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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 1. 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 2. 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 3. 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-4. 
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 
σελίδες.

Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 5. 
και στρογγυλών τραπεζών.

Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-6. 
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

Η κατηγορία της εργασίας.1. 

Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-1. 
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 1. 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται 
αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την 
πλευρά του περιοδικού.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν οι λέξεις «και συν» ή “et al”. 

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: Vascular 
injuries associated with dislocation of the knee. J 
Bone Joint Surg 1977; 59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο¬μα 
του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η 
χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα και αριθμούνται σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές ή 
συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

 Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής 
αποτελεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελ-
ληνικής Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

Articles are accepted only for exclusive pub-• 
lication in the Orthopaedics

Publication does not constitute official en-• 
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

When you send an article, the following 1. 
items must be submitted: 

The original manuscript and three duplicate 2. 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

A copy of the letter granting approval from 3. 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

Two cover sheets, to comply with our pol-4. 
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

Introduction: State the problem that led to 1. 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

Materials and Methods: Describe the study 2. 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

Results: Provide a detailed report on the 3. 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

Discussion: Be succinct. What does your 4. 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors
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and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

A bibliography, double-spaced, of refer-a) 
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

The numerator and denominator should b) 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

All measurements should be given in met-c) 
ric or SI units, which are abbreviated.

No other abbreviations or acronyms should d) 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ελληνικό σύστημα υγείας από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980 και μετά βασίστηκε στα παρα-
κάτω δεδομένα: 

1. Σεβασμό της μέχρι τότε κατανομής αγαθών 
και υπηρεσιών, με υπόσχεση μεγιστοποίησης τους, 
υπό το άγχος του πολιτικού κόστους. 

2. Προσπάθεια, που αποδείχθηκε απόλυτα 
ανεπαρκής, δημιουργίας κρατικοκεντρικής πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης, βασιζόμενη στα δίκτυα που 
προϋπήρχαν, επίσης και στην κτιριακή και όχι μόνο 
υπερανάπτυξη ανυποστήρικτων υποδομών όπως, 
Κέντρα Υγείας, επαρχιακά νοσοκομεία, αγροτικά 
ιατρεία κλπ.

3. Ανάπτυξη επαρχιακών ακαδημαϊκών και 
τεχνολογικών κέντρων τριτοβάθμιας φροντίδας 
με γεωγραφικά κριτήρια ακόμα επίσης χωρίς τη 
δέουσα υποστήριξη και με αποδοχή, ανοχή και 
ενθάρρυνση όλων των παθογενειών των υπαρχό-
ντων έως τότε δύο μεγάλων κέντρων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης. Η ανάπτυξη αυτών των Κέντρων 
πονηρά ερμηνεύτηκε ως μόνος τρόπος επίτευξης 
Τριτοβάθμιας Περίθαλψης, ως εάν όλοι οι άλλοι 
βαθμοί δεν απαιτούσαν ακαδημαϊκή αναγνώριση. 

Εξαιτίας των ανωτέρω αλλά και άλλων επιμέ-
ρους αναγκαιοτήτων ικανοποίησης των κατά και-
ρούς πιο επικρατών πελατειακών δικτύων τόσο σε 
ομαδικό όσο και σε απόλυτο προσωπικό, ατομικό 
επίπεδο ακόμα παραπέρα κατάτμηση των δυνάμε-
ων σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο έμ-
ψυχου δυναμικού. 

Εάν στα ανωτέρω προστεθεί και η αύξηση του 
έμψυχου δυναμικού λόγω: 

1. Αύξησης των ιατρικών σχολών 

2. Αυξήσεις των εισαγόμενων 

3. Αυξήσεις μετεγγραφών εξωτερικού 

4. Αυξήσεις μετεγγραφών εσωτερικού 

5. Αθρόες, αναγκαστικές και μη, αναγνωρίσεις 
τίτλου σπουδών 

6. Περιφρόνηση εισηγήσεων επαγγελματικών 
επιστημονικών και ακαδημαϊκών φορέων 

7. Μη θεσμοθέτηση ελεγκτικών μηχανισμών 
σε όλα τα ανωτέρω επίπεδα 

8. Υπερχρησιμοποίηση του θεσμού της Δικαι-
οσύνης σε όλα τα επίπεδα, για την κάλυψη επιστη-
μονικών, διοικητικών, πειθαρχικών, οικονομικών, 
πολιτικών, πολιτισμικών και τελευταία γεωπολιτι-
κών και γεωστρατηγικών κενών. 

Για όλα τα παραπάνω φτάσαμε στην τρέχουσα, 
σοβούσα ακόμη, οικονομική, κοινωνική, πολιτική, 
πολιτισμική και ηθική κρίση να βρισκόμαστε κάτι 
περισσότερο από ‘ξυπόλητοι στα αγκάθια’. Αποτέ-
λεσμα η μη δράση του γνωστού νόμου της δράσης 
των μαζών, ως οργάνου διοίκησης και η δραπέτευ-
ση του άριστου δυναμικού μας στην αλλοδαπή.

Η ανισοκατανομή προσωπικού και υπηρεσιών, η 
υπερκατάτμηση εξοπλισμού και προσωπικού, αλλά 
και η καταστρατήγηση κατά περίπτωση θεσμικών 
αναγκαιοτήτων, ή πιο συχνά προβαλλόμενων ως 
τέτοιων καταστάσεων, σε συνδυασμό με την πυ-
ροσβεστική αντιμετώπιση προβλημάτων, τις πιο 
πολλές φορές με τα ίδια κριτήρια με αυτά που δη-
μιούργησαν το γνωστό χάος και συνέβαλαν στην 
εκλογίκευση, αιτιολόγηση και διαιώνισή του. Όλα 
τα παραπάνω κατέληξαν σε ακόμη μεγαλύτερες 
αδυναμίες που ανέκυψαν για να προστεθούν και 
να ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες. 

Γράμμα από τη Σύνταξη
Θεσσαλονίκη 18 Ιανουαρίου 2018
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Η αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών απαιτεί: 

1. Αναγνώριση των προβλημάτων 

2. Ευθυκρισία επιλογών 

3. Υψηλού επιπέδου επιστημονική κοινωνική 
και οικονομική αντίληψη 

4. Αξιοποίηση, όχι αντιγραφή, επιτυχημένων 
ξένων προτύπων και συνεχή και αδιάλειπτη τεκ-
μηρίωση των λαμβανομένων αποτελεσμάτων και 
μετρήσεων από φορείς υπεράνω σκοπιμοτήτων με 
κύρος και ευρεία πολιτική και κοινωνική αποδοχή. 

Η εξασθένηση των όποιων υπαρχόντων φορέ-
ων, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματι-
κό επίπεδο, αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο. Αλλά και 
η προβολή όλων των θεμάτων που ανακύπτουν 
από εξειδικευμένα άτομα και εξειδικευμένα σύνο-
λα άτομα με εμπλοκή και διαχείριση των γνωστών 

παθογενειών, οφείλει να εμπνεύσει όλους τους εν-
διαφερόμενους για την αναγέννηση του χώρου της 
Υγείας. 

Είναι προφανές ότι λόγω της εξάντλησης των 
ενεργών υποκειμένων στην εξυπηρέτηση των ζη-
τημάτων που προκύπτουν από την αμείλικτη κα-
θημερινότητα, η αξιοποίηση κάθε δυνατού ενδι-
αφερομένου προσώπου αλλά και βήματος, όπως 
αυτό της ΟΤΕΜΑΘ, όπως και η διατήρηση όσο και 
η επιδιωκόμενη μεγέθυνση της γεωγραφικής της 
βαρύτητας, που φαίνεται να δοκιμάζεται, μπορεί να 
αποτελέσει ένα από τα εφαλτήρια για την επιτυχη-
μένη αναδόμηση του χώρου της Υγείας.

Με εκτίμηση

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
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Περίληψη
Σκοπός: Ως «κυμαινόμενος ώμος» χαρακτηρίζεται η διακοπή 

της συνέχειας του ανωτέρου κρεμαστηρίου συμπλέγματος του 
ώμου σε δύο ή περισσότερα σημεία. Είναι μια ασυνήθης κάκωση, 
που αποτελεί το 0,1% όλων των καταγμάτων των οστών και εμ-
φανίζει υψηλή συχνότητα συνοδών κακώσεων, που συνυπάρχουν 
στο 80-90% των περιπτώσεων. Σήμερα δεν υπάρχει καθορισμέ-
νος θεραπευτικός αλγόριθμος ή ταξινόμηση για τις κακώσεις τύ-
που «κυμαινομένου ώμου». Πολλές παράμετροι έχουν περιγραφεί, 
αναφορικά προς τα κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης, αλλά οι 
περισσότερες από αυτές περιγράφονται κατά τρόπο άνισο. Έτσι, 
τα κριτήρια αστάθειας και οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης 
είναι ασαφείς. 

Υλικό και μέθοδος. Διενεργήθηκε μια επισκοπική αναδρομή 
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του Colquhoun (2014). Η ανα-
δρομή αυτή έγινε με βάση τη βιβλιογραφία της τελευταίας 10ετίας 
στα Αγγλικά και τα Ισπανικά. Στη συνέχεια περιγράφονται τα πραγ-
ματικά κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης και οι θεραπευτικές 
επιλογές για κάθε τύπο κάκωσης τύπου «κυμαινομένου ώμου». 

Αποτελέσματα: Προκειμένου να γίνει η σωστή διάγνωση, συ-
νιστάται διενέργεια αξονικής τομογραφίας (CT) για την καλύτερη 
μελέτη της παρεκτόπισης, την εκτίμηση των γωνιών και την επί 
τα εντός μετατόπιση των συμμετεχόντων στην κάκωση στοιχείων. 
Κατά το χρόνο αυτόν η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην μετατό-
πιση και στις γωνιώσεις που εμφανίζονται, που αντανακλούν στις 

Κακώσεις τύπου 
“Κυμαινομενου Ώμου”,   

 ποιες παράμετροι είναι  
 σημαντικές και οι
 θεραπευτικές επιλογές

Μπισχινιώτης Ι. Στ., Σταυρίδης Κ., Τζατζαΐρης Θ. Σαρατζής Ν.
Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ & Παπαγεωργίου

Ορθοπαιδική Κλινική Γ. Ν. Κοζάνης
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συνδεσμικές ρήξεις και στην αστάθεια μιας κάκωσης αυτού του 
τύπου. Η ωμογληνοπολική γωνία, όταν είναι μικρότερη από 30ο 
και η αντιστάθμιση της επί τα εντός μετατόπισης είναι μεγαλύτερη 
από 20 mm αποτελούν δύο παραμέτρους που μπορούν να προδι-
κάσουν πτωχά αποτελέσματα. 

 Η μετατόπιση αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για τη 
λήψη αποφάσεων. Τα κατάγματα της κορακοειδούς απόφυσης και 
του ακρωμίου αντιμετωπίζονται χειρουργικά αν και η παρεκτόπισή 
τους είναι μεγαλύτερη από 8 mm. Η χειρουργική αντιμετώπιση 
των καταγμάτων της κλείδας ενδείκνυται μετ’ επιτάσεως.

Συμπεράσματα: Η διάγνωση του κυμαινομένου ώμου απαιτεί 
μια ολοκληρωμένη μελέτη των απεικονιστικών δεδομένων και μά-
λιστα της αξονικής τομογραφίας. Η θεραπεία των κακώσεων τύ-
που «κυμαινομένου ώμου» απαιτεί τη μελέτη κάθε μορφολογικού 
στοιχείου της κάκωσης χωριστά. Απαιτείται σήμερα η θέσπιση μιας 
ταξινόμησης των κακώσεων με στόχο την κατάστρωση ενός θερα-
πευτικού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης. 

Floating Shoulder Injuries, Important 
Parameters and Treatment Options

Bischiniotis I., Stavridis K., Tzatzairis Th., Saratzis N.

1st Dept Surgery, AUTH, Papageorgiou Hospital

Orthopaedic Department Kozani Gen. Hospital 

Abstract
Objective: Floating shoulder is the disruption of the superior 

shoulder suspensory complex in two or more sites. It is an 
uncommon injury, accounting 0.1% of all bone fractures, and 
has a high incidence of associated injuries, which are present 
in 80-90% of the cases. Currently there is no defined treatment 
algorithm or classification for floating shoulder. Many parameters 
have been described regarding the surgical criteria’s, but most 
of them are described unevenly. Thus the instability criteria and 
surgical indications are unclear.

Material and methods: We made a scoping review using the 
methodology described by Colquhoun in 2014. We did the review 
of the literature of the last 10 years in Spanish and English. Then 
in a narrative form we described the main actual surgical criteria 
and options for each type of injury in the floating shoulder.

Results: To make a proper Floating Shoulder diagnosis, 
CT scan is recommended for a better assessment of the 
displacement, angulations and medialization of the injuries. At 
this time the derision making is based on the displacement and 
angulations, inferring the ligament ruptures and instability of a 
floating shoulder injury. Glenopolar angle of less than 30° and 

Όροι ευρετηρίου:

Κυμαινόμενος ώμος

Πολυτραυματίας 

Κατάγματα ωμογλήνης 

Κατάγματα κλείδας 

Ωμογληνοπολική γωνία

Κακώσεις υψηλής κινητικής 
ενεργείας 
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Key words:

Floating Shoulder

Shoulder injury

Polytrauma

Glenoid fractures

Clavicular Fractures

Glenopolar Angle

Treatment High Energy 
trauma

offset medialization of more than 20 mm are two parameters 
that can predict a bad outcome.

The displacement is an important measure in decision making. 
Coracoid and acromion fractures are treated surgically when 
displaced more than 8 mm. Surgical fixation of clavicle injuries 
is extensively recommended.

Conclusion: Floating shoulder diagnosis requires an integral 
assessment and complete CT workup. The treatment of floating 
shoulder injuries requires the assessment of each morphological 
injury individually. Displacement, medialization and the Glenopolar 
angle are the main criterias in decision making. Nowadays a 
floating shoulder classification or treatment protocol is needed.

Συντομογραφίες/Abbreviations: FS: Floating Shoulder; 
GPA: Glenopolar Angle; SSSC: superior shoulder suspensory 
complex; AIS: Abbreviated Injury Scale; ATLS: Advanced Trauma 
Life Support C S T : Constant Score; DASH: Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand Score; SST: Simple Shoulder Test; TENS: 
Neuro-Sensitive Electro Therapy
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Ως «κυμαινόμενος ώμος» χαρακτηρίζεται η δι-
ακοπή της συνέχειας του ανωτέρου κρεμαστηρίου 
συμπλέγματος του ώμου (SSSC) σε δύο ή περισ-
σότερα σημεία (Owens BD και Goss TP 2006). Το 
ανώτερο κρεμαστήριο οστεοσυνδεσμικό σύμπλεγ-
μα του ώμου συντίθεται από τον αυχένα της ωμο-
γλήνης, την κλείδα, την κορακοειδή απόφυση, το 
ακρώμιο και το σημείο C4 συνδεσμικό σύμπλεγμα 
(ακρωμιοκλλειδικοί, κορακοκλειδικοί και κορακοα-
κρωμιακοί σύνδεσμοι) (Noort A Van και Werken C 
Van Der 2006, Augusto C et al 2007, Wright DEP 
και Johnstone AJ 2010, Pailhes RG et al 2013, 
DeFranco MJ και Patterson BM 2014). 

Τα κατάγματα της ωμοπλάτης αποτελούν μόνο 
το 1% όλων των καταγμάτων (Noort A Van και 
Werken C Van Der 2006). Κατάγματα της ωμογλή-
νης αποτελούν το 18 - 33% όλων των καταγμάτων 
της ωμοπλάτης και μόνο το 50% αυτών που εμφα-
νίζουν μία διπλή ρήξη του SSSC. Τα κατάγματα του 
αυχένα της ωμογλήνης και της κλείδας αποτελούν 
τον πιο συχνό τύπο μιας κάκωσης τύπου κυμαινό-
μενου ώμου (Noort A Van και Werken C Van Der 
2006). Οι κακώσεις αυτές απαντούν στο 9% των 
περιπτώσεων (Augusto C et al 2007). 

Ο κυμαινόμενος όμως συνήθως συνυπάρχει με 
την κατάσταση του πολυτραυματία (AIS >2 σε 2 
σωματικές περιοχές) (Butscher NE και Bulogh NE 
2014) και σε τέτοιες καταστάσεις αυτό είναι εύκο-
λο να παραβλεφθεί (Noort A van der και Wercken 
C van der 2006) με αποτέλεσμα την καθυστέρη-
ση ως προς) (Noort A Van και Werken C Van Der 
2006, Augusto C et al 2007, τη διαπίστωση της 
(Owens BD και Goss TP 2006, Noort A van der 
και Wercken C van der 2006, Friederichs J et al 
2014). Στο 80 με 90% των ασθενών συνυπάρχουν 
συνοδές κακώσεις μαζί με τον κυμαινόμενο όμως. 
Οι πιο συχνές είναι: κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
30% , κακώσεις του θωρακικού τοιχώματος 25% 
και ακολουθούν τα κατάγματα της αυχενικής μοί-
ρας της σπονδυλικής στήλης (Noort A Van και 
Wercken C Van Der 2006, Toro JB και Helfet DI 
2007).

Επί του παρόντος δεν υπάρχει σύστημα ταξι-
νόμησης ή θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αντι-
μετώπιση των καταστάσεων υπό τον γενικό τίτλο 
«κυμαινόμενος ώμος» (Owens BD και Goss TP 

2006, Noort A Van και Werken C Van Der 2006, 
Friederichs J et al 2014, Yadav V et al 2013). Σή-
μερα η παρεκτόπιση αποτελεί το μοναδικό κριτήριο 
σταθερότητας (Owens BD και Goss TP 2006, Noort 
A Van και Wercken C Van Der 2006, DeFranco MJ 
και Patterson BM 2014). 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ορθή οριοθε-
τική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η ταυτοποίη-
ση των κυριότερων παραμέτρων που προσδιορί-
ζουν τις θεραπευτικές επιλογές στις καταστάσεις 
υπό τον γενικό τίτλο κυμαινόμενος ώμος. Αυτό το 
άρθρο έχει αντικειμενικό στόχο να βοηθήσει τον 
τραυματολόγος στη λήψη αποφάσεων (Williams 
GR et al 2001). 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί έργο έξι τραυματο-
λόγους, που αποτελούνταν από τέσσερις γενικούς 
χειρουργούς εξειδικευμένους στη χειρουργική 
του ώμου και στην αντιμετώπιση πολυτραυματία, 
οι οποίοι επεξεργάστηκαν η αφήγηση του πεδίου 
εφαρμογής, βασιζόμενοι στη μεθοδολογία που 
αποσαφηνίστηκε από τους (Colquhoun HL et al 
2014, Levac D et al 2010). Η ανασκόπηση έγινε 
με βάση τις αρχές της διακήρυξης του Ελσίνκι.

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε υπό τον 
όρο “floating shoulder” στις βάσεις δεδομένων 
Pubmed, Ovid Science Direct, Cochrane και ελή-
φθησαν 221 δημοσιεύσεις). Στη συμπερίληψη των 
δημοσιεύσεων ετέθη χρονολογικό όριο το 2006 
και η αγγλική γλώσσα. 

Τελικά επιλέγηκαν 20 δημοσιεύσεις προς ανα-
σκόπηση, προσθέτοντας 6 επιπλέον αναφορές 
γενικότερου ενδιαφέροντος προκειμένου να ικα-
νοποιηθεί το αρχικώς απαιτούμενο. Η χρονική 
περίοδος που επελέγη ήταν αυτά έτη δεδομένου 
του ότι το 2006 είχαν δημοσιευθεί τρεις ανασκο-
πήσεις (Owens BD και Goss TP 2006, Noort A Van 
και Wercken C Van Der 2006, DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014). Η ανασκόπηση ανταποκρί-
νεται σε τέσσερα κύρια ερωτήματα: Διαγνωστικό 
πρωτόκολλο, κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπιση, 
χειρουργικές τεχνικές σχήματα αποκατάστασης.

Εισαγωγή
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Διαγνωστικά πρωτόκολλα

Οι περισσότερες κακώσεις προκαλούνται από 
υψηλής κινητικής ενέργειας κάκωση (Owens BD 
και Goss TP 2006, Noort A Van και Wercken C 
Van Der 2006). Επί του πολυτραυματία η διάγνω-
ση πρέπει να ακολουθεί το πρωτόκολλο ATLS με 
αναζήτηση των αγγειακών και νευρολογικών βλα-
βών, την παραμόρφωση της περιοχής του ώμου, 
το αδρό περίγραμμα του ώμου, τη βράχυνση του 
ημιθωρακίου, την ευαισθησία ή την εμφάνισή κριγ-
μού. Οι ασθενείς που υπέστησαν κακώσεις υψηλής 
κινητικής ενέργειας που φέρουν κακώσεις του θω-
ρακικού τοιχώματος οι κρανιοεγκεφαλικές κακώ-
σεις είναι πιθανόν να έχουν και μία κάκωση τύπου 
κυμαινόμενου ώμου (Owens BD και Goss TP 2006, 
Cole PA et al 2012, Noort A Van και Wercken C 
Van Der 2006, Marquez DD et al 2014). 

Θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προσθι-
οπίσθια ακτινογραφίες θώρακα (DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014) και ακτινογραφίες της ωμικής 
ζώνης σε διάφορες προβολές εάν υπάρχει υπόνοια 
(Cole PA et al 2012). Η πραγματική προσθιοπίσθια 
ακτινογραφία θώρακα και ωμοπλάτη αποβολή εί-
ναι οι πιο χρήσιμες ώμου (Owens BD και Goss TP 
2006, Cole PA et al 2012, Noort A Van και Wercken 
C Van Der 2006, DeFranco MJ και Patterson BM 
2014, Elmadag et al 2012). Προκειμένου να απει-
κονιστεί η κορακοειδή απόφυση συνιστάται η προ-
βολή κατά Stryker (Noort A Van και Werken C Van 
Der 2006, DeFranco MJ και Patterson BM 2014). 

 Η αξονική τομογραφία συνιστάται για την 
καλύτερη μελέτη της παρ εκτόπισης, τον γονιό σε 
ων και της κεντρικοποίησης του κατάγματος της 
ωμοπλάτης (Owens BD και Goss TP 2006, Cole 
PA et al 2012, Noort A Van και Wercken C Van 
Der 2006, Friederichs J et al 2014, Gilde AK et al 
2015, Lin TI et al 2015). 

Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) 
για προεγχειρητικούς διαγνωστικούς λόγους την 
κατάσταση του κυμαινόμενου όμως δεν έχει ανα-
φερθεί ακόμα (DeFranco MJ και Patterson BM 
2014). Οι Friederichs και συν ισχυρίζονται ότι 
πρέπει να θεσπιστούν νέα κριτήρια αστάθειας με 
τη συστηματική χρησιμοποίηση αυτής της δυνατό-
τητας (Friederichs J et al 2014, Marquez DD et 

al 2014). Οι Noort A Van και Wercken C Van Der 
(2006) αναφέρουν στο ότι οι κακώσεις του στρο-
φικού ελύτρου μπορούν να διαγνωστούν με αυτό 
τον τρόπο, αλλά δεν ωφελεί στη διάγνωση των 
σύνδεσμοι ρήξεων (Cole PA et al 2012). 

Κριτήρια ανάληψης χειρουργικής αντιμε-
τώπισης

Εξαιτίας λίγων ενδείξεων βασιζόμενος επί 
μελετών επιπέδων ΙΙ και ΙV τα κριτήρια ανάλη-
ψης χειρουργικής θεραπείας για την κατάσταση 
της κάκωσης του «κυμαινόμενου ώμου» δεν εί-
ναι σαφή (Owens BD και Goss TP 2006, Cole PA 
et al 2012, Noort A Van και Wercken C Van Der 
2006, Friederichs J et al 2014, DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014, Gilde AK et al 2015, Lin TL 
et al 2015). 

 Όλες οι ανοιχτές κακώσεις τύπου κυμαινόμενου 
όπου χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση του-
λάχιστον όσον αφορά στο χειρουργικό καθαρισμό 
(Augusto C et al 2007, DeFranco MJ και Patterson 
BM 2014, Vogels et al 2014). Οι Izadpanah και 
συν συνιστούν τη χειρουργική αντιμετώπιση του 
κατάγματος της κλείδας σε όλους τους πολυτραυ-
ματίες προκειμένου να βελτιωθεί η έκπτυξη του 
θωρακικού τοιχώματος, ενίσχυση της δράσης των 
επικουρικών μυών και καθίσταται ευκολότερη η 
αντιμετώπιση των κακώσεων του θωρακικού κύ-
τους (Izadpanah et al 2012). Μπορούμε να διακρί-
νουμε μέσα στις διάφορες μορφές που λαμβάνει 
αυτή η κάκωση και να συζητήσουμε τις επιμέρους 
εξειδικευμένες κατά περίπτωση ενδείξεις χειρουρ-
γικής θεραπείας για καθεμία από αυτές.

Κατάγματα του αυχένα της ωμογλήνης

Τα κατάγματα του αυχένα της ωμογλήνης είναι 
οι πιο συνηθισμένες κακώσεις στο πρότυπο της 
κάκωσης τύπου κυμαινόμενου. Η παρεκτόπιση, η 
γωνίωση, οι στροφικές παραμορφώσεις και η κε-
ντρικοποίηση και συντριβή της ωμοπλάτης αποτε-
λούν τα κυριότερα κριτήρια ανάληψης χειρουργι-
κής θεραπείας.

Στα κατάγματα του ανατομικού αυχένα της 
ωμογλήνης επιβάλλεται Η χειρουργική αντιμετώπι-
ση λόγω ελλείψεως σύνδεσμοι συνδεσμικών προ-
σφύσεων στο τμήμα που περιέχει την ωμογλήνη 
(Owens BD και Goss TP 2006, DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014, Friederichs J et al 2014). 
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Μία παρεκτόπιση μεγαλύτερη από 10 mm του 
χειρουργικού αυχένα της ωμογλήνης θεωρείται 
ασταθής και συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση 
(Owens BD και Goss TP 2006, Noort A Van και 
Wercken C Van Der 2006, Pailhes RG et al 2013, 
Friederichs J et al 2014, Yadav V et al 2013). Οι 
Edwards και συν κατέληξαν στο συμπέρασμα η 
επίτευξη καλών αποτελεσμάτων με μόνη τη συντη-
ρητική θεραπεία των καταγμάτων του αυχένα της 
ωμογλήνης μπορεί να υπάρξει Εάν η παρεκτόπι-
ση είναι μικρότερη των 5 mm (DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014, Edwards SG et al 2000). 

Η ωμογληνοπολική γωνία (GPA) είναι μία καλά 
αναγνωρισμένη μέτρηση, οι φυσιολογικές τιμές κυ-
μαίνονται μεταξύ 30ο και 45ο (Yadav V et al 2013, 
Kim et al 2008). Η διατήρηση μιας ωμογληνοπολι-
κής γωνίας άνω των 30ο σχετίζεται με μεγαλύτερο 
Constant σκορ (DeFranco MJ και Patterson BM 
2014, Yadav V et al 2013, Lin TL et al 2015, Kim 
et al 2008) και του Herscovici σκορ 45ο (Yadav V 
et al 2013, Kim et al 2008, Izadpanah et al 2012) 
και αποδεικνύουν κάποια ένδειξη σε μελέτες ΙΙΙ και 
ΙV. Οι Romero και συν κατέδειξαν ότι η GPA < 30ο 

παράγει μόνιμη πλημμελή στροφή (Wright DEP και 
Johnstone AJ 2010, DeFranco MJ και Patterson BM 
2014, Romero J et al 2001). Ο Tsung Li Lin σε μια 
μελέτη αναδρομικού χαρακτήρα 3 ομάδων ανέφε-
ρε καλύτερο Constant σκορ όταν η GPA>36ο. 

Η γωνία αντιστάθμισης της ωμογλήνης είναι η 
απόσταση μεταξύ του έσω χείλους της κλείδας και 
εφαπτομένης γραμμής που διέρχεται από το μείζον 
βραχιόνιο όγκωμα (Pailhes et al 2013). Η απώλεια 
της γωνίας αντιστάθμισης σχετίζεται με αρνητικά 
αποτελέσματα, χαμηλή CST, DASH και SST (Noort 
A Van και Wercken C Van Der 2006, Pailhes et al 
2013). Ο DeFranco έχει καταθέσει την άποψή του 
ότι μια διαφορά 30 mm προς την αντίστοιχη γωνία 
αντιστάθμισης προκαλεί αστάθεια, κακό λειτουργι-
κό αποτέλεσμα και άλγος. Ο Wright καταθέτει ότι 
μια επί τα εντός μετατόπιση της ωμοπλάτης σε σχέ-
ση προς την αντίθετη προκαλεί αδυναμία απαγωγής 
(Wright DEP και Johnstone AJ 2010). Οι Romero 
και συν κατέθεσαν ότι μια επί τα εντός μετατόπιση 
άνω των 25 mm παράγει άλγος κατά την απαγωγή 
αλλά και περιορισμό της απαγωγής (Romero J et 
al 2001). Για τους συγγραφείς αυτούς παρεκτόπιση 
επί τα εντός μεγαλύτερη των 20 mm είναι σε θέση 
να παραγάγει κακό λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Κατάγματα κλείδας 

Τα κριτήρια χειρουργικής αντιμετώπισης των 
καταγμάτων της κλείδας περιλαμβάνουν βράχυν-
ση μεγαλύτερη από 20 (Gilde AK et al 2015, Lin 
TL et al 2015) παρεκτόπιση μεγαλύτερη από 10 
mm (DeFranco MJ και Patterson BM 2014, Lin TL 
et al 2015) η απουσία φλοιώδους συμπλησίασης 
ή η συντριβή. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις χει-
ρουργικής αντιμετώπισης (Owens BD και Goss TP 
2006, Noort A Van και Wercken C Van Der 2006, 
Augusto C et al 2007, Wright DEP και Johnstone 
AJ 2010, Pailhes et al 2013, DeFranco MJ και 
Patterson BM 2014). 

Η οστεοσύνθεση της κλείδας έχει σχολιαστεί 
εκτενώς στον κυμαινόμενο ώμο, λόγω του ότι η 
ανάταξη της κλείδας και η οστεοσύνθεσή της μπο-
ρεί να προκαλέσει ανάταξη και του κατάγματος του 
αυχένα που οφείλεται σε συνδεσμικές προσφύσεις 
(Gilde AK et al 2015, Noort A Van και Wercken C 
Van Der 2006, Pailhes et al 2013). 

 Κακώσεις άλλων σχηματισμών 

Μόνον λίγες περιπτώσεις κυμαινόμενο όμως 
συμμορφώνονται με άλλες κακώσεις της ωμικής 
ζώνης (Noort A Van και Wercken C Van Der 2006, 
Wright DEP και Johnstone AJ 2010, FriederichsJ et 
al 2014, Elmadag M et al 2012, Lyons RP 2010, 
Rodriguez IM et al 2016). 

Τα ακρωμιοκλειδικά εξαρθρήματα τύπου III 
μεγαλύτερα μία άλλη κάκωση του SSSC θεωρεί-
ται ότι παράγουν κυμαινόμενο ώμο, με συνιστώ-
μενη χειρουργική αντιμετώπιση (Noort A Van και 
Wercken C Van Der 2006). Για την ομάδα ΑΟ, μία 
μετατόπιση μεγαλύτερη των 8 mm ή περισσοτέ-
ρων καταγμάτων της κορακοειδούς απόφυσης ή 
του ακρωμίου αποτελούν επίσης ένδειξη χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης (Friederichs J et al 2014). 

Αντιμετώπιση 
Η αρχική αντιμετώπιση σε όλους τους ασθε-

νείς με δεδομένο κυμαινόμενο είναι συντηρητική 
(Rodriguez IM et al 2016) με ακινητοποίηση σε μία 
ανάρτηση. Η θεραπεία των συνοδών κακώσεων 
ακολουθεί το πρωτόκολλο ATLS.

Χειρουργική θεραπεία 

H απόφαση για χειρουργική οστεοσύνθεση θα 
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πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε περίπτωση κά-
κωσης του SSSC. Υπάρχουν δύο τρόποι προκει-
μένου να επιτευχθεί η χειρουργική συγκράτηση 
όπως οι Owens και Goss ανέφεραν (Owens BD 
και Goss TP 2006). Πρώτα γίνεται οστεοσύνθεση 
της κλείδας σε καθιστική θέση και στη συνέχεια 
επανατοποθετείται ο ασθενής σε ραχιαία πλάγια 
(decupitus) για την οστεοσύνθεση του κατάγματος 
της ωμοπλάτης. Ο άλλος τρόπος είναι η οστεοσύν-
θεση και των δύο κακώσεων σε πλάγια θέση. Αυτή 
η απόφαση πρέπει να γίνει με βάση την προτίμηση 
του χειρουργού και την ύπαρξη συνοδών κακώσε-
ων (Pailhes et al 2013, Elmadag M et al 2012). 

Η περισσότερο προτιμώμενη χειρουργική προ-
σπέλαση για την αντιμετώπιση του κατάγματος του 
αυχένα της ωμοπλάτης είναι η οπίσθια δελτοειδής 
(Owens BD και Goss TP 2006, Noort A Van και 
Wercken C Van Der 2006, Toro JB και Helfet DL 
2004, Gilde AK et al 2015). Μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιηθεί προσπέλαση Judet ή τροποποιημένη 
Judet για σύνθετα κατάγματα (Pailhes et al 2013, 
Elmadag M et al 2012). 

Χρησιμοποιούνται υλικά σταθερής γωνιάς για 
τα περισσότερα κατάγματα του αυχένα της ωμο-
γλήνης, λόγω του ότι ευκολότερη επιτυγχάνεται 
μία ασφαλής συγκράτηση (Pailhes et al 2013, 
Elmadag M et al 2012, Gilde AK et al 2015). Μη 
κλειδούμενα υλικά μπορούν ακόμη να χρησιμοποι-
ηθούν, τις πλάκες οστικής ανακατασκευής 3,5 mm 
να προτιμώνται περισσότερο (Owens BD και Goss 
TP 2006, Elmadag M et al 2012). 

Άλλα υλικά όπως τα TEN (Titanium Elastic 
Nails) έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Izadpanah 
και συνεργάτες σε μία σειρά ελέγχουμε 36 μήνες 
παρακολούθησης και κατέδειξαν ότι τα κατάγματα 
τύπου Β και C της κλείδας υπέστησαν βράχυνση 5 
mm ενώ οι κοινές πλάκες LCP δεν παρουσίασαν 
βράχυνση (Izadpanah K et al 2012).

Σε περιπτώσεις σοβαρής συντριβής μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν βελόνες Kirschner με πάσο 
με βίδες για την οστεοσύνθεση του καταστήματος 
ωμοπλάτης προς το ακρώμιο ή το περιφερικό άκρο 
της κλείδας (Owens BD και Goss TP 2006, Noort 
A Van και Wercken C Van Der 2006, Pailhes et al 
2013, Elmadag M et al 2012, Lin TL et al 2015). 

Στον κυμαινόμενο νόμο ή οστεοσύνθεση των 
άλλων στοιχείων του SSSC έχουν περιγραφεί λίγο 

σε περιορισμένες σειρές περιπτώσεων ασθενών 
(Wright DEP και Johnstone AJ 2010, Elmadag M 
et al 2012, Lin TL et al 2015). 

Συντηρητική θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία των επιλεγμένων πε-
ριπτώσεων κυμαινόμενου όνου θα πρέπει να γίνε-
ται μία κινητοποίηση σε ανάρτηση για τις πρώτες 
τρεις έως τέσσερις εβδομάδες (Pailhes et al 2013, 
Friederichs J et al 2014, Yadav V et al 2013). 
Συνιστώνται ελεύθερες κινήσεις των χεριών και 
του αγκώνα (Noort A Van και Wercken C Van Der 
2006, Augusto C et al 2998, Pailhes et al 2013, 
DeFranco MJ και Patterson BM 2014, Yadav V et 
al 2013, Marquez DP et al 2014). 

Μετεγχειρητική πορεία και πρωτόκολλα 
αποκατάστασης

Η μετεγχειρητική θεραπεία και η παρακολού-
θηση έχουν περιγραφεί μόνο για κακώσεις τύπου 
IV. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σχήμα είναι 
η ακινητοποίηση του ώμου με μία ανάρτηση για 
δύο έως έξι εβδομάδες σε συνδυασμό με παθητι-
κές κινήσεις (Pailhes et al 2013, Friederichs J et 
al 2014, Yadav V et al 2013, Gilde AK et al 2015). 
Κατά τη δεύτερη εβδομάδα επιτρέπονται γκρεμό 
ίδιες κινήσεις και παθητικές κινήσεις. Οι ενεργη-
τικές κινήσεις και η αφαίρεση της ανάρτησης εν-
δείκνυται περί την έκτη εβδομάδα (Pailhes et al 
2013, Marquez DP et al 2014, Elmadag M et al 
2012, Gilde AK et al 2015). Οι δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής επιτρέπονται σταδιακά περί την 
6η έως 12η εβδομάδα (Marquez DP et al 2014, 
Gilde AK et al 2015, Lyons RP 2010). Η πλήρης 
επάνοδος στη δραστηριότητα με αξιώσεις και σε 
αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπονται μετά 6 μή-
νες (Marquez DP et al 2014, Lyons RP 2010).

Οι Reisch B και Fischer J (2012) δημοσίευσαν 
ένα λεπτομερές σχήμα αποκατάστασης σε μία πε-
ρίπτωση κυμαινόμενου ώμου, αρχίζοντας τη θερα-
πεία αποκατάστασης στην έκτη εβδομάδα. Αυτοί 
εφάρμοσαν ένα σχήμα τεσσάρων στόχων: προστα-
σία 6 έως 10 εβδομάδες, κινήσεις πλήρους εύρους 
6 έως 10 εβδομάδες, δυναμική ενίσχυση 10 έως 
20 εβδομάδες και επιστροφή στην καθημερινή 
δραστηριότητα και στα σπορ περισσότερο από 20 
εβδομάδες (Reisch B και Fischer J 2012). 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Tsung Li 
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Περίληψη
Τα κατάγματα - εξαρθρήματα της μηριαίας κεφαλής είναι σπά-

νιες υψηλής ενέργειας κακώσεις και συνιστούν επιπλοκή του οπι-
σθίου εξαρθρήματος του ισχίου. Ο χειρισμός και η θεραπεία αυτών 
των κακώσεων αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των ορ-
θοπαιδικών, με σοβαρά ερωτηματικά και διλήμματα τόπου, χρόνου 
και τρόπου διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης. Κυρίαρ-
χο πρόβλημα και παθογενετικό υπόστρωμα της κάκωσης είναι η 
διαταραχή της αιμάτωσης και η βλάβη του αρθρικού χόνδρου. Στη 
βιβλιογραφία οι σειρές είναι μικρές και η πείρα σφαλερή, οι κα-
τατάξεις πολλές και τα αποτελέσματα φτωχά - διφορούμενα. Η 
μελέτη της μικρής δικής μας σειράς είναι ενδεικτική του μεγέθους 
του προβλήματος σε αναγωγή και βιβλιογραφική αναδίφηση. Η 
πρόγνωση είναι πολυπαραγοντική ζοφερά και συγκεχυμένη καθώς 
τις αποφάσεις και επιλογές μας σκιάζουν σοβαρές και μείζονες 
επιπλοκές μιας καταστροφικής κάκωσης σε μια από τις μεγαλύτε-
ρες φορτιζόμενες αρθρώσεις του σώματος.

Hip fractures dislocations Pipkin. A diagnostic 
and therapeutic problem

Papageorgiou K., Christides G., Tilaverides P., 
Papageorgiou I., Bogiatzis E., Papageorgiou E., 

Terzopoulos A.

Abstract
Fractures - dislocations of femoral head are rare high energy 
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trauma injuries and consists a complication hip posterior 
dislocation. Many orthopaedic surgeons disagree about place, 
time, method and treatment of these injuries with questions and 
dilemmas. One of the main problems and pathological substrate 
of the reported injury is the disorder of arterial nourishment and 
osteochondral lesion. Bibliography reports are few, experience 
is insecure, classifications are many and results poor and 
controversial ones. Our minor series indicates the severity of 
problem in reduction with the bibliography. Prognosis is multi-
factorial and confusing because our making decision and choices 
shade great complications of one destructive injury in the largest 
joint of the body.

Key words:

hip

fracture - dislocation

trauma patient
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Τα κατάγματα-εξαρθρήματα της μηριαίας κεφα-
λής παρατηρούνται σε πολυτραυματίες και ειδικά 
σε τροχαία με μοτοσικλετιστές. Είναι σπάνιες κα-
κώσεις. Οι Keely και Lipscomp (1958), ανακοινώ-
νουν συχνότητα 2 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, 
ανά έτος. Παρατηρούνται συνήθως μετά οπίσθιο 
εξάρθρημα ισχίου από 7%-15%,με συνήθη μηχανι-
σμό την πρόσκρουση στον πίνακα οργάνων του αυ-
τοκινήτου (Dashboard injury) (Jankir R και Misra D 
2014, Khan και συν 2007). Πρώτος ο Birkett J, πε-
ριέγραψε το κάταγμα - εξάρθρημα της μηριαίας κε-
φαλής το 1896, ενώ η πρώτη ανακοίνωση έγινε το 
1938 από τους Funsten και συν. Καθοριστική είναι 
η συμβολή του George Pipkin, ο οποίος το 1957, 
ταξινόμησε τα κατάγματα και η κατάταξη του πα-
ραμένει κλασσική μέχρι τις μέρες μας στο πλαίσιο 
της κατάταξης των εξαρθρημάτων του ισχίου των 
Thompson VP και Epstein Η (1951). Το κάταγμα 
της μηριαίας κεφαλής είναι επιπλοκή του οπισθί-
ου εξαρθρήματος του ισχίου και ίσως είναι από τις 
λίγες επείγουσες καταστάσεις στη ορθοπαιδική, με 
αβέβαιη πρόγνωση και σοβαρή αμφισβήτηση χειρι-
σμού (Hart και συν 1987). Σήμερα πενήντα χρόνια 
μετά την πρώτη σοβαρή προσπάθεια ταξινόμησης 
παραμένουν σοβαρά ερωτηματικά αν και πότε θα 
χειρουργήσουμε, με τί προσπέλαση, αφαίρεση - 
οστεοσύνθεση ή αρθροπλαστική (Cavaignac και 
συν 2015, Yoon και συν 2001). Υπάρχουν πολλές 
κατατάξεις περιγραφικές, τοπογραφικές και βιολο-
γικής μηχανικής. Κλασσικές θεωρούνται εκείνες των 
Thompson -Epstein 1951 σε 5 τύπους (Ο τύπος V, 
είναι το κάταγμα - εξάρθρημα Pipkin), η κατάταξη 
Stewart-Milford 1954 και η κλασσική κατάταξη 
του Garett Pipkin (4 τύποι) (1957) (Πίνακας 2) και 
η τελευταία των Chiron και συν 2013, σε 5 τύ-
πους. Ο Pipkin κατατάσσει με βάση το μέγεθος του 
οστικού τεμαχίου, την συμμετοχή του αυχένα και 
της κοτύλης. Οι Chiron και συν (2013) (Πίνακας 4), 
πρώτη φορά λαμβάνουν υπόψη τα οστεοχόνδρινα 
κατάγματα και την σχέση με φορτιζόμενη επιφά-
νεια. Εκείνο που τροφοδοτεί την αβεβαιότητα και 
την κακή πρόγνωση, είναι ότι όταν υπάρχει βλάβη 
του χόνδρου χωρίς αληθές κάταγμα ή βλάβη του 
υποχόνδριου με συνοδό οίδημα που επιφυλάσσει 
εκπλήξεις (Houglad και συν 1987). Συνεπώς το εν-
διαφέρον αυτών των κακώσεων εστιάζεται στα δι-
αγνωστικά προβλήματα, τις πολλές κατατάξεις και 
τις μείζονες επιπλοκές. Σκοπός της μελέτης είναι η 

τυχαιοποιημένη ανάλυση αυτής της σπάνιας κάκω-
σης σε περιφερειακή μονάδα και ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας.

Υλικό - Μέθοδος
Η κάκωση είναι σπάνια, σε μια περίοδο 30 χρό-

νων 1985-2015, μελετήσαμε 7 ασθενείς με αυτή 
την κάκωση, από ηλικίας 33-54 ετών με μ.ο. 41,8 
έτη, με κύρια και μοναδική αιτία το τροχαίο ατύχη-
μα και μηχανισμό την κάθετη πρόσκρουση επι στα-
θερού αντικειμένου κατά την κίνηση (Dashboard 
injury) (πίνακας α). Ήταν 6 άνδρες και μία γυναίκα 
με εντόπιση σε 4 αριστερά και 3 δεξιά. Όλοι είχαν 
οπίσθιο εξάρθρημα ισχίου και συνοδές κακώσεις 
3 και ένας μόνο είχε νευρολογική βλάβη πάρεσης 
του ισχιακού νεύρου. Το υλικό αντλήθηκε κατά την 
περίοδο των 30 χρόνων από ένα σύνολο 70 οπί-
σθιων εξαρθρημάτων του ισχίου. Ως προς τον τύπο 
κατάταξης κατά Pipkin, επί 7 ασθενών είχαμε 3 τύ-
που I, 2 τύπου IV και 2 τύπου II. Η διάγνωση τέθηκε 
με απλές ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία 
(CT), σε 5/7. Από τους 7 οι 5 χειρουργήθηκαν, ένας 
αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά και ένας διακομί-
σθηκε με πολλαπλά κατάγματα σε άλλο Νοσοκο-
μείο και οι πληροφορίες είναι ασαφείς γα την τύχη 
του. Από τους 5 που χειρουργήθηκαν, οι 2 με τύπου 
IV είχαν αντιμετώπιση του κατάγματος της κοτύλης 
και το κάταγμα της μηριαίας κεφαλής θεωρήθηκε 
ότι είναι σε παραδεκτή θέση. Δύο με τύπου Ι, II, 
αντιμετωπίσθηκαν με ανοικτή ανάταξη, εντός 48 
ωρών, με υλικό σταθεροποίησης ελεύθερες βίδες 
και προσπέλαση Kocher-Langebeck και Hardinge. 
O εναπομένων ένας αντιμετωπίσθηκε άμεσα ως μη 
ανατάξιμο εξάρθρημα, όπου διαπιστώθηκε βλάβη 
του αρθρικού χόνδρου (τύπου Ι κατά Chiron 2013), 
έγινε έκπλυση της άρθρωσης και ανάταξη. Μία 
ασθενής με κάταγμα τύπου Ι, αντιμετωπίσθηκε συ-
ντηρητικά με το οστικό τεμάχιο σε ανατομική θέση 
και σε περιοχή μερικής φόρτισης. Σε όλους τους 
ασθενείς τηρήθηκε αυστηρό πρωτόκολλο αποφόρ-
τισης για 6-8 εβδομάδες. Οξείες μετεγχειρητικές 
επιπλοκές δεν υπήρξαν.

Αποτελέσματα
Επανεξετάσαμε 6 από τους 7 ασθενείς από 2-10 

χρόνια μετά την κάκωση κλινικά και ακτινολογικά 
(Πίνακας α). Η κλινική αξιολόγηση βασίστηκε στα 

Εισαγωγή
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κριτήρια Epstein 1974 (Πίνακας 3). Ακτινολογικά 
αξιολογήθηκε η εμφάνιση οστεοαρθριτικών αλλοι-
ώσεων και άσηπτης νέκρωσης. Ο μικρός αριθμός 
της σειράς και η σπανιότητα της κάκωσης δεν επι-
τρέπουν συναγωγή συμπερασμάτων αλλά κάποιες 
παρατηρήσεις που εμπεδώνουν την άποψη του 
δύσκολου χειρισμού, της αβεβαιότητας και της κα-
κής πρόγνωσης. Από τους 6 ασθενείς 3 χειρουρ-
γήθηκαν και οι τρείς με κάταγμα τύπου Ι και απ 
αυτούς ο ένας με μη ανατάξιμο εξάρθρημα που 
ανατάχθηκε ανοικτά και 3 χρόνια μετά έχει ικανο-
ποιητικό αποτέλεσμα. Στους απομένοντες 2, έγινε 
ανοικτή ανάταξη και σταθεροποίηση με δυο βίδες. 
Ο ένας 16 μήνες μετά παρουσίασε οστεοαρθρίτι-
δα, για την οποία υπεβλήθη σε ολική αρθροπλα-
στική του ισχίου (Εικόνα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 
Ο άλλος 4 χρόνια μετά εμφανίζει οστεοαρθρίτιδα 
αρχόμενη κλινικά και ακτινολογικά και αρνήθηκε 
την προτεινόμενη επανορθωτική επέμβαση του 
ισχίου (Εικόνα 1, 2, 3, 4). Μία ασθενής με κάταγμα 
τύπου Ι και συντηρητική θεραπεία 2 χρόνια μετά 
εμφανίζει εικόνα αρχόμενης οστεοαρθρίτιδας με 
αναμενόμενη κακή πρόγνωση και επί του παρόντος 
αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για χειρουργική 
θεραπεία εφ όσον επαληθευθούν οι προβλέψεις 
μας. Οι απομένοντες δυο είχαν χειρίστη πορεία με 
εξ ορισμού και τύπου (IV τύπου) βαρεία κάκωση, 
αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά για το κάταγμα της 
κοτύλης, για το κάταγμα της μηριαίας κεφαλής δεν 
έγινε κάποια παρέμβαση και δεν μπορούμε να ξέ-
ρουμε αν η βαρύτητα της κάκωσης η μη παρέμβα-
ση στη μηριαία κεφαλή ευθύνονται για την πλήρη 
καταστροφή της άρθρωσης. Ο ένας ο ηλικιωμένος 
12 χρόνια μετά υπεβλήθη σε ολική αρθροπλαστική 
του ισχίου. Ο νέος οδηγήθηκε σε πλήρη αγκύλωση 
του ισχίου, χωρίς να δεχθεί προτεινόμενη χειρουρ-
γική θεραπεία και με συνοδό μόνιμη πάρεση του 
ισχιακού νεύρου. Για το σύνολο των ασθενών με 
χειρουργική θεραπεία αλλά και με συντηρητική η 
πορεία υπήρξε περιπετειώδης, απρόβλεπτος και εν 
πολλοίς καταστροφική. Κανένας ασθενής δεν ήταν 
ικανοποιημένος με την αποκατάστασή του πλην 
ενός (ο ασθενής με το μη ανατάξιμο εξάρθρημα), 
αυτό δίνει και στίγμα μιας κακής πρόγνωσης και 
της δυσχέρειας χειρισμού υπό την σκιά σοβαρών 
επιπλοκών. Την κάκωση αυτή σημαδεύουν εξ αρ-
χής αόρατες απειλές, της βλάβης του αρθρικού 
χόνδρου και της διαταραχής της αγγείωσης. Αυτό 
αποτελεί και τη «Λυδία λίθο» της αντιμετώπισης 

και των κινδύνων που αναδύονται πέρα από επιλο-
γές θεραπείας σχεδιασμό - εμπειρία και ίσως δεν 
είναι υπερβολή να πούμε ότι για την κάκωση αυτή 
χρειάζεται και τύχη.

Συζήτηση 
Το κάταγμα - εξάρθρημα Pipkin είναι μια υψη-

λής βίας καταστροφική κάκωση σε μια από τις με-
γαλύτερες φορτιζόμενες αρθρώσεις του σώματος 
με σοβαρή αμφισβήτηση χειρισμού και απρόβλε-
πτη πρόγνωση. Η συντηρητική θεραπεία επιλέγεται 
όταν η ανάταξη είναι ανατομική ,με σταθερό ισχίο 
και το κάταγμα είναι κάτω από την έκφυση του 
στρογγύλου συνδέσμου. Η χειρουργική επιφυλάσ-
σεται σε ασταθές ισχίο ,μη ανατομική ανάταξη και 
ενδοαρθρικό τεμάχιο που δημιουργεί δυσαρμονία. 
Όλοι συμφωνούν ότι η απόφαση για την επιλογή 
της θεραπείας είναι το μέγεθος του οστικού τεμα-
χίου, ο βαθμός συντριβής και η σχέση με φορτιζό-
μενη επιφάνεια. Αν το οστικό τεμάχιο είναι μεγάλο 
πρέπει να οστεοσυντεθεί αρκεί η επιφάνεια της 
μηριαίας κεφαλής να είναι αρμονική . Οι πιο πολ-
λές ανακοινώσεις δίνουν στον τύπο Ι καλό αποτέ-
λεσμα 60%-70% και στον τύπο IV 30%-40% ,και 
συνολικά οι τύποι I, IΙ έχουν καλλίτερο αποτέλε-
σμα από τους τύπους III, IV (Roeder και Lee 1980, 
Ramasamy A, Bhular T 2006 Sen και συν 2009). Ο 
χειρισμός της κάκωσης επηρεάζει το αποτέλεσμα 
,καθώς η κλειστή ανάταξη για P I, II ,δίνει καλό 
και εξαίρετο αποτέλεσμα ενώ πέφτει στο 64% σε 
ανοικτή ανάταξη ,ενώ μόνο 50% έχουν καλό απο-
τέλεσμα σε αφαίρεση. Η προσπέλαση φαίνεται να 
επηρεάζει την εμφάνιση επιπλοκών και από πολ-
λούς συγγραφείς προτείνονται οι πρόσθιες για 
πρόσθια εξαρθρήματα και οι οπίσθιες για οπίσθια 
γιατί το αντίθετο θέτει σε κίνδυνο την αιμάτωση 
(Μοwery και Gersun 1986, Epstein 1985). Φαίνε-
ται από άλλες αναφορές ότι η προσπέλαση σχετί-
ζεται με τον τύπο του κατάγματος και την βαρύ-
τητα που επηρεάζει την εμφάνιση των επιπλοκών. 
Έτσι υποστηρίζεται ότι, οι οπίσθιες προσπελάσεις 
σχετίζονται με έκτοπη οστεοποίηση και οι πρόσθι-
ες με μετατραυματική αρθρίτιδα με την άσηπτη νέ-
κρωση να είναι η ίδια και στις δύο (Swiontkowski 
και συν 1992, Giannoudis και συν 2009,Mostafa 
MM 2001,Nam και συν 2010). Από τις χρησιμο-
ποιούμενες προσπελάσεις στο ισχίο η έξω πλάγια 
(Hardinge ), φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι των 
άλλων με μηδενικές σχεδόν τις μείζονες επιπλο-
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κές (Εlrovairy και Salama 2014,ΟΖΚΑΝ και συν 
2011,Tonetti και συν 2010).Τα υλικά που χρησιμο-
ποιούνται είναι συνήθως λεπτά μικρής διαμέτρου 
για να μη προκαλούν βλάβη του αρθρικού χόν-
δρου, όπως ακέφαλες βίδες ,μεταλλικές βελόνες, 
και βιοαποροφήσιμα υλικά ,που με την εφαρμογή 
τους δεν δημιουργούν δυσαρμονία στην άρθρωση 
(Rayasoral και Konse 2003). Δυστυχώς την κάκω-
ση αυτή σκιάζουν σοβαρές επιπλοκές που ποικί-
λουν στη βιβλιογραφία, όπως βλάβη του ισχιακού 
νεύρου 7%-27% (Hillyard RF και Fox J 2003.) Άση-
πτη νέκρωση 10%-15% ,μετατραυματική αρθρίτις 
25%-70% (Armstrong 1997, Sahin και συν 2003, 
Roeder και Heler 1980, Lang-Stevenson και Cetty 
1987, Duraklasa 2005, Dotraj H και Emamifar A 
2015, Lin και συν 2013). H άσηπτη νέκρωση είναι 
κυρίαρχη επιπλοκή που είναι πολυπαραγοντική και 
οφείλεται σε ισχαιμία των αγγείων ,ρήξη τους ,κα-
ταστροφή των χονδροκυττάρων, οστεοχόνδρινα 
κατάγματα και καταστάσεις πίεσης του αρθρικού 
χόνδρου (Elliot και Than 2006, Vaidyanathan και 
συν 2013, Zamora και συν 1993). Υπό αυτή την 
έννοια το κάταγμα - εξάρθρημα της μηριαίας κεφα-
λής συνιστά μια πραγματικά επείγουσα ορθοπαιδι-
κή ένδειξη ,που πρέπει να αναταχθεί το ταχύτερο 
δυνατό με απόλυτη χάλαση και αν το οστικό τεμά-
χιο είναι μεγαλύτερο του 1/3 της κεφαλής πρέπει 
να οστεοσυντεθεί με επιμελημένη χειρουργική τε-

χνική για διάσωση της αιμάτωσης και αποκατάστα-
ση της μεταβολικής δραστηριότητας του αρθρικού 
χόνδρου. Φαίνεται ότι την πρόγνωση αυτής της 
κάκωσης επηρεάζουν δύο αστάθμητοι παράγοντες 
που είναι, η αρχική κάκωση και η εμπειρία του χει-
ρουργού. Όταν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτή 
την κάκωση, πρέπει να γνωρίζουμε την αυξημένη 
νοσηρότητα της, η συντηρητική θεραπεία δεν πρέ-
πει να υποτιμάται ενώ η χειρουργική θεραπεία δεν 
σημαίνει πάντα καλό αποτέλεσμα και η θεραπεία 
εκλογής πρέπει να εξηγείται στον ασθενή με την 
ολική αρθροπλαστική είναι επιλογή σε III Pipkin, σε 
ηλικιωμένους η σε εμφάνιση μειζόνων επιπλοκών. 
Στα πλαίσια διλημματικών επιλογών και προεγχει-
ρητικού σχεδιασμού στόχοι μας πρέπει να είναι η 
διάσωση της άρθρωσης, η διατήρηση της αρμονίας 
της και η αφαίρεση των οστικών τεμαχίων, πρέπει 
να γίνεται με φειδώ και πολύ σκεπτικισμό. Σήμερα 
όμως σύμφωνα με τις τάσεις της μικρής χειρουρ-
γικής, έρχεται στο προσκήνιο η αρθροσκόπηση του 
κακοποιημένου ισχίου, με ενδείξεις 1) Δυσκαμψία 
με εικόνα πρόσκρουσης 2) Ελεύθερα σώματα 3) 
Παρεμβολή μαλακών μορίων. Η ίδια η τεχνική εί-
ναι απαιτητική και πρέπει ο ορθοπαιδικός να είναι 
έτοιμος να ανοίξει το ισχίο αν υπάρχει αστάθεια και 
συνυπάρχει κάταγμα κοτύλης (Lansford και Munis 
2012, Matsuda 2009, Park και συν 2013, 2014)

α/α Φύλο Ηλικία Εντόπιση Αιτία Τύπος Θεραπεία Προσπέλασ Υλικό F u Αποτέλεσ Επιπλοκές Αντιμετώπιση
ειπλοκής

Συνοδές 
κακώσεις

1 Α 54 Δεξ Τροχ IV Χειρ Kocher L Βιδες 10 Μέτριο Ο Α Ολική ισχίου

2 Α 48 Δεξ Τροχ ΙI Χειρ Προσθία Βιδες 2.5 Μέτριο Ο Α Ολική ισχίου

3 θ 47 Αρ Τροχ Ι Συντηρητ ---- ---- 2 Καλό Αρχόμεν 
ΟΑ ---- Αμφισφύριο

Κάταγμα

4 Α 33 Αρ Τροχ Ι Xειρ Kocher L ---- 2 Ικανοποιητ ---- ---- Κ Ε Κ

5 Α 24 Αρ Τροχ IV Χειρ Kocher L Πλάκα 
- βιδες 10 Κακό ---- ---- Κάταγμα 

ωμοπλάτης

6 Α 46 Δεξ Τροχ Ι Χειρ Kocher L Βιδες 4 Καλό Αρχόμεν 
ΟΑ ---- ----

7 Α 42 Αρ Τροχ ΙΙ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Πολυτραυμ

Πίνακας 1: Κατάγματα -Εξαρθρήματα Pipkin. Αναλυτικός πίνακας μελέτης επί 7 ασθενών. Περίοδος 1985-2015
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Πίνακας 4: Κατάταξη κατά Chiron 2013, με βιολογικά κριτήρια ,φορτιζόμενης επιφανείας και βλάβης του αρθρικού χόνδρου 

Πίνακας 2: κατάταξη Pipkin 1957, σε 4 τυπους..-
Tοπογραφική-Μηχανική

Πίνακας 3: Κλινική αξιολόγηση κατά τα κριτήρια Epstein 
1974
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Εικόνα 1. - Ασθενής 46 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα . 
Ακτινογραφία δεξιού Ισχίου, με κάταγμα Pipkin I.

Εικόνα 3,4. - θεραπεία χειρουργική 48 ώρες μετά την 
κάκωση. Με οπίσθια προσπέλαση. Έγινε ανοικτή ανάταξη 

και σταθεροποίηση με 3 βίδες μερικού σπειράματος μικρών 
καταγμάτων άμεσα μετεγχειρητικά και 4 χρόνια μετά. Παρατη-
ρούνται αρχόμενες οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις με δυσκαμ-

ψία και άλγος. 

Εικόνα 2: CT δεξιού ισχίου το οστικό τεμάχιο είναι ανε-
στραμμένο

Εικόνα 5,6.- ασθενής 48 ετών μετ από τροχαίο ατύχημα . 
Ακτινογραφία και CT , δεξιού ισχίου με κάταγμα Pipkin II. Το 

οστικό τεμάχιο είναι ανεστραμμένο
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Εικόνα 7,8,9:.- θεραπεία χειρουργική 48 ώρες μετά την 
κάκωση. Προσπέλαση Hardinge ,ανοικτή ανάταξη και σταθε-
ροποίηση με 2 βίδες με κωνικό σπείραμα{4/5}. Άμεσα μετεγ-

χειρητικά και 8 μήνες μετά Παρατηρείται αρχόμενη μετατραυ-
ματική αρθρίτιδα με διαταραχή σφαιρικότητας, με ήπιο άλγος 
και χωλότητα. Διεγχειρητική λήψη με ορατό το οστικό τεμάχιο 

πριν αναταχθεί

Εικόνα 10.- 16 μήνες μετά την επέμβαση, ακτινολογικά έκ-
δηλες οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις διαταραχή σφαιρικότητας 

και κλινικά έντονο άλγος και χωλότητα.

Εικόνα 11, 12. - Αντιμετώπιση χειρουργική, ο ασθενής 
υποβάλλεται σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Στην διεγ-

χειρητική λήψη φαίνεται η καταστροφή της μηριαίας κεφαλής 
και οι βίδες κωνικού σπειράματος.. Ακτινογραφία μετά την 

εγχείρηση με αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ισχίου 
και υποχώρηση των συμπτωμάτων του.
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Περίληψη
Η σαρκοπενία αντιπροσωπεύει μια σειρά από αποτελέσματα, 

τα πρωτοπαθή αποτελέσματα της απώλειας της δύναμης και της 
αντοχής των σκελετικών μυών και τα δευτεροπαθή αποτελέσμα-
τα που περιλαμβάνουν απώλεια της κινητικότητας και αυξημένο 
κίνδυνο καταγμάτων, δυσκινησίας, ανικανότητας και θνητότητας.. 
Υπάρχουν κενά στους ορισμούς της σαρκοπενίας και της ευπάθειας 
και οι γνώσεις μας προέρχονται από τα κλινικά αποτελέσματα. Το 
μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών που συμβαίνουν στο μυϊκό ιστό 
με το πέρασμα της ηλικίας και οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα 
προκύπτουν από πολλαπλές διαδικασίες που συμβαίνουν σε κυτ-
ταρικό επίπεδο. Αλλαγές στο ορμονικό και κυτταρικό περιβάλλον 
έχουν σαν αποτέλεσμα ανεπάρκεια στη σύνθεση πρωτεϊνών και 
αυξημένη αποδόμηση τους. Ευτυχώς, παρά το μεγάλο εύρος των 
επιβλαβών αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία υπάρχουν πολ-
λά υποσχόμενες παρεμβάσεις. Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι 
οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μεταξύ των ηλικιωμένων και των δύο 
φύλων μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα ουσιαστικές βελτιώσεις 
στη μυϊκή δύναμη και στη συνολική λειτουργική κατάσταση όπου 
οι αυξήσεις των δεικτών της μυϊκής δύναμης μπορεί να φθάσουν 
από 50-100%. Για άτομα που δεν μπορούν να ανεχτούν ή είναι 
απρόθυμα να μπουν σε πρόγραμμα ασκήσεων, φαρμακολογικές 
παρεμβάσεις με αυξητική ορμόνη ή ινσουλινο-εξαρτώμενο αυξη-
τικό παράγοντα -1 είναι υπό διερεύνηση. Αυτό έχει ανάμικτα απο-
τελέσματα, ενώ νεότερες θεραπείες με συστολή της μυοστατίνης 
και τους εκλεκτικούς τροποποιητές των ανδρογονικών υποδοχέων 
είναι στα πρώιμα στάδια της έρευνας.

Σαρκοπενία, δυσκινησία 
και πτώσεις στους    

 ηλικιωμένους   
Χριστιάνα Ζήδρου

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Όροι ευρετηρίου:

Σαρκοπενία

Πτώσεις

Γήρανση

Ηλικιωμένοι

Θεραπεία
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Sarcopenia, dyskinesis, and falls in the elderly

Christiana Zidrou

Orthopedic Department Papageorgiou Hospital, 
Thessaloniki, Greece

Abstract
The aging process is associated with loss of muscle mass 

and strength and decline in physical functioning. The term 
sarcopenia is primarily defined as low level of muscle mass 
resulting from age-related muscle loss, but its definition is often 
broadened to include the underlying cellular processes involved 
in skeletal muscle loss as well as their clinical manifestations. 
With aging, multiple processes occurring within muscle tissue, 
such as denervation, changes in the hormonal and inflammatory 
environment, mitochondrial dysfunction and changes in the 
expression of regulatory factors affecting the fate of satellite 
cells, combine to produce losses in the bulk properties of muscle 
tissue such as muscle mass and strength. Among the elderly, 
these changes may eventually result in loss of morbidity and 
independence and increased risk of injury. Multiple studies have 
shown that resistive exercise among the elderly of both genders 
can result in substantial improvements in muscle strength and 
in overall functional status, where increases in muscle strength 
indices can exceed 50-100%. For subjects who cannot tolerate or 
are unwilling to undertake exercise, pharmacologic interventions, 
such as growth hormone (GH) or insulin-like growth factor -1 
(IGF-1) interventions are under investigation. These have had 
mixed results and newer approaches, such as myostatin inhibition 
and selective androgen receptor modulators, are also in the early 
stages of investigation.

Key words:

Sarcopenia

Aging

Falls

Elderly

Treatment
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Ένα υγιές μυοσκελετικό σύστημα είναι ζωτικής 
σημασίας . Με το πέρασμα των χρόνων οι ιατρι-
κές και φαρμακευτικές κοινότητες εστίασαν περισ-
σότερο στα οστά και στις αρθρώσεις και λιγότερο 
στους μύες. Όμως η μείωση στη μάζα των σκελε-
τικών μυών είναι μια καθολική συνέπεια της γή-
ρανσης με ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών και με-
ταβολικών συνεπειών. Οι σκελετικοί μύες επιδρούν 
σε έναν αριθμό ζωτικών διαδικασιών που συχνά 
δεν εκτιμώνται καλά (Wolfe RR, 2006). Ξεκάθαρα, 
οι σκελετικοί μύες είναι υπεύθυνοι για την κίνηση 
και η απώλεια της μυϊκής μάζας και της ποιότητας 
έχει σαν επακόλουθο αδυναμία και μειωμένη κινη-
τικότητα. Όμως οι σκελετικοί μύες επιτελούν και 
άλλες σημαντικές λειτουργίες. Είναι η μεγαλύτερη 
εφεδρεία πρωτεϊνών στο ανθρώπινο σώμα και σε 
περιόδους στρες, υποσιτισμού ή λιμοκτονίας εξα-
σφαλίζουν μια συνεχή προμήθεια αμινοξέων για να 
διατηρήσουν το ρυθμό της πρωτεϊνικής σύνθεσης 
σε άλλους ζωτικούς ιστούς. Οι σκελετικοί μύες εί-
ναι η κύρια περιοχή διάθεσης γλυκόζης και η ελατ-
τωμένη μυϊκή μάζα παίζει ρόλο στην ανεπάρκεια 
του μεταβολισμού της γλυκόζης σε ασθενείς με 
ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη και σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου ΙΙ. Επιπρόσθετα, οι σκελετικοί μύες εί-
ναι ο κύριος καταναλωτής ενέργειας και συνεισφέ-
ρει στο βασικό μεταβολικό ρυθμό στο ανθρώπινο 
σώμα ενώ η μυϊκή απώλεια είναι η κύρια αιτία του 
μειωμένου μεταβολικού ρυθμού που σχετίζεται με 
την ηλικία και τις μειωμένες ενεργειακές ανάγκες 
(Tzankoff SP and Norris AH ,1978). Αυτή η απώ-
λεια της μυϊκής μάζας των σκελετικών μυών που 
σχετίζεται με την ηλικία, η μειωμένη λειτουργικό-
τητα και ποιότητα ορίζεται σαν σαρκοπενία (Butler 
RN, 1993, Evans W, 1995, Evans WJ and Campbell 
WW, 1993, Cruz-Jentoft et al, 2010).

Ένας λειτουργικός ορισμός της έκπτωσης του 
μυοσκελετικού σε ηλικιωμένους ασθενείς, ο οποί-
ος ενσωματώσει ειδικά και σχετικά μέτρα αποτε-
λέσματος, είναι αναγκαίος για να επιτρέψει ανά-
πτυξη παρεμβάσεων για πρόληψη ή θεραπεία. 
Αρκετοί ορισμοί της σαρκοπενίας και της φυσικής 
ευπάθειας έχουν προταθεί (Melton LJ 3rd et al, 
2000, Muscaritoli M et al, 2010).Ο Baumgartner 
και οι συν. όρισαν τη σαρκοπενία ως έλλειψη στη 
μυϊκή μάζα (Baumgartner et al, 1998). H Ευρω-
παϊκή Ομάδα Εργασίας στη Σαρκοπενία των Ηλι-
κιωμένων Ασθενών (European Working Group on 

Sarcopenia In Older People- EWSGOP) την ορίζει 
σαν ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από επιδει-
νούμενη και γενικευμένη απώλεια της μυϊκής μά-
ζας και δύναμης των σκελετικών μυών με αυξη-
μένο κίνδυνο παρενεργειών (Cruz-Jentoft AJ et al, 
2010). H Διεθνής Επικρατούσα Σύσκεψη της Ομά-
δας Εργασίας για τη Σαρκοπενία (the International 
Sarcopenia Consensus Conference Working Group 
- ISCCWG) την ορίζει σαν απώλεια της σκελετικής 
μάζας και λειτουργικότητας που σχετίζεται με την 
ηλικία (Fielding RA et al, 2011).

Οι αρχικές περιγραφές της σαρκοπενίας σαν 
απώλεια της σκελετικής μυϊκής μάζας με το πέρα-
σμα της ηλικίας θεώρησαν ότι η σαρκοπενία μπο-
ρούσε να προβλέψει ένα μελλοντικό αποτέλεσμα , 
όπως τον κίνδυνο της ανεπάρκειας στην κινητικό-
τητα, των πτώσεων, της νοσηλείας στο νοσοκομείο 
ή της θνητότητας. Όπως η οστεοπενία προβλέπει 
τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος, σκέφτη-
καν ότι και η σαρκοπενία θα μπορούσε να είναι 
ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας κινδύνου. 
Πράγματι, πολλοί έχουν ορίσει ένα «σαρκοπενι-
κό» άτομο χρησιμοποιώντας κριτήρια που προη-
γουμένως είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης ή δύο σταθερές αποκλίσεις 
μικρότερες σε σχέση με τα άτομα νεαρής ηλικίας 
(Baumgartner RN et al, 1998, Baumgartner RN, 
2000, Castillo EM et al, 2003). Όμως μια επικρα-
τούσα άποψη μεταξύ των επιστημόνων είναι ότι η 
σαρκοπενία δεν αναγνωρίζεται μόνο στη βάση της 
μυϊκής μάζας αλλά και σε μια διάσταση που έχει 
σχέση με τη λειτουργική ικανότητα (Cruz-Jentoft 
AJ et al, 2010). Ο όρος της σαρκοπενίας επινοήθη-
κε από τον Rosenberg ο οποίος τη χρησιμοποίησε 
για να περιγράψει την απώλεια των σκελετικών 
μυών, από τις ελληνικές ρίζες sarx (flesh=σάρκα) 
και penia (loss=απώλεια) (Rosenberg, 2011). Αν 
και ο όρος κλινικά εφαρμόζεται για να περιγράψει 
την απώλεια της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποι-
είται για να δηλώσει μια σειρά από κυτταρικές δι-
εργασίες (εκφύλιση, μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, 
φλεγμονώδεις και ορμονικές αλλαγές) και μια σει-
ρά από αποτελέσματα όπως μειωμένη μυϊκή δύ-
ναμη, μειωμένη κινητικότητα και λειτουργικότητα, 
αυξημένη κόπωση, αυξημένο κίνδυνος μεταβολι-
κών ανωμαλιών, αυξημένος κίνδυνος πτώσεων και 
σκελετικών καταγμάτων (Lang T et al, 2010).

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τις κλινικές και οι-
κονομικές συνέπειες της Οστεοπόρωσης και της 
Οστεοαρθρίτιδας δημιούργησε μια ομάδα εργασί-
ας για τη σαρκοπενία και την ευπάθεια γιατί υπήρ-
ξε μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις κα-
ταστάσεις με τα σκελετικά νοσήματα στα οποία η 
ευρωπαϊκή κοινότητα επικεντρώνεται ( Cooper C 
et al, 2012).

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Η βιολογική γήρανση μπορεί να οριστεί ως εκ-

φυλιστικές αλλαγές που συμβαίνουν στην περίοδο 
της ζωής μετά την ωριμότητα και συσχετίζονται 
με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας, λειτουργικής 
έκπτωσης, ανικανότητας και θανάτου (Maroso EJ, 
1995). Υπάρχουν πολλές θεωρίες σε σχέση με το 
γιατί τα άτομα γηράσκουν, που μπορεί να κατηγο-
ριοποιηθούν σε γενετικά αίτια, τυχαία γεγονότα ή 
τροποποιήσεις στο γενετικό υλικό. Πάντως η διαδι-
κασία της εκφύλισης δεν καθορίζεται μόνο από την 
ηλικία, καθώς ηλικιωμένα άτομα που δεν ασθενούν 
παρουσιάζουν μια ετερογένεια σε διάφορα επίπε-
δα ανεπάρκειας (Rowe JW and Kahn RL, 1987). 
Επιπρόσθετα, όλες οι εκφυλιστικές διαδικασίες δε 
σχετίζονται άμεσα με την ηλικία, αν και υπάρχει κά-
ποια συσχέτιση ανάμεσα στις αλλαγές που σχετί-
ζονται με την ηλικία σε διάφορα συστήματα (Aihie 
Sayer A et al, 1999).

Η σαρκοπενία έχει την προέλευση της από την 
απώλεια της μυϊκής μάζας. Έχουν όμως προταθεί 
αρκετοί κλινικοί ορισμοί της σαρκοπενίας σε ηλικι-
ωμένους ασθενείς.

Η ευπάθεια είναι μη πολυσυστηματική ανεπάρ-
κεια με αυξημένη ευαισθησία στους στρεσσογόνους 
παράγοντες και περιγράφει άτομα που διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο για ανεπιθύμητα αποτελέσμα-
τα όσον αφορά την υγεία τους (Abelian van Kan 
, 2011). Η ευπάθεια είναι διασυνδεόμενη αλλά όχι 
συνώνυμη με τη συννοσηρότητα και την ανικανό-
τητα (Fried LP et al, 2001, Wong CH et al, 2010). 
Οι Rockwood και Mitnitski περιγράφουν την ευπά-
θεια σαν μια συσσώρευση ελλειμμάτων (Rockwood 
K and Mitnitski A, 2007) ενώ ο Fried και οι συν 
σαν ένα ιατρικό σύνδρομο (Fried LP et al, 2001). 
O φαινότυπος της φυσικής ευπάθειας του Fried 
σκιαγραφεί σαρκοπενικούς ηλικιωμένους ασθε-
νείς καθώς τα κριτήρια συσχετίζονται άμεσα με 
τη σαρκοπενία. Η ευπάθεια και η σαρκοπενία συ-

σχετίζονται αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ τους 
και σχετίζονται με τη γήρανση του μυοσκελετικού 
συστήματος. Η πτωχή λειτουργική ικανότητα, το 
σήμα κατατεθέν της ευπάθειας, προκύπτει από ένα 
μεγάλο αριθμό αιτιών που δε συσχετίζονται όλες 
με τη μάζα ή τη λειτουργικότητα των σκελετικών 
μυών. Η ευπάθεια μαζί με τη χαμηλή μυϊκή μάζα και 
την πτωχή μυϊκή ποιότητα παρέχουν στον κλινικό 
γιατρό ένα δυνητικό θεραπευτικό στόχο.

3.ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Η σαρκοπενία είναι συχνή στους ηλικιωμένους 

και η επικράτησή της αυξάνει με το πέρασμα της 
ηλικίας. Σε μια μελέτη ηλικιωμένων ασθενών που 
κατοικούν στην κοινότητα, η επικράτηση της σαρ-
κοπενίας ήταν 10% για τις ηλικίες 60-70 ετών και 
γύρω στο 30% για τους ηλικιωμένους>80 ετών 
(Morley JE, 2008). Όμως είναι δύσκολο να προσ-
διορίσει κανείς αξιόπιστες τιμές, καθώς ένα πα-
γκόσμιος λειτουργικός ορισμός της σαρκοπενίας, 
εφαρμόσιμος σε διάφορες φυλές και εθνικότητες 
κατά γενική ομολογία λείπει, έχοντας σαν αποτέλε-
σμα αποκλίσεις που εξαρτώνται από τον ορισμό και 
τη μέθοδο αξιολόγησης που έχει επιλεγεί (8-40% 
των ατόμων ηλικίας>60 πάσχουν από σαρκοπενία) 
(Abelian van Kan G, 2009).

Διάφορες μετρήσεις της λειτουργικότητας των 
μυών, συμπεριλαμβανομένου την ταχύτητα βάδι-
σης και τη δύναμη σύλληψης είναι προγνωστικοί 
παράγοντες της θνητότητας (Cooper R et al, 2010, 
Studenski S et al, 2011). Η ταχύτητα βάδισης είναι 
ένας σύμφωνος παράγοντας κινδύνου για ανεπι-
θύμητα αποτελέσματα όπως η ανικανότητα, η γνω-
στική ανεπάρκεια, η ιδρυματοποίηση και οι πτώσεις 
(Abelian van Kan G et al, 2009). Η μειωμένη μυϊκή 
δύναμη συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με υψηλά 
επίπεδα σακχάρου αίματος (Sayer AA et al, 2005), 
με μειωμένη ποιότητα ζωής όσον αφορά την υγεία 
(Sayer AA et al, 2006) και μεγαλύτερο χρόνο πα-
ραμονής στο νοσοκομείο (Kerr A et al, 2006). Η 
λειτουργία και η δύναμη των μυών επηρεάζεται 
από την ποσότητα του λίπους που διηθείται μέσα 
στον μυ (Visser M et al, 2002).

Οι περιβαλλοντικές επιρροές στη μυϊκή μάζα 
και λειτουργία μπορούν να ενεργήσουν κατά τη 
διάρκεια της ενήλικης ζωής και της ανάπτυξης. Οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες στην ενήλικο ζωής 
περιλαμβάνουν τη διατροφή και την άσκηση. Χα-
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μηλή διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης συσχετίζεται 
με ατροφία των σκελετικών μυών (Morais JA et 
al, 2006) και έναν επιταχυνόμενο ρυθμό οστικής 
απώλειας (Hannan MT et al, 2000). Η απώλεια 
της μυϊκής λειτουργία μπορεί να περιοριστεί με την 
άσκηση και έναν δραστήριο τρόπο ζωής που περι-
λαμβάνει περπάτημα (Visser M et al, 2005).

Οι αναπτυξιακοί παράγοντες καθορίζουν το βά-
ρος γέννησης και χαμηλό βάρος γέννησης προδια-
θέτει σε μειωμένη δύναμη σύλληψης στην προχω-
ρημένη ηλικία (Sayer AA et al, 2004, Sayer AA et 
al, 2008). Αυτό υπονοεί ότι οι αναπτυξιακοί παρά-
γοντες έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στη 
λειτουργία των μυών.

Αν και υπάρχει μια ξεκάθαρη αποδεικτική συ-
σχέτιση ανάμεσα στην επηρεασμένη λειτουργία 
των μυών και στα πτωχά αποτελέσματα υγείας, 
υπάρχουν λίγες αποδείξεις ότι βελτιωτικά μέτρα 
αναφορικά με την ταχύτητα βάδισης ή τη δύναμη 
σύλληψης θα οδηγήσουν σε ανάλογες βελτιώσεις 
στα κλινικά αποτελέσματα όπως οι πτώσεις ή η νο-
σηλεία στο νοσοκομείο. Η επιτυχημένη ανάπτυξη 
νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων πιθανότατα στο 
τέλος θα αξιώσει εκδήλωση βελτιώσεων αναφορι-
κά με την βελτίωση της εξάρτησης και τα κλινικά 
αποτελέσματα νοσηρότητας και θνητότητας.

4.ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η οστεοπόρωση είναι μια σκελετική νόσος που 

συσχετίζεται με ανισορροπία ανάμεσα στην οστική 
απορρόφηση και στον οστικό σχηματισμό η οποία 
οδηγεί σε απώλεια της οστικής μάζας και σε επιδεί-
νωση της οστικής μικροαρχιτεκτονικής (Kanis JA et 
al, 2008). Παρομοίως η σαρκοπενία προκύπτει από 
μια δυσανάλογη μείωση στη σύνθεση και αύξηση 
στη διάσπαση των σκελετικών μυϊκών πρωτεϊνών.

Η σαρκοπενία έχει πολλές αιτίες (Bauer JM, 
2008). Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου που 
ενοχοποιούνται είναι η γενετική κληρονομικότητα, 
η διατροφική κατάσταση, η φυσική δραστηριότητα, 
η αρτηριοσκλήρυνση, οι ορμόνες, η αντίσταση στην 
ινσουλίνη και οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες.

Η γήρανση συσχετίζεται όχι μόνο με αλλαγές 
στη μυϊκή μάζα αλλά και στη μυϊκή σύνθεση, στη 
συσταλτικότητα και στις υλικές ιδιότητες των μυών 
όπως και στη λειτουργία των τενόντων (Lang T et 
al,2010).Στον μυ που γηράσκει υπάρχει μια απώ-

λεια κινητικών μονάδων που απονευρώνονται. 
Αυτές οι απονευρωμένες κινητικές μονάδες στρα-
τολογούνται από τις κινητικές μονάδες που επιβι-
ώνουν, γεγονός που τις προσθέτει έναν αυξημένο 
φόρτο εργασίας (Haehling S et al, 2010).

Συνολικά, υπάρχει μια καθαρή μετατροπή των 
γρήγορων μυϊκών ινών τύπου ΙΙ σε αργές μυϊκές 
ίνες τύπου Ι με επακόλουθο απώλεια της μυϊκής 
δύναμης που είναι αναγκαία για τις καθημερινές 
δραστηριότητες όπως το να σηκώνεται κανείς από 
την καρέκλα ή να ανεβαίνει σκαλοπάτια (Lang T et 
al, 2010). Έτσι, με το πέρασμα της ηλικίας έχουμε 
μια σημαντική μείωση της μυϊκής δύναμης. Πράγ-
ματι, σε υγιείς εθελοντές η μέγιστη ταχύτητα ενός 
εργομετρικού κύκλου μειώνεται κατά 18% από την 
3η δεκαετία (20-29 ετών) μέχρι την 6η δεκαετία 
της ζωής (60-69 ετών) (Kostka T, 2005). Ένα άλλο 
20% χάθηκε μεταξύ της 7ης (60-69 ετών) και της 
9ης (80-89 ετών) δεκαετίας της ζωής.

Η απώλεια της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου 
με την αύξηση της ηλικίας έχει αποδοθεί στη μειωμένη 
μυϊκή μάζα και καρδιακή παροχή.(Lang T et al, 2010).  
O κίνδυνος των πτώσεων και συνεπώς των καταγ-
μάτων είναι στενά συνδεδεμένος με τη μειωμένη 
μυϊκή μάζα. Μετά την προσαρμογή πολλών μετα-
βλητών, μια διπλάσια έως τριπλάσια αύξηση του 
κινδύνου των πτώσεων αναφέρθηκε στους ασθε-
νείς που ήταν στο κάτω τριτημόριο της συλληπτι-
κής ικανότητας του χεριού συγκριτικά με αυτούς 
που ήταν στο ανώτερο τριτημόριο (Wickham C et 
al 1989). Παρομοίως, σε μια άλλη μελέτη μεγάλης 
κλίμακας, που αφορούσε 2100 ηλικιωμένους βρέ-
θηκε ότι η χαμηλή ταχύτητα βάδισης είναι ανεξάρ-
τητος παράγοντας κινδύνου για πτώσεις (Sayer AA 
et al, 2006).

Όλο και μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας 
επιδεικνύει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα του σω-
ματικού λίπους στη λειτουργική ικανότητα των ηλι-
κιωμένων. Η αυξανόμενη επικράτηση μεγάλων πο-
σοτήτων σωματικού λίπους που συνταιριάζει με τη 
χαμηλή μάζα των σκελετικών μυών έχει αναφερθεί 
σαν σαρκοπενική παχυσαρκία (Zamboni M et al, 
2008) και συσχετίζεται με υψηλό κίνδυνο ανεπαρ-
κούς κινητικότητας σε ηλικιωμένους (Visser M et 
al, 2002, Rolland Y et al, 2009).

Χαμηλού σταδίου φλεγμονή είναι ορατή στη 
σαρκοπενία. Η θεωρία της φλεγμονής που σχετί-
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ζεται με τη γήρανση υποδηλώνει ότι η αύξηση των 
φλεγμονωδών δεικτών ειδικά της ιντερλευκίνης-6 
, ορατή με τη γήρανση οδηγεί στην ασθένεια μόνο 
ατόμων με γονίδια ευπάθειας ή χωρίς γονίδια που 
συσχετίζονται με την ευρωστία και ρωμαλεότητα 
(Franceschi C et al, 2000).

Η φλεγμονή χαμηλού σταδίου είναι ένας ενδε-
χόμενος θεραπευτικός στόχος στη σαρκοπενία και 
η άσκηση μπορεί να είναι μια θεραπευτική προο-
πτική στους ηλικιωμένους (Nicklas BJ and Brinkley 
TE, 2009, Peak J et al, 2010) αν και η αντίδρα-
ση μετριάζεται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής 
(Bruunsgaard H et al, 2004).

5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με βάση τις παραπάνω γνώσεις, δεν αποτελεί

έκπληξη το γεγονός ότι η πιθανότητα να έχει κανείς 
μια φυσική ανικανότητα είναι μεγαλύτερη σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζονται να 
έχουν κορυφαία μυϊκή μάζα προσαρμοσμένη ανά-
λογα με το ύψος, 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από 
τη μέση τιμή νεαρών ενήλικων ατόμων συγκριτι-
κά με εκείνους που έχουν φυσιολογική μυϊκή μάζα. 
(Baumgartner RN et al, 1998). Έτσι λοιπόν η δυ-
σκολία να κάνει κανείς μια σωστή διάγνωση σαρκο-
πενίας είναι εύκολα κατανοητή. Αρκετοί ορισμοί και 
διαγνωστικά κριτήρια έχουν προταθεί τα τελευταία 
20 χρόνια, πολλά εκ των οποίων δεν είναι εύκολα 
εφαρμόσιμα στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ένας ορισμός που έχει επικρατήσει, πρότεινε πρό-
σφατα ότι για τη διάγνωση της σαρκοπενίας πρέπει 
να πληρούνται 2 κριτήρια: 1/ χαμηλή μυϊκή μάζα και 
2/ χαμηλή ταχύτητα βάδισης (Muscaritoli M et al, 
2010). H φυσιολογική μυϊκή μάζα ορίζεται χρησι-
μοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από νεαρά 
άτομα ηλικίας 18-39 ετών και η απαίτηση για τη 
διάγνωση σαρκοπενίας είναι η παρουσία μυϊκής μά-
ζας τουλάχιστον 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από 
τη μέση τιμή του πληθυσμού αναφοράς (Janssen 
I et al, 2002). Αυτή η τιμή φυσιολογικά μπορεί να 
υπολογιστεί αυτόματα με τη μέθοδο DXA 

Μια χαμηλή ταχύτητα βάδισης ορίζεται όταν η 
ταχύτητα βάδισης είναι <0,8m/sec σε ένα τεστ βά-
δισης 4 μέτρων. (Guralnik JM et al, 2000). H Ευ-
ρωπαϊκή Ομάδα για τη Σαρκοπενία Ηλικιωμένων 
ατόμων πρότεινε ότι για τη διάγνωση της σαρκο-
πενίας πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 2 από 

τα τρία κριτήρια (1) χαμηλή μυϊκή μάζα (2) χαμη-
λή μυϊκή δύναμη και (3) χαμηλή φυσική απόδοση 
(Cruz-Jentoft AJ et al, 2010).

Διάφορες μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
για να προσδιορίσει κανείς τη σκελετική μυϊκή μάζα. 
Η μέθοδος DXA, η ανθρωπομετρία και η ανάλυση βι-
οηλεκτρικών αντιστάσεων είναι οι συχνότερα χρησι-
μοποιούμενες, έχουν χαμηλό κόστος και είναι εύκολα 
προσβάσιμες ενώ η μαγνητική τομογραφία, η αξονική 
τομογραφία και η έκκριση κρεατινίνης είναι πιο εξει-
δικευμένες μέθοδοι. Η ποσοτική αξονική τομογραφία, 
το υπερηχογράφημα και η ενεργοποίηση νετρονίων 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποιες μελέτες (Pahor 
M et al , 2009). Κάθε μέτρηση έχει πλεονεκτήματα 
και περιορισμούς. Η DXA, η ανάλυση βιοηλεκτρικών 
αντιστάσεων, η μαγνητική και η αξονική τομογραφία 
παρέχουν έμμεσες μετρήσεις της μυϊκής μάζας.

Η μοναδική άμεση μέτρηση της μυϊκή μάζας 
διαθέσιμη προς το παρόν είναι η 24ωρη απέκκρι-
ση της κρεατινίνης των ούρων η οποία δεν είναι 
πρακτική παρά μόνο σε ερευνητικό επίπεδο. Μια 
καινούργια άμεση μέτρηση της μυϊκής μάζας- η δι-
άλυση της C14κρεατινίνης εκτιμάται προς το παρόν 
για την αξιοπιστία και την ευκολία της στη χρήση 
(Kreisberg RA et al, 1970).

H δύναμη μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας 
τη συλληπτική δύναμη του χεριού που συσχετίζε-
ται με τα πιο σχετικά αποτελέσματα της σαρκοπε-
νίας και της ευπάθειας. Όμως η δύναμη σύλληψης 
του χεριού μπορεί να μη παρέχει μια κατάλληλη 
μέτρηση για αξιολόγηση του κινδύνου της ανεπαρ-
κούς κινητοποίησης. Η φυσική απόδοση μπορεί να 
μετρηθεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από τεστ: 
ταχύτητα βάδισης (Studenski S et al, 2011), η βρα-
χεία φυσική απόδοση της μπαταρίας (Guralnik JM 
et al, 1995), το τεστ σε μακρύ διάδρομο (Newman 
AB et al, 2006), το τεστ βάδισης 6 λεπτών, το τεστ 
σηκώνομαι και προχωράω “get up and go test” 
και το τεστ ανεβάσματος σκαλοπατιών (Cruz-
Jentoft AJ et al, 2010, Pahor M et al, 2011). Η 
ταχύτητα βάδισης είναι μια γρήγορη , εύκολη και 
αξιόπιστη μέτρηση με αξιόπιστο κατώφλι 1m/s 
και ουσιαστική κλινική αλλαγή 0,1m/s (Perera S 
et al, 2006,Studenski S, 2009). Η θνητότητα ισχυ-
ρά συσχετίζεται με παθολογική ταχύτητα βάδισης 
(Studenski S et al, 2011). To test της βραχείας 
φυσικής απόδοσης της μπαταρίας είναι πιο γενικό, 
παρέχει πληροφορίες για την ισορροπία, τη βάδι-
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ση, τη δύναμη, τη διάρκεια από τρεις απλές καθη-
μερινές δουλειές. Είναι πολύ καλά χαρακτηρισμένο 
και για κάθε σημείο διαφοράς στο σκορ του τεστ, 
υπάρχει μια διαφορά στον κίνδυνο θνητότητας από 
3-5 φορές (Guralnik JM et al, 1995, Perera S et al, 
2006, Studenski S, 2009).

O Pahor και συν (Pahor M et al, 2009) υποστη-
ρίζουν την εκτίμηση της μυϊκής ποιότητας με μέσα 
όπως συνδυασμένη μέτρηση της μυϊκής μάζας με 
τη μέθοδο DXA και εκτίμηση δύναμης σύλληψης 
καθώς οι μέθοδοι είναι έγκυρες, αξιόπιστες, εξειδι-
κευμένες για τους σκελετικούς μύες, είναι προγνω-
στικοί παράγοντες για μελλοντικά γεγονότα ανα-
φορικά με την υγεία, μη επεμβατικές, πρακτικές, 
χαμηλού κόστους και ευρέως προσβάσιμες(Pahor 
M et al, 2009).

To μεγαλύτερο κενό στη γνώση αναφορικά 
με τη σαρκοπενία βρίσκεται στη αξιολόγησή της. 
Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο της ιδέας ότι η 
βελτίωση σε κάθε αναπληρωματικό δείκτη μπορεί 
να προβλέψει μειωμένο κίνδυνο από ανεπιθύμη-
τα αποτελέσματα (νοσηρότητα/θνητότητα); Δεν 
υπάρχει ποσοτικοποίηση της τιμής σε ασθενείς με 
αυξημένη ταχύτητα βάδισης; Δεν υπάρχουν απο-
δεικτικά στοιχεία εάν η βελτίωση στην ταχύτητα 
βάδισης βελτιώνει τα αποτελέσματα; δεν υπάρχουν 
κατάλληλα τελικά σημεία για μελέτες παρέμβασης 
για να προληφθεί ή να θεραπευτεί η σαρκοπενία; 
Επιπρόσθετα δεν υπάρχει περιγραφή του κλινικού 
αποτελέσματος μιας αλλαγής από προ-σαρκοπενία 
σε σοβαρή σαρκοπενία

6. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ

Η διάγνωση της σαρκοπενίας παραμένει μια σπά-
νια περίπτωση. Η θεραπευτική της αντιμετώπιση εί-
ναι ακόμη πιο απαιτητική. Πολλές διαφορετικές προ-
σεγγίσεις έχουν ακολουθηθεί αλλά η άσκηση και η 
φυσική δραστηριότητα και για την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της σαρκοπενίας (Burton 
LA et al, 2010, Lenk K et al, 2010).

Άσκηση

Πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι η άσκη-
ση παρέχει πλεονεκτήματα που επεκτείνονται σε 
πολλαπλά συστήματα στον ηλικιωμένο πληθυσμό. 
Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορεί να χρησιμοποιη-

θούν για να δράσουν ενάντια στην απώλεια μυϊκής 
μάζας που σχετίζεται με την ηλικία αυξάνοντας τον 
αριθμό και τις διατομεακές περιοχές των σκελετι-
κών μυϊκών ινών. Αύξηση 11,4% στις διατομεακές 
περιοχές των σκελετικών μυϊκών ινών στη μεσότη-
τα του μηρού και μεγαλύτερη από 100% στη ροπή 
στρέψης των εκτεινόντων του γόνατος αναφέρθη-
κε από τους Frontera και συν. σε μια στατιστική 
ομάδα ηλικιωμένων ανδρών που είχαν υποβληθεί 
12 εβδομάδες σε ασκήσεις ενδυνάμωσης υψηλής 
έντασης (Frontera WR et al, 1988) ενώ παρόμοιες 
αλλαγές παρατηρήθηκαν σε μια επακόλουθη μελέ-
τη που αφορούσε γυναίκες (Charette et al, 1991). 
Επιπρόσθετα, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης έχουν 
πλεονεκτήματα ακόμη και όταν δεν εφαρμόζονται 
συστηματικά. Μια πρόσφατη μελέτη των Henwood 
και Taaffe τεκμηρίωσε το γεγονός ότι οι ασκήσεις 
ενδυνάμωσης μπορεί να παράγουν συνεχείς αυ-
ξήσεις στη στρέψη των εκτεινόντων του γόνατος 
ακόμη και μετά από περιόδους που ακολουθούν 
το σταμάτημα της άσκησης (Henwood TR and 
Taaffe DR, 2008). Τα πλεονεκτήματα των ασκή-
σεων ενδυνάμωσης επεκτείνονται ακόμα και σε 
ευπαθείς πληθυσμούς. Αυξήσεις της τάξεως 3-9% 
στις διατομεακές περιοχές των σκελετικών μυϊκών 
ινών, διπλασιάζουν τη μυϊκή δύναμη και βελτιώ-
νουν τη λειτουργική απόδοση των δεικτών όπως 
έχει αναφερθεί σε πληθυσμούς που νοσηλεύονται 
σε μονάδες αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας 
μετά από περιόδους προοδευτικής εκγύμνασης 
με ασκήσεις ενδυνάμωσης (Fiatarone MA et al, 
1990, Fiatarone MA et al, 1994). Οι ασκήσεις εν-
δυνάμωσης είναι καλά ανεκτές σε ηλικιωμένους 
και έχει αποδειχθεί η αξία τους για την πρόληψη 
των πτώσεων και την απώλεια της κινητικότητας. 
Ο χρόνος και ο εξοπλισμός ο προαπαιτούμενος για 
να αναλάβει κανείς ένα πρόγραμμα ασκήσεων εν-
δυνάμωσης είναι μικρός, με συνεδρίες μισής ώρας, 
δύο φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας είτε 
μηχανές άσκησης, είτε το βάρος του σώματος είτε 
ελαστικές λωρίδες. Τελικά οι ασκήσεις ενδυνάμω-
σης έχουν σαν αποτέλεσμα βελτίωση σε ένα ευρύ 
φάσμα κλινικών καταστάσεων , συχνών σε ηλικιω-
μένους, όπως η οστεοπόρωση, η οστεοαρθρίτιδα, 
η καρδιακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης και η 
κατάθλιψη.

Διατροφικές παρεμβάσεις

Οι διατροφικές παρεμβάσεις έχουν μια σημα-
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ντική επίδραση. Οι τρέχουσες συστάσεις υποστηρί-
ζουν ότι η πρωτεΐνη θα έπρεπε να καταναλώνεται 
με ρυθμό 0,8g/Kg/ημερησίως και γύρω στο 40% 
των ατόμων ηλικίας >70 ετών πληρούν αυτή την 
ποσότητα.(Houston DK et al, 2008). Επιπρόσθετη 
πρόσληψη θερμίδων 360 θερμίδες ημερησίως μαζί 
με ασκήσεις ενδυνάμωσης έχει βρεθεί ότι αυξάνει 
τη μυϊκή δύναμη των άκρων σε νοσηλευόμενους 
σε μονάδες εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντί-
δας μετά από 10 εβδομάδες. Παρόμοια αποτελέ-
σματα έχουν περιγραφεί σε καχεκτικούς ασθενείς. 
(Rozentryt P et al , 2010). Προσθήκη ουσιαστικών 
αμινοξέων έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη δύναμη 
σύλληψης του χεριού και την απόσταση βάδισης 
για 6 λεπτά σε ηλικιωμένα άτομα μετά από 3 μήνες 
(Scognamiglio R et al, 2005).

Ορμονική υποκατάσταση

Σε ηλικιωμένους ασθενείς οι επιδημιολογικές 
μελέτες υποστηρίζουν μια συσχέτιση ανάμεσα σε 
μειώσεις στα επίπεδα της τεστοστερόνης με την 
ηλικία και σε απώλεια μυϊκής δύναμης και λειτουρ-
γικής κατάστασης (Morley JE et al, 2005). Η εμμη-
νόπαυση και η μείωση των οιστρογόνων στις γυ-
ναίκες έχει μια επίδραση στη μυϊκή δύναμη επειδή 
τα οιστρογόνα μετατρέπονται σε τεστοστερόνη η 
οποία έχει μια αναβολική δράση στη σύνθεση μυ-
ϊκών πρωτεϊνών. Επιπλέον, οι ορμόνες του φύλου 
καταστέλλουν τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες οι οποί-
ες ασκούν καταβολικά αποτελέσματα στους μύες. 
Έτσι η ορμονική υποκατάσταση έχει πάρει αισθητό 
ενδιαφέρον σαν θεραπεία για τη σαρκοπενία. Σε 
γυναίκες, μελέτες με θεραπεία υποκατάστασης με 
οιστρογόνα και τεστοστερόνη έχουν αποτύχει να 
αποδώσουν σημαντικές αυξήσεις στη μυϊκή δύνα-
μη.(Borst SE, 2004). Μελέτες με θεραπεία υπο-
κατάστασης με τεστοστερόνη στους άνδρες είχε 
ανάμικτα αποτελέσματα που εξαρτώνται από την 
ηλικία των ατόμων. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει 
ότι η χορήγηση τεστοστερόνης σε υπογοναδικούς 
νέους άνδρες προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις στο 
δείκτη μάζα σώματος και στη μυϊκή δύναμη (Wang 
C et al, 2000, Brodsky IG et al, 1996). Οι αυξήσεις 
της δύναμης κυμαίνονται από 20-60% αλλά είναι 
μικρότερες από τις αυξήσεις που προκαλούνται 
από ασκήσεις ενδυνάμωσης. Τα αναβολικά αποτε-
λέσματα της τεστοστερόνης σε ηλικιωμένους υπο-
γοναδικούς άνδρες είναι πιο αδύναμα με τις περισ-
σότερες μελέτες να αναφέρουν ελάχιστες αλλαγές 

στη σύνθεση του σώματος και μη αυξήσεις στη μυ-
ϊκή δύναμη (Borst SE, 2004). Όμως , κάποιες μελέ-
τες έχουν αναφέρει ήπιες βελτιώσεις στη δύναμη 
που κυμαίνονται από 10-25% αλλά δυστυχώς τα 
αρνητικά αποτελέσματα των μελετών είχαν σαν 
αποτέλεσμα έλλειψη ομάδων ελέγχου. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η τεστοστερόνη όταν χορηγείται σε 
ηλικιωμένους άνδρες σε πολύ χαμηλότερες δόσεις 
σε σχέση με νέους άνδρες λόγω του αυξημένου 
κινδύνου καρκίνου του προστάτη και άλλων παρε-
νεργειών (Borst SE, 2004)

Αισθητό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί στη δοκι-
μή του αποτελέσματος της αυξητικής ορμόνης στη 
σαρκοπενία. Η αυξητική ορμόνη ασκεί ένα έμμεσο 
αναβολικό αποτέλεσμα στο μυ ερεθίζοντας την πα-
ραγωγή ινσουλινοεξαρτώμενου αυξητικού παράγο-
ντα (IGF-1) στο συκώτι. Τα επίπεδα της αυξητικής 
ορμόνης είναι συστηματικά χαμηλότερα στους ηλι-
κιωμένους και από αυτό υποθέσαμε ότι η αυξητική 
ορμόνη θα ήταν αποτελεσματική στη μάχη κατά 
της μυϊκής απώλειας στους ηλικιωμένους. Όμως οι 
περισσότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η θεραπεία 
με αυξητική ορμόνη είναι αναποτελεσματική στους 
ηλικιωμένους και από την πλευρά της μυϊκής μάζας 
και από την πλευρά της μυϊκής δύναμης. Η απο-
τυχία της αυξητικής ορμόνης να αυξήσει τη μυϊκή 
δύναμη στους ηλικιωμένους, έχει οδηγήσει σε άλ-
λες θεραπευτικές προσπελάσεις όπως θεραπεία με 
ορμόνες που προκαλούν απελευθέρωση αυξητικής 
ορμόνης οι οποίες βρέθηκαν να αυξάνουν την πα-
ραγωγή της αυξητικής ορμόνης και να προκαλούν 
και ήπιες αυξήσεις στη μυϊκή δύναμη.(Brodsky IG 
et al, 1996, Fuh VL and Bach MA, 1998). Επιπρό-
σθετα, άλλοι έχουν προτείνει την άμεση χορήγηση 
του ινσουλινο-εξαρτώμενου αυξητικού παράγοντα 
IGF-1. Με το σύμπλοκο του IGF-1 με την αρχική 
κυκλοφορούσα συνδετική πρωτεΐνη IGFBP-3, είναι 
πιθανό να αυξήσουμε σημαντικά τη δόση του IGF-1 
ενώ ταυτόχρονα περιορίζουμε σημαντικά τις παρε-
νέργειες της υπογλυκαιμίας που συμβαίνει μόνο με 
τη χορήγηση του IGF-1.(Giovannini S et al, 2008). 
Ο Boonen και οι συν. ανέφεραν ότι η χορήγηση 
του IGF-1/IGFBP-3 σε ηλικιωμένες γυναίκες με 
πρόσφατο κάταγμα ισχίου ήταν καλά ανεκτή και 
είχε σαν αποτέλεσμα αυξημένη δύναμη σύλληψης 
χεριού (Boonen S et al, 2002)

Νέες φαρμακολογικές προσπελάσεις

Ανάμεσα στις νέες θεραπευτικές προσπελάσεις 
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που εξελίσσονται για τη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση των εξασθενημένων μυών είναι η συστολή της 
μυοστατίνης η οποία δρα ενάντια στους μυογε-
νείς ρυθμιστικούς παράγοντες οι οποίοι προάγουν 
τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των 
μυοκυττάρων. Σε πειραματικές μελέτες σε ζώα το 
μπλοκάρισμα της μυοστατίνης χρησιμοποιώντας 
πειραματικούς παράγοντες και άλλες θεραπευτικές 
παρεμβάσεις, εμφανίζεται να παράγει αυξήσεις στη 
μυϊκή μάζα και δύναμη σε τρωκτικά πειραματόζωα 
(Bradley L et al, 2008). Μια άλλη θεραπευτική πα-
ρέμβαση περιλαμβάνει τη χορήγηση εκλεκτικών 
τροποποιητών των ανδρογονικών υποδοχέων . 
Αυτοί οι μη στεροειδείς παράγοντες που στοχεύουν 
στους υποδοχείς των ανδρογόνων, που βρίσκονται 
στα σεξουαλικά όργανα, στους σκελετικούς μύες 
και στα οστά αλλά έχουν λιγότερο διεγερτικό απο-
τέλεσμα στον προστάτη και σε άλλα σεξουαλικά 
όργανα καθιστώντας τους υποψήφια φάρμακα για 
τη θεραπεία της ευπάθειας σε ηλικιωμένους. Αυ-
τοί οι παράγοντες βελτιώνουν την οστική μάζα σε 
τρωκτικά και είναι προς το παρόν σε πρώιμες κλι-
νικές μελέτες (Gao W et al, 2005).

Αντοχή σκελετικών μυών και οστών

Η διατήρηση της μυϊκής μάζας και δύναμης είναι 
κριτικής σημασίας για τη διατήρηση της φυσικής 
δραστηριότητας σε ηλικιωμένους και σημαντική για 
τη μείωση των κινδύνων των πτώσεων και των πιο 
σοβαρών συνεπειών τους , που είναι τα σκελετικά 
κατάγματα. Όμως οι μύες ασκούν ισχυρά φορτία 
στο σκελετό και υπάρχει ένα αισθητό ενδιαφέρον 
στη μείωση του καταγματικού κινδύνου με τη χρη-
σιμοποίηση στρατηγικών άσκησης που αυξάνουν ή 
τουλάχιστον προστατεύουν από την απώλεια της 
σκελετικής μάζας και της δύναμης με το πέρασμα 
της ηλικίας (Suominen H, 2006). Αυτή η χρήση των 
στρατηγικών άσκησης που ενδυναμώνει το σκελε-
τό βασίζεται στην προσαρμοστική αντίδραση του 
οστού στα ποικίλα μηχανικά φορτία όπως περιγρά-
φονται από τον Frost ο οποίος πρότεινε μια ομοιο-
στατική διαδικασία διακυβέρνησης της ισορροπίας 
ανάμεσα στην οστική ανακατασκευή, στην κατα-
σκευή και στην αποκατάσταση σαν μια λειτουργία 
διαφορετικών καταπονήσεων που επιβάλλονται 
από τις τροφοδοσίες, όπως οι επιδράσεις και οι 
μυϊκές δυνάμεις. (Frost HM, 1987). Η συσχέτιση 
ανάμεσα στις μυϊκές καταπονήσεις και σε αντιδρά-
σεις του σκελετικού ιστού ποικίλουν ανάλογα με 

τη σκελετική περιοχή, αλλά τα σημεία που πυροδο-
τούν την ανακατασκευή και τις αντιδράσεις κατα-
σκευής και τη συνολική ανταπόκριση των οστικών 
ιστών στα μηχανικά φορτία ρυθμίζονται από το συ-
νολικό ορμονικό περιβάλλον.

Μια σειρά από πειράματα σε ζώα έχουν μελε-
τήσει τις συσχετίσεις ανάμεσα στις μηχανικές κα-
ταπονήσεις και την οστική δύναμη και γεωμετρία 
(Bass SL et al, 2002). Οι μελέτες έχουν επιδείξει 
την ανταποκρισιμότητα του σκελετικού ιστού στις 
δυναμικές αλλαγές των μηχανικών φορτίων και 
έχουν επιδείξει και τη σημασία της χρονικής στιγ-
μής και του μεγέθους των φορτίων που εφαρμόζο-
νται.(Robling AG et al, 2002). Πρόσφατες μελέτες 
έχουν υποδείξει ότι τα μηχανικά φορτία έχουν απο-
τέλεσμα και σε άλλες ιδιότητες των οστών όπως 
αντοχή κόπωσης και δεύτερη στιγμή της αδράνειας 
είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα αποτελέσματα 
στην οστική πυκνότητα και μάζα (Warden SJ et al, 
2005).

Όμως υπάρχουν μελέτες που εξετάζουν το απο-
τέλεσμα του προγράμματος των ασκήσεων στο 
οστούν σε ηλικιωμένους και έχουν υποδείξει μέ-
τρια αποτελέσματα. Μια άριστη αξιολόγηση των 
ποικίλων στρατηγικών άσκησης στην οστική υγεία 
έχει δημοσιευθεί από τους Suominen και του συν 
(Suominen H., 2006). H επίδραση των ασκήσεων 
όπως η βάδιση και η αερόβια άσκηση έχουν ένα 
αισθητό πλεονέκτημα στη συνολική υγεία και ένα 
μικρό αλλά θετικό αποτέλεσμα στην οστική μάζα. 
Από μια αναβολική οπτική γωνία, οι ασκήσεις ενδυ-
νάμωσης φαίνεται να ασκούν πιο επιθυμητά απο-
τελέσματα για ενδεχόμενη βελτίωση της οστικής 
δύναμης. Υψηλής έντασης και μελέτες διαρκείας 
για τις ασκήσεις ενδυνάμωσης έχουν δείξει σημα-
ντικά αποτελέσματα στην οστική πυκνότητα στην 
περιοχή των σπονδύλων και του ισχίου. Οι μελέτες 
γενικά έχουν δείξει ότι η άσκηση πρέπει να συνεχί-
ζεται για να διατηρηθεί το πλεονέκτημα καθώς το 
επιπρόσθετο κέρδος χάνεται σε λίγα χρόνια εάν το 
πρωτόκολλο του προγράμματος δε συνεχιστεί.
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Περίληψη 
Η υμενίτιδα αποτελεί κομβικό χαρακτηριστικό της οστεοαρ-

θρίτιδας και σχετίζεται με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της. Η 
φλεγμονώδης εξεργασία κατά τον αρθρικό υμένα είναι δευτεροπα-
θής προς την αποδόμηση του αρθρικού χόνδρου που επισυμβαίνει 
κατά τα αρχικά στάδια της νόσου και εντοπίζεται στις προσκείμενες 
βλάβες του αρθρικού χόνδρου. Αυτή η φλεγμονώδης εξεργασία 
χαρακτηρίζεται από την εισβολή και ενεργοποίηση μακροφάγων 
και λεμφοκυττάρων, την απελευθέρωση εντός της αρθρικής κοι-
λότητας μεγάλων ποσών προ φλεγμονωδών και προ καταβολικών 
διαμεσολαβητών και από την τοπική αύξηση της αγγείωσης του 
αρθρικού υμένα. Η τελευταία αυτή εξεργασία διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στη μετάπτωση σε χρονιότητα της φλεγμονώδους 
αντίδρασης διά της διευκόλυνσης της εισβολής στον αρθρικό υμέ-
να ανοσοκυττάρων. Έτσι, οι αγγειοκινητικες εξεργασίες του αρθρι-
κού υμένα εκπροσωπούν έναν κομβικό στόχο για τη θεραπεία της 
οστεοαρθρίτιδας. Αυτή η μελέτη είναι μία αφηγηματική ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στις προσιτές σε μας βάσεις 
δεδομένων κυρίως κατά την τελευταία πενταετία. Υποβάλλονται 
τρία ερωτήματα: 

Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην εισβολή αιμο-
φόρων αγγείων στον αρθρικό υμένα; 

Στοχοποίηση της 
συνοβιακής αγγειογένεσης
ως μορφής νεωτερικής  
θεραπευτικής προσέγγισης 
κατά την αντιμετώπιση της 
οστεοαρθρίτιδας

Μπισχινιώτης Στ. Ιωάννης1, Γιανναράκης Αλέξανδρος2, Σαββίδης Σ. Ματθαίος3
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Υπάρχουν σήμερα φάρμακα για τον έλεγχο, το σχηματισμό και 
την εισβολή νεόπλαστων αγγείων; 

Ποιες είναι οι προοπτικές νεοτερικής εφαρμογής υπαρχουσών 
φαρμακευτικών ουσιών ή και άλλων που μπορούν να επινοηθούν 
στο μέλλον, για τον έλεγχο αυτής της διεργασίας;

Targeting the synovial angiogenesis as a 
novel treatment approach to osteoarthritis

Bischiniotis I. St. Giannarakis A, Savvidis M

Abstract
Synovitis is a key feature in osteoarthritis and is associated 

with symptom severity. Synovial membrane inflammation is 
secondary to cartilage degradation which occurs in the early stage 
and is located adjacent to cartilage damage. This inflammation 
is characterized by the invasion and activation of macrophages 
and lymphocytes, the release in the joint cavity of large amounts 
of pro-inflammatory and procatabolic mediators, and by a local 
increase of synovial membrane vascularity. This latter process 
plays an important role in the chronicity of the inflammatory 
reaction by facilitating the invasion of the synovium by immune 
cells. Therefore, synovial membrane angiogenesis represents a 
key target for the treatment of osteoarthritis. This paper is a 
narrative review of the literature referenced in PubMed during 
the past 5 years. It addresses in particular three questions. 
What are the mechanisms involved in synovium blood vessels 
invasion? Are current medications effective in controlling blood 
vessels formation and invasion? What are the perspectives of 
research in this area?

Όροι ευρετηρίου:

Αγγειογένεση 

Εκφυλιστική αρθροπάθεια

Αρθρικός υμένας
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Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μία νοσηρή κατά-
σταση η οποία επηρεάζει το σύνολο της άρθρω-
σης ως όργανο. Αυτή η νόσος χαρακτηρίζεται από 
εξεσημασμένες αλλοιώσεις του μεταβολισμού, της 
δομής και της λειτουργικότητας πολλαπλών αρ-
θρώσεων και περιαρθρικών ιστών όπως είναι οι 
χόνδροι, οι μηνίσκοι ο αρθρικός υμένας και το υπο-
χόνδριο οστούν. Τα συμπτώματα της οστεοαρθρί-
τιδας κυρίως συνίστανται σε μηχανικό άλγος, πα-
ραμόρφωση της άρθρωσης και οίδημα, δυσκαμψία 
και κριγμό κατά την κίνηση. Η φυσική εξέλιξη της 
οστεοαρθρίτιδας μπορεί να διακοπεί από φλεγμο-
νώδεις εξάρσεις, οι οποίες γενικώς σχετίζονται με 
οίδημα, υμενίτιδα, επιδείνωση του άλγους, άλγος 
κατά την ανάπαυση και επιδείνωση της δυσκαμψί-
ας. 

Η φλεγμονώδης εξεργασία στοχοποιεί τον αρ-
θρικό υμένα (υμενίτιδα) κατά τα πρώιμα και τα 
προχωρημένα στάδια της οστεοαρθρίτιδας. Κατά 
το πρώιμο στάδιο, η κατανομή της φλεγμονής πε-
ριορίζεται σε περιοχές που πρόσκεινται στα σημεία 
της χονδροπάθειας και σχετίζονται με επιτάχυνση 
της αποδόμησης του χόνδρου (χονδρόλυση) (Ayral 
et al 2005). Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι η 
φλεγμονώδης εξεργασία διεκπεραιώνεται από την 
αποδόμηση του χόνδρου. Κατά τα προχωρημένα 
στάδια της ΟΑ, η υμενίτιδα επινεμείται κατά πλά-
τος ολόκληρης της άρθρωσης και βαίνει προϊούσα 
προς ίνωση και λαχνώδη υπερτροφία (Shibakawa 
et al 2003). Η παθοφυσιολογική αλληλουχία γε-
νικώς περιγράφεται ως ακολούθως: η μηχανι-
κή καταπόνηση προκαλεί απευθείας βλάβη του 
χόνδρου ή ενεργοποιεί τα χονδροκύτταρα προς 
παραγωγή παθολογικών επιπέδων μεταλλοπρω-
τεασών της θεμελίου ουσίας (MMPs) και αντιδρα-
στικώς παραγομένων ριζών οξυγόνου (ROS) που 
είναι υπεύθυνα για την αποδόμηση του χόνδρου 
και απελευθερώνουν εντός της κοιλότητας της 
άρθρωσης μικροκρυστάλλους, οστεοχόνδρινα τε-
μάχια και προϊόντα της αποδόμησης της μεσοκυτ-
τάριου ουσίας. Αυτά τα τεμάχια και τα λοιπά προ-
ϊόντα προκαλούν την έκκριση από τα κύτταρα του 
φλεγμαίνοντος αρθρικού υμένα (συνοβιοκύτταρα, 
μακροφάγα, λεμφοκύτταρα) κυτοκινών, χυμοκινών, 
λιπιδικών διαμεσολαβητών, ROS και MMPs, τα 
οποία είναι δυνατό να προκαλούν απευθείας απο-
δόμηση της μεσοκυττάριου ουσίας του αρθρικού 

χόνδρου και να προκαλούν απορρύθμιση του με-
ταβολισμού των χονδροκυττάρων με αποτέλεσμα 
μια ανισορροπία μεταξύ της μεσοκυττάριου ουσίας 
του αρθρικού χόνδρου και της βιοσύνθεσής της. 
Τα προϊόντα της αποδόμησης του αρθρικού χόν-
δρου αλλά και οι προφλεγμονώδεις διαμεσολαβη-
τές που απελευθερώνονται από τα χονδροκύτταρα 
και από άλλα αρθρικά κύτταρα, με τη σειρά τους 
ενισχύουν τη φλεγμονώδη αντίδραση του αρθρι-
κού υμένα με αποτέλεσμα την εμφάνιση φαύλου 
κύκλου (εικόνα 1). Αυτοί οι διαμεσολαβητές μπο-
ρεί επίσης να προκαλούν μια συστηματική φλεγ-
μονώδη αντίδραση με συνακόλουθη αύξηση των 
φλεγμονωδών δεικτών του ορού όπως της CRP. 
Στην ΟΑ, η αύξηση των επιπέδων της CRP σχετί-
ζεται με την κλινική βαρύτητα, το βαθμό διήθησης 
από φλεγμονώδη κύτταρα του αρθρικού υμένα, 
την ανικανότητα, τον αριθμό των προσβεβλημένων 
αρθρώσεων κατά επίπεδα του εκλυόμενου άλγους 
(Stannus et al 2013).

Εικόνα 1.- Σχηματική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ 
φλεγμονώδους εξεργασίας, αγγειογένεσης και αποδόμησης 

του αρθρικού χόνδρου επί οστεοαρθρίτιδας. 

Ο συσχετισμός μεταξύ της αποδόμησης του 
χόνδρου και της υμενίτιδας σε μια μελέτη με χρή-
ση διαλυτών βιοχημικών δεικτών Coll2-1NO2 και 
υπερευαίσθητη CRP. Το Coll2-1NO2 αποτελεί μια 
νιτροποιημένη μορφή ενός επιτοπίου εξειδικευμέ-
νου της βιοσύνθεσης του μορίου του κολλαγόνου 
τύπου ΙΙ που εντοπίζεται στην τριπλή έλικα του μο-
ρίου του. Το Coll2-1NO2 αντανακλά στο οξειδω-
τικό stress που λαμβάνει χώρα στη φλεγμαίνουσα 
άρθρωση. Είναι άξιο παρατήρησης ότι Coll2-1 και 

Εισαγωγή
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Coll2-1NO2 ανευρέθηκαν σε αυξημένα επίπεδα 
του ορού ασθενών με ΟΑ γόνατος αλλά μόνο η 
αύξηση των επιπέδων Coll2-1NO2 σχετίστηκε με 
την παρουσία υπερευαίσθητης CRP, παρέχοντας 
ένδειξη της σχέσης μεταξύ της φλεγμονής και της 
χονδρόλυσης (Deberg M, et al 2005). 

Η παρούσα ανασκόπηση αφορά σε μια ορισμέ-
νη πτυχής της υμενίτιδας που προκαλείται στην 
ΟΑ και συγκεκριμένα στην αγγείωση του αρθρικού 
υμένα. Οι άλλες πτυχές της υμενίτιδας έχουν περι-
γραφεί με λεπτομέρειες σε προηγούμενες ανασκο-
πήσεις (Sallam και Berenbaum, 2010, DeLange-
Brokaar et al 2012, Berenbaum 2013). Κατόπιν 
τούτου συζητούμε τις πρόσφατες προόδους στην 
κατανόηση: 

του αγγειογενετικού φαινοτύπου που εκφρά-1. 
ζεται από τα οστεοαρθριτικά κύτταρα του 
αρθρικού υμένα.

τις μεταβολικές οδούς που προάγουν τις αγ-2. 
γειογενετικές εξεργασίες του αρθρικού υμένα.

την επίδραση των υπαρχόντων φαρμάκων σε 3. 
αυτές τις μεταβολικές οδούς.

τις θεραπευτικές προοπτικές που δημιουρ-4. 
γούνται.

ΜΕΘΟΔΟΣ
 Πραγματοποιήθηκε έρευνα στις βάσεις δε-

δομένων PubMed/Medline άρθρων που δημοσι-
εύτηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2008 και του Ιουλίου 
2013 συνδυάζοντας όρους που αναφέρονται στην 
ΟΑ [«αρθροπάθεια» ή «αρθρίτιδα»] προς συνοβια-
κά [«αρθρικός υμένας» ή «συνοβία» ή «υμενίτιδα»] 
και αγγειογένεση [«αγγειογένεση» ή «αιμοφόρα 
αγγεία» ή «νεοαγγείωση»]. Αναζητήθηκαν άρθρα 
στα Αγγλικά.

Δομή και λειτουργικότητα του φυσιολο-
γικού αρθρικού υμένα: κάτω από φυσιολογικές 
συνθήκες η υφή του αρθρικού υμένα συνίσταται 
από μία λεπτή στιβάδα κυττάρων με φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά μακροφάγων ινοβλαστών. Αυτά τα 
κύτταρα αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή προέλευ-
σης των συστατικών του αρθρικού υγρού, το οποίο 
ευθύνεται αμέσως για τη διατήρηση της ακεραιότη-
τας του αρθρικού χόνδρου, διαμέσου της λίπανσης 
της επιφάνειας του αρθρικού χόνδρου καθώς και 
την προσαρμογή των μεταβολικών αναγκών των 

χονδροκυττάρων. Δύο σημαντικά μόρια που παρά-
γονται από τα κύτταρα που υπαλείφουν τον αρθρι-
κό υμένα, η λουμπρικίνη και το υαλουρονικό οξύ, 
συμβάλλουν στην προστασία της επιφάνειας του 
αρθρικού χόνδρου της διάρθρωσης. Επιπροσθέ-
τως, η λουμπρικίνη ελαττώνει την παθολογική ενα-
πόθεση πρωτεϊνών στις αρθρικές επιφάνειες των 
χόνδρων και προστατεύει τις αρθρικές επιφάνειες 
(Rhee et al 2005, Ludwig et al 2012). Επιπλέον ο 
αρθρικός υμένας παρέχει τα θρεπτικά εκείνα συ-
στατικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της 
δραστηριότητας του χονδροκυττάρων και τα οποία 
συμμετέχουν στην απομάκρυνση των υποπροϊό-
ντων του μεταβολισμού των χονδροκυττάρων και 
στην μεταβολική εναλλαγή της διάμεσης ουσίας του 
αρθρικού χόνδρου. Ο φυσιολογικός αρθρικός υμέ-
νας επίσης λειτουργεί ως ημιδιαπερατή μεμβράνη 
που ελέγχει τη μοριακή κυκλοφορία μέσα και έξω 
από το μεσάρθριο διάστημα και διατηρεί τη σύστα-
ση του αρθρικού υγρού. Εκτός από την ινοβλαστι-
κής και την μακροκυτταρικής μορφής λειτουργία 
ο αρθρικός υμένας επίσης περιέχει μεσεγχυματικά 
βλαστικά κύτταρα με πολύ δυναμισμό που είναι 
ικανά να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα της ώριμης 
σειράς των εξής ιστών: χόνδρινου, οστίτη, μυϊκού 
και λιπώδους (Gullo και de Bari, 2013).

Τα χαρακτηριστικά του αρθρικού υμένα 
στην οστεοαρθρίτιδα 

Οι πτυχές της κυτταρικής λειτουργίας των 
κυττάρων του αρθρικού υμένα 

Τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα Β-λεμφοκύτταρα και 
το ζεύγος των σειρών μακροφάγων/μονοκύττα-
ρων αποτελούν τα ανοσοκύτταρα που κυρίως 
ανευρίσκονται επί φλεγμονωδών εξ εργασιών 
οφειλομένων σε οστεοαρθρίτιδα του αρθρικού 
υμένα. Τα Τ-λεμφοκύτταρα που διέπουν τον αρ-
θρικό υμένα κυρίως εκπροσωπούνται από κύττα-
ρα των σειρών CD4+ και CD8+. Η οργάνωση των 
Τ-λεμφοκυττάρων στον αρθρικό υμένα καθίστα-
ται αγγειοκεντρική κυρίως κατά τις αγγειακές πε-
ριοχές προς σχηματισμό όζων ορατών κατά την 
έσω στιβάδα του αρθρικού υμένα (Lambert et al 
2012). Τα Τ-λεμφοκύτταρα εμφανίζονται ενεργο-
ποιημένα in situ κατά τον αρθρικό υμένα κατόπιν 
έκθεσης σε αντιγονικούς παράγοντες, οι οποίοι 
μπορεί να προέρχονται από αυτοσωματικά αντι-
γόνα του ίδιου του χόνδρου. Τα αντισώματα, τα 
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οποία είναι πιθανόν να απελευθερώνονται από τον 
αρθρικό χόνδρο είναι η προσομοιάζουσα προς χι-
τινάση-3 πρωτεΐνη 2 γνωστή και ως YKL-39 και 
τα πεπτίδια κολλαγόνου τύπου ΙΙ (Kim et al 1999). 
Οι ασθενείς που έχουν οστεοαρθρίτιδα επίσης 
φαίνεται ότι εκφράζουν κυτταρική ανοσία έναντι 
πρωτεϊνών που προσομοιάζουν προς πρωτεογλυ-
κάνες. Ο μικρός αριθμός σιτευτικών κυττάρων 
(mast cells), Β-λεμφοκυττάρων, που αποτελούν τα 
κύτταρα-φονείς και δενδριτικών κυττάρων έχουν 
καταγραφεί από πολλούς συγγραφείς. Αντίθετα, 
ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα δεν έχουν ποτέ 
αναφερθεί. Όλες αυτές οι πτυχές των κυτταρικών 
αντιδράσεων έχουν τύχει προσφάτως εκτενούς 
αναφοράς (DeLange-Brokaar et al 2012). 

Διαλυτοί καταβολικοί και φλεγμονώδεις 
διαμεσολαβητές

Πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι μικρο-
κρύσταλλοι, συστατικά του συμπληρώματος, κλά-
σματα της θεμελίου ουσίας και προϊόντα του κυτ-
ταρικού θανάτου και του καταβολισμού μπορούν 
να ενεργοποιήσουν την ενδογενή δια μέσου ανα-
γνωριστικού προτύπου εν είδει Toll υποδοχείς που 
εκφράζονται από μακροφάγα και άλλα κύτταρα 
που υπαλείφουν τον αρθρικό υμένα. Ο συνδέτης 
για τον υποδοχέα αυτόν είναι για την ενεργοποίη-
ση των εξειδικευμένων παραγόντων μεταγραφής, 
ενώ ο πυρηνικός παράγοντας κΒ (NF- κΒ) διαδρα-
ματίζει κεντρικό ρόλο στην συνολική εξεργασία. Η 
ενεργοποίηση του NF- κΒ οδηγεί στην παραγωγή 
από τα κύτταρα του αρθρικού υμένα των κυτοκι-
νών, χυμοκινών, ROS (ελεύθερες ρίζες οξυγόνου) 
και MMPs (μεταλλοπρωτεασών) που είναι δυνατό 
να προκαλέσουν τοπική ιστική βλάβη, επιστράτευση 
και ενεργοποίηση ανοσοκυττάρων (μακροφάγων, 
λεμφοκυττάρων, κοκκιοκυττάρων) αλλά επίσης και 
παραγόντων που καθοδηγούν την οστεοφύτωση 
δηλαδή σχηματισμό οστεοφύτων και την αγγειο-
γένεση. Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν τεκμηριωθεί 
από μια πρόσφατη ανασκόπηση από τους Sokolove 
και Lepus (Sokolove και Lepus, 2013)

Ένα μεγάλο φάσμα κυτοκινών, χυμοκινών, ROS, 
λιπιδικών μεσολαβητών, συστατικών των μεταβο-
λικών οδών που εξυπηρετούν και από το συμπλή-
ρωμα και από MMPs, εκκρίνεται από ενεργοποι-
ημένα κύτταρα του αρθρικού υμένα και βρέθηκε 
ότι αυξάνουν στο αρθρικό υγρό ασθενών με ΟΑ 
(Goldring et al 2011, Kosinska et al 2013, Ritter 

et al 2013). Οι κυτοκίνες όπως η ιντερλευκίνη 
1β (IL-1β), ο παράγοντας νέκρωσης - α (TNF-α) 
και η ιντερλευκίνη-6 (IL-6) έχουν σε μεγάλο βαθ-
μό διερευνηθεί και παρουσιασθεί ως πρωτεύου-
σες κυτοκίνες στην παθογένεια της ΟΑ (Mc Nulty 
et al 2013). Παρόλα αυτά, αυτή η συνθήκη έχει 
αμφισβητηθεί από τότε που δοκιμάστηκε με ανα-
στολείς της IL-1 και του TNF- α και απέτυχαν στο 
να καταδείξουν σημαντική αποτελεσματικότητα 
(Chevalier et al 2005, Magnano et al 2997). Ιδι-
αίτερη προσοχή έχει αποδοθεί έτσι στην έκφραση 
και στη δραστηριότητα των κυτοκινών που εμπλέ-
κονται στη βιολογική συμπεριφορά των λεμφο-
κυττάρων σε αρθρικό υμένα πασχόντων από ΟΑ. 
Η IL-15 ήταν σταθερά ανιχνεύσιμη και σε αυξημέ-
να επίπεδα στον ορό των πασχόντων από πρώιμα 
στάδια ΟΑ σε σχέση με εκείνα ασθενών τελικών 
σταδίων που υποβλήθηκαν σε TKR (Scanzello et 
al 2009). Τα επίπεδα IL-15 που ανιχνεύθηκαν σε 
μια πρωτεϊνική προσέγγιση σχετίσθηκε με την πα-
ρουσία και επιδείνωση της ΟΑ (Gonzalez-Alvaro 
et al 2011). Η IL-15 μπορεί να προαγάγει την πα-
ραγωγή MMPs και επιστράτευση ή επιβίωση των 
Τ-λεμφοκυττάρων CD8+ εντός ΟΑ αρθρώσεων. 
Μια άλλη προφλεγμονώδης κυτοκίνη, η IL-17 
επάγει τους οστεοαρθριτικούς ινοβλάστες και τα 
χονδροκύτταρα προς παραγωγή προαγγειογενε-
τικών παραγόντων περιλαμβανομένων του VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor) (Honorati 
et al 2002) καθώς και χυμοκινών, όπως είναι η 
IL-8 και η ρυθμιζόμενη από την αύξηση α πρω-
τεΐνη GRO-α) (Honorati et al 2007). Οι χυμοκίνες 
που επίσης εκφράζονται στους αρθρικούς ιστούς 
ασθενών με ΟΑ. Ο οστεοαρθριτικός αρθρικός υμέ-
νας επίσης αποτελεί πηγή αδιποκινών και νευρο-
πεπτιδίων, τα οποία μπορεί αμέσως ή εμμέσως να 
εμπλέκονται στην αποδόμηση και στην φλεγμονή 
του αρθρικού υμένα (De Boer et al 2012). Μεταξύ 
των αδιποκινών που έχουν με πιο μεγάλη πληρό-
τητα διερευνηθεί η αδιπονεκτίνη, η βισφατίνη και 
η λεπτίνη φαίνεται ότι είναι οι πιο ενεργείς. Προ-
σφάτως, έχουν διαπιστωθεί στατιστικά σημαντικές 
θετικές συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων ρεζιτί-
νης του ορού και της ιστολογικής βαρύτητας της 
φλεγμονής του αρθρικού υμένα, υποδηλώνοντας 
ότι η αδιποκίνη μπορεί να προκαλέσει τροποποίη-
ση της υμενίτιδας (De Boer et al 2012). Η λεπτίνη 
του πλάσματος συσχετίστηκε με τη βαρύτητα της 
ΟΑ του γόνατος με βάση τα ακτινολογικά κριτή-
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ρια του Ahlback (Staikos et al 2013). Η χρόνια 
υμενίτιδα συσχετίζεται με τις εξεσημασμένες αλ-
λοιώσεις της αισθητικής νεύρωσης, τη βιοσύνθεση 
και την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών και νευ-
ροτροφικών παραγόντων (Takeshita et al 2012). 
Επιπροσθέτως, στο ρόλο που διαδραματίζουν στην 
εξυπηρέτηση του άλγους, τα νευροπεπτίδια αυτά 
εμπλέκονται στην αγγειοδιαστολή στη διατήρηση 
φλεγμονωδών εξεργασιών (διαμέσου της ενερ-
γοποίησης φλεγμονωδών διηθητικών κυττάρων 
και διά της παραγωγής προφλεγμονωδών κυτοκι-
νών), τον σχηματισμό οστεοβλαστών και την ενερ-
γοποίηση της παραγωγής συνοβιακών κυττάρων. 
Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ουσία P και 
στον νευρικό αυξητικό παράγοντα (Nerve Growth 
Factor - NGF). Η ουσία P προάγει την αναπαρα-
γωγή συνοβιοκυττάρων και διαμέσου αυτών την 
παραγωγή προσταγλανδίνης Ε2 (PGE2) και κολλα-
γενάσης. Ο νευρικός αυξητικός παράγοντας (NGF) 
μπορεί επίσης να διεγείρει προς πολλαπλασιασμό 
τα συνοβιοκύτταρα.

Οι αγγειογενετικές πτυχές της 
δραστηριότητας του αρθρικού υμένα 

 Ως αγγειογένεση ορίζεται ο σχηματισμός 
νεόπλαστων τριχοειδών από προϋπάρχοντα αιμο-
φόρα αγγεία. Η αντίδραση αυτή έχει συσχετισθεί 
με τις φλεγμονώδεις νόσους στο σύνολό τους. Τα 
φλεγμονώδη κύτταρα παράγουν προαγγειογενε-
τικούς παράγοντες και προάγουν το σχηματισμό 
και την εισβολή νεόπλαστων αιμοφόρων αγγείων, 
εξεργασία που ευνοεί τη διήθηση μιας περιοχής με 
φλεγμονώδη κύτταρα (Bonnet και Walsh 2005). 
Κατά τη επιδείνωση της ΟΑ, η νεοαγγειογένεση 
ευθύνεται για τη διατήρηση περισσότερο και όχι 
για την έναρξη της φλεγμονώδους εξεργασίας. 

 Η νεοαγγειογένεση αποτελεί προϊόν μιας 
αλληλουχίας γεγονότων. Οι αγγειογενετικοί παρά-
γοντες, οι οποίοι παράγονται από τους διάφορους 
τύπους κυττάρων του αρθρικού υμένα ενεργούν 
επιτόπια μέσω ενδοθηλιακών κυττάρων, τα οποία 
με τη σειρά τους απελευθερώνουν πρωτεολυτικά 
ένζυμα. Αυτά τα ένζυμα αποδομούν τη βασική μεμ-
βράνη του ενδοθηλίου και της περιοδικής εξωκυτ-
τάριου θεμελίου ουσίας. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
κατόπιν πολλαπλασιάζονται και μεταναστεύουν 
στο διάμεσο ιστικό χώρο προς σχηματισμό «πρω-
τογενών οφθαλμών». Ο σχηματισμός αυλού μετά 
σε αυτούς τους «οφθαλμούς» οδηγεί στο σχημα-

τισμό τριχοειδών αγγείων που ακολουθούνται με 
τη σειρά τους από το σχηματισμό νέας θεμελίου 
μεμβράνης και τελικώς τριχοειδών αιμοφόρων αγ-
γείων. 

Λήψη μαθημάτων από την ιστολογία 

Στην οστεοαρθρίτιδα η βασική μεμβράνη υπό-
κειται σε πολλαπλές οργανικές, μεταβολικές και 
λειτουργικές αλλοιώσεις που είναι δυνατόν να 
διερευνηθούν απεικονιστικά, με τη βοήθεια βιοχη-
μικών υποδοχέων, μακροσκοπικά ή μικροσκοπικά. 
Μια τυποποιημένη μακροσκοπική ταξινόμηση που 
βασίζεται μερικώς στην αγγείωση της θεμελίου 
ουσίας που τέθηκε από τους Ayral και συν (Ayral 
et al 1996), για την αρθροσκοπική αξιολόγηση της 
βασικής μεμβράνης. Αυτό το σύστημα βαθμολόγη-
σης διακρίνει τρεις διαφορετικούς βαθμούς: φυ-
σιολογική βασική μεμβράνη, αντιδραστική βασική 
μεμβράνη και φλεγμαίνουσα βασική μεμβράνη (πί-
νακας 1). 

Πίνακας 1

Φυσιολογικός αρθρικός υμένας 0

Λίγες ακτινοδιαπερατές λεπτές λάχνες με 
λεπτό αγγειακό δίκτυο

 

Παραγωγή ακτινοσκιερών λαχνών  

Αντιδραστικός αρθρικός υμένας 0,5

Λάχνες με φυσιολογική μορφολογία 
ελαφρώς παχύτερες τετραγωνισμένες

1

Αγγειακό δίκτυο δεν φαίνεται λόγω 
απώλεια ακτινοδιαπερατότητας

 

Υπεραγγείωση του αρθρικού υμένα ή/και 
υπερτροφικότητα των υπεραιμικών βλαβών
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Εικόνα 2. - Αντιπροσωπευτικά μικροφωτογραφήματα που 
απεικονίζουν τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που παρατη-

ρήθηκαν σε φλεγμονώδη (Ι) σε σύγκριση με τη φυσιολογική/
αντιδραστική περιοχή (N/R) επί ΟΑ.

Η εικόνα 2 δείχνει αντιπροσωπευτικά μικρο-
φωτογραφήματα που απεικονίζουν τις ιστοπα-
θολογικές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν σε 
φλεγμονώδη (Ι) σε σύγκριση με τη φυσιολογική/
αντιδραστική περιοχή (N/R) επί ΟΑ. Οι ιστολογι-
κές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στον αρθρικό 
υμένα επί οστεοαρθρίτιδας γενικώς περιλαμβάνει 
ένα εύρος διαταραχών που είναι καταδεικτικό μιας 
φλεγμονώδους υμενίτιδας, όπως είναι η υπερπλα-
σία των ορίων του αρθρικού υμένα η διήθηση με 
φλεγμονώδη κύτταρα κυρίως μακροφάγα και Τ - 
λεμφοκύτταρα και μία αύξηση της αγγείωσης και 
της ίνωσης. Η ιστολογική βαρύτητα της υμενίτιδας 
στην οστεοαρθρίτιδα είναι χαμηλού βαθμού σε 
σχέση προς την υψηλού βαθμού που παρατηρεί-
ται επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας, είναι πιο εκτε-
ταμένη σε σχέση με εκείνη και με την εξεργασία 
να προσεγγίζει τις χόνδρινες ή τις μυστικές βλάβες 
(Krenn et al 2005, Presser et al 2008, Slansky et 
al 2010). Έχει διερευνηθεί η πυκνότητα των αιμο-
φόρων αγγείων στη σχέση N/R και βιοψίες που 
διενεργήθηκαν στη ζώνη Ι με αντισώματα έναντι 
του παράγοντα von Willebrandt. Η ανάλυση έδειξε 
ότι τα αιμοφόρα αγγεία επί ΟΑ κατανέμονταν σε 
όλο το πάχος του αρθρικού υμένα χωρίς να είναι 

επικρατέστερη στα αφοριστικά κύτταρα. Η αγγει-
ακή πυκνότητα και το μέγεθος των αγγείων ήταν 
μεγαλύτερη στην περιοχή Ι σε σχέση με εκείνα των 
βιοψιών στη ζώνη N/R. Μια ειδική χρώση για την 
ανίχνευση του VEGF κατέστησε δυνατή την παρα-
τήρησή του στα περιαγγειακά και τα υποαφοριστι-
κά κύτταρα τόσο στις βιοψίες από περιοχές N/R, 
όσο και Ι. Μια έντονα θετική χρώση παρατηρήθηκε 
για την αφοριστική στοιβάδα των περιοχών Ι αλλά 
όχι σε βιοψίες των περιοχών N/R, καταδεικνύοντας 
ότι και τα αφοριστικά κύτταρα αποτελούν κρίσι-
μους πρωταγωνιστές στην εξεργασία της αγγειο-
γένεσης επί ΟΑ. 

Οι Kennedy και συν διερεύνησαν τη σταθερό-
τητα των αιμοφόρων αγγείων σε συνοβιακό ιστό 
από ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα 
και ΟΑ με τη βοήθεια α-ακτίνης των λείων μυϊκών 
ινών, έναν περικυτταρικό δείκτη, καταδεικνύοντας 
την ωριμότητα των αιμοφόρων αγγείων (Kennedy 
et al 2010). Οι ιστολογικές τομές που έγιναν σε 
υλικό από ασθενείς με φλεγμονώδη αρθροπάθεια 
κατέδειξαν ένα μίγμα αώρων αγγείων, αγγείων 
που περιλαμβάνουν περικύτταρα και σταθερά αγ-
γεία, που έδειχναν στενή σχέση με ενδοθηλιακά 
κύτταρα και περικύτταρα. Επί οστεοαρθριτικού 
ιστού, όλα τα αγγεία εμφανίζουν πρόσκτηση πε-
ρικυττάρων και με τον τρόπο αυτό είναι ικανά να 
εμφανίζουν τέλεια ωρίμανση και σταθεροποίηση. 
Αυτό το εύρημα εξηγεί μερικώς την παράταση της 
φλεγμονώδους εξεργασίας στον αρθρικό υμένα. 

Μαθήματα που λαμβάνονται από 
καλλιέργειες κυττάρων

Στον αρθρικό υμένα επί ΟΑ, οι αγγειογενετικοί 
παράγοντες πρωτευόντως απελευθερώνονται από 
μακροφάγα, ενδοθηλιακά κύτταρα και τα συνο-
βιοκύτταρα. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν 
κυρίως αυξητικούς παράγοντες, προφλεγμονώδεις 
κυτοκίνες, χυμοκίνες, εξωκυττάρια θεμέλια πρωτε-
ΐνη, χαμηλή μερική τάση οξυγόνου, πρωτεολυτικά 
αποδομητικά ένζυμα και κυτταρικοί προκλητικοί 
παράγοντες (Szekanecz et al 2010). 

Προσφάτως, έχει αναπτυχθεί μια πρωτότυπη 
μεθοδολογία που συγκρίνει τη φλεγμονή και την 
αγγειογενετική εξεργασία στον αρθρικό υμένα με 
τους διάφορους βαθμούς υμενίτιδας. Χρησιμοποι-
είται το μακροσκοπικό σκορ του Ayral προς επιλο-
γή, στον ίδιο ΟΑ υμένα, βιοψίες που προέρχονται 



41- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 31, Τεύχος 1 - 2018

από τις περιοχές N/R σε σχέση με την περιοχή Ι 
(Lambert et al 2012). Τα συνοβιακά κύτταρα που 
απομονώθηκαν και καλλιεργήθηκαν χωριστά και 
συγκρίθηκε η βιοσύνθεση προφλεγμονωδών κυ-
τοκινών από συνοβιακά κύτταρα από τις περιοχές 
N/R και Ι. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, τα κύτταρα 
από την περιοχή Ι παρήγαγαν μεγαλύτερες ποσό-
τητες IL-6, IL-8 και VEGF, αλλά λιγότερη θρομβο-
σποντίνη (TSP-1), που είναι ένας αγγειογενετικός 
παράγοντας, από όση παρήγαγαν τα κύτταρα από 
τις περιοχές N/R. Επιπροσθέτως, τα επίπεδα VEGF 
σχετίζονται ισχυρά με τα επίπεδα IL-6 και IL-8, 
επιβεβαιώνοντας το συσχετισμό μεταξύ φλεγμο-
νής και αγγειογένεσης στην οστεοαρθρίτιδα. Μια 
στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση απο-
κτήθηκε διαμέσου της σύγκρισης επιπέδων και 
των προφλεγμονωδών παραγόντων IL-6 και IL-8. 
Αυτά τα γεγονότα υποδηλώνουν μία εκτροπή της 
ισορροπίας των αγγειογενετικών παραγόντων σε 
όφελος της ανάπτυξης νέων αιμοφόρων αγγείων. 
Εξετάστηκε επίσης η επίδραση της IL-13 (1ng/
ml) επί της γονιδιακής έκφρασης 5 αγγειογενετι-
κών παραγόντων δηλαδή του VEGF, του βασικού 
ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα (bFGF), του 
NGF, της αγγειοποιητίνης-1 (Ang-1), της MMP-2 
και τριών αντιαγγειοκινητικών παραγόντων - του 
αγγειακού ενδοθηλιακού αναστολέα της αύξησης 
(VEGI), της TSP-1 και της TSP-2. Μετά επώαση 
24h, η IL-1β προήγαγε την ευοδωτική γονιδιακή 
έκφραση της αγγειογένεσης και κατέστειλε ισχυ-
ρώς την αντιαγγειογενετική γονιδιακή έκφραση. 
Αναφορικά προς την αγγειογένεση, ο VEGF είναι 
από απόψεως σπουδαιότητας ο πιο σημαντικός. Ο 
VEGF επάγει τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλι-
ακών κυττάρων, τη μετανάστευσή τους και διεγεί-
ρει την αγγειογένεση (Gao et al 2013). Η εντοπι-
σμένη υποξεία είναι το πρωτεύον χαρακτηριστικό 
του φλεγμονώδους ιστού που επίσης διεγείρει την 
αγγειογένεση στον αρθρικό υμένα. Η υποξεία διε-
γείρει την έκφραση των επαγόμενων από αυτή αυ-
ξητικών παραγόντων HIF-1α και HIF-2α, οι οποί-
οι δρουν κύρια διαμέσου της υπερρύθμισης του 
VEGF. Η απευθείας σύνδεση μεταξύ της συνάθροι-
σης των HIF-α και της υπερέκφρασης του VEGF και 
ο σημαντικός ρόλος των μεταβολικών οδών του 
στην αρθρίτιδα, υποδηλώνουν τον κεντρικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι HIF-α στην παθογένεια της 
οστεοαρθρίτιδας (Giatromanolaki et al 2003). Μια 
σημαντική κυτταροπλασματική και πυρηνική υπε-

ρέκφραση των HIF-1α και HIF-2α παρατηρήθηκε 
στα αφοριστικά και τα διαστρωματικά κύτταρα του 
αρθρικού υμένα επί ΟΑ σε σχέση προς το φυσιο-
λογικό. Η υπερέκφραση του HIF-α σχετίσθηκε με 
υψηλή πυκνότητα μικροαγγείων, με αύξηση της 
έκφρασης του αιμοπεταλιακού ενδοθηλιακού αυ-
ξητικού παράγοντα (PD-ECGF) και υψηλά επίπεδα 
VEGF/κινάσης και αυξάνει το πεδίο ενεργοποίησής 
της, υποδηλώνοντας τη στενή συσχέτιση μεταξύ 
του HIF-α και της αγγειογένεσης στην οστεοαρ-
θρίτιδα (Giatromanolaki et al 2003).

Όπως παρατηρήθηκε με την υποξεία και τους 
HIF, άλλοι αγγειογενετικοί διαμεσολαβητές περι-
λαμβανομένων του ηπατοκυτταρικού αυξητικού 
παράγοντα (HGF), προσταγλανδινών και NO επί-
σης δρουν διαμέσου της διέγερσης της βιοσύνθε-
σης του VEGF κατά τη νεοαγγειογένεση (Lin et al 
2012). Η αλληλεπίδραση μεταξύ του VEGF και της 
αγγειοποιητίνης-1 (Ang-1/Tie 2) είναι αποφασιστι-
κής σημασίας για τη σταθεροποίηση των νεόπλα-
στων αιμοφόρων αγγείων (Szekanecz και Koch 
2008 και 2008b) 

Μερικές χυμοκίνες και υποδοχείς χυμοκινών 
έχουν επίσης ενοχοποιηθεί στην φλεγμονή του 
αρθρικού υμένα και την αγγειογένεση (Szekanecz 
και Koch 2008a). Οι περισσότερες CXC χυμοκί-
νες περιέχουν την αλληλουχία Glu-Leu-Arg (ELR) 
αμινοξέων διεγείρουν τη νεοαγγειογένεση ενώ οι 
χυμοκίνες που στερούνται αυτής της αλληλουχίας 
καταστέλλουν τη νεοαγγειογένεση. Μεταξύ των 
ELR+ χυμοκινών, μπορούμε να μνημονεύσουμε την 
IL-8/ CXC 8 ή την ενεργοποιητική πρωτεΐνη του 
συνδετικού ιστού ΙΙΙ (CTAP-III/ CXCL 6) αγγείων 
(Szekanecz και Koch 2001). Ο πιο σημαντικός εν-
δοθηλιακός υποδοχέας για την ELR+ αγγειογενε-
τική CXC χυμοκίνη εκπροσωπείται από τον CXCR2. 

Οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες μπορεί επίσης 
να επαγάγουν απευθείας τη νεοαγγείωση ή μπορεί 
να δρουν διά της ενεργοποίησης της παραγωγής 
VEGF. Μεταξύ αυτών των κυτοκινών, ο TNF-α, η 
IL-1, η IL-6, η IL-15, η IL-17, h IL-18, η ογκοστα-
τίνη Μ, ο ανασταλτικός παράγοντας της μετανά-
στευσης των μακροφάγων (MIF), των κοκκιοκυτ-
τάρων (G-CSF), παράγοντες της συνάθροισης των 
κοκκιοκυττάρων/μακροφάγων προς σχηματισμό 
αποικιών (GΜ-CSF) εμπλέκονται στην αγγειογένε-
ση, καθώς και στην υμενίτιδα της ΟΑ (Vergunst et 
al 2005, De Lange - Brokaar et al 2012). 
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Τα μαθήματα που λαμβάνονται από 
πειράματα επί ζώων

Η ενδοαρθρική γονιδιακή μεταφορά της TSP-1 
σε επίμυες Wistar με ΟΑ που επάχθηκε από διατο-
μή του ACL ελαττώνει την πυκνότητα των αγγείων 
και τη διήθηση από μακροφάγα στον αρθρικό υμέ-
να και ελαττώνει τη μακροσκοπική και την ιστο-
λογική βλάβη του χόνδρου (Hsieh et al 2010). Εκ 
παραλλήλου, τα επίπεδα IL-1β σε εκχυλίσματα συ-
νοβιακού ιστού ενώ ο μετατρεπτικός αυξητικός πα-
ράγοντας-β (TGF-β) αυξάνει υποδηλώνοντας έτσι 
την εμπλοκή αυτών των παραγόντων στην επίδρα-
ση της TSP-1. Συνολικά αυτά τα δεδομένα υποδει-
κνύουν ότι η τοπική υπερέκφραση ενός αντιαγγει-
ογενετικού παράγοντα καταστέλλει τη φλεγμονή 
του αρθρικού υμένα, το σχηματισμό οστεοφύτων 
και την αποδόμηση του αρθρικού χόνδρου. Αυτά 
υπογραμμίζουν τον αποφασιστικό ρόλο που δια-
δραματίζει η αγγειογένεση στην παθογένεια της 
οστεοαρθρίτιδας και ότι η στοχοποίησή της θα 
μπορούσε να αποτελεί χρήσιμη στρατηγική για τον 
έλεγχο της επιδείνωσης της νόσου. 

Η ουσία PPI-2458, αποτελεί έναν αντιαγγειο-
γενετικό παράγοντα ανάλογο της φουμαγιλίνης, 
ελαττώνει την ένταση της υμενίτιδας, της βλάβης 
του οστού και του αρθρικού χόνδρου σε πειρα-
ματικά μοντέλα επί ζώων (Bainbridge et al 2007, 
Lazarus et al 2003). Αυτή ασκεί την επίδρασή της 
διά της αναστολής της αμινοπεπτιδάσης της μεθιο-
νίνης τύπου 2 (MetAp-2), προκαλώντας τον πολλα-
πλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων στην όψι-
μη φάση GI του κυτταρικού κύκλου, αναστέλλοντας 
τον πολλαπλασιασμό και την αγγειογένεση χωρίς 
να επηρεάζουν την απελευθέρωση των φλεγμονω-
δών κυτοκινών (Griffith et al 1997). Στην ΟΑ που 
επάγεται από διατομή μηνίσκου επί επίμυων Lewis, 
η PPI-2458 προκάλεσε περιορισμό της υμενικής 
και οστεοχόνδρινης αγγειογένεσης, της υμενικής 
φλεγμονής της βλάβης του αρθρικού χόνδρου, του 
μεγέθους των οστεοφύτων και της συμπεριφοράς 
τους έναντι του άλγους όπως αξιολογήθηκε από την 
παρατήρηση της ασυμμετρίας έναντι της φόρτισης 
(Ashraf et al 2011). Αυτό επίσης υποδηλώνει ότι 
η επίδρασή της αγγειογένεσης στη διατήρηση της 
φλεγμονής είναι ανεξάρτητη από τις φλεγμονώδεις 
κυτοκίνες. Η παρατήρηση αυτή και πάλι υποδεικνύ-
ει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η αγγειογέ-
νεση στην υμενίτιδα της ΟΑ, στις οργανικές βλάβες 

και στο άλγος. Η αναστολή της αγγειογένεσης έτσι 
παρέχει μια δυνητική στρατηγική νεωτερικής θερα-
πευτικής αντιμετώπισης της ΟΑ. 

Μαθήματα που λαμβάνονται από τα 
ευρήματα της υπερηχογραφίας Doppler

Προσφάτως, οι Gok και συν διερεύνησαν τη 
σχέση μεταξύ των υπερηχογραφικών ευρημάτων 
και των τροποποιητών της αγγειογένεσης σε 13 
ασθενείς με νόσο Behçet, σε 15 ασθενείς με σπον-
δυλαρθροπάθεια, σε 21 ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και 15 ασθενείς με ΟΑ (Gok et al 2013). 
Η αγγειοστατίνη του αρθρικού υγρού και τα επί-
πεδα της bFGF ήταν στατιστικά σημαντικότερα σε 
ασθενείς με φλεγμονώδη αρθροπάθεια από ότι επί 
ΟΑ, ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά για τα επίπεδα αγγειοποιητίνης, ενδοστατίνης 
και TSP-1. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι δείκτες της 
αγγειογενετικής εξεργασίας δεν φάνηκε να έχουν 
τη χρησιμότητα για τη διάκριση μεταξύ των διαφό-
ρων τύπων φλεγμονώδους αρθροπάθειας. Η βαθ-
μονόμηση της υπερτροφίας του αρθρικού υμένα 
σχετίστηκαν θετικά με την αγγειοστατίνη και την 
bFGF και αρνητικά με την TSP-1. Δεν ανευρέθη-
κε συσχέτιση μεταξύ των υπερηχογραφικών κατά 
Doppler σκορ και τις δράσης των τροποποιητών. 
Αυτό πιθανότατα οφείλεται στα μικρά δείγματα που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή. Πράγματι, 
στην ΟΑ του γόνατος ένα ισχυρό υπερηχογραφικό 
εύρημα Doppler είναι δύσκολο να ανιχνευθεί και 
έχει αναφερθεί ότι το ανάλογο σήμα μπορούσε να 
ανευρεθεί ενδοαρθρικώς στο 20% του συνόλου 
των αρθριτίδων (Rienne et al 2010). 

Έχουν αντιαγγειογενετικό χαρακτήρα 
οι σημερινές θεραπευτικές μέθοδοι 
αντιμετώπισης της ΟΑ;

Είναι σαφές ότι η αντιαγγειογενετική εξεργασία 
αποτελεί κομβική διεργασία στην φλεγμονή του 
αρθρικού υμένα και ότι η ένταση της φλεγμονώ-
δους εξεργασίας σχετίζεται προς τη δραστηριότη-
τα της νόσου. Έτσι, η στοχοποίηση της φλεγμονής 
του αρθρικού υμένα αποτελεί σκοπό της τρέχου-
σας φαρμακολογικής και μη φαρμακολογικής θε-
ραπείας. Οι πιο συχνά συνιστώμενοι και χρησιμο-
ποιούμενοι φαρμακολογικοί παράγοντες είναι η 
ακεταμινοφαίνη, τα μη στεροειδικά αντιφλεγμονώ-
δη (NSAIDs), η γλυκοζαμίνη, η θειϊκή χονδροϊτίνη/
HCl, μη σαπωνοποιημένοι εστέρες του αβοκάντο/



43- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 31, Τεύχος 1 - 2018

σόγιας και η διασερίνη (Zhang et al 2007, 2008, 
2010, Hochberg et al 2012). Το υαλουρονικό οξύ 
και τα γλυκοκοερτικοειδή έχουν ένδειξη και ως 
ενδοαρθρική μορφή θεραπείας. Με την εξαίρεση 
της ακεταμινοφαίνης, όλοι οι προαναφερθέντες 
παράγοντες φαίνεται ότι ελαττώνουν την παραγω-
γή προφλεγμονωδών και καταβολικών διαμεσο-
λαβητών (κυτοκίνες, προστανοειδή, MMPs ή ROS) 
από τα αρθρικά κύτταρα. Αυτά τα δεδομένα έχουν 
τεκμηριωθεί επαρκώς σε κάποιες πρόσφατες μελέ-
τες (Henrotin et al 2010,, 2011, 2012). Εκ τούτου, 
ανασκοπούνται η δυνητικές αντιαγγειογενετικές 
ιδιότητες αυτών των ουσιών. 

Μη στεροειδικά αντιφλεγμονώδη (NSAIDs)

Τα NSAIDs είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμε-
να φάρμακα για την περιστολή της φλεγμονώδους 
εξεργασίας και του άλγους. Παρόλα αυτά, η χρησι-
μοποίησή τους περιορίζεται λόγω του ότι επάγουν 
μια σειρά από ανεπιθύμητες δράσεις, πιο συχνά 
από τον γαστρεντερικό σωλήνα. Προσφάτως, έχει 
υποτεθεί ότι οι γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες μπορεί να επάγονται από την επίδραση του-
λάχιστον μερικώς, από το ανασταλτικό αποτέλεσμα 
των NSAIDs επί της παραγωγής πλειοτροφίνης από 
τα διάμεσα επιθηλιακά κύτταρα (Silver et al 2012). 
Η πλειοτροφίνη είναι ένας αυξητικός παράγοντας 
συνδεόμενος με την ηπαρίνη στην αγγειογένεση. 
Η πλειοτροφίνη εκφράζεται στον εμβρυϊκό αλλά 
όχι στον ώριμο αρθρικό χόνδρο υποδηλώνοντας 
έτσι ύπαρξη κάποιου ρόλο στην ανάπτυξη του αρ-
θρικού χόνδρου. Προσφάτως, η πλειοτροφίνη έχει 
απομονωθεί σε ΟΑ χόνδρο και υποχόνδριο οστούν, 
υποδηλώνοντας έτσι μια στενή επανέκφρασή της 
σε παθολογικές συνθήκες. Αυτό το εύρημα επί-
σης αναδεικνύει την πλειοτροφίνη ως έναν πολλά 
υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο προς έλεγχο της 
αγγειογένεσης στην ΟΑ (Kaspiris et al 2013). Τα 
NSAIDs αποτελούν δυνητικό αναστολέα της αύ-
ξησης των ενδοθηλιακών κυττάρων (Kjaer et al 
2010). Τα NSAIDs επίσης θεωρούνται αναστολείς 
της αγγειογένεσης των όγκων ή και του αμφιβλη-
στροειδούς και μάλιστα διαμέσου της αναστολής 
της ισοενζυμικής δραστηριότητας της κυκλοξυγε-
νάσης (Pakneshan et al 2008, Yanni et al 2010). 
Σε άρρενες επίμυες Lewis με ΟΑ γόνατος που επά-
χθηκε με διατομή μηνίσκου, η ινδομεθακίνη ελατ-
τώνει την υμενική αγγειογένεση 35 ημέρες μετά 
την μηνισκική διατομή (Ashraf et al 2011). 

Μη σαπωνοποιημένοι εστέρες Αβοκάντο/
σόγιας

Οι μη σαπωνοποιημένοι εστέρες ASU προέρ-
χονται από τα αντίστοιχα κατάλοιπα των ελαίων 
από αυτά τα φυτά και απαντά συνήθως ως μίγμα 
½. Τα ASU περιέχουν πολλές ενώσεις περιλαμ-
βανομένων λιποδιαλυτών βιταμινών, στερολών, 
αλκοολών τριτεπρενίου και πιθανότατα λιπαρών 
οξέων του φουρανίου. Τα κύρια συστατικά εντού-
τοις είναι οι φυτοστερόλες, η β-σιστερόλη, η κα-
μπτερενόλη και η στιγμοστερόλη. Τα ASU έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για πάνω από 20 
έτη και εμφανίζουν αντιοστεοαρθριτικές ιδιότητες 
(Christensen et al 2008, Henrotin et al 2011). 
Τα ASU έχουν μελετηθεί επί χονδροκυττάρων και 
επέδειξαν ευεργετικά αποτελέσματα επί της ανα-
στολής της αποδόμησης του αρθρικού χόνδρου δι-
αμέσου της προαγωγής της βιοσύνθεσης αγγρεκά-
νης και διαμέσου της ελάττωσης της βιοσύνθεσης 
των καταβολικών διαμεσολαβητών. Μερικές από 
αυτές τις επιδράσεις έχει υποτεθεί ότι είναι δευ-
τερογενείς λόγω της αύξησης της παραγωγής του 
TGF-β από τα χονδροκύτταρα (Boumedienne et al 
1999, Altinel et al 2007). Αντιθέτως, η επίδραση 
των ASU επί των συνοβιακών κυττάρων δεν έχουν 
επαρκώς, δεδομένου του ότι μερικά ευρήματα ακό-
μη υποδεικνύουν ότι τα ASU μπορεί να έχουν αντι-
φλεγμονώδη δράση. Τα ASU προκαλούν ελάττωση 
της γενετικής έκφρασης της IL-1β και του TNFα 
διαμέσου της διεγειρόμενης από την λιποπολυ-
σακχαριδική μιμητική κινάση των μονοκυττάρων/
μακροφάγων (THP-1) (Au et 2007). Αυτή η παρα-
τήρηση είναι πολύ σημαντική επειδή καταδείχθηκε 
ότι τα ASU προκάλεσαν ελάττωση της κυτταρικής 
διήθησης του αρθρικού υμένα σε σκύλους με ΟΑ 
που επάχθηκε με διατομή του ACL (Boileau et al 
2009). Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποστηρί-
ζουν μια δυνητική επίδραση επί της αγγειογένεσης 
του αρθρικού υμένα. Παρόλα αυτά, αυτή η υπόθε-
ση θα πρέπει να διερευνηθεί δεδομένου του ότι μια 
μελέτη κατέδειξε ότι τα ASU προκάλεσαν αναστο-
λή της παραγωγής MMP2 διαμέσου της διέγερσης 
των ινοβλαστών των ούλων (Kurt - Lassere et al 
2001). 

ΔΙΑΣΕΡΕΪΝΗ

Η διασερεΐνη και ο δραστικός μεταβολίτης της η 
ρεΐνη, είναι ένα παράγωγο της ανθρακινόνης που 
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ανατροφοδοτεί την επίδραση της IL-1 σε ενεργο-
ποιημένα ανθρώπινα οστεοαρθριτικά χονδροκύτ-
ταρα με λιποπολυσακχαρίδες (Yaron et al 2003). 
Κατά εκπληκτικό τρόπο, η διασερεΐνη ανέστειλε 
την ενεργοποίηση του NF-κΒ που προηγήθηκε 
από IL-1β, αλλού προκάλεσε αύξηση της πρωτε-
ϊνικής έκφρασης της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2) 
και τη βιοσύνθεση της PGE2 (Pelletier et al 1999, 
Sanchez et al 2003, Alvarez Soria 2008). Η επί-
δραση αυτής της υπερέκφρασης της PGE2 που 
επάγεται από διασερεΐνη χρειάζεται περαιτέρω 
αποσαφήνιση, ιδιαίτερα επί της νεοαγγείωσης των 
αρθρικών ιστών. Η απελευθέρωση PGE2 σε υψη-
λές συγκεντρώσεις στην εστία της φλεγμονώδους 
εξεργασίας θα πρέπει να συμβάλλει στην αγγειο-
γένεση της επαγόμενης από τη φλεγμονή. Παρό-
λα αυτά, η ρεΐνη έχει καταδειχθεί ότι αναστέλλει 
την παραγωγή VEGF από επιθηλιακά κύτταρα της 
ομφαλικής φλέβας (HUVEC), τον πολλαπλασιασμό 
και τη μετανάστευση τόσο σε νορμοξεικές όσο και 
σε υποξεικές συνθήκες (Fernand et al 2011). 

ΘΕΪΚΗ ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ 

Η θειική χονδροϊτίνη (CS) συνιστάται από την 
EULAR και την OARSI ως βραδείας δράσης συ-
μπτωματικό φάρμακο για την αντιμετώπιση της ΟΑ 
του γόνατος και του ισχίου. Σε καλλιέργειες χον-
δροκυττάρων η CS δρα διά του αποκλεισμού της 
πυρηνικής μετάθεσης του NF-κΒ και συνακόλουθα 
της παραγωγής προφλεγμονωδών και προκαταβο-
λικών διαμεσολαβητικών, μιμητικών παραγόντων 
που επάγουν τη συνθετάση του NO (iNOS). Οι αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότητες της CS έχουν καταγραφεί 
σε πολλά πειραματικά μοντέλα επί ζώων. Στα πει-
ράματα αυτά, η θειική χονδροϊτίνη (CS) που χορη-
γήθηκε υπό μορφή μιας προθεραπευτικής αγωγής 
κατέστη ικανή στο να ελαττώσει σημαντικά την υμε-
νίτιδα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην κυτταρική διήθη-
ση και τη βιοσύνθεση προφλεγμονωδών κυτοκινών 
από τα αρθρικά κύτταρα (Omata et al 2000, Cho et 
al 2004). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν πληροφορί-
ες για αγγειακού τύπου αντιδράσεις του αρθρικού 
υμένα μετά θεραπευτική χορήγηση CS.

Με τη βοήθεια μικροτεχνικών μελετήθηκε η επί-
δραση της CS στην έκφραση της γονιδιακής κωδι-
κοποίηση για τους παράγοντες που ευοδώνουν και 
αναστέλλουν την αγγειογένεση. Στην πρώτη ομάδα 
πειραμάτων, συγκρίθηκε η έκφραση του γονιδια-
κού προτύπου των πρωτογενών συνοβιοκυττάρων 

που προέρχονται από τη ζώνη φλεγμονής (I) οστε-
οαρθριτικού αρθρικού υμένα που καλλιεργήθηκαν 
για 7 ημέρες με ή χωρίς κεκαθαρμένη βόεια CS 
(200 ng/ml) και σε μικρή συγκέντρωση γλυκόζης. 
Ταυτοποιήθηκε ένα σύνολο 219 διαφοροποιητι-
κής έκφρασης μεταξύ τους των καταστάσεων (Ι) 
και Ι-CS. Μεταξύ αυτών ταυτοποιήθηκε ένας αριθ-
μός γονιδίων που εμπλέκονται στις εξεργασίες της 
αγγειογένεσης και της μετανάστευσης των κυττά-
ρων. Οι παράγοντες του υπορρυθμίστηκαν από τη 
χορήγηση CS ήταν ο ESM-1 (Endothelial Specific 
Molecule -1), η TME SF (transmembrane -4- L- 
six family -1) η GAS-6 (Growth Assist Specific 
-6). Στη δεύτερη ομάδα πειραμάτων συγκρίθηκε 
η επίδραση της CS αρθρικών κυττάρων κατεργα-
σμένων με IL-1β προερχόμενης από ανθρώπινα 
οστεοαρθριτικά αρθριτικά κύτταρα. Ταυτοποιήθη-
κε ένα σύνολο 3308 γονιδίων διαφοροποιητικά 
της έκφρασης μεταξύ των κυττάρων ελέγχου και 
εκείνων που καλλιεργήθηκαν με IL-1. Το πιο απο-
δοτικό για την αγγειογένεση γονίδιο αποδείχθηκε 
η stanmiocalcin-1 (STC-1). Κατά ενδιαφέροντα 
τρόπο η CS έδειξε τάσεις ελάττωσης αυτού του 
παράγοντα. Με τη βοήθεια της αντίδρασης αλυσί-
δας της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Real 
Time Polymerase Chain Reaction - RT-PCR), που 
αποτελεί πιο ευαίσθητη και πιο στοχευμένη μέθο-
δο, διερευνήθηκε η επίδραση της CS (200ng/ml) 
πάνω στην έκφραση επιλεγμένων ευοδωτικών και 
ανασταλτικών αγγειογενετικών γονιδίων επί αρ-
θρικών κυττάρων του έτυχαν κατεργασίας με IL-
1β επί των VEGF, bFGF, NGF, Ang-1 και MMR2. 
Μετά επίδραση 24 ωρών, η CS αντισταθμίζει την 
ανασταλτική επίδραση της IL-1β επί των VEGI και 
TSP-1. Αυτή η επίδραση επιβεβαιώθηκε στο πρω-
τεϊνικό επίπεδο με ράδιο ανοσολογική ανίχνευση 
(Lambert et al 2012). Η υπερέκφραση της TSP-1 
ως αναστολέα της αγγειογένεσης προκάλεσε ελάτ-
τωση των φλεγμονωδών φαινομένων και ελάττω-
ση της πυκνότητας των νεοπλασιών αιμοφόρων 
αγγείων στον αρθρικό υμένα. Αυτή ελαττώνει τη 
χόνδρινη βλάβη επί αρουραίων με οστεοαρθρίτιδα 
που επάχθηκε με διατομή του πρόσθιου χιαστού 
(Hsich et al 2010).

Προσφάτως οι Calamia και συνεργάτες μελέτη-
σαν την εκκριτικότητα ανθρώπινων αρθρικών χον-
δροκυττάρων κατεργασμένων με IL-1β με ή χωρίς 
CS, κατά τη διάρκεια ποσοτικής μελέτης βιοσύνθε-
σης πρωτεϊνών. Οι ανωτέρω συγγραφείς τακτοποί-
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ησαν 75 διαφορετικές πρωτεΐνες το εκκριτικό υλικό 
των ανθρώπινων αρθρικών χονδροκυττάρων. Από 
αυτές τις πρωτεΐνες, οι 18 τροποποιήθηκαν με τη 
βόεια CS (200ng/ml) με στατιστική σημαντικότητα 
(6 αύξησης και 12 ελάττωσης). Μεταξύ αυτών των 
πρωτεϊνών, η TSP-1 που αποτελεί έναν αναστολέα 
της αγγειογένεσης, εμφάνιση έντονη αύξηση στις 
επιδράσεις της CS (Calamia et al 2012). Η αντι-
αγγειογενετική δράση της CS επιβεβαιώθηκε από 
την ελάττωση της λακταντσχερίνης, που είναι μία 
πρωτεΐνη που προάγει την εξαρτώμενη από τον 
VEGF αγγειογένεση και την επαγόμενη από MMP, 
που αποτελεί μέταλλο πρωτεϊνικό παράγοντα που 
επάγει την εισβολή νεόπλαστων αιμοφόρων αγγεί-
ων στους ιστούς. 

Υαλουρονικό οξύ 

Αρκετές μελέτες που υπογραμμίζουν την εμπλο-
κή του υαλουρονικού οξέος (HA) στον πολλαπλα-
σιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων, την κυτταρι-
κή μετανάστευση και το σχηματισμό νεόπλαστων 
αιμοφόρων αγγείων (Gui et al 2009, Maton -Nasri 
et al 2009). Ο μηχανισμός της επαγόμενης από οξύ 
αγγειογένεσης εμπλέκει τον υποδοχέα του υαλου-
ρονικού οξέος για την κινητικότητα που επάγεται 
από αυτόν και τον υποδοχέα 1 του TGF-β (TGFBRI) 
(Park et al 2012). Έχει καταδειχθεί ότι τα επίπεδα 
του υαλουρονικού οξέος του πλάσματος σχετίζο-
νται με σημαντική ενίσχυση της παράπλευρης στε-
φανιαίας κυκλοφορίας, υποδηλώνοντας έτσι ότι το 
κυκλοφορούμε με υαλουρονικό οξύ θα μπορούσε 
να παραγάγει την αγγειογένεση (Xi et al 2010). 
Αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί μαζί με την πρό-
σφατη ανακάλυψη ότι η αποδόμηση του υαλουρο-
νικού οξέος παράγει μικρούς ολιγοσακχαρίτες που 
είναι ικανοί να προάγουν την παραγωγή προφλεγ-
μονωδών (IL-1, TNF-α) και οδοντικών κυτοκινών 
της αγγειογένεσης (IL-18) από συνοδικούς ινο-
βλάστες (RASF) που ελήφθησαν από μυοειδή που 
έφεραν επαγόμενη από κολλαγόνο οστεοαρθρίτι-
δα (CIA) (Campo et al 2012a και 2012b), αυτή η 
επίδραση διαμεσολαβείται τόσο από τον CD44 και 
τον TLR-4 (toll like receptor - 4). Η διέγερση του 
CD44 και του TLR-4 με τη σειρά της ενεργοποιεί 
τον NF-κB που επάγει την βιοσύνθεση αυτών των 
κυτοκινών. Αντίστροφα, το υψηλού μοριακού βά-
ρους υαλουρονικό οξύ ελαττώνει την χόνδρινη έκ-
φραση των TLR-2 και TLR-4 στο ίδιο πρότυπο πει-
ραματικής οστεοαρθρίτιδας (Campo et al 2011). 

Νέες προοπτικές 
Υπάρχουν συσσωρευμένες ενδείξεις σύνδεσμο 

COX-2, που είναι ένα ένζυμο που εμπλέκεται στην 
εξεργασία της φλεγμονής και της αρθρίτιδας, με 
την αγγειογενετική εξεργασία, υποδηλώνοντας 
έτσι ότι τα φάρμακα που αναστέλλουν την COX-2 
και τη σηματοδότηση τη σχετιζόμενη με τα προ-
στανοειδή καταρρακτωδών αντιδράσεων θα μπο-
ρούσαν να έχουν επίδραση ως αντιαγγειογενετικοί 
παράγοντες. Οι σοβαρές ενέργειες που συνδέονται 
με τη χρήση των NSAIDs και οι επιλεκτικοί ανα-
στολείς της COX-2 (COXIBs) έχουν περιορισμένη 
δράση έναντι χρόνιων νόσων όπως είναι η οστε-
οαρθρίτιδα. Η τρέχουσα εστίαση έτσι γίνεται στην 
ανάπτυξη μιας νέας γενιάς NSAIDs που στοχεύουν 
στους ρυθμιστές της βιοσύνθεσης των COX, όπως 
είναι οι υποδοχείς προστανοειδών (EP, TP, IP) και 
η πιθανή αξιοποίηση αρκετών υποδοχέων ενερ-
γοποιημένων από την παραγωγή περοξυσωμάτων 
(PRARs) (Salvado eta 2012). Οι PRARs μπορούν να 
συνδέονται και να ενεργοποιούνται από μία πλει-
άδα προστανοειδών. Ο PRARα καλώς αποσαφήνι-
σης μένω Βόλο επί της παραγωγής ενδοθηλιακών 
κυττάρων, δείχνοντας ανασταλτικοί του πολλαπλα-
σιασμού και των αντιστρατευομένων την αγγειογέ-
νεση ιδιοτήτων σε μία πλειάδα πειραματικών μελε-
τών in vivo και in vitro. Πρόσφατες ανασκοπήσεις 
επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι δύο συνθετική 
οδός του PRARγ μπορεί να αποτελέσει ένα δυνη-
τικό θεραπευτικό στόχο για την αντιμετώπιση του 
πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων, στα 
οποία η υπερβολική αγγειογένεση αποτελεί κύριο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα (Merenberg-Gutierrez 
et al 2012, Amazzalorso et al 2013).

Μερικές, νεωστί ανακαλυφθείσες φυσικώς απα-
ντώσες, ενώσεις που μελετήθηκαν για την αντιο-
γκογενετική τους δράση, θα μπορούσαν να έχουν 
αντιαγγειογενετική επίδραση και να συμβάλλουν 
στον περιορισμό της ιστικής νεοαγγειογένεσης σε 
οστεοαρθριτικές αρθρώσεις.

Μεταξύ αυτών, η κουρκουμίνη και η ρεσβερα-
τρόλη δείχνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες δράσεις 
λόγω του ότι έχει αποδειχθεί ότι έχουν επίδρα-
ση επί του αρθρικού υμένα και επί των αρθρικών 
χονδροκυττάρων (Shakibai et al 2007, Lee et al 
2009, Henrotin et al 2013). Η κουρκουμίνη και η 
ρεσβερατρόλη αναστέλλουν την ενεργοποίηση του 
NF-κΒ και τη συνακόλουθη έκφραση των παγω-
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μένων από αυτόν φλεγμονωδών και προ αγγείο 
γενετικών γονιδίων που μιμούνται την COX-2, την 
IL-8 και τον VEGF (Csaki et al 2009). Άλλα φυ-
σικώς απαντώντα στεροειδή με αποδεδειγμένη 
αντιαγγειογενετική δράση επί σειρών καρκινικών 
κυττάρων θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν. 
Από αυτές, δύο απαιτούν ιδιαίτερη μνημόνευση: 
Η δελτονίνη που είναι μια στεροειδική σαπωνίνη 
που απομονώθηκε στην Dioscorea Zingiberensis 
Wright (DZW) και η χανονίνη σε φύτρα πατάτας 
(Lu et al 2010, Tang et al 2011). Αυτοί οι παρά-
γοντες είναι ιδιαίτερα δραστική στην αναστολή του 
σχηματισμού νεόπλαστων αιμοφόρων αγγείων. Η 
σικονίνη που είναι μία ναφθοκινόνη παραγωγό 
διαφόρων φυτών δεικνύει αναγεννητικές ιδιότητες 
με χαρακτηριστικό την αναστολή του προσανατο-
λισμού ενδοθηλιακών κυττάρων τη μετανάστευση 
και τον πολλαπλασιασμό τους δια μέσου της ανα-
στολής της βιοσύνθεσης VEGF (Lee et al 2008).

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτι-
δας με ινφλιξιμάβη που είναι ένα μονοκλωνικό αντί-
σωμα έναντι του TNF-α παράγοντα σε συνδυασμό 
με μεθοτρεξάτη ελάττωσαν την έκφρασή του VEGF 
και την Brahn και) (Laimer-Carr και Brahn 2007). 
Το αντι IL-6 υποδοχέα αντίσωμα τοσιλιζουμάβη 
αποδείχθηκε ότι ελαττώνει τα επίπεδα VEGI σε ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα (Nakobara et al 2003). Η θαλι-
δομίδη είναι ένας δυνητικός ανταγωνιστής του TNF 
- α και αναστολέας της αγγειογένεσης που εξαρτά-
ται από τον VEGF επί μυοειδών ) (Laimer-Carr και 
Brahn 2007). Αναφορικά με την ανθρώπινη οστεο-
αρθρίτιδα, η θαλιδομίδη έδειξε μικρή θεραπευτική 
επίδραση στην RA (Laimer-Carr και Brahn 2007). 

 Η βιολογική θεραπεία που στοχεύει στον VEGF 
έχει Επίσης ελεγχθεί τόσο επί καρκινικών κυττά-
ρων όσο και επί οστεοαρθρίτιδας. Έχουν υπάρξει 
αρκετές προσπάθειες στοχοποίησης του VEGF με 
χρήση συνθετικού VEGF, αναστολής του VEGF με 
αντί VEGF αντισώματα, αναστολής του VEGF και 
αναστολείς της σηματοδότησης των VEGFR, κυ-
ρίως σε ορθοκολικό καρκίνο, καρκίνο του πνεύ-
μονα και των νεφρών (Szekanecz et al 2010). 
Έχουν κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες το 
κύμα στις τον έλεγχο της οστεοαρθρίτιδας. Μία 
διαλυτή VEGFR1 χιμαιρική πρωτεΐνη απέδειξε δο-
σοεξαρτώμενη ανασταλτική δράση επί του πολλα-
πλασιασμού των ενδοθηλιακών κυττάρων (Manley 
et al 2002). Μία ανασταλτική πρωτεϊνική κινάση 

της βιοσύνθεσης του VEGFR, η βιταλανίβη Επίσης 
έδειξε ότι αναστέλλει την επιδείνωση της οστεο-
αρθρίτιδας του γόνατος σε ΟΑ μυοειδή (Grosios 
et al 2004). Ο διαλυτός FAS συνδέτης CDI178 
έδειξε ότι αναστέλλει τη βιοσύνθεση 165 μορφών 
αμινοξέων του VEGF (VEGF165) με ινοβλάστες 
RA, όπως και την νεοαγγείωσης (Laimer-Carr και 
Brahn 2007). Η HIF-διαμεσολαβούμενη από την 
υποξεία νεοαγγειογένεση μπορεί επίσης να στο-
χοποιηθεί θεραπευτικά. Η παλιταξέλη που είναι 
αντικαρκινικός παράγοντας που ελαττώνει την έκ-
φρασή του HIF-1α και τη δραστηριότητα του, ήταν 
αρκετά δραστικός και ασφαλής σε κλινικές δοκιμές 
φάσης Ι σε ασθενείς πάσχοντες από ρευματοειδή 
αρθρίτιδα (Laimer-Carr και Brahn 2007). Η βιτα-
ζιάση που είναι ένα εξανθρωποποιημένο αντιγόνο 
έναντι της VR3 ιντεγκρίνης, ανέστειλε την αρθρική 
αγγειογένεση σε ένα πειραματικό μοντέλο επιζών 
αλλά είχε μικρή θεραπευτική επίδραση σε μελέτες 
φάσης ΙΙ (Laimer-Carr και Brahn 2007). 

Τελικώς μερικοί αγγειοκινητικοί αναστολείς 
έχουν επιδείξει ενδιαφέρουσες επιδράσεις σε 
πειραματικά μοντέλα ζώων. Μεταξύ αυτών των 
ενώσεων είναι η αγγειοστατίνη και η ενδοστατίνη 
που αναστέλλουν την εξαρτώμενη αγγειογενετική 
δραστηριότητα από την VB3 ιντεγκρίνη. Η ενδο-
στατίνη παρεμβαίνει στη σηματοδότηση των υπο-
δοχέων του VEGF. Η χορήγηση αυτών των δύο 
παραγόντων ανέστειλε την επιδείνωση της οστε-
οαρθρίτιδας και πολλά πειραματικά μοντέλα ζώων 
(Szecanecz et al 2010). Ένα πεπτίδιο προερχόμενο 
από κατεσταλμένη από TSP-1 αρθριτιδική φλεγμο-
νή και αγγειογένεση επίσης απεδείχθη δραστικό σε 
οστεοαρθρίτιδα επαγόμενη από ανεπάρκεια μετα-
βολισμού της πολυσακχαριδικής πεπτιδογλυκάνης 
σε μυοειδή (Park et al 2004). 

 Συμπεράσματα 
Η αγγειογένεση διαδραματίζει ρόλο κλειδί στην 

συνοβιακή φλεγμονή και στην καταστροφή του 
χόνδρου που συνοδεύει την οστεοαρθρίτιδα. Η 
αγγειογένεση διευκολύνεται από την εισβολή κυτ-
τάρων της φλεγμονής και αυξάνει τους υποδοχείς 
του άλγους τοπικώς. Επί οστεοαρθρίτιδας η εξερ-
γασία της αγγείωσης διαφέρει σε κάποιες πτυχές 
από εκείνη της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, η πυ-
κνότητα των αιμοφόρων αγγείων και η σταθερό-
τητα αλλά και τα επίπεδα των τροποποιεί τον της 
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συνοβιακής αγγειογένεσης είναι υψηλότερα στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα από ότι είναι στην οστε-
οαρθρίτιδα. Επιπρόσθετες μελέτες απαιτούνται 
για την ταυτοποίηση των ιδιαίτερων μεταβολικών 
οδών που εμπλέκονται στην Νέα αγγειογένεση 
στην οστεοαρθρίτιδα. Με τον τρόπο αυτό η ανα-
στολή της αγγειογένεσης εκπροσωπεί μία πολλά 
υποσχόμενη Λεωφόρο ελέγχου των φλεγμονω-
δών αντιδράσεων και του άλγους στην οστεοαρ-
θρίτιδα. Μεταξύ των φαρμακευτικών παραγόντων 
που έχουν προσφάτως χρησιμοποιηθεί η θειική 
χονδροϊτίνη δεικνύει in vitro αντιαγγειογενετική 

δράση, κυρίως διαμέσου του ελέγχου της τροπονί-
νης μεταξύ των παραγόντων που επάγουν και που 
αναστέλλουν τη νεοαγγειογένεση. Παρόλα αυτά, 
αυτή η δυνητική αγγειογενετική επίδραση χρειά-
ζεται να επιβεβαιωθεί in vitro σε ένα λειτουργικό 
πρότυπο αναπαραγωγής ενδοθηλιακών κυττάρων 
και μετανάστευσής τους και in vivo σε πειραματικά 
μοντέλα επί ζώων. Μερικά νεότερα μόρια τελούν 
υπό διερεύνηση για τις αντιφλεγμονώδεις και αντι-
αγγειογενετικές τους ιδιότητες και μπορεί να προ-
σφέρουν μία νέα δυνατότητα ελέγχου του χρόνιου 
άλγους και της φλεγμονής επί οστεοαρθρίτιδας.
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Περίληψη
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της συρραφής μη-

νίσκου και την επιστροφή στην άθληση μετά τη συρραφή είναι τα 
ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενή και κυρίως η ηλικία, η χρο-
νιότητα της βλάβης, o τύπος της ρήξης του μηνίσκου, οι συνοδές 
κακώσεις, το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενή, η χειρουργική 
τεχνική και το μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι πα-
ράγοντες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη 
αποφάσεων για τη θεραπευτική προσέγγιση ενός ασθενούς με 
ρήξη μηνίσκου, καθώς έχουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα 
της συρραφής. Η συνεκτίμηση των παραμέτρων αυτών συμβάλλει 
στην καλύτερη επιλογή ασθενών που θα υποβληθούν σε συρραφή 
μηνίσκου και εφαρμογή της κατάλληλης, εξατομικευμένης μεθό-
δου για κάθε ασθενή, με τελικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση 
των επιτυχημένων μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων και της επι-
στροφής στην άθληση. Σε κάθε περίπτωση, ένας σημαντικός πα-
ράγοντας ο οποίος δε μπορεί να προβλεφθεί είναι η ποιότητα του 
ιστού του μηνίσκου.

Συρραφή Μηνίσκου. 
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Factors that may affect the outcome and 
return to play following meniscal repair
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Abstract
The factors that may affect meniscal repair success and 

return to play following meniscal repair are mainly related to 
the patient characteristics (age), the time of injury, the nature 
of the meniscus tear or concomitant injuries, the activity level 
of the patient, the operative techniques and the post-operative 
rehabilitation. Taking into consideration the prognostic factors 
during decision making may be helpful to the proper patient 
selection for meniscal repair and application of the appropriate 
treatment options for each individual. This will maximize success 
of the repair and percentage of post-operative return to play. In 
any case, an important but unpredictable factor is the meniscal 
tissue quality.

Key words:

meniscus tear

meniscus repair

return to play

prognostic factors

meniscus preservation
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Η ρήξη μηνίσκου είναι μία από τις συχνότερες 
κακώσεις γόνατος σε αθλητές. Στη βιβλιογραφία 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία, που υποστηρίζουν ότι η 
μηνισκεκτομή σε ασθενείς με ρήξη μηνίσκου, συνδέ-
εται μεσοπρόθεσμα με την εμφάνιση εκφυλιστικών 
αλλοιώσεων στην άρθρωση του γόνατος (Cassidy 
και Shaffer 1981, DeHaven 1985, Andrish 1996, 
Ishida et al 2006, Mariani et al 2008). Ιδιαίτερα 
σε αθλητές υψηλού επιπέδου, έχει αναφερθεί εκ-
φύλιση του αρθρικού χόνδρου, σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα μετά από μηνισκεκτομή (DeHaven et 
al 1989, De Haven et al 1995). Για αυτόν τον λόγο, 
η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ρήξεων 
μηνίσκου εστιάζεται στη διατήρηση όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερου τμήματος του μηνίσκου. Έτσι, η 
μερική μηνισκεκτομή και η συρραφή των ρήξεων 
του μηνίσκου έχουν αντικαταστήσει την ολική μη-
νισκεκτομή (McGinty et al 1977, Hamberg et al 
1983, Thompson et al 1991, Jensen et al 1994, 
Valen και Molster 1994, Cole et al 1999, Harner 
et al 2000, Makris et al 2011, Fox et al 2012).

Οι τεχνικές συρραφής των μηνίσκων έχουν ση-
μειώσει αλματώδη πρόοδο από την εποχή που πρω-
το-περιγράφηκαν από τον Annandale (Annandale 
1885) από ανοιχτές, σε ελάχιστα-ανοιχτές, και στις 
πλέον διαδεδομένες αρθροσκοπικές επεμβάσεις 
(McCarty et al 2002, Noyes et al 2012). Βάσει του 
είδους και της θέσης της ρήξης, ο μηνίσκος μπο-
ρεί να επιδιορθωθεί χρησιμοποιώντας τις ακόλου-
θες τεχνικές : εξωαρθρική είσοδος των ραμμάτων 
(outside-in), ενδαρθρική είσοδος των ραμμάτων 
(inside-out), πλήρως αρθροσκοπική συρραφή (all-
inside) (Alvarez-Diaz et al 2014). 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών που 
υποβάλλονται σε συρραφή ρήξης μηνίσκου ασχο-
λούνται με τον αθλητισμό, είτε σε ερασιτεχνικό, 
είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Συνεπώς, οι απαι-
τήσεις αυτής της ομάδας ασθενών δεν περιορίζο-
νται στα επιτυχημένα κλινικά αποτελέσματα, αλλά 
έχουν ως απώτερο μετεγχειρητικό στόχο την επι-
στροφή στις αθλητικές δραστηριότητες (return to 
play). Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τεκμηρι-
ωμένα στοιχεία υπέρ της διατήρησης του μηνίσκου, 
με συρραφή του τμήματος που έχει υποστεί ρήξη, 
στον αθλητικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα συνο-
λικά είναι ενθαρρυντικά, καθώς η πλειοψηφία των 
ασθενών επιτυγχάνει την επιστροφή στην άθληση 

έπειτα από συρραφή του μηνίσκου (Mintzer et al 
1998, Tucciarone et al 2012).

Παράγοντες που επηρεάζουν το 
μετεγχειρητικό αποτέλεσμα και 
την επιστροφή στις αθλητικές 
δραστηριότητες μετά από συρραφή 
μηνίσκου

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν 
την επιτυχία της συρραφής μηνίσκου και την επι-
στροφή στην άθληση μετά τη συρραφή. Αυτοί οι 
παράγοντες είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά του 
ασθενή, η χρονιότητα της βλάβης, o τύπος της ρή-
ξης του μηνίσκου, οι συνοδές κακώσεις, το επίπεδο 
δραστηριότητας του ασθενή, η χειρουργική τεχνική 
και το μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης. 
Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για τη 
θεραπευτική προσέγγιση ενός ασθενούς με ρήξη 
μηνίσκου, καθώς έχουν καθοριστικό ρόλο στο 
αποτέλεσμα της συρραφής. Η συνεκτίμηση των 
παραμέτρων αυτών συμβάλλει στην καλύτερη επι-
λογή ασθενών που θα υποβληθούν σε συρραφή 
μηνίσκου και εφαρμογή της κατάλληλης, εξατο-
μικευμένης μεθόδου για κάθε ασθενή, με τελικό 
στόχο την περαιτέρω βελτίωση των επιτυχημένων 
μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων και της επιστρο-
φής στην άθληση (Πίνακας 1). Σε κάθε περίπτωση, 
ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος δε μπορεί 
να προβλεφθεί είναι η ποιότητα του ιστού του μη-
νίσκου.

Εισαγωγή
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Πίνακας 1
Παράγοντες που σχετίζονται με 
θετικό αποτέλεσμα

Ισχυρή 
ένδειξη Παρατηρήσεις

Νεαρή ηλικία - Η συρραφή προτιμάται για την πρόληψη της οστεοαρθρίτιδας
Χρονικό διάστημα από την 
κάκωση μικρότερο από 6-8 
εβδομάδες

- Προλαμβάνει εκφύλιση των ρηχθέντων τμημάτων του μηνίσκου και επέκταση 
της ρήξης / μυϊκή ατροφία και απώλεια ιδιοδεκτικότητας

Επιμήκης ρήξη
Ρήξη δίκην λαβής κάδου
Αποκόλληση του μηνίσκου από 
τον αρθρικό θύλακο

X

Σε οριζόντιες και πλήρεις ακτινωτές ρήξεις μπορεί να προτιμηθεί συρραφή 
σε νεαρούς ασθενείς αλλά συνοδεύεται από συντηρητικό πρόγραμμα 
αποκατάστασης και επιμήκυνση του χρόνου επιστροφής στις αθλητικές 
δραστηριότητες

Μικρές ρήξεις - Τα ποσοστά επιτυχίας της συρραφής ελαττώνονται σημαντικά σε ρήξεις 
μεγαλύτερες από 4 cm

Ρήξη έξω μηνίσκου - Η συρραφή προτιμάται επειδή οι αρνητικές συνέπειες της έξω μηνισκεκτομής 
είναι σημαντικότερες 

Ρήξη στην R/R (Red/Red) ζώνη 
1 κατά Cooper και R/W Red/
White) ζώνη 2 κατά Cooper

X
Σε ρήξεις που εκτείνονται έως την W/W (White/White) ζώνη 3 κατά Cooper, 
μπορεί να προτιμηθεί συρραφή σε νεαρούς ασθενείς λόγω της αυξημένης 
ικανότητας για επούλωση

Συνοδή ρήξη ΠΧΣ - Η επουλωτική ικανότητα ενισχύεται αλλά η επιστροφή στις αθλητικές 
δραστηριότητες ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα της συνδεσμοπλαστικής του ΠΧΣ

Πίνακας 1. - Παράγοντες που σχετίζονται με θετικό αποτέλεσμα της συρραφής μηνίσκου και θα πρέπει να λαμβάνονται υπό-
ψιν κατά τη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική προσέγγιση ενός αθλητή με ρήξη μηνίσκου (τροποποιημένος από Lennon O., 

Totlis T. Oper Tech Sports Med 2017; 25: 194-207 μετά από σχετική άδεια).

Χαρακτηριστικά του ασθενή
Το φύλο και ο δείκτης μάζας-σώματος (BMI) 

του ασθενή δε φαίνεται να επηρεάζουν σημαντι-
κά το αποτέλεσμα της συρραφής του μηνίσκου 
(Tengrootenhuysen et al 2011, Kamimura και 
Kimura 2014).

Ηλικία
Έχει βρεθεί ότι ο μηνισκικός ιστός περιέχει πε-

ρισσότερα κύτταρα και έχει αυξημένη αναγεννητική 
ικανότητα σε νεαρά άτομα (Clark και Ogden 1983, 
Mesiha et al 2007). Αν και με βάση το παραπάνω 
σημαντικό στοιχείο θα περίμενε κανείς πως η συρ-
ραφή μηνίσκου θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα σε 
νεότερα άτομα, από τη βιβλιογραφία δεν προκύπτει 
σαφής απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Tenuta 
και ο Arciero(Tenuta και Arciero 1994) μελετώ-
ντας την επούλωση του συρραφέντος μηνίσκου σε 
σχέση με την ηλικία, δεν παρατήρησαν σημαντική 
υπεροχή σε νέους ασθενείς όσον αφορά στις μεμο-
νωμένες ρήξεις μηνίσκου. Ωστόσο, υπήρχε σημα-
ντική διαφορά υπερ των νεότερων ασθενών, στην 
ομάδα με την ταυτόχρονη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ. 
Οι Tengrootenhuysen et al. (Tengrootenhuysen et 
al 2011) παρατήρησαν υψηλότερα ποσοστά επι-
τυχίας στους νεότερους ασθενείς. Σε μία έρευνα 

η οποία συμπεριλάμβανε αποκλειστικά ασθενείς 
νεότερους των 17 ετών, οι συγγραφείς ανέφε-
ραν 100% επιτυχία της συρραφής (Mintzer et al 
1998). Οι Eggli et al. (Eggli et al 1995) παρατήρη-
σαν μεγαλύτερη συχνότητα επαναρρήξης μηνίσκου 
σε μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς. Σε αντίθεση 
με τις παραπάνω αναφορές, σε διάφορες άλλες 
μελέτες δε βρέθηκε κάποια επίδραση της ηλικίας 
στην επούλωση, ούτε γενικότερα στο αποτέλεσμα 
της συρραφής του μηνίσκου (Oliverson και Lintner 
2000, Hantes et al 2005, Kalliakmanis et al 2008, 
Logan et al 2009). Μία πρόσφατη μελέτη, με 10 
χρόνια μετεγχειρητικής παρακολούθησης, σύγκρι-
νε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε συρραφή 
μηνίσκου, χωρίζοντας τους σε νεότερους των 40 
ετών και μεγαλύτερους των 40 ετών. Δε βρέθηκε 
καμία σημαντική διαφορά στο ποσοστό επιτυχί-
ας και στο γενικότερο αποτέλεσμα της συρραφής 
του μηνίσκου μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, 
υπήρχαν σημαντικά υψηλότερες τιμές στην κλίμα-
κα Tegner στις νεότερες ηλικίες, το οποίο μπορεί 
να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η κλίμακα Tegner 
και η ηλικία έχουν εξ ορισμού σημαντική συσχέτιση 
(Steadman et al 2015). Αυτό το εύρημα επιβεβαι-
ώνει τους Starke et al. οι οποίοι αναφέρουν ότι 
οι υψηλότερες απαιτήσεις και η πιο έντονη ενα-
σχόληση με αθλητικές δραστηριότητες, μπορεί 
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να περιορίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα, που 
αναμένονται σε νεότερους ασθενείς εξαιτίας της 
αυξημένης ενδογενούς αναγγενητικής ικανότητας 
των νέων. Σε κάθε περίπτωση, σε νεαρούς ασθε-
νείς, η διατήρηση του μηνίσκου θα πρέπει να είναι 
η προτιμώμενη θεραπεία προκειμένου να μειωθεί 
ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας σε βάθος 
χρόνου. Επίσης, η ηλικία αυξάνει την πιθανότητα 
εμφάνισης εκφυλιστικού τύπου ρήξης μηνίσκου, 
στην οποία η συρραφή δεν έχει καλά αποτελέσμα-
τα. Επιπλέον, σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με 
ρήξη μηνίσκου παράγοντες όπως η οστεοαρθρίτι-
δα και διαταραχές του μηχανικού άξονα του κάτω 
άκρου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν (Stärke 
et al 2009). 

Χρονιότητα της ρήξης μηνίσκου
Ο χρόνος που μεσολαβεί από την κάκωση μέχρι 

τη συρραφή φαίνεται πως επηρεάζει την επούλω-
ση του μηνίσκου. Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι 
τα ποσοστά επούλωσης αυξάνονται και τα κλινι-
κά αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν η επέμβαση 
πραγματοποιείται εντός σύντομου χρονικού διαστή-
ματος από τη στιγμή της κάκωσης και συγκεκριμένα 
σε διάστημα μικρότερο των 6-8 εβδομάδων (Crues 
et al 1990, Henning et al 1990, Stone et al 1990, 
Morgan et al 199, Cannon και Vittori 1992, Tenuta 
και Arciero 1994, Tengrootenhuysen et al 2011). 
Παρ’όλ’αυτά, υπάρχουν αρκετές πρόσφατες μελέ-
τες (Hantes et al 2005, Kalliakmanis et al 2008, 
de Ponce León et al 2008, Lozano 2010, Pujol 
et al 2013, Kamimura και Kimura 2014, Majeed 
et al 2015) , καθώς επίσης και μία συστηματική 
ανασκόπηση από τους Nepple et al. (Nepple et al 
2012) που περιλαμβάνει αποκλειστικά έρευνες με 
μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση, οι 
οποίες αναφέρουν συγκρίσιμα αποτελέσματα τόσο 
σε χρόνιες όσο και σε οξείες ρήξεις μηνίσκου. Ένας 
από τους λόγους στους οποίους οφείλονται τα επι-
τυχημένα αποτελέσματα των χρόνιων ρήξεων μπο-
ρεί να είναι οι πιο προσεκτικές ενδείξεις για συρ-
ραφή σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, η πρόοδος 
των τεχνικών συρραφής και της χρήσης βιολογι-
κών παραγόντων που υποβοηθούν την επούλωση 
ίσως παίζουν κάποιο ρόλο. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
η καθυστερημένη συρραφή μπορεί να οδηγήσει σε 
εκφύλιση των ραγέντων τμημάτων του μηνίσκου 
καθώς και σε επέκταση της ρήξης, το οποίο είναι 
πιθανό να καταστήσει είτε τα ραγέντα τμήματα 

είτε το ελεύθερο χείλος του μηνίσκου ακατάλληλα 
για συρραφή (Newman και Bruks 1993). Γι αυτόν 
τον λόγο είναι προτιμότερο η συρραφή να πραγ-
ματοποιείται εντός σύντομου χρονικού διαστήμα-
τος από τη στιγμή της ρήξης. Επιπροσθέτως, στην 
περίπτωση των αθλητών, που είναι μια ιδιαίτερα 
απαιτητική ομάδα ασθενών, όταν γίνεται συρραφή 
του μηνίσκου εντός σύντομου χρονικού διαστήμα-
τος από την κάκωση, εκτός από το ότι έχει περισ-
σότερες πιθανότητες να επουλωθεί, παράλληλα 
αποφεύγονται οι μετατραυματικές επιπτώσεις στο 
σκέλος που έχει υποστεί κάκωση, όπως η ατροφία 
των μυών και η απώλεια ιδιοδεκτικότητας, που 
μπορεί να καθυστερήσουν το χρόνο που απαιτείται 
μετεγχειρητικά έως την επιστροφή στην άθληση.

Χαρακτηριστικά της ρήξης μηνίσκου
Η ρήξη μηνίσκου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά 

τα οποία ο/η χειρούργος πρέπει να λάβει υπόψιν 
του/της προκειμένου να πάρει την απόφαση για το 
εάν θα προβεί σε συρραφή ή εκτομή του μηνίσκου 
(Stärke et al 2009). Αυτά περιλαμβάνουν τον τύπο 
της ρήξης, το μέγεθός της, την εντόπιση της ρήξης 
(στον έξω ή έσω μηνίσκο) και τη θέση με βάση τις 
ζώνες Cooper. Όλα αυτά μπορούν να χαρακτηρι-
στούν ως η «προσωπικότητα της ρήξης» και έχουν 
προγνωστική αξία όσον αφορά στο αποτέλεσμα 
της συρραφής του μηνίσκου.

Τύπος ρήξης
Οι τύποι των ρήξεων μηνίσκου οι οποίοι κατά 

κανόνα θεωρούνται κατάλληλοι για συρραφή, πε-
ριλαμβάνουν τις επιμήκεις ρήξεις, τις ρήξεις δίκην 
λαβής κάδου και την αποκόλληση του μηνίσκου από 
τον αρθρικό θύλακο. Αντιθέτως, σε άλλους τύπους 
ρήξεων, όπως εκφυλιστικές, ακτινωτές, οριζόντιες 
και ορισμένες λοξές ρήξεις, η συρραφή μπορεί να 
είναι προβληματική και η μερική μηνισκεκτομή ίσως 
είναι η πιο ενδεδειγμένη επιλογή (Turman και Diduch 
2008). Στη μελέτη των Rubman et al. (Rubman et 
al 1998) αξιολογήθηκε το ποσοστό επανεπέμβασης 
μετά από συρραφή μηνίσκου εξαιτίας συμπτωμάτων 
στο ίδιο διαμέρισμα του γόνατος, σε σχέση με τον 
τύπο της ρήξης. Τα ποσοστά επανεπέμβασης ήταν 
12% για μεμονωμένες επιμήκεις, 27% για σύνθετες 
, 27% για ακτινωτές και 29% για οριζόντιες ρήξεις. 
Οι Tengrootenhuysen et al.(Tengrootenhuysen et 
al 2011) παρατήρησαν πως οι ρήξεις δίκην λαβής 
κάδου είχαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, ωστό-
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σο, η διαφορά μεταξύ των τύπων ρήξης μηνίσκου 
δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Όσον αφορά στη συρραφή των οριζόντιων ρή-
ξεων, μία συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι πα-
ρουσιάζει συγκρίσιμα ποσοστά επιτυχίας με τους 
άλλους τύπους ρήξεων μηνίσκου (Kurzweil et al 
2014). Οι Pujol et al. (Pujol et al 2015) πραγματο-
ποίησαν μία μελέτη στην οποία συμμετείχαν ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε ανοιχτή συρραφή οριζό-
ντιας ρήξης μηνίσκου. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 
79% μετά από μέσο όρο 40 μήνες μετεγχειρητικής 
παρακολούθησης. Παρότι το ποσοστό επιτυχίας 
ήταν ικανοποιητικό, φάνηκε πως ασθενείς άνω 
των 30 ετών υστερούσαν σημαντικά όσον αφο-
ρά στα λειτουργικά αποτελέσματα. Είκοσι ασθε-
νείς επέστρεψαν στο προεγχειρητικό επίπεδο των 
αθλητικών δραστηριότητων τους, αλλά η επιστρο-
φή στην άθληση καθυστέρησε αρκετά φτάνοντας 
τους 10 μήνες κατά μέσο όρο μετά τη συρραφή. Η 
μέση τιμή της κλίμακας KOOS sports μετεγχειρη-
τικά ήταν 78 ± 25 (Pujol et al 2015). Σε μία άλλη 
μελέτη, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε συρραφή εκ-
φυλιστικών οριζόντιων ρήξεων μηνίσκου με χρήση 
θρόμβων ινικής. Μετεγχειρητικά καταγράφηκε ίδιο 
σκορ στην κλίμακα Tegner σε σύγκριση με αυτό 
πριν την κάκωση στο 60% των ασθενών, ενώ πτώ-
ση κατά μία μονάδα εμφάνισε το υπόλοιπο 40% 
των ασθενών (Kamimura και Kimura 2014). Στις 
δύο αυτές σειρές ασθενών, επετράπη στους ασθε-
νείς να επιστρέψουν σε πλήρη αθλητική δραστη-
ριότητα τουλάχιστον 6 μήνες μετά την επέμβαση 
(Kamimura και Kimura 2014, Pujol et al 2015). 

Μία πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση ανα-
φορικά με τη συρραφή ακτινωτών ρήξεων μηνί-
σκου, η οποία περιλαμβάνει 6 επιμέρους μελέτες, 
κατέγραψε ικανοποιητικά βραχυπρόθεσμα κλινικά 
αποτελέσματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ρή-
ξεων εντοπίζονταν στον έξω μηνίσκο. Τρεις από 
αυτές τις μελέτες ανέφεραν ικανοποιητικό μετεγ-
χειρητικό σκορ στην κλίμακα Tegner που κυμαινό-
ταν μεταξύ 5.7-6.7 (Moulton et al 2016). Οι ατελείς 
ακτινωτές ρήξεις, στις οποίες υπάρχει διατομή των 
κυκλοτερών ινών κολλαγόνου του μηνίσκου, εί-
ναι συνήθως προβληματικές, διότι περιλαμβάνουν 
κατά κανόνα τα κεντρικά, λιγότερο αγγειοβριθή 
τμήματα του μηνίσκου (W/W, R/W zone) γεγονός 
που περιορίζει την πιθανότητα επούλωσης. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε μικρού μεγέθους 

ρήξεις, η νεαροποίηση των χειλέων της ρήξης είναι 
συνήθως επαρκής, επειδή διατηρούνται οι δεσμί-
δες κολλαγόνου που βρίσκονται στην περιφέρεια 
του μηνίσκου (αυτές διατάσσονται επιμήκως περι-
μετρικά του περιφερικού χείλους) και συνεπώς η 
λειτουργικότητα του μηνίσκου διατηρείται (Stärke 
et al 2009).

Μήκος ρήξης
Η επίδραση του μήκους της ρήξης στο ποσοστό 

επιτυχίας της συρραφής μηνίσκου είναι αμφιλεγό-
μενη. Οι Kimura et al. (Kimura et al 1995), δε βρή-
καν συσχέτιση μεταξύ του μήκους της ρήξης και 
του ποσοστού επούλωσης του μηνίσκου. Στη με-
λέτη των Tenuta et al. (Tenuta και Arciero 1994) 
οι ρήξεις μηνίσκου μήκους 3 - 4 cm παρουσίαζαν 
υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας σε σχέση με ρή-
ξεις μικρότερου μήκους, ωστόσο, η διαφορά αυτή 
δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Άλλοι συγγραφείς 
έχουν αναφέρει σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά 
επούλωσης του μηνίσκου σε ρήξεις με μήκος με-
γαλύτερο των 4 cm (50%) συγκριτικά με ρήξεις 
μικρότερες των 2 cm (90%) (Cannon και Vittori 
1992).

Εντόπιση της ρήξης
Όσον αφορά στην εντόπιση των ρήξεων, έχει 

αναφερθεί ότι οι ρήξεις που εκτείνονται μεταξύ 
οπισθίου κέρατος και σώματος του μηνίσκου πα-
ρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό επούλωσης συ-
γκριτικά με εκείνες που περιορίζονται στο οπίσθιο 
κέρας. Επιπλέον, ενώ ορισμένοι ερευνητές δεν πα-
ρατήρησαν σημαντική διαφορά των αποτελεσμά-
των μεταξύ της συρραφής του έσω και του έξω 
μηνίσκου (Tenuta και Arciero 1994, Majeed et al 
2015), στις μελέτες με μακροχρόνια μετεγχειρη-
τική παρακολούθηση καταγράφονται μικρότερα 
ποσοστά αποτυχίας μετά από συρραφή του έξω 
μηνίσκου (Nepple et al 2012). Εκτός από τα ευρή-
ματα των παραπάνω μελετών, ένας ακόμα λόγος 
που ευνοεί τη συρραφή σε περίπτωση ρήξης του 
έξω μηνίσκου είναι το γεγονός ότι οι συνέπειες της 
εκτομής αυτού είναι πιο σοβαρές από ότι του έσω 
μηνίσκου (Stärke et al 2009).

Αγγείωση της ρήξης
Η πλειονότητα των χειρουργών περιορίζεται 

στη συρραφή των ρήξεων που εντοπίζονται στις 
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R/R (ζώνη 1 κατά Cooper ) και R/W (ζώνη 2 κατά 
Cooper) ζώνες του μηνίσκου. Σε μία μετα-ανάλυση 
ερευνών με μακροχρόνια παρακολούθηση των 
ασθενων, βρέθηκαν παρόμοια ποσοστά αποτυχίας 
για ρήξεις που εντοπίζονταν στη ζώνη 1 και 2 κατά 
Cooper, 20,9% και 20,7% αντιστοίχως. Στην ίδια 
μετα-ανάλυση οι βιβλιογραφικές αναφορές για 
συρραφή ρήξεων της W/W ζώνης (ζώνη 3 κατά 
Cooper) ήταν περιορισμένες (Nepple et al 2012). 
Δύο μελέτες αναφέρουν πως όταν η απόσταση της 
ρήξης υπερβαίνει τα 4 mm από τη συμβολή του 
μηνίσκου με τον αρθρικό θυλακο παρατηρούνται 
μειωμένα ποσοστά επιτυχούς επούλωσης του μηνί-
σκου (Cannon και Vittori 1992, Tenuta και Arciero 
1994). Αυτό δε σημαίνει ότι ρήξεις που επεκτεί-
νονται στην ανάγγεια ζώνη είναι απόλυτη αντέν-
δειξη για συρραφή. Ορισμένοι ασθενείς με τέτοιου 
είδους ρήξεις έχουν υποβληθεί σε συρραφή μη-
νίσκου με ικανοποιητικά αποτελέσματα (Turman 
και Diduch 2008, Kamimura και Kimura 2014). 
Ιδιαίτερα σε νεαρούς αθλητές, όπου εκτός της αυ-
ξημένης ικανότητας για επούλωση η διάσωση του 
μηνίσκου είναι πολύ σημαντική για την άρθρωση, η 
πιθανότητα επούλωσης πιθανότατα υπερβαίνει τον 
κινδυνο εμφάνισης επιπλοκών (Barber-Westin και 
Noyes 2014).

Διάφορες τεχνικές εφαρμόζονται για την ενί-
σχυση της αιμάτωσης στην ανάγγεια W/W ζώνη 
του μηνίσκου. Αρκετοί συγγραφείς έχουν χρησι-
μοποιήσει εξωγενείς θρόμβους ινικής προκειμένου 
να ενισχύσουν τη συρραφή και να υποβοηθήσουν 
την επούλωση των ρήξεων που εντοπίζονται στην 
ανάγγεια περιοχή του μηνίσκου (van Trommel et 
al 1998, Kamimura και Kimura 2014). Παρότι και 
οι δύο αυτές σειρές περιελάμβαναν μικρό δείγμα 
ασθενών, η τεχνική αυτή ήταν επιτυχής και μάλι-
στα συνοδεύτηκε από υψηλά ποσοστά επιστροφής 
στο επίπεδο αθλητικής δραστηριότητας που είχαν 
οι ασθενείς πριν την κάκωση ή κοντά σε αυτό (van 
Trommel et al 1998, Kamimura και Kimura 2014). 
Μία ακόμη τεχνική που επάγει την αιμάτωση και 
φαίνεται πως μείωνει σημαντικά τα ποσοστά επα-
ναρρήξης του μηνίσκου, μετά από συρραφή ρήξε-
ων που εντοπίζονται στη W/W ζώνη, είναι οι τρυ-
πανισμοί με λεπτή βελόνη στα ελεύθερα χείλη του 
μηνίσκου (Zhang και Arnold 1996). Τέλος, άλλες 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση 
της συρραφής του μηνίσκου και πιθανώς υποβοη-
θούν την επούλωση, είναι τα μικροκατάγματα στη 

μεσοκονδύλια εντομή και η ενδαρθρική έγχυση 
PRP (Kamimura και Kimura 2014). 

Συνδυασμός με συνδεσμοπλαστική 
πρόσθιου χιαστού

Πολλές μελέτες αναφέρουν μεγαλύτερα πο-
σοστά επιτυχημένης επούλωσης του μηνίσκου 
όταν αυτή συνδυάζεται με συνδεσμοπλαστική του 
πρόσθιου χιαστού, συγκριτικά με τη μεμονωμένη 
συρραφή του μηνίσκου (Tenuta και Arciero 1994, 
Asik et al 2002, Kocabey et al 2004, Frosch et al 
2005, Tucciarone et al 2012, Tengrootenhuysen 
et al 2011, Majeed et al 2015) . Η άποψη αυτή 
στηρίζεται στο αίμαρθρο το οποίο δημιουργείται 
κατά τη συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού 
και παρέχει στην άρθρωση παράγωγα του αίματος 
όπως θρόμβους ινικής, καθώς και άλλες ουσίες 
του ορού που ενισχύουν την επουλωτική ικανό-
τητα των ινοχόνδρινων κυττάρων του μηνίσκου. 
Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν αρκετοί ερευνητές που 
δεν κατέγραψαν θετική επίδραση της συνδεσμο-
πλαστικής του προσθίου χιαστού στη συρραφή του 
μηνίσκου (Rubman et al 1998, Logan et al 2009, 
Alvarez-Diaz et al 2014).

Ασθενείς με μεμονωμένη συρραφή μηνίσκου, 
όπως προαναφέρθηκε, συνήθως επιστρέφουν στις 
αθλητικές δραστηριότητες 4 - 5 μήνες μετά τη 
συρραφή. Όταν όμως η συρραφή συνδυάζεται με 
συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού συνδέ-
σμου ο χρόνος που απαιτείται για επιστροφή στην 
άθληση είναι μεγαλύτερος. Οι Vanderhave et al. 
(Vanderhave et al 2011) επέτρεψαν στους ασθε-
νείς τους να αθληθούν 6 μήνες μετά από συνδυ-
ασμένη συρραφή μηνίσκου και συνδεσμοπλαστική 
προσθίου χιαστού, ενώ στους ασθενείς με μεμο-
νωμένη συρραφή μηνίσκου στους 4 μήνες. Και στις 
δύο ομάδες ασθενών η επιστροφή στις αθλητικές 
δραστηριότητες βασίστηκε σε κλινικά και λειτουρ-
γικά κριτήρια και όχι μόνο στο χρόνο μετά την 
επέμβαση (Vanderhave et al 2011). Οι περισσό-
τεροι συγγραφείς επιτρέπουν στους ασθενείς που 
ταυτόχρονα με τη συρραφή μηνίσκου υποβάλλο-
νται και σε συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού 
να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες του-
λάχιστον 6 μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση 
και μόνο εφόσον οι κλινικοί και λειτουργικοί στόχοι 
έχουν επιτευχθεί (Quinby et al 2006, Billante et 
al 2008, Kalliakmanis et al 2008). Μια σημαντι-
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κή καταγραφή στη μελέτη των Vanderhave et al. 
(Vanderhave et al 2011) είναι ότι τελικά η ομάδα 
ασθενών που υπεβλήθη σε μεμονωμένη συρραφή 
μηνίσκου κατάφεραν να επιστρέψουν στην άθληση 
σχεδόν 3 μήνες νωρίτερα (5,56 μήνες μετεγχει-
ρητικά κατά μέσο όρο) από την άλλη ομάδα (8,23 
μήνες μετεγχειρητικά κατά μέσο όρο). Επιπρόσθε-
τα, το μετεγχειρητικό επίπεδο δραστηριότητας των 
ασθενών με μεμονωμένη συρραφή μηνίσκου ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερο (Tegner σκορ 8) συγκριτι-
κά με αυτό των ασθενών που έκαναν ταυτόχρονα 
και συνδεσμοπλαστική προσθιου χιαστού (Tegner 
σκορ 6,8) (Vanderhave et al 2011). Σε μία ακόμα 
μελέτη επιβεβαιώνεται ότι οι ασθενείς που η συρ-
ραφή συνδυάζεται με συνδεσμοπλαστική προσθίου 
χιαστού επιστρέφουν πιο αργά στην άθληση, ενώ 
στη σειρά των Alvarez et al. (Alvarez-Diaz et al 
2014) το μετεγχειρητικό επίπεδο ασθενών με βάση 
την κλίμακα Tegner ήταν παρόμοιο και στις δύο 
ομάδες ασθενών.

Η τεχνική συρραφής του μηνίσκου
Η τεχνική συρραφής του μηνίσκου διαδραματί-

ζει σημαντικό ρόλο στην επούλωση του μηνίσκου 
και κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της συρ-
ραφής . Ένα ζήτημα που μπορεί να απασχολήσει 
τον χειρουργό είναι το κατά πόσον η επιλογή της 
τεχνικής συρραφής του μηνίσκου θα επηρεάσει 
το αποτέλεσμα. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι οι 
κάθετες ραφές προτιμούνται από τις οριζόντιες, 
επειδή αυξάνουν τη σταθερότητα της συρραφής 
(Stärke et al 2009) Αρκετές έρευνες πραγματεύο-
νται το θέμα της βέλτιστης τεχνικής συρραφής της 
ρήξης μηνίσκου. Σε μία συστηματική ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας, δε διαπιστώθηκε σημαντική δι-
αφορά στα ποσοστά επιτυχίας μεταξύ της «inside-
out» (ενδοαρθρική είσοδος ραμμάτων) και της «all-
inside» (πλήρως αρθροσκοπική συρραφή) τεχνικής 
για μεμονωμένες ρήξεις. Επίσης, το μετεγχειρητικό 
Tegner σκορ βρέθηκε να είναι ίδιο στις δύο αυτές 
τεχνικές (Grant et al 2012). Οι «all-inside» τεχνικές 
συνοδεύονται από υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών 
που σχετίζονται με τα υλικά της συρραφής, ενώ 
η εμφάνιση μετεγχειρητικών νευρoλογικών συ-
μπτωμάτων τοπικά ήταν συχνότερη στην «inside-
out» τεχνική (Grant et al 2012). Ανοιχτή συρραφή 
μηνίσκου, με αρθροτομή, πλέον πραγματοποιείται 
σπάνια. Οι σχετικές ενδείξεις για ανοιχτή συρραφή 
περιλαμβάνουν το πολύ στενό έσω διαμέρισμα του 

γόνατος ή την ύπαρξη συνοδών παθήσεων που 
χρήζουν αντιμετώπισης διαμέσου χειρουργικής 
τομής, όπως για παράδειγμα οι κύστεις μηνίσκου. 
Οι Pujol et al. (Pujol et al 2015) ανέφεραν υψηλά 
ποσοστά επούλωσης και επιστροφής στην άθληση 
έπειτα από ανοιχτή συρραφή οριζόντιων εκφυλιστι-
κών ρήξεων μηνίσκου σε νεαρούς ασθενείς, με μία 
μέση περίοδο μετεγχειρητικής παρακολούθησης 
τα 4 έτη. Εντούτοις, φαίνεται ότι η ανοιχτή τεχνική 
απαιτεί πιο συντηρητικό πρωτόκολλο αποκατάστα-
σης και καθυστερεί την επιστροφή στις αθλητικές 
δραστηριότητες (Pujol et al 2015).

Πρόγραμμα μετεγχειρητικής 
αποκατάστασης

Οι πιο αμφιλεγόμενοι παράγοντες των πρωτό-
κολλων αποκατάστασης αφορούν στην ακινητοποί-
ηση και στην φόρτιση του χειρουργημένου σκέλους. 
Τα συντηρητικά πρωτόκολλα απαγορεύουν την κί-
νηση και τη φόρτιση του σκέλους κατά τη διάρκεια 
της πρώιμης μετεγχειρητικής περιόδου προς όφε-
λος της επούλωσης του μηνίσκου. Ωστόσο, μία τέ-
τοια προσέγγιση έχει κόστος όσον αφορά στο νευ-
ρομυϊκό έλεγχο και στη μυϊκή ισχύ, τα οποία μπορεί 
να χρειαστούν μήνες για να ανακτηθούν. Έτσι, 
ακόμα και με την ολοκλήρωση των συντηρητικών 
πρωτοκόλλων, φαίνεται πως ο αθλητής παραμένει 
ανέτοιμος για επιστροφή στην άθληση (Kozlowski 
et al 2012). Κλινικές μελέτες εφάρμοσαν ένα πιο 
επιθετικό πρόγραμμα αποκατάστασης για ασθενείς 
που έχουν υποβληθεί σε συρραφή χωρίς να επηρε-
αστεί σημαντικά η επούλωση του μηνίσκου (Barber 
1994, Mariani et al 1996, Barber και Click 1997). 
Μία πρόσφατη συστηματική μελέτη επιβεβαιώνει τα 
αποτελέσματα αυτά, καθώς καταλήγει πως η τα-
χεία επανάκτηση του εύρους κίνησης και η έναρξη 
φόρτισης του σκέλους άμεσα μετεγχειρητικά δεν 
επηρεάζουν τα κλινικά αποτελέσματα της συρρα-
φής (O’Donnell et al 2016). Συμπερασματικά, τα 
προγράμματα αποκατάστασης θα πρέπει να είναι 
εξατομικευμένα λαμβάνοντας υπόψη την «προσω-
πικότητα» της εκάστοτε ρήξης και την ύπαρξη ή μη 
συνοδών επεμβάσεων, στοχεύοντας στην ταχύτερη 
αποκατάσταση και επιστροφή στην άθληση, χωρίς 
όμως επιπτώσεις στην επούλωση του συρραφέντος 
μηνίσκου. Μελλοντικές έρευνες είναι απαραίτη-
τες για να αποσαφηνιστεί ο ιδανικός συνδυασμός 
φόρτισης και εύρους κίνησης σε κάθε τύπο ρήξης 
(Stärke et al 2009, O’Donnell et al 2016).
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Περίληψη
Ο αποσπάσεις των επιφύσεων αποτελούν ιδιόμορφες κακώσεις 

που απαντούν επί εφήβων. Προκαλούνται από αιφνίδια σύσπαση 
των μυών που προσφύονται στην επίφυση και προκαλείται άλγος 
και ανησυχία στον πάσχοντα και το περιβάλλον του. Οι κακώσεις 
των επιφύσεων της πυέλου και του κεντρικού μηριαίου είναι σπά-
νιες. Παρουσιάζεται μια περίπτωση άρρενος εφήβου ηλικίας 15 
ετών που εμφάνισε άλγος κατά το αριστερό ισχίο και διαγνώστηκε 
με αποσπαστική κάκωση της επίφυσης του ελάσσονα τροχαντήρα 
μετά από έντονη προσπάθεια ενώ έτρεχε κατά τη συμμετοχή του 
σε αγώνα ποδοσφαίρου. 

Lesser Trochanter Avulsion: A Rare Cause of 
Groin Pain

Bischiniotis I St., Giannarakis A., Savvidis M. 

Abstract
Apophyseal avulsion injuries are peculiar injuries seen in the 

adolescent age group. They are caused by sudden contraction 
of a muscle attached to the epiphysis and a cause of pain and 
concern in patient and relatives. Apophyseal injuries of the 
pelvis and proximal femur are uncommon. We report a case 
of a 15 year old boy who presented to us with groin pain and 
was diagnosed to have had an avulsion of the lesser trochanter 
while sprinting in a football game.
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Μια απόφυση δηλαδή η επίφυση από έλξη στον 
αναπτυσσόμενο σκελετό αποτελεί ένα δευτερογε-
νή πυρήνα οστεώσεως που συμβάλλει στην αλ-
λαγή του σχήματος και του μεγέθους του οστού 
(Sanders TG και Zlatkin MB, 2008). Ο Milch (Milch H 
1953) υποστηρίζει ότι οι κακώσεις που αφορούν στις 
επιφύσεις έλξης είναι παρόμοιες κατά τη φύση τους με 
αυτές που αφορούν στις άλλες επιφύσεις και τις ονό-
μασε «αποφυσιολύσεις». Μια επίφυση έλξης αποτελεί 
το σημείο πρόσφυσης ενός μεγάλου μυός ή μυϊκής 
ομάδας και αποτελεί το ασθενέστερο σημείο του επι-
φυσιακού δίσκου λόγω του ότι ίνες του Sharpey που 
συνδέουν τον μυ με την επίφυση είναι ισχυρότερες από 
ότι είναι κατά τη συμβολή των κυτταρικών στοιχείων 
μεταξύ των επασβεστωμένων και μη επασβεστωμένων 
ιστικών στοιχείων της επίφυσης (Salter RB 1992). Αυτό 
αποτελεί το παθολογοανατομικό υπόβαθρο των απο-
σπαστικών κακώσεων της επίφυσης από άσκηση έλξης 
που οφείλεται σε άσκηση αιφνίδιας βίας. 

Οι αποσπαστικές κακώσεις από έλξη του ισχίου και 
της πυέλου είναι συχνές στους εφήβους. Εάν δεν απο-
δοθεί η δέουσα διαγνωστική προσοχή και η αντιμετώ-
πιση, αυτές οι κακώσεις μπορεί να αποβούν αναπηρικές 
για τον έφηβο αθλητή. Η αύξηση της συμμετοχής των 
εφήβων σε αθλητικές ανταγωνιστικές δραστηριότητες 
αλλά και οι καλύτερες απεικονιστικές τεχνικές οδήγη-
σαν σε καλύτερη ενημέρωση και επαγρύπνηση της ια-
τρικής κοινότητας. 

Αναφέρεται η περίπτωση άρρενος εφήβου ασθενούς 
ηλικίας 15 ετών που εμφάνισε αιφνίδιο άλγος κατά τη 
βουβωνική χώρα ενώ έτρεχε κατά τη διάρκεια ποδο-
σφαιρικού αγώνα στο σχολείο και το οποίο αποδόθηκε 
σε αποσπαστική κάκωση της επίφυσης του ελάσσονα 
τροχαντήρα. 

Περιγραφή περίπτωσης 
Έφηβος ηλικίας 15 ετών παραπονέθηκε για αιφνί-

διο άλγος στη βουβωνική χώρα μετά συμμετοχή του 
σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο σχολείο. Τα συμπτώματα 
άρχισαν αιφνιδίως κατά το τρέξιμο προς διεκδίκηση της 
μπάλας την προηγούμενη από την προσέλευσή του σε 
γιατρό. Επειδή το άλγος επέμενε προσέφυγε στο τμήμα 
επειγόντων του εφημερεύοντος νοσοκομείου, όπου δι-
ενεργήθηκε ακτινολογικός έλεγχος χορηγήθηκε αναλ-
γητική αγωγή συνεστήθη ανάπαυση, εφαρμογή ψυχρών 
επιθεμάτων και συνεστήθη έλεγχος από ειδικό. 

Κατά την εξέταση ο νεαρός ασθενής προσήλθε με 
επώδυνη χωλότητα. Υπήρχε ευαισθησία κατά τη βου-
βωνική χώρα και στην έσω επιφάνεια της ανώτερης 
μοίρας του μηρού, όπου ειδικός εντοπιζόταν το άλγος 
χωρίς ένδειξη εξωτερικής κάκωσης. Οι κινήσεις της άρ-
θρωσης του ισχίου ήταν περιορισμένες και επώδυνες 
ιδιαίτερα κατά την κάμψη. Ο ασθενής εμφάνιζε αδυ-
ναμία κατά την κάμψη του ισχίου. Δεν υπήρχαν περι-
φερικά σημεία νευρολογικής ή αγγειακής βλάβης. Ο 
ασθενής ήταν σε καλή γενική κατάσταση καλή στρέψε-
ως και όψεως και η γενική εξέταση δεν έδειξε τίποτα 
το ενδιαφέρον. 

Οι ακτινογραφίες της πυέλου με απεικόνιση και των 
δύο ισχίων (εικόνα 1) αποκάλυψαν απόσπαση του 
ελάσσονα τροχαντήρα με κεντρική παρεκτόπιση του 
της τάξης του 1 cm. 

Εικόνα 1. - Οστική απόσπαση του ελάσσονα τροχαντήρα – 
διακρίνεται καταγματική γραμμή και στην περιοχή του μείζονα 

τροχαντήρα. 

Ο νεαρός ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά 
με αναλγητικά και αποτροπή φόρτισης του πάσχοντος 
σκέλους καθώς και βάδιση με βακτηρίες μασχάλης για 
τρεις έως τέσσερις εβδομάδες που ακολουθήθηκε από 
βαθμιαία φόρτιση, όσο αυτή ήταν ανεκτή. Μετά την 
αποδρομή του άλγους συνεστήθη σαν διατατικές ασκή-
σεις των μυών που άρχισαν μετά την αποδρομή του 
έντονου άγχους. Η φόρτιση στο πάσχον σκέλος επιτρά-
πηκε σε 3 έως 4 εβδομάδες και εντός 8 εβδομάδων 
επανήλθε πλήρως τη φυσιολογική καθημερινή δραστη-
ριότητα. Το μόνο ενόχλημα του ασθενούς ήταν άλογος 
κατά τη βουβωνική χώρα στο κάθισμα ιδιαίτερα μετά 
διασταύρωση των σκελών. Ο δεύτερος ακτινολογικός 
έλεγχος που διενεργήθηκε 8 εβδομάδες μετά δεν έδει-
ξε σημεία πώρωσης. Αντίθετα διαπιστώθηκε επέκταση 

Εισαγωγή
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καταγμάτων γραμμών στη μεσοτροχαντήρια περιοχή 
και συνεστήθη περαιτέρω περιορισμός της φόρτισης. 
Ο ακτινολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε μετά 12 
εβδομάδες από την αρχική κάκωση απέδειξε στοιχεία 
απόδοσης και οστικής αναδιαμόρφωσης με παραμονή 
της κεντρικής μετατόπισης της επίφυσης του ελάσσονα 
τροχαντήρα (εικόνα 2). Δεν υπήρχαν ενοχλήματα και 
επιτράπηκε η βαθμιαία φόρτιση και η κατά το δυνατόν 
μη ανταγωνιστική αθλητική δραστηριότητα.

Εικόνα 2. - Ακτινολογική εικόνα της οστικής απόσπασης από 
τον ελάσσονα τροχαντήρα με στοιχεία οστικής 

αναδιαμόρφωσης. 

Συζήτηση
Έξι αποφύσεις έλξεως που είναι δυνατόν να υποστούν 

από σπαστικές κακώσεις έχουν αναφερθεί στην περιοχή 
της πυέλου και του κεντρικού μηριαίου (Fernbach SK και 
Wilkinson RH 1981). Οι πιο συχνές εντοπίσεις τις κακώ-
σεις σε έφηβους αθλητές είναι τα ίσια και πτώματα ως 
αποτέλεσμα της επίδρασης των προσαγωγών, η πρόσθια 
κάτω λαγόνια άκανθα ως αποτέλεσμα της δράσης του 
ορθού μηριαίου, και η πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα από 
τη δράση του ραπτικού μυός. Η αποσπαστικές κακώσεις 
του ελάσσονα τροχαντήρα, του μείζονα τροχαντήρα και 
της λαγόνιας ακρολοφίας είναι λιγότερο συχνές (Dimon 
JH, 1972). Αν και δεν είναι τόσο συχνές όπως εκείνες που 
αφορούν σε άλλες εντοπίσεις την περιοχή της πυέλου, 
διασπαστικές κακώσεις του ελάσσονα τροχαντήρα προ-
καλούν σημαντικό άλγους και σημαντικό περιορισμό της 
λειτουργικότητας.

Οι αντίστοιχες από σπαστικές κακώσεις του ελάσσο-
να τροχαντήρα είναι σπάνιες επί ενηλίκων και οφείλο-
νται σχεδόν αποκλειστικά σε οστικές βλάβες της περι-
οχής λόγω μεταστάσεων (Afra R, 1999). Η κύρια αιτία 
της αποσπαστικής κάκωσης είναι η ισχυρή σύσπαση του 
λαγονοψοϊτη που μεταδίδεται με τον ισχυρό του τένο-
ντα στην επίφυση κατά την κάμψη του ισχίου. Υπερ-

βολική συγκέντρωση της διατατικής καταπόνησης που 
ασκεί ο λαγονοψοϊτης έχει ως αποτέλεσμα τη διατα-
κτική αστοχία της επίφυσης του ελάσσονα τροχαντήρα. 
Αυτές οι κακώσεις απαντούν συνήθως τις ηλικίες από 
7 έως 16 ετών και είναι πιο συχνές στην ηλικία των 14 
ετών (Byrne A, και Reidy D. 2012). Εξαιτίας της συνο-
στέωσης της επίφυσης του ελάσσονα τροχαντήρα, το 
ηλικιακό όριο για τις κακώσεις αυτού του τύπου είναι 
κατά την ηλικία 18-19 ετών (Fernbach SK και Wilkinson 
RH 1981, Tachdjian, M. O 1990).

Η διάγνωση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υπόθε-
σης που προκύπτει από το ιστορικό του αιφνίδιου άλγους 
κατά τη βουβωνική χώρα με έντονη αθλητική δραστηρι-
ότητα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γίνει μία λεπτομε-
ρής διερεύνηση άλλων παθολογικών καταστάσεων που 
έχουν σχέση με την περιοχή του ισχίου στον αναπτυσσό-
μενο σκελετό προκειμένου να αποφευχθούν καταστρο-
φικές επιπλοκές μιας άγνωστης σηπτικής αρθρίτιδας, της 
επιφυσιολίσθησης της άνω μηριαίας κεφαλικής επίφυ-
σης και της νόσου των Legg - Calve - Perthes. 

Το άλγος κατά τη βουβωνική χώρα χωρίς ενδείξεις 
εξωτερικής κάκωσης είναι η πιο συχνή μορφή ιστορικού. 
Η κατάσταση σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να υπο-
δύεται τη μορφή μιας τενοντίτιδας/αποφυσίτιδας από 
έλξη. Τόσο οι ασθενείς με αποφυσίτιδα έλξεως ή τενο-
ντίτιδα όσο και εκείνοι με οστική απόσπαση του ελάσ-
σονα τροχαντήρα συνήθως δεν φέρουν μώλωπες και 
εκχυμώσεις, που μπορεί να υπάρχουν, όταν πρόκειται 
για βίαιο κάταγμα. Οι ασθενείς με αποσπαστική κάκωση 
των επιφύσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να θυμηθούν 
το γεγονός που προκάλεσε του αλγεινό πρόβλημα σε 
σχέση με εκείνους που πάσχουν από αποφυσίτιδα ή τε-
νοντίτιδα, που έχουν πιο βαθμιαία εισβολή των συμπτω-
μάτων (Byrne A, και Reidy D. 2012). Η κλινική εξέταση 
γενικώς αποκαλύπτει τοπική ευαισθησία, ανταλγική βά-
διση και αδυναμία στην κάμψη του ισχίου.

Οι ακτινολογικές προβολές του κεντρικού μηριαίου 
καταδεικνύουν το αποσπασμένο τεμάχιο του ελάσσο-
να τροχαντήρα και μπορεί να ταξινομηθεί κατά Salter 
- Harris ως τύπου Ι.

Το τεμάχιο είναι παρεκτοπισμένο κεντρικά λόγω της 
δράσης του λαγονοψοΐτη. Παρόλα αυτά, οι περισσότε-
ρες αποσπαστικές κακώσεις του ελάσσονα τροχαντήρα 
δεν παρεκτοπίζονται σημαντικά καθώς το περιόστεο 
περιβάλλει πανταχόθεν το τεμάχιο (Anderson K και συν 
2001). Μπορεί, όπως στη δική μας περίπτωση, να συ-
νυπάρχει μια μικρή οστική συμμετοχή με τη μορφή πα-
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ρασχίδας από το κεντρικό μηριαίο, ιδιαίτερα σε άτομα 
που είναι πλησίον της σκελετικής ωρίμανσης, όταν ο 
επιφυσιακός δίσκος καθίσταται πιο ενεργός (Fernbach 
SK και Wilkinson RH 1981). Οι ακτινογραφίες μπορεί 
να μην δίνουν στοιχεία κατάγματος επί οστικών απο-
σπάσεων σε ανώριμο οστούν, Είναι δυνατόν η περαι-
τέρω διερεύνηση με της διενέργεια υπερηχογραφίας ή 
μαγνητικής τομογραφίας να αποβεί χρήσιμη (Pisacano 
RM και Miller TT 2003). 

Η θεραπεία είναι αρχικά συμπτωματική με προστα-
τευόμενη κάκωση για 3-4 εβδομάδες και ανταλγική 
αγωγή. Η πρώιμη επιστροφή στις αθλητικές δραστη-
ριότητες έχει σχετισθεί με υποτροπή της κάκωσης και 
την παραμονή των αλγεινών συμπτωμάτων. Έτσι, οι 
αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να αποφεύγονται 
μέχρι την ολοκλήρωση της πώρωσης, η οποία για να 
γίνει μπορεί να χρειασθούν 12 εβδομάδες (Byrne A και 
Reidy D 2012). Πολλοί συγγραφείς έχουν περιγράψει 
παρεκτόπιση μέχρι και > 2 cm, επώδυνη ψευδάρθρω-
ση, σχηματισμό εξόστωσης και αδυναμία επιστροφής 
σε αθλητική δραστηριότητα. Όλα τα ανωτέρω αποτε-
λούν ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας (Mbubaegbu 
CE και συν 1998, Rajasekhar C και συν 2001, Saluan 
PM και Weiker GG 1997, Kosanovic M και συν 2002, 
Pointinger H και συν 2003, Howard FM και Piha 
RJ 1965). 

Πίνακας 1
Τύπος Ι Απαρεκτόπιστο
Τύπος ΙΙ <2cm
Τύπος ΙΙΙ >2cm
Τύπος IV Ψευδάρθρωση

Οι McKinney και Nelson (McKinney BI και Nelson 
C 2009) χρησιμοποίησαν τον βαθμό παρεκτόπισης 
ως εργαλείο για την ταξινόμηση των αποσπαστι-
κών καταγμάτων και ισχυρίζονται ότι η ταξινόμηση 
τους βοήθησε να θέσουν τις ενδείξεις χειρουργι-
κής θεραπείας (McKinney B και Nelson C 2009) 
(πίνακας 1). Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται σε 
ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση. Οι Khemka και 
συν (2014) αναφέρουν καλό αποτέλεσμα με ενδο-
σκοπική υποβοήθηση (Khemka A και συν 2014). 

Συμπεράσματα 
Η διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση των 

κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος στους 
εφήβους απαιτεί γνώση των ιδιαιτεροτήτων του 
αναπτυσσόμενου σκελετού. Τα παιδιά μπορεί να 
υποστούν αποσπαστικά κατάγματα από μηχανι-
σμούς που συνήθως προκαλούν απλά διαστρέμ-
ματα ή διατατικές καταπονήσεις σε ενήλικες. Η 
αντιμετώπιση αυτών των κακώσεων είναι κυρίως 
συντηρητική. 
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