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Σε εμπεριστατωμένη ανασκοπική τoυς μελέτη οι συγγρα-
φείς (Ζήδρου και Κυριακίδης, 2010) περιγράφουν τα σύγχρονα 
δεδομένα που αφορούν την οστική παθολογία των νοσημά-
των του γαστρεντερικού συστήματος (κυρίως ιδιοπαθή φλεγ-
μονώδη νοσήματα του εντέρου), του ήπατος και παγκρέατος 
τα οποία έχουν επιπτώσεις στη διαδικασία οστεόλυσης-οστε-
ογένεσης. Επιπλέον, οι συγγραφείς αναφέρουν θεραπευτικές 
στρατηγικές αντιμετωπίσεως της παθολογικής αυτής κατα-
στάσεως.

Όσον αφορά τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέ-
ρου (ΙΦΝΕ), επιπλέον πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η 
χορήγηση αντι-TNF (tumor necrosis factor)-α βιολογικών πα-
ραγόντων (infliximab) φαίνεται ότι εξασκεί θετική επίπτωση 
στην πρόκληση και διατήρηση της υφέσεως (Kountouras, et al, 
2005, Gavalas, et al 2007), στη φυσική ιστορία, ποιότητα ζωής 
και οστική παθολογία των ΙΦΝΕ (Katz S, 2006, Mauro M, et al, 
2007, Paganelli M, et al, 2007, Veerappan SG et al, 2011).

Ειδικότερα, οστεοπενία και οστεοπόρωση παρατηρείται 
έως στο 70% των ασθενών με ΙΦΝΕ (Paganelli M, et al 2007). 
Ενώ ο μηχανισμός με τον οποίο η φλεγμονώδης αντίδραση 
επηρεάζει την οστική πυκνότητα δεν έχει πλήρως διαλευκαν-
θεί, υψηλά επίπεδα ευοδωτικών της φλεγμονής κυτταροκινών 
όπως του TNF-α και της ιντερκευκίνης (IL) 1β στο βλεννογόνο 
του εντέρου και της αναφερθείσης από τους συγγραφείς ΙL-6 
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στο περιφερικό αίμα των ασθενών με ΙΦΝΕ 
σχετίζονται με μειωμένο σχηματισμό οστικού 
ιστού σε σχετικά πειραματικά μοντέλα (Fuller 
K, et al , 2002, Mauro M, et al, 2007, Paganelli 
M, et al, 2007). O TNF-α προάγει την ενεργο-
ποίηση των οστεοκλαστών αυξάνοντας την 
RANK-L έκφραση στους οστεοβλάστες. Επι-
πλέον, αναστέλλει άμεσα την απόπτωση των 
οστεοκλαστών και προάγει την απόπτωση των 
οστεοβλαστών, οδηγώντας σε αυξημένη απορ-
ρόφηση και μείωση παραγωγής του οστικού 
ιστού.  H IL-6, η οποία ακολούθως παράγεται 
από τους οστεοβλάστες με τη μεσολάβηση του 
TNF-α ενεργοποιεί τους οστεοκλάστες (Fuller 
K, et al , 2002, Mauro M, et al, 2007, Paganelli 
M, et al, 2007), συμβάλλοντας στη μείωση του 
οστικού ιστού.

Κατά συνέπεια, στρατηγικές μειώσεως κυρί-
ως του TNF-α δυνητικά βελτιώνουν την οστική 
παθολογία των ασθενών με ΙΦΝΕ. Στη συνά-
φεια αυτή, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η 
βραχύχρονη και μακρόχρονη χορήγηση του in-
fliximab σε ασθενείς με ΙΦΝΕ έχει θετική επί-
πτωση στην οστική τους πυκνότητα (Bernstein 
M, et al, 2005, Abreu MT, et al, 2006, Mauro M, 
et al, 2007, Veerappan SG et al, 2011). Η δράση 
αυτή του infliximab φαίνεται ότι είναι ανεξάρ-
τητη από τη χορήγηση κορτικοστεροειδών και 
έχει επίσης παρατηρηθεί σε ασθενείς με ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα (Paganelli M, et al, 2007).

Συνοπτικά, το infliximab βελτιώνει την 
οστική πυκνότητα των ασθενών με ΙΦΝΕ και 
αυτή η δράση του είναι ανεξάρτητη από τη βελ-
τίωση της θρεπτικής κατάστασης των ασθενών 
και τη σύγχρονη χορήγηση κορτικοστεροει-
δών, υποδηλώνοντας την αξία χορηγήσεώς του 
ιδιαίτερα σε ασθενείς όπου η αναφερθείσα από 
τους συγγραφείς υπόλοιπη θεραπεία δεν απο-
δίδει. Εντούτοις, η μακρόχρονη επίπτωση της 
χορηγήσεως του infliximab ή και άλλων σχε-
τικών βιολογικών παραγόντων στην πρόληψη 
καταγμάτων ασθενών με ΙΦΝΕ αναμένεται να 
διαλευκανθεί (Veerappan SG et al, 2011)
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