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Επιπολασμός των δευτερευόντων αιτιών οστικής απώλειας σε ασθενείς 
με καρκίνο του μαστού και οστεοπενία/οστεοπόρωση

Camacho PM, Dayal AS, Diaz JL, Nabhan FA, Agarwal M, Norton JG, Robinson PA, Albain KS.
Division of Endocrinology and Metabolism, Hematology/Oncology Institute, Department of Medicine, Loyola University Medical 
Center, USA.
J Clin Oncol. 2008 Nov 20; 26(33):5380-5. 

Σκοπός: Να καθοριστεί ο επιπολασμός των δευτερογενών 
αιτιών απώλειας οστικής μάζας σε ασθενείς με καρκίνο 
του μαστού και οστεοπενία/οστεοπόρωση.

Ασθενείς και μέθοδοι: Σε αυτήν την αναδρομική μελέ

τη συμπεριλήφθηκαν όλες οι γυναίκες που απευθύνθη
καν σε μια ορθοπαιδική κλινική για μια περίοδο 6 ετών 
ώστε να γίνει εκτίμηση της οστικής μάζας τους και κατη
γοριοποιήθηκαν ανάλογα με την απουσία ή την παρου

Επιπολασμός, κλινικό προφίλ και καρδιαγγειακά συμβάματα ασθενών με 
κολπική μαρμαρυγή και αθηροθρόμβωση

Goto S, Bhatt DL, Röther J, Alberts M, Hill MD, Ikeda Y, Uchiyama S, D’Agostino R, Ohman EM, Liau CS, Hirsch AT, 
Mas JL, Wilson PW, Corbalάn R, Aichner F, Steg PG
Department of Medicine and Metabolic Disease Center, Tokai University School of Medicine, Department of Metabolic System 
Medicine, Research Institute of Medicine, Tokai University, Kanagawa, Japan.
Am Heart J. 2008 Nov; 156(5):855-863

Σκοπός: Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι ένας σημαντικός πα
ράγοντας κινδύνου για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο επι
πολασμός και η προγνωστική της αξία σε ασθενείς με αθηρο
θρόμβωση είναι ασαφείς.

Μέθοδοι: Συγκρίθηκαν oι παράγοντες κινδύνου, η χρήση φαρ
μάκων και τα έπειτα από ένα χρόνο καρδιαγγειακά αποτελέ
σματα (καρδιαγγειακός θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και ΑΕΕ) σε ασθενείς με και χωρίς κολπική μαρμαρυγή, από μια 
διεθνή προοπτική μελέτη [REduction of Atherothrombosis for 
Continued Health (REACH) Registry] 68,236 σταθερών εξω
τερικών ασθενών με εγκατεστημένη αθηροθρόμβωση ή >/=3 
αθηροθρομβωτικούς παράγοντες κινδύνου.

Αποτελέσματα: Τα δεδομένα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής 
και της παρακολούθησης για ένα χρόνο, ήταν διαθέσιμα για 
63,589 ασθενείς. Η συχνότητα κολπικής μαρμαρυγής ήταν 
12.5%, 13.7%, 11.5%, και 6.2% στους ασθενείς με στεφανι
αία αρτηριοπάθεια, καρδιαγγειακή νόσο, περιφερική αρτηριο
πάθεια και σε ασθενής με κολπική μαρμαρυγή μόνο, αντιστοί
χως. Από τους 6,814 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, 6,7% 
κατέληξαν από καρδιαγγειακή νόσο ή υπέστησαν μη θανατη
φόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ΑΕΕ μέσα σε ένα χρόνο. 

Η ετήσια επίπτωση ΑΕΕ (2.4% έναντι 1.6%, P < 0.0001) και 
ασταθούς στηθάγχης (6.0% έναντι 4.0%, P < 0.00001) ήταν 
υψηλότερη, και ο καρδιαγγειακοί θάνατοι ήταν πάνω από τους 
διπλάσιους (3.2% έναντι 1.4%, P < 0.0001), σε ασθενείς με 
κολπική μαρμαρυγή συγκριτικά με αυτούς χωρίς κολπική μαρ
μαρυγή. Στους ασθενείς με αθηροθρόμβωση ή σε υψηλό κίν
δυνο για αθηροθρόμβωση, οι περισσότεροι με ΚΜ λάμβαναν 
αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες, αλλά μόνο το 53,1% θερα
πεύονταν με αντιπηκτικά από του στόματος. Ακόμα και σε αυ
τούς που βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο (συμφορητική καρ
διακή ανεπάρκεια, υπέρταση, μεγάλη ηλικία, σακχαρώδης 
διαβήτης, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), η χρήση αντιπη
κτικής αγωγής δεν ξεπερνούσε το 59%. Το ποσοστό αιμορρα
γιών που απαιτούσαν νοσοκομειακή φροντίδα ήταν υψηλό
τερο σε ασθενείς με ΚΜ σε σύγκριση με αυτούς χωρίς (1.5% 
έναντι 0.8%, P < 0.0001), πιθανόν λόγο της συχνότερης χρή
σης αντιπηκτικών (53.1% έναντι 7.1%).

Συμπεράσματα: Η κολπική μαρμαρυγή είναι συχνή σε ασθενείς 
με αθηροθρόμβωση και σχετίζεται με συχνότερα θανατηφόρα 
και μη καρδιαγγειακά συμβάματα και χαμηλά ποσοστά χρή
σης από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής.
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σία ιστορικού καρκίνου του μαστού. Συγκρίθηκε η συ
χνότητα δευτερογενών αιτιών απώλειας οστικής μάζας 
στις δύο ομάδες.

Αποτελέσματα: Από τις 238 γυναίκες που εξετάστηκαν, 
64 είχαν καρκίνο του μαστού. Η ομάδα χωρίς καρκί
νο του μαστού (n=174) ήταν μεγαλύτερης ηλικίας (P = 
0.015), είχε χαμηλότερο μέσο βάρος (P = 0.019), χα
μηλότερα επίπεδα υδροξυβιταμίνης D (P = 0.019) και 
μεγαλύτερο βαθμό οστικής απώλειας τόσο στη σπον
δυλική στήλη όσο και στο ισχίο (P < 0.001 και 0.004 
αντίστοιχα). Η συχνότητα τουλάχιστον ενός δευτερο
γενούς αιτίου οστικής απώλειας, εξαιρώντας τη θερα
πεία του καρκίνου του μαστού, ήταν 78% στην ομά
δα των ασθενών με καρκίνο του μαστού και 77% στην 
ομάδα χωρίς καρκίνο (P όχι σημαντικό). Πρόσφατα δι

αγνωσμένες μεταβολικές διαταραχές των οστών βρέθη
καν στο 58% του πληθυσμού με καρκίνο του μαστού.  
Η πιο συχνή ήταν η ανεπάρκεια βιταμίνης D, που ανι
χνεύθηκε στο 38% των ασθενών με καρκίνο του μαστού 
και στο 51% των ασθενών χωρίς καρκίνο του μαστού. Η 
ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία διαγνώστηκε στο 15,6%, 
ο προτωπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός στο 1,6% και 
ο υπερπαραθυρεοειδισμός με φυσιολογικές τιμές ασβε
στίου του αίματος στο 3.1% του πληθυσμού με καρκί
νο του μαστού.

Συμπέρασμα: Ο υψηλός επιπολασμός των δευτερογενών 
αιτιών οστικής απώλειας σε ασθενείς με καρκίνο του μα
στού επιβάλλει τη σωστή αξιολόγηση αυτών των ασθε
νών, ειδικότερα δε αυτών που πρόκειται να υποβληθούν 
σε θεραπεία με αναστολέα της αρωματάσης. 

Οστική απώλεια προκαλούμενη από τη θεραπεία του καρκίνου του 
μαστού και του προστάτη

Saad F, Adachi JD, Brown JP, Canning LA, Gelmon KA, Josse RG, Pritchard KI.
Department of Surgery/Urology, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, University of Montreal, 
Montreal, Quebec, Canada.
J Clin Oncol. 2008 Nov 20; 26(33):5465-76

Σκοπός: Ένα σημαντικό πρόβλημα που ανακύπτει κατά τη 
θεραπεία του καρκίνου του μαστού και του προστάτη εί
ναι η οστική απώλεια. Τα διφωσφονικά ενδεχομένως να 
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην πρόληψη της προκα
λούμενης από τη θεραπεία του καρκίνου οστικής απώ
λειας (CTIBL).

Μέθοδοι: Μελέτες που αξιολογούν την εμφάνιση και επί
πτωση της προκαλούμενης από τη θεραπεία του καρκί
νου οστικής απώλειας (CTIBL) σε ασθενείς με καρκίνο του 
μαστού και του προστάτη, καθώς και δοκιμές που αξι
ολογούν τον προστατευτικό ρόλο των διφωσφονικών, 
αξιολογήθηκαν  από μια έρευνα του PubMed και των 
δεδομένων της Cohrane Library, μέχρι το τέλος Μαρτί
ου του 2008. Διασταυρώθηκαν οι παραπομπές των άρ
θρων και περαιτέρω πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από 
σχετικές επιστημονικές συναντήσεις.

Αποτελέσματα: Διάφορες θεραπείες που χρησιμοποιού
νται συχνά στη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο του 
μαστού και του προστάτη, και συγκεκριμένα οι αναστο
λείς της αρωματάσης για καρκίνο του μαστού και ο αν

δρογονικός αποκλεισμός στον προστατικό καρκίνο, συν
δέονται με σημαντική οστική απώλεια και με αύξηση του 
κινδύνου κατάγματος. Η χρήση διφωσφονικών φαίνεται 
να περιορίζει την οστική απώλεια, παρά το ότι το μακρο
πρόθεσμο αποτέλεσμα παραμένει ασαφές λόγω της ανε
παρκούς παρακολούθησης.

Συμπέρασμα: Η ορμονολογική θεραπεία με έναν αναστο
λέα αρωματάσης ή με ανδρογονικό αποκλεισμό μπο
ρεί να θεωρηθεί σαν παράγοντας κινδύνου για την ανά
πτυξη οστεοπενίας, οστεοπόρωσης και κατάγματος, που 
όμως μπορεί να αμβλυνθεί με την ενδεδειγμένη θεραπεία 
με διφωσφονικά. Η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου 
για οστεοπόρωση σε κάθε ασθενή πρέπει να κατευθύ
νει τις θεραπευτικές αποφάσεις για τη χρήση διφωσφο
νικών όταν αρχίζει η θεραπεία με AI ή ADT. Οι ασθενείς 
πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με αυτόν τον κίνδυνο 
και να εκπαιδευτούν για τα μέτρα αποφυγής της επιπλο
κής αυτής, όπως είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής, που 
μπορεί να ωφελήσει τη γενική κατάσταση αλλά και την 
υγεία των οστών τους.




