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Περίληψη
Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού είναι ένζυμα ή 

μόρια της θεμέλιας ουσίας που παράγονται κατά τη διαδικασία 
οστικής εναλλαγής. Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού 
που συνδέονται με την οστεοβλαστική δραστηριότητα ονομάζο-
νται Δείκτες Οστικής Παραγωγής, ενώ αυτοί που συνδέονται με 
την οστεοκλαστική δραστηριότητα ονομάζονται Δείκτες Οστικής 
Απορρόφησης.

Χρησιμεύουν στην πρόβλεψη της οστικής πυκνότητας, στην 
επιλογή των ασθενών για αντιοστεοκλαστική/οστεοπαραγωγική 
αγωγή, στην επαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας, της συμμόρφωσης του ασθενούς, στην πρόγνωση 
του ρυθμού της οστικής απώλειας και του συνολικού καταγματι-
κού κινδύνου.

Δεν είναι κατάλληλοι για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Μει-
ονεκτήματα της χρήσης των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού είναι: η έλλειψη ειδικότητας τους για τον οστίτη ιστό, η με-
ταβλητότητά τους και οι δυσκολίες χρήσης τους στην καθημερινή 
κλινική πράξη.

Οι πιο ειδικοί δείκτες οστικής εναλλαγής, είναι για τους δείκτες 
οστικής παραγωγής το οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης, 
η οστεοκαλσίνη και το αμινοτελικό πεπτίδιο του προκολλαγόνου 
τύπου Ι, για τους δείκτες οστικής απορρόφησης, το καρβοξυτελικό 
(CTx) και το αμινοτελικό (ΝΤχ) διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του 
κολλαγόνου τύπου Ι καθώς και η ανθεκτική στο άλας του τρυγικού 
οξέως όξινη φωσφατάση.
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Abstract

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis
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Thessaloniki, Greece

Currently, the measurement of bone remodeling biomarkers 
is an innovate proposal in clinical evaluation of patients with 
osteoporosis. Measuring bone markers of osteoblastic activity 
are referred to as formation markers and those derived from the 
activity of osteoclasts are called resorption markers.

The most sensitive markers of formation in postmenopausal 
osteoporosis are bone alkaline phosphatase, osteocalcin and N-
terminal propeptide of procollagen type I (PINP), whereas the 
best resorption markers are C-terminal telopeptide of collagen 
type I (CTx) and N-terminal telopeptide of collagen type I (NTx) in 
serum and tartrate- resistant acid phosphatase 5b (TRAP-5b).

The most important current clinical application of bone turno-
ver markers in osteoporosis is the assessment of therapeutic 
response. They have also been useful in predicting risk of frac-
ture and bone loss and their correlation with BMD. Regarding 
the prediction of bone mass, although biomarkers evaluate the 
balance between bone formation and resorption and are gener-
ally inversely related to BMD, these correlations are not strong 
enough to predict bone mass, therefore, should not be used for 
diagnosing osteoporosis.

Because they constitute a relatively inexpensive non-invasive 
measurement, its use should be widespread for serial and fre-
quent measurements of bone turnover. However, their analytical 
and biological variabilities limit their clinical applicability.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού εί-

ναι ένζυμα ή μόρια της θεμέλιας ουσίας του οστού 
που παράγονται κατά τη διαδικασία οστικής εναλ-
λαγής. Ο προσδιορισμός τους επιτρέπει την αδρή 
ποσοτική εκτίμηση του ισοζυγίου μεταξύ οστικού 
σχηματισμού και οστικής αποδόμησης.

Οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού 
που συνδέονται με την οστεοβλαστική δραστη-
ριότητα (οστική παραγωγή) ονομάζονται Δείκτες 
Οστικής Παραγωγής ενώ αυτοί που συνδέονται 
με την οστεοκλαστική δραστηριότητα ονομάζονται 
Δείκτες οστικής απορρόφησης. Η πλειοψηφία των 
δεικτών οστικής απορρόφησης εκτιμούν προϊόντα 
αποδόμησης του κολλαγόνου ενώ οι δείκτες οστι-
κής παραγωγής είναι συνήθως παράγωγα οστικού 
σχηματισμού ή ειδικά ένζυμα της λειτουργίας των 
οστεοβλαστών.

Μειονεκτήματα της χρήσης των βιοχημικών δει-
κτών οστικού μεταβολισμού είναι: η έλλειψη ειδι-
κότητας τους για τον οστίτη ιστό, η μεταβλητότητά 
τους και οι δυσκολίες χρήσης τους στην καθημερι-
νή κλινική πράξη.

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Το κύριο προϊόν των οστεοβλαστών είναι το 

κολλαγόνο τύπου Ι, που αποτελεί το 95% του ορ-
γανικού υποστρώματος του οστού. Οι οστεοβλά-
στες εκκρίνουν επίσης και άλλες πρωτεΐνες όπως 
οστεοποντίνη, οστεονεκτίνη, οστεοκαλσίνη, προ-
κειμένου να διαμορφώσουν το οστεοειδές ή ορ-
γανικό υπόστρωμα του οστού πάνω στο οποίο θα 
εναποτεθεί το ενυδατωμένο φωσφορούχο άλας 
του ασβεστίου, γνωστό ως υδροξυαπατίτης. Οι 
κυριότεροι δείκτες οστικής παραγωγής στο αίμα 
είναι η αλκαλική φωσφατάση, το οστικό κλάσμα 
της αλκαλικής φωσφατάσης, η οστεοκαλσίνη, η 
οστεοπροτεγερίνη, τα αμινοτελικά και καρβοξυτε-
λικά προπεπτίδια του ανθρώπινου προκολλαγόνου 
τύπου Ι (PINP και PICP).

Ωστικό κλάσμα της αλκαλικής 
φωσφατάσης

Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα όσον αφορά 
τη μέτρηση του οστικού κλάσματος της αλκαλικής 
φωσφατάσης. Ο προσδιορισμός της με ανοσοεν-
ζυμική μέθοδο παρέχει στους θεράποντες ιατρούς 

ένα ειδικότερο μέσο προσδιορισμού των αυξήσε-
ων στο ρυθμό οστικού σχηματισμού από την απλή 
μέτρηση της ολικής αλκαλικής φωσφατάσης, παρά 
την ύπαρξη διασταυρούμενων αντιδράσεων με τις 
ηπατικές ισομορφές. Κύριο ρόλο του οστικού κλά-
σματος της αλκαλικής φωσφατάσης στη φυσιολο-
γία του οσοτύ αποτελεί η μετάλλωση των οστών.

Τα μειονεκτήματα της μέτρησης του οστικού 
κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης ως δείκτη 
οστικής εναλλαγής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα. 
Στις περισσότερες παθήσεις των οστών υπερισχύ-
ει μια διαδικασία απομετάλλωσης. Κατά συνέπεια, 
οι περισσότερες θεραπείες κατευθύνονται στην 
αναστολή της οστικής απορρόφησης. Η μέτρηση, 
λοιπόν ενός δείκτη οστικής απορρόφησης είναι 
περισσότερο χρήσιμη στην αξιολόγηση της αυξη-
μένης οστικής απώλειας. Επιπλέον, οι πρωιμότε-
ρες αλλαγές στους βιοχημικούς οστικούς δείκτες 
μετά από αντιοστεοκλαστική θεραπεία φαίνονται 
σε δείκτες οστικής απορρόφησης. Αλλαγές στο 
οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης γίνο-
νται εμφανείς αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη 
της θεραπείας. Τέλος, οι ανοσοενζυμικές μέθοδοι 
που είναι σήμερα διαθέσιμες για τη μέτρηση του 
οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης 
παρουσιάζουν σχετικά μειωμένη ευαισθησία και ει-
δικότητα σε ασθενείς με ηπατοπάθεια.

Ωστεοκαλσίνη

Η οστεοκαλσίνη είναι μια μικρή πρωτεΐνη 49 αμι-
νοξέων που συντίθεται από ώριμους οστεοβλάστες, 
οδοντοβλάστες και υπερτροφικά χονδροκύτταρα. 
Η λειτουργία της δεν έχει επαρκώς διευκρινισθεί. 
Ωστόσο, μελέτες σε πειραματόζωα προτείνουν ότι 
η οστεοκαλσίνη μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στη 
ρύθμιση της οστικής εναλλαγής.

Τα επίπεδα της οστεοκαλσίνης ακολουθούν ένα 
κιρκάδιο ρυθμό που χαρακτηρίζεται από μία πτώση 
κατά τη διάρκεια του πρωινού που φθάνει τη χαμη-
λότερη τιμή γύρω στο μεσημέρι και η οποία ακο-
λουθείται από βαθμιαία άνοδο με αιχμή τα μεσά-
νυχτα. Η διαφορά μεταξύ αιχμής και ναδίρ σε μια 
περίοδο 24 ωρών μπορεί να κυμανθεί από 10% 
έως 20%, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθο-
δο. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα της οστεοκαλσίνης 
του ορού ποικίλλουν σημαντικά κατά τη διάρκεια 
του εμμηνορροϊκού κύκλου, με τα πιο υψηλά επί-
πεδα να παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της ωχρι-
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νικής φάσης (Gundberg CM et al, 1985, Nielsen 
HK et al, 1991).

Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης ή νεφρικού 
καταβολισμού της οστεοκαλσίνης επηρεάζει τα κυ-
κλοφορούντα επίπεδά της, καθώς η κύρια καταβο-
λική οδός της κυκλοφορούσας οστεοκαλσίνης είναι 
η νεφρική σπειραματική διήθηση και αποδόμηση. Ο 
χρόνος ημίσειας ζωής της στο πλάσμα είναι περί-
που 20 λεπτά στους ανθρώπους. Όταν υπάρχει νε-
φρική ανεπάρκεια , η κυκλοφορούσα οστεοκαλσίνη 
αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει όταν η κρεατινίνη του 
ορού είναι>160μmol/l (Delmas PD et al, 1983)

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα χρήσης της 
οστεοκαλσίνης ως δείκτη οστικής εναλλαγής είναι 
η ειδικότητά της, η ευρεία διαθεσιμότητά της και 
η σχετικά χαμηλή ενδοατομική μεταβλητότητά της 
(12%-22%) (Hannon R et al, 1998). Γενικά, τα επί-
πεδα της οστεοκαλσίνης στον ορό παρουσιάζουν 
αύξηση σε ασθενείς με παθήσεις που χαρακτηρί-
ζονται από υψηλό ρυθμό οστικής εναλλαγής και 
απεικονίζουν τια αναμενόμενες αλλαγές στον οστι-
κό σχηματισμό μετά από χειρουργική ή θεραπευτι-
κή παρέμβαση. Εξαίρεση αποτελεί η νόσος Paget 
στην οποία η αλκαλική φωσφατάση του ορού (είτε 
η ολική είτε το οστικό κλάσμα της) είναι καλύτερος 
προγνωστικός δείκτης βαρύτητας της νόσου από 
την οστεοκαλσίνη (Delmas PD et al, 1986).

Τα μειονεκτήματα της χρήσης της οστεοκαλ-
σίνης είναι ότι υπάρχουν πολλαπλές ισομορφές 
οστεοκαλσίνης στην κυκλοφορία με ποικίλη ευαι-
σθησία και ειδικότητα των αντισωμάτων που χρη-
σιμοποιούνται για την ανίχνευσή της και μεγάλη 
διακύμανση των αποτελεσμάτων.

- Αμινοτελικά και καρβοξυτελικά (Ν-, 
C-terminal) προπεπτίδια του ανθρώπινου 
προκολλαγόνου τύπου Ι (PINP και PICP)

To κολλαγόνο τύπου Ι βρίσκεται στο μαλακό 
συνδετικό ιστό και στα οστά, όπου και αποτελεί 
περισσότερο από το 90% της οργανικής ουσί-
ας. Προέρχεται από το προκολλαγόνο τύπου Ι, το 
οποίο εκκρίνεται από τους ινοβλάστες και τους 
οστεοβλάστες. Το προκολλαγόνο τύπου Ι περιέ-
χει αμινοτελικές (Ν-terminal) και καρβοξυτελικές 
(C-terminal) προεκτάσεις οι οποίες απομακρύνο-
νται από ειδικές πρωτεάσες κατά τη μετατροπή 
του προκολλαγόνου σε κολλαγόνο (Goldberg B et 

al,1975). Αυτές οι προεκτάσεις αναφέρονται σαν 
αμινοτελικά και καρβοξυτελικά προπεπτίδια του 
προκολλαγόνου τύπου Ι (PINP και PICP) και προ-
έρχονται από το μεταβολισμό του προκολλαγόνου. 
Το PINP είναι πιο ευαίσθητος βιολογικός δείκτης 
σε σχέση με το PICP όσον αφορά την αύξηση και 
τον οστικό μεταβολισμό κατά τη διαφοροποίηση 
των φύλων.

3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Οι πιο αξιόπιστοι δείκτες Οστικής Απορρόφησης 
είναι το ισοένζυμο 5b της ανθεκτικής στο άλας του 
τρυγικού οξέως όξινης φωσφατάσης, το καρβοξυ-
τελικό (CTx) και το αμινοτελικό (ΝΤx) διασταυρού-
μενο τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι στον 
ορό και στα ούρα , ουσία που συνδέεται με τον υπο-
δοχέα που ενεργοποιεί τον παράγοντα kB(RANKL) 
και τα παράγωγα του πυριδινίου (πυριδινολίνη και 
δεοξυπυριδινολίνη) στα ούρα.

Ανθεκτική στο άλας του τρυγικού οξέως 
όξινη φωσφατάση

Ο προσδιορισμός της στο ορό του αίματος αντα-
νακλά πιστά το ρυθμό της οστικής αποδόμησης τη 
στιγμή της αιμοληψίας από την απευθείας δράση 
των οστεοκλαστών, σε αντίθεση με τους άλλους 
δείκτες οστικής απορρόφησης που αποτελούν προ-
ϊόντα αποδόμησης, μετά την απορροφητική δράση 
των οστεοκλαστών στο κολλαγόνο, γεγονός που 
την καθιστά τον πιο εξειδικευμένο δείκτη οστικής 
απορρόφησης (Janckila AJ et al, 2001).

Παρουσιάζει μικρή ημερήσια διακύμανση με 
μέσο όρο 4,8%, παρουσιάζει σημαντική σταθερό-
τητα του μορίου της (διατηρεί τη σταθερότητά της 
για 6 μήνες στους -80ο C (Alatalo SL et al, 2003), 
και για 3 ημέρες στους 4ο C (ενώ καταστρέφεται 
στους -20ο C). Στη μέτρησή της δεν παρουσιάζει 
αθροιστικά φαινόμενα και δε δίνει ψευδή θετικά 
αποτελέσματα σε νεφρική και ηπατική ανεπάρ-
κεια.

Συνιστάται ως αξιόπιστος δείκτης για την παρα-
κολούθηση αντιοστεοκλαστικής αγωγής ενώ φαί-
νεται ότι μπορεί να βρεί εφαρμογή στην πρώιμη 
διάγνωση μεταστάσεων στα οστά σε ασθενείς με 
καρκίνο του μαστού.
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Καρβοξυτελικό και αμινοτελικό 
διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο του 
κολλαγόνου τύπου Ι (CTx- NTx)

Τα τελοπεπτίδια (CTx, NTx), προϊόντα μεταβο-
λισμού του κολλαγόνου τύπου Ι θεωρούνται οι πιο 
αξιόπιστοι δείκτες οστεοκλαστικής δραστηριότητας 
(Miller P et al, 1999, Rosenquist C et al, 1998).

Ποσοτικός προσδιορισμός του CTx μπορεί να 
γίνει τόσο στον ορό όσο και στα ούρα. Επειδή το 
CTx ούρων παρουσιάζει μεγάλη ημερήσια διακύ-
μανση, θα πρέπει να προσδιορίζεται παράλληλα 
και η κρεατινίνη των ούρων για να είναι δυνατή 
η σωστή αξιολόγησή του (Hannon R et al, 1998). 
Ο προσδιορισμός του CTx στα ούρα και στον ορό 
προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην παρακολούθη-
ση της αντιοστεοκλαστικής αγωγής, έχει προγνω-
στική αξία για τον καταγματικό κίνδυνο και καλή 
στατιστική συσχέτιση με την οστική πυκνότητα σε 
διάφορες πληθυσμιακές μελέτες.

Ο προσδιορισμός του CTx στον ορό παρουσι-
άζει τη μεγαλύτερη του συγκέντρωση τις πρώτες 
πρωινές ώρες (2-6π.μ.) και τη χαμηλότερη νωρίς 
το απόγευμα (περίπου στις 3 μ.μ.). Οι τιμές αυτές 
μπορεί να διαφέρουν έως και 60% της μέσης τι-
μής του 24ωρου και επηρεάζονται από τη νηστεία 
(Christgau S et al, 1999). Από την άλλη η συγκέ-
ντρωση του CTx στα ούρα παρουσιάζει τη μεγαλύ-
τερη τιμή της περί τις 4-8 π.μ. και τη χαμηλότερη 
τιμή περί τις 3-6 μμ. Λαμβάνοντας υπόψη τα πα-
ραπάνω, η ορθότερη τακτική θα ήταν ο προσδιο-
ρισμός του CTx ούρων σε 24ωρη συλλογή και αι-
μοληψία στις 2μ.μ. για προσδιορισμό του CTx στον 
ορό, όμως αυτός ο συνδυασμός δεν γίνεται εύκολα 
αποδεκτός από τον ασθενή με αποτέλεσμα πτωχή 
συμμόρφωση. Ετσι προτείνεται η λήψη δείγματος 
ούρων 2ης πρωινής ούρησης μαζί με προσδιορισμό 
κρεατινίνης ούρων και πρωινή αιμοληψία μετά από 
ολονύκτια νηστεία.

Παράγωγα πυριδινίου: πυριδινολίνη και 
δεοξυπυριδινολίνη

Σε αντίθεση με την υδροξυπρολίνη ούρων που 
επηρεάζεται σημαντικά από διάφορους μεταβολι-
κούς παράγοντες και τη δίαιτα, τα παράγωγα του 
πυριδινίου και ιδιαίτερα η δεοξυπυριδινολίνη (DPD) 
δε φαίνεται να επηρεάζονται από αυτούς, κυρίως 
επειδή σχηματίζονται στα τελικά στάδια δημιουρ-

γίας του ινιδίου του κολλαγόνου (Colwell A et al, 
1993). Ετσι η ανίχνευσή τους αντανακλά κύρια τον 
καταβολισμό του ώριμου και λειτουργικού ιστού 
και όχι του πρόσφατα συντιθεμένου κολλαγόνου. 
Επιπλέον, σε σχέση με την υδροξυπρολίνη, ο προσ-
διορισμός των παραγώγων του πυριδινίου υπερ-
τερεί λόγω του μεγάλου βαθμού ιστικής ειδικότη-
τας.

Τα παράγωγα του πυριδινίου απουσιάζουν επί-
σης από το δέρμα. Φαίνεται ότι η δεοξυπυριδινολί-
νη (DPD) βρίσκεται κύρια στους επιμεταλλωμένους 
ιστούς, αλλά και στο καρδιαγγειακό σύστημα , στο 
ενδομυϊκό κολλαγόνο και σε ορισμένους συνδέ-
σμους. Επειδή όμως η DPD των μη επιμεταλλω-
μένων ιστών έχει ένα σταθερά χαμηλό ρυθμό με-
ταβολισμού, γι’αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν βιοχημικός οστικός δείκτης. Ετσι η ολική δεο-
ξυπυριδινολίνη αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για την 
εκτίμηση του πραγματικού ρυθμού οστικής εναλ-
λαγής.

4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 
ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Οι βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού 
δεν παρουσιάζουν απόλυτη ειδικότητα για τον 
οστίτη ιστό καθώς στην πλειοψηφία τους προέρ-
χονται από μη σκελετικές πηγές όπως ο χόνδρος, 
η οδοντίνη, το ήπαρ, οι νεφροί κ.α. (Καπετάνος Γ., 
2012).

Οι πιο ειδικοί δείκτες οστικής εναλλαγής, για 
τους οποίους έχουν εφαρμοστεί αξιόπιστες σύγ-
χρονες αναλυτικές μέθοδοι είναι για τους δείκτες 
οστικής παραγωγής το οστικό κλάσμα της αλκαλι-
κής φωσφατάσης, η οστεοκαλσίνη και το αμινοτε-
λικό πεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι, για τους 
δείκτες οστικής απορρόφησης, το καρβοξυτελικό 
(CTx) και το αμινοτελικό (ΝΤχ) διασταυρούμενο 
τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι καθώς και 
η ανθεκτική στο άλας του τρυγικού οξέως όξινη 
φωσφατάση.

5. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Μια από τις κυριότερες αιτίες δυσκολίας χρή-
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σης τω βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού 
(ΒΔΟΜ) στην καθημερινή κλινική πράξη είναι η με-
ταβλητότητά τους.

Πολλές παράμετροι επηρεάζουν όχι μόνο το 
αποτέλεσμα της μέτρησης αλλά και τη μετάφραση 
του αποτελέσματος. Η μεταβλητότητα διακρίνεται 
σε προαναλυτική και αναλυτική.

5α. Η προαναλυτική μεταβλητότητα

Περιλαμβάνει την ενδοατομική μεταβλητότητα, 
τη διατομική μεταβλητότητα καθώς και παράγο-
ντες που σχετίζονται με το δείγμα, τη συλλογή και 
το χειρισμό του.

1/ Ενδοατομική βιολογική μεταβλητότητα

Οι περισσότεροι ΒΔΟΜ παρουσιάζουν κιρκά-
διο καθημερινό ρυθμό εναλλαγής με τα επίπεδά 
τους να είναι αυξημένα τις πρώτες πρωινές ώρες 
(2-8π.μ.) ενώ στη συνέχεια ελαττώνονται, παρου-
σιάζοντας χαμηλότερες τιμές τις απογευματινές 
ώρες (1-11 μμ).

Αναφέρεται ότι ο κιρκάδιος ρυθμός δεν επηρεά-
ζεται από οιστρογόνα και άλλες ορμονικές μεταβο-
λές κατά την αναπαραγωγική ηλικία (Schlemmer 
A et al, 1994). Τα παιδιά παρουσιάζουν ημερήσια 
διακύμανση στους βιοχημικούς οστικούς δείκτες 
παρόμοια με αυτή των ενηλίκων (Fujimoto S et 
al, 1995).

Σε άλλη μελέτη διαπιστώθηκαν κατά την παρα-
κολούθηση των επιπέδων του NTx για μικρό χρο-
νικό διάστημα (3ημερο) και μεγαλύτερο (δίμηνο), 
διακύμανση που έφθανε για το ΝΤx στα ούρα το 
13,1%-15,6% και στον ορό 6,3%-7,5% (Eastell R 
et al, 2000).

Σειρά μελετών έχουν δείξει ότι η ενδοατομική 
μεταβλητότητα των ΒΔΟΜ ορού (10%) είναι μι-
κρότερη σε σχέση σε σχέση με τη μεταβλητότητα 
των δεικτών ούρων (15 20%) με μοναδική εξαίρε-
ση ίσως τα επίπεδα των καρβοξυτελικών διασταυ-
ρούμενων τελοπεπτιδίων του κολλαγόνου τύπου Ι 
ορού (CTx) ορού (Καπετάνος Γ.,2012).

2/Διατομική βιολογική μεταβλητότητα

Είναι η συνισταμένη της επίδρασης διαφόρων 
παραγόντων όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, δια-
τροφικοί παράγοντες όπως η πρόσληψη ασβεστί-

ου (Blumsohn et al, 1994-φάνηκε σημαντική μεί-
ωση του κιρκάδιου ρυθμού των δεικτών μετά από 
απογευματινή λήψη ασβεστίου), έξεις και τρόπος 
ζωής όπως το κάπνισμα (Eastell R et al, 2000) , 
η άθληση (Woitge HW et al, 1998, Fujimura R et 
al, 1997), η διάρκεια του ύπνου (Zerwekh JE et al, 
1998) καθώς και η λήψη φαρμάκων όπως η θερα-
πεία ορμονικής υποκατάστασης και τα διφωσφονι-
κά (James IT et al, 1996).

Οι δείκτες οστικής εναλλαγής είναι υψηλότεροι 
κατά τη γέννηση και κατά τη διάρκεια της νεογνι-
κής ηλικίας σε σχέση με την παιδική ηλικία. Η νεο-
γνική ηλικία είναι η περίοδος με την ταχύτερη οστι-
κή ανάπτυξη. Ετσι οι αυξημένοι βιοχημικοί δείκτες 
οστικής εναλλαγής κατά τη σκελετική ανάπτυξη 
αντανακλούν τη συνεχή αποδόμηση και αναδόμη-
ση του οστού, φαίνεται ότι λαμβάνουν τη μέγιστη 
τιμή κατά τον πρώτο μήνα της ζωής (Tsukahara 
H et al, 1996). Μετά τον τρίτο μήνα αρχίζουν να 
ελαττώνονται ταχέως μέχρι τον δεύτερο χρόνο της 
ζωής για να σταθεροποιηθούν κατά την πρώτη 
παιδική ηλικία (Lieuw-A-Fa M et al, 1995). Στην 
παιδική και εφηβική ηλικία παρατηρείται μεγάλη 
αύξηση των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού που είναι σημαντικά αυξημένοι στα παιδιά 
σε σχέση με τους ενήλικες. Στα παιδιά οι αλλαγές 
που σημειώνονται στους οστικούς δείκτες εμφανί-
ζονται νωρίτερα στα κορίτσια. Ο Blumsohn και οι 
συν. (1994) απέδειξαν ότι σε εφήβους η αύξηση 
του οστικού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατά-
σης ήταν δεκαπλάσια ενώ για το καρβοξυτελικό 
προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπο Ι ( PICP) 
ήταν μόνο τριπλάσια σε σχέση με τους ενήλικες.

Οι δείκτες οστικής παραγωγής και απορρό-
φησης ελαττώνονται με την πάροδο της ηλικίας 
φθάνοντας στο ελάχιστο της τιμής τους μεταξύ 
30-50 ετών, ενώ στη συνέχεια αρχίζουν πάλι να 
αυξάνουν (Khosla S et al, 1998). Αρχικώς η μείω-
ση στους δείκτες αντανακλά την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης με τη σύγκλειση των σπονδυλικών επι-
φύσεων. Μετά την ηλικία των 50 ετών η αύξηση 
των οστικών δεικτών οφείλεται στην επίδραση της 
εμμηνόπαυσης στην οστική εναλλαγή. Οι Garnero 
P και οι συν. (1996) παρατήρησαν αύξηση κατά 
50-100% στους δείκτες απορρόφησης σε σχέση 
με τους δείκτες παραγωγής στις μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες. Στους άνδρες η επίδραση της ηλι-
κίας στους δείκτες οστικής εναλλαγής παραμένει 
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υπό συζήτηση. Οι δείκτες εμφανίζουν ελάττωση με 
την πάροδο της ηλικίας μέχρι την 5η δεκαετία οπό-
τε αρχίζει να παρατηρείται αύξηση (Wishart JM et 
al, 1995) σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη 
που παρατηρείται στις γυναίκες.

Σε αγόρια και κορίτσια κατά τα δύο πρώτα χρό-
νια της ζωής τους ,στα παιδιά κατά την προεφηβι-
κή ηλικία, οι τιμές των οστικών δεικτών φαίνεται 
να διατηρούνται ίδιες και στα δύο φύλα. Κατά την 
εφηβεία η αύξηση των βιοχημικών δεικτών εμφα-
νίζεται περίπου δύο χρόνια νωρίτερα στα κορίτσια 
(Johansen JS et al, 1998).

H επίπτωση της οστεοπόρωσης είναι χαμηλότε-
ρη σε πληθυσμούς από την Αφρική, σε σχέση με 
τους Καυκάσιους. Παιδιά ηλικίας 6-15 ετών που 
ανήκουν στη μαύρη φυλή έχουν χαμηλότερα επί-
πεδα δεικτών οστικής απορρόφησης και οστικής 
παραγωγής σε σχέση με παιδιά της λευκής φυλής 
(Pratt JK et al, 1996).

Στη μελέτη των Eastell R και των συνεργατών 
του (2000) έγινε παρακολούθηση των επιπέδων 
ΝΤκ στα ούρα σε 277 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες από τέσσερις διαφορετικές γεωγραφικές 
ζώνες. Σκοπός της μελέτης ήταν η παρακολούθηση 
της ανίχνευσης του ΝΤκ για μικρό χρονικό διάστη-
μα (3ήμερο) και μεγαλύτερο (δίμηνο), καθώς και 
η επίδραση που ασκούν στον συγκεκριμένο δείκτη 
παράγοντες όπως η ηλικία, η θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης, η οστική πυκνότητα, η δίαιτα, η 
άθληση και το κάπνισμα. Παρατηρήθηκε ότι οι δι-
ακυμάνσεις που παρουσιάστηκαν στον προσδιορι-
σμό του ΝΤκ στα ούρα στο τριήμερο ήταν 13,1% 
και στο δίμηνο 15,6%, ενώ στον ορό 6,3% και 
7,5% αντίστοιχα. Μικρή επίδραση στο ΝΤκ των 
ούρων φαίνεται να έχει το κάπνισμα. Κατά τη μα-
κροχρόνια παρακολούθηση του ΝΤκ στα ούρα φαί-
νεται ότι επηρεάζεται από τη θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης και από τη λήψη ασβεστίου από το 
στόμα. Η ανίχνευση του ΝΤ x στον ορό κατά την 
τριήμερη παρακολούθηση φάνηκε να επηρεάζεται 
από το κάπνισμα και τη γεωγραφική κατανομή.

3/Συλλογή και διατήρηση των δειγμάτων.

Οι βιοχημικοί δείκτες οστικής παραγωγής με-
τρούνται στον ορό και στο πλάσμα. Οι βιοχημικοί 
δείκτες οστικής απορρόφησης μπορούν να μετρη-
θούν τόσο στον ορό όσο και στα ούρα. Τα ούρα 
έχουν το πλεονέκτημα της δεκαπλάσιας συγκέ-

ντρωσης σε σχέση με τον ορό. Γενικά οι ποσοτικές 
μετρήσεις σε τυχαία δείγματα ούρων διορθώνο-
νται όσον αφορά τη διακύμανση του όγκου με την 
απέκκριση της κρεατινίνης (Bollen AM et al, 1995). 
Πάντως η διόρθωση της κρεατινίνης θεωρείται ότι 
βελτιώνει την προγνωστική αξία (Panteghini M et 
al , 1996). Τα ούρα της 2ης πρωινής ούρησης πιθα-
νόν να έχουν κάποια πλεονεκτήματα στην κλινική 
πράξη, ειδικά σε άτομα που ουρούν συχνά κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ή σε άτομα που προγραμματι-
σμένα προσέρχονται στο ιατρείο το πρωί (Leino A 
et al, 1996).

Συνήθως δεν συνιστάται μια μέτρηση ενός 
ΒΔΟΜ αλλά διαδοχικές μετρήσεις με σκοπό να 
εκτιμήσουμε τις αλλαγές του οστικού μεταβολι-
σμού στη θεραπεία. Στην καθημερινή πράξη έχει 
προταθεί η χρήση της έννοιας της Ελάχιστης Σημα-
ντικής Αλλαγής (Least Significant Change-LSC). Η 
LSC παρέχει ένα εύρος τιμών που ένα συγκεκριμέ-
νο τεστ πρέπει να υπερβεί ώστε να έχει επιτευχθεί 
ένα αληθινό βιολογικό φαινόμενο. Φαίνεται ότι η 
βιολογική διακύμανση για τους ΒΔΟΜ στον ορό 
είναι 25 - 30% ενώ για τους δείκτες των ούρων εί-
ναι της τάξεως του 40-70% (Καπετάνος Γ., 2012). 
Επιπλέον οι τιμές στον ορό δεν απαιτούν διόρθω-
ση. Ωστόσο, η λήψη αίματος θεωρείται επεμβατική 
πράξη και υπόκειται σε ημερήσια και μη διακύμαν-
ση (Smith SM et al, 2004).

Όσον αφορά το χειρισμό και την αποθήκευση 
των δειγμάτων αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρωτεΐ-
νες είναι ιδιαίτερα ασταθείς και η πυριδινολίνη και 
η δεοξυπυριδινολίνη είναι ευαίσθητες σε υπεριώ-
δη ακτινοβολία, γι’αυτό και τα δείγματα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε αδιαφανή δοχεία και να ψύχο-
νται ή να καταψύχονται άμεσα.

5β.Η αναλυτική μεταβλητότητα

Με τη βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων, τη 
χρήση της χημειοφωταύγειας και των ανοσοενζυμι-
κών μεθόδων (ELISA) έχει επιλυθεί το μείζων κατά 
το παρελθόν ζήτημα της αναλυτικής μεταβλητότη-
τας . Ο συντελεστής μεταβλητότητας κυμαίνεται 
πλέον στα επίπεδα του 5% (Καπετάνος Γ., 2012). 
Ελαττώνοντας τη μεταβλητότητα ενός δείκτη μπο-
ρούμε να βελτιώσουμε την προγνωστική του αξία.
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6. ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Οι βιοχημικοί δείκτες οστικής εναλλαγής δεν 
αντικαθιστούν τα μηχανήματα διπλής ενεργειακής 
δέσμης ακτίνων Χ (DXA) στη διάγνωση της οστεο-
πόρωσης. Εντούτοις χρησιμεύουν:

στην πρόβλεψη της οστικής πυκνότητας –

στην επιλογή των ασθενών για αντιοστεο- –
κλαστική/ οστεοπαραγωγική αγωγή

στην επαρκή παρακολούθηση της αποτελε- –
σματικότητας της θεραπευτικής αγωγής

στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης  –
του ασθενούς στη θεραπεία

στην πρόγνωση του ρυθμού οστικής απώ- –
λειας

στην πρόγνωση του συνολικού καταγματι- –
κού κινδύνου (Εργαστηριακή προσέγγιση 
της οστεοπόρωσης και ποιοτική διασφάλιση 
των μετρήσεων, 2005, Romero Barco CM et 
al, 2012)

6.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Οι μέσες τιμές των βιοχημικών δεικτών οστικής 
εναλλαγής είναι υψηλότερες στους ασθενείς με 
οστεοπόρωση, σε σχέση με τις αντίστοιχες φυσιο-
λογικών ατόμων της αυτής ηλικίας και φύλου. Σε 
πρόσφατες μελέτες, η μέση απέκκριση δεοξυπυ-
ριδινολίνης (DPD) στα ούρα ήταν κατά 20-100% 
υψηλότερη στους ασθενείς με οστεοπόρωση από 
την αντίστοιχη φυσιολογικών ατόμων (Seibel MJ 
et al, 1994, Bettica P et al, 1996). Παρόμοια απο-
τελέσματα έχουν βρεθεί και από τις μετρήσεις άλ-
λων δεικτών (Ebeling PR et al, 1992). Αναφέρεται 
επίσης αντίστροφη συσχέτιση της οστικής πυκνότη-
τας και των επιπέδων βιοχημικών δεικτών οστικού 
μεταβολισμού κυρίως όσον αφορά δείκτες οστικής 
απορρόφησης σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας (Καπε-
τάνος Γ., 2012).

Οι βιοχημικοί δείκτες δε θεωρούνται χρήσιμοι 
στο να θέσουν τη διάγνωση της οστεοπόρωσης 
λόγω της επικάλυψης που διαπιστώνεται ανάμεσα 
σε τιμές φυσιολογικών ατόμων και τιμές ασθενών 

με οστεοπόρωση. Επιπλέον, η διαγνωστική χρησι-
μότητα μιας μόνο μέτρησης είναι πολύ περιορισμέ-
νη λόγω της υψηλής βιολογικής μεταβλητότητας 
των οστικών δεικτών. Γι’αυτό και δεν συνιστάται να 
εκτελούνται προκειμένου να τεθεί διάγνωση οστε-
οπόρωσης (Marcus R et al, 1999).

6.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η εμφάνιση καταγμάτων σε φυσιολογικούς με 
βάση τη μέτρηση DEXA ασθενείς οδήγησε στην 
αναζήτηση άλλων παραμέτρων συνεκτίμησης του 
καταγματικού κινδύνου. Η μέτρηση των βιοχημικών 
δεικτών οστικού μεταβολισμού προσφέρει στην 
εκτίμηση του καταγματικού κινδύνου ανεξάρτητα 
ή επικουρικά με την οστική πυκνότητα (Καπετάνος 
Γ., 2012).

Η συσχέτιση υψηλών επιπέδων βιοχημικών δει-
κτών οστικού μεταβολισμού με αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισης σπονδυλικού ή μη σπονδυλικού κατάγμα-
τος είναι τεκμηριωμένη από μεγάλες επιδημιολογικές 
μελέτες (Beetling PR et al, 1996, Melton LJ III et al, 
1997, Delmas E et al, 2004). Η συσχέτιση αυτή είναι 
ισχυρότερη για τους δείκτες οστικής απορρόφησης 
και αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σε γυναίκες με οστεοπόρωση ισχίου και αυξη-
μένα επίπεδα CTx ορού ο σχετικός καταγματικός 
κίνδυνος ήταν 55% στην πενταετία. Αυτή η πιθα-
νότητα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τον κίνδυ-
νο ασθενών που είχαν μόνο οστεοπόρωση ισχίου 
(39%) ή μόνο αυξημένους δείκτες (25%)(Chapurlat 
et al, 2000).

Σε ασθενείς υπό θεραπεία με ζολεδρονικό οξύ 
η μείωση των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού κατά 40-60% τον πρώτο χρόνο θεραπείας 
συσχετίζεται με μείωση του καταγματικού κινδύ-
νου στη σπονδυλική στήλη κατά 77% και στο ισχίο 
κατά 41% στην τριετία (Saag K et al, 2007,Black 
DM et al, 2007).

Η συνεκτίμηση των επιπέδων βιοχημικών δει-
κτών οστικού μεταβολισμού και του αποτελέσμα-
τος της DXA οδηγούσε σε αύξηση της ειδικότητας 
στη διάγνωση των ασθενών με αυξημένο καταγ-
ματικό κίνδυνο χωρίς να επηρεάζεται η ευαισθη-
σία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ατόμων που θα 
πρέπει να λάβουν θεραπεία για να προληφθεί ένα 
κάταγμα να μειώνεται (Garnero P et al, 1998).



21- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

6.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ 
ΑΤΙ ΚΟΤΗ Τ ΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Ένα από τα μειονεκτήματα της χρήσης της μεθό-
δου οστικής πυκνομετρίας DXA είναι η βραδύτητα 
στην εκτίμηση του αποτελέσματος καθώς μπορεί 
να χρειαστούν 1-2 χρόνια για τον καθορισμό της 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Ο προσδιο-
ρισμός των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβο-
λισμού φαίνεται να προσφέρει ταχύτερα συμπε-
ράσματα. Συγκεκριμένα όσον αφορά τους δείκτες 
οστικής απορρόφησης (τελοπεπτίδια, ανθεκτική 
στο άλας του τρυγικού οξέως όξινη φωσφατάση-
TRAP 5b) η ανταπόκριση αρχίζει 3-6 μήνες μετά 
την έναρξη της θεραπείας και όσον αφορά τους 
δείκτες οστικής παραγωγής (οστεοκαλσίνη, οστικό 
κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης κλπ) 6-12 μήνες 
μετά (Seibel MJ, 2003).

Από τους βιοχημικούς δείκτες αυτοί που παρου-
σιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα 
είναι τα τελοπεπτίδια NTx και CTx σε ορό και ούρα 
καθώς και η ανθεκτική στο άλας του τρυγικού οξέ-
ως όξινη φωσφατάση. Η μείωση τους όταν υπάρ-
χει καλή ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία, 
φθάνει σε μερικές περιπτώσεις και το 80%. Οι δεί-
κτες αυτοί φαίνεται να υπερτερούν της μέτρησης 
πυριδινολίνης/δεοξυπυριδινολίνης στα ούρα δει-
κτών που χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρό-
νια ως «gold standard». (Εργαστηριακή προσέγ-
γιση της οστεοπόρωσης και ποιοτική διασφάλιση 
των μετρήσεων, 2005).

Η προσέγγιση που έχει επικρατήσει σήμερα στον 
έλεγχο της αντιοστεοκλαστικής /οστεοπαραγωγι-
κής θεραπείας είναι μέτρηση της οστικής πυκνότη-
τας και ενός δείκτη οστικής απορρόφησης και ενός 
δείκτη οστικής παραγωγής πριν τη θεραπεία. Συ-
στήνεται επανάληψη των δεικτών οστικής εναλλα-
γής στους 3-6 μήνες και της οστικής πυκνομετρίας 
μετά από ένα χρόνο. Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται 
στην παρατήρηση ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πτώ-
ση των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού 
τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος στην οστική πυ-
κνότητα (Garnero P et al, 1994).

Η έναρξη και ο βαθμός μείωσης των βιοχημι-
κών δεικτών οστικού μεταβολισμού εξαρτάται από 
το είδος της θεραπείας, το μετρούμενο δείκτη, την 

οδό χορήγησης (πιο γρήγορη ανταπόκριση στην 
ενδοφλέβια οδό χορήγησης) κ.α. Κλινικές μελέτες 
αναφέρουν έως 60% μείωση των δεικτών οστικής 
απορρόφησης, ενώ η μείωση των δεικτών οστι-
κής παραγωγής ανέρχεται έως και 30% μετά από 
αντιοστεοκλαστικές θεραπείες. Στις αναβολικές 
θεραπείες υπάρχει αρχική αποσύζευξη απορρόφη-
σης και παραγωγής (1-3 μήνες) που ακολουθείται 
από καθυστερημένη αύξηση των δεικτών οστικής 
απορρόφησης (Καπετάνος Γ., 2012).

Σε μια μελέτη μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
που ελάμβαναν αλενδρονάτη παρουσίασαν μείω-
ση 40% των επιπέδων ΝΤχ ούρων και 20% της 
οστεοκαλσίνης στους 6 μήνες, είχαν 92% πιθανό-
τητα για θετική ανταπόκριση στη σπονδυλική στή-
λη μετά δύο χρόνια. Ωστόσο αλλαγές των δεικτών 
πάνω από τα προαναφερθέντα όρια ήταν φτωχής 
περαιτέρω προγνωστικής αξίας της οστικής απώ-
λειας με τη θεραπεία με αλενδρονάτη (Garnero P 
et al, 1994).

Σε μια μετα-ανάλυση 18 κλινικών μελετών, 
βρέθηκε ότι κατά τη διάρκεια αντιοστεοπορωτι-
κής αγωγής, μια μείωση 70% των δεικτών οστικής 
απορρόφησης, μείωσε τον κίνδυνο σπονδυλικών 
καταγμάτων κατά 40%, ενώ μία μείωση κατά 50% 
των δεικτών οστικού σχηματισμού μείωσε τον κα-
ταγματικό κίνδυνο κατά 44% (Hochberg MC et al, 
2002). Σε μια άλλη μελέτη, αύξηση των δεικτών 
οστικού σχηματισμού (οστικό κλάσμα της αλκα-
λικής φωσφατάσης και PINP) ένα μήνα μετά την 
έναρξη της θεραπείας με τεριπαρατίδη συσχετίστη-
κε με βελτίωση στην οστική ανακατασκευή (Dobnig 
H et al, 2005).

Εκτός από την παρακολούθηση της αποτελε-
σματικότητας της θεραπείας, οι βιοχημικοί δείκτες 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη του ρυθ-
μού οστικής απώλειας. Μελέτες σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες χωρίς θεραπεία, έχουν αποδείξει 
ότι αυτές που είχαν αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΤχ 
εμφάνισαν μεγαλύτερη οστική απώλεια τον πρώτο 
χρόνο, ενώ αντίθετα γυναίκες με χαμηλή ΝΤχ πα-
ρουσίασαν μικρότερη απώλεια οστικής μάζας. Με 
τους βιοχημικούς δείκτες μπορούμε να εκτιμήσου-
με το ρυθμό οστικής απώλειας με μετρήσεις ανά 
2-3 μήνες (Ross PD et al, 1998).



22- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 26, Τεύχος 2 - 2013

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
O προσδιορισμός των βιοχημικών δεικτών οστι-

κής εναλλαγής δεν είναι χρήσιμος για τη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης.

Ο προσδιορισμός των βιοχημικών δεικτών οστι-
κού μεταβολισμού είναι χρήσιμος για την αναγνώ-
ριση γυναικών υψηλού κινδύνου για κάταγμα. Δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για άνδρες και άτομα 
μη λευκής φυλής.

Ο συνδυασμός αυξημένων βιοχημικών δει-
κτών οστικού μεταβολισμού με μειωμένη οστική 
πυκνότητα (BMD) έχει μεγαλύτερη προγνωστική 
αξία αναφορικά με τον κίνδυνο κατάγματος απ’ότι 
η κάθε παράμετρος μεμονωμένα (Κατευθυντήρι-
ες γραμμές για τη διάγνωση και τη θεραπεία της 
οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, 2009)

Η πρώιμη μείωση των βιοχημικών δεικτών οστι-
κού μεταβολισμού κατά τη θεραπεία με αντιοστε-
οκλαστική αγωγή έχει προγνωστική σημασία για 
τη μελλοντική αύξηση της BMD και τη μείωση του 
καταγματικού κινδύνου.

Συνιστάται η μέτρηση ενός δείκτη οστικής απορ-
ρόφησης και ενός δείκτη οστικού σχηματισμού πριν 
τη θεραπεία και 3-6 μήνες μετά την έναρξη της θε-
ραπείας (Καπετάνος Γ., 2012)

Η μέτρηση των δεικτών πρέπει να γίνεται σε 
πρωινό δείγμα ορού νήστεως του ατόμου και απο-
χής από έντονη σωματική άσκηση τις τελευταίες 
δύο ημέρες.
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