
Περίληψη

Εναλλαγές του οστικού μεταβολισμού με σημαντική μείωση της 
οστικής πυκνότητας παρατηρούνται ευρέως σε παιδιά με αιματο-
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της οστικής ανακατασκευής φαίνεται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο 
πρόκλησης καταγμάτων. Συνιστάται επομένως η συνεχής παρα-
κολούθηση και θεραπεία των παιδιών με μειωμένη οστική πυκνό-
τητα από αιματολογικές κακοήθειες. 
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Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί σηµα-
ντική πρόοδος στη διάγνωση και θεραπεία των 
αιματολογικών κακοηθειών της παιδικής ηλικίας, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται από την υψηλή συ-
νολική επιβίωση (Overall Survival) και επιβίωση 
ελεύθερης νόσου (Event Free Survival). Η βελτί-
ωση της έκβασης της νόσου οφείλεται εν µέρει 
στην κατάταξη των ασθενών σε οµάδες κινδύνου 
και κυρίως, στη χρήση πολλών και νέων αντινεο-
πλασµατικών φαρµάκων σε συνδυασµό (χημειο-
θεραπευτικά πρωτόκολλα).

Εντούτοις, η αύξηση του ποσοστού επιβίωσης 
συνεπάγεται περισσότερες πρώιμες και απώτερες 
επιπλοκές, µε άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα 
και στον τρόπο ζωής των ασθενών. Από τις ση-
μαντικότερες επιπτώσεις των εντατικών χημειο-
θεραπευτικών πρωτόκολλων αποτελούν οι διατα-
ραχές στη σωματική αύξηση και στο µυοσκελετι-
κό σύστημα.

Η οστεοπενία και η οστεοπόρωση αναγνωρίζο-
νται σήµερα ως σοβαρές απώτερες επιπλοκές της 
θεραπείας παιδιών µε αιματολογικές κακοήθειες. 
Επίσης στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγρα-
φεί περιστατικά παιδιών με παθολογικά κατάγμα-
τα υπό χημειοθεραπεία. Οι ακριβείς µηχανισµοί 
πρόκλησης των διαταραχών αυτών δεν έχουν µέ-
χρι σήμερα πλήρως διευκρινιστεί. Θεωρείται ότι η 
παθογένεσή τους είναι πολυπαραγοντική και σχε-
τίζεται κυρίως µε τη νόσο, τη χηµειοθεραπεία και 
την περιορισµένη φυσική δραστηριότητα. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πολύπλευρη αντι-
μετώπιση παιδιών με αιματολογικές κακοήθειες 
για τη διερεύνηση της οστικής ποιότητας και την 
εντόπιση παιδιών υψηλού κινδύνου για παθολογι-
κά κατάγματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται 
η συνεργασία των ειδικών Παιδιάτρων σε θέματα 
Αιματολογίας-Ογκολογίας και ειδικών Ορθοπαι-
δικών στη Μυοσκελετική Ογκολογία.

Οστεοπόρωση – οστεοπενία και οστική ανακα-
τασκευή

Η οστεοπόρωση αποτελεί μία πολυπαραγοντι-

κή  μεταβολική νόσο των οστών που χαρακτηρίζε-
ται από αλλαγή της μικροαρχιτεκτονικής τους και 
απώλεια της οστικής μάζας. Συχνότερα κατάγμα-
τα λόγω οστεοπόρωσης εμφανίζονται στο ισχίο 
και σε σπονδυλικό σώμα. Η απώλεια της οστικής 
μάζας που παρατηρείται στους οστεοπορωτικούς 
ασθενείς οφείλεται στη διαταραχή της ισορροπί-
ας μεταξύ οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας. Μικροσκοπικές μελέτες σε δείγ-
ματα οστεοπορωτικού οστού έδειξαν σημαντικές 
μεταβολές στην μικροαρχιτεκτονικής του. Επίσης 
βιοχημικές μελέτες ανάδειξαν την αναστολή των 
διαδικασιών εναπόθεσης του υδροξυαπατίτη, ση-
μαντικού στοιχείου του οστίτη ιστού. Η μικροαρ-
χιτεκτονική του οστίτη ιστού φαίνεται ότι παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη μηχανική αντοχή 
του οστού (Dokos C. and Myronidou-Tzouveleki 
M, 2007).

Αξίζει να τονιστεί ότι η οστεοπόρωση αποτελεί 
ένα σύγχρονο πρόβλημα με πολλές κοινωνικοοι-
κονομικές παραμέτρους. Το πρόβλημα της οστε-
οπόρωσης έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις ώστε 
σήμερα να μιλάμε για μία σιωπηλή επιδημία με 
αυξημένη θνησιμότητα οφειλόμενη σε οστεοπο-
ρωτικά κατάγματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) το 2050 θα έχουμε 6 
300 300 κατάγματα εξαιτίας του οστεοπορωτικού 
οστού. Το κόστος θεραπείας της οστεοπόρωσης 
για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι τεράστιο, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν οικονομικά προβλήμα-
τα για τη θεραπεία των ασθενών. Εκτός από το 
οικονομικό σκέλος, η οστεοπόρωση αποτελεί ένα 
πλήγμα για κάθε ασθενή κοινωνικά (Dokos C. 
and Myronidou-Tzouveleki M, 2007).

H διαταραχή μεταξύ της οστεοβλαστικής και 
της οστεοκλαστικής δραστηριότητας αποτελεί 
το θεμέλιο λίθο για τις θεραπευτικές στρατηγι-
κές για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Η 
οστεοπόρωση είναι μία πολυπαραγοντική νόσος. 
Και μόνο το γεγονός αυτό την καθιστά σοβα-
ρή και δύσκολη στη διαλεύκανσή της αλλά και 
στη θεραπευτική της προσέγγιση (Dokos C. and 
Myronidou-Tzouveleki M, 2007).

Το γονιδιακό υπόβαθρο έχει σημαντική αξία 
στην εμφάνιση της οστεοπόρωσης. Οι πολυμορ-
φισμοί των γονιδίων που κωδικοποιούν τoν αυ-

12 Ορθοπαιδική, 22, 3, 2009



ξητικό παράγοντα μεταμόρφωσης (TGF-β), τον 
ινσουλινοεξαρτώμενο αυξητικό παράγοντα (ΙGF-
Ι,-ΙΙ), τη συσχετιζόμενη πρωτεΐνη-5 του υποδοχέα 
χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LRP5), το 
κολλαγόνο τύπου 1Α1 (COL1A1), τον υποδοχέα 
της βιταμίνης D (VDR), κ.ά. σχετίζονται με την 
εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων ή/και 
οστεοπόρωσης. Σημαντικό ρόλο παίζει η αλληλε-
πίδραση περιβάλλοντος στη γονιδιακή έκφραση. 
Επιπλέον οι επιγενετικοί παράγοντες μελετώνται 
σήμερα για τη διαλεύκανση  των  παθοφυσιολο-
γικών  και μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύ-
θυνοι για την οστική ανακατασκευή (Kung WCA. 
and Huang Q-Y, 2007, Δόκος Χ και Μυρωνίδου-
Τζουβελέκη Μ, 2008, ).

Οι οστεοβλάστες φαίνεται να ελέγχουν τη δρα-
στηριότητα και ενεργοποίηση των οστεοκλαστών 
μέσω έκφρασης του παράγοντα RANKL (receptor 
activator of nuclear factor-kappaB ligand) και της 
OPG (osteoprotegerin). Στην ομάδα των τοπικών 
παραγόντων ενεργοποίησης των οστεοκλαστών 
ανήκουν η κυτοκίνη TRANCE (tumor  necrosis  
factor-related  activation-induced  cytokine) και οι 
υποδοχείς της, όπως  επίσης ο υποδοχέας RANK. 
Ο άξονας RANK-TRANCE-OPG υποδοχείς απα-
σχολεί ιδιαίτερα τους ειδικούς σε θέματα οστεο-
πόρωσης και αποτελεί δυνητικό φαρμακολογικό 
στόχο (Δόκος Χ και Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ 
2008).

Η οστική ανακατασκευή (bone remodeling) έχει 
δεσπόζουσα θέση στα μεταβολικά νοσήματα του 
οστού. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, 
ο σκελετός υφίσταται διαρκώς ανακατασκευή, 
µια περιοδική και συνεχή διαδικασία αντικατά-
στασης παλαιού και φθαρµένου οστού µε απώ-
τερο σκοπό την επιδιόρθωση των µικροφθορών 
των µικροµονάδων του οστού και την οµοιοστα-
σία του ιονισµένου ασβεστίου στον εξωκυττάριο 
χώρο (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006). 

Η βασική μικροκατασκευαστική μονάδα (basic 
structural unit -  BSU) του οστού στα φλοιώδη 
οστά συµπίπτει µε το αβέρσιο σύστηµα, το οποίο 
αποτελείται από έναν κεντρικό σωλήνα (σωλήνα 
του Volkmann) και γύρω του κατανέµονται οµό-
κεντρα πετάλια αποτιτανωµένης θεµέλιας ουσίας. 
Με τους µικροσωληνίσκους επιτυγχάνεται η λει-

τουργική επικοινωνία µεταξύ των οστεοκυττάρων 
της BSU, καθώς επίσης εξυπηρετούνται οι διατρο-
φικές ανάγκες του οστεώνα. Στα σπογγώδη οστά 
η BSU είναι βασικά οι οστεοδοκίδες ή τµήµατά 
τους. Η µεταβολική µονάδα του οστού (BMU) 
αποτελεί τη µετάπτωση της µικροκατασκευαστι-
κής µονάδας, όταν αυτή βρίσκεται στη φάση της 
ανακατασκευής της. Στα φλοιώδη οστά η οστική 
ανακατασκευή διαρκεί συνολικά περίπου επτά  
µήνες, ενώ στα σπογγώδη είναι συντομότερη (πε-
ρίπου 3-4 µήνες) (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006). 

Σύμφωνα με μελέτες οι φάσεις κατά τις οποί-
ες συντελείται η οστική ανακατασκευή είναι οι 
εξής: (α) φάση ηρεµίας, κατά την οποία η BMU 
ταυτίζεται µε την BSU, (β) φάση ενεργοποίησης, 
κατά την οποία διάφοροι µεσολαβητές των οστε-
οκλαστών (κυτοκίνες που απελευθερώνονται από 
τους οστεοβλάστες) κινητοποιούν τις προοστεο-
κλάστες, που σχηµατίζουν πολυπύρηνα γιγαντο-
κύτταρα, τους οστεοκλάστες, οι οποίες τελικά 
συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της BMU. (γ) 
Φάση οστικής απορρόφησης, η οποία διαρκεί 
περίπου 10 ηµέρες στα σπογγώδη οστά και 6-10 
εβδοµάδες στα φλοιώδη, αντίστοιχα. Κατά τη 
διάρκεια της φάσης αυτής οι οστεοκλάστες προ-
σκολλώνται στις οστικές επιφάνειες και απορρο-
φούν οστό µέσω παραγωγής ενζύµων και πρω-
τεολυτικής διάσπασης, ελαττώνοντας το περιε-
χόµενο της µεταβολικής µονάδας. Στα φλοιώδη 
οστά οι οστεοκλάστες δηµιουργούν ένα κωνικό 
βοθρίο (cutting cone) µέσα στο συµπαγές αβερ-
σιανό σύστηµα. Ο κώνος σε διατοµή περιλαµβά-
νει τους οστεοκλάστες και ακολουθούν οι οστε-
οβλάστες και τα νεοσχηµατιζόµενα οστεοκύτ-
ταρα;. (δ) Φάση κυτταρικής αναστροφής, κατά 
την οποία οι οστεοκλάστες αποσύρονται από την 
απορροφηµένη επιφάνεια και αντικαθίστανται 
από οστεοβλάστες; (ε) Φάση οστικής παραγωγής. 
Στη φάση αυτή που διαρκεί περίπου τρεις µήνες 
οι οστεοβλάστες που έχουν συσσωρευτεί στον 
πυθµένα του βοθρίου, εναποθέτουν προοδευτικά 
οστό, σε ίση ποσότητα µε εκείνη που απορρο-
φήθηκε στην προηγούµενη φάση. Στο φλοιώδες 
οστό τα σχηµατιζόµενα από τους οστεοβλάστες 
πετάλια διατάσσονται οµόκεντρα γύρω από ένα 
κεντρικό αγγείο που ξεκινά µέσα στον τέµνοντα 
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κώνο και αφορίζεται από τα σχηµατιζόµενα πετά-
λια (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006). 

Συνεπώς η οστική ανακατασκευή βασίζεται 
στην απόλυτη συνεργασία και ισορροπία µεταξύ 
των δύο βασικών κυτταρικών σειρών του οστού, 
δηλαδή της οστεοκλάστης και της οστεοβλάστης. 
Η συνεργασία αυτή ονοµάζεται φαινόµενο σύζευ-
ξης (coupling phenomenon). Η έρευνα σε αυτό το 
τομέα έχει αναδείξει σημαντικούς παράγοντες 
και μηχανισμούς που εμπλέκονται στη διαφο-
ροποίηση των οστεοβλαστών Τα οστεοκύτταρα 
συνθέτουν εξειδικευμένες μορφογεννητικές πρω-
τεΐνες (BMPs - bone morphogenetic proteins). Οι 
BMPs αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 
τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Σήμερα, 
οι BMPs μελετώνται εκτενώς καθώς επίσης και 
η χρήση των μεσεγχυματικών στελεχιαίων κυτ-
τάρων στη διαδικασία της οστεοβλαστικής δια-
φοροποίησης. Φαίνεται ότι η οστεοπόρωση είναι 
ιδιαίτερα πολυσύνθετος μηχανισμός όπου εμπλέ-
κονται μοριακοί μηχανισμοί και βιομόρια όπως η 
Wnt σηματοδοτική οδός, ο μεταγραφικόςπαρά-
γοντας - κλειδί Runx2/Cbfa1 (Δόκος Χ και Μυ-
ρωνίδου-Τζουβελέκη Μ, 2008).

Η κορυφαία οστική μάζα (bone mineral density 
– BMD) επιτυγχάνεται στους νέους ενήλικες (20ό 
– 25ο έτος ηλικίας) με απαρχή τα πρώτα χρόνια 
της εφηβείας. Χαμηλή BMD στην παιδική ηλικία 
έχει αρνητικές συνέπειες για το υπόλοιπο της ζωής 
του ατόμου. Η μέθοδος εκλογής για την αξιολό-
γησή της είναι η απορροφησιομετρία διπλοενερ-
γειακής δέσμης ακτίνων Χ (DEXA - dual energy 
x-ray absorbance). Η Παγκόσμια Οργάνωση 
Οστεοπόρωσης συστήνει απαραίτητα την DΕXA 
για την αξιολόγηση της BMD σε παιδιά όπου 
χορηγήθηκαν συστηματικά, για μακρύ χρονικό 
διάστημα στεροειδή (π.χ αιματολογικές κακοή-
θειες), με υπογοναδισμό, σε χρόνια φλεγμονώδη 
νοσήματα, ατελή οστεογένεση, παρατεταμένη 
κατάκλιση, ιδιοπαθή ρευματοειδή αρθρίτιδα ή 
κάταγμα με οστεοπενία. Πρέπει να τονιστεί ότι με 
την DEXA υπολογίζεται η ΒΜD ανά εμβαδό επι-
φάνειας (g/cm2). Iδιαίτερα στα παιδιά που έχουν 
ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ερειστικό σύστημα 
η αληθής καταμέτρηση της οστικής πυκνότητας, 
σύμφωνα με μελέτες, είναι η ΒΜD ανά κυβικό 

όγκου (g/cm3) (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006, Binkovitz 
LA, Henwood MJ, Sparke P 2007, Binkovitz LA, 
Sparke P, Henwood MJ 2007, Simmons J, et al. 
2007).

Στα ακτινοδιαγνωστικά μέσα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνεται ο ποσοτι-
κός έλεγχος με υπερήχους (QUS - quantitative 
ultrasound) και η ποσοτική υπολογιστική τομο-
γραφία (QCT-quantitative computerized tomo-
graphy). Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα 
της χρήσης QUS σε παιδιά είναι το κατά πολύ μι-
κρότερο ποσοστό ακτινοβολίας από την DEXA. 
Η QCT αν και έχει μικρότερο κόστος και καθόλου 
ιονίζουσα ακτινοβολία, διαθέτει ελάχιστα δεδο-
μένα για τους παιδιατρικούς ασθενείς (Simmons 
.J, et al. 2007, Di Lorgi N, et al. 2008).

Αιματολογικές κακοήθειες και οστικός μεταβο-
λισμός

Η οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία (ΟΛΛ) είναι 
η συχνότερη κακοήθης νεοπλασµατική νόσος 
της παιδικής ηλικίας που χαρακτηρίζεται από τη 
συνεχή άθροιση νεοπλασµατικών αιµοποιητικών 
κυττάρων στο µυελό των οστών. Αποτελεί το 25-
30% όλων των παιδικών νεοπλασιών και το 75-
80% του συνόλου των περιπτώσεων λευχαιµίας 
στα παιδιά. Η επίπτωσή της αγγίζει τις 3-4 νέες 
περιπτώσεις το χρόνο ανά 100.000 παιδιά ηλικί-
ας <15 ετών, µε µέγιστη επίπτωση στις ηλικίες 
µεταξύ 2-6 ετών. Η νόσος είναι συχνότερη στα 
αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια (1,3:1), γεγονός 
που οφείλεται στη µεγαλύτερη συχνότητα ΟΛΛ 
Τ- ανοσοφαινότυπου σε αγόρια εφηβικής ηλικίας 
(Tραγιαννίδης ΚΑ 2006).

Είναι νόσημα µε ευρύ και ετερογενές φάσμα 
τόσο ως προς τον αιµατολογικό και κλινικό φαι-
νότυπο όσο και ως προς τους υποκείµενους βι-
ολογικούς µηχανισµούς της παθογένειάς του. Ο 
ακριβής παθογενετικός µηχανισµός της δεν έχει 
πλήρως διευκρινιστεί, αλλά είναι πολύ πιθανό να 
οφείλεται σε γενετική βλάβη του πολυδύναµου 
αιµοποιητικού προγονικού κυττάρου που οδη-
γεί σε κλωνική εξάπλωση και αναστολή της δι-
αφοροποίησης του σε κάποιο στάδιο. Η αρχική 
µορφολογική ταξινόµησή της συµπληρώθηκε τις 
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τελευταίες δεκαετίες µε την αναγνώριση υπο-
οµάδων, που βασίζονται στην έκφραση γονιδίων, 
αντιγόνων ειδικών για τον κυτταρικό τύπο και το 
στάδιο διαφοροποίησης, καθώς και χρωµοσωµι-
κών ανωμαλιών (Tραγιαννίδης ΚΑ 2006).

Η ΟΛΛ αποτελεί μία από τις κυριότερες αιμα-
τολογικές κακοήθειες που έχουν σοβαρές διατα-
ραχές στον οστικό μεταβολισμό. Γι’ αυτό το λόγο 
οι ερευνητές επικεντρώνονται κυρίως σε παιδιά 
με ΟΛΛ για την εξακρίβωση των μοριακών και 
παθοφυσιολογικών μηχανισμών οστεοπενίας και 
οστεοπόρωσης. Τα οστικά άλγη που αναφέρονται 
στο 21%-59% των παιδιών κατά τη διάγνωση της 
ΟΛΛ, οφείλονται κυρίως σε πίεση του περιοστέ-
ου. Τα λευχαιμικά κύτταρα (λεμφοβλάστες) φαί-
νεται πως διηθούν το περιόστεο με αποτέλεσμα 
το έντονο άλγος που είναι συχνότερο κατά τη δι-
άρκεια της ηµέρας και ευθύνεται κυρίως για την 
εμφάνιση χωλότητας. Οι αρθραλγίες εντοπίζονται 
κυρίως στα κάτω άκρα µε συχνότερη τη συµµετο-
χή της κατά γόνυ άρθρωσης. Η ίδια η νόσος ευθύ-
νεται για την άµεση ή έµµεση ενεργοποίηση των 
οστεοκλαστών μέσω μεταγωγέων από λεµφοβλά-
στες (Haddy TB, et al. 2001, Athanassiadou F, et 
al. 2005, Tragiannidis A, et al. 2006, Nachman JB. 
2006, Sala A. and Barr DR, 2007, Kaste SC 2008, 
Rogers P. 2008, Muszynska-Roslan K, et al. 2009). 

Στα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα για την 
αντιμετώπιση της ΟΛΛ δεσπόζουσα θέση κατέ-
χουν τα κορτικοστεροειδή που δρουν ως λεμφο-
λυτικά φάρμακα. Αν και έχουν σοβαρές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες εντούτοις η έντονη κυτταρολυ-
τική τους δράση τόσο στα κακοήθη όσο και στα 
φυσιολογικά λεμφοκύτταρα τα καθιστούν ένα 
από τα σημαντικότερα αντινεοπλασματικά φάρ-
μακα στην ΟΛΛ. Τα κορτικοστεροειδή έχουν ενο-
χοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό για πρόκληση οστεο-
πενία-οστεοπόρωσης σε παιδιά με ΟΛΛ κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας και μετά την ολοκλήρωσή 
της. Η καταστολή της οστεοβλαστικής δραστηρι-
ότητας με παράλληλη αύξηση της οστικής απορ-
ρόφησης (μέσω δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεο-
ειδισμού) φαίνεται να αποτελεί το κυριότερο μη-
χανισμό πρόκλησης οστεοπενίας-οστεοπόρωσης 
από τα κορτικοστεροειδή. Η αρνητική δράση τους 
επί των νεφρών και λεπτού εντέρου με σημαντική 

μείωση των ποσοστών ασβεστίου που απορροφά-
ται έχει επισημανθεί ως ένας σημαντικός μηχανι-
σμός μείωσης της BMD. Πολλές φορές σε ασθε-
νείς με οστεοπόρωση από γλυκοκορτικοειδή εμ-
φανίζονται και μειωμένα επίπεδα γοναδοτρόπων 
ορμονών. Φαίνεται ότι η μείωση της BMD μέσω 
κορτικοστερoειδών σε παιδιά με ΟΛΛ είναι ένας 
πολυσύνθετος μηχανισμός που περιλαμβάνει κα-
ταστολή των μηχανισμών οστικής ανασύνθεσης, 
αύξηση των λιποκυττάρων στο μυελό των οστών 
και άμεσης δράσης επί των τροφικών αρτηριών 
του οστού (Haddy TB, et al. 2001, Τραγιαννίδης 
Α, και συν 2004, Athanassiadou F, et al. 2005, 
Yaris N, et al, 2005, Δόκος Χ και Μυρωνίδου-
Τζουβελέκη Μ 2008, Van der Sluis IM and Van 
der Heuvel-Eibrink MM, 2008).

Η μεθοτρεξάτη φαίνεται πως προκαλεί οστικά 
άλγη, οστεοπενία και οστεοπόρωση σε παιδιά με 
ΟΛΛ. Σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες, η με-
θοτρεξάτη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των 
οστεοβλαστών. Πειραματικές μελέτες σε κυττα-
ρικές σειρές λευχαιμικών κυττάρων έδειξαν την 
ανασταλτική δράση της βινκριστίνης, δανουρο-
βικίνης, ετοποσίδης και ασπαραγινάσης επί της 
σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι. Πρέπει να το-
νιστεί ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ μείω-
σης της BMD και αύξησης της αθροιστικής δόσης 
των αντινεοπλασματικών φαρμάκων. Διχογνωμία 
επικρατεί στο αν υφίσταται μείωση της της BMD 
μετά τη χημειοθεραπεία σε παιδιά με ΟΛΛ (Tρα-
γιαννίδης ΚΑ 2006, Sala A. and Barr DR, 2007, 
Kaste SC 2008). 

Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 
πρόκλησης οστεοπενίας και οστεοπόρωσης σε 

15Ορθοπαιδική, 22, 3, 2009

Εικ. 1: Είδη καταγμάτων (α) εγκάρσια, (β) σπειροειδή, 
(γ,ε) συντριπτικά, (δ) λοξά, (ζ) χλωρού ξύλου.
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παιδιά όχι μόνο με ΟΛΛ αλλά και άλλα νοσήμα-
τα όπως η οξεία και η χρόνια μυελογενής λευχαι-
μία. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι η 
μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων επηρεάζει 
την BMD στη περίοδο της εφηβείας και αποτε-
λεί αρνητικό παράγοντα για την επίτευξη της κο-
ρυφαίας οστικής μάζας (Taskinen M, et al, 2007, 
Bulent A, et al, 2009).

Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δια-
ταραχές οστικού μεταβολισμού σε παιδιά με 
Hodgkin και non-Hodgkin λέμφωμα. Aν και οι 
μελέτες είναι περιορισμένες, εντούτοις υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ των νοσημάτων και της εμφά-
νισης οστεοπενίας-οστεοπόρωσης. Ουσιαστικό 
ρόλο παίζουν τα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα 
σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικότερα η αθροι-
στική δόση στεροειδών (Aisenberg J, et al. 1998, 
Vassilopoulou-Sellin R, et al. 1999, Nyson K, et al. 
2001, Muszynska-Roslan K, et al. 2009). 

Η μέτρηση της BMD με τη βοήθεια της DEXA 
και η θεραπεία της οστεοπενίας-οστεοπόρωσης 
με συμπληρώματα ασβεστίου, βιταμίνης D και 
διφωσφονικών κρίνεται απαραίτητη σε παιδιά με 
κακοήθη νεοπλάσματα του αίματος. Αν και η χρή-
ση των διφωσφονικών βρίσκεται σε πρωταρχικό 
στάδιο εντούτοις ολοένα και περισσότερες κλι-
νικοεργαστηριακές μελέτες κρίνουν απαραίτητη 
τη χορήγησή τους σε παιδιά με χαμηλή BMD. 
Θα πρέπει η θεραπεία να αξιολογείται σύμφωνα 
με τους βιοχημικούς δείκτες οστικής εναλλαγής 
και την BMD. Η χορήγηση της τεριπαρατίδης και 
του ρενολικού στρόντιου δεν έχει εγκριθεί ακόμη 
σε παιδιά με οστεοπόρωση (Carpenter PA et al, 
2007, Lethaby C, et al 2007).

Αιματολογικές κακοήθειες και πρόκληση
    καταγμάτων

Εξ ορισμού το κάταγμα αποτελεί τη μερική ή 
πλήρη λύση της συνέχειας του οστού. Υπάρχουν 
διάφορα είδη καταγμάτων που ταξινομούνται 
ανάλογα με την ένταση της βίας που τα προκάλε-
σε (βίαια και παθολογικά κατάγματα), τον τρόπο 
δράσης της βίας (άμεσα, έμμεσα), τη φορά που 
έχει η γραμμή του κατάγματος σε σχέση με τον 

επιμήκη άξονα (εγκάρσια, λοξά ή σπειροειδή, υπό 
σύνθλιψη) και τη φύση του (κλειστά, ανοικτά) 
(Εικ.1). Η επούλωση του κατάγματος είναι μία 
αργή και προοδευτική διαδικασία όπου ο οστίτης 
ιστός μέσω τεσσάρων σταδίων αναγεννάται και 
τελικώς επουλώνεται (Dokos C. and Mironidou-
Tzouveleki M, 2008). Αδρώς τα στάδια περιλαμ-
βάνουν:

 Δημιουργία αιματώματος, παρουσία φλεγμο-1. 
νής και αγγειογένεσης
 Δημιουργία χόνδρου με ελάχιστες επασβε-2. 
στώσεις
 Νέκρωση του χόνδρινου τμήματος και δημι-3. 
ουργία νέου οστού
Αναδιαμόρφωση του οστού4. 

Μελέτες σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες 
έδειξαν ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με πρό-
κληση καταγμάτων. Τα λεμφοκύτταρα φαίνεται 
ότι διηθούν τη φλοιώδη μοίρα του οστίτη ιστού 
και επάγουν την οστική απορρόφηση. Σε βιοψίες 
οστών παιδιών κυρίως με ΟΛΛ έχουν ανευρεθεί 
αυξημένα ποσοστά οστεοκλαστών. Υπολογίζεται 
ότι το 14-39% των παιδιών με ΟΛΛ έχουν υπο-
στεί κάταγμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
(Nachman JB. 2006, Ηögler W, et al. 2007, Rogers 
P. 2008).

Το ερώτημα που εγείρεται στην πρόκληση κα-
τάγματος είναι η σχέση της BMD με την πιθανό-
τητα κατάγματος στη θεραπεία αιματολογικών 
κακοηθειών. Μελέτες θέλουν πιο σημαντικές τις 
μεταβολές των επιπέδων της BMD στη περίοδο 
χημειοθεραπείας σε παιδιά με αιματολογικά νε-
οπλάσματα από τον απόλυτο αριθμό της BMD. 
Ιδιαίτερα στα κατάγματα, η μικροαρχιτεκτονική 
του οστίτη ιστού παίζει σημαντικό ρόλο για την 
πρόκλησή τους (Bianchi ML, 2007, Ηögler W, et 
al. 2007, Van der Sluis IM and Van der Heuvel-
Eibrink MM, 2008). 

Έτσι θα πρέπει τα παιδιά με ΟΛΛ και άλλες αι-
ματολογικές κακοήθειες να ελέγχονται για την 
BMD παράλληλα με ιδιαίτερη προσοχή σε τραυ-
ματισμούς και πτώσεις που προκαλούν κατάγ-
ματα. Mελέτη από τους Van der Sluis ΙΜ et al. 
(2002) έδειξε το δεκαπλάσιο κίνδυνο που έχουν 
τα παιδιά με χαμηλή BMD για πρόκληση καταγ-
μάτων. Φαίνεται ότι το παθοφυσιολογικό υπόβα-
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θρο των αιματολογικών κακοήθειων επηρεάζει το 
μυοσκελετικό σύστημα όχι μόνο κατά τη διάρκεια 
της νόσου αλλά και μετά την αποθεραπεία της. 
Μακροχρόνιες κλινικές μελέτες υποδεικνύουν 
τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης καταγμάτων 
πολύ μετά τη χημειοθεραπεία. Γι’ αυτό απαιτείται 
να αντιμετωπιστεί έγκαιρα τόσο η μειωμένη BMD 
στην παιδική ηλικία όσο και η πιθανότητα των κα-
ταγμάτων (Van der Sluis IM, et al, 2002, Bianchi 
ML 2007, Ηögler W, et al. 2007, Van der Sluis IM 
and Van der Heuvel-Eibrink MM, 2008).

Συμπερασματικά οι αιματολογικές κακοήθειες 
της παιδικής ηλικίας μεταβάλλουν τους μηχανι-
σμούς οστικής ανακατασκευής με αποτέλεσμα 
τη μείωση της ΒΜD, πρόκληση οστεοπενίας-
οστεοπόρωσης και καταγμάτων. Έτσι οι ειδικοί 
Ορθοπαιδικοί στη μυοσκελετική ογκολογία και 
Παιδίατροι στην αιματολογία-ογκολογία θα πρέ-
πει είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε εναλλαγές του 
οστικού μεταβολισμού για την αποφυγή άμεσων 
και μακροχρόνιων επιπλοκών τόσο του νοσήμα-
τος όσο και της χημειοθεραπείας που υφίστανται 
τα παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες. 
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Alterations of bone metabolism with significant 
decline of bone mineral density is observed in chil-
dren with hematological malignancies such as acute 
lymphoblastic leukemia, myelogenic leukemias and 
lymphomas. This study examines the mechanism 
underlying osteopenia and osteoporosis in children 
with hematological malignancies. Disturbances of 
normal bone remodeling process seem to increase 
the risk of bone fracture. Therefore it is vital to fol-

low-up and treat children with low bone mineral 
density induced by hematological malignancies. 
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