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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:

1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 
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.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 
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.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 
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.

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

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-
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: 

1. Η κατηγορία της εργασίας.

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

1. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 
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 αποτε-
λεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελληνικής 
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

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

2. The original manuscript and three duplicate 
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. 

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

4. Two cover sheets, to comply with our pol-
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:

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

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

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

4. Discussion: Be succinct. What does your 
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) A bibliography, double-spaced, of refer-
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).

b) The numerator and denominator should 
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. 

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

d) No other abbreviations or acronyms should 
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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Γράμμα από τον Εκδότη
Θεσσαλονίκη 1η Σεπτεμβρίου 2021

«Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις»
     Αντισθένης ο Αθηναίος (444-355 π. Χ.)

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αυτή την αρχή διατύπωσε ο Αντισθένης ο Αθη-
ναίος (444-355 π. Χ.), από πολλούς θεωρούμενους 
ιδρυτής της σχολής των κυνικών και όχι ο Διογένης 
από τη Σινώπη, ο οποίος είναι γενικώς πιο γνωστός 
Πιθανότατα λόγω της θρυλούμενης συνομιλίας 
του με τον Αλέξανδρο το Μέγα και της ιδιότυπης 
σχέσης του με τη Λαΐδα την Κορινθία. Αρνείται ο 
Αντισθένης στον κόσμο των γενικών Ιδεών, τον 
κόσμο δηλαδή του Σωκράτη δια του Πλάτωνος, 
του οποίου υπήρξε μαθητής και παρών κατά την 
εκτέλεσή του και δέχεται ως πραγματικό τον κό-
σμο των επιμέρους («ίππον μεν ορώ, ιππότητα ουκ 
ορώ») δηλαδή την αποσαφήνιση του ορισμού για 
τις επιμέρους έννοιες μας βάζει σε κάποιες σκέψεις 
για τα τεκταινόμενα σε σχέση με την Πανδημία. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τους κινδύνους 
που διατρέχει ολόκληρη η ανθρωπότητα από τον 
επελαύνοντα με πολλές μορφές κορονοϊό. Παρά 
την ύπαρξη επαρκών εμβολίων, με την επιφύλαξη 
των επιμέρους επαρκειών τους κατά άτομο, κατά 
σκεύασμα κατά περίσταση κλπ. παρατηρείται μία 
μη δικαιολογημένη άρνηση, όχι απόλυτη, του κοι-
νού και μάλιστα κατά περίεργο τρόπο των ομάδων 
που θα έπρεπε να είναι κήρυκες της αναγκαιότη-
τάς του. Άραγε είναι μόνο αυτοί οι υπαίτιοι. Μήπως 
έχουν μερίδιο ευθύνης και η λεγόμενοι «ειδικοί», οι 
οποίοι χάριν επιπλέον δημοσιότητας ποικίλουν το 
λόγο τους με λεκτικές ακροβασίες που αποκλίνουν 
από την «ονομάτων επίσκεψιν» του Αντισθένη. 

Μήπως η προβαλλόμενη Συνταγματική Ελευθε-
ρία έναντι της βιολογικής αυτοδιαχείρισης είναι μία 
φενάκη, η οποία υποβλήθηκε από σχετικά πρόσφα-
τες συνταγματικές (αντι)μεταρρυθμίσεις, οι οποίες 

είχαν ως στόχο τη διαφύλαξη άλλων στεγανών 
της οπισθοδρόμησης όπως παραδείγματος χάρη ο 
νόμος περί (μη) ευθύνης υπουργών, η (μη)ίδρυση 
μη κερδοσκοπικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων, η (αποφυγή) διάκρισης των εξουσιών και 
του ελέγχου αυτών εντός του δημοκρατικού πο-
λιτεύματος, η υπερσυγκέντρωση της Εκτελεστικής 
Εξουσίας κλπ.; Άραγε οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί 
της βρεφικής και της παιδικής διαχρονικά ηλικίας 
ήταν αντισυνταγματικοί και ως εκ τούτου αναθε-
ωρητέοι; Μήπως οι εμβολιασμοί σε όλο το προ-
σωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων διαχρονικά ήταν 
παράτυποι στο παρελθόν ενώ τώρα λάμπει ο Ήλιος 
της συνταγματικότητας για τα ίδια πρόσωπα, όπως 
και για το (μεγαλο)ϋπαλληλοποιηθέν α(δια)κρίτως 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας;

Μήπως η παρέα που διαχειρίζεται αυτά τα θέ-
ματα οικοδομώντας το Μέλλον πίσω από τα τηλε-
οπτικά παράθυρα και τα παράθυρα των γυάλινων 
πύργων όπου εγκαταβιούν δεν μπορεί να διακρί-
νει τα πραγματικά αίτια συμπεριφορών (διάσπαση 
δυνάμεων χάρη αποφυγής πιθανού πολιτικού κό-
στους, επιβράβευση ελασσόνων προσπαθειών κλπ. 
και αυτών, οι οποίοι τις εφορεύουν δεν παρέχουν 
αρκετές εξηγήσεις για την «αντικοινωνική» συμπε-
ριφορά των υποκειμένων; Μήπως ο νέος δεν εί-
ναι πάντοτε ωραίος και ο παλιός δεν είναι πάντοτε 
αλλιώς; Το παρόν τεύχος αφιερώνεται στους δύο 
μεταστάντες συναδέλφους με αντίστοιχες δημοσι-
εύσεις που αναφέρονται στο έργο τους

Με την ελπίδα της αναγνώρισης τέτοιων λεπτο-
μερειών σας χαιρετώ.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
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Νεκρολογία Βασίλειος Θωμαΐδης (1934  2021)

Από 24 Αυγούστου 2021 δεν βρίσκεται πια 
μαζί μας ο Άνθρωπος, ο Αγωνιστής, ο Δάσκαλος, 
ο Φίλος. Ο Βασίλειος Θωμαΐδης, ο πρώτος πρόε-
δρος της Εταιρίας Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου, ο 
πρώτος Διευθυντής της Ορθοπαιδικής του Β΄ Γε-
νικού Νοσοκομείου ΙΚΑ, ο πρώτος Ορθοπαιδικός 
της Βορείου Ελλάδος που έτυχε της αναγνώρισης 
της Ακαδημίας Αθηνών, ο οργανωτής της Ορθο-
παιδικής Κλινικής της Δράμας και Θεσσαλονίκης, 
ο άνθρωπος που αναγνώρισε και προώθησε όσο 
κανένας άλλος λύσεις για το πρόβλημα της υπο-
γεννητικότητας στην Πατρίδα μας.  Ο θερμός πα-
τριώτης των μεγάλων οραμάτων για την πατρίδα 
δεν θα είναι πια κοντά μας, να μας παρακινεί και να 
μας παροτρύνει με τον νεανικό ενθουσιασμό, που 
διατήρησε ως το τέλος της ζωής του.

Ο Βασίλης Θωμαΐδης γεννήθηκε προπολεμικά 
στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε και εργάσθηκε μέ-
χρι την εκδημία του. Ανήκε στη γενιά του ‘40, τη 
γενιά του Πολέμου και της αφιέρωνε την προσπά-
θειά του να «μαζώξει σκέψεις και να τις αραδιάσει 
στο χαρτί», φτιάχνοντας ένα βιβλίο, «αντιχάρισμα 
ψυχής σε όσους ένιωσαν το άδικο της συμφοράς 
εκείνης», όπως έλεγε. Οι γονείς του ήταν πρόσφυ-
γες. Μακεδόνας ατόφιος ο πατέρας του από το 
Μοναστήρι, της γενιάς των νεαρών γυμνασιόπαι-
δων Μακεδονομάχων. Δικηγόρος και Μακεδονο-
λάτρης. Ιμβριώτισσα η μητέρα, η οποία μαθήτευσε 
στο παρθεναγωγείο της Αλεξάνδρειας. Ο Βασίλης 
Θωμαΐδης σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά από μια σύντομη 
μετεκπαίδευση στην Ακτινολογία στο Νοσοκομείο  

Cochin  στο Παρίσι εκπαιδεύτηκε και έλαβε  της 
ειδικότητα Ορθοπαιδικής από την Β΄ Ορθοπαιδική 
Κλινική του Νοσοκομείου Κιλκίς. Έγινε Διδάκτορας 
της Ιατρικής το 1966 και Υφηγητής το 1975, όταν 
επέστρεψε από την μετεκπαίδευσή του στο Πανε-
πιστήμιο της Umeå και το Ινστιτούτο Karolinska, 
όπου ασχολήθηκε με την έρευνα της βιολογίας του 
σκελετού και της ενσωμάτωσης των μοσχευμάτων 
στον οστίτη ιστό. Το Δεκέμβριο του 1975 η Ακα-
δημία Αθηνών του απένειμε το Βραβείο Θετικών 
Επιστημών για την ερευνητική του εργασία στα 
οστικά μοσχεύματα. Σε ηλικία τριάντα τεσσάρων 
ετών εκλέχτηκε Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινι-
κής στο Νοσοκομείο Δράμας και στη συνέχεια από 
το 1976, για είκοσι τέσσερα χρόνια υπήρξε Διευ-
θυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Β΄ Γενικού 
Νοσοκομείου ΙΚΑ  Θεσσαλονίκης, Θεραπευτήριο «η 
Παναγία». Από τα χέρια του πέρασαν οι περισσό-
τεροι σημερινοί και απελθόντες Ορθοπαιδικοί της 
Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι εκόσμησαν τις περισ-
σότερες Ορθοπαιδικές Κλινικές του χώρου και όχι 
μόνον. Το 1998 ονομάσθηκε άμισθος Καθηγητής 
της Ορθοπαιδικής. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος της 
Εταιρείας Πληθυσμιακών Ερευνών – Μελετών Ελ-
λάδος (ΕΠΕ.ΜΕ) και της Εταιρίας Μελέτης Ίμβρου 
και Τενέδου. Συναντήθηκε πολλές φορές, μάλιστα, 
πολλές φορές με τον σημερινό Πρόεδρο της Τουρ-
κίας R, T Erdogan συμβάλλοντας στην προώθηση 
επίλυσης των Ιμβριακών ζητημάτων, μεταξύ των 
οποίων η επαναλειτουργία Σχολείων σε όλες τις 
βαθμίδες. Στο προηγούμενο συγγραφικό του έργο 
περιλαμβάνονται: 156 επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Νεκρολογία
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και ανακοινώσεις, τρεις μονογραφίες και οκτώ ξε-
νόγλωσσες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή 
ιατρικά περιοδικά του εξωτερικού. Επίσης, συνέ-
γραψε και προώθησε ένα βιβλίο αναφερόμενο στο 
Δημογραφικό πρόβλημα υπό τον τίτλο «Αυτογενο-
κτονία» και δεκαπέντε δημοσιεύσεις για το Ιμβρια-
κό Ζήτημα. 

Θα ζει πάντοτε ανάμεσά μας με τα τέσσερα 
τέκνα του το Θωμά, τον Γιώργο, την Εύα και την 
Ανθή.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης



XI- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 3 - 2021

Νεκρολογία Γιγής Παναγιώτης (1939 -2021)

Ο Καθηγητής της Περιγραφικής Ανατομικής, 
Παναγιώτης Γιγής (1939-2021), δάσκαλος των 
περισσότερων ιατρών αποφοίτων του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αντίστοι-
χο αντικείμενο, αξιόλογος Ορθοπαιδικός. Ο Πανα-
γιώτης Γιγής γεννήθηκε στο Βελβεντό, Κοζάνης, 
αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και από μικρή ηλικία εντάχθηκε στο 
ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό της έδρας της 
Περιγραφικής Ανατομικής. Για δεκαετίες είχε την 
ευθύνη της διδασκαλίας αυτού του αντικειμένου 
από διάφορες θέσεις ως βοηθός, Πανεπιστημιακός 

Επιμελητής Έδρας, Εντεταλμένος Υφηγητής, και 
Καθηγητής όλων των βαθμίδων (ν. 1268/1982 κ. 
εξ.). Έχει αξιόλογο έργο στο αντικείμενό του αλλά 
και ως Ορθοπαιδικός και ασχολούμενος με τον 
αθλητισμό έχει επίσης αξιόλογο έργο με πολλές 
δημοσιεύσεις που αφορούν πρακτικά σε ολόκληρο 
το αντικείμενο της Ορθοπαιδικής και της Ιατρικής 
της Άθλησης. Ήταν φιλικός, υποστηρικτικός, ρεαλι-
στής, ευπροσήγορος και πάντοτε καλά καταρτισμέ-
νος. Θα τον θυμόμαστε για πάντα.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης

Νεκρολογία
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Περίληψη 
Η οστική νόσος επί πολλαπλού μυελώματος (ΟΝΠΠ) αποτελεί 
μία καταστροφική επιπλοκή του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ). 
Περισσότερο από το 80% των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα 
υποφέρουν από καταστροφικές οστικές βλάβες που οδηγούν σε 
άλγος, κατάγματα, προβλήματα κινητικότητας και νευρολογικά ελ-
λείμματα. Περισσότερο από το 80% των ασθενών με πολλαπλό 
μυέλωμα υποφέρουν από καταστροφικές βλάβες των οστών οδη-
γούν σε άλγος, κατάγματα, προβλήματα κινητικότητας και νευρο-
λογικά ελλείμματα. Η οστική νόσος του πολλαπλού μυελώματος 
δεν είναι ο μόνος λόγος της ανικανότητας και της νοσηρότητας 
σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα αλλά τα επιπλέον προβλή-
ματα ταλαιπωρούν τον ασθενή αυξάνουν τα κόστη θεραπείας. Η 
οστική καταστροφή και η αδυναμία ανάπλασης του οστίτη ιστού 
είναι οι κυριότεροι νοσογόνοι παράγοντες. Έχουν αποκαλυφθεί 
μερικοί νεωτερικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογένεια 
της οστικής νόσου δηλαδή ο συνδέτης του υποδοχέα του ενεργο-
ποιηθεί του πυρηνικού παράγοντα κάππα Β (RANKL), το σύστημα 
της οστεοπροτεγερίνης (OPG) (RANKL/OPG), σηματοδοτικός πα-
ράγοντας Wnt και η σηματοδοτική οδός Dickkopf-1 (Wnt/DKK1). 
Η προσθήκη των νεωτερικών παραγόντων κατά την αντιμετώπιση 
της οστικής νόσου, η εισαγωγή των διφωσφονικών και άλλες υπο-
στηρικτικές μέθοδοι όπως είναι η ακτινοθεραπεία, η σπονδυλο-
πλαστική / κυφοπλαστική και οι χειρουργικές επεμβάσεις διαδρα-
ματίζουν το ρόλο τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οστικής 
νόσου του πολλαπλού μυελώματος. Αυτή η ανασκόπηση παρέχει 
μία συνολική εικόνα της παθολογικής φυσιολογίας και της αντιμε-
τώπισής της.

Οστική νόσος επί 
πολλαπλού μυελώματος 

 Παθοφυσιολογία και 
 αντιμετώπιση

Ζήδρου Χριστιάνα, Μπισχινιώτης Ιωάννης

Όροι ευρετηρίου:

Οστεοκλάστες

οστεοκλαστογένεση

οστεοβλάστες

οστεοβλαστογένεση

κυττοκίνες

διφωσφονικά
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Myeloma bone disease (MBD) - 
pathophysiology and novel treatments

Zidrou Christiana, Bischiniotis I. St.

Abstract
Myeloma bone disease (MBD) is a devastating complication of 
multiple myeloma (MM). More than 80% of MM patients suffer 
from destructive bony lesions, leading to pain, fractures, mobili-
ty issues, and neurological deficits. MBD is not only a main cause 
of disability and morbidity in MM patients but also increases the 
cost of management. Bone destruction and lack of bone forma-
tion are main factors in the development of MBD. Some novel 
factors are found to be involved in the pathogenesis of MBD, e. 
g., receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL), 
osteoprotegerin (OPG) system (RANKL/OPG), Wingless (Wnt), 
dickkopf-1 (Wnt/DKK1) pathway. The addition of novel agents 
in the treatment of MM, use of bisphosphonates and other sup-
portive modalities such as radiotherapy, vertebroplasty / ky-
phoplasty, and surgical interventions, all have significant roles in 
the treatment of MBD. This review provides an overview on the 
pathophysiology and management of MBD. This review provides 
an overview on the pathophysiology and management of MBD.

Key words:

osteoclasts

osteoclastogenesis

osteoblasts

osteoblastogenesis

cytokines

bisphosphonates



3- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 3 - 2021

Εισαγωγή 
Το πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) είναι μία διατα-

ραχή των πλασματοκυττάρων που χαρακτηρίζεται 
από διηθήσεις του οστικού μυελού από κλώνους 
πλασματοκυττάρων, παραγωγή μιας μονοκλωνικής 
ανοσοσφαιρίνης (παραπρωτεΐνη) και τελική βλάβη 
των οργάνων περιλαμβανομένων λειτουργικών 
αλλοιώσεων των οστών, νεφρικής βλάβης, υπερα-
σβεστιαιμίας και αναιμίας (Kyle RA και Rajikumar 
SV 2009). Η τελική βλάβη των οργανικών συστη-
μάτων είναι το διαφοροποιό στοιχείο από το ασυ-
μπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα. Στην οστική 
νόσο του πολλαπλού μυελώματος, οι αλλοιώσεις 
μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή της κλασικής λυ-
τικής βλάβης, της διάχυτης οστεοπενίας και πολ-
λαπλές λυτικές αλλοιώσεις που μπορεί να προ-
σβάλλουν οποιοδήποτε σημείο του σκελετού κατά 
προτίμηση τη σπονδυλική στήλη, το κρανίο και τα 
μακρά οστά (Kyle RA και συν 2004). Όσο μεγαλύ-
τερος είναι ο αριθμός των αλλοιώσεων τόσο φτω-
χότερη είναι η πρόγνωση (Walker Z και συν 2007). 
Η αυξημένη οστεοκλαστογένεση με καταστολή 
των οστεοβλαστών αποτελεί τον κυριότερο παθο-
γενετικό μηχανισμό της οστικής νόσου επί πολλα-
πλού μυελώματος (Bataille R και συν 1989). Συ-
γκεκριμένοι είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται 
στην ενεργοποίηση και το σχηματισμό των οστε-
οκλαστών και την ελάττωση της οστεοβλαστικής 
δραστηριότητας. Οι πρόσφατες πρόοδοι που έχουν 
συντελεστεί όσον αφορά στην κατανόηση της 
οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος κατέ-
δειξαν ότι ο υποδοχέας του πυρηνικού παράγοντα 
του συνδέτη κάππα - Β (RANKL) και του συστήμα-
τος της οστεοπροτεγερίνης (OPG) διαδραματίζουν 
ουσιώδη ρόλο από αυτή την άποψη (Vanderkerken 
και συν 2003). 

Η οστική νόσος επί πολλαπλού μυελώματος 
αφενός μεν έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανι-
κανότητα και την αυξημένη νοσηρότητα αφετέρου 
δε οδηγεί σε αύξηση τους κόστους της θεραπείας 
των ασθενών (Bruce NJ και συν 1989). Οι ασθε-
νείς με πολλαπλούν μυέλωμα και οστική νόσο όχι 
μόνο απαιτούν θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά 
επίσης απαιτούν και θεραπεία με διφωσφονικά, 
για τον έλεγχο του άλγους και μία υποομάδα των 
ασθενών χρειάζεται ακτινοθεραπεία όπως και διε-
νέργεια διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων για 
την αντιμετώπιση των καταγμάτων (Adamietz IA 

1991). Εδώ εστιάζουμε στους διαφορετικούς πα-
ράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη οστικής 
νόσου και τις θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπι-
σης αυτής της κατάστασης.

Αναδιαμόρφωση του φυσιολογικού 
οστού

Το φυσιολογικό οστούν αποτελείται από την με-
ταλλική φάση (μεταλλικά άλατα) και την οργανική 
φάση που αποτελείται από κολλαγόνο και μη κολ-
λαγονικής προέλευσης πρωτεΐνες. Η οστική ανα-
διαμόρφωση αποτελεί μία αέναη επεξεργασία που 
συνίσταται σε απορρόφηση του παλαιού οστίτη 
ιστού (οστεοκλαστική δραστηριότητα) και σχημα-
τισμό νέου οστίτη ιστού (οστεοβλαστική δραστη-
ριότητα). Αυτή η επεξεργασία είναι καλά εξισορρο-
πημένη υπό φυσιολογικές συνθήκες και συμβάλλει 
στη διατήρηση της σκελετικής υγείας. Οι οστεο-
κλάστες και οι οστεοβλάστες είναι οι κύριοι κυττα-
ρικοί τύποι που εμπλέκονται κατά την οστική ανα-
διαμόρφωση και υπό την επήρεια συγκεκριμένων 
κυττοκινών και ορμονών (Miller PJ 1995,Dhill PA 
1998, Papadopoulou EC και συν 2010).

Οι οστεοκλάστες περιγράφηκαν για πρώτη φορά 
το 1873. Αυτά τα πολυπύρηνα κύτταρα που προ-
έρχονται από αρχέγονα κύτταρα του αιμοποιητικού 
ιστού μετέχουν της μονοκυτταρικής μακροφαγο-
κυτταρικής σειράς. Οι οστεοκλάστες προέρχονται 
όχι μόνο από αρχέγονα κύτταρα αιμοποιητικής 
σειράς αλλά και από κύτταρα της μονοκυτταρικής 
σειράς, όταν δημιουργείται το κατάλληλο μικροπε-
ριβάλλον (BM-mic) στον οστικό μυελό (Udogawa 
N και συν 1990, Bar-Shevit Z 2007). Οι οστεο-
κλάστες είναι τα μόνα γνωστά κύτταρα που είναι 
σε θέση να προκαλέσουν οστική απορρόφηση. Τα 
κύτταρα αυτά περιέχουν συγκεκριμένες πρωτεΐ-
νες όπως η ανθεκτική στο τρυγικό οξύ αλκαλική 
φωσφατάση (TRAP), η ανθεκτική στο τρυγικό οξύ 
νουκλεοτιδική φωσφατάση και καρβονική ανυδρά-
ση II, υποδοχές καλσιτονίνης και λίγες καθεψίνες 
(λυσοσωματικές πρωτεάσες) (Junkill AJ και συν 
2001). Η κυριότερη λειτουργία των οστεοκλαστών 
είναι η οστική απορρόφηση. Ο μηχανισμός της 
αποδόμησης του οστού από τη δράση των οστε-
οκλαστών δεν ήταν γνωστός μέχρι το 1980, όταν 
διαπιστώθηκε ότι οι καθεψίνες ήταν οι πιο σημα-
ντικές πρωτεάσες που εμπλέκονται στο μηχανισμό 
της οστικής απορρόφησης. Υπάρχουν περί τις 7 κα-
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θεψίνες στους οστεοκλάστες (B, C, D, E και K). Η 
καθεψίνη K βρίσκεται υπό δοκιμή όσον αφορά στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της οστικής νόσου επί 
καρκίνου (Deloise JM και συν 1980). 

Οι οστεοβλάστες είναι μονοπύρηνα κύττα-
ρα που προέρχονται από μεσεγχυματικά κύττα-
ρα (MSCs). Περιέχουν το ένζυμο της αλκαλικής 
φωσφατάσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως δείκτης της οστεοβλαστικής δραστηριότητας 
(Udogawa N (Udogawa N και συν 1990, George 
J και συν 2006). Φυσιολογικά εντοπίζονται πλησί-
ον της επιφάνειας των οστών όπου εναποτίθεται 
νεόπλαστο οστούν. Η κύρια λειτουργία τους είναι 
ο σχηματισμός οστού, διαμέσου της βιοσύνθεσης 
κολλαγόνου, η παραγωγή οστεοκαλσίνης (OCN) 
και η επιμετάλλωση τον ανώτερο με εναπόθεση 
μεταλλικών αλάτων (McSheehy PM και Chambers 
TJ 1986, Owen TA και συν 1991). Οι οστεοβλά-
στες που εγκαθίστανται εντός μίας επιμεταλλωμέ-
νης θεμέλιας ουσίας ονομάζονται οστεοκύτταρα 
και εκκρίνουν βιοχημικούς παράγοντες του ίδιου 
τύπου με τους οστεοβλάστες (Giuliani N και συν 
2006, Holtrop ME 1990).

Παθοφυσιολογία της οστικής νόσου 
επί πολλαπλού μυελώματος 

Σε αντίθεση προς την αναδιαμόρφωση του φυ-
σιολογικού οστού, ο συνδυασμός της δράσης των 
οστεοκλαστών και των οστεοκλαστών χάνεται στο 
πολλαπλούν μυέλωμα. Η αυξημένη δράση των 
οστεοκλαστών και η καταστολή της οστεοβλαστι-
κής δραστηριότητας οδηγεί σε ελάττωση/ απου-
σία σχηματισμού οστού που αποτελούν ουσιώδεις 
παράγοντες κατά την ανάπτυξη της οστικής νόσου 
του πολλαπλού μυελώματος (Giuliani N και συν 
2006) (εικόνα 1).

Η οστική νόσος του πολλαπλού μυελώματος 
είναι διακριτή από άλλες μορφές μεταστατικής 
νόσου καθόσον δεν παρατηρείται καθόλου παρα-
γωγή νέου οστού ενώ σε καρκίνους όπως εκείνη 
του προστάτη και του μαστού, κάνει τόσο η οστεο-
κλαστική όσο και η οστεοβλαστική δραστηριότητα 
(Roodman GD 2004). 

Εικόνα 1. Παθοφυσιολογία των αλληλεπιδράσεων των κυττάρων του μυε-
λώματος και των κυττάρων του οστικού μυελού κατά την βιοσύνθεση οστεο-
κλαστογενετικών παραγόντων που προκαλούν την οστική απορρόφηση στην 
οστική νόσου του μυελώματος. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται και η αντιοστεο-
βλαστική δράση λόγω των εμφανιζόμενων αντιοστεοβλαστικών κυττοκινών 

και της ελάττωσης της παραγωγής της οστεοπροτεγερίνης. 

Οι σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ιστική 
υποξεία αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την επι-
δείνωση της νόσου τόσο σε μετάσταση συμπαγών 
όγκων όσο και σε κακοήθεις καταστάσεις του αι-
μοποιητικού συστήματος (Zany Y και συν 2007). 
Η επέκταση των πλασματοκυττάρων και η νεοαγ-
γείωση καταλήγει σε χαμηλή μερική τάση οξυγό-
νου εντός των κολποειδών του οστικού μυελού. Η 
προκύπτουσα υποξεία στο μικροπεριβάλλον αυτού 
θεωρείται ότι είναι παράγοντας εκκίνησης που ευ-
οδώνει την μετάσταση των κυττάρων του μυελώ-
ματος (Shein K και συν 2012). Αυτή η διασπορά δι-
αμεσολαβείται από την ενεργοποίηση επιθηλιακών 
κυττάρων προς την κατεύθυνση της μετάπλασής 
τους σε μεσεγχυματικά κύτταρα, με αποτέλεσμα 
τον ελαττωμένο βαθμό προσκόλλησής τους στον 
οστικό μυελό και αυξημένη διαπίδυση των κυττά-
ρων του μυελώματος στην περιφερική κυκλοφορία 
(Puiseux A 2014).

Αύξηση της οστεοκλαστογένεσης 
Η αυξημένη οστεοκλαστογένεση αποτελεί κυρί-

αρχο στοιχείο της οστικής νόσου του πολλαπλού 
μυελώματος, και μικρές αυξήσεις της τιμής των 
δεικτών της οστικής απορρόφησης έχει παρατηρη-
θεί σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα (Bataille 
R 1989, Terpos E και Dimopoulos MA 2005). 
Έχουν ανευρεθεί πολλοί παράγοντες που εμπλέκο-
νται στο σχηματισμό και στην ενεργοποίηση των 
οστεοκλαστών σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέ-
λωμα. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεσεγχυ-
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ματικών κυττάρων, των Β- λεμφοκυττάρων και το 
θεμελίων κυττάρων του οστικού μυελού (BMSCs) 
μέσα στο μικροπεριβάλλον συμβάλλει σημαντικά 
στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος. 
Ο μηχανισμός RANKL και η OPG που είναι ένας 
προκλητικός παράγοντας για το σύστημα RANKL 
διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην οστική 
αναδιαμόρφωση και η ανισορροπία πού εμφανίζε-
ται σε αυτό το σύστημα είναι ένας από τους παρά-
γοντες που είναι υπεύθυνοι για την οστεόλυση στο 
πολλαπλούν μυέλωμα (Giuliani N και συν 2004). 
Άλλες χυμοκίνες είναι το φλεγμονώδες πεπτίδιο 
των μακροφάγων 1-α (Macrophage Inflammatory 
Peptide 1α), η ιντερλευκίνη - 3, η ιντερλευκίνη - 6, 
η ιντερλευκίνη - 7, ο προερχόμενος από θεμέλια 
κύτταρα του οστικού μυελού παράγοντας 1α (SDF-
1α) και ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός πα-
ράγοντας (VEGF). 

Μικροπεριβάλλον του οστικού 
μυελού, μεσεγχυματικά κύτταρα, 
T- λεμφοκύτταρα και κύτταρα του 
υποστρώματος του οστικού μυελού 
(BMSCs).

Το μικροπεριβάλλον του οστικού μυελού πε-
ριλαμβάνει τόσο κυτταρικά όσο και μη κυτταρικά 
στοιχεία (Oranger A και συν 2013). η κυτταρική 
φάση συνίσταται από κλώνους πλασματοκυττά-
ρων (MCs), από ανοσοκύτταρα (T- λεμφοκύτταρα) 
και από BMSCs (στρωματικά κύτταρα του νωτιαί-
ου μυελού) ενώ πρωτεΐνες της εξωκυττάριας θεμέ-
λιας ουσίας, κυττοκίνες και αυξητικοί παράγοντες 
συναπαρτίζουν τη μη κυτταρική φάση (Oranger A 
και συν 2013). Οι κλώνοι των πλασματοκυττάρων 
(MCs) έχουν παρατηρηθεί σε μεγάλους αριθμούς 
πλησίον του σημείου της ενεργού οστικής απορ-
ρόφησης και οι αλληλεπιδράσεις αυτών και του 
μικροπεριβάλλοντος του οστικού μυελού διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη 
διασπορά της νόσου (Andrews SW και συν 2013, 
Valentin-Opran A και συν 1982). Οι κλώνοι των 
πλασματοκυττάρων (MCs) παράγουν ένα ψευδοϋ-
ποδοχέα τον 3 (DcR3), ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
τη διαφοροποίηση των οστικών κυττάρων και για 
την ενεργοποίησή τους (Oranger A και συν 2013). 
Ο DcR3, ο οποίος ανήκει στην ομάδα υποδοχέων 
του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) υπε-
ρεκφράζεται στα κλωνικά πλασματοκύτταρα και 

στα T- λεμφοκύτταρα (Oranger A και συν 2013). 
Τα κλωνικά πλασματοκύτταρα όχι μόνο με κρίνουν 
συγκεκριμένες κυττοκίνες, οι οποίες εμπλέκονται 
στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος 
αλλά επίσης επάγουν τα στρωματικά κύτταρα του 
οστικού μυελού και τους οστεοβλάστες προς ενερ-
γοποίηση του συστήματος RANKL/OPG και απο-
τελούν κομβικό παράγοντα αυτής της εξεργασίας 
(Holtrop ME 1990). Οι κλώνοι των πλασματοκυτ-
τάρων (MCs) μπορούν επίσης να αλληλοεπιδρούν 
με τους οστεοκλάστες κενά μεταπλάθονται σε 
πολυμορφοπύρηνα κύτταρα που έχουν ιδιότητες 
οστικές απορρόφησης (Calvani N και συν 2005). 

Τα στρωματικά κύτταρα του οστικού μυελού 
(BMSCs) έχουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της 
οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος. Η 
κυτταρική κλώνοι των πλασματοκυττάρων προ-
σκολλώνται στα στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού (BMSCs) και αυτό οδηγεί σε παραγωγή συ-
γκεκριμένων αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών και κυτ-
τοκινών (Hideshima T και συν 2004). Οι αλληλεπι-
δράσεις μεταξύ των κλωνικών πλασματοκυττάρων 
και των στρωματικών κυττάρων του οστικού μυε-
λού προκαλούν υπερρύθμιση των RANKL, Il-6 και 
του ενεργοποιητικού παράγοντα τον B- λεμφοκυτ-
τάρων (B - cells activated Factor BAFF) και της 
Activin A (Tai YT και συν 2006). Ο BAFF είναι μέλος 
της ευρύτερης ομάδας των παραγόντων νέκρωσης 
των όγκων (TNF) και εμπλέκεται στην ανάπτυξη Β- 
κυττάρων και προάγει την οστεοκλαστογένεση και 
την επιβίωση των κλώνων των πλασματοκυττάρων 
(Tai YT και συν 2006). Η ακτιβίνη Α ανήκει στην 
ευρύτερη οικογένεια του μετατρεπτικού αυξητικού 
παράγοντα (Transforming Growth Factor - TGF) 
και παρατηρείται σε υψηλά επίπεδα σε προχωρη-
μένα στάδια πολλαπλού μυελώματος. Περαιτέρω, 
αυτή δρα ως ενεργοποιητής και αναστολέας των 
οστεοκλαστών και των οστεοκλαστών αντιστοίχως 
(Terpos E και Dimopoulos MA 2005). 

Τα ανοσοκύτταρα και ιδιαίτερα τα Τ- λεμφοκύτ-
ταρα ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των οστεοκλα-
στών και των οστεοβλαστών, την επιβίωση και τη 
λειτουργικότητά τους (Oranger A και συν 2013). 
Σε μία μελέτη των Prabhala και συνεργατών κατα-
δείχθηκε η ύπαρξη ενός διαφορετικού υποσυνόλου 
T- λεμφοκυττάρων (τα Th17-1 κύτταρα). Αυτά τα 
κύτταρα εκκρίνουν ιντερλευκίνη - 17 (Il-17) στον 
οστικό μυελό των ασθενών με πολλαπλούν μυέ-
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λωμα (Prabhala RH και συν 2010). Η ιντερλευκίνη 
- 17 (Il-17) όχι μόνο διαμεσολαβεί την οστική νόσο 
του πολλαπλού μυελώματος αλλά Επίσης αυξάνει 
την επιβίωση των κλώνων των πλασματοκυττάρων 
(Norman K και συν 2010). Τα ενεργοποιημένα Τα 
- λεμφοκύτταρα στο πολλαπλούν μυέλωμα παρά-
γουν οστεοκλαστογενετικές κυττοκίνες όπως είναι 
η Il-3, ο RANKL, ο DcR3 και ο TNF με αποτέλεσμα 
την ενίσχυση της οστεόλυση σε αυτούς τους ασθε-
νείς (Colucci S και συν 2009). Οι Giuliani και συν 
κατέδειξαν ότι η έκφραση του RANKL βρίσκεται σε 
υπερρύθμιση στα ενεργοποιημένα Τ- λεμφοκύττα-
ρα και τα θετικά για τον CD3 κύτταρα στον οστι-
κό μυελό των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα 
ασθενών με εκτεταμένη οστική νόσο (Giuliani N 
και συν 2002, Nosaka K και συν 2003). Αυτά τα 
ευρήματα είναι ενδεικτικά της συμμετοχής των T- 
λεμφοκύτταρα στην εξεργασία της οστικής νόσου 
του πολλαπλού μυελώματος. 

Το σύστημα RANKL/OPG, στο οποίο ανήκει η 
ευρύτερη οικογένεια των παραγόντων νέκρωσης 
των όγκων (TNF) παράγεται από τα στρωματικά 
κύτταρα του οστικού μυελού, τους οστεοβλάστες 
και τα ενεργοποιημένα Τ- λεμφοκύτταρα. Οι αλ-
ληλεπιδράσεις μεταξύ των κλώνων πλασματο-
κυττάρων και το μικροπεριβάλλον του οστικού 
μυελού (BM-mic), η υπερασβεστιαιμία και άλλοι 
οστεοαπορροφητικοί παράγοντες όπως είναι η πα-
ραθορμόνη (PTH) η σχετιζόμενη με την παραθορ-
μόνη πρωτεΐνη (PTHrp) και η βιταμίνη D3 επάγουν 
τα στρωματικά κύτταρα του οστικού μυελού και 
τους οστεοβλάστες προς αύξηση βιοσύνθεσης του 
RANKL (Giuliani N και συν 2002, Feige U 1984). 

Ο αριθμός των πρόδρομων μορφών οστεοκλα-
στών αυξάνει κάτω από την επίδραση του προ-
καλoύντος τον αποικισμό των μακροφάγων παρά-
γοντα (macrophage colonizing stimulating factor) 
στη συνέχεια του RANKL διαμέσου του υποδοχέα 
του RANKL σε πρόδρομες μορφές οστεοκλαστών 
προώθηση των τελευταίων να εξελιχθούν σε ώρι-
μους οστεοκλάστες και ελαττώνουν την απόπτωση 
τόνος δύο κυττάρων με αποτέλεσμα την αύξηση 
της οστεοκλαστικής δραστηριότητας (Yacoby S και 
συν 2002). Ο μηχανισμός RANKL είναι κυρίαρχος 
οστεοκλαστογενετικός παράγοντας στην οστική 
νόσο του πολλαπλού μυελώματος. Η έκφραση του 
RANKL σχετίζεται με ελάττωση των επιπέδων της 
OPG (οστεοπροτεγερίνης) σε ασθενείς με πολλα-

πλούν μυέλωμα. Οι κλώνοι πλασματοκυττάρων 
δεν είναι το μόνο κλειδί για την υπερρύθμιση του 
RANKL αλλά παράλληλα αυτά τα κύτταρα εσωτε-
ρικεύουν και αποδομούν την OPG (οστεοπροτεγε-
ρίνη) και συνακόλουθα η σχέση RANKL/OPG αυξά-
νει , τη μικρή επιβίωση στο πολλαπλούν μυέλωμα 
(Terpos E και συν 2003, Sezer O και συν 2003), 

Με τη χρησιμοποίηση χρωστικών προερχόμε-
νων από την ανοσοϊστοχημεία οι βιοψίες οστικού 
μυελού από ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα 
μελετήθηκαν και παρατηρήθηκε στα στρωματικά 
κύτταρα του οστικού μυελού αύξηση των επιπέ-
δων του RANKL με εξεσημασμένη μείωση της εκ-
φράσεις της οστεοπροτεγερίνης. Αυτό το πρότυπο 
δεν παρατηρήθηκε σε φυσιολογικό οστικό μυελό 
ή σε άλλες κακοήθεις καταστάσεις που αφορούν 
στα Β- λεμφοκύτταρα (Pearse RN και συν 2001). 
Οι ερευνητές επίσης παρατήρησαν ότι εάν ο μη-
χανισμός RANKL αναστέλλεται από έναν αναστο-
λέα του ( RANKL - Fc) ή οστεοπροτεγερίνη αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα ελαττωμένο φορτίο νόσου και 
οστικής απορρόφησης (Yacoby S και συν 2002). 
Συμπερασματικά η ανισορροπία RANKL/OPG είναι 
ο μείζων ένας αιτιολογικός παράγοντας της οστι-
κής νόσου του πολλαπλού μυελώματος και μπορεί 
να αποτελέσει στόχο για την αιτιολογική αντιμετώ-
πιση της οστικής νόσου.

Φλεγμονώδης πρωτεΐνη I α 
των μακροφάγων (Macrophage 
Inflammatory Protein Iα- MIP-1α)

Η MIP-1α (φλεγμονώδης πρωτεΐνη Iα των μα-
κροφάγων-Macrophage Inflammatory Protein 
Iα- MIP-1α) ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των 
χυμοκινών και η κυριότερη λειτουργία της είναι 
η κυτταρική προσκόλληση και η μετανάστευση. Η 
πρωτεΐνη αυτή δρα ως χημειοτακτικός παράγοντας 
για τα φλεγμονώδη κύτταρα δηλαδή τα μονοκύτ-
ταρα, τα λεμφοκύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα και 
λοιπά (Oranger A και συν 2013). Η MIP-1α είναι 
ένας ισχυρός οστεοκλαστογενετικός παράγοντας 
και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των αρχέγο-
νων κυττάρων επίσης. Παράγεται από τα στρω-
ματικά κύτταρα του οστικού μυελού, τα αρχέγονα 
κύτταρα του αιμοποιητικού ιστού και τα κλωνικά 
πλασματοκύτταρα (Terpos E και Dimopoulos MA 
2005, Watanabe T και συν 2004). 
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Η MIP-1α διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της οστικής νόσου του πολλαπλού μυε-
λώματος. Προκαλεί απευθείας ενεργοποίηση των 
οστεοκλαστών διαμέσου χυμοκινικών υποδοχέων 
CCR1 και CCR5. Η MIP-1α επίσης ρε και επί των 
κλωνικών πλασματοκυττάρων, εφόσον αυτά έχουν 
υποδοχής CCR1, ενισχύονται στις αλληλεπιδρά-
σεις αυτόν προς τα κύτταρα του στρώματος του 
οστικού μυελού και των οστεοκλαστών προκειμέ-
νου να σηματοδοτήσουν την έκφραση του RANKL 
και έμμεσα αυξάνοντας την οστική απορρόφηση 
(Terpos E και Dimopoulos MA 2005). Οι Choi και 
συνεργάτη κατέδειξαν την ύπαρξη υψηλών επι-
πέδων MIP-1α στο σύνολο των δειγμάτων του 
οστικού μυελού ασθενών με πολλαπλούν μυέλω-
μα. Αργότερα οι Shima και συνεργάτες ανέφεραν 
μία υπερρύθμιση αυτού του παράγοντα ξεκαθαρι-
σμένα πλασματοκύτταρα (Choi SJ και συν 2001, 
Umeda S και συν 2003). Τα επίπεδα της MIP-1α 
επίσης σχετίζονται με τη βαρύτητα της οστικής νό-
σου και την επιβίωση των ασθενών. Σε προκλινικά 
πειραματικά μοντέλα σε ποντίκια, η αναστολή της 
δράσης της MIP-1α με αντισώματα ελαττώνει τη 
βαρύτητα της οστικής απορρόφησης. Φαίνεται ότι 
η MIP-1α είναι μείζονας παίκτης στην οστική νόσο 
του πολλαπλού μυελώματος και η υπορρύθμισή 
της μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο της οστικής 
νόσου (Oyajobi BO και συν 2000). 

Ιντερλευκίνη - 6 (IL-6) και 
Ιντερλευκίνη - 7.

Ιντερλευκίνη - 6 (IL-6) που παράγεται από τα 
στρωματικά κύτταρα του οστικού μυελού (BMSCs) 
εμπλέκοντας τις ανοσολογικές και τις φλεγμονώ-
δεις αντιδράσεις καθώς και τον οστικό μεταβολι-
σμό με την ενεργοποίηση συγκεκριμένων σημα-
τοδοτικών οδών καταρρακτώδης μορφής όπως 
είναι η Ras/nitrogen activated protein (NAP), 
η εξωτερική σηματοδοτικά ρυθμιζόμενη κινάση 
(extracellular regulated kinase - ERK), ο σηματο-
δοτικός μετατροπέας και ενεργοποιητής της μετα-
γραφής 3 (STAT-3) και η καταρρακτώδης αντίδρα-
ση της φωσφοϊνοσιτιδικής - 3 κινάσης /Ak+. Ειδικά 
στο μυέλωμα η ιντερλευκίνη - 6 (IL-6) αυξάνει την 
επιβίωση των κλωνικών πλασματοκυττάρων και τα 
προστατεύει από την απόπτωση. Η βιοσύνθεση της 
αυξάνει σημαντικά σε ασθενείς με ενεργό σε σχέση 
με τους πάσχοντες από μονοκλωνικές γαμμαπάθει-
ες μη καθορισμένη σημαντικότητας (Monoclonal 

Gammopathies Uncertain Significance - MGUS) ή 
από βραδείας εξέλιξης πολλαπλούν μυέλωμα (de 
la Mata J και συν 1995, Battaille R και συν 1982). 
H IL-6 ενδυναμώνει την οστεοκλαστική δραστηρι-
ότητα διαμέσου της αύξησης της δράσης της εν 
είδει παραθορμόνη (de la Mata J και συν 1995) 
και φαίνεται ότι υπερρυθμίζει τη δράση της IL-7 
(Giuliani N και συν 2002) προκειμένου να αυξηθεί 
η έκφραση του RANKL (Giuliani N και συν 2002). 
Τα υψηλά επίπεδα της IL-7 ανευρίσκονται στο πε-
ριφερικό αίμα και στον οστικό μυελό από δείγματα 
πασχόντων (Silbermann R και συν 1992). Σε μελέ-
τες in vitro έχει δειχθεί ότι προκαλείται μία ελάττω-
ση της έκφρασης του RANKL αντιIL-7 και αντιIL-6 
(mAb-1339) μονοκλωνικά αντισώματα (Giuliani N 
και συν 2002, de la Mata J και συν 1995, Fulcinini 
M και συν 2009).

Ιντερλευκίνη - 3 (IL-3) 
 H ιντερλευκίνη - 3 (IL-3) είναι μία και το κινητό 

που εκκρίνεται από ενεργοποιημένα λεμφοκύττα-
ρα. Τα επίπεδα της ιντερλευκίνης - 3 (IL-3) στον 
οστικό μυελό καθώς και σε καθαρισμένα CD138 
θετικά πλασματοκύτταρα ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα. Αυτή η ουσία μαζί με την MIP-1α και τον 
μηχανισμό RANKL αυξάνουν σημαντικά την οστε-
οκλαστική δραστηριότητα σε πολλαπλούν μυέλω-
μα σε σύγκριση προς εκείνη της MIP-1α και του 
RANKL μεμονωμένα (Lee JW και συν 2004). H 
ιντερλευκίνη - 3 (IL-3) εμφανίζεις συνεργικότητα 
προς την IL-6 που οδηγεί σε αύξηση των κλωνικών 
πλασματοκυττάρων (Terpos E και Dimopoulos MA 
2005). 

Οστεοποντίνη και VEGF (vascular 
endothelial growth Factor - 
αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός 
παράγοντας). 

Η οστεοποντίνη είναι μία μη κολλαγονική πρω-
τεΐνη που υπάρχει στα οστά, στους νεφρούς, στα 
δόντια και στα επενδυτικά επιθηλιακά κύτταρα. Πα-
ράγεται από τους οστεοβλάστες και τα οστεοκύττα-
ρα και εμπλέκεται στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις, 
στις αγγειογενετικές εξεργασίες, στην από πτώση 
και στις μεταστάσεις κακοήθων όγκων (Standal 
T και συν 2004). O VEGF (Vascular Endothelial 
Growth Factor - αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητι-
κός παράγοντας) είναι μείζονας παράγοντας που 
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προάγει την νεοαγγείωση και παράγεται από κύτ-
ταρα που ελέγχουν την αγγειογένεση δηλαδή τις 
λείες μυϊκές ίνες των αγγείων. Υπάρχει αυξημένη 
βιοσύνθεση VEGF και οστεοποντίνης (OPN) στα 
πλασματοκύτταρα κλώνους του πολλαπλού μυε-
λώματος και στα στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού. Έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικές εξεση-
μασμένη ελάττωση των αγγειογενετικών εξεργα-
σιών και της οστεοκλαστογένεσης, όταν ο VEGF 
και η OPN αναστέλλονται ως προς τη δράση τους 
(Wu W και συν 2013, Tanaka Y και συν 2002).

Ο στρωματικής προέλευσης 
παράγοντας 1α (Stromal Derived 
Factor 1α)

Είναι παράγωγο που παράγεται από τα στρω-
ματικά κύτταρα του οστικού μυελού και η δράση 
του διαμεσολαβείται διά του υποδοχέα CXCR4 που 
εκφράζεται πάνω στα αρχέγονα κύτταρα της αιμο-
ποιητικής σειράς, στα λεμφοκύτταρα, στα κακοήθη 
κύτταρα και στις πρόδρομες μορφές των οστεο-
κλαστών. Ο κυρίαρχος ρόλος του είναι η φιλοξε-
νία των αρχέγονων κυττάρων της αιμοποιητικής 
σειράς, ο πολλαπλασιασμός των νεοπλασματικών 
κυττάρων και η μετανάστευσή τους. 

Τα πλασματοκύτταρα κλώνοι εκφράζουν τον 
παράγοντα CXCR4 και αυτή η έκφραση υπερρεκ-
φράζεται από συγκεκριμένους παράγοντες δηλα-
δή τον VEGF. Έτσι, o SDF-1α αυξάνει την εγκα-
τάσταση, η μετανάστευση των πλασματοκυττάρων 
κλώνων και ενισχύει τη δραστηριότητα των οστε-
οκυττάρων. Οι όψιμες επιδράσεις ελαττώνονται 
σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια αναστολέων του 
CXCR4 υποδηλώνοντας έτσι ότι ο SDF-1α διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στην οστική νόσο του πολ-
λαπλού μυελώματος. 

Ελάττωση της οστεοβλαστογένεσης
 Στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος, 

η ελάττωση του σχηματισμού νεόπλαστου οστίτη 
ιστού που είναι δευτεροπαθής την ελαττωμένη 
οστεοβλαστική δραστηριότητα διαδραματίζει επί-
σης ρόλο στη διαμόρφωση της βαρύτητας της νό-
σου, με αποτέλεσμα η μαζική απώλεια οστίτη ιστού 
χωρίς τη δυνατότητα αναπλήρωσης (Roodman 
CD 2008, Anderson KC και συν 2002). Η οστεο-
βλαστική δραστηριότητα δίνει το ρυθμό της κατά 
την πρώιμη φάση της νόσου ή κατά τις φάσεις 

επιδείνωσης από μία καλοήθη μορφή, όπως είναι 
οι μονοκλωνικές γαμμαπάθειες (MGUS) και εάν 
οι ασθενείς συνεχίζουν να εμφανίζουν αυξημένη 
οστεοβλαστική λειτουργικότητα δεν εμφανίζουν 
την οστική νόσο που συνοδεύει το πολλαπλούν 
μυέλωμα (Battaille R και συν 1991). Υπάρχουν 
συγκεκριμένοι παράγοντες που εμπλέκονται στην 
υπορρύθμιση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας 
όπως είναι ή σηματοδοτική οδός Wnt/DKK1, η IL-
3, η IL-7, κατακερματισμένες πρωτεΐνες - 2 (sFRP-
2) ο ταχείας δράσης μεταγραφικός παράγοντας -2 
(Runx2), ηπατοκυτταρικός αυξητικός παράγοντας 
(HGF) πιο μετά θρεπτικός αυξητικός παράγοντας 
β (TGF-β). 

Η Wnt σηματοδοτική οδός 
Η Wnt σηματοδοτική οδός εμφανίζει σημαντι-

κό βαθμό συμμετοχής στο σχηματισμό νεόπλα-
στου οστίτη ιστού και στην αναδιαμόρφωσή του 
(Albers H και συν 2013). Η σηματοδοτική οδός 
Wnt εμπλέκεται σε διαφορετικές μορφές καρκί-
νου στον άνθρωπο και θα μπορούσε να αποτελέ-
σει θεραπευτικό στόχο (Anastas JN και Moon RT 
2013). Τα γονίδια της οδού Wnt κωδικοποιούν τις 
γλυκοπρωτεΐνες της οικογένειας Wnt, οι οποίες 
μεταβιβάζουν την σηματοδότηση διάμεσου των 
υποδοχέων συνεστραμμένων πρωτεϊνών με εξω-
κυττάριας προέλευσης Wnt συνδεδεμένο με αδι-
ακρίτως δέσμευσης τομείς (Katoh Y και Katoh 
M 2005). Αυτές οι γλυκοπρωτεΐνες εμπλέκονται 
στους ενεργοποιητικούς υποδοχείς της επιφάνει-
ας της κυτταρικής μεμβράνης, στη γονιδιακή έκ-
φραση, στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, στη 
διαφοροποίηση και στην κυτταρική μετανάστευση 
(van Amerongen B και συν 2012). Οι Wnt επίσης 
ελέγχουν την εμβρυογένεση, την οργανογένεση, 
την ανάπτυξη μετά τη γέννηση και την αναγέννηση 
των ανθρώπινων ιστών (Wan Y και συν 2013). Οι 
Wnt ταξινομούνται ως κανονικές εάν έχουν τη δυ-
νατότητα να αναστείλουν την φωσφορυλίωση και 
να την αποδομήσουν και μη κανονικές εάν τα επί-
πεδα της β - κατενίνης δεν μεταβάλλονται (Bartis 
N και συν 2013). Η β - κατενίνη είναι ένας μείζονας 
παράγοντας για είναι έκφραση της OPG από τους 
οστεοβλάστες (Albers H και συν 2013). Έχει κατα-
δειχθεί ότι η αδρανοποίηση του γονιδίου της LPR5 
(lipoprotein receptor related 5) που ένας διαμε-
ταγωγέας Wnt οστεοπόρωσης από ψευδογλοίω-
μα σε ανθρώπους και οι ευνοϊκές μεταλλάξεις της 
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LPR5 σε αυξημένες οστικές πυκνότητες (σύνδρομο 
van Buchem) (Gango Y και συν 2001, Boyden LM 
και συν 2002). Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν 
ότι αυτής της σηματοδοτικής οδού προκαλεί αυ-
ξημένη οστεοβλαστική δραστηριότητα η αναστολή 
της θα ελαττώσει το σχηματισμό νεόπλαστου οστί-
τη ιστού (εικόνα 2) (Diarra D και συν 2007). Αυτή 
η σηματοδοτική οδός ρυθμίζεται από δύο κύριους 
ανταγωνιστές τους DKK-1 και της sFRP-2). 

Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της οδού Wnt. Η οδός 
αυτή προάγει τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών από 
τα μεσεγχυματικά κύτταρα. Η αναστολή αυτής της οδού 

διαμέσου του μηχανισμού DKK1 αναστέλλει το σχηματισμό 
οστεοβλαστών. Η οδός Wnt προκαλεί υπερρύθμιση της 

έκφρασης του RANKL από πρόδρομες μορφές οστεοκλαστών 
με αποτέλεσμα αυξημένη οστεοβλαστική δραστηριότητα και 
οστική απορρόφηση. Η ενεργοποίηση της οδού Wnt αυξάνει 
την παραγωγή OPG από τους οστεοβλάστες, οι οποίοι με τη 

σειρά τους προκαλούν υπορρύθμιση τις καθοδηγούμενης από 
τον μηχανισμό RANKL οστεοκλαστογένεσης. 

Dickkopf 1 (DKK-1) 
Ο DKK-1 εκφράζεται από τους οστεοβλάστες 

και τα στρωματικά κύτταρα του οστικού μυελού 
και ανταγωνίζεται την σηματοδοτική οδό Wnt με 
αποτέλεσμα την αναστολή της ωρίμανσης των 
οστεοκλαστών και του σχηματισμού νεόπλαστου 
οστίτη ιστού (Quang Y και συν 2008). Αρχικά, η 
υπερρέκφραση του DKK-1 σε ένα ρόφημα τα οστι-
κού μυελού άνθρωπος με χρώμα παρατηρήθηκαν 
μικροαταξίες στη δομή του DNA. Η συγκέντρωση 
του παράγοντα αυξάνει το πλάσμα του οστικού 
μυελού και στο περίπου σε σχέση με εκείνους που 
πάσχουν από μονοκλωνικές γαμμαπάθειες ή στους 
υγιείς ανθρώπους του ελέγχου. 

Ως αποτέλεσμα της υψηλής έκφρασης του DKK-

1 των κυττάρων του στρώματος του οστίτη μυελού 
δεν διαφοροποιούνται οι οστεοβλάστες (Tai F και 
συν 2003). Σε μελέτες που διενεργήθηκαν με συν-
θήκες in vitro έχει παρατηρηθεί ότι ο DKK-1 επί-
σης αυξάνει την έκφραση της IL-6 συμβάλλοντας 
έτσι στην επιβίωση των πλασματοκυττάρων κλώ-
νων που χαρακτηρίζουν το πολλαπλούν μυέλωμα. 
Οι Y-Wei Qiang και συν κατέδειξαν ότι ο αποκλει-
σμός της σηματοδότησης του συστήματος Wnt επί-
σης ελαττώνει την OPG αύξηση του συστήματος 
RANKL από DKK-1 προσβεβλημένα κύτταρα του 
στρώματος του οστικού μυελού και με τη συμβολή 
του στην οστεοκλαστογένεση (Qiank YW και συν 
2008, Gunn WG και συν 2006). Σε ένα πειραματι-
κό μοντέλο σε ποντίκια παρατηρήθηκε ότι η ανε-
σταλμένη από μονοκλωνικό αντιγόνο αντι-DKK1 
(BHQ880) ελαττώσει σημαντικά την οστική με-
ταλλική πυκνότητα (BMD), προκάλεσε αύξηση της 
οστεοβλαστική στις δραστηριότητας και εξεσημα-
σμένη ελάττωση του φορτίου της νόσου (Yacoby S 
και συν 2007, Fulcinini M και συν 2008). 

Οι εκκρινόμενες κερματισμένες 
σχετικές πρωτεΐνες 2 (sRFRPR-2)

Οι sFRP-2 αποτελούν μία επιπρόσθετη σηματο-
δοτική οδό ανταγωνιστών που αναστέλλει αντα-
γωνιζόμενοι σύνδεση του Wnt σε υποδοχείς επι-
φανειακούς της κυτταρικής μεμβράνης που όντας 
κατακερματισμένοι συμβάλλουν στην υπορρύθμι-
ση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας (Roodman 
GD και συν 2008). Υπάρχουν αναφορές ότι αυτή 
εκφράζεται από τα κλωνικά πλασματοκύτταρα 
(MCs) και ένα προϊόν ανασυνδυασμού της sFRP-2 
ανέστειλε τη διαφοροποίηση στα κύτταρα τις οστε-
οβλαστικής σειράς σε μυοειδή (Oshima T και συν 
2005). Αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι 
αυτό το σύστημα sFRP-2 μπορεί να διαδραματίζει 
ρόλο στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώμα-
τος που αναστέλλει ανταγωνιζόμενη τη σύνδεση 
του Wnt σε επιφανειακούς υποδοχείς της κυτταρι-
κής μεμβράνης που κατακερματισμένες έχουν ως 
αποτέλεσμα την υπορρύθμιση της οστεοβλαστικής 
δραστηριότητας (Roodman GD 2008). Υπάρχουν 
αναφορές ότι αυτή εκφράζεται από πλασματοκύτ-
ταρα κλώνους (MCs) του πολλαπλού μυελώματος. 

Η IL-3 (Interleukin - 3) 
 Η IL-3 διαδραματίζει διπλό ρόλο στην οστι-
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κή αναδιαμόρφωση από την αυτοαισθητοποίηση 
των οστεοβλαστών και εμμέσως με την αναστολή 
των οστεοβλαστών. Οι Ehrlich και συν κατέδειξαν 
ότι η IL-3 ανέστειλε τις βασικές και τις οστικές 
μορφογενετικές πρωτεΐνες 2 (BMP-2), η οποία 
προάγει το σχηματισμό των οστεοβλαστών κατά 
δοσοεξαρτώμενο τρόπο τόσο στα μυοειδή όσο και 
στα ανθρώπινα στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού (BMSCs). Το πλάσμα που προέρχεται από 
τον οστικό μυελό από ασθενείς πάσχοντες από 
πολλαπλούν μυέλωμα με υψηλά επίπεδα IL-3. 
Αυτή η κυττοκίνη αυξάνει τον αριθμό των κυττά-
ρων της αιμοποιητικής σειράς θετική τον CD45 σε 
καλλιέργειες στρωματικών κυττάρων και κένωση 
του οστικού μυελού από CD45 θετικά κύτταρα έχει 
ως αποτέλεσμα την υπορρύθμιση των ανασταλτι-
κών επιδράσεων της IL-3 επί των οστεοβλαστών 
(Ehrlich LA και συν 2005). 

Ο Runt-σχετικός μεταγραφικός 
παράγοντας 2 (Runx 2/core binding 
factor Runt domain alpha subunit 1 
(CBFA1). 

Ο παράγοντας Runx 2/ CBFA1 διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό και στη διαφορο-
ποίηση των οστεοβλαστών από πλασματοκύτταρα 
κλώνους και από στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού (BMSCs). Η ενεργοποίηση Runx 2/ CBFA1 
σε ανθρώπινα στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού και προ - οστεοβλαστικά κύτταρα επάγει 
υψηλό βαθμό επάγει υψηλό βαθμό έκφρασης των 
οστεοβλαστικών δεικτών όπως είναι η αλκαλική 
φωσφατάση και η οστεοκαλσίνη. 

Επιπλέον, καταδείχθηκε ότι μυοειδή που είναι 
θετικά στον παράγοντα Runx 2/ CBFA1 στερούνται 
οστεοβλαστική δραστηριότητας και σχηματισμού 
νεόπλαστου οστού (Giuliani N και συν 2005). Όταν 
τα ανθρώπινα πλασματοκύτταρα κλώνοι καλλιερ-
γήθηκαν μαζί με προ- οστεοβλαστικά κύτταρα πα-
ρατηρήθηκε αρνητική επίδραση στο σχηματισμό 
οστεοβλαστών με ελάττωση της δραστηριότητας 
του Runx 2/ CBFA1. Στην ίδια μελέτη παρατηρήθη-
κε εξεσημασμένα μεγάλος αριθμός Runx 2/ CBFA1 
θετικών κυττάρων σε βιοψίες του οστικού μυελού 
ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι έφε-
ραν οστεολυτικές αλλοιώσεις σε σχέση με αυτούς 
που δεν έπασχαν από τη νόσο (Tanaka F και συν 
2007, Giuliani N και συν 2005).

Μετατρεπτικός αυξητικός 
παράγοντας β (Transforming 
Growth Factor - β)

 Ο TGF β είναι ένας αυξητικός παράγοντας, 
ο οποίος απελευθερώνεται από την οστέινη θεμέ-
λια ουσία κατά τη διάρκεια της οστικής απορρόφη-
σης και δρα προς αναστολή της τελικής διαφορο-
ποίησης των οστεοβλαστών. Έχει καταδειχθεί ότι 
σε in vitro μελέτες η αναστολή του TGF β οδηγεί 
σε αναστολή της αύξησης των μεσεγχυματικών 
κυττάρων καθώς και σε αυξημένη διαφοροποίηση 
και σχηματισμό οστεοβλαστών (Tanaka F και συν 
2007, Tocheuchi K και συν 2010). 

Ηπατοκυτταρικός αυξητικός 
παράγοντας (HGF) 

Ο ηπατοκυτταρικός αυξητικός παράγοντας 
(HGF) παράγεται από τα πλασματοκύτταρα κλώ-
νους και έχει δειχθεί ότι η αύξηση των επιπέδων 
στον ορό ασθενών που υποφέρουν από πολλα-
πλούν μυέλωμα σε σχέση με υγεία άτομα είναι 
αυξημένα. Επιπλέον, υψηλά επίπεδα στον ορό 
σχετίστηκαν με μικρή συχνότητα επιβίωσης των 
ασθενών. Τα αυξημένα επίπεδα του HGF επηρεά-
ζουν αρνητικά τους ανατολικούς δείκτες, δια μέ-
σου της αναστολής της οστικής μορφογενετικής 
πρωτεΐνης 2 (BMP2) και του μηχανισμού παρά-
γοντα Runx 2/ CBFA1 (Standal T και συν 2004). 
Μετά την έκθεση των παραπάνω προκύπτουν τα 
ακόλουθα ως προς τον τρόπο συνολικής αλλά και 
επιμέρους αντιμετώπισης ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα. 

Γύρω στο 80- 90% των ασθενών με πολλα-
πλούν μυέλωμα υποφέρει από οστεολυτικές αλ-
λοιώσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής της 
νόσου, οι οποίες αφορούν στον αξονικό και στον 
περιφερικό σκελετό. Ως αποτέλεσμα της οστι-
κής νόσου του πολλαπλού μυελώματος (MBD), οι 
ασθενείς είναι δυνατόν να υποφέρουν από άλγος 
(70% - 80%), κατάγματα (50% - 60%), υπερασβε-
στιαιμία (15%), νευρολογικά φαινόμενα από πίεση 
του νωτιαίου μυελού (2% - 3%), χαμηλή ποιότητα 
επιπέδου ζωής και μείωση του βαθμού κινητικότη-
τας (Cocks Κ και συν 2007). 

Η αντιμετώπιση της οστικής νόσου επί πολλα-
πλού μυελώματος χρειάζεται διεπιστημονική προ-
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σέγγιση περιλαμβανομένης της συμβατικής θερα-
πείας αλλά και της εφαρμογής υποστηρικτικών 
μεθόδων όπως είναι η χορήγηση διφωσφονικών, 
η ακτινοθεραπεία για τον έλεγχο του άλγους, η 
σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική και διάφο-
ρες χειρουργικές επεμβάσεις για τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση των καταγμάτων.

Συστηματική αντιμυελωματική 
θεραπεία 

Ο έλεγχος της νόσου είναι το ουσιώδες στοιχείο 
κατά τη θεραπεία της οστικής νόσου επί πολλαπλού 
μυελώματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να εισάγονται 
σε ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η 
επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από τον ασθενή, 
την ηλικία του, τη δυνατότητα υψηλής χορήγησης 
δόσεων φαρμάκων, τη δυνατότητα αυτόλογης με-
ταφοράς βλαστικών κυττάρων, τις συν- νοσηρότη-
τες, τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων φαρμάκων 
και τις επιλογές του ασθενούς. Περισσότερες λε-
πτομέρειες αναφέρθηκαν στον πρώτο μέρος. 

Διφωσφονικά
Είναι η τυπική θεραπευτική αντιμετώπιση για 

τους ασθενείς με οστική νόσο πολλαπλού μυελώ-
ματος. Παράγωγα πυροφωσφορικών σε αζωτούχα 
διφωσφονικά δηλαδή παμιδρονάτη, ζολεδρονικό 
οξύ, είναι από 10 έως 10.000 αποτελεσματικά από 
ότι τα μη περιέχοντα αζώτου διφωσφονικά. Στη 
συνέχεια τον κύριο θεραπευτικό μέλημα είναι η 
αναστολή της ωρίμανσης των οστεοκλαστών και 
ο σχηματισμός, η ενίσχυση της απόπτωσής τους 
καθώς και η ελάττωση του βαθμού προσκόλλησης 
το στον με την αναστολή της προσκόλλησης στο 
οστούν τις δράσεις της συνθετάσης της φορνεσυ-
λοπυρο - φωσφατάσης. Στο πολλαπλούν μυέλωμα, 
οι ενδοφλέβια χορηγούμενη παράγοντες χρησιμο-
ποιούνται κατά προτίμηση εφόσον οι χορηγούμενη 
από το στόμα τους είναι λιγότερο αποτελεσματικοί 
(Dunford JE και συν 2001). 

Η παμιδρονάτη και το ζολεδρονικό οξύ είναι 
ευρέως χρησιμοποιούμενα διφωσφονικά που πε-
ριέχουν άζωτο. Ελαττώνουν το εκλυόμενο άλγος 
και άλλα φαινόμενα που σχετίζονται με το σκελε-
τό (SRE - skeletal related effects) όπως είναι τα 
σπονδυλικά κατάγματα, η υπερασβεστιαιμία είναι 
εξίσου δραστικά από αυτή την άποψη. Τα φάρμακα 
αυτά συνιστώνται σε συμπτωματικό πολλαπλούν 

μυέλωμα με ή χωρίς ένδειξη παρουσίασε οστικής 
νόσου (Snowden JA και συν 2011). Σε μία ελεγχό-
μενη μελέτη με χορήγηση εικονικού φαρμάκου που 
περιλάμβανε ενδοφλέβια χορήγηση παμιδρονάτης 
αποκάλυψε σημαντική ελάττωση σε προβλήματα 
που σχετίζονται με το σκελετό όπως και καλύτε-
ρο έλεγχο του άλγους και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής (Snowden JA και συν 2011).

Σε μία έρευνα του MRC για το μυέλωμα, το 
ζολεδρονικό οξύ έχει επίσης αποδειχθεί ότι έχει 
δράση εναντίον του μυελώματος και βρέθηκε ότι 
ήταν αυτή καλύτερη από τη νατριούχο κλονδρονά-
τη που χρησιμοποιήθηκε ως εικονικό φάρμακο για 
την ελάττωση των σχετιζόμενων προς το σκελετό 
προβλημάτων, την ελεύθερη νόσου επιβίωση και 
τη συνολική επιβίωση (Moran CJ και συν 2010). Η 
παμιδρονάτη σε ενδοφλέβια χορήγηση 90mg πα-
ρέχεται κατά χρονικό διάστημα δύο ωρών τουλά-
χιστον, η δόση του ζολεδρονικού οξέος είναι 4mg 
το οποίο δίδεται σε 15 λεπτά για να επαναληφθεί 
κάθε 3 - 4 εβδομάδες. Η εξατομίκευση της δόσης 
είναι απαραίτητη για το zoledronic οξύ εάν ο ασθε-
νής έχει συνοδό νεφρική ανεπάρκεια. Η παμιδρο-
νάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με βα-
ριά νεφρική ανεπάρκεια με παράταση του χρόνου 
χορήγησης σε δύο- τέσσερις ώρες και ελαττωμένη 
στα 30mg (Snowden JA και συν 2011). 

Οι ασθενείς υπό μακρά θεραπεία με διφωσφο-
νικά θα πρέπει να παρακολουθούνται για ανεπιθύ-
μητες ενέργειες όπως είναι η νεφρική ανεπάρκεια 
η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου. Η νεφρική βλά-
βη που συνδέεται με τη νεφρική ανεπάρκεια μπο-
ρεί να εμφανιστεί ως πρωτεϊνουρία ή νεφρωσικό 
σύνδρομο και το ζολεδρονικό οξύ βαρύνεται για 
την επιπλοκή της οξείας σωληναριακής νέκρωσης 
που καταλήγει σε νεφρική ανεπάρκεια. Η κρεατινί-
νη του όρου και το λεύκωμα στα ούρα θα πρέπει 
να καταγράφονται διαρκώς σε αυτούς τους ασθε-
νείς (Drake MT και συν 2008). Μία άλλη σοβαρή 
επιπλοκή πού εμφανίζεται ως ανεπιθύμητη δράση 
σε ασθενείς με μακροχρόνια χορήγηση διφωσφο-
νικών είναι η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου με 
συχνότητα 1- 10% σε ασθενείς με μακροχρόνια 
χορήγηση αυτών των φαρμάκων. Η συχνότητα 
της επιπλοκής είναι μεγαλύτερη μετά χορήγηση 
ζολεδρονικό οξέος σε σχέση με την παμιδρονάτη 
(10% έναντι 4%) (Drake MT και συν 2008). Οστε-
ονέκρωση της κάτω γνάθου ορίζεται ως η παρου-
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σία έκθετου οστού της άνω ή της κάτω γνάθου 
σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται μακροχρόνια 
με διφωσφονικά, η οποία δεν επουλώνεται εντός 
8 εβδομάδων παρά την κατάλληλη οδοντιατρική 
αντιμετώπιση. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν άλ-
γος ή συρίγγιο ενώ λίγοι μπορεί να είναι εντελώς 
ασυμπτωματικοί. Υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομέ-
να για την επιπλοκή αυτή μέτρα που μπορούν να 
λυθούν περιλαμβανομένων των εξαγωγών οδό-
ντων ή άλλες επιθετικού χαρακτήρα οδοντιατρικές 
επεμβάσεις, μακρότερη χορήγηση διφωσφονικών, 
κακή υγιεινή της στοματικής κοιλότητας, μεγάλη 
ηλικία και μεγαλύτερη επιβίωση (Wyngaert T και 
συν 2007). 

Όλοι οι ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε 
θεραπεία με διφωσφονικά θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται από οδοντιατρική άποψη και όλες οι 
επιθετικού χαρακτήρα οδοντιατρικές ενέργειες θα 
πρέπει να διενεργούνται προ της εισαγωγής της 
θεραπείας με διφωσφονικά. Μετά από επιθετικού 
χαρακτήρα οδοντιατρικές επεμβάσεις μπορεί να 
ξαναρχίζει η θεραπεία με διφωσφονικά με καθυ-
στέρηση 90 ημερών έχοντας υπόψη Το αν οι ασθε-
νείς είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε αυτές, οι 
επεμβάσεις θα πρέπει να αναβάλλονται μετά 90 
την τελευταία χορήγηση διφωσφονικών. 

Η ιδεώδης διάρκεια χορήγησης διφωσφονικών 
αποτελεί ακόμη αντικείμενο αντιγνωμιών. Ωστόσο, 
ο κίνδυνος της οστεονέκρωσης της κάτω γνάθου 
και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες από μακροχρό-
νια χορήγηση είναι ένα ζήτημα δεδομένου του ότι 
πολλοί κλινικοί γιατροί είναι υπέρ της δια βίου χο-
ρήγησης. Οι Attal και συνεργάτες διαπίστωσαν ότι 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
εμφάνιση προβλημάτων από προσβολή του σκε-
λετικού συστήματος σε ασθενείς σε συντήρηση με 
παμιδρονάτη (21% και 18%) σε σύγκριση με αυ-
τούς που δεν ήταν σε θεραπεία συντήρησης (24%) 
μετά χρόνων παρακολούθησης 29 μηνών (Attal M 
και συν 2006).

Η Διεθνής Ομάδα Εργασίας για το Μυέλωμα 
(International Myeloma Working Group - IMWG) 
προτείνει τη διακοπή της μακροχρόνιας χορήγησης 
διφωσφονικών μετά ένα έτος ασθενών που βρί-
σκονται σε πλήρη υποχώρηση του μυελώματος ή 
μετά κάθε μερική υποχώρηση και μένει ενεργό οστι-
κή νόσο. Ασθένειες με μικρότερης εντάσεις οστική 
νόσος και συνεχιζόμενη οστική νόσο θα πρέπει να 

συνεχίζουν τη θεραπεία με διφωσφονικά για πάνω 
από 2 έτη. Μετά την παρέλευση δύο ετών η θερα-
πεία με διφωσφονικά θα πρέπει να διακόπτεται σε 
ασθενείς με μη ενεργό οστική νόσο. Οι ασθενείς με 
μικρότερης έντασης και συνεχιζόμενη οστική νόσο 
θα πρέπει να τελούν υπό θεραπεία με διφωσφο-
νικά για πάνω από δύο έτη. Μετά την παρέλευση 
δύο ετών, η θεραπεία με διφωσφονικά θα πρέπει 
να διακόπτεται σε ασθενείς με μη ενεργό οστική 
νόσο. Εάν είναι σπίτι η νόσος επιμένει, η περαιτέρω 
χρησιμοποίηση διφωσφονικών είναι στη διακριτική 
ευχέρεια των θεραπόντων ιατρών. Η παμιδρονά-
τη ή η κλονδρονάτη προτιμώνται όσον αφορά στη 
μακροχρόνια χρήση (> 2 έτη) (IMWG 2003). Με 
βάση την παραπάνω πρόταση και στα διαθέσιμα 
δεδομένα, σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών που 
πάσχουν από μυέλωμα, η μακροχρόνια θεραπεία 
με διφωσφονικά μπορεί να διακοπεί μετά 2 έτη. 
Ωστόσο, μία κατάσταση αναζωπύρωσης, η έκταση 
της οστικής νόσου και οι προτιμήσεις του ασθε-
νούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προ της 
λήψης αποφάσεων. 

Έλεγχος του άλγους
Η πλειονότητα των ασθενών που πάσχουν 

από μυέλωμα (70%- 80%) υποφέρουν από άλγη 
και αυτό μπορεί να είναι το κυριότερο πρόβλημα 
κατά το χρόνο της διάγνωσης. Το άλγος στο πολ-
λαπλούν μυέλωμα μπορεί να προκαλείται από την 
επιδείνωση της νόσου. Οι ασθενείς μπορεί να βι-
ώνουν άλγος από την οστική απορρόφηση και σε 
μερικές περιπτώσεις από πίεση νεύρων. Κατά τη δι-
αδρομή της νόσου, οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν 
άλγος ως ανεπιθύμητη ενέργεια των αποτελεσμά-
των της θεραπείας π.χ. νευροπάθεια που σχετίζε-
ται με τη θαλιδομίδη ή άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα. 
Μία προσέγγιση θα πρέπει να γίνει Όσον αφορά 
στη βαρύτητα του άλγους με τη βοήθεια της κα-
ταστροφής μίας κλίμακας εικονικής βαθμονόμησης 
της βαρύτητας 0 από-10 (με το 10 με εκπροσωπεί 
το χειρότερο). Ένα σκορ άνω του 5 θα μπορούσε 
να αντιστοιχεί στο μέτρο ενός σοβαρού άλγους και 
οι ασθενείς να αναφέρονται σε αυτή την κλίμακα 
κατά την αντιμετώπιση της από τη θεραπευτική 
ομάδα (Serlin RC και συν 1995). Προκειμένου περί 
ελέγχου ηπίου άλγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
παρακεταμόλη, τα NSAIDS θα πρέπει να αποφεύ-
γονται για τον κίνδυνο της νεφρικής ανεπάρκειας. 
Οι ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό άλγος μπορεί 
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να ωφεληθούν από οπιοειδή όπως είναι η τραμα-
δόλη, η οξυκωδόνη, η φαιντανύλη και η μορφίνη. 
Οι ασθενείς παρακολουθούνται για το ενδεχόμενο 
ανεπιθύμητων ενεργειών όπως είναι η καταστο-
λή του αναπνευστικού κέντρου και δυσκοιλιότητα 
κατά την αναλγησία με οπιοειδή, ιδιαίτερα οι πιο 
ηλικιωμένοι. Τα διφωσφονικά μπορεί επίσης να 
αποδειχθούν χρήσιμα για τον έλεγχο του άλγους. 
Στις περιπτώσεις άλγος δεν ελέγχεται με φάρμακα 
υπάρχουν άλλες μέθοδοι όπως είναι η ακτινοθε-
ραπεία, η σπονδυλοπλαστική/ κυφοπλαστική ακό-
μη και ορθοπαιδικές επεμβάσεις (Semionow K και 
Liebermann JH 2008).

Ακτινοθεραπεία 
Από ιστορική άποψη, η ακτινοθεραπεία έχει 

αποτελέσει σημαντικό μέρος της θεραπείας του 
πολλαπλού μυελώματος. Η ακτινοθεραπεία αποτε-
λεί τη θεραπεία εκλογής στο μονήρες πλασματο-
κύττωμα και μπορεί να αποτελέσει και την τελική 
θεραπευτική λύση σε πολλές περιπτώσεις. Άλλες 
ενδείξεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο του άλγους, 
την αποτροπή πίεσης στο νωτιαίο μυελό, τα πα-
θολογικά κατάγματα, τις κυτταρικές συναθροίσεις 
πλασματοκυττάρων και τον έλεγχο τοπικών νευ-
ρολογικών συμπτωμάτων. Στους μείζονες κινδύ-
νους από την ακτινοθεραπεία συγκαταλέγονται η 
μόνιμη βλάβη του οστικού μυελού, η οποία αφορά 
στα βλαστικά κύτταρα που μπορούν να ληφθούν 
για μεταμόσχευση στο μέλλον. Οι περισσότερες εν-
δείξεις αφορούν στον έλεγχο του άλγους, όπου η 
συχνότητα επιτυχίας Φτάνει στο 90% (Leigh BR 
και συν 1993).

Σπονδυλοπλαστική / κυφοπλαστική 
Αυτή η πρακτική αποτελεί μία ελάχιστα παρεμ-

βατική επέμβαση που μπορεί να διεξαχθεί υπό 
τοπική ή υπό γενική αναισθησία. Η σπονδυλοπλα-
στική περιλαμβάνει υπεύθυνος κολπικό έλεγχο δι-
αδερμική έγχυση ακρυλικού τσιμέντου εντός των 
σπονδυλικών σωμάτων που έχουν υποστεί καθί-
ζηση προς σταθεροποίηση και ανακούφιση από 
το άλγος. Η κυφοπλαστική είναι μία παραπλήσια 
επέμβαση όπου όμως εισάγεται ένα μικρό μπαλόνι 
εντός του σώματός του σπονδύλου που έχει υπο-
στεί καθίζηση προς διάταση του οστεοπορωτικού 
σπογγώδους οστού και ακολουθεί η έγχυση τσιμέ-
ντου. Στις δυνητικές επιπλοκές περιλαμβάνονται η 
διαρροή του τσιμέντου, η οποία μπορεί να προκα-

λέσει ερεθισμό νεύρων ή άσκηση πίεσης στο νω-
τιαίο μυελό και πνευμονική εμβολή από τσιμέντο. 

Και οι δύο επεμβάσεις είναι αποτελεσματικές 
και ασφαλείς σε ασθενείς με συμπιεστικά κατάγμα-
τα των σπονδύλων (Dudeney S και συν 2002). Σε 
μόνο μία μελέτη, 26 ασθενείς με επώδυνες αλλοι-
ώσεις μυελώματος εμφάνισα ελάττωση του άλγους 
μετά την επέμβαση και στο ένα τρίτο από αυτούς οι 
ασθενείς κατέστησαν ανεξάρτητοι από χορήγηση 
οπιοειδών ένα 80% εμφάνισαν βελτιώσεις όσον 
αφορά στην κινητικότητα. Υπήρχαν τρεις ασθενείς 
που εμφάνισαν μικρή διαρροή τσιμέντου κατά τη 
διάρκεια της έγχυσης, τα συμπτώματα υποχώρη-
σαν όμως εντός 24 ωρών και δεν παρατηρήθηκαν 
έμβολα τσιμέντου, λιπώδη έμβολα, αιμορραγία ή 
λοιμώξεις (Garland P και συν 2011). Αυτές οι πρα-
κτικές αποτελούν επεμβάσεις ελάχιστης παρεμβά-
σεις με εξαιρετικά αποτελέσματα Όσον αφορά στη 
βελτίωση της ανταλγικής θεραπείας και της κινητι-
κότητας.

Χειρουργικές επεμβάσεις
 Η χειρουργική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

κατά την αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα και κατάγματα μακρών οστών. Άλλες εν-
δείξεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο του επίμονου 
άλγους που δεν ελέγχεται με συντηρητικά μέσα, 
την αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, η οποία εκ-
δηλώνεται ως κάταγμα ή νευρολογικά ελλείμματα 
και πίεση στο νωτιαίο μυελό από επισκληρίδιους 
όγκους. Ωστόσο, η γνώμη του αιματολόγου και 
του ειδικού στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προ της ανάληψης 
χειρουργικής επέμβασης.

ΑντιRANKL θεραπεία
Ο μηχανισμός RANKL αποτελεί κορυφαίο παρά-

γοντα για την παθογένεια της οστικής νόσου του 
πολλαπλού μυελώματος. Η δενοσουμάβη (AMG 
126) είναι ένα πλήρως εξανθρωποποιημένο αντί-
σωμα έναντι του RANKL. Δεικνύει μεγάλο βαθμό 
συγγένειας προς το RANK, το οποίο οδηγεί σε 
αναστολή του μηχανισμού αντίδρασης RANKL και 
σε καταστολή της οστικής απορρόφησης. Οι Body 
και συν (Body J και συν 2006) κατέδειξαν αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια της δενοσουμάβης 
σε ασθενής με καρκίνο μαστού και σε ασθενείς με 
πολλαπλούν μυέλωμα. Στους ασθενείς χορηγήθη-
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κε μία και μόνο δόση δενοσουμάβης ή παμιδρονά-
της. Οι αντιαπορροφησιακές επιδράσεις παρακο-
λουθήθηκαν μέτρηση μεταβολών στα ούρα αλλά 
και στον ορό με παρακολούθηση των επιπέδων 
του N-τελοπεπτιδίου, το οποίο αποτελεί αξιόπι-
στο δείκτη της οστικής απορρόφησης. Στα αποτε-
λέσματα φάνηκε σημαντική ελάττωση του δείκτη 
της οστικής απορρόφησης με μία απλή δόση δενο-
σουμάβης της που ήταν παρόμοια προς εκείνη της 
παμιδρονάτης αλλά πιο διαρκής (Body J και συν 
2006). Σε μία άλλη μελέτη φάσης III σύγκρισης της 
δενοσουμάβης με το ζολεδρονικό οξύ σε ασθενείς 
με μεταστατικό τους συμπαγείς όγκους με εξαίρε-
ση των καρκίνων του προστάτη και του μαστού οι 
ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, παρατηρήθηκε 
ότι η δενοσουμάβη δεν ήταν ανώτερη του ζολε-
δρονικού οξέος κατά την ελάττωση των σχετιζό-
μενων με το σκελετό προβλημάτων (Henry DH και 
συν 2006). Το φάρμακο αυτό δεν είχε πάει ακόμη 
ένδειξη για τη νόσο του πολλαπλού μυελώματος. 

Αναστολέας των πρωτεοσωμάτων 
(bortezomib-velcade)

Η οδός των πρωτεοσωμάτων διαδραματίζει 
ρόλο κατά τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών 
και αναστολή της δράσης του μπορεί να επάγει το 
σχηματισμό νεόπλαστου οστού στα τρωκτικά με 
αύξηση της έκφρασης της BMP2 που είναι ένας 
δυνητικός επαγωγικός παράγοντας της διαφορο-
ποίησης των οστεοβλαστών (Garret JR και συν 
2003). Η bortezomib ο ακρογωνιαίος λίθος της 
θεραπείας του στις μέρες μας. Πρόσφατες κλινι-
κές μελέτες έχουν δείξει ότι η bortezomib μπο-
ρεί να αυξήσει την οστεοβλαστική δραστηριότη-
τα, επίσης. Σε μία μελέτη, οι δείκτες δράσης των 
οστεοκλαστών δηλαδή η αλκαλική φωσφατάση 
των οστών, η BAP και η οστεοκαλσίνη του ορού 
σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που αντι-
μετωπίστηκαν με bortezomib - velcade μόνο ή σε 
συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη δοκιμάστηκαν σχε-
τικά. Η ομάδα ελέγχου ήταν ασθενείς με πολλα-
πλό μυέλωμα, οι οποίοι ελάμβαναν θεραπείες που 
δεν περιλάμβαναν bortezomib - velcade. Υπήρχε 
σημαντική διαφορά στην αύξηση της BAP και της 
οστεοκαλσίνης του ορού στην ομάδα των ασθενών 
δεν ελάμβανε bortezomib. Η ποσοτικοποίηση έγινε 
προ της θεραπείας και μετά τη θεραπεία. Υπήρχε 
σημαντική διαφορά στην BAP και την οστεοκαλσί-
νη στην ομάδα της bortezomib (Heider U και συν 

2006). Σε μία άλλη μελέτη, η bortezomib αυξάνει 
τη δραστικότητα του παράγοντα μεταγραφής Runx 
2/ CBFA1 σε ανθρώπινους οστεοβλάστες και επί-
σης έδειξε ότι αυξάνεται ο αριθμός των οστεοκλα-
στών (Giuliani N και συν 2007). Η bortezomib όχι 
μόνο αύξανε την οστεοβλαστογένεση αλλά επίσης 
είχε και αντιοστεοκλασική δράση σε πολλές μελέ-
τες (van Metzler I και συν 2007, Hongming H και 
Jian H 2009).

Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
Τα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (IMiDs) είναι 

τα ανάλογα της θαλιδομίδης τα οποία έχουν ση-
μαντική αντιμυελωματική δραστικότητα (Quang 
H και συν 2010). Τα ανοσοτροποποιητικά φάρμα-
κα (IMiDs) επάγουν την απόπτωση των κυττάρων 
κλώνων τη μυελώματος και ενισχύουν τη δράση 
των αντιμυελωματικών Τ- λεμφοκυττάρων και 
τη φυσιολογική δράση των κυττάρων φονέων 
(Davies FE και συν 2001). Αυτοί οι παράγοντες 
αναστέλλουν επίσης της αγγειογενετικές εξεργα-
σίες οδηγώντας σε μεταβολές του μικροπεριβάλ-
λοντος του οστικού μυελού και σε ελάττωση της 
αύξησης των κυττάρων του μυελώματος και την 
επιβίωση των ασθενών (Munshi NC και Anderson 
KC 2013). Σε μία μελέτη, το παράγωγο θαλιδομί-
δης CC-4047 ανέστειλε την οστεοκλαστoγένεση 
διαμέσου της υπορρύθμισης του παράγοντα PU1-
a για τις διαφοροποιήσεις του αιμοποιητικού συ-
στήματος (Anderson Γ και συν 2006). Σε μία άλλη 
μελέτη, η ελάττωση του λόγου RANKL/OPG και 
της οστεόλυσης στον οστών παρατηρήθηκε σε 
ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που αντιμετω-
πίστηκαν με αγωγές βασισμένες στη θαλιδομίδη. 
Ωστόσο, ένας συνδυασμός λεναλιδομίδης με υψη-
λές δόσεις δεξαμεθαζόνης έχει δείξει μόνο οριακή 
ελάττωση των δεικτών της οστικής απορρόφησης 
και μόνο σε ασθενείς που ανταποκρίνονταν στη θε-
ραπεία (Terpos E και συν 2014). Ωστόσο, όταν η 
λεναλιδομίδη συνδυαζόταν με bortezomib (VDR- 
λεναλιδομίδη-bortezomib, δεξαμεθαζόνη) παρα-
τηρήθηκε μία σημαντική ελάττωση στην απορρό-
φηση οστού και το σχηματισμό δεικτών αντίστοιχα 
(Terpos E και συν 2014). 

Ο παράγοντας αντι-DKK
Η ελάττωση της δραστικότητας των οστεο-

βλαστών αποτελεί επίσης ένα σημαντικό στοιχείο 
στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος. 
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Πίνακας 1. Νεωτερικοί παράγοντες στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bisphosphonates Αναστολέας οστεοκλαστών oCs 90
denosumab RANKL-ανταγωνιστής oCs 100
Bortezomib Προαγωγός οστεοβλαστών

Αναστολέας οστεοκλαστών 
oBs, oCs 103,105

iMids PU.1 υπορρύθμιση αναστολής 
οστεοκλαστών 

oCs 110,112

BhQ880 dKK-1-antagonist oBs 76
aMG 0007 OPG -συναγωνιστής oCs 114
PCi-32765 BTK- αναστολέας oCs 119
LFM-a13 BtK-inhibitor oCs 120
sB431542 and Ki26894 tGF-β inhibitor oBs 83
t140 CXCr4-inhibitor oCs 122
mab-1339 anti-iL6 oCs 54

Η υψηλή έκφραση του παράγοντα DKK1 έχει βρε-
θεί σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα και εκτε-
ταμένη οστική νόσο. Ο DKK1 όχι μόνο είχε άμε-
ση ανασταλτική επίδραση επί των οστεοβλαστών 
αλλά διέκοψε τη σηματοδοτική οδό Wnt με αποτέ-
λεσμα αυξημένη ενεργοποίηση των οστεοκλαστών 
(Gavriatopoulou M και συν 2009). Οι Yacoby και 
συν έφεραν σε μία μελέτη, σε SCID -rab μύες, ότι 
η αντι-DKK1 ενισχύει την οστεοβλαστική δραστη-
ριότητα, την ελαττωμένη οστεοκλαστογένεση και 
προάγει το σχηματισμό νεόπλαστου οστού τόσο σε 
οστά με μυέλωμα τόσο στα ΜΜΕ μυέλωμα όσο και 
σε οστά χωρίς μέλωμα. Η αναβολική επίδραση του 
αντι-DKK1 σχετίζεται με ελάττωση του μυελωματι-
κού φορτίου (Yacoby S και συν 2007). Βασιζόμενοι 
σε αυτές τις παρατηρήσεις μπορούμε να θεωρή-
σουμε τους αντι-DKK1 παράγοντες ως δυνητικά 
φάρμακα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος.

Οι συναγωνιστές της OPG 
Οι συναγωνιστές της OPG αποτελούν εικονι-

κούς υποδοχείς για το μηχανισμό RANKL καθόσον 
αναστέλλει τη διαφοροποίηση και την ενεργοποίη-
ση των οστεοκλαστών. Σε μία μελέτη, αξιολογήθη-
κε η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της ανα-
συνδυασμένης OPG (AMGN 0007). Οι δράσεις της 
παρακολουθήθηκαν με τη βοήθεια μετρήσεις του 
NTX ήταν συγκρίσιμη προς εκείνη των ασθενών 
που αντιμετωπίστηκαν με παμιδρονάτη και ήταν 
καλά ανεκτή. Οι συναγωνιστές της OPG σε μελέτες 
βρίσκονται σε πολύ αρχικά στάδια ακόμη και μπο-

ρεί να χρειαστούν αρκετά έτη πριν να καθορισθεί 
ο ακριβής ρόλος τους στη θεραπευτική της οστικής 
νόσου του πολλαπλού μυελώματος (Body J και συν 
2003).

Αρχέγονοι αναστολείς της 
τυροσινοκινάσης (Bruton 
tyrosinokinase inhibitors)

Οι αρχέγονοι αναστολείς της τυροσινοκινάσης 
εκφράζονται σε πολλά κύτταρα του αιμοποιητικού 
ιστού και έχουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυ-
ξη και στη λειτουργικότητα των Β- λεμφοκυττά-
ρων (Aeoki Y και συν 1994). Η οδός BTK (Bruton 
tyrosinokinase) αποτελεί έναν δυνητικό θερα-
πευτικό εικονικό στόχο σε κακοήθεις καταστάσεις 
όπου εμπλέκονται τα Β- λεμφοκυττάρα (Akinleye A 
και συν 2013). Ο παράγοντας PC 32765 (ibrutinib), 
που είναι ο πρώτος αναστολέας της οδού BTK έχει 
αποδειχθεί ότι έχει αντινεοπλασματική δράση στις 
παραγωγικές εργασίες που αφορούν στον πολλα-
πλασιασμό των Β- λεμφοκυττάρων όπως είναι η 
χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και το λέμφωμα 
από επενδυτικά κύτταρα (mantle cell lymphoma) 
(Jain N και O’Brien 2013, Cinar M και συν 2013). 
Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ισχυρή έκφρα-
ση του BTK μηχανισμούς τα κύτταρα του πολλα-
πλού μυελώματος (Tai YT και συν 2012) και την 
εμπλοκή αυτού του μηχανισμού στην ανάπτυξη της 
οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος (Bam 
R και συν 2013). Ο μηχανισμός BTK επιλεκτικά 
εκφράζεται στους οστεοκλάστες αλλά όχι στους 
οστεοβλάστες (Tai YT και συν 2012). Οι ερευνητές 
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αυτοί έχουν καταδείξει ότι οι αναστολείς του BTK 
στο πολλαπλούν μυέλωμα όχι μόνο ελάττωναν το 
νεοπλασματικό φορτίο αλλά επίσης προκαλούσαν 
ελάττωση της οστεοκλαστογένεσης και στης οστε-
όλυσης στα οστά (Tai YT και συν 2012, Bam R 
και συν 2013). Χρειάζονται περισσότερες μελέτες 
προκειμένου να εδραιωθεί ο ρόλος των αναστο-
λέων του μηχανισμού BTK κατά τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της οστικής νόσου του πολλαπλού 
μυελώματος. Ο πίνακας 1 παρέχει μία σύνοψη των 
νεωτερικών θεραπευτικών παραγόντων της οστι-
κής νόσου του πολλαπλού μυελώματος.

Η πλειονότητα των ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα υποφέρουν από τη νόσο και αυτό είναι το 
κυριότερο αίτιο της νοσηρότητας, της θνητότητας 
και της ανικανότητας που προκύπτουν από αυτήν 
τη νόσο. Η αυξημένη οστεοβλαστική δραστηρι-
ότητα και η ελαττωμένη οστεοβλαστική λειτουρ-
γικότητα αποτελούν ουσιώδη παράγοντα στην 
παθογένεια της οστικής νόσου επί πολλαπλού μυε-
λώματος πράγμα το οποίο ενορχηστρώνονται από 
πολλές κυτοκίνες/χυμοκίνες, RANKL/OPG, Wnt/
DKK1, IL-6, IL-7, IL-3, MIP και πολλούς άλλους, 
οι οποίοι παράγονται από τα κύτταρα του πολλα-
πλού μυελώματος. Ωστόσο, η σπονδυλοπλαστική / 
κυφοπλαστική και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις 
διαδραματίζουν ρόλο σε αυτή την υποομάδα των 
ασθενών.

Η οστεόλυση είναι ένας ανεξάρτητος παράγο-
ντας για την οστική νόσο σε ασθενείς που πάσχουν 
από πολλαπλούν μυέλωμα. Σε αυτή την εποχή των 
στοχευμένων θεραπειών, η καλύτερη κατανόηση 
της παθογένειας της οστικής νόσου έχει καταλή-
ξει στην αναγνώριση των νέων στόχων. Οι ανα-
στολείς των RANKL/OPG, Wnt/DKK1, IL-6, IL-7, 
IL-3, MIP και BTK σε συνδυασμό με νεωτερικούς 
παράγοντες του μυελώματος μπορεί να αποδει-
χθούν πολλά υποσχόμενοι στο άμεσο μέλλον. Έχει 
τεκμηριωθεί καλά ότι οι λυτικές αλλοιώσεις του 
πολλαπλού μυελώματος δεν επουλώνονται ποτέ. 
Ωστόσο, οι νεωτερικοί θεραπευτικοί παράγοντες 
όπως η bortezomib όχι μόνο έχει δράση έναντι του 
μυελώματος αλλά επίσης αυξάνει την οστεοβλα-
στική δραστηριότητα συμβάλλει κατά τη θεραπεία 
των λειτουργικών αλλοιώσεων. Με την προσθήκη 
νεωτερικών παράγοντας στη θεραπεία του πολλα-
πλού μυελώματος, έχει αυξηθεί σημαντικά η διάμε-
ση συχνότητα επιβίωσης των ασθενών. Για να γίνει 
αυτό απαιτείται η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
σκελετικών προβλημάτων προκειμένου να βελτιω-
θεί η ποιότητα ζωής. Με τη συνέχιση των κλινικών 
μελετών εκτιμάται ότι ένα μεγάλο φάσμα στοχευ-
μένων θεραπειών μπορεί να καταστεί διαθέσιμο 
στο μέλλον για την πιο αποτελεσματική θεραπεία 
της οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος. 
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Περίληψη
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των βλαβών των μηνίσκων αποτελεί 
ακόμη την πιο συχνή επέμβαση που διενεργείται από χειρουργούς 
γόνατος. 

Η μερική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή (Gillquist J και Oretorp N) 
αποτελεί το 41% τον αρθροσκοπικών επεμβάσεων που γίνονται 
στην άρθρωση του γόνατος. Η αποκατάσταση του μηνίσκου έχει 
καταστεί πλέον τυπική διαδικασία και οι ενδείξεις για αποκατά-
σταση θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω (Cabuad HE και 
συν 1981, Warren RF 1990). Οπωσδήποτε, όλοι οι τραυματισμοί 
των μηνίσκων δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με μερική 
εκτομή ή με συρραφή. Η απουσία του μηνίσκου ακολουθείται από 
εμφάνιση εκφυλιστικής αρθροπάθειας στις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων (Allen PR και συν 1984, Medlar RC και συν 1980). Οι 
τυπικές επιλογές θεραπείας για τη συμπτωματική μετά μηνισκε-
κτομή οστεοαρθρίτιδα περιλαμβάνουν την οστεοτομία (Coventry 
MB 1979) και την αρθροπλαστική γόνατος (Scuderi GR και Insall 
JN 1992). Και οι δύο επεμβάσεις αυτές είναι ευεργετικές για περι-
ορισμένη χρονική περίοδο και για το λόγο αυτό δεν ταιριάζουν σε 
νέους ασθενείς. 

Εξαιτίας αυτών των ιδρυμάτων έχει εισαχθεί η αντικατάστασή του 
μηνίσκου. Η μεταμόσχευση μηνίσκου ήταν η πρώτη και παραμένει 
από τους πιο συνηθισμένους τρόπους αντικατάστασης του οργά-
νου μέχρι σήμερα.

Μεταμόσχευση μηνίσκων 
Κυριακίδης Αν., Μπισχινιώτης Ι. Στ.
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Meniscus transplantation

Kiriakidis An., Bischiniotis I. St.

Abstract
The treatment of meniscus lesions is still the most frequent pro-
cedure carried out by knee surgeons. Arthroscopic partial menis-
cectomy accounts for 41% of the arthroscopic procedures done 
in the knee joint. Meniscus repair has become a standard proce-
dure, and indication for re¬pair could be extended. Nevertheless, 
not all damaged menisci can be treated by partial excision or by 
repair. Loss of a meniscus will be fol-lowed by the development 
of osteoarthrosis in a majority of cases.  Standard treatment 
options for symptomatic post-meniscectomy osteoar¬throsis 
include osteotomy and knee arthroplasty. Both procedures are 
beneficial only for a limited period of time and are therefore less 
well suited for the younger patient.

Because of these dilemmas the idea of meniscus replacement 
was con¬ceived. Meniscus transplantation was the first and re-
mains to be the most frequent type of meniscus replacement to 
date.
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Λήψη 

Ποιος θα μπορούσε να δεχτεί ένα 
αλλομόσχευμα μηνίσκου; 

Προκειμένου να απαντηθεί αυτή η ερώτηση εί-
ναι αναγκαίο να ανατρέξουμε πρώτα στη φυσική 
εξέλιξη μετά μηνισκεκτομή. 

Φυσική εξέλιξη μετά μηνισκεκτομή 

Οι μηνίσκοι δρουν ως κατανομείς φορτίων 
(Ahmed AM και Burke DL 1983, Walker PS και 
Frykman MJ 1975) και ως σταθεροποιητές (Kelly 
MA και συν 1990, Shoemaker SC και Markoff KL 
1986) κατά την προσθιοπίσθια κατεύθυνση. Επί-
σης υποστηρίζουν την επεξεργασία της λίπανσης 
(MacConaill MA 1950) ενώ κυρίως είναι ο δίσκος 
που εμπλέκεται στη λειτουργία της σταθεροποίη-
σης με τη συνεργική δράση που εμφανίζεται προς 
τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, ο έξω μηνίσκος συμ-
βάλλει περισσότερο στη μεταβίβαση φορτίων του 
6ου διαμερίσματος του γόνατος (Seedhom BB και 
συν 1974, Shoemaker SC και Markoff KL 1986, 
Smillie IS 1978). Η ορθή λειτουργικότητα των μη-
νίσκων κατά την απορρόφηση κινητικής ενέργειας 
και την κατανομή των φορτίων εξαρτάται από την 
κυκλική ακεραιότητα της δομής του, που επιτρέπει 
την παραγωγή ενός προτύπου στεφανιαίας κατα-
πόνησης, όταν το γόνατο δέχεται φορτία (Fairbank 
TJ 1948, Seedhom BB και συν 1974, Beaupre A 
και συν 1986, Beaupre A και συν 1990, Arnoczky 
SP και συν 1988, Bullough PG και συν 1970). 
Εάν αφαιρεθεί ο μηνίσκος η καταπόνηση σε επα-
φή στο προσβεβλημένο διαμέρισμα θα αυξηθούν 
λόγω ελάττωσης της επιφάνειας μεταφοράς των 
φορτίων. Αυτό αμέσως θα οδηγήσει σε βλάβη του 
αρθρικού χόνδρου (Fairbank TJ 1948, Jackson JP 
1968, Smillie IS 1978, Bourne RB και συν 1984, 
Tapper EM, Hoover NW 1969). Ταυτοχρόνως προς 
την απώλεια του μηνίσκου σε ένα γόνατο με μειο-
νεκτικό ή απόντα πρόσθιο χιαστό, αυξηθεί ο βαθ-
μός της αστάθειας κατά την προσθιοπίσθια κατεύ-
θυνση (Butler DL και συν 1980, Hsieh H-H, Walker 
PS 1976, Levy IM και συν 1982), με την απώλεια 
του έξω μηνίσκου η αστάθεια αυξάνει αλλά σε μι-
κρότερη έκταση (Levy IM και συν 1989). 

Τραυματικές βλάβες των μηνίσκων 
Μεμονωμένες βλάβες: Οι μεμονωμένες βλά-

βες συμβαίνουν και στους δύο μηνίσκους, περισ-
σότερο σε νέους αθλητές. Ενώ μία περιφερική 
επιμήκης ρήξη είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος και 
πιο συχνά απαντά στον έσω μηνίσκο, η ακτινοειδής 
- εγκάρσια ρήξη συμβαίνει σχεδόν κατ’ αποκλει-
στικότητα στο μέσο τριτημόριο του έξω μηνίσκου 
(DiCarlo EF 1992). Οι επιμήκεις ρήξεις είναι εύκολο 
να αποκατασταθούν ή να γίνει μερική εκτομή. Μία 
τέλεια ακτινοειδής - εγκάρσια ρήξη του έξω μηνί-
σκου είναι σπάνια (Smillie IS 1978), αλλά αυτός ο 
τύπος ρήξης οδηγεί στο ίδιο λειτουργικό αποτέ-
λεσμα όπως είναι εκείνο της έξω ολικής μηνισκε-
κτομής (Seedhom BB και συν 1974). Δεν υπάρχει 
διαθέσιμη τεχνική για την αποκατάσταση της τέ-
λειας ακτινικής ρήξης επί του παρόντος. Ωστόσο, η 
εκφυλιστική αρθροπάθεια του έξω διαμερίσματος 
του γόνατος θα πρέπει να αποσοβηθεί. 

Συνδυασμένες τραυματικές βλάβες 
των μηνίσκων 

Μεμονωμένες βλάβες: Οι μεμονωμένες βλά-
βες συμβαίνουν και στους δύο μηνίσκους, περισ-
σότερο σε νέους αθλητές. Ενώ μία περιφερική 
επιμήκης ρήξη είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος και 
πιο συχνά απαντά στον έσω μηνίσκο, η ακτινοειδής 
- εγκάρσια ρήξη συμβαίνει σχεδόν κατ’ αποκλει-
στικότητα στο μέσο τριτημόριο του έξω μηνίσκου 
(DiCarlo EF 1992). Οι επιμήκεις ρήξεις είναι εύκολο 
να αποκατασταθούν ή να γίνει μερική εκτομή. Μία 
τέλεια ακτινοειδής - εγκάρσια ρήξη του έξω μηνί-
σκου είναι σπάνια (Smillie IS 1978), αλλά αυτός ο 
τύπος ρήξης οδηγεί στο ίδιο λειτουργικό αποτέ-
λεσμα όπως είναι εκείνο της έξω ολικής μηνισκε-
κτομής (Seedhom BB και συν 1974). Δεν υπάρχει 
διαθέσιμη τεχνική για την αποκατάσταση της τέ-
λειας ακτινικής ρήξης επί του παρόντος. Ωστόσο, η 
εκφυλιστική αρθροπάθεια του έξω διαμερίσματος 
του γόνατος θα πρέπει να αποσοβηθεί. 

Συνδυασμένες βλάβες. - Οι ρήξεις του πρό-
σθιου χιαστού συχνά συνοδεύονται από τραυματι-
κές βλάβες των μηνίσκων (DiCarlo EF 1992). Ενώ 
αυτές οι βλάβες στον μηνίσκων προσφέρονται για 
αποκατάσταση ή για μερική εκτομή (DeHaven K 
1990, DeHaven KE 1992), η βλάβη του έσω μη-
νίσκου του σε χρονίως ασταθή γόνατα είναι πιο 
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σοβαρή και μερικές φορές η μηνισκεκτομή αποτε-
λεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή (Smillie IS 
1948). βλάβες. - Οι ρήξεις του πρόσθιου χιαστού 
συχνά συνοδεύονται από τραυματικές βλάβες των 
μηνίσκων (Shelbourne KD και Nitz PA 1991). Ενώ 
αυτές οι βλάβες των μηνίσκων προσφέρονται για 
αποκατάσταση ή για μερική εκτομή (DeHaven K 
1990, DeHaven KE 1992), η βλάβη του έσω μη-
νίσκου του σε χρονίως ασταθή γόνατα είναι πιο 
σοβαρή και μερικές φορές η μηνισκεκτομή αποτε-
λεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή (Smillie IS 
1948). 

Εκφυλιστικές αλλοιώσεις των 
μηνίσκων 

Η υπερχρησιμοποίηση, η παραμόρφωση σε ραι-
βότητα / βλαισότητα του γόνατος αλλά και οι συγ-
γενείς δυσπλασίες αποτελούν πιθανά αίτια πρώ-
ιμης εκφύλισης του μηνίσκου (DiCarlo EF 1992). 
Ο έξω δισκοειδής μηνίσκος προδιαθέτει σε πρώ-
ιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις (Smillie IS 1948, 
Watanabe M 1974). Εάν αφαιρεθεί, τα πρώιμα 
αποτελέσματα έχουν αναφερθεί ως καλά (Aichroth 
M και συν 1991). Αλλά καθώς η μηνισκεκτομή διε-
νεργείται στους ασθενείς αυτούς κατά τη διάρκεια 
της παιδικής ηλικίας, η πρόγνωση για τα απώτερα 
αποτελέσματα παραμένει αμφίβολη. 

Δυνατότητες μετά μηνισκεκτομή 
Μετά την αφαίρεση του μηνίσκου, από ένα κατά 

τα άλλα ανέπαφο γόνατο, ο ασθενής παραμένει 
ελεύθερος συμπτωμάτων για περισσότερα από 
10 χρόνια στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
(Smillie IS 1978). Όταν αρχίζει να εξελίσσεται μο-
νοδιαμερισματική οστεοαρθρίτιδα, ο ασθενής θα 
απευθυνθεί για ιατρικές συμβουλές εκ νέου. Εάν η 
μηνισκεκτομή διενεργήθηκε σε ένα γόνατο με ελ-
λειμματικό πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, τα συμπτώ-
ματα της αστάθειας του γόνατος θα οδηγήσουν τον 
ασθενή στον ορθοπαιδικό γρηγορότερα από ότι θα 
οδηγήσουν έναν ασθενή με μόνη τη μηνισκεκτομή. 
Οι στόχοι της θεραπευτικής αντιμετώπισης θα είναι 
η ελάττωση του άλγους, η ανάσχεση της προόδου 
της εκφυλιστικής αρθροπάθειας και η ενίσχυση της 
σταθερότητάς του προσβεβλημένου γόνατος. 

Οστεοτομία 
Εάν υπάρχει παραμόρφωση ραιβότητας ή σο-

βαρή παραμόρφωση βλαισότητας με μονοδιαμε-
ρισματική εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, η οστε-
οτομία του κεντρικού πέρατος της κνήμης ή του 
περιφερικού πέρατος του μηριαίου διενεργείται 
προς ελαφρά υπερδιόρθωση μιας ραιβοποίησης ή 
διαμόρφωση μιας βλαισοποιητικής παραμόρφω-
σης (Fujisawa Y και συν 1979). Σε σπάνιες περι-
πτώσεις, η διόρθωση μιας παραμόρφωσης ραιβό-
τητας θα πρέπει να συνοδεύεται από έσω μηνίσκου 
εκτομή. Εξαιτίας του ότι ο ασθενής θα φορτίσει 
μόνο το έξω διαμέρισμα μετά την οστεοτομία, το 
γόνατο θα λειτουργήσει σχεδόν ανεξάρτητα από 
την κατάσταση του έσω μηνίσκου. Η διόρθωση 
μιας παραμόρφωσης βλαισότητας εκπροσωπεί ένα 
μεγαλύτερο πρόβλημα. Η υπερδιόρθωση αντεν-
δείκνυται και για την παρουσία ενός οδοντιάτρου 
άξονα 70% του φορτίου παιχνίδια μέσω της μά-
ζας του έξω μηνίσκου (Seedhom BB και συν1974). 
Έτσι, η οστεοτομία είναι λιγότερο επιτυχημένη σε 
ένα βλαισό γόνατο εάν δεν υπάρχει έξω μηνίσκος. 
Συνακόλουθα, εάν είναι κατεστραμμένος ο έξω μη-
νίσκος θα πρέπει να υποκατασταθεί και όχι απλώς 
να αφαιρεθεί.

Ημιαλλοαρθροπλαστική 
Προκειμένου περί ασθενούς που έχει υποστεί 

μηνισκεκτομή με διορθωμένο ή ελαφρά παραλ-
λαγμένο τον άξονά του σκέλους και μονοδιαμερι-
σματική οστεοαρθρίτιδα, η ημιαλλοαρθροπλαστική 
μπορεί να νοηθεί σε συνύπαρξη με μία οστεοτο-
μία. Καθώς αυτή η διαδικασία επιτρέπει την άμεση 
φόρτιση, θα πρέπει ιδιαίτερα να επιφυλάσσεται για 
μεγαλύτερους στην ηλικία ασθενείς, ιδιαίτερα εάν 
η αποτροπή της φόρτισης δεν είναι δυνατή. Αυτή 
οι ασθενείς είναι διαφορετικοί από τους νέους και 
ενεργούς ανθρώπους, για τους οποίους η μεταμό-
σχευση μηνίσκου μπορεί να αποτελέσει μία επιλο-
γή.

Αντικατάσταση μηνίσκου 

Αντικατάσταση του έσω μηνίσκου

Ο τυπικός υποψήφιος για αντικατάσταση του 
έσω μηνίσκου είναι το νέο και ενεργό άτομο, το 
οποίο έχει απολέσει ή έχει έναν βαριά κατεστραμ-
μένο έσω μηνίσκο σε ένα γόνατο με μειονεκτικό 
πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο. Η αποκατάσταση του 
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου από μόνη της δεν 
είναι σε θέση να αποκαταστήσει εντελώς τη στα-



27- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 3 - 2021

θερότητα του γόνατος. Με την προσθήκη ενός αλ-
λομοσχεύματος στην αποκατάσταση του πρόσθιου 
χιαστού μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη σταθερό-
τητα (Garrett JC 1992). Εάν το μόσχευμα έχει την 
οποιαδήποτε επίδραση στην εξέλιξη της εκφυλιστι-
κής εξεργασίας δεν είναι ακόμα γνωστό.

Αντικατάσταση του έξω μηνίσκου

Μόλις εγκατασταθούν τα πρώιμα συμπτώμα-
τα της εκφυλιστικής αρθροπάθειας μετά από μία 
έξω μηνισκεκτομή σε νέο άτομο, θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη η χειρουργική αποκατάσταση εκ νέου. 
Αυτή συνίσταται καταρχήν σε διόρθωση του βλαι-
σού άξονα προς το φυσιολογικό. Το επόμενο βήμα 

θα πρέπει να περιλαμβάνει την αντικατάσταση 
του έξω μηνίσκου (Garrett JC 1992). Η εικόνα 1 
αποτελεί ένα διάγραμμα των πιθανών ενδείξεων 
για υποκατάσταση του μηνίσκου. Δεν είναι γνω-
στό σήμερα εάν το αλλομόσχευμα είναι σε θέση 
να λειτουργήσει ως κατανομέας φορτίων και ως 
όχημα αποτροπής των κραδασμών. Δεν υπάρχουν 
κλινικά αποτελέσματα διαθέσιμα για το αν ανα-
στέλλεται η εκφυλιστική εξεργασία ή αν επιβραδύ-
νεται η εκφυλιστική εξεργασία μετά την εισαγωγή 
του μοσχεύματος μηνίσκου στο έξω διαμέρισμα. Η 
αντικατάσταση του έξω μηνίσκου θα πρέπει να θε-
ωρηθεί ακόμη πιο πειραματική σε σύγκριση με την 
αντικατάσταση του έσω μηνίσκου. 

Εικόνα 1. Οργανικό διάγραμμα επιλογών αντιμετώπισης αστάθειας μετά μηνισκεκτομή.



28- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 3 - 2021

Δότειρα διαδικασία 
Τα ξενομοσχεύματα θεωρητικά είναι το καλύ-

τερο διαθέσιμο υλικό με τον ευκολότερο τρόπο 
απόκτησης. Οι προσπάθειες για την αντικατάστα-
ση του πρόσθιου χιαστού όμως με ξενομοσχεύμα-
τα γενικώς απέτυχαν (Kramer FJK και Abbink EP 
1984, Pinkowski JL και συν 1989). Το σχήμα των 
μηνίσκων των ζώων είναι διαφορετικό από εκείνο 
του ανθρώπινου μηνίσκου. Αυτοί είναι μεταξύ των 
λόγων που δεν έχει υπάρξει προσπάθεια να δο-
κιμαστεί η διερεύνηση της πιθανότητας αντικατά-
στασης των μηνίσκων με ξενομοσχεύματα. 

Υπάρχει σημαντικός βαθμός εκφυλιστικών αλ-
λοιώσεων στους μηνίσκους στον γενικό πληθυσμό 
των ηλικιωμένων ατόμων (Casscells SW 1978). 
Τα αλλομοσχεύματα έτσι θα πρέπει να λαμβάνο-
νται από δότες ηλικίας κάτω των 30 ετών. Οι δότες 
και οι λήπτες θα πρέπει να έχουν την ίδια περίπου 
ηλικία ή ακόμη προτιμότερο ο δότης να είναι νεό-
τερος. Εάν ο ορθοπαιδικός έχει πρόσβαση σε μο-
νάδα μεταμόσχευσης, αυτή είναι η ιδεώδης πηγή 
αλλομοσχευμάτων μηνίσκου. Οι μηνίσκοι από με-
γαλόσωμα άτομα προτιμώνται έναντι των μικρών. 
Είναι δυνατόν να ελαττωθεί το μέγεθος του αλλο-
μοσχεύματος κατά τη μεταμόσχευση. Η εκτεταμένη 
μείωση, ωστόσο, επειδή είναι δυνατό να προκαλέ-
σει καταστροφή στην υπερμικροσκοπική αρχιτε-
κτονική του μηνίσκου (Mow VC, 1992) συνιστάται 
η παραμονή της μέχρι ένα όριο 5% του αρχικού 
μεγέθους του μοσχεύματος (Garrett JC 1992). 
Μία πιθανή πηγή αλλομοσχευμάτων, τα οποία θα 
υποβληθούν σε αποστείρωση είναι το πτωματι-
κό υλικό από παθολογοανατομικά εργαστήρια ή 
από ινστιτούτα ιατροδικαστικής (Wirth CJ και συν 
1986, Wirth CJ 1986). Όταν οι μηνίσκοι μπορούν 
να ληφθούν εντός 12 ωρών από την επέλευση του 
θανάτου, είναι κατάλληλοι για εισαγωγή σε διαδι-
κασία ψυχρής ξήρανσης και αποστείρωσης με ακτί-
νες-γ, αλλά και σε άλλες μορφές προπαρασκευής.

Μετάδοση νοσημάτων 
Το μη αποστειρωμένο υλικό έχει τον κίνδυνο με-

ταφοράς νοσημάτων. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχει 
αναφερθεί μετάδοση νοσήματος διαμέσου της με-
ταμόσχευσης μηνίσκου (Garrett JC: 1992). Αλλά ο 
αριθμός των μεταμοσχεύσεων είναι ακόμη μικρός 
και ο κίνδυνος θα αυξηθεί αν αυτή η πρακτική κα-
ταστεί πιο αποδεκτή.

Η κατάσταση ενός νέου και κατά τα άλλα υγιούς 
ατόμου ως πιθανού λήπτη ενός αλλομοσχεύματος 
μηνίσκου δεν συγκρίνεται με εκείνη ενός ογκολογι-
κού ασθενούς που υποβάλλεται σε επέμβαση διά-
σωσης του άκρου μετά αφαίρεση κακοήθους όγκου 
λόγω μεταφοράς οστεοχόνδρινου αλλομοσχεύμα-
τος. Για τον ογκολογικό ασθενή το ευεργέτημα της 
μεταφοράς αλλομοσχεύματος είναι μεγάλο και σχε-
δόν προβλέψιμο. Αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί για το 
λήπτη ενός μοσχεύματος μηνίσκου. Συνακόλουθα, 
η πιθανότητα μεταφοράς νοσήματος βαρύνει ση-
μαντικά εναντίον της μεταμόσχευσης μηνίσκου επί 
του παρόντος. Ενώ ο κίνδυνος βακτηριδιακής μό-
λυνσης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την αυστηρή 
διαλογή των υποψηφίων σύμφωνα με τα δεδομένα 
της αμερικανικής εταιρείας τραπεζών μοσχευμάτων, 
ο κίνδυνος μετάδοσης ιογενών νοσημάτων παρα-
μένει μεγάλος. Υπάρχει ένα παράθυρο διαφυγής 
διαφόρων ιογενών λοιμώξεων, όταν οι ορολογικές 
εξετάσεις είναι αρνητικές παρά την ύπαρξη λοίμω-
ξης (American Academy of Orthopaedic Surgeons: 
1989). Η διάρκεια αυτής της περιόδου δεν είναι 
ακριβώς γνωστή προς το παρόν και μπορεί να φτάνει 
τις 6 εβδομάδες. Καθώς ο δότης του μηνίσκου είναι 
νεκρός κατά το χρόνο της λήψης του μοσχεύματος, 
δεν είναι δυνατόν να γίνει ένας δεύτερος ορολο-
γικός έλεγχος που θα αποκλείσει μία λοίμωξη HIV. 
Αυτό το γεγονός αυξάνει τον κίνδυνο σε σύγκριση 
με τις μηριαίες κεφαλές που χρησιμοποιούνται για 
την αναθεώρηση ολικών αρθροπλαστικών (Buck BE 
1990). Εάν όλα τα βιώσιμα, μη αποστειρωμένα μο-
σχεύματα περικλείουν κάποιο κίνδυνο μεταφοράς 
νοσήματος, αυτός είναι μεγαλύτερος για τα πρόσφα-
τα αλλομοσχεύματα (Centers for Disease Control: 
Transmission of HIV through bone transplanta tion: 
1988). Αντιθέτως, μερικοί ερευνητές (Garrett JC 
1992) θεωρούν ότι τα πρόσφατα αλλομοσχεύματα 
είναι ακίνδυνα. Αυτή η άποψη δεν χαίρει ομοφω-
νίας από όλους τους άλλους (Jackson DW, 1993), 
οι οποίοι έχουν καταδείξει ότι τα ινοχονδροκύττα-
ρα δεν επιβιώνουν της μεταμόσχευσης. Η κατάψυ-
ξη και η ψυχρή ξήρανση ελαττώνουν τον κίνδυνο 
μετάδοσης νοσήματος αλλά δεν τον απαλείφουν 
(Buck BE και συν 1990). Όταν όλα τα βήματα των 
προφυλάξεων τηρούνται επιμελώς (πίνακας 1) ο 
κίνδυνος μετάδοσης HIV με μεταμοσχευμένο οστού 
μειώνεται πολύ (Buck BE και συν 1090). Καθώς η 
πιθανότητα μετάδοσης νοσήματος με αλλομόσχευ-
μα είναι μικρή αλλά όχι μηδενική, εναπόκειται στον 
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ασθενή και στον χειρούργο να αποφασίσουν εάν θα 
πρέπει να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο. Σύμφωνα 
με την εμπειρία των συγγραφέων, οι ασθενείς έχουν 
καταστεί ολοένα πιο δύσπιστοι ως προς την αναδο-
χή ενός τέτοιου κινδύνου κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων ετών. Επομένως, δεν είμαστε σε θέση να 
προβλέψουμε την τύχη των μοσχευμάτων μακρο-
χρόνια και έλλειψη μοσχευμάτων στο νοσοκομείο 
μας σταμάτησε το 1987. 

Πίνακας1. Διαλογή δοτών
Έρευνα Κριτήρια αποκλεισμού
Κοινωνικό 
ιστορικό

Ενδοφλέβια λήψη ουσιών
Πόρνες 
Ομοφυλόφιλοι
Δραπέτες

Ιατρικό ιστορικό Λοίμωξη
Νεοπλασματικά νοσήματα 
Σύφιλη

Αιματολογικές 
εξετάσεις

Ηπατίτιδα B/C
HIV

Καλλιέργειες 
αλλομοσχευμάτων

Μικροβιακές/ Μυκητιακές

Νεκροψία Προσβολή λεμφαδένων

Αλλομοσχεύματα μηνίσκου
Οστούν, αρθρικός χόνδρος και περιτονία έχουν 

χρησιμοποιηθεί επί πολλά έτη ως αλλομοσχεύμα-
τα στην ορθοπαιδική (Czitrom AA και συν 1986, 
Jackson DW και συν 1992, Jagar M και Wirth CJ 
1977, Tomford WW και συν 1984, Wirth CJ και 
Jager M 1980). Οι προϋποθέσεις για απαιτήσεις 
για μοσχεύματα μαλακών μορίων επετέθησαν το 
1976. Το αλλομόσχευμα θα πρέπει να είναι εύκολο 
να αποθηκευτεί και η χειρουργική εφαρμογή του 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη και επαναλήψιμη. 

Το μόσχευμα θα πρέπει να στερείται ανοσογό-
νων και καρκινογόνων δυνατοτήτων. Το μόσχευμα 
θα πρέπει να ενσωματώνεται από τον ξενιστή και 
να υποκαθίσταται βαθμιαία. Οι ιδιότητες των υλι-
κών του μοσχεύματος θα πρέπει να είναι παραπλή-
σιες προς εκείνες των ιστών που πρόκειται να υπο-
καταστήσει. Η λειτουργικότητα του δημοσιεύματος 
θα πρέπει να διαρκεί για όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ξενιστή. 

Δεν ικανοποιούνται πάντοτε όλες αυτές οι απαι-
τήσεις από αλλομοσχεύματα μηνίσκου ή εάν αυτό 
θα αναλάβει ποτέ πλήρως τη λειτουργικότητα του 

μηνίσκου του λήπτη προς το παρόν και τίθενται 
πολλά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντη-
θούν. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει αφορούν 
σε πειράματα σε ζώα (Czitrom AA και συν 1986, 
Wirth CJ και συν 1988, Jager M 1980, Arnoczky 
SP και συν 1990, Arnoczky SP και Milachowski KA 
1990, Brockbank KGM, και συν 1991, Canham W 
και Stanish W 1986, Keating EM και συν 1988, 
Powers DL και συν 1988, Tachibana Y 1990). Ακό-
μη, ανεξάρτητα από αυτές στις έρευνες δεν είναι 
σαφές προς το παρόν ποιος μπορεί να είναι ο χρό-
νος, κατά τον οποίο το μόσχευμα θα διατηρήσει τις 
αρχικές του ιδιότητες μετά τη μεταμόσχευση. Είναι 
άγνωστο για πόσο χρόνο θα επιβιώσουν τα κύττα-
ρα στη νέα τους θέση στο σημείο πού τοποθετείται 
το μόσχευμα στο λήπτη προς το παρόν και τίθενται 
πολλά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να τύχουν 
απάντησης. Συμβάλλουν προς τούτο οι εξεργα-
σίες της αναδιαμόρφωσης και της προσαρμογής 
ανάλογα με τις απαιτήσεις και είναι ένα μόσχευ-
μα επιρρεπές σε πρώιμη εκφύλιση σε σχέση με τον 
φυσιολογικό μηνίσκο;

Τύποι μοσχευμάτων 
Είναι ακόμη αντικείμενο συζητήσεων εάν ο μη-

νίσκος θα πρέπει να είναι βιώσιμος κατά τη στιγμή 
της μεταμόσχευσης ή εάν μπορεί να είναι μη βιώ-
σιμος και να δρα μερικώς ως κρύωμα για τη με-
τανάστευση κυττάρων από την πλευρά των ιστών 
του ξενιστή. Τα βιώσιμα μοσχεύματα είτε είναι δι-
ατηρημένα σε κατάσταση ψύξης ή είναι νωπά. Η 
απλή βαθιά κατάψυξη θα προκαλέσει θάνατο των 
ινοχονδροκυττάρων (Arnoczky SP και συν 1990, 
Arnoczky SP και Milachowski KA 1990).

Ο μη βιώσιμος αρθρικός χόνδρος μεταβάλλει 
τις μηχανικές του ιδιότητες μετά την μεταμόσχευ-
ση (Bright RW και Burchardt H 1983, Brown KLB 
και Cruess RL 1982, Jackson DW και συν 1988). 
Ένας βιώσιμος κυτταρικός πληθυσμός εντός του 
αλλομοσχεύματος κατά το χρόνο της μεταμόσχευ-
σης θα μπορούσε να είναι ευνοϊκή συνθήκη για 
τη διατήρηση των μηχανικών ιδιοτήτων του μη-
νίσκου (Arnoczky SP και Milachowski KA 1990). 
Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι οι μηχανικές ιδι-
ότητες των μεταμοσχευμένων κρυοσυντηρημένων 
μηνίσκων ήταν παρόμοιες προς εκείνες του φυ-
σιολογικού μηνίσκου μετά παρέλευση έξι μηνών. 
Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση προς τα ευρήματα 12 
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μηνών μετά τη μεταμόσχευση μετά νέκρα αλλο-
μοσχεύματα, των οποίων οι μηχανικές ιδιότητες 
εκπίπτουν (Milachowski KA και συν 1987). Είναι 
άγνωστο ποιο μπορεί να είναι το ποσοστό των 
κρυοσυντηρημένων μοσχευμάτων που μπορούν να 
διατηρούνται με τέτοια μέσα ώστε με μία ελεγχό-
μενη ταχύτητα ψύξης μέχρι να επιτευχθεί η θερμο-
κρασία αποθήκευσης να μπορούν να διατηρηθούν 
με δυνατότητες τεχνικής συντήρησης ως βιώσιμα, 
τεχνικές οι οποίες Αρχικά αναπτύχθηκαν για τις 
βαλβίδες της καρδιάς και συνέχεια επεκτάθηκαν 
και στον αρθρικό χόνδρο (84). Οι κρυοπροστατευ-
τικοί παράγοντες όπως είναι το DMSO (διμεθυλο-
σουλφοξείδιο) (DeBoer HH, Koudstaal J 1991) ή 
η γλυκερίνη (DeBoer HH, Koudstaal J 1991), τα 
οποία προστίθενται στο υλικό καλλιέργειας προς 
διατήρηση της ακεραιότητας των κυτταρικών μεμ-
βρανών και ταυτόχρονα της βιωσιμότητας κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας της ψύξης, συμβάλ-
λουν προς τούτο. Οι συχνότητες βιωσιμότητας των 
αλλομοσχευμάτων μηνίσκου είναι της τάξης του 
10% μετά δύο εβδομάδες (Milachowski KA και 
συν 1987) ή 30% μετά 4 εβδομάδες και αυτό έχει 
παρατηρηθεί και πειραματικά.

Ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει βιώσιμο εί-
ναι η χρήση νωπού ιστού χωρίς την ανάγκη διατή-
ρησης. Με τον όρο «νωπό» ορίζεται το μόσχευμα 
που έχει ληφθεί εντός 12 ωρών μετά το θάνατο. 
Αυτό μπορεί να διατηρηθεί στους 4 βαθμούς κελ-
σίου σε στείρο περιβάλλον μικροβίων αλλά από 
λογιστική άποψη είναι δυσχερής διαδικασία και 
καταλήγει σε περιορισμένη διαθεσιμότητα μοσχευ-
μάτων μηνίσκων. Η στάθμιση του μεγέθους του 

μηνίσκου του δότη με εκείνο του λήπτη θα μπο-
ρούσαν να αποτελούν μείζον πρόβλημα. Η εγγύη-
ση του ότι το μόσχευμα είναι ελεύθερο μικροοργα-
νισμών αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα (Jackson DW 
και συν 1982).

Τα κατεψυγμένα μοσχεύματα μηνίσκων έχουν 
λειτουργήσει καλά από κλινική άποψη σε μερικούς 
ασθενείς (Wirth CJ και συν 1986) καθώς και από 
πειράματα σε ζώα (92). Τα μοσχεύματα λαμβάνο-
νταν κάτω από άσηπτες συνθήκες και αποθηκεύο-
νταν στους -70 βαθμούς Κελσίου ή -80 βαθμούς 
Κελσίου μέχρι τη χρησιμοποίηση τους.

Η δική μας εμπειρία κατέδειξε ότι τα λυοφιλο-
ποιημένα (ξηρά κατά την ψύξη) αποστειρωμένα με 
γ-ακτινοβολία αλλομοσχεύματα που υπέστησαν 
αφύγρανση προ της ψύξης είναι εύκολα στο χειρι-
σμό, αποθήκευση και στο μέγεθος. Οι μηνίσκοι που 
ξεράθηκαν με κατάψυξη στερούνται πρωτεογλυ-
κανών και κυττάρων. Όταν συσκευάζονται εν κενώ 
μπορούν να αποθηκευτούν για αρκετούς μήνες ή 
ακόμη και χρόνια, παρόμοια προς τα μοσχεύματα 
της σκληράς μήνιγγας (Wirth CJ και Jager M 1980). 
Έχουν χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο πλατεία 
περιτονία, τένοντες καμπτήρων, μοσχεύματα επιγο-
νατιδικού συνδέσμου και έχουν χρησιμοποιηθεί για 
αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου 
αλλά κλινικά είχαν μικρή επιτυχία σε σχέση προς 
τα κατεψυγμένα αλλομοσχεύματα (Pinkowski JL 
και συν 1989, Indelicate PA και συν 1990, Vasseur 
PB και συ 1987). Το ίδιο ισχύει και για τα ξηράς 
κατάψυξης αλλομοσχεύματα μηνίσκου (Wirth CJ 
και συν 1986). Συνίσταται ως εκ τούτου η χρήση 
αυτών αλλομοσχευμάτων. 

Πίνακας 2. Διαφορετικοί τύποι αλλομοσχυμάτων μηνίσκων που χρησιμοποιούνται πειραματικά/κλινικά 

Τύπος Συγγραφέας Περιβάλλον Κλινικά
Νωπά Garrett67 X

Keene115 X
Zukor et al.131 X
DeBoer and X
Koudstaal97

Κρυοσυντηρημένα Arnoczky et al.86 X
Jackson et al.82 X

Κατεψυγμένα Wirth et al.62 X X
Tachibana92 X

Ξηρά ψύξη Wirth et al.62 X X
Μονιμοποίηση Canham and X
Μονιμοποίηση Stanish89
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Τα αλλομοσχεύματα μηνίσκου που συντηρού-
νται με γλουταραλδεΰδη έχουν μελετηθεί πειραμα-
τικά και απορρίφθηκαν λόγω του ότι ήταν δύσκολη 
και η επούλωση τους μετά τη συρραφή προς στο 
θύλακο και οι ιδιότητές τους δεν ήταν οι αναμενό-
μενες αλλά και προκαλούσαν υμενίτιδα (Canham 
W, Stanish W 1986). 

Συνοπτικά το ερώτημα για το ποιο είναι το πιο 
κατάλληλο μόσχευμα μηνίσκου δεν έχει τύχει απά-
ντησης μέχρι τώρα και πολλές επιλογές τελούν 
υπό διερεύνηση (πίνακας 2). 

Ανοσολογία 
Μετά την μεταμόσχευση τα τενόντια μοσχεύ-

ματα δικτύου κλινική μόνο ελάσσονα ανοσολογική 
αντίδραση (107). Κατά παρόμοιο τρόπο, δεν υπάρ-
χουν τοπικές αντιδράσεις που να θεωρείται ότι 
είναι τυπικές για την αντίδραση απόρριψης όπως 
είναι η υμενίτιδα, ο σχηματισμός νεοπλάστου αγ-
γειώδους ιστού ή νέκρωση του αλλομοσχεύματος 
έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα μετά μεταμόσχευ-
ση μηνίσκων είτε σε κλινικές είτε σε πειραματικές 
συνθήκες (108). Αυτό ισχύει για τα βιώσιμα μο-
σχεύματα και για τα μη βιώσιμα μοσχεύματα (109). 
Ο ιστός του μηνίσκου έχει θεωρηθεί ανοσολογικά 
προνομιούχος (109). Ωστόσο, τα χονδροκύτταρα 
βρίσκονται στην ίδια κατηγορία ιστοσυμβατότη-
τας με εκείνα της κατηγορίας I κατά την επιφάνειά 
τους, στην οποία ευαισθητοποιείται ο λήπτης με 
επαφή με οστούν ή οστικό μυελό - σε συνδυασμό 
με τα κύτταρα της περιοχής του λήπτη (Minami A 
και συν 1982). Η ελάχιστη ή η έλλειψη ανοσολο-
γικής αντίδρασης οφείλεται στο γεγονός ότι η επι-
φάνεια των ινοχονδροκυττάρων είναι απομονωμέ-
νη από το ανοσολογικό σύστημα του ξενιστή λόγω 
της παρεμβολής πυκνής εξωκυττάρια θεμέλιας ου-
σίας (Arnoczky SP και συν 1990). Το ίδιο δεν μπο-
ρεί να ειπωθεί και για τα οστικά αλλομοσχεύματα. 
Υπάρχει σαφής ένδειξη ανοσολογικές αντιδράσεις 
έναντι του οστίτη ιστού (Bos GD και συν 1983, 
Gross AE και συν 1984, Stevenson S 1987). Αυτή 
θα μπορούσε να είναι μεγάλης σημασίας προκειμέ-
νου για μεγάλα οστικά blocks (Jackson DW και συν 
1992) ή μια οστέινη γέφυρα (Garrett JC 1991), 
όταν αυτά μεταμοσχεύονται μαζί με τον μηνίσκο. 
Θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερης σημασί-
ας, όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα οστεοχόνδρινα 
μοσχεύματα που περιλαμβάνουν μηνίσκους, υα-

λοειδή χόνδρο και οστίτη ιστό (Locht RC και συν 
1984). Από ανοσολογική άποψη ούτε τα μεγάλα 
αλλομοσχεύματα (Stevenson S 1987) ούτε τα 
αλλομοσχεύματα οστούν είναι επιθυμητά. Για την 
ενσωμάτωση των κατεψυγμένων αλλομοσχευμά-
των, θα μπορούσε να καταδειχθεί πειραματικά ότι 
η επιδεικνυόμενη ιστοσυμβατότητα βελτιώνει την 
ενσωμάτωση (Bos GD και συν 1983). Οι δοκιμα-
σίες ιστοσυμβατότητας διενεργήθηκαν μετά 9 από 
22 μεταμοσχεύσεις μηνίσκων (96). Μία σημαντική 
ανοσολογική αντίδραση μπόρεσε να ανιχνευτεί 
μόνο σε έναν λήπτη, αλλά δεν σχετίστηκε με το 
κλινικό αποτέλεσμα. Όταν ένα μη ελεγμένο ιστικό 
αντιγόνο από αλλομόσχευμα μηνίσκου μεταμο-
σχευόταν, η επούλωση ήταν απρόσκοπτη (DeBoer 
HH και Koudstaal 1991). Επιπρόσθετες μελέτες 
απαιτούνται για την επιβεβαίωση του γεγονότος 
ότι τα αλλομοσχεύματα μηνίσκου δεν παρουσιά-
ζουν πραγματικά προβλήματα ιστοσυμβατότητας 
και ανοσολογικών αντιδράσεων. Αυτό θα μπορού-
σε να αποτελεί πλεονέκτημα για τη χρησιμοποίηση 
αλλομοσχευμάτων μηνίσκο η ανοσοαναστολή θα 
μπορούσε να αποδεχτεί και η χαρτογράφηση της 
ιστοσυμβατότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί μη 
αναγκαία (Garrett JC 1991).

Επούλωση

Πειραματική 

Η μεταμόσχευση μηνίσκου έχει μελετηθεί σε 
πρόβατα (Milachowski KA και συν 1987), κουνέ-
λια (Tachibana Y 1990), σκυλιά (Canham Wκαι 
Stanish W 1986) και κατσίκες (Jackson DW και 
συν 1992). Σε κανένα από αυτά τα ζώα δεν παρα-
τηρήθηκαν προβλήματα επούλωσης των μοσχευ-
μάτων. Η επούλωση γενικά ολοκληρώθηκε μετά 
4 - 6 εβδομάδες. Η επαναγγείωση του μοσχεύμα-
τος εξαρτήθηκε από τον τύπο του μοσχεύματος. 
Όταν επρόκειτο για λυόφιλα αλλομοσχεύματα 
μηνίσκου η επαναγγείωση αφορούσε στο σύνολο 
του μηνίσκου με τα αγγεία να διεισδύουν από την 
περιφέρεια του κατεψυγμένου και κρυοσυντηρη-
μένου μοσχεύματος (Arnoczky SP και συν 1990, 
Milachowski KA και συν 1988). Η τέλεια αναδι-
αμόρφωση παρατηρήθηκε για τα λυόφιλα αλλο-
μοσχεύματα (96) και για τα κατεψυγμένα μοσχεύ-
ματα (Tachibana Y 1990). Ο επαναποικισμός των 
μοσχευμάτων μηνίσκου με 10% βιώσιμα κύτταρα 
ολοκληρώθηκε σε 3 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. 
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Παραμένει ασαφές, εάν αυτά τα κύτταρα αναπα-
ρήχθησαν από τα βιώσιμα κύτταρα του μοσχεύ-
ματος ή από εκείνα που μετανάστευσαν εντός του 
μοσχεύματος από την πλευρά του ξενιστή (86). Στο 
μοντέλο με πειραματόζωο κουνέλι, η διαδικασία 
του επαναποικισμού θα μπορούσε να προηγηθεί 
με σαφήνεια (Tachibana Y 1990). Παρατηρήθηκαν 
δύο προελεύσεις κυττάρων: Τα προερχόμενα από 
τον αρθρικό υμένα και εκείνα που προέρχονται από 
τον παρα-μηνισκικό συνδετικό ιστό (εικόνα 2). Η 
επούλωση των κνημιαίων προσκλήσεων του μηνί-
σκου μπορούν να θεωρηθούν προβληματικές εάν 
δεν επιτευχθεί καλή συγκράτηση.

Εικόνα 2. Αναγέννηση αλλομοσχεύματος μηνίσκου. Δύο 
διαφορετικές εξεργασίες. Η μία είναι η αναγέννηση τις επιφα-
νειακές στιβάδες και της εσωτερικής μοίρας με αγγειώδη ιστό 
από τον αρθρικό υμένα (ST). Η άλλη είναι η αναγέννηση από 
την εν τω βάθει στιβάδα και την περιφέρεια του συνδετικού 

ιστού γύρω από το μηνίσκο (CT). 

Κλινική

Σε όλες τις σειρές (Milachowski KA και συν1987, 
Garrett JC 1991, Zukor DJ και 1990) και στις ανα-
φορές σε περιπτώσεις (DeBoer HH και Koudstaal 
J 1991, , Keene GCR και συν 1987) αναφέρθηκε 

απρόσκοπτη επούλωση και μετά μεταμόσχευση 
λυόφιλου, κατεψυγμένου ή νωπού μοσχεύματος 
μηνίσκου. Δεν παρατηρήθηκαν αντιδράσεις απόρ-
ριψης. Η βιοψία που διενεργήθηκε από ένα συγ-
γραφέα κατέδειξε ότι τα ινοχονδροκύτταρα είχαν 
επιβιώσει της μεταμόσχευσης (DeBoer HH και 
Koudstaal J1991). Η συγκράτηση του πρόσθιου 
κέρατος αναφέρθηκε ως πρόβλημα σε μερικές πε-
ριπτώσεις (Milachowski KA και συν 1987). 

Τεχνική
Η χειρουργική τεχνική αποτελεί έναν από τους 

πιο κρίσιμους παράγοντες στη μεταμόσχευση μη-
νίσκου δεδομένου του ότι επιτρέπει την έναρξη 
της απρόσκοπτης επούλωσης και τη λειτουργι-
κότητα του αλλομοσχεύματος ή όχι (Garrett JC 
1992, Milachowski KA και συν 1987). Ιδεωδώς, 
ένα αλλομόσχευμα που έχει ταυτόσημο σχήμα και 
μέγεθος με τον αρχικό προς αντικατάσταση μηνί-
σκο θα μπορούσε να εισαχθεί με μικρή νοσηρότητα 
και να τοποθετηθεί ανατομικά σε ορθή θέση. Θα 
μπορούσε να συγκρατηθεί προς τον ινώδη θύλακο 
προς αποφυγή εξαρθρήματος και προς την κνήμη 
προκειμένου να επιτραπεί η φόρτιση (Kohn D και 
συν 1992). Η μηριαία συγκράτηση του οπισθίου 
κέρατος του έξω μηνίσκου έχει εγκαταλειφθεί τε-
λευταία στις ανάλογες επεμβάσεις αντικατάστασης 
μηνίσκου.

Μέγεθος
Η λειτουργικότητα του μηνίσκου προϋποθέτει η 

επιφάνεια αυτού να βρίσκεται σε στενή επαφή με 
το κνημιαίο πλατώ στη μία πλευρά και στο μηριαίο 
κόνδυλο από την άλλη πλευρά. Καθώς ο ινοχόν-
δρινος ιστός δεν είναι μαλακό στοιχείο και δεικνύει 
μόνο περιορισμένες ελαστικές ιδιότητες (Mow VC 
και συν 1991), το αλλομόσχευμα θα πρέπει να έχει 
απόλυτη συναρμογή προς τις αρθρικές επιφάνει-
ες. Μόνον η ορθότοπη μεταμόσχευση παρέχει την 
ευκαιρία της απόλυτης συναρμογής των αρθρικών 
επιφανειών. Ως ορθότοπη μεταμόσχευση νοείται 
ένας δεξιός έσω μηνίσκος θα πρέπει να μεταφέ-
ρετε ως δεξιός μηνίσκος στην πλευρά του λήπτη 
κ.ο.κ. Το μέγεθός του αλλομοσχεύματος θα πρέπει 
να αντιστοιχεί προς το μέγεθος του προς αντικατά-
σταση μηνίσκου. Θα πρέπει να καταστήσει σαφές 
προεγχειρητικά ότι ένα αρμόζον προς το μέγεθος 
αλλομόσχευμα ή λίγο μεγαλύτερο μπορεί να είναι 
διαθέσιμο προς τούτο. Η ελάττωση του μεγέθους 
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ενός ευμεγέθους αλλομοσχεύματος δεν δημιουρ-
γεί τεχνικό πρόβλημα (Wirth CJ και συν 1988). Ο 
μηνίσκος θα μπορούσε να είναι έτσι μικρότερος σε 
συνέπεια προς την περιφέρειά του. Η αποθήκευ-
ση, επομένως, μεγάλων αλλομοσχευμάτων μπορεί 
να αποτελεί μία λύση του δύσκολου προβλήματος 
της λογιστικής διαχείρισης στις μεταμοσχεύσεις 
των μηνίσκων. Ωστόσο, έχει αποτελέσει υπόβαθρο 
ισχυρισμών ότι η ελάττωση του μεγέθους του μη-
νίσκου μπορεί αυτόματα να καταστρέψει το από 
κολλαγόνες ίνες δίκτυό και του και όχι μόνο να αλ-
λάξει το σχήμα του μηνίσκου αλλά και τις μηχανι-
κές του ιδιότητες. Υποδηλώθηκε έτσι, ότι η μείωση 
του μεγέθους του μοσχεύματος δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά το 5% των ορίων του αρχικού μεγέθους 
του αλλομοσχεύματος (67).

Η διαλογή των δοτών και των ληπτών με βάση 
το μέγεθος μπορεί να γίνει με άμεσες ή με έμμε-
σες μεθόδους. Η διενέργεια μετρήσεων στο άνω 
της κνήμης είναι μία έμμεση μέθοδος που έχει ήδη 
δοκιμαστεί (Garrett JC 1992). Έχει σταθεί η διενέρ-
γεια μαγνητικής τομογραφίας του αντιθέτου γόνα-
τος προς διενέργεια μετρήσουν το διαστάσεων του 
μηνίσκου ως αδρός υπολογισμός του μεγέθους 
του αλλομοσχεύματος που απαιτείται (Wirth CJ και 
Jager M 1980). Πιο άμεσος και ακριβής τρόπος για 
τον προσδιορισμό του μεγέθους του αλλομοσχεύ-
ματος. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι 
υπάρχει επαρκής συσχέτιση μεταξύ των μεγεθών 
των αντίστοιχων μηνίσκων όσον αφορά στα δεξιά 
και αριστερά γόνατα. Έτσι, φαίνεται ουσιαστικά 
δυνατόν να ληφθεί μία τελεία προσαρμογή του 
αλλομοσχεύματος του μηνίσκου με τις διαστάσεις 
του λήπτη με τον υπολογισμό των μεγεθών ή το 
βαθμό μείωσης του μεγέθους του μοσχεύματος, 
ίσως μία τεχνική διάτασης κατά την εισαγωγή του 
μοσχεύματος θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. 
Η προδιάταση μέρος της τεχνικής που αφορά στη 
μεταμόσχευση του μηνίσκου μέχρι τώρα (Wirth CJ 
και Jager M 1980, Milachowski KA και συν 1987, 
DeBoer HH και Koudstaal J, Garrett JC 1991, 
Zukor DJ και συν 1990, Keene GCR και συν 1990) 
αλλά έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην αυτομε-
ταμόσχευση μηνίσκων (Kohn D και συν 1992). 

Διαφορετικές προσπελάσεις για την 
αντικατάσταση μηνίσκου. 

Τα αλλομοσχεύματα μηνίσκων έχουν εφαρμο-

στεί σε γόνατα διαμέσου διαφορετικών προσπελά-
σεων. Η αρθροτομή μετά αποκόλληση του έσω πλά-
γιου συνδέσμου μαζί με ένα τμήμα οστού (Garrett 
JC: 1991, Milachowski KA και συν 1989) επιτρέπει 
τέλεια προσπέλαση του έσω διαμερίσματος σε ένα 
γόνατο με μειονεκτικό ή απάντα πρόσθιο χιαστό 
σύνδεσμο. Αυτή η τεχνική της απόσπασης του έσω 
πλάγιου συνδέσμου είναι η τυπική διαδικασία Όσον 
αφορά στη μεταμόσχευση του έσω μηνίσκου σή-
μερα (Kramer FJK και Abbink EP 1984, Arnoczky 
SP και Milachowski KA 1990). Δεν έχουν ανα-
φερθεί επιπλοκές και ιδιαίτερα δεν έχει αναφερθεί 
επιπρόσθετη αστάθεια μετά επανακαθήλωση του 
έσω πλάγιου συνδέσμου. Ωστόσο, η μετεγχειρη-
τική νοσηρότητα της επέμβασης αυξάνει μετά την 
απόσπαση και επανακαθήλωση και εισάγεται επι-
πρόσθετο άλλο εμφύτευμα όταν αποσπάται οστικό 
τεμάχιο. Για την εισαγωγή του έσω μηνίσκου είναι 
δυνατή η διενέργεια μιας τεχνικής διπλής προσπέ-
λασης (Ghadially FN). Η αρθροσκοπική εισαγωγή 
αλλομοσχεύματος έχει περιγραφή γ και συν 1986ια 
την αντικατάσταση του έξω μηνίσκου ως ενδιαφέ-
ρουσα περίπτωση (Keene GCR και συν 1987). Ή 
έξω αρθροτομή προτιμάται από άλλους για αυτό 
το λόγο (DeBoer HH και Koudstaal J 1991). Οι μελ-
λοντικές τεχνικές θα είναι πιθανώς ενδοσκοπικές, 
βασιζόμενες στην ιδέα της συγκράτησης του προ-
σθίου και του οπισθίου κέρατος με τη βοήθεια οδη-
γών ραμμάτων (Keene GCR και συν 1987). 

 Υπάρχει μία δυσαρμονία μεταξύ της ανα-
γκαιότητας της σταθερής συγκράτησης του προ-
σθίου και του οπισθίου κέρατος, η οποία θα μπο-
ρούσε να αντιμετωπιστεί με τη χρήση μοσχεύματος 
τύπου σάντουιτς (οστού - μηνίσκου - οστού) εισα-
γωγές μεγάλων οστικών τεμαχίων με ενδοσκοπι-
κές τεχνικές. Δεν έχει επί του παρόντος αναφερθεί 
λύση που να επιτρέπει ευκαιρίες αγωγή με δια-
σφάλιση της συγκράτησης επί του οστού.

Συγκράτηση
 Δύο τύποι συγκράτησης πρέπει να ανα-

γνωριστούν κατά τη μεταμόσχευση μηνίσκου: Η 
θυλακική συγκράτηση και η οστέινη συγκράτηση 
και τα διάφορα παρεπόμενα πιθανής αποτυχίας. 
Η θυλακική συγκράτηση είναι η προϋπόθεση για 
την καλή επούλωση και την επαναγγείωση του 
μοσχεύματος που λαμβάνει χώρα από την περι-
φέρεια (Arnoczky SP και συν 1990, Tachibana Y 
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1990, Milachowski KA και συν 1987). Εάν απο-
τύχει η θυλακική συγκράτηση, το μόσχευμα μπο-
ρεί να προβάλλει εν είδει λαβής κάδου εντός της 
κοιλότητας της άρθρωσης και να προκαλέσει οξέα 
συμπτώματα. Δεν υπάρχει αναφορά ενός τέτοιου 
συμβάματος μετά από μεταμόσχευση μηνίσκου στη 
σχετική βιβλιογραφία μέχρι τώρα. Η επούλωση 
προς τον ινώδη θύλακο προσομοιάζει προς εκεί-
νη της αποκατάστασης μιας περιφερικής ρήξης 
(Ghadially FN και συν 1986, Henning CE και συν 
1990, Morgan C, Casscells SW 1986, Scott GA και 
συν 1986). Πειραματικά αυτή η εξεργασία ολοκλη-
ρώνεται κατά την τέταρτη εβδομάδα από τη μετα-
μόσχευση (Tachibana Y 1990). Ενώ έχει συσταθεί 
η χρησιμοποίηση μη απορροφήσιμα με γραμμάτων 
2-0 (Garrett JC 1992), το απορροφήσιμο υλικό του 
ίδιου μεγέθους έχει χρησιμοποιηθεί επίσης με επι-
τυχία (Milachowski KA και συν 1989). Τα κάθετα 
ράμματα δίνουν την καλύτερη πρωτογενής σταθε-
ρότητα (Kohn D και συν 1992).

Η οστεΐνη συγκράτηση προς την κνήμη θα πρέ-
πει να διαφυλάσσει τη συρραφή από τα φορτία 
που ασκούνται επί του μηνίσκου, ούτως ώστε αυ-
τός να παραμείνει στη θέση του και να μην επιτρέ-
ψει την μετατόπιση από αυτήν (Fairbank TJ 1948, 
Seedhom BB και συν 1974). Οι στεφανιαίες κα-
ταπονήσεις κατά την περιφέρεια του μηνίσκου, οι 
οποίες εξαρτώνται από την κυκλική κινητικότητα 
και τη συγκράτηση κατά τα άκρα είναι απαραίτη-
τες για τη λειτουργία της απορρόφησης των κρα-
δασμών (Hoshino A και Wallace WA 1987). Αυτό 
αποτελεί πιθανότατα το μηχανικό ερεθισμό για την 
επεξεργασία της αναδιαμόρφωσης του από κολ-
λαγόνες ίνες δικτύου προκειμένου να ικανοποιήσει 
τις αναγκαιότητες της ιδιαίτερης ανατομικής της 
άρθρωσης του λήπτη, πράγμα το οποίο επάγει και 
τη συγκράτηση.

Εάν αντικαθίσταται μέρος μόνο του μηνίσκου 
(Johnson LL 1986), το απομένον τμήμα του μηνί-
σκου μπορεί να δράσει ως ζώνη σύνδεσης γύρω 
από το μόσχευμα και η συγκράτηση αποτελεί μι-
κρότερο πρόβλημα. Στις περιπτώσεις όπου ένας 
καθολικά κατεστραμμένος μηνίσκος αφαιρείται 
αμέσως λόγω μεταμόσχευσης, η αρχική πρόσφυση 
των συνδέσμων των πρόσθιων και οπίσθιων κε-
ράτων μπορεί να αφεθεί στην άρθρωση του λήπτη 
και το μόσχευμα μπορεί να καθηλωθεί σε αυτούς 
τους συνδέσμους (εικόνα 3). 

Εικόνα 3. Συγκράτηση του μοσχεύματος στα υπολείμματα 
της κνημιαίας πρόσφυσης των συνδέσμων

Αυτό παρέχει μία ανατομικά ορθή πρόσφυση 
του μοσχεύματος. Χρησιμοποιείται αυτή η μέθο-
δος σε μεγάλες σειρές μεταμοσχεύσεων μηνίσκων 
(Milachowski KA και συν 1989) (εικόνα 4). 

Εικόνα 4. Τέσσερα βήματα κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευ-
σης του έσω μηνίσκου: 

1. Αφαίρεση ενός τέλεια ραγέντος έσω μηνίσκου 
2. Εισαγωγή του αλλομοσχεύματος μηνίσκου και συγκράτηση προς 

τα υπολείμματα της κνημιαίας πρόσφυσης του συνδέσμου 
3. Το αλλομόσχευμα συγκρατείται επιπρόσθετα στον ινώδη 

θύλακο 
4. Το έσω διαμέρισμα του γόνατος είναι έτοιμο για την επανα-

τοποθέτηση
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Εάν η συγκράτηση του μοσχεύματος στο οστούν 
πρέπει να αποκατασταθεί, αυτό το βήμα είναι τε-
χνικά κρίσιμο. Οι αποτυχίες της συγκράτησης του 
πρόσθιου και του οπισθίου κέρατος (εικόνα 5) μετά 
τη μεταμόσχευση του μηνίσκου αναφέρθηκαν τόσο 
σε πειραματικό όσο και σε κλινικό επίπεδο (Jackson 
DW και συν 1992, Tachibana Y 1990, Milachowski 
KA και συν 1989). 

Εικόνα 5. Αποτυχία επούλωσης οπισθίου κέρατος ένα έτος 
μετά τη μεταμόσχευση έσω μηνίσκου. Σχηματίζεται ένα κενό. 

Οι τεχνικές που αφορούν στο χειρισμό των 
μαλακών μορίων πιθανότατα δεν διασφαλίζουν 
το μόσχευμα με επάρκεια. Υπάρχουν αρκετοί τύ-
ποι οστεΐνη συγκράτησης που έχουν σχετικά προ-
ταθεί προς τούτο (Garrett JC 1992, Jackson DW 
και συν 1992). Δεν θα πρέπει να παροράται ότι 
ένα αλλομόσχευμα που περιλαμβάνει οστούν και 
μηνίσκο, πράγμα το οποίο απαιτείται κατά τη διε-
νέργεια αυτών των τεχνικών, μπορεί να μην είναι 
τόσο αθώο από ανοσολογική άποψη όπως η μετα-
μόσχευση ινοχόνδρινου ιστού και μόνον. Σε νωπά 
και κρυοσυντηρημένα μοσχεύματα τοστ μπορεί να 
περιλαμβάνει νοσογόνα κύτταρα (Bos GD και συν 
1983). Όσο μεγαλύτερο είναι το οστικό μόσχευμα 
τόσο πιθανότερη είναι η ανοσογόνος αντίδραση σε 
αυτό (Czitrom AA και συν 1986). Οι στενές οστικές 
γέφυρες που συνδέουν το πρόσθιο και το οπίσθιο 
κέρας μπορούν να παράσχουν ασφαλή οστέινη συ-
γκράτηση (εικόνα 6). 

Δεν χρησιμοποιούνται υλικά εάν μία τεχνική 
τύπου press fit μπορεί να επιτευχθεί (Garrett JC 
1992). Αυτός ο τύπος συγκράτησης δεν μπορεί να 
γίνει με αρθροσκοπική μέθοδο. Το μόσχευμα που 
περιλαμβάνει οστέινη γέφυρα πρέπει να είναι η πιο 

δύσκολη δυνατή τεχνική προκειμένου να διασφα-
λιστεί μία εξατομικευμένη συγκράτηση, λόγω του 
ότι εκτός από το μέγεθος και το σχήμα του είναι 
αφ’ εαυτού στενό τεμάχιο και ως οστούν εκπρο-
σωπεί ένα ξεχωριστό πρόβλημα. Φαίνεται ότι εί-
ναι δύσκολο να αναπαραχθεί μία εξατομικευμένη 
ανατομική της οστεΐνης πρόσφυσης στην τεχνική 
της οστέινης γέφυρας. Η προδιάταση δεν μπορεί 
να γίνει στο αλλομόσχευμα. Πολύ μεγάλα οστέινα 
μοσχεύματα που συνδέονται προς το πρόσθιο και 
το οπίσθιο κέρας έχουν σταθεροποιηθεί σε πειρα-
ματικό επίπεδο (82). Αυτά σταθεροποιούνται με 
μη απορροφήσιμα ράμματα και διασφαλίζονται με 
οστικές σήραγγες ή άγκυρες (εικόνα 7). 

Εικόνα 6. Αλλομόσχευμα οστικής γέφυρας εισαγόμενα με 
τεχνική press fit 

Εικόνα 7. Αλλομόσχευμα με οστικό block. 
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Ενώ η περιοχή της πρόσφυσης της οστέινης 
πρόσφυσης του έσω μηνίσκου είναι μικρή, αυτά τα 
οστέινα blocks απαιτούνται μεγάλες σήραγγες για 
τη συγκράτησή τους. Η ακριβής τοποθέτηση του 
σημείου της πρόσφυσης είναι δύσκολο να επιτευ-
χθεί.

 Όταν το αλλομόσχευμα αποσπάται είναι μικρό 
τετράπλευρο οστέινο τεμάχιο μπορεί να επιτευχθεί 
ασφαλής οστεΐνη συγκράτηση (εικόνα 8). Έχουν 
εισαχθεί με παρόμοια τεχνική, όσον αφορά στη 
συγκράτηση του μοσχεύματος τμήματα επιγονατι-
δικού τένοντα προς αντικατάσταση του πρόσθιου 
χιαστού συνδέσμου (Wirth CJ και Kohn D 1990). Το 
μειονέκτημα αυτού του τύπου συγκράτησης είναι 
ότι δεν μπορεί να γίνει ενδοσκοπικά.

Εικόνα 8. Αλλομόσχευμα με οστικό block όπως περιγράφηκε 
στη βιβλιογραφία (Wirth CJ και Kohn D 1990).. 

Το πρόβλημα της συγκράτησης του προσθίου 
και του οπισθίου κέρατος ενός αλλομοσχεύματος 
μηνίσκου δεν έχει επιλυθεί επί του παρόντος. Η 
συγκράτηση διά των μαλακών μορίων αποφεύγει 
τον κίνδυνο ενός οστέινου αλλομοσχεύματος αλλά 
απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι τεχνικές 
που αφορούν στο χειρισμό μαλακών μορίων μέ-
χρι τώρα, επισύρουν τον κίνδυνο αποτυχίας (Keene 
GCR και συν 1987, Milachowski KA και συν 1990), 
ενώ η οστεΐνη συγκράτηση φαίνεται ασφαλής 
(Garrett JC 1991). Η πρόκληση της προέντασης 
του μοσχεύματος γύρω από τον κόνδυλο δεν έχει 

μέχρι τώρα εφαρμοστεί στη μεταμόσχευση αλλο-
μοσχευμάτων μηνίσκου.

Θεραπευτική αντιμετώπιση μετά τη 
μεταμόσχευση

Η μεταμόσχευση των μηνίσκων πάνω στο κνη-
μιαίο πλατώ κατά τη διάρκεια της κάμψης και της 
έκτασης του γόνατος (Fu FH και συν 1992) καθώς 
και κατά τις στροφικές κινήσεις της κνήμης έναντι 
του μοιραίου (Ruetsch H και Morscher E 1077) εί-
ναι σημαντικές για τη λειτουργικότητα του γόνατος 
αλλά θέτουν σε κίνδυνο τα μηνισκοθυλακικά ράμ-
ματα. Οι καταπονήσεις που ασκούνται επί των μη-
νισκοκνημιαίων προσφύσεων όταν φορτίζεται το 
γόνατο δεν έχουν ποτέ μετρηθεί, αλλά είναι βέβαιο 
ότι υπάρχουν και είναι μεγάλες. Με βάση αυτά τα 
εμβιομηχανικά δεδομένα και θεωρίες, ο περιο-
ρισμός του εύρους της κίνησης και της φόρτισης 
φαίνονται ενέργειες λογικές μετά τη μεταμόσχευ-
ση μηνίσκου εάν η θυλακική συγκράτηση και εκείνη 
των κεράτων δεν είναι σταθερές. Έχουν προταθεί 
διαφορετικές αγωγές αποθεραπείας (πίνακας 3). 
Προ της επαναφοράς σε αθλητικές δραστηριότη-
τες, θα πρέπει να επιβεβαίωση η επούλωση του 
μοσχεύματος μηνίσκου πάνω στον ινώδη θύλακο. 
Αυτό μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια της αρθρο-
σκόπησης. Εάν απαιτηθεί εάν απαιτείται αφαίρε-
ση υλικών οστεοσύνθεσης όπως για παράδειγμα 
η βίδα για την καθήλωση του έσω πλάγιου συν-
δέσμου, μπορεί να γίνει αρθροσκόπηση στον ίδιο 
χρόνο για την παρακολούθηση του μοσχεύματος 
και η κατάσταση του γειτονικού αρθρικού χόνδρου 
(Milachowski KA και συν 1989) (εικόνα 9). Η λήψη 
βιοψίας από το αλλομόσχευμα του μηνίσκου και 
η ιστολογική εξέταση αναφέρθηκε πρόσφατα από 
ένα συγγραφέα (DeBoer HH και Koudstaal J 1991). 
Το βιοχημικό προφίλ που βρέθηκε 6 μήνες μετά 
μεταμόσχευση νωπού κατεψυγμένου μοσχεύματος 
έξω μηνίσκου ήταν ενδεικτικό βιώσιμου ιστού με 
ενεργά και χωρίς σημεία εκφύλισης (DeBoer HH 
και Koudstaal J 1991).
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Πίνακας 3.

Συγγραφείς Μόσχευμα Κρυοσυντηρημένο μόσχευμα Φόρτιση
Keene13 Έξω μηνίσκος Κρυοσυντηρημένο για 5 ημέρες, 

νάρθηκας για 5 εβδομάδες
Αποφυγή φόρτισης 
για 8 εβδομάδες. 

Milachowski 
και συν118 

Έσω μηνίσκος
ΠΧΣ, έξω μηνίσκος

Κρυοσυντηρημένο, κινήσεις 
πλήρους εύρους, νάρθηκας επί 6 
εβδομάδες, γύψος3/52

Αποφυγή φόρτισης 
για 6 εβδομάδες

DeBoer και 
Koudstaal9

Μηνίσκος οστεοχόνδρινο 
μόσχευμα 

Κρυοσυντηρημένο μόσχευμα Αποφυγή φόρτισης 
για 6 εβδομάδες

Garrett67 Έσω μηνίσκος + ΠΧΣ Κρυοσυντηρημένο μόσχευμα Άμεση φόρτιση

Εικόνα 9. Αλλομόσχευμα μηνίσκου με καλή συγκράτηση και 
ανέπαφο ένα έτος μετά την εισαγωγή του.

Σύνοψη κλινικών αποτελεσμάτων

Δημοσιευμένα αποτελέσματα

 Καθώς υπάρχει απουσία ομοιομορφίας μετα-
ξύ των κριτηρίων επιλογής των ασθενών και τα 
κριτήρια επιλογής εγχειρητικής τεχνικής και πα-
ρακολούθησης στις περιπτώσεις μηνίσκου, τα 
αποτελέσματα των διαφορετικών ομάδων δεν εί-
ναι συγκρίσιμα (Garrett JC, W 1992, Wirth CJ και 
συν 1986, Milachowski KA και συν 1987, DeBoer 
HH και Koudstaal J 1991, Garrett JC 1991, Zukor 
DJ, και συν 1990, Keene GCR και συν 1987, 
Milachowski KA και συν 1989). Τα κλινικά απο-
τελέσματα μετά μεταμόσχευση μηνίσκο είναι δύ-
σκολο να ερμηνευτούν. Η μαγνητική τομογραφία 
έχει αποτύχει ως προς το να αποτελέσει εργαλείο 
παρακολούθησης της επούλωσης μετά την απο-
κατάσταση μηνίσκου. Τη μαγνητική τομογραφία 
αποτυγχάνει Επίσης όσον αφορά στην ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων της αντικατάστασης του μη-
νίσκου. Ίσως η περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών 

της μαγνητικής τομογραφίας και η κατανόηση των 
ευρημάτων να την καταστήσει μελλοντικό εργα-
λείο αξιολόγησης. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί ως τέτοιο επί του παρόντος. Το αρθρογρά-
φημα είναι πιο κατάλληλο για να καταδείξει την 
επούλωση προς τον ινώδη θύλακο (Cannon WD 
1990, DeBoer HH και Koudstaal J 1991). Το αρ-
θρογράφημα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να 
τύχει ερμηνείας όσον αφορά στην κατάσταση του 
υαλοειδούς χόνδρου. Η αρθροσκόπηση θα πρέπει 
να θεωρηθεί ως μέθοδος εκλογής για την αξιολό-
γηση των αλλομοσχευμάτων μηνίσκου. Οι καλύτε-
ρες σειρές που έχουν αναφερθεί (DeBoer HH και 
Koudstaal J 1991) περιλαμβάνουν τη χρήση νω-
πών αλλομοσχευμάτων με ασφάλεια στην συγκρά-
τηση και επιπρόσθετη αποκατάσταση των ελλειμ-
μάτων του πρόσθιου χιαστού σε πάνω από τους 
μισούς ασθενείς. Από τις μεγάλες σειρές (Garrett 
JC 1991, Zukor DJ και συν 1990, Milachowski KA 
και συν 1989) η μια (DeBoer HH και Koudstaal J 
1991) έχει το μικρότερο χρόνο παρακολούθησης 
και για το λόγο αυτόν η μεγαλύτερη πιθανότητα 
παραπλανητικών αποτελεσμάτων. Προκειμένου να 
συνοψιστούν τα κλινικά αποτελέσματα επί του πα-
ρόντος, θα οδηγηθούμε στην προτίμηση των κα-
τεψυγμένων και των νωπών αλλομοσχευμάτων 
έναντι των λυόφιλων, ακτινοβολημένων μηνίσκων. 
Θα πρέπει να συμπεράνει κανείς προσεκτικά ότι τα 
πρώιμα αποτελέσματα των νωπών αλλομοσχευμά-
των με ασφαλή οστεΐνη συγκράτηση είναι τα πιο 
πολλά υποσχόμενα.

Συστήματα βαθμολόγησης 
μελλοντικών αξιολογήσεων

Υπάρχει ανάγκη για ενιαία αποδεκτά συστήματα 
βαθμολόγησης προκειμένου να υπάρξουν συγκρί-
σιμα αποτελέσματα μεταξύ των διαφόρων ομάδων 
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εργασιών (πίνακας 4) λόγω του ότι οι ενδείξεις για 
μεταμόσχευση μηνίσκο είναι περιορισμένες. Ένας 
μόνο συγγραφέας δεν είναι δυνατόν να συγκε-
ντρώσει επαρκή αντιπροσωπευτικά δεδομένα. Η 
μηνισκεκτομή αποτελεί τυπικό παράδειγμα για μία 
επέμβαση με παραπλανητικά καλά πρώιμα αποτε-
λέσματα (Muller W 1983). Το ίδιο ισχύει και για 
τη μεταμόσχευση μηνίσκου, η επέμβαση στοχεύ-
ει στη βελτίωση της σταθερότητας (Milachowski 
KA και συν 1989, Bos GD και συν 1983) και την 
αποτροπή της επιδείνωσης της εκφυλιστικής αρ-
θροπάθειας. Η ποιότητα του μοσχεύματος μπορεί 
να προσεγγιστεί καλύτερα με αρθροσκοπήσεις 
παρακολούθησης που θα πρέπει να διενεργούνται 
σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, από την εισα-
γωγή του μοσχεύματος, παρόμοια αυτό που γινό-
ταν για τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, όταν αυτός 
υποκαθίσταται με αλλομόσχευμα (Shino K και συν 
1986, Shino K και συν 1990) και αυτομοσχεύματα 
(Kohn D 1990). Η μέτρηση της σταθερότητας στην 
προσθιοπίσθια κατεύθυνση (Daniel DM 1985) 
προεγχειρητικά και κατά τη διάρκεια της παρακο-
λούθησης θα μπορούσε να υποστηρίξει το ρόλο 
του αλλομοσχεύματος ως επιπροσθέτως σταθερο-
ποιητή. Η ακτινογραφία του γόνατος σε 45 κάμ-
ψη υπό φόρτιση (Shino K και συν 1986) είναι μία 
απλή μέθοδος για την αξιολόγηση της πιθανής 
επιδείνωσης της εκτελεστικής νόσου. Μία συνολι-
κή εικόνα της λειτουργικότητας του δέματος δημι-
ουργείται από την κατάστρωση ενός πρωτοκόλλου 
και τη βαθμολόγηση μιας κλίμακας βαθμολόγησης 
δραστηριοτήτων (Tegner Y και Lysholm J 1985). 
Η δοκιμασία ιστοσυμβατότητας του δότη και του 
λήπτη είναι επιθυμητή. Πιο εκλεπτυσμένες δοκιμα-
σίες σύμφωνα με τα προβλήματα υγιεινής και τα 
ανοσολογικά προβλήματα θα πρέπει να διεξάγο-
νται εάν έχουν εισαχθεί νωπά ή κρυοσυντηρημένα 
μοσχεύματα (Garrett JC 1992, Kohn DM και συν 
1988).

Εναλλακτικές λύσεις στη 
μεταμόσχευση μηνίσκου

Τα προβλήματα υγιεινής, τα ανοσολογικά προ-
βλήματα και τα προβλήματα κόστους που συνδέο-
νται με την μεταμόσχευση αλλομοσχευμάτων δεν 
μπορούν να αγνοηθούν (Garrett JC 1992, Garrett 
JC 1991, Leach RE 1992). Παρά τις προσπάθει-
ες των τελευταίων δεκαετιών η μεταμόσχευση 
μηνίσκου παραμένει μία πειραματική διαδικασία 

και ο κίνδυνος και το κόστος από τη μία πλευρά 
βαρύνουν επί της μέχρι τώρα αβέβαιης ωφέλειας 
από την άλλη. Είναι λογικό να αναζητηθούν εναλ-
λακτικές της αντικατάστασης του μηνίσκου με αλ-
λομοσχεύματα. Τρεις διαφορετικές μέθοδοι έχουν 
προταθεί: 

1. Η προσθετική αντικατάσταση που αναλαμ-
βάνουν τη λειτουργικότητα του μηνίσκου 
για το υπόλοιπο της ζωής του κάθε γό-
νατος (Sommerlath KG, Gillquist J 1992, 
Toyonaga T και συν 1983). 

2. Ένα πολύ-πολυμερές ικρίωμα που θα μπο-
ρούσε να επαναποικισθεί από κύτταρα του 
ξενιστή και να μετατραπεί σε ένα σχηματι-
σμό που προσομοιάζει προς μηνίσκο (Stone 
KR 1990, Stone KR 1992) και 

3. Ένα τενόντιο αυτομόσχευμα από τον εκτα-
τικό μηχανισμό προς αντικατάσταση περι-
φερικού τμήματος ενός χαμένου μηνίσκου 
(Bos GD και συν 1983, Kohn D 1993). 

Προσθετική αντικατάσταση
Μία μόνιμη ενδοπρόθεση από dacron με επικά-

λυψη πολυουρεθάνης δοκιμάστηκε σε γόνατα κου-
νελιών (Sommerlath KG και Gillquist J 1992) (ει-
κόνα 10) για πάνω από μία περίοδο τριών μηνών η 
ενδοπρόθεση λειτουργούσε ως ένα υποκατάστατο 
μηνίσκου. Ωστόσο, από βιολογική μηχανική άποψη 
οι λειτουργικές ιδιότητες ενός γόνατος με ενδο-
πρόθεση πλησιάζουν περισσότερο σε εκείνες ενός 
γόνατος με μηνισκεκτομή φαράσι εκείνες ενός φυ-
σιολογικού γόνατος, υπήρξε το συμπέρασμα ότι 
μία κατάλληλα προετοιμασμένη ενδοπρόθεση με 
υλικά παραπλήσια σε συμπεριφορά με εκείνα του 
αφεντικού θα πρέπει να τύχει πειραματικής δοκι-
μής.

Ικρίωμα από κολλαγόνο
Αφαιρέθηκε σε σκυλιά το 80% του έσω μηνί-

σκου και εισήχθη ικρίωμα από κολλαγόνο (Stone 
KR και συν 1990). Συγγραφείς συμπέραναν ότι θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί αποτελεσματική ανα-
γέννηση από ένα κρύωμα τέτοιο που να υποστηρί-
ζει την άρνηση των ινοχονδροκυττάρων του ξενι-
στή (King D 1990) (εικόνα 11). Το υλικό τελεί υπό 
ποινική διερεύνηση του παρόντος. Η ανοσολογική 
αντίδραση των ινών του κολλαγόνου που ανασυ-
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σταθεί καν ήταν ελάχιστη δεν υπάρχει κίνδυνος 
μετάδοσης νοσήματος. Το πρότυπο του μηνίσκου 
μπορεί να σχηματιστεί διεγχειρητικά και να εξατο-
μικεύσει αλλά η μέχρι πως δεν απευθύνεται στην 
ολική αντικατάσταση μηνίσκου. Οπωσδήποτε, μπο-
ρεί να είναι μεγάλης σημασίας για περιπτώσεις ει-
κονικής μνήμης και τιμής σε γόνατα που υπόκεινται 
στην πιθανότητα πρώιμης εκφυλιστικής αρθροπά-
θειας επίσης (Sommerlath KG 1991). 

Αλλομοσχεύματα
Το υποεπιγονατιδικό λιπώδες σώμα 

(Milachowski KA και συν 1990) καθώς και τενόντιο 
υλικό από τον εκτατικό μηχανισμό (Kohn D και συν 
1992) σε αυτή στο έσω διαμέρισμα του γόνατος 
μετά ολική μηνισκεκτομή. Ενώ τα αρθροσκοπικά 
αποτελέσματα μετά εισαγωγή λιπώδους σώματος 
ήταν απογοητευτικά, το καινούργιο υλικό αναδια-
μορφώθηκε μακροσκοπικά, έτσι ώστε να προσο-
μοιάζει προς ένα σχηματισμό σαν μηνίσκο σε γόνα-
τα προβάτων μέσα σε ένα έτος (εικόνα 12) (Keene 

GCR και συν 1987). Η βαρύτητα των εκφυλιστικών 
αλλοιώσεων του απαρέγκλιτα ακολουθούν ελατ-
τώθηκαν όταν τενόντιο μόσχευμα υποκαθιστούσε 
τον έσω μηνίσκο. Ο «τενόντιος μηνίσκος» δεν λαμ-
βάνει τις μηχανικές και λειτουργικές ιδιότητες ενός 
αυθεντικού μηνίσκου αλλά αυτές βελτιώνονται 
με την πάροδο του χρόνου. Μία κλινική επιθυμείς 
υλοποίησε αυτή την ιδέα (Kohn D 1993). Όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν το μέσο τριτημόριο του επιγονα-
τιδικού τένοντα προς αποκατάσταση του πρόσθιου 
χιαστού και μία ολικού πάχους λωρίδα τένοντα τε-
τρακεφάλου ως υποκατάστατο του έσω μηνίσκου 
(Kohn D 1993). 

Τα πρώιμα αρθροσκοπικά και κλινικά αποτελέ-
σματα κατέστησαν διαθέσιμα. Αλλά μία αναφορά 
πάνω στα δεδομένα Δεν μπορεί να έγινε προ της 
παρέλευσης του χρόνου. Δεν παρατηρήθηκαν ση-
μαντικές μετεγχειρητικές επιπλοκές μέχρι τώρα και 
το τενόντιο μόσχευμα έγινε καλά ανεκτό ως υπο-
κατάστατο μηνίσκου.
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Υπόβαθρο: Τα τραυματικά ψευδή ανευρύσμα-
τα είναι πιο συχνά μετά από διατιτραίνουσες κακώ-
σεις. Ο κλινικός μηχανισμός πρόκλησης είναι πολύ 
σπάνιος σε αμβλείες κακώσεις και ως εκ τούτου 
καθυστερεί τη διάγνωση. Παρουσιάζουμε περί-
πτωση αμβλείας κάκωσης, η οποία προκάλεσε την 
ανάπτυξη ψευδούς ανευρύσματος που διαγνώστη-
κε με τη βοήθεια υπερήχων.  

Ασθενής και μέθοδος: Άνδρας ηλικίας 35 

ετών προσήλθε μετά προοδευτικά επιδεινούμε-
νο άλγος κατά το δεξιό αγκώνα και τον βραχίονα 
και διόγκωση μετά από πτώση από ίδιο ύψος. Είχε 
υποστεί πτώση μία εβδομάδα νωρίτερα με απο-
τέλεσμα την κλειστή κάκωση του βραχίονα. Δεν 
ανέφερε υπαισθησία ή αδυναμία. Τα ζωτικά σημεία 
είναι σταθερά και δεν παρουσιάζει τίποτε από την 
εργαστηριακή εξέταση. Η κλινική ένταση κατέδειξε 
εκχύμωση στην περιοχή του βραχίονα (εικόνα 1).

Πρώιμη ανίχνευση 
ψευδανευρύσματος 

 εξ αμβλειών τραυματικών 
 κακώσεων της βραχιονίου 
 αρτηρίας

Μπισχινιώτης Ι. Στ., Γιανναράκης Α. Π.

Εικόνα 1. 
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Παρατηρήθηκε ψηλαφητός σφυγμός της βρα-
χιόνιας, της κερκιδικής και της ωλένιας αρτηρί-
ας. Η εργαστηριακή εξέταση κατέδειξε αυξημένη   
κρεατινοφωσφοκινάση (795 IU/Lt) κατά τα άλλα 
εντός αναμενομένων ορίων λόγω της κάκωσης. Ο 
ακτινολογικός έλεγχος αποδείχθηκε φυσιολογικός. 

Το υπερηχογράφημα του άκρου κατέδειξε μία ανη-
χοϊκή βλάβη πάνω από τον αγκώνα με παρουσία 
σφυγμού (εικόνα 2 και η εικόνα 3) καθώς και μία 
ετερογενή βλάβη πάνω από την μυϊκή στιβάδα. Τέ-
θηκε η διαφορική διάγνωση μεταξύ αιματώματος 
και ψευδούς ανευρύσματος.

Εικόνα 2. 

Εικόνα 3.
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Η υπερηχογραφική εξέταση με ανασύνθεση ει-
κόνας κατέδειξε ψευδές ανεύρυσμα της βραχίο-
νας αρτηρίας (εικόνα 4 και εικόνα 5). Ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε επιβολή stent προς παράκαμψη 

του ψευδούς ανευρύσματος, σε φασιοτομή για την 
αντιμετώπιση του συνδρόμου των διαμερισμάτων 
και έλαβε εξιτήριο σε 10 μέρες από την εισαγωγή.

Εικόνα 4.

Εικόνα 5. 
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Αποτέλεσμα: Το ψευδές ανεύρυσμα της βραχι-
ονίου αρτηρίας μπορεί να σχηματιστεί λόγω: συγ-
γενούς παραλλαγής, λόγω συστηματικής νόσου 
που προσβάλλει τα αγγεία και λόγω κακώσεων 
(Lee JY, et al 2013). Οι διατιτραίνουσες κακώσεις 
είναι ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός. Τα κλινικά 
συμπτώματα περιλαμβάνουν ερυθρότητα με εμφά-
νιση επιμονής σφύζουσα μάζας και άλγος (Jutte EH, 
et al 2002). Στις περισσότερες περιπτώσεις ψευ-
δούς ανευρύσματος της βραχιόνιας αρτηρίας πα-
ρατηρείται καθυστέρηση ως προς την προσέλευση. 
Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθη-
καν μόνο δύο περιπτώσεις ψευδούς ανευρύσματος 
λόγω αμβλείας κάκωσης (Coughlin BF, et al 1988) 
χωρίς κατάγματα του βραχιονίου, σύνδεση με τρο-
χοφόρο αρτηρία ή σημείο ying-yang στην παρατη-

ρούμενη μάζα. Η εξέταση με US Duplex κατέδειξε 
αυτή την σημειολογία (Gullo J, et al 2013). Η υπε-
ρηχογραφική εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και κατά τη θεραπεία του ψευδούς ανευρύσματος 
με τη βοήθεια τη χορήγησης θρομβίνης. Στα άλλα 
διαγνωστικά βοηθήματα περιλαμβάνονται η υπο-
λογιστική αγγειογραφία τη συμβατική αγγειογρα-
φία αλλά αυτές οι εξετάσεις απαιτούν έκθεση σε 
ιονίζουσα ακτινοβολία.

Συμπέρασμα: Αν και το ψευδές ανεύρυσμα της 
βραχιονίου αρτηρίας μετά από αμβλεία κάκωση εί-
ναι σπάνιο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
τη διαφορική διάγνωση κακώσεων στην περιοχή. Η 
χρήση της υπερηχογραφίας θα πρέπει να υφίστα-
ται στο τμήμα επειγόντων προς αξιοποίηση και σε 
ανάλογες περιπτώσεις.
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