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Παρακολούθηση της θεραπείας της οστεο-
πόρωσης. Βασικές αρχές και κλινική πράξη
Σ. ΣΙΟΎΤΗΣ, Ε. ΜΗΤΣΙΟΚΆΠΆ, Ά.Φ. ΜΆΎΡΟΓΕΝΗΣ, Κ. ΣΤΆΘΟΠΟΎΛΟΣ
Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Ο ιδανικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής θεραπείας της οστεοπόρωσης είναι η σύγκριση του κινδύνου κα-
τάγματος πριν και μετά από τη θεραπεία. Ωστόσο, δεν είναι σαφείς οι μέθοδοι παρακολούθησης της θεραπείας της οστεοπόρωσης. 
Ακόμα και όταν λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι αλγόριθμοι του κινδύνου κατάγματος όπως το FRAX, οι αλγόριθμοι αυτοί δεν 
είναι τεκμηριωμένοι για να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της θεραπείας. Οι περισσότεροι ερευνητές προτείνουν η πα-
ρακολούθηση της θεραπείας θα πρέπει να στοχεύει στην εκτίμηση των παραμέτρων οστικής ισχύος που είναι συνήθως εύκολο να 
αξιολογηθούν κατά την κλινική εξέταση πριν και μετά από τη θεραπεία. Η ιδανική από αυτές τις παραμέτρους είναι η BMD, όπως 
αυτή μετράται με τη μέθοδο DEXA. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, ορισμένοι ερευνητές προτείνουν τους 
δείκτες οστικού μεταβολισμού. Είναι κατανοητό πως οι δύο αυτές προσεγγίσεις βοηθούν, καθώς η BMD μπορεί να θεωρηθεί δείκτης 
της οστικής ισχύος, ενώ οι ΒΤΜs μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση στη θεραπεία. Ωστόσο, η παρακολού-
θηση της θεραπείας θα πρέπει να ενσωματώνει περισσότερες πληροφορίες για να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία του κινδύνου 
κατάγματος. Η παρούσα εργασία είναι μία ανασκόπηση των μεθόδων αξιολόγησης της θεραπείας της οστεοπόρωσης στην κλινική 
πράξη και παρουσιάζει επιπλέον τεχνικές που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για το σκοπό αυτό.

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, DEXA, Δείκτες οστικού μεταβολισμού, Ποσοτική υπολογιστική τομογραφία, FRAX,  
Περιφερική ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (pQCT), Ποσοτικός υπέρηχος (QUS)

Monitoring of osteoporosis treatment. 
Guidelines and practice
S. SIOUTIS, E. MITSIOKAPA, A.F. MAVROGENIS, K. STATHOPOULOS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

Summary
The ideal method of monitoring drug therapy of osteoporosis is to compare the individual’s pretreatment fracture risk with the 
fracture risk after one or more years of therapy. However, the optimal methods for the monitoring of osteoporosis are unclear. 
Even when specific fracture risk algorithms are considered, such as FRAX, they can only be used to estimate fracture risk before 
the commencement of therapy and are not approved for the monitoring of therapy. Most authors suggest that monitoring of 
therapy should target the pre- and posttreatment evaluation of parameters of bone strength that are usually easily accessible 
in the clinical setting. It has been suggested that the best available of these parameters is the bone mineral density (BMD) as 
measured by dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA). To assess response to treatment, some authors also recommend the 
use of bone turnover markers (BTMs). Both of these approaches are helpful, since BMD can be considered a surrogate of bone 
strength, while BTMs can signal an individual’s response to therapy. However, monitoring of therapy should incorporate more 
information that would capture more elements of fracture risk. This article reviews the approaches to monitor the efficacy of 
osteoporosis therapy and discusses novel methods that could be useful in this respect.

Keywords: Osteoporosis, Dual-energy x-ray absorptiometry, Bone turnover markers, Quantitative computed tomography, FRAX,  
Peripheral quantitative computed tomography (pQCT), Quantitative ultrasound (QUS)
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Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση αποτελεί παγκοσμίως ένα μεί-

ζον πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας διότι σχετίζεται 
με αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και κόστος 
λόγω των επιπλοκών της, δηλαδή των καταγμάτων 
ευθραυστότητας του σκελετού. Το 2006 υπολογίστη-
κε πως ο συνολικός αριθμός καταγμάτων ευθραυ-
στότητας σε άνδρες και σε γυναίκες στην Ευρώπη 
ήταν 2,7 εκατομμύρια, τα οποία οδήγησαν σε κόστος 
36 δισεκατομμυρίων ευρώ [1]. Μία αντίστοιχη εκτί-
μηση του 2010 αύξησε το συγκεκριμένο κόστος σε 
38,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες 
[2,3]. Στις ΗΠΑ τα σχετιζόμενα με την οστεοπόρω-
ση κατάγματα οδήγησαν σε 432.000 εισαγωγές στο 
νοσοκομείο, σε περίπου 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις 
στα τακτικά ιατρεία και σε περίπου 180.000 επισκέ-
ψεις νοσηλευτών στα σπίτια ασθενών. Το σχετικό 
υπολογιζόμενο κόστος για το Σύστημα Υγείας των 
ΗΠΑ για το 2005 ήταν 17 δισεκατομμύρια δολλάρια 
[4].Για να ανταπεξέλθουν στο σημαντικό «κόστος» 
της ασθένειας θα πρέπει οι ιατροί να ξεχωρίσουν 
τους ασθενείς με μεγαλύτερο κίνδυνο για κάταγμα 
και να τους προφυλάξουν κατάλληλα με προγράμ-
ματα άσκησης ώστε να διατηρήσουν ή/και να αυ-
ξήσουν τη μυϊκή τους ισχύ, με στρατηγική ώστε να 
μειωθούν οι πτώσεις, με κατάλληλη διατροφή και με 
φαρμακευτικούς παράγοντες, όπως διφωσφονικά, 
επιλεκτικούς ρυθμιστές υποδοχέων οιστρογόνων 
(SERMs), δενοσουμάμπη ως ανασταλτικός παρά-
γοντας του ενεργοποιητή υποδοχέα του πυρηνικού 
παράγοντα KB-Lingard (RANKL), 1-3 PTH ανάλογο 
τεριπαρατίδης και θεραπεία υποκατάστασης με ρα-
νελικό στρόντιο [3,4].

Από τη στιγμή που η κλινική σημασία της oστεο-
πόρωσης έγκειται στην εκδήλωση καταγμάτων (που 
συνεχώς αυξάνονται) και οι ιατροί καλούνται να θε-
ραπεύσουν ασθενείς με υψηλό κίνδυνο κατάγματος 
[3,4] φαίνεται πως ο ιδανικός έλεγχος της αποτελε-
σματικότητας της φαρμακευτικής θεραπείας είναι 
η σύγκριση του κινδύνου κατάγματος πριν και μετά 
από τη θεραπεία και η απόφαση αν η συγκεκριμένη 
θεραπεία ήταν επιτυχημένη και αν θα πρέπει να συ-
νεχιστεί ή όχι. Ωστόσο, όπως φάνηκε από την έρευ-
να των Wang, Bolland και Gray [5], ακόμα και όταν 
πολλαπλές συστάσεις και κλινικές οδηγίες λαμβάνο-
νται υπόψη, μόνο το 3% αυτών συστήνει υπολογισμό 
του κινδύνου κατάγματος για τον έλεγχο της φαρμα-
κευτικής θεραπείας. Πιθανότατα υπάρχουν πολλοί 

λόγοι που εξηγούν το συγκεκριμένο εύρημα, με πιο 
προφανείς το ότι δεν υπάρχει καμία τεχνική που να 
μετρά τον κίνδυνο κατάγματος του ασθενούς. Ακό-
μα και όταν λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι αλγό-
ριθμοι του κινδύνου κατάγματος όπως το FRAX (ερ-
γαλείο υπολογισμού του κινδύνου κατάγματος), το 
οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο και χρησιμοποιείται 
εύκολα για τον υπολογισμό της πιθανότητας ενός 
ασθενούς να υποστεί κάταγμα στην επόμενη δεκα-
ετία και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από 
την έναρξη της θεραπείας, οι αλγόριθμοι αυτοί δεν 
είναι τεκμηριωμένοι για να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση της θεραπείας. Στην αξιολόγηση 
της αποτυχίας της θεραπείας, φαίνεται ότι υπάρχει 
συμφωνία μεταξύ των κλινικών ιατρών και ερευνητών 
πως η εκδήλωση ενός μεμονωμένου κατάγματος σε 
ασθενή που λαμβάνει φαρμακευτική θεραπεία δεν 
αποδεικνύει πως η θεραπεία απέτυχε [6]. Αυτή η έν-
νοια στηρίζεται από κλινικά ευρήματα που δείχνουν 
πως η φαρμακευτική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο 
κατάγματος ευθραυστότητας κατά 30-70%,αλλά όχι 
100%, υποδηλώνοντας ότι ακόμα και σε ασθενείς 
που λαμβάνουν φάρμακα είναι πιθανόν να συμβούν 
κατάγματα και ο κίνδυνος κατάγματος δεν εξαφα-
νίζεται. Συνεπώς, οι περισσότεροι ερευνητές προ-
τείνουν πως ο έλεγχος της θεραπείας θα πρέπει 
να στοχεύει σε εκτίμηση των παραμέτρων οστικής 
ισχύος που είναι συνήθως εύκολο να αξιολογηθούν 
κατά την κλινική εξέταση πριν και μετά από τη θερα-
πεία. Η ιδανική από αυτές τις παραμέτρους είναι η 
μεταλλική πυκνότητα των οστών (BMD), όπως αυτή 
μετράται με τη μέθοδο DEXA [2-5,7]. Για την αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, ορι-
σμένοι ερευνητές προτείνουν τους δείκτες οστικού 

Μέθοδος Τεκμηρίωση

DEXA +

Δείκτες οστικού μεταβολισμού (BTM) +/-

Ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (QCT) +

FRAX -

Περιφερική ποσοτική υπολογιστική 
τομογραφία (pQCT)

-

Ποσοτικός υπέρηχος (QUS) -

Πίν. 1. Μέθοδοι και τεκμηρίωσή τους στην παρακολούθηση της 
οστεοπόρωσης.
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μεταβολισμού (BTMs) [2-5,7]. Είναι κατανοητό πως 
οι δύο αυτές προσεγγίσεις βοηθούν, καθώς η BMD 
μπορεί να θεωρηθεί δείκτης της οστικής ισχύος, ενώ 
οι ΒΤΜs μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά 
με την ανταπόκριση στη θεραπεία. Ωστόσο, η παρα-
κολούθηση της θεραπείας θα πρέπει να ενσωματώ-
νει περισσότερες πληροφορίες για να περιλαμβάνει 
περισσότερα στοιχεία του κινδύνου κατάγματος. Η 
παρούσα εργασία είναι μία ανασκόπηση των μεθό-
δων αξιολόγησης της θεραπείας της οστεοπόρωσης 
στην κλινική πράξη και παρουσιάζει επιπλέον τεχνι-
κές που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για το 
σκοπό αυτό (Πίνακας 1).

Παρακολούθηση της BMD με DEXA
Η BMD ως δείκτης οστικής ισχύος

Η οστεοπόρωση ορίστηκε τη δεκαετία του 1990 
ω η νόσος που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστι-
κή μάζα και διαταραχές στη μικροαρχιτεκτονική του 
οστίτη ιστού, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο κα-
τάγματος [8,9]. Στην προσπάθεια για έναν πιο πλήρη 
ορισμό, ένα Συνέδριο Εθνικών Συστημάτων Υγείας 
(2000) περιέγραψε την οστεοπόρωση ως σκελετική 
ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική 
ισχύ και αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα [10,11]. Ο 
όρος “οστική ισχύς” είναι ένα βασικό στοιχείο γιατί η 
οστεοπόρωση είναι τόσο σημαντική. Από εμβιομηχα-
νικής πλευράς, η οστική ισχύς ορίζεται ως η μέγιστη 
αντίσταση σε φορτία [12]. Για να καθοριστεί αν ένα 
οστό θα αποτύχει στη φόρτιση θα πρέπει να σκεφτεί 
κανείς τα φορτία και τις δυνάμεις που ασκούνται στο 
οστό και τη δομική του ισχύ ή αντίσταση ενάντια σε 
αυτά. Από τη στιγμή που είναι αδύνατο να μετρη-
θούν σε πραγματικό χρόνο οι δυνάμεις που ασκού-
νται κατά τη διάρκεια μιας κάκωσης, είναι σημαντικό 
να αναγνωρίσουμε πως η μέγιστη ισχύς του οστού 
ενός ζώντος οργανισμού μπορεί μόνο έμμεσα να 
εκτιμηθεί. Τα τελευταία 15 έτη έχουμε συνειδητο-
ποιήσει πως η οστική ισχύς δεν εξαρτάται μόνο από 
την ποσότητα του οστού-εκτιμάται με τη μέτρηση της 
BMD-αλλά και από άλλους παράγοντες που συχνά 
αναφέρονται ως “ποιότητα του οστού” [12-14]. Αυτοί 
οι παράγοντες περιλαμβάνουν τη γεωμετρία, μακρο-
αρχιτεκτονικά και μικροαρχιτεκτονικά στοιχεία των 
δύο τύπων οστίτη ιστού (σπογγώδης και φλοιώδης), 
δομικούς παράγοντες του οστίτη ιστού που περιλαμ-
βάνουν οργανικά (κυρίως κολλαγόνο) και ανόργανα 
(υδροξυαπατίτης) συστατικά και το επίπεδο οστικής 

καταστροφής και αναγέννησης [13,14]. Τελικά, ο 
οστικός κύκλος εξαρτάται τόσο από την μάζα, όσο 
και από τη δομή των οστών. Η μεταλλική μάζα των 
οστών μπορεί να εκτιμηθεί in vivo με τη χρήση τεχνι-
κών όπως η DEXA ή η ποσοτική υπολογιστική τομο-
γραφία (QCT).

Η DEXA είναι μία τεχνική δύο διαστάσεων που 
πραγματοποιεί μετρήσεις της μεταλλικής μάζας του 
οστού (BMC, mg),ανά τετραγωνικό εκατοστό, υπο-
λογίζοντας τη BMD [3,4,8-10]. Για τη διάγνωση της 
οστεοπόρωσης θεωρείται η BMD μικρότερη ή ίση με 
2,5 μονάδες σταθερής απόκλισης από την τιμή ανα-
φοράς σε νέες γυναίκες (T-score μικρότερο ή ίσο 
από -2,5 SD) στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης (ΟΜΣΣ), στο εγγύς μηριαίο και στην κεφαλή 
του μηριαίου οστού. Η BMD αναγνωρίζεται ως ισχυ-
ρός δείκτης οστικής ισχύος, αφού χρησιμοποιείται 
για in vitro μέτρηση οστικής ισχύος τουλάχιστον των 
2/3 των οστών του σώματος, όπως τα οστά της σπον-
δυλικής στήλης και το εγγύς μηριαίο [3]. Επιπλέον, η 
BMD έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας 
κινδύνου για κατάγματα ευθραυστότητας, αφού εί-
ναι διαπιστωμένο από διασταυρούμενες και προοπτι-
κές μελέτες ότι ο κίνδυνος κατάγματος ουσιαστικά 
τριπλασιάζεται για κάθε μείωση μίας μονάδας στα-
θερής απόκλισης [3,17]. Συνεπώς, φαίνεται πως ο 
έλεγχος της BMD σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρ-
μακευτική αγωγή για οστεοπόρωση είναι μια εξαιρε-
τική μέθοδος κλινικής αξιολόγησης. Υπάρχουν όμως 
στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τί σημαίνει στην πραγματικότητα η αύξηση της BMD;

Η παρακολούθηση της BMD θα μπορούσε να εί-
ναι ο ιδανικός δείκτης αξιολόγησης για ασθενείς 
που λαμβάνουν οστεογενετικούς παράγοντες. Από 
τη στιγμή που στόχος είναι ο σχηματισμός οστού, η 
αύξηση της BMD θα ήταν αναμενόμενο να αντικατο-
πτρίζει την ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία. 
Σε αυτό το πλαίσιο, αν ένας ασθενής παρουσιάζει 
αυξημένη BMD 1 έτος μετά από την έναρξη της θε-
ραπείας, αυτό θα σήμαινε πως κατά πάσα πιθανότη-
τα ανταποκρίνεται θετικά σε αυτή. Η βασική ερώτηση 
όταν αξιολογούνται πολλαπλές μετρήσεις είναι αν τα 
αποτελέσματα τους είναι αληθή. Όπως με όλες τις πο-
σοτικές μετρήσεις, έτσι και με τη μέτρηση της BMD 
με τη μέθοδο DEXA, οι βασικές μεταβλητές είναι πα-
ράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, τον τεχνο-
λόγο και το μηχάνημα [18]. Η γνώση του μεγέθους 
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των μεταβλητών είναι βασική για την αξιολόγηση αν 
η αλλαγή της BMD είναι πραγματική. Οι παράγοντες 
που σχετίζονται με τον ασθενή περιλαμβάνουν την 
ύπαρξη ανωμαλιών στη σπονδυλική στήλη, όπως σκο-
λίωση ή σπονδύλωση, οστεοποιήσεις, οστεοαρθρίτιδα 
του ισχίου και άλλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτεί-
νεται οι διαφοροποιήσεις της BMD να συσχετίζονται 
με την κλινική εξέταση και κατάλληλες απεικονιστικές 
εξετάσεις. Επίσης, θα πρέπει να δίδεται πληροφορία 
του τύπου της συσκευής DEXA. Είναι σημαντικό δια-
δοχικές μετρήσεις της BMD να πραγματοποιούνται με 
την ίδια συσκευή, καθώς υπάρχουν μεγάλες αποκλί-
σεις μεταξύ διαφορετικών συσκευών [19]. Επιπλέον, 
η ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται από τον τεχνο-
λόγο του μηχανήματος που θα πρέπει να ελέγχει τη 
βαθμονόμηση και να πραγματοποιεί προσαρμογές 
όταν αυτό χρειάζεται. Είναι επίσης υπεύθυνος για τη 
θέση του ασθενούς κατά την εξέταση, την ανάλυση 
και την επεξεργασία των ευρημάτων. Σύμφωνα με την 
International Society for Clinical Densitometry (ISCD), 
θα πρέπει κάθε τεχνολόγος που χρησιμοποιεί τη μέ-
θοδο DEXA να είναι πιστοποιημένος [18]. Η άμεση 
αξιολόγηση των αλλαγών της BMD κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας απαιτεί αλλαγή μεγαλύτερη από το πε-
ριθώριο σφάλματος του μηχανήματος και ο τεχνολό-
γος θα πρέπει να σημειώνει τις μετρήσεις. Στην κλινική 
πράξη, η μέθοδος που συνηθέστερα χρησιμοποιείται 
για την κατηγοριοποίηση των αλλαγών της BMD κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας είναι η εκτίμηση της ελάχι-
στα σημαντικής διαφοράς (LSC) που αντλείται από τη 
σταθερή απόκλιση και από το σφάλμα ακρίβειας της 
μέτρησης. Με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, η ελάχι-
στα σημαντική διαφορά (LSC) υπολογίζεται ως 2,77 x 
CV (συντελεστής διακύμανσης). Ως αποτέλεσμα, για 
διαδοχικές μετρήσεις μόνο οι μεγαλύτερες αλλαγές 
της LSC αποδίδονται στη φαρμακευτική αγωγή, ενώ 
οι μικρότερες αλλαγές σχετίζονται με το σφάλμα της 
μέτρησης [18]. Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της 
ISCD, η LSC θα πρέπει να εκφράζεται ως αναλυτική 
τιμή, μετρήσιμη σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκα-
τοστό. Προτιμάται η χρήση %CV διότι επηρεάζεται 
λιγότερο από την αρχική τιμή της BMD. H LSC για 
κάθε τεχνολόγο που πραγματοποιεί μετρήσεις με τη 
μέθοδο DEXA δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5,3% για 
την οσφύ, 5% για το ισχίο και 6,9% για την κεφαλή 
του μηριαίου οστού [18]. Όταν όλα τα παραπάνω λη-
φθούν υπόψη, οι αλλαγές της BMD υπό θεραπεία με 
οστεογενετικούς παράγοντες ίσως προσφέρουν ση-
μαντικές πληροφορίες για το αν η θεραπεία έχει απο-

δώσει και αν θα πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι σε ασθενείς που έχουν προηγουμένως 
λάβει θεραπεία με αντιοστεοκλαστικούς παράγοντες, 
η ανταπόκριση στη θεραπεία με βελτίωση της BMD 
μετά από εναλλαγή σε οστεογενετικούς παράγοντες 
μπορεί να είναι μικρότερη συγκριτικά με ασθενείς που 
ξεκινούν για πρώτη φορά θεραπεία [20].

Στην αξιολόγηση αντιοστεοκλαστικών παραγό-
ντων, είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι οι μεταβο-
λές στην BMD θα είναι μικρότερες από εκείνους που 
λαμβάνουν οστεογενετικούς παράγοντες. Επιπλέον, 
από τη στιγμή που οι αντιοστεοκλαστικοί παράγοντες 
πρωτίστως προστατεύουν από την απώλεια οστού, 
πιθανές αυξήσεις της BMD θα πρέπει να εξηγηθούν 
βάσει ενός συγκεκριμένου μηχανισμού. Για παρά-
δειγμα, αυξήσεις της BMD με διφωσφονικά, όπως 
προηγουμένως συζητήθηκε από τον Ego Seeman 
[21] εξηγούνται από την πλήρωση κενών κοιλοτήτων 
οστικής απορρόφησης δεδομένου ότι οι παράγοντες 
αυτοί δεν συντελούν στη δημιουργία οστού. Από τη 
στιγμή που αναμένεται επιπλέον παραγωγή οστού 
(πιθανώς σε μέγεθος 3-4% ανά έτος, για τους πρώ-
τους 18-24 μήνες θεραπείας με από του στόματος 
διφωσφονικά), ειδικά σε ασθενείς χωρίς προηγού-
μενα υψηλή οστική ανακατασκευή, επιπλέον αύξηση 
της BMC θεωρείται ως αποτέλεσμα δευτεροπαθούς 
επιμετάλλωσης παρά πλήρωση κοιλοτήτων οστικής 
απορρόφησης [21]. Ως αποτέλεσμα, επαρκής απά-
ντηση στη θεραπεία του ίδιου ασθενούς θεωρείται 
όταν επιτυγχάνεται αύξηση στη BMD,ή τουλάχιστον 
αποφεύγεται η απώλεια οστού και η BMD παραμέ-
νει σταθερή στα όρια της LSC. Αποτυχία της θερα-
πείας με αντιοστεοκλαστικούς παράγοντες οδηγεί 
ουσιαστικά σε μείωση της BMD σε συνεχείς μετρή-
σεις, πιθανώς της τάξης του 4% ανά έτος [6]. Αυτά 
τα αποτελέσματα έρχονται σε συνέχεια ενός αξιώ-
ματος της ISCD [22], σύμφωνα με το οποίο διαδο-
χικές μετρήσεις της BMD μπορούν να ελέγξουν την 
ανταπόκριση στη θεραπεία αποκαλύπτοντας αύξηση 
ή σταθερότητα της οστικής πυκνότητας, η στιγμή που 
σε αποτυχία της θεραπείας θα ανευρισκόταν μείω-
ση της BMD έχοντας κατά νου πως η αναμενόμενη 
αλλαγή της BMD θα πρέπει να υπερβαίνει την LSC.

Η σχέση μεταξύ μεταβολής της BMD και καταγματικού 
κινδύνου

Γνωρίζοντας ότι η BMD είναι σημαντική παράμε-
τρος οστικής ισχύος, θα ήταν ασφαλές να θεωρήσει 
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κανείς ότι αυξήσεις της BMD έχουν ως αποτέλεσμα 
αύξηση της οστικής ισχύος με ταυτόχρονη μείωση 
της επίπτωσης κατάγματος. Είναι σημαντικό να έχου-
με στο μυαλό μας πως θετική συσχέτιση μεταξύ BMD 
και οστικής ισχύος έχει διαπιστωθεί σε μεμονωμένα 
οστά in vitro και έχει επίσης διαπιστωθεί πως αυτή 
η συσχέτιση δεν υπάρχει απαραίτητα in vivo και δεν 
υπάρχει διαθέσιμη μέθοδος που να μπορεί να απο-
δείξει πως υπάρχει συσχέτιση με τον κίνδυνο κατάγ-
ματος. Από τη στιγμή που πολλοί παράγοντες εμπλέ-
κονται σε ένα συμβάν κατάγματος, δεν μπορούμε 
να γνωρίζουμε ποια μεταβολή της BMD χρειάζεται 
ώστε να προλάβουμε ένα κάταγμα ευθραυστότητας 
σε έναν ασθενή με οστεοπόρωση. Άλλωστε, με τη 
χρήση σύγχρονων τεχνικών έχει διαπιστωθεί ότι αρ-
χιτεκτονικά στοιχεία της δομής του οστού ίσως συμ-
βάλλουν σημαντικά στην οστική ισχύ, ίσως περισσό-
τερο και από την BMD. Άλλες θεωρήσεις σχετικά με 
τη BMD είναι πως από τη στιγμή που η απόλυτη τιμή 
της έχει υψηλή ειδικότητα για οστεοπορωτικό κάταγ-
μα, παρότι έχει χαμηλή ευαισθησία, πολλά κατάγμα-
τα συμβαίνουν και σε άτομα με φυσιολογικές τιμές 
[3,4]. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί πως για συγκεκρι-
μένη τιμή της BMD, ο κίνδυνος κατάγματος αυξάνει 
σημαντικά με την ηλικία. Έτσι, μεγαλύτερα σε ηλικία 
άτομα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος και ας 
έχουν την ίδια τιμή BMD με νεότερα άτομα.

Για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της BMD 
και του κινδύνου κατάγματος για τον πληθυσμό, θα 
πρέπει να βασιστούμε σε δεδομένα που προέρχο-
νται από τυχαιοποιημένες μελέτες, όπου μελετάται η 
επίδραση των φαρμάκων συγκριτικά με εικονική θε-
ραπεία (placebo). Στις μελέτες αυτές έχει διαπιστω-
θεί (αρνητική συσχέτιση) ότι η σχέση μεταξύ αύξη-
σης της BMD και μείωσης του κινδύνου κατάγματος 
δεν είναι γραμμική, ενώ σε άλλες ήταν αντιφατική 
[7,23-26]. Οι περισσότερες μελέτες περιλαμβάνουν 
ασθενείς υπό θεραπεία με αντιοστεοκλαστικούς 
παράγοντες, δεδομένου ότι παγκοσμίως μόνο ένας 
οστεογενετικός παράγοντας είναι διαθέσιμος προς 
το παρόν. Άλλωστε, πρέπει να είμαστε προσεκτι-
κοί όταν συγκρίνουμε αποτελέσματα διαφορετικών 
ερευνών, καθώς η κάθε μία έχει μοναδικό σχεδια-
σμό, πληθυσμό, κριτήρια με τα οποία συμπεριλαμβά-
νει ή απορρίπτει άτομα και τέτοιες συγκρίσεις έχουν 
περιορισμένη αξία. Αν και αυξήσεις στη BMD από 
διάφορες φαρμακευτικές αγωγές μπορεί να διαφέ-
ρουν ουσιαστικά, μείωση του καταγματικού κινδύνου 
έχει αναφερθεί σε πολλές μελέτες. Για παράδειγμα, 

η ρισενδρονάτη και η ραλοξιφένη βρέθηκε ότι μει-
ώνουν σχεδόν το ίδιο το σχετικό κίνδυνο καταγμά-
των σπονδυλικής στήλης, ενώ η ρισενδρονάτη έχει 
διαπιστωθεί πως αυξάνει περισσότερο τη BMD στη 
σπονδυλική στήλη σε σχέση με τη ραλοξιφένη [27-
31]. Άλλωστε, αλλαγές στη BMD στην κεφαλή του 
μηριαίου οστού εξηγούν μόλις το 7% της μείωσης 
του κινδύνου κατάγματος εκτός σπονδυλικής στήλης 
με ρισενδρονάτη, ενώ αλλαγές της BMD στην οσφυ-
ϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης εξηγούν μόλις το 
4% της μείωσης του κινδύνου σπονδυλικού κατάγ-
ματος με ραλοξιφένη [3,27,32]. Συγκρίσεις μεταξύ 
ασθενών με μεγάλη βελτίωση στη (BMD σε σχέση με 
ασθενείς με μικρότερη βελτίωση μετά θεραπεία με 
ρισενδρονάτη έδειξαν ότι μεγαλύτερες αυξήσεις της 
BMD δεν συνοδεύονται απαραίτητα από μεγαλύτερη 
μείωση του κινδύνου κατάγματος [31,32]. Αν και έχει 
διαπιστωθεί σημαντική συσχέτιση της αύξησης της 
BMD με τη χρήση τεριπαρατίδης που οδηγεί σε μεί-
ωση των σπονδυλικών καταγμάτων [33], συγκρίσεις 
μεταξύ ρισενδρονάτης και τεριπαρατίδης σε τυχαι-
οποιημένες μελέτες έδειξαν ότι ακόμα και μεγάλες 
αυξήσεις της BMD στην οσφυϊκή μοίρα με χορήγηση 
τεριπαρατίδης μετά από 12 μήνες θεραπείας (κατά 
προσέγγιση 7% σε αντίθεση με 4% για τη ρισενδρο-
νάτη) δεν μεταβάλουν το σχετικό κίνδυνο κατάγμα-
τος [29-34]. Στην περίπτωση της αλενδρονάτης, μία 
έρευνα έδειξε πως ο κίνδυνος κατάγματος μειώθηκε 
ακόμη και σε ασθενείς που εμφάνισαν μείωση της 
BMD [35]. Στην περίπτωση της ραλοξιφένης, ασθε-
νείς με μείωση της BMD κατά τη θεραπεία είχαν 
την ίδια επίπτωση σε κατάγματα σπονδύλων με τους 
ασθενείς που παρουσίασαν αύξηση [27]. Ωστόσο, 
με άλλους παράγοντες όπως το ρανελικό στρόντιο 
και τη δενοσουμάμπη έχει βρεθεί ισχυρή συσχέτιση 
μεταξύ αύξησης της BMD και μείωσης του κινδύνου 
κατάγματος [36-38].

Οι ανωτέρω μελέτες υποδηλώνουν ότι για ορι-
σμένους παράγοντες όπως η τεριπαρατίδη, η δενο-
σουμάμπη και το ρανελικό στρόντιο, η αποτελεσμα-
τικότητά τους στην επίπτωση καταγμάτων μπορεί να 
εξηγηθεί στα πλαίσια της αύξησης της BMD, ενώ για 
άλλους παράγοντες όπως η ραλοξιφένη, η αλενδρο-
νάτη και η ρισενδρονάτη, η μείωση του κινδύνου κα-
τάγματος δεν μπορεί να εξηγηθεί. Κάποιες μελέτες 
προτείνουν πως ακόμα μικρότερες διακυμάνσεις της 
BMD μετά τη χορήγηση κάποιων παραγόντων ίσως 
συσχετίζονται με σημαντική μείωση του κινδύνου 
κατάγματος σε ασθενείς υπό αγωγή συγκριτικά με 
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placebo. Ως αποτέλεσμα, θα ήταν λογικό να βασι-
ζόμαστε σε αλλαγές της BMD σε σχέση με τη μεί-
ωση του κινδύνου κατάγματος, όχι για όλους αλλά 
για επιλεγμένους φαρμακευτικούς παράγοντες για 
τους οποίους είναι αποδεδειγμένο από τυχαιοποιη-
μένες μελέτες πως η συσχέτιση αυτή ισχύει και αφού 
βεβαιωθούμε πως οι συγκρίσεις διαδοχικών μετρή-
σεων στην πραγματικότητα παρουσιάζουν διαφορές 
που ξεπερνούν την LSC.

Παρακολούθηση των BTMs
Οι BTMs σε εξετάσεις αίματος ή/και ούρων χρη-

σιμοποιούνται από την αρχή της δεκαετίας του 1990 
ως δείκτες του οστικού μεταβολισμού. Οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενοι BTMs που μετρώνται στο αίμα 
είναι το οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης 
(BALP), το προκαλλαγόνο τύπου 1, το αμινοτελικό 
προπεπτίδιο (P1NP) και η οστεοκαλσίνη, ενώ δεί-
κτες οστικής απορρόφησης είναι το καρβοξυ-τελικό 
τελοπεπτίδιο συσχετισμένο με τύπου 1 κολλαγόνο 
(CTX) και το τύπου 1 αμινοτελικό κολλαγόνο (NTX) 
[39,40]. Οι περισσότεροι μπορούν να ανιχνευτούν με 
ανοσολογικό έλεγχο χρησιμοποιώντας αντισώματα 
που αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο συστατικό της 
οστικής δομής και απελευθερώνεται κατά την οστική 
παραγωγή (P1NP) ή κατά την οστική απορρόφηση 
(CTX), ενώ άλλες χημικές δοκιμασίες αναγνωρίζουν 
την ενζυμική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη 
δράση των οστεοβλαστών (BALP). Η χρησιμοποίηση 
των BTMs έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα από τη στιγ-
μή που είναι εύκολο να μετρηθούν, όπως η ποικιλία 
των χημικών δοκιμασιών,το χαμηλό κόστος (αν και 
στα περισσότερα Συστήματα Υγείας παγκοσμίως δεν 
διατίθενται δωρεάν) και οι πληροφορίες που ξεπερ-
νούν την αξία της BMD [3,40]. Οι Vasicaran και συν. 
προτείνουν τη χρήση του CTX ορού ως μονάδα ανα-
φοράς της οστικής απορρόφησης, ενώ η χρήση του 
P1NP ορού ως μονάδα αναφοράς της οστικής πα-
ραγωγής [41]. Μία από τις χρησιμότερες εφαρμογές 
των BTMs μετά από την εισαγωγή τους στην κλινική 
πράξη είναι η ανίχνευση ασθενών με υψηλό δείκτη 
οστικού μεταβολισμού στην αρχή της θεραπείας. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η μέτρηση αυξημένων τιμών 
BTMs σημαίνει ταχεία απώλεια οστού και βλάβη στη 
μικροαρχιτεκτονική τόσο του σπογγώδους όσο και 
του φλοιώδους οστού. Ως αποτέλεσμα, η αναστολή 
περαιτέρω οστικής απώλειας με τη χρήση αντιοστε-
οκλαστικών παραγόντων είναι χρήσιμη σε ασθενείς 

με ήδη χαμηλή BMD, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος επακόλουθων καταγμάτων. Άλλωστε, οι 
BTMs δεν δίνουν κάποια πληροφορία ως προς τη δι-
άγνωση της οστεοπόρωσης και η χρησιμότητά τους 
τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην κλινική εξέ-
ταση αμφισβητούνται [41]. Συγκεκριμένα, υπάρχει 
ανησυχία για τη μεταβλητότητα αυτών των δεικτών 
ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε 
κάθε εργαστήριο. Η προαναλυτική μεταβλητότητα, 
όπως έχει συζητηθεί από τους Hannon και Eastell 
περιλαμβάνει το φύλο, την ηλικία, την εμμηνόπαυση, 
τον κιρκαδικό ρυθμό, την εγκυμοσύνη/λοχεία, την 
άσκηση, τα κατάγματα, τη συνοσηρότητα (παθήσεις 
θυρεοειδούς αδένα, παραθυρεοειδών αδένων, νε-
φρική νόσος), τη χρήση φαρμάκων (γλυκοκορτικο-
στεροειδή, αντιθρομβωτικά και άλλα) [42]. Η ανα-
λυτική μεταβλητότητα παραπέμπει σε μεθοδολογία 
που χρησιμοποιείται για να επεξεργαστεί το δείγμα 
μετά από τη συλλογή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
έλλειψη συναίνεσης για το ποιες χημικές δοκιμασί-
ες και μέθοδοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έχει 
δυσκολίες, αφού είναι δύσκολο να συγκριθούν τιμές 
που προέρχονται από διαφορετικές μεθόδους σε 
διαφορετικά εργαστήρια. Η τυποποίηση αυτών των 
μεθόδων ώστε να είναι καθολικά συγκρίσιμες είναι 
απαραίτητη ώστε οι BTMs να χρησιμοποιηθούν ως 
πρότυπο αναφοράς για τα εργαστήρια [42].

Θεωρητικά, ο υψηλός ρυθμός οστικού μεταβολι-
σμού πάνω από τις συνήθεις τιμές σε ασθενείς με 
ήδη μειωμένη οστική ισχύ (οστεοπόρωση), θα σημα-
τοδοτούσε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Γρήγορη 
και αυξημένη οστική απορρόφηση αντισταθμίζεται με 
αργή και μερική κάλυψη των εστιών οστικής απορρό-
φησης με οστό και θα είχε ως αποτέλεσμα μειωμέ-
νη οστική μάζα και αυξημένη δομική βλάβη, δηλαδή 
αυξημένη πιθανότητα κατάγματος. Ως αποτέλεσμα, 
η χρήση των BTMs θα μπορούσε να συνδεθεί και πι-
θανώς να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τον κίνδυνο κατάγματος. Ένας αριθμός δημοσιευ-
μένων προοπτικών μελετών σε μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες από το γενικό πληθυσμό που δεν λάμβαναν 
θεραπεία έδειξε πως η αύξηση ενός δείκτη οστικής 
απορρόφησης ή αναδόμησης είχε σχέση με αυξημέ-
νο κίνδυνο κατάγματος [42-50]. Ωστόσο, λόγω της 
έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού σχετικών μελετών 
που να ασχολούνται με οστεοπορωτικούς ασθενείς, 
η ετερογένεια των δεικτών που χρησιμοποιούνται 
όπως και τα διαφορετικά προβλεπόμενα αποτελέ-
σματα καταγμάτων σε προηγούμενες δημοσιευμέ-
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νες μελέτες λόγω της έλλειψης συνοχής σχετικά με 
τις δοκιμασίες και άλλων στοιχείων μεθοδολογίας 
δεν υπάρχει ομοφωνία στη βιβλιογραφία και οι πε-
ρισσότεροι ερευνητές συνιστούν περισσότερη έρευ-
να για ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας

Η χρησιμοποίηση των BTMs για παρακολούθηση 
της θεραπείας της οστεοπόρωσης έχει ήδη εισαχθεί 
στις κατευθυντήριες οδηγίες πολλών επιστημονικών 
κοινοτήτων παγκοσμίως [3,4,7,51]. Οι ΒΤΜs έχουν 
γρηγορότερη ανταπόκριση στους φαρμακευτικούς 
παράγοντες από τη BMD και οι μετρήσεις τους είναι 
ενδεικτικές του μηχανισμού δράσης των παραγό-
ντων αυτών, ενώ οι αλλαγές της BMD υπολογίζονται 
όχι νωρίτερα από 12 μήνες θεραπείας. Οι αλλαγές 
στους ΒTMs γίνονται εμφανείς κάποιες ημέρες ως 
εβδομάδες μετά από την έναρξη της θεραπείας [41]. 
Η κατεύθυνση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και 
το μέγεθος της ανταπόκρισης διαφέρει ανάλογα με 
το θεραπευτικό παράγοντα και τον εκάστοτε χρησι-
μοποιούμενο BTMs. Για παράδειγμα, με τους αντιο-
στεοκλαστικούς παράγοντες όπως τα διφωσφονικά, 
οι BTMs μειώνονται σημαντικά μετά από 4 εβδομά-
δες θεραπείας και ακολουθεί μείωση των BTMs [41]. 
Ωστόσο, το ακριβές σύνολο της μείωσης της οστικής 
απορρόφησης φαίνεται να είναι διαφορετικό ακόμα 
και σε παρόμοιους παράγοντες όπως τα διφωσφονικά 
και η αλενδρονάτη, η οποία φαίνεται να μειώνει περισ-
σότερο την οστική απορρόφηση από τη ρισενδρονάτη 
σε κλινικές δοκιμές [29,52]. Για τα από του στόματος 
διφωσφονικά, η μείωση του οστικού μεταβολισμού 
δείχνει να φτάνει σε ένα όριο μετά από περίπου 6-9 
μήνες θεραπείας και οι BTMs ίσως παραμένουν σε 
σχεδόν ίδια, ελαφρώς χαμηλότερα, επίπεδα αν η θε-
ραπεία συνεχιστεί. Άλλωστε, με τη δενοσουμάμπη η 
οποία έχει διαφορετικό μηχανισμό δράσης και χορη-
γείται υποδορίως κάθε 6 μήνες, οι δείκτες οστικής 
απορρόφησης δείχνουν πτώση της τάξης του 90% 
ένα μήνα μετά την έγχυση και αργή αύξηση 10% ή και 
περισσότερο μέχρι να συμπληρωθεί η περίοδος των 
6 μηνών [53]. Η οδός χορήγησης του φαρμάκου είναι 
επίσης σημαντική στην απάντηση των BTMs. Ταχύ-
τερη μείωση στην οστική απορρόφηση παρατηρείται 
στην ενδοφλέβια χορήγηση αλενδρονάτης παρά στην 
από του στομάτος χορήγηση. Το ζολεδρονικό οξύ επί-
σης μειώνει την οστική απορρόφηση ταχύτερα από 
την από του στόματος αλενδρονάτη [53-55]. Η τεριπα-

ρατίδη προκαλεί διαφορετική αντίδραση στους BTMs. 
Οι οστεογενετικοί παράγοντες αυξάνονται σημαντικά 
μετά από ένα μήνα θεραπείας και συνεχίζουν να αυ-
ξάνονται για 5 μήνες μέχρι να σταθεροποιηθούν. Οι 
παράγοντες οστικής απορρόφησης από την άλλη αυ-
ξάνονται σημαντικά 3 μήνες μετά από την έναρξη της 
θεραπείας [56].

Η χρήση των BTMs για την παρακολούθηση της 
θεραπείας απαιτεί μία αρχική μέτρηση και έπειτα 
μία επαναληπτική μέτρηση σε ένα συγκεκριμένο ση-
μείο κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η ικανότητα 
να ανιχνεύεται αλλαγή μεταξύ των δύο τιμών εξαρ-
τάται από την αναπαραγωγιμότητα των μετρήσεων 
η οποία εκφράζεται από τον CV. Όσον αφορά στη 
BMD, για να είναι αξιόπιστη (p<0,5) θα πρέπει να 
υπερβαίνει την LSC, η οποία υπολογίζεται ως 2,77x 
CV [4,7,41,42]. Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότε-
ρο η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου, η βιολογι-
κή μεταβλητότητα μπορεί να μειωθεί λαμβάνοντας 
δείγματα νωρίς το πρωί και εκτελώντας διαδοχικές 
μετρήσεις που θα γίνονται την ίδια ώρα της ημέρας 
από το ίδιο εργαστήριο [4,7]. Αλλαγές στους BTMs 
από τη θεραπεία αποδεικνύουν πως ορισμένοι ασθε-
νείς ανταποκρίνονται στη θεραπεία, ενώ άλλοι δεν 
συμμορφώνονται με τη θεραπεία. Αν δεν υπάρχει 
μείωση στην οστική απορρόφηση και οι BTMs ανι-
χνεύονται 12 μήνες μετά από θεραπεία με από του 
στόματος διφωσφονικά σε ασθενείς που δεν έχουν 
λάβει προηγούμενη θεραπεία, τότε μπορεί να θε-
ωρηθεί ότι οι ασθενείς δεν έλαβαν σωστά τη φαρ-
μακευτική αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες. Ωστόσο, 
σε ασθενείς που αλλάζουν αγωγή από ένα από του 
στόματος διφωσφονικό σε κάποιο άλλο, περαιτέρω 
μείωση των BTMs ίσως να μην υπάρξει, ακόμα και 
σε εκείνους με άριστη συμμόρφωση (παρομοίως 
όταν αλλάζουμε τους αντιοστεοκλαστικούς παράγο-
ντες) [39]. Καθυστέρηση στην αύξηση των δεικτών 
οστικής παραγωγήςδικαιολογείται σε ασθενείς που 
μεταβαίνουν σε τεριπαρατίδη μετά από χρήση διφω-
σφονικών [3,39].

Αλλαγές στους BTMs με τη θεραπεία συνδέονται 
με αλλαγές στη BMD, τόσο σε ασθενείς υπό θεραπεία 
με αντιοστεοκλαστικούς παράγοντες όσο και σε εκεί-
νους υπό αναβολική θεραπεία [57-59]. Ειδικά για τους 
αντιοστεοκλαστικούς παράγοντες, τα κλινικά αποτελέ-
σματα είναι ασυνεπή για διαφορετικούς παράγοντες 
και οι αλλαγές στη BMD δεν βρέθηκε να σχετίζονται 
με μείωση του κινδύνου κατάγματος ευθραυστότη-
τας. Ειδικότερα, η εκατοστιαία αλλαγή της BMD στην 
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οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης συνδέθηκε 
με μείωση 18% του κινδύνου σπονδυλικού κατάγ-
ματος με χρήση ρισενδρονάτης και με μείωση 11% 
με χρήση αλενδρονάτης [31,60]. Ωστόσο, τα αποτε-
λέσματα της θεραπείας με παράγοντες ενάντια στην 
οστική απορρόφηση φαίνεται να είναι σημαντικότερα 
σε γυναίκες με υψηλότερους BTMs κατά την έναρξη 
της θεραπείας. Για παράδειγμα, η αύξηση της BMD 
στη σπονδυλική στήλη μετά από ορμονική θεραπεία 
αποκατάστασης φάνηκε να έχει καλύτερα αποτελέ-
σματα σε ασθενείς με υψηλότερο αρχικό U-NTX [61]. 
Η συσχέτιση μεταξύ μείωσης των BTMs λόγω χορήγη-
σης αντιοστεοκλαστικών παραγόντων και της μείωσης 
του κινδύνου κατάγματος έχει επίσης διαπιστωθεί από 
προηγούμενες μελέτες [26-29,61-63]. Αυτές οι μελέ-
τες έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 
αλλαγών στους BTMs και στον κίνδυνο κατάγματος. 
Σε μία εξ αυτών, η αλλαγή των U-CTX και U-NTX σε 
διάστημα 3-6 μηνών οδήγησε σε 54-77% μείωση του 
κινδύνου κατάγματος με ταυτόχρονη χορήγηση ρι-
σεδρονάτης [64]. Σε μία άλλη μελέτη, η αλλαγή των 
P1NP και ΟC οδήγησε σε μείωση κινδύνου σπονδυλι-
κού κατάγματος κατά 28-34% με ταυτόχρονη χορήγη-
ση ραλοξιφένης [28].

Η συμμόρφωση στη θεραπεία

Η συμμόρφωση στη θεραπεία είναι πτωχή σε όλες 
τις χρόνιες παθήσεις και η οστεοπόρωση δεν αποτε-
λεί εξαίρεση. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η ανταπό-
κριση στη θεραπεία είναι ελάχιστη σε όσους δεν συμ-
μορφώνονται σε αυτή [41,65,66]. Έχουν αναπτυχθεί 
πολλές στρατηγικές για να αυξηθεί η συμμόρφωση, 
αλλά είναι πολύ περιορισμένα τα στοιχεία πως η χρή-
ση των BTMs θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή την 
κατεύθυνση. Σε μία ανοιχτή, τυχαιοποιημένη μελέτη 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λάμβαναν θε-
ραπεία με ραλοξιφένη [67], οι ασθενείς φαίνεται να 
ωφελήθηκαν από συνεντεύξεις που λαμβάνονται από 
το νοσηλευτικό προσωπικό σε σχέση με εκείνους που 
δεν παρακολουθούνταν τακτικά. Αντίθετα, τα αποτε-
λέσματα των μετρήσεων ουρικού ΝΤΧ δεν φαίνεται 
να αυξάνουν τη συμμόρφωση των ασθενών. Σε μία 
άλλη μελέτη ασθενών που λάμβαναν ρισεδρονάτη για 
1 έτος [68], εκείνοι που ενημερώθηκαν για τα απο-
τελέσματα των εξετάσεων ουρικού ΝΤΧ σε δύο δια-
φορετικά χρονικά διαστήματα (10η και 22η εβδομάδα 
θεραπείας) δεν φάνηκε να είχαν καλύτερη συμμόρ-
φωση από τους ασθενείς που δεν έλαβαν ενημέρω-

ση. Ενδιαφέρον έχει επίσης πως από τους ασθενείς 
που ενημερώθηκαν όσοι είχαν καλά αποτελέσματα 
απέκτησαν καλύτερη συμμόρφωση ενώ όσοι δεν εί-
χαν θετική ανταπόκριση στη θεραπεία μείωσαν τη 
συμμόρφωσή τους. Μία άλλη μελέτη που αξιολογεί 
τη χρησιμότητα του ελέγχου των BTMs στη συμμόρ-
φωση στη θεραπεία με διφωσφονικά πρότεινε πως η 
θετική επίδραση στους ασθενείς που ενημερώθηκαν 
ισχύει μόνο όταν σημειώνεται μεγάλη μείωση (μεγαλύ-
τερη του 30%) των BTMs.

Νεότερες μέθοδοι για την 
παρακολούθηση της θεραπείας

Απεικονιστικές τεχνικές, διαφορετικές από τη 
μέθοδο DEXA, χρησιμοποιούνται σε νέες έρευνες. 
Τέτοιες είναι ο ποσοτικός υπέρηχος (QUS),η ποσο-
τική υπολογιστική τομογραφία (QCT),που μπορεί να 
αξιολογήσει τον κεντρικό και τον περιφερικό σκε-
λετό (pQCT), η υψηλής ευκρίνειας QCT (HR-pQCT) 
και η υψηλής ευκρίνειας μαγνητική τομογραφία 
(HR-MRI). Κατά γενική ομολογία, καμία από τις πα-
ραπάνω τεχνικές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Ωστόσο, υπάρχουν 
δεδομένα πως κάποιες από τις παραπάνω μεθόδους 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμη-
ση του κινδύνου κατάγματος ή την παρακολούθηση 
της θεραπείας. Ο QUS μετρά την ταχύτητα του ήχου 
(SOS) και την ευρείας ζώνης εξασθένηση των υπε-
ρήχων (BUA) στον περιφερικό σκελετό. Δεν υπάρχει 
απόδειξη ότι οι παράμετροι αυτές είναι κλινικά ση-
μαντικές για την παρακολούθηση της θεραπείας [7]. 
Η QCT μετρά τη μεταλλική μάζα του οστού και την 
BMD ξεχωριστά για το σπογγώδες και το φλοιώδες 
οστούν, ενώ η HR-pQCT επιτρέπει τη μελέτη των μα-
κρών οστών, όπως η κερκίδα και η κνήμη, υπολογίζο-
ντας γεωμετρικές και δομικές ιδιαιτερότητες όπως οι 
μεταβατικές ζώνες των οστών και το περιόστεο όπου 
μπορεί να εντοπιστεί λέπτυνση του φλοιού. Σύμφωνα 
με την ISCD 2015, η BMD του σπογγώδους μηριαί-
ου που μετράται με QCT μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την πρόγνωση καταγμάτων ισχίου, ενώ η μέτρη-
ση της BMD με DEXA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
άνδρες και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Η QCT 
στη μέτρηση της BMD του εγγύς μηριαίου μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ηλικίας και 
τις αλλαγές της BMD που οφείλονται στη θεραπεία 
[70]. Αυτή η θέση βασίζεται σε ένα σημαντικό αριθμό 
προοπτικών μελετών με τρισδιάστατη QCT του ισχίου 
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σε γυναίκες που λάμβαναν αλεδρονάτη, ζολεδρονι-
κό οξύ, ιβανδρονάτη, ραλοξιφένη, τεριπαρατίδη και 
δενοσουμάμπη [71-81]. Ωστόσο, πρέπει να σημειω-
θεί ότι η έκθεση σε ακτινοβολία είναι σημαντικά αυ-
ξημένη στην QCT από τη DEXA και η εξέταση αυτή 
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Αλληλεπιδράσεις μυϊκού και οστίτη ιστού
Χ. ΖΗΔΡΟΥ
Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Πολυάριθμες μελέτες υποστηρίζουν την έννοια της μονάδας οστού-μυός όπου λαμβάνει χώρα σταθερή συσχέτιση μεταξύ των δύο 
ιστών, εμπλέκοντας μόρια που απελευθερώνονται από την ομάδα των πεπτιδίων του σκελετικού μυός που επηρεάζουν το οστούν και 
οστεοκίνες που εκκρίνονται από τους οστεοβλάστες και τα οστεοκύτταρα, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τα μυϊκά κύτταρα. Νέες 
χημικές ουσίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με σκοπό την ταυτόχρονη θεραπεία της οστεοπόρωσης και της σαρκοπενίας στοχεύο-
ντας σε μονοπάτια που κεντρικά ρυθμίζουν οστά και μύες ή σε αναδυόμενα νέα μονοπάτια που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ 
των δύο ιστών. Πριν από κάθε φαρμακευτική παρέμβαση, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη διατροφή που παρέχει 
επαρκείς ποσότητες πρωτεϊνών, βιταμίνης D και βασικών θρεπτικών συστατικών, ενώ παράλληλα συστήνουν τακτική φυσική άσκηση. 
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει πρόσφατα δημοσιευμένα δεδομένα για τα κοινά μονοπάτια που εξηγούν την απώλεια οστών και μυϊκής 
μάζας που συμβαίνει με τη διαδικασία της φυσιολογικής γήρανσης καθώς και σε παθολογικές καταστάσεις.

Λέξεις κλειδιά: Οστά, Μύες, Μυοστατίνη, Οστεοπόρωση, Σαρκοπενία

Muscle and bone interactions
CH. ZIDROU
2nd Orthopaedic Department, G. Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki

Summary
Numerous studies support the concept of a bone-muscle unit, where constant cross-talking between the two tissues takes place, 
involving molecules released by the skeletal muscle secretome, which affects bone, and osteokines secreted by the osteoblasts 
and osteocytes, which, in turn, impact muscle cells. New chemical entities aiming at concomitantly treating osteoporosis and 
sarcopenia could be developed by targeting pathways that centrally regulate bone and muscle or emerging pathways that 
facilitate the communication between the two tissues. Prior to any pharmaceutical intervention, there is a need to ensure a 
balanced diet providing sufficient amounts of proteins, vitamin D and key nutrients and to recommend regular physical exercise. 
This article reviews recently published evidence for common pathways explaining bone and muscle wasting in normal ageing 
and pathological conditions.

Keywords: Bone, Muscle, Myostatin, Osteoporosis, Sarcopenia

Εισαγωγή
H απώλεια των οστών και των μυών με το πέρασμα 

της ηλικίας αντιπροσωπεύει έναν τεράστιο κίνδυνο 
για απώλεια της ανεξαρτησίας σε προχωρημένη ηλι-
κία [1]. H οστεοπόρωση είναι μια συστηματική νό-
σος του σκελετού που χαρακτηρίζεται από χαμηλή 
οστική μάζα και εκφύλιση στη μικροαρχιτεκτονική 
του οστίτη ιστού με συνέπεια αύξηση στην οστική 
ευθραυστότητα και στην ευπάθεια σε κατάγματα. 
Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, μια σημαντική αιτία 

νοσηρότητας στο γενικό πληθυσμό, συσχετίζονται 
με αυξημένη θνητότητα και παράγουν άμεσο κόστος 
που ξεπέρασε τα 35 δισεκατομμύρια Ευρώ το 2010, 
στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2]. H σαρ-
κοπενία είναι μια προοδευτική και γενικευμένη απώ-
λεια της μυϊκής μάζας η οποία εκδηλώνεται είτε με 
ελάττωση της μυϊκής δύναμης είτε με μείωση της σω-
ματικής απόδοσης. Όμως ένας ενιαίος λειτουργικός 
ορισμός της σαρκοπενίας λείπει και κανείς από τους 
ορισμούς που έχουν προταθεί οι οποίοι κατηγορη-
ματικά προκύπτουν επειδή παρέχουν πλεονεκτήματα 
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συγκριτικά με τους προηγούμενους [3], δεν οδηγεί 
σε ξεκάθαρες αναφορές σχετικά με την επικράτησή 
της [3,4]. Παρόλα αυτά, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι 
συνέπειες της σαρκοπενίας όπως η φυσική ανικανό-
τητα, οι εισαγωγές σε νοσηλευτικά ιδρύματα, η κα-
τάθλιψη και η θνητότητα συνδέονται με άμεσες δα-
πάνες υγειονομικής περίθαλψης που υπολογίστηκαν 
το 2000, στις ΗΠΑ να ανέρχονται σε 18,5 δισεκατομ-
μύρια Αμερικανικά δολάρια [5]. Την τελευταία δεκα-
ετία, τα οστά και οι μύες αναγνωρίστηκαν σε μεγάλο 
βαθμό σαν ιστοί που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όχι 
μόνο εξαιτίας των γειτονικών επιφανειών τους, αλλά 
και σαν επακόλουθο των μηχανικών αποτελεσμάτων 
των φορτίων των μυών στη λειτουργία των οστών [6]. 
Οι δύο ιστοί «οστά-μύες» συνεργάζονται στην ανά-
πτυξή τους και προσαρμόζουν την απόκρισή τους 
στα μηχανικά ερεθίσματα φόρτισης και στους τραυ-
ματισμούς [6,7]. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις 
ότι σαρκοπενία και οστεοπόρωση μοιράζονται κοινά 
μονοπάτια, συμπεριλαμβάνοντας την ευαισθησία σε 
μειωμένη έκκριση αναβολικών ορμονών, αυξημένη 
δραστηριότητα αντιφλεγμονωδών κυτοκινών, ανα-
βολικά ή καταβολικά μόρια που απελευθερώνονται 
από τους σκελετικούς μύες ή τα οστικά κύτταρα (π.χ. 
μυοκίνες και οστεοκίνες) και ενδεχομένως μειωμένη 
φυσική δραστηριότητα [7,8].

Με το λιπώδη ιστό και τον αρθρικό χόνδρο να 
εμπλέκονται σε αυτές τις πολύπλοκες αλληλεπιδρά-
σεις [7] ήρθε η πρόταση ότι η παχυσαρκία, η σαρκο-
πενία και η οστεοπόρωση μπορεί να συνυπάρχουν 
ταυτόχρονα σε μια υποομάδα πληθυσμού σε μια 
κλινική οντότητα που ονομάζεται οστεοσαρκοπενική 
παχυσαρκία με αποτελέσματα για την υγεία χειρότε-
ρα συγκριτικά με αυτά που έπασχαν από μια κλινική 
οντότητα [9,10].

Αυτό το άρθρο ανασκόπησης θα επανεξετάσει 
τις δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας που βο-
ηθούν στην καλύτερη κατανόηση της πολύπλοκης 
σχέσης ανάμεσα στην οστεοπόρωση και στη σαρκο-
πενία, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη χημι-
κών ουσιών που είναι σε θέση να δράσουν στοχευ-
μένα και στα δύο νοσήματα.

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ οστών και μυών - 
άρθρα ανασκόπησης

Έχουν δημοσιευθεί αρκετά άρθρα ανασκόπησης 
με στόχο να συνοψίσουν την τρέχουσα γνώση ανα-
φορικά με τις συνδέσεις ανάμεσα στα οστά, τους 

μύες και τον αρθρικό χόνδρο και σε κάποιες περι-
πτώσεις το λιπώδη ιστό, ή να κατανοήσουν καλύτε-
ρα τα συχνά παθογενετικά μονοπάτια ανάμεσα στην 
οστεοπόρωση και τη σαρκοπενία. Θα συζητηθούν τα 
κύρια χαρακτηριστικά που είναι κυρίαρχα και επικρα-
τούν περισσότερο σε αυτά τα άρθρα ανασκόπησης.

Ο Isaacson και ο Brotto [11] περίτεχνα συζητούν 
τις αναδυόμενες έρευνες για την υποτιθέμενη σύν-
δεση μεταξύ οστών και μυών, απομακρυνόμενοι από 
την παραδοσιακή άποψη των κυρίαρχων μηχανικών 
αλληλεπιδράσεων και υποστηρίζοντας ένα βιοχημι-
κό κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στα οστά και τους 
μύες. Τα άρθρο ανασκόπησης τους επικεντρώνεται 
στην παρακρινική και ενδοκρινική επικοινωνία μετα-
ξύ αυτών των ιστών. Μετά την εξέταση των αντίστοι-
χων ρόλων των οστών και των μυών σαν βιοχημικά 
συστήματα διαχείρισης επικοινωνιών, οι συγγραφείς 
συζητούν τη φυσιολογική σημασία των ενδοκρι-
νών ιδιοτήτων που παρατηρούνται σε αυτούς τους 
ιστούς. Υποστηρίζουν ότι οι αλληλεπιδράσεις χρησι-
μεύουν για την αίσθηση και τη μεταγωγή βιοχημικών 
σημάτων όπως η εκφόρτωση, η φόρτωση, η έλλειψη 
δραστηριότητας και η άσκηση και ίσως είναι μια με-
τάφραση των συστημικών ορμονικών ερεθισμών σε 
αποτελεσματικά βιοχημικά σήματα. Αναφέρουν την 
οστεοκαλσίνη, μια πρωτεϊνη που παράγεται από τους 
οστεοβλάστες, σαν παράδειγμα ενδοκρινικής λει-
τουργίας των οστικών κυττάρων, προτείνοντας ότι η 
οστεοκαλσίνη μπορεί να παίζει ένα ρόλο ρύθμισης 
της μυϊκής μάζας και μπορεί να είναι ένας στόχος 
για την πρόληψη ή τη θεραπεία της σαρκοπενίας. Η 
παρακρινική φύση της σύνδεσης μεταξύ οστών και 
μυών υποστηρίζεται ότι λαμβάνει χώρα στα σημεία 
εισόδου των μυϊκών ινών στις επιφάνειες επαφής 
του περιοστέου. Αντιφλεγμονώδη μόρια από τις πα-
ρακείμενες μυϊκές ίνες μπορεί να διεισδύσουν στο 
υποκείμενο οστούν και να προάγουν την πώρωση 
των καταγμάτων. Μπορεί επίσης να παραθέσουν με-
λέτες της ίδιας ομάδας που υποστηρίζουν ότι η προ-
σταγλανδίνη Ε2 εκκρίνεται 1000 φορές περισσότερο 
από τα οστεοκύτταρα παρά από τα μυϊκά κύτταρα 
που αλληλεπιδρούν με τους τραυματισμένους μύες 
και βοηθούν στην αναγέννηση και την αποκατάστα-
ση. Οι συγγραφείς προτείνουν την ανάπτυξη πολύ 
εξειδικευμένων μοντέλων οστών-μυών που επιτρέ-
πουν το χειρισμό των σκελετικών γονιδίων και πα-
ραγόντων και παρατηρούν τις επιπτώσεις τους στις 
μονάδες οστών-μυών [11].

O Tagliaferri και οι συν. του [7] προβαίνουν σε 
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μια εν τω βάθει ανάλυση των μελετών θεωρώντας 
το οστούν ως στόχο του εκκριτικού μοτίβου των σκε-
λετικών μυών ή περιγράφοντας τα ενδεχόμενα απο-
τελέσματα των οστών στο μεταβολισμό των μυών. 
Μπορούν με κατάλληλο τρόπο να περιλάβουν στην 
ανάλυσή τους τον ενδεχόμενο ρόλο του αρθρικού 
χόνδρου, των τενόντων και του λιπώδους ιστού στο 
μυοσκελετικό βρόχο ελέγχου. Σε πρώτη φάση εξε-
τάζουν την έννοια της μονάδας «οστού-μυών», η 
οποία αποδεικνύεται φαινοτυπικά από την παρατή-
ρηση της γραμμικής συσχέτισης σε διάφορες ηλικί-
ες ανάμεσα στην οστική πυκνότητα (BMD) και στην 
άλιπη μυϊκή μάζα του σώματος. Η συσχέτιση μετα-
ξύ μυών και οστών υποστηρίζεται από προκλινικά 
δεδομένα υποστηρίζοντας την παρουσία τους πριν 
από τη γέννηση σε θηλαστικά. Δίνοντας έμφαση 
στο γεγονός ότι η οστική ανακατασκευή εμφανίζε-
ται να είναι ευαίσθητη και σε εξωτερικά φορτία που 
προκύπτουν από τη φόρτωση λόγω βαρύτητας και 
σε εσωτερικά φορτία που παράγονται από τη μυϊκή 
δραστηριότητα, περιγράφουν τους κυτταρικούς και 
τους μυϊκούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνους 
για τις προσαρμογές που διενεργούνται σε συνάρτη-
ση με την αίσθηση των μηχανικών ερεθισμάτων. Οι 
συγγραφείς με επάρκεια υποστηρίζουν ότι το μυϊκό 
σεκρετόμιο το οποίο αποτελείται από αρκετές εκα-
τοντάδες πεπτίδια που εκκρίνονται, παρέχουν ένα 
συνολικό καινούργιο παράδειγμα για να κατανοήσει 
κανείς πως οι μύες επικοινωνούν με άλλα όργανα 
συμπεριλαμβανομένου και των οστών. Έχουν ευ-
ρέως επανεξεταστεί τα δεδομένα ότι αρκετά μόρια 
που απελευθερώνονται από τους μύες επηρεάζουν 
τα οστά, όπως ο αυξητικός παράγοντας τύπου-1 που 
μοιάζει με την ινσουλίνη, τον ινοβλαστικό αυξητικό 
παράγοντα τύπου- 2, τη ιντερλευκίνη-6, την ιντερλευ-
κίνη-15, τη μυοστατίνη, την οστεογλυκίνη (OGN), την 
τρανσμεμβρανική πρωτεΐνη 119 (Tmem119) και την 
οστεοακτιβίνη. Όμως πολύ λιγότερες μελέτες αφιε-
ρώθηκαν στο να μελετήσουν το ανάστροφο κανάλι 
(π.χ. από τα οστά στους μύες); και οι οστεοβλάστες 
και τα οστεοκύτταρα αποδείχθηκε ότι εκκρίνουν 
οστεοκίνες. Το αποτέλεσμα της δράσης στους μύες 
της προσταγλανδίνης Ε2 που εκκρίνεται από τα οστε-
οκύτταρα, της οστεογλυκίνης και του αυξητικού πα-
ράγοντα τύπου-1 που μοιάζει με την ινσουλίνη που 
παράγονται από τους οστεοβλάστες και της σκλη-
ροστίνης (SOST) που εκκρίνεται και από τους δύο 
τύπους κυττάρων πειστικά περιγράφονται και συζη-
τούνται. Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς προσεγγίζουν 

το ρόλο του λιπώδους ιστού στους σκελετικούς μύες 
και τα οστά, που περιλαμβάνει την παραγωγή της λε-
πτίνης, της λιπονεκτίνης και της ιντερλευκίνης-6 από 
τα λιποκύτταρα. Ένα μείζον χαρακτηριστικό του άρ-
θρου είναι η ένταξη των χονδροκυττάρων, των κυτ-
τάρων του αρθρικού χόνδρου σε ένα πιο ολοκληρω-
μένο σύστημα παρακρινούς επικοινωνίας. Πράγματι, 
ο αρθρικός χόνδρος μοιράζεται την προέλευση των 
μεσεγχυματικών κυττάρων με τα οστά και τους μύες. 
Τα χονδροκύτταρα απελευθερώνουν το Dickkopf-1, 
ένα ρυθμιστικό μόριο του σηματοδοτικού μονοπα-
τιού Wnt (είναι μια ομάδα μεταγωγής σήματος που 
ξεκινάει με πρωτεϊνες που περνούν σήματα εντός 
του κυττάρου μέσω υποδοχέων της κυτταρικής επι-
φάνειας) και επηρεάζει σημαντικά την ισορροπία 
μεταξύ οστικής απορρόφησης και οστικού σχηματι-
σμού. Ο Tagliaferri και οι συν. του (2015) υποστηρί-
ζουν ότι πρέπει κανείς να αποφεύγει να παραμελεί 
συστατικά (π.χ. συνδέσμους και τένοντες) της ζώνης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ οστών και μυών. Συμπερα-
σματικά, καταλήγουν στο άρθρο επισημαίνοντας τα 
πλεονεκτήματα της φυσικής άσκησης, της ισορρο-
πημένης διατροφής που είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, 
ασβέστιο, βιταμίνη D, συγκεκριμένα λιπαρά οξέα, 
σύμφωνα με τις τρέχουσες συστάσεις για την υγεία 
των οστών και των μυών που εκδίδονται από τις διε-
θνείς επιστημονικές εταιρείες [12].

O Kaji [13] περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
μυών και οστών και τους γενετικούς, ενδοκρινικούς 
και μηχανικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους 
μύες και τα οστά ταυτόχρονα. Οι συγγραφείς περι-
γράφουν την προοδευτική οστεοποιό ινοδυσπλα-
σία σαν μια σημαντική παθολογική κατάσταση που 
συνδέει τα οστά με τους μύες. Μεταξύ των τοπικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την οστεοποίηση των 
μυών, υποστηρίζει το ρόλο της τρανσμεβρανικής 
πρωτεΐνης 119 (Tmem119), ένας παράγοντας δια-
φοροποίησης των οστεοβλαστών που ανταποκρίνε-
ται στην παραθορμόνη, ενώ επιπρόσθετα αναφέρε-
ται ότι είναι ένας τοπικός παράγοντας που ωθεί την 
οστεοποίηση των μυών [7]. Επιπρόσθετα, υποστη-
ρίζει το ρόλο της οστεογλυκίνης (OGN), μια μικρή 
πρωτεογλυκάνη πλούσια σε λευκίνη, η οποία είναι 
αναβολικός παράγοντας των οστών που παράγεται 
από τους μύες και εκφράζει το ενδιαφέρον για τη 
μυοστατίνη, ένας μέλος της οικογένειας του διαμεμ-
βρανικού β-αυξητικού παράγοντα, που εκτός από 
τη γνωστή ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη των 
μυών, έχει έναν ενδεχόμενο ρόλο στην πρόληψη της 
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απόπτωσης των οστεοκυττάρων, μέσω της ενεργο-
ποίησης της β-κατενίνης [13].

Συγκριτικά με τα προηγούμενα άρθρα ανασκό-
πησης, ο Ormsbee και οι συν. του [9], αναφέρονται 
στον πληθυσμό που παρουσιάζεται με μια διασύνδε-
ση της οστεοπενίας/οστεοπόρωσης, της σαρκοπενί-
ας και της παχυσαρκίας και υποστηρίζουν τη χρήση 
του όρου «οστεοσαρκοπενική παχυσαρκία» για να 
περιγράψουν την εμφάνιση της παχυσαρκίας σε 
ασθενείς με χαμηλή οστική και μυϊκή μάζα. Ο Cooper 
και οι συν. του [14] υποστηρίζουν ότι η αύξηση στο 
συνολικό λιπώδη ιστό και κυρίως σε αυτόν που ενα-
ποτίθεται στην κοιλιακή χώρα προκαλεί μια αύξηση 
στις προ-αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες και κάποιες 
ορμονικές διαταραχές που οδηγούν σε απώλειες 
των μυών και των οστών. Η μείωση των μυών και των 
οστών συσχετίζεται με μείωση στη φυσική δραστηρι-
ότητα η οποία οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο προοδευ-
τικής απώλειας μυών και οστών και κέρδος σε λίπος. 
Περιγράφουν τις ενδεχόμενες κλινικές επιπτώσεις. 
Η οστεοσαρκοπενική παχυσαρκία δημιουργεί άμε-
σες και σε μεγαλύτερο βαθμό έμμεσες δαπάνες 
(που συνδέονται με απουσίες από την εργασία, ανα-
πηρία και πρόωρη θνησιμότητα) και είναι πιθανό ότι 
τα άτομα θα παρουσιάζονται με πτωχότερα κλινικά 
αποτελέσματα που προκαλούνται από τον καταρρά-
κτη των μεταβολικών διαταραχών που συσχετίζονται 
με τις αλλαγές στη σύνθεση του σώματος. Συμπε-
ραίνουν, καταλήγοντας σε μια πολυπαραγοντική μη 
φαρμακολογική προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει 
μα προσαρμογή στη σχέση πρωτεϊνών/υδατανθρά-
κων στο διαιτολόγιο, μειώνοντας την παχυσαρκία και 
διατηρώντας την μυϊκή και οστική μάζα. Το άρθρο εί-
ναι στενά συνδεδεμένο με τα όσα συμπεραίνει ο Ilich 
και οι συν. του [15] σε μια παρόμοια περιγραφή του 
συνδρόμου της οστεοσαρκοπενικής παχυσαρκίας.

Ο Cederholm και οι συν. του [8] επικεντρώνουν το 
άρθρο ανασκόπησής τους στη στενή συσχέτιση που 
υπάρχει ανάμεσα στην οστεοπενία και την εμφάνιση 
οστεοπορωτικών καταγμάτων. Δίνουν έμφαση στον 
κριτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μηχανικές δυνά-
μεις που δημιουργούνται από τις συσπάσεις των μυών 
στην οστική πυκνότητα, τη δύναμη και την αρχιτεκτονι-
κή. Συζητούν με έντεχνο τρόπο τα κοινά παθογενετικά 
μονοπάτια οστεοπόρωσης και σαρκοπενίας συμπερι-
λαμβάνοντας την ευαισθησία στην μειωμένη έκκριση 
αναβολικών ορμονών, στην αυξημένη δραστηριότητα 
αντιφλεγμονωδών κυτοκινών και στη μειωμένη φυσι-
κή δραστηριότητα. Η σημασία των επαρκών επιπέδων 

βιταμίνης D για την υγεία των οστών και των μυών έχει 
αναφερθεί [12], με την κατάλληλη πρόταση να επικε-
ντρώνεται περισσότερο στην έκθεση στον ήλιο ανα-
φορικά με τα νέα άτομα ενώ τα ηλικιωμένα άτομα θα 
πρέπει να βασίζονται περισσότερο σε φαρμακολογικά 
και διαιτητικά συμπληρώματα.

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μυών και οστών -  
ερευνητικά άρθρα

Οι μοριακοί παράγοντες διαμέσου των οποίων 
μύες και οστά επικοινωνούν, όπως είναι τα βιοχημικά 
μηνύματα δεν έχουν πλήρως αναγνωριστεί. Σε μια 
μελέτη υποστηρίζεται ότι το γονίδιο 21C που μοιάζει 
με τη μεθυλο-τρανσφεράση ασκεί την πλειοτροπική 
του λειτουργία διαμέσου της ρύθμισης του μονοπα-
τιού σηματοδότησης του πυρηνικού παράγοντα kB 
(nuclear factor kB) [16]. Ο πυρηνικός παράγοντας kB 
είναι ένα από τα πιο σημαντικά μονοπάτια σηματοδό-
τησης των μυών που με την ενεργοποίηση του οδηγεί 
σε μυϊκή απώλεια. Στα οστά, το μονοπάτι σηματοδό-
τησης του πυρηνικού παράγοντα kB εμπλέκεται στην 
απόπτωση των οστεοκυττάρων που προκαλείται από 
τα κορτικοστεροειδή αλλά επίσης μεσολαβεί στην 
οστεοκλαστογένεση η οποία προκαλείται από την 
ενεργοποίηση του υποδοχέα του πυρηνικού παρά-
γοντα kB. Αυτά τα αποτελέσματα είναι τα πρώτα σε 
μελέτες in vitro που επικυρώνουν τα πλειοτροπικά 
γονίδια μυών και οστών.

Ένα μικρό δείγμα ασθενών με οστεοσαρκοπενι-
κή παχυσαρκία , με σαρκοπενία (που ορίζεται μόνο 
με μορφολογικές παραμέτρους) και παχυσαρκία ή 
με οστεοπόρωση/οστεοπενία και παχυσαρκία υπο-
βλήθηκαν σε σύγκριση αναφορικά με τη συλληπτική 
δύναμη του χεριού, με την κανονική/ γρήγορη ταχύ-
τητα βάδισης και με τη στάση των ποδιών συγκριτικά 
με μια ομάδα παχύσαρκων γυναικών μόνο. Οι γυ-
ναίκες με οστεοσαρκοπενική παχυσαρκία είχαν χα-
μηλότερα σκορ αναφορικά με τη δύναμη σύλληψης 
του χεριού, χαμηλότερη φυσιολογική και γρήγορη 
ταχύτητα βάδισης και βραχύτερο χρονικό διάστημα 
για κάθε στάση ποδιού. Τα αποτελέσματα υποστηρί-
ζουν τη θεωρία ότι οι ασθενείς με οστεοσαρκοπενι-
κή παχυσαρκία έχουν χαμηλότερη λειτουργικότητα 
συγκριτικά με τις γυναίκες με μεμονωμένες ανωμα-
λίες, συγκεκριμένα είναι πιο επιρρεπείς σε πτώσεις, 
οστεοπορωτικά κατάγματα και συνδυασμένη έκπτω-
ση μυϊκής και οστικής μάζας [17].

H παρουσία της σαρκοπενίας σε ασθενείς που 
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πρόσφατα βίωσαν ένα κάταγμα ισχίου αναγνωρίστη-
κε στο 58% των περιπτώσεων και συσχετίστηκε με 
χαμηλή ικανότητα να λειτουργούν σε δραστηριότη-
τες της καθημερινότητας συγκριτικά με τις γυναίκες 
που είναι σε στάδιο προσαρκοπενικό. Αυτό μπορεί 
να αντανακλά ένα αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών 
μετά από ένα κάταγμα ισχίου, πρόσθετη χρήση υπη-
ρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και υψηλότερη επί-
πτωση υποτροπιάζοντος κατάγματος στο ετερόπλευ-
ρο ισχίο [18].

Σε ένα πληθυσμό νέων ασθενών (ηλικίας 20-69 
ετών) με κάταγμα στον αυχένα του μηριαίου, αυτοί 
με τραύμα χαμηλής ενέργειας είχαν σημαντικά χα-
μηλότερη οστική πυκνότητα στον αυχένα του μηριαί-
ου και χαμηλότερο δείκτη μάζας ελεύθερης λίπους 
συγκριτικά με ασθενείς που είχαν υποστεί άλλους 
μηχανισμούς τραύματος. Αυτά τα αποτελέσματα 
δίνουν έμφαση στη συσχέτιση ανάμεσα σε χαμηλή 
οστική και μυϊκή μάζα σε ασθενείς που βιώνουν κα-
τάγματα στο ισχίο και επισημαίνουν την ανάγκη για 
μια ολοκληρωμένη διαχείριση των ασθενών αυτών 
[19]. Δύο μελέτες από ένα μεγάλο δείγμα ανδρών 
που κατοικούν στην κοινότητα στην Κίνα [20] ή αν-
δρών και γυναικών [21] ηλικίας >65 ετών υποστηρί-
ζουν ότι η σαρκοπενία είναι προγνωστικός παράγο-
ντας του καταγματικού κινδύνου ανεξάρτητος από 
την οστική πυκνότητα και άλλους κλινικούς παρά-
γοντες κινδύνου [20]. H διάγνωση της σαρκοπενίας 
εξασφαλίζει πρόσθετη αξία στον αλγόριθμο υπολογι-
σμού του καταγματικού κινδύνου [2], προβλέποντας 
την επίπτωση των καταγμάτων στους άνδρες και όχι 
στις γυναίκες [21]. Παρομοίως, σε ηλικιωμένους από 
την Κορέα συμπεριλαμβανομένου των εθελοντών 
και από τα δύο φύλα, άτομα με σαρκοπενία που ανα-
γνωρίστηκαν με τη μέθοδο DXA έχουν σημαντικά αυ-
ξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης (χαμηλή BMD). Αυτή 
η συσχέτιση εμφανίζεται στους άνδρες αλλά όχι στις 
γυναίκες σύμφωνα με όσα έχουν παρατηρηθεί σε 
πληθυσμούς από την Κίνα [22].

Μικρές διαφορές παρατηρούνται σε έναν πλήρη 
κατάλογο των παραμέτρων που αντανακλούν τη δια-
τροφική κατάσταση σε εθελοντές από την Αυστραλία 
(με μέσο όρο ηλικίας τα 79 έτη) και από τα δύο φύλα 
οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για πτώσεις 
και παρουσιάζονται με οστεοπενία/οστεοπόρωση, 
σαρκοπενία, συνδυασμό και των δύο νοσημάτων 
(SOP) ή κανένα από τα δύο (φυσιολογικό). Συγκρι-
τικά με τους φυσιολογικούς ασθενείς, ασθενείς με 
συνδυασμό και των δύο νοσημάτων (σαρκοπενία 

και οστεοπόρωση) είναι πιθανότερο να έχουν χα-
μηλότερη διατροφική αξιολόγηση, χαμηλότερη δεί-
κτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και χαμηλότερα επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης στον ορό του αίματος. Τα χαμηλότε-
ρα επίπεδα αλβουμίνης στον ορό του αίματος συ-
σχετίζονται με οστεοπόρωση και σαρκοπενία μόνο 
συγκριτικά με τους ασθενείς με φυσιολογικές τιμές 
αλβουμίνης. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα επί-
πεδα της βιταμίνης D, στους ρυθμούς της σπειρα-
ματικής διήθησης, στα επίπεδα του ασβεστίου, του 
φωσφόρου, του φολικού στα ερυθρά αιμοσφαίρια 
και της βιταμίνης B12 μεταξύ των υποομάδων [23]. 
Αυτά τα αποτελέσματα ελάχιστα διαφέρουν από 
εκείνα που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς από την Ιτα-
λία μετά από κάταγμα ισχίου οι οποίοι είχαν βραδεία 
μυϊκή μάζα που προσδιορίστηκε με την βιοηλεκτρική 
αντίσταση και τη μέθοδο DXA [24]. Επιπρόσθετα, η 
χαμηλή πρόσληψη θερμίδων, πρωτεϊνών και λευκι-
νών και γενικώς τα διατροφικά ελλείμματα προδια-
θέτουν σε μυϊκή ατροφία σε ασθενείς με οστεοπο-
ρωτικά κατάγματα [25].

Θεραπευτικές παρεμβάσεις
Προς το παρόν δεν έχουν δημοσιευθεί μη τυχαι-

οποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που προσδιορί-
ζουν τα ταυτόχρονα αποτελέσματα μια νέας χημικής 
αλληλεπίδρασης στα οστά και τους μύες. Ο Girgis 
και οι συν. του [6] υποστηρίζουν ότι για την καλύτε-
ρη κατανόηση της διασυνδεδεμένης βιολογίας των 
οστών και των μυών μπορεί να μετατοπιστεί η θερα-
πευτική προσέγγιση των μυοσκελετικών νοσημάτων 
από δύο νοσήματα (οστεοπόρωση και σαρκοπενία) 
σε ένα; για παράδειγμα η θεραπευτική αντιμετώπιση 
ευπαθών ή σαρκοπενικών ασθενών συμβάλει στην 
πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων. Σαν πιθανές 
στρατηγικές αντιμετώπισης συνιστάται είτε η στόχευ-
ση σε μονοπάτια που ρυθμίζουν κεντρικά οστά και 
μύες (π.χ. αυξητική ορμόνη, ουσίες που επάγουν 
την έκκριση της αυξητικής ορμόνης, ανδρογόνα, 
εκλεκτικοί τροποποιητές ανδρογονικών υποδοχέων, 
βιταμίνη D κ.ά.) ή διερευνούν νέα αναδυόμενα μονο-
πάτια που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των 
δύο ιστών (π.χ. αναστολείς σηματοδότησης της ακτι-
βίνης συμπεριλαμβανομένων και των αντισωμάτων 
- προπεπτιδίων που εξουδετερώνουν τη μυοστατίνη 
- [26], ανασυνδυασμένη φολλιστατίνη, παράγωγα 
της φολλιστατίνης και διαλυτούς υποδοχείς της ακτι-
βίνης ή μυοκίνες - [7]). Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν 
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την κριτική σημασία της τακτικής άσκησης και της 
επαρκούς διατροφής για να βελτιστοποιήσουν την 
κορυφαία οστική μάζα και να διατηρήσουν την υγεία 
των οστών και των μυών σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
[7-9,12,27]. Με αυτήν την προοπτική δύο μελέτες 
παρέμβασης αξίζουν ένα σχολιασμό. O Bauer και οι 
συν. του [28] αναφέρουν ότι σε μια καλά σχεδιασμέ-
νη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη τα πλεονεκτή-
ματα της βιταμίνης D, της πρωτεΐνης του ορού του 
γάλακτος που είναι εμπλουτισμένη σε λευκίνη, των 
φαρμακευτικών συμπληρωμάτων διατροφής που χο-
ρηγούνται από του στόματος στη μυϊκή μάζα και στη 
λειτουργικότητα των κάτω άκρων σε σαρκοπενικούς 
ηλικιωμένους ασθενείς. Γνωρίζοντας τη σημασία 
της βιταμίνης D και των πρωτεϊνών για την υγεία των 
οστών, αυτά τα συμπληρώματα διατροφής ανήκουν 
στη φαρέτρα των όπλων ενάντια στην οστεοπόρωση. 
Ο Chahal και οι συν. του [29] διερευνούν την επίδρα-
ση των διαφόρων εντάσεων και συχνοτήτων δόσεων 
φόρτωσης της φυσικής δραστηριότητας σχετικά με 
τη ροπή έκτασης του γόνατος καθώς και την εξα-
σθένηση υπερήχων ευρείας ζώνης στην πτέρνα σε 
γυναίκες μέσης ηλικίας. Συμπεραίνουν ότι η φυσική 
δραστηριότητα ειδικά σε επίπεδο υψηλής έντασης 
και εύρους υψηλής συχνότητας έχουν πλεονεκτή-
ματα αναφορικά με την ενδυνάμωση των μυών και 
στην οστική πυκνότητα σε αυτόν τον συγκεκριμένο 
πληθυσμό. Μια πληθώρα συζητήσεων λαμβάνουν 
χώρα αναφορικά με τη χρησιμότητα των ενεργών 
μεταβολιτών της βιταμίνης D στη διαχείριση της 
οστεοπόρωσης [30]. Όμως ο Tanaka και οι συν. του 
[31] διερευνούν τα αποτελέσματα της 1,25 διυδρο-
ξυβιταμίνης D3 στη μυοβλαστική και οστεοβλαστική 
διαφοροποίηση των πρόδρομων κυττάρων διαμέσου 
της έκφρασης της οστεογλυκίνης. Καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η θεραπεία με ενεργό βιταμίνη D 
μπορεί να σώσει τα τελικά προϊόντα της προχωρημέ-
νης γλυκοζυλίωσης που προκαλείται από τη σαρκο-
πενία καθώς τα τελικά προϊόντα της προχωρημένης 
γλυκοζυλίωσης καταστέλλουν τη διαφοροποίηση 
των οστεοβλαστών μέσω της έκφρασης της οστεο-
γλυκίνης στους μυοβλάστες.

Η δόνηση ολοκλήρου του σώματος είναι μια δη-
μοφιλής άσκηση όπου τα άτομα στέκονται σε μια 
πλάκα ταλάντωσης και ο κινητήρας μεταδίδει κατα-
κόρυφη επιτάχυνση στους μυς και τα οστά [32]. Αυτή 
η παρέμβαση είχε προηγουμένως αποδειχθεί ότι 
αυξάνει το αναβολικό αποτέλεσμα στον οστίτη ιστό 
καθώς και ότι αυξάνει και τον οστικό όγκο. Πάντως 

η δόνηση ολοκλήρου του σώματος υποστηρίζεται ότι 
βελτιώνει την απόδοση των μυών [33]. Ειδικότερα, σε 
οστεοπορωτικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 12 
μήνες μετά την εφαρμογή δόνησης ολοκλήρου του 
σώματος δεν υπήρξε θετική επίδραση [34].

Σε μια άλλη μελέτη 6 μήνες μετά την εφαρμογή 
δόνησης υψηλής έντασης και μεγέθους παρατηρή-
θηκε σημαντική αύξηση στην οστική πυκνότητα στη 
ΣΣ σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [32].Σε ηλικι-
ωμένους ιδρυματοποιημένους εθελοντές και των 
δύο φύλων, 6 μήνες μετά την εφαρμογή δόνησης 
ολοκλήρου του σώματος απέτυχε να επηρεάσει τις 
λειτουργικές και κινητικές ικανότητες όπως μετρή-
θηκαν μετά από ένα χρόνο [35]. Προφανώς αυτά τα 
αντιφατικά αποτελέσματα μπορεί να συνδέονται με 
έλλειψη συναίνεσης για τη βελτίωση του εξοπλισμού 
της δόνησης ολοκλήρου του σώματος , της δόσης, 
της ενέργειας, της συχνότητας ή της διάρκειας.

Συμπεράσματα
Η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία είναι δύο ανω-

μαλίες που κατά κύριο λόγο επηρεάζουν ηλικιωμέ-
νους ασθενείς και ευθύνονται για μια μεγάλη κλινική 
και οικονομική επιβάρυνση. Η αύξηση του προσδόκι-
μου επιβίωσης στις περισσότερες χώρες και στα δύο 
φύλα καθιστά τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θε-
ραπευτική τους αντιμετώπιση μια σημαντική κοινωνι-
κή και ηθική, αλλά ακόμα ακάλυπτη ιατρική ανάγκη. 
Γενετικοί, αναπτυξιακοί, παρακρινείς, ενδοκρινείς 
και παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής 
έχουν διπλές επιπτώσεις στους μύες των οστών και 
στην οστική μάζα και λειτουργικότητα [36]. Τα απο-
δεικτικά δεδομένα των βιοχημικών και μοριακών αλ-
ληλεπιδράσεων ανάμεσα στους δύο ιστούς πρέπει 
να διερευνηθούν περαιτέρω για την ανάπτυξη μιας 
συνολικής διατροφικής οντότητας ανάμεσα σε αυτές 
τις δίδυμες καταστάσεις της γήρανσης, την οστεοπό-
ρωση και τη σαρκοπενία. Στοχεύοντας στα μονοπά-
τια που κεντρικά ρυθμίζουν οστά και μύες ή νέα μο-
νοπάτια που διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα 
στους δύο ιστούς είναι οι κυρίαρχες κατευθύνσεις 
για την αναγνώριση της διατροφικής κλινικής οντό-
τητας, η οποία θα μπορούσε ταυτόχρονα να εμποδί-
σει, να μειώσει ή να αποκαταστήσει τη σχετιζόμενη 
με την ηλικία εξασθένηση οστών και μυών. Φαίνε-
ται σοφό για τις εταιρείες που αναπτύσσουν σκευ-
άσματα για τη διαχείριση της οστεοπόρωσης ή της 
σαρκοπενίας να περιλαμβάνουν στα δευτερεύοντα 
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καταληκτικά σημεία των μελετών τους παραμέτρους 
(όπως η DXA, οι βιοχημικοί δείκτες, οι απεικονιστι-
κές εξετάσεις κ.ά.) που αντανακλούν το αποτέλεσμα 
των φαρμάκων στα οστά αν αναπτύχθηκαν για τη 
σαρκοπενία ή το αποτέλεσμα των φαρμάκων στους 

μύες αν αναπτύχθηκαν για την οστεοπόρωση. Όμως 
η σημασία της φυσικής άσκησης και η ανάγκη για 
ισορροπημένη διατροφή παρέχει επαρκείς ποσότη-
τες πρωτεϊνών, ασβεστίου, βιταμίνης D και ποικίλων 
ιχνοστοιχείων δεν πρέπει να υποεκτιμάται.
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Περίληψη
Η προοδευτική οστεοποιός ινώδης δυσπλασία (ΠΟΙΔ) αποτελεί σπάνια νόσο των οστών και αρθρώσεων. Η διάγνωση δεν είναι πάντα 
εύκολη και χρειάζεται επιμελής εξέταση του ασθενούς τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά αλλά και λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό. 
Δεν υπάρχει ενδεδειγμένη θεραπεία προς το παρόν και η αντιμετώπιση της περιορίζεται κυρίως σε προφύλαξη από αναζωπυρώσεις 
και διατήρηση, όσο το δυνατόν, της λειτουργικότητας του ασθενή. Δεν είναι σπάνιο ο ασθενής να διαλάθει της ορθής διάγνωσης, 
πράγμα το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη της νόσου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την περίπτωση 
ενός 21χρονου ασθενή που επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρεία λόγω πόνου στο ισχίο. Η κλινική και απεικονιστική εξέταση οδήγησε 
στη διάγνωση της νόσου.

Λέξεις κλειδιά: Προοδευτική οστεοποιός ινώδης δυσπλασία, νόσος Munchmeyer

Fibrodysplasia Ossifican Progreesiva. A Case Report
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I. GELALIS2

1Stavros Niarchos Foundation Complex Joint Reconstruction Center, Hospital for Special Surgery, New York, NY, USA
2Department of Orthopaedic Surgery, University of Ioannina, School of Medicine, Ioannina, Greece
3European University of Cyprus, School of Medicine

Summary
Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) is a rare syndrome affecting the bone and joints. The diagnosis is not always easy, 
and it needs a thorough examination of the patient clinically, radiologically and a detailed medical history. There is no definitive 
treatment and its current management is limited to the prevention of new flare-ups, symptomatic management and maintenance 
of patient’s functionality. A possible misdiagnosis is not rare and may have negative results on the patient. In the present study 
we present a case of a 21 years old patient who was referred to our department after being operated twice in his right hip. Clinical 
and imaging examination lead to the diagnosis of the disease.

Keywords: Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP), Munchmeyer disease

Εισαγωγή
Η προοδευτική οστεοποιός ινώδης δυσπλασία 

(ΠΟΙΔ) γνωστή και ως νόσος Munchmeyer αποτε-
λεί ένα σπάνιο σύνδρομο που προσβάλλει περίπου 
1/1.000.000 ασθενείς [1]. Περιγράφηκε για πρώτη 
φορά το 1864 από τον Guy Patin ως «σύνδρομο του 

πέτρινου ανθρώπου» (stone man syndrome) [2,3]. Οι 
περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται ως απο-
τέλεσμα τόσο γενετικής όσο και περιβαλλοντικής 
επιρροής. Η γενετική μετάλλαξη στην ΠΟΙΔ μετα-
τρέπει τα σήματα τα οποία ελέγχουν την κυτταρική 
διαφοροποίηση οδηγωντας στη δημιουργία οστί-
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τη ιστού. Η κληρονομικότητα της είναι αυτοσωμική 
επικρατής. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι σχεδόν 
όλες οι περιπτώσεις προκλήθηκαν από παρόμοια με-
τάλλαξη στο γονίδιο ACVR 1 που προκαλεί αλλαγή 
ενός αμινοξέος στον υποδοχέα ACVR της μορφογε-
νετικής πρωτεΐνης των οστών (BMP) τύπου 1 [1]. Το 
γονίδιο ACVR 1 βρίσκεται στους σκελετικούς μύες 
και στο χόνδρο και ελέγχει την ανάπτυξη και την 
εξέλιξη των μυών και των οστών συμπεριλαμβανο-
μένης και της οστεοποίησης [3,4]. Η μετάλλαξη αυτή 
προκαλεί ενεργοποίηση του μονοπατιού BMP και 
αναγνωρίζει το ACVR 1 ως το ρυθμιστή-κλειδί της 
οστικής δημιουργίας [1]. Καθώς δεν υπάρχει γνωστή 
αποτελεσματική θεραπεία για το συγκεκριμένο σύν-
δρομο έχει αναφερθεί ότι η θεραπεία της ΠΟΙΔ μπο-
ρεί να στηριχθεί σε μηχανισμούς που μπλοκάρουν το 
ACVR 1 [4,5].

Η ΠΟΙΔ χαρακτηρίζεται από συγγενή εξωσκελετι-
κή δυσπλασίες και εξελισσόμενη έκτοπη οστεοποί-
ηση [6]. Οι πρώτες εκδηλώσεις εμφανίζονται συνή-
θως το 5ο έτος της ζωής [7]. Οι ασθενείς με ΠΟΙΔ 
παρουσιάζονται φυσιολογικοί κατά τη γέννηση εκτός 
του χαρακτηριστικού της ένωσης των φαλαγγών 
(συμφαλαγγία) στα μεγάλα δάκτυλα του ποδιού που 
εμφανίζεται στους περισσότερους ασθενείς [8] και 
μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη διάγνωση [9]. Κατά 
τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της ζωής, τα παι-
διά αναπτύσσουν επώδυνα οιδήματα που μπορούν 
να ονομαστούν και αναζωπυρώσεις και μετατρέπουν 
τα μαλακά μόρια μέσω χόνδρινης οστεοποίησης 
σε οστίτη ιστό [11]. Η διαδικασία αυτή ξεκινά χωρίς 
να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός. Από τη 
στιγμή που ξεκινήσει δεν υπάρχει θεραπεία που να 
μπορέσει να τη σταματήσει. Οποιουδήποτε είδους 
τραυματισμός μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία 
και να οδηγήσει σε πλήρη οστεοποίηση του μυϊκού 
συστήματος. Στις περιπτώσεις που έχουν αναφερ-
θεί τα συμπτώματα ξεκίνησαν την πρώτη ή δεύτερη 
δεκαετία της ζωής [10]. Η πλειονότητα των ασθενών 
με ΠΟΙΔ, διαλάθει στην αρχή λόγω του ότι τα πρώ-
τα συμπτώματα δεν αναγνωρίζονται εγκαίρως από 
τους κλινικούς [9]. Η έκτοπη οστεοποίηση μπορεί 
να ευοδωθεί από διαφόρους παράγοντες όπως οι 
τραυματισμοί χαμηλής ενέργειας των μυών, βιοψία 
λεμφαδένων, ιώσεις και άλλα [12-14]. Οι καρδιακές 
μυϊκές ίνες δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία της 
έκτοπης οστεοποίησης.

Η κλινική εικόνα της ΠΟΙΔ παρουσιάζεται κεφα-
λουραία ξεκινώντας από τον κορμό και την κεφαλή 
και ακολούθως προς την περιφέρεια. Συνεπώς η 

πρώτη συμπτωματολογία εμφανίζεται στην αυχενική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ). Τα ακτινο-
λογικά ευρήματα περιλαμβάνουν ευμεγέθη οπίσθια 
στοιχεία, ψηλά και στενά σπονδυλικά σώματα και 
συνοστέωση των αρθρώσεων Α2 και Α7 [15]. Επιπλέ-
ον έχει αναφερθεί η παρουσία οστεοχονδρωμάτων 
σε τέτοιους ασθενείς [10]. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί 
επίσης να υποφέρουν και από αναπτυξιακές ανωμα-
λίες των αρθρώσεων της γνάθου με αποτέλεσμα την 
κακή διατροφή, την απώλεια βάρους και την πτωχή 
στοματική υγιεινή [14]. Στο 50% των περιπτώσεων οι 
ασθενείς πάσχουν από μερική απώλεια ακοής λόγω 
οστεοποίησης του μέσου ου [16].

Στις εκδηλώσεις της νόσου μπορεί να περιλαμβά-
νεται και το σύνδρομο θωρακικής ανεπάρκειας που 
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες για τη ζωή επι-
πλοκές. Κάποιες από αυτές είναι η οστεοποίηση των 
μεσοπλεύριων και παρασπονδυλικών μυών, κυφο-
σκολίωση ή θωρακική λόρδωση καθώς και καρδιο-
αναπνευστικές διαταραχές λόγω μειωμένης δυνατό-
τητας έκπτυξης του θωρακικού κλωβού [11]. Τέτοιοι 
ασθενείς έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύ-
ξουν δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια [17,18]. Σύμφωνα 
με μελέτες ο κίνδυνος καρδιοαναπνευστικής ανε-
πάρκειας είναι αυξημένος όταν συνυπάρχει λοίμωξη 
και για το λόγο αυτό όλες οι λοιμώξεις σε ασθενείς 
με ΠΟΙΔ πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα [10].

Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, επιπλέον σκελε-
τικές παραμορφώσεις περιλαμβάνουν βραχείς πα-
ραμορφωμένου αντίχειρες, κλινοδακτυλία, βραχείς 
αυχένες του μηριαίου και οστεοχονδρώματα στη 
μεσότητα της κνήμης. Όσον αφορά στις παραμορ-
φώσεις των δακτύλων του ποδιού, αναγνωρίζονται 4 
τύποι: ο τύπος Ι είναι ο πιο συνηθισμένος, όπου το 
δάκτυλο είναι βραχύ και έχει μία φάλαγγα που πα-
ρεκλίνει προς τα έξω στη μεταταρσοφαλαγγική άρ-
θρωση. Ο τύπος ΙΙ αφορά δάκτυλα με φυσιολογικό 
μήκος και προοδευτική συνοστέωση με την πάροδο 
της ηλικίας. Στον τύπο ΙΙΙ τα δάκτυλα είναι κλινικά 
και ακτινολογικά φυσιολογικά στην πρώιμη παιδική 
ηλικία αλλά γίνονται άκαμπτα κατά τη διάρκεια της 
δεύτερης δεκαετίας. Τέλος στον τύπο ΙV όλα τα δά-
κτυλα παρουσιάζουν διαφόρων τύπων ελλείψεις και 
συνδυάζονται με παραμορφώσεις των χεριών [14].

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ειδική θεραπεία για το 
σύνδρομο εκτός της συμπτωματικής και παρηγορη-
τικής θεραπείας [10]. Η χειρουργική αφαίρεση της 
έκτοπης οστεοποίησης ευοδώνει την ακόμη μεγαλύ-
τερη παρουσία έκτοπου οστίτη ιστού με την παρου-
σία οστικών γεφυρών [19].
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Ασθενής άνδρας 21 ετών προσήλθε στα εξωτερι-

κά ιατρεία με ιστορικό άλγους και δυσκαμψίας στο 
δεξί ισχίο από 5ετίας. Ο ασθενής αναφέρει ιστορι-
κό ισχυρού πόνου και επιδεινούμενης δυσκαμψίας 
στο ισχίο. Στην ηλικία των 16 ετών ο ασθενής είχε 
τραυματισμό στο δεξί ισχίο μετά από αθλητική δρα-
στηριότητα και απευθύνθηκε στο τοπικό νοσοκομείο. 
Μετά τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο παρατη-
ρήθηκε έκτοπη οστεοποίηση στην περιοχή του ισχίου 
η οποία εκτεινόταν μέχρι τον αυχένα του μηριαίου 
οστού. Στον ασθενή προτάθηκε χειρουργική επέμ-
βαση για την αφαίρεση της έκτοπης οστεοποίησης. 
6 μήνες μετά την επέμβαση ο περιορισμός στις κινή-
σεις της άρθρωσης επέμενε και ο πόνος επανήλθε. 
Δεκαοκτώ μήνες μετά την επέμβαση οι κινήσεις του 
ισχίου ήταν σοβαρά περιορισμένες δυσκολεύοντας 
τον ασθενή να έρθει ακόμη και σε καθιστή θέση. Ο 
ακτινολογικός έλεγχος ανέδειξε την παρουσία εκ 
νέου έκτοπης οστεοποίησης η οποία αποφασίστηκε 
να αντιμετωπιστεί με ημιαρθροπλαστική του ισχίου.

Στην τελευταία εξέταση στο ιατρείο, ο ασθενής 
είχε δυσκολία στην κίνηση του δεξιού ώμου, του δε-
ξιού ισχίου και του αυχένα. Στον ακτινολογικό έλεγχο 
διαπιστώθηκε έκτοπη οστεοποίηση στην περιοχή του 
ισχίου (Εικόνα 1) και στην περιοχή του δεξιού ώμου 
και της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
(Εικόνες 2 και 3). Σύμφωνα με το ιστορικό του ασθε-

νή δεν είχε προηγηθεί ακτινοθεραπεία μετεγχειρη-
τικά σε καμία από τις δύο επεμβάσεις. Ωστόσο, είχε 
προταθεί η λήψη ινδομεθακίνης μετά την δεύτερη 
επέμβαση για διάρκεια 15 ημερών.

Όσον αφορά το οικογενειακό ιστορικό του ασθε-
νούς δεν αναφέρονται παρόμοια συμπτώματα σε 
συγγενικά του πρόσωπα, όμως ο πατέρας του ασθε-
νούς είχε αποβιώσει από αγνώστους λόγους ανα-
πνευστικής αιτιολογίας λόγω έλλειψης άμεσης ιατρι-
κής βοήθειας.

Εικ. 1. Έκτοπη οστεοποίηση στο δεξί ισχίο.

Εικ. 2. Έκτοπη οστεοποίηση στο δεξί ώμο.

Εικ. 3. Έκτοπη οστεοποίηση στην αυχενική μοίρα της σπονδυλι-
κής στήλης.
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Η διάγνωσή μας βασίστηκε στα χαρακτηριστικά 
ευρήματα κατά τον κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο 
του ασθενούς. Κλινικά παρατηρήθηκαν πολλαπλά 
μικρά οζίδια. Κάποια από αυτά ήταν ιδιαίτερα επώ-
δυνα ενώ άλλα ανώδυνα και σκληρά (οστικές μάζες). 
Τέτοια χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν στην ΑΜΣΣ, 
στους παρασπονδυλικούς μύες της ράχης και στους 
μασητήρες. Το εύρος κίνησης της άρθρωσης του 
ισχίου ήταν περιορισμένο οδηγώντας σε σοβαρό 
περιορισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων του 
ασθενή όπως το να έρθει σε καθιστή θέση. Επιπρό-
σθετα η κάμψη και η απαγωγή του δεξιού ώμου βρέ-
θηκαν περιορισμένες. Ο ασθενής έπασχε επίσης 
από σκολίωση ενώ και οι κινήσεις του αυχένα ήταν 
εμφανώς περιορισμένες.

Όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις δεν 
ανεδείχθη κάτι αξιοσημείωτο. Δεν πραγματοποιήσα-
με ανάλυση DNA ώστε να ανιχνευθεί μετάλλαξη στο 
γονίδιο ACVR 1 πράγμα το οποίο θα επιβεβαίωνε τη 
διάγνωση, λόγω του ότι η συγκεκριμένη εξέταση δεν 
πραγματοποιείται από το νοσοκομείο μας. Η διάγνω-
σή βασίστηκε κυρίως στα κλινικά και ακτινολογικά 
ευρήματα, καθώς επίσης και στο ιστορικό του ασθε-
νούς. Στην παρούσα φάση ασθενής παρακολουθεί-
ται σε τακτική βάση στο εξωτερικό ιατρείο.

Συζήτηση
Παγκοσμίως έχουν αναφερθεί περίπου 800 πε-

ριπτώσεις ΠΟΙΔ [20]. Παρόλο που οφείλεται σε νέα 
μετάλλαξη έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κληρονο-
μικότητας [9,10]. Σε μια δημοσιευμένη παρουσίαση 
περιστατικού από το Μεξικό [21] μια 11χρονη ασθε-
νής με ΠΟΙΔ παρουσίασε λειτουργικό περιορισμό 
του γόνατος, κλίση της λεκάνης, πόνο στη ράχη και 
αδυναμία βάδισης. Στον ακτινολογικό έλεγχο φάνηκε 
η παρουσία μηροκνημιαίας οστικής γέφυρας η οποία 
συγκρατούσε τη άρθρωση του γόνατος σε κάμψη 
90ο. Η ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση 
αφαίρεσης της έκτοπης οστεοποίησης. Την 4η μετεγ-
χειρητική εβδομάδα παρουσία νέας οστικής γέφυρας 
ανεδείχθη στον ακτινολογικό έλεγχο, ενώ 5 χρόνια 
μετεγχειρητικά είχε την ίδια έκταση όπως και προεγ-
χειρητικά. Από την άλλη μεριά έχουν αναφερθεί ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα μετά από χειρουργική εξαί-
ρεση της έκτοπης οστεοποίησης σε συνδυασμό με 
ινδομεθακίνη και μία δόση ακτινοβολίας [22].

Η ΠΟΙΔ συχνά διαλάθει της διάγνωσης λόγω της 
σπανιότητάς της κυρίως αλλά και λόγω υποεκτίμη-
σης των πρώιμων ευρημάτων. Η διαφορική διάγνωση 
περιλαμβάνει το οστεοσάρκωμα, το λεμφοίδημα, το 

δεσμοειδή όγκο, το σάρκωμα μαλακών μορίων, αλλά 
και την δευτεροπαθή έκτοπη οστεοποίηση. Η παρα-
μόρφωση βλαισού μεγάλου δακτύλου και τα οιδήματα 
προ της οστεοποίησης είναι σημαντικά πρώιμα δια-
γνωστικά στοιχεία της νόσου που θα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη ώστε να αποφεύγονται επεμβάσεις 
που δε χρειάζονται για μια πιθανή καλύτερη μακρο-
πρόθεσμη αντιμετώπιση της ασθένειας [19]. Δυστυ-
χώς διαγνωστικά σφάλματα συμβαίνουν στο 87% των 
περιπτώσεων και μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και 
αναπηρία το ασθενούς [19]. Ο μέσος χρόνος διάγνω-
σης της ασθένειας είναι τα 4.1 χρόνια. Στη δική μας 
περίπτωση ασθενής δεν παρουσίασε συγγενείς ανω-
μαλίες των δακτύλων του ποδιού, είχε όμως ευρήμα-
τα από τα μαλακά μόρια στον αυχένα και στη ράχη.

Παρά το γεγονός ότι συνήθως οφείλεται σε μεταλ-
λάξεις, προεγχειρητικός γενετικός έλεγχος δεν εν-
δείκνυται στο γενικό πληθυσμό, όμως θα μπορούσε 
να συσταθεί σε οικογένειες με ιστορικό ΠΟΙΔ [23]. 
Η βιοψία των δερματικών οζιδίων επίσης δεν προ-
σφέρουν ενώ μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση 
της έκτοπης οστεοποίησης. Η διενέργεια αξονικής 
και μαγνητικής τομογραφίας σε πρώιμο στάδιο δε 
φαίνεται να είναι μεγάλης σημασίας ενώ το σπινθη-
ρογράφημα των οστών αναδεικνύει απλώς εικόνες 
έκτοπης οστεοποίησης [24]. Τα εργαστηριακά ευρή-
ματα δεν αναδεικνύουν ιδιαίτερα αποτελέσματα αν 
και σε φάση αναζωπύρωσης η αλκαλική φωσφατάση 
μπορεί να είναι αυξημένη [24].

Η αντιμετώπισή της ΠΟΙΔ περιορίζεται στον περι-
ορισμό των αναζωπυρώσεων και τη διατήρηση της 
λειτουργικότητας του ασθενή. Η χορήγηση υψηλών 
δόσεων στεροειδών εντός 24-36 ώρες από την αρχι-
κή βλάβη φαίνεται να είναι αποτελεσματική. Η συντη-
ρητική θεραπεία με αντιφλεγμονώδη δεν φαίνεται να 
έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Η χειρουργική αφαίρε-
ση της έκτοπης οστεοποίησης για την κινητοποίηση 
των αρθρώσεων είναι αμφιλεγόμενη λόγω της πιθα-
νής αναζωπύρωσης αλλά και των πιθανών επιπλο-
κών. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να θεωρηθεί 
απαραίτητη μόνο για τον περιορισμό περαιτέρω πα-
ραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης [19].

Συμπερασματικά, η υποψία της ΠΟΙΔ πρέπει να 
υπάρχει σε εφήβους με άκαμπτες αρθρώσεις σε συν-
δυασμό με παρουσία έκτοπης οστεοποίηση στον απει-
κονιστικό έλεγχο. Πρέπει να γίνεται λεπτομερής εξέτα-
ση αυτών των ασθενών σε όλες τις μεγάλες αρθρώσεις 
καθώς και στη σπονδυλική στήλη. Αν και δεν υπάρχει 
ειδική θεραπεία συνίσταται γενετικός έλεγχος σε πρώ-
του και δευτέρου βαθμού συγγενείς του ασθενούς.



Ι. Γκιάτας και συν.

80   Οστούν

Βιβλιογραφία
1. Shore EM. Fibrodysplasia ossificans progressiva: 

a human genetic disorder of extraskeletal bone 
formation, or—how does one tissue become 
another? Wiley Interdisciplinary Reviews: 
Developmental Biology 2012;1:153-165.

2. Stark WH, Krechel SW, Eggers Jr G. Anesthesia 
in ‘stone man’: Myositis ossif icans progressiva. 
Journal of clinical anesthesia 1990;2:332-335.

3. Xu MQ, Shore EM, Kaplan FS. Reported noggin 
mutations are PCR errors. American journal of 
medical genetics 2002;109:161; author reply 
163-164.

4. Bridges AJ, Hsu KC, Singh A, Churchill R, 
Miles J. Fibrodysplasia (myositis) ossificans 
progressiva. Seminars in arthritis and 
rheumatism 1994;24:155-164.

5. Kaplan FS, Shore EM, Glaser DL, Emerson S. 
The medical management of fibrodysplasia 
ossificans progressiva: current treatment 
considerations. Clin Proc intl clin consort FOP 
Vol 42011:1-100.

6. Kaplan FS, Le Merrer M, Glaser DL, et al. 
Fibrodysplasia ossificans progressiva. Best 
practice & research Clinical rheumatology 
2008;22:191-205.

7. Pignolo RJ, Bedford-Gay C, Liljesthrom M, 
et al. The Natural History of Flare-Ups in 
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP): A 
Comprehensive Global Assessment. Journal of 
bone and mineral research : the official journal 
of the American Society for Bone and Mineral 
Research 2016;31:650-656.

8. Shore EM, Xu M, Feldman GJ, et al. A recurrent 
mutation in the BMP type I receptor ACVR1 
causes inherited and sporadic fibrodysplasia 
ossificans progressiva. Nature genetics 
2006;38:525.

9. Kaplan FS, Xu M, Glaser DL, et al. Early diagnosis 
of fibrodysplasia ossificans progressiva. 
Pediatrics 2008;121:e1295-1300.

10. Romani F, de Menezes Karam S. Progressive 
Ossifying Fibrodysplasia: Case Report. Revista 

brasileira de ortopedia 2011;46:736-740.
11. Cohen RB, Hahn GV, Tabas JA, et al. The 

natural history of heterotopic ossification in 
patients who have fibrodysplasia ossificans 
progressiva. A study of forty-four patients. JBJS 
1993;75:215-219.

12. Lanchoney TF, Cohen RB, Rocke DM, Zasloff 
MA, Kaplan FS. Permanent heterotopic 
ossification at the injection site after diphtheria-
tetanus-pertussis immunizations in children 
who have fibrodysplasia ossificans progressiva. 
The Journal of pediatrics 1995;126:762-764.

13. Scarlett RF, Rocke DM, Kantanie S, Patel 
JB, Shore EM, Kaplan FS. Influenza-like 
viral illnesses and flare-ups of fibrodysplasia 
ossificans progressiva. Clinical Orthopaedics 
and Related Research® 2004;423:275-279.

14. Connor JM, Evans DA. Fibrodysplasia ossificans 
progressiva. The clinical features and natural 
history of 34 patients. The Journal of bone and 
joint surgery. British volume 1982;64:76-83.

15. Schaffer AA, Kaplan FS, Tracy MR, et al. 
Developmental anomalies of the cervical 
spine in patients with fibrodysplasia ossificans 
progressiva are distinctly different from those in 
patients with Klippel-Feil syndrome: clues from 
the BMP signaling pathway. Spine (Phila Pa 
1976) 2005;30:1379-1385.

16. Levy CE, Lash AT, Janoff HB, Kaplan FS. 
Conductive hearing loss in individuals with 
fibrodysplasia ossificans progressiva. American 
journal of audiology 1999;8:29-33.

17. Kaplan FS, Glaser DL. Thoracic insufficiency 
syndrome in patients with fibrodysplasia 
ossificans progressiva. Clinical Reviews in 
Bone and Mineral Metabolism 2005;3:213-216.

18. Kussmaul WG, Esmail AN, Sagar Y, Ross J, 
Gregory S, Kaplan FS. Pulmonary and cardiac 
function in advanced fibrodysplasia ossificans 
progressiva. Clinical orthopaedics and related 
research 1998:104-109.

19. Pignolo RJ, Shore EM, Kaplan FS. 
Fibrodysplasia ossificans progressiva: 

Άλληλογραφία
Ιωάννης Γκιάτας

E-mail: john.gkiatas@gmail.com

Correspondence 
Ioannis Gkiatas
E-mail: john.gkiatas@gmail.com



Προοδευτική οστεοποιός ινώδης δυσπλασία. Παρουσίαση περιστατικού

Οστούν   81

diagnosis, management, and therapeutic 
horizons. Pediatric endocrinology reviews : 
PER 2013;10 Suppl 2:437-448.

20. Tiwari V, Behera P, Sarawagi R, et al. Atypical 
Presentation of Fibrodysplasia Ossificans 
Progressiva: A Case Report and Review of 
Literature. Cureus 2018;10:e2955.

21. Colmenares-Bonilla D, Gonzalez-Segoviano A. 
Bone Resection Osteotomy in Fibrodysplasia 
Ossificans Progressiva. Journal of orthopaedic 
case reports 2018;8:39-43.

22. Benetos IS, Mavrogenis AF, Themistocleous 
GS, Kanellopoulos AD, Papagelopoulos 

PJ, Soucacos PN. Optimal treatment of 
fibrodysplasia ossificans progressiva with 
surgical excision of heterotopic bone, 
indomethacin, and irradiation. Journal of 
surgical orthopaedic advances 2006;15:99-104.

23. Sferopoulos NK, Kotakidou R, Petropoulos 
AS. Myositis ossificans in children: a review. 
European journal of orthopaedic surgery 
& traumatology: orthopedie traumatologie 
2017;27:491-502.

24. Kaplan FS. Fibrodysplasia (myositis) ossificans 
progressiva. Primer on the metabolic bone diseases 
and disorders of mineral metabolism,  2006.



82 Οστούν

Ανασκόπηση(2020) 27 (2): 82-87

Νόσος Kummell
Μ. ΚΟΡΟΜΠΊΛΊΑ1, Ί. ΓΕΛΑΛΉΣ1, Σ. ΤΣΊΡΊΓΚΑΚΉΣ1, Ί. ΓΚΊΑΤΑΣ2, Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ3,  
Δ. ΓΕΛΑΛΉΣ4, Α. ΠΑΚΟΣ1, Α. ΚΟΡΟΜΠΊΛΊΑΣ1

1Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα
2Stavros Niarchos Foundation Complex Joint Reconstruction Center, Hospital for Special Surgery, New York, NY, USA
3Deparment of Orthopaedic Surgery, University of Pittsburgh, Orthopaedic Specialists-UPMC, Pittsburgh, PA, USA
4Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη
Η νόσος Kummell αποτελεί μία σπάνια και πολύπλοκη διαταραχή της σπονδυλικής στήλης που περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1895 
από το Γερμανό χειρουργό Hermann Kummell. Χαρακτηρίζεται απο άσηπτη νέκρωση του σπονδυλικού σώματος που συμβαίνει έπειτα 
από ασυμπτωματικό μικροτραυματισμό της σπονδυλικής στήλης. Οι ασθενείς αναπτύσσουν κυφωτική παραμόρφωση στη χαμηλή 
θωρακοοσφυϊκή περιοχή μήνες ή/και χρόνια μετά από την κάκωση. Η παθοφυσιολογία, η κλινική εικόνα καθώς και τα απεικονιστικά 
στοιχεία της νόσου παραμένουν ακόμη ασαφή. Στην παρούσα ανασκόπηση θα αναλυθεί η παθοφυσιολογία, η ιστοπαθολογία, η κλινι-
κή εικόνα και οι θεραπευτικές επιλογές της νόσου.

Λέξεις κλειδιά: Σπονδυλική στήλη, Σπονδυλικο σώμα, Οστεονέκρωση
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Summary
Kummell disease is a rare and complicated spinal condition first described in 1895 by German surgeon Hermann Kummell. 
Is characterized as avascular necrosis of a vertebral body occurring in delayed fashion after an asymptomatic minor spinal 
trauma. Patients develop kyphotic deformity in the lower thoracolumbar spinal region months to years after the initial injury. The 
pathophysiology, clinical presentation, imaging and treatment options of this disease remain controversial. In this review we 
discuss the clinical presentation, pathophysiology, histopathology and the treatment of this uncommon disorder.

Keywords: Spine, Vertebral body, Osteonecrosis

Εισαγωγή
Η καθυστερημένη μετατραυματική οστεονέκρω-

ση, γνωστή και ως νόσος Kummell, είναι μια σπάνια 
και πολύπλοκη διαταραχή της σπονδυλικής στήλης 
που χαρακτηρίζεται ως άσηπτη νέκρωση του σπον-
δυλικού σώματος, μετά από συμπιεστικό κάταγμα 
του σπονδύλου. Περιγράφηκε για πρώτη φορά από 
το Γερμανό χειρουργό Hermann Kummell το 1895, 

ο οποίος παρατήρησε την καθυστερημένη ανάπτυ-
ξη επώδυνης κύφωσης σε έξι από τους ασθενείς 
του μετά από ήπιας βαρύτητας κάκωση της σπον-
δυλικής στήλης. Οι αρχικές του παρατηρήσεις έγι-
ναν σε απλές ακτινογραφίες. Με την εξέλιξη και 
την τελειοποίηση των απεικονιστικών μελετών, τα 
διαγνωστικά κριτήρια διευρύνθηκαν για να να επι-
βεβαιώσουν τα αρχικώς αρνητικά ακτινολογικά 
ευρήματα [1]. Την ίδια χρονική περίοδο με τις πα-
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ρατηρήσεις του Kummell, ο Γάλλος χειρουργός AA 
Verneuil περιέγραψε μια παρόμοια περίπτωση και 
για το λόγο αυτό το σύνδρομο αναφέρεται και ως 
νόσος Kummell-Verneuil [2]. Μεταγενέστεροι συγ-
γραφείς πρότειναν ότι λόγω της κακής ποιότητας 
των ακτινογραφικών μελετών, το κάταγμα διέλαθε 
της διάγνωσης πράγμα το οποίο εξηγεί το γεγονός 
γιατί οι αρχικές ακτινογραφίες ήταν φυσιολογικές. 
To 1931 o Rigler και το 1951 ο Steel ανέφεραν ότι 
οι αρχικές ακτινογραφίες ήταν φυσιολογικές και ότι 
ο κατακερματισμός του σπονδυλικού σώματος πα-
ρουσιάστηκε σε μεταγενέστερο απεικονιστικό έλεγ-
χο [3]. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζεται 
η κλινική εικόνα της νόσου, η παθοφυσιολογία και 
πιθανή αντιμετώπισή της.

Κλινική εικόνα
Η νόσος Kummell παρατηρείται συνήθως σε 

ασθενείς μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας με ελα-
φρώς μεγαλύτερη επίπτωση στους άνδρες [4]. Σε 
παιδιά έχει αναφερθεί μόνο μία περίπτωση της νό-
σου [2]. Ο Kummell περιέγραψε τρεις φάσεις στην 
εξέλιξη της νόσου. Στην πρώτη φάση, όπου είναι ο 
αρχικός τραυματισμός, ο ασθενής παρουσιάζει άλ-
γος στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης ο οποίος 
υποχωρεί και ακολουθεί ασυμπτωματιή περίοδος. 
Στη δεύτερη φάση, εβδομάδες έως μήνες μετά την 
κάκωση, ο πόνος επανέρχεται, οδηγώντας στην τρί-
τη φάση κατά την οποία εγκαθίσταται σοβαρού βαθ-
μού κυφωτική παραμόρφωση [5]. Επιπλέον, ο Steele 
το 1951 διαχώρισε την εξέλιξη της νόσου σε 5 στά-
δια [4]. Αρχικά, όπως και προηγουμένως, ο ασθενής 
παραπονείται για εντοπισμένο πόνο στη σπονδυλική 
στήλη χωρίς νευρολογική σημειολογία και αρνητικό 
απεικονιστικό έλεγχο. Ακολουθεί το μετατραυματικό 
δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο ο ασθενής έχει ήπιες 
ενοχλήσεις χωρίς να περιορίζεται η καθημερινότητά 
του. Ακολουθεί το τρίτο στάδιο το οποίο διαρκεί από 
εβδομάδες έως μήνες όπου δεν αναφέρεται κάποια 
ενόχληση. Το τέταρτο στάδιο είναι η περίοδος όπου 
ο ασθενής παραπονείται για εντοπισμένο επίμονο 
πόνο μεγαλύτερης έντασης. Τέλος, στο πέμπτο στά-
διο αναπτύσσονται μόνιμες κυφωτικές σπονδυλικές 
παραμορφώσεις στη θωρακοοσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης με ή χωρίς νευρολογική συ-
μπτωματολογία.

Παθοφυσιολογία & Ίστολογία
Η παθοφυσιολογία της νόσου Kummel παραμένει 

αδιευκρίνιστη. Ο Kummell διατύπωσε τη θεωρία ότι η 
αρχική κάκωση του σπονδύλου δεν είναι σημαντική 
ώστε να προκαλέσει κάταγμα, αλλά υπάρχει διαταρα-
χή στην τροφοφόρο παροχή που οδηγεί σε ατροφία 
της επιφάνειας του σπονδυλικού σώματος [6]. Από 
μελέτες με σπονδυλική αγγειογραφία, το πρόσθιο 
τρίτο του σπονδυλικού σώματος είναι πλούσιο σε 
αγγειακή παροχή, παρά τις λίγες πλάγιες αναστομώ-
σεις των επι μέρους αγγείων και η διαταραχή αυτών 
καθιστά την περιοχή ευάλωτη σε άσηπτη νέκρωση 
[2,7]. Η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών θεωρείται 
επίσης σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας για 
άσηπτη νέκρωση [2-8]. Έχει φανεί ότι τα κορτικοστε-
ροειδή επάγουν την υπερινσουλιναιμία και αυξάνουν 
την ενδομυελική εναπόθεση λίπους [9]. Η οστεοπό-
ρωση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση 
άσηπτης νέκρωσης. Το οστεοπορωτικό οστούν είναι 
περισσότερο ευάλωτο σε μικροκατάγματα τα οποία 
οδηγούν σε διάρρηξη των ενδομυελικών αρτηριολί-
ων και οστεονέκρωση [10]. Άλλοι παράγοντες κινδύ-
νου είναι η κατάχρηση αλκοόλ, η παγκρεατίτιδα, οι 
διαταραχές αιμοποίησης, η νόσος Gaucher τύπου 1, 
η νόσος Cushing και μετακτινικές επιπλοκές με αγ-
γειίτιδα [11].

Ο Ludloff το 1920 παρουσίασε ένα πτωματικό 
παρασκεύασμα οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης όπου μετά από κάκωση δεν ανεδείχθη συ-
μπιεστικό κάταγμα ενώ στην ιστολογική εξέταση δι-
απιστώθηκε σύνθλιψη των αιμοφόρων αγγείων της 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, και ως 
αποτέλεσμα αυτής της βλάβης παρουσιάστηκε συ-
μπίεση των πρόσθιων τμημάτων των οσφυϊκών σπον-
δύλων και εκδήλωση κυφωτικής παραμόρφωσης 
[8]. Oι Cardis και συνεργάτες πρώτοι περιέγραψαν 
την ιστοπαθολογία της νόσου. Σε ιστολογικά τεμά-
χια κατακερματισμένων οσφυϊκών σπονδύλων, η 
σπογγώδης μοίρα ήταν ατροφική και με πολλαπλές 
αιμορραγίες [12]. Η περιοχή της νέκτωσης περιε-
λάμβανε 5 ομόκεντρες ζώνες: κεντρική νεκρωτική 
ζώνη της ισχαιμικής βλάβης, ζώνη της ισχαιμικής 
βλάβης, ζώνη της ενεργού υπεραιμίας με φυσιολο-
γική ιστική ζώνη στην περιφέρεια. Στην πρώιμη φάση 
της νέκρωσης τα κύρια ευρήματα είναι φλεγμονώδη 
κύτταρα και υγρό μαζί με ανακατασκευασμένο οστό 
και μυελική ίνωση [13]. Καθώς προσβάλλει κυρίως 
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μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, συνυπάρ-
χουν οστεοπορωτικές και εκφυλιστικές αλλοιώσεις.

Ακτινολογία και Διάγνωση
Δεδομένου ότι οι αρχικές απλές ακτινογραφίες 

δεν αναδεικνύουν υποψία κατάγματος, θα πρέπει να 
γίνεται επαναληπτικός έλεγχος όταν υπάρχει πόνος. 
Οι ακτινογραφίες μπορεί να αναδείξουν καθίζηση 
του σπονδυλικού σώματος κυρίως στη θωρακοο-
σφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης [14] καθώς 
και το σημείο-φαινόμενο του κενού που ουσιαστι-
κά είναι η παρουσία αέρα εντός του σπονδυλικού 
σώματος (Εικόνα 1). Στα πρώιμα στάδια της νόσου, 
το σπινδηρογράφημα είναι χρήσιμη και ευαίσθητη 
απεικονιστική μέθοδος για την πρώιμη διάγνωση της 
ισχαιμικής νέκρωσης [2,15]. Στην αξονική τομογρα-
φία σημαντικό εύρημα είναι το φαινόμενο της με-
σοσπονδυλικής σχισμής που περιγράφτηκε από τον 
Maldague και είναι η συγκέντρωση αέρα στο κέντρο 
του σπονδυλικού σώματος το οποίο απεικονίζεται 
στην ακτινογραφία ως εγκάρσια ακτινοδιαυγαστική 
γραμμή [16]. Παρόλο που η μεσοσπονδυλική σχισμή 
είναι χαρακτηριστικό σημείο της νόσου Kummell, δι-
άφοροι συγγραφείς έδειξαν ότι μπορεί να παρατη-
ρηθεί και σε ασθενείς με κακοήθεια, πρόπτωση με-
σοσπονδύλιου δίσκου και αρτηριοσκλήρυνσης [17].

Στη μαγνητική τομογαφία, παρουσιάζεται η οστεο-
νεκρωτική σπονδυλική καθίζηση με αυξημένο σήμα 
στην Τ1 ακολουθία και μειωμένο στην Τ2 ακολουθία 
[10]. Βάσει αυτών, η νόσος Kummell μπορεί εύκολα 
να διαφοροδιαγνωσθεί από οστεοπορωτικά συμπι-
εστικά κατάγματα [2]. Μια περιφερική ζώνη υψηλής 
έντασης γύρω από μια περιοχή χαμηλής έντασης 
σήματος μπορεί να είναι ορατή στην Τ2 ακολουθία. 
Αυτό το μοτίβο ονομάζεται «σημείο διπλής γραμμής» 
και αντιστοιχεί στο φαινόμενο της μεσοσπονδυλικής 
σχισμής, ενδεικτικό ενδοστικού αέρα και άσηπτης νέ-
κρωσης του μεσοσπονδύλιου δίσκου [18]. Ένα άλλο 
εύρημα στη μαγνητική τομογραφία είναι οι σχισμές 
γεμάτες υγρό λόγω παρατεταμένου χρόνου σε ύπτια 
θέση κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οποίος είναι αρ-
κετός για την αντικατάσταση του αέρα από υγρό στις 
σχισμές [4]. Μετά την πλήρωση με υγρό, οι σχισμές 
παρουσιάζουν μειωμένο σήμα στην Τ1 ακολουθία 
ακολουθία και αυξημένο στην Τ2 ακολουθία [19-21].

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET scan) 
προσφέρει τρισδιάστατες εικόνες οι οποίες όμως 
είνια διαγνωστικές κυρίως σε βλάβες με αυξημένο 

μεταβολισμό της γλυκόζης δίνοντας έτσι ψευδώς θε-
τικά αποτελέσματα [22].

Θεραπεία
Η θεραπεία της νόσου Kummell βασίζεται σε 3 

παράγοντες: τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας, 
το βαθμό της κυφωτικής παραμόρφωσης και την 
παρουσία νευρολογικής συμπτωματολογίας [23]. Η 
συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει κλινοστατι-
σμό, αναλγησία και αντιοστεοπορωτική αγωγή [21]. 
Ο συνδυασμός κινησιοθεραπείας και αντιφλεγμονω-
δών φαρμάκων έχει επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα. Η ψυχική κατάσταση του ασθενούς παίζει επί-
σης ρόλο στην παθοφυσιολογία του πόνου και στην 
ανταπόκριση στη θεραπεία. Το άγχος, η κατάθλιψη 
και άλλες ψυχικές καταστάσεις έχουν συσχετισθεί 
με τη νόσο και η θεραπεία τους προτείνεται σε κά-
ποιες περιπτώσεις για την ύφεση των συμπτωμάτων 
[32]. Ωστόσο η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθό-
δων δεν έχει αποδειχθεί.

Εικ. 1. Προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή της οσφυϊκής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης δείχνουν καθίζηση του σπονδυλικού 
σώματος οσφυϊκού σπονδύλου 3 μήνες μετά από μέτρια κάκωση 
(πτώση από ίδιο ύψος) και το «φαινόμενο κενού» στο σπονδυλικό 
σώμα (βέλος).
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Η χειρουργική θεραπεία συνιστάται σε ασθενείς 
με έντονο πόνο που δεν ανταποκρίνεται στη συντη-
ρητική θεραπεία, ριζίτιδα, επιδεινούμενη νευρολο-
γική συμπτωματολογία και σοβαρή παραμόρφωση 
[23]. Βασικός στόχος της χειρουργικής θεραπείας 
είναι η αποκατάσταση της οβελιαίας θέσης της σπον-
δυλικής στήλης και η ανακούφιση από τον πόνο. Δι-
άφορες χειρουργικές προσπελάσεις και τεχνικές 
έχουν περιγραφεί συμπεριλαβανομένης της πρόσθι-
ας, οπίσθιας, τη συνδυασμένη αποσυμπίεση και τε-
χνικών ελάχιστης παρεμβατικότητας [18].

Οι τεχνικές ελάχιστης παρεμβατικότητας περιλαμ-
βάνουν διαδερμική τοποθέτηση πολυ-μεθυλ-μεθα-
κρυλικού τσιμέντου (PMMA) στον οστεοπορωτικό 
σπόνδυλο (σπονδυλοπλαστική ή κυφοπλαστική) με 
τοπική αναισθησία υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση 
[24]. Οι τεχνικές αυτές ανακουφίζουν τον ασθενή 
από τον πόνο και αποκαθιστούν την καθίζηση του 
σπονδύλου. Ωστόσο, η σπονδυλική καθίζηση και κυ-
φωτική παραμόρφωση μπορεί να επιδεινωθούν. Επι-
πλέον, η χρήση PMMA με την έκδηλη ίνωση μπορεί 
να οδηγήσει σε αντίδραση τύπου ξένου σώματος και 
να επάγει τη μικροκίνηση και την αστάθεια της σπον-
δυλικής στήλης [18,25]. Για το λόγο αυτό οι επεμβά-
σεις αυτές θεωρούνται αναποτελεσματικές σε ασθε-
νείς με χρονία σπονδυλική καθίζηση [24].

Η πρόσθια αποσυμπίεση συνήθως χρειάζεται 
σταθεροποίηση με σπονδυλοδεσία με το σύστημα 
Kaneda ή άλλο [26].Οι Kanayama και συνεργάτες 
[26] βρήκαν ότι η μέση μείωση της γωνίας κύφωσης 
σε 31 ασθενείς ήταν 10ο (σε μια περίοδο μετεγχει-
ρητικής παρακολούθησης 57 μήνες) με τη μέθοδο 
αυτή. Οπίσθια ενίσχυση της σπονδυλοδεσίας χρειά-
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γραφία και το σπινθηρογράφημα των οστών έδειξαν 
πολλαπλές βλάβες στο δεξί μηριαίο οστούν και την 
κνήμη (Εικόνα 2). Ο βιοχημικός και ορμονολογικός 
έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Τα απεικονιστικά χαρα-
κτηριστικά των οστικών αλλοιώσεων ήταν συμβατά 
με ινώδη δυσπλασία (πολυοστική), ωστόσο, έγινε 
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Ποια η διάγνωση και θεραπεία; 
Κορίτσι 16 ετών με πόνο στο δεξί ισχίο
Φ. ΣΟΥΚΆΚΟΥ, Ά.Φ. ΜΆΥΡΟΓΈΝΗΣ
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

What is the diagnosis and treatment? 
A 16-year-old girl with right hip pain
F. SOUCACOS, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Dentistry, Athens, Greece

Κορίτσι 16 ετών προσήλθε με πόνο στο δεξί μηρό 
από έτους χωρίς κάκωση, επιδεινούμενο στη φόρτι-
ση και υφιόμενο στην ηρεμία. Η απλή ακτινογραφία 
έδειξε οστεολυτική βλάβη στην περιτροχαντήρια πε-
ριοχή του δεξιού μηριαίου οστού και παρόμοιες βλά-
βες στη δεξιά κνήμη (Εικόνα 1). Η μαγνητική τομο-

Εικ. 1. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία του δεξιού μηριαίου οστού (αριστερά) και πλάγια ακτινογραφία της δεξιάς κνήμης (δεξιά) δείχνουν 
οστεολυτικές βλάβες με σαφή όρια, σκληρυντικά χείλη και ομοιγενές περιεχόμενο.
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κλειστή βιοψία από την οστική βλάβη στο δεξί μηρι-
αίο οστούν η οποία επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Λόγω 
του πόνου (επαπειλούμενο κάταγμα) στο δεξί μηρι-
αίο οστούν, έγινε απόξεση και πλήρωση της βλάβης 
με αλλομόσχευμα σε συνδυασμό με προφυλακτική 
ενδομυελική ήλωση του μηριαίου οστού (Εικόνα 3).

Συζήτηση
Η ινώδης δυσπλασία είναι σπάνια, καλοήθης δι-

αταραχή των οστών με ευρύ κλινικό φάσμα από 
ασυμπτωματική έως σοβαρές σκελετικές επιπλο-
κές (κατάγματα, δευτεροπαθή σαρκώματα) [1,2]. 
Προκαλείται από μία αυτοσωμική μεταζυγωτική με-
τάλλαξη του γονιδίου GNAS1 στο σωματικό χρω-
μόσωμα 20q13.2-q13.3, το οποίο κωδικοποιεί την 
α-υπομονάδα της G πρωτεΐνης, οδηγώντας σε 
ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης, αυξημένη 
παραγωγή κυκλικού AMP (cAMP) και απρόσφορη 
ενεργοποίηση του καταρράκτη σηματοδότησης [3]. 
Η γονιδιακή διαταραχή προκαλεί ανώμαλο πολλα-
πλασιασμό των ινοβλαστών και ελλιπή διαφοροποί-
ηση οστεοβλαστών που οδηγεί στην αντικατάσταση 

Εικ. 2. Μαγνητική τομογραφία του δεξιού ισχίου (αριστερά) και 
ολόσωμο σπινθηρογράφημα των οστών (δεξιά) δείχνουν τις βλά-
βες που απεικονίζονται στις απλές ακτινογραφίες.

Εικ. 3. Απόξεση, πλήρωση με αλλομόσχευμα και προφυλακτική 
ενδομυελική ήλωση του δεξιού μηριαίου οστού.

Εικ. 4. Μαγνητική τομογραφία του δεξιού μηρού 
δείχνει ενδομυϊκό όγκο μαλακών μορίων με ομοιο-
γενές περιεχόμενο και αυξημένη ένταση σήματος 
στην Τ2 ακολουθία σε ασθενή με πολυοστική ινώδη 
δυσπλασία. Η απεικονιστική εικόνα είναι συμβατή 
με ενδομυϊκό μύξωμα, ενώ ο συνδυασμός με ινώ-
δη δυσπλασία θέτει τη διάγνωση του συνδρόμου 
Mazabraud.
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του μυελώδους οστίτη ιστού από ινώδες συνδετικό 
ιστό. Τελικά, το αναπτυσσόμενο οστούν είναι άωρο 
(ανώριμο). Υπάρχουν 4 τύποι ινώδους δυσπλασίας: 
μονοστική, πολυοστική, πανοστική και κρανιοπροσω-
πική [4]. Το σύνδρομο McCune-Albright χαρακτηρί-
ζεται από ινώδη δυσπλασία (συχνότερα πολυοστική), 
μίας ή περισσότερων ενδοκρινοπαθειών (συχνότε-
ρα πρώιμη ήβη στα θήλεα) και καφεγαλακτόχροων 
(cafe-au-lait) δερματικών κηλίδων [5,6]. Το σύνδρο-
μο Mazabraud αποτελεί την σπάνια συσχέτιση της ΙΔ 
με ένα ή περισσότερα ενδομυϊκά μυξώματα (Εικόνα 4) 
[7]. Το σύνδρομο Mazabraud περιγράφθηκε αρχικά 
στη γερμανική βιβλιογραφία από τον Henschen το 
1926. Στη συνέχεια, ο Mazabraud παρουσίασε τη 
συσχέτιση μεταξύ της ινώδους δυσπλασίας και των 
μυξωμάτων το 1967 [7]. Στο σύνδρομο Mazabraud, 
τα μυξώματα είναι συνήθως πολλαπλά, ανώδυνα 
και αναπτύσσονται βραδέως κοντά στα οστά, χωρίς 
όμως συνέχεια μεταξύ των οστικών βλαβών και των 
όγκων μαλακών μορίων. Υπάρχει διπλάσια συχνό-
τητα εμφάνισης στις γυναίκες σε σχέση με τους άν-
δρες με μέση ηλικία διάγνωσης του συνδρόμου τα 
44 έτη ζωής [8].

Διάφορες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί προκειμέ-
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Ξένες δημοσιεύσεις: Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα 
κατόπιν συνεννόησης με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται ή 
δημοσιεύονται στη γλώσσα του συγγραφέα με ευθύνη της συντακτι-
κής επιτροπής.

Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων 
σε συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για σύντομα άρθρα (4-5 σελίδες) 
που παρουσιάζουν τις τελευταίες απόψεις σε συγκεκριμένο θέμα.

Ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις: Κατόπιν πρόσκλησης ανατίθεται 
σε μέλος της ΕΕΜΜΟ να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σημαντικών 
ερευνών τα οποία έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί σε άλλα επιστημονι-
κά περιοδικά ή έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια.

Περιλήψεις, ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, προγράμματα συ-
νεδρίων, σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζιών και συμποσίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 

ΕΕΜΜΟ (eemmo@otenet.gr) και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 
ΟΣΤΟΥΝ (ostoun@eemmo.gr), ως συνημμένα αρχεία (κείμενο, πί-
νακες, εικόνες).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η γραμματοσειρά του άρθρου πρέπει να είναι Times New Roman, 

το μέγεθος της γραμματοσειράς δώδεκα (12) και το διάστιχο 1,5. 
Η αρίθμηση των σελίδων ξεκινά από την πρώτη σελίδα. Ο αριθμός 
της σελίδας θα πρέπει να αναγράφεται στο άνω δεξί μέρος της κάθε 
σελίδας.

Πρώτη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει:
1)  τον τίτλο του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

σύντομος (όχι περισσότερες από 20 λέξεις) και κατατοπιστικός.
2) το όνομα και επίθετο του κάθε συγγραφέα.
3)  το όνομα των κλινικών, εργαστηρίων, τμημάτων στα οποία πραγ-

ματοποιήθηκε η εργασία.
4)  το όνομα, τη διεύθυνση (φυσική και ηλεκτρονική) και το τηλέφωνο 

επικοινωνίας του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλλη-
λογραφία σχετικά με την εργασία.
Δεύτερη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη και τις 

λέξεις ευρετηριασμού (λέξεις κλειδιά) στα Ελληνικά. Η περίληψη 
πρέπει να είναι ουσιαστική και κατατοπιστική και να μην υπερβαίνει 
τις 250 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 του Index Medicus.

Τρίτη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη και τις λέξεις 
ευρετηριασμού (λέξεις κλειδιά) στα Αγγλικά, σε ακριβή, επιστημονική 
μετάφραση της Ελληνικής περίληψης και των όρων ευρετηριασμού.

Οι ακόλουθες σελίδες: Περιλαμβάνουν το κείμενο της εργασίας.
Τελευταία σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει τη Βιβλιογραφία 

(λίστα βιβλιογραφικών αναφορών) και ακολούθως τις λεζάντες των 
εικόνων και πινάκων του άρθρου.

To περιοδικό «ΟΣΤΟΥΝ», επιστημονικό όργανο της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (EEMMO) έχει σκοπό 
την ενημέρωση και επιμόρφωση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων 
στον τομέα της φυσιολογίας και παθολογίας του μυοσκελετικού συ-
στήματος και ειδικότερα των μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Για 
το σκοπό αυτό, το περιοδικό δημοσιεύει:

Άρθρα του Εκδότη: Γράφονται από το Διευθυντή Σύνταξης του 
περιοδικού ή από άλλο πρόσωπο μετά από σχετική ανάθεση από το 
Διευθυντή Σύνταξης, ή τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΜΜΟ. Δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις δύο σελίδες.

Γράμματα προς τον Εκδότη: Σε αυτά περιλαμβάνονται κρίσεις 
για δημοσιευμένα άρθρα (στο περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ ή ακόμα και σε 
άλλα επιστημονικά περιοδικά), παρατηρήσεις για ανεπιθύμητες 
ενέργειες φαρμάκων, κρίσεις για το περιοδικό, κτλ. Η έκτασή τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1000 λέξεις. Ο αριθμός των βιβλιογρα-
φικών παραπομπών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8.

Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων 
με έμφαση στις σύγχρονες απόψεις. Γράφονται κατά προτίμηση 
από έναν/μια έως τέσσερις συγγραφείς, ειδικά όταν το θέμα απαι-
τεί συγγραφείς διαφόρων ειδικοτήτων. Η έκταση του άρθρου πρέπει 
να είναι 15-20 σελίδες και να περιλαμβάνουν τη σύγχρονη σχετική 
βιβλιογραφία.

Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν κλινικό, εργαστηριακό ή κλινι-
κοεργαστηριακό ενδιαφέρον. Το κείμενο περιλαμβάνει βραχεία ει-
σαγωγή, όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, περιγραφή του 
υλικού και της μεθοδολογίας, ανάλυση των αποτελεσμάτων και συ-
ζήτηση στην οποία περιλαμβάνονται και τα τελικά συμπεράσματα. Η 
περίληψη πρέπει να είναι αυτοτελής και να περιέχει το σκοπό της 
εργασίας, τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, τα κύρια 
ευρήματα και τα σημαντικότερα συμπεράσματα. Η έκταση του άρθρου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 σελίδες.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σε αυτές παρουσιάζονται ενδια-
φέρουσες, διδακτικές ή σπάνιες περιπτώσεις με κλινικές εκδηλώ-
σεις που περιγράφονται για πρώτη φορά, περιπτώσεις με ιδιαίτερη 
επιστημονική αξία, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιή-
θηκαν νέες διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι, ή διατυπώνονται 
νέες απόψεις για την παθογένειά τους. Πρέπει να έχουν έκταση έως 
5 σελίδες και να περιλαμβάνουν σύντομη εισαγωγή, περιγραφή της 
περίπτωσης με αντίστοιχη εικονογραφία ή πίνακες, συζήτηση και πε-
ριορισμένη βιβλιογραφία (10-15 βιβλιογραφικές αναφορές) ανάλο-
γα με τη σημασία και μοναδικότητα του θέματος.

Κουΐζ: Σε αυτά παρουσιάζεται μία ενδιαφέρουσα περίπτωση (μία 
απεικονιστική εξέταση, μία εργαστηριακή μέτρηση, ή άλλη διαγνω-
στική εξέταση) με σύντομο ιστορικό του ασθενούς και ζητείται η δια-
γνωστική σκέψη του αναγνώστη. Η απάντηση στο διαγνωστικό πρό-
βλημα δίνεται στο τέλος του τεύχους μαζί με σύντομη ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας με κατάλληλες βιβλιογραφικές αναφορές. Έχουν 
βραχεία έκταση και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

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

E-mail: eemmo@otenet.gr
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ΠΙΝΑΚΕΣ
Δακτυλογραφούνται όπως το άρθρο (γραμματοσειρά και διάστιχο) 

σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Αναφέρονται στο κείμενο και αριθ-
μούνται διαδοχικά με αραβικούς αριθμούς σε παρενθέσεις. Πρέπει 
να συνοδεύονται από περιεκτική, σύντομη λεζάντα.

ΕΙΚΟΝΕΣ (σχήματα, φωτογραφίες)
Οι εικόνες μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες και πρέ-

πει να είναι υψηλής ανάλυσης (>150 dpi) ώστε να είναι δυνατή η 
ικανοποιητική απόδοσή τους σε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση κλι-
νικών φωτογραφιών με αποκάλυψη μερική ή πλήρη του ασθενούς 
αντενδείκνυται για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν εί-
ναι απαραίτητο, μπορεί να δημοσιευθεί κλινική φωτογραφία μόνο με 
υποβολή στο περιοδικό έγγραφης συγκατάθεσης του ασθενούς για 
το σκοπό αυτό. Εάν μία εικόνα έχει προηγουμένως δημοσιευθεί θα 
πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη άδεια του εκδότη για επαναδη-
μοσίευση της εικόνας. Στην περίπτωση αυτή, στη λεζάντα της εικόνας 
θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης αυτής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
(copyright)

Τα άρθρα που υποβάλλονται στο ΟΣΤΟΥΝ θα αξιολογούνται για 
δημοσίευση από Επιτροπή Αξιολόγησης και θα δημοσιεύονται εφό-
σον ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και εφόσον τα αποτελέσματα 
ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί 
για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Οποιαδήποτε εργασία δημοσι-
ευθεί στο ΟΣΤΟΥΝ δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή 
έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να παρατίθενται στο κεί-

μενο κατά σειρά αναφοράς, με αραβικούς αριθμούς, σε αγκύλες ([]), 
πριν τα σημεία στίξης. Για παράδειγμα, «……..διαβητικής κετοξέωσης 
[1].» ή «………η σύγχρονη θεραπεία του γιγαντοκυτταρικού όγκου των 
οστών περιλαμβάνει την απόξεση [1], το denosumab [2], και ……….
[3].». Η αναφορά σε περιλήψεις συνεδρίων (abstracts), «αδημοσίευ-
τες παρατηρήσεις» (unpublished data), και «προσωπικής επικοινωνί-
ας» (personal communication) θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς δεν 
μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους. Η παράθεση των βιβλιογραφι-
κών αναφορών στη λίστα στο τέλος του κειμένου θα πρέπει να είναι 
όπως ακριβώς αυτές αποδίδονται στο PubMed.

Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο:
Rupp T, Butscheidt S, Vettorazzi E, Oheim R, Barvencik F, Amling 

M, Rolvien T. High FGF23 levels are associated with impaired 
trabecular bone microarchitecture in patients with osteoporosis. 
Osteoporos Int. 2019 May 1. [Epub ahead of print]

Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο:
Wong RMY, Wong H, Zhang N, Chow SKH, Chau WW, Wang 

J, Chim YN, Leung KS, Cheung WH. The relationship between 
sarcopenia and fragility fracture-a systematic review. Osteoporos 
Int. 2019 Mar;30(3):541-553.

Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε βιβλίο:
Mihalko MJ. Amputations of the hip and pelvis. In: Canale TS, 

Beaty JH (Eds). Campbell?s operative orthopaedics. 12th ed. 
Philadelphia: Mosby; 2013;651-658.
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