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Περίληψη
Η αύξηση του οστού, η οστική κατασκευή (“modelling”) και η 

οστική ανακατασκευή (“remodelling”) ελέγχουν τη μάζα, τη δομή 
και τις εμβιομηχανικές ιδιότητες του σκελετού. Η αύξηση του οστού 
και το modelling κυριαρχούν κατά την ανάπτυξη του σκελετού και 
είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για το μέγεθος και το σχήμα του 
σκελετού, ενώ το remodelling βοηθά στη διατήρηση του σκελετού 
κατά την ενηλικίωση και τη γήρανση.

Η κορυφαία οστική μάζα είναι η ποσότητα του οστού που απο-
κτάται μέχρι τη στιγμή που μια σταθερή σκελετική κατάσταση έχει 
επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Η έννοια της κο-
ρυφαίας οστικής μάζας ευρύτερα αποτυπώνει την κορυφαία οστι-
κή δύναμη, που χαρακτηρίζεται από τη μάζα, την πυκνότητα, τη 
μικροαρχιτεκτονική, τους μηχανισμούς μικροαποκατάστασης και 
τις γεωμετρικές ιδιότητες που παρέχουν δομική αντοχή. Ο εμβιο-
μηχανικός ορισμός της ευθραυστότητας των οστών περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τρία στοιχεία: την αντοχή, την ευθραυστότητα και την 
ανεπάρκεια. (ένα τέταρτο εμβιομηχανικό μέτρο, η ακαμψία, επίσης 
χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη μηχανική ακεραιότητα των 
οστών, αλλά δεν είναι άμεσο μέτρο μέτρησης της ευθραυστότη-
τας).Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τρόποι για να γίνει ο σκελετός 
ισχυρότερος. Πρώτον, αυξάνοντας την οστική μάζα- μεγαλύτερα 
οστά μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία. Δεύτερον, κατανέμοντας 
την οστική μάζα πιο αποτελεσματικά- π.χ. βάζοντας οστίτη ιστό 
όπου οι μηχανικές απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Τρίτον, βελτιώ-
νοντας τις υλικές ιδιότητες του οστίτη ιστού, έτσι ώστε το οστούν 
γίνεται ισχυρότερο σε επίπεδο ιστών.

Τα αίτια της ευθραυστότητας των οστών είναι: μη φυσιολογικό 
κολλαγόνο (ατελής οστεογένεση, νόσος Paget), λόγω ελλείμματος 
στην επιμετάλλωση (οστεομαλάκυνση), λόγω μη φυσιολογικού 
ρυθμού οστικής ανακατασκευής και ισορροπίας (οστικός μεταβο-
λισμός). Α) Αυξημένος ρυθμός οστικού μεταβολισμού με αρνητική 
ισορροπία στη βασική πολυκυτταρική μονάδα (ΒΜU)- μετεμμηνο-
παυσιακή οστεοπόρωση, υπερπαραθυρεοειδισμός, Β) Άλλες ανω-
μαλίες του οστικού μεταβολισμού με αρνητική ισορροπία στη βα-
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σική πολυκυτταρική μονάδα ανδρική οστεοπόρωση, οστεοπόρωση 
από κορτικοστεροειδή]

Η γενετική βάση της οστεοπόρωσης είναι δύσκολο να αναγνω-
ριστεί. Παρόλα αυτά αρκετές προσεγγίσεις έχουν διενεργηθεί τις 
προηγούμενες δεκαετίες για να αναγνωρίσει κανείς γονίδια υπο-
ψήφια για ευθραυστότητα οστών, περιλαμβάνοντας τη μελέτη 
σπάνιων μονογονιδιακών συνδρόμων με εντυπωσιακούς οστικούς 
φαινότυπους (π.χ. ατελής οστεογένεση και οστεοπέτρωση), η ανά-
λυση ατόμων ή οικογενειών με ακραίους οστεοπορωτικούς φαινό-
τυπους (π.χ ιδιοπαθής εφηβική και σχετιζόμενη με την εγκυμοσύνη 
οστεοπόρωση) και μελέτες που συσχετίζονται ευρέως με το γενε-
τικό κώδικα σε μεγάλους πληθυσμούς 

Μια καλύτερη κατανόηση της σχετικής σπουδαιότητας των δια-
φορετικών καθοριστικών παραγόντων της οστικής ποιότητας στον 
καθορισμό της σκελετικής δύναμης και ευθραυστότητας θα βελ-
τιώσει την κατανόηση της παθογένειας της ευθραυστότητας των 
οστών στα μεταβολικά νοσήματα των οστών.
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Abstract
The cellular activities of bone modelling and remodeling de-

termine the material composition and structure of bone. Bone 
modelling refers to the deposition of new bone without prior 
bone resorption. Bone remodelling is characterized by the ap-
pearance of focally and temporally distinct regions of resorption 
followed by bone formation that constitutes the basic multicellu-
lar units (BMUs). The purpose of bone modelling and remodelling 
during growth is to build peak bone strength. After the comple-
tion of growth, bone modeling continues in adulthood modestly 
to increase bone size further, whereas bone remodeling main-
tains bone strength by removal of microdamage.

The concept of peak bone mass more broadly captures 
peak bone strength, which is characterized by mass, density, 
microarchitecture, microrepair mechanisms and the geometric 
properties that provide structural strength. The biomechanical 
definition of bone fragility includes at least three components: 
strength, brittleness and work to failure. A fourth biomechanical 
measure, stiffness, also is used to assess mechanical integrity 
of bones, but is not a direct measure of fragility. There are at 
least three ways to make the skeleton stronger. First, increase 

Όροι ευρετηρίου:

οστική κατασκευή

Ανακατασκευή

ευθραυστότητα οστών

κορυφαία οστική μάζα

κατάγματα



3- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 2 - 2017

bone mass-larger bones can carry more load. Second, distribute 
bone mass effectively, i.e. put bone tissue where the mechanical 
demand are greatest. Third, improve the material properties of 
bone tissue such that the bone is stronger at a tissue-level. 

The causes of bone fragility are: abnormal collagen (Osteo-
genesis imperfecta, Paget’s disease of bone), mineralization 
defect (osteomalacia), abnormal remodelling rate and balance 
(turnover) A) High bone turnover with negative BMU balance- 
postmenopausal osteoporosis, hyperparathyroidism, B) Other 
abnormalities of bone turnover with negative BMU balance- os-
teoporosis in men, corticosteroid-induced osteoporosis] 

The genetic basis of osteoporosis has been difficult to iden-
tify. Nevertheless, several approaches have been undertaken in 
the past decades in order to identify candidate genes for bone 
fragility, including the study of rare monogenic syndromes with 
striking phenotypes (Osteogenesis imperfecta and osteopetro-
sis), the analysis of individuals or families with extreme oste-
oporotic phenotypes (idiopathic juvenile and pregnancy-related 
osteoporosis) and chiefly, genome-wide association studies. 

A better Knowledge of the relative importance of the different 
determinants of the bone “quality” (intrinsic properties of bone 
matrix, bone architecture and turnover) in the determination of 
skeletal strength and fragility will improve the understanding of 
the pathogenesis of bone fragility in metabolic bone diseases.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αύξηση του οστού, η οστική κατασκευή 

(“modelling”) και η οστική ανακατασκευή 
(“remodelling”) ελέγχουν τη μάζα, τη δομή και τις 
εμβιομηχανικές ιδιότητες του σκελετού. Η αύξηση 
του οστού και το modelling κυριαρχούν κατά την 
ανάπτυξη του σκελετού και είναι οι καθοριστικοί 
παράγοντες για το μέγεθος και το σχήμα του σκελε-
τού, ενώ το remodelling βοηθά στη διατήρηση του 
σκελετού κατά την ενηλικίωση και τη γήρανση.

Η οστική ανακατασκευή είναι μια σύνθετη αυ-
στηρά ρυθμισμένη διαδικασία που επιτελείται από 
δύο τύπους κυττάρων τους οστεοβλάστες και τους 
οστεοκλάστες. Οι οστεοβλάστες είναι κύτταρα που 
σχηματίζουν οστούν, ενώ οι οστεοκλάστες είναι 
κύτταρα που απορροφούν οστό. Ο ρόλος ενός 
τρίτου τύπου κυττάρου, του οστεοκυττάρου, στη 
σκελετική βιολογία μέχρι πρόσφατα, είχε θεωρηθεί 
παθητικός.

Αν και η σημασία του είχε αναγνωρισθεί από δε-
καετίες, το οστεοκύτταρο προσδιοριζόταν κυρίως 
από τη μορφολογία του και από την εντόπισή του 
στην επιμεταλλωμένη θεμέλια ουσία, παρά από τη 
λειτουργία του. Η πρόοδος των τελευταίων ετών 
με τη βοήθεια της διαγονιδιακής τεχνολογίας και 
της κυτταρικής και μοριακής βιολογίας, αποσαφή-
νισε τον καταλυτικό ρόλο του οστεοκυττάρου στην 
ενορχήστρωση της οστικής ανακατασκευής. Έτσι, 
το οστεοκύτταρο θεωρείται σήμερα ότι ρυθμίζει τη 
δραστηριότητα οστεοβλαστών και οστεοκλαστών.

2. ΟΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ

Η διαδικασία της οστικής κατασκευής ξεκινά-
ει κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης και 
συνεχίζεται μέχρι τη σύγκλειση των επιφύσεων 
συνήθως με το τέλος της 2ης δεκαετίας της ζωής 
(Heaney RP et al, 2000). Η οστική κατασκευή είναι 
ευαίσθητη στη μηχανική φόρτιση, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη έμφαση στη σημασία της φυσικής δραστηριό-
τητας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (Parfitt AM, 
1994). Μερικά σκελετικά χαρακτηριστικά όπως 
η πυκνότητα του φλοιώδους οστού και η δομική 
αντοχή καθορίζονται από τις διαστάσεις και το πά-
χος του οστού και συνεχίζουν να αυξάνονται και 
μετά τη σύγκλειση των επιφύσεων και μέχρι την 3η 
δεκαετία της ζωής. Ποσοτικά η αποκτηθείσα οστι-

κή πυκνότητα από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίω-
ση ακολουθεί διαφορετικά σχέδια , εξειδικευμένα 
σε σχέση με την ηλικία και το φύλο. Η οστική μάζα 
αποκτάται σχετικά αργά κατά τη διάρκεια της παι-
δικής ηλικίας. Με την έναρξη της εφηβείας και τη 
ραγδαία εφηβική ανάπτυξη, όσον αφορά το ύψος, 
η οστική συσσώρευση είναι γρήγορη και φθάνει σε 
μια κορυφαία τιμή γρήγορα μετά την απόκτηση του 
κορυφαίου ύψους. Όσον αφορά στην ολική οστική 
μάζα, η τιμή της κορυφαίας οστικής συσσώρευσης 
συμβαίνει στα κορίτσια στην ηλικία των 12,5 ±0,9 
έτη και στα αγόρια στην ηλικία των 14,1±0,95 έτη 
στους πολίτες ευρωπαϊκής καταγωγής (Bailey DA 
et al, 1999).

Κατά τη διάρκεια των 4 ετών γύρω από την 
απόκτηση της κορυφαίας οστικής συσσώρευσης, 
το 39% της ολικής οστικής μάζας έχει αποκτηθεί; 
τα τέσσερα χρόνια που ακολουθούν την απόκτηση 
της κορυφαίας οστικής συσσώρευσης, το 95% της 
οστικής μάζας του ενήλικα έχει αποκτηθεί (Baxter-
Jones AD et al, 2011). Οι αλλαγές στη δομή (μέγεθος 
και σχήμα) και στη σύνθεση του οστού (ποσότητα 
του χόνδρου, φλοιώδες και δοκιδώδες-σπογγώδες  
οστούν) μπορεί να συμβούν με την μετάβαση δια-
μέσου της εφηβείας και γι’ αυτό επηρεάζουν την 
οστική αντοχή. Φλοιώδες και σπογγώδες οστούν 
διαφέρουν στην ανταπόκριση στην ασθένεια, στα 
φάρμακα, στη φόρτιση των μυών και στις επιδρά-
σεις της φόρτισης, στη φυσική δραστηριότητα και 
στις ορμονικές αλλαγές. Η σχετική σημασία του 
φλοιώδους σε σχέση με το σπογγώδες οστούν 
στην επίτευξη της κορυφαίας οστικής μάζας και 
αντοχής και στην ελαχιστοποίηση του καταγματι-
κού κινδύνου δεν έχουν επίσημα εδραιωθεί ούτε 
στην παιδική ηλικία ούτε στην ενήλικο ζωή. Ξεκά-
θαρες αυξήσεις στο σπογγώδες οστούν της ΣΣ και 
των μακρών οστών συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
της σκελετικής ωριμότητας (Gilsanz V et al, 1991, 
Kirmani S et al, 2009).Η πυκνότητα του φλοιώ-
δους οστού είναι χαμηλότερη μεταξύ παιδιών και 
εφήβων συγκριτικά με τους ενήλικες (Kirmani S et 
al, 2009, Wang Q et al, 2010). Η πυκνότητα του 
φλοιώδους οστού αυξάνεται πιο γρήγορα μετά τη 
σύγκλειση των επιφύσεων και συνεχίζεται κατά τη 
διάρκεια της 3ης δεκαετίας της ζωής (Riggs BL et 
al, 2008). Η οστική κατασκευή και οι αλλαγές στην 
πυκνότητα και στη δομική αντοχή των οστών μπο-
ρεί να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της 3ης δεκαε-
τίας της ζωής.
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3.ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

Η κορυφαία οστική μάζα είναι η ποσότητα του 
οστού που αποκτάται μέχρι τη στιγμή που μια στα-
θερή σκελετική κατάσταση έχει επιτευχθεί κατά τη 
διάρκεια της ενήλικης ζωής. Η έννοια της κορυ-
φαίας οστικής μάζας ευρύτερα αποτυπώνει την κο-
ρυφαία οστική δύναμη, που χαρακτηρίζεται από τη 
μάζα, την πυκνότητα, τη μικροαρχιτεκτονική, τους 
μηχανισμούς μικροαποκατάστασης και τις γεωμε-
τρικές ιδιότητες που παρέχουν δομική αντοχή.

Υπάρχουν αρκετές μικροδιαφορές στην αντίλη-
ψη της έννοιας της κορυφαίας οστικής μάζας που 
αξίζει να επισημανθούν. Η έννοια της κορυφαίας 
οστικής μάζας είναι διαφορετική, όταν αναφέρεται 
σε ένα άτομο ή σε έναν πληθυσμό.

Σε ατομικό επίπεδο, η κορυφαία οστική μάζα 
αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα οστού που απο-
κτάται κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης. Εναλλα-
κτικά, η αντίληψη της κορυφαίας οστικής μάζας 
αναφέρεται στη μέγιστη ή γενετικά καθορισμένη 
δυνατότητα για απόκτηση οστικής αντοχής.

Σε πληθυσμιακό επίπεδο, η κορυφαία οστική 
μάζα επιτυγχάνεται, όταν το αποτέλεσμα των αλ-
λαγών που σχετίζονται με την ηλικία στο οστούν 
δεν είναι πλέον θετικό και έχει επιτευχθεί μια μέγι-
στη τιμή (Berger C et al, 2010).

4.ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

4Α. ΚΑΤΑΓΜΑ

Η επίτευξη ικανοποιητικής κορυφαίας οστικής 
μάζας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι υψί-
στης σημασίας στο να εμποδίσει τρέχοντα ή μελ-
λοντικά κατάγματα, καθώς μετρήσεις της οστικής 
μάζας, της πυκνότητας και της δομικής αντοχής 
συσχετίζονται με κατάγματα στην παιδική και ενή-
λικο ζωή (Kalkwarf HJ et al, 2011, Holloway KL 
et al, 2015). Η συχνότητα των καταγμάτων είναι 
υψηλότερη μεταξύ των παιδιών συγκριτικά με τους 
νέους και τους μεσήλικες (Cooper C et al, 2004) 
αντανακλώντας στην ευπάθεια του αναπτυσσό-
μενου σκελετού πριν την επίτευξη της κορυφαίας 
οστικής μάζας. Μεταξύ των υγιών παιδιών, το 50% 
των αγοριών και το 1/3 των κοριτσιών θα υπο-

στούν κάταγμα πριν την ηλικία των 18 ετών, με το 
1/5 αυτών να υφίστανται δύο ή περισσότερα κα-
τάγματα (Mayranpäa MK et al, 2010). Παιδιά που 
υφίστανται κάταγμα πριν την ηλικία των 4 ετών 
είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε επακόλουθα κατάγματα 
(Ych FJ et al, 2006). 30-50% των καταγμάτων στην 
παιδική ηλικία αφορούν στο αντιβράχιο (Cooper C 
et al, 2004, Landin LA, 1983, De Putter CE et al, 
2011, Jones G et al, 2008, Lyons RA et al, 1999). 
Υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της συχνό-
τητας των καταγμάτων και του επιπέδου φυσικής 
δραστηριότητας εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου 
πτώσεων κατά τη διάρκεια της φυσικής δραστη-
ριότητας (Clark EM et al, 2008). Γι’ αυτό, αν και 
η φυσική δραστηριότητα είναι κριτικής σημασίας 
για την οστική κατασκευή, παιδιά με υψηλότερο 
επίπεδο φυσικής δραστηριότητας είναι πιθανότερο 
να υποστούν κατάγματα (Baxter Jones AD et al, 
2008, Detter FT et al, 2013, Gunter K et al, 2008, 
Macdonald HM et al, 2007, Sιemenda CW et al, 
1991, Lofgren B et al, 2012, Mackelvie KJ et al, 
2001).

Υπάρχει μια αναπτυξιακή περίοδος κατά τη δι-
άρκεια της γρήγορης ανάπτυξης της προχωρημέ-
νης παιδικής και πρώιμης εφηβικής ηλικίας, όπου 
ο σκελετός είναι ιδιαίτερα ευπαθής σε κατάγματα 
(Khosla S et al, 2003). Πρόσφατα, η περιφερική 
ποσοτική αξονική τομογραφία υψηλής ανάλυσης 
έχει χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει τη μικροαρχι-
τεκτονική βάση για την παρατήρηση της αυξημένης 
συχνότητας καταγμάτων μεταξύ των νεαρών εφή-
βων (Kirmani S et al, 2009). Ο συνδυασμός του 
λεπτότερου φλοιώδους οστού, της χαμηλότερης 
ολικής ογκομετρικής οστικής πυκνότητας (vBMD) 
και της αυξημένης πορώδους εμφάνισης του φλοι-
ώδους οστού, ειδικά στα αγόρια, υποδηλώνει ότι 
η γραμμική οστική ανάπτυξη βαίνει γρηγορότερα 
από την οστική επιμετάλλωση, έχοντας σαν επακό-
λουθο παροδική οστική ευθραυστότητα.

Η οστική μάζα στην παιδική ηλικία είναι προ-
γνωστικός παράγοντας καταγματικού κινδύνου 
κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, με μια 89% 
αύξηση του καταγματικού κινδύνου για κάθε μεί-
ωση 1 σταθερής απόκλισης στην οστική μάζα που 
είναι προσαρμοσμένη στο μέγεθος (Clark EM et 
al, 2006). Τα πρόωρα παιδιά έχουν χαμηλή οστική 
μάζα κατά τη διάρκεια της προχωρημένης παιδι-
κής ηλικίας (Bowden LS et al, 1999) και το βάρος 
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γέννησης συσχετίζεται με την οστική μάζα στη με-
τέπειτα ενήλικο ζωή (ηλικίας ≥60 ετών) (Dennison 
EM et al, 2005).

Μια πρόσφατη εργασία χρησιμοποιώντας την 
περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία υψηλής 
ανάλυσης υποδηλώνει την αυξημένη ευθραυστό-
τητα των οστών σε παιδιά που υφίστανται κά-
ταγμα στο περιφερικό άκρο του αντιβραχίου μετά 
από ένα ήπιο τραυματισμό συγκριτικά με μελέτες 
χωρίς κατάγματα (Farr JN et al, 2014). Οι διαφο-
ρές όπως η λέπτυνση του φλοιού είναι ορατές και 
στο περιφερικό άκρο της κερκίδας και στο περι-
φερικό άκρο της κνήμης σε παιδιά που υφίστανται 
κάταγμα αντιβραχίου μετά από έναν ήπιο τραυμα-
τισμό (π.χ. πτώση από την όρθια θέση), αλλά όχι 
σε εκείνα που ο τραυματισμός είναι μέτριος (π.χ. 
κάνοντας ποδήλατο). Περαιτέρω ανάλυση, έδειξε 
ότι περιπτώσεις καταγμάτων στο περιφερικό άκρο 
του αντιβραχίου λόγω ήπιου τραυματισμού είχαν 
μειωμένη οστική δύναμη συγκριτικά με τα παιδιά 
χωρίς ιστορικό κατάγματος. Ο μέτριος τραυματι-
σμός είναι επαρκής για να υποστούν κάταγμα υγιή 
οστά που διαφορετικά λόγω κληρονομικότητας 
δεν διατρέχουν αυξημένο καταγματικό κίνδυνο. Ο 
Clark και οι συνεργάτες του (Clark EM et al, 2008), 
έχουν δείξει, ότι ασχέτως οστικής μάζας, ο καταγ-
ματικός κίνδυνος αυξάνεται καθώς η ενεργητική 
δραστηριότητα μεγαλώνει.

Επιπρόσθετες μελέτες, έχουν δείξει ότι ένα κά-
ταγμα αντιβραχίου σε παιδιά. συσχετίζεται με χα-
μηλή τοπική και ογκομετρική οστική πυκνότητα και 
οστική δύναμη χρησιμοποιώντας την περιφερική 
ποσοτική αξονική τομογραφία και τη μέθοδο της 
διπλής φωτονιακής απορροφησιομετρίας (DXA) 
(Kalkwarf HJ et al,2011). Διάφορες μελέτες στις 
Η.Π.Α και στη νότιο Αφρική έχουν δείξει ότι αγόρια 
και κορίτσια ευρωπαϊκής καταγωγής διατρέχουν 
μεγαλύτερο καταγματικό κίνδυνο σε σχέση με παι-
διά Αφρικανικής καταγωγής (Thandrayen K et al , 
2009, Wren TA et al, 2012).

Στην παιδική και εφηβική ηλικία τα κατάγματα 
κοπώσεως επιδεικνύουν ένα διαφορετικό μοτί-
βο σε σχέση με τα τυπικά κατάγματα των μακρών 
οστών. Η εφόρου ζωής επικράτηση των καταγμά-
των κοπώσεως στο γενικό πληθυσμό είναι κάτω 
από 4% (Loud KJ et al, 2005) και τα κατάγματα 
κοπώσεως είναι συχνότερα σε γυναίκες σε σχέ-
ση με άνδρες (Hame SL et al, 2004). Σε μελέτες 

στρατιωτικού πληθυσμού, όπου τα κατάγματα κο-
πώσεως είναι συχνότερα, ο δείκτης αναλογίας εί-
ναι 10:1 (Lappe JM et al, 2001, Mattila VM et al, 
2007, Cosman F et al, 2013, Wentz L et al, 2011, 
Knapik J et al, 2012, Friedl KE et al, 2008) με 
ένα ποσοστό 20% από τις νεοσύλλεκτες γυναίκες 
στη βασική εκπαίδευση να αναφέρουν ότι έχουν 
υποστεί ένα κάταγμα κοπώσεως (οι στρατιωτικές 
μελέτες περιλαμβάνουν νεαρούς ενήλικες ηλικίας 
≥18 ετών) (Cosman F et al, 2013, Wentz L et al, 
2011, Knapik J et al, 2012, Friedl KF et al, 2008, 
Gam A et al , 2005). Παράγοντες κινδύνου για κα-
τάγματα κοπώσεως μεταξύ των νεοσύλλεκτων εί-
ναι χαμηλές ποσοτικές τιμές στα υπερηχογραφικά 
ευρήματα, ιστορικό καθιστικής ζωής (Lappe J et al, 
2005) και η ένταση της εκπαίδευσης (Loud KJ et al, 
2005, Cosman F et al, 2013, Field AE et al, 2011). 
Η λευκή φυλή και το αναφερόμενο οικογενειακό 
ιστορικό οστεοπόρωσης και οστεοπενίας μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν σημαντικούς παράγοντες κινδύ-
νου (Loud KJ et al, 2007, Friedl KE et al, 1992).

4Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

Η διαδρομή, το tracking αναφέρεται στη στα-
θερότητα ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος με 
το πέρασμα του χρόνου. Ο βαθμός, στον οποίο οι 
δείκτες της οστικής δύναμης εξελίσσονται από την 
παιδική ηλικία μέχρι την επίτευξη της κορυφαίας 
οστικής μάζας και περαιτέρω είναι υψίστης σπου-
δαιότητας για τη σκελετική υγεία εφόρου ζωής. 
Εάν η οστική κατάσταση (π.χ. οστική μάζα, πυκνό-
τητα, δομική αντοχή σε σχέση με κάποιον όμοιο σε 
σχέση με την ηλικία και το φύλο) σε κάθε δεδομένη 
στιγμή δε συσχετίζεται με την μελλοντική κατάστα-
ση, τότε οι προβληματισμοί μας θα ήταν σχετικοί 
μόνο για να εμποδίσει κανείς κατάγματα στην παι-
δική ηλικία και όχι την οστεοπόρωση  αργότερα 
στη διάρκεια της ζωής. Πράγματι, πολυάριθμες 
προοπτικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι μετρήσεις 
της οστικής πυκνότητας παρουσιάζουν σημαντι-
κή απόκλιση από την παιδική ηλικία διαμέσου της 
εφηβείας, με τους συσχετισμούς της απόκλισης να 
κυμαίνονται από 0,5 έως 0,9 εξαρτώμενοι από τη 
σκελετική εντόπιση, τα γνωρίσματα και τη διάρκεια 
του follow-up και τις περισσότερες εκτιμήσεις να 
κυμαίνονται στο εύρος του 0,6 -0,7 ( Kalkwarf HJ 
et al, 2010, Budck AZ et al, 2010, Cheng S et al, 
2009, Foley S et al, 2009, Fujita Y et al, 2011, 
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Wren TA et al, 2014). Οι συσχετισμοί της απόκλι-
σης της κορυφαίας οστικής μάζας μειώνονται κατά 
τη διάρκεια της εφηβείας και στη συνέχεια ανακά-
μπτουν, ένα φαινόμενο που είναι πιθανό ότι οφείλε-
ται στη μεταβλητότητα στο χρόνο της εφηβείας και 
της κορυφαίας οστικής συσσώρευσης. Μια μελέτη 
183 παιδιών ηλικίας 8-16 ετών εξέτασε τους πα-
ράγοντες που συσχετίζονται με τις αποκλίσεις της 
πορείας της κορυφαίας οστικής μάζας (tracking). 
Θετική απόκλιση (π.χ. βελτίωση της οστικής πυ-
κνότητας στη ΣΣ και στο ισχίο) συσχετίστηκε με το 
θηλασμό, την απόκτηση ισχνής μάζας, την αερόβια 
φυσική κατάσταση και τη συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες. Η παχυσαρκία συσχετίστηκε με 
αρνητικές αποκλίσεις στην πορεία (tracking) της 
κορυφαίας οστικής μάζας.(Foley S et al, 2009).  

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

Εάν το μέγεθος της κορυφαίας οστικής μάζας 
που αποκτάται στη νεαρή ενήλικο ζωή είναι ένας 
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της οστεο-
πόρωσης αργότερα στη ζωή, ο χρόνος επίτευξης της 
κορυφαίας οστικής μάζας είναι εξίσου σημαντικός 
γιατί προσδιορίζει -οριοθετεί τη φάση του κύκλου 
της ζωής που η κορυφαία οστική μάζα βελτιστο-
ποιείται. Ανεξάρτητα από το εάν κανείς αναφέρεται 
στην κορυφαία οστική μάζα ατόμου ή πληθυσμού, 
ο χρόνος επίτευξης της κορυφαίας οστικής μάζας 
ποικίλει από πλευράς σκελετικής εντόπισης Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις από 
όλα τα γεωγραφικά μήκη, μια πολυκεντρική μελέτη 
για την οστεοπόρωση στον Καναδά αναγνώρισε τις 
ηλικίες επίτευξης της κορυφαίας οστικής μάζας σε 
γυναίκες. Όσον αφορά την οστική πυκνότητα στην 
ΟΜΣΣ, η κορυφαία οστική μάζα επιτυγχάνεται σε 
ηλικία 33-40 ετών, ενώ η ηλικία που επιτυγχάνεται 
η κορυφαία οστική μάζα στο ισχίου κυμαίνεται από 
16 έως 19 ετών (Berger C et al, 2010).

Εκτιμήσεις, όσον αφορά το χρόνο επίτευξης της 
κορυφαίας οστικής μάζας εξαρτώνται από παρα-
μέτρους που αφορούν το οστούν (π.χ. μάζα, πυκνό-
τητα, γεωμετρία, μικροαρχιτεκτονική). Χρησιμοποι-
ώντας την ποσοτική αξονική τομογραφία, o Riggs 
και οι συνεργάτες του το 2008  έδειξαν ότι γυναί-
κες ηλικίας 20-29 ετών έχαναν σπογγώδες οστούν 
σε ποσοστό 1-1,75% κάθε χρόνο στο περιφερικό 
άκρο της κερκίδας και στην ΟΜΣΣ, αλλά κέρδιζαν 

φλοιώδες οστούν σε ποσοστό 0,25% κάθε χρόνο 
στην κνήμη. Σε αντίθεση, άνδρες με αυτό το εύ-
ρος ηλικίας δεν επιδεικνύουν σημαντικές αλλαγές 
σε αυτές τις παραμέτρους(Riggs BL et al, 2008). 
Διατομεακά δεδομένα σε πάνω από 1000 άνδρες, 
ηλικίας 18-20,9 ετών σε μια μελέτη που αφορά 
τους καθοριστικούς παράγοντες Οστεοπόρωσης 
και Παχυσαρκίας στο Gothenburg υποδηλώνουν 
ότι η οστική πυκνότητα στην ΟΜΣΣ, στον αυχένα 
του μηριαίου και σε ολόκληρο το σώμα δεν αυξή-
θηκαν με την ηλικία, αλλά θετικές συσχετίσεις σε 
σχέση με την ηλικία παρατηρήθηκαν για την περιο-
χική οστική πυκνότητα στην κερκίδα, στο φλοιώδες 
και στην ογκομετρική οστική πυκνότητα του σπογ-
γώδους οστού και στην πυκνότητα του φλοιώδους 
οστού στην κερκίδα και στην κνήμη όπως μετρήθη-
καν με την DXA και την περιφερική ποσοτική αξονι-
κή τομογραφία (Lorentzon M et al,2005). 

Επειδή ο χρόνος επίτευξης της κορυφαίας οστι-
κής μάζας και δύναμης ποικίλει ανάλογα με τη 
σκελετική εντόπιση και το τμήμα του οστού, είναι 
σημαντικό να υιοθετήσει κανείς συμπεριφορές που 
συνεισφέρουν στη σκελετική υγεία. Επιπρόσθετα, 
μέχρι η εφόρου ζωής σημασία της κορυφαίας οστι-
κής μάζας γίνει πλήρως κατανοητή (Friedl KE et 
al, 1992) είναι συνετό να θεωρήσουμε ότι αυτές 
οι συμπεριφορές είναι αναγκαίο να συντηρούν τη 
σκελετική υγεία κατά τη διάρκεια του κύκλου της 
ζωής.

6.ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (BONE 
REMODELLING)

Η οστική ανακατασκευή που επιτελείται δια 
βίου, χαρακτηρίζεται από απομάκρυνση παλιού 
οστού από το σκελετό, μέσω της διαδικασίας της 
οστικής απορρόφησης και εναπόθεση νέου οστού, 
μέσω της διαδικασίας του οστικού σχηματισμού. 
Αυτές οι διαδικασίες ρυθμίζουν την αντικατάσταση 
του οστού κατά την ανάπτυξη, μετά από τραυματι-
σμούς όπως τα κατάγματα, μετά από μικροβλάβες 
που συμβαίνουν κατά τη φυσιολογική δραστηριό-
τητα και παράλληλα αποκρίνονται στις λειτουργι-
κές απαιτήσεις της μηχανικής φόρτισης. Η οστική 
ανακατασκευή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
της δομικής ακεραιότητας του σκελετού και για την 
εξυπηρέτηση των μεταβολικών λειτουργιών του 
ως αποθήκης του ασβεστίου και του φωσφόρου. 
Κατά κανόνα διακρίνεται σε γενικευμένη και τοπική 
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ανακατασκευή (Παπαγεωργίου Π., 2013).

Η γενικευμένη  οστική ανακατασκευή ρυθμίζε-
ται από μια ποικιλία παραγόντων στους οποίους 
περιλαμβάνονται:

1.Γενετικοί Παράγοντες. Το 60-80% της μέ-
γιστης οστικής μάζας καθορίζεται γενετικά. Έτσι η 
μαύρη φυλή έχει υψηλότερη οστική μάζα από τη 
λευκή φυλή, η οποία με τη σειρά της έχει υψηλότε-
ρη μάζα από την ασιατική φυλή.

2. Μηχανικοί παράγοντες. Το οστούν προσαρ-
μόζει τη δομή του σε απάντηση σε μηχανικά ερεθί-
σματα. Η φυσική δραστηριότητα είναι απαραίτητη 
για την ορθή ανάπτυξη του οστίτη ιστού. 

3. Αγγειακοί /νευρολογικοί παράγοντες. Η 
αγγείωση είναι ουσιώδους σημασίας για τη φυ-
σιολογική οστική ανάπτυξη παρέχοντας ερυθρά 
κύτταρα, οξυγόνο, ιόντα, ανόργανα στοιχεία, γλυ-
κόζη, ορμόνες και αυξητικούς παράγοντες. Απο-
τελεί την πρώτη φάση κατά την οστεοποίηση ενώ 
η νεοαγγείωση είναι το πρώτο γεγονός κατά την 
επιδιόρθωση των καταγμάτων. Η νεύρωση είναι 
επίσης αναγκαία για τη φυσιολογία του οστού. Πα-
ραδείγματα της σημασίας της ανευρίσκονται στην 
οστεοπενία και στην ευθραυστότητα των οστών σε 
ασθενείς με νευρολογικές διαταραχές.

4. Διατροφικοί παράγοντες. Για την επιμετάλ-
λωση απαιτείται ένα ελάχιστο ποσό ασβεστίου, που 
η πλειοψηφία των ειδικών τοποθετεί στα 1200mg/
ημερησίως μέχρι την ηλικία των 25, όχι λιγότερο 
από 1000mg/ημερησίως μεταξύ 25 και 45 ετών 
και μετά την εμμηνόπαυση τουλάχιστον 1500mg/
ημερησίως. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι συνήθει-
ες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, η καφεΐνη και η 
υψηλή κατανάλωση άλατος αποτελούν παράγο-
ντες κινδύνου για οστεοπενία.

5. Ορμονολογικοί παράγοντες. Η σωστή λει-
τουργία του ενδοκρινικού συστήματος είναι ανα-
γκαίος όρος για τη φυσιολογική ανάπτυξη του 
οστού. Οι πιο σημαντικές ορμόνες στην οστική 
ανακατασκευή είναι οι ακόλουθες:

Ι. Θυρεοειδικές ορμόνες: Διεγείρουν τόσο την 
οστική απορρόφηση με αύξηση του αριθμού και 
της δράσης των οστεοκλαστών, όσο και τον οστικό 
σχηματισμό, ευνοώντας τη σύνθεση του ινσουλινο-
μιμητικού αυξητικού παράγοντα IGF-1 (insulin like 

growth factor)

ΙΙ. Παραθορμόνη (PTH): Παράγεται από τους πα-
ραθυρεοειδείς αδένες και ελέγχει την ομοιόσταση 
του ασβεστίου. Η συνεχής χορήγηση παραθορμό-
νης διεγείρει την οστική απορρόφηση μέσω σύν-
θεσης του RANKL, ενώ η διακεκομμένη χορήγηση 
διεγείρει τον οστικό σχηματισμό μέσω μείωσης της 
απόπτωσης των οστεοβλαστών 

ΙΙΙ. Καλσιτονίνη. Εκκρίνεται από τα κύτταρα C 
του θυρεοειδή και δρα ως αναστολέας της οστικής 
απορρόφησης με μείωση του αριθμού και της δρα-
στηριότητας των οστεοκλαστών

IV .1,25 (ΟΗ)2 βιταμίνη D3 ή καλσιτριόλη: Ευνοεί 
την οστική επιμετάλλωση και θεωρείται ως τοπι-
κός ρυθμιστής της διαφοροποίησης των οστεοκλα-
στών

V. Ανδρογόνα: Δρουν αναβολικά στο οστούν

VI. Οιστρογόνα. Έχουν διπλό μηχανισμό δρά-
σης. Από τη μία προάγουν τον οστικό σχηματισμό 
με αύξηση του αριθμού και της λειτουργίας των 
οστεοβλαστών και από την άλλη μειώνουν την 
απορρόφηση μέσω αύξησης πιθανό της οστεοπρο-
τεγερίνης. 

VII. Προγεστερόνη. Δρα αναβολικά στο οστό 
είτε άμεσα μέσω επίδρασης στους αντίστοιχους 
υποδοχείς των οστεοβλαστών ή έμμεσα με αντα-
γωνιστική επίδραση στους υποδοχείς των γλυκο-
κορτικοειδών

VIII. Ινσουλίνη. Διεγείρει τη σύνθεση θεμέλιας 
ουσίας άμεσα ή έμμεσα με αύξηση της ηπατικής 
σύνθεσης του ινσουλινομιμητικού αυξητικού παρά-
γοντα Ι (IGF-1, insulin-like growth factor)

IX. Γλυκοκορτικοειδή. Αναστέλλουν τον οστικό 
σχηματισμό μέσω αναστολής της σύνθεσης του 
ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα IGF-1 
από τους οστεοβλάστες και με απευθείας κατα-
στολή της μορφογενετικής πρωτεΐνης των οστών 
2(BMP-2). Αυτός είναι ο κύριος παθογενετικός μη-
χανισμός της οστεοπόρωσης που προκαλείται από 
κορτικοστεροειδή. 

Χ. Αυξητική ορμόνη. Δρα απευθείας στους οστε-
οβλάστες  μέσω των αντίστοιχων υποδοχέων, διε-
γείροντας τη λειτουργία τους και παράλληλα αυ-
ξάνει τη σύνθεση του IGF-I και IGF-II.
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Η τοπική οστική ανακατασκευή εξασφαλίζει την 
απομάκρυνση του κατεστραμμένου οστού μέσω 
στοχευμένης τοπικής απορρόφησης. Η διαδικασία 
αυτή επίσης ρυθμίζεται από πολλαπλούς παρά-
γοντες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται αυ-
ξητικοί παράγοντες και κυττοκίνες. Οι ινσουλινο-
μιμητικοί αυξητικοί παράγοντες Ι και ΙΙ (IGF-I και 
IGF-II) κατέχουν ενεργητικό ρόλο με δράση στους 
οστεοβλάστες, στη σύνθεση κολλαγόνου και στην 
αλληλεπίδραση οστεοβλαστών-οστεοκλαστών. 

Οι κυττοκίνες που μετέχουν σε πολλές κυτταρι-
κές λειτουργίες, όπως ανοσιακή απάντηση, φλεγ-
μονή και αιμοποίηση, ενέχονται και στην τοπική 
οστική ανακατασκευή. Σε αυτήν την κατηγορία ανή-
κουν η ιντερλευκίνη Ι(IL-1), η ιντερλευκίνη 6 (IL-6) 
, η ιντερλευκίνη 11(IL-11) και οι προσταγλανδίνες, 
ιδιαίτερα η προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2). Η ιντερλευ-
κίνη 1 διεγείρει την οστική απορρόφηση με αύξηση 
της λειτουργίας των οστεοκλαστών και αναστολή 
της απόπτωσής τους καθώς επίσης προάγει τον 
πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των προ-
οστεοβλαστών. Η ιντερλευκίνη 6 που ενοχοποιείται 
στην παθογένεια της νόσου Paget παίζει ρόλο στα 
αρχικά στάδια της οστεοκλαστογένεσης. Η ιντερ-
λευκίνη 11 παράγεται στο μυελό των οστών και 
διεγείρει την οστεοκλαστογένεση. Τέλος, οι προ-
σταγλανδίνες προάγουν την οστική απορρόφηση 
και σχετίζονται με την απώλεια οστικής μάζας που 
παρατηρείται σε συνθήκες φλεγμονής.

Ο φυσιολογικός κύκλος της οστικής ανακατα-
σκευής απαιτεί τη συντονισμένη λειτουργία των 
διαδικασιών της οστικής απορρόφησης και του 
οστικού σχηματισμού. Η όλη διαδικασία λαμβάνει 
χώρα σε μια δομή που αρχικά ονομάστηκε βασική 
πολυκυτταρική μονάδα (Basic Multicellular Unit, 
BMU) και αποτελείται από τους οστεοβλάστες, 
τους οστεοκλάστες και τα οστεοκύτταρα.

Νεότερες μελέτες όμως δείχνουν ότι και τα 
επενδυματικά κύτταρα (lining) αλλά και τα ενδο-
θηλιακά κύτταρα συμμετέχουν στην οστική ανακα-
τασκευή. Έτσι η όλη δομή ονομάζεται πλέον διαμέ-
ρισμα οστικής ανακατασκευής (Bone Remodelling 
Compartment, BRC) και απαντά τόσο στο σπογγώ-
δες όσο και στο φλοιώδες οστό.

Διακρίνουμε τις ακόλουθες έξι φάσεις σε ένα 
φυσιολογικό κύκλο οστικής ανακατασκευής 1) τη 
φάση ηρεμίας 2) τη φάση ενεργοποίησης κατά την 

οποία οι προ-οστεοκλάστες μεταπίπτουν σε οστε-
οκλάστες 3) τη φάση οστικής απορρόφησης που 
οι οστεοκλάστες απορροφούν το οστό 4) τη φάση 
της αναστροφής, οπότε και οι οστεοκλάστες απο-
κολλώνται, απομακρύνονται και στη θέση τους εμ-
φανίζονται οι οστεοβλάστες 5) τη φάση οστικού 
σχηματισμού όπου οι οστεοβλάστες εναποθέτουν 
οστεοειδές και τέλος 6) τη φάση επιμετάλλωσης 
για το σχηματισμό νέου οστού.

7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (BONE FRAGILITY)

Η ευθραυστότητα των οστών μπορεί ευρέως να 
οριστεί ως ευπάθεια στο κάταγμα. Όμως τα οστά 
υφίστανται κάταγμα για διαφορετικούς λόγους. Έτσι 
υπάρχουν αρκετοί εμβιομηχανικοί ορισμοί της οστι-
κής ευθραυστότητας. Μια λειτουργία των οστών 
είναι η μεταφορά φορτίων. Κατάγματα συμβαίνουν, 
όταν τα φορτία ξεπερνούν την οστική δύναμη, έτσι 
τα αδυνατισμένα οστά θεωρούνται εύθραυστα. Για 
παράδειγμα τα οστεοπορωτικά σπονδυλικά σώ-
ματα μπορεί να υποστούν κάταγμα κατά τη διάρ-
κεια φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων, 
όπως το άνοιγμα ενός παραθύρου ή το σήκωμα 
από την καρέκλα. Αυτά τα μη-τραυματικά ή κατάγ-
ματα ευθραυστότητας προκύπτουν από σημαντικά 
αδυνατισμένο οστούν. Από την άλλη πλευρά, τα 
κατάγματα ισχίου προκύπτουν από τραύμα που 
συσχετίζεται με πτώσεις ή σύγκρουση. Κατά τη δι-
άρκεια μιας τραυματικής φόρτωσης, όπως η πτώ-
ση στο έδαφος, κάταγμα θα συμβεί εάν η ενέργεια 
από την πτώση υπερβαίνει τη μηχανική ενέργεια 
που το οστούν μπορεί να απορροφήσει. Συνεπώς 
με τον τραυματισμό, ακόμη και ισχυρά οστά μπο-
ρεί να θεωρηθούν εύθραυστα εάν είναι ανίκανα να 
απορροφήσουν ενέργεια λόγω της υπερβολικής 
ευθραυστότητας. Αυτό ακούγεται σαν αντιφατική 
κατάσταση- πως μπορεί τα δυνατά οστά να είναι 
εύθραυστα. Αλλά από εμβιομηχανικής απόψεως η 
ευθραυστότητα δεν ορίζεται μόνο από τη δύναμη 
των οστών (Turner C.H., 2002).

Ο εμβιομηχανικός ορισμός της ευθραυστότη-
τας των οστών περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία 
στοιχεία: την αντοχή, την ευθραυστότητα και την 
ανεπάρκεια. (ένα τέταρτο εμβιομηχανικό μέτρο, η 
ακαμψία, επίσης χρησιμοποιείται για να προσδιορί-
σει τη μηχανική ακεραιότητα των οστών, αλλά δεν 
είναι άμεσο μέτρο μέτρησης της ευθραυστότητας). 
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Οι σκελετικές ασθένειες μπορεί να προκαλέσουν 
εύθραυστα οστά επιδρώντας στη δομή των οστών 
με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα και η 
οστεοπέτρωση και η οστεομαλάκυνση  και οι δύο 
προκαλούν αυξημένο καταγματικό κίνδυνο. Όμως 
αυτές οι ασθένειες καταλήγουν σε εμβιομηχανικά 
χαρακτηριστικά των οστών που διαφέρουν πολύ. 
Η οστεοπέτρωση προκαλεί άκαμπτα, εύθραυστα 
οστά. Τα οστεοπετρωτικά οστά απορροφούν πολύ 
λίγη ενέργεια  πριν να υποστούν κάταγμα (μειωμέ-
νη ανεπάρκεια) και γι’ αυτό είναι πιο ευαίσθητα να 
υποστούν κάταγμα σαν επακόλουθο τραυματισμού. 
Η οστεομαλάκυνση απολήγει  σε αδύναμα, εύπλα-
στα οστά. Όπως και η οστεοπέτρωση, η οστεομα-
λάκυνση μειώνει την ανεπάρκεια των οστών. Όμως 
τα οστά με οστεομαλάκυνση μπορεί να παραμορ-
φωθούν αισθητά προτού υποστούν κάταγμα. Εξαι-
τίας της αδυναμίας τους τα οστά συχνά κάμπτονται 
από την επίδραση των φορτίων και παραμορφώ-
νονται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε κυρτά 
μακρά οστά που είναι ορατά σε ασθενείς με ραχίτι-
δα.. Τέτοια κυρτότητα είναι πιθανή σε οστεοπετρω-
τικά οστά, αντί για το κάταγμα που συμβαίνει μετά 
από πολύ μικρή παραμόρφωση.

Πως μπορεί η ευθραυστότητα των οστών να 
μειωθεί; Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τρόποι για 
να γίνει ο σκελετός ισχυρότερος. Πρώτον, αυξάνο-
ντας την οστική μάζα- μεγαλύτερα οστά μεταφέ-
ρουν μεγαλύτερα φορτία. Δεύτερον, κατανέμοντας 
την οστική μάζα πιο αποτελεσματικά- π.χ. βάζοντας 
οστίτη ιστό όπου οι μηχανικές απαιτήσεις είναι με-
γαλύτερες. Τρίτον, βελτιώνοντας τις υλικές ιδιότη-
τες του οστίτη ιστού, έτσι ώστε το οστούν γίνεται 
ισχυρότερο σε επίπεδο ιστών. Από εμβιομηχανικής 
απόψεως ένα ιδανικό φάρμακο για να θεραπεύσει 
την οστική ευθραυστότητα θα έπρεπε να βελτιώνει 
τη δύναμη των οστών και να μειώνει την ευθραυ-
στότητα.

7Α. ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Αν και η χαμηλή οστική πυκνότητα (BMD) εί-
ναι ανάμεσα στους ισχυρότερους παράγοντες 
κινδύνου για κάταγμα, πολλές κλινικές μελέ-
τες (World Health Organisation Assessment of 
fracture risk and its application to screening for 
postmenopausal osteoporosis, 1994, Kanis JA et 
al, 2000, Committee for Proprietary Medicinal 
Products, 1997, Kanis JA et al, 2001) έχουν εκ-
φράσει τους περιορισμούς των μετρήσεων της 

οστικής πυκνότητας στον προσδιορισμό του κα-
ταγματικού κινδύνου και στην παρακολούθηση της 
ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή. Αυτές οι 
παρατηρήσεις έχουν επισύρει την προσοχή σε ένα 
ευρύτερο φάσμα άλλων παραγόντων που μπορεί 
να επηρεάσουν τη σκελετική ευθραυστότητα, όπως 
το μέγεθος, το σχήμα των οστών και η μικροαρ-
χιτεκτονική. Τα προηγούμενα έχουν οδηγήσει σε 
προσπάθειες κατανόησης της έννοιας της οστική 
ποιότητας. Είναι δύσκολο να την ορίσει κανείς και 
περιλαμβάνει έννοιες όπως η σκληρότητα, η δύνα-
μη, η αντοχή, η αντίσταση στα φορτία και η ισχύς. 

Η συσσώρευση της μάζας συμβαίνει σε αναλο-
γία με τη μεγέθυνση του οστού, έτσι ώστε η ογκο-
μετρική οστική πυκνότητα είναι σταθερή ή αυξάνε-
ται ελάχιστα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 
δε διαφέρει στα δύο φύλα. Η απώλεια στην οστική 
επιμετάλλωση συμβαίνει δυσανάλογα με την απώ-
λεια στην οστική μάζα επειδή το υψηλό ποσοστό 
οστικής ανακατασκευής έχει ως αποτέλεσμα μια 
πτώση στην περιεκτικότητα του υπάρχοντος οστίτη 
ιστού σε επιμεταλλωμένο οστούν: το παλιό οστούν 
που έχει υποστεί περισσότερο ολοκληρωμένη 
δευτεροπαθή επιμετάλλωση απομακρύνεται και 
αντικαθίσταται από νέο οστούν που έχει υποστεί 
πρωτοπαθή αλλά λιγότερο ολοκληρωμένη δευτε-
ροπαθή επιμετάλλωση. Το οστικό πυκνόμετρο με-
τράει οστική επιμεταλλωμένη μάζα και δεν μπορεί 
να κάνει διάκριση εάν η πτώση στην οστική πυκνό-
τητα λόγω αναλογικής μείωσης της επιμεταλλωμέ-
νης οστικής μάζας εξαιτίας εκφυλιστικής ισορροπί-
ας, ή είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης οστικής 
ανακατασκευής που αντικαθιστά το περισσότερο 
επιμεταλλωμένο παλαιό οστούν με νέο λιγότερο 
επιμεταλλωμένο οστούν. Η εμβιομηχανική σημασία 
της διαφορετικής μεταλλικής περιεκτικότητας είναι 
αβέβαιη, αλλά το οστούν που είναι πολύ επιμεταλ-
λωμένο γίνεται πιο εύθραυστο, ενώ το οστούν που 
είναι ατελώς επιμεταλλωμένο χάνει την ακαμψία 
του. Καθώς η ενδοστική απώλεια του οστού προ-
χωράει με το πέρασμα της ηλικίας, η περιοστική 
εναπόθεση λαμβάνει χώρα, αυξάνοντας την ποικι-
λομορφία του οστού και έχοντας σαν επακόλουθο 
τη διασπορά του φορτίου σε μεγαλύτερη περιοχή 
και ελαττώνοντας τη φόρτιση ανά μονάδα οστού.

Επιπρόσθετα, η περιοστική εναπόθεση ελαττώ-
νει την καθαρή απώλεια οστού από το συνολικό 
οστούν. Συνεπώς, η πτώση στην ογκομετρική οστι-



11- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 2 - 2017

κή πυκνότητα του συνολικού οστού είναι λιγότερη 
απ’ ότι θα συνέβαινε, εάν δεν υπήρχε περιοστι-
κή εναπόθεση. Η απώλεια του φλοιώδους οστού 
στους άνδρες είναι λιγότερη απ’ ότι στις γυναίκες, 
επειδή ο περιοστικός οστικός σχηματισμός είναι 
μεγαλύτερος και όχι επειδή η ενδοοστική απορρό-
φηση είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες απ’ ότι στους 
άνδρες. Αντιθέτως, η απόλυτη ποσότητα οστού που 
χάθηκε από την ενδοοστική επιφάνεια είναι μεγα-
λύτερη στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες επειδή 
έχουν μεγαλύτερο σκελετό. Γι’ αυτό, η οστική απώ-
λεια αντανακλά το καθαρό αποτέλεσμα του περιο-
στικού σχηματισμού οστού με το πέρασμα της ηλι-
κίας αφαιρώντας το οστούν που μη αναστρέψιμα 
μετακινήθηκε από την ενδοοστική επιφάνεια, που 
από μόνη της είναι μια λειτουργία του μεγέθους 
της αρνητικής οστικής ανισορροπίας σε κάθε βα-
σική πολυκυτταρική μονάδα και του αριθμού των 
μονάδων (Seeman E et al, 2001, Seeman E et al, 
2002, Turner C.H., 2002).

Ευρήματα από μελέτες σε διδύμους και μέλη οι-
κογενειών έχουν καθιερώσει ότι διαφορές σε χα-
ρακτηριστικά, όπως το μέγεθος του οστού, το σχή-
μα, και την οστική πυκνότητα μεταξύ ατόμων της 
ιδίας ηλικίας αποδίδονται ευρέως σε διαφορές σε 
γονίδια και όχι σε διαφορές σε έκθεση σε περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες. Η οστική πυκνότητα (BMD), 
η δισδιάστατη εκτίμηση της ανόργανης οστικής 
μάζας είναι πολύ ασαφής, ώστε ο φαινότυπος να 
επιτρέψει την αποκάλυψη εξειδικευμένων κυττα-
ρικών και επιφανειακών γενετικών καθοριστικών 
παραγόντων των παραπάνω πολύπλοκων γνωρι-
σμάτων (Turner CH et al, 2001).

7Β. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΟΣΤΩΝ

Περισσότερες γυναίκες παθαίνουν κατάγματα 
απ’ ότι άνδρες επειδή ξεκινούν με έναν μικρότερο 
σκελετό όσον αφορά την κορυφαία οστική μάζα και 
η απώλεια του σπογγώδους οστού προχωράει με 
μια πιο αρχιτεκτονική διαταραχή; οι γυναίκες έχουν 
ένα σκελετό που προσαρμόζεται λιγότερο καλά 
στο πέρασμα της ηλικίας με περιοστική εναπόθε-
ση, ο περιοστικός σχηματισμός του οστού αυξάνει 
την ποικιλομορφία του οστού λιγότερο, έτσι ώστε 
το φορτίο ανά μονάδα οστικής επιφάνειας μειώ-
νεται και η οστική απώλεια είναι αντισταθμιστικά 
λιγότερη στις γυναίκες. Συνεπώς, μια μεγαλύτε-
ρη αναλογία ηλικιωμένων γυναικών σε σχέση με 

τους ηλικιωμένους άνδρες έχουν μέγεθος οστού 
και ογκομετρική οστική πυκνότητα μειωμένη κάτω 
από ένα κρίσιμο επίπεδο, το οποίο τα φορτία στο 
οστούν είναι πολύ κοντά ή μεγαλύτερα από τη δο-
μική οστική ικανότητα να τα ανέχεται (Cooper C 
et al, 1994, Kanis JA et al, 2001). Οι δομικές δια-
φορές που ευθύνονται για τα υψηλότερα ποσοστά 
καταγμάτων σε γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα για να 
εξηγήσουν τη δομική βάση των διαφορών στα πο-
σοστά των καταγμάτων ανάλογα με το φύλο. Το 
μειωμένο μέγεθος των σπονδύλων σε γυναίκες και 
άνδρες με κατάγματα στη Σ.Σ. συγκριτικά με με-
λέτες που αφορούν άτομα ανάλογης ηλικίας και 
φύλου ισχυρά συσχετίζεται και θα μπορούσε εν 
μέρει να είναι το αποτέλεσμα της μειωμένης περι-
οστικής εναπόθεσης που συσχετίζεται με την ηλι-
κία. Η μειωμένη ογκομετρική οστική πυκνότητα σε 
γυναίκες και άνδρες συγκριτικά με ομάδες ελέγχου 
είναι πιθανόν το αποτέλεσμα επίτευξης χαμηλότε-
ρης κορυφαίας πυκνότητας στο φλοιώδες οστούν 
και λιγότερο και λεπτότερο σπογγώδες οστούν. Η 
οστική απώλεια με το πέρασμα της ηλικίας και μετά 
την εμμηνόπαυση σε γυναίκες ή ο υπογοναδισμός 
στους άνδρες, μειώνει την ήδη μειωμένη κορυφαία 
ογκομετρική οστική πυκνότητα και προκαλεί αρχι-
τεκτονική καταστροφή που προδιαθέτει σε σπον-
δυλικά κατάγματα με ελάχιστο τραυματισμό. 

Γυναίκες και άνδρες με φυσιολογική ή και με-
γαλύτερη κορυφαία οστική μάζα μπορεί να έχουν 
ένα σκελετό που ανέχεται καλύτερα την οστική 
απώλεια μέχρι την προχωρημένη ηλικία, όταν η 
συνεχής οστική απώλεια του φλοιώδους οστού λε-
πταίνει το φλοιό και αυξάνει το πορώδες του φλοι-
ώδους οστού, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την 
οστική δύναμη σε μια χρονική στιγμή όπου η αυ-
ξημένη επικράτηση της αδυναμίας των μυών, του 
μειωμένου συντονισμού και της τάσεως για πτώση 
προδιαθέτει σε κατάγματα ισχίου. Το εάν γυναίκες 
και άνδρες που παθαίνουν κατάγματα έχουν υπερ-
βολική ή πιο γρήγορη οστική απώλεια δεν είναι ξε-
κάθαρο (Kanis JA et al, 2000, Hui SL et al, 1998). 
Η ιδέα της υπερβολικής οστικής απώλειας χρειά-
ζεται αποδείξεις μεγαλύτερης οστικής απορρόφη-
σης σε άτομα με ή χωρίς κατάγματα. Αυτή η ιδέα 
απαιτεί αποδείξεις περισσότερο αρνητικής οστικής 
ισορροπίας στις βασικές πολυκυτταρικές μονάδες 
των ασθενών, εξαιτίας ενός μεγαλύτερου όγκου 
οστού που απορροφάται σε κάθε μονάδα, ενός χα-
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μηλότερου όγκου οστού που σχηματίζεται σε κάθε 
μονάδα ή και τα δύο. Εναλλακτικά, εάν η ανισορ-
ροπία της βασικής πολυκυτταρικής μονάδας είναι 
αρνητική αλλά όχι πιο αρνητική απ’ ότι σε ασθενείς 
σε μελέτες ελέγχου, μεγαλύτερη οστική απώλεια 
απαιτεί απόδειξη ενός υψηλότερου ρυθμού οστικής 
ανακατασκευής σε ασθενείς με κατάγματα συγκρι-
τικά με μελέτες ελέγχου. Ιστομορφομετρικές και 
εμβιομηχανικές αποδείξεις για μεγαλύτερη οστι-
κή απορρόφηση στη βασική πολυκυτταρική μονά-
δα, χαμηλότερο οστικό σχηματισμό στη μονάδα ή 
υψηλότερο ρυθμό οστικής ανακατασκευής σε πε-
ριπτώσεις καταγμάτων απ’ ότι σε μελέτες ελέγχου 
είναι αντικρουόμενες  Turner CH, 2002, Kanis JA 
et al, 2005). Αν και ένας υψηλότερος μέσος όρος 
στους δείκτες της απορρόφησης ή ένας χαμηλότε-
ρος μέσος όρος στους δείκτες του οστικού σχημα-
τισμού αναφέρεται σε ασθενείς με κατάγματα, το 
εύρος των δεδομένων είναι πιο εντυπωσιακό από 
τη διαφορά στους μέσους όρους, υπονοώντας ότι 
η μειωμένη ογκομετρική οστική πυκνότητα στους 
ασθενείς είναι δυνατό να έχει ετερογενείς αιτίες.

7Γ. ΑΙΤΙΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΟΣΤΩΝ

1.  Λόγω μη φυσιολογικού κολλαγόνου

Α. Ατελής οστεογένεση. Είναι μια κληρονομική 
ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευ-
θραυστότητα οστών με υποτροπιάζοντα κατάγμα-
τα που οδηγούν σε σκελετικές ανωμαλίες σε σο-
βαρές περιπτώσεις. Η φαινοτυπική έκφραση είναι 
ετερογενής με τις περισσότερο σοβαρές μορφές 
θα είναι θανατηφόρες στην περιγενετική περίοδο 
ενώ οι ήπιες μορφές διαγιγνώσκονται στην ενή-
λικο ζωή. Η ατελής οστεογένεση χαρακτηρίζεται 
από χαμηλή οστική μάζα, μειωμένη πυκνότητα στο 
σπογγώδες οστούν και μειωμένο οστικό σχημα-
τισμό σε κυτταρικό επίπεδο. Ο οστικός μεταβολι-
σμός είναι αυξημένος σε παιδιά και μειωμένος σε 
ενήλικες (Whyte MP, 2003). Μελέτες σε ζώα και σε 
ανθρώπους υποδηλώνουν ότι η σκελετική ευθραυ-
στότητα στην ατελή οστεογένεση είναι λόγω του 
ελλείμματος στη σύνθεση του κολλαγόνου, ενώ οι 
ανωμαλίες στον οστικό μεταβολισμό είναι αντιφα-
τικές.

Β. Νόσος Paget. Η νόσος Paget των οστών 
είναι μια εντοπισμένη νόσος που χαρακτηρίζεται 
από αυξημένη οστική ανακατασκευή, οστική υπερ-

τροφία και μη φυσιολογική οστική δομή. Η νόσος 
συμβαίνει σε ποσοστό 2-3% των ατόμων ηλικίας 
>60 ετών. Οι συνέπειες είναι πόνος, οστικές παρα-
μορφώσεις, κατάγματα των μακρών οστών ή των 
σπονδύλων, δευτεροπαθής οστεοαρθρίτιδα από 
παραμόρφωση των οστών κοντά στις αρθρώσεις 
και νευρολογικές επιπλοκές. Η νόσος Paget μπορεί 
να επηρεάσει ένα μόνο οστούν ή να εμπλακούν πε-
ρισσότερα. Η ευθραυστότητα των οστών στη νόσο 
Paget πιθανότατα προκύπτει από επιταχυνόμενο 
οστικό μεταβολισμό και την επακόλουθη αποδιορ-
γάνωση της μεσοκυττάριας ουσίας. Η ευθραυστό-
τητα συμβαίνει παρά την αύξηση στην οστική πυ-
κνότητα/μέγεθος σε πολλά σημεία του σκελετού. 
Στο προσβεβλημένο οστούν, η απορρόφηση είναι 
δραματικά αυξημένη με μη φυσιολογικούς οστεο-
κλάστες που περιέχουν πολυάριθμους πυρήνες. Ο 
οστικός σχηματισμός είναι επίσης αυξημένος με πο-
λυάριθμους οστεοβλάστες που ενεργά συνθέτουν 
οστική μεσοκυττάρια ουσία που γρήγορα επιμεταλ-
λώνεται (Siris ES et al, 2003). Ο επιταχυνόμενος 
οστικός μεταβολισμός οδηγεί στο σχηματισμό ενός 
μη φυσιολογικού νεόπλαστου οστού με ανώμαλη 
διάταξη των ινών του κολλαγόνου. Η τροποποίηση 
της οστικής υφής λόγω του ανώμαλου οστικού με-
ταβολισμού είναι πιθανό να εξασθενίσει την οστική 
δύναμη.

2. Λόγω μη φυσιολογικής οστικής 
πυκνότητας

Λόγω ελλείμματος στην επιμετάλλωση 
(οστεομαλάκυνση)

Η οστεομαλάκυνση χαρακτηρίζεται από ελάτ-
τωμα στην επιμετάλλωση λόγω ανεπάρκειας 
ασβεστίου και φωσφόρου που κυρίως προκύπτουν 
λόγω πτωχής απορρόφησης από το έντερο λόγω 
ανεπάρκειας βιταμίνης D. Συχνότερα η ανεπάρκεια 
της βιταμίνης D οφείλεται σε έλλειψη έκθεσης στον 
ήλιο ή λόγω κακής απορρόφησης από το έντερο. Η 
οστεομαλάκυνση μπορεί να προκαλείται από φάρ-
μακα, όπως το φθόριο ή η ετιδρονάτη ή να είναι 
αποτέλεσμα έκθεσης σε αλουμίνιο σε παρεντερική 
διατροφή ή αιμοδιάλυση. Τα κλινικά χαρακτηριστι-
κά είναι άλγος, ρωγμές και κατάγματα που μπορεί 
να συμβούν μετά από ελάχιστο τραύμα (Pettifor 
JM, 2003). Η συνέπεια της ανεπάρκειας της βιταμί-
νης D είναι μια πτώση στη συγκέντρωση του ασβε-
στίου του αίματος, η οποία προκαλεί δευτεροπαθή 
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υπερπαραθυρεοειδισμό. Το αποτέλεσμα της υπα-
σβεστιαιμίας είναι ένα έλλειμμα στην οστική επιμε-
τάλλωση και το αποτέλεσμα του δευτεροπαθούς 
υπερπαραθυρεοειδισμού είναι μια αύξηση στον 
οστικό μεταβολισμό. Σε αντίθεση σε ανεπάρκεια 
του φωσφόρου, τα επίπεδα της παραθορμόνης και 
της βιταμίνης D είναι φυσιολογικά και οι συνέπει-
ες της υποφωσφαταιμίας είναι οστεομαλάκυνση. 
Οι μειωμένες μηχανικές ιδιότητες του οστού με 
οστεομαλάκυνση προκύπτουν από την καθυστερη-
μένη πρωτοπαθή επιμετάλλωση, που είναι η αιτία 
μικρής ποσότητας επιμεταλλωμένου ιστού. Ο οστί-
της ιστός χαρακτηρίζεται από συσσώρευση οστεο-
ειδούς και μείωση στο ρυθμό της επιμετάλλωσης 
με μια παράταση της επιμετάλλωσης, δηλαδή κα-
θυστέρηση ανάμεσα στην εναπόθεση της μεσοκυτ-
τάριας ουσίας και στην έναρξη της επιμετάλλωσης. 
Στην υποφωσφαταιμική οστεομαλάκυνση, η μάζα 
του οστίτη ιστού μπορεί να αυξηθεί αλλά ο όγκος 
του επιμεταλλωμένου οστού μειώνεται.

3. Λόγω μη φυσιολογικού ρυθμού οστικής 
ανακατασκευής και ισορροπίας (οστικός μετα-
βολισμός)

Α. Αυξημένος ρυθμός οστικού 
μεταβολισμού με αρνητική ισορροπία στη 
βασική πολυκυτταρική μονάδα (ΒΜU)

Μια ισορροπία μεταξύ των όγκων του οστού που 
απορροφάται και αυτού που σχηματίζεται σε κάθε 
βασική πολυκυτταρική μονάδα διατηρεί την οστική 
μάζα. Όταν ο όγκος του οστού που απορροφάται 
αυξάνεται και ο όγκος του οστού που εναποτίθεται 
σε κάθε βασική πολυκυτταρική μονάδα μειώνεται, 
μια αρνητική ισορροπία στη βασική πολυκυτταρική 
μονάδα προκύπτει προκαλώντας οστική απώλεια 
και δομική αποσύνθεση. Η οστική απώλεια και η 
δομική αποσύνθεση ενισχύονται όταν ο ρυθμός 
της οστικής ανακατασκευής αυξάνεται. Μια αρνη-
τική ισορροπία στη βασική πολυκυτταρική μονάδα 
βρίσκεται στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, 
στην οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή και σε 
κάποιες ενδοκρινολογικές ασθένειες.

1. Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Η 
οστεοπόρωση ορίζεται από μια οστική πυκνότητα 
χαμηλότερη από 2.5SD σε σχέση με το μέσο όρο 
νεαρών ενήλικων ατόμων. Αυτή η μειωμένη οστική 
πυκνότητα αντανακλάει τη συμβολή της ανάπτυξης 
και των ελαττωμάτων που σχετίζονται με την ηλικία 

αναφορικά με το μέγεθος του οστού, τη μάζα των 
ιστών και το βαθμό της επιμετάλλωσης του οστού. 
Τα κατάγματα της ευθραυστότητας των οστών εί-
ναι γύρω στο 50% σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες, αλλά μισά από τα κατάγματα συμβαίνουν σε 
άτομα χωρίς οστεοπόρωση, επιβεβαιώνοντας ότι η 
οστική πυκνότητα δεν είναι ο μόνος καθοριστικός 
παράγοντας οστικής δύναμης στη μετεμμηνοπαυ-
σιακή οστεοπόρωση. Η οστική ευθραυστότητα στη 
μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση είναι το αποτέ-
λεσμα της μείωσης της οστικής μάζας και της αρχι-
τεκτονικής αποσύνθεσης στο φλοιώδες και σπογ-
γώδες οστούν (Carbonell Sala S, 2005).

Υπάρχει μια αύξηση στον οστικό ανασχηματισμό 
και σε κάθε μονάδα ανασχηματισμού παρατηρεί-
ται αυξημένος οστικός σχηματισμός και αυξημένη 
οστική απορρόφηση. Ανωμαλίες στις υλικές ιδιότη-
τες του οστού (κολλαγόνο και μεταλλικά στοιχεία) 
μπορεί να συνεισφέρουν αλλά η σχετική συνεισφο-
ρά στη σκελετική ευθραυστότητα στη μετεμμηνο-
παυσιακή οστεοπόρωση είναι ασαφής. Αυξημένη 
οστική ανακατασκευή μετά την εμμηνόπαυση στις 
γυναίκες, υπογοναδισμός σε μερικούς άνδρες και 
δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και στα 
δύο φύλα επιταχύνει την οστική απώλεια γιατί κάθε 
βασική πολυκυτταρική μονάδα έχει αρνητική οστι-
κή ισορροπία λόγω ανισορροπίας στους όγκους 
του οστού που απορροφάται και σχηματίζεται και 
μείωση στη διάρκεια του οστικού σχηματισμού από 
τους οστεοβλάστες.

2. Υπερπαραθυρεοειδισμός. Ο πρωτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός είναι συχνός και συνή-
θως ασυμπτωματικός. Οι σκελετικές εκδηλώσεις 
ποικίλουν και περιλαμβάνουν οστικό πόνο και 
κατάγματα σε διάφορα σημεία συμπεριλαμβανο-
μένων των σπονδύλων, το περιφερικό άκρο της 
κερκίδας και τη λεκάνη. Οστεοπενία σε διάφορο 
βαθμό μπορεί να παρατηρηθεί και να εντοπίζε-
ται στο φλοιώδες, στο σπογγώδες οστούν ή και 
στα δύο. Η μεγαλύτερη συνέπεια του πρωτοπα-
θούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι η αύξηση στο 
ρυθμό οστικής ανακατασκευής. Αυξημένη οστική 
απορρόφηση είναι ορατή από τις εκτεταμένες επι-
φάνειες απορρόφησης και τον αυξημένο αριθμό 
των οστεοκλαστών. Η αύξηση του σχηματισμού 
συσχετίζει μια αύξηση στις επιφάνειες του οστε-
οειδούς, στον αριθμό των οστεοβλαστών και στο 
ρυθμό της τοποθέτησης σε σειρά των μεταλλικών 
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στοιχείων, που είναι ο ρυθμός της πρωτοπαθούς 
επιμετάλλωσης. Παρά την επιταχυνόμενη οστική 
ανακατασκευή, ο όγκος του φλοιώδους οστού δι-
ατηρείται, με μια λέπτυνση στο σπογγώδες αλλά 
με μια διατήρηση της συνεκτικότητας (Khosla S et 
al, 1999). Σε αντίθεση με την μετεμμηνοπαυσιακή 
οστεοπόρωση, η ζεύξη ανάμεσα στην απορρόφηση 
και στο σχηματισμό παραμένει ισορροπημένη στον 
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό με μια αύξη-
ση στη δραστηριότητα και στη διάρκεια ζωής των 
οστεοβλαστών ή με ένα μειωμένο βάθος αποσά-
θρωσης που έχει σαν αποτέλεσμα φυσιολογική ή 
αυξημένη  ισορροπία στο επίπεδο της βασικής πο-
λυκυτταρικής μονάδας. Σε αντίθεση οι φλοιοί είναι 
πιο λεπτοί και πιο πορώδεις (Bilezikian JP , 2003). 
Τα μακρά οστά επηρεάζονται από αυξήσεις στην 
εσωτερική και σε μεγαλύτερο βαθμό στις εξωτερι-
κές διαμέτρους που προκύπτουν από τη διέγερση 
της υποπεριοστικής εναπόθεσης και της ενδοφλοι-
ώδους απορρόφησης. Η μείωση στην οστική πυ-
κνότητα που μπορεί να εξηγήσει και τον αυξημένο 
καταγματικό κίνδυνο στις περιοχές του φλοιώδους 
οστού, μπορεί εν μέρει να δρα ενάντια στην διατο-
μεακή οστική περιοχή. Δηλαδή, η οστική δύναμη 
στον υπερπαραθυρεοειδισμό είναι μια λειτουργία 
με πολλές μεταβλητές, όπως οστική πυκνότητα, 
οστικό μέγεθος και μικροαρχιτεκτονική.

Β. Άλλες ανωμαλίες του οστικού 
μεταβολισμού με αρνητική ισορροπία στη 
βασική πολυκυτταρική μονάδα

1. Ανδρική οστεοπόρωση. Κατάγματα ευ-
θραυστότητας συμβαίνουν στους άνδρες. Η συ-
χνότητα των καταγμάτων είναι υψηλότερη στους 
άνδρες παρά στις γυναίκες από την εφηβική ηλικία 
και μέχρι τη μέση ηλικία σαν επακόλουθο σοβα-
ρού τραυματισμού αλλά η οστική ευθραυστότητα 
μπορεί επίσης να συνεισφέρει στον καταγματικό 
κίνδυνο. Μετά την ηλικία των 50  ετών η συχνό-
τητα των καταγμάτων αυξάνει με το πέρασμα της 
ηλικίας. Η συχνότητα των καταγμάτων στο ισχίο 
και στη ΣΣ που σχετίζονται με την ηλικία στους άν-
δρες είναι διπλάσια απ’ότι στις γυναίκες. Επιπρό-
σθετα αρκετοί άλλοι παράγοντες συνεισφέρουν σε 
αυτό, συμπεριλαμβανομένων διατροφικών ελλειμ-
μάτων, έλλειψη δραστηριότητας, υπογοναδισμός ή 
αλκοολισμός. Οι άνδρες με σπονδυλικά κατάγματα 
ή κατάγματα στην περιοχή του ισχίου έχουν μει-
ωμένο μέγεθος οστών. Όπως και στις γυναίκες, η 

οστεοπόρωση στους άνδρες χαρακτηρίζεται από 
μειωμένη οστική μάζα με μειωμένη πυκνότητα στο 
φλοιώδες οστούν και αύξηση του πορώδους στο 
φλοιώδες οστούν. Τροποποιήσεις στην οστική μι-
κροαρχιτεκτονική έχουν αναφερθεί σε οστεοπο-
ρωτικούς άνδρες με σπονδυλικά κατάγματα ανε-
ξάρτητα από την οστική πυκνότητα συγκρινόμενοι 
με οστεοπορωτικούς άνδρες χωρίς κατάγματα. Η 
οστική μικροαρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από χα-
μηλότερο αριθμό δοκίδων και αυξημένο δοκιδωτό 
διαχωρισμό. Σε αντίθεση με μια άλλη μελέτη που 
διενεργήθηκε σε νεότερους άνδρες δεν παρατηρή-
θηκε σημαντική διαφορά στη δοκιδωτή αρχιτεκτο-
νική μεταξύ ανδρών με συντριπτικά κατάγματα και 
αυτών δε μελέτες ελέγχου. Το μειωμένο μέγεθος 
του οστού μπορεί να είναι λόγω μειωμένης περι-
οστικής εναπόθεσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυ-
ξης, της ηλικίας ή και τα δύο (Orwoll ES and Klein 
RF, 2001). Η οστική απώλεια προκύπτει κυρίως 
από μειωμένο οστικό σχηματισμό, επιπρόσθετα με 
αυξημένη οστική απορρόφηση.

2.Οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή. Η 
οστική απώλεια και ο καταγματικός κίνδυνος συ-
σχετίζονται με τη δόση και τη διάρκεια έκθεσης στα 
κορτικοστεροειδή. Η οστική απώλεια είναι γρήγο-
ρη κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών με μια 
σημαντική μείωση της οστικής πυκνότητας στην 
ΟΜΣΣ από τον τρίτο μήνα της θεραπευτικής αγω-
γής, ακόμη και με χαμηλή δόση  (10mg/ημερησίως) 
πρεδνιζόνης. Ο καταγματικός κίνδυνος αυξάνεται 
γρήγορα: η συχνότητα των σπονδυλικών καταγμά-
των έχει αναφερθεί ότι είναι διπλάσια σε μια μεγά-
λη ομαδική μελέτη ασθενών που αντιμετωπίζονται 
με λήψη κορτιζόνης συγκριτικά με ομάδες ελέγχου 
αλλά μειώνεται αμέσως μετά τη διακοπή της θερα-
πείας. Ο καταγματικός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 
κυρίως στις περιοχές του σπογγώδους οστού όπως 
οι σπόνδυλοι και οι πλευρές και ο κίνδυνος κατάγ-
ματος ισχίου επίσης διπλασιάζεται σε ασθενείς που 
λαμβάνουν θεραπεία με κορτικοστεροειδή (Leong 
GM et al, 2001). Όμως η επικράτηση των καταγ-
μάτων στην οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή 
είναι ψηλότερη από την αναμενόμενη σε σχέση με 
τη μειωμένη οστική πυκνότητα, υποδηλώνοντας 
ότι η χαμηλή οστική δύναμη που προκαλείται από 
τα κορτικοστεροειδή μπορεί εν μέρει να είναι ανε-
ξάρτητη από τις αλλαγές στην οστική πυκνότητα. 
Τα γλυκοκορτικοειδή επιφέρουν απόπτωση των 
οστεοκυττάρων σε ζώα και ανθρώπους. Ο μηχανι-
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σμός μέσω του οποίου τα οστεοκύτταρα συνεισφέ-
ρουν στην οστική αντοχή είναι ακόμη άγνωστος, 
αλλά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη στοχευμένη 
οστική ανακατασκευή, δρώντας σαν μηχανοαισθη-
τήρες και μορφοτροπείς του οστού, εμπλεκόμενα 
στην ανίχνευση και αποκατάσταση μικρορωγμών. 
Η απώλεια βιώσιμων οστεοκυττάρων παρεμποδί-
ζει το ενδοκαναλικό δίκτυο των οστεοκυττάρων 
έχοντας ως συνέπεια να ανιχνεύσει κανείς μικρο-
ρωγμές και συνεπώς να υποκινήσει την αποκατά-
στασή τους. Σε ασθενείς με κατάγματα ισχίου, ο 
αριθμός των βιώσιμων οστεοκυττάρων μειώνεται 
κατά 25% και δεν παρατηρείται πώρος κατάγμα-
τος όταν η βιωσιμότητα των οστεοκυττάρων είναι 
χαμηλή. Το κύριο αποτέλεσμα των γλυκοκορτικοει-
δών στο οστούν είναι μια δραματική συστολή της 
οστεοβλαστικής δραστηριότητας που έχει σαν επα-
κόλουθο μια λέπτυνση των δοκίδων. Μια αυξημένη 
οστική απορρόφηση έχει επίσης αναφερθεί (Dalle 
Carbonare L et al, 2001).

8. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ-
ΓΟΝΙΔΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η παθογένεια της οστεοπόρωσης, μια συχνή 
νόσος με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, 
περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς και γενετικούς 
παράγοντες. Όπως και με άλλες σύνθετες ανω-
μαλίες, η γενετική βάση της οστεοπόρωσης είναι 
δύσκολο να αναγνωριστεί. Παρόλα αυτά αρκετές 
προσεγγίσεις έχουν διενεργηθεί κατά τις προηγού-
μενες δεκαετίες για να αναγνωρίσει κανείς γονίδια 
υποψήφια για ευθραυστότητα οστών, περιλαμβά-
νοντας τη μελέτη σπάνιων μονογονιδιακών συν-
δρόμων με εντυπωσιακούς οστικούς φαινότυπους 
(π.χ. ατελής οστεογένεση και οστεοπέτρωση), η 
ανάλυση ατόμων ή οικογενειών με ακραίους οστε-
οπορωτικούς φαινότυπους (π.χ. ιδιοπαθής εφηβική 
και σχετιζόμενη με την εγκυμοσύνη οστεοπόρωση) 
και μελέτες που συσχετίζονται ευρέως με το γε-
νετικό κώδικα σε μεγάλους πληθυσμούς (GWAS 
-genome-wide association studies). Οι μελέτες 
αυτές έχουν αυξήσει την κατανόηση των μοριακών 
μηχανισμών πίσω από την οστική ανακατασκευή 
που γρήγορα μεταφράζεται στην ανάπτυξη καινο-
τόμων θεραπευτικών στρατηγικών με παράδειγμα 
τις ιστορίες της καθεψίνης Κ (cathepsin K- CTSK) 
και της σκληροστίνης (sclerostin-SOST). Πρόσθε-
τες βιολογικές αποδείξεις για την εμπλοκή στη 

φυσιολογία του οστού ακόμη απουσιάζουν για αρ-
κετά υποψήφια γονίδια που προκύπτουν από τις 
μελέτες GWAS, ανοίγοντας μια νέα ευκαιρία για 
την αποκάλυψη νέων μηχανισμών που ρυθμίζουν 
την οστική δύναμη, ειδικά με την παρουσία υψηλής 
διεκπεραιωτικής ικανότητας γονιδιακών τεχνολο-
γιών. Πέντε γονίδια αναγνωρίστηκαν που συσχετί-
ζονται με την οστεοπόρωση: OPG, RANKL, LRP5, 
ESR1 και ZBTB40 (Rocha-Braz Manuela et al, 
2016). Η οστεοπροτεγερίνη (OPG) και το RANKL 
ρυθμίζουν τη διαφοροποίηση και την ενεργοποίη-
ση των οστεοκλαστών το LRP5 είναι κρίσιμος δι-
αμεσολαβητής στο μονοπάτι Wnt υποδεικνύοντας 
τον οστικό σχηματισμό. ESR1 κωδικοποιεί τους 
ανιχνευτές των οιστρογόνων, έχει από καιρό θε-
ωρηθεί υποψήφιο γονίδιο για την οστεοπόρωση, 
βασισμένοι σε προηγούμενες συσχετιστικές μελέ-
τες και στον κυρίαρχο φυσιολογικό ρόλο των οι-
στρογόνων στην οστική ανακατασκευή. Τέλος, ο 
βιολογικός ρόλος του γονιδίου ZBTB40 στην υγεία 
ανθρώπων ή ζώων  είναι σε μεγάλο βαθμό άγνω-
στος. Τρέχοντες περιορισμοί στην κατανόηση της 
γενετικής συνεισφοράς της οστεοπόρωσης, όπως 
μη αναγνωρισμένοι γενετικοί τροποποιητές μπορεί 
να ξεπεραστούν στο άμεσο μέλλον με καλύτερους 
γονοτυπικούς και φαινοτυπικούς  χαρακτηρισμούς 
μεγάλων πληθυσμών και τη λεπτομερή μελέτη 
υποψήφιων γονιδίων σε άτομα με αξιοσημείωτο 
φαινότυπο.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ενώ έχει προχωρήσει η σκέψη μας αναφορικά 

με την ευθραυστότητα των οστών, κατανοώντας 
ότι οι μετρήσεις της οστικής πυκνότητας εξηγούν 
λιγότερο από το 50% των περιπτώσεων του κα-
θορισμού του καταγματικού κινδύνου, πρέπει να 
υιοθετήσουμε μέτρα που λαμβάνουν υπόψη την 
ελαττωματική οστική ποιότητα. Το πρόβλημα της 
μέτρησης της οστικής ποιότητας έχει γίνει ακόμη 
πιο σημαντικό δεδομένου ότι απεγνωσμένα χρει-
αζόμαστε κλινικά υποκατάστατα καταγμάτων για 
να δοκιμάσουμε και να αναπτύξουμε καινούργια 
φάρμακα που μειώνουν τον καταγματικό κίνδυνο 
σε ασθενείς με οστεοπόρωση. Η οστική ποιότητα 
μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένας γενικός όρος 
που περιγράφει μια ομάδα χαρακτηριστικών που 
επηρεάζουν την οστική αντοχή και εξηγεί τις αλ-
ληλοσυσχετίσεις αυτών των χαρακτηριστικών Η 
οστική δύναμη εξαρτάται από τις δομικές και υλι-
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κές ιδιότητες του οστού, που και οι δύο επηρεάζο-
νται από το ρυθμό του οστικού μεταβολισμού. Δεν 
αντιπροσωπεύονται όλοι οι καθοριστικοί παράγο-
ντες της οστικής δύναμης από τις μετρήσεις της 
οστικής πυκνότητας. Μεγαλύτερη κατανόηση της 
έννοιας της οστικής ποιότητας θα βοηθήσει τελικά 
στο να βελτιωθεί ο προσδιορισμός του καταγματι-
κού κινδύνου και η παρακολούθηση ασθενών που 
λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή για οστεοπόρωση. 
Το οστούν είναι ένα σύνθετο υλικό και η ακεραι-
ότητα κάθε συστατικού συνεισφέρει στην οστική 
δύναμη. Από το μέγεθος του οστού στο επίπεδο 
των μορίων του κολλαγόνου και των μεταλλικών 
κρυστάλλων, κάθε τροποποίηση αυτών των καθο-
ριστικών παραγόντων επηρεάζει την οστική δύνα-
μη (Recker RR, 2007, Cummings SR et al, 2002). 
Η ικανότητα του οστού να αντιστέκεται στην ανε-
πάρκεια εξαρτάται από την ικανότητα των υλικών 
και δομικών ιδιοτήτων να απορροφούν ενέργεια 
που επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης 

και να την απελευθερώνουν με την αποφόρτιση, 
Η σχετική συνεισφορά κάθε καθοριστικού παράγο-
ντα στα περιστατικά των καταγμάτων παραμένει 
άγνωστη, αλλά η μελέτη της νόσου παρέχει οδούς 
να αναγνωρίσει και να ανακαλύψει κανείς την πα-
θογένεια αυτών των ελαττωμάτων. Το επίπεδο της 
οστικής ανακατασκευής επηρεάζει την πυκνότητα 
του μεταλλικού ιστού και τους διασταυρούμενους 
δεσμούς του κολλαγόνου παράγοντας δομικές 
ανωμαλίες ,όπως ενεργοποίηση στρες ενώ μια 
ανισορροπία  στον όγκο του οστού που απορρο-
φάται και σχηματίζεται θέτει σε κίνδυνο τη δομή 
του οστού. 

Μια καλύτερη κατανόηση της σχετικής σπου-
δαιότητας των διαφορετικών καθοριστικών πα-
ραγόντων της οστικής ποιότητας στον καθορισμό 
της σκελετικής δύναμης και ευθραυστότητας θα 
βελτιώσει την κατανόηση της παθογένειας της ευ-
θραυστότητας των οστών στα μεταβολικά νοσήμα-
τα των οστών.
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