προσταγλανδινών. Αναφέρθηκε 
επίσης ότι αυξάνουν την παραγωγή μεταλλοπρω-
τεϊνασών οι οποίες συμμετέχουν στην προσβολή 
του αρθρικού χόνδρου των ασθενών με ΡΑ.

•  Στην πλειονότητα των μελετών διαπιστώθηκαν υψη-
λότερα επίπεδα λεπτίνης στο πλάσμα και το αρθρικό 
υγρό των ασθενών με ΡΑ συγκριτικά με τα επίπεδα 
σε υγιείς μάρτυρες ή ασθενών με οστεοαρθρίτιδα. 
Τα επίπεδά τους σχετίστηκαν με την ενεργότητα 
(TKE, CRP, DAS-28, IL-6, TNFα) και τη σοβαρότητα 
(ακτινογραφική αρθρική προσβολή) της ΡΑ.

•  Παρατηρήθηκε επίσης συσχέτισή τους με την ανί-
χνευση ρευματοειδούς παράγοντα και αυτοαντι-
σωμάτων κατά του πεπτιδίου της κιτρουλιωμένου 
πεπτιδίου (antibodies against cyclic citrullinated 
peptide: anti-CCPs).

•  Μεταβολή των επιπέδων των αδιποκινών αναφέρ-
θηκε μετά τη χορήγηση αντιρρευματικών φαρ-
μάκων όπως μεθοτρεξάτης (υψηλότερα επίπεδα 
λεπτίνης και αδιπονεκτίνης πλάσματος) και αντι-
TNFα θεραπείας (στην πλειονότητα ωστόσο των 

μελετών δε διαπιστώθηκε επίδρασή της στα επίπε-
δα των αδιποκινών).

ςυμπεράσματα
Οι αδιποκίνες αποτελούν πρωτεΐνες που παράγονται 

από τα λιποκύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται η λεπτίνη (Leptin), η αδιπονε-
κτίνη (Adipodectin), η ρεσιστίνη (Resistin), η βισφατίνη/
ενισχυτικός της αποικίας των προ-Β-κυττάρου παράγο-
ντα (visfatin/pre-B-cell colony-enhancing factor: PBEF) 
η βασπίνη (Vaspin), η ομεντίνη (Omentin), η χυμερίνη 
(Chemerin), η λιποκαλίνη-2 (Lipocalin-2), το αμυλοει-
δές Α3 του ορού κ.ά. Αναφέρθηκε συμμετοχή τους 
στη διαδικασία της φλεγμονής, ενισχύοντας τον πολλα-
πλασιασμό και την προσέλευση στις θέσεις φλεγμονής 
κυττάρων όπως τα ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα και τα 
λεμφοκύτταρα, αυξάνοντας την παραγωγή προφλεγ-
μονωδών (όπως IL-1β, IL-6, IL-8, IL-15, IL-17, IL-23 και 
TNFα) αλλά και αντιφλεγμονωδών (όπως IL-10) κυττα-
ροκινών, καθώς και αυξητικών παραγόντων, χυμοκινών 
και προσταγλανδινών. Αναφέρθηκε επίσης ότι αυξά-
νουν την παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών οι οποίες 
συμμετέχουν στην προσβολή του αρθρικού χόνδρου 
των ασθενών με ΡΑ. Στην πλειονότητα των μελετών δι-
απιστώθηκαν υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης στο πλάσμα 
και το αρθρικό υγρό των ασθενών με ΡΑ συγκριτικά με 
τα επίπεδα σε υγιείς μάρτυρες ή ασθενών με οστεοαρ-
θρίτιδα. Τα επίπεδά τους σχετίστηκαν με την ενεργότη-
τα (TKE, CRP, DAS-28, IL-6, TNFα) και τη σοβαρότητα 
(ακτινογραφική αρθρική προσβολή) της ΡΑ. Παρατη-
ρήθηκε επίσης συσχέτισή τους με την ανίχνευση ρευ-
ματοειδούς παράγοντα και αυτοαντισωμάτων κατά του 
πεπτιδίου της κιτρουλιωμένου πεπτιδίου (antibodies 
against cyclic citrullinated peptide: anti-CCPs). Μεταβο-
λή των επιπέδων των αδιποκινών αναφέρθηκε μετά τη 
χορήγηση αντιρρευματικών φαρμάκων όπως μεθοτρε-
ξάτης (υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης και αδιπονεκτίνης 
πλάσματος) και αντι-TNFα θεραπείας (στην πλειονότη-
τα ωστόσο των μελετών δε διαπιστώθηκε επίδρασή της 
στα επίπεδα των αδιποκινών).
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H μακροχρόνια αντιμετώπιση της μετεμμηνο-
παυσιακής οστεοπόρωσης με διφωσφονικά
Σ.Π. ΓαλανακοΣ, Γ.α. ΜαχαιραΣ
Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη
Η οστεοπόρωση αποτελεί μια εξελικτική οστική διαταραχή η οποία συχνά απαιτεί μακροχρόνια αντιμετώπιση. Εντούτοις, δεν έχει τεκμηρι-
ωθεί επί του παρόντος κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη βέλτιστη διάρκεια φαρμακευτικής θεραπείας καθώς και κριτήρια διακοπής 
ή διαφοροποίησης αυτής. Δεδομένου ότι τα διφωσφονικά αποτελούν τη συνηθέστερη κατηγορία φαρμάκου που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση οστεοπόρωσης, μελετήθηκαν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής της θεραπείας σε μεττεμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές 
γυναίκες καθώς και συστάσεις που μπορεί να απορρέουν από αυτή τη μελέτη σχετιζόμενες με τη συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση. 
Οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η χρήση των διφωσφονικών είχε ευεργετική αντικαταγματική δράση καθώς και θετική επίδραση στην οστική 
πυκνότητα (BMD) και πέραν των 3 ετών θεραπείας. Δεν παρατηρήθηκε κάποιο ανεπιθύμητο γεγονός σε αυτές τις μελέτες και φάνηκε ότι το 
προφίλ των διφωσφονικών σχετικά με την χορήγηση/ανοχή παραμένει ευνοϊκό. Τα στοιχεία από τις μελέτες επέκτασης της αλενδρονάτης και 
του ζολενδρονικού οξέος επίσης έδειξαν ευνοϊκή αντί-καταγματική επίδραση στους ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία για 3 έως 5 έτη μετά 
από προηγηθείσα 3 έως 5 ετών περίοδο θεραπείας. Οι ασθενείς που είχαν T-score <−2.5 ή είχαν υποστεί ένα νέο κάταγμα, ενώ βρίσκονταν 
σε θεραπεία, πρέπει να συνεχίσουν την αγωγή, ενώ οι ασθενείς με T-score >−2.5 θα μπορούσαν να επανεκτιμηθούν ώστε ενδεχομένως να 
διακοπεί η θεραπείας με την προϋπόθεση να πραγματοποιείται έλεγχος του οστικού μεταβολισμού. Η χρονική διάρκεια καθώς και η πιθανή 
διακοπή της θεραπείας πρέπει να εξατομικεύονται για τον κάθε ασθενή βασισμένες στην ανταπόκρισή τους στην εκάστοτε αγωγή, την αποτε-
λεσματικότητα σχετικά με μείωση του καταγματικού κινδύνου, καθώς επίσης συνυπολογιζόμενων και των συνοδών παθήσεων.

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Διφωσφονικά, Μακροχρόνια θεραπεία, Αποτελεσματικότητα, Ασφάλεια

Long-term treatment of postmenopausal osteoporosis 
with bisphosphonates
S.P. GaLanakoS, G.a. MacHeraS
Fourth Orthopaedic Department, KAT General Hospital, Athens, Greece

Summary
Osteoporosis is a progressive skeletal disorder that requires long-term treatment. However, there is little guidance regarding optimal 
treatment duration and what the treatment discontinuation and retreatment criteria should be. Given that bisphosphonates are the most 
commonly prescribed class of agent for the treatment of osteoporosis, the long-term data relating to these therapies and discussed the 
considerations for using bisphosphonates in postmenopausal women with osteoporosis was reviewed. Clinical studies in postmenopausal 
women with osteoporosis showed that long-term use of bisphosphonates resulted in persistent antifracture and bone mineral density 
(BMD) increasing effects beyond 3 years of treatment. No unexpected adverse events were identified in these studies and the long-term 
tolerability profiles of bisphosphonates remain favorable. Data from the withdrawal extension studies of alendronate and zoledronic acid 
also showed that residual fracture benefits were seen in patients who discontinued treatment for 3 to 5 years after an initial 3- to 5-year 
treatment period. BMD monitoring and fracture risk assessments should be conducted regularly to determine whether treatment could 
be stopped or should be reinitiated. Patients exhibiting T-scores <2.5 or who have suffered a new fracture while on treatment should 
continue treatment, while patients with T-scores >2.5 could be considered for discontinuation of active treatment while undergoing 
continued monitoring of their bone health. The duration and potential discontinuation of treatment should be personalized for individual 
patients based on their response to treatment, fracture risk and comorbidities.

Keywords: Osteoporosis, Bisphosphonates, Long-term treatment, Efficacy, Safety
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Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο κοινή μεταβολική 

νόσο των οστών στον άνθρωπο επηρεάζοντας τόσο 
γυναίκες όσο και άνδρες [1]. Είναι μια προοδευτική 
σκελετική διαταραχή της οστικής δομής αλλά και μεί-
ωση της οστικής μάζας, καθιστώντας τα οστά εύθραυ-
στα με αυξανόμενο κίνδυνο αναίτιων καταγμάτων [2]. 
Ιδιαιτέρως τα κατάγματα του ισχίου αποτελούν το σο-
βαρότερα από όλα τα οστεοπορωτικά κατάγματα μιας 
και είναι συνυφασμένα με αυξημένη νοσηρότητα και 
τη θνησιμότητα, ενώ το κόστος διαβίωσης ύστερα από 
τέτοιο κάταγμα ανέρχεται στα $20 δισεκατομμύρια 
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (εκτιμώμενο 
κόστος το 1997) [3], και πάνω από £2 δισεκατομμύρια 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (το 2012) [4]. 

Ο αριθμός των καταγμάτων του ισχίου αυξάνεται 
με ηλικία. Στην πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη σε 
γυναίκες, το ποσοστό τέτοιων καταγμάτων πεντα-
πλασιάστηκε με την ηλικία, από 6.6% μεταξύ των γυ-
ναικών 55 έως 59 ετών σε 34% μεταξύ εκείνων με 
ηλικία άνω των 85 ετών [5,6].

Τα τρέχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα με στόχο 
την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, έχουν ως σκοπό 
να αποτρέψουν τα κατάγματα είτε μέσω παρεμπόδι-
σης της οστικής απορρόφησης είτε μέσω υποκίνησης 
οστικής αναδόμησης [7]. Αν και έχει παρατηρηθεί μεί-
ωση κινδύνου κατάγματος ή/και αύξηση της οστικής 
πυκνότητας, οι μελέτες με βάση κλινικές δοκιμές για 
τη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, είχαν συχνά δι-
άρκεια από 3 έως 4 έτη [8-12]. Εξ αιτίας του χρόνιου 
της οστεοπόρωσης και του γεγονότος ότι το φάσμα 
των καταγμάτων αυξάνεται με την ηλικία, η μακροχρό-
νια πρόληψη κατά των καταγμάτων κρίνεται αναγκαία 
και θεραπεία πέρα από 3 έτη μπορεί να απαιτηθεί για 
την πλειοψηφία των ασθενών.

Η μακροχρόνια χορήγηση θεραπείας κατά της 
οστεοπόρωσης απαιτεί τη διευκρίνιση ορισμένων ζη-
τημάτων όπως: α) Όλοι οι ασθενείς έχουν ανάγκη από 
μακροχρόνια θεραπεία; β) Ποιοι ασθενείς ωφελού-
νται περισσότερο από μια τέτοια μακροχρόνια αντιμε-
τώπιση; γ) Ποια είναι η μακροπρόθεσμη αποτελεσμα-
τικότητα της εκάστοτε θεραπείας; δ) Ποιοι πρέπει να 
διακόψουν τη θεραπεία και ποια πρέπει να είναι τα 
κριτήρια επαναξιολόγησης ενδεχόμενης νέας θερα-
πευτικής αρχής; (διακοπή – προσωρινή ή μόνιμη/αλ-
λαγή είδους θεραπείας), και ε) πόσο ασφαλής είναι 
η μακροχρόνια χρήση αντι-οστεοπορωτικής αγωγής;

Μια πρόσφατη μελέτη ανασκόπησης από την Ευ-

ρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικού και Οικονομικού Ενδιαφέ-
ροντος για την Οστεοπόρωση και την Οστεοαρθρίτιδα 
(European Society for Clinical and Economic Aspects 
of Osteoporosis and Osteoarthritis) και το Διεθνές 
Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (International Osteoporosis 
Foundation) προσδιόρισε την αποτελεσματικότητα μα-
κροχρόνιας αντιμετώπισης καταγμάτων καθώς και την 
ασφάλειας των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στην αγορά 
αντι-οστεοπορωτικών παραγόντων [13], αλλά νέα στοι-
χεία δεν έχουν προκύψει από τότε.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διφωσφονικά 
(bisphosphonates) είναι μια από τις συνηθέστερες 
θεραπευτικές αρχές [14,15], το παρόν άρθρο εξετά-
ζει τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τη μακροχρόνια 
χορήγησή τους για την αντιμετώπιση της οστεοπόρω-
σης. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφέρονται 
στη χρήση διφωσφονικών σε γυναίκες, μιας και με-
λέτη σύγκρισης με άντρες μέχρις στιγμής δεν υπάρ-
χει διαθέσιμη.

Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 
και ασφάλεια των διφωσφονικών
Τρόπος δράσης και μακροπρόθεσμη αποτελεσματι-
κότητα των διφωσφονικών

Τα διφωσφονικά άλατα είναι ενώσεις που στο 
μόριό τους φέρουν δύο φωσφορικές ομάδες. Θε-
ωρούνται ότι έχουν ισχυρή αντιοστεοκλαστική και 
αντι-οστεοαπορροφητική δράση μέσω καταστολής 
των οστεοκλαστών. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι 
καταστέλλουν την οστική εναλλαγή (ρυθμός μεταβο-
λισμού), αυξάνουν την οστική μάζα και μειώνουν ση-
μαντικά τον κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ισχίου. Προ-
καλούν τη μεγαλύτερη αύξηση της οστικής πυκνότη-
τας από όλα τα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα σε όλες 
τις περιοχές του σκελετού [16]. 

Είναι συνθετικά παράγωγα ανάλογα του πυροφω-
σφορικού, στη βασική δομή του οποίου στο δεσμό 
Ρ-O-Ρ γίνεται αντικατάσταση του οξυγόνου με άν-
θρακα και προκύπτει P-C-P. Αυτή η μοριακή μετα-
βολή καθιστά τα διφωσφονικά ανθεκτικά στην ενζυ-
ματική διάσπαση, βραδύτατα μεταβολιζόμενα και με 
μεγάλη ημιπερίοδο ζωής, που αγγίζει τα 10 έτη.

Σύμφωνα με τη φαρμακοκινητική των διφωσφονι-
κών, η απορρόφησή τους γίνεται από το λεπτό έντε-
ρο σε ελάχιστη ποσότητα της τάξης του 0,5-5%. Η 
λήψη τροφής, ασβεστίου, σιδήρου, γαλακτοκομικών, 
καφέ ή πορτοκαλάδας παρεμποδίζει ή εξουδετερώ-
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νει την απορρόφηση και τη βιοδιαθεσιμότητά τους 
σε μεγάλο βαθμό. Τα διφωσφονικά προσκολλώνται 
στην επιφάνεια του οστού και υφίστανται απορρόφη-
ση με κύριο στόχο την απενεργοποίηση των οστεο-
κλαστών, προλαμβάνοντας την οστική απώλεια. Έτσι, 
δημιουργούνται ρηχά βοθρία, τα οποία θα υπερπλη-
ρωθούν από τους οστεοβλάστες (Εικόνα 1).

Λόγω της ομοιότητας με το πυροφωσφορικό οξύ, 
δεσμεύονται εύκολα από τους κρυστάλλους του υδρο-
ξυαπατίτη, δημιουργώντας τοπικά κατάλληλο όξινο 
περιβάλλον. Ακόμη, λόγω της χημικής τους συγγένει-
ας με το ασβέστιο, απορροφώνται εύκολα από τους 
οστεοκλάστες (ενδοκύτωση), οι οποίοι κορέννυνται και 
αποπίπτουν ή αποσύρονται παρεμποδίζοντας την οστι-
κή απορρόφηση (αντιοστεοκλαστική δράση). Επιπλέον, 
ασκούν δράση στο αποπτωτικό ένζυμο κασπάση των 
οστεοκλαστών, επισπεύδοντας την απόπτωσή τους.

Υπάρχoυν πoλλoί μηχανισμoί με τους οποίους τα 
διφωσφονικά ασκoύν ανασταλτική δράση στην oστι-
κή απoρρόφηση. Oι μηχανισμoί αυτoί δεν έχoυν από-
λυτα διευκρινισθεί, διαπιστώνεται δε διαφoρoπoίη-
ση στη δράση των νεότερων αμινo-διφωσφoνικών 
(αλενδρoνάτη-ριζεδρoνάτη). Τα φάρμακα αυτά πα-
ρεμβαίνoυν στη μεταβoλική oδό τoυ μεβαλoνικoύ 
oξέoς, αναστέλλoντας την πρενυλίωση των ενδoκυτ-
τάριων πρωτεϊνών, σε αντίθεση με τα πρώτης γενιάς 
διφωσφονικά, πoυ πρoάγoυν την απόπτωση των 

oστεoκλαστών μέσω τoυ ενδoκυττάριoυ ΑΤΡ. Έχoυν 
πρoταθεί oι παρακάτω μηχανισμoί, oι oπoίoι δι-
καιoλoγoύν την ισχυρή εκλεκτική αντιoστεoκλαστική 
ή αντιoστεoλυτική δράση τoυς, δημιoυργώντας αβα-
θή βoθρία και επάγoντας έμμεσα την «oστεoπαρα-
γωγική» διαδικασία: εκλεκτική αναστoλή oστεoκλα-
στών από τα διφωσφονικά, μειωμένη oστεoκλαστική 
δραστηριότητα, μειωμένoς σχηματισμός oστεoκλα-
στών, μειωμένη διάρκεια ζωής (απόπτωση).

Μετά την απoρρόφηση, τα διφωσφονικά εγκαθί-
στανται σε ενεργείς θέσεις oστικής απoρρόφησης 
κάτω από τoυς oστεoκλάστες. Συνδέoνται χημικά 
με τα μόρια τoυ υδρoξυαπατίτη. Κατά μια άπoψη 
παρεμπoδίζoυν την επαφή τoυ oστεoκλάστη με τo 
oστό. Μετά την oξινoπoίηση τoυ βoθρίoυ από τoυς 
oστεoκλάστες, υδρoλύoνται μαζί με τoν υδρoξυα-
πατίτη και τα διφωσφονικά, τα oπoία, απoδεσμευό-
μενα, εισέρχoνται ενδoκυττάρια χωρίς καταστρoφή 
τoυ κυττάρoυ. 

H ενδoκυττάρια δράση των διφωσφονικών ακoλoυ-
θεί τoυς παρακάτω άξoνες: α) Αναστoλή στις GTPά-
σες με τρoπoπoιητική δράση σε δoμικές πρωτεΐνες 
τoυ κυτταρoσκελετoύ (π.χ. ακτίνη) με απoτέλεσμα 
να αλλoιώνεται ή να καταργείται η ενεργή κρoσσω-
τή επιφάνεια τoυ oστεoκλάστη. β) Αναστoλή της 
συνθετάσης isopentenyl diphosphate και farnesyl 
diphosphate (FFP) η oπoία oδηγεί στην αναστoλή 

Εικ. 1. Φάσεις φυσιολογικής οστικής εναλλαγής (ανακατασκευής). Στην οστεοπόρωση τα βοθρία είναι βαθύτερα και η πλήρωσή τους με 
νέο οστό υπολείπεται.
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της παραγωγής χoληστερίνης και της oδoύ τoυ με-
βαλoνικoύ oξέoς. Τα βήματα αυτά είναι βασικά για 
τη λειτoυργία και την επιβίωση των oστεoκλαστών. 
Επιπλέoν επηρεάζoνται πρωτεΐνες πoυ συμμετέχoυν 
στην ενεργoπoίηση της κασπάσης-3 και των κινασών 
πoυ συμμετέχoυν στη διαδικασία της απόπτωσης των 
oστεoβλαστών. Επίσης, διενεργείται πρωτεoλυτική 
διάσπαση της Μst1 κινάσης, η oπoία ενεργoπoιεί τη 
διαδικασία της απόπτωσης [17].

Εξωκυττάρια δράση των διφωσφονικών [18]:
1.  Πρoάγoυν την έκκριση από τoυς oστεoβλάστες 

ειδικής πρωτεΐνης (10KD) με ανασταλτική δράση 
στoυς oστεoκλάστες.

2.  Πρoάγoυν παράγoντες (αυξητικoύς ή διεγερτικoύς) 
των oστεoβλαστών και της oστεoπαραγωγής.

3.  Αναστέλλoυν την ωρίμανση και τo σχηματισμό 
των oστεoκλαστών. O αριθμός των oστεoκλαστών 
αρχικά αυξάνει και με την πάρoδo της θεραπείας 
μειώνεται.

Τα διφωσφονικά είναι διαθέσιμα για χορήγη-
ση από του στόματος (alendronate, risedronate και 
ibandronate) ή ενδοφλεβίως (zoledronic οξύ) είτε σε 
καθημερινή βάση, σε εβδομαδιαία, μηνιαία, ή ακόμα 
και σε ετήσια (zoledronic οξύ). Εντούτοις, καμία προ-
οπτική συγκριτική (head to head) μελέτη δεν έχει κα-
τορθώσει να αξιολογήσει εάν αυτές οι διαφορές αντι-
κατοπτρίζουν πραγματικές παραλλαγές μεταξύ των 
φαρμάκων στην αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια.

Τα διφωσφονικά έχουν μελετηθεί σε κλινικές δο-
κιμές διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών έχοντας σαν τε-
λικό σημείο έκβασης των μελετών την ύπαρξη κατάγ-
ματος (Εικόνα 2).

Μείωση κινδύνου κατάγματος ύστερα από μακρο-
χρόνια χορήγηση διφωσφονικών

Alendronate

Η αλενδρονάτη στη δόση των 10 mg/ημέρα χρη-
σιμοποιήθηκε αρχικά για τη θεραπεία της εγκατεστη-

Εικ. 2. Μακροχρόνιες δημοσιευμένες μελέτες θεραπείας οστεοπόρωσης με διφωσφονικά. (ALN: αλενδρονάτη, DIVA: Dosing IntraVenous 
Administration, FIT: Fracture Intervention Trial, FLEX: Fracture intervention trial Long-term Extension, HORIZON PFT: Health Outcomes 
and Reduced Incidence with Zoledronic acid ONce yearly Pivotal Fracture Trial, IBN: ιμπανδρονάτη, LTE: long-term extension, MOBILE: 
Monthly Oral IBandronate in LadiEs, PBO: placebo/εικονικό φάρμακο, RIS: ριζενδρονάτη, VERT-MN, Vertebral Efficacy with Risedronate 
Therapy Multinational, ZOL: ζολενδρονικό οξύ).
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μένης οστεοπόρωσης, αλλά το σχήμα της εβδομαδι-
αίας εφάπαξ χορήγησης των 70mg που έχει σήμερα 
επικρατήσει έχει περίπου την ίδια επίδραση στην 
οστική πυκνότητα (ΟΠ)/BMD [23]. Στη μελέτη FIT 
εκτιμήθηκε η επίδραση της αλενδρονάτης σε μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες με προϋπάρχοντα και χω-
ρίς προϋπάρχοντα σπονδυλικά κατάγματα [19]. Στην 
ομάδα των ασθενών με προϋπάρχοντα σπονδυλικά 
κατάγματα, η αλενδρονάτη μείωσε τη συχνότητα των 
σπονδυλικών καταγμάτων, των καταγμάτων του ισχί-
ου και εκείνων του καρπού σε ποσοστό 50% εντός 3 
ετών, ενώ ο κίνδυνος των πολλαπλών σπονδυλικών 
καταγμάτων μειώθηκε σε ποσοστό 90%. Σε μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση χωρίς 
προϋπάρχοντα σπονδυλικά κατάγματα, η αλενδρο-
νάτη επέφερε αύξηση της ΟΠ σε όλες τις περιοχές 
μέτρησης και μείωσε σημαντικά (36%) το ποσοστό 
των κλινικών σπονδυλικών καταγμάτων [24]. Αν και 
η ανταπόκριση από πλευράς ΟΠ και καταστολής 
της οστικής ανακατασκευής με την εβδομαδιαία 
χορήγηση 70 mg αλενδρονάτης είναι ίδια με την 
καθημερινή χορήγηση 10 mg [23], δεν υπάρχουν, 
όμως, αξιόπιστες μελέτες που να πιστοποιούν την 
αντικαταγματική δράση του εν λόγω δοσολογικού 
σχήματος. Τέλος, η μελέτη FLEX [19] αξιολόγησε τη 
μακροχρόνια χορήγηση αλενδρονάτης. Μια ομάδα 
1.099 γυναικών που είχαν λάβει αλενδρονάτη επί 5 
έτη, έλαβε αλενδρονάτη ή άλλο εικονικό φάρμακο 
για άλλα πέντε έτη. Η ομάδα του ενεργού φαρμάκου 
παρουσίασε την ίδια ή ελαφρά αυξημένη οστική πυ-
κνότητα στο τέλος της δεκαετίας λήψης, ενώ η ομά-
δα που το διέκοψε είχε στατιστικά σημαντική πτώση 
της οστικής πυκνότητας στα σπονδυλικά σώματα, τα 
ισχία και τους αυχένες των μηριαίων. Παρόλα αυτά, 
δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη 
μείωση των μορφομετρικών σπονδυλικών στοιχείων 
(11,3% έναντι 9,8%) και των μη σπονδυλικών καταγ-
μάτων (18,9% έναντι 19%).

Μια «εκ των υστέρων» “post-hoc” ανάλυση στη 
μελέτη FLEX πραγματοποιήθηκε για να προσδιορί-
σει συγκεκριμένες υποομάδες ασθενών που μπο-
ρούν να ωφεληθούν από συνεχιζόμενος θεραπεία με 
alendronate [24]. Η ανάλυση διαπίστωσε ότι μεταξύ 
των γυναικών χωρίς τα σπονδυλικά κατάγματα αλλά 
με ΟΠ στον αυχένα του μηριαίου Τ-score ≤-2,5 η συ-
νεχής χορήγηση alendronate μείωσε σημαντικά τον 
κίνδυνο των μη σπονδυλικών καταγμάτων (σχετικός 
κίνδυνος, 0.50 95% CI, 0.26-0.96). Για γυναίκες με 
ένα σπονδυλικό κάταγμα, εντούτοις, καμία σημαντική 

αλληλεπίδραση της ΟΠ στον αυχένα του μηριαίου δεν 
παρατηρήθηκε από τη συνεχή χορήγηση alendronate. 
Αυτή η ανάλυση όμως βασίστηκε σε έναν μικρό αριθ-
μό καταγμάτων και συνεπώς μπορεί τα αποτελέσματα 
να χαρακτηριστούν με στατιστική αδυναμία.

Risedronate

Στις μελέτες VERT η ριζεδρονάτη χορηγούμενη σε 
δόση 5 mg/ημέρα, σε μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπο-
ρωτικές γυναίκες, μείωσε τον κίνδυνο νέου σπονδυλι-
κού κατάγματος κατά 65% [25] και 61% στον πρώτο 
χρόνο θεραπείας [12]. Στα 3 χρόνια θεραπείας, η ρι-
ζεδρονάτη μείωσε τα νέα σπονδυλικά κατάγματα σε 
ποσοστό 41-49%, καθώς επίσης τα μη σπονδυλικά κα-
τάγματα σε ποσοστό 33-39% [12,22]. Στη μελέτη HIP η 
ριζεδρονάτη μείωσε τα κατάγματα ισχίου κατά 60% σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με προϋπάρχον σπον-
δυλικό κάταγμα [26]. H εβδομαδιαία λήψη 35 mg ριζε-
δρονάτης προκαλεί αντίστοιχη αύξηση της BMD με την 
καθημερινή χορήγηση 5 mg ενώ ταυτόχρονα μειώνει 
τη συχνότητα εμφάνισης σπονδυλικών καταγμάτων. Σε 
αντίστοιχη μελέτη 1.294 γυναικών με μετεμμηνοπαυσι-
ακή οστεοπόρωση, διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση από 
το στόμα ριζεδρονάτης σε μηνιαία δόση 150 mg επιτυγ-
χάνει αύξηση της οστικής πυκνότητας ίδια με την καθη-
μερινή χορήγηση των 5 mg μετά από ένα έτος θερα-
πείας [27]. H αντικαταγματική δράση της ριζεδρονάτης 
διατηρείται στα 5 χρόνια θεραπείας, όπως προκύπτει 
από την επέκταση, διάρκειας 2 χρόνων, της μελέτης 
VERT-MN [6], ενώ σε μικρή υποομάδα ασθενών το 
φάρμακο χορηγήθηκε για 7 συνολικά έτη με διατήρηση 
του καλού αποτελέσματος επί της οστικής πυκνότητας 
και την αντικαταγματική δράση [28].

Η πιο σημαντική κλινική εκδήλωση της οστεοπό-
ρωσης είναι η εμφάνιση κατάγματος. Δυστυχώς, δεν 
είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν κλινικές μελέτες 
μεταξύ των διφωσφονικών και να έχουν ως τελικό 
σημείο αξιολόγησης την εμφάνιση κατάγματος. Το 
δείγμα του πληθυσμού που θα χρειαστεί θα πρέπει 
να είναι πάρα πολύ μεγάλο, ιδίως αν πρόκειται να 
μελετηθεί η ανωτερότητα ενός φαρμάκου και όχι η 
παρόμοια αποτελεσματικότητά του με ένα άλλο.

Δύο μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με απευθείας 
σύγκριση της εβδομαδιαίας χορήγησης αλενδρονάτης 
και ριζεδρονάτης και με παρακολούθηση που έφθασε 
τους 24 μήνες σε μία από αυτές. Τα αποτελέσματα κα-
ταδεικνύουν ότι χορήγηση αλενδρονάτης σε σύγκριση 
με τη ριζεδρονάτη είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
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αύξηση της ΟΠ και μεγαλύτερη καταστολή της οστικής 
εναλλαγής. Αυτό όμως δεν είναι σαφές αν μεταφρά-
ζεται και σε σημαντικές διαφορές, όσον αφορά στην 
προστασία από τα κατάγματα [29].

Η μελέτη REAL είναι η μεγαλύτερη συγκριτική με-
λέτη παρατήρησης ανάμεσα στη ριζεδρονάτη και την 
αλενδρονάτη. Συμπεριέλαβε περισσότερους από 
30.000 ασθενείς και έδειξε ότι η ριζεδρονάτη μει-
ώνει την εμφάνιση καταγμάτων του ισχίου ήδη από 
τους 6 πρώτους μήνες της χορήγησής της και αυτό 
με μία διαφορά της τάξης του 46% σε σύγκριση με 
την αλενδρονάτη.

Το ίδιο ίσχυε και μετά από ένα έτος θεραπείας, δη-
λαδή πολύ λιγότεροι ασθενείς που ελάμβαναν ριζε-
δρονάτη παρουσίασαν κάταγμα της περιοχής του ισχί-
ου [29]. Η μελέτη αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
η επίπτωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων και των 
καταγμάτων της περιοχής του ισχίου ήταν στατιστικά 
σημαντικά μικρότερη στην ομάδα της ριζεδρονάτης.

Ibandronate

Η ιμπανδρονάτη είναι διαθέσιμη σε 3 θεραπευτικά 
σχήματα: 2,5 mg/ημ., 150 mg μία φορά το μήνα από 
του στόματος αλλά και σε 3 mg ενδοφλεβίως κάθε 3 
μήνες. Η μελέτη BONE [20] συμπεριέλαβε 2.946 ασθε-
νείς με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, στους οποί-
ους χορηγήθηκαν καθημερινά από του στόματος 2,5 
mg ιμπανδρονάτης ταυτόχρονα με 500mg ασβεστίου 
και 400IU βιταμίνης D. H ΟΠ αυξήθηκε κατά 6,5% στην 
ΟΜΣΣ και κατά 3,4% στο ισχίο, μετά από χορήγηση. 
Αντίστοιχα, διαπιστώθηκε μείωση 62% των μορφομε-
τρικών σπονδυλικών καταγμάτων έναντι της ομάδας 
του εικονικού φαρμάκου, αλλά όχι στατιστικά σημαντι-
κή μείωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων.

Στη συνέχεια, η μελέτη MOBILE έδειξε ότι η χορή-
γηση από το στόμα της μηνιαίας δόσης των 150 mg 
υπερτερεί της καθημερινής χορήγησης των 2,5 mg, 
όσον αφορά στην αύξηση της οστικής πυκνότητας με 
στατιστικά σημαντική διαφορά [30]. Δεν υπάρχουν δε-
δομένα εμφάνισης καταγμάτων για το σχήμα της ενδο-
φλέβιας χορήγησης της ιμπανδρονάτης ανά τρίμηνο, 
αλλά σε σύγκριση με την καθημερινή από του στόματος 
χορήγηση φαίνεται ότι υπερτερεί στην αύξηση της οστι-
κής πυκνότητας, μετά από ένα έτος θεραπείας [27].

Zoledronic acid

Το ζολεδρονικό οξύ χορηγείται σε μία ενδοφλέβια 
δόση 5mg ετησίως με διάρκεια έγχυσης 15 λεπτά. 

Δύο μεγάλες κλινικές μελέτες [19,31] έχουν αποδείξει 
την αποτελεσματικότητα του ζολεδρονικού οξέος στα 
σπονδυλικά και στα μη σπονδυλικά κατάγματα, καθώς 
και στα κατάγματα του ισχίου. Στη μελέτη HORIZON 
7.765 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έλαβαν μία ενδο-
φλέβια δόση ζολεδρονικού οξέος ή εικονικού φαρμά-
κου ετησίως, για 3 έτη [19]. Στο τέλος της τριετίας, η 
ομάδα του ζολεδρονικού οξέος παρουσίασε 70% λιγό-
τερα σπονδυλικά κατάγματα και 41% λιγότερα κατάγ-
ματα ισχίου από την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η 
ΟΠ στο ισχίο, στην ΟΜΣΣ και τον αυχένα του μηριαίου 
αυξήθηκε σημαντικά κατά 6%, 6,7% και 5,1% αντίστοι-
χα σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. 
Στη δεύτερη μελέτη [31], 2.127 άνδρες και γυναίκες με 
πρόσφατο κάταγμα του ισχίου έλαβαν την ίδια ενδο-
φλέβια αγωγή ή εικονικό φάρμακο, με αποτέλεσμα μεί-
ωση των νέων σπονδυλικών καταγμάτων κατά 46% και 
των νέων καταγμάτων του ισχίου κατά 27% στην ομά-
δα του ενεργού φαρμάκου και παράλληλη μείωση της 
θνητότητας των ασθενών κατά 28%. Τέλος, το φάρμα-
κο έλαβε ένδειξη για την πρόληψη και τη θεραπεία της 
οστεοπόρωσης από κορτικοειδή μετά την απόδειξη της 
αποτελεσματικότητάς του, σε συγκριτική μελέτη με την 
καθημερινή χορήγηση ριζενδρονάτης 5 mg.

Μακροπρόθεσμη ασφάλεια της θεραπεί-
ας με διφωσφονικά

Οι αναλύσεις μακροχρόνιων μελετών είναι ύψι-
στης σημασίας επειδή δεν μπορούν όλες οι πιθανές 
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της εκάστοτε θε-
ραπευτικής προσέγγισης να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια 3 ετών μελέτης. 

Αν και τα μητρώα καταγραφής παρέχουν πρό-
σθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για τη 
χρήση ενός φαρμάκου στην κλινική πράξη, τα απο-
τελέσματα από αυτά τα μητρώα συχνά συγχέονται 
λόγω της αναδρομικής και μη ελεγχόμενης φύσης 
των μελετών. Μακροπρόθεσμα στοιχεία σχετικά με 
την ασφάλεια μέσω τυχαιοποιημένων μελετών θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με το πέρασμα των 
ετών, ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συ-
μπεράσματα.

Ι) Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της αλενδρονάτης

Oι σημαντικότερες μελέτες στις οποίες επισημαί-
νεται η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου είναι:
1. Μελέτη FOSΙΤ [32].

Σύμφωνα με αυτή:
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-  Διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στην OΠ της 
σπονδυλικής στήλης και του ισχίου μέσα στους 
τρεις πρώτους μήνες θεραπείας.

-  Μειώθηκαν τα μη σπονδυλικά κατάγματα κατά 
47% μέσα σε ένα χρόνο.

-  Μειώθηκαν σημαντικά τα επίπεδα των οστικών 
βιοχημικών δεικτών.

-  Η αλενδρονάτη ήταν καλά ανεκτή. Η συχνότητα 
διακοπής της θεραπείας και η συχνότητα παρε-
νεργειών από το ανώτερο γαστρεντερικό ήταν 
παρόμοια με το εικονικό φάρμακο.

2. Μελέτη FΙΤ [21] 
Διαπιστώθηκε:
-  Αύξηση της OΠ στη σπονδυλική στήλη: 6,2%, στο 

μηριαίο: 4,1-6%.
-  Στους 12 μήνες μειώθηκε ο κίνδυνος εμφάνισης 

επώδυνων σπονδυλικών καταγμάτων: 59%.
-  Στους 18 μήνες μειώθηκε ο κίνδυνος εμφάνισης 

καταγμάτων ισχίου: 63%.
3. Μετα-ανάλυση ORAG [33]

 Μετα-ανάλυση μελετών που αφορούσαν σκευ-
άσματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την οστε-
οπόρωση: Η αλενδρονάτη μείωσε τον κίνδυνο 
εμφάνισης σπονδυλικών και μη σπονδυλικών κα-
ταγμάτων κατά 48% και 49% αντίστοιχα, ποσοστά 
ανώτερα από εκείνα των υπόλοιπων ουσιών.

4. Δέκα χρόνια εμπειρίας με αλενδρονάτη [34].
 Η συνεχής χορήγηση αλενδρονάτης 10 mg για 10 
χρόνια είχε ως αποτέλεσμα:
-  Σημαντική αύξηση της OΠ στην OΜΣΣ: 13,8%, 

στον τροχαντήρα: 10,7%.
-  Σταθερή μείωση και επαναφορά των δεικτών οστι-

κής εναλλαγής σε προεμμηνοπαυσιακά επίπεδα. 
Τέλος, η αλενδρονάτη βελτίωσε την αρχιτεκτονι-
κή του σπογγώδους οστού, επιτυγχάνοντας ταυ-
τόχρονα ομοιόμορφη μετάλλωση.

ΙΙ) Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της ριζεδρονάτης

Oι παρακάτω μελέτες υποστηρίζουν την αποτελε-
σματικότητα και την ασφάλεια του φαρμάκου:
1.  Η ριζεδρονάτη μειώνει σημαντικά και γρήγορα 

τόσο τον κίνδυνο εμφάνισης κλινικών σπονδυλι-
κών καταγμάτων όσο και μη σπονδυλικών καταγ-
μάτων από τους 6 πρώτους μήνες θεραπείας [35].

2.  Η ταχεία δράση της ριζεδρονάτης επιβεβαιώνεται 
και στη μείωση του κινδύνου σπονδυλικού κατάγ-
ματος στον 1ο χρόνο θεραπείας που φτάνει το 
65% (μελέτη VERΤ).

3.  Όπως προκύπτει από τη μελέτη ΗΙΡ, η ριζεδρονά-
τη μειώνει τα κατάγματα ισχίου έως και 60% σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με προϋπάρχον 
σπονδυλικό κάταγμα.

4.  Η ριζεδρονάτη αποδεδειγμένα προστατεύει τη 
μικρο-αρχιτεκτονική των οστών ήδη από τον 1ο 
χρόνο θεραπείας, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την 
αντοχή των οστών [36].

5.  Η αντικαταγματική δράση της ριζεδρονάτης διαρ-
κεί, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τουλάχιστον 5 
χρόνια συνεχούς χορήγησης [6].

6.  Σύμφωνα με τη μελέτη των Taggart και συν. [37] 
σε πληθυσμό της τάξης των 10.000 ασθενών, η 
καθημερινή χορήγηση ριζεδρονάτης δε συνδέεται 
με αυξημένη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών 
από το ανώτερο γαστρεντερικό, ακόμα και σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου (που λαμβάνουν ασπι-
ρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ή ασθενείς 
με ενεργό νόσο του ανώτερου γαστρεντερικού).

7.  Αυξάνει την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στή-
λη και στο ισχίο και προλαμβάνει την οστική απώλεια 
πρόσφατα εμμηνοπαυσιακών γυναικών [12].

ΙΙΙ)  Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της  
ιμπανδρονάτης

Η μελέτη MOBILE-LTE αναφέρει σαν ανεπιθύμη-
τες ενέργειες: υπέρταση, ρινοφαρυγγίτιδα, οσφυαλ-
γία, αρθραλγίες, οι οποίες παρατηρήθηκαν κυρίως 
ύστερα από του στόματος χορήγηση ιμπανδρονάτης 
100 ή 150 mg για διάστημα 5 ετών [30]. 

Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν από το 
γαστρεντερικό με ποσοστό από 1.7% έως 7.4%. Κα-
μία άλλη σημαντική αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στο 
αιματολογικό/βιοχημικό προφίλ των ασθενών κατά 
τη διάρκεια των 5 ετών χορήγησης του φαρμάκου.

Για την ενδοφλέβια χορήγηση ιμπανδρονάτης, η 
μελέτη DIVA-LTE παρουσίασε ένα παρόμοιο προ-
φίλ ασφάλειας για 2mg διμηνιαία και τις τριμηνιαίες 
ομάδες με 3 mg [38]. Η συνηθέστερη ανεπιθύμητη 
ενέργεια που αναφέρθηκε ήταν από το γαστρεντερι-
κό (πάνω από 5 έτη: 2 mg διμηνιαία, 20% 3 mg τρι-
μηνιαία, 14%), συμπεριλαμβανομένου του κοιλιακού 
άλγους, δυσπεψίας, δυσκοιλιότητα και γαστρίτιδα, 
καθώς και συμπτωματολογία γριπώδους συνδρομής 
(πάνω από 5 έτη: 2mg διμηνιαία, 6.7% 3mg τριμηνι-
αία, 4.5%).

Η επίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβαμάτων 
ήταν επίσης συγκρίσιμη μεταξύ των δύο ομάδων με 
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διαφορετικές δόσεις χορήγησης (πάνω από 5 έτη: 
2mg διμηνιαία, 31% 3 mg τριμηνιαία, 29%) και ανα-
φέρονται τα εξής: κάταγμα, μυϊκά άλγη, έμφραγμα 
μυοκαρδίου και πνευμονία.

ΙV)  Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του  
ζολεδρονικού οξέος

Η κλινική μελέτη HORIZON-PFT έδειξε ότι το ζο-
λεδρονικό οξύ είναι ασφαλές και γίνεται καλά ανε-
κτό. Η επίπτωση των ανεπιθύμητων ενεργειών συ-
νολικά ήταν κατά 1,6% υψηλότερη στην ομάδα του 
ζολεδρονικού οξέος απ’ότι στην ομάδα του εικονι-
κού φαρμάκου (95,5% έναντι 93,9%), κυρίως λόγω 
άμεσων αντιδράσεων μετά τη χορήγηση. Οι σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν 1.126 για το ζολεδρο-
νικό οξύ και 1.158 για το εικονικό φάρμακο (29,2% 
έναντι 30,1% αντίστοιχα). Στις μελέτες συμπεριλαμ-
βάνεται καθετί που συνέβη στον ασθενή μέσα στην 
τριετία, ακόμη και ένα κρυολόγημα ή μια αμυγδαλί-
τιδα. Η διακοπή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών είναι 
η παράμετρος που αξιολογείται και είναι 80 προς 70, 
2,1% έναντι 1,8% στην ομάδα του ζολεδρονικού 
οξέος και του εικονικού φαρμάκου αντίστοιχα. Οι 
θάνατοι συνολικά ήταν 130 έναντι 112, 3,4% έναντι 
2,9% αντίστοιχα στις δύο ομάδες [19].

Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες μετά την έγχυση, τα 
άμεσα συμπτώματα λόγω της χορήγησης ήταν πυρε-
τός, μυαλγία και γριπώδης συνδρομή, συνηθέστερα 
στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέος από εκείνη του 
εικονικού σκευάσματος. Η επίπτωση των άμεσων συ-
μπτωμάτων ελαττωνόταν αξιοσημείωτα κατά τις επόμε-
νες εγχύσεις. Συγκεκριμένα, πυρετός εμφανιζόταν σε 
ποσοστό 15% στην πρώτη χορήγηση, 2% στη δεύτερη 
και 1% στην τρίτη χορήγηση, μυαλγία 8% στην πρώ-
τη χορήγηση, 1% στη δεύτερη και την τρίτη χορήγη-
ση, γριππώδες σύνδρομο 7%, 2% και 1% αντίστοιχα, 
κεφαλαλγία και αρθραλγία. Αυτές οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες δεν είναι τυχαίες, αλλά οφείλονται στον ει-
δικό τρόπο δράσης των διφωσφονικών. Αποτελούν 
καλοήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες που διαρκούν 24-
48 ώρες μετά τη χορήγηση και η φαρμακευτική αγωγή 
είναι παρακεταμόλη για δύο ημέρες.

Στις σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ανήκει 
η επίδραση στη νεφρική λειτουργία. Υπήρχε πάντα 
μια επιφύλαξη που αφορούσε στο κατά πόσον τα δι-
φωσφονικά, και δη τα ενδοφλέβια, θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν νεφρική βλάβη. Σε αιμοληψία που 
πραγματοποιήθηκε 10 μέρες περίπου μετά την έγ-

χυση και στους 5.000 ασθενείς βρέθηκε παροδική 
αύξηση της κρεατινίνης σε 1,8% των ασθενών, με 
επακόλουθη υποχώρηση σε όλους μέσα στο μήνα. 
Κανένας ασθενής δεν έπαθε νεφρική βλάβη. Πάντως 
το ζολεδρονικό οξύ δεν συνιστάται για ασθενείς με 
βαριά νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <40 
ml/λεπτό) λόγω περιορισμένης κλινικής εμπειρίας σε 
αυτόν τον υποπληθυσμό. Για ασθενείς με κάθαρση 
κρεατινίνης ίση ή μεγαλύτερη των 40 ml/λεπτό δεν 
απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας.

Άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η υπασβεσται-
μία. Σαράντα εννέα ασθενείς στην ομάδα του ζολε-
δρονικού οξέος (2,3%) έναντι ενός στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου είχαν επίπεδα ασβεστίου στον 
ορό κάτω των 2,075 mmol/L (κατώτερο όριο των τι-
μών αναφοράς) 9-11 ημέρες μετά την έγχυση. Για να 
μειωθεί ο κίνδυνος υπασβεστιαιμίας, όλοι οι ασθε-
νείς που λαμβάνουν ζολεδρονικό οξύ θα πρέπει να 
λαμβάνουν και επαρκή συμπληρώματα βιταμίνης D 
και ασβεστίου.

Σχετικά με τα δεδομένα ασφαλείας όσον αφορά 
στην ποιότητα των οστών, σε μια υπο-ομάδα 152 
ασθενών πραγματοποιήθηκε διαλαγόνιος οστική βι-
οψία (Data on File, Novartis). Τα δείγματα από τους 
ασθενείς στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέος έδει-
ξαν μεγαλύτερο όγκο σπογγώδους (δοκιδώδους) 
οστού, υψηλότερο αριθμό δοκίδων και μικρότερα 
κενά μεταξύ των δοκίδων σε σύγκριση με τα δείγμα-
τα από την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, υποδει-
κνύοντας ότι η δομή του σπογγώδους οστού διατη-
ρήθηκε και βελτιώθηκε στους ασθενείς που πήραν 
ζολεδρονικό οξύ. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της 
τριετούς μελέτης δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην πώρωση των καταγμάτων. Τα ευρή-
ματα υποδεικνύουν ότι το ζολεδρονικό οξύ δεν προ-
καλεί υπερβολική μείωση της οστικής εναλλαγής.

Η οστεονέκρωση της γνάθου είναι μια σπάνια πα-
ρενέργεια που σχετίζεται κυρίως με τα ενδοφλέβια 
διφωσφονικά, ιδιαίτερα σε καρκινοπαθείς που λαμ-
βάνουν μεγάλες και συχνές δόσεις αυτών των πα-
ραγόντων [39]. Μια αναδρομική μελέτη βρήκε τρεις 
περιπτώσεις οστεονέκρωσης της γνάθου μεταξύ 
780.000 ασθενών που ελάμβαναν διφωσφονικά για 
οστεοπόρωση, που σημαίνει αναμενόμενο επιπολα-
σμό λιγότερο από έναν στους 100.000 ασθενείς [40]. 
Στη μελέτη HORIZON-PFT βρέθηκαν μια περίπτωση 
οστεονέκρωσης της κάτω γνάθου στην ομάδα του 
ζολεδρονικού οξέος και μία στην ομάδα του εικονι-
κού φαρμάκου οι οποίες υποχώρησαν μετά από αντι-
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βιοτική αγωγή και χειρουργικό καθαρισμό [19].
Παρά την εκτεταμένη βιβλιογραφία που έχει ήδη 

αναπτυχθεί στο θέμα, δεν υπάρχουν τεκμηριωμέ-
νες συστάσεις για την πρόληψή της, όμως είναι η 
ολιγόμηνη σύσταση διακοπής των διφωσφονικών, 
που φαίνεται λογική σε ασθενείς που πρόκειται να 
υποβληθούν σε οδοντοϊατρικές παρεμβάσεις, όπως 
εξαγωγές οδόντων και τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Όσον αφορά στην ασφάλεια από καρδιακό επει-
σόδιο (κολπική μαρμαρυγή), η σχέση είναι 50 προς 
20 (1,3% έναντι 0,6% στην ομάδα του ζολεδρονι-
κού οξέος και του εικονικού φαρμάκου αντίστοιχα). 
Τέθηκε λοιπόν το ερώτημα αν το φάρμακο προκα-
λεί σε ένα ποσοστό έστω 1% κολπική μαρμαρυγή, 
δεδομένου ότι σε αυτόν τον πληθυσμό άνω των 65 
ετών το ποσοστό 1% της κολπικής μαρμαρυγής θε-
ωρείται φυσιολογικό. Στα εγκεφαλικά επεισόδια δεν 
υπάρχει διαφορά. Τα εμφράγματα ήταν περισσότε-
ρα στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και λιγότε-
ρα στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέος. Ο θάνατος 
από καρδιαγγειακά αίτια ήταν περίπου στο ίδιο ποσο-
στό (1% στην ομάδα του ζολεδρονικού οξέος έναντι 
0,9% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου). Το μόνο 
ερώτημα που έμεινε ήταν το ερώτημα της κολπικής 
μαρμαρυγής για την οποία το FDA υποστηρίζει ότι εί-
ναι ασαφές το πώς μπορούν να ερμηνευθούν τα δε-
δομένα για την κολπική μαρμαρυγή και δεν θεωρεί 
ότι πρέπει να αλλάξει η τακτική συνταγογράφησης.

Διφωσφονικά και νεφρική λειτουργία
Τα διφωσφονικά αποβάλλονται δια της νεφρικής 

οδού. Αναλύσεις σχετικά με τη νεφρική ασφάλεια των 
βασικών μελετών με από του στόματος alendronate, 
risedronate και ibandronate για μετεμμηνοπαυσιακή 
οστεοπόρωση δεν έδειξαν κάποιες βραχυχρόνιες ή 
μακροχρόνιες επιδράσεις στη νεφρική λειτουργία.

Παροδικές, μετά την έγχυση, αυξήσεις κρεατινί-
νης ορού έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν 
ενδοφλεβίως ibandronate και zoledronic acid. Στις 
μελέτες φάνηκε πάντως ότι η αγωγή με τέτοιους πα-
ράγοντες δεν προκαλεί αποδιοργάνωση της νεφρι-
κής λειτουργίας μακροχρόνια.

Όλα τα διφωσφονικά φέρνουν προειδοποίηση ή 
και αντένδειξη για χρήση σε ασθενείς με σοβαρή 
νεφρική προσβολή (creatinine clearance <30 ή <35 
mL/min).

Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και σε ηλικιωμέ-
νους, ευπαθείς ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική 

λειτουργία, IV χορήγηση διφωσφονικών σε συμφω-
νία με τις οδηγίες συνταγογράφισης δεν προκάλε-
σαν, σε μακροχρόνιο επίπεδο, μείωση νεφρικής λει-
τουργίας [41].

Διφωσφονικά και άτυπα κατάγματα  
χαμηλής ενέργειας

Γενικά η συχνότητα άτυπων, χαμηλής ενέργειας 
καταγμάτων στις διάφορες σειρές είναι γενικά χα-
μηλή υπολογιζόμενη περίπου σε 1 περιστατικό ανά 
1000 ασθενείς ετησίως. 

To 2005 δημοσιεύθηκε μελέτη όπου περιγράφτηκαν 
9 περιπτώσεις άτυπων μη τραυματικών καταγμάτων 
του μηριαίου σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για 
οστεοπόρωση με αλενδρονάτη από 3 έως 6 χρόνια. Οι 
ερευνητές μάλιστα έκαναν και σχετικές βιοψίες οστού 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό το γεγονός 
ήταν αποτέλεσμα της χρόνιας καταστολής της οστικής 
εναλλαγής που προκαλούν τα Διφωσφονικά [42]. Από 
τότε και μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί τουλάχιστον 
50 ακόμη παρόμοιες περιπτώσεις και κάποιες δεκάδες 
άρθρα που όχι μόνο ανέδειξαν το θέμα αλλά αντίθετα 
κατέληξαν στο τελείως αντίθετο συμπέρασμα.

Τα άτυπα υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου 
έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά όπως: 1) Συμβαίνουν 
χωρίς ο ασθενής να υποστεί κάποιο τραυματισμό ή 
αυτόματα. 2) Σε αρκετές περιπτώσεις είναι αμφοτε-
ρόπλευρα. 3) Η ακτινολογική εικόνα τους είναι χα-
ρακτηριστική (τα οστά ρήγνυνται σαν την κιμωλία) και 
διαφέρουν από τα άλλα κατάγματα. 4) Συμβαίνουν σε 
περιοχές του μηριαίου που ο φλοιός του οστού είναι 
παχύτερος και προεξέχει.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά οι ερευνητές προσπά-
θησαν να βρουν κατάγματα στις 3 μεγάλες διπλές 
τυφλές κλινικές μελέτες που έχουν γίνει με διφω-
σφονικά, την FLEX, την FIT και την Horizon, που 
περιλαμβάνουν περισσότερες από 14000 γυναίκες. 
Ο συνολικός αριθμός των άτυπων καταγμάτων του 
μηριαίου ήταν 10 και δεν διέφερε από αυτόν της 
ομάδας ελέγχου των ασθενών που δεν ελάμβαναν 
διφωσφονικά [43].

Όσον αφορά στην αιτιολογία τα συμπεράσματα 
που έχουν εξαχθεί είναι ασαφή για τους εξής λό-
γους: 1) Η καταστολή της οστικής αναδόμησης που 
περιγράφεται είναι κοινή σε όλους τους ασθενείς 
που λαμβάνουν διφωσφονικά και όχι μόνο σε αυ-
τούς που έπαθαν το άτυπο κάταγμα, ούτε φαίνεται 
ότι είναι μεγαλύτερη στους τελευταίους. 2) Οι βιοχη-
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μικοί οστικοί δείκτες, που μπορούν να αξιολογήσουν 
την οστική καταστολή, όπου αναφέρονται, κυμαίνο-
νται μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα. 3) Οι βιοψίες του 
οστού όπου υπάρχουν, έχουν γίνει από το λαγόνιο 
οστούν και όχι από την περιοχή του κατάγματος. 

Κάποιες άλλες θεωρίες που αναπτύχθηκαν έμει-
ναν θεωρίες και δεν μπόρεσαν να αποδειχθούν, 
όπως π.χ.: α) η θεωρία της μη επούλωσης των φυσι-
ολογικών μικροκαταγμάτων των οστών σε άτομα που 
λαμβάνουν χρόνια διφωσφονικά, β) η θεωρία της μη 
επούλωσης των φυσιολογικών μικροκαταγμάτων των 
οστών σε άτομα που λαμβάνουν χρόνια διφωσφονι-
κά διότι τα άτομα αυτά είχαν αυτό το πρόβλημα εκ 
γενετής και τα διφωσφονικά το επιδείνωσαν, γ) η θε-
ωρία του εύθραυστου και μη ευλύγιστου οστού που 
πιθανόν δημιουργούν τα διφωσφονικά και άλλες. 
Το μόνο ενδιαφέρον σε αυτές τις θεωρίες είναι ότι 
κάποιοι συγγραφείς αρχίζουν να συζητούν την πιθα-
νότητα τα άτομα που παθαίνουν αυτά τα κατάγματα 
να έχουν κάποια κληρονομική ή συγγενή διαταραχή 
της οστικής αναδόμησης που να είναι υπεύθυνη για 
τη δημιουργία τους, ενώ άλλοι ενοχοποιούν την ταυ-
τόχρονη χορήγηση άλλων φαρμάκων όπως κορτικο-
ειδών, πραζολών κα κατά τη διάρκεια της χρόνιας 
θεραπείας με διφωσφονικά [44].

Πρόσφατα σε μελέτη των Abrahamsen και συν. 
[45] μελετήθηκαν 39567 ασθενείς που έλαβαν αλεν-
δρονάτη και έγινε σύγκριση με 158.268 ασθενείς 
που δεν έλαβαν διφωσφονικά, τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι ο κίνδυνος για να πάθει κάποιος άτυπο 
κάταγμα ήταν ο ίδιος είτε ελάμβανε 3 μήνες θερα-
πεία, είτε 9 χρόνια και κατά τους συγγραφείς αυτό 
φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με το είδος της 
οστεοπόρωσης που πάσχουν παρά με την θεραπεία. 

Σε πρόσφατες μελέτες δύο από τις πιο χαρακτηρι-
στικές ανεπιθύμητες δράσεις των διφωσφονικών και 
γενικά των αντιοστεολυτικών φάρμάκων, δηλαδή τα 
άτυπα κατάγματα του μηριαίου και η οστεονέκρωση 
της κάτω γνάθου θα οφείλονται σε γενετικές διαφο-
ρές από άτομο σε άτομο και όχι στα αντιοστεοκλαστι-
κά φάρμακα. Η μελλοντική λύση θα είναι να προσδι-
ορισθούν τα αντίστοιχα γονίδια και στα άτομα που τα 
έχουν η χορήγηση των αντιοστεολυτικών φαρμάκων 
να γίνεται με προφυλάξεις [46].

Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα αλλά και 
τα συμπεράσματα και άλλης μελέτης, το θέμα της 
σύνδεσης των άτυπων υποτροχαντηρίων μηριαίων 
καταγμάτων με την χρόνια χορήγηση διφωσφονικών 
δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρως [47].

κλινικές επιπτώσεις από τη μακροχρόνια 
θεραπεία με διφοσφωνικά

Παρόλο που η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης 
και ιδίως της μακροχρόνιας, έχει σαν κριτήριο την 
πρόληψη κατάγματος, η αξιολόγηση του κινδύνου 
ενός κατάγματος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 
μέσω μελετών. Αρχικά, αφενός δεν είναι ηθικό και 
ορθά δεοντολογικό σε ασθενείς με κίνδυνο κατάγ-
ματος να χορηγηθεί εικονικό φάρμακο στα πλαίσια 
μελετών και αφετέρου με αυτόν τον τρόπο δεν μπο-
ρεί να αξιολογηθεί κατάλληλα η μείωση κινδύνου 
κατάγματος. Από την άλλη η φυσιολογική γήρανση 
του πληθυσμού μελέτης μπορεί ουσιαστικά να επη-
ρεάσει τη σημαντικότητα και τη βαρύτητα του συγκε-
κριμένου παράγοντα κινδύνου [28, 48]. 

Οι μελέτες FLEX και HORIZON PFT επέκτασης 
μοιράστηκαν παρόμοιο πρωτόκολλο, το οποίο δεν 
αξιολόγησε μόνο τα μακροπρόθεσμα αντικαταγματι-
κά αποτελέσματα της αλενδρονάτης και του ζολεν-
δρονικού οξέος, αλλά και τη συνέχισης ενδεχόμενης 
αντικαταγματικής δράσης μετά το πέρας της θερα-
πείας. Και οι δύο μελέτες έδειξαν ότι συνέχιση της 
θεραπείας με αλενδρονάτη και ζολενδρονικό για δι-
άστημα πέραν των 5 και 3 ετών αντίστοιχα σχετίζεται 
με συνεχή σημαντική μείωση κινδύνου σπονδυλικού 
κατάγματος. Εντούτοις, οι τύποι των καταγμάτων που 
συμπεριλαμβάνονταν στις 2 παραπάνω μελέτες δεν 
ήταν απόλυτα ομοιογενείς. Ο προηγούμενος αναφε-
ρόμενος όρος της βελτίωσης σπονδυλικών καταγμά-
των αφορούσε «κλινικό» όρο, ενώ αργότερα μελετή-
θηκε ο όρος “morphometric” σπονδυλικό κάταγμα 
[15,48]. Αυτή η διαφορά εξηγείται πιθανότατα από το 
μικρό μέγεθος του πληθυσμού μελέτης και επιπλέον 
προκύπτει ασάφεια σχετικά με τη διαφορετικότητα 
αποτελεσματικότητας μεταξύ των δύο φαρμάκων.

«Εκ των υστέρων» “post-hoc” ανάλυση στη μελέ-
τη FLEX και λαμβάνοντας υπόψη μακροχρόνιες θε-
ραπείες με ζολενδρονικό, μπορεί να εξαχθεί το συ-
μπέρασμα ότι, ασθενείς που παραμένουν και έχουν 
T-score <−2.5 στο μηριαίο αυχένα μετά από 3 έως 5 
έτη διάρκεια θεραπείας διατρέχουν αυξημένο κίνδυ-
νο σπονδυλικών σπασιμάτων και μπορούν να ωφελη-
θούν από τη συνέχεια της θεραπείας με διφωσφονικά 
[14]. Ασθενείς που αναπτύσσουν τα νέα σπονδυλικά 
σπασίματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας επίσης 
φαίνεται ότι μπορεί να ωφεληθούν από συνέχιση της 
θεραπείας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παραπάνω 
συμπέρασμα εντάσσεται η ανάλυση για το ζολενδρονι-
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κό και όχι για την αλενδρονάτη [14]. Επομένως, ασθε-
νείς με T-score >−2.5 μετά από 3 έως 5 έτη θεραπείας 
θα μπορούσε ενδεχομένως να σκεφθεί κανείς τη δι-
ακοπή της θεραπείας με την προϋπόθεση συνεχούς 
κατάλληλου ελέγχου, ενώ σε ασθενείς με T-score 
<-2.5 που έχουν υποστεί ένα νέο κάταγμα θα πρέπει 
να συνεχιστεί η θεραπεία. Η διάρκεια της θεραπείας 
και η απόφαση για τη διακοπή της θα πρέπει να εξατο-
μικεύεται για κάθε ασθενή με βάση την ανταπόκρισή 
του στη θεραπευτικό σχήμα, τον κίνδυνο κατάγματος 
και τις συνοδές παθολογικές καταστάσεις. Πάντως 
μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο από μελέτες δεν παρέ-
χει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με αυτό το ζήτη-
μα. Λαμβάνοντας υπόψη «εκ των υστέρων» αναλύσεις 
που αφορούν το ζολενδρονικό και την αλενδρονάτη 
με έναν συσχετισμό μεταξύ χαμηλής ΟΠ και επόμε-
νος ύπαρξη καταγματικού κινδύνου, προτείνεται ότι 
έλεγχος ΟΠ με ταυτόχρονη αξιολόγηση του καταγμα-
τικού κινδύνου πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρό-
νο ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα ως κριτήρια για 
την πιθανή διακοπή θεραπείας στους ασθενείς που 
λαμβάνουν διφωσφονικά ή για την απόφαση επανέ-
ναρξης σε εκείνους που έχουν διακόψει τη θεραπεία. 

Οι αλλαγές στους δείκτες οστικού μεταβολισμού 
μπορούν επίσης να αποτελέσουν χρήσιμες πληρο-
φορίες απεικονίζοντας τη γενικότερη επίδραση των 
διφωσφονικών στους ασθενείς που έχουν διακοπτό-
μενη θεραπεία με αυτά [49]. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόφαση σχε-
τικά με τηντροποπίηση της θεραπευτική στρατηγικής 
βασιζόμενη στη ΟΠ και στους δείκτες οστικού μετα-
βολισμού δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις μέχρι τώρα 
μελέτες. 

Οι σχέσεις μεταξύ ΟΠ ή των δεικτών οστικού με-
ταβολισμού και του καταγματικού κινδύνου που αξιο-
λογήθηκαν μελέτες FLEX και HORIZON PFT προτεί-
νεται η εξής στρατηγική:
-  Στους ασθενείς που έχουν διακόψει τη θεραπεία 

οστεοπόρωσης, μια σημαντική μείωση της ΟΠ (που 
υπερβαίνει περίπου 3-5%, ανάλογα με την περιο-
χή ενδιαφέροντος) ή αυξάνονται οι δείκτες οστικού 
μεταβολισμού (κατά περίπου 25-30%) θεωρείται 
πλέον ότι η θεραπευτική επίδραση των διφωσφο-
νικών είναι περιορισμένη και κρίνεται αναγκαία η 
επανέναρξη θεραπείας με τροποποίηση του θερα-
πευτικού σχήματος. Αυτή η στρατηγική, εντούτοις, 
θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με μελέτες προοπτικής. 
Επιπλέον, η στατιστική ισχύς μιας τέτοιας «εκ των 
υστέρων» ανάλυσης μπορεί να είναι περιορισμένη 

βασιζόμενη σε υποομάδες ασθενών στις μελέτες 
της αλενδρονάτης και του ζολενδρονικού και τα 
αποτελέσματα ενδεχομένως να μην μπορούν να 
αντικατοπτρίσουν και τη δράση των υπόλοιπων δι-
φωσφονικών [50].

Όλες οι μακροπρόθεσμες μελέτες διαπίστωσαν 
ότι η ΟΠ στην περιοχή του ισχίου αυξήθηκε κατά την 
αρχική θεραπεία, φτάνοντας σε μια σταθερή κατά-
σταση (plateau) στα 3 χρόνια. Η συνέχιση της θερα-
πείας διατήρησε σταθερή την ΟΠ στη συγκεκριμένη 
περιοχή, ενώ στους ασθενείς που διέκοψαν τη θε-
ραπεία διαπιστώθηκε βαθμιαία πτώση. Κατά τρόπο 
ενδιαφέροντα, σε όλες τις μελέτες που αφορούσαν 
συνεχιζόμενη μακροχρόνια χορήγηση διφωσφονι-
κών, διαπιστώθηκε αύξηση της ΟΠ στην περιοχή της 
οσφύος. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη εκ-
φυλιστικής νόσου (σπονδυλοαρθροπάθειας) στην εν 
λόγω περιοχή, η οποία είναι κοινή σε μετεμμηνοπαυ-
στικές γυναίκες [51]. Οι συνέπειες αυτής της παρα-
τήρησης παραμένουν άγνωστες μιας και η «εκ των 
υστέρων» ανάλυση της μελέτης FLEX δεν κατάφερε 
να αναδείξει σημαντική συσχέτιση μεταξύ τιμής της 
ΟΠ στην περιοχή της οσφύος και καταγμάτων σπον-
δυλικών ή μη [25]. Μόνο σε μια μικρή υποομάδα 
ασθενών στη μελέτη HORIZON PFT υπήρχε μέτρηση 
της ΟΠ στην περιοχή της οσφύος και ως εκ τούτου 
η ανάλυση βασιζόμενη στην υποομάδα προκειμέ-
νου να προβλεφθεί ο καταγματικός κίνδυνος στους 
σπονδύλους, δεν ήταν σε θέση να καταδείξει σαφές 
αποτέλεσμα ή συμπέρασμα. 

Συμπεράσματα
Οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγηση 

διφωσφονικών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
εξακολουθούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα 
έναντι του καταγματικού κινδύνου ακόμα και πέραν 
των 3 ετών από την έναρξη της θεραπείας. Δεν πα-
ρατηρήθηκε κάποια μείζονα ανεπιθύμητη ενέργεια, 
ενώ η συμμόρφωση των ασθενών απέναντι στη συ-
γκεκριμένη θεραπεία παραμένει ευνοϊκή.

Η αξιολόγηση του παράγοντα «καταγματικός κίν-
δυνος» μπορεί να καθορίσει πιθανή διακοπή της θε-
ραπείας ή μια ενδεχόμενη επανέναρξη με ταυτόχρο-
νη ή μη τροποποίηση του θεραπευτικού σχήματος. Η 
διάρκεια της θεραπείας καθώς και η πιθανή διακοπή 
της πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε ασθενή. Ενώ 
δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα συγκρίσιμα στοιχεία για 
την ανδρική οστεοπόρωση, δεν υπάρχει λόγος να 
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προταθεί μια διαφορετική θεραπευτική στρατηγική 
γα αυτήν την ομάδα των ασθενών. Εντούτοις, περαι-
τέρω στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια και του χρόνου 

επανέναρξης της θεραπείας, κρίνονται απαραίτητα 
και τα οποία χρειάζεται να βασιστούν σε τυχαιοποιη-
μένες προοπτικές μελέτες.
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Κατάγματα στην κύηση. Σύγχρονα δεδομένα 
για τη διάγνωση και θεραπεία
Γ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΣΤ’ Ορθοπαιδική Kλινική, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

Περίληψη
Οι γυναίκες, από την ηλικία των 10 έως 50 ετών, είναι δυνητικά ικανές να τεκνοποιήσουν και ως εκ τούτου η προϋπόθεση αυτή πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη από τον ιατρό, όταν εξετάζει ένα περιστατικό, μετά από ατύχημα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Τα τροχαία 
ατυχήματα, η ενδοοικογενειακή βία, και οι πτώσεις είναι τα πιο συχνά αίτια ενός αμβλέος τραύματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης. Η κύηση προκαλεί μια σειρά από φυσιολογικές και ανατομικές αλλαγές σε κάθε σύστημα του γυναικείου συστήματος και επομέ-
νως, η προσέγγιση και η αξιολόγηση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων της εγκύου ασθενούς πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. 
Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών είναι δυνατή η εμφάνιση οστεοπόρωσης σχετιζόμενης με την εγκυμοσύνη με επακόλουθο κάταγμα 
και θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση μυοσκελετικών ενοχλημάτων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στην 
παρούσα εργασία γίνεται μια περιγραφή των διαδικασιών προσέγγισης της εγκύου ασθενούς με κάταγμα, μετά από ένα ατύχημα και η 
αντιμετώπιση της βλάβης, καθώς και αναφορά σε αίτια διαταραχής της οστικής πυκνότητας, κατά τη διάρκεια της κύησης.

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Κάταγμα, Κύηση, Θεραπεία

Fractures in pregnancy. Current concepts for diagnosis 
and treatment
G. Mylonakis, Ch. kyriakopoulos, G. alexiadis
6th Orthopaedic department, KAT Hospital, Athens

summary
Women between the ages of 10 and 50 year-old have the potential for pregnancy therefore this condition must be taken into 
consideration when a woman is examined in the Emergency Room after sustaining a traumatic event. Motor vehicle crashes, domestic 
violence, and falls are the most common causes of blunt trauma during pregnancy. Pregnancy produces significant physiologic 
and anatomic changes in every system of the female body. The evaluation of the traumatized pregnant patient, the approach, and 
the interpretation of the diagnostic tests results must be accompanied by the full knowledge of all changes that take place during 
pregnancy. As part of these changes there is a possibility of development of pregnancy-associated osteoporosis and subsequent 
fractures, which should always be considered when evaluating musculoskeletal complaints during pregnancy. In this paper we 
describe the approach of pregnant patient with fracture after an accident and the disorders of bone density during pregnancy.

Keywords: Osteoporosis, Fracture, Pregnancy, Treatment

Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή το τραύμα αποτελεί την κυ-

ριότερη αιτία μητρικού θανάτου (50%), κατά τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης. Το τραύμα επιπλέκει στις 
Η.Π.Α. το 6 με 7% των κυήσεων και το 0.4% των 
ασθενών χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη [1]. 
Τα τροχαία ατυχήματα, η ενδοοικογενειακή βία και οι 
πτώσεις είναι οι κυριότερες αιτίες αμβλέως τραύμα-

τος, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης [2,3]. Εκτός 
από τις περιπτώσεις καταγμάτων που οφείλονται σε 
τραύμα, είναι δυνατόν να προκληθούν κατάγματα 
και από χαμηλής ενέργειας βία. Τα οστεοπορωτικά 
κατάγματα, λόγω της ήπιας συμπτωματολογίας, πολ-
λές φορές λανθάνουν της διάγνωσης. Είναι σημαντι-
κό, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, που ειδικεύονται 
στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών, να 
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έχουν επίγνωση των φυσιολογικών και ανατομικών 
αλλαγών που συμβαίνουν σε μία έγκυο γυναίκα, κα-
θώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορεί να 
επηρεάσουν την αξιολόγηση και τη θεραπεία της συ-
γκεκριμένης αυτής περίπτωσης ασθενούς.

Επιδημιολογικά δεδομένα. Τραύμα κατά 
την εγκυμοσύνη

Το Κέντρο Μελέτης Τραύματος και Πρόληψης 
στην Πενσυλβάνια δημοσίευσε μια εξαιρετική επι-
δημιολογική μελέτη, διάρκειας ενός έτους, η οποία 
περιελάμβανε όλες τις γυναίκες σε αναπαραγωγική 
ηλικία, που χρειάστηκαν νοσηλεία, λόγω τραυμα-
τισμού. Από ένα σύνολο 16.722 γυναικών, οι 761 
(4.6%) γυναίκες ήταν έγκυες. Οι κυριότερες αιτίες 
ήταν το τροχαίο ατύχημα (33.6%), οι πτώσεις (26%) 
και οι δηλητηριάσεις (16%). Οι τραυματισμένες γυ-
ναίκες είχαν μια μέση ηλικία 24,9 έτη.

Σε μια εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 
από το 1932 έως το 2000, όπου συμπεριλήφθηκαν 
101 κατάγματα της πυέλου και κοτύλης, κατά τη δι-
άρκεια της κύησης, διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος 
ηλικίας ήταν τα 25 έτη και ο μητρικός τραυματισμός 
αναφερόταν στο 60% των περιπτώσεων. Ο κυριότε-
ρος μηχανισμός τραυματισμού ήταν το ατύχημα με 
δίκυκλο (73%) και ακολούθως οι πτώσεις (14%) και 
το τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο (13%). Η μητρική 
θνησιμότητα για το σύνολο των περιπτώσεων ήταν 
9% (9 από τις 101), ενώ η εμβρυική θνησιμότητα 
ήταν 35% (35 από τα 101) [4].

Αρχική σταθεροποίηση εγκύου-καταγματία
Μια συστηματική προσέγγιση θα πρέπει να χρησιμο-

ποιείται για την αρχική σταθεροποίηση της ασθενούς 
μετά από ένα αμβλύ τραύμα. Η ταχεία αναπνευστική 
υποστήριξη της μητέρας είναι σημαντική. Λόγω των 
φυσιολογικών αλλαγών που επέρχονται από την κύη-
ση (ανύψωση διαφράγματος), η ανοξία επέρχεται πιο 
γρήγορα στην προχωρημένη εγκυμοσύνη. Η υποστήρι-
ξη του εμβρύου θα ξεκινήσει μόλις σταθεροποιηθεί η 
μητέρα. Η χορήγηση οξυγόνου και υγρών συνεχίζεται 
έως ότου αντιμετωπισθεί η υπογκαιμία, η υποξία και η 
εμβρυική δυσχέρεια. Μελέτες που έγιναν σε ζώα, απέ-
δειξαν ότι η βελτίωση της μερικής πίεσης του οξυγόνου 
στο έμβρυο είναι χαμηλότερη με τη χρήση ενδοφλέβιου 
αλατούχου διαλύματος ή Ringer’s Lactate. Ως εκ τού-
του, η μετάγγιση αίματος πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, 
όταν υπάρχει υποψία αιμορραγίας [5].

Μετά από την 20η εβδομάδα κύησης, η μήτρα πιέ-
ζει λόγω μεγέθους τα μεγάλα αγγεία. Αυτή η συμπί-
εση μπορεί να προκαλέσει μείωση της μητρικής συ-
στολικής πίεσης κατά 30 mmHg, μείωση του όγκου 
παλμού κατά 30% και επακόλουθη μείωση της αι-
μάτωσης της μήτρας. Επομένως, η τοποθέτηση της 
ασθενούς σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση μπορεί να 
μειώσει τη συμπίεση της μήτρας.

Στη συνέχεια, εφόσον επιτευχθεί η αρχική σταθε-
ροποίηση, αξιολογούνται οι υπόλοιποι τραυματισμοί 
της μητέρας και σταθεροποιούνται πιθανά κατάγμα-
τα των άκρων, ενώ αναζητείται και ο εμβρυικός καρ-
διακός ρυθμός με υπερηχοτομογραφία ή Doppler. 
Εάν οι εμβρυικοί καρδιακοί παλμοί είναι απόντες, η 
ανάνηψη του εμβρύου δεν πρέπει να επιχειρηθεί.

Η συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμ-
βρύου μετά το τραύμα είναι η κυριότερη φροντίδα 
που παρέχουμε σε ένα βιώσιμο έμβρυο. Η παρακο-
λούθηση ξεκινά το συντομότερο δυνατό μετά τη στα-
θεροποίηση της μητέρας.

Διαγνωστική προσέγγιση της εγκύου-
καταγματία

Το αποτέλεσμα της έκθεσης, σε μια συνολική 
δόση ακτινοβολίας μικρότερη των 5 rads, κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν έχει αποδειχθεί ότι 
επηρεάζεται σε σχέση με πληθυσμούς ελέγχου, 
που εκτίθενται σε εκτιμώμενη ακτινοβολία λιγότερο 
από 0,1 rad, για περισσότερο από 9 μήνες. Σύμφω-
να με το Αμερικάνικο Συμβούλιο για την προστασία 
από την ακτινοβολία, ο κίνδυνος για δυσπλασία του 
εμβρύου αυξάνεται σε επίπεδα πάνω από 15 rads. 
Ωστόσο, ενδείκνυται να εκτελούνται οι απολύτως 
απαραίτητες ακτινογραφίες, με κάλυψη της κοιλιάς 
και της λεκάνης με ακτινοπροστατευτικά μέσα [6].

Οι πιθανές βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η 
ακτινοβολία , ανάλογα με την εβδομάδα της κύησης, 
περιγράφονται στον Πίνακα 1.

Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολο-
γίας (ACOG) ανέφερε ότι 5 rad ακτινοβολίας δεν οδη-
γούν σε απώλεια του εμβρύου, γενετικές ανωμαλίες ή 
παιδική λευχαιμία. Παρ’ όλα αυτά, έχει καταγραφεί ότι η 
χαμηλή δόση ακτινοβολίας προκαλεί αυξημένο κίνδυνο 
λευχαιμίας στην παιδική ηλικία [7]. Από την άλλη πλευ-
ρά, το άγχος όσον αφορά τις βλαβερές συνέπειες της 
ακτινοβολίας δεν πρέπει να αποτελεί απαγορευτικό πα-
ράγοντα για την απεικόνιση με ακτίνες Χ στις περιπτώ-
σεις που κρίνεται αναγκαία για τη διάγνωσή [8].
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Μαγνητική τομογραφία (Mri)
H μαγνητική τομογραφία έχει χρησιμοποιηθεί για 

τη διάγνωση γυναικολογικών και εμβρυικών ασθε-
νειών, για περισσότερο από 20 χρόνια. Δεν υπάρχει 
ένδειξη για επιβλαβείς επιπτώσεις στο έμβρυο, με 
βάση πολυάριθμες κλινικές και εργαστηριακές έρευ-
νες. Ωστόσο, οι κύριες ανησυχίες εστιάζονται στην 
επίδραση των κυμάτων ραδιοσυχνότητας στη θερ-
μοκρασία του εμβρύου, αλλά και του θορύβου στην 
ακοή. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινο-
λογίας το 2007, δίνεται «λευκό χαρτί» για ασφαλείς 
εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας όταν θεωρηθεί 
απαραίτητο από τους εμπλεκόμενους γιατρούς. Η 
γραπτή συναίνεση συνίσταται για να τεκμηριώσει την 
κατανόηση από τον ασθενή της σχέσης κινδύνου – 
οφέλους, καθώς και των εναλλακτικών διαγνωστι-
κών μεθόδων που είναι διαθέσιμες [9]. 

Υπερηχοτομογραφία
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα βιβλιογραφικά δεδο-

μένα, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις στο έμβρυο από το διαγνωστικό U/S. Η 
Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων και Τροφίμων 
έχει προτείνει ένα ανώτερο όριο 720 mW/cm2 χωρι-
κή ποσότητα δέσμης υπερήχων. Το Doppler μπορεί 
να παράγει υψηλές εντάσεις και θα πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί συνετά με χαμηλό επίπεδο έκθεσης [9].

Αξονική τομογραφία (CT)
Η εκτιμώμενη έκθεση του εμβρύου σε ακτινοβο-

λία είναι χαμηλή κατά τη διενέργεια αξονικής τομο-
γραφίας, όταν αυτό βρίσκεται εκτός πεδίου. Επο-
μένως, η αξονική τομογραφία κεφαλής, τραχήλου, 
σπονδυλικής στήλης και των άκρων (εκτός από τη 
λεκάνη και τους γοφούς) μπορεί να πραγματοποιεί-
ται σε κάθε τρίμηνο της κύησης, εφόσον αυτό κρί-
νεται απαραίτητο. Σε μία μελέτη αποδείχθηκε ότι οι 
λαμβανόμενες από το έμβρυο δόσεις ακτινοβολίας 
των 16 rads για αξονική τομογραφία έλεγχο πιθανής 
σκωληκοειδίτιδας, πνευμονικής εμβολής και νεφρι-
κών λίθων είναι χαμηλές για πρόκληση εμβρυικών 
νευρολογικών ελλειμμάτων [9]. Πιθανοί κίνδυνοι, 
που σχετίζονται με την αξονική τομογραφία κατά την 
πρώιμη εγκυμοσύνη, αποτελούν η καρκινογένεση 
και η τερατογένεση. Σε μια ανασκόπηση των διαθέ-
σιμων δεδομένων, ο κίνδυνος παιδικής κακοήθειας 
εκτιμήθηκε στο 0.060/Sv εμβρυικής ακτινοβόλησης 
[10]. Η δόση που εκτίθεται το έμβρυο, μετά από μία 
αξονική εξέταση της κοιλιάς και της πυέλου, είναι πε-
ρίπου 25-30 mSv [9,11]. Αυτή η δόση ισοδυναμεί με 
τον αυξημένο κίνδυνο του παιδικού καρκίνου (1 στα 
555 παιδιά). Συνοπτικά, μια τυπική πυελική εξέταση, 
με αξονική τομογραφία μιας εγκύου γυναίκας, μπο-
ρεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο του παιδικού καρκί-
νου στο εκτεθειμένο έμβρυο [12].

Πίν. 1. Οι πιθανές επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην κύηση. 

Στάδιο κύησης Χρόνος μετά την σύλληψη Δόση σε rad Πιθανές επιπτώσεις

Προ-εμφύτευση 0-14η ημέρα 5-10 Προγεννητικός θάνατος

Οργανογένεση 1η-8η εβδομάδα 
2η-15η εβδομάδα

20-25 Καθυστέρηση ανάπτυξης 
Μικροκεφαλία 
Η έκθεση πριν από τις 8 εβδ. δεν 
προκαλεί νοητική καθυστέρηση 
Πιο ευαίσθητη περίοδος για 
καρκινογένεση στα παιδιά

Ταχεία νευρική ανάπτυξη 6η-15η εβδομάδα >10 Μικροκεφαλία, επιληψία, μείωση 
νοημοσύνης

Μετά οργανογένεση 15η εβδ.-τέλος κύησης >10 >50 Καρκίνος στα παιδιά 
Σοβαρή νοητική καθυστέρηση

Πηγή: Patel SJ, Reede DL, Katz DS, Subramaniam R, Amorosa JK. Imaging the Pregnant Patient for Non 
obstetric Conditions: Algorithms and Radiation Dose Considerations. Radiografics 2007 ;27(6) 1705-22.
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Αντιμετώπιση του κατάγματος
Η αντιμετώπιση ενός κατάγματος μπορεί να είναι 

συντηρητική ή χειρουργική. Ωστόσο, στην έγκυο - κα-
ταγματία είναι προτιμότερη η συντηρητική θεραπεία 
(εφόσον το επιτρέπει η φύση του κατάγματος), καθώς 
το χειρουργικό stress ενέχει κινδύνους για τη βιωσιμό-

τητα του κυήματος. Έχει παρατηρηθεί μια επιταχυνόμε-
νη πώρωση των καταγμάτων σε εγκύους και ο κύριος 
παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία είναι 
ορμονικός. Κατά την εγκυμοσύνη υπάρχει μια αύξηση 
στα επίπεδα των στεροειδών ορμονών, αρχικά με την 
προγεστερόνη στο 1ο τρίμηνο και ακολούθως από τα οι-
στρογόνα και την προλακτίνη στο 2ο και 3ο τρίμηνο της 

Εικ. 1. Συγκριτική ακτινολογική απεικόνιση κατάγματος κνήμης σε έγκυο ασθενή.

Εικ. 2. Ιστολογική εξέταση κατάγματος μηρού. Τμήματα μηριαίου από άγρια (WT) και knock out (KO) για ΡΑΡΡ-Α ποντίκια που έχουν υποστεί 
χρώση με Masson τριχρωμία, η οποία χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό κολλαγόνου και οστού από τους λείους μύες. Ο αστερίσκος δείχνει την 
περιοχή του κατάγματος. Ενδομεμβρανώδης οστεοποίηση παρατηρείται στα WT ποντίκια στις 5 ημ., με αύξηση της μπλε χρώσης στο περιόστεο 
γύρω από το κάταγμα. Η χονδρογένεση ξεκινάει στις 5 ημ. στα WD και στις 7 ημ. στα ΚΟ ποντίκια. Στις 14 ημ. τα WT είχαν πλήρη ενδοχόνδρινη 
οστεοποίηση (βέλος) [14].
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κύησης. Επιπλέον, έχουν εντοπισθεί υποδοχείς των οι-
στρογόνων εντός των καταγματικών πώρων σε διάφορα 
πειραματικά μοντέλα (Εικόνα 1) [13].

Σε πρόσφατη μελέτη βρέθηκε μια πρωτεΐνη πλά-
σματος Α, σχετιζόμενη με την κύηση (ΡΑΡΡ-Α), η 
οποία είναι μια μεταλλοπρωτεϊνάση, που ρυθμίζει τη 
βιοδιαθεσιμότητα του IGF in vitro, μέσω διάσπασης 
της δεσμευτικής πρωτεΐνης-4 αναστολέα του IGF 
(IGFBP-4) και η οποία φαίνεται να εμπλέκεται στη σκε-
λετική ανάπτυξη και στην αποκατάσταση των τραυ-
ματισμών. Ωστόσο, απουσιάζουν in vivo δεδομένα. 
Στη μελέτη αυτή, χρησιμοποιήθηκαν ΡΑΡΡ-Α knock 
out (ΚΟ) ποντίκια για να ξεκαθαρισθεί ο ρόλος του 
ΡΑΡΡ-Α στην πώρωση του κατάγματος. Μετά από 14 
μέρες από το κάταγμα, μια πλήρης οστική γέφυρα 
παρατηρήθηκε στα ποντίκια άγριου τύπου, σε σχέση 
με τα ΡΑΡΡ-Α ΚΟ ποντίκια. Η ικανότητα της ΡΑΡΡ-Α 
να ενισχύει την τοπική δράση του IGF μπορεί να είναι 
σημαντικός μηχανισμός για τη βελτιστοποίηση της 
οστικής ανακατασκευής (Εικόνα 2) [14].

Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγμάτων όπως τα 
ανοικτά, τα συντριπτικά και τα ενδαρθρικά κατάγμα-
τα, η συντηρητική αντιμετώπιση δεν είναι δυνατόν να 
εξασφαλίσει μια αποδεκτή ανάταξη και σταθεροποί-
ηση. Στις περιπτώσεις αυτές, η χειρουργική αποκα-
τάσταση είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία. Ωστόσο, θα 

πρέπει εφόσον είναι δυνατόν, να αποφεύγεται η συ-
νεχής ακτινοβόληση της ασθενούς (με C-Arm κατά 
τις ενδομυελικές ηλώσεις) και να γίνεται ανοικτή 
ανάταξη και οστεοσύνθεση του κατάγματος.

Σημαντικό κομμάτι της χειρουργικής αποκατάστα-
σης του κατάγματος σε μία έγκυο ασθενή αποτελεί 
η αναισθησία που πρέπει να λάβει. Το έμβρυο είναι 
εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους, όπως είναι 
η διεγχειρητική υποξαιμία ή ασφυξία, που προκαλείται 
από τη μειωμένη ροή αίματος στη μήτρα, η καταστολή 
του καρδιαγγειακού ή του κεντρικού νευρικού του συ-
στήματος, από τη διέλευση μέσω του πλακούντα του 
αναισθητικού φαρμάκου, η έκθεση σε τερατογόνα 
φάρμακα καθώς και ο πρόωρος τοκετός (Εικόνα 3).

Στις 18-22 εβδομάδες είναι εφικτή η καταγραφή 
(monitoring) του εμβρυικού ρυθμού (FHR) και από 
την 25η εβδομάδα μπορούν να παρατηρηθούν οι 
μεταβολές του. Το monitoring του εμβρύου, κατά τη 
διάρκεια του χειρουργείου, αποτελεί έναν πολύ καλό 
δείκτη της επάρκειας της μητρο-πλακουντιακής αι-
μάτωσης [15,16].

Οστεοπόρωση της κύησης και κάταγμα
Κατά τη διάρκεια της κύησης λαμβάνουν χώρα ση-

μαντικές αλλαγές στον σκελετό της γυναίκας, στο πλαί-

Εικ. 3. Επιδράσεις αναισθητικών και του χειρουργείου στην μητέρα και το έμβρυο. (Από: Rosen MA. Anesthesiology 1999; 91(4):1159-63).
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σιο της τροποποίησης του οστικού μεταβολισμού με 
αναστρέψιμο χαρακτήρα, μετά τη διακοπή της γαλου-
χίας. Η εκδήλωση οστεοπόρωσης, κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης, είναι μία σπάνια διαταραχή με ασα-
φή αιτιολογία (χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου, δευτερο-
παθής οστεοπόρωση, χαμηλά κορυφαία οστική πυκνό-
τητα, γενετική συνιστώσα). Η οστική απώλεια μπορεί 
να είναι σημαντική, με επακόλουθο την πρόκληση κα-
τάγματος με ελάχιστη βία [17]. Εμφανίζεται κυρίως στο 
3ο τρίμηνο της κύησης, καθώς φυσιολογικά υπάρχουν 
αυξημένες απαιτήσεις ασβεστίου, λόγω της ταχείας 
επιμετάλλωσης του εμβρυικού σκελετού και συνεχίζει 
μέχρι την περίοδο του απογαλακτισμού. To σχετιζόμε-
νο με την παραθορμόνη πεπτίδιο (ΡΗΤrP) παίζει επίσης 
σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση οστεοπόρωσης κατά 
την κύηση [18]. Τα ενοχλήματα από το μυοσκελετικό 
είναι κοινά κατά την εγκυμοσύνη. Η θέση και το βάρος 
της μήτρας αλλάζει το κέντρο βάρους και τη φόρτιση 
στον αξονικό σκελετό, ενώ οι ορμονικές αλλαγές οδη-
γούν σε χαλάρωση των αρθρώσεων [19]. Η πλειοψη-
φία των ενοχλημάτων αντιμετωπίζονται συντηρητικά, 
χωρίς ειδική διάγνωση. Η παρουσία επίμονου πόνου 
στο ισχίο ή στην οσφύ, η ανταλγική βάδιση, η απώλεια 
ύψους και η κύφωση θα πρέπει να θέτει την υποψία 
στο θεράποντα ιατρό για την παρουσία οστεοπόρω-
σης. Συχνότερα επηρεάζεται η κατώτερη θωρακική 
και οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, το ισχίο, 
αλλά και το γόνατο, η ποδοκνημική και το χέρι [20,21]. 
Ο έλεγχος με MRI, για την πλήρη διερεύνηση του πό-
νου, υπερτερεί της απλής ακτινογραφίας, για τους λό-
γους που αναφέρθηκαν και παραπάνω (Eικόνα 4).

Η οστεοπόρωση κατά τη διάρκεια της κύησης μπο-
ρεί να εκδηλώνεται στα πλαίσια μίας χρόνιας νόσου, 
όπως είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, η 
οικογενής οστεοπόρωση, η αρτηρίτιδα Takayasu, η 
νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet, ο υποθυρεοειδισμός, η 

ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η 
νόσος Crohn και το άσθμα [22].

Δυνητικά υποκείμενες γενετικές αιτίες θα πρέπει 
να εξετάζονται κατά τη σχετιζόμενη με την εγκυμο-
σύνη οστεοπόρωση [23].

Επίσης, έχει αναφερθεί σε διάφορες μελέτες η επα-
γόμενη από την ηπαρίνη οστεοπόρωση κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης. Η ηπαρίνη σε συνδυασμό με 
την ασπιρίνη αυξάνει τα ποσοστά γέννησης ζωντανών 
βρεφών, σε γυναίκες με επαναλαμβανόμενες αποβο-
λές και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (αντιπηκτικά 
του λύκου και αντισώματα αντικαρδιολιπίνης). Η σχε-
τιζόμενη με την ηπαρίνη οστεοπόρωση περιγράφηκε 
πρώτα από τον Griffith και τους συνεργάτες του το 
1965, ενώ από τότε, διάφορες μελέτες ανέφεραν ότι 
η μακρόχρονη θεραπεία με ηπαρίνη κατά την κύηση 
σχετίζεται με μείωση της οστικής πυκνότητας.

Σε μία μελέτη 123 γυναικών (μέση ηλικία 34 έτη), με 
ιστορικό αποβολών και θετικά τεστ για αντιφωσφολιπι-
δικά αντισώματα, χορηγήθηκε χαμηλή δόση ασπιρίνης 
(75 mg) μέχρι να γίνει (+) το τεστ κυήσεως. Η θεραπεία 
με ηπαρίνη ξεκίνησε την 7η εβδομάδα της σύλληψης. 
Κατόπιν της συγκατάθεσης των ασθενών, έγινε μέτρη-
ση της οστικής πυκνότητας (BMD), με DEXA-Lunar, την 
12η εβδομάδα της κύησης στην ΟΜΣΣ, στον αυχένα του 
μηριαίου και στο αντιβράχιο. Διαπιστώθηκε μια σημαντι-
κή μείωση της BMD στην ΟΜΣΣ (μέση μείωση 0.046 g/
cm2) και στον αυχένα του μηριαίου (0.01 g/cm2), αλλά 
καμία αλλαγή στο αντιβράχιο, σε σχέση με τον υγιή πλη-
θυσμό αναφοράς (Eικόνα 5) [24].

Η κλασσική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τον απογα-
λακτισμό, τη χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου 
και βιταμίνης D, με δυνατότητα αύξησης της οστικής 
πυκνότητας στη σπονδυλική στήλη κατά 6,2% στους 
8-18 μήνες και στο ισχίο κατά 4,1% [25]. Αν και οι βι-

Εικ. 4. (Α) Η MRI επιδεικνύει κάταγμα κόπωσης στο θόλο του αστραγάλου. (Β )Απλή ακτινογραφία της ίδιας ασθενούς. (Γ) Οστικό οίδημα 
στο κνημιαίο plateau.
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βλιογραφικές αναφορές για τη θεραπεία εξακολου-
θούν να παραμένουν λιγοστές, ωστόσο φαίνεται ότι 
έχουν χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια τα διφοσφωνικά 
και η τεριπαρατίδη [26,27]. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, η συντηρητική αντιμετώπιση είναι ανεπαρκής 
και κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση 
με τη μορφή της οστεοσύνθεσης, της αρθροπλαστι-
κής ή της κυφοπλαστικής [28-30].

Συμπέρασμα
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, διάφορες ανα-

τομικές και φυσιολογικές αλλαγές συμβαίνουν στη γυ-
ναίκα, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το 
θεράποντα ιατρό, ο οποίος με τη σειρά του καλείται να 
θεραπεύσει δύο ασθενείς, την έγκυο-καταγματία και το 
έμβρυο. Το κάταγμα συνήθως είναι αποτέλεσμα ενός 

τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα, πτώση ή και ενδο-
οικογενειακή βία. Η συνυπάρχουσα οστεοπόρωση είναι 
σπάνια και μπορεί να συνοδεύει κάποια άλλη νόσο ή 
και να αποτελεί συνέπεια της αγωγής, που ακολουθεί 
η ασθενής με κορτικοστεροειδή ή ηπαρίνη. Η πώρωση 
όμως ενός κατάγματος, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, μπορεί να παρουσιάσει αξιοσημείωτη επιτάχυνση, 
λόγω ορμονικών επιδράσεων. Η αντιμετώπιση του κα-
τάγματος απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, 
ώστε να εξασφαλισθεί το μειωμένο stress της εγκύου 
και η βιωσιμότητα του εμβρύου. Κατά τη διαγνωστική 
προσέγγιση της εγκύου με μυοσκελετικό άλγος θα πρέ-
πει να υπάρχει υψηλός δείκτης υποψίας για οστεοπό-
ρωση και τα επακόλουθα οστεοπορωτικά κατάγματα. Οι 
θεραπευτικοί αλγόριθμοι περιλαμβάνουν συμπληρώμα-
τα ασβεστίου και βιταμίνης D, φαρμακευτική αγωγή και 
χειρουργική αντιμετώπιση όπου κρίνεται απαραίτητη.

Εικ. 5. Κατανομή των αλλαγών της BMD % σε ΟΜΣΣ ,αυχένα μηριαίου και αντιβράχιο σε εγκυμονούσες που ελάμβαναν θεραπεία με 
ασπιρίνη και ηπαρίνη.
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Δενοσουμάμπη για τη θεραπεία της  
μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης
Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, X. ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΣΤ΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α «ΚΑΤ»

Περίληψη
Η δενοσουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (IgG2) έναντι του συνδέτη RANKL (πεπτίδιο που παράγεται από 
τους οστεοβλάστες) το οποίο συνδέεται με τον υποδοχέα RANK (τύπου ΙΙ διαμεμβρανική πρωτεΐνη και εκφράζεται στην επιφάνεια των 
πρόδρομων οστεοκλαστών και των ώριμων οστεοβλαστών). Η σύνδεση RANKL με τον RANK ενεργοποιεί την αλυσίδα διαφοροποίη-
σης-πολλαπλασιασμού-ωρίμανσης των οστεοκλαστών. Η δενοσουμάμπη διακόπτει τη σύνδεση αυτή και αναστέλλει την οστεοκλαστο-
γένεση και την οστική καταστροφή. Μία απλή υποδόρια δόση της δενοσουμάμπης έχει ως αποτέλεσμα μια δοσοεξαρτώμενη ταχεία 
(εντός 12 h), μεγάλη (μέχρι 84%) και σταθερή (άνω των 6 μηνών) μείωση των δεικτών οστικής απορρόφησης (Ν-τελοπεπτίδιο και 
C-τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι), καθώς και μία επακόλουθη μείωση των δεικτών οστικού σχηματισμού (οστική αλκαλική φω-
σφατάση και Ν-προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι), λόγω του αποτελέσματος της σύζευξης, που οδηγεί σε μείωση του ρυθμού 
της οστικής εναλλαγής. Μετά τη διακοπή της δενοσουμάμπης, οι οστικοί δείκτες αυξάνονται σε επίπεδα ανώτερα από αυτά της προ 
θεραπείας εντός 12 μηνών. Τα επίπεδα των οστικών δεικτών επιστρέφουν στα αρχικά επίπεδα (baseline), κατά το δεύτερο έτος της 
διακοπής, ακόμη και χωρίς περαιτέρω θεραπεία. Η δενοσουμάμπη χορηγείται για τη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρω-
σης, υποδορίως σε δόση 60mg, μία φορά κάθε 6 μήνες και σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους, σε δόση 120 mg κάθε 4 εβδομάδες. 
Δεδομένα από τη μελέτη Freedom (φάση ΙΙΙ), της επίδρασης της δενοσουμάμπης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση, 
έδειξαν σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας (BMD) στην ΟΜΣΣ, του ισχίου και του περιφερικού τμήματος της κερκίδας. Η 
δενοσουμάμπη είναι ένας εναλλακτικός τρόπος θεραπείας της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, εξαιρετικά αποτελεσματικός, 
ασφαλής και με θετικό δείκτη κόστους αποτελεσματικότητας. 

Λέξεις κλειδιά: Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, Δενοσουμάμπη, Συνδέτης αντι-RANK, Κατάγματα, Οστικοί δείκτες

Denosumab for the treatment of postmenopausal 
osteoporosis
C. KYRIAKOPOULOS, CH. TSAKIROPOULOS, A. KOSTAKOS
6th Orthop. Depart. General Hospital KAT of Athens

Summary
Denosumab is a fully human monoclonal antibody (IgG2) against RANKL (peptide produced by osteoblasts), which binds to its 
receptor RANK (type II transmembrane protein that is expressed on the surface of osteoclast precursors and mature osteoblasts). 
The binding of RANKL to RANK activates the chain differentiation-proliferation-maturation of osteoclasts. The denosumab interrupts 
the binding and inhibits osteoclastogenesis and bone destruction. A single subcutaneous dose of denosumab results in a dose 
dependent rapid (within 12 h), large (up to 84%) and stable (over 6 months) reduce markers of bone resorption (N-telopeptide 
and C-telopeptide of type I collagen) and a subsequent reduction in bone formation markers (bone alkaline phosphatase and 
N-propeptide of procollagen type I), due to the effect of the coupling, which leads to a reduction in the rate of bone turnover. 
After stop the treatment of denosumab, bone markers are increased to levels higher than those of the baseline within 12 months. 
The levels of bone markers returned to baseline levels (baseline) during the second year of interruption, even without further 
treatment. The denosumab administered for the treatment of postmenopausal osteoporosis, subcutaneous dose of 60mg, once 
every 6 months, and in patients with solid tumors, at a dose of 120 mg every 4 weeks. Data from the study Freedom (phase III), 
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Εισαγωγή
Η δενοσουμάμπη, αποτελεί μία νέα θεραπευτική 

επιλογή για τη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. 
Αποτελεί ένα πλήρες, ανθρώπινο, μονοκλωνικό αντί-
σωμα (IgG2) έναντι του συνδέτη RANKL (πεπτίδιο που 
παράγεται από τους οστεοβλάστες), το οποίο συνδέ-
εται με τον υποδοχέα RANK (τύπου ΙΙ διαμεμβρανική 
πρωτεΐνη που εκφράζεται στην επιφάνεια των προο-
στεοκλαστών και των ώριμων οστεοκλαστών). Η σύν-
δεση RANKL με τον RANK ενεργοποιεί την αλυσίδα 
διαφοροποίησης-πολλαπλασιασμού-ωρίμανσης των 
οστεοκλαστών [1].

Το πεπτίδιο RANK-L είναι ένας ενεργοποιητής 
του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κάππα-Β 
συνδέτη, μία γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται από 
τους οστεοβλάστες και κωδικοποιείται γενικά από το 
γονίδιο TNFSF 11. Το πεπτίδιο RANK-L και η οστε-
οπροτεγερίνη (ΟΡG) είναι μοριακοί ανταγωνιστές, 
οι οποίοι είτε αυξάνονται, είτε μειώνονται κάτω από 
την επιρροή του βιολογικού συστημικού ελέγχου. 
Για παράδειγμα, σε καταστάσεις ανεπάρκειας οι-
στρογόνων, παρατηρείται αύξηση στην έκφραση 
του RANK-L (παράγεται περισσότερο RANK-L). Όταν 
η συγκέντρωση RANK-L, στο μικροπεριβάλλον του 
οστικού μυελού, υπερβαίνει τη συγκέντρωση της 
ΟΡG, τότε περισσότερο RANK-L μπορεί να συνδε-
θεί με τον υποδοχέα του στον οστεοκλάστη RANK. 
Όταν συμβαίνει η σύνδεση RANK-RANKL παρατη-
ρείται αύξηση στη διαφοροποίηση και τη δραστηριό-
τητα των οστεοκλαστών, με αποτέλεσμα την αύξηση 
της οστικής απορρόφησης. Εάν η συγκέντρωση της 
ΟΡG, που παράγεται από τους οστεοβλάστες, είναι 
μεγαλύτερη της συγκέντρωσης του RANKL, τότε 
λιγότερο RANK-L συνδέεται με τον υποδοχέα των 
οστεοκλαστών και έτσι παρατηρείται περισσότερο 
αναστολή της διαφοροποίησης των οστεοκλαστών 
και της δραστηριότητάς τους, με συνέπεια τη λιγό-

τερη οστική απορρόφηση. Για αυτό το λόγο, η ισορ-
ροπία μεταξύ των οστεοβλαστών και των πεπτιδίων 
RANK-L και ΟΡG είναι καθοριστικός παράγοντας για 
τη ρύθμιση του εσωτερικού οστικού μικροπεριβάλλο-
ντος και της διαδικασίας της οστικής ανακατασκευής 
[1,2]. Η δενοσουμάμπη έλαβε έγκριση από την Αμε-
ρικάνικη Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) 
τον Ιούνιο του 2010, για χρήση σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες με κίνδυνο οστεοπόρωσης, με την 
εμπορική ονομασία Prolia και το Νοέμβριο του 2010, 
με την εμπορική ονομασία XGEVA, για πρόληψη του 
ανθρώπινου σκελετού, σε ασθενείς με οστικές μετα-
στάσεις, από συμπαγείς όγκους [3- 5].

Φαρμακοδυναμική
Η δενοσουμάμπη συνδέεται με το πεπτίδιο RANKL 

με υψηλή ειδικότητα και συγγένεια (Kd αντίστοιχα 
10-12 Μ) [6]. Δεν συνδέεται με άλλα μέλη της οικογέ-
νειας TNF (παράγοντας νέκρωσης όγκου), συμπερι-
λαμβανομένου τους TNFa και TNFb, TNF συνδέτη, 
που επάγει τον TNF και σχετίζεται με την απόπτωση 
(TRAIL) ή το συνδέτη CD40 [6].

Η δράση της δενοσουμάμπης χαρακτηρίζεται 
κυρίως ως αντιαπορροφητική. Μία απλή υποδόρια 
δόση της δενοσουμάμπης έχει ως αποτέλεσμα μια 
δοσοεξαρτώμενη ταχεία (εντός 12 h), μεγάλη (μέ-
χρι 84%) και σταθερή (άνω των 6 μηνών) μείωση 
των δεικτών οστικής απορρόφησης (Ν-τελοπεπτίδιο 
και C-τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι), κα-
θώς και μία επακόλουθη μείωση των δεικτών οστι-
κού σχηματισμού (οστική αλκαλική φωσφατάση και 
Ν-προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι), λόγω 
του αποτελέσματος της σύζευξης, που οδηγεί σε μεί-
ωση του ρυθμού της οστικής εναλλαγής [7-9].

Μειώσεις στο οστικό κλάσμα της αλκαλικής φω-
σφατάσης συμβαίνουν αργότερα και είναι λιγότερο 
έντονες από ότι για το Ν-τελοπεπτίδιο [7]. Οι μειώσεις 

the effect of denosumab in postmenopausal women with osteoporosis, showed a significant increase in bone mineral density 
(BMD) in the lumbar spine, hip and distal radius. The mean (average) increase in lumbar spine BMD ranged from 3 to 5.3% at 
12 months, 6.5-7.7% at 24 months and 5.2 to 6.7% at 36 months. The average increase in BMD at the distal radius was 1.1-
1.3% at 12 months and 0.3% -1.4% at 24 months, compared with a 2.1% decrease in the placebo treatment group. The study 
Freedom (phase III) showed reduction in the relative risk of new vertebral fracture, new hip fracture and non-vertebral fractures by 
68%, 40% and 20%, compared with placebo at 36 months. Denosumab appears to be a highly effective, safe and cost-effective 
alternative therapy for postmenopausal osteoporosis.

Keywords: Postmenopausal osteoporosis, Denosumab, anti-Rank ligand, Fractures, Bone markers
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είναι μέγιστες στους τρείς μήνες (70-90%, για απορ-
ρόφηση 55-75% για τους δείκτες σχηματισμού) και 
παραμένουν για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η 
θεραπεία [10,11]. Μετά τη διακοπή της δενοσουμά-
μπης, οι οστικοί δείκτες αυξάνονται σε επίπεδα ανώ-
τερα από αυτά της προ θεραπείας, εντός 12 μηνών 
[11-13]. Τα επίπεδα των οστικών δεικτών επιστρέφουν 
στα αρχικά επίπεδα (baseline) κατά το δεύτερο έτος 
της διακοπής, ακόμη και χωρίς περαιτέρω θεραπεία 
[13]. Η επάνοδος των τιμών των οστικών δεικτών σε 
επίπεδα πάνω από τα αρχικά (baseline), μετά τη διακο-
πή της δενοσουμάμπης, είναι παρόμοια με αυτή που 
παρατηρείται μετά τη διακοπή θεραπείας με οιστρογό-
να, παρόλο που η επάνοδος συμβαίνει νωρίτερα συ-
γκριτικά με τη δενοσουμάμπη. Η συνέπεια αυτού του 
αποτελέσματος στις κλινικές εκβάσεις δεν είναι σα-
φής. Διαφορές στις μειώσεις της συγκέντρωσης του 
C-τελοπεπτιδίου στον ορό έχουν παρατηρηθεί μεταξύ 
δενοσουμάμπης και αλενδρονάτης, το οποίο πιθανόν 
να οφείλεται στους διαφορετικούς μηχανισμούς, με 
τους οποίους οι δύο παράγοντες αναστέλλουν την 
οστική απορρόφηση [8,9].

Μετά την ενέσιμη χορήγηση της δενοσουμάμπης, 
τα επίπεδα της αλβουμίνης και του ασβεστίου στον 
ορό μειώνονται με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η μεί-
ωση γίνεται νωρίς, αλλά είναι μέτρια (δεν υπερβαί-
νει το 10%). Τα επίπεδα του φωσφόρου στον ορό 
επίσης μειώνονται με ένα τρόπο παρόμοιο με εκείνο 
το ασβεστίου, λόγω της αντιαπορροφητικής δράσης 
της δενοσουμάμπης. Τα ακέραια επίπεδα της πα-
ραθορμόνης αυξάνονται έως και τρείς φορές, μετά 
από μερικές ημέρες και σιγά-σιγά επιστρέφουν στις 
αρχικές τιμές, μετά από αρκετούς μήνες [7,10].

Βασικές επιστήμες και φαρμακοκινητική 
για τη δενοσουμάμπη

H φαρμακοκινητική της υποδόριας χορηγούμενης 
δενοσουμάμπης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
είναι μη «γραμμική» με τη δόση και λόγω αυτού του 
γεγονότος, ο μέσος χρόνος παραμονής στο ορό του 
αίματος αυξάνεται με τη δόση από 12 σε 46 ημέρες 
[7,14]. Η μη γραμμικότητα της δενοσουμάμπης σε 
επίπεδο φαρμακοκινητικής πιθανόν να οφείλεται στη 
σύνδεση του RANKL (RANKL-binding) [15]. Ειδικότε-
ρα, τρείς διακριτές φάσεις έχουν παρατηρηθεί [7]. Η 
πρώτη είναι μία μακράς διάρκειας φάση απορρόφη-
σης, η οποία οδηγεί σε μέγιστη συγκέντρωση (Cmax) 
σε 5 με 21 ημέρες μετά τη χορήγηση, με τη Cmax 

να αυξάνεται δυσανάλογα (2-6 φορές μεγαλύτερη) 
με την αύξηση της δόσης, και να επιτυγχάνεται σε 
περίπου 10 ημέρες, σε δόση 60 mg [16]. 

Η δεύτερη φάση είναι μιας μακράς διάρκειας 
«β-φάση», που χαρακτηρίζεται από δοσοεξαρτώμε-
νες αυξήσεις στην ημίσεια ζωή, σε ένα μέγιστο 32 
ημερών, με το χρόνο ημίσειας ζωής, σε δόση 60mg 
υποδορίως της δενοσουμάμπης, να είναι περίπου 
25-32 ημέρες [16]. Η τρίτη φάση είναι μια ταχεία, 
τελική φάση, εμφανής σε συγκεντρώσεις <1000 ng/
ml, με μία δοσοεξαρτώμενη αύξηση στο χρόνο ημί-
σειας ζωής, από 5 σε 10 ημέρες. Η βιοδιαθεσιμότητα 
της δενοσουμάμπης, μετά από υποδόρια χορήγηση, 
έχει αναφερθεί ότι είναι 61-64% [με k(a) 0,00883h-
1]. Το επίπεδο αναφοράς για το RANK-L (baseline), 
το επίπεδο «ισορροπίας» (quasi-steady-state) και 
το χρονικό εύρος αποδόμησης RANK-L (RANKL-
degradation) προσδιορίστηκαν στις κάτωθι τιμές 614 
ng/ml, 136 ng/ml και 0,00148h-1, αντίστοιχα [15].

Μελέτες άλλων μονοκλωνικών αντισωμάτων δεί-
χνουν ότι η απορρόφηση είναι πιθανόν να προκαλεί-
ται από το λεμφικό σύστημα και η κάθαρση μπορεί να 
συμβεί, μέσω του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, 
αφού δεν φαίνεται να διηθούνται ή να απεκκρίνονται 
από τα νεφρά [17,18]. Ο κεντρικός όγκος κατανομής 
και η γραμμική κάθαρση είναι 2,49 L/66 Kg και 3,06 
mL/hour/66Kg, αντίστοιχα [15].

Συμπερασματικά, η οστεοκλαστική δραστηριότη-
τα καταστέλλεται, ενώ η δενοσουμάμπη είναι εντός 
κυκλοφορίας και αυτό για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, ανάλογα με το φαρμακοκινητικό της προ-
φίλ. Ωστόσο, η επίδραση αυτή είναι αναστρέψιμη, 
όπως υποδεικνύεται και από την επιστροφή των επι-
πέδων του Ν-τελοπεπτιδίου στην αρχική τους τιμή 
(baseline), όταν η δενοσουμάμπη αποβάλλεται από 
την κυκλοφορία [7,10,19]. 

Η αποτελεσματικότητα της δενοσουμάμπης 
στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
Α. Προκλινικές μελέτες

Οι προκλινικές μελέτες, που αξιολογούν το ρόλο 
του άξονα RANKL/OPG/RANK στα οστά, έδειξαν 
ότι: α) το RANKL επηρεάζει τους οστεοκλάστες στον 
κυτταρικό σχηματισμό, σε καλλιέργειες κυττάρων 
[20], β) η γενετικά ανασυνδυασμένη οστεοπροτε-
γερίνη αναστέλλει τη διαφοροποίηση στους οστεο-
κλάστες με ένα δοσοεξαρτώμενο τρόπο [21], γ) οι 
οστεοτροπικές (osteotropic) ορμόνες και οι κυτοκί-
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νες ρυθμίζουν το RANKL και την έκφραση της οστε-
οπροτεγερίνης σε ανθρώπινες, προερχόμενες από 
οστεοβλάστες, κυτταρικές σειρές [22]. Τα μοντέλα 
ποντικιού Knock-out αναπτύσσουν οστεοπόρωση και 
αυξημένη ευθραυστότητα - κατάγματα [23], καθώς 
επίσης και τα RANKL και RANK ποντίκια Knock-out 
έχουν οστεοπέτρωση, με ολική απουσία οστεοκλα-
στών [24-27]. Γενικότερα, με βάση τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι η 
δενοσουμάμπη αναστέλλει την οστική απορρόφηση 
και αυξάνει την οστική πυκνότητα σε σχετικές έρευ-
νες σε Knock-out ποντίκια, καθώς επίσης βελτιώνει 
τις εμβιομηχανικές παραμέτρους, σχετικά με την 
οστική ισχύ [23,25,28,29].

Β. Κλινικές μελέτες

Η υποδόρια χορήγηση της δενοσουμάμπης κάθε 
6 μήνες, έχει οδηγήσει σε ταχύτατες και αξιόλογες 
μειώσεις των δεικτών οστικής εναλλαγής, οι οποίες 
είναι τουλάχιστον συγκρίσιμες με τα πιο ισχυρά δι-
φωσφονικά και παραμένουν για όσο χρονικό διάστη-
μα συνεχίζεται η θεραπεία. Αυτές οι μειώσεις έχουν 
ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της οστικής πυ-
κνότητας και στο φλοιώδες αλλά και στο σπογγώδες 
οστούν, με συνέπεια τη μείωση του κινδύνου κατάγ-
ματος [30,31].

Ειδικότερα, η οστική πυκνότητα συνεχίζει να αυ-
ξάνεται όσο συνεχίζεται η θεραπεία για τουλάχιστον 
5-6 έτη [11,30]. Δεδομένα από τη μελέτη Freedom 
(Fracture Reduction Evaluation of Δενοσουμάμπη in 
Osteoporosis every 6 Months) με τριετής (φάση ΙΙΙ) 
μελέτη της επίδρασης της δενοσουμάμπης σε μετεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση, έδειξαν 
σημαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας (BMD) στην 
ΟΜΣΣ, του ισχίου και του περιφερικού τμήματος της 
κερκίδας [31]. Ο Μ.Ο αύξησης της BMD στην ΟΜΣΣ 
κυμάνθηκε μεταξύ 3-5,3% στους 12 μήνες, 6,5-7,7% 
στους 24 μήνες και 5,2-6,7% στους 36 μήνες [31]. Ο 
Μ.Ο αύξησης της BMD στο περιφερικό άκρο της κερ-
κίδας ήταν 1,1-1,3% στους 12 μήνες και 0,3%-1,4% 
στους 24 μήνες, σε σύγκριση με 2,1% μείωση στην 
ομάδα χορήγησης placebo [9,30,32,33].

Αυτές οι αυξήσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες 
κατά την απευθείας σύγκριση με αυτές που επιτυγ-
χάνονται με την αλενδρονάτη και τουλάχιστον πα-
ρόμοια τα αποτελέσματα, σε σύγκριση εμμέσως με 
εκείνα που επιτυγχάνονται με άλλα διφωσφονικά 
[34]. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της μελέ-

της Freedom, κατά τη διάρκεια του 4ου και 5ου έτους 
θεραπείας, διαπιστώθηκε περαιτέρω αύξηση της 
BMD 1,9% και 1,6% αντίστοιχα στην ΟΜΣΣ, 0,8% 
και 0,6% αντίστοιχα στο ισχίο (total), 0,9% και 0,4% 
αντίστοιχα στο μηριαίο αυχένα ή 0,6% και - 0,3% 
αντίστοιχα στο περιφερειακό άκρο της κερκίδας [30]. 
Η συνολική αύξηση της BMD, μετά από 5 έτη συνε-
χούς θεραπείας, έφτασε στο 13,7% στην ΟΜΣΣ, 7% 
στο ισχίο (total) 6,1% στο μηριαίο αυχένα και 2,3% 
στο περιφερειακό άκρο κερκίδας [30]. Διακοπή της 
χορήγησης δενοσουμάμπης οδηγεί σε απώλεια της 
κερδισμένης αύξησης της ΒΜD και στις δύο φάσεις, 
φάση ΙΙΙΙ [33] και φάση ΙΙ [12], με την ΒΜD στη Σ.Σ. 
και στο ισχίο (total), να επιστρέφει στα προ θεραπεί-
ας επίπεδα, εντός 12 μηνών από τη διακοπή. Παρα-
δόξως στη φάση ΙΙ της μελέτης, η ΒΜD παρέμεινε 
κάτω από την αρχική τιμή (baseline) για περισσότε-
ρα από 12 μήνες σε αυτούς που παρέμειναν εκτός 
θεραπείας και στη συνέχεια επέστρεψε στα αρχικά 
επίπεδα σε 36-48 μήνες, χωρίς επιπλέον φάρμακα. 
Σε αντίθεση μετά από ένα χρόνο, μετά από επαναχο-
ρήγηση δενοσουμάμπης (12 μήνες μετά τη διακοπή) 
η ΒΜD αυξήθηκε πάλι και ταχύτερα από την πρώτη 
φορά, τόσο στην Σ.Σ. όσο και στο ισχίο, σε επίπεδα 
συγκρίσιμα με εκείνα που επιτεύχθηκαν, μετά τους 
πρώτους 24 μήνες θεραπείας [33].

Στη μελέτη Freedom, παρατηρήθηκε μία σημαντι-
κή μείωση τόσο των σπονδυλικών, όσο και των μη 
σπονδυλικών καταγμάτων, τουλάχιστον ίση με αυτές 
που επιτεύχθηκε με τα διφωσφονικά [31]. Πιο συγκε-
κριμένα, έχει αναφερθεί μείωση 68% για νέα σπον-
δυλικά κατάγματα, 20% για νέα μη σπονδυλικά κα-
τάγματα και 40% για κατάγματα ισχίου, σε σύγκριση 
με το χορηγούμενο φάρμακο placebo στους 36 μή-
νες. Στα δύο επιπλέον έτη της χρονικής επέκτασης 
της μελέτης Freedom, τα ποσοστά εμφάνισης καταγ-
μάτων παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και κάτω από 
αυτά, που παρατηρήθηκαν στο κύριο τμήμα της με-
λέτης, με τη χορήγηση του φαρμάκου placebo.

Σε σχετικά πρόσφατη μετανάλυση, η δενοσουμάμπη 
σχετίστηκε με ποσοστά πιθανοτήτων 0,33, 0,50, και 0,74 
για Σ.Σ., ισχίο και μη σπονδυλικά κατάγματα αντίστοιχα, 
σε σύγκριση με χορήγηση placebo [35]. Η μείωση του 
κινδύνου κατάγματος, μετά τη χορήγηση δενοσουμά-
μπης, έχει αναφερθεί ότι είναι ανεξάρτητη της ηλικίας, 
προηγούμενου κατάγματος, οικογενειακού ιστορικού 
κατάγματος στο ισχίο, της αρχικής τιμής αναφοράς 
(baseline) της ΒMD στον αυχένα του μηριαίου ή οποιασ-
δήποτε αιτίας δευτερογενούς οστεοπόρωσης [36]. Πα-
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ράλληλα είναι μεγαλύτερη στις περιπτώσεις με μέτριο ή 
υψηλό κίνδυνο κατάγματος, σύμφωνα με μέτρηση του 
FRAX [36]. Από την άλλη πλευρά, σε μια άλλη ανάλυση 
μελέτης στον ίδιο τον πληθυσμό, η μείωση του κινδύνου 
των μη σπονδυλικών καταγμάτων ήταν στατιστικά σημα-
ντική μόνο σε γυναίκες που η baseline στον αυχένα του 
μηριαίου οστού για την ΒMD ήταν Τ-Score <-2,5 ή ίσο 
με -2,5, αλλά όχι στις γυναίκες με Τ-Score >-2,5 [37,38].

Ένας χαμηλός δείκτης μάζας σώματος (body 
mass index) έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη απο-
τελεσματικότητα της δενοσουμάμπης και αυτό θα 
μπορούσε να αποδοθεί στα χαμηλότερα επίπεδα 
οιστραδιόλης, που παρατηρήθηκαν σε γυναίκες με 
χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος, το οποίο είχε ως 
αποτέλεσμα ένα υψηλότερο οστικό μεταβολισμό και 
κίνδυνο κατάγματος.

Ένας άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι η αναλογι-
κά μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων ανά χιλιόγραμμο 
και ως εκ τούτου μεγαλύτερη ιστική έκθεση σε δενο-
σουμάμπη, σε ασθενείς με χαμηλότερη δείκτη μάζας 
σώματος. Ωστόσο, αυτό είναι απίθανο, δεδομένου ότι 
η φαρμακοκινητική της δενοσουμάμπης δεν επηρεά-
ζεται σημαντικά από το σωματικό βάρος, όπως αποδει-
κνύεται από τη συνεπή φαρμακοδυναμική δράση του, 
σε ένα ευρύ φάσμα βαρών [36]. Επιπλέον, η δενοσου-
μάμπη είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με μειωμένη 
νεφρική λειτουργία [39]. Πιο συγκεκριμένα, το μέγε-
θος της μείωσης του κινδύνου κατάγματος και της αύ-
ξησης ταυτόχρονα της ΒMD στην Σ.Σ. και το ισχίο, που 
συνδέεται με τη χορήγηση της δενοσουμάμπης, φαί-
νεται ανεπηρέαστο από το επίπεδο της νεφρικής λει-
τουργίας, ακόμη και σε ασθενείς με μέτρια έως σοβα-
ρή μείωση στο ρυθμό της σπειραματικής διήθησης. Σε 
μια «post hoc” ανάλυση, της φάσης ΙΙ της μελέτης για 
τη δενοσουμάμπη, παρατηρήθηκαν βελτιωμένες μη-
χανικές ιδιότητες στο εγγύς μηριαίο οστό, σε σύγκριση 
με εικονικό φάρμακο (placebo), εντός 12 με 24 μηνών 
θεραπείας με δενοσουμάμπη, με τη χρήση λογισμικού 
ανάλυσης γεωμετρικών παραμέτρων και δεικτών αντο-
χής [39]. Ακόμη και όταν συγκρίνεται απευθείας με την 
αλενδρονάτη, οι επιδράσεις της δενοσουμάμπης ήταν 
μεγαλύτερες κατά τη διατροχαντήρια και διαφυσιακή 
ανατομική περιοχή του μηριαίου οστού [10,40]. 

Μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ανεκτικότητα 
της δενοσουμάμπης

Η δενοσουμάμπη είναι λογικά ασφαλής για όλες 
τις υποομάδες των ασθενών με μετεμμηνοπαυσια-

κή οστεοπόρωση, με εξαίρεση εκείνων με ηπατική ή 
σταδίου 5 νεφρική ανεπάρκεια. Οι όποιες ανησυχίες 
υπάρχουν σχετικά με την ασφάλεια του φαρμάκου 
ταξινομούνται σε δύο ομάδες, σε μία που έχει πα-
θοφυσιολογική βάση, δηλαδή περιλαμβάνει αυτές 
που σχετίζονται με τη μη βέλτιστη «εξειδίκευση» του 
ιστού (αλλιώς, μη ικανοποιητική εκλεκτική δράση 
στα οστά) και αναφέρονται σε ανησυχίες σχετικά με 
αυξημένο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων, καρκίνου 
(συμπεριλαμβανομένου και του μαστού), εκζέματος, 
δερματολογικών αντιδράσεων και αγγειακών αποτι-
τανώσεων, καθώς και σε εκείνες που σχετίζονται με 
την «υπερβολική» επίδραση στον οστίτη ιστό, δηλα-
δή με την υπερκαταστολή της ανακατασκευής του 
οστού, με υπασβεστιαιμία, με μειωμένη ή καθυστε-
ρημένη πώρωση του κατάγματος και οστεονέκρω-
ση της γνάθου. Σε τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες 
με εικονικό φάρμακο μελέτες, που συνέκριναν τη 
δενοσουμάμπη με το εικονικό φάρμακο (placebo), 
έχουν αναφερθεί στην ομάδα της δενοσουμάμπης 
αριθμητικά περισσότερες περιπτώσεις νεοπλασιών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του μαστού, των ωο-
θηκών και του γαστρεντερικού σωλήνα, σε σύγκρι-
ση με το εικονικό φάρμακο (placebo), [1,9% έναντι 
0%, 2,4% έναντι 0,6%, 4,8% έναντι 4,2% Freedom] 
[31-33]. Ωστόσο, μετά-αναλύσεις τυχαιοποιημένων, 
ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο δοκιμές, δεν κα-
τάφεραν να ανιχνεύσουν μια στατιστικά σημαντική 
διαφορά [34,41]. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι η 
υπερχοληστερολαιμία (καθιερωμένος παράγοντας 
κινδύνου για αθηροσκλήρωση και αγγειακή αποτι-
τάνωση) αναφέρθηκε ως ανεπιθύμητη ενέργεια στο 
7,2% των ασθενών που ελάμβαναν δενοσουμάμπη, 
στη μελέτη Freedom [10]. 

Δενοσουμάμπη και θεραπεία οστεοπόρωσης
Η αντιαπορροφητική δράση της δενοσουμάμπης 

και η αντικαταγματική του αποτελεσματικότητα, για 
όλα τα σημεία του σκελετού, έχει συγκριθεί και εί-
ναι παρόμοια με εκείνη του ζολενδρονικού οξέος. 
Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η 
δενοσουμάμπη, ως πρώτης γραμμής αντιαπορρο-
φητική θεραπεία, σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, 
με σοβαρή οστεοπόρωση. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι 
οι περισσότεροι ασθενείς με σοβαρή οστεοπόρωση 
ήδη να έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με άλλο αντι-
απορροφητικό παράγοντα, με άμεση συνέπεια η δε-
νοσουμάμπη να μπορεί να αποτελέσει το φάρμακο 
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εκλογής, σε περίπτωση αποτυχίας της προηγηθείσας 
φαρμακευτικής αγωγής. Επιπλέον, η δενοσουμάμπη 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ως εναλλακτική 
θεραπευτική επιλογή, σε ασθενείς με δυσανεξία από 
του στόματος διφωσφονικά. Επιπρόσθετα, λόγω του 
ότι η οστεοπόρωση είναι μία χρόνια πάθηση, καθώς 
και η παρατεταμένη χορήγηση διφωσφονικών έχει 
εγείρει ανησυχίες, σχετικά με τις σπάνιες, αλλά σο-
βαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες, που περιορίζουν 
την ασφαλή χρήση τους σε 5-10 χρόνια, η δενοσου-
μάμπη αποτελεί μία εναλλακτική λύση, με τη δυνατό-
τητα για πιο παρατεταμένη χορήγηση συγκριτικά με 
τα διφωσφονικά. Τέλος, δεδομένου της αντιαπορ-
ροφητικής δράσης της παραθορμόνης, (teriparatide 
[PΤH1-34, ή πλήρους μήκους PTH 1-84]) που μπορεί 
να συμβάλει στη διατήρηση ή την αύξηση της ΒΜD, 
η δενοσουμάμπη μπορεί να επιλεγεί για συνέχιση 

της θεραπείας, μετά από χορήγηση της συνθετικής 
παραθυρεοειδικής ορμόνης [42]. Η σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας της δενοσουμάμπης είναι 
θετική, ιδιαίτερα σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο κα-
τάγματος ή με χαμηλό επίπεδο ανοχής στις από του 
στόματος θεραπείες. Σε υψηλό επίπεδο βρίσκεται 
η συμμόρφωση των ασθενών και η συμβατότητα με 
άλλες θεραπείες, που χορηγούνται παράλληλα για 
άλλα νοσήματα. Όμως, λόγω έλλειψης δεδομένων 
φαρμακοεπαγρ ύπνισης για τη δενοσουμάμπη, κα-
θώς και της σχετικά πρόσφατης κυκλοφορίας αυτής, 
θα ήταν συνετό να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή 
για ανεπιθύμητες ενέργειες, που σχετίζονται με πι-
θανή επίδραση της αναστολής του RANKL στους 
ιστούς, εκτός του οστίτη ιστού, καθώς και εκείνων 
που σχετίζονται με την υπερκαταστολή του οστικού 
μεταβολισμού [10,43].
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σειρά. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απαραίτητες βιβλιογραφι-
κές παραπομπές που θα αναφέρονται στο κείμενο. Όταν σε ένα ση-
μείο του κειμένου χρειάζονται πολλές παραπομπές, τότε αναφέρο-
νται 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 συγγρα-

φέα, 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 βιβλιογρα-
φία 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, σύ-
ντομη λεζάντα, ώστε για την κατανόησή τους να μην είναι απαραί-
τητη η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο.

Εικόνες (σχήματα, φωτογραφίες): Τα σχήματα (σχεδιαγράμ-
ματα) πρέπει να γίνονται σε ριζόχαρτο με σινική μελάνη ή ραπι-
ντογράφο. 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 υπο-
βληθεί στη Σύνταξη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για τη δη-
μοσίευση 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 δακτυλογραφού-
νται 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 απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί σε χρήση. 
Αν ο Ελληνικός όρος θεωρηθεί αδόκιμος μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί 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.

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 πα-
θολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των Μετα-
βολικών 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. Μεταφράζο-
νται 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 ενδιαφέρου-
σες 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 δακτυλο-
γραφημένα 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 πρέ-
πει 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 βιβλιο-
γραφικές παραπομπές στο κείμενο θα τοποθετούνται με αριθμητική 

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι
Τηλ./FAX: 210-6128606

E-mail: eemmo@otenet.gr
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