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Περίληψη

Η πρόοδος στη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο είχε σαν 
αποτέλεσμα σημαντικές μεταβολές στην επιβίωσή τους. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα οι ερευνητικές μας προσπάθειες να εστιάζονται 
όλο και περισσότερο στην ταυτοποίηση και βελτίωση της απώτε-
ρης τοξικότητας των θεραπειών στους επιβιώσαντες από τη νόσο. 
Μια τέτοιας μορφής τοξικότητα είναι η αυξημένη οστική απορρό-
φηση, την οποία συναντάμε σε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Η κύρια αιτία εμφάνισης οστεοπενίας στους θεραπευόμενους 
καρκινοπαθείς είναι ο υπογοναδισμός που προκαλείται από τη χη-
μειοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία ή τη χει-
ρουργική εκτομή των γονάδων.

Η επιλογή της κατάλληλης φαρμακευτικής θεραπείας για την 
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στους καρκινοπαθείς εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως τα αποτελέσματα των κλινικών 
μελετών, η ανοχή της θεραπείας, οι αντενδείξεις, η διαθεσιμότητα, 
το κόστος, καθώς επίσης η ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επι-
βίωσης (Berruti et al, 2002).

Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν διφωσφονικά, SERMs ή 
ορμονοθεραπεία, όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Η αγωγή πρέ-
πει πάντα να είναι προσαρμοσμένη στα δεδομένα κάθε ασθενούς, 
διότι δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα σχήματα και δοσολογία.
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1. Εισαγωγή

Η σαφής πρόοδος των τελευταίων ετών τόσο 
στις διαγνωστικές τεχνικές, όσο και στη θεραπευ-
τική στρατηγική κατά του καρκίνου έχουν βελτι-
ώσει τους χρόνους επιβίωσης (Mincey et al, 2000, 
Pfeilschifter and Diel, 2000). Σήμερα, υπάρχει 
ένας μεγάλος αριθμός πολυθεραπευμένων ασθε-
νών με καρκίνο, πολλοί από τους οποίους βρί-
σκονται σε αυξημένο κίνδυνο για οστική βλάβη, 
οφειλόμενη τόσο στη νόσο και τις θεραπείες της, 
όσο και τις οστικές μεταστάσεις. Η οστική νόσος 
στους καρκινοπαθείς αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σο-
βαρό και αυξανόμενο πρόβλημα, δύσκολο στην 
αντιμετώπισή του. Η καταστροφή της οστικής 
μάζας μπορεί να γίνει εμφανής ταχύτατα μετά τη 
θεραπεία, όπως όταν χρησιμοποιούνται μεγάλες 
δόσεις κορτικοστεροειδών ή μετά από πολλά έτη 
(Παζαΐτου-Παναγιώτου, 2007). 

Τα κατάγματα στους καρκινοπαθείς προκα-
λούνται με ελάχιστο τραυματισμό και επηρεάζουν 
σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Συνήθως δεν 
αναφέρονται κλινικά συμπτώματα ως την εμφά-
νιση παθολογικών καταγμάτων που σε μερικές 
περιπτώσεις μπορεί να είναι πολλαπλά (Gandhi 
et al, 2003). Εντοπίζονται συνήθως στην κερκί-
δα, τη σπονδυλική στήλη και το μηριαίο οστούν 
(Follin, 2003). Το κλειδί για τη μείωση της επί-
πτωσης των καταγμάτων σε ασθενείς με οστική 
καρκινική νόσο, βρίσκεται στη γνώση και στην 
κατανόηση του προβλήματος.

2.  Μηχανισμοί απώλειας οστικής μάζας στους 
καρκινοπαθείς

   

Η οστική απώλεια και τα κατάγματα στους 
καρκινοπαθείς σχετίζονται αφενός με τον ίδιο τον 
καρκίνο σαν νόσο (αύξηση της οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας) και αφετέρου με τις αντικαρ-
κινικές θεραπείες. Κύρια αιτία εμφάνισης οστεο-
πόρωσης στους θεραπευόμενους καρκινοπαθείς 
είναι ο υπογοναδισμός που προκαλείται από τη 
χημειοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία, την ακτι-
νοθεραπεία ή τη χειρουργική εκτομή των γονά-

δων. Άλλοι μηχανισμοί είναι οι άμεσες ή έμμεσες 
επιπτώσεις της νόσου στον οστικό μεταβολισμό, 
η ακινησία, η ελαττωμένη πρόσληψη ασβεστί-
ου και βιταμίνης D (Hershman and Narayanan, 
2004).

Η μέτρηση των δεικτών του οστικού μεταβο-
λισμού σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους, χωρίς 
οστικές μεταστάσεις, έδειξε αυξημένη απορρόφη-
ση οστού. Τα καρκινικά κύτταρα παράγουν ου-
σίες, όπως PTH-rP, IL-6 και αυξητικούς παράγο-
ντες, που διεγείρουν τους ώριμους οστεοκλάστες 
ή στρατολογούν οστεοκλάστες από πρόδρομες 
μορφές με αποτέλεσμα γενικευμένη οστική απορ-
ρόφηση. 

Χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, όπως η με-
θοτρεξάτη, η κυκλοφωσφαμίδη, η ιφωσφαμίδη 
και η δοξορουμπικίνη μπορούν να επιδράσουν 
άμεσα στον οστικό μεταβολισμό (Pfeilschifter 
and Diel, 2000).

Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η μεθο-
τρεξάτη αυξάνει την οστική απορρόφηση, οδηγώ-
ντας σε αυξημένη απώλεια οστικής μάζας (May et 
al, 1994, Wheeler et al, 1995). Ο μηχανισμός με 
τον οποίο αυξάνεται η παραγωγή οστεοκλαστών 
είναι άγνωστος, αλλά ο μηχανισμός της μείωσης 
της παραγωγής οστεοβλαστών εντοπίζεται στη 
μείωση της σύνθεσης του DNA (Wheeler et al, 
1995). Επίσης η μεθοτρεξάτη ασκεί βλαπτική επί-
δραση στην επιμετάλλωση του νεοσχηματισθέ-
ντος οστού (Pfeilschifter and Diel, 2000).

H κυκλοφωσφαμίδη επιδρά άμεσα, εμποδί-
ζοντας την κυτταρική διέγερση των πρόδρομων 
οστεοβλαστών και οστεοκλαστών, μειώνοντας 
έτσι τον αριθμό των οστεοκλαστών και οστεο-
βλαστών στην οστική επιφάνεια (Wang and Shih, 
1986).

Η ιφωσφαμίδη έχει διαφορετικό μηχανισμό 
δράσης. Η νεφροτοξικότητα που προκαλεί σε 
υψηλές δόσεις ή σε συνδυασμό με πλατίνα οδηγεί 
σε υποφωσφαταιμία που με τη σειρά της εμποδίζει 
τη σωστή επιμετάλλωση του οστού (Pfeilschifter 
and Diel, 2000). In vitro μελέτες απέδειξαν ότι 
η δοξορουμπικίνη εμποδίζει τον πολλαπλασια-
σμό και τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών 
και μειώνει επιλεκτικά τον οστικό σχηματισμό, 
τροποποιώντας την αλληλεπίδραση της παρα-
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θορμόνης με τους υποδοχείς των οστεοβλαστών 
(Glackin et al, 1992).

Άλλα φάρμακα που συνήθως χρησιμοποιού-
νται στην αντινεοπλασματική θεραπεία , όπως 
τα γλυκοκορτικοειδή, η κυκλοσπορίνη και η 
L-θυροξίνη επιδρούν επίσης στον οστικό μεταβο-
λισμό.

Σχήματα χορήγησης υψηλής δόσης χημειοθε-
ραπείας που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταμό-
σχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι 
επίσης τοξικά στα πρόδρομα οστικά κύτταρα με 
δοσοεξαρτώμενη σχέση. Την ίδια επίδραση έχουν 
και η ακτινοθεραπεία, τα κορτικοειδή, οι κυτοκί-
νες και τα λοιπά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις αυ-
τές.

Ασθενείς με γαστρικό καρκίνο πρώιμου σταδί-
ου που έχουν υποβληθεί σε γαστρεκτομή κινδυ-
νεύουν επίσης από απώλεια οστικής μάζας. Γενικά 
αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν υπασβεστιαιμία και 
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, γιατί συνήθως κα-
ταναλώνουν λιγότερη τροφή και η απορρόφηση 
διαταράσσεται από επιπλοκές της εγχείρησης, 
όπως η διάρροια. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να 
λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου και βιτα-
μίνης D και να παρακολουθούνται τακτικά για 
πιθανή οστεοπενία και οστεοπόρωση (Αμαραντί-
δης και συν, 2008).

3. Καρκίνος του μαστού

Η ίδια η νόσος έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται 
με διαταραχή του οστικού μεταβολισμού (Kanis 
et al, 1999). Φαίνεται ότι η αυξημένη απορρό-
φηση που ανευρέθηκε σε υγιή οστά γυναικών με 
καρκίνο του μαστού ίσως οφείλεται στην έκκρι-
ση του PTHrP, το οποίο συχνά είναι αυξημένο σε 
κύτταρα καρκίνου του μαστού.

Η επίδραση της χημειοθεραπείας στην ορμο-
νική παραγωγή των γονάδων είναι η συχνότερη 
αιτία εμφάνισης οστεοπενίας σε προεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Ασθενείς 
που λαμβάνουν χημειοθεραπευτικά σχήματα με 
κυκλοφωσφαμίδη ή δοξορουμπικίνη με κυκλο-
φωσφαμίδη έχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης υπο-

γοναδισμού λόγω της επίδρασης του φαρμάκου 
στις ωοθήκες, οδηγώντας σε πρόωρη εμμηνόπαυ-
ση (Ramaswamy and Shapiro, 2003).

Η συχνότητα εμφάνισης οστεοπενίας στον 
καρκίνο του μαστού είναι άγνωστη. Σε αυτές τις 
ασθενείς η απώλεια οστικής μάζας εξαρτάται από 
το είδος της θεραπείας και το επίπεδο της ωο-
θηκικής λειτουργίας (Eastell et al, 2002, Howell, 
2003, Shapiro et al, 2001, Vehmanen et al, 2001). 
Ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία 
και βιώνουν εμμηνόπαυση εμφανίζουν ταχεία και 
κλινικά πολύ σημαντική μείωση της BMD της 
σπονδυλικής στήλης (4-7%) και του μηριαίου 
οστού (2%) μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη της 
χημειοθεραπείας, σε αντίθεση με τις ασθενείς με 
διασφάλιση της ωοθηκικής λειτουργίας (Shapiro 
et al, 2001). 

H ταμοξιφαίνη, ένας εκλεκτικός τροποποι-
ητής των οιστρογονικών υποδοχέων (SERM), 
απεδείχθη ότι επιδρά στον οστικό μεταβολισμό 
ανάλογα με την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση της 
ασθενούς. Ενώ είναι γνωστό ότι δρα ως αγωνι-
στής στο ενδομήτριο και ανταγωνιστής στον 
μαζικό αδένα, ο ακριβής μηχανισμός δράσης εί-
ναι άγνωστος. Φαίνεται όμως ότι στις προεμμη-
νοπαυσιακές γυναίκες δρα ως ανταγωνιστής των 
οιστρογόνων, ενώ στις μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες με χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων ίσως δρα 
ως επαγωγέας των οιστρογόνων. Δηλαδή, η τα-
μοξιφαίνη επιτείνει την οστική απώλεια στις προ-
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ενώ τα αποτελέσμα-
τα μελετών στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
δείχνουν μείωση της απώλειας, αυξάνοντας τη 
BMD κατά 2,4% σε ένα χρόνο (Love et al, 1992). 
Μειώνει επίσης την οστική απώλεια περίπου 
κατά 50% στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού 
που υποβάλλονται σε πρώιμη εμμηνόπαυση ως 
αποτέλεσμα συμπληρωματικής χημειοθεραπείας 
(Delmas et al, 1998).

Οι αναστολείς της αρωματάσης, όπως η ανα-
στραζόλη, η λετροζόλη και η εξεμεστάνη, επι-
δρούν στον οστικό μεταβολισμό, μειώνοντας τη 
δράση της αρωματάσης και αναστέλλοντας τη 
μετατροπή των επινεφριδιακών ανδρογόνων σε 
οιστρογόνα, μειώνοντας έτσι τα κυκλοφορούντα 
επίπεδά τους (Ramaswamy and Shapiro, 2003). 



Η χορήγηση δηλαδή των αναστολέων της αρω-
ματάσης προκαλεί ταχύτατη και σχεδόν πλήρη 
καταστολή εντός 6 περίπου εβδομάδων που συ-
νεχίζεται για όλο το διάστημα της αγωγής. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα ταχύτερη οστική απώλεια 
από αυτή υγιών μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, 
αναφερόμενη 2-5% ανά έτος. Δεδομένου ότι η 
γρήγορη οστική απώλεια αυξάνει τον κίνδυνο 
κατάγματος διά βίου και δεδομένου ότι τα περισ-
σότερα κατάγματα συμβαίνουν σε οστεοπενικές 
γυναίκες φαίνεται λογική η συγχορήγηση αντιο-
στεοκαταβολικής αγωγής τόσο κατά τη διακοπή 
της ταμοξιφαίνης αλλά πολύ περισότερο κατά 
την έναρξη αναστολέων της αρωματάσης (Perez 
and Weilbaecher, 2006, Παπακίτσου, 2010).

Τα αποτελέσματα μελέτης της Austrian Breast 
and Colorectal Cancer Study Group Trial με αντι-
κείμενο τα σκελετικά αποτελέσματα του ζολεν-
δρονικού οξέος σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με καρκίνο του μαστού που λαμβάνουν συμπλη-
ρωματική θεραπεία με γοσερελίνη και αναστρα-
ζόλη ή ταμοξιφαίνη, δείχνουν αποτελεσματικότη-
τα σε αυτή την ομάδα των ασθενών (Gnant et al, 
2002). Μετά από 6 μήνες αγωγής οι ασθενείς που 
λαμβάνουν ζολενδρονικό οξύ (4mg ενδοφλεβίως 
κάθε 6 μήνες) διαφυλάσσουν την οστική πυκνό-
τητα BMD στην ΟΜΣΣ.

Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης 
Z-FAST, στην οποία χορηγήθηκε ζολενδρονικό 
οξύ σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκί-
νο του μαστού που ελάμβαναν λετροζόλη και οι 
οποίες εμφάνισαν δραστική μείωση της οστικής 
απώλειας (Brufsky et al, 2007).

Μέχρι σήμερα κανένα από τα διφωσφονικά 
δεν έχει επίσημη ένδειξη την αντιμετώπιση της 
οστικής απώλειας που σχετίζεται με τους αναστο-
λείς της αρωματάσης. Πάντως, όλο και περισσό-
τερα δεδομένα κλινικών μελετών υποστηρίζουν 
τη χορήγηση από του στόματος ριζενδρονάτης- 
Van Londen, et al, 2010, ιβανδρονάτης- Lester 
et al, 2008) ή ενδοφλέβια ζολενδρονικού οξέος 
για την πρόληψη της οστικής απώλειας από τους 
αναστολείς της αρωματάσης. 

Ωστόσο, τα δεδομένα γύρω από την αντι-
καταγματική δράση της σύγχρονης χορήγησης 
διφωσφονικών με αναστολείς της αρωματάσης 

είναι πτωχά (Valachis et al, 2009), ώστε προς το 
παρόν να θεωρείται τεκμηριωμένη η χορήγησή 
τους μόνο σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο κα-
τάγματος, όπως στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεο-
πόρωση.

Προβληματισμό προκαλεί η εμφάνιση και εξέ-
λιξη οστικών μεταστάσεων σε ασθενείς με καρ-
κίνο του μαστού. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι οι 
αυξητικοί παράγοντες και οι κυτοκίνες που απε-
λευθερώνονται κατά την οστική απορρόφηση, 
ελκύουν νεοπλασματικά κύτταρα στην οστική 
επιφάνεια, διευκολύνοντας την ανάπτυξή τους. 
Γι’αυτό μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι η έγκαι-
ρη αντιμετώπιση της οστικής απορρόφησης μειώ-
νει τον κίνδυνο εμφάνισης οστικών μεταστάσεων 
(Coleman, 2001).

Συγκεκριμένα, σε γυναίκες με καρκίνο μαστού 
και κλινικά έκδηλες οστικές μεταστάσεις, τα δι-
φωσφονικά παράλληλα με την αντιοιστρογονική 
θεραπεία ή χημειοθεραπεία, μειώνουν τον κίνδυ-
νο επιπλοκών από το σκελετό και επιμηκύνουν το 
χρόνο μέχρι την εμφάνιση της επιπλοκής. Ειδικά 
η χορήγηση 4mg ζολενδρονάτης κάθε 3-4 εβδο-
μάδες επί ένα έτος (συνολικά 48-68mg) μειώνει 
τον πόνο, τον κίνδυνο υπερασβεστιαιμίας, κατάγ-
ματος μακρού οστού ή σπονδυλικών καταγμάτων 
με συμπίεση του νωτιαίου μυελού κατά 41% και 
φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματική από άλλα 
ενδοφλέβια ή από του στόματος διφωσφονικά 
(Body, 2006).Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με 
το πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να χορηγείται 
η ζολενδρονάτη. Ωστόσο δε σταματά όσο οι επι-
πλοκές από το σκελετό συνεχίζονται.

Αντένδειξη συνέχισης της αγωγής είναι η εμ-
φάνιση νεφρικής ανεπάρκειας. Η νεφρική ανε-
πάρκεια είναι η κυριότερη παρενέργεια που σχε-
τίζεται με την παρατεταμένη χορήγηση ζολεν-
δρονάτης σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις και 
καρκίνο του μαστού.

Από βιοχημική άποψη ο έλεγχος του ασβεστί-
ου για υπερασβεστιαιμία κακοήθειας ή υπασβε-
στιαιμία λόγω αγωγής στοχεύει στη ρύθμιση του 
ασβεστίου του ορού. Τα επίπεδα 1,25(ΟΗ)2D και 
PTH ποικίλλουν σε ασθενείς με καρκίνο υπό δι-
φωσφονικά. Το ΝΤΧ (N –τελικό τελοπεπτίδιο)εί-
ναι προγνωστικός παράγοντας για νέες σκελετι-
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κές επιπλοκές με ή χωρίς αγωγή με διφωσφονικά. 
Η χορήγηση ζολενδρονάτης σε μεγάλες δόσεις 
επηρεάζει τη νεφρική λειτουργία και απαιτείται 
παρακολούθηση της κάθαρσης κρεατινίνης. Η 
ανάγκη τροποποίησης της χημειοθεραπείας θα 
κριθεί από μετρήσιμες μεταστάσεις σε απεικονι-
στικές μεθόδους (Παπακίτσου, 2007).

Συμπερασματικά, οι τρέχουσες οδηγίες για 
την αντιμετώπιση της οστικής νόσου που σχε-
τίζεται με τη συμπληρωματική θεραπεία του Ca 
μαστού, υποδεικνύουν την υποχρεωτική μέτρη-
ση οστικής πυκνότητας σε όλες τις ασθενείς και 
την επιλεκτική χορήγηση αντιοστεοκαταβολικής 
αγωγής σε αυτές που έχουν οστική πυκνότητα μι-
κρότερη των 2,5SD (T-score) ή άλλους παράγο-
ντες κινδύνου.

Συγκεκριμένα, η American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) καθόρισε τις κατευθυντήριες 
οδηγίες για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού 
(Hilner et al, 2004). Σύμφωνα με αυτές, οι ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου πρέπει να εξετάζονται για 
τα επίπεδα της BMD. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υπό θεραπεία 
και πρώιμη εμμηνόπαυση, οι μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες που λαμβάνουν αναστολείς αρωμα-
τάσης, γυναίκες μεγαλύτερες των 65 ετών και γυ-
ναίκες μεταξύ 60-64 ετών με κίνδυνο για παθολο-
γικά κατάγματα. Οι συνιστώμενες θεραπείες πε-
ριλαμβάνουν αλενδρονάτη και ζολενδρονικό οξύ. 
Η ραλοξιφαίνη μπορεί να χορηγηθεί αλλά όχι σε 
γυναίκες που λαμβάνουν αναστολείς της αρωμα-
τάσης ή έχουν προηγουμένως λάβει ταμοξιφαίνη. 
Ασθενείς υψηλού κινδύνου αλλά με φυσιολογική 
BMD δεν χρειάζεται να λαμβάνουν θεραπεία.

4. Καρκίνος του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη, ο πιο συχνός καρκί-
νος στους άνδρες, αντιμετωπίζεται με αντιανδρο-
γονικές θεραπείες, είτε χειρουργικές είτε χορηγώ-
ντας GnRH ανάλογα μακράς διαρκείας (γοσερε-
λίνη, τριπτορελίνη) με ή χωρίς αντιανδρογόνα, 
όπως η φλουταμίδη. Κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας, τα κυκλοφορούντα επίπεδα της τεστοστε-
ρόνης και των οιστρογόνων που δημιουργούνται 

από τα ανδρογόνα με τη δράση της αρωματά-
σης μειώνονται σημαντικά σε λιγότερο από 95% 
και 80%, αντίστοιχα. Ο ακριβής μηχανισμός που 
ο υπογοναδισμός αυτός επιδρά αρνητικά στον 
οστικό μεταβολισμό είναι άγνωστος (Chen et al, 
2002). Οι ερευνητές πλέον επικεντρώνονται κυ-
ρίως στα επίπεδα των οιστρογόνων και όχι τόσο 
στην τεστοστερόνη (Leder et a, 2003).

Εάν η θεραπεία με GnRH ανάλογα για την 
αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη συνεχίζε-
ται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνεται ο 
κίνδυνος για οστεοπόρωση και οστεοπορωτικά 
κατάγματα, σε ποσοστό που μετά από 6ετή χο-
ρήγηση προσεγγίζει το 45% αυτών που παρουσι-
άζουν κάποιο κάταγμα (Higano, 2004, Smith et al, 
2005).

Τα αποτελέσματα αρκετών μελετών έδειξαν 
ότι όλες οι μορφές αντιανδρογονικής θεραπεί-
ας, συμπεριλαμβανομένης και της ορχεκτομής, η 
GnRH θεραπεία και ο συνδυασμός ανδρογονικού 
αποκλεισμού προκαλούν μείωση της BMD κατά 
9,6% ετησίως, πολύ περισσότερο δηλαδή από 
τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (Berruti et al, 
2002, Higano et al, 2003). 

Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης 
που ερευνά τη χορήγηση ανδρογονικού αποκλει-
σμού δείχνουν ότι η απώλεια αυτή είναι αναστρέ-
ψιμη μετά τη διακοπή της θεραπείας (Higano et 
al, 2003). Σε αυτή τη μελέτη 37 ασθενείς με μη 
μεταστατικό καρκίνο προστάτη έλαβαν για 9 μή-
νες λεπρολίδη και φλουταμίδη, ακολουθούμενη 
από διάστημα διακοπής της θεραπείας, κατά την 
οποία παρακολουθούνταν τα επίπεδα PSA. Κατά 
τη διάρκεια των 9 μηνών που έλαβαν αντιαν-
δρογονικές θεραπείες, η BMD στους οσφυϊκούς 
σπονδύλους και στην κεφαλή του μηριαίου οστού 
μειώθηκε κατά 4% και 1,1% αντίστοιχα. Κατά τη 
διάρκεια του πρώτου διαστήματος διακοπής της 
θεραπείας, η απώλεια οστικής μάζας μειώθηκε 
στους σπονδύλους, σε αντίθεση με το μηριαίο 
οστούν που παρέμεινε σταθερή.

Αν και δεν έχουν διενεργηθεί πολλές μελέτες 
αναφορικά με τη συχνότητα των παθολογικών 
καταγμάτων στους ασθενείς με καρκίνο του προ-
στάτη, τα αποτελέσματα αναδρομικών μελετών 
δείχνουν ότι έχουν υψηλότερη συχνότητα πα-
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θολογικών καταγμάτων σε σχέση με τους υγι-
είς συνομηλίκους τους ή αυτούς με καρκίνο του 
προστάτη που δεν έλαβαν αντιανδρογονικές 
θεραπείες. Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος κατάγματος 
αυξάνει σε σχέση με τη διάρκεια της θεραπείας 
(Oefelein et al, 2001).

Η χρήση τεστοστερόνης αντενδείκνυται στον 
καρκίνο του προστάτη. Όμως, η χρήση οιστρογό-
νων σε άνδρα με χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων 
είναι αποδεκτή (Taxel et al, 2002). 

H χρήση ραλοξιφαίνης φαίνεται να είναι απο-
τελεσματική σε ασθενείς με προστατικό καρκίνο 
που λαμβάνουν GnRH θεραπεία (Smith et al, 
2004).

H αποτελεσματικότητα της παμιδρονάτης 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση οστικής απώ-
λειας σε θεραπευόμενους καρκινοπαθείς έχει δι-
ερευνηθεί σε αρκετές μελέτες σε αρκετές μελέτες 
ασθενών με καρκίνο του προστάτη (Diamond et 
al, 2001).

Η αποτελεσματικότητα του ζολεδρονικού 
οξέος δοκιμάστηκε σε ασθενείς με καρκίνο του 
προστάτη που λαμβάνουν ορμονοθεραπεία (4mg 
ανά 3 μήνες για ένα έτος) σε μεγάλη τυχαιοποι-
ημένη μελέτη. Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
της BMD στη σπονδυλική στήλη και τον τροχα-
ντήρα (5,6% συγκριτικά με 2,2% στην ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου). Χαρακτηριστικό είναι ότι 
δεν παρατηρήθηκαν συμπωματικά παθολογικά 
κατάγματα (Smith et al,2003).

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
(Diamond et al, 2004) και τον θεραπευτικό αλ-
γόριθμο (Bae and Stein, 2004) οι ασθενείς με 
καρκίνο του προστάτη με την έναρξη της αγωγής 
με GnRH ανάλογα πρέπει να ελεγχθούν με μέ-
τρηση οστικής μάζας ισχίου με τη μέθοδο DXA 
και NTX ορού και ανάλογα με την κατηγοριο-
ποίηση να ορισθεί η περαιτέρω παρακολούθη-
ση ή και πιθανή θεραπεία. Θα πρέπει επίσης να 
συστηθεί χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης 
D (Bae and Stein, 2004) και να δοθούν οδηγίες 
για διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, 
σωματική άσκηση και διακοπή καπνίσματος (αν 
υφίσταται). Σε ασθενείς με καρκίνο του προστά-
τη με οστεοπενία, χαμηλά επίπεδα ασβεστίου και 
βιταμίνης D που συνεχίζουν θεραπεία με GnRH 

ανάλογα, προτείνεται θεραπεία με ζολενδρονικό 
οξύ 4mgr ανά 3μηνο για την πρόληψη οστικών 
μεταστάσεων. Πάντως το ζολεδρονικό οξύ δεν 
έχει επίσημη ένδειξη για πρόληψη οστικών μετα-
στάσεων παρά μόνο συστάσεις για τη χορήγησή 
του. Σύμφωνα με τον Smith και συνεργάτες του 
η χορήγηση ζολενδρονικού οξέος τόσο σε δόση 
4mg ετησίως εφάπαξ (Michaelson et al, 2007) όσο 
και σε δόση 4mg ανά τρίμηνο (Smith et al, 2003) 
έχουν δείξει αύξηση της οστικής πυκνότητας και 
στη ΣΣ και στο ολικό ισχίο. Με την αποδοχή του 
θεραπευτικού σχήματος με ζολεδρονικό οξύ 4mgr 
ανά τρίμηνο, το επόμενο ερώτημα που πρέπει να 
διερευνηθεί είναι τι παραπέρα έλεγχο θα συστή-
σουμε πριν την έναρξη θεραπείας.

α/ εργαστηριακό έλεγχο με: 1/ βιοχημικούς 
οστικούς δείκτες (ΝΤΧ-CTX ορού) για τον προσ-
διορισμό της οστεοκλαστικής δραστηριότητας 
και στην προοπτική παρακολούθησης της απο-
τελεσματικότητας της θεραπείας 2/ κρεατινίνη 
ορού- κάθαρση κρεατινίνης. Ο έλεγχος της νε-
φρικής λειτουργίας είναι απολύτως απαραίτητος 
κατά την έναρξη θεραπείας με ζολενδρονικό οξύ. 
Το ζολενδρονικό οξύ δεν συνιστάται σε ασθενείς 
με κάθαρση κρεατινίνης <30ml/min πριν την 
έναρξη της θεραπείας. Μετά την έναρξη της θε-
ραπείας θα πρέπει να υπολογίζεται πριν από κάθε 
δόση η κρεατινίνη ορού. 3/ P και Mg ορού λόγω 
της υποφωσφαταιμίας και σπανιότερα υπομαγνη-
σιαιμίας που μπορεί να προκληθεί.

β/ ακτινογραφίες ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ για έλεγ-
χο καταγμάτων.

γ/ οδοντιατρικός έλεγχος και κατάλληλη προ-
ληπτική οδοντιατρική παρέμβαση για μείωση 
κινδύνου οστεονέκρωσης της γνάθου, όπως συνι-
στάται σε κάθε ενδοφλέβια χορήγηση διφωσφο-
νικού σε ασθενή με καρκίνο. Επιπλέον θα πρέπει 
να δοθεί ίσως προσοχή κατά την κρίση του θε-
ράποντος ιατρού στον καρδιολογικό έλεγχο των 
ασθενών. Σαφώς δεν υπάρχουν στοιχεία σοβαρών 
ανεπιθύμητων ενεργειών από το καρδιαγγειακό 
σε μελέτες χορήγησης ζολεδρονικό οξύ. Επειδή 
όμως στη μελέτη ΗΟΡΙΖΟΝ υπήρξε αρχικά αυ-
ξημένη επίπτωση αρρυθμιών και ειδικά κολπικής 
μαρμαρυγής που δεν τεκμηριώθηκε βέβαια περαι-
τέρω, θα πρέπει ίσως μέχρι την αξιολόγηση νεότε-
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ρων και περισσότερων δεδομένων να υπάρχει μία 
στοιχειώδης εγρήγορση γύρω από το καρδιολογι-
κό προφίλ του ασθενούς στον οποίο θα χορηγη-
θεί ζολεδρονικό οξύ (Black et al, 2007).

Στο ερώτημα αν ο ασθενής μπορεί να ξεκινήσει 
άμεσα τη θεραπεία με ζολενδρονικό οξύ ή απαιτεί-
ται προηγούμενη διόρθωση των διαταραχών του 
οστικού μεταβολισμού η απάντηση είναι προφα-
νής. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αρχικά δι-
όρθωση των επιπέδων του ασβεστίου ορού λόγω 
της υπασβεστιαιμίας που μπορεί να παρατηρηθεί 
μετά τη χορήγηση του φαρμάκου και ταυτόχρο-
να βέβαια διόρθωση των επιπέδων της βιταμίνης 
D με χορήγηση συμπληρώματος ασβεστίου και 
βιταμίνης D 1000mg και 800IU αντίστοιχα ημε-
ρησίως. Η αποκατάσταση των αποθηκών της βι-
ταμίνης D μπορεί να είναι χρονοβόρα, είναι όμως 
απαραίτητη πριν τη χορήγηση ισχυρού αντιοστε-
οκλαστικού παράγοντα όπως το ζολεδρονικό οξύ 
(Ματσούκα, 2010).

Το ζολεδρονικό οξύ είναι ένα διφωσφονικό 3ης 
γενεάς που ασκεί ανασταλτική δράση στην οστι-
κή απορρόφηση προκαλώντας απώλεια της δρα-
στικότητας ή και κυτταρικό θάνατο των οστεο-
κλαστών με αποτέλεσμα μείωση του ρυθμού της 
ανακατασκευής και παράταση του χρόνου της 
δευτερογενούς επιμετάλλωσης. Ως αποτέλεσμα, 
το ζολεδρονικό οξύ αυξάνει την οστική πυκνότη-
τα και μειώνει τον κίνδυνο κατάγματος.

Αντικείμενο έντονης συζήτησης τα τελευταία 
χρόνια αποτελεί το κατά πόσο η πιθανή υπέρμε-
τρη καταστολή της οστικής εναλλαγής που προ-
καλούν τα διφωσφονικά μπορεί να οδηγήσει σε 
διαταραχή της οστικής ανακατασκευής σε τέτοιο 
βαθμό που να επηρεασθεί αρνητικά η φυσιολο-
γική ανανέωση του οστού και τελικά να υπάρξει 
μείωσης της οστικής αντοχής, ευθραυστότητα και 
κατάγματα. 

Οι περισσότερες αναφορές έχουν γίνει για την 
αλενδρονάτη τα ερωτήματα όμως αγγίζουν όλα 
τα διφωσφονικά, ειδικά στη μακροχρόνια λήψη 
τους. Όσον αφορά το ζολεδρονικό οξύ στοιχεία 
υπάρχουν μόνο για τη δόση των 5mgr ετησίως 
για 3 χρόνια. Σε μια υπομελέτη της HORIZON 
(Recker et al, 2008) πραγματοποιήθηκε διαλα-
γόνιος βιοψία οστού σε 152 ασθενείς όπου τα 

δείγματα από τους ασθενείς που λάμβαναν ζο-
λεδρονικό οξύ έδειξαν μεγαλύτερο όγκο δοκιδώ-
δους (σπογγώδους) οστού, μεγαλύτερο αριθμό 
δοκίδων και μικρότερα κενά μεταξύ των δοκίδων 
σε σύγκριση με τα δείγματα του εικονικού φαρ-
μάκου. Τα ευρήματα συνηγορούν στο ότι το ζο-
λεδρονικό οξύ δεν προκαλεί υπερβολική μείωση 
της οστικής εναλλαγής και διαταραχές της μικρο-
αρχιτεκτονικής του οστού.

Συμπερασματικά, δεν υπάρχουν κατευθυντή-
ριες οδηγίες για τον καρκίνο του προστάτη, αλλά 
οι ειδικοί ογκολόγοι έχουν σχεδιάσει έναν αλγό-
ριθμο σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι ασθενείς που 
λαμβάνουν ορμονοθεραπεία θα πρέπει να ελέγ-
χουν την BMD. Οι προτεινόμενες θεραπείες είναι 
η αλενδρονάτη, η παμιδρονάτη και το ζολεδρονι-
κό οξύ (Diamond et al, 2004).

5. Μυελοϋπερπλαστικά καί δρεπανοκυτταρικά
      σύνδρομα

Η υδροξυουρία (υδροξυκαρβαμίδη) είναι κυτ-
ταροστατικό φάρμακο, αναστολέας της ριβονου-
κλεοτιδικής ρεδουκτάσης, που προκαλεί διακοπή 
του κυτταρικού κύκλου στη φάση S. Χρησιμοποι-
είται σήμερα στη θεραπεία των μυελοϋπερπλα-
στικών συνδρόμων (ιδιοπαθής θρομβοκυττάρω-
ση, ιδιοπαθής πολυερυθραιμία, χρόνια ουδετερο-
φιλική λευχαιμία, πολυκυτταραιμική φάση ιδιο-
παθούς μυελοΐνωσης) αλλά και στη θεραπεία των 
δρεπανοκυτταρικών συνδρόμων για την πρόλη-
ψη των επώδυνων κρίσεων και την αποφυγή των 
χρόνιων επιπλοκών της δρεπάνωσης (Voskaridou 
et al, 2010).

Ωστόσο, η υδροξυουρία δεν έχει ενοχοποιηθεί 
μέχρι σήμερα για επίδραση στον οστικό μεταβο-
λισμό σε ενήλικες ασθενείς, ενώ στα δρεπανοκυτ-
ταρικά σύνδρομα και ιδιαίτερα στη μικροδρεπα-
νοκυτταρική αναιμία φαίνεται να μειώνει τις πι-
θανότητες οστεοπόρωσης καθώς ελαττώνει την 
επέκταση του μυελού των οστών (Τέρπος, 2010).

Η ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία σε αντίθεση 
με την αντιδραστική θρομβοκυττάρωση χαρα-
κτηρίζεται από την απουσία χρόνια φλεγμονής, 
όπως φαίνεται από τα χαμηλά επίπεδα ιντερλευ-
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κίνης-6 και παράγοντα νέκρωσης του όγκου-α 
(TNF-a), με αποτέλεσμα να μην εμφανίζει ιδιαί-
τερα προβλήματα στον οστικό μεταβολισμό και 
να μην έχει συσχετισθεί με αυξημένη οστεοκλα-
στική δραστηριότητα και συνοδό οστική απώλεια 
(Cobankara et al, 2001).

Έτσι τόσο η νόσος όσο και η αγωγή με υδρο-
ξυουρία δε φαίνεται να συσχετίζεται με αυξημέ-
νη οστική αποδόμηση. Ωστόσο, μετρήσαμε μια 
ομάδα κυτταροκινών και βιοχημικών δεικτών του 
οστικού μεταβολισμού στον ορό των ασθενών 
με ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία που βρισκόταν 
σε αγωγή με υδροξυουρία για διάμεσο διάστη-
μα 6 ετών και τους είχαμε φυλαγμένους στους 
-80ºC. Βρήκαμε ότι τόσο οι ασθενείς όσο και η 
ομάδα ελέγχου δε διέφεραν σημαντικά στις τιμές 
στον ορό τους των : συνδέτη του ενεργοποιη-
τή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα-κΒ 
(RANKL), της οστεοπροτεγερίνης (OPG), των 
τελοπεπτιδίων του κολλαγόνου τύπου-Ι (CTX 
και NTX) (άμινο-τελικό-τελοπεπτίδιο) και του 
οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης 
(Cobankara et al, 2001). Φαίνεται λοιπόν ότι η 
ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία και η θεραπεία της 
με υδροξυουρία δε σχετίζεται με αυξημένο οστικό 
μεταβολισμό.

Η υδροξυουρία όμως προκαλεί νεφρική διατα-
ραχή και σαν συνέπεια αυτού δευτεροπαθή υπερ-
παραθυρεοειδισμό με χαμηλές τιμές ασβεστίου 
και βιταμίνης D. Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυ-
ρεοειδισμός χαρακτηρίζεται από αντιρροπιστική 
υπερέκκριση παραθορμόνης και παρατηρείται 
συνήθως σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ραχίτι-
δα, σύνδρομο δυσαπορρόφησης και σύνδρομο 
Fanconi. Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδι-
σμός ελέγχεται εύκολα με χορήγηση βιταμίνης D. 
Ενοχοποιείται για πρόκληση βαριάς οστεοπόρω-
σης που αντιμετωπίζεται με χορήγηση διφωσφο-
νικών, όπως η ενδοφλέβια χορήγηση ζολεδρο-
νικού οξέος 5mg ανά εξάμηνο, με συγχορήγηση 
βιταμίνης D και ασβεστίου από του στόματος.

6. Άλλες μορφές καρκίνου

Ασθενείς με άλλες μορφές καρκίνου, όπως 

η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, η νόσος 
Hodgkin, καρκίνος θυρεοειδούς, όρχεων, οστεο-
σάρκωμα, καρκίνος ΚΝΣ, στομάχου και ήπατος, 
όπως και όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή 
που προκαλεί υπογοναδισμό, έχουν υψηλό κίνδυ-
νο εμφάνισης απώλειας οστικής μάζας. (Mandel 
et al, 2004).

Ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς που 
λαμβάνουν κατασταλτικές δόσεις θυροξίνης δι-
ατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο λόγω της 
εμφάνισης υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού που 
οδηγεί σε αυξημένη οστική απορρόφηση (Rosen 
et al, 1998). 

Η αποτελεσματικότητα της παμιδρονάτης 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση της οστικής 
απώλειας σε θεραπευόμενους καρκινοπαθείς με 
καρκίνο θυρεοειδούς έχει διερευνηθεί σε αρκετές 
μελέτες ασθενών (Rosen et al, 1998).

Περίπου το 50-60% των ασθενών που υπο-
βάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση λαμβά-
νουν θεραπεία με ακτινοβολία, χημειοθεραπεία 
σε υψηλές δόσεις, κορτικοειδή ή ανοσοκατα-
σταλτικά που άμεσα ή έμμεσα προκαλούν οστι-
κή απώλεια και μείωση της BMD κατά 1,2-1,3% 
σε διάφορα σημεία του σκελετού (Schimmer 
et al, 2001). Kατά την αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση παρατηρείται μείωση της BMD κυρίως στην 
κεφαλή του μηριαίου οστού (Gandhi et al, 2003, 
Schimmer et al, 2001). 

7. Συμπεράσματα

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της 
απώλειας οστικής μάζας λόγω θεραπείας κάποιας 
μορφής καρκίνου είναι απαραίτητες για την απο-
φυγή καταγμάτων. Γενικά, συνίσταται εκτίμηση 
της οστικής πυκνότητας στους ασθενείς που θα 
υποβληθούν σε χημειοθεραπεία και κυρίως σε 
εκείνους που θα αναπτύξουν υπογοναδισμό. Εάν 
η οστική απώλεια τεκμηριωθεί, τότε βασική θερα-
πεία με συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης 
D πρέπει να δοθεί σε όλους τους ασθενείς στους 
οποίους δεν υπάρχει αντένδειξη (υπερασβε-
στιαιμία) και να συμπληρωθεί με διφωσφονικά 
(αλενδρονάτη, παμινδρονάτη, ζολεδρονικό οξύ), 
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SERMs, ταμοξιφαίνη ή ορμονοθεραπεία, όπου 
κριθεί απαραίτητο. Οσον αφορά την τεριπαρατί-
δη, που είναι ανθρώπινη ανασυνδυασμένη ορμό-
νη, έχει έγκριση του FDA για την αντιμετώπιση 
της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες, όχι όμως και σε καρκινοπαθείς. Μάλιστα 
έχει αποδειχθεί σε πειραματόζωα, ότι αυξάνει τη 
συχνότητα εμφάνισης οστεοσαρκώματος, ανά-
λογα με τη δόση και τη διάρκεια χορήγησης (Eli 
Lilly et al, 2004). Αναφορικά με την ορμονοθερα-
πεία παρά τα θετικά αποτελέσματά της σε ασθε-
νείς με υπογοναδισμό, γενικά δεν ενδείκνυνται 
σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού ή προστάτη, 
διότι μπορούν να διεγείρουν τους οιστρογονι-
κούς υποδοχείς ή την ανάπτυξη των καρκινικών 
κυττάρων στον προστάτη αυξάνοντας έτσι τον 
κίνδυνο υποτροπής ή μετάστασης (Higano CS, 
2004). Η ορμονοθεραπεία έχει θέση σε ασθε-
νείς με υπογοναδισμό που προκαλείται από μη-
ορμονοεξαρτώμενους όγκους.

 Σε καρκινοπαθείς δεν έχουν ακόμα διεξαχθεί 
κλινικές μελέτες, γι’αυτό αντλούμε πληροφορίες 
από μελέτες σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και 
ηλικιωμένους άνδρες. 

Η ιδανική δόση ασβεστίου και βιταμίνης D 
σε καρκινοπαθείς είναι άγνωστη. Η συνιστώμε-
νη δόση σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου 
μείωσης της οστικής μάζας είναι 1200-1500mg 
ασβεστίου ημερησίως και 400-600IU βιταμίνης D 
(Follin, 2003, National Osteoporosis Foundation, 
2003). 

Οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν σε οργα-
νωμένα προγράμματα άσκησης και να αποφεύ-
γουν καθημερινές ενασχολήσεις που μπορούν να 
προκαλέσουν οστικά προβλήματα.

Είναι σημαντικό να κατανοήσει και να εκτιμή-
σει κανείς τον κίνδυνο της οστικής νόσου στους 
καρκινοπαθείς και να τη συμπεριλάβει στην πα-
ρακολούθηση των ασθενών ως αναπόσπαστο 
έλεγχο, ώστε να αρχίσει αντιοστεοπορωτική αγω-
γή πριν εμφανισθούν κατάγματα.

Abstract

Neoplastic  bone disease 

Th. Kyriakidis, Ch. Zidrou, A. Kyriakidis

Many therapeutic regimens in cancer treatment 
carry the risk of causing or favoring the develop-
ment of osteoporosis. Therapies in which hypogo-
nadism may occur are most relevant in this respect. 
Prompt hormone replacement therapy is indicated 
in these patients. In patients in whom this is unde-
sirable because of a hormone- dependent tumor, the 
risk of osteoporosis should be assessed by means of 
osteodensitometry, and prophylactic or therapeutic 
measures should be instituted if necessary. Early in-
tervention improves outcome because osteoporosis 
therapy is most effective in preventing deterioration 
of bone mass. This remains much uncertainty in as-
sessing the risk of combination chemotherapy with 
regard to the development of osteoporosis. Negative 
effects on the skeleton have, however, been demon-
strated for individual drugs, such as methotrexate 
and ifosfamide. Negative effects of the tumor itself 
on bone metabolism may aggravate the degree of 
osteoporosis. Detailed data and long-term experi-
ence to assess the risk are urgently needed in this 
area and constitute an important research topic for 
the coming years and decades. This review discuss-
es the most prevalent mechanisms of osteoporosis 
caused y cancer treatment and outlines therapeutic 
strategies for the prevention and treatment of thera-
py-induced bone loss.

Key-words:  osteoporosis due to cancer treatment, 
pathogenesis, management.
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