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Τα οστά διαρκώς ανακυκλώνονται, απορροφώνται και επανασχηματίζονται. Στα 

μεταβολικά νοσήματα των οστών, όπως η οστεοπόρωση, ο μεταβολισμός των οστών 

μεταβάλλεται  οδηγώντας σε οστική απώλεια και συχνά διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής 

των οστών με αποτέλεσμα αυξημένη ευθραυστότητα των οστών και εκδήλωση 

καταγμάτων6,7.  

Οι βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού είναι ένζυμα και μόρια της θεμέλιας 

ουσίας του οστού7, που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της 

ανακατασκευής του οστού (bone remodelling). Διακρίνονται σε δείκτες παραγωγής του 

οστού και δείκτες απορρόφησης, ενώ κάποιοι δείκτες ίσως αντικατοπτρίζουν και τις δύο 

κατηγορίες. Οι δείκτες οστικού σχηματισμού παράγονται από οστεοβλαστικά κύτταρα ή 

προέρχονται από το μεταβολισμό του προκολλαγόνου, ενώ οι δείκτες οστικής 

απορρόφησης αποτελούν προϊόντα αποδόμησης του κολλαγόνου ή οστεοκλαστικά 

ένζυμα5. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νεότεροι βιοχημικοί δείκτες οι οποίοι  θα 

μπορούσαν βάσει μελετών να αποτελέσουν πολύτιμα ερευνητικά εργαλεία στη διερεύνηση 

των μηχανισμών του οστικού μεταβολισμού και την εκτίμηση της δραστικότητας των 

οστεοκυττάρων, ενώ ορισμένοι από αυτούς θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στη 

διαχείριση των ασθενών με οστεοπόρωση6. 

Οι κλασσικοί δείκτες έχουν κάποια μειονεκτήματα και περιορισμούς στη χρήση τους, 

όπως5,6: 

1. έλλειψη ιστικής ειδικότητας, δεδομένου ότι το κολλαγόνο τύπου 1 δεν βρίσκεται 

αποκλειστικά στον οστίτη ιστό αλλά είναι ευρέως κατανεμημένο και διάσπαρτο σε 

διαφορετικά όργανα. 

2. Δεν δύνανται να διαχωρίσουν τη μεταβολική δραστηριότητα ανά τμήματα του 

σκελετού, αν και επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από νοσήματα και θεραπευτικές 

αγωγές.  

3. Αντικατοπτρίζουν κυρίως τη λειτουργία οστεοβλαστών ή οστεοκλαστών και όχι τη 

δραστικότητα των οστεοκυττάρων ή του μεταβολισμού του περιοστέου. Τα οστεοκύτταρα 

είναι τα περισσότερα σε αριθμό κύτταρα του οστίτη ιστού και διαδραματίζουν πρωταρχικό 

ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας του σκελετού.  

4. Παράλληλα υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό ενδοατομικής και διατομικής 

μεταβλητότητας.  

5. Τέλος συνιστούν πρωτεϊνικά μόρια, ενώ κυκλοφορούντα   microRNAs θα μπορούσαν 

επίσης να χρησιμεύσουν ως πρώιμοι βιοδείκτες στα μεταβολικά νοσήματα των οστών όπως 

η οστεοπόρωση.   
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Οι κλασσικοί βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού περιλαμβάνουν: 

▪ Δείκτες οστικού σχηματισμού (δείκτες ορού): 

➢ Οστεοκαλσίνη 

➢ Οστικό κλάσμα ALP 

➢ N- τελικό προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου 1(PINP) 

➢ C- τελικό προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου 1(PICP) 

▪ Δείκτες οστικής απορρόφησης (δείκτες ορού και ούρων): 

➢ Καρβοξυτελικό  διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι ορού και ούρων. (s-

CTX, CTX).  

➢ Aμινοτελικό διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου Ι ορού και ούρων  s-ΝΤΧ. 

➢ Δεοξυπυριδινολίνη ούρων ελεύθερη και ολική (DPD) 

➢ Όξινη φωσφατάση ανθεκτική στο τρυγικό οξύ στον ορό (TRAP5b). 

Στους νεότερους βιοχημικούς δείκτες περιλαμβάνονται μη κολλαγονικές πρωτεΐνες της 

θεμέλιας ουσίας, οστεοκλαστικά ένζυμα (με εξαίρεση τον TRACP5b), πρωτεϊνικά μόρια που 

εκκρίνονται από τα οστεοκύτταρα, ρυθμιστικά μόρια που ενέχονται στη διαφοροποίηση και 

δραστικότητα οστεοβλαστών και οστεοκλαστών και microRNAs5,6.  

Ειδικότερα, οι νεότεροι βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού περιλαμβάνουν: 

▪ Μη κολλαγονικές πρωτεΐνες  

o Περιοστίνη 

▪ Οστεοκλαστικά ένζυμα 

o Καθεψίνη Κ 

▪ Ρυθμιστικά μόρια 

o Ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα Καππα Β (RANKL) 

o Οστεοπροτεγερίνη (OPG) 

o Dickkopf-related protein 1 

o Σκληροστίνη 

o Spingosine-1 phosphate 

▪ Ορμόνες  

o Fibroblast growth factor 23 (FGF-23). 

o Klotho 

▪ Μη πρωτεϊνικά μόρια  

o microRNAs (miRNAs) 

Χρησιμότητα-Κλινικές εφαρμογές των βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού: 

1. Εκτίμηση οστικής ανακατασκευής. 

2. Διαχείριση των μεταβολικών νοσημάτων των οστών. 

3. Παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή. 

4. Ανίχνευση και παρακολούθηση οστικών μεταστάσεων. 

5. Πρόβλεψη μελλοντικής οστικής απώλειας και καταγμάτων. Οι δείκτες οστικού 

μεταβολισμού δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την πρόβλεψη 

μελλοντικής οστικής απώλειας ή κινδύνου κατάγματος σε ένα άτομο.  

Δείκτες οστικού σχηματισμού 

Όλοι οι δείκτες οστικού σχηματισμού προσδιορίζονται σε δείγμα ορού ή πλάσματος 

bALP: οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης.  
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Η ALP είναι ένα ένζυμο που συνδέεται με την κυτταρική μεμβράνη και απαντάται σχεδόν σε 

όλους τους ιστούς του σώματος. Παίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό του οστεοειδούς 

και στην επιμετάλλωση. Διάφορες ισομορφές προέρχονται από το ήπαρ, το οστό, το έντερο, 

τον σπλήνα, το νεφρό και τον πλακούντα3. Στον ενήλικα το οστικό και το ηπατικό κλάσμα 

συνιστούν το 95% της ολικής ALP και συμμετέχουν σχεδόν σε ίσες αναλογίες, ενώ στα 

παιδιά υπερισχύει η οστική ισομορφή2 

Οι μέθοδοι προσδιορισμού περιλαμβάνουν ηλεκτροφόρηση, IRMA, CLIA, ELISA5. 

Παρατηρούνται διασταυρούμενες αντιδράσεις με το ηπατικό κλάσμα σε ποσοστό 10-20% 

σύμφωνα με μελέτες με μονοκλωνικά αντισώματα και απαιτείται προσοχή κατά την 

αξιολόγηση στους ασθενείς με ηπατική νόσο2,8.Οι δύο ισομορφές διαφέρουν στο pattern 

της γλυκοζυλίωσης4. Επί φυσιολογικής ηπατικής λειτουργίας η ολική ALP αποτελεί καλό 

δείκτη της οστεοβλαστικής δραστικότητας και του σχηματισμού νέου οστού9. Ωστόσο, 

προτιμάται ο προσδιορισμός του οστικού ισοενζύμου λόγω υψηλότερης ειδικότητος. Το 

bALP επηρεάζεται σε μικρό βαθμό  από κιρκάδιο ρυθμό. Επίσης το bALP δεν καθαίρεται 

από τους νεφρούς και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νεφρική ανεπάρκεια8. 

N- και C- τελικά προπεπτίδια του προκολλαγόνου τύπου 1 

Το μόριο του προκολλαγόνου περιέχει αμινο- και καρβοξυ τελικά προπεπτίδια τα οποία 

απομακρύνονται ενζυματικά με αποτέλεσμα τη παραγωγή του κολλαγόνου τύπου 1. Αν και 

ο πρωταρχικός ιστός προέλευσής τους είναι το οστό, σε μικρότερο ποσοστό προέρχεται και 

από άλλους ιστούς όπως το δέρμα, ο χόνδρος των αρθρώσεων και οι τένοντες2.  

Τα N- και C- τελικά προπεπτίδια του προκολλαγόνου τύπου 1 δημιουργούνται με μία 

στοιχειομετρική αναλογία από τα νεοσχηματιζόμενα μόρια του κολλαγόνου και επομένως 

τα επίπεδά τους αποτελούν ποσοτικά μέτρα και δείκτες της έκκρισης του 

νεοσχηματισμένου κολλαγόνου τύπου 1 από τους οστεοβλάστες9. 

Το αμινοτελικό προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου 1 (P1NP) βρίσκεται αρχικά ως  

ανέπαφη, τριμερής (intact) μορφή, η οποία είναι ασταθής και αποδομείται ταχέως στην 

κυκλοφορία στις μονομερείς μορφές2.8.   

Οι μέθοδοι προσδιορισμού τους σε ορό ή πλάσμα ανιχνεύουν είτε τόσο την τριμερή όσο 

και τις μονομερείς μορφές (total P1NP)-(ECLIA) είτε μόνο την τριμερή μορφή (intact P1NP) 

(CLIA)5. H τριμερής μορφή (intact) καθαίρεται από το ήπαρ, ενώ οι μονομερείς από τους 

νεφρούς. Έτσι η επηρεασμένη ηπατική λειτουργία μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον 

προσδιορισμό της intact P1NP, ενώ παρεμβολές στον προσδιορισμό της total P1NP 

προκαλούνται τόσο σε επηρεασμένη ηπατική όσο και νεφρική λειτουργία.  H total P1NP 

αυξάνεται σημαντικά σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση λόγω προβληματικής κάθαρσης της 

μονομερούς μορφής8.  

Ο  προσδιορισμός του P1CP πραγματοποιείται σε ορό ή πλάσμα με μεθόδους  RIA και  

ELISA.   

Οι συγκεντρώσεις των P1NP και P1CP ελαττώνονται με αντιαπορροφητικές θεραπείες 

(οιστρογόνα και διφωσφονικά), ενώ αυξάνονται με αναβολικούς παράγοντες όπως η 

teriparatide (human recombinant parathyroid hormone)2. 

O P1NP προτείνεται ως δείκτης αναφοράς του οστικού σχηματισμού από το Διεθνές Ίδρυμα 

Οστεοπόρωσης (IOF), λόγω: 
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1. Προβλέψιμης ανταπόκρισης στη θεραπεία 

2. Αξιοπιστίας των μεθόδων προσδιορισμού (μικρότερος κιρκάδιος ρυθμός,  χαμηλή 

ενδοατομική μεταβλητότητα,  σταθερότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και 

καλή ακρίβεια μεθόδου)12.  

Οστεοκαλσίνη (OC). 

Η οστεοκαλσίνη αποτελεί την αφθονότερη μη κολλαγονική πρωτεΐνη του  

οστού,   η οποία συντίθεται κυρίως από τους οστεοβλάστες (σε μικρότερο βαθμό από τους 

οδοντοβλάστες των δοντιών και τα υπερτροφικά χονδροκύτταρα). Η σύνθεσή της 

διεγείρεται από την 1,25 διυδροξυβιταμίνη D. Το μόριο της οστεοκαλσίνης περιέχει τρία 

κατάλοιπα γλουταμινικού οξέος,  τα οποία υφίστανται εξαρτώμενη από τη βιταμίνη Κ 

καρβοξυλίωση. Η καρβοξυλίωση αυτή οδηγεί σε μεταβολή της διαμόρφωσης του μορίου η 

οποία αυξάνει την συγγένεια  σύνδεσής (affinity) της με τον υδροξυαπατίτη. Η 

οστεοκαλσίνη στην κυκλοφορία έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής (~5 λεπτά) και αποδομείται 

ταχέως σε θραύσματα. Έτσι στην κυκλοφορία συνυπάρχουν το άθικτο πεπτίδιο αλλά και 

μικρότερα και μεγαλύτερα υποτμήματα (τα μικρότερα τμήματα θεωρούνται προϊόντα της 

οστικής απορρόφησης). Ο μεταβολισμός της πραγματοποιείται  από το ήπαρ και τους 

νεφρούς. Έτσι στη νεφρική ανεπάρκεια προσδιορίζονται υψηλότερες συγκεντρώσεις 

οστεοκαλσίνης2. Προσδιορίζεται στον ορό με διάφορες μεθόδους (RIA, ELISA, IRMA, CLIA, 

ECLIA). Μερικές μέθοδοι μέτρησης αναγνωρίζουν και το άθικτο μόριο [IntactOC (1-49)] και 

το N-midfragment[OC(1-43)], ενώ άλλες μόνο το άθικτο μόριο5. Οι μέθοδοι που  

αναγνωρίζουν και το άθικτο μόριο [Intact OC (1-49)] και το N-midfragment[OC(1-43) έχουν 

μεγαλύτερη σταθερότητα, ευαισθησία και επαναληψιμότητα συγκριτικά με εκείνες που 

αναγνωρίζουν μόνο το άθικτο μόριο3.  

Η μέτρηση της οστεοκαλσίνης απαιτεί ειδικές συνθήκες συλλογής και μεταφοράς του 

δείγματος. Το δείγμα φυλάσσεται στους 4⁰C και ο προσδιορισμός του πρέπει να 

πραγματοποιηθεί εντός 4 ωρών από τη συλλογή. Η αιμόλυση του δείγματος οδηγεί σε 

ψευδώς ελαττωμένες τιμές οστεοκαλσίνης, πιθανότατα λόγω αυξημένης αποδόμησής της8.  

Η χρήση της είναι περιορισμένη στην κλινική πράξη  λόγω μικρού χρόνου ημίσειας ζωής, 

ασταθούς ανέπαφου μορίου, επίδρασης επιπέδων βιταμίνης K, κιρκάδιου ρυθμού, 

νεφρικής λειτουργίας, και υψηλής βιολογικής μεταβλητότητας2,12. Η θεραπεία με 

βαρφαρίνη (ανταγωνιστές βιταμίνης Κ), μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλές τιμές ολικής 

οστεοκαλσίνης στον ορό.  

Από τους παραπάνω αναφερόμενους δείκτες οστικής παραγωγής σε  χρήση σήμερα στην 

κλινική πράξη  είναι οι PINP, το οστικό κλάσμα της ALP και η οστεοκαλσίνη 

Δείκτες οστικής απορρόφησης  

• Τελοπεπτίδια κολλαγόνου τύπου 1.  

Καρβοξυτελικό και αμινοτελικό διασταυρούμενο τελοπεπτίδιο κολλαγόνου 

τύπου Ι: CTX (= Carboxy Terminal Collagen Crosslinks).(β-CTX και α-CTX). ΝΤΧ (= 

Amino Terminal Collagen Crosslinks). 

Tα διασταυρούμενα τελοπεπτίδια του κολλαγόνου τύπου 1 προέρχονται από 

ειδικές περιοχές του μορίου του κολλαγόνου τύπου 1, που ονομάζονται 

αμινοτελικό (NTX) και καρβοξυτελικό (CTX) τελοπεπτίδιο9. Τα τελοπεπτίδια 
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αποσπώνται κατά τη διάρκεια της οστικής απορρόφησης του οστού και 

απελευθερώνονται στην κυκλοφορία σε βαθμό ανάλογο με την  οστική 

απορρόφηση8.  

Το CTX υφίσταται μεταμεταγραφικές τροποποιήσεις  γνωστές ως ρακεμοποίηση και 

ισομερισμός2. Η φυσική CTX υπάρχει σε δύο μορφές, την α και β ισομερισμένη 

μορφή12. Οι ισομερισμένες αυτές μορφές υφίστανται περαιτέρω ισομερισμό και 

σχηματίζονται οι D και L μορφές12. Η α1 αλυσίδα του CTX υφίσταται 

χρονοεξαρτώμενο  β ισομερισμό και ρακεμοποίηση3. Η μεταβολή του λόγου α/β 

ισομερισμένων μορφών γίνεται  κατά τα σχηματισμό νέου οστού όπως συμβαίνει 

φυσιολογικά στα παιδιά και παθολογικά σε κακοήθεις νόσους των οστών, νόσο 

Paget καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με παραθορμόνη12. Η 

πιθανή κλινική χρησιμότητα του λόγου αυτού δεν έχει ακόμα επακριβώς 

προσδιορισθεί και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες.  

To CTX και ΝΤΧ μπορούν να προσδιορισθούν τόσο σε δείγμα ορού/πλάσματος όσο 

και σε δείγμα ούρων. Ωστόσο, στην κλινική πράξη προτιμώνται α.  το sCTX 

(serumCTX) ορού εφόσον προηγηθεί ολονύκτιος νηστεία για να περιορισθεί ο 

κιρκάδιος ρυθμός (sCTX το οποίο μετράει το β ισομερές) με μέθοδο ELISA, CLIA ή 

ECLIA , και β. το uΝTX (urine NTX)  ούρων (με μέθοδο ELISA) επειδή το ΝΤΧ του 

ορού μειονεκτεί στο  να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα  στην 

αντιοστεοαπορροφητική θεραπεία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της NTX ούρων 

πρέπει να διορθώνονται ως προς την κρεατινίνη των ούρων2,5,8 

Το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (IOF) και η Διεθνής Ομοσπονδία Κλινικής 

Χημείας (IFCC) συστήνουν το CTX του ορού ως προτεινόμενο δείκτη οστικής 

απορρόφησης3. 

• Υδροξυπρολίνη 

Δεν είναι ειδικός δείκτης ούτε για το οστό ούτε για τη διαδικασία της οστικής 

απορρόφησης. Προσδιορίζεται στα ούρα με χρωματoμετρική μέθoδο  ή μέθοδο 

HPLC. Έχει αντικατασταθεί από πιο ευαίσθητους και ειδικούς δείκτες2.  

• Πυριδινολίνη (PYD) και Δεοξυπυριδινολίνη (DPD) 

Οι διασταυρούμενοι δεσμοί του τύπου Ι κολλαγόνου που σχηματίζουν τους 

δακτυλίους της πυριδινολίνης και δεοξυπυριδινολίνης σταθεροποιούν μηχανικά το 

μόριο του κολλαγόνου. Η πυριδινολίνη βρίσκεται στο χόνδρο των αρθρώσεων, στο 

οστό, σε συνδέσμους  και αιμοφόρα αγγεία2, ενώ η δεοξυπυριδινολίνη βρίσκεται 

σχεδόν αποκλειστικά στα οστά και την οδοντίνη ουσία. Ως εκ τούτου, το DPD είναι 

πιο ειδικός και ευαίσθητος δείκτης από το PYD. Οι μετρήσεις τους δεν 

επηρεάζονται από την αποδόμηση του νεοσυντιθέμενου κολλαγόνου, αλλά τα 

επίπεδά τους αντιπροσωπεύουν την αποδόμηση του ώριμου κολλαγόνου9,12. Τόσο 

η PYD όσο και η  DPD καθαίρονται από τους νεφρούς8. Εκκρίνονται στα ούρα σε 

ελεύθερη (40%) μορφή και σε μορφή συνδεδεμένη με πεπτίδια ή μεγαλύτερα 

πρωτεϊνικά συμπλέγματα 60%). Η DPD (ολική ή ελεύθερη) προσδιορίζεται με 

μέθοδο ELISA σε δείγμα ούρων, επηρεάζεται από τον κιρκάδιο ρυθμό και την UV 

ακτινοβολία,  και τα αποτελέσματά της πρέπει να διορθώνονται ως προς την 

κρεατινίνη των ούρων5. Θεωρείται καλός δείκτης οστικής απορρόφησης12. Η έκθεση 



 
6 
 

 

των δειγμάτων των ούρων σε UV ακτινοβολία ελαττώνει τις συγκεντρώσεις των DPD 

και PYD2. 

Από τους παραπάνω αναφερόμενους δείκτες οστικής απορρόφησης σε  χρήση σήμερα στην 

κλινική πράξη είναι οι serum-βCTX και η urine-NTX5. 

 

Μη κολλαγονικές πρωτεΐνες 

• Σιαλοπρωτεΐνη του οστού 

Φωσφορυλιωμένη γλυκοπρωτεϊνη ΜΒ:70-80kD η οποία αποτελεί το 5-10% της μη 

κολλαγονικής ουσίας του οστού9. Βασισμένοι σε κλινικά ευρήματα καθώς και στη 

διαπίστωση παρομοίων μειώσεων των συγκεντρώσεων στον ορό με άλλων δεικτών 

οστικής απορρόφησης  ως απάντηση στην αντοοστεοαπορροφητική θεραπεία (πχ 

χορήγηση διφωσφονικών) μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα επίπεδά της 

αντανακλούν διαδικασίες  που σχετίζονται  κυρίως με την οστική απορρόφηση2,9. 

Οστεοκλαστικά ένζυμα 

• Όξινη φωσφατάση ανθεκτική στο τρυγικό οξύ (TRAP5b)2,5,9,12 

Το ένζυμο αυτό ανήκει στην οικογένεια των όξινων φωσφατασών, η οποία 

περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον  διαφορετικές ισομορφές. Η ισομορφή 5 είναι  

ανθεκτική στην αποδόμηση από τρυγικό οξύ και έχει  δύο υπομορφές την  5a  και 

την  5b,  οι οποίες διαφέρουν στο  ότι η 5a ισομορφή περιέχει σιαλικό οξύ ενώ η 5b 

όχι.  Κατά τη διάρκεια της οστικής απορρόφησης οι οστεοκλάστες εκκρίνουν 

TRAP5b. Το TRAP5b δεν επηρεάζεται από τη νεφρική λειτουργία ή την πρόσληψη 

τροφής. Χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς και αποτελεί δείκτη του 

αριθμού και της δραστηριότητας των οστεοκλαστών. Αυξάνεται σε καταστάσεις 

υψηλού ρυθμού οστικής ανακατασκευής, όπως σε νόσο Paget, οστικές 

μεταστάσεις, πολλαπλό μυέλωμα καθώς και μετά  από ωοθηκεκτομή. 

Προσδιορίζεται σε δείγμα ορού/πλάσματος με διάφορες μεθόδους (ELISA, RIA, 

χρωματομετρική μέθοδος). H αιμόλυση και ο αυξημένος κιρκάδιος ρυθμός 

προκαλούν παρεμβολές στη μέτρησή του. 

• Καθεψίνη Κ2,5,9,12 

Οστεοκλαστικό ένζυμο και μέλος της οικογένειας των πρωτεασών της κυστεϊνης με 

11 ισομορφές. Παράγεται ως μία πρόδρομος μορφή από 329 αμινοξέα, από την 

οποία προκύπτει η ενεργός μορφή η οποία περιέχει 215 αμινοξέα2. Θα μπορούσε 

να αποτελέσει χρήσιμο και ειδικό βιοχημικό δείκτη της οστεοκλαστικής 

δραστικότητας9,12. Προσδιορίζεται στον ορό με ELISA. Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι 

εμπορικές μέθοδοι μετρούν το προένζυμο ή την ενεργό μορφή του ενζύμου ή και 

τα δύο. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα στην κυκλοφορία αποτελούν το μεγαλύτερο 

πρόβλημα για την αξιόπιστη μέτρησή της. Διασπάται εύκολα από άλλα ένζυμα5.  

Δείκτες δραστικότητας των οστεοκυττάρων 

• Ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα Καππα Β 

(RANKL) 
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Ο ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα Καππα Β (RANKL) είναι 

δείκτης της δραστικότητας των οστεοκυττάρων. Παράγεται από οστεοβλάστες και 

ενεργοποιημένα Β και Τ λεμφοκύτταρα. Προσδιορίζεται με ELISA σε δείγμα ορού5. 

Ο RANKL συνδέεται με τον υποδοχέα του RANK με αποτέλεσμα αυξημένο 

σχηματισμό και δραστικότητα των οστεοκλαστών2.  

• Οστεοπροτεγερίνη (OPG)2,5,12 

Η οστεοπροτεγερίνη (OPG), μέλος της υπεροικογένειας TNFa εκκρίνεται από τους 

οστεοβλάστες και λειτουργεί ως υποδοχέας «δόλωμα» για το RANKL με 

αποτέλεσμα να εμποδίζει την οστεοκλαστογένεση και να ελαττώνει την οστική 

απορρόφηση. Προσδιορίζεται με ELISA  

σε δείγμα ορού. Νεότερος βιοδείκτης του οστικού μεταβολισμού που 

χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς. 

• Dickkopf-related protein 1 

Εκκρίνεται από τα οστεοκύτταρα και ανήκει στους νεότερους βιοδείκτες που 

χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς. Αναστέλλει  το σχηματισμό των 

οστών αναστέλλοντας το μονοπάτι σηματοδότησης Wnt. μέσω σύνδεσης με τον 

LRP-5 στους οστεοβλάστες12.  Προσδιορίζεται με ELISA σε δείγμα πλάσματος ή 

ορού5. 

• Σκληροστίνη 

Παράγεται από τα οστεοκύτταρα. Συνδέεται με τους LPR5 και LPR6 και επομένως 

αναστέλλει το μονοπάτι σηματοδότησης Wnt και κατεπέκταση το σχηματισμό των 

οστών. Επιπρόσθετα, η σκληροστίνη μπορεί να διεγείρει την έκκριση του RANKL 

ενεργοποιώντας άμεσα τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών6. Προσδιορίζεται με 

ELISA (μετρώντας είτε το άθικτο μόριο είτε θραύσματα της σκληροστίνης ανάλογα 

με τη μέθοδο) σε δείγμα ορού. Απαιτείται προτύπωση της μεθόδου προτού 

εισαχθεί στην κλινική πράξη5.  

• Fibroblastgrowthfactor 23 (FGF-23). 

Εκφράζεται κύρια στα οστεοκύτταρα. Προσδιορίζεται με ELISA σε δείγμα ορού ή 

πλάσματος. Σε χρόνια νεφρική νόσο προσδιορίζονται αυξημένα επίπεδα FGF-23. 

Κυκλοφορούν δύο μέθοδοι προσδιορισμού: η μία μετρά το άθικτο μόριο και η άλλη 

το C-τελικό μόριο5. 

Μεταβλητότητα Βιοχημικών Δεικτών Οστικού  Μεταβολισμού5 

• Προαναλυτική  

• Αναλυτική  

• Βιολογική 

Η πλειονότητα των ΒΔΟΜ παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα, γεγονός που περιορίζει 

τη χρήση τους στην κλινική πράξη. H μεταβολή στην τιμή ενός δείκτη ως αποτέλεσμα   

κάποιας παρέμβασης θα πρέπει να αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τις πηγές 

της μεταβλητότητας του συγκεκριμένου δείκτη. Επομένως η γνώση των πηγών της 

μεταβλητότητας είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων5,9.  
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Οι δείκτες παραγωγής των οστών παρουσιάζουν μικρότερη μεταβλητότητα από τους 

δείκτες απορρόφησης, ενώ οι μέθοδοι που μετρούν δείκτες  σε δείγμα ούρων 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη ενδοατομική μεταβλητότητα (20-30%) συγκριτικά με το δείγμα 

του ορού (10-15%)2,3,14. 

Η αναλυτική  μεταβλητότητα εξαρτάται από την αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιεί το 

κάθε εργαστήριο5. Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα είναι τα κύρια προβλήματα της 

αναλυτικής μεταβλητότητας. Το συστηματικό σφάλμα επηρεάζει την ακρίβεια της μεθόδου 

και αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ μετρούμενης και πραγματικής τιμής, ενώ τα τυχαία 

σφάλματα επηρεάζουν την επαναληψιμότητα μιας μεθόδου και εκφράζονται ως 

συντελεστής μεταβλητότητας (CVa%)5. H αναλυτική μεταβλητότητα και η μη προτύπωση 

των μεθόδων έχουν περιορίσει τη χρήση των ΒΔΟΜ στην κλινική πράξη14. Ωστόσο η 

αναλυτική μεταβλητότητα ορισμένων ΒΔΟΜ έχει βελτιωθεί σημαντικά με την ανάπτυξη 

νέων,  πλήρως αυτοματοποιημένων μεθόδων.2,5,14 

Η προαναλυτική μεταβλητότητα περιλαμβάνει τους  μη τροποποιήσιμους (ηλικία, φύλο, 

εθνικότητα, κύηση-θηλασμός, κατάγματα, ακινησία, συνοδά νοσήματα όπως ηπατική 

νόσος,  νεφρική, θυρεοειδική δυσλειτουργία, ΣΔ, συστηματική φλεγμονώδης νόσος) και 

τους τροποποιήσιμους παράγοντες (κιρκάδιος ρυθμός, εποχική διακύμανση, έμμηνος ρύση, 

άσκηση, δίαιτα, φάρμακα, κάπνισμα, αλκοόλ)2,1. 

Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες 

1. Ηλικία και φύλο 

• Οι οστικοί δείκτες είναι πολύ υψηλοί σε νεογνά και βρέφη, μετά ελαττώνονται 

μέχρι την εφηβεία οπότε σημειώνεται αιχμή1. Αυτή η αιχμή είναι πιο έντονη για το 

CTX  ή το  NTX συγκριτικά με το DPD8.  

• Έτσι, οι οστικοί δείκτες είναι υψηλότεροι στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες, 

ιδιαίτερα κατά το 1ο έτος της ζωής και κατά την εφηβεία, οπότε και οι τιμές είναι 2-

10 φορές υψηλότερες από των ενηλίκων2.  

•  Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης παρατηρείται σταδιακή πτώση των 

συγκεντρώσεών τους.  Plateau σημειώνεται κατά τη 3η δεκαετία της ζωής σε άντρες 

και γυναίκες.  

• Στην ηλικία των 25 χρόνων οι άντρες έχουν υψηλότερες τιμές οστικών δεικτών 

συγκριτικά με τις γυναίκες3. Στη συνέχεια ελαττώνονται φθάνοντας στο ναδίρ 

μεταξύ 50-60 ετών, οπότε και αυξάνονται εκ νέου σταδιακά μετά την ηλικία των 60 

ετών 

• Αντίθετα, στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οι τιμές των οστικών δεικτών είναι 

σταθερές και χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές των ανδρών ίδιας ηλικίας. 

• Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν μέσα επίπεδα οστικών δεικτών σημαντικά 

υψηλότερα συγκρινόμενα με  τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες3.  

• Συστήνεται να υπάρχουν διαφορετικές τιμές αναφοράς ανά ηλικία, για κάθε φύλο 

και για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες1.  

2. Κύηση και θηλασμός2,3,5 

Τα επίπεδα των δεικτών αυξάνονται κατά τη διάρκεια της κύησης 2-3 φορές σε σχέση 

με τα επίπεδα πριν  την κύηση και κυρίως κατά το 3ο τρίμηνο καθώς και κατά τη 

γαλουχία. Μετά τον τοκετό οι δείκτες ελαττώνονται εντός ενός χρονικού διαστήματος 

6-12 μηνών, ενώ στις γυναίκες που θηλάζουν αργότερα. Τα επίπεδα της οστεοκαλσίνης 
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του ορού ελαττώνονται τα πρώτα δύο τρίμηνα  της κύησης και επανέρχονται κατά το 

τρίτο τρίμηνο και μετά τον τοκετό3. 

3. Κάταγμα:  

Οι δείκτες οστικής απορρόφησης αυξάνονται τις πρώτες 4 εβδομάδες μετά το κάταγμα 

και ακολουθεί στη συνέχεια αύξηση των δεικτών οστικής παραγωγής. Η αύξηση αυτή 

κυμαίνεται σε ποσοστό 20-50% και μπορεί να επιμείνει μέχρι 6 μήνες2 και σε κάποιες 

μελέτες μέχρι ένα χρόνο3. Εντονότερες αυξήσεις παρατηρούνται μετά κάταγμα του 

ισχίου. Αντίθετα, η οστεοκαλσίνη του ορού ελαττώνεται 4 ώρες μετά το κάταγμα του 

ισχίου3. Τα επίπεδα των PINP και CTX στον ορό αυξάνονται απότομα τις πρώτες 

εβδομάδες μετά το κάταγμα (έως και 150%). Το CTX σημειώνει peak τη 4η εβδομάδα 

και το PINP τη 12η. Στη συνέχεια τα επίπεδά τους ελαττώνονται αλλά παραμένουν 

αυξημένα για διάστημα πάνω από έτος από το κάταγμα1. 

4. Ακινησία: 

Οι δείκτες οστικής απορρόφησης (αλλά όχι της οστικής παραγωγής) αυξάνονται  2-4 

ημέρες  μετά την παραμονή στο κρεβάτι και επανέρχονται μετά την κινητοποίηση2. 

Μετά την κινητοποίηση ο PICP  μπορεί παραδόξως να αυξηθεί3. 

5. Φάρμακα3: 

H θεραπεία με  

• Γλυκοκορτικοειδή: 

o έχει μικρή επίδραση στους δείκτες οστικής απορρόφησης 

o Προκαλεί πτώση σε OC και PICP 40%-50% μέσα σε λίγες ημέρες από την 

έναρξη της θεραπείας. 

• Τα  διουρητικά του τύπου της θειαζίδης ελαττώνουν την OC κατά    25% στις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες3. 

• Θεραπεία μίας εβδομάδας με υψηλή δόση ηπαρίνης μειώνει την OC κατά 40%. 

• Αγωνιστές GnRH: αυξάνουν στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες την NTX των 

ούρων 2 φορές. 

6. Ασθένειες: 

• Οι οστικοί δείκτες αυξάνονται στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και τη 

θυρεοτοξίκωση 

• Στη νόσο Paget παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην ολική ALP και στο οστικό 

κλάσμα της ALP, αλλά  μικρή αύξηση στην  OC.  

• Ελαττωμένες τιμές οστικών δεικτών παρατηρούνται σε διαβητικούς ασθενείς 

τύπου 1 και 2 σε σχέση με τους μη διαβητικούς. 

• Σε χρόνια ηπατικά νοσήματα η CTX προσδιορίζεται συνήθως αυξημένη στον 

ορό, ενώ το PINP μπορεί να αυξηθεί  σε μετέπειτα στάδια1. 

• Η  HIV λοίμωξη συσχετίζεται με ελαττωμένο οστικό σχηματισμό και αυξημένη 

οστική απορρόφηση. Ωστόσο, τα δεδομένα αναφορικά με την αξιολόγηση των 

ΒΔΟΜ είναι περιορισμένα1.   

• Τα CTX, NTX,  οι μονομερείς PINP και η OC καθαίρονται από το νεφρό και γενικά 

αυξάνονται στη νεφρική ανεπάρκεια8. 

Τροποποιήσιμοι παράγοντες 

1. Κιρκάδιος ρυθμός: 

Υψηλές συγκεντρώσεις δεικτών απορρόφησης σημειώνονται το πρωί και χαμηλές το 

απόγευμα. Τα δείγματα  πρέπει να συλλέγονται το πρωί 7.30-10.00am5.O s-βCTX σημειώνει 
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μεγάλο κιρκάδιο ρυθμό, ενώ ο PINP μικρότερη διακύμανση λόγω κιρκάδιου ρυθμού1. Η 

νηστεία οδηγεί σε μείωση του κιρκάδιου ρυθμού του CTX (ούρων και ορού) έως και 75%.3 

2. Έμμηνος ρύση: 

Οι δείκτες οστικής παραγωγής σημειώνουν αύξηση κατά την ωχρινική φάση του κύκλου, 

ενώ αντίθετα οι δείκτες οστικής απορρόφησης είναι υψηλότεροι κατά την ωοθυλακική 

φάση2,5. Οι μεταβολές των δεικτών είναι σχετικά μικρές και θεωρούνται μη σημαντικές3,5. 

Ωστόσο, η λήψη του  δείγματος για τον προσδιορισμό των βιοχημικών δεικτών οστικού 

μεταβολισμού συστήνεται να πραγματοποιείται την 3η-7η ημέρα του κύκλου2. 

3. Εποχική διακύμανση: 

Οι οστικοί δείκτες (παραγωγής και απορρόφησης) είναι υψηλότεροι το χειμώνα περίπου 

κατά 20-30%, πιθανώς λόγω των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D κατά τους χειμερινούς 

μήνες.2  Η OC και το PICP φαίνεται ότι δεν παρουσιάζουν εποχική διακύμανση3.  

4. Σωματική άσκηση2,3,5: 

Η έντονη σωματική άσκηση μπορεί να αυξήσει τους δείκτες οστικής παραγωγής και να 

μειώσει ορισμένους δείκτες οστικής απορρόφησης. Ωστόσο υπάρχουν στη βιβλιογραφία 

αντικρουόμενα αποτελέσματα1 

 Οι συγκεντρώσεις των οστικών δεικτών μπορεί να παραμείνουν αυξημένες ακόμα και 24-

72h μετά από έντονη σωματική άσκηση2.  

5. Λήψη τροφής: 

Πρέπει να προηγείται της αιμοληψίας ολονύκτιος νηστεία, ενώ οι δείκτες οστικής 

παραγωγής επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από τους δείκτες οστικής απορρόφησης. Η 

πρόσφατη κατανάλωση τροφής καταστέλλει τους ΒΔΟΜ. Το γεγονός αυτό πιθανώς 

οφείλεται στη δράση ορμονών του γαστρεντερικού όπως το glucagon-like peptide 2, που 

μειώνει την οστική απορρόφηση8.  

To χαμηλό BMI   και το κάπνισμα συσχετίζονται με υψηλότερους ρυθμούς οστικής 

ανακατασκευής και επομένως υψηλότερες τιμές ΒΔΟΜ8,14.  

Επειδή τα αποτελέσματα ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων, συστήνεται οι 

μετρήσεις να πραγματοποιούνται στο ίδιο εργαστήριο14 και με την ίδια μέθοδο. Η χρήση 

των ΒΔΟΜ στη διαχείριση της οστεοπόρωσης περιορίζεται σημαντικά λόγω της βιολογικής 

και αναλυτικής μεταβλητότητας. Για το λόγο αυτό, το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης-

International Osteoporosis Foundation (IOF) και η Διεθνής Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας- 

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) συνέστησαν 

τη μικτή ομάδα εργασίας με σκοπό την προτύπωση των μετρήσεων των οστικών δεικτών.2,5. 

Η επιτροπή πρότεινε τη χρήση των CTX και PINP ως δεικτών αναφοράς οστικής 

απορρόφησης και οστικής παραγωγής αντίστοιχα, στις μελλοντικές κλινικές μελέτες και 

μελέτες παρατήρησης, προκειμένου να ισχυροποιηθεί η γνώση και η αποδοχή των 

εφαρμογών των ΒΔΟΜ στην κλινική πράξη.  

Πως θα αντιμετωπίσουμε τη μεταβλητότητα? 

H βιολογική μεταβλητότητα διακρίνεται στην ενδοατομική και τη διατομική. Πιο 

συγκεκριμένα, η ενδοατομική βιολογική μεταβλητότητα είναι η τυχαία μεταβλητότητα 
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γύρω από ένα ομοιοστατικό μέσο όρο (set point) μοναδικό για κάθε άτομο, και εκφράζεται 

ως συντελεστής μεταβλητότητας.3,5 Οι συντελεστές μεταβλητότητας των δεικτών 

αποτελούν παράγοντες «κλειδιά»  προκειμένου να καθορισθεί ποια πρέπει να είναι η 

μεταβολή της συγκέντρωσης ενός δείκτη  μεταξύ δύο μετρήσεων, για να είναι κλινικά 

σημαντική. Η διαφορά στις δύο αυτές συγκεντρώσεις καλείται ελάχιστη σημαντική 

μεταβολή μιας παραμέτρου (least significant change-LSC)  και είναι αναγκαία για την 

εκτίμηση της κλινικής σημασίας των μεταβολών δυο διαδοχικών μετρήσεων μιας 

παραμέτρου σε έναν ασθενή3,5. 

Οι διαφορές στους συντελεστές μεταβλητότητας ανάμεσα στα άτομα δίνουν την διατομική 

μεταβλητότητα5.  

Το CV και LSC των δεικτών οστικής παραγωγής είναι χαμηλότερο από των περισσοτέρων 

δεικτών οστικής απορρόφησης. Για τους δείκτες οστικής παραγωγής , μία μεταβολή >25% 

κάτω από φυσιολογικές καταστάσεις θεωρείται σημαντική, ενώ για τους περισσότερους 

δείκτες οστικής απορρόφησης (ορού και ούρων) το LSC είναι περίπου 60-80%9.  

Δεν υφίσταται στην Ελλάδα πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου για τα  

εργαστήρια. Συνιστάται η παρακολούθηση των ασθενών να πραγματοποιείται σε ένα 

εργαστήριο και πάντοτε με την ίδια μέθοδο, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος 

προτύπωσης της μεθόδου μέτρησης από το IFCC-IOF WG. 

Κλινική χρησιμότητα βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού 

1. Δεν χρησιμεύουν στη διάγνωση. 

Η οστική πυκνότητα συσχετίζεται αντίστροφα με τα επίπεδα των δεικτών και η σχέση αυτή 

είναι ασθενής ή μετρίου βαθμού11. Ωστόσο, οι ΒΔΟΜ δε χρησιμεύουν στη διάγνωση της 

οστεοπόρωσης λόγω σημαντικής αλληλεπικάλυψης των τιμών των ΒΔΟΜ μεταξύ ατόμων 

με κάταγμα και χωρίς, αλλά και λόγω της σημαντικής αναλυτικής και βιολογικής 

μεταβλητότητας10. Η διάγνωση των μεταβολικών νοσημάτων των οστών γίνεται με τη 

μέτρηση της οστικής πυκνότητας συνήθως στο ισχίο και τη σπονδυλική στήλη με τη χρήση 

της διπλής φωτονιακής απορρόφησης5. 

2. Δεν συστήνεται επί του παρόντος η χρήση των ΒΔΟΜ  σε έλεγχο ρουτίνας προκειμένου 

να εντοπισθούν τα άτομα που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο μελλοντικής οστικής 

απώλειας8 

3. Πρόβλεψη καταγματικού κινδύνου. Δεν συμπεριλαμβάνονται επί του παρόντος στον 

υπολογισμό του καταγματικού κινδύνου5. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο εντοπισμού ασθενών με 

υψηλό κίνδυνο κατάγματος. Σήμερα, με τον αλγόριθμο FRAX 

(www.sheffield.ac.uk.FRAX/tool.jsp), είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο δεκαετής απόλυτος 

κίνδυνος κατάγματος σε άνδρες και γυναίκες ≥40 ετών που δεν έχουν λάβει ποτέ 

αντιοστεοπορωτική αγωγή, με κριτήρια την οστική τους πυκνότητα και τους συνυπάρχοντες 

παράγοντες κινδύνου (ηλικία, φύλο,  προηγούμενα οστεοπορωτικά κατάγματα, το ΒΜΙ, η 

από του στόματος θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 

δευτεροπαθής οστεοπόρωση, γονείς με κάταγμα ισχίου, το κάπνισμα και η κατανάλωση 

οινοπνεύματος)7.  

H συσχέτιση μεταξύ καταγματικού κινδύνου και δεικτών οστικής παραγωγής είναι 

ασθενέστερη από εκείνη μεταξύ καταγματικού κινδύνου και δεικτών οστικής 
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απορρόφησης2.. Σε τρεις μελέτες (Rotterdam study, EPIDOS και OFELY) βρέθηκε συσχέτιση 

μεταξύ υψηλών επιπέδων δεικτών απορρόφησης και αυξημένου κινδύνου σπονδυλικών και 

μη σπονδυλικών καταγμάτων αλλά και καταγμάτων του ισχίου σε υγιείς, 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες2 

Αυξημένα επίπεδα ΒΔΟΜ αυξάνουν τον κίνδυνο κατάγματος ανεξάρτητα από την BMD  

(μέτρηση οστικής πυκνότητας) σε ορισμένες αλλά όχι όλες τις μελέτες11. 

Τα μέχρις στιγμής υπάρχοντα δεδομένα είναι ανεπαρκή προκειμένου να συμπεριληφθεί ο 

προσδιορισμός των ΒΔΟΜ στον υπολογισμό του καταγματικού κινδύνου5. 

4. Παρακολούθηση θεραπευτικής αγωγής για την οστεοπόρωση 

Αν και η μέτρηση της οστικής πυκνότητας χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της 

οστεοπόρωσης έχει περιορισμούς στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας2.  

Ο βαθμός των μεταβολών των οστικών δεικτών εξαρτάται από τη θεραπευτική αγωγή, τη 

δόση και οδό χορήγησης καθώς και από την ευαισθησία του δείκτη2.  

• Τα τελοπεπτίδια ελαττώνονται έως 50-70% μετά θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων 

με διφωσφονικά 

• Το TRACP5b μειώνεται μόνο κατά 20%. 

Τα αντιαπορροφητικά φάρμακα αναστέλλουν την οστική απορρόφηση από τους 

οστεοκλάστες με αποτέλεσμα σχετικά ταχεία πτώση στους δείκτες της οστικής 

απορρόφησης.  

Η αναστολή της οστικής απορρόφησης προκαλεί δευτεροπαθώς και πτώση στους δείκτες 

της οστικής παραγωγής λόγω των φυσιολογικών μηχανισμών που συνδέουν την 

οστεοβλαστική με την οστεοκλαστική δραστικότητα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη 

χρήση φαρμάκων που στοχεύουν τους οστεοβλάστες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η 

οστική απορρόφηση από τους οστεοκλάστες8.  

Παραδείγματα: 

• H ανθρώπινη ανασυνδυασμένη PTH (αναβολικός παράγοντας) (teriparatide) οδηγεί σε 

αύξηση τόσο των δεικτών οστικής παραγωγής όσο και οστικής απορρόφησης. 

Ειδικότερα, ακολουθεί αύξηση του P1NP εντός 2 ημερών από την έναρξη της 

θεραπείας,  η οποία ακολουθείται από αύξηση και των δεικτών οστικής 

απορρόφησης8,2Το P1NP είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης ανταπόκρισης στη θεραπεία με 

teriparatide2.  Δεν υπάρχουν δεδομένα επί του παρόντος σχετικά με τη χρήση του PINP 

στην πρόβλεψη μείωσης του καταγματικού κινδύνου κατά τη διάρκεια θεραπείας με 

teriparatide6. 
• Οι αναστολείς της καθεψίνης Κ δεν επιδρούν στον αριθμό των οστεοκλαστών και ως εκ 

τούτου προκαλούν μικρότερη πτώση στους δείκτες οστικής παραγωγής συγκριτικά με 

τα διφωσφονικά και το denosumab που μπλοκάρουν τη διαφοροποίηση των 

οστεοκλαστών ή σκοτώνουν  ενεργούς οστεοκλάστες.8 

5. Προγνωστικοί δείκτες σε ασθενείς με γνωστές μεταστάσεις. 

Μελέτες σε ασθενείς με γνωστές οστικές μεταστάσεις από συμπαγείς όγκους έχουν δείξει 

ότι η αύξηση  του οστικού κλάσματος της ALP ή του NTX συσχετίζονται με αυξημένο 
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κίνδυνο κακής εξέλιξης της νόσου ή κατάγματος. Αντίθετα, η επάνοδος στο φυσιολογικό της 

NTX μετά θεραπεία συσχετίζεται με μεγαλύτερο διάστημα ελεύθερο συμπτωμάτων της 

νόσου ή βελτίωση της επιβίωσης. Ως εκ τούτου, αποτελέσματα αρκετών μελετών 

υποδηλώνουν τη πιθανή χρήση των ΒΔΟΜ  προς αυτή τη κατεύθυνση8. 

6. Ανίχνευση οστικών μεταστάσεων 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ΒΔΟΜ και ιδιαίτερα οι δείκτες οστικής απορρόφησης 

αυξάνονται στην πλειονότητα των μεταστατικών νόσων των οστών και τα επίπεδά τους 

είναι συνήθως υψηλότερα από εκείνα της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης2. Ωστόσο, η 

χαμηλή ευαισθησία  των αυξημένων  ΒΔΟΜ στην ανίχνευση  οστικών μεταστάσεων, εν 

μέρει λόγω υψηλής προαναλυτικής μεταβλητότητας δεν επιτρέπει την χρήση τους ως 

screening test για τον έλεγχο παρουσίας οστικών μεταστάσεων8.  
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