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Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

Περίληψη
Σκοπός ανασκόπησης: Τα κατάγματα ανεπάρκειας του ιερού οστού (ΚΑΙ) είναι μία κοινή και συχνά αδιάγνωστη αιτία οσφυαλγίας. Σε 
ασθενείς με ΚΑΙ συνυπάρχει μία ανεπαρκής ισχυοϊερή άρθρωση με ένα οστεοπορωτικό ιερό οστό, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένη 
αντίσταση στη στροφική παραμόρφωση και ακολούθως σε κάταγμα. Ένω η συντηρητική θεραπεία αποτελεί μία ασφαλή επιλογή, 
τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας μπορεί να παρέχουν τόσο βραχυπρόθεσμη, όσο και μακροπρόθεσμη ανακούφηση της οσφυαλ-
γίας, σε ασθενείς με ΚΑΙ. Αυτή η περιεκτική ανασκόπηση έχει ως σκοπό να παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες όσον αφορά τα 
κατάγματα ανεπάρκειας ιερού, τους παράγοντες κινδύνου, την κλινική τους εικόνα, καθώς και τη θεραπευτική τους αντιμέτωπιση. 
Η διαδερμική ιεροπλαστική είναι μία τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, όπου πολυμεθυλ-μεθακρυλικό τσιμέντο (PMMA) εγχύεται 
στο οστό, ώστε να βελτιώσει τη δομική του ακεραιότητα και να ανακουφίσει τη συμπτωματολογία. Η ιεροπλαστική με μπαλόνι (BSP) 
είναι επίσης αποτελεσματική στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, με ελάχιστη διαφυγή τσιμέντου σε άτομα με ΚΑΙ. Ποικίλες άλλες 
επεμβατικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της υποβοηθούμενης από πλοηγό οστεοσύνθεσης με κοχλία, έχουν χρησιμοποιηθεί 
για την αντιμετώπιση των ΚΑΙ, με βελτίωση του άλγους και ελάχιστες παρενέργειες. Η παρούσα ανασκόπηση περιλαμβάνει ποικίλες 
θεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των ΚΑΙ, και δείχνει ότι η διαδερμική ιεροπλαστική φαίνεται να προκαλεί μεγαλύτερη 
μείωση του άλγους και βελτίωση της κινητικότητας, συγκριτικά με άλλες μη επεμβατικές θεραπευτικές τεχνικές. 

Λέξεις κλειδιά: Ιεροπλαστική, Κατάγματα ανεπάρκειας ιερού, Παθολογικά κατάγματα, Ιεροπλαστική με μπαλόνι, Οστεοπόρωση

Sacral insufficiency fractures: risk factors, clinical 
presentation and management
C. BAVELOU, P. ALTSITZIOGLOU, D. SERENIDIS, D. RAPTOPOULOS, S. SIOUTIS,  
AIK. TSATSARAGKOU, D. KOULALIS, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

Summary
Sacral insufficiency fractures (SIF) are a common and often underdiagnosed source of low back pain. In patients with SIF, there 
is both a compromised sacroiliac joint and weakened sacrum, resulting in decreased resistance to torsional stress, leading to 
fracture. While conservative medical management is a safe option, minimally invasive intervention may provide improved short 
and long-term relief of low back pain in patients presenting with SIF. This comprehensive review is undertaken to provide an 
update to the current understanding of SIF with description of risk factors, clinical presentation, and management. Sacroplasty is 
a minimally invasive procedure in which polymethylmethacrylate (PMMA) cement is inserted into bone to improve its structural 
integrity and alleviate symptoms. Balloon sacroplasty (BSP) has also been successful in alleviating pain with minimal cement 
leakage in SIF patients. Various other interventional techniques, including navigation-assisted screw fixation have been used to 
address SIF and have shown improvement in pain with minimal side effects. This review included various modalities of treatments 
available to manage SIF. This review shows that in comparison with nonsurgical management, sacroplasty has been shown to 
have greater pain reduction and improved mobility.

Keywords: Sacroplasty, Sacral insufficiency fracture, Pathological fracture, Balloon sacroplasty, Osteoporosis
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Έισαγωγή
Τα κατάγματα ανεπάρκειας του ιερού οστού (ΚΑΙ) 

είναι μία κοινή και συχνά αδιάγνωστη αιτία οσφυαλ-
γίας. Η οσφυαλγία είναι μία κοινή πάθηση, με σημα-
ντικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας [1,2]. Για την 
ακρίβεια, οι Dieleman και συν. αναφέρουν σημα-
ντικές αυξήσεις στον προϋπολογισμό για την υγεία, 
με 87.6 δισεκατομμύρια να έχουν σπαταληθεί για 
περιστατικά οσφυαλγίας και αυχεναλγίας το 2013. 
Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι θάνατοι που 
σχετίζονταν με τη χρήση οπιοειδών αυξήθηκαν ση-
μαντικά στις ΗΠΑ, με συνέπεια πλέον να επιστρατεύ-
ονται πολιτικές για τον έλεγχο των οπιοειδών και τη 
διευκόλυνση πρόσβασης σε θεραπείες που δεν σχε-
τίζονται με τα οπιοειδή [3-6]. Επίσης, έχει αυξηθεί σε 
μεγάλο βαθμό η χρήση θεραπευτικών μεθόδων που 
δεν σχετίζονται με τα οπιοειδή, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης 
[7-19], ενώ έχει μειωθεί η χρήση ορισμένων επεμβα-
τικών μεθόδων [20-22].

Τα οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα και 
τα ΚΑΙ έχουν περιγραφεί ανάμεσα στις ποικίλες αι-
τίες έντονης οσφυαλγίας [19,23-33]. Τα καλοήθη 
ΚΑΙ περιγράφησαν πρώτη φορά το 1982 από τον 
Lourie, ως μία κοινή αιτία οσφυαλγίας που προκαλεί 
ακινητοποίηση και ορισμένο βαθμό αναπηρίας, ειδι-
κά σε ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπόρωση. Οι 
ασθενείς με ΚΑΙ παρουσιάζονται με ασαφές άλγος 
οσφύος, αλλά μερικοί αναφέρουν αντανακλώμενο 
πόνο ή ακόμα και νευρολογικά ελλείμματα [28-33]. 
Υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι αντιμετώπισης. Ενώ η 
συντηρητική θεραπεία είναι μία ασφαλής επιλογή, η 
διαδερμική ιεροπλαστική μπορεί, με ελάχιστη επεμ-
βατικότητα, να προσφέρει βελτιωμένη ανακούφιση 
από την οσφυαλγία, τόσο βραχυπρόθεσμη, όσο και 
μακροπρόθεσμη, σε ασθενείς με ΚΑΙ [26-33]. Ο σκο-
πός αυτής της ανασκόπησης είναι να προσφέρει μία 
περιεκτική βιβλιογραφική ενημέρωση σχετικά με τις 
εώς τώρα γνώσεις, τόσο για τη διάγνωση, όσο και για 
την θεραπευτική αντιμετώπιση των ΚΑΙ. 

Έπιδημιολογία
Παλαιότερες έρευνες περιγράφουν επίπτωση 

των ΚΑΙ σε ποσοστό 1-1.8%. Παρ’όλα αυτά, έχουν 
αναφερθεί ποσοστά που φτάνουν το 5% [32]. Μία 
πρόσφατη μελέτη είχε ως δείγμα 250 ασθενείς που 
παρουσιάστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-
κών (ΤΕΠ) και υπεβλήθησαν σε αξονική τομογραφία 

(CT) λόγω υποψίας κάκωσης πυέλου. Από τους 46 
ασθενείς που διεγνώστηκαν με κατάγματα πυέλου, 
11 ασθενείς (4.4%) είχαν ΚΑΙ. Η διακύμανση στην 
επίπτωση των ΚΑΙ μπορεί να αποδοθεί στην καθυ-
στέρηση της διάγνωσης, λόγω μη ειδικών συμπτωμά-
των, και του γεγονότος ότι πολλές φορές μπορεί να 
διαφύγουν της προσοχής μας στον αρχικό ακτινολο-
γικό έλεγχο [33].

Παθοφυσιολογία
Το ιερό οστό αποτελείται από τη συνοστέωση 5 ιε-

ρών σπονδύλων, αρθρώνεται προς τα πάνω με τον 
5ο οσφυικό σπόνδυλο (Ο5) και προς τα κάτω με τον 
κόκκυγα. Επίσης, αρθρώνεται πλάγια με τα δύο λα-
γόνια οστά, σχηματίζοντας τις ιερολαγόνιες αρθρώ-
σεις. Προς τα έξω του ιερού βρίσκονται τα πρόσθια 
και οπίσθια ιερά τρήματα. Το ιερό οστό είναι απαραί-
τητο για τη σταθερότητα της πυέλου και τη στήριξη 
της οσφύος [34,35]. 

Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής βάδισης, το 
ιερό οστό δέχεται δύναμη στροφικής παραμόρφω-
σης, καθώς τα κάτω άκρα εναλάσσονται μεταξύ κάμ-
ψης και έκτασης. Ως μέρος της εμβιομηχανικής της 
σπονδυλικής στήλης και των κάτω άκρων, η ιερολα-
γόνιος άρθρωση απορροφά τη δύναμη στροφικής 
παραμόρφωσης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια 
της φυσιολογικής βάδισης. Σε περιπτώσεις παθολο-
γίας της ιερολαγόνιας άρθρωσης, όπως σε περιπτώ-
σεις ρευματοειδούς αρθρίτιδας, το μηχανικό φορτίο 
μεταφέρεται στο ιερό οστό. Αν το ιερό οστό είναι 
αδύναμο, όπως σε ασθενείς με οστεοπόρωση, τότε 
δεν μπορεί να αντέξει το φορτίο και είναι επιρρεπές 
σε κατάγματα. Γι΄ αυτό τον λόγο, σε ασθενείς με ΚΑΙ, 
υπάρχει τόσο αδύναμη ιερολαγόνιος άρθρωση, όσο 
και αδύναμο ιερό οστό, με αποτέλεσμα να υφίσταται 
μειωμένη αντοχή στις δυνάμεις στροφικής παραμόρ-
φωσης και να επηρεάζεται η σταθερότητα της πυέ-
λου [34]. Η ανατομία και η νεύρωση του ιερού οστού 
έχουν περιγραφεί εκτενώς [35].

Παράγοντες κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την 

εμφάνιση ΚΑΙ περιλαμβάνουν την οστεοπόρωση, 
την οστεοπενία που προκαλείται από τη χρήση στε-
ροειδών, την μετεμμηνόπαυση, την ακτινοβολία στην 
περιοχή της πυέλου και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα 
[36-43]. Περιγράφονται επίσης στη βιβλιογραφία λι-
γότερα περιστατικά, που σχετίζονται με άλλα μετα-
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βολικά νοσήματα, όπως η οστεομαλακία, η νόσος 
Paget, ο υπερπαραθυρεοειδισμός και η οστεοδυ-
στροφία, καθώς και 5 περιστατικά οσφυοϊερής συ-
νοστέωσης [43]. Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο 
συχνές νόσους που σχετίζονται με τα ΚΑΙ. Τα ΚΑΙ δι-
αγιγνώσκονται κυρίως σε ασθενείς άνω των 55 ετών, 
και ειδικότερα σε ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 
70-75 έτη. Άλλες παθήσεις που συχνά σχετίζονται με 
τα ΚΑΙ περιλαμβάνουν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τη 
νόσο Paget, τον υπερπαραθυρεοειδισμό, την κακοή-
θεια και την οστεοπενία που προκαλείται από τη χρή-
ση στεροειδών. Είναι ενδιαφέρον ότι μία μελέτη εξέ-
τασε κακώσεις εκ κοπώσεως σε 312 νέους ασθενείς 
κάτω των 18 ετών οι οποίοι έτρεχαν συχνά, και δια-
πίστωσε ότι το 1.6% είχε κακώσεις του ιερού οστού 
που φάνηκαν σε μαγνητική τομογραφία (magnetic 
resonance imaging- MRI) [42].

Η ακτινοβολία στην περιοχή της πυέλου για θερα-
πεία ασθενειών όπως ο καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας, το χόρδωμα του ιερού οστού ή οι μεταστά-
σεις στο ιερό οστό έχει συσχετιστεί σε μεγάλο βαθμό 
με τα ΚΑΙ [36]. Ανάμεσα σε 61 ασθενείς με καρκίνο 
τραχήλου της μήτρας που έλαβαν ολοκληρωμένη 
θεραπεία με ακτινοβολία στην περιοχή της πυέλου, 
11 ασθενείς (61%) διεγνώστηκαν με ΚΑΙ σε CT [36]. 
Σε μία άλλη έρευνα, 21 από τους 40 (52.5%) ασθε-
νείς με καρκίνο τραχήλου της μήτρας που έλαβαν 
ακτινοθεραπεία διεγνώστηκαν με ΚΑΙ σε PET-scan 
με τεχνήτιο Tc 99m [37]. Σε μία ανασκόπηση ασθε-
νών με χόρδωμα στο ιερό οστό που υπεβλήθησαν σε 
ακτινοθεραπεία, το 52% είχε ΚΑΙ. Σε αυτή την ομά-
δα ασθενών διενεργούταν MRI κάθε 3 μήνες για πα-
ρακολούθηση τον πρώτο χρόνο, και κατόπιν κάθε 6 
μήνες. ΚΑΙ εντοπίστηκαν σε MRI σε ένα εύρος 1-62 
μηνών και ένα μέσο όρο 11 μηνών παρακολούθη-
σης. Σε άλλη μελέτη, 2 έτη μετά τη λήψη στερεοτακτι-
κής ακτινοθεραπείας, διαπιστώθηκε 79% επίπτωση 
καταγάτων του ιερού οστού με τη βοήθεια MRI [38].

Αντιθέτως, σε μία έρευνα με 252 ασθενείς που 
έλαβαν στερεοτακτική αακτινοθεραπεία σώματος 
(stereotactic body radiation therapy- SRBT), πολλοί 
είχαν σπονδυλικά κατάγματα, αλλά μόνο ένας είχε 
ΚΑΙ. Μία ασθενής 76 ετών με ιστορικό μυξοειδούς 
χονδροσαρκώματος του αριστερού μηριαίου και ολι-
γο-μετάσταση στο δεξιό ιερό οστό έλαβε SBRT, με 
συνέπεια να εμφανίσει ΚΑΙ στο αριστερό πτερύγιο 
του ιερού οστού σε CT [39].

Κατάγματα ιερού εκ κοπώσεως μετά από τοκετό 
έχουν επίσης περιγραφεί. Σε ένα περιστατικό μίας 

ασθενούς 36 ετών, που παρουσιάστηκε με άλγος 
οσφύος και γλουτών 2 μέρες μετά από καισαρική 
τομή, διεγνώστηκε ΚΑΙ σε MRI και CT [40]. Το συ-
μέπρασμα ήταν ότι ενώ ο τοκετός με καισαρική τομή 
δεν αποτελεί τραυματική αιτία για ΚΑΙ, η εγκυμοσύ-
νη αυτή καθ’εαυτήν θα μπορούσε να αποτελεί πα-
ράγοντα κινδύνο για ΚΑΙ [40]. Κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης συνυπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ύπαρξη ΚΑΙ, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης βάρους και της 
αυξημένης λόρδωσης της οσφυικής μοίρας. Επι-
προσθέτως, οι σύνδεσμοι της πυέλου χαλαρώνουν, 
με αποτέλεσμα μειωμένη σταθερότητα της πυέλου. 
Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια του τοκετού, 
μηχανικό στρες μπορεί να προκαλέσει ΚΑΙ. Ο θηλα-
σμός μπορεί επίσης να προκαλέσει οστεοπενία και 
οστεοπόρωση, που έχουν επίσης χαρακτηριστεί ως 
παράγοντες κινδύνου για ΚΑΙ [41].

Κλινική εικόνα και διάγνωση
Τα ΚΑΙ μπορεί να διαλάθουν της προσοχής μας 

ή να διαγνωστούν λανθασμένα, ως αποτέλεσμα 
μη ειδικών συμπτωμάτων και ποικίλων ευρημάτων 
στον ακτινολογικό έλεγχο. Τα ευρήματα της φυσι-
κής εξέτασης μπορεί να είναι καθ’όλα φυσιολογικά. 
Παρ’όλα αυτά μερικοί ασθενείς μπορεί να παρουσι-
αστούν με με μειωμένα Αχίλλεια αντανακλαστικά ή 
περιορισμένη έκταση της οσφύος. Σε αυτούς τους 
ασθενείς, τα ευρήματα από τον ακτινολογικό έλεγ-
χο μπορεί να είναι μη αξιοσημείωτα, αλλά συνήθως 
υπάρχει ΚΑΙ στο πτερύγιο του ιερού οστού. Υπάρχει 
συχνά καθυστέρηση 40-55 ημερών μέχρι να διενερ-
γηθεί ακτινολογικός έλεγχος. Επίσης, μόνο 20-38% 
των ΚΑΙ είναι εμφανή σε ακτινογραφία, ενώ μόνο σε 
12.5% των περιπτώσεων είναι εμφανείς οι καταγμα-
τικές γραμμές [34]. Η MRI μπορεί να δείξει εκφύλιση 
του δίσκου, στενώσεις στην οσφυική μοίρα, ή αυξη-
μένο σήμα με στένωση των τρημάτων στην ιερή μοί-
ρα. Αργότερα στην πορεία της νόσου, η MRI μπορεί 
να αναδείξει οίδημα στην ιερή μοίρα.

Σε μία έρευνα με δείγμα 50 ασθενών με ΚΑΙ που 
παρουσιάστηκαν αρχικά με μη ειδικά συμπτώματα, 
το 74% των ασθενών διεγνώστηκαν με ΚΑΙ μετά από 
τη διενέργεια MRI, ενώ το 12% μετά από CT και μόνο 
το 12% μετά από ακτινολογικό έλεγχο. Για την καλύ-
τερη ανάδειξη των καταγμάτων του ιερού στην MRI, 
στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν Τ1 ακολουθίες για τις 
περιοχές χαμηλού σήματος και Τ2 για τις περιοχές 
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υψηλού σήματος. Επίσης, 1% των ασθενών διεγνώ-
στηκαν με τη χρήση σπινθηρογραφήματος οστών 
με τεχνήτιο T99m. Γι’αυτό το λόγο, σε ασθενείς με 
άλγος κάτω άκρων ή οσφύος που έχουν και σχετιζό-
μενους παράγοντες κινδύνου για κατάγματα, όπως η 
οστεοπόρωση ή η χρήση κορτικοστεροειδών, η MRI 
θα πρέπει να προτείνεται ως η εξέταση εκλογής για 
τη διάγνωση των ΚΑΙ [42].

Οι ακτινογραφίες έχουν χαμηλή ευαισθησία για 
τη διάγνωση των ΚΑΙ και θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται ως αρχικός απεικονιστικός έλεγχος, για να 
αποκλείσουν άλλες αιτίες οσφυαλγίας. Προτείνεται 
η διενέργεια προσθιοπίσθιων και πλάγιων ακτινογρα-
φιών της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
και προσθιοπίσθιων ακτινογραφιών της λεκάνης. Αέ-
ρας στο παχύ έντερο, μαλακά μόρια, επασβεστώσεις 
παρακείμενων αγγείων, και στοιχεία ανατομίας της 
σπονδυλικής στήλης μπρορεί να αποκρύψουν ακτι-
νολογικά ευρήματα των ΚΑΙ [44]. Αν οι ακτινογρα-
φίες δεν έχουν παθολογικά ευρήματα και παρ’όλα 
αυτά υπάρχει υποψία για ΚΑΙ, τότε πρέπει να διε-
νεργείται MRI. Μπορεί επίσης να χρησιμποιηθεί CT, 
αλλά είναι λιγότερο ευαίσθητη από την MRI. Ωστόσο, 
αν οι ακτινογραφίες δείξουν ευρήματα συμβατά με 
ΚΑΙ, τότε δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει MRI. 
Το σπινθηρογράφημα των οστών δεν είναι ειδικό 
για τη διάγνωση των ΚΑΙ, καθώς τα ΚΑΙ μπορεί να 
έχουν παρόμοια εικόνα με την εκφύλιση των δίσκων, 
την αρθρίτιδα και τη θυλακίτιδα. Μπορεί βέβαια να 
χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στην MRI ή τη CT. 
Τα σπινθηρογραφήματα οστών είναι πιο χρονοβόρα, 
γι΄αυτό και CT ή MRI προτιμώνται σε περίπτωση που 
ο ακτινολογικός έλεγχος δεν φανερώνει παθολογικά 
ευρήματα [45]. 

Η διάγνωση των KAI μπορεί να αποδειχθεί ιδιαί-
τερα δύσκολη λόγω των μη ειδικών συμπτωμάτων ή 
του άλγους που εντοπίζεται στην οσφύ και τα κάτω 
άκρα. Ο έλεγχος τείνει να επικεντρώνεται στην 
οσφυική μοίρα και όχι στο ιερό οστό. Είναι ενδιαφέ-
ρον ότι μία μελέτη με δείγμα 42 ασθενών έδειξε ότι 
MRI της οσφυικής μοίρας διέγνωσε KAI σε ποσο-
στό 64.3%, ενώ MRI της λεκάνης και CT σε ποσο-
στό 9.5% και 14.3% αντίστοιχα [46]. Οι ασθενείς με 
KAI μπορεί επίσης να έχουν σπονδυλικά κατάγματα 
ή κατάγματα λαγονίου που επιπλέκουν επιπλέον την 
κλινική εικόνα με αναφορές άλγους ισχύος ή μηρών 
[47-50]. Το σπινθηρογράφημα οστών είναι χρήσιμο 
για τη διάγνωση KAI που συνοδεύονται από κατάγ-
ματα χαμηλότερων σπονδύλων. Έτσι, μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί στα πρώιμα στάδια των KAI, όταν τα συ-
μπτώματα είναι άτυπα και το άλγος μη ειδικό. 

Η ταξινόμηση κατά Denis περιγράφει τόσο δια-
φορετικούς τύπους τραυματικών καταγμάτων του 
ιερού οστού, όσο και τα KAI. Στην ταξινόμηση αυτή 
περιγράφονται 3 «ζώνες». Η πρώτη ζώνη περιγράφει 
ένα κάταγμα ιερού που εντοπίζεται πλάγια και περι-
λαμβάνει το πτερύγιο του ιερού. Η ζώνη 1 είναι η πιο 
συχνή περιοχή εντοπισμού καταγμάτων σε ασθενείς 
με KAI. Σε ασθενείς με οστεοπόρωση, μπορεί να 
υφίσταται μεγαλύτερη απώλεια σπογγώδους οστού 
στο πτερύγιο του ιερού σε σχέση με τα σπονδυλικά 
σώματα, με συνέπεια ένα αδύναμο ιερό οστό, επιρ-
ρεπές σε ΚΑΙ. Τα κατάγματα της ζώνης 2 είναι κα-
τάγματα που περιλαμβάνουν τα νευρικά τρήματα, και 
τα κατάγματα της ζώνης 3 βρίσκονται προς τα έξω 
και περιλαμβάνουν τα σώματα των ιερών σπονδύλων 
και τον σπονδυλικό σωλήνα. Αυτά τα κατάγματα τεί-
νουν να είναι κάθετα, αλλά μπορεί να συνυπάρχει 
και οριζόντιο στοιχείο, το οποίο φαίνεται στην MRI 
σαν σημείο «Honda» ή «H». Αυτό συμβαίνει τυπικά 
σε όψιμο στάδιο, όταν η κεντρική περιοχή του ιε-
ρού γίνεται αδύναμη, με αποτέλεσμα τα κατάγματα 
να είναι οριζόντια, λόγω της μειωμένης ικανότητας 
του ιερού να υπομείνει το βάρος του κορμού [42]. 
Σε μία ανασκοπική μελέτη, όπου εξεταζόταν η MRI 
της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης έναντι 
άλλου είδους απεικονιστικού ελέγχου που δεν περιε-
λάμβανε την οσφύ στη διάγνωση των ΚΑΙ, οι Kim και 
συν. [44] απέδειξαν ότι τα ΚΑΙ διαγιγνώσκονται συ-
χότερα με τη χρήση MRI της οσφυικής μοίρας, παρά 
με άλλες απεικονιστικές τεχνικές που δεν περιλαμ-
βάνουν την οσφυική μοίρα, όπως το σπινθηρογρά-
φημα των οστών, η CT λεκάνης, και η MRI λεκάνης. 
Αυτό συμβαίνει λόγω συμπτωμάτων που μιμούνται 
παθολογία της οσφυικής μοίρας και διάφορα άλλα 
συνοδά αίτια πόνου. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι 
η MRI της οσφυικής μοίρας αποκαλύπτει τα ΚΑΙ, και 
είναι απαραίτητο να είμαστε εξοικειωμένοι με στοι-
χεία ανεπάρκειας του ιερού οστού μελετώντας την, 
ώστε να αυξηθεί η ευαισθησία της όσον αφορά την 
διάγνωση άτυπων ΚΑΙ.

Θεραπεία
Μέχρι πρόσφατα, η θεραπευτική αρχή για τα ΚΑΙ 

στηριζόταν στη φυσικοθεραπεία, την τροποποιημένη 
κατάκλιση, την ενέσιμη θεραπεία και άλλες παρα-
δοσιακές μορφές αναλγησίας. Η διαδερμική ιερο-
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πλαστική (ΔΙ) και η ιεροπλαστική με μπαλόνι (ballon 
sacroplasty-BSP) είναι ελάχιστα επεμβατικές δια-
δερμικές μέθοδοι που αντιμετωπίζουν την υποκεί-
μενη αιτία της οσφυαλγίας με πιο στοχευμένη προ-
σπάθεια. Σε αυτές τις επεμβάσεις τσιμέντο PMMA 
εγχύεται στο αδύναμο οστό, ώστε να βελτιώσει τη 
δομική του ακεραιότητα [46]. 

Η θνησιμότητα που ακολουθεί τα ΚΑΙ είναι σημα-
ντική [27]. Οι Park και συν. [27] περιέγραψαν πολ-
λαπλούς παράγοντες κινδύνου, με ποσοστό 43% 
να αφορά ιστορικό κακοήθειας, και 22% ακτινοθε-
ραπεία πυέλου πριν τη διάγνωση με ΚΑΙ. Από τους 
ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα, 6.5% υπε-
βλήθησαν σε ΔΙ, ενώ άλλοι σε συντηρητική θεραπεία 
μετά τη διάγνωση κατάγματος. Οι συγγραφείς έδει-
ξαν ότι σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονταν με 
αυξημένη θνησιμότητα ήταν το άρρεν φύλο, το ιστο-
ρικό κακοήθειας, η οσφυοιερή σπονδυλοδεσία με 
χαμηλότερο επίπεδο στο πρώτο ιερό σπόνδυλο (Ι1), 
το ιστορικό ισχαιμικού εγκεφαλικού, η χαμηλή οστι-
κή πυκνότητα μηριαίου οστού, και ο χαμηλός δείκτης 
μάζας σώματος (body mass index-BMI).

Συντηρητική θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία των ΚΑΙ στηρίζεται κυ-
ρίως στην πρώιμη έναρξη αποκατάστασης και την 
αναλγησία. Στο παρελθόν, η κύρια θεραπεία ήταν 
η κατάκλιση. Προτεινόταν στους ασθενείς να πα-
ραμείνουν κυρίως κατακεκλιμμένοι για περίπου 3 
με 6 μήνες μετά το κάταγμα. Ωστόσο, η πρόσφατη 
βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η πρώιμη κινητοποίη-
ση μπορεί να προσφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα 
και λιγότερες επιπλοκές. Η παρατεταμένη κατάκλιση 
έχει συσχετιστεί με διάφορες επιπλοκές, όπως ο αυ-
ξημένος κίνδυνος για εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, 
η μυική αδυναμία, και η καρδιακή δυσλειτουργία 
[47]. Η ακινησία μπορεί επίσης να αυξήσει την οστι-
κή απορρόφηση από τους οστεοκλάστες και έτσι να 
επηρεάσει περαιτέρω την οστική επιμετάλλωση. Αντι-
θέτως, η πρώιμη κινητοποίηση προάγει τη δημιουρ-
γία οστού από τους οστεοβλάστες και έτσι οδηγεί σε 
αυξημένη αντοχή του οστού. Οι παραδοσιακές ασκή-
σεις φόρτισης, η χρήση βοηθητικών μηχανημάτων, 
και η υδροθεραπεία έχουν αποδειχθεί επιτυχείς μέ-
θοδοι αποκατάστασης μετά από κατάγματα. Η πλειο-
ψηφία ασθενών με ΚΑΙ ανέφεραν βελτίωση των συ-
μπτωμάτων μετά από 1-2 εβδομάδες συντηρητικής 
θεραπείας, με πολλούς να παρουσιάζουν σημαντική 

μείωση του άλγους και αυξημένη κινητοποίηση μετά 
από 6 μήνες [48].

Η αναλγησία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ό-
ψιν στη θεραπεία των ΚΑΙ. Τα οπιοειδή, η ακεταμινο-
φαίνη, και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμα-
κα (ΜΣΑΦ) είναι τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα 
αναλγητικά για κατάγματα. Παρόλο που τα ΜΣΑΦ 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον, η πρόσφατη βιβλιο-
γραφία προτείνει να χρησιμοποιούνται με προσοχή 
στην περίπτωση καταγμάτων, καθώς μπορεί να επη-
ρεάσουν την ενδοχόνδρινη οστεοποίηση κατά τη δι-
άρκεια της πόρωσης των καταγμάτων [49]. Επίσης, 
τα ΜΣΑΦ μπορεί να μειώσουν την οστική πυκνότητα 
και να καθυστερήσουν την πόρωση του κατάγμα-
τος σε πρώιμο στάδιο της θεραπείας [50]. Περαιτέ-
ρω έρευνα είναι απαραίτητη, ώστε να καθοριστεί η 
ασφάλεια των ΜΣΑΦ όσον αφορά στη πόρωση των 
καταγμάτων. 

Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση της υποκείμενης 
οστεοπόρωσης είναι σημαντική στη θεραπεία των 
ΚΑΙ. Επαρκή επίπεδα βιταμίνης D και ασβεστίου εί-
ναι αναγκαία για την οστική επιμετάλλωση. Έτσι, οι 
ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν τις συνιστώμενες 
ημερήσιες δόσεις των 1200 mg ασβεστίου και 800 IU 
βιταμίνης D [24,51]. Από του στόματος διφωσφονι-
κά, που αναστέλλουν την οστική απορρόφηση, όπως 
η αλενδρονάτη, έχουν επίσης εγκριθεί για τη θερα-
πεία της οστεοπόρωσης. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη 
χρήση διφωσφονικών έχει αποδειχθεί ότι μειώνει 
την οστική ανακατασκευή και μπορεί να προκαλέσει 
οστικές μικροβλάβες [52]. Εώς τώρα προτείνεται οι 
θεράποντες γιατροί να επανεξετάζουν τη θεραπεία 
με διφωσφονικά μετά από τα πρώτα 5 έτη [53]. 

Η τεριπαρατίδη, μία συνθετική μορφή παραθορμό-
νης (PTH), άρχισε να χρησιμοποιείται πρόσφατα ως 
μία νέα θεραπεία για τα ΚΑΙ. Αρκετές έρευνες έχουν 
δείξει ότι η τεριπαρατίδη έχει θετικά αποτελέσματα 
στην πόρωση καταγμάτων, όπως αύξηση της οστικής 
πυκνότητας, αύξηση του όγκου του οστίτη ιστού, και 
μείωση του χρόνου πόρωσης των καταγμάτων [54-
57]. Σε μία ανασκοπική μελέτη, 41 ασθενείς με ΚΑΙ 
διεγνωσμένα με MRI χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, σε 
ασθενείς που έλαβαν τεριπαρατίδη και στην ομάδα 
ελέγχου. Αυτοί που έλαβαν 20 μg τεριπαρατίδης για 
3 μήνες εμφάνισαν βελτίωση του σκορ VAS από 6.9 
σε 3.8, ενώ οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου είχαν 
βελτίωση από 6.5 σε 5.1. Η χρήση αναλγητικών για 
3 μήνες ήταν σε ποσοστό 28.6% στην ομάδα της τε-
ριπαρατίδης και στο 55% της ομάδας ελέγχου. Το 
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μέσο διάστημα που χρειάστηκαν για να κινητοποιη-
θούν (1.2 έναντι 2.0) ήταν βραχύτερο στην ομάδα 
της τεριπαρατίδης. Το μέσο διάστημα για την πόρω-
ση του κατάγματος ήταν 7.4 εβδομάδες έναντι 13.6 
εβδομάδων για την ομάδα ελέγχου [43]. Έχει επίσης 
περιγραφεί περιστατικό ασθενούς με κατάγματα ιε-
ρού εκ κοπώσεως άμφω, που δεν ανταποκρίθηκε 
στην παραδοσιακή θεραπεία, αλλά ανέφερε βελτίω-
ση μετά από θεραπεία με τεριπαρατίδη για 6 μήνες 
[58]. Η αποτελεσματικότητα της μακρυπρόθεσμης 
θεραπείας με τεριπαρατίδη δεν είναι ακόμα γνωστή. 
Ωστόσο, μετά από 2 χρόνια χρήσης, φαίνεται να 
υπάρχει μείωση στην οστική πυκνότητα και αύξηση 
στην πορότητα [59].

Επεμβατικές μέθοδοι

Η ΔΙ είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, στην 
οποία τσιμέντο PMMA εγχύεται στο οστό για να βελ-
τιώσει τη δομική του ακεραιότητα και να μειώσει τα 
συμπτώματα. Η ΔΙ παρουσιάστηκε αρχικά ως θερα-
πεία για την αντιμετώπιση βλαβών της λεκάνης που 
προκαλούνται από οστικές μεταστάσεις. Αργότερα 
διαπιστώθηκε ότι είναι μία ικανοποιητική λύση και για 
άλλες οστικές παθολογίες, όπως τα ΚΑΙ [26,28,60-
67]. Ωστόσο, η βιβλιογραφία για τα ΚΑΙ είναι ανε-
παρκής σε σύγκριση με τη βιβλιογραφία που αφορά 
παρόμοιες επεμβάσεις στους σπονδύλους. Παρ’όλα 
αυτά, αναπτύσσεται όλο και περισσότερο τον τελευ-
ταίο καιρό.

Σε ασθενείς με ΚΑΙ, η ΔΙ έχει αποδειχθεί ότι όχι 
μόνο βελτιώνει τα σκορ άλγους, αλλά αυξάνει επίσης 
τη συμμετοχή των ασθενών σε δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής. Μία έρευνα μελέτησε 16 ασθε-
νείς που παρουσιάστηκαν με συμπτώματα από την 
οσφύ, τους γλουτούς και τους μηρούς και υπεβλή-
θησαν σε ΔΙ μετά από επιβεβαίωση της διάγνωσης 
ΚΑΙ με ακτινολογικό έλεγχο. Πριν υποβληθούν σε ΔΙ, 
το μέσο σκορ άλγους ήταν 7.5 στην κλίμακα VAS, σε 
σύγκριση με σκορ 4.1 την πρώτη μετεγχειρητική ημέ-
ρα, 3.3 στον 1 μήνα παρακολούθησης, και 3.2 στους 
3 μήνες παρακολούθησης. Σε αυτή τη μελέτη, οι κα-
θημερινές δραστηριότητες μετρήθηκαν χρησιμοποι-
ώντας τον δείκτη Oswestry Disability Index (ODI), με 
ένα μέσο αρχικό σκορ στο 59% και ένα μέσο σκορ 
στους 3 μήνες μετεγχειρητικά στο 14.8% [60]. Παρο-
μοίως, σε μία προοπτική μελέτη 15 ασθενών με ΚΑΙ, 
οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν στη συντηρητική θε-
ραπεία, η ΔΙ φάνηκε ότι προσέφερε άμεση ανακού-

φιση του άλγους και περαιτέρω διατήρηση αυτής στο 
follow-up στον 1 χρόνο. Σε αυτούς τους ασθενείς 
παρατηρήθηκε μείωση της μέσης τιμής των σκορ 
VAS από 1.7 σε 7.9 άμεσα μετεγχειρητικά. Μετά από 
12 μήνες το μέσο VAS σκορ ήταν 2.4 [61].

Οι Kortman και συν. [26] σε μία πολυκεντρική 
μελέτη, εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια της ΔΙ σε ασθενείς με οστεοπορωτικά ΚΑΙ 
ή παθολογικές βλάβες στο ιερό. Μελέτησαν 243 
ασθενείς, εκ των οποίων 204 είχαν επώδυνα ΚΑΙ και 
39 είχαν συμπτωματικές βλάβες στο ιερό. Το μέσο 
σκορ VAS προ θεραπείας, το οποίο ήταν 9.2±1.1, 
ήταν σημαντικά βελτιωμένο μετά απο ΔΙ και έφτασε 
στο 1.9±1.7 στους ασθενείς με ΚΑΙ. To μέσο σκορ 
VAS προ θεραπείας ήταν 9.0±0.9 στους ασθενείς με 
βλάβες του ιερού οστού, και βελτιώθηκε σημαντικά 
μετά από ΔΙ, φτάνοντας το 2.6±2.4. Δεν υπήρξαν 
μείζονες επιπλοκές ή θάνατοι σχετιζόμενοι με την 
επέμβαση. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η υποβο-
ηθούμενη από CT ΔΙ είναι μία ασφαλής και αποτε-
λεσματική επέμβαση για τη θεραπεία επώδυνων ΚΑΙ 
και βλαβών του ιερού. Επίσης, διαπίστωσαν ότι σχε-
τιζόταν με ταχεία ανακούφιση του άλγους, που διαρ-
κούσε και θα έπρεπε να θεωρείται μία αποτελεσματι-
κή θεραπευτική λύση για αυτούς τους ασθενείς. 

Το 2017 έληξε μία έρευνα που ακολουθούσε μία 
ομάδα 244 ασθενώ με ΚΑΙ, 34 από τους οποίους 
έλαβαν συντηρητική θεραπεία, και 210 από τους 
οποίους υπεβλήθησαν σε ΔΙ [28]. Αυτή ήταν η πρώ-
τη μακροπρόθεσμη μελέτη και θεωρείται πολύτιμη 
για την αξιολόγηση της βελτίωσης του άλγους, της 
ικανοποίησης του ασθενούς και της χρήσης αναλ-
γητικών. Παρότι και οι δύο ομάδες είχαν συγκρίσι-
μο μέσο αρχικό σκορ VAS, μετά από 2 εβδομάδες 
η ομάδα της ΔΙ εμφάνισε μείωση του μέσου σκορ 
άλγους κατά 66%, ενώ η ομάδα συντηρητικής θερα-
πείας είχε μία αντίστοιχη μείωση κατά 27.2%. Μετά 
από 2 έτη, η ομάδα της ιεροπλαστικής με ραδιοσυ-
χνότητες πλησίασε το βέλτιστο αποτέλεσμα με μία 
μέση μείωση του VAS κατά 85%, αλλά και πάλι η 
ομάδα της ΔΙ εμφάνιζε καλύτερα αποτελέσματα με 
μία μέση μείωση του σκορ VAS κατά 92%. Στην ομά-
δα της ΔΙ, 77% των ασθενών χρησιμοποιούσαν οπιο-
ειδή για τον έλεγχο του άλγους προ της επέμβασης. 
Ωστόσο, στο πρώτο μετεγχειρητικό follow-up, μόνο 
33 ασθενείς χρησιμοποιούσαν ακόμα οπιοειδή, και 
στο follow-up στη δεκαετία, και οι 117 ασθενείς οι 
οποίοι ήταν διαθέσιμοι για follow-up ανέφεραν ότι 
δεν χρησιμοποιούσαν πλεόν αναλγητικά. Η χρήση 
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μη οπιοειδών αναλγητικών ήταν αρχικά 33%, και 
των OTC (over the counter) αναλγητικών ήταν 31%. 
Μετά την επέμβαση το ποσοστο ήταν 0.005% και 
0.07% αντίστοιχα. Η πιο κοινή επιπλοκή ήταν η δια-
φυγή PMMA, η οποία δεν θεωρήθηκε κλινικά σημα-
ντική. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η ΔΙ θα πρέπει 
να θεωρηθεί μία ασφαλής και αποτελεσματική τεχνι-
κή με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για ασθενείς 
με ΚΑΙ [28]. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτών των 
ερευνών δείχνουν ότι η ΔΙ πρέπει να θεωρείται μία 
ασφαλής επιλογή με χαμηλό ποσοστό κινδύνου, για 
ασθενείς με εμμένον άλγος και δυσκινησία από ΚΑΙ.

H BSP, που είναι παρόμοια με την κυφοπλαστική 
με μπαλόνι, περιλαμβάνει τη χρήση ενός καθετήρα 
με μπαλόνι που φουσκώνει αρχικά, ώστε να συμπι-
έσει τα κατεαγόντα τμήματα του σπονδύλου και δη-
μιουργεί επαρκή χώρο για την έγχυση του PMMA. 
Για να εκτιμηθεί η αξία αυτής της τεχνικής στη ΔΙ, 
45 ασθενείς με ΚΑΙ εκτιμήθηκαν σε μία μελέτη, όπου 
18 υπεβλήθησαν στην επέμβαση με τη χρήση μπα-
λονιού και 27 χωρίς. Και οι δύο ομάδες εμφάνισαν 
αξιοσημείωτη βελτίωση των συμπτωμάτων, και ενώ η 
BSP διαρκεί περισσότερο σαν επέμβαση, παρατηρή-
θηκε μικρότερη διαφυγή τσιμέντου [46]. Η ιεροπλα-
στική με ραδιοσυχνότητες (RFS) αποτελεί μία ακόμα 
επιλογή, όπου ένας εύκαμπτος οστεοτόμος, και όχι 
ένα μπαλόνι, χρησιμοποείται για να δημιουργήσει 
επαρκή χώρο για την έγχυση του τσιμέντου. Κατό-
πιν, το τσιμέντο PMMA ενεργοποιείται από την ακτι-
νοβολία, πριν γίνει η έγχυσή του στην κοιλότητα που 
έχει δημιουργηθεί. Όταν συνέκριναν τις δύο τεχνι-
κές, RFS και BSP υποβοηθούμενες από CT, σε μία 
ομάδα 40 ασθενών με ΚΑΙ, και οι δύο επεμβάσεις 
ήταν ισότιμα επιτυχείς στην υποχώρηση του άλγους, 
με ελάχιστη διαφυγή τσιμέντου. Επομένως, οι συγ-
γραφείς συμπέραναν ότι οι χειρουργοί μπορούν να 
επιλέξουν την τεχνική με την οποία νιώθουν οι ίδιοι 
ασφάλεια [63].

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η σταθεροποίηση με κοχλία διαμέσου του λαγονί-
ου και του ιερού οστού είναι μία χειρουργική τεχνική 
που μπορεί να προσφέρει ταχεία και άμεση ανακού-
φιση του πόνου σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνο-
νται στη συντηρητική θεραπεία. Μελέτες αποδεικνύ-
ουν ότι οι ασθενείς παραμένουν κινητοποιημένοι και 
χωρίς πόνο για τουλάχιστον 12 μήνες μετά το χει-
ρουργείο. Επίσης, η ικανοποίηση των ασθενών κα-

τόπιν της επέμβασης είναι υψηλή, και πολλοί αναφέ-
ρουν ότι θα επέλεγαν να υποβληθούν στην επέμβαση 
ξανά [64]. Σε μία έρευνα με 41 ηλικιωμένους ασθε-
νείς, 16 ασθενείς χειρουγρήθηκαν και 25 έλαβαν 
συντηρητική θεραπεία. Αυτοί που χειρουργήθηκαν 
είχαν μεγαλύτερη βελτίωση στο σκορ VAS, το οποίο 
ήταν 3.9 έναντι του 0.6 της ομάδας ελέγχου. Συγκρι-
τικά με το 20% των ασθενών που έλαβαν συντηρη-
τική θεραπεία, το 75% αυτών που χειρουργήθηκαν 
έλαβαν εξιτήριο για επιστροφή στην οικεία τους [65]. 
Η εισαγωγή μπάρας δια του ιερού είναι μία αξιόπιστη 
μέθοδος για την σταθεροποίηση καταγμάτων του ιε-
ρού και μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη διακαταγμα-
τική συμπίεση, συγκριτικά με την τοποθέτηση κοχλία 
δια του ιερού [66]. Η οστεοσύνθεση με κοχλία δια 
του λαγονίου και του ιερού χρησιμοποιείται επίσης 
στην θεραπεία των ΚΑΙ. Ωστόσο, μερικές μελέτες 
αναφέρουν ότι μπορεί να είναι μηχανικά υποδεέστε-
ρη και να προδιαθέτει σε χαλάρωση του κοχλία [67]. 
Σε ασθενείς με νευρολογικές επιπλοκές λόγω αστα-
θών ΚΑΙ, η οσφυοϊερή οστεοσύνθεση είναι επίσης 
μία επιλογή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων 
και τη βελτίωση της κινητικότητας [68].

Η φύση αυτών των καταγμάτων δημιουργεί προ-
κλήσεις όσον αφορά την χειρουργική τους θερα-
πεία. Δεδομένου ότι τα ΚΑΙ επηρεάζουν οστεοπορω-
τικό οστό, το να επιτευχθεί επαρκής σταθερότητα με 
την οστοσύνθεση με κοχλίες μπορεί να αποδειχθεί 
δύσκολο. Η ενίσχυση με τσιμέντο μπορεί να βελτι-
ώσει τη δομική σταθερότητα, αλλά για να αποδει-
χθεί αυτό είναι απαραίτητες περαιτέρω μελέτες. Οι 
Collinge και συν. [69] περιέγραψαν μία πρωτότυπη 
τεχνική όπου ο κοχλίας τοποθετείται διαδερμικά, 
και τότε χρησιμοποιείται ως οδηγός για την έγχυση 
acqueous calcium phosphate τσιμέντου. Η προσθή-
κη τσιμέντου ενισχύει τη δράση του κοχλία, επιτρέ-
ποντας του να βελτιώσει τη δομική σταθερότητα. 

Διαδερμική ιεροπλαστική για την 
θεραπεία παθολογικών καταγμάτων

Εκτός από τη θεραπεία των ΚΑΙ, η ΔΙ χρησιμοποι-
είται με καλά αποτελέσματα και για την θεραπεία 
παθολογικών καταγμάτων. Σε ένα περιστατικό ενός 
άντρα 81 ετών με πολλαπλό μυέλωμα και σημαντικές 
παθολογικές βλάβες στο ιερό με έντονο άλγος, η ΔΙ 
προκάλεσε άμεση ανακούφιση του πόνου με διατή-
ρηση της μείωσης του πόνου για 2 έτη μετά την επέμ-
βαση [70]. Σε μία άλλη αναφορά, ένας ασθενής 71 
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ετών με μεταστικό καρκίνο του προστάτη υπεβλήθη 
σε ΔΙ λόγω έντονου άλγους. Μετά την επέμβαση, ο 
ασθενής ανέφερε σημαντική μείωση του πόνου και 
βελτίωση της κινητικότητας του [71].

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθε-
ραπέια στο παρελθόν δεν είναι συνήθως καλοί υπο-
ψήφιοι για οστεοσύνθεση με κοχλία και σταθεροποί-
ηση του πυελικού δακτυλίου. Γι΄αυτό η ΔΙ είναι μία 
πολύτιμη θεραπευτική επιλογή για αυτούς [72]. Οι 
ασθενείς με διείσδυση του περιοστέου από λυτικές 
ή βλαστικές βλάβες αντιμετωπίζονται προτιμότερα 
με ΔΙ, σε σχέση με άλλες μεθόδους όπως η ακτι-
νοθεραπεία ή η έγχυση κορτικοστεροειδών [73]. Οι 
ασθενείς με μεταστατική νόσο μπορεί να υποφέρουν 
από εξουθενωτικό πόνο, και η BSP μπορεί να απο-
τελέσει σημαντική παρηγορική θεραπεία για αυτούς. 
Μία έρευνα μελέτησε τη χρήση BSP σε 10 ασθενείς 
με μεταστατικές βλάβες στο ιερό. Οι ασθενείς ανέ-
φεραν σημαντική βελτίωση του πόνου σύμφωνα με 
το σκορ VAS για 6 μήνες μετεγχειρητικά, καθώς και 
υψηλά ποσοστά ικανοποίησης [74].

Εκτός από την ανακούφιση του άλγους, η ΔΙ για 
παθολγικά κατάγματα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτί-
ωση της λειτουργικής κινητικότητας σύμφωνα με την 
κλίμακα FMS (functional mobility scale) και τη μείω-
ση της ανάγκης για αναλγητικά από του στόματος. 
Σε μία ανασκοπική μελέτη 53 ασθενών, παρατηρή-
θηκαν στατιστικά σημαντικές μειώσεις στην κλίμακα 
FMS, στο σκορ VAS, και στα σκορ AS (analgesic 
scale scores), τα οποία σχετίζονται με την ανάγκη 
για αναλγησία, για όλους τους ασθενείς που υπε-
βλήθησαν σε ΔΙ [75]. Οι επιπλοκές που σχετίζονται 
με τη ΔΙ περιλαμβάνουν την αιμορραγία, τη λοίμωξη, 
και τη διαφυγή τσιμέντου. Μπορεί να παρατηρηθεί 
αυξημένη επίπτωση αυτών των επιπλοκών όταν η ΔΙ 
χρησιμοποείται για την θεραπεία παθολογικών κα-
ταγμάτων, συγκριτικά με τη χρήση της σε ΚΑΙ. Ωστό-
σο, αυτό μπορεί να οφείλεται στη φύση των όγκων 
και των βλαβών που προκαλούνται από μεταστάσεις 
[76]. Είναι απαραίτητο να διεξαχθούν μεγαλύτερες 
μελέτες σειράς, ωστέ αυτό να ελεγχθεί περαιτέρω. 
Μία άλλη επιπλοκή της ΔΙ είναι η αδυναμία να απει-
κονιστεί πλήρως η κορυφή της βελόνας και η πιθανή 
βλάβη που μπορεί να προκληθεί σε σπλαχνικά όρ-
γανα και νεύρα. Η ΔΙ υπό ακτινοσκόπηση μπορεί να 
είναι ασφαλέστερη από την παραδοσιακή ΔΙ, καθώς 
και να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του πόνου [77]. 
Περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες ώστε να κα-
θοριστεί η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της 

ΔΙ στην περίπτωση των παθολογικών καταγμάτων, 
καθώς οι περισσότερες μελέτες έχουν follow-up 
μόνο εώς 6 με 9 μήνες. Σε ηλικιωμένους ασθενείς 
με σημαντική ακινητοποίηση λόγω επώδυνων καταγ-
μάτων, η ΔΙ μπορεί να προσφέρει σημαντική βελτί-
ωση στην ποιότητα ζωής, με αποτέλεσμα συχνά να 
κάνει τη διαφορά σχετικά με το εάν οι ασθενείς μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητοι ή χρειάζονται 
φροντιστές. Μπορεί να διενεργηθεί σαν επέμβαση 
ρουτίνας, όπως η κυφοπλαστική [78].

Συμπεράσματα
Τα ΚΑΙ συμβαίνουν συχνότερα σε ηλικιωμένους 

ασθενείς και σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά θνη-
σιμότητας. Αυτά τα κατάγματα θεωρείται ότι συμβαί-
νουν λόγω παθολογίας της ιερολαγονίου αρθρώσεως 
και αδύναμου ιερού οστού, δευτεροπαθώς σε νόσους 
όπως η ρευματοειδής αρθίτιδα, η νόσος Paget, η 
οστεοπενία που σχετίζεται με τη χρήση στεροειδών, η 
ακτινοθεραπεία και η οστεοπόρωση. Λόγω μη ειδικό-
τητας των συμπτωμάτων, τα ΚΑΙ μπορεί να διαλάθουν 
της προσοχής μας και να αντιμετωπιστούν λανθασμέ-
να. Για την ακριβή διάγνωση των ΚΑΙ προτείνεται να 
διενεργούνται προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογρα-
φίες της ΟΜΣΣ συνδυαστικά με MRI. Στο παρελθόν ο 
κλινοστατισμός, η φυσικοθεραπεία και τα αναλγητικά 
ήταν η κύρια θεραπεία για τα ΚΑΙ. Ωστόσο, η πρόσφα-
τη βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η διαδερμική ιεροπλα-
στική είναι μία πολλά υποσχόμενη τεχνική για την αντι-
μετώπιση των ΚΑΙ. Η ΔΙ είναι μία ελάχιστα επεμβατική 
μέθοδος, όπου τσιμέντο PMMA εγχύεται στο οστό, 
ώστε να βελτιώσει τη δομική του ακεραιότητα και να 
βελτιώσει τα συμτώματα. Η BSP είναι επιτυχής στην 
ανακούφιση του πόνου, με ελάχιστη διαφυγή τσιμέ-
ντου σε ασθενείς με ΚΑΙ. Έχουν χρησιμοποιηθεί ποικί-
λες άλλες επεμβατικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομέ-
νης της υποβοηθούμενης οστεοσύνθεσης με κοχλία, 
για την αντιμετώπιση των ΚΑΙ, και έχουν ως αποτέλε-
σμα βελτίωση του πόνου με ελάχιστες ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Συγκριτικά με τη συντηρητική θεραπεία, η 
ΔΙ έχει φανεί ότι προκαλεί μεγαλύτερη μείωση του πό-
νου και αυξημένη κινητοποίηση. Επίσης, η ΔΙ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνο-
νται στη συντηρητική θεραπεία. Περαιτέρω έρευνες 
με μεγαλύτερα δείγματα ασθενών είναι απαραίτητες, 
ώστε να μελετηθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσμα-
τα και η ασφάλεια της διαδερμικής ιεροπλαστικής στη 
θεραπεία των καταγμάτων ανεπάρκειας ιερού.
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∆ιαβητική χειροαρθροπάθεια ή σύνδρομο 
δύσκαμπτου χεριού
Ν. ΜΑΐΣΗ, Χ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Θ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ, Δ. ΓΟΥΛΈΣ
Ομάδα Φοιτητών και Νέων Ιατρών της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ)

Περίληψη
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) έχει επιπλοκές που επηρεάζουν την άκρα χείρα και αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως διαβητική χει-
ραρθροπάθεια ή σύνδρομο δύσκαμπτου χεριού. Τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτής της πάθησης περιλαμβάνουν περιορισμένη κινη-
τικότητα των αρθρώσεων, δερματικές αλλοιώσεις σκληροδερματικού τύπου και τριχοειδοπάθεια της κοίτης των ονύχων. Η διαβητική 
χειραρθροπάθεια μπορεί να επηρεάσει έως και το 70% των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, με μεγαλύτερη συ-
χνότητα εμφάνισης στον δεύτερο. Το παθογενετικό υπόβαθρο της νόσου παραμένει αμφιλεγόμενο. Οι παθογενετικές υποθέσεις της 
ενεργοποίησης μεταλλοπρωτεϊνασών και της γλυκοζυλίωσης του κολλαγόνου με επακόλουθη παραμόρφωση των μαλακών μορίων 
βρίσκονται επί του παρόντος υπό διερεύνηση. Η διαβητική χειραρθροπάθεια μπορεί να διαγνωστεί κλινικά με το σημείο «προσευχής» 
και τη δοκιμασία τραπεζιού. Και στις δύο περιπτώσεις, ο ασθενής αδυνατεί να φέρει σε απόλυτη επαφή το χέρι του απέναντι σε μια 
επίπεδη επιφάνεια, είτε πρόκειται για το ετερόπλευρο χέρι είτε για την επιφάνεια του τραπεζιού. Εργαστηριακές και απεικονιστικές 
μελέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για τον αποκλεισμό αυτοανόσων νοσημάτων, όπως η νεανική αρθρίτιδα, η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα ή το σκληρόδερμα. Η θεραπεία της πάθησης περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία σε συνδυασμό 
με την περιστασιακή χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τοπικές ενέσεις 
κορτικοστεροειδών. Οι φαρμακολογικές παρεμβάσεις πρέπει να μην απορρυθμίζουν τον σακχαρώδη διαβήτη. Νεότερες θεραπείες 
που αναστέλλουν τη γλυκοζυλίωση του κολλαγόνου δοκιμάζονται επί του παρόντος σε προκλινικές μελέτες. 

Λέξεις κλειδιά: Άκρα χείρα, Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητική χειραρθροπάθεια, Γλυκοζυλίωση, Κολλαγόνο

Hand manifestations of diabetes mellitus: Diabetic 
cheiroarthropathy or diabetes stiff hand syndrome
N. MAISI, CH. TSAGARIS, TH. POLYCHRONIADIS, D. GOULES
Group of Students and Young Medical Physicians of the Union of Private Practice Medical Physicians of Attika (EELIA)

Summary
Diabetes mellitus is associated with a number of musculoskeletal implications that affect the hand, commonly described as 
diabetic cheiroarthropathy or diabetes stiff hand syndrome (DSHS). The clinical features of this conditions include limited joint 
mobility, scleroderma – like skin lesions and nailfold capillaropathy. DSHS may affect up to 70% of patients with diabetes 
mellitus type 1 and 2, being more frequent in the latter. The pathogenetic background of the condition remains under debate. The 
pathogenetic hypotheses of collagen glycosylation with subsequent soft – tissue alterations and metalloproteinase activation are 
currently under investigation. DSHS can be diagnosed by clinical examination. The main clinical signs are the «prayer» sign and 
the table top sign. Both signs are positive when the patient is unable to fully approximate their hand towards a flat surface, either 
their contralateral hand or the surface of a table, respectively. Laboratory and imaging tests can be used adjunctively to rule out 
potential autoimmune conditions such as juvenile arthritis, rheumatoid arthritis or scleroderma. DSHS management includes 
physical and occupational therapy in combination with occasional use of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Additionally, 
local corticosteroid injections may be used as long as attention to blood glucose monitoring is paid. Newer glycosylation inhibiting 
drug regimens are currently under investigation in preclinical trials offering an optimistic outlook for the future. 

Keywords: Diabetes mellitus, Hand, Diabetes stiff hand syndrome, Diabetic cheiroarthropathy, Glycosylation, collagen
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Έισαγωγή
Οι μυοσκελετικές επιπλοκές του Σ∆ επηρεάζουν 

σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών [1] και 
σήμερα είναι αυξημένες, λόγω αύξησης του προσ-
δόκιμου ζωής των διαβητικών ασθενών και της πα-
χυσαρκίας. Ο σακχαρώδης διαβήτης συνδέεται με 
μία ποικιλία μυοσκελετικών εκδηλώσεων η έγκαιρη 
αναγνώριση των οποίων απαιτεί εμπειρία και εξει-
δίκευση. Πρόκειται για προοδευτικά εξελισσόμενες 
υποκλινικές οντότητες στα αρχικά στάδια και ανθε-
κτικές στη θεραπεία [2]. Συνήθως σχετίζονται με τη 
διάρκεια και τον ανεπαρκή έλεγχο της νόσου και 
πιθανώς με άλλες χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη, 
όπως η αμφιβληστροειδοπάθεια, η νεφροπάθεια και 
η περιφερική νευροπάθεια. 

Ο Σ∆ αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγεί-
ας με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα [3]. 
Υπολογίζεται ότι έως το 2030 περισσότερα από 360 
εκατομμύρια άτομα θα πάσχουν από τη νόσο [4]. Ο 
Σ∆ τύπου 1 οφείλεται σε πλήρη ανεπάρκεια της ιν-
σουλίνης λόγω αυτοάνοσης διαμεσολαβούμενης κα-
ταστροφής των ινσουλινοπαραγωγών β - κυττάρων 
στο πάγκρεας, ενώ ο Σ∆ τύπου 2, ο οποίος αντιπρο-
σωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων Σ∆ 
(περίπου το 95%), οφείλεται στην αντίσταση ινσου-
λίνης, την υπερβολική ηπατική παραγωγή γλυκόζης, 
και τον μη φυσιολογικό μεταβολισμό του λίπους, με 
αποτέλεσμα μια σχετική ανεπάρκεια της συγκεκριμέ-
νης ορμόνης [3,4].

Οι διαβητικές μυοσκελετικές εκδηλώσεις όπως 
τις κατατάσσουν οι Arkkila και συν. [6] (Πίνακας 1) 
είναι το σύνδρομο δύσκαμπτου χεριού, η νόσος 
Dupuytren (Εικόνα 1), το δάχτυλο δίκην σκανδάλης 
(trigger finger), η θυλακίτιδα ώμου, η ασβεστοποιός 
περιαρθρίτιδα ώμου, το σύνδρομο καρπιαίου σωλή-
να, τα μυϊκά εμφράκτα, η διάχυτη ιδιοπαθής σκελετι-
κή υπερόστωση (DISH) και η αρθροπάθεια Charcot 
[4,5]. Επιπλέον, έχει αναφερθεί στον Σ∆ υψηλότε-
ρος επιπολασμός από κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες, 
οστεοπόρωση και οστεοαρθρίτιδα [7]. Στο παρόν άρ-
θρο θα ασχοληθούμε με το σύνδρομο δύσκαμπτου 
χεριού ή διαβητική χειροαρθροπάθεια.

∆ιαβητικό χέρι (χειροαρθροπάθεια) ή 
δύσκαμπτο χέρι

Ο νεανικός ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης 
διαβήτης αλλά και αυτός των ενηλίκων συνδέεται με 
διάφορες μυοσκελετικές εκδηλώσεις, κυρίως στην 

άκρα χείρα, με σημαντικότερη την χειροαρθροπά-
θεια ή σύνδρομο δύσκαμπτου χειρός. Η συχνότητα 
της υπολογίζεται περίπου στο 48% των ασθενών με 
Σ∆ τύπου 1 και στο 60% περίπου των ασθενών με 
Σ∆ τύπου 2 [8,9]. Σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία 
τα ποσοστά αυτά είναι υπερβολικά για τον ελληνικό 
πληθυσμό. 

Οι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή να 
διαμαρτύρονται για πόνο καταπόνησης ή παραισθη-
σία [4,10]. Η χειροαρθροπάθεια συνοπτικά χαρα-
κτηρίζεται από περιορισμό κινητικότητας (αδυναμία 
έκτασης) και συγκάμψεις των δακτύλων, σκληροδερ-
ματική πάχυνση του δέρματος και σπανιότερα από 

Εικ. 1. Η νόσος Dupuytren συνοδεύει συχνά το διαβητικό χέρι.

1. Σύνδρομο δύσκαμπτου χεριού

2. Νόσος Dupuytren

3. Δάχτυλο δίκην σκανδάλης (trigger finger)

4. Θυλακίτιδα ώμου

5. Ασβεστοποιός περιαρθρίτιδα ώμου

6. Μυϊκά εμφράγματα

7. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

8. Διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση (DISH)

9. Αρθροπάθεια του Charcot

Πίν. 1. Μυοσκελετικές εκδηλώσεις στο σακχαρώδη διαβήτη.
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μικροαγγειοπάθεια της κοίτης των ονύχων [11,12]. 
Ο περιορισμός κινητικότητας και οι συγκάμψεις ανα-
πτύσσονται προοδευτικά στις αρθρώσεις των δακτύ-
λων, πρωιμότερα και ιδιαίτερα, στις εγγύς μεσοφα-
λαγγικές αρθρώσεις του 5ου ή 4ου δακτύλου [13]. 
Σπανιότερα και σε μικρότερο βαθμό προσβάλλονται 
οι άλλες αρθρώσεις του σώματος και τα δάκτυλα των 
ποδιών, οι οποίες μπορεί να εμφανίζουν δυσκαμψία. 
Ο συνυπάρχων περιορισμός της κινητικότητας των 
αρθρώσεων με τις συγκάμψεις συνήθως δεν γίνεται 
αντιληπτός, γιατί είναι προοδευτικός, συχνά ανώδυ-
νος και υποκλινικός. Η συχνότητα των συγκάμψεων 
κυμαίνεται από 5-50%. Το ποσοστό αυτό σχετίζεται 
με τη διάρκεια του διαβήτη [13] και σε μικρότερο 
βαθμό με την βαρύτητα και τη σωστή θεραπεία. Η 
ακριβής, όμως, συσχέτιση του σακχαρώδη διαβήτη 
με τις συγκάμψεις δεν έχει προσδιορισθεί. Ο ιστολο-
γικός έλεγχος των βλαβών δείχνει αυξημένη γλυκο-
ζυλίωση του κολλαγόνου [14].

Στην περίπτωση των σκληροδερματικών βλαβών 
οι προσβεβλημένες φάλαγγες διογκώνονται και το 
δέρμα των δακτύλων αποκτά σκληροδερματική όψη, 
με πάχυνση και τάση του δέρματος [15]. Η όλη εικό-
να θυμίζει την ακροσκλήρυνση της σκληροδερμίας. 
Στη διαφοροδιάγνωση βοηθάει η απουσία φαινόμε-
νου Raynaud, ατροφίας δέρματος, τηλαγγειεκτασι-
ών, αυτοαντισωμάτων ΑCA και Sc70 [16], δυσφαγίας 
και προσβολής ρινός και στόματος.

Τυπικά, οι δερματικές αλλοιώσεις αρχίζουν γύρω 
από τις μετακαρποφαλαγγικές και εγγύς μεσοφαλαγ-
γικές αρθρώσεις του πέμπτου δακτύλου, προσβάλ-
λοντας προοδευτικά όλα τα δάκτυλα [4]. Οι ασθενείς 
παρουσιάζουν, όπως αναφέρθηκε, δέρμα παχύ, δι-
ατεταμένο, άκαμπτο και κηρώδες όπως στο σκληρό-
δερμα. Παρόμοιες δερματικές αλλοιώσεις μπορεί να 
παρατηρηθούν στα χέρια και τους βραχίονες, χωρίς 
επηρεασμό της κινητικότητας της άρθρωσης [4,16].

Σχετικά με την τριχοειδοπάθεια της κοίτης των 
ονύχων, αλλοιώσεις των τριχοειδών αγγείων της 
κοίτης του όνυχος ανευρίσκονται σπανιότερα σε 
διαβητικούς ασθενείς με μικροαγγειοπάθεια. Ελικο-
ειδείς τριχοειδικές αγκύλες με μειωμένη πυκνότητα 
και κορυφαία διαστολή (apical dilations), καθώς και 
διαστολές στον φλεβικό κλάδο, έχουν περιγραφεί 
[17]. Οι Kuryliszyn-Moskal και συν. [17] διαπίστωσαν 
συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας των περιονύχιων 
μορφολογικών αλλοιώσεων και της διάρκειας της 
νόσου, τον μεταβολικό έλεγχο και τις συστηματικές 
εκδηλώσεις. Αποτιτανώσεις αρτηριών παρατηρού-

νται συχνά στις ακτινογραφίες των άνω άκρων των 
ασθενών με διαβήτη [4].

Ιστολογικά ευρήματα
Η ιστολογική εξέταση δείχνει πάχυνση του δέρμα-

τος, συσσώρευση του συνδετικού ιστού στο δικτυω-
τό χόριο με αυξημένη διασταυρούμενη σύνδεση του 
κολλαγόνου και μικρές ποσότητες βλεννίνης [16].

Κλινική αξιολόγηση
Tο σύνδρομο δύσκαμπτου χεριού διαγιγνώσκεται 

με βάση την παραπάνω χαρακτηριστική συμπτωμα-
τολογία και ενισχύεται από τις παρακάτω κλινικές 
δοκιμασίες [4].

Εικ. 3. Δοκιμασία τραπεζιού.

Εικ. 2. Σημείο προσευχής.
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Το σημείο προσευχής ή του προσευχόμενου (Ει-
κόνα 2) εμφανίζεται όταν ο ασθενής αδυνατεί να φέ-
ρει σε απόλυτη επαφή, χωρίς κενό, τις παλαμιαίες 
επιφάνειες των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 
μεταξύ τους, λόγω των συγκάμψεων, της αδυναμίας 
ευθειασμού και παθητικής έκτασης των δακτύλων. Η 
δοκιμασία του τραπεζιού (Eικόνα 3) πραγματοποιεί-
ται όταν ο ασθενής, πιέζοντας την παλάμη του χε-
ριού του πάνω σε επίπεδη επιφάνεια με τα δάκτυλα 
ανοιχτά, δεν μπορεί να την φέρει σε πλήρη επαφή 
με την επιφάνεια αυτή. Παρόμοια με την δοκιμασία 
τραπεζιού είναι η δοκιμασία αποτύπωσης [18], όπου 
οι παλάμες του ασθενούς βάφονται και μετά πιέζο-
νται από τον ασθενή με δύναμη πάνω σε επίπεδη επι-
φάνεια. Οι περιοχές που έρχονται σε επαφή με την 
επιφάνεια αυτή αποτυπώνονται. Με τον τρόπο αυτό 
εντοπίζονται γρήγορα και άμεσα οι περιοχές του χε-
ριού που δεν εφάπτονται της επιφάνειας. Όλα αυτά 
απλοποιούνται και γίνονται εμφανή με μια ματιά εξε-
τάζοντας την παθητική έκταση κάθε δακτύλου.

Παθογένεια
Η παθοφυσιολογία της χειροαρθροπάθειας θεω-

ρείται ότι είναι πολύπλοκη και πολυπαραγοντική και 
δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πλήρως. Εμπλέκονται 
ταυτόχρονα αλλαγές στους μικρούς μυς και τένοντες 
των χεριών, του δέρματος και των αρθρώσεων. Ένας 
ευρέως αποδεκτός μηχανισμός περιγράφει αλλοιώ-
σεις στο κολλαγόνο εντός και πέριξ των αρθρώσε-
ων. Αυτό συμβαίνει με την παρατεταμένη υπεργλυ-
καιμία, που οδηγεί στην παραγωγή προχωρημένων 
τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης (AGEs) μέσω μη 
ενζυματικής γλυκοζυλίωσης. Τα AGEs σχηματίζονται 
με σταθερό αλλά αργό ρυθμό και συσσωρεύονται 
με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η διαδικασία επι-
ταχύνεται στους ανθρώπους με διαβήτη. Τα AGEs 
σχηματίζουν διασταυρούμενες συνδέσεις εντός των 
ινών κολλαγόνου, που είναι πλούσιες σε υπολείμματα 
αμινοξέων στόχων λυσίνης και υδροξυλυσίνης. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τη μη φυσιολογική διασταυρού-
μενη σύνδεση πρωτεϊνών, ανθεκτική στην ενζυματική 
διάσπαση και υπερβολική συσσώρευση κολλαγόνου 
στους συνδετικούς ιστούς [19,20]. Η μη ενζυματική 
γλυκοζυλίωση άλλων πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομέ-
νης της αιμοσφαιρίνης (επιτρέποντας τον προσδιορι-
σμό των επιπέδων HbA1c), αποτελεί χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της εξέλιξης του διαβήτη, και αυτό μπορεί 
επίσης να συμβεί στο μικροαγγειακό σύστημα, προκα-

λώντας πάχυνση της βασικής μεμβράνης και πιθανώς 
επάγοντας χρόνια ιστική ισχαιμία και επιδεινούμενη 
ίνωση [19,21]. Ο αυξημένος φθορισμός του κολλα-
γόνου του δέρματος, ενδεικτικός γλυκοζυλίωσης του 
δέρματος, σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα HbA1c 
και έχει συσχετιστεί θετικά με τη χειροαρθροπάθεια 
[22,23]. Το γλυκοζιωμένο κολλαγόνο έχει επίσης δει-
χθεί σε μία μελέτη ότι επάγει αντιγονική απόκριση σε 
ποντίκια και εάν αυτός ο μηχανισμός αναπαράγεται 
σε ανθρώπους με διαβήτη μπορεί επίσης να επιδεινώ-
σει τη μικροαγγειοπάθεια [24], επιδεινώνοντας έτσι το 
πρόβλημα των μαλακών ιστών. 

Πρόσφατα, οι μεταλλοπρωτεϊνάσες μεσοκυττάρι-
ου ιστού (MMPs) έχει προταθεί ότι διαδραματίζουν 
ρόλο στην ανάπτυξη χειροαρθροπάθειας σε άτομα 
με διαβήτη. Αυτές οι εξαρτώμενες από τον ψευδάρ-
γυρο πρωτεολυτικές ενδοπεπτιδάσες έχουν την ικα-
νότητα να διασπούν όλα τα συστατικά της εξωκυττά-
ριας ουσίας. Υπάρχουν πάνω από 20 γνωστές MMPs 
θηλαστικών. Υψηλότερα επίπεδα MMP-2 και MMP-9 
εμφανίζονται σε νεαρούς ενήλικες με διαβήτη τύπου 
1 σε σύγκριση με μάρτυρες χωρίς διαβήτη [25,26]. 
Εκτός του υποτιθέμενου ρόλου στη χειροαρθροπά-
θεια, οι MMPs έχει προταθεί ότι υπόκεινται παθολο-
γικής διεργασίας, οδηγώντας σε δυσρυθμιζόμενη 
αποδομή των συνδετικών ιστών σε καταστάσεις συ-
μπεριλαμβανομένης της διαβητικής νεφροπάθειας 
και αμφιβληστροειδοπάθειας, καθώς και της στεφα-
νιαίας και περιφερικής αρτηριακής νόσου [27]. Υψη-
λά επίπεδα MMP-2 έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με 
αγγειακές επιπλοκές σε άτομα με διαβήτη. Σε παιδιά 
με διαβήτη τύπου 1, τα επίπεδα ορού των MMP-2 και 
MMP-9 σε άτομα με χειροαρθροπάθεια (n=19) ήταν 
46% και 60% υψηλότερα αντίστοιχα, σε σύγκριση με 
εκείνους που δεν έπασχαν από αρθροπάθεια (n=22) 
[28]. Απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου 
των MMPs στη χειροαρθροπάθεια. 

Θεραπεία
Η ικανοποιητική ρύθμιση και ο έλεγχος των επι-

πέδων γλυκόζης καθώς και διατροφή πλούσια σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες συνιστώνται σε ασθενείς με 
διαβήτη και μυοσκελετικές επιπλοκές [4,29].

Βάση της θεραπείας της χειροαρθροπάθειας 
είναι η φυσικοθεραπεία-εργοθεραπεία και τα μη-
στεροειδή αντιφλεγμονώδη [4,6]. Ωστόσο, πριν από 
την χορήγηση αυτών των φαρμάκων, τα οποία δίνο-
νται με φειδώ, πρέπει να ελεγχθεί η συνύπαρξη δια-
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κρή έως μέτρια ή βραχυπρόθεσμη [1,4].
Πολλά φάρμακα, τα οποία μπορούν να παρεμ-

βαίνουν στον σχηματισμό των AGEs και την απομά-
κρυνσή τους, ή με τα κυτταρικά αποτελέσματα των 
AGEs, είναι υπό μελέτη [32,33]. Μεταξύ αυτών είναι 
η πυριδοξαμίνη, μια δραστική μορφή της βιταμίνης 
Β6, ενώσεις AGE-αναστολεά, γλυκοζαμίνη, ρουτίνη 
και παράγωγα, διαλυτές ισομορφές RAGE και στατί-
νες. Σε πειραματικά μοντέλα ζώων αυτά τα φάρμακα 
είναι αποτελεσματικά στη μείωση των διαβητικών επι-
πλοκών λόγω του σχηματισμού των AGEs. Ωστόσο, 
απαιτείται περαιτέρω μελέτη πριν την ευρεία χρήση 
τους σε κλινικό περιβάλλον.
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Περίληψη
Οι πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες αγωγές για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι δύο, τα διφωσφονικά (BPs) και η δενοσου-
μάμπη (Dmab). Και τα δύο αποτελούν αναστολείς της οστικής απορρόφησης, μέσω της δράσης τους στους οστεοκλάστες. Η Dmab 
επιτυγχάνει καταστολή της οστικής αποσύνθεσης σε μεγαλύτερο βαθμό και αυξάνει ακόμα περισσότερο την οστική πυκνότητα (BMD) 
σε όλα τα μέρη του σκελετού, τόσο σε ασθενείς που έχουν ήδη λάβει παρόμοια θεραπεία στο παρελθόν όσο και σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αυτού του είδους την αγωγή για πρώτη φορά. Έως τώρα δεν έχει καταγραφεί υπεροχή κάποιας αγωγής στη μείωση του 
κινδύνου για οστικά κατάγματα. Σε μακροχρόνια χορήγηση, η δράση των BPs στην αύξηση της BMD φτάνει σε ένα μέγιστο όριο μετά 
από 2 με 3 χρόνια, ιδίως στην περιοχή των ισχίων, ενώ στην περίπτωση της Dmab, η BMD αυξάνεται συνεχώς για όσο χρονικό διά-
στημα αυτή χορηγείται. Τόσο τα BPs όσο και η Dmab θεωρούνται γενικώς ασφαλείς θεραπείες, ωστόσο έχουν συσχετισθεί με σπάνιες 
επιπλοκές, όπως η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου, καθώς και τα άτυπα κατάγματα μηριαίου. Η Dmab θα πρέπει να προτιμάται σε 
ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. Τα BPs ενσωματώνονται στο οστό και από εκεί απελευθερώνονται αργά κατά τη 
διαδικασία του οστικού ανασχηματισμού, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της δράσης τους ακόμα και μετά τη διακοπή τους. Εν αντιθέσει, 
η διακοπή της Dmab αναιρεί πλήρως και άμεσα τις επιδράσεις της στους οστικούς δείκτες και την οστική πυκνότητα και αυξάνει τον 
κίνδυνο για κατάγματα· για το λόγο αυτό η διακοπή της Dmab θα πρέπει να αποφεύγεται, ιδίως σε ασθενείς που λαμβάνουν για πρώτη 
φορά τέτοια θεραπεία, ανεξάρτητα από τον κίνδυνο για κατάγματα. Σε περίπτωση διακοπής, εναλλακτική θεραπεία, με επικρατέστερη 
τα BPs, θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα, αν και η βέλτιστη θεραπεία για συνέχιση δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο συνδυασμός τερι-
παρατίδης με Dmab ή ζολενδρονικό οξύ, αλλά όχι αλενδρονάτης, παρέχει υψηλότερα ποσοστά αύξησης της οστικής πυκνότητας σε 
όλες τις περιοχές του σώματος. Εν κατακλείδι, τόσο τα BPs όσο και η Dmab αποτελούν ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπευτικές 
επιλογές, ωστόσο οι ιδιαιτερότητες τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν με προσοχή στην περίπτωση του κάθε ασθενούς.

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Διφωσφονικά, Δενοσουμάμπη, Αναστολείς οστικής απορρόφησης, Οστική πυκνότητα

Comparison between denosumab and 
bisphosphonates for the treatment of 
postmenopausal osteoporosis
P. ALTSITZIOGLOU, N-C. XIFARAS, A. MOUGIAKOS, D. SERENIDIS, D. RAPTOPOULOS,  
S. SIOUTIS, AIK. TSATSARAGKOU, D. KOULALIS, C. BAVELOU, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

Summary
The most widely used medications for the treatment of osteoporosis are currently bisphosphonates (BPs) and denosumab (Dmab). 
Both are antiresorptives, thus targeting the osteoclast and inhibiting bone resorption. Dmab achieves greater suppression of 
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Eισαγωγή
Η οστεοπόρωση αποτελεί την συνηθέστερη οστι-

κή νόσο. Προκαλείται από ανισορροπία στον οστικό 
ανασχηματισμό και συγκεκριμένα από μία σχετική 
αύξηση της οστικής απορρόφησης από τους οστε-
οκλάστες η οποία ξεπερνά τον ρυθμό οστικής σύν-
θεσης από τους οστεοβλάστες, με αποτέλεσμα τη 
βαθμιαία απώλεια οστικής μάζας και την οστική εξα-
σθένιση που μπορούν να οδηγήσουν σε κατάγματα 
μέσω μηχανισμών χαμηλής ενέργειας. Η μετεμμηνο-
παυσιακή οστεοπόρωση αποτελεί τη συχνότερη μορ-
φή οστεοπόρωσης, επηρεάζοντας σημαντικό ποσο-
στό των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, βαίνοντας 
μάλιστα επιδεινούμενη με την πάροδο της ηλικίας 
[1]. Δεδομένου ότι το προσδόκιμο ζωής των γυναι-
κών στον δυτικό κόσμο ξεπερνά πλέον τα 80 έτη και 
συνεχίζει να αυξάνεται, οι περιπτώσεις γυναικών σε 
κίνδυνο για οστεοπορωτικά κατάγματα, όπως και το 
ανάλογο οικονομικό φορτίο στα συστήματα υγείας 
αναμένεται να πολλαπλασιαστούν εντός των επόμε-
νων δεκαετιών [1]. Για τον λόγο αυτό, η ανάγκη για 
αποτελεσματικούς και ασφαλείς φαρμακευτικούς 
παράγοντες κατά της οστεοπόρωσης, που μπορούν 
να χορηγηθούν για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα 
είναι κάτι παραπάνω από σημαντική.

Μία συνηθισμένη και αποτελεσματική θεραπευτι-
κή στρατηγική για την οστεοπόρωση είναι η στόχευση 
των οστεοκλαστών με σκοπό τη μείωση του ρυθμού 
οστικής απορρόφησης. Οι αναστολείς της απορρό-
φησης αποτελούν επί του παρόντος ακρογωνιαίο 

λίθο στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Τα διφωσφο-
νικά (BPs) χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία για 
αρκετές δεκαετίες ως ο βασικός εκπρόσωπος της 
κατηγορίας αυτής. Κατά την τελευταία δεκαετία, η 
δενοσουμάμπη (Dmab), ένα μονοκλονικό αντίσω-
μα που δεσμεύει το σύμπλοκο ενεργοποίησης του 
υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κ-Β (RANKL), 
αναστέλλοντας έτσι τον σχηματισμό και τη δράση 
των οστεοκλαστών, αποτελεί μια νέα κατηγορία πιο 
προηγμένου, βιολογικού παράγοντα που στοχεύει 
τους οστεοκλάστες, σηματοδοτώντας την αρχή μιας 
νέας εποχής στην προσπάθεια μας για αντιμετώπιση 
της νόσου. Η Dmab έχει κερδίσει βαθμιαία έδαφος 
έναντι των BPs στην αγορά των φαρμάκων κατά της 
οστεοπόρωσης, παρά του σημαντικά υψηλότερου 
κόστους της.

Στην ανασκόπηση αυτή, συνοψίζουμε τις ιδιαιτε-
ρότητες αυτών των δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμε-
νων αντιοστεοπορωτικών παραγόντων, καθώς και τις 
μεταξύ τους διαφορές.

Διφωσφονικά
Τα BPs αποτελούν συνθετικές ενώσεις που ανα-

καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών για τα πυ-
ροφωσφορικά ανάλογα, σε μια προσπάθεια να 
αξιοποιηθεί το ανασταλτικό αποτέλεσμα των πυρο-
φωσφορικών αλάτων στην οστεοποίηση [2]. Το άτο-
μο οξυγόνου που συμμετέχει στο δεσμό φωσφόρου-
οξυγόνου-φωσφόρου (P-O-P) στο πυροφωσφορικό 
άλας, αντικαθίσταται από ένα άτομο άνθρακα σχη-

bone turnover and greater increases of bone mineral density (BMD) at all skeletal sites, both in naïve and pretreated patients. 
No superiority on fracture risk reduction has been documented so far. In long-term administration, BPs reach a plateau in BMD 
response after 2–3 years, especially at the hip, while BMD increases progressively for as long as Dmab is administered. Both BPs 
and Dmab are generally considered safe, although they have been correlated to rare adverse events, such as osteonecrosis of the 
jaw and atypical femoral fractures. Dmab should be preferred in patients with impaired renal function. BPs are embedded in the 
bone, from which they are slowly released during bone remodeling, therefore continuing to act for years after their discontinuation. 
In contrast, Dmab discontinuation fully and rapidly reverses its effects on bone markers and BMD and increases the risk for 
fractures; therefore, Dmab discontinuation should be discouraged, especially in previously treatment-naïve patients, regardless 
of the conventional fracture risk. In case of discontinuation, other treatment, mainly BPs, should immediately follow, although 
the optimal sequential treatment strategy is yet to be defined. Combination of teriparatide with Dmab or zoledronic acid, but not 
alendronate, provides increased BMD gains at all sites. In conclusion, both BPs and Dmab are safe and efficient therapeutic 
options although their particularities should be carefully considered in an individual basis.

Keywords: Osteoporosis, Bisphosphonates, Denosumab, Antiresorptives, Bone mineral density
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ματίζοντας τα διφωσφονικά άλατα, τα οποία ανθίστα-
νται στη βιολογική αποδόμηση, έχουν παρατεταμέ-
νη δράση και επομένως είναι κατάλληλα για κλινική 
χρήση [2]. Οι επιπρόσθετες πλευρικές αλυσίδες στο 
μόριο των BPs (R1 και R2) αυξάνουν την συγγένεια 
για τους κρυστάλλους ασβεστίου και ενισχύουν το 
δυναμικό και τον μηχανισμό δράσης τους, ενώ δι-
αφορές στις αλυσίδες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 
ποικίλα νέα μόρια με διαφορετικές βιολογικές δρά-
σεις [2]. Ο ακρογωνιαίος λίθος της δράσης των BPs 
είναι η ικανότητα τους να προσδένονται στον υδρο-
ξυαπατίτη της επιφάνειας των οστών, και ιδίως εντός 
των βοθρίων όπου γίνεται η οστική απορρόφηση, και 

να ενσωματώνονται στους ενεργούς οστεοκλάστες 
αναστέλλοντας το ενδοκυτταρικό μονοπάτι του με-
βαλονικού οξέος. Η δράση αυτή εν τέλει οδηγεί είτε 
στην απενεργοποίηση, είτε στην αυξημένη απόπτω-
ση των οστεοκλαστών, και στην αναστολή της οστι-
κής απορρόφησης (Σχήμα 1).

Αποτελεσματικότητα

Μετά τη χορήγηση των BPs, μια νέα ισορροπία, 
όσον αφορά τον οστικό ανασχηματισμό, επιτυγχάνε-
ται μετά από διάρκεια θεραπείας 3-6 μηνών με από 
του στόματος χορήγηση και ακόμη γρηγορότερα με 
ενδοφλέβια χορήγηση. Ο μειωμένος αυτός ανασχη-

Σχ. 1. Μια σύνοψη των διαφορετικών μηχανισμών δράσης της Dmab και των N-BPs. Η Dmab δρα παρόμοια με την οστεοπροτεγερίνη, που 
αποτελεί τον φυσικό «παραπλανητικό» υποδοχέα του RANKL. Η Dmab δεσμεύει τον RANKL εμποδίζοντας τον έτσι από το να συνδεθεί με τον 
υποδοχέα του RANK πάνω στην επιφάνεια των οστεοκλαστών και των προδρόμων αυτών. Επομένως, το μονοπάτι σηματοδότησης του RANK 
δεν ενεργοποιείται, οδηγώντας σε διαταραχή στη διαφοροποίηση των προδρομικών κυττάρων των οστεοκλαστών καθώς και στη διαταραχή 
στη λειτουργία των οστεοκλαστών και στην απόπτωσή τους. Όλες αυτές οι επιδράσεις οδηγούν σε αναστολή της οστικής απορρόφησης. 
Τα N-BPs δρουν μόνο στους οστεοκλάστες αλλά όχι στα πρόδρομα κύτταρά τους. Τα N-BPs εισέρχονται στους οστεοκλάστες, πιθανώς με 
τη διαδικασία της ενδοκυττάρωσης. Έπειτα, τα N-BPs παρεμποδίζουν την FPP συνθάση, ένα ένζυμο κλειδί του μοριακού μονοπατιού του 
μεβαλονικού οξέος. Τα γεγονότα αυτά οδηγούν σε διαταραχή της ενδοκυττάριας πρωτεϊνικής πρενυλίωσης και σε συγκέντρωση κυτταρο-
τοξικών ενδιάμεσων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του Apppl, με αποτέλεσμα την διαταραχή της λειτουργίας των οστεοκλαστών και 
την απόπτωση τους. Έτσι, η οστική απορρόφηση παρεμποδίζεται.
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ματισμός παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της θερα-
πείας [3], και σταδιακά οδηγεί στη βελτίωση της οστι-
κής πυκνότητας (BMD) και στη μείωση του κινδύνου 
για κατάγματα [2]. Το δυναμικό των BPs σχετίζεται 
άμεσα με το επίπεδο της αναστολής του οστικού ανα-
σχηματισμού, ενώ τα μεγαλύτερα οφέλη στην αύξηση 
της BMD αναμένονται σε ασθενείς με υψηλούς ρυθ-
μούς αναφοράς οστικού ανασχηματισμού. Ωσστόσο 
ένα σταθερό εύρημα σε όλες τις μεγάλης διάρκειας 
μελέτες είναι ένα ανώτατο όριο δράσης στην απόκρι-
ση της BMD έπειτα από θεραπεία διάρκειας 2-3 ετών, 
ιδίως όσον αφορά στα ισχία [4,5]. Μια πιθανή εξήγη-
ση για το φαινόμενο αυτό είναι η νέα ισορροπία που 
εγκαθίσταται ανάμεσα στο νέο οστό που συντίθεται 
μέσω του εγγενούς μηχανισμού οστικής σύνθεσης, 

ανεξαρτήτως δράσης των BPs και του οστού που 
αποδομείται από τον όχι πλήρως κατεσταλμένο μηχα-
νισμό οστικού ανασχηματισμού [6].

Το σύνολο των μέχρι τώρα εγκεκριμένων BPs 
για τη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπό-
ρωσης είναι αυτά που περιέχουν άζωτο (N-BPs) και 
περιλαμβάνουν το αλενδρονικό (ALN), το ρισενδρο-
νικό (RIS), το ιβανδρονικό (IBN) και το ζολενδρονι-
κό (ZOL) οξύ. Όλες αυτές οι ουσίες καταστέλλουν 
επαρκώς τον οστικό ανασχηματισμό, σε ελαφρώς 
διαφορετικά επίπεδα η καθεμία (Πίνακας 1).

Το αλενδρονικό οξύ αποτελεί έναν πιθανό ανα-
στολέα οστικής απορρόφησης, που αυξάνει την 
BMD τόσο στις σπογγώδεις, όσο και στις φλοιώδεις 
οστικές εστίες. Όταν η θεραπεία συνεχίζεται για διά-

Δενοσουμάμπη
Διφωσφονικά

Αλενδρονικό Ρισεδρονικό Ιβανδρονικό Ζολεδρονικό

Αποτελεσματικότητα

Οστικοί δείκτες ↓↓↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓↓

Οστική πυκνότητα ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑

Κάταγμα ΣΣ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓

Κάταγμα εκτός ΣΣ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓ ↓↓

Διάρκεια θεραπείας Μέχρι 10 έτη Μέχρι 10 έτη Μέχρι 7 έτη Μέχρι 5 έτη Μέχρι 9 έτη

Υπολειπόμενο αποτέλεσμα (1 έτος μετά τη διακοπή)

Οστικοί δείκτες ↑↑↑ ↓ Επιστροφή στο 
φυσιολογικό

Επιστροφή στο 
φυσιολογικό

↓↓

Οστική πυκνότητα ↓↓↓ − ↓ ↓ −

Κάταγμα ΣΣ
Επιστροφή στο 
φυσιολογικό

↓↓ ↓ Επιστροφή στο 
φυσιολογικό

↓↓

Κάταγμα εκτός ΣΣ
Επιστροφή στο 
φυσιολογικό*

Επιστροφή στο 
φυσιολογικό

Επιστροφή στο 
φυσιολογικό

Επιστροφή στο 
φυσιολογικό

Επιστροφή στο 
φυσιολογικό

Ασφάλεια – ανεπιθύμητα αποτελέσματα

Οστεονέκρωση γνάθου + + + + +

Άτυπα κατάγματα μηριαίου + + + + +

Άλλο +* − − − +**

Κόστος (ετήσιο) ++ + + + +

(*) πολλαπλά κατάγματα ΣΣ σε μειονότητα των ασθενών μετά από διακοπή της Δενοσουμάμπης, (**) κολπική μαρμαρυγή σε πολύ μικρό 
ποσοστό ασθενών υπό Ζολεδρονικό οξύ.

Πίν. 1. Σύνοψη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της δενοσουμάμπης έναντι των διφωσφονικών για τη θεραπεία της μετεμμηνο-
παυσιακής οστεοπόρωσης.
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στημα μεγαλύτερο των 5 ετών, η BMD του μηριαίου 
αυχένα διατηρείται σταθερή, ενώ η BMD της οσφυϊ-
κής μοίρας της σπονδυλικής στήλης συνεχίζει να αυ-
ξάνεται για διάστημα έως και 10 έτη [7]. Ο κίνδυνος 
καταγμάτων των σπονδύλων μειώνεται σημαντικά με 
ημερήσια χορήγηση 10 mg ALN [8,9], με παράλληλη 
μείωση του κινδύνου για κατάγματα στις υπόλοιπες 
οστικές περιοχές της τάξης του 23%, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό που αφορά τα ισχία αγγίζει το 53% 
[9]. Η χορήγηση 70 mg ALN μια φορά την εβδομάδα 
έχει παρόμοια χαρακτηριστικά φαρμακοδυναμικής 
με την ημερήσια χορήγηση των 10mg, ενώ συνο-
δεύεται και από καλύτερη συμμόρφωση των ασθε-
νών [10]. Σύμφωνα με την μελέτη FLEX (Fracture 
Intervention Trial Long-term Extension) [4], η οποία 
απετέλεσε μια 5ετή παράταση της καίριας σημασίας 
μελέτης Fracture Intervention Trial [11], οι ασθενείς 
που έλαβαν αγωγή με ALN για συνολικό διάστημα 
10 ετών παρουσίασαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο, 
κατά 55%, για κατάγματα που αφορούσαν μόνο την 
περιοχή των σπονδύλων, συγκριτικά με τους ασθε-
νείς που διέκοψαν την αγωγή μετά την πάροδο των 
πρώτων 5 ετών. Μια νεότερη ανασκόπηση της παρα-
πάνω μελέτης ανέδειξε ένα υποσύνολο ασθενών οι 
οποίοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν της συνέχι-
σης της αγωγής με ALN για έως και 10 έτη. Το υπο-
σύνολο αυτό αποτελείται από μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με BMD μηριαίου αυχένα εντός οστεοπο-
ρωτικών ορίων και χωρίς οστεοπορωτικά κατάγματα 
σπονδύλων, οι οποίες δύνανται να έχουν σημαντικά 
μικρότερο κίνδυνο για κατάγματα σε οστικές εστίες 
πλην των σπονδύλων [12].

Το ρισενδρονικό οξύ αυξάνει σημαντικά την BMD 
σε όλες τις οστικές περιοχές, σε μικρότερο ωστόσο 
βαθμό συγκριτικά με το ALN, κάτι που πιθανώς οφεί-
λεται στο διαφορετικό βαθμό αναστολής του οστι-
κού ανασχηματισμού, ή ακόμη και στις διαφορετικές 
εγκεκριμένες δοσολογίες για τις δύο αυτές ουσίες 
(70 έναντι 35 mg/εβδ) [13,14]. Όπως και με το ALN, η 
ασύμφορη καθημερινή χορήγηση του RIS έχει αντι-
κατασταθεί εδώ και αρκετό καιρό από την εβδομαδι-
αία ή και μηνιαία χορήγηση της ουσίας [15]. Μετά τη 
θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με RIS για 
μέσο χρονικό διάστημα 5 ετών, ο κίνδυνος για οστε-
οπορωτικά κατάγματα σπονδύλων μειώθηκε από 
36% έως 39% [16], με παράλληλη μείωση του συνο-
λικού κινδύνου για κατάγματα εκτός σπονδύλων της 
τάξη του 20% και 26% ειδικά για την περιοχή των 
ισχίων. Μακροχρόνιες μελέτες διάρκειας έως και 7 

ετών είναι διαθέσιμες, με μικρό αριθμό συμμετεχό-
ντων ωστόσο, και πιθανώς δεν είναι επαρκώς αντι-
προσωπευτικές του γενικού, υπό μελέτη πληθυσμού 
[17]. Συγκεκριμένα, το RIS οδήγησε σε μείωση του 
σχετικού κινδύνου για ακτινολογικά ορατά κατάγμα-
τα σπονδύλων κατά 59% σε διάστημα 4-5 ετών από 
την έναρξη της θεραπείας, συγκριτικά με την ομά-
δα placebo [18], ενώ κατά τη συνέχιση της μελέτης 
για 2 επιπλέον έτη, παρατηρήθηκε ότι η χορήγηση 
RIS για το επιπλέον αυτό διάστημα στην ομάδα που 
προηγουμένως ελάμβανε το placebo επέφερε σημα-
ντική μείωση στην συχνότητα των οστεοπορωτικών 
καταγμάτων των σπονδύλων κατά το συνολικό διά-
στημα των 6-7 ετών, ανάλογη αυτής της ομάδας που 
ελάμβανε RIS καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης και η 
οποία παρέμεινε σταθερή κατά το επιπλέον διάστημα 
των 2 ετών [19].

Το ιβανδρονικό οξύ αποτελεί ένα ακόμη συχνά 
χρησιμοποιούμενο, αζωτούχο διφωσφονικό. Οι με-
λέτες που αφορούν το IBN αναφέρουν πως τόσο η 
δόση όσο και τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των δόσε-
ων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αναφορικά 
με την απόκριση του ασθενούς στη θεραπεία [2]. 
Καθημερινή, από του στόματος χορήγηση IBN (2.5 
mg) για συνολικό διάστημα 3 ετών μείωσε σημαντικά 
τον κίνδυνο για νέα οστεοπορωτικά κατάγματα σπον-
δύλων κατά 62% σε σχέση με την ομάδα placebo, 
χωρίς ωστόσο να παρατηρηθεί κάποια μείωση στον 
κίνδυνο για οστεοπορωτικά κατάγματα ισχίου, ένα 
εύρημα που διαφοροποιεί το IBN από τα ALN, RIS 
και ZOL. Μία σημαντική μείωση κατά 69% του κινδύ-
νου για οστεοπορωτικά κατάγματα που δεν αφορούν 
τους σπονδύλους παρατηρήθηκε μόνο σε ασθενείς 
με BMD μηριαίου αυχένα <-3,0 σε μελέτες post hoc 
[20]. Ωστόσο, υψηλότερες συγκεντρωτικές δόσεις, 
χορηγούμενες είτε μία φορά το μήνα από του στό-
ματος (150 mg), είτε ενδοφλέβια κάθε 3 μήνες (3 
mg) αύξησαν σημαντικά την BMD και μείωσαν τον 
κίνδυνο για μη σπονδυλικά οστεοπορωτικά κατάγ-
ματα κατά 38% [21-23]. Μακροχρόνιες μελέτες για 
το IBN αφορούσαν διάρκεια θεραπείας έως και 5 
διαδοχικών ετών [5,24]. Δυστυχώς, δεν μπορούν να 
διαμορφωθούν ξεκάθαρα συμπεράσματα από τις 
μακροχρόνιες αυτές μελέτες καθώς στην περίπτω-
ση τους τα κατάγματα μελετήθηκαν ως ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα και όχι ως τελικά σημεία της μελέτης, 
ενώ συγχρόνως δεν υπήρχαν και ομάδες οι οποίες 
ελάμβαναν placebo [17].

Το ζολενδρονικό οξύ αποτελεί το ισχυρότερο 
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αζωτούχο διφωσφονικό και χορηγείται ενδοφλεβί-
ως στη δόση των 5 mg μία φορά τον χρόνο για τη 
θεραπεία της οστεοπόρωσης. Πέραν της αύξησης 
της BMD σε κάθε σημείο του σκελετού σε ποσοστό 
5,1% έως 6,7%, το ZOL μείωσε σημαντικά τόσο την 
επίπτωση των καταγμάτων των σπονδύλων (κατά 
70%) από τον πρώτο κιόλας χρόνο της αγωγής, όσο 
και των μη σπονδυλικών καταγμάτων (κατά 25%) και 
των καταγμάτων του ισχίου (κατά 41%), σύμφωνα 
με την 3ετούς διάρκειας μελέτη HORIZON (Health 
Outcomes and Reduced Incidence with Zolendronic 
Acid Once Yearly) [25]. Ομοίως με τη μελέτη FLEX, 
η επέκταση της μελέτης για το ZOL τυχαιοποίησε 
του ασθενείς της μελέτης HORIZON σε ομάδα που 
συνέχισε την αγωγή για 3 επιπλέον έτη και σε ομά-
δα που προχώρησε στη λήψη placebo για επίσης 3 
επιπλέον έτη [26]. Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν 
ZOL για 6 συναπτά έτη, διαπιστώθηκε σημαντικά μι-
κρότερος κίνδυνος μόνον όσον αφορά τα μορφο-
μετρικά κατάγματα των σπονδύλων. Μια ακόλουθη 
post hoc ανάλυση ανέδειξε ότι οι ασθενείς με ολική 
BMD ισχίων ή μηριαίου αυχένα ≤-2.5 ή/και ένα επει-
σόδιο μορφομετρικού κατάγματος σπονδύλου κατά 
τη διάρκεια των 3 πρώτων ετών της θεραπείας θα 
επωφελούνταν από τη συνέχιση της αγωγής για 6 συ-
νολικά έτη [27]. Μια δεύτερη παράταση της μελέτης 
για το ZOL συνέκρινε τα αποτελέσματα την αγωγής 
στα 6 και στα 9 έτη και συμπέρανε ότι σχεδόν όλοι οι 
ασθενείς μπορούν να διακόψουν την αγωγή έπειτα 
από 6 εγχύσεις, τουλάχιστον για τα επόμενα 3 έτη με 
εμφανή διατήρηση των οφελών της θεραπείας [28].

Ασφάλεια

Πέραν των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών, 
όπως για παράδειγμα ο ερεθισμός του γαστροοισο-
φαγικού σωλήνα και η νεφροτοξικότητα, υπάρχουν 
ανησυχίες σχετικά με τη μακροχρόνια καταστολή του 
οστικού ανασχηματισμού [2,29], παρά το γεγονός ότι 
η ικανότητα του σκελετού να αυτοαναγεννάται δια-
τηρείται ακόμη και μετά από αρκετά χρόνια χορή-
γησης αζωτούχων διφωσφονικών [30,31]. Αυτές οι 
ανησυχίες περί ασφάλειας της αγωγής προκύπτουν 
από δύο σπάνιες αλλά κλινικά σοβαρές ανεπιθύμη-
τες ενέργειες, την οστεονέκρωση της κάτω γνάθου 
(osteonecrosis of the jaw – ONJ) και τα άτυπα κατάγ-
ματα μηριαίου (atypical femoral fractures – AFF). Η 
παθογένεση της ONJ δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί 
και η επίπτωση της μεταξύ των ασθενών υπό αγωγή 

με διφωσφονικά για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης 
εκτιμάται από 1/10.000 έως 1/100.000 ασθενείς-
έτη, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από το αντίστοι-
χο για τον γενικό πληθυσμό [29,32]. Έως τώρα δεν 
υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την επίπτωση της 
ONJ μετά τη διακοπή της θεραπείας. Ο απόλυτος 
κίνδυνος για AFF μεταξύ των ασθενών υπό αγωγή με 
διφωσφονικά για την οστεοπόρωση κυμαίνεται από 
3,2 έως 50 περιστατικά/100.000 ασθενείς-έτη, ποσο-
στό που διπλασιάζεται με την παρατεταμένη χορήγη-
ση διφωσφονικών (>3 έτη, μέση διάρκεια, 7 έτη), και 
μειώνεται μετά τη διακοπή της αγωγής [29,33].

Τέλος και αναφορικά με την ασφάλεια της αγω-
γής για το καρδιαγγειακό, η έρευνα για το ZOL έχει 
αναδείξει σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο για κολπική 
μαρμαρυγή (1,5% έναντι 0,3%, P<0,001), αν και τα 
συνολικά ποσοστά κολπικής μαρμαρυγής δεν διαφέ-
ρουν σημαντικά μεταξύ της ομάδας υπό αγωγή και 
της ομάδας που ελάμβανε placebo. Επιπροσθέτως, 
τα ευρήματα αυτά δεν αναπαράχθηκαν σε άλλες 
μελέτες [34]. Η συσχέτιση μεταξύ της από του στό-
ματος χορήγησης διφωσφονικών και της κολπικής 
μαρμαρυγής θεωρείται αδύναμη [35].

Υπολειπόμενη δράση

Η βασική διαφορά των διφωσφονικών, με το σύ-
νολο πιθανώς των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
για τις λοιπές χρόνιες παθήσεις, είναι η συνέχιση 
της δράσης τους στον ανθρώπινο οργανισμό για 
χρόνια μετά τη διακοπή τους. Συγκεκριμένα, καθώς 
ενσωματώνονται στο οστό στην περιοχή της αρχικής 
τους πρόσδεσης, παραμένουν σε φαρμακολογική 
αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν 
ενδεχομένως να απελευθερωθούν οποτεδήποτε το 
σημείο «ταφής» τους υποβληθεί ξανά σε διαδικασία 
ανασχηματισμού. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο 
ημίσεος χρόνος για την απομάκρυνση τους από τον 
σκελετό αγγίζει τα 8-10 χρόνια [36], και η βραδεία 
αυτή απελευθέρωση αποτελεί οπωσδήποτε την αιτία 
τόσο των πλεονεκτημάτων, όσο και των ανεπιθύμη-
των ενεργειών τους, αν και το χρονικό αυτό διάστη-
μα ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών 
ασθενών και ουσιών.

Αναφορικά με το ALN, η παραμονή του στο σκε-
λετό είναι πιθανώς ο λόγος για τη σημαντική διακύ-
μανση της BMD της ΟΜΣΣ ακόμη και μετά τη δια-
κοπή της αγωγής στην πλειονότητα των ασθενών, 
ενώ η BMD του μηριαίου αυχένα μειώνεται σε μέ-
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τριο βαθμό με την πάροδο 1-2 ετών από τη διακοπή 
της θεραπείας και έπειτα σταθεροποιείται [7]. Για το 
λόγο αυτό πιθανώς, δεν παρατηρείται αύξηση του 
κινδύνου για κατάγματα είτε σε σπονδύλους είτε 
εκτός αυτών στις παρατεταμένες μελέτες για το ALN 
[4,37,38]. Όμοια με το ALN, μια υπολειπόμενη επί-
δραση στη BMD έχει παρατηρηθεί και στην περίπτω-
ση του ZOL. Συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί μείωση 
κατά 0,8% στην περίπτωση του μηριαίου αυχένα και 
αύξηση κατά 1,2% στην περίπτωση της ΟΜΣΣ μετά 
τη διακοπή της αγωγής [26]. Η υπολειπόμενη ευερ-
γετική επίδραση του ZOL στην BMD πιθανώς δικαι-
ολογεί και τη διατήρηση του χαμηλότερου κινδύνου 
για κλινικά σημαντικά κατάγματα σπονδύλων καθώς 
και για μη σπονδυλικά ή κατάγματα μηριαίου για 
τουλάχιστον 3 έτη από τη διακοπή της αγωγής [26]. 
Δεν υπάρχουν προοπτικές, διπλά τυφλές μελέτες, με 
ομάδες placebo που να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
τη διερεύνηση των υπολειπόμενων επιδράσεων στην 
BMD και στον κίνδυνο για κατάγματα που συνδέο-
νται με τη διακοπή της χορήγησης των IBN και RIS. 
Ωστόσο, από φαρμακοκινητικής και παθοφυσιολογι-
κής σκοπιάς, καθώς και από προηγούμενες αναφο-
ρές και δεδομένα [39-41], μία μέτρια πτώση της BMD 
μετά τη διακοπή του IBN [39,40] και μία μικρή μείωση 
ή και διατήρηση της BMD με σταθερό ωστόσο κίνδυ-
νο για κατάγματα σπονδύλων, ύστερα από διακοπή 
του RIS [39-41] μοιάζουν λογικές, τουλάχιστον για τα 
επόμενα έτη. Σε μία πρόσφατη, σχετικά μικρή μελέτη 
κοορτής με ασθενείς που ελάμβαναν ποικίλα δισφω-
σφονικά ως πρώτης γραμμής θεραπεία, διαλείμματα 
στη χορήγηση της αγωγής είχαν ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του κινδύνου για κατάγματα [42].

Δενοσουμάμπη
Η Dmab αποτελεί ένα πλήρως ανθρώπινο μονο-

κλωνικό αντίσωμα τύπου IgG2, που προσδένεται και 
αναστέλλει το RANKL με υψηλή συγγένεια και ειδικό-
τητα [43]. Ο RANKL είναι απαραίτητος για την ενεργο-
ποίηση του υποδοχέα του RANK στην επιφάνεια των 
οστεοκλαστών και των προγονικών τους κυττάρων 
και προάγει την διαφοροποίηση, τη λειτουργία και την 
επιβίωσή τους [44]. Η οστεοπροτεγερίνη (OPG), ένας 
διαλυτός υποδοχέας του RANKL που τον προσδένει, 
αναστέλλοντας έτσι την ενεργοποίηση του RANK, εί-
ναι ο φυσικός ανταγωνιστής του RANKL (Σχήμα 1). 
Διαταραχή της ισορροπίας της αναλογίας RANKL/
OPG σχετίζεται με οστεοπόρωση και άλλες μεταβολι-

κές οστικές νόσους [45]. Η χορήγηση της Dmab έχει 
ως αποτέλεσμα την καταστολή της οστικής απορρό-
φησης [46] για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 
σχέση με ανασυνδυασμένα μόρια OPG ή RANK που 
είχαν μελετηθεί στο παρελθόν [47,48].

Αποτελεσματικότητα

Έπειτα από χορήγηση της Dmab, οι δείκτες οστι-
κής απορρόφησης μειώνονται ταχέως (εντός των 
πρώτων 12 ωρών) και σε μεγάλο βαθμό (>80% της 
τιμής αναφοράς), φτάνοντας το κατώτερο όριο σε 
περίπου ένα μήνα, παραμένοντας κατεσταλμένοι 
για τους επόμενους 6 μήνες. Στη συνέχεια ξεκινούν 
να αυξάνονται βαθμιαία, ενώ παράλληλα οι δείκτες 
οστικού σχηματισμού μειώνονται κατά 55-75% σε δι-
άστημα 2-3 μηνών από την αρχική χορήγηση [47,49]. 
Όπως με κάθε άλλο αναστολέα οστικής απορρόφη-
σης, όπως για παράδειγμα τα διφωσφονικά, η μείω-
ση του οστικού ανασχηματισμού επιφέρει παροδική 
μείωση των επιπέδων ασβεστίου στον ορό, οδηγώ-
ντας σε αύξηση των επιπέδων της παραθορμόνης 
(PTH), ιδίως κατά τους πρώτους 1-2 μήνες [47,50]. 
Με βάση τα δεδομένα για τη φαρμακοκινητική της 
Dmab, αυτή χορηγείται στην εγκεκριμένη δόση των 
60mg, υποδορίως κάθε 6 μήνες. Ο διαλείπων αυ-
τός τρόπος χορήγησης καθιστά το φάρμακο αυτό 
δελεαστικό, ιδίως για τους ηλικιωμένους ασθενείς 
που λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα, αδυνατούν να 
παραμείνουν σε όρθια θέση για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα ή εμφανίζουν διαταραχές μνήμης, αυξάνο-
ντας έτσι τη συνέπεια στη λήψη της αγωγής [51].

Ακολουθώντας τις μελέτες φάσης 1 [47] και 2 
[49] που απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της 
Dmab στους ανθρώπους όσον αφορά την αύξηση 
της BMD σε όλες τις οστικές εστίες και την κατα-
στολή των δεικτών οστικού ανασχηματισμού (BTM), 
η καίριας σημασίας μελέτη φάσης 3 FREEDOM 
(Fracture REduction Evaluation of Denosumab in 
Osteoporosis Every 6 Months) [52] ανέδειξε τα ίδια 
αποτελέσματα. Στους 36 μήνες θεραπείας, παρατη-
ρήθηκε μειωμένος σχετικός κίνδυνος για κατάγματα 
σπονδύλων κατά 68%, για κατάγματα εκτός σπονδύ-
λων κατά 20% και για κατάγματα ισχίου κατά 40% 
σε σχέση με την ομάδα placebo. Η BMD αυξήθηκε 
σταδιακά, φτάνοντας σε συνολικό ποσοστό άυξησης 
το 9,2% στην ΟΜΣΣ και 6% στα ισχία.

Η μελέτη FREEDOM συνεχίστηκε με σκοπό την 
παρακολούθηση ασθενών που έλαβαν Dmab για 
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έως και 10 έτη [53]. Περίπου το 1/3 των ασθενών 
(33,6%) ολοκλήρωσαν την παράταση της μελέτης. 
Παρατεταμένη μείωση του οστικού ανασχηματισμού 
δεν οδήγησε σε αυξημένη ευθραυστότητα. Η συχνό-
τητα των καταγμάτων παρέμεινε σταθερά χαμηλή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης και παρόμοια με 
αυτή που παρατηρήθηκε στην ενεργή ομάδα ασθε-
νών κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 ετών, χαμηλό-
τερη δε από αυτή μιας εικονικής, μακροχρόνιας 
μελέτης κοορτής σε ομάδα ασθενών υπό placebo. 
Με την ολοκλήρωση 10 χρόνων χορήγησης Dmab, η 
συνολική αύξηση της BMD από την αρχική τιμή ανα-
φοράς έφτασε το 21,7% στην ΟΜΣΣ, το 9,2% στην 
περιοχή των ισχίων, το 9% στον αυχένα του μηριαίου 
και το 2,7% στο 1/3 της κερκίδας, υποδηλώνοντας 
μια σταδιακή αύξηση της BMD για όσο διάστημα συ-
νεχιζόταν η θεραπεία χωρίς την επίτευξη κάποιου 
ανώτατου σημείου. Μία ανισορροπία που ευνοεί τον 
οστικό σχηματισμό ανάμεσα στην οστική συσσώρευ-
ση και την ελάχιστη οστική απορρόφηση μέσω ενός 
σχεδόν πλήρως κατεσταλμένου μηχανισμού οστικού 
ανασχηματισμού έχει προταθεί ως υπεύθυνη για 
αυτή τη συνεχή αύξηση της BMD στη θεραπεία με 
Dmab [6,53].

Η πλειονότητα των ασθενών που συμμετείχαν 
στην μελέτη FREEDOM ελάμβαναν για πρώτη φορά 
τη συγκεκριμένη αγωγή ενώ εκείνοι που την είχαν 
λάβει ξανά στο παρελθόν, είχαν ως προϋπόθεση την 
έως τότε αποχή τους από αυτήν για τουλάχιστον 12 
μήνες [52]. Σε μελέτες που αξιολόγησαν ασθενείς 
οι οποίοι είχαν λάβει στο παρελθόν άλλους παράγο-
ντες κατά της οστεοπόρωσης, κυρίως BPs, η αύξηση 
στην BMD, αν και σημαντική, ήταν μέτρια σε σχέση 
με εκείνη στους ασθενείς που ελάμβαναν Dmab για 
πρώτη φορά. Η μείωση στους δείκτες οστικού ανα-
σχηματισμού ωστόσο ήταν παρόμοια [30,54-56]. Μέ-
χρι σήμερα, δεν υπάρχουν δεδομένα όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα της Dmab κατά των καταγ-
μάτων σε ασθενείς που μεταβαίνουν σε αυτή από δι-
αφορετικές προηγούμενες θεραπείες.

Ασφάλεια

Σε γενικές γραμμές, οι πληροφορίες που έχουν 
συγκεντρωθεί από την έως και 10 έτη συνεχή χορή-
γηση Dmab σε κλινικές μελέτες και από την πάνω 
από 7 έτη παρακολούθηση του παράγοντα αυτού 
μετά τη διάθεσή του στην αγορά, υποδηλώνουν ένα 
ασφαλές προφίλ για την αγωγή αυτή.

Παρά τις αρχικές ανησυχίες που σχετίζονταν με 
την όχι και τόσο ικανοποιητική ειδικότητα της Dmab 
για τους ιστούς (αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές 
λοιμώξεις, κακοήθειες, κυτταρίτιδα, έκζεμα, παγκρε-
ατίτιδα, λοιμώξεις του ουροποιητικού, κ.λπ.) [57], 
δεδομένα τόσο από τις κλινικές μελέτες όσο και 
από την καθημερινή κλινική πράξη [58] δεν υποδη-
λώνουν αυξημένο κίνδυνο για τέτοιες ανεπιθύμητες 
ενέργειες, ούτε βραχυπρόθεσμα αλλά ούτε και μα-
κροπρόθεσμα.

Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που 
σχετίζονται με την καταστολή του οστικού ανασχημα-
τισμού (υπασβεστιαιμία, άτυπα κατάγματα μηριαίου, 
διαταραχή πόρωσης καταγμάτων, οστεονέκρωση σι-
αγόνας), τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας 
είναι ενθαρρυντικά. Με το τέλος της εκτεταμένης με-
λέτης FREEDOM, 2 από τα 9 υποτροχαντήρια κατάγ-
ματα ή κατάγματα διάφυσης μηριαίου θεωρήθηκαν 
άτυπα, ενώ επίσης κατεγράφησαν 13 περιπτώσεις 
OJN [53]. Σε προηγούμενα δεδομένα αναφέρθηκαν 
4 περιπτώσεις άτυπων καταγμάτων μηριαίου που όλα 
αφορούσαν ασθενείς που είχαν λάβει στο παρελθόν 
BPs, καθώς και 32 περιπτώσεις OJN [58]. Οι παρά-
γοντες κινδύνου περιλάμβαναν τουλάχιστον ένα από 
τα εξής: παλαιότερη χρήση γλυκοκορτικοειδών ή/
και BPs, χημειοθεραπεία, οδοντιατρικές επεμβάσεις 
και προχωρημένη ηλικία. Τα ίδια δεδομένα έκαναν 
επίσης λόγο για 8 περιπτώσεις σοβαρής, συμπτω-
ματικής υπασβεστιαιμίας, οι περισσότερες από τις 
οποίες συνέβησαν εντός 30 ημερών από την έναρξη 
της Dmab και ανταποκρίθηκαν στη χορήγηση ασβε-
στίου/βιταμίνης D. Οι 7 από τους 8 αυτούς ασθενείς 
έπασχαν από χρόνια νεφρική νόσο. Τέλος, υπήρξαν 
5 περιπτώσεις επιβεβαιωμένης αναφυλαξίας, κυρί-
ως την πρώτη μέρα της αγωγής [58].

Ένα πλεονέκτημα της Dmab έναντι των υπόλοι-
πων αντιοστεοπορωτικών παραγόντων είναι το ότι 
αποτελεί ασφαλή αγωγή για τους ασθενείς με επη-
ρεασμένη νεφρική λειτουργία. Επιπροσθέτως, είναι 
αποτελεσματική σε πλήθος ασθενών με GFR 15ml/
min [59], η δε αποτελεσματικότητά της στη μείωση 
του κινδύνου για κατάγματα δεν σχετίζεται με το επί-
πεδο της νεφρικής λειτουργίας· υπάρχει ωστόσο αυ-
ξημένος κίνδυνος υπασβεστιαιμίας σε ασθενείς με 
σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή σε αιμοκαθαιρόμε-
νους [60,61]. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη και στενή 
παρακολούθηση των επιπέδων ασβεστίου στον ορό 
είναι επιτακτική σε ασθενείς υπό Dmab που πάσχουν 
από νεφρική ανεπάρκεια.
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Υπολειπόμενη δράση

Η διακοπή της χορήγησης της Dmab αποσύρει τις 
δράσεις του φαρμάκου επί των BTM και BMD πλή-
ρως και άμεσα. Κατά τη διακοπή μάλιστα παρατηρεί-
ται αντιδραστική έναρξη οστικού ανασχηματισμού, οι 
BTM αυξάνονται πάνω από τις τιμές αναφοράς σε 
διάστημα 3 μηνών και παραμένουν στο σημείο αυτό 
μέχρις ότου φτάσουν ξανά τις αρχικές τιμές αναφο-
ράς, περίπου 30 μήνες μετά την τελευταία δόση. Η 
αύξηση της BMD επίσης υποχωρεί και οι τιμές της 
φτάνουν τις βασικές τιμές αναφοράς μετά από 1-2 
έτη από τη διακοπή της αγωγής [62-65]. Ενδιαφέρον 
αποτελεί το γεγονός ότι παρά την απώλεια, στον πρώ-
το χρόνο από τη διακοπή της αγωγής, με την οποία 
αύξηση στην BMD έχει επιτευχθεί ύστερα από 4 χρό-
νια θεραπείας με Dmab, αυτή μπορεί να επιτευχθεί 
ξανά και στον ίδιο βαθμό με μόλις ένα έτος επανα-

χορήγησης της ουσίας [63]. Ο βάθμος μείωσης της 
BMD μετά τη διακοπή της Dmab πιθανώς σχετίζεται 
με την έως τότε διάρκεια της θεραπείας [66].

Αναφορικά με την παραμονή αντικαταγματικής 
επίδρασης στον οργανισμό, η διακοπή της Dmab 
φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένη οστική ευθραυ-
στότητα που εκδηλώθηκε με πολλαπλά κατάγματα 
σπονδύλων σε μια υποομάδα ασθενών, οι οποίοι 
ωστόσο θεωρούνται χαμηλού κινδύνου λόγω απου-
σίας από το ιστορικό τους προηγούμενων καταγ-
μάτων και λόγω τιμών BMD εντός οστεοπενικών ή 
και φυσιολογικών ορίων τη στιγμή της διακοπής της 
αγωγής [67]. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται σε πε-
ρίπου 10% των ασθενών που λαμβάνουν Dmab 
[64,65]. Σε ασθενείς που διέκοψαν την Dmab κατά 
τη διάρκεια της μελέτης FREEDOM ή της παράτασης 
αυτής, παρά την πολύ σύντομη παρακολούθηση του 

Μελέτη
Σύγκριση 
(διάρκεια)

Πληθυσμός†

% αλλαγή 
οστικής 

πυκνότητας 
οσφυϊκής ΣΣ

% αλλαγή 
οστικής 

πυκνότητας 
ισχίων

% αλλαγή 
οστικής 

πυκνότητας 
αυχένος 
μηριαίου

% αλλαγή 
οστικής 

πυκνότητας 
κερκίδας

Καταστολή 
δεικτών 
οστικού 

μεταβολισμού

(Dmab vs 
ΔΦ)

(Dmab vs 
ΔΦ)

(Dmab vs 
ΔΦ)

(Dmab vs 
ΔΦ)

(Dmab vs 
ΔΦ)

(Dmab vs 
ΔΦ)

[30]
Από αλενδρονικό σε 
Dmab ή αλενδρονικό 

(1 έτος) 
253 vs 251 3.0 vs 1.9* 1.9 vs 1.1*

1.4 vs 0.4* 
(περίπου)

0.8 vs 0.1* 
(περίπου)

Μεγαλύτερη 
με Dmab

[55]
Από per os ΔΦ σε 

Dmab ή ιβανδρονικό 
(1 έτος)

417 vs 416 4.1 vs 2.0* 2.3 vs 1.1* 1.7 vs 0.7* N/A
Μεγαλύτερη 

με Dmab

[56]
Από αλενδρονικό σε 
Dmab ή ρισεδρονικό 

(1 έτος)
435 vs 435 3.4 vs 1.1* 2.0 vs 0.5* 1.4 vs 0.0* N/A

Μεγαλύτερη 
με Dmab

[77]
Από ζολεδρονικό σε 
Dmab ή ζολεδρονικό 

(1 έτος)
34 vs 30 4.5 vs 4.4 N/A N/A N/A

Μεγαλύτερη 
με Dmab

[78]
Από per os ΔΦ σε 

Dmab ή ζολεδρονικό 
(1 έτος)

321 vs 322 3.2 vs 1.1* 1.9 vs 0.6* 1.2 vs −0.1* 0.6 vs 0.0*
Μεγαλύτερη 

με Dmab

†Κατά την τυχαιοποίηση, *Στατιστικά σημαντικό μεταξύ των ομάδων. ΔΦ: διφωσφονικά, Dmab: δενοσουμάμπη, N/A: μη διαθέσιμο.

Πίν. 2. Η επίδραση της μετάβασης από διφωσφονικά σε δενοσουμάμπη ή της συνέχισης με το ίδιο ή άλλο διφωσφονικό σε BMD και BTM 
σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, όπως προκύπτει από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες.
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διαστήματος αποχής από την αγωγή (2-6 μήνες), γε-
γονός που μπορεί ενδεχομένως να υποεκτιμήσει τον 
κίνδυνο [68], το ποσοστό καταγμάτων των σπονδύ-
λων αυξήθηκε από 1,2 ανά 100 ασθενείς-έτη κατά 
τη διάρκεια λήψης της αγωγής σε 7,1, μια τιμή πα-
ρόμοια με αυτή της ομάδας placebo, ενώ ο κίνδυ-
νος για πολλαπλά κατάγματα σπονδύλων ήταν ση-
μαντικά υψηλότερος στους ασθενείς που διέκοψαν 
την Dmab συγκριτικά με την ομάδα placebo [69]. Ο 
μηχανισμός που πιθανώς εξηγεί το φαινόμενο αυτό 
είναι η αύξηση του σχηματισμού και της δράσης των 
οστεοκλαστών [70]. Τα οστεοπορωτικά αυτά κα-
τάγματα, εντοπίζονται στην κατώτερη θωρακική και 
ανώτερικη οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
[67], ενώ οι πιθανοί προδιαθεσικοί παράγοντες είναι 
τα συχνά κατάγματα σπονδύλων [67,69], η έλλειψη 
άλλης οστεοπορωτικής αγωγής πριν την έναρξη της 
Dmab [67], η χορήγηση της Dmab για μεγαλύτερες 
περιόδους [67] και η μεγαλύτερη πτώση στην τιμή 
της BMD του ισχίου έπειτα από διακοπή της θεραπεί-
ας [69]. Η προληπτική δράση της παλαιότερης έκθε-
σης του ασθενούς σε BPs που είχε προταθεί [67,71], 
πρόσφατα έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση [72]. Η μελέ-
τη που οδήγησε στην αμφισβήτηση αυτή ωστόσο θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψιν με προσοχή, καθώς πα-
ρουσίαζε αρκετούς μεθοδολογικούς περιορισμούς 
[73]. Κλινικά σημαντικό αποτελεί επίσης το γεγονός 
ότι κατάγματα όπως αυτά που περιγράφηκαν παρα-
πάνω, αναφέρθηκαν 2-10 μήνες μετά την εξάντληση 
της δράσης της τελευταίας ένεσης Dmab, τονίζοντας 
την σημασία του να μην παραλείπονται ή καθυστε-
ρούνται δόσεις Dmab [67,74]. Με δεδομένα όλα τα 
παραπάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η Dmab δε θα πρέπει 
να διακόπτεται χωρίς να υπάρχει πλάνο αντικατάστα-
σής της από εναλλακτική αγωγή [75].

Μελέτες σύγκρισης δενοσουμάμπης και 
διφωσφονικών 

Σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν 
αγωγή για την οστεοπόρωση, υπάρχει μόνο μία με-
λέτη που συγκρίνει απευθείας την Dmab και το ALN, 
στην οποία το τελευταίο σημείωσε μεγαλύτερη μεί-
ωση των BTM και υψηλότερες αυξήσεις στην BMD 
τόσο της ΟΜΣΣ όσο και των ισχίων, μετά από διάρκεια 
αγωγής 12 μηνών [76]. Υπάρχουν αρκετές μελέτες 
που συγκρίνουν την Dmab με πρακτικά όλα τα εμπο-
ρικώς διαθέσιμα BPs σε ασθενείς που είχαν προη-
γουμένως λάβει θεραπεία με BPs [30,55,56,77,78]. 

Δεδομένης της σύντομης διάρκειας (12 μήνες) και 
τον σχετικά μικρό αριθμό ασθενών που συμπεριλή-
φθηκαν στις μελέτες αυτές, οι συγκρίσεις αναφέ-
ρονται στις μεταβολές των τιμών των BMD και ΒΤΜ 
ως ένας παρένθετος δείκτης της αποτελεσματικότη-
τας του κάθε δείκτη. Εν συντομία, η Dmab βρέθηκε 
αποτελεσματικότερη των ALN [30], RIS [56], IBN [55] 
και ZOL [77,78] όσον αφορά στην αύξηση της BMD 
και τη μείωση των BTM (Πίνακας 2). Παρομοίως, 
σε μία μη τυχαιοποιημένη, διάρκειας 1 έτους μελέ-
τη ασθενών που είχαν προηγουμένως λάβει αγωγή 
με τεριπαρατίδη (TPTD), η Dmab αύξησε την BMD 
και μείωσε τους BTM της ΟΜΣΣ, του μηριαίου αυ-
χένα και των ισχίων περισσότερο από την από του 
στόματος χορήγηση BPs (ALN, RIS και μινονδρονά-
τη) [79]. Σε συμφωνία με όλα τα παραπάνω, σε μια 
διερευνητική μελέτη, η Dmab πέτυχε σημαντικότερη 
αύξηση της BMD σε ΟΜΣΣ και ισχία στους 12, 24 και 
36 μήνες συγκριτικά με τα ALN, RIS, IBN (από του 
στόματος ή ενέσιμα) και ZOL [80]. Μία προτεινόμενη 
εξήγηση των καλύτερων αποτελεσμάτων της Dmab 
στον φλοιό των οστών είναι ότι επειδή τα BPs προ-
σκολλώνται κυρίως στην επιφάνεια των οστών όπου 
πραγματοποιείται οστικός ανασχηματισμός, είναι πιο 
πιθανό να απομακρυνθούν από το σπογγώδες παρά 
από το φλοιώδες οστό, καθώς το πρώτο καλύπτει το 
80% του συνολικού οστικού ανασχηματισμού [6]. Για 
το λόγο αυτό, τα BPs ενδέχεται να μην μπορούν να 
αναστείλουν τον οστικό ανασχηματισμό στον φλοιό, 
σε συγκρίσιμο βαθμό με αυτόν της Dmab, εξαιτίας 
της διαφοράς τους στην πρόσβαση προς αυτόν [81]. 
Αξιοσημείωτη είναι η απουσία δεδομένων σύγκρισης 
της μείωσης του κινδύνου για οστικά κατάγματα που 
προσφέρουν η Dmab και τα BPs.

Όσον αφορά στην αφοσίωση, τη συμμόρφωση και 
την επιμονή στη θεραπεία, μια σύγκριση που πραγ-
ματοποιήθηκε ανάμεσα στην Dmab και την χορήγη-
ση ALN μία φορά την εβδομάδα, η πρώτη αναδεί-
χθηκε ανώτερη στην προτίμηση και ικανοποίηση των 
ασθενών [82].

Διαδοχική θεραπεία
Επικρατεί αβεβαιότητα γύρω από την αποτελεσματι-

κότητα και την ασφάλεια σε βάθος χρόνου των υπαρ-
χόντων αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων, εν μέρει λόγω 
του ότι οι κλινικές μελέτες που πραγματοποιούνται δεν 
είναι απαραίτητα σχεδιασμένες για να επεκτείνονται 
χρονικά, οι δε επεκτάσεις αυτών συνοδεύονται συχνά 
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από μεγάλα ποσοστά απομάκρυνσης ασθενών με απο-
τέλεσμα να χάνουν μέρος της στατιστικής τους ισχύος 
και να είναι επιρρεπείς σε σφάλμα επιλογής. Δεδομέ-
νου του ότι η οστεοπόρωση αποτελεί μια χρόνια νόσο, 
όταν η χορηγούμενη αγωγή φτάσει τη μέγιστη, με βάση 
τα ερευνητικά δεδομένα, ασφαλή διάρκεια, μία επό-
μενη αντιοστεοπορωτική αγωγή αρχίζει να εξετάζεται. 
Επιπροσθέτως, συνέχιση της θεραπείας με εναλλακτι-
κή αγωγή απαιτείται όταν σημειωθεί κάποια ανεπιθύμη-
τη ενέργεια ή όταν είναι απαραίτητη καλύτερη συμμόρ-
φωση του ασθενούς όπως επίσης και όταν επιθυμείται 
μείωση του κόστους. Στο κομμάτι αυτό, θα γίνει αναφο-
ρά των κλινικών δεδομένων των BPs και Dmab αναφο-
ρικά με τη διαδοχική τους χορήγηση ως εναλλακτικές 
θεραπείες με ειδική προσοχή στις τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες μελέτες (RCTs).

Η μετάβαση από τα διφωσφονικά στη δενοσου-
μάμπη

Η Dmab αποτελεί μια καλή επιλογή επόμενης θε-
ραπείας όταν η διακοπή της αντιοστεοπορωτικής 
αγωγής δεν θεωρείται ασφαλής μετά από 3-5 χρόνια 
αγωγής με BPs (πρόκειται για περιπτώσεις με BMD 
T-score που παραμένει <-2,5 ή υπάρχει ακόμη υψη-
λός κίνδυνος κατάγματος ή υπάρχει προηγούμενο 
ιστορικό μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος ή 
ένα ή περισσότερα χαμηλής ενέργειας κατάγματα 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή οστεοπόρωση σε 
έδαφος χρονίων παθήσεων ή φαρμάκων [πχ. γλυ-
κοκορτικοειδή]) [29,83]. Οι RCTs που μελετούν την 
αποτελεσματικότητα της Dmab στις γυναίκες που 
προηγουμένως ελάμβαναν BPs συνοψίζονται στον 
Πίνακα 2. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι η χο-
ρήγηση της Dmab έχει ως αποτέλεσμα παρόμοια επί-
πεδα καταστολής των BTMs, παρόλο που τα βασικά 
επίπεδα τους είναι χαμηλότερα στους ασθενείς που 
έλαβαν προηγουμένως BPs σε σχέση με εκείνους 
που δεν έχουν λάβει ξανά κάποια αντιοστεοπορωτι-
κή αγωγή [54,84,85]. Οι αυξήσεις στην BMD με την 
Dmab ήταν παρόμοιες ανάμεσα στους ασθενείς που 
ανταποκρίθηκαν και σε εκείνους που δεν ανταποκρί-
θηκαν σε προηγούμενη αγωγή με BPs [84].

Η μετάβαση από τη δενοσουμάμπη στα 
διφωσφονικά

Σε αντίθεση με τα BPs, τα οποία όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, παραμένουν στον σκελετό για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα και επομένως διατηρούνται οι ευεργετι-

κές τους δράσεις, έστω και σε κάποιο βαθμό, μετά τη 
διακοπή τους [86,87], η διακοπή της Dmab θα πρέπει 
να ακολουθείται άμεσα από κάποια εναλλακτική αντι-
οστεοπορωτική αγωγή ανεξαρτήτως του κινδύνου για 
κατάγματα [75]. Παρά το γεγονός ότι η βέλτιστη αγω-
γή μετά τη διακοπή της Dmab παραμένει άγνωστη, τα 
BPs, είτε σε ενδομυϊκή είτε σε από του στόματος χο-
ρήγηση αποτελούν τη λύση που προτείνεται από τους 
περισσότερους ειδικούς [75]. Το ALN χορηγούμενο 
για ένα χρόνο έπειτα από 1 χρόνο χορήγησης Dmab 
προσέφερε διατήρηση της BMD στις περιοχές της 
ΟΜΣΣ, των ισχίων και του μηριαίου αυχένα [82]. Μία 
εφ’άπαξ έγχυση ZOL σε μερικούς ασθενείς που είχαν 
λάβει προηγουμένως Dmab για 7 χρόνια εν μέρει τους 
προστάτεψε από την οστική απώλεια στην περιοχή της 
ΟΜΣΣ, όχι όμως και στην περιοχή των ισχίων [88] ενώ 
σε διαφορετική μελέτη, ασθενείς που είχαν λάβει αγω-
γή με Dmab για 2,5 χρόνια, μία εφ’άπαξ δόση ZOL δι-
ατήρησε στα επόμενα 2,5 χρόνια, κοντά στο 60% της 
συνολικής αύξησης της BMD που είχε επιτευχθεί με 
την Dmab [89]. Κάπως καλύτερα αποτελέσματα παρα-
τηρήθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν Dmab επί 1 έτος 
μετά από προηγούμενη λήψη επί 1 έτος, ρομοσοζου-
μάμπης ή placebo [90]. Το ZOL που χορηγήθηκε περί-
που 2 μήνες μετά την εξάντληση της δράσης της Dmab 
οδήγησε σε 73% διατήρηση στην συνολική αύξηση που 
είχε επιτευχθεί έως τότε στην ΟΜΣΣ και 87% στα ισχία. 
Οι συγγραφείς επεσήμαναν ότι η καθυστέρηση της χο-
ρήγησης BPs ενδοφλεβίως ενδέχεται να αυξήσει την 
πρόσληψή τους από τα οστά, οδηγώντας σε μεγαλύ-
τερη διατήρηση της αύξησης της οστικής πυκνότητας 
που είχε επιτευχθεί με την Dmab [90]. Σύμφωνα με τη 
μελέτη παρακολούθησης DATA, οι αυξήσεις στη BMD 
που επήλθαν ύστερα από θεραπεία με Dmab διάρκει-
ας 4 ετών, διατηρήθηκαν μόνο σε ασθενείς που συνέ-
χισαν την λήψη Dmab ή μετέβησαν αμέσως στα BPs 
[91]. Ωστόσο, όλες οι προαναφερθείσες μελέτες υπήρ-
ξαν μικρές και σύντομες και για τον λόγο αυτό οριστικά 
και ισχυρά συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν. 
Επομένως, η βέλτιστη στρατηγική ελέγχου της οστικής 
απώλειας μετά τη διακοπή της Dmab παραμένει μέχρι 
και σήμερα άγνωστη [75].

Οστεοαναβολικές θεραπείες πριν, μετά ή σε 
συνδυασμό με BPs ή Dmab

Διαδοχική αγωγή

Παρόλο που η χρήση αναλόγων της παραθορμό-
νης, όπως για παράδειγμα η TPTD είναι συχνή σε 
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ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα 
κατά της οστικής απορρόφησης, δεν είναι σίγουρο 
ότι αποτελεί την ορθότερη λύση ως μεταβατική αντι-
οστεοπορωτική αγωγή, καθώς ενδέχεται να οδηγή-
σει σε παροδική μείωση στην ισχύ και την BMD των 
ισχίων [92]. Πιο συγκεκριμένα, η BMD των ισχίων 
φτάνει σε χαμηλότερα από τη βασική τιμή αναφο-
ράς επίπεδα για τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη με-
τάβαση σε TPTD από ALN, RIS ή Dmab [31,93-96]. 
Παραμένει ωστόσο άγνωστο το αν αυτή η πτώση στη 
BMD μεταφράζεται σε υψηλότερο κίνδυνο καταγμά-
των όταν η TPTD ακολουθεί τη Dmab ή τα BPs, ή αν 
οφείλεται σε αύξηση των διαστάσεων του φλοιώδους 
οστού, κάτι που προέρχεται από υψηλή ενδοστική 
και περιοστική εναπόθεση οστίτη ιστού κατά την δι-
άρκεια της αγωγής με TPTD, γεγονός που τελικά 
θα βελτιώσει την αντοχή του φλοιώδους οστού [97]. 
Υπέρ αυτού συνηγορεί και το αποτέλεσμα μίας με-
τανάλυσης δικτύου, σύμφωνα με την οποία η TPTD 
παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου για 
καταγμάτα ισχίου και άλλων εξωσπονδυλικών περι-
οχών του σκελετού σε σύγκριση με ποικίλες άλλες 
αντιοστεοπορωτικές θεραπείες [98]. Αντιθέτως, η 
BMD της ΟΜΣΣ δεν μειώνεται με τα BPs [31,95], 
ενώ στην περίπτωση της Dmab, η αντίστοιχη μείωση 
είναι αμελητέα ή/και παροδική [96]. Με βάση αυτούς 
τους ισχυρισμούς, μέχρις ότου επιπλέον δεδομένα 
να διαφωτίσουν την επίδραση που έχει στον κίνδυνο 
για κατάγματα, η διαδοχική χορήγηση της TPTD θα 
πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή σε υψηλού 
κινδύνου ασθενείς που προηγουμένως ελάμβαναν 
αγωγή με BPs ή Dmab.

Στον αντίποδα, η αύξηση της BMD που επιτυγ-
χάνεται με τα ανάλογα της PTH (TPTD, αμπαλοπα-
ρατίδη) διατηρείται ή αυξάνεται περαιτέρω σε όλες 
τις περιοχές του σκελετού όταν η θεραπεία είτε με 
BPs [79,99-101] είτε με Dmab [79,96] έπεται αυτών. 
Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα μοιάζουν 
καλύτερα στην περίπτωση της Dmab [79].

Τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης της BMD που 
έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα στις περιπτώσεις 
μετάβασης από μια αγωγή σε μια άλλη σημειώθηκαν 
με χορήγηση επί 1 έτος του αντισώματος κατά της 
σκληροστίνης, ρομοσοζουμάμπη και ακολούθως 
χορήγηση επί 1 έτος Dmab (ΟΜΣΣ: 17,6%, ισχίων: 
8,8%, μηριαίου αυχένα:6,6%) [102]. Η Dmab αύξησε 
περαιτέρω την BMD σε όλα τα σημεία του σκελετού 
(ΟΜΣΣ: 4,3%, ισχίων: 2%, μηριαίου αυχένα: 1,4%) 
κατά το 2ο έτος της μελέτης [102]. Εν αντιθέσει, οι 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που αντιμετωπίστη-
καν με χορήγηση ALN μετά από 1 έτος ρομοσοζου-
μάμπης παρέμειναν στα ίδια επίπεδα BMD που είχαν 
επιτευχθεί κατά το 1ο έτος θεραπείας χωρίς κάποια 
επιπλέον αύξηση [103]. Σε σύγκριση με την αλληλου-
χία ρομοσοζουμάμπη-ALN, η συνολική αύξηση της 
BMD με χορήγηση αμπαλοπαρατίδης επί 18 μήνες, 
ακολουθούμενη από 6μηνη χορήγηση ALN ήταν 
12,8% στην ΟΜΣΣ, 5,5% στα ισχία και 4,5% στον 
μηριαίο αυχένα [104]. Τέλος, μια τυχαιοποιημένη, 
ελεγχόμενη δοκιμή που συνέκρινε το αποτέλεσμα 
της αγωγής με ρομοσοζουμάμπη επί 1 έτος και της 
αγωγής με TPTD σε γυναίκες υψηλού κινδύνου που 
είχαν προηγουμένως λάβει BPs για τουλάχιστον 3 
χρόνια, διαπίστωσε ότι η πρώτη οδήγησε σε μεγαλύ-
τερες αυξήσεις της BMD σε ΟΜΣΣ, ισχία και μηριαίο 
αυχένα [94].

Συνδυαστική αγωγή

Η προσθήκη TPTD σε ασθενείς υπό ALN ενισχύει 
την αύξηση της BMD των ΟΜΣΣ, των ισχίων και του 
μηριαίου αυχένα [105,106]. Ωστόσο, η συγχορήγηση 
TPTD-ALN επιτυγχάνει μικρότερη αύξηση της BMD 
της ΟΜΣΣ σε σχέση με τη μονοθεραπεία με TPTD και 
μικρότερη αύξηση της BMD των ισχίων από τη μονο-
θεραπεία με ALN [106]. Το μοτίβο αυτό όμως δεν πα-
ρατηρείται και στη BMD των ισχίων, όταν προστίθεται 
το ALN στο σχήμα της TPTD, πιθανώς επειδή η TPTD 
έχει ήδη προσφέρει την αναβολική της δράση [107]. 
Σε αντίθεση με το ALN, όταν η TPTD συνδυάζεται με 
ZOL, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη και ταχύτερη αύξηση 
της BMD συγκριτικά με τη χορήγηση ξεχωριστά της 
καθεμιάς από τις δύο αυτές ουσίες [108], τα δε κατάγ-
ματα είναι λιγότερα από την ομάδα ασθενών που λαμ-
βάνει μόνο ZOL, ενώ δεν έχουν διαφορά σε σχέση με 
την ομάδα που λαμβάνει μόνο TPTD.

Ο συνδυασμός TPTD με Dmab βελτίωσε τα απο-
τελέσματα όσον αφορά την αύξηση της BMD στην 
ΟΜΣΣ, στα ισχία, στο μηριαίο αυχένα και στην άπω 
κερκίδα, ήδη από τον πρώτο χρόνο θεραπείας [109] 
συγκριτικά με τη μονοθεραπεία με κάποια από τις 
δύο αυτές ουσίες, μοτίβο που συνεχίστηκε και στο 2ο 
έτος θεραπείας [110]. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβο-
λές στην BMD με τον συνδυασμό των παραγόντων 
αυτών, με τη μονοθεραπεία με Dmab και με τη μο-
νοθεραπεία με TPTD ήταν αντίστοιχα: 12,9%, 8,3% 
και 9,5% για την ΟΜΣΣ, 6,3%, 3,2% και 2% για τα 
ισχία, 6,8%, 4,1% και 2,8% για τον μηριαίο αυχένα 
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και 2,2%, 2,1% και -1,7% για το άπω άκρο της κερκί-
δας [110]. Παρόμοιες τάσεις για την BMD, αν και όχι 
στατιστικά σημαντικές, παρατηρήθηκαν και σε μία 
ακόμη ανοικτή μελέτη [111]. Ο συνδυασμός TPTD με 
Dmab φάνηκε να υπερτερεί της μονοθεραπείας και 
όσον αφορά τη βελτίωση της μικροαρχιτεκτονικής 
των οστών και της εκτιμώμενης αντοχής τους, ιδίως 
των φλοιωδών οστών [112].

Σε μία βραχείας διάρκειας, άμεση, ελεγχόμενη, 
τυχαιοποιημένη δοκιμή, μία μονή υψηλή δόση (40 
μg) TPTD συνέχισε να επηρεάζει την οστική απορρό-
φηση μετά από 8 εβδομάδες σε γυναίκες που ελάμ-
βαναν αγωγή με ALN, ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρή-
θηκε σε γυναίκες υπό Dmab [113]. Παρόλο που τα 
ευρήματα αυτά μπορεί να υποδηλώνουν ότι η Dmab, 
σε αντίθεση με το ALN, ανακόπτει την ικανότητα των 
υψηλών δόσεων TPTD να αυξήσουν άμεσα την οστι-
κή απορρόφηση παρέχοντας έτσι μία πιο ικανή ανα-
βολική επίδραση, επιπρόσθετες συγκριτικές μελέτες 
απαιτούνται που θα εξετάσουν την BMD καθώς και 
τον κίνδυνο για κατάγματα.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συνδυαστικές αυ-
τές θεραπείες, στις περισσότερες χώρες, δεν είναι 
εγκεκριμένες.

Σύγκριση κόστους-αποτελεσματικότητας
Το ετήσιο κόστος των BPs και ειδικά των γενόση-

μων είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό της Dmab 
στην παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν περιορισμένα συ-
γκριτικά δεδομένα όσον αφορά την οικονομική απο-
δοτικότητα των BPs και της Dmab για τη θεραπεία 
της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Η Dmab 
αναφέρεται ως πιο αποδοτική οικονομικά σε σχέ-
ση με τα από του στόματος χορηγούμενα BPs στο 
Βέλγιο [114] και από το ALN στην Ιαπωνία [115]. Στις 
ΗΠΑ, η Dmab είναι πιο αποδοτική οικονομικά από τα 
επώνυμα αλλά όχι τα γενόσημα BPs, με την εξαίρεση 
των υποομάδων υψηλού κινδύνου (π.χ. >75 έτη), στις 
οποίες η Dmab είναι πιο οικονομικά αποδοτική από 
τα γενόσημα BPs [116]. Αντιθέτως, σε μια πρόσφατη 
μεταανάλυση, η πλέον οικονομικά αποδοτική αρχική 
θεραπεία για τη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση 
ήταν τα γενόσημα των ALN ή ZOL [117]. Η Dmab 
υπήρξε αποδοτικότερη στη μείωση των σπονδυλικών 
καταγμάτων συγκριτικά με το ALN, όντας οικονομι-
κότερη κατά 46.000 δολάρια ανά προλαμβανόμενο 
κάταγμα [117].

Συμπεράσματα
Τόσο τα BPs όσο και η Dmab αποτελούν ισχυρούς 

αναστολείς της οστικής απορρόφησης και μειώνουν 
σημαντικά τον κίνδυνο για κατάγματα στις μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες. Η Dmab φαίνεται να προσφέρει 
μεγαλύτερη καταστολή των BTM και μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις της BMD σε σχέση με τα BPs, ανεξάρτητα από 
την προηγούμενη αγωγή του ασθενούς. Δεν υπάρχουν 
δεδομένα έως τώρα για μεγαλύτερη μείωση του κινδύ-
νου για κατάγματα με την χρήση της Dmab συγκριτικά 
με τα BPs. Τα BPs επιτυγχάνουν μια μέγιστη αύξηση 
της ΒMD ύστερα από διάστημα 2-3 χρόνων συνεχούς 
χορήγησης. Η μακράς διάρκειας χορήγηση της Dmab 
προσφέρει σταδιακή αύξηση της BMD σε όλα τα μέρη 
του σκελετού και σταθερά μειωμένα ποσοστά κινδύνου 
για κατάγματα. Τα BPs παραμένουν στο σκελετό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση τους και 
συνεχίζουν να δρουν για χρόνια μετά τη διακοπή τους, 
επιτρέποντας έτσι ένα πιθανό διάλειμμα του ασθενούς 
από τη θεραπεία αυτή. Αντιθέτως, η διακοπή της Dmab 
χωρίς την αντικατάστασή της από κάποια εναλλακτική 
αγωγή θεωρείται επισφαλής, ιδίως σε ασθενείς που 
δεν είχαν λάβει ξανά στο παρελθόν αντιοστεοπορω-
τική αγωγή, λόγω της ταχείας αύξησης των BTM, της 
απώλειας της αύξησης της BMD που είχε έως τότε 
επιτευχθεί, καθώς και του ακόλουθου κινδύνου για 
κατάγματα, ιδίως των πολλαπλών, κλινικά σημαντικών 
σπονδυλικών καταγμάτων μεταξύ των ασθενών υψη-
λού κινδύνου. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση διακο-
πής της Dmab, αγωγή με χορήγηση BPs θα πρέπει 
άμεσα να ακολουθήσει. Η επιλογή του κατάλληλου BP 
και η επαρκής διάρκεια της επακόλουθης αγωγής δεν 
είναι μέχρι σήμερα γνωστά. Τα ποσοστά ONJ και AFF 
είναι πολύ χαμηλά τόσο στην περίπτωση της Dmab όσο 
και σε αυτήν των BPs, στη θεραπεία της μετεμμηνο-
παυσικής οστεοπόρωσης. Η Dmab φαίνεται ασφαλής 
και αποτελεσματική σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική 
ανεπάρκεια, παραμένει ωστόσο ο κίνδυνος για σοβαρή 
υπασβεστιαιμία. Η διαδοχική συνέχιση της αγωγής με 
BPs ή Dmab είναι σημαντική για τη διατήρηση ή και την 
αύξηση της οστικής πυκνότητας και πιθανώς τη βελτί-
ωση της επιμετάλλωσης των οστών σε ασθενείς που 
είχαν λάβει στο παρελθόν οστεοαναβολικούς παρά-
γοντες. Παρόλο που δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την 
πλειονότητα των συστημάτων υγείας ανά τον πλανήτη, 
η συγχορήγηση TPTD με Dmab ή ZOL, αλλά όχι ALN 
οδηγεί σε ταχύτερη αύξηση της BMD σε όλες τις σκε-
λετικές περιοχές.
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βλάβη ατο περιφερικό άκρο της αριστερής κλείδας 
(Εικόνα 1), καθώς και αξονική τομογραφία (Εικόνα 
2α) και μαγνητική τομογραφία (Εικόνα 2β), όπου 
φαίνεται ετερογενής μάζα με ενίσχυση σήματος. Η 
βλάβη διαπιστώθηκε επίσης ότι επεκτεινόταν εώς και 
την ακρωμιοκλειδική άρθρωση και προσέβαλε και 
το ακρώμιο με διήθηση του φλοιού και των μαλακών 

Κουΐζ

Ποια η διάγνωση και θεραπεία;  
Ασθενής 15 ετών με επώδυνη ψηλαφητή 
μάζα στην αριστερή κλείδα
ΑΙΚ. ΜΠΑΒΈΛΟΥ, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΈΝΗΣ
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή 

What is the diagnosis and treatment? 
A 15 year-old patient with pain and swelling at 
his left clavicle
E. BAVELOU, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

 Άρρεν ασθενής 15 ετών παρουσιάστηκε με επώ-
δυνη ψηλαφητή μάζα στην αριστερή κλείδα, από 4 
μηνών. Ο ασθενής δεν ανέφερε συνοδά συμπτώ-
ματα και το ατομικό του ιστορικό ήταν ελεύθερο. Το 
εύρος κίνησης του αριστερού ώμου ήταν φυσιολογι-
κό, με ελαφρύ άλγος κατά την απαγωγή. Έγινε ακτι-
νολογικός έλεγχος, όπου αναδείχθηκε οστεολυτική 

(2022) 29 (3): 134-137

Εικ. 1. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία της αριστερής κατ’ ώμον άρθρωσης αναδεικνύει οστεολυτική βλάβη του περιφερικού άκρου της 
αριστερής κλείδας.
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μορίων πέριξ αυτού. Η σταδιοποίηση δεν έδειξε άλ-
λες βλάβες σε άλλα όργανα και στο σκελετό. Ακο-
λούθησε βιοψία της βλάβης η οποία έδειξε σάρκωμα 
Ewing. Ο ασθενής υπεβλήθη σε 6 κύκλους χημειο-
θεραπείας (με εναλλαγή μεταξύ σχήματος VAC με 
βινκριστίνη, δοξορουβικίνη και κυκλοφωσφαμίδη, 
και IE με ιφωσφαμίδη και ετοποσίδη) και κατόπιν αυ-
τών σε χειρουργική αφαίρεση. Υπό γενική αναισθη-
σία έγινε ευρεία εκτομή του όγκου. Η οστεοτομία 
της κλείδας έγινε περίπου 3 εκατοστά προς τα έσω 
του εγγύς πέρατος του όγκου, και η οστεοτομία του 
ακρωμίου έγινε περίπου 2 εκατοστά από την ακρω-
μιοκλειδική άρθρωση. Αφαιρέθηκαν επίσης μαλακά 
μόρια σε όριο 1 εκατοστού πέριξ του όγκου. Δεν 
έγινε ανακατασκευή του ελλείμματος της κλείδας 
(Εικόνα 3). Μετεγχειρητικά, τέθηκε ανάρτηση για 3 
εβδομάδες και ακολούθησαν οδηγίες για προοδευ-
τική κινητοποίηση και μυική ενδυνάμωση. Ο ασθε-
νής έλαβε επικουρική χημειοθεραπεία 3 εβδομάδες 
μετά τη χειρουργική επέμβαση με ακόμα 11 κύκλους 
με το ίδιο πρωτόκολλο, καθώς και ακτινοθεραπεία 6 
εβοδμάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Στους 6 

μήνες μετεγχειρητικά, το εύρος κίνησης ήταν φυσι-
ολογικό. Στην τελευταία επανεξέταση, 5 έτη μετά τη 
διάγνωση, ο ασθενής παραμένει χωρίς σημεία τοπι-
κής υποτροπής ή μεταστάσεις.

Συζήτηση
Το σάρκωμα Ewing είναι ένας επιθετικός όγκος 

χαμηλής διαφοροποίησης που αποτελείται από μι-
κρά στρογγυλά κύτταρα και συνήθως εντοπίζεται 
στον σκελετό, αλλά μπορεί να εντοπιστεί και στα 
μαλακά μόρια (εξωσκελετικό σάρκωμα Ewing) [1-4]. 
Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς 
ενήλικες (<30 ετών, μέσο όρο ηλικίας εμφάνισης 15 
έτη) [1,5]. Η πιο συχνή εντόπιση του είναι στη διάφυ-
ση των μακρών οστών, με τα οστά της πυέλου και 
του κάτω άκρου να προσβάλλονται σε περίπου 2/3 
των ασθενών με σάρκωμα Ewing [1,6]. H εντόπιση 
του όγκου στην κλείδα είναι εξαιρετικά σπάνια, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι λιγότερο από 1% των κακοηθών 
όγκων εντοπίζονται στην κλείδα [2,4,6-9]. 

Κλινικά, οι ασθενείς εμφανίζονται με επώδυνη 

Εικ. 2. Αξονική τομογραφία με τρισδιάστατη ανασύσταση της εικόνας (α) και μαγνητική τομογραφία με ενδοφλέβια χορήγηση παραμα-
γνητικής ουσίας (β), όπου αναδεικνύεται ετερογενής μάζα με πρόσληψη σκιαγραφικού στο περιφερικό άκρο της αριστερής κλείδας, με 
διήθηση του φλοιού και των μαλακών μορίων.
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ψηλαφητή μάζα και πιθανά συνοδά συστηματικά συ-
μπτώματα, όπως πυρετός, μη παραγωγικός βήχας, 
απώλεια βάρους και αναιμία. Ο απεικονιστικός έλεγ-
χος αναδεικνύει διηθητική βλάβη με ασαφή όρια [2]. 
Η διάγνωση βασίζεται στην ιστολογική εξέταση της 
βλάβης κατόπιν βιοψίας, όπου παρατηρείται η χαρα-
κτηριστική εικόνα όγκου μικρών, στρογγυλών κυτ-
τάρων με μικρή ποσότητα θεμέλιας ουσίας και συ-
νήθως κοκκία γλυκαγόνου στο κυτταρόπλασμα των 
κυττάρων [2,10]. 

Η θεραπεία βασίζεται στη χρήση χημειοθεραπεί-
ας, σε συνδυασμό με ευρεία εκτομή του όγκου και 
ακτινοθεραπεία [1]. Η εκτομή του όγκου πρέπει να 
είναι ευρεία με όρια >2-3 εκατοστά οστικής εκτομής, 
εφόσον είναι δυνατόν. Η ακτινοθεραπεία είναι απα-
ραίτητη για ασθενείς με μη εξαιρέσιμη βλάβη, και σε 
ασθενείς με ανεπαρκή εκτομή λόγω εντόπισης [1]. 
Με τη χρήση της χημειοθεραπείας η πρόγνωση των 
ασθενών με σάρκωμα Ewing έχει βελτιωθεί εμφα-
νώς, με πενταετή ποσοστά επιβίωσης εώς και 70% 

[11]. Δυστυχώς, περίπου 25% των ασθενών εμφανί-
ζονται με μεταστάσεις και σε αυτή την περίπτωση τα 
ποσοστά πενταετούς επιβίωσης φτάνουν το 28-30% 
[1]. Υποτροπή της νόσου είναι συχνότερη εντός 2 
ετών από την αρχική διάγνωση (περίπου 80%) και το 
ποσοστό πενταετούς επιβίωσης στους ασθενείς αυ-
τούς είναι 10-15% [1]. 

Όσον αφορά στην εντόπιση του όγκου στην κλεί-
δα, κάτι που είναι σπάνιο, η χειρουργική μέθοδος 
εκλογής είναι η ευρεία εκτομή, όπως και στις άλλες 
συνηθισμένες εντοπίσεις [2,4,6-7]. Η εκτομή τμήμα-
τος της κλείδας δεν προκαλεί σημαντικό περιοσρισμό 
της κινητικότητας και για το λόγο αυτό η αποκατάστα-
ση του ελλείμματος με αλλομόσχευμα ή αγγειούμενη 
περόνη δεν θεωρείται απαραίτητη [4,6-7]. 

Συμπερασματικά, το σάρκωμα Ewing της κλείδας 
είναι μία σπάνια οντότητα. Η θεραπεία του αποτελεί-
ται από τον συνδυασμό χημειοθεραπείας, ευρείας 
εκτομής και ακτινοθεραπείας και η αποκατάσταση 
του ελλλείμματος της κλείδας δεν είναι απαραίτητη. 

Εικ. 3. Μετεγχειρητική προσθιοπίσθια ακτινογραφία της αριστερής κατ’ ώμον άρθρωσης μετά από εκτομή του περιφερικού άκρου της 
αριστερής κλείδας και τμήματος του ακρωμίου.
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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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