
EΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τ ο ρανελικό στρόντιο αποτελεί μία νέα θεραπευ-
τική κατηγορία στην αντιμετώπιση της 
μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης, 

αφού είναι ο μόνος αντιοστεοπορωτικός πα-
ράγοντας που δρα και στις δύο φάσεις της 
οστικής ανακατασκευής ταυτόχρονα. 

Μειώνει την οστική απορρόφηση και αυξά-
νει την οστική παραγωγή, δηλαδή προκαλεί 
τη λεγόμενη «αποσύζευξη» μεταξύ αυτών. 

Ο ρυθμός της οστικής ανακατασκευής απο-
καθίσταται σε προεμμηνοπαυσιακά επίπε-
δα με τρόπο τελείως φυσιολογικό. Αυτή η 
δράση του ρανελικού στροντίου έχει επιβε-
βαιωθεί τόσο σε πειραματικά μοντέλα, όσο 
και σε οστεοπορωτικές ασθενείς. Το κλινικό 
όφελος είναι η μείωση των οστεοπορωτικών 
καταγμάτων σε όλες τις θέσεις του σκελετού 
και σε όλες τις ασθενείς. Η ευρεία αποτελε-
σματικότητά του, τόσο στη σπονδυλική στή-
λη όσο και στην περιφέρεια του σκελετού (και 
στο ισχίο), το καθιστούν, σύμφωνα με τις συ-
στάσεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών, αγωγή 
πρώτης επιλογής στη μετεμμηνοπαυσιακή οστε-
οπόρωση. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά του 
έχει αποδειχθεί ανεξαρτήτως της βαρύτητας της νό-
σου και της ηλικίας των ασθενών.

Αύξηση οστικής παραγωγής
Το ρανελικό στρόντιο επιδρά στη διαδικασία παρα-

γωγής των οστεοβλαστών, με τον εξής τρόπο: αυξάνει τη διαφορο-
ποίηση των πρόδρομων οστεοβλαστών σε ενεργούς οστεοβλάστες 

και, άρα, αυξάνει τον τελικό αριθμό των ενεργών οστεοβλαστών, 
οδηγώντας επιβεβαιωμένα σε αύξηση της παραγωγής νέου 

οστίτη ιστού από τα κύτταρα αυτά. Aπόδειξη της δράσης 
του στροντίου στην οστική παραγωγή είναι και η αύξη-

ση της σύνθεσης θεμέλιας ουσίας, δηλαδή της παρα-
γωγής κολλαγόνου, αλλά και μη κολλαγονικών πρω-
τεϊνών. Μάλιστα, η αναλογία κολλαγονικών και μη 
κολλαγονικών πρωτεϊνών παραμένει η ίδια, όπως και 
στο φυσιολογικά παραγόμενο νέο οστούν. Η αύξηση 
της οστικής παραγωγής αποδεικνύεται από την αύξη-
ση της αλκαλικής φωσφατάσης, αύξηση η οποία και 
διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας στις 
κλινικές μελέτες. 

Μείωση οστικής απορρόφησης
Ταυτόχρονα, το ρανελικό στρόντιο επιδρά στους 

οστεοκλάστες ως εξής: αναστέλλει τη διαφοροποί-
ηση των προ-οστεοκλαστών σε ώριμους οστεο-
κλάστες και, επιπλέον, αυξάνει την απόπτωση 
των ενεργών οστεοκλαστών. 

Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται η 
οστική απορρόφηση από τους οστεοκλάστες. 
Από in vitro μελέτες σε καλλιέργειες οστικών 
κυττάρων, η προσθήκη του στροντίου μειώνει, 
κατά τρόπο δοσοεξαρτώμενο, τον αριθμό και τη 

δραστηριότητα των οστεοκλαστών, μειώνοντας 
την επιφάνεια οστικής απορρόφησης. Επιπλέον, το 

στρόντιο αυξάνει την απόπτωση των οστεοκλαστών, 
όπως αποδείχθηκε τελευταίως. Σε κλινικές μελέτες ασθε-

νών με οστεοπόρωση, παρατηρείται μία σημαντική μείωση του δείκτη 
της οστικής απορρόφησης (CTX) του ορού που, επίσης, παραμένει 
σταθερή μέχρι το τέλος της θεραπείας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι το 
ρανελικό στρόντιο μειώνει σταθερά την οστική απορρόφηση. 

Αποσύζευξη οστεοβλαστών – οστεοκλαστών μέσω 
του συστήματος OPG/RANKL/RANK

Πολύ πρόσφατα, ανακαλύφθηκε ο κυτταρικός μηχανισμός μέ-
σω του οποίου το ρανελικό στρόντιο προκαλεί την αποσύζευξη 
της οστικής παραγωγής από την οστική απορρόφηση. Είναι το σύ-
στημα OPG/RANKL/RANK. 

Βρέθηκε, λοιπόν, ότι το ρανελικό στρόντιο αυξάνει τον πολλα-
πλασιασμό των οστεοβλαστών in vitro, ενώ ταυτόχρονα μειώνει 
την ικανότητά τους να προάγουν την οστεοκλαστογένεση, μέσω 
αύξησης της οστεοπροτεγερίνης (OPG) και μείωση του παράγο-
ντα RANKL. 

Ρανελικό στρόντιο
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Ρανελικό στρόντιο
 H θεραπευτική του αξία κατά 

της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης
Νεότερα κλινικά δεδομένα

Εικόνα 1. Το ρανελικό στρόντιο είναι η μοναδική αγωγή που αυξάνει 
τον αριθμό και τη δραστηριότητα των οστεοβλαστών και ταυτόχρονα 
μειώνει τον αριθμό και τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών.
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Κλινικά Οφέλη
Αύξηση Οστικής Αντοχής 

Η χορήγηση ρανελικού στροντίου οδήγησε σε αύξηση του οστι-
κού όγκου, του πάχους και του αριθμού των οστεοδοκίδων, καθώς 
και της περιμέτρου των μακρών οστών. Η αύξηση αυτή συνοδεύθη-
κε από αύξηση της μέγιστης φόρτισης, την οποία μπορεί να υποστούν 
τα οστά πριν το κάταγμα, τόσο στους σπονδύλους, όσο και στο μη-
ριαίο. Επίσης, η χορήγηση ρανελικού στροντίου βελτίωσε σημαντι-
κά τις παραμέτρους ιστομορφομετρίας, ενώ αποκατέστησε την αντο-
χή του οστού στο φυσιολογικό. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο βαθμός 
επιμετάλλωσης παρέμεινε εντός φυσιολογικών ορίων, ενώ δεν πα-
ρατηρήθηκε μεταβολή στο μέγεθος των κρυστάλλων του υδροξυα-
πατίτη. Το ρανελικό στρόντιο κατανέμεται στο νέο παρά στο παλαιό 
οστούν, ενώ απομακρύνεται ταχύτατα - κατά 50% μετά από 10 εβδο-
μάδες - μετά τη διακοπή της αγωγής. 

Μείωση του κινδύνου καταγμάτων σε όλες τις θέσεις του 
σκελετού

Η κλινική αποτελεσματικότητα του ρανελικού στροντίου έχει τεκμη-
ριωθεί από δύο μεγάλες, πολυκεντρικές, προοπτικές, διπλά-τυφλές 
μελέτες (SOTI, TROPOS) κατά των σπονδυλικών και των μη σπονδυλι-
κών καταγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των καταγμάτων του ισχίου, 
στις οποίες έλαβαν μέρος περίπου 7.000 ασθενείς. Συγκεκριμένα, το 
ρανελικό στρόντιο είναι το μοναδικό φάρμακο κατά της οστεοπόρω-
σης που αποδεδειγμένα μειώνει τα οστεοπορωτικά κατάγματα σπον-
δυλικής στήλης και περιφέρειας του σκελετού (ισχίο, καρπός, κλείδα, 
βραχιόνιο κ.λπ.) άμεσα, αλλά και μακροπρόθεσμα, μετά τα 5 χρόνια 
χορήγησης (πίνακας 1). 

Η μείωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων έχει αποδειχθεί ανε-
ξαρτήτως της βαρύτητας της νόσου και της ηλικίας των ασθενών, γι’ 
αυτό και το ρανελικό στρόντιο αποτελεί νέα αγωγή πρώτης επιλογής 
στη μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση.

Στη σπονδυλική στήλη:
Το PROTELOS μείωσε σημαντικά, άμεσα και μακροπρόθεσμα τον 

κίνδυνο για σπονδυλικό κάταγμα σε ασθενείς:
• με οστεοπόρωση χωρίς προϋπάρχον κάταγμα,
• με οστεοπόρωση και προϋπάρχον κάταγμα (≥1),
• με οστεοπενία (οστική πυκνότητα: -1> T-score >-2,5 SD),
• ανεξαρτήτου ηλικίας,
• ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων κινδύνου για κάταγμα. 

Οι κύριοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα για κάταγμα 
στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες είναι: μεγάλη ηλικία, προϋπάρχον 
κάταγμα, ιστορικό κατάγματος ισχίου στη μητέρα, κάπνισμα, χαμηλή 
BMD, χαμηλό σωματικό βάρος κ.ά. Η αποτελεσματικότητα του ρα-
νελικού στροντίου διατηρήθηκε πέραν της αύξησης της οστικής πυ-

κνότητας και στη μείωση των σπονδυλικών καταγμάτων και μετά τα 
5 χρόνια συνεχούς λήψης του φαρμάκου. 

Στην περιφέρεια του σκελετού (ισχίο, καρπός, βραχιόνιο κλπ):
• στο σύνολο των μετεμμηνοπαυσιακών ασθενών,
• στις ηλικιωμένες ασθενείς >80 ετών.

Το ρανελικό στρόντιο είναι ο πρώτος αντιοστεοπορωτικός παράγο-
ντας που αποδεικνύει μείωση των καταγμάτων στην περιφέρεια του 
σκελετού σε ηλικιωμένες ασθενείς και το πρώτο που μειώνει τα μη-
σπονδυλικά κατάγματα και μετά τα 5 χρόνια. 

Πρόκειται για τα πλέον μακροπρόθεσμα στοιχεία αντικαταγματικής 
αποτελεσματικότητας μέχρι τώρα. 

Στο ισχίο
Σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς ηλικίας ≥74 ετών, δηλαδή ασθε-

νείς υψηλού κίνδυνου για κάταγμα ισχίου, το ρανελικό στρόντιο μεί-
ωσε κατά 36% τον κίνδυνο τέτοιου κατάγματος στα 3 χρόνια (μελέ-
τη TROPOS). 

Επιπλέον οφέλη
Επιπλέον της μείωσης των καταγμάτων, το ρανελικό στρόντιο βελ-

τίωσε την ποιότητα ζωής των ασθενών, σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο, αύξησε τον αριθμό των ασθενών που δε νιώθουν πόνο 
στην πλάτη, ενώ επίσης έχει αποδείξει ότι προλαμβάνει τη μείωση 
του ύψους σε ασθενείς με οστεοπόρωση.
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ΠiνΑΚΑς 1

Είδος κατάγματος Μείωση 
κινδύνου

Στατιστικά 
σημαντικά

1o σπονδυλικό κάταγμα P p<0,001

Νέο σπονδυλικό κάταγμα P p<0,001

Νέο κλινικό σπονδυλικό κάταγμα P p<0,001

Μη-σπονδυλικά κατάγματα P p<0,05

Κάταγμα ισχίου P p<0,05


