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

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

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

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

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

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

Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 5. 
και στρογγυλών τραπεζών.

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

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

Η κατηγορία της εργασίας.1. 

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

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

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

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

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

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

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

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

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

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

Philadelphia, 1980.

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

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

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

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

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

PREPARATION OF MANUSCRIPT

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

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

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

The body, which consists of:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No other abbreviations or acronyms should d) 
be used. 

AUTHORSHIP

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

REVIEW OF MANUSCRIPTS

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

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

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

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

Δεν υπάρχει τομέας της Κοινωνικής ζωής που 
να μην έχει αγγίξει η πολύπλευρη οικονομική αλλά 
και πολιτική κρίση που μαστίζει τη Χώρα μας τα 
τελευταία, πολλά δυστυχώς, χρόνια. Από τους 
πρώτους τομείς που πλήττεται είναι ο χώρος της 
Υγείας, σε όλες τις εκφάνσεις του. Στη Χώρα με το 
μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών υγείας, το Ελ-
ληνικό σύστημα υποφέρει από υποστελέχωση, από 
υλικές ελλείψεις και από βαριά διοικητική ανεπάρ-
κεια. Τα πιο δυνατά μυαλά στο χώρο είτε απομα-
κρύνονται για να αναζητήσουν την τύχη τους είτε 
στο Εξωτερικό για να προσφέρουν εκεί τις υπηρε-
σίες τους, είτε σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. 
Εντωμεταξύ, η Χώρα προσπαθεί με παρόμοιους, 
ομόχρονους, ανιαρούς και τραγικά επαναλαμβα-
νόμενους ως προς τον τρόπο της φαινόμενης πε-
ριγραφής τους κύκλους να εξέλθει από το μοιραίο 
ελικοειδές του καταποντισμού, επαναλαμβάνοντας 
ακριβώς τα ίδια λάθη με εκείνα που την έφεραν σε 
αυτό το σημείο και πολλές φορές με τα ίδια πρό-
σωπα ή τους πνευματικούς και όχι μόνο κληρονό-
μους τους. 

Προσπαθώντας να τοποθετηθώ χρονικά και χω-
ρικά στο θέμα, σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, προ-
σωπικής αποενοχοποίησης δεδομένης της αείποτε 
εν ενδεία άσκησης του έργου μου δεν μπορώ να 
μη γυρίσω πολλά χρόνια πίσω. Έτσι, στο δεύτερο 
μισό της δεκαετίας του 1960, όταν ένα ανελεύθε-
ρο στρατιωτικό καθεστώς καθόριζε τις τύχες της 
Χώρας και σχεδίαζε ερήμην του Ελληνικού Λαού, 
το μέλλον της ευημερίας του που διαμορφωνόταν 
στο τότε Διεθνές Περιβάλλον των Τριών Κόσμων, 
των οποίων η διεπικοινωνία ήταν αυστηρά προ-
βλέψιμη και προκαθορισμένη.

Η Χώρα μας, φτωχός συγγενής του πρώτου και 
κατά τεκμήριο πιο αστραφτερού Κόσμου, θα ανα-
λάμβανε το ρόλο της αναδόχου έντασης εργασίας. 
Αντιγραφική βιομηχανία, ναυπηγική, τυποποίηση 
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και με τη βοή-
θεια των λεγόμενων άδηλων πόρων (ναυτιλιακό, 
μεταναστευτικό και με αύξουσα ένταση τουριστι-
κό συνάλλαγμα) ιλιγγιώδης ανοικοδόμηση παντού 
κυριαρχούσαν στις υποψήφιες επαγγελματικές 
επιλογές. Πεδίο, λοιπόν, δόξης λαμπρό για τους 
παντοειδείς θετικούς επιστήμονες. Η Ιατρική, τότε, 

ήταν Τρίτη ή τέταρτη επιλογή αν και μικρομέτοχος 
του ευαγγελιζόμενου μέλλοντος. 

Ο διαχωρισμός των μαθητών - υποψηφίων φοι-
τητών που θα ακολουθούσαν Θετική ή Θεωρητική 
Κατεύθυνση ήταν ανισομερής αλλά και παραπειστι-
κός. Οι περισσότεροι ενδιαφέρονταν για την πρώτη. 
Κατά τη ρύση δε βετεράνου Φιλολόγου Καθηγητή 
και ήρωα του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-41: 
«τη Θετική Κατεύθυνση ακολουθούν οι κάπως καλοί 
μαθητές» (για να παίρνουν και τα μυαλά τους αέρα) 
και τη Θεωρητική οι «τενεκέδες οι αγάνωτοι». Από 
τους τελευταίους, τα επόμενα 50 έτη προέκυψαν 
12 μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 4 Υπουργοί 
και ένας παρ’ ολίγον Πρωθυπουργός. 

«Αρχή άνδρα δείκνυσι» θα έλεγαν οι Αρχαίοι μας 
Πρόγονοι. Αλλά ποια θα ήταν η τύχη της Χώρας, 
εάν οι μελλοντικοί ακόλουθοι των πολλών, αν όχι 
των περισσότερων σήμερα κορεσμένων θετικών 
γνωστικών αντικειμένων ήταν στις θέσεις εκείνων 
της θεωρητικής; Αυτό είναι ένα υποθετικό ερώτημα 
και βεβαίως δεν μπορεί να απαντηθεί. Αλλά ακόμη 
και στο μικρόκοσμο της Ιατρικής και ειδικότερα της 
Ορθοπαιδικής, η εφαρμογή του Νόμου της Δράσης 
των Μαζών (Guldberg και Waage) μήπως μας προ-
στάτευσε από τα δυσμενή επακόλουθα της Κρίσης 
και την υπόστροφη εξέλιξη όλων των μεγεθών και 
των δεικτών που της περιγράφουν; Η απάντηση 
είναι όχι. Αλλά και η είσοδος νέων στην Πολιτική 
και μάλιστα στα κορυφαία κλιμάκια, που άλλοτε 
θα θεωρούνταν μειράκια ήταν προστατευτική; ΟΧΙ. 
Μόλις βρέθηκαν σε θέσεις ευθύνης, οι τελευταίοι, 
προσέφυγαν στο ίδιο ύφος και μετήλθαν τις ίδιες 
πρακτικές με τους προκατόχους τους. 

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μια επανάσταση; Η απά-
ντηση είναι εύκολη. ΝΑΙ. Μια επανάσταση όμως, 
που θα έχει αφετηρία τη δική μας ατομική βελτί-
ωση και εξορθολογισμό σε όλους τους τομείς της 
Επιστημονικής και Κοινωνικής ζωής και που θα 
επεκταθεί μοιραία στη συνέχεια, παντού και με τα 
κηρύγματά της θα μας βάλλει και πάλι στο σύγχρο-
νο δρόμο της Δημιουργίας. 

Για τη Συντακτική Επιτροπή

Ι. Στ. Μπισχινιώτης

Γράμμα από τον εκδότη
Θεσσαλονίκη 23 Νοεμβρίου 2016
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Περίληψη
Το σύνδρομο κοπώσεως της κνήμης είναι ένας κοινώς τραυμα-

τισμός μεταξύ των αθλητών, σκοπός αυτού του άρθρου είναι να 
μελετήσει την βιβλιογραφία όσο αναφορά κυρίως την πρόληψη, 
την θεραπεία και την αποκατάσταση των αθλητών και να παρου-
σιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στους προτεινόμενους μηχανισμούς 
και μεθόδους πρόληψης. Ενθαρρυντικά δεδομένα έχουμε από την 
χρήση στα παπούτσια των αθλητικών πελμάτων για την απορ-
ρόφηση των κραδασμών και τον έλεγχο του πρηνισμού, ωστόσο 
αρκετοί συγγραφείς καταλήγουν ότι τόσο η πρόληψη όσο η αντι-
μετώπιση του συνδρόμου παρουσιάζει δυσκολίες και χρειάζεται 
επιπλέον μελέτη.

SHIN SPLINTS: a review of the literature

Paridis Dionysios, Akrivos Vasileios, Sitras Achilles, 
Konstantinos Malizos, Karachalios Theofilos

Department of Orthopaedic Surgery, Faculty of 
Medicine, School of Health Sciences, University of 

Thessaly, Larissa - Greece.

Abstract
The medial tibial stress syndrome is a common problem 

among athletes, the purpose of this article is to review the liter-
ature concerning the prevention, treatment and rehabilitation of 
these athletes and to present the latest developments in mecha-
nisms and prevention methods. The use of shock absorbing in-
soles and pronation control insoles have very encouraging re-
sults preventing this syndrome, however many authors conclude 
that preventing and treating the medial tibial stress syndrome 
has difficulties and further more study is needed. 

Όροι ευρετηρίου:

Κνημαλγία    

Σύνδρομο μυϊκών 
διαμερισμάτων

Κακώσεις από υπέρχρηση

Αθλητικές κακώσεις

Key words:

shin pain

Muscular department 
syndrome

Overuse injuries

Sport injuries

Σύνδρομο κοπώσεως 
της κνήμης:

  βιβλιογραφική ανασκόπηση
Παρίδης Διονύσιος, Ακρίβος Βασίλειος, Σιτράς Αχιλλέας, 

Κωνσταντίνος Μαλίζος, Καραχάλιος Θεόφιλος 
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Θεσσαλίας



2- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

OΡΙΣΜΟΣ
Ο όρος shin splints ή σύνδρομο κοπώσεως της 

κνήμης αναφέρεται σε πόνο και δυσφορία στο οπί-
σθιο και έσω τμήμα της κνήμης που προκαλείται 
από επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα σε σκλη-
ρές επιφάνειες ή υπερβολική χρήση των εκτεινό-
ντων μυών του άκρου ποδός (Stretanski 2008). 
Συνώνυμα του όρου περιλαμβάνουν τον όρο σύν-
δρομο κοπώσεως της έσω επιφάνειας της κνήμης 
ή περιοσταλγία της έσω επιφάνειας της κνήμης 
(Stretanski 2008). Shin splints συμβαίνουν πιο 
συχνά σε αθλητές με απότομη αύξηση της έντα-
σης ή της διάρκειας της άσκησης. Αθλητές υψηλού 
κινδύνου θεωρούνται εκείνοι που συμμετέχουν σε 
αθλήματα υψηλής καταπόνησης όπως είναι το πο-
δόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση, οι αθλητές με-
γάλων αποστάσεων, τα αθλήματα υπαίθρου όπως 
επίσης και οι αθλητές της ενόργανης και του μπα-
λέτου (Stretanski 2002), ωστόσο το σύνδρομο 
έχει παρατηρηθεί και μελετηθεί και σε άτομα του 
στρατιωτικού τομέα (Johnson 2006). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η αιτιολογία του συνδρόμου δεν έχει οριστεί 

σαφώς και πιστεύεται πως είναι πολυπαραγοντι-
κή. Παράγοντες κινδύνου μπορούν να χωριστούν 
σε εξωγενείς και ενδογενείς (Wilder 2008). Σημα-
ντικός ενδογενής παράγοντας είναι η περιοστίτιδα 
πού αναπτύσσεται στην περιοχή εξαιτίας της έλξης 
του περιοστέου της κνήμης από τον υποκνημίδιο 
και τον οπίσθιο κνημιαίο. Άλλοι ενδογενείς πα-
ράγοντες περιλαμβάνουν ανατομικές διαταραχές 
όπως αυξημένη έσω στροφή της κνήμης, η υπερ-
βολική μηριαία πρόσθια απόκλιση, η αυξημένη 
γωνία Q και ο υπερπρηνισμός της υπαστραγαλι-
κής άρθρωσης, που διαταράσσει τη φόρτιση της 
καμάρας του πέλματος. Επιπλέον σημαντικό ρόλο 
έχει η μυϊκή αδυναμία του οπισθίου κνημιαίου, του 
προσθίου κνημιαίου, του υποκνημιδίου και του γα-
στροκνημίου, η οποία οδηγεί σε επιρρέπεια των 
μυών σε κόπωση που με τη σειρά της μεταβάλει 
το μηχανισμό του τρεξίματος και επιφέρει κόπω-
ση στη κνήμη. Επίσης η έλλειψη ελαστικότητας του 
τρικέφαλου κνημιαίου έχει συσχετιστεί άμεσα με 
το σύνδρομο Η ασυμμετρία στην μυϊκή ισορροπία 
κυρίως των οπισθίων μηριαίων και του τετρακέφα-
λου μπορεί να επιφέρει μεταβολές στη φόρτιση και 
την καταπόνηση που δέχεται η κνήμη. Εκτός του 

κάτω άκρου αδυναμία των μυών του κορμού, της 
λεκάνης και των ισχίων είναι σημαντικός παράγων 
κινδύνου. Ακόμη διαταραχές στη λειτουργία της 
σπονδυλικής στήλης, της ιερολαγόνιας άρθρωσης 
και η ανισοσκελία μπορεί να συσχετιστούν με το 
σύνδρομο. (Stretanski 2008, Wilder 2004). 

Εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τον ακα-
τάλληλο εξοπλισμό κυρίως τα φθαρμένα υποδήμα-
τα ή με χωρίς απορροφητικές σόλες που δεν προ-
σφέρουν επαρκή απορρόφηση των κραδασμών, 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο σε ανώμα-
λο, σκληρό ή σε κεκλιμένο έδαφος. Τα λανθασμέ-
να προγράμματα εξάσκησης φαίνεται πως είναι μια 
από της κυριότερες συνιστώσες του συνδρόμου, 
αφού οι αθλητές συχνά υπερβάλουν κατά την δι-
άρκεια της προπόνησης επιδιώκοντας σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να επιτύχουν πολλούς στόχους 
αυξάνοντας απότομα τη διάρκεια και τη συχνότητα 
της άσκησης .Η εβδομαδιαία προπόνηση που πε-
ριλαμβάνει περισσότερα από τριάντα δύο χιλιόμε-
τρα κατά προσέγγιση λειτουργεί ως προδιαθεσικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη συνδρόμων υπέρ-
χρησης των κάτω άκρων Επιπλέον η συμμετοχή σε 
αθλήματα με συχνές εκκινήσεις και αιφνίδιες στά-
σεις ή απότομες αλλαγές στην κατεύθυνση, καθώς 
και το ιστορικό προηγούμενων τραυματισμών των 
κάτω άκρων δρουν σαν επιβαρυντικός παράγοντας 
( Wilder 2004)

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η παθοφυσιολογία του συνδρόμου δεν είναι σα-

φώς καθορισμένη, ωστόσο ερευνητές απέδωσαν 
τον πόνο του συνδρόμου στον ερεθισμό του περι-
οστέου από την διάσπαση των ινών του Sharpey 
που συνδέουν την περιτονία του υποκνημίδιου με 
την κνήμη μέσου του περιοστέου και από το οίδη-
μα του υποκνημίδιου (Kortebein 2000). Ενώ υπάρ-
χει και η άποψη ότι το σύνδρομο είναι αποτέλεσμα 
επαναλαμβανόμενης πίεσης που προκαλείται από 
δυνάμεις πρόσκρουσης που προκαλούν κόπωση 
στον υποκνημίδιο. Ως αποτέλεσμα η επαναλαμβα-
νόμενη κνημιαία κάμψη ή κύρτωση και οι ταλαντώ-
σεις που δημιουργούνται με την σειρά τους επι-
βαρύνουν την δυνατότητα αναδιαμόρφωσης της 
κνήμης (Couture 2002, Beck 1998). 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Ο ασθενής παραπονιέται κυρίως για ασαφή και 
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διάχυτο άλγος του κάτω άκρου κατά μήκος του 
άπω μισού της κνήμης που συνδέεται με την έναρ-
ξη της άσκησης. Στην αρχή της άσκησης ο πόνος 
είναι εντονότερος και σταδιακά υποχωρεί όσο η 
άσκηση συνεχίζεται και εντός ολίγων λεπτών από 
την διακοπή της. Όσο ο τραυματισμός εξελίσσεται, 
άλγος εμφανίζεται με λιγότερη δραστηριότητα και 
μπορεί να εμφανίζεται ακόμη και στη ξεκούραση.
(Stretanski 2008). Για αυτό το λόγο είναι πολύ ση-
μαντικό να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την 
εβδομαδιαία δραστηριότητα των ασθενών και να 
καθορίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις απο-
στάσεις που διανύει, το ρυθμό, το έδαφος , τα υπο-
δήματα και τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα προπό-
νησής του.

Οι αθλήτριες φαίνεται πως έχουν 1,5 με 3,5 φο-
ρές μεγαλύτερο κίνδυνο να εξελιχθεί το σύνδρομο 
σε κάταγμα κοπώσεως σε σύγκριση με τους άν-
δρες αθλητές. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός 
ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στην 
εμφάνιση μειωμένης οστικής πυκνότητας και οστε-
οπόρωσης. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει ένας 
υψηλός βαθμός υποψίας σε αθλήτριες με πολλα-
πλά κατάγματα κοπώσεως και μη φυσιολογική έμ-
μηνο ρύση για διατροφικές διαταραχές και κυρίως 
υπασβεστιαιμία. 

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η φυσική εξέταση του κάτω άκρου αποκαλύ-

πτει στην έσω επιφάνεια της κνήμης, όπου είναι η 
έκφυση του οπισθίου κνημιαίου και του υποκνη-
μίδιου, ευαισθησία κατά την ψηλάφηση ιδιαίτερα 
στο άπω και μέσω τμήμα της, ενώ η πρόσθια επι-
φάνεια της κνήμης είναι συνήθως μη ευαίσθητη. 
Αντίσταση κατά την πελματιαία κάμψη ή την κάμψη 
των δακτύλων και η έκταση των δακτύλων μπορεί 
να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Τα νευροαγγει-
ακά συμπτώματα είναι συνήθως απόντα. Επειδή 
το σύνδρομο συνδυάζεται αρκετά συχνά με ανα-
τομικές ανωμαλίες του κάτω άκρου θα πρέπει να 
αξιολογήσουμε τη ραιβότητα και τη βλαισότητα, 
του γόνατος, την στροφή της κνήμης, την πρόσθια 
απόκλιση του μηριαίου, ανωμαλίες της καμάρας 
του πέλματος, την παρουσία ανισοσκελίας, τη κι-
νητικότητα του αστραγάλου και της υπαστραγαλι-
κής άρθρωσης. Η φυσική εξέταση συνεχίζεται με 
την αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος και της ελαστι-
κότητας των μυών της κνήμης και του μηρού, την 

σταθερότητα του κορμού και της πυέλου μέσω της 
ικανότητας των ασθενών να διατηρούν ισορρο-
πημένη την πύελο κατά τη μονοποδική στήριξη ή 
όταν βρίσκονται σε θέση γέφυρας με ευθειασμένο 
τον κορμό και το γόνατο σε εβδομήντα μοίρες κλί-
ση. Εν συνεχεία θα αξιολογηθεί η λειτουργία της 
σπονδυλικής στήλης, όπου θα αναζητηθούν σημεία 
ασυμμετρίας, ευαισθησίας και μειωμένης κινητικό-
τητας σε ολόκληρο το μήκος της, ενώ θα αναζητη-
θεί και πιθανή ανισοσκελία συγκρίνοντας το ύψος 
των έσω σφυρών .Εν τέλει θα εξετάσουμε τα υπο-
δήματα των αθλητών μας και θα παρατηρήσουμε 
το τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς περπατάνε και 
τρέχουν. (Stretanski 2002).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Το λεπτομερές ιστορικό, που συνοδεύεται με 

λεπτομερή κλινική εξέταση, είναι επαρκή για να 
διαγνώσουν το σύνδρομο. Οι περαιτέρω απεικο-
νίσεις που ενδεχομένως πραγματοποιηθούν δεν 
είναι απαραίτητες για την διάγνωση του συνδρό-
μου και γίνονται με γνώμονα τον αποκλεισμό κά-
ποιου κατάγματος κοπώσεως ή κάποιας άλλης πα-
θολογίας. Ωστόσο εάν ο ασθενής δεν βελτιώνεται 
με την συντηρητική θεραπεία μπορεί να γίνει μια 
ακτινογραφία κνήμης η οποία θα είναι συνήθως 
αρνητική τις πρώτες δυο με τρεις εβδομάδες από 
την έναρξη του τραυματισμού( Stretanski 2002). 
Ακτινογραφίες ασθενών με χρόνιο σύνδρομο μπο-
ρεί να δείξουν περιοστική εξόστωση και πάχυν-
ση του περιοστέου. Από την άλλη πλευρά, στους 
ασθενείς που θα αναπτύξουν κάταγμα κοπώσεως 
μπορεί να παρατηρείται μια ακτινοδιαυγής γραμ-
μή κατάγματος στην ακτινογραφία. Η ύπαρξη ενός 
κατάγματος κοπώσεως μπορεί να ισχυροποιηθεί 
με την εκτέλεση μαγνητικής τομογραφίας ή ενός 
σπινθηρογραφήματος τριπλής φάσης όπου θα δεί-
ξει διάχυτη επιμήκη πρόσληψη σκιαγραφικού στην 
οπίσθια επιφάνεια της κνήμης στη καθυστερημένη 
φάση(Barry, Mc Guire 1998). Η μαγνητική τομο-
γραφία φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι του σπινθη-
ρογραφήματος γιατί μπορεί να διακρίνει και άλλους 
τραυματισμούς των μαλακών μορίων και επιπλέον 
μπορεί να δείξει την διαβάθμιση του τραυματισμού 
από το αρχικό περιοστικό οίδημα (βαθμού 1), στη 
επεκτεινόμενο περιοστικό οίδημα και οίδημα του 
μυελού των οστών(βαθμός 2 ως 3) και τέλος το 
κάταγμα κοπώσεως του φλοιού( βαθμός 4).(24)



4- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Πρόσθιο σύνδρομο 
κοπώσεως της κνήμης

ασαφή διάχυτο άλγος 
κατά την πρόσθια και έξω 
επιφάνεια της κνήμης, το 
οποίο είναι χειρότερο στην 
έναρξη της άσκησης και 
βελτιώνεται στη συνέχεια

Έσω σύνδρομο κοπώσεως 
της κνήμης

ασαφή διάχυτο άλγος 
κατά την οπίσθια και έσω 
επιφάνεια της κνήμης, το 
οποίο είναι χειρότερο στην 
έναρξη της άσκησης και 
βελτιώνεται στη συνέχεια

Κάταγμα κοπώσεως της 
κνήμης ή της περόνης

άλγος κατά την 
δραστηριότητα, με περιοχική 
ευαισθησία πάνω από 
την εστία του κατάγματος 
και πιθανή ακτινοδιαυγής 
γραμμή κατάγματος στην 
ακτινογραφία της κνήμης

Σύνδρομο χρόνιου 
διαμερίσματος της κνήμης

τα συμπτώματα αρχίζουν 
κατά προσέγγιση δέκα 
λεπτά από την έναρξη της 
δραστηριότητας, με πιθανή 
μείωση της αισθητικότητας 
και της κινητικότητας του 
άκρου ποδός και υποχωρούν 
τριάντα λεπτά μετά το πέρας 
της άσκησης

Τενοντίτιδα του Αχιλλείου 
τένοντα 
   
του προσθίου κνημιαίου 
   

άλγος στην οπίσθια 
επιφάνεια της πτέρνας

άλγος στην πρόσθια 
επιφάνεια του αστραγάλου 
και αδυναμία στην ραχιαία 
κάμψη του άκρου ποδός

Επίσης είναι πολύ σημαντικό για τον ιατρό να 
διαφοροδιαγνώσει το σύνδρομο κοπώσεως της 
έσω επιφάνειας της κνήμης από το άκρως επείγον 
σύνδρομο οξέως διαμερίσματος, όπου θα έχου-
με στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ιστορικό 
τραύματος που συνοδεύεται με πόνο δυσανάλογα 
έντονο με την κλινική κατάσταση του ασθενούς 
και που αναπαράγεται με την παθητική έκταση του 
άκρου ποδός( Stretanski 2002). Η κνημιαία περι-
οστίτιδα έχει περιγραφεί ακόμη και ως η αρχική 
εκδήλωση της οζώδους πολυαρθρίτιδας, αλλά η 
αγγειίτιδα προβάλει συνήθως ως αρθρίτιδα κυ-
ρίως των μεγάλων αρθρώσεων των κάτω άκρων 
με συνοδές μυαλγίες που μπορεί να συνοδεύονται 
από συστηματικές, δερματικές, νεφρικές, καρδιαγ-
γειακές, γαστρεντερικές και νευρικές εκδηλώσεις 
(16). Το πρωτογενές αδαμαντίνωμα, ένας χαμηλού 
βαθμού πρωτογενής όγκος των οστών έχει επίσης 

περιγραφεί ότι αναπτύσσεται στη διάφυση και την 
μετάφυση των μακρών οστών με επικρατέστερο 
οστό της κνήμης, το οποίο προβάλει με άλγος το 
οποίο μπορεί να διαρκεί από μήνες μέχρι χρόνια 
και κατά την κλινική εξέταση της κνήμης μπορεί να 
ψηλαφάται μια μάζα, ενώ από την ακτινογραφία 
μπορεί να παρατηρείται τοξοειδής παραμόρφω-
ση της κνήμης(17). Άλλες λιγότερο συχνές αιτίες 
περιλαμβάνουν τη μυϊκή καταπόνηση, την οσφυ-
ϊκή ριζοπάθεια, όπου ο ασθενής παρουσιάζει κυ-
ρίως οσφυαλγία και ριζιτικού τύπου άλγους που 
μπορεί να επεκτείνεται από τον γλουτό μέχρι και 
τα κάτω άκρα και επιδεινώνεται στη καθιστή θέση 
ενώ βελτιώνεται με την ανέγερση σε όρθια θέση. 
Η παγίδευση του περονιαίου νεύρου προβάλει  με 
ασαφές άλγος και παραισθησίες στην ραχιαία επι-
φάνεια του άκρου ποδός. Επιπλέον διαφοροδια-
γνωστικό πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει το 
σάρκωμα που προβάλει κυρίως ως μια ανώδυνη 
διογκωμένη μάζα και το οστεοσάρκωμα που εμ-
φανίζεται κυρίως στη δεύτερη δεκαετία της ζωής, 
πιο συχνά στο εγγύς τμήμα της κνήμης ή το άπω 
τμήμα του μηριαίου με ταχέως επιδεινούμενο πόνο 
και διόγκωση στη περιοχή. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στην οξεία φάση του τραυματισμού η αρχική 

αντιμετώπιση ανεξαρτήτου ηλικίας ή επιπέδου 
αθλητικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι η 
μη χειρουργική αντιμετώπιση. Το πρώτο βήμα της 
θεραπείας είναι η ανάπαυση. Ακόμη και σε ήπιες 
περιπτώσεις ο αθλητής θα πρέπει να διακόψει 
επαναλαμβανόμενες ασκήσεις που καταπονούν 
το κατώτερο μέρος του σώματος για δύο με έξι 
εβδομάδες. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και φυσικοθεραπεία με υπερήχους, υδρο-
μασάζ, ηλεκτρική διέγερση και μη σταθμισμένη βά-
διση αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κάποια από 
τις τεχνικές αυτές υπερέχει των άλλων.(Beck 1998, 
Kortebein 2000, Wilder 2008). Τα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα και τα επιθέματα πάγου 
στην προσβεβλημένη περιοχή για δεκαπέντε με εί-
κοσι λεπτά μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση 
του πόνου. 

Στην υποξεία φάση του συνδρόμου θα πρέπει να 
γίνεται τροποποίηση του προγράμματος προπόνη-
σης και να διορθωθούν πιθανές ανατομικές ανω-
μαλίες. Οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
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για αυτό το σκοπό είναι η μείωση της απόστασης 
της έντασης και της διάρκειας της άσκησης κατά 
πενήντα τις εκατό. Επιπλέον οι ασθενείς θα πρέπει 
να ενσωματώσουν στη προπόνηση τους ασκήσεις 
και αθλήματα με χαμηλή επιβάρυνση για το σώμα 
τους όπως είναι το στατικό ποδήλατο, το ποδήλα-
το δρόμου, η κολύμβηση και το τρέξιμο μέσα σε 
πισίνα. Με το πέρας των εβδομάδων οι αθλητές 
μπορούν σταδιακά και με αργό ρυθμό να αυξάνουν 
την ένταση και την διάρκεια της άσκησης καθώς 
επίσης και να ενσωματώσουν ασκήσεις με άλματα 
και τρέξιμο σε κεκλιμένο επίπεδο με την προϋπό-
θεση ότι παραμένουν ελεύθεροι άλγους. Αντιθέτως 
θα πρέπει να περιορίσουν ασκήσεις που αναπαρα-
γάγουν το αίσθημα άλγους. Οι ασθενείς θα πρέπει 
επίσης να έχουν ένα συστηματικό πρόγραμμα δια-
τάσεων κυρίως των μυών της γαστροκνημιαίας πε-
ριοχής και μυϊκής ενδυνάμωσης των κάτω άκρων, 
με επίκεντρο κυρίως στους μύες που είναι υπεύ-
θυνοι για την έξω στροφή του άκρου ποδός (πε-
ρονιαίοι μύες) και για την έσω στροφή (πρόσθιος 
και οπίσθιος κνημιαίος). Επίσης ιδιαίτερα ευεργε-
τικό για την βελτίωση της μηχανικής του τρεξίμα-
τος είναι η ενδυνάμωση των μυών του κορμού και 
των γλουτιαίων. Το τρέξιμο θα ήταν προτιμότερο 
να γίνεται σε συνθετικό τάπητα ή σε χορτάρι και 
να αποφεύγονται διαδρομές σε κεκλιμένα επίπεδα 
και σκληρές επιφάνειες. Τα αθλητικά υποδήματα 
θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα και να αντι-
καθίστανται κάθε 400 με 800 χιλιόμετρα αφού οι 
απορροφητικές σόλες χάνουν την απορροφητική 
τους ικανότητα μετά από αυτά τα χιλιόμετρα Η 
χρήση πελμάτων για την απορρόφηση των κραδα-
σμών έχει τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα για 
την μείωση της καταπόνησης και την διόρθωση της 
κακής ευθυγράμμισης των κάτω άκρων(Johnson 
2006). Οι ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας προσφέρουν 
μια εξαιρετική νευρομυϊκή εκπαίδευση στον οργα-
νισμό και μπορούν να βελτιώσουν την ισορροπία 
και τη σταθερότητα των αρθρώσεων, βοηθώντας 
έτσι στη προσαρμογή του σώματος σε ανώμαλες 
επιφάνειες τρεξίματος και αποτρέποντας ένα νέο 
τραυματισμό. 

Σε αθλήτριες με το σύνδρομο ή με υψηλό κίν-
δυνο εμφάνισής του συστήνεται η σωστή ρύθμιση 
του ασβεστίου με συμπληρώματα διατροφής και η 
λήψη βιταμίνης D.

Εάν το περπάτημα είναι επώδυνο τότε συστήνε-

ται η χρήση βακτηρίας για προσωρινή αποφόρτιση 
του πάσχοντος άκρου και ξεκούραση, ενώ η το-
ποθέτηση νάρθηκα συστήνεται μόνο επί ύπαρξης 
κατάγματος κοπώσεως. .

Επομένως οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγί-
ες με ένα θεραπευτικό πρόγραμμα από ξεκούραση, 
ενδυνάμωση, κρυοθεραπεία και τροποποίηση του 
προγράμματος περπατήματος και τρεξίματος οδη-
γεί σε σημαντική ύφεση των συμπτωμάτων στην 
πλειοψηφία των ασθενών. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη επί απο-

τυχίας της συντηρητικής θεραπείας. Αν και η χει-
ρουργική επέμβαση είναι σπάνια αναφέρεται ότι 
περιλαμβάνει τομή της περιτονίας του εν τω βάθει 
οπισθίου διαμερίσματος και απελευθέρωση των 
επώδυνων τμημάτων του περιοστέου της κνήμης 
όπου συνδέεται ο έσω υποκνημίδιος (Barry και Mc 
Guire 1996).

Ωστόσο, ακόμη και αν η χειρουργική επέμβαση 
είναι αποτελεσματική στην ανακούφιση του πόνου, 
μπορεί να αφήσει τον ασθενή με μόνιμα ελλείμ-
ματα στη μυϊκή ισχύ και η πλήρη επιστροφή στον 
αθλητισμό δεν επιτυγχάνεται πάντα, ενώ και τα 
αποτελέσματα ως προς την πλήρη υποχώρηση των 
συμπτωμάτων ποικίλουν (Yates 2003).

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μόλις τα συμπτώματα έχουν μειωθεί το πρό-

γραμμα αποκατάστασης επικεντρώνεται στη βελ-
τίωση της μυϊκής δύναμης, την ευελιξία και την 
αντοχή και την αποτροπή επανάληψης της ζημίας 
(Windsor, Chambers 1998).Οι πρωτογενείς μύες 
που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στο σύνδρομο εί-
ναι ο μακρός καμπτήρας των δακτύλων και του 
πέλματος. Άλλοι επιστήμονες έχουν ενοχοποιήσει 
τον οπίσθιο κνημιαίο αλλά η περιοχή κατάφυση 
του είναι περισσότερο οπίσθια από την περιοχή του 
τυπικού συνδρόμου (Beck 1994).

Οι ασκήσεις διάτασης του προσθίου διαμε-
ρίσματος της κνήμης, οι διατάσεις του αχίλλειου 
τένοντα και στο σύνολο τους οι ασκήσεις για την 
ευλυγισία του κατωτέρου τμήματος του σώματος 
είναι πολύ σημαντικές. Οι αθλητές θα πρέπει να 
έχουν πλήρως εύρος κίνηση, συμμετρικά με το υγι-
ές άκρο και να αποκαταστήσουν όσο τον δυνατόν 
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καλύτερα την μυϊκή ισχύ στο πάσχον άκρο στο ίδιο 
επίπεδο προ του τραυματισμού πριν την επιστροφή 
στην προηγούμενη δραστηριότητα και στον αντα-
γωνισμό. Βελτίωση της ευελιξίας, της δύναμης και 
της αντοχής των εμπλεκόμενων μυών και η απο-
φυγή παραγόντων που συμβάλλουν στο σύνδρομο 
είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος απο-
κατάστασης.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Αν και καμία μέθοδος πρόληψης δεν έχει αποδει-

χθεί σε σταθερή βάση αποτελεσματική για το σύν-
δρομο, αρκετές μέθοδοι έχουν αποδειχτεί χρήσιμες 
όπως τα πέλματα για την απορρόφηση των κραδα-
σμών και τον έλεγχο του πρηνισμού του άκρου πο-
δός και πιστοποιημένα προγράμματα τρεξίματος. 
Οι ασκήσεις διάτασης των κάτω άκρων έχει απο-
δειχτεί ότι δεν προστατεύουν από την εμφάνιση 
του συνδρόμου. Τα πέλματα για την απορρόφηση 

των κραδασμών είναι μια από τις λίγες μεθόδους 
πρόληψης που έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα. Μια συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι 
σε τέσσερις μελέτες που αξιολογήθηκε η χρήση 
των πελμάτων που απορροφούν τους κραδασμούς 
έναντι ομάδων ελέγχου που δεν χρησιμοποιούσαν 
πέλματα έδειξαν μείωση του αριθμού του συνδρό-
μου στην ομάδα των πελμάτων.

Επειδή ένας αδύναμος ή κουρασμένος μυς δεν 
μπορεί να απορροφήσει την καταπόνηση και να 
σκεδάσει τις δυνάμεις αντίδρασης του εδάφους, 
αυτές μεταδίδονται στο οστό αυξάνοντας τον κιν-
δύνου τραυματισμού. 

Ωστόσο δεν υπάρχουν συγγραφείς μέχρι σήμερα 
που να έχουν καθορίσει το ποσοστό απορρόφησης 
κραδασμών από τα πέλματα των παπουτσιών που 
είναι απαραίτητο για την διάχυση των δυνάμεων 
και την πρόληψη του συνδρόμου.
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Περίληψη
Σκοπός: Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στο να αξιολογήσει 

την επίδραση της φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης στην ισορροπία 
των ατόμων τρίτης ηλικίας στον ελληνικό πληθυσμό. 

Υλικό - Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 60 άτομα ηλι-
κίας 65 έως 89 ετών, εκ των οποίων 16 άνδρες και 44 γυναίκες. Για 
την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το τεστ κινητικότη-
τας Tinetti (TMS), το οποίο περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην πρώ-
τη ενότητα αξιολογείται η ισορροπία του εξεταζόμενου κατά την 
εκτέλεση εννέα επιμέρους καθημερινών δραστηριοτήτων, ενώ στη 
δεύτερη αξιολογούνται επτά βασικά χαρακτηριστικά της βάδισης. Η 
βαθμολόγηση γίνεται με τριτοβάθμια κλίμακα με εύρος από 0 έως 
2. Οι βαθμολογίες των επιμέρους δοκιμασιών αθροίζονται ώστε 
να προκύψει η βαθμολογία της κάθε ενότητας και από το άθροι-
σμα των τελευταίων υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία. Αρχικά 
τα άτομα χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες, ομάδα Α (ομάδα 
ελέγχου) και ομάδα Β (πειραματική ομάδα), η κάθε μία εκ των οποί-
ων αποτελούνταν από οκτώ άνδρες και 22 γυναίκες φροντίζοντας 
ο μέσος όρος στις ηλικίες να είναι ίδιος. Τα άτομα των δύο ομάδων 
αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την κλίμακα και οι βαθμολογίες κα-
ταγράφηκαν. Έπειτα οι εξεταζόμενοι της ομάδας Β ακολούθησαν 
ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας διάρκειας 12 εβδομάδων που 
περιλάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών, διατάσεις, αερόβιες 
ασκήσεις, χορό και ασκήσεις για βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας. Οι 
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εξεταζόμενοι της ομάδας Α δεν ακολούθησαν κάποιο αντίστοιχο 
πρόγραμμα. Με το πέρας των 12 εβδομάδων πραγματοποιήθηκε 
επαναξιολόγηση της ισορροπίας των ηλικιωμένων και των δύο 
ομάδων σύμφωνα με τη κλίμακα κινητικότητας Tinetti.

Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της τελικής αξιολό-
γησης προέκυψε ότι η φυσιοθεραπευτική παρέμβαση αύξησε τις 
βαθμολογίες στην ομάδα Β ενώ για την ομάδα Α οι βαθμολογίες 
παρέμειναν σταθερές.

Συμπέρασμα: Η φυσικοθεραπεία επομένως και συγκεκριμένα 
η κινησιοθεραπεία, αυξάνει την ικανότητα ισορροπίας και μειώνει 
τον κίνδυνο πτώσεων στα άτομα τρίτης ηλικίας.

The effect of physiotherapeutic intervention 
on the balance of elderly individuals

Iakovidis Paris, Kelis Eleftherios, Kofotolis Nikolaos, 
Yoftsidou Asimenia, Apostolou Thmas, 

Kaprangou Christina

Abstract
Objective: This research study aims at assessing the effect 

of physiotherapeutic intervention on the balance of elderly indi-
viduals in the Greek population.

Material - Methodology: The study included 60 people aged 
65 - 89 years old, of whom 16 were men and 44 women. Data 
was collected using the Tinetti (TMS) test for mobility assess-
ment, which includes two modules. The first assesses the bal-
ance of the individual when performing nine specific daily ac-
tivities, while the second assesses seven basic gait aspects. The 
scale of assessment has a score from 0 to 2. The scores of the 
various tests are added and their sum is used to calculate the 
overall score. Initially, the individuals were allocated into two 
equal groups, namely Group A (control) and Group B (experimen-
tal), each one of which included eight men and 22 women, while 
mean age was the same in both groups. The members of both 
teams were assessed on the basis of the scale and their scores 
were recorded. The members of Group B then attended a 12-
week physiotherapy course; this included muscle strengthening 
exercises, stretching, aerobic exercises, and dance as well as ex-
ercises improving proprioception. The members of Group A did 
not at-tend/participate in any such programme. After the end of 
the 12-week period, the balance of the elderly persons in both 
groups was reas-sessed using the Tinetti scale.

Results: Final assessment results indicated that the physi-
otherapeutic intervention increased the scores of Group B mem-
bers, while the scores for Group A members remained the same.

Conclusion: It is, therefore, concluded that physiotherapy, 
and kinesiotherapy in particular, increases an individual’s bal-
ance and reduces the risk of fall among elderly individuals.

Όροι ευρετηρίου:

ισορροπία

τρίτη ηλικία

κίνδυνος πτώσεων

κινησιοθεραπεία

Key words:

body balance

elderly individuals

fall risk

kinesiotherapy
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Εισαγωγή
Ο πληθυσμός των ατόμων της τρίτης ηλικίας 

έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η 
παγκόσμια δημογραφική μετάβαση σε πιο ηλικιω-
μένους πληθυσμούς επηρεάζει όχι μόνο τις ανα-
πτυσσόμενες αλλά και τις αναπτυγμένες χώρες. 
Το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός ατόμων ηλικίας 
άνω των 60 ετών αναμένεται να φτάσει τα δύο 
δισεκατομμύρια, τα οποία φαίνεται να είναι πιο ευ-
αίσθητα και ευάλωτα από το κανονικό, ανεξάρτητα 
από την ασθένειά τους (Bozzetti 2003)

Στην Ευρώπη σήμερα, το 22% των κατοίκων εί-
ναι άνω των 60 ετών και το ποσοστό αυτό πιστεύ-
εται πως θα αυξηθεί σε 27% μέχρι το 2020. Στην 
Ελλάδα, με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και 
τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών 
διαβίωσης, ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 
ετών αποτελεί το 17% του γενικού πληθυσμού, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 1993 ήταν 15% 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (2004). 
Σύμφωνα με τη Eurostat (2005), η αύξηση του 
ποσοστού της ηλικιακής ομάδας 65-79 ετών στην 
Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

Φυσιολογικά, με την πάροδο της ηλικίας εμ-
φανίζεται μια προοδευτική απώλεια κυττάρων 
του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας (Shankar 
2010), μείωση του αισθητικού δέκτη ερεθισμάτων 
των μυών του ματιού και εκφυλιστικές αλλαγές στο 
κυστίδιο και στο λαβύρινθο του αυτιού, με αποτέ-
λεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα ενός ηλικιω-
μένου να ελέγχει τις μετακινήσεις του (Baloh et al. 
2003, Lisowska et al. 2014, Patel et al. 2014) Η 
ικανότητα της ισορροπίας παρουσιάζει επίσης προ-
οδευτική επιδείνωση (Woollacott και Manchester 
1993) . Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, 
διαπιστώθηκε πως εκτός από την όραση, την ικα-
νότητα ισορροπίας στους ηλικιωμένους επηρεά-
ζουν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το ύψος, 
ο δείκτης μάζας σώματος, η δύναμη των μυών, η 
αντοχή, η υποκινητικότητα, οι χρόνιες ασθένειες, 
η υπόταση, η λήψη φαρμάκων και ο φόβος πτώ-
σης (Woollacott 1993, Woollacott και Manchester 
1993, Baloh et al. 2003, Granacher et al. 2011, 
Majumi et al. 2014, Delbaere et al. 2015, Tuna 
Donat et al. 2015)

Μειωμένη ικανότητα ισορροπίας παρουσιάζουν: 
1) οι γυναίκες συγκρινόμενες με τους άντρες που 

οφείλεται στη μικρότερη μυϊκή τους μάζα, 2) τα 
παχύσαρκα άτομα λόγω υπερβολικού σωματικού 
βάρους, μετατοπισμένου κέντρου βάρους σώμα-
τος και μειωμένης σωματικής ικανότητας, 3) άτομα 
που πάσχουν από διάφορες νόσους (π.χ. διαβήτης, 
οστεοαρθρίτιδα, κ.τ.λ.) ή από διάφορες νευροπά-
θειες και οιδήματα ή έλλειψη ικανότητας αντοχής.

Η εξασθένιση της ικανότητας ισορροπίας έχει 
προσδιοριστεί ως σημαντικός εγγενής παράγοντας 
που προκαλεί τις πτώσεις στον ηλικιωμένο πληθυ-
σμό, με συνέπεια την εμφάνιση ενός αυξανόμενου 
ποσοστού νοσηρότητας και θνησιμότητάς τους. 
Στις ΗΠΑ το 2001, το κόστος περίθαλψης από 
πτώσεις στους ηλικιωμένους, με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση καταγμάτων, ήταν περίπου 10 δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ση-
μαντικό οικονομικό βάρος στην κοινωνία (Carter 
et al. 2001). Έτσι οι πτώσεις, που συνδέονται με 
τη μειωμένη ικανότητα ισορροπίας είναι ένα από 
τα σοβαρότερα προβλήματα των ηλικιωμένων, είτε 
από την άποψη των δαπανών υγειονομικής περί-
θαλψης, είτε από την άποψη των ψυχοκοινωνικών 
δαπανών (υποκινητικότητα, κατάθλιψη, φόβος 
(Baker and Harvey 1985).

Σύμφωνα με έρευνες η άσκηση μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως στρατηγική πρόληψης για τις πτώσεις, 
διότι με τη σωματική άσκηση βελτιώνεται η μυϊκή 
δύναμη, ο συντονισμός, η ισορροπία, και ο χρόνος 
αντίδρασης (Carter et al. 2001, Sherrington et al. 
2008, Gillespie et al. 2012, Delbaere et al. 2015) 
Επομένως, θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμμα-
τα άσκησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα 
ισορροπίας και να αυξηθεί η σωματική δραστηρι-
ότητα μειώνοντας το ποσοστό των πτώσεων. Πα-
ρεμβατικά προγράμματα με ασκήσεις ενδυνάμω-
σης, ισορροπίας, αντοχής, συντονισμού, Tai - Chi, 
εμφανίζονται αποτελεσματικά για τη βελτίωση 
της ικανότητας της ισορροπίας (Wolf et al. 1996), 
Voukelatos et al. 2007, Ιακωβίδης και συν. 2008, 
Kim et al. 2015).

Σκοπός της Έρευνας

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να 
αξιολογηθεί η επίδραση της φυσιοθεραπευτικής 
παρέμβασης στην ισορροπία των ατόμων τρίτης 
ηλικίας στον ελληνικό πληθυσμό.
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Υλικό και μεθοδολογία έρευνας

Δείγμα

Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθη-
κε ένα δείγμα 60 εθελοντών, κατοίκων του νομού 
Θεσσαλονίκης, η επιλογή των οποίων έγινε τυχαία 
από τα ΚΑΠΗ του νομού. Το δείγμα αποτέλεσαν 44 
γυναίκες και 16 άντρες με μέσο όρο ηλικίας τα 73 
έτη. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος ήταν: 1) 
να είναι 65 ετών και άνω, 2) να είναι κάτοικοι του 
νομού Θεσσαλονίκης, 3) να είναι ικανοί να περπα-
τήσουν τουλάχιστον έξι μέτρα με ή χωρίς βοήθημα, 
4) να μπορούν να ακολουθούν μια απλή εντολή, 5) 
να είναι νοητικά ικανοί. Τα κριτήρια αποκλεισμού 
του δείγματος ήταν: 1) να μην έχουν τεχνητό κάτω 
άκρο, 2) να μην έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο 
τουλάχιστον δύο μήνες πριν την αρχική αξιολόγη-
ση.

Κατανομή του δείγματος σε ομάδες

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα χωρί-
στηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα Α και την ομάδα 
Β. Και οι δύο ομάδες αξιολογήθηκαν με τη κλίμακα 
Tinetti κατά την έναρξη του προγράμματος και 12 
εβδομάδες μετά. Η ομάδα A (ομάδα ελέγχου) δεν 
ακολούθησε κάποιο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμ-
μα και στην ομάδα Β (πειραματική ομάδα) εφαρμό-
στηκε φυσικοθεραπευτική μέθοδος.

Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθη-
κε το τεστ κινητικότητας Τinetti. Ο χρόνος διεξα-
γωγής της κλίμακας υπολογίζεται μεταξύ 8 με 10 
λεπτών. Αποτελείται από δύο επιμέρους κλίμακες, 
την κλίμακα ισορροπίας με βαθμολογία από 0 έως 
12 και την κλίμακα βάδισης με βαθμολογία από 0 
έως 16 με μέγιστη βαθμολογία τους 28 βαθμούς.

Συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή του τεστ χρησι-
μοποιήθηκαν μία καρέκλα σκληρή χωρίς μπράτσα 
και ένας αυτοσχέδιος με αυτοκόλλητη ταινία διά-
δρομος των πέντε μέτρων. Δεξιά και αριστερά της 
κεντρικής γραμμής βάδισης σχεδιάστηκαν δύο ίσου 
μήκους παράλληλες γραμμές με απόσταση από την 
κεντρική 30 cm. Σκοπός αυτών των γραμμών ήταν 
να βοηθήσουν τον εξεταστή να υπολογίσει την 
απόκλιση του κάθε ποδιού από τη γραμμή βάδισης. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της φυσικοθεραπευτικής πα-
ρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν διάδρομοι που βοή-

θησαν στην αερόβια άσκηση, λάστιχα για την ενδυ-
νάμωση μυών, μπάλες και δίσκοι ισορροπίας για τις 
ασκήσεις ανάπτυξης της ιδιοδεκτικότητας, μπάρες 
και στρώματα (Tinetti 1986, Cipriany-Dacko et al. 
1997, Raîche et al. 2000, Majumi et al. 2014).

Διαδικασία Μέτρησης

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσα, 
η οποία παραχωρήθηκε από τα ΚΑΠΗ του δήμου 
Ελευθερίου Κορδελιού-Ευόσμου και η οποία δια-
μορφώθηκε, ώστε να εξυπηρετεί τη διαδικασία της 
αξιολόγησης. Ο εξεταζόμενος αρχικά εκτελούσε 
την πρώτη ενότητα του τεστ (ενότητα ισορροπίας). 
Ειδικότερα, ο εξεταστής ζητούσε από τον εξετα-
ζόμενο να σηκωθεί όρθιος από μια καρέκλα και 
ταυτόχρονα παρακολουθούσε τον τρόπο που κα-
θότανε, αν χρησιμοποιούσε κάποια βοήθεια ή όχι 
για να σηκωθεί, αν χρειαζόταν περισσότερες από 
μία προσπάθειες, αν είχε ευρεία ή στενή βάση στή-
ριξης και κατά πόσο ήταν ικανός να διατηρήσει την 
ισορροπία του στην όρθια θέση τα πρώτα πέντε 
δευτερόλεπτα. Κατόπιν, ο εξεταστής τοποθετού-
σε τα χέρια του στο στέρνο του εξεταζόμενου στο 
ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης και τον έσπρωχνε 
ελαφρά. Ο εξεταζόμενος έπρεπε να παραμείνει και 
αυτό επαναλαμβανόταν άλλες δύο φορές. Έπειτα 
εκτελούσαν την ίδια δοκιμασία τρεις φορές, μόνο 
που αυτή τη φορά ο εξεταζόμενος έπρεπε να έχει 
κλειστά τα μάτια του. Στη συνέχεια ο εξεταζόμενος 
εκτελούσε μια στροφή 360ο γύρω από τον εαυτό 
του και τέλος καθόταν πάλι στην καρέκλα. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια τόσο αυτής της ενότητας του τεστ όσο 
και της επόμενης, ο εξεταστής παρατηρεί προσε-
κτικά την κίνηση του εξεταζόμενου και βαθμολογεί 
σε μια τριτοβάθμια κλίμακα που κυμαίνεται μετα-
ξύ του 0 και του 2. Στη δεύτερη ενότητα του τεστ 
(ενότητα βάδισης) ο εξεταζόμενος περπατάει πάνω 
στο διάδρομο των πέντε μέτρων και πίσω με φυσι-
ολογικό ρυθμό ενώ παράλληλα εξετάζονται τα χα-
ρακτηριστικά της βάδισής του, όπως η έναρξη της 
βάδισης, το μήκος και το ύψος του κάθε βήματος, 
το μήκος διασκελισμού, την πορεία απόκλισης από 
τη γραμμή βάδισης και τέλος τον τρόπο βάδισης.

Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην ομά-
δα Β (πειραματική)

Τα άτομα που ανήκαν στην ομάδα Β εφάρμο-
σαν το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για 12 εβδο-
μάδες. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνταν κάθε 
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δεύτερη μέρα, είχαν διάρκεια αρχικά 35 και αργό-
τερα 45-50 λεπτά και διεξάγονταν στο δημοτικό 
γυμναστήριο του δήμου Ελευθερίου Κορδελιού. Το 
πρόγραμμα ήταν ομαδικό ενώ λήφθηκαν υπόψη οι 
αντοχές, οι ικανότητες και οι ιδιαιτερότητες του 
κάθε εξεταζόμενου.

Πέραν του ομαδικού προγράμματος πραγματο-
ποιήθηκαν ατομικές συνεδρίες με τον κάθε εξετα-
ζόμενο ξεχωριστά, με σκοπό την καλύτερη επεξή-
γηση των δραστηριοτήτων, την πιο στενή επαφή 
του εξεταζόμενου με τον εξεταστή, ώστε ο πρώτος 
να νιώσει πιο άνετα. Επιπλέον, στις ατομικές αυ-
τές συνεδρίες δόθηκαν οδηγίες για δραστηριότη-
τες που έπρεπε να εκτελεί ο εξεταζόμενος και στο 
σπίτι.

Σε κάθε συνεδρία το ατομικό πρόγραμμα αποτε-
λείται από τρία τμήματα: 1) Προθέρμανση ή ζέστα-
μα. Σε αυτή τη φάση η ένταση των ασκήσεων αυξά-
νεται σταδιακά. Η διάρκειά της είναι 10-15 λεπτά 
και περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις και διατάσεις. Ο 
εξεταζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των ασκήσε-
ων καλείται να έχει ευθειασμένο τον κορμό και να 
μη καμπουριάζει. Στις διατάσεις δεν υπερβαίνονται 
τα όρια του πόνου και στο τέλος της κάθε κίνη-
σης μένουμε στη τελική θέση για 15 δευτερόλεπτα. 
2) Δυναμική φάση ή κυρίως πρόγραμμα. Εδώ, η 
ένταση αγγίζει το προκαθορισμένο επίπεδο. Έχει 
διάρκεια 20-30 λεπτά. Οι ασκήσεις που επιλέγο-
νται προς εκτέλεση είναι ανάλογα με τη σκοπιμό-
τητα της συνεδρίας, την αντοχή των εξεταζόμενων 
καθώς και το επίπεδό τους, το οποίο μεταβάλλεται 
σταδιακά. Επίσης, η διάρκεια και ο βαθμός δυσκο-
λίας τους ποικίλει ανά συνεδρία και εξαρτάται από 
το επίπεδο ικανότητας της ομάδας. 3) Αποθεραπεία 
ή χαλάρωση. Στο συγκεκριμένο στάδιο η ένταση 
των ασκήσεων μειώνεται σταδιακά. Διαρκεί 5-10 
λεπτά και εφαρμόζεται κυρίως αναπνευστική φυ-
σικοθεραπεία και διατάσεις. Τα σετ των ασκήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν ήταν συνήθως τρία και οι 
επαναλήψεις σε κάθε σετ ήταν αρχικά έξι και στα-
διακά οχτώ και 10.

Πριν την έναρξη του προγράμματος οι ηλικιω-
μένοι προσκόμισαν ιατρική βεβαίωση. Επιπλέον, 
λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε εξε-
ταζόμενου (για παράδειγμα σε περίπτωση κήλης 
μεσοσπονδυλίου δίσκου του απαγορεύονταν οι 
στροφές). Τέλος, κάθε δεύτερη εβδομάδα, όπου ο 
αριθμός των συνεδρίων ήταν τρία προστέθηκε μία 

επιπλέον συνεδρία, στην οποία ο φυσικοθεραπευ-
τής σε συνεργασία με ένα επαγγελματία χορογρά-
φο εφάρμοζαν ένα προσαρμοσμένο στην τρίτη ηλι-
κία πρόγραμμα χορού, τόσο για σωματικούς αλλά 
κυρίως για ευεξία και ψυχολογικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια των ομαδικών συνεδριών ο 
θεραπευτής βρισκόταν πάντοτε δίπλα στους εξε-
ταζόμενους για να τους ελέγχει, υποστηρίζει, και 
να τους διδάσκει. Παράλληλα όμως πραγματο-
ποιήθηκαν και κάποιες ατομικές συνεδρίες, κατά 
τις οποίες εκφράζονταν απορίες ή δυσκολίες από 
τους ηλικιωμένους, ενώ ο θεραπευτής με τη σειρά 
του αξιολογούσε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά 
και παρότρυνε την εκτέλεση επιπλέον ασκήσεων 
τις ημέρες ανάμεσα από τις συνεδρίες. Συγκεκρι-
μένα, ο κάθε ηλικιωμένος έπρεπε να περπατάει σε 
διάδρομο γυμναστικής για τουλάχιστον 20 λεπτά 
(ήπια βάδιση), κάθε πρωί έπρεπε να εκτελεί το 
πρόγραμμα προθέρμανσης (όπως αυτό έχει διδα-
χθεί στο ομαδικό πρόγραμμα) και κάθε βράδυ πριν 
τον ύπνο να εκτελεί το πρόγραμμα αποθεραπείας 
(σύμφωνα με τις περιγραφές από το ομαδικό πρό-
γραμμα).

Αποτελέσματα

Στατιστική Ανάλυση

Ελέγχθηκε η κανονικότητα της κατανομής 1. 
και για τις δυο ομάδες με τo Kolmogorov-
Smirnov test.

Το είδος της εξαρτημένης μεταβλητής.2. 

Έγιναν διαγράμματα κατανομών και p-plots 3. 
για τις αρχικές μετρήσεις των ομάδων.

Αυτά έδειξαν ότι μπορούν να χρησιμοποιη-4. 
θούν ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ αναλύσεις.

Χρησιμοποιήθηκε το t-test independent 5. 
samples για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 
δυο ομάδες κατά την αρχική μέτρηση.

Χρησιμοποιήθηκε το t-test independent 6. 
samples για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 
δύο ομάδες κατά την τελική μέτρηση.

Χρησιμοποιήθηκε το t-test paired samples για 
να διαπιστωθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
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διαφορά ανάμεσα στην αρχική και την τελική μέ-
τρηση της πειραματικής ομάδας. Χρησιμοποιήθηκε 
το line arregression analysis, για να διαπιστωθεί 
πως επηρεάζει η ανεξάρτητη την εξαρτημένη με-
ταβλητή.

Περιγραφικά στατιστικά

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δυο ομά-
δων τόσο αρχικά όσο και μετά το πρόγραμμα φαί-
νονται στους παρακάτω πίνακες.

ΟΜΑΔΑ Α - ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υποκείμενα Ηλικία Φύλο Βαθμολογία
1ης μέτρησης

Βαθμολογία
2ης μέτρησης

 Π.Δ. 71 Α 28 28

Α.Γ. 75 Θ 24 24

Σ.Ρ. 85 Θ 24 24

Τ.Σ. 73 Θ 24 24

Κ.Α. 72 Θ 25 25

Θ.Β. 71 Θ 25 25

Β.Α. 71 Θ 25 25

Κ.Α. 70 Θ 25 25

Κ.Ζ 69 Θ 25 25

Μ.Χ. 75 Θ 25 25

Κ.Κ. 65 Θ 25 25

Χ.Μ. 74 Θ 27 27

Μ.Μ. 73 Θ 28 28

Π.Σ. 73 Θ 28 28

Κ.Μ. 72 Θ 27 27

Τ.Ν. 71 Α 27 27

Κ.Β. 70 Α 27 27

Π.Σ. 68 Α 25 25

Κ.Δ. 69 Θ 26 26

Ι.Κ. 67 Θ 28 28

Ε.Ζ. 67 Θ 27 27

Β.Ζ. 67 Θ 27 27

Θ.Σ. 78 Θ 26 26

Τ.Μ 83 Θ 26 26

Β.Δ. 77 Θ 28 28

Τ.Θ. 76 Θ 28 28

Γ.Σ. 68 Α 28 28

Σ.Ε. 82 Α 25 25

Σ.Δ. 83 Α 23 23

Α.Μ. 79 Α 26 26

Όπως παρατηρούμε από τις μετρήσεις η ομάδα 
ελέγχου συγκεντρώνει κατά τη πρώτη μέτρηση ως 

μέση βαθμολογία εξεταζόμενων 26 βαθμούς από 
τους 28 που είναι η μέγιστη βαθμολογία στο Tinetti 
mobility scale. Δηλαδή έχει επιτύχει το 92.8% της 
μέγιστης βαθμολογίας. Στην ομάδα αυτή οι εξετα-
ζόμενοι, όπως αναφέρθηκε, δεν ακολούθησαν κα-
νένα φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα. Μετά το πέ-
ρας των 12 εβδομάδων, κατά τη δεύτερη μέτρηση 
η ομάδα ελέγχου συγκεντρώνει και πάλι μέσο όρο 
βαθμολογίας 26 βαθμούς από τους 28.

ΟΜΑΔΑ Β - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υποκείμενα Ηλικία Φύλο Βαθμολογία
1ης μέτρησης

Βαθμολογία
2ης μέτρησης

Π.Ε. 84 Θ 21 28

Ν.Σ. 82 Α 21 28

Μ.Ι. 83 Α 14 23

Ν.Θ. 82 Α 22 28

Χ.Ι 77 Θ 23 28

Κ.Β. 75 Θ 23 28

Π.Σ 75 Θ 23 28

Σ.Χ. 74 Α 14 22

Π.Α. 81 Θ 23 28

Κ.Σ. 66 Θ 20 27

Α.Ε. 65 Θ 18 26

Π.Α. 65 Θ 10 21

Γ.Χ. 65 Θ 23 28

Κ.Μ. 74 Θ 18 26

Μ.Μ. 65 Α 22 28

Μ.Γ. 89 Α 17 25

Ε.Κ. 83 Α 20 28

Κ.Σ. 71 Θ 23 28

Σ.Ε. 70 Θ 19 28

Κ.Ζ. 70 Θ 18 27

Κ.Κ. 70 Θ 24 28

Φ.Α. 70 Θ 16 24

Α.Δ. 70 Θ 23 28

Φ.Α. 69 Θ 22 28

Μ.Α. 69 Θ 23 28

Μ.Α. 68 Θ 23 28

Μ.Σ. 67 Θ 24 28

Π.Ν. 75 Α 20 28

Λ.Κ. 78 Θ 20 28

Κ.Π. 82 Θ 15 23

Όπως παρατηρούμε από τις μετρήσεις η πειρα-
ματική ομάδα κατά την πρώτη αξιολόγηση συγκε-
ντρώνει ως μέσο όρο βαθμολογίας 20 βαθμούς 
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από τους 28 που ορίζεται ως άριστα από το Tinetti 
test, δηλαδή το ποσοστό του 71.4% της μέγιστης 
βαθμολογίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 12 εβδο-
μάδων οι εξεταζόμενοι της ομάδας Β ακολούθησαν 
τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, ένα 
φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα. Κατά την τελική 
μέτρηση παρατηρούμε αύξηση της μέσης βαθμολο-
γίας από 20 σε 26.8 βαθμούς και συνολική αύξηση 
της τάξεως του 95.7 % της μέγιστης βαθμολογίας. 
Συνεπώς, οι επιδόσεις των εξεταζόμενων στο τεστ 
κινητικότητας αυξήθηκαν κατά 24.3%.

Συμπεράσματα - Συζήτηση
Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμ-

ματος ασκήσεων και την αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων του μπορεί να εξάγει κανείς τα ακόλουθα 
συμπεράσματα: α) Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
άσκησης βελτίωσε σημαντικά την ικανότητα ισορ-
ροπίας των ατόμων της τρίτης ηλικίας, β) Επιπλέον 
βελτίωσε σημαντικά την κινητικότητα των ατόμων 
της τρίτης ηλικίας.

Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας το 
πρόγραμμα παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκε, 
συντέλεσε στη βελτίωση της ισορροπίας και της 

κινητικότητας των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Ως 
εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική 
πράξη ως σημαντικό εργαλείο στα χέρια των θε-
ραπευτών που σκοπό έχουν την βελτίωση της λει-
τουργικότητας των ατόμων της τρίτης ηλικίας και 
την πρόληψη των πτώσεων.

Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει την μεγάλη 
αξία της πρόληψης μέσω της εφαρμογής προγραμ-
μάτων συστηματικής άσκησης, τα οποία απευθύνο-
νται εξειδικευμένα στις ανάγκες των ηλικιωμένων 
με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της λειτουρ-
γικής κινητικότητάς τους για την αποφυγή των 
πτώσεων και συναφών ατυχημάτων. Γνωρίζοντας 
τα κυριότερα εξωγενή αλλά και ενδογενή αίτια 
που μπορούν να προκαλέσουν ένα ατύχημα καθώς 
και τις ιδιομορφίες του κινητικού μηχανισμού του 
ηλικιωμένου, το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός 
και η ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης προσαρ-
μοσμένα στις ανάγκες του ηλικιωμένου με στόχο 
πάντα την εξασφάλιση της αυτονομίας και της 
κινητικής λειτουργικότητάς του. Τα προγράμμα-
τα αυτά ίσως αποτελούν τη μοναδική ουσιαστική 
λύση στο πρόβλημα των πτώσεων και αυτό πρέπει 
να καταστεί κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς που σχετίζονται με τα ηλικιωμένα άτομα.
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Περίληψη
Στην πραγματικότητα η φαρμακευτική αγωγή της οστεοπόρω-

σης θα έπρεπε να συνεχίζεται εφόρου ζωής, επειδή η διακοπή της 
θεραπείας επιφέρει αύξηση της οστικής εναλλαγής και της οστι-
κής απώλειας, περαιτέρω διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των 
οστών και αύξηση του καταγματικού κινδύνου. Με τα διφωσφονι-
κά π.χ. μεγαλύτερη αύξηση στην οστική πυκνότητα (BMD) επιτυγ-
χάνεται κατά τα πρώτα δύο έτη της θεραπείας, αν και έχουν ανα-
φερθεί αυξήσεις και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. πχ με τη 
χορήγηση αλενδρονάτης. Εάν, ωστόσο, η BMD αυξηθεί τόσο ώστε 
να έχει φυσιολογική τιμή, τότε η θεραπεία μπορεί να διακοπεί με 
την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθούνται η οστική πυκνότητα και 
οι δείκτες οστικής εναλλαγής του ασθενούς. Επειδή η υπάρχου-
σα εμπειρία από τις μακροχρόνιες προοπτικές κλινικές μελέτες με 
διάφορα αντιοστεοκλαστικά και άλλα φάρμακα είναι περιορισμένη 
συνιστάται η διάρκεια της αγωγής με τα φάρμακα αυτά να μην 
υπερβαίνει τα χρονικά όρια, στα οποία αναφέρονται οι μελέτες αυ-
τές. Η πρακτική αυτή πιθανόν να προφυλάσσει από σπάνια ανεπι-
θύμητα συμβάματα που ήρθαν στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια 
(π.χ. άτυπα κατάγματα μηριαίου, οστεονέκρωση γνάθου κ.α.).
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Duration of Anti-Osteoporotic Treatment

Ch. Zidrou, A. Kyriakidis

Orthopedic Department Papageorgiou Hospital, 
Thessaloniki, Greece

Abstract
Osteoporosis is a chronic disease, for which effective drugs 

are available. These drugs have reduced the risk of osteoporo-
sis-related fractures in robust trials of 3-5 years duration. There 
is no evidence of anti-fracture efficacy for treatments for longer 
duration. The consequences of stopping treatments are very dif-
ferent for the different drugs. Bisphosphonates can be safely 
discontinued after 3-5 years of treatment, if there was optimal 
adherence and of patients are no longer osteoporotic. This dis-
continuation cannot be applied in patients with recent fractures 
or for other treatments. Safety of prolonged treatment is a huge 
concern which must be managed appropriately. The decision of 
prolonged treatment is driven by the underlying risk of fracture. 
This risk must be assessed regularly in order to share with the 
patient the benefit-risk ratio of prolonged treatment

Key words:

Long-term treatments

Osteoporosis

Benefit-Risk ratio

Bisphosphonates, Fractures

Atypical Fractures

Osteonecrosis of the jaw

Stopping treatment
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οστεοπόρωση αποτελεί μια χρόνια πάθηση 

που χαρακτηρίζεται από αυξημένο καταγματικό 
κίνδυνο (Bliue D et al, 2009). Τα οστεοπορωτικά 
κατάγματα ισχίου θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα 
από πλευράς θνησιμότητας, αλλά και τα σπονδυλι-
κά και μη-σπονδυλικά κατάγματα οστεοπορωτικής 
αιτιολογίας είναι συνδεδεμένα με υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας τα χρόνια που ακολουθούν το πρώ-
το κάταγμα (Cauley JA et al, 2000, Johnell O et al, 
2004, Melton III LJ et al, 2013, Prieto –Alhambra D 
et al, 2012). Επιπρόσθετα, τα αρχικά οστεοπορωτι-
κά κατάγματα αποτελούν ισχυρό παράγοντα κινδύ-
νου για επόμενα κατάγματα (Clinton J et al, 2009, 
Gehlbach S et al, 2012), αυξάνοντας την πενταετή 
θνησιμότητα (Bliue D et al, 2009). Οι ασθενείς που 
διατρέχουν υψηλό καταγματικό κίνδυνο μπορεί να 
αναγνωριστούν με μετρήσεις της οστικής πυκνότη-
τας (BMD) και εργαλεία υπολογισμού του δεκαε-
τούς καταγματικού κινδύνου, όπως το FRAX, που 
αξιολογεί κλινικούς παράγοντες κινδύνου για να 
προβλέψει τη 10ετή πιθανότητα να υποστεί ένας 
ενήλικας κάταγμα οστεοπορωτικής αιτιολογίας. Για 
τους ασθενείς που είναι υψηλού καταγματικού κιν-
δύνου για το πρώτο ή τα μεθεπόμενα κατάγματα, 
φαρμακολογικές και μη-φαρμακολογικές παρεμ-
βάσεις πρέπει να εφαρμοστούν. Αρκετές φαρμα-
κευτικές αντιοστεοπορωτικές αγωγές είναι δια-
θέσιμες για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, 
οι οποίες αποτελεσματικά μειώνουν τον κίνδυνο 
σπονδυλικών, μη-σπονδυλικών και καταγμάτων 
ισχίου. Η απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους 
είναι ισχυρή, όπως τεκμηριώνεται σε κλινικές με-
λέτες που αφορούν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
με πρωταρχικό στόχο τον προσδιορισμό των κα-
ταγμάτων. Όμως η διάρκεια των μελετών είναι 3-5 
έτη. Όμως η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθη-
ση που απαιτεί μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή. 
Η αναλογία των αδύναμων ηλικιωμένων ασθενών 
που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και 
καταγμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις 
επόμενες δεκαετίες. Πράγματι, η γήρανση του πλη-
θυσμού έχει καθυστερήσει. Το προσδόκιμο επιβί-
ωσης έχει αυξηθεί κατά 10 χρόνια, 8 χρόνια στη 
Σουηδία, 12 χρόνια στην Ιαπωνία ενώ σε μερικές 
χώρες ο αριθμός των αιωνόβιων έχει αυξηθεί κα-
τακόρυφα (Vaupel JW, 2010). Αυτό έχει βαθιές συ-
νέπειες όχι μόνο στις κοινωνίες αλλά και στα άτο-
μα που αναμένουν να φθάσουν σε προχωρημένη 

ηλικία σε καλή κατάσταση υγείας.

Επιπρόσθετα, τα οστεοπορωτικά κατάγματα δεν 
αποτελούν πρόβλημα μόνο των ηλικιωμένων ασθε-
νών, αλλά και εκείνων ηλικίας 60 ετών έχοντας συ-
νήθως σοβαρότερες συνέπειες (Roux C et al, 2008). 
Στη μελέτη Study of Osteoporotic Fractures, σε 
σύνολο 5.580 γυναικών με προοπτική μελέτη 2 δε-
καετιών, βρέθηκε αυξημένη θνησιμότητα σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα μετά από κάταγμα ισχίου στις 
ηλικίες 65-69 ετών σε σχέση με εκείνες των 70-79 
ετών, επιβεβαιώνοντας την απόφαση για έναρξη 
θεραπείας και σε νεότερους ασθενείς (Leblanc ES 
et al, 2011). Η ανασκόπηση αυτή προσπαθεί να 
συνοψίσει τα διαθέσιμα δεδομένα, δίνοντας ειδική 
έμφαση στην ασφάλεια και στις ενδείξεις παράτα-
σης της αντιοστεοπορωτικής αγωγής. Βέβαια θεω-
ρείται δεδομένο, ότι όλοι οι ασθενείς έχουν καλή 
συμμόρφωση στη χορηγούμενη αντιοστεοπορωτι-
κή αγωγή, λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου 
και βιταμίνης D και συμμετέχουν  σε προγράμματα 
πρόληψης πτώσεων μειώνοντας τον αριθμό των 
πτώσεων και των πασχόντων (Karlson MK et al, 
2013). Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση της ορθοστα-
τικής αστάθειας από αντιυπερτασικά και υπνωτικά 
φάρμακα και η βελτίωση της οπτικής οξύτητας με 
τη διενέργεια εγχειρήσεων καταρράκτη αποτελεί 
σημαντική βοήθεια στην πρόληψη των πτώσεων 
(Tseng VL et al, 2012).

2. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟ-
ΠΟΡΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ;

Δεδομένα από μελέτες ελέγχου με εικονικό 
φάρμακο υποστηρίζουν ότι η αντικαταγματική 
δράση ορισμένων αντιοστεοπορωτικών φαρμά-
κων είναι εντονότερη το πρώτο έτος θεραπείας. 
Ασθενείς με ημερήσια λήψη ρανελικού στροντίου 
σε δόση 2gr εφάπαξ εμφάνισαν μείωση του σχετι-
κού κινδύνου νέου σπονδυλικού κατάγματος κατά 
45% στο πρώτο έτος θεραπείας, 39% στην τριε-
τία και 24% στην πενταετία αντίστοιχα (Reginster 
JY et al, 2008). Αυτός ο σχετικός κίνδυνος νέου 
σπονδυλικού κατάγματος μειώθηκε κατά 65% στο 
πρώτο έτος θεραπείας και κατά 41% στην τριετία 
μετά τη χορήγηση ριζεδρονάτης (Harris ST et al, 
1999). Η προφανής αυτή μείωση του αντικαταγ-
ματικού αποτελέσματος μπορεί να εξηγηθεί από 
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την υψηλότερη αναλογία ατόμων που λαμβάνουν 
εικονικό φάρμακο, οι οποίοι βιώνουν περιστασιακά 
κατάγματα και τίθενται υπό αμφισβήτηση, δηλαδή 
το επίπεδο του καταγματικού κινδύνου στην ομά-
δα των ατόμων που λαμβάνουν εικονικό φάρμα-
κο μειώνεται με την πάροδο του χρόνου (Roux C 
and Briot K, 2014). Τα παραπάνω αποτελέσματα 
δεν επαληθεύτηκαν σε αγωγή με ζολεδρονικό οξύ 
(Black DM et al, 2007) και Denosumab (Cummings 
SR et al, 2009).

Για την εξαγωγή μακροχρόνιων αποτελεσμά-
των, μελέτες επέκτασης διενεργήθηκαν με την 
πλειονότητα των αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων. 
Η αξιοπιστία των μελετών επέκτασης είναι χαμηλή, 
εξαιτίας της απουσίας ατόμων που λαμβάνουν ει-
κονικό φάρμακο (αποκλείοντας έτσι ένα οριστικό 
συμπέρασμα σχετικά με την αντικαταγματική απο-
τελεσματικότητα) και η επιλογή αρρώστων (π.χ. 
ασθενείς με καλή συμμόρφωση, καλή ανοχή και 
χαμηλό καταγματικό κίνδυνο). Παρόλα αυτά, έχο-
ντας αυτούς τους περιορισμούς στο μυαλό, αυτές 
οι μελέτες παρέχουν δεδομένα για την αντιμετώπι-
ση ασθενών που απαιτούν μακροχρόνια αντιοστε-
οπορωτική αγωγή (Roux C και Briot K, 2014). 

H μελέτη MORE διερεύνησε την αντικαταγμα-
τική επίδραση της ραλοξιφαίνης σε μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση (Delmas PD 
et al, 2002). Σε σύγκριση με την ομάδα του εικο-
νικού φαρμάκου η ραλοξιφαίνη αύξησε σημαντικά 
την οστική πυκνότητα στη Σ.Σ. και στο ισχίο και μεί-
ωσε σημαντικά τους δείκτες οστικής εναλλαγής. Η 
ραλοξιφαίνη μείωσε σημαντικά τη συχνότητα νέων 
σπονδυλικών καταγμάτων στις ασθενείς με προϋ-
πάρχον σπονδυλικό κάταγμα (34%) και σε εκείνες 
χωρίς προϋπάρχον σπονδυλικό κάταγμα (49%). Η 
μελέτη MORE δεν έδειξε στατιστικά σημαντική μεί-
ωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων. Δεδομένα 
από τα τέσσερα έτη της μελέτης MORE υποδηλώ-
νουν τη σταθερή αντικαταγματική δράση τη ραλο-
ξιφαίνης. Μετα-ανάλυση έδειξε ότι η ραλοξιφαίνη, 
κατά το τελευταίο έτος εκάστης μελέτης, σε δόση 
60mg/ημερησίως μείωσε το σχετικό κίνδυνο των 
σπονδυλικών καταγμάτων σε σημαντικό βαθμό 
(40%), όχι όμως και των μη σπονδυλικών. Επιπλέ-
ον, αύξησε την οστική πυκνότητα σε ποσοστό 2% 
σε όλες τις περιοχές μέτρησης. Η μελέτη CORE 
παρέχοντας δεδομένα 8 χρόνια μετά τη χορήγηση 
ραλοξιφαίνης κατέλεξε στο συμπέρασμα ότι η ρα-

λοξιφαίνη δεν έχει καμία επίδραση στα μη σπονδυ-
λικά κατάγματα (Siris ES et al, 2005).

Επιπρόσθετα, η ραλοξιφαίνη μείωσε σημαντικά 
(84%) τη συχνότητα του διηθητικού καρκίνου του 
μαστού (θετικού σε υποδοχείς οιστρογόνων), μετά 
από τετραετή θεραπεία μετεμμηνοπαυσιακών γυ-
ναικών με οστεοπόρωση, οι οποίες δεν αντιμετώ-
πιζαν υψηλό κίνδυνο καρκίνου του μαστού (Cauley 
J et al, 2001).

Η αντικαταγματική δράση του ρανελικού 
στροντίου μελετήθηκε για περισσότερο από πέ-
ντε έτη, με τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότη-
τά του να ξεπερνά τη δεκαετία (Reginster JY et al, 
2012). Η αποτελεσματικότητά του τεκμηριώνεται 
από δύο μεγάλες πολυκεντρικές προοπτικές τυ-
χαιοποιημένες διπλές τυφλές μελέτες. Ειδικότερα, 
στη μελέτη SOTI, η οποία αφορούσε σε 1649 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με εγκατεστημένη 
οστεοπόρωση και τουλάχιστον ένα σπονδυλικό κά-
ταγμα, η χορήγηση ρανελικού στροντίου 2gr ημε-
ρησίως οδήγησε σε μείωση του σχετικού κινδύνου 
νέων σπονδυλικών καταγμάτων στο πρώτο και 
τρίτο έτος κατά 49% και 41% αντίστοιχα (Meunier 
PJ et al, 2004).Αναφορικά με την οστική πυκνό-
τητα διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στην τριετία 
κατά 6,8% στην ΟΜΣΣ και 8,3% στον αυχένα του 
μηριαίου.

Στη μελέτη TROPOS, σε 5091 ηλικιωμένες 
γυναίκες (≥74 ετών ή 70-73 ετών με ένα τουλά-
χιστον παράγοντα κινδύνου κατάγματος) με οστε-
οπόρωση (Τ-score<2,5SD) η χορήγηση 2 gr ρανε-
λικού στροντίου ημερησίως για 3 έτη συνοδεύτηκε 
από μείωση κατά 16% του σχετικού κινδύνου των 
μη σπονδυλικών καταγμάτων, κατά 19% των μειζό-
νων μη σπονδυλικών καταγμάτων (ισχίου, καρπού, 
πυέλου-ιερού, πλευρών-στέρνου, κλείδας, βρα-
χιονίου) και κατά 36% του κινδύνου καταγμάτων 
ισχίου σε γυναίκες υψηλού κινδύνου (Reginster JY 
et al, 2005).Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε μείωση 
κατά 45% του κινδύνου σπονδυλικών καταγμάτων 
σε γυναίκες χωρίς προηγούμενο σπονδυλικό κά-
ταγμα.

Σε επέκταση των μελετών SOTI (Reginster JP 
et al, 2008) και TROPOS (Menieur JP et al, 2009) 
για 4 και 5 έτη αντίστοιχα διαπιστώθηκε μείωση 
των σπονδυλικών καταγμάτων κατά 33%, κατά 
15% των μη σπονδυλικών καταγμάτων, κατά 18% 
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των μειζόνων μη σπονδυλικών καταγμάτων και 
κατά 43% των καταγμάτων του ισχίου στην ομά-
δα υψηλού κινδύνου. Περαιτέρω επέκταση των 
μελετών SOTI και TROPOS για 10 έτη, με μικρό-
τερο αριθμό ασθενών και χωρίς ομάδα εικονικού 
φαρμάκου, διαπίστωσε επίπτωση σπονδυλικών και 
μη σπονδυλικών καταγμάτων αντίστοιχη με αυτή 
των ετών 0 έως 5 έτη και μείωση του σχετικού 
κινδύνου σπονδυλικών και μη σπονδυλικών κα-
ταγμάτων συγκριτικά με εικονικής ομάδας ελέγ-
χου βάση του μοντέλου FRAX κατά 35% και 38% 
αντίστοιχα. (Reginster JP et al, 2012). Περαιτέρω 
ανάλυση των δεδομένων από τις μελέτες SOTI και 
TROPOS τεκμηριώνει μείωση του σχετικού κινδύ-
νου σπονδυλικών καταγμάτων κατά 35% σε πρώ-
ιμα μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (50-65 ετών) 
με οστεοπόρωση και σπονδυλικό κάταγμα (Roux C 
et al, 2008), ενώ σε γυναίκες με οστεοπενία στην 
ΟΜΣΣ με ή χωρίς σπονδυλικό κάταγμα μείωση του 
σχετικού κινδύνου σπονδυλικού κατάγματος κατά 
38% και 59% αντίστοιχα (Seeman E et al, 2008). 

Η μελέτη FLEX (Fracture Intervention Trial 
Long-Term Extension),αποτέλεσε μια επέκταση της 
δοκιμαστικής μελέτης FIT (Fracture Intervention 
Trial) αξιολόγησε τη μακροχρόνια δεκαετή χορή-
γηση αλενδρονάτης, ένα ζήτημα ακόμη ανοικτό 
για όλα τα διφωσφονικά (Black DM et al, 2006).
Από τις αρχικές 3.236 ασθενείς της μελέτης FIT, οι 
1099 επιλέχτηκαν τυχαία για τη FLEX όπου 437 
έλαβαν εικονικό φάρμακο, ενώ 329 και 333 έλα-
βαν αλενδρονάτη 5 και 10mg αντίστοιχα για άλλα 
5 έτη, αποκλείοντας γυναίκες με T-score στον αυ-
χένα του μηριαίου <-3,5SD ή απώλεια οστικής πυ-
κνότητας κατά τη διάρκεια της μελέτης FIT. Άρα 
στη βάση της μελέτης FLEX, το 30% των ασθενών 
είχε Τ-score στον αυχένα του μηριαίου<-2,5SD και 
ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% των ασθε-
νών είχε Τ-score στον αυχένα του μηριαίου>-2SD. 
Η ομάδα του ενεργού φαρμάκου παρουσίασε την 
ίδια ή ελαφρά αυξημένη οστική πυκνότητα στο τέ-
λος της δεκαετίας λήψης, ενώ η ομάδα που το διέ-
κοψε είχε στατιστικά σημαντική πτώση της οστικής 
πυκνότητας στο σπονδυλικό σώμα, το ισχίο και τον 
αυχένα του μηριαίου και σταδιακή αύξηση των βιο-
χημικών δεικτών (Black DM et al, 2006). Όμως δεν 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη 
μείωση των μορφομετρικών σπονδυλικών (11,3% 
έναντι 9,8%) και των μη-σπονδυλικών καταγμάτων 
(18,9% έναντι 19%). Μείωση διαπιστώθηκε μόνο 

στα κλινικά σπονδυλικά κατάγματα (2,4% έναντι 
5,3% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου). Η 
μεγαλύτερη παρακολούθηση ασθενών με χορήγη-
ση ριζεδρονάτης, είναι επτά έτη σε ομάδα ελέγχου 
68 ατόμων. Παρατηρήθηκε παρόμοια ετήσια συ-
χνότητα νέων σπονδυλικών καταγμάτων, στο έκτο 
με έβδομο έτος θεραπείας, όπως και στην πρώτη 
τριετία δηλαδή είχαμε συντήρηση του καλού απο-
τελέσματος στην οστική πυκνότητα και στην αντι-
καταγματική δράση (Mellstrom DD et al, 2004). 
Παράλληλα, σε αμερικανική μελέτη 287.099 ασθε-
νών με μακροχρόνια αγωγή διφωσφονικών από 
του στόματος αποδείχτηκε, η σταθερή προστασία 
στο κάταγμα του ισχίου (Pazianas M et al, 2012). 
Σε μια πρόσφατη πιλοτική μελέτη λήψης τριών δό-
σεων ζολεδρονικού οξέος (HORIZON-PFT), από 
ένα σύνολο 2.629 ασθενών, επιλέχθηκαν τυχαία 
1.233 για τριετή επέκταση θεραπείας: 470 ασθε-
νείς ολοκλήρωσαν το follow-up από την ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου και 451 από την ομάδα 
της ετήσιας εφάπαξ ενδοφλέβιας χορήγησης ζο-
λεδρονικού οξέος (407 έλαβαν και τις 3 δόσεις). 
Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 
75,5 έτη, με το 53-57% αυτών να έχει Τ-score 
στον αυχένα του μηριαίου ≤ -2,5SD και 30-36% 
αυτών να πάσχει τουλάχιστον από δύο σπονδυλικά 
κατάγματα. Καμία σημαντική διαφορά δεν αποδεί-
χθηκε μεταξύ των δύο ομάδων για όλες τις μορ-
φές των καταγμάτων με εξαίρεση τα μορφομετρι-
κά σπονδυλικά κατάγματα (Black DM et al, 2012). 
Από το σύνολο 7.808 ασθενών της τριετούς πι-
λοτικής μελέτης χορήγησης δενοσουμάμπης 
(FREEDOM), οι 4.550 εντάχθηκαν σε επταετή πα-
ράταση (2343 μακράς θεραπείας με Denosumab 
και 2207 με εικονικό φάρμακο), με τα αποτελέσμα-
τα να αφορούν στα δύο πρώτα έτη της επέκτασης. 
Συγκεκριμένα, η πενταετής χορήγηση δενοσουμά-
μπης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες προκάλεσε 
αύξηση της οστικής πυκνότητας στη ΣΣ κατά 13,7% 
ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου κατά 
7,7%. Αντίστοιχα η αύξηση της οστικής πυκνότητας 
στο ισχίο ήταν 7% στην ομάδα του Denosumab και 
4% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η επί-
πτωση των καταγμάτων παρέμεινε χαμηλή στην 
ομάδα του Denosumab συγκριτικά με την ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου και συγκεκριμένα το 2,8% 
των γυναικών σε μακρά θεραπεία με Denosumab 
παρουσίασε περισσότερα από ένα σπονδυλικά κα-
τάγματα στα δύο χρόνια της επέκτασης και 1,4% 
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και 1,1% των γυναικών σε μακρά θεραπεία παρου-
σίασαν νέο μη σπονδυλικό κάταγμα στον 4ο και 5ο 
χρόνο θεραπείας αντίστοιχα (Papapoulos S et al, 
2012).

3. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ;
Η διακοπή ορισμένων θεραπειών οδηγεί σε μείωση 
της οστικής πυκνότητας (BMD). Όπως συμβαίνει 
σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (Hormone 
Replacement Therapy, HRT) έπειτα από 2έτη 
αγωγής οιστρογόνων 0,625mg/ημερησίως, 81 
γυναίκες που πέρασαν στην ομάδα του εικονικού 
, εμφάνισαν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους 
μείωση της BMD κατά 4,5% στη σπονδυλική στήλη 
και 2,4% στον τροχαντήρα (Greenspan SL et al, 
2002).

Σε εκτίμηση της μελέτης Woman’s Health 
Initiative (WHI) 15.730 γυναικών, αποδείχτη-
κε μείωση καταγμάτων ισχίου και σπονδυλικής 
στήλης, ενώ σε διακοπή της ο καταγματικός κίν-
δυνος παρέμεινε συγκρίσιμος με την ομάδα του 
εικονικού φαρμάκου (Heiss G et al, 2008). Ένα 
άλλο θετικό σημείο της WHI ήταν η μείωση της 
συχνότητας του ορθοκολικού καρκίνου. Ωστό-
σο, η μελέτη διεκόπη πρόωρα γιατί διαπιστώθη-
κε αυξημένος σχετικός κίνδυνος στεφανιαίας νό-
σου, διηθητικού καρκίνου του μαστού, αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου και φλεβικής θρόμβωσης. 
Ένα έτος διακοπής της ραλοξιφένης (μετά από πε-
νταετή θεραπεία), επέφερε μείωση 2,4% της οστι-
κής πυκνότητας (BMD) στην οσφυϊκή μοίρα της ΣΣ 
(Neele SJ et al, 2002).

Ταχεία οστική απώλεια έχει επίσης παρατηρηθεί 
σε διακοπή δενοσουμάμπης. Σε μια τυχαιοποιημέ-
νη διπλή τυφλή μελέτη επέκτασης, 128 ασθενείς 
παρακολουθήθηκαν για δύο έτη μετά από διετή 
θεραπεία. Η οστική πυκνότητα (BMD) μειώθηκε 
σε όλα τα μέρη, ιδιαίτερα μετά το πρώτο έτος δι-
ακοπής, ενώ δύο έτη μετά ήταν ισότιμη της προ-
θεραπευτικής περιόδου στη ΣΣ και στο ισχίο και 
χαμηλότερη στην κερκίδα (Bone HG et al, 2011). 
Ο δείκτης οστικής απορρόφησης αυξήθηκε και κο-
ρυφώθηκε 6 μήνες μετά τη διακοπή, αγγίζοντας τις 
προ θεραπευτικές τιμές. Υπάρχει στατιστικά σημα-
ντική συσχέτιση των δεικτών οστικής απορρόφη-

σης πριν την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής και 
δύο χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι δυ-
νητικές επιπτώσεις του καταγματικού κινδύνου με-
λετήθηκαν σε 797 ασθενείς στη μελέτη FREEDOM, 
οι οποίοι διέκοψαν τη θεραπεία μετά τη χορήγηση 
δύο έως πέντε δόσεων δενοσουμάμπης ή εικονι-
κού φαρμάκου. Παρακολουθήθηκαν κατά 0,8 έτη 
ανά άτομο, 42% των ατόμων της ομάδας του εικο-
νικού φαρμάκου και 28% των ατόμων της ομάδας 
που είχε λάβει δενοσουμάμπη έλαβαν κάποια άλλη 
αντιοστεοπορωτική αγωγή κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης. Δεν υπήρξε καμία διαφορά με-
ταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά τη συχνότητα 
των καταγμάτων στη διάρκεια της περιόδου εκτός 
θεραπείας (Brown JP et al, 2012).Τα δεδομένα 
έχουν παρθεί από έναν πληθυσμό με τιμές T-score 
κατά μέσο όρο -2,8 και -2,1SD στην ΟΜΣΣ και στο 
ισχίο αντίστοιχα και μόνο 26% των ασθενών είχε 
στο ιστορικό προηγούμενα σπονδυλικά κατάγματα, 
δηλαδή τα δεδομένα δεν αναφέρονται σε πληθυ-
σμό υψηλού καταγματικού κινδύνου (Brown JP et 
al, 2012).

Η μακροχρόνια οστική επιμετάλλωση είναι μια 
γνωστή φαρμακολογική ιδιότητα των διφωσφονι-
κών αν και δεν είναι ίδια για όλα τα είδη τους. Ακό-
μη και μετά τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής 
με διφωσφονικά οι ασθενείς είναι εκτεθειμένοι σε 
αυτά. Ο μελλοντικός καταγματικός κίνδυνος μετά 
τη διακοπή της ριζεδρονάτης έχει αξιολογηθεί 
μετά από τριετή θεραπεία. Αρχικά 1628 ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν για λήψη εικονικού φαρμάκου 
ή ριζεδρονάτης 5mg ημερησίως και 759 τέθηκαν 
σε μελέτη παρακολούθησης για ένα χρόνο μετά τη 
διακοπή της θεραπείας (Watts NB et al, 2008). Ο 
σχετικός κίνδυνος σπονδυλικών καταγμάτων μει-
ώθηκε στο 46% στην πρώην ομάδα ριζεδρονάτης 
σε σύγκριση με την πρώην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου. Σε αντίθεση υπήρξε μια μείωση 0,8% 
στην οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ και 1,23% στην 
οστική πυκνότητα του αυχένα του μηριαίου στην 
πρώην ομάδα της ριζεδρονάτης. Το αμινοτελικό 
τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι στα ούρα 
(ΝΤΧ) σαν δείκτης οστικής απορρόφησης ήταν δια-
θέσιμο στο τέλος της παρακολούθησης ένα χρόνο 
μετά τη διακοπή της θεραπείας στην πρώην ομάδα 
της ριζεδρονάτης; Αυξήθηκε από 30 σε 51 nmol 
BCE/nmol κρεατινίνης

Τα δεδομένα αυτά καταλήγουν σε μια διαφορά 
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μεταξύ των βραχυπρόθεσμων αλλαγών των βιοχη-
μικών δεικτών οστικής εναλλαγής και του κινδύ-
νου σπονδυλικών καταγμάτων. Αυτό περιορίζει τη 
χρήση των βιοχημικών δεικτών οστικής εναλλαγής 
στην κλινική πράξη για την πρόβλεψη του κινδύνου 
σπονδυλικών καταγμάτων ένα χρόνο μετά τη δια-
κοπή της θεραπείας με ριζεδρονάτη. Το εάν ή όχι 
οι αλλαγές των δεικτών οστικής εναλλαγής μπορεί 
να βοηθήσουν στη λήψη της απόφασης για επανέ-
ναρξη θεραπευτικής αγωγής είναι άγνωστο.

Στη μελέτη FLEX (Black DM et al, 2006) οι ασθε-
νείς της ομάδας του εικονικού φαρμάκου εμφάνι-
σαν 1,5% αύξηση της οστικής πυκνότητας στην 
ΟΜΣΣ και 3,38% μείωση της οστικής πυκνότητας 
στο ισχίο μετά από πενταετή λήψη. Οι βιοχημικοί 
δείκτες οστικής εναλλαγής προσδιορίστηκαν στην 
υποομάδα των 87 ασθενών και ο πρώτος προσδιο-
ρισμός διενεργήθηκε 3 χρόνια μετά τη διακοπή της 
θεραπείας με αλενδρονάτη; παρατηρήθηκε λοιπόν 
σταδιακή αύξηση των βιοχημικών δεικτών αναδό-
μησης με τιμές 50 έως 60% υψηλότερες σε σχέση 
με εκείνους που παρέμειναν σε θεραπεία αλενδρο-
νάτης. Η μελέτη FLEX δε δίνει πληροφορίες ανα-
φορικά με τις αλλαγές των βιοχημικών δεικτών τα 
πρώτα χρόνια μετά τη διακοπή της αλενδρονάτης.

Στη μελέτη επέκτασης HORIZON (Black DM et 
al, 2012), οι ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμα-
κο μετά από 3 χρόνια ζολεδρονικού οξέος έπειτα 
από τριετή παρακολούθηση, είχαν ελαφρώς χαμη-
λότερη οστική πυκνότητα από εκείνους που συνέ-
χισαν τη θεραπεία (μια διαφορά της τάξεως του 
1,36% και 2,06% στην οστική πυκνότητα στον αυ-
χένα του μηριαίου και στην ΟΜΣΣ αντίστοιχα). Στο 
έκτο έτος δεν υπήρχε πλέον καμία διαφορά των 
δεικτών οστικής αναδόμησης μεταξύ της ομάδας 
συνεχούς χορήγησης και εικονικού φαρμάκου. 

Μετα-αναλύσεις έχουν διεξαχθεί για να προσ-
διορίσουν τους καθοριστικούς παράγοντες των 
μακροπρόθεσμων αντικαταγματικών αποτελε-
σμάτων. Τα δεδομένα είναι περιορισμένα από με-
θοδολογικές πρακτικές αποκλείοντας οριστικά 
συμπεράσματα στο αντικαταγματικό αποτέλεσμα. 
Τα δεδομένα αυτά υπονοούν ότι οι μετρήσεις της 
οστικής πυκνότητας στον αυχένα του μηριαίου 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επιλογή ασθε-
νών για παρατεταμένη θεραπεία. Σε γυναίκες της 
μελέτης FLEX χωρίς αρχικό σπονδυλικό κάταγ-
μα, η συνέχιση της αλενδρονάτης μείωσε τα μη 

σπονδυλικά κατάγματα σε ασθενείς με Τ-score 
<-2,5SD στον αυχένα του μηριαίου. Τα αποτελέ-
σματα όμως αυτά είναι αδύνατο να αξιολογηθούν 
σε ασθενείς με προϋπάρχον σπονδυλικό κάταγμα 
(Scwartz AV et al, 2010). H προγνωστική αξία 
του Τ-score <-2,5SD στον αυχένα του μηριαίου 
επιβεβαιώθηκε στο τέλος της τριετούς χορήγη-
σης ζολεδρονικού οξέος (Cosman F et al, 2011). 
Τελικά, αποδεικνύονται σημαντικές διαφορές με-
ταξύ των φαρμακευτικών μορίων και των οστικών 
μεταβολών που προκαλούν, μετά από διακοπή της 
αγωγής. Ασθενείς με λήψη διφωσφονικών χωρίς 
οστεοπόρωση του ισχίου μετά από τριετή ή πεντα-
ετή θεραπεία, δε θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
σε ένα διάλειμμα θεραπείας (drug holiday). Τα 
πλεονεκτήματα όμως δεν είναι μόνιμα και το «drug 
holiday” είναι συνήθως προσωρινό.

4. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ; 

Μια σειρά από παρενέργειες αντιοστεοπορωτι-
κών θεραπειών έχουν περιγραφεί με πιο γνωστές 
τις γαστρεντερικές διαταραχές των διφωσφονικών 
που λαμβάνονται από του στόματος, τη νεφροτο-
ξικότητα των ενδοφλέβιων διφωσφονικών και τη 
φλεβική θρόμβωση που συσχετίζεται με τη ραλο-
ξιφαίνη και το ρανελικό στρόντιο. Σημαντική είναι 
η αναφορά περιπτώσεων σχετικά με τις μακροπρό-
θεσμες αρνητικές εκδηλώσεις των διφωσφονικών 
που έχουν δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων ετών. Μολονότι ο κίνδυνος αυτός είναι 
πολύ χαμηλός η ανησυχία παραμένει υψηλή. Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με την αποτυχία να διακρίνουν 
τον αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων που σχετίζονται 
με την οστεοπόρωση (Siris EE et al, 2011). Αυτή 
η ασυμφωνία οδηγεί σε δυσκολίες στην καθημερι-
νή πρακτική, καθώς επιδρά στη συμμόρφωση και 
καθιστά αναγκαία την προσεκτική ενημέρωση των 
ασθενών.

Δύο μελέτες του 2010 (UK General Practice 
Research Database) έδειξαν αντιφατικά συμπερά-
σματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
του οισοφάγου στα διφωσφονικά από του στόμα-
τος. Η πρώτη αναφέρεται σε μελέτη αξιολόγησης 
του κινδύνου της από του στόματος λήψης ετιδρο-
νάτης, αλενδρονάτης και ριζεδρονάτης (Green J et 
al, 2010). Η συχνότητα καρκίνου του οισοφάγου 
αυξήθηκε σε άτομα με μία ή περισσότερες συντα-
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γογραφήσεις και ήταν υψηλότερη σε θεραπεία πε-
νταετούς επέκτασης. Στη συγκεκριμένη διάρκεια 
χορήγησης, εκτιμάται ότι η συχνότητα καρκίνου 
του οισοφάγου στην ηλικία των 60-79 ετών αυ-
ξήθηκε από 1/1000 σε 2/1000. Η δεύτερη μελέτη 
αφορούσε σε χρήστες διφωσφονικών και δεν ανέ-
δειξε αύξηση κινδύνου καρκίνου του οισοφάγου ή 
του στομάχου (Cardwell CR et al, 2010). Σε μια 
ανοικτή μελέτη από τη Δανία (Abrahamsen B et al, 
2012), ασθενείς με λήψη αλενδρονάτης εμφάνι-
σαν τον ίδιο κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου και 
χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου. Άλλη 
μετά-ανάλυση επτά εργασιών (19.700 καρκίνοι οι-
σοφάγου) μελέτησε τη σχέση μεταξύ διφωσφονι-
κών και καρκίνου του οισοφάγου διαπιστώνοντας 
αύξησή του σε μακρά περίοδο χορήγησης, ιδιαίτερα 
σε λήψη ετιδρονάτης παρά αλενδρονάτης (Andrici 
J et al, 2012). Σε παράλληλη όμως μετά-ανάλυση 
διαφορετικών επτά μελετών (3.775 καρκίνοι οισο-
φάγου) δεν εμφανίζεται συσχέτιση μεταξύ καρκί-
νου και διφωσφονικών (Sun K et al, 2013). Ωστό-
σο, παρατηρήθηκε μείωση συχνότητας καρκίνου 
του παχέος εντέρου και μείωση της θνησιμότητας 
μετά τη διάγνωση του (Pazianas M et al, 2012). 
Στην ίδια βάση δεδομένων παρουσιάστηκε μείωση 
του κινδύνου θανάτου από καρκίνο του οισοφάγου 
(Pazianas M et al, 2012).

Η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου αποτελεί μια 
σοβαρή επιπλοκή σε ασθενείς με κακοήθη νοσή-
ματα των οστών που αντιμετωπίζονται με ενδο-
φλέβια διφωσφονικά. Αντίθετα, αποτελεί μια πολύ 
σπάνια περίπτωση σε οστεοπορωτικούς ασθε-
νείς. Αναφερόμενες εκτιμήσεις την υπολογίζουν 
από 0,000038% έως 4% (Sedghizadech PP et 
al, 2009). Σύμφωνα με την American Society for 
Bone and Mineral Research η αναλογία αυτή υπο-
λογίζεται από 1/10.000 έως 1/100.000 (Khosla S 
et al, 2007) ενώ το American Dental Association 
Council την εμφανίζει μικρότερη από 1/1000 
(Hellstein JW et al, 2011).Μέχρι στιγμής δεν υπάρ-
χουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο κίνδυνος οστεονέκρω-
σης της γνάθου αυξάνεται κατά τη διάρκεια λή-
ψης διφωσφονικών. Σε παρουσίαση μελέτης 2.191 
ατόμων διάρκειας θεραπείας μικρότερης των 2,5 
ετών (Lo JC et al, 2010) δεν αναφέρθηκε κανένα 
περιστατικό, σε αντίθεση με δύο περιπτώσεις κατά 
το έκτο έτος λήψης δενοσουμάμπης μεταξύ 2.343 
ασθενών (Papapoulos S et al, 2012).Η απόφαση 
διακοπής της θεραπείας πρέπει να σταθμίζεται 

ανάλογα με τον κίνδυνο της υποκείμενης νόσου 
των οστών (Hellstein JW et al, 2011).

Οι πρώτες περιπτώσεις άτυπων υποτροχαντηρί-
ων και διαφυσιακών καταγμάτων του μηριαίου σε 
ασθενείς που λάμβαναν διφωσφονικά παρουσιά-
στηκαν το 2007.Καμία όμως δεν έχει αναφερθεί σε 
κλινικές μελέτες παρατεταμένης διάρκειας λήψης 
(Black DM et al, 2006), ενώ έχουν πλέον διευκρι-
νιστεί ο ορισμός και τα διαγνωστικά τους κριτήρια 
(Shane E et al, 2012). Ο κίνδυνος καταγμάτων σε 
χρήστες διφωσφονικών παραμένει πολύ μικρός με 
συχνότητα 32 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο άτομα-
έτη σε μελέτη του University Hospital of Geneva, 
Switzerland.(Meier RPH et al, 2012). Στο National 
Swedish Patient Register,  η διαφορά κινδύνου 
άτυπων καταγμάτων μεταξύ λήψης ή μη διφω-
σφονικών ήταν 5 περιπτώσεις ανά 10.000 ασθε-
νείς-έτη. (Schilcher J et al, 2011). Μελέτες όμως 
δείχνουν ότι άτυπα κατάγματα μπορεί να συμβούν 
και σε ασθενείς χωρίς διφωσφονικά, όπως σε μια 
περίπτωση κατάγματος διάφυσης μηριαίου σε με-
λέτη επέκτασης με δενοσουμάμπη (Bone HG et al, 
2013). O US Health Maintenance Organization 
εκτιμά ότι η συχνότητα άτυπων καταγμάτων του 
μηριαίου αυξήθηκε από 2/100.000 περιπτώσεις 
ανά έτος για 2 έτη λήψης διφωσφονικών, σε 78 
/100.000 περιπτώσεις ανά έτος για οκτώ έτη λή-
ψης (Shane E et al, 2012). Σύμφωνα με μελέτη 
που διενεργήθηκε σε 39 περιπτώσεις άτυπων κα-
ταγμάτων, μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία συν-
δέεται με υψηλότερο κίνδυνο κατάγματος (Meier 
RPH et al, 2012).. Στο Healthy Bones Program, 
Kaiser Southern California, 188.814 ασθενείς 
έλαβαν διφωσφονικά περισσότερο από πέντε έτη 
με τους 142 να εμφανίζουν άτυπα κατάγματα με 
αναλογία ηλικίας-επίπτωσης 1,8/100.000/έτος σε 
λήψη λιγότερο από 2 έτη και 113,1/100.000/έτος 
σε λήψη από οκτώ έως δέκα έτη (Dell RM et al, 
2012). Σε πρόσφατη μελέτη παρατηρήθηκε ότι η 
πλειοψηφία 81 ασθενών με άτυπα κατάγματα εμ-
φάνιζε οστεοπενία αντί οστεοπόρωσης την περίο-
δο έναρξης των διφωσφονικών (Schneider JP et al, 
2012). H παρουσία των άτυπων καταγμάτων μηρι-
αίου μειώνεται μετά τη διακοπή της αγωγής από 
του στόματος με διφωσφονικά σε ποσοστό 70% 
για κάθε έτος από την τελευταία λήψη (Schilcher 
J et al, 2011).
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.

Δύο κίνδυνοι πρέπει να αποφευχθούν συζητώ-
ντας τη διάρκεια της αντιοστεοπορωτικής αγωγής: 
1) Δεν υπάρχει απόδειξη του αντικαταγματικού 
αποτελέσματος μετά την πενταετία και έτσι οι θε-
ραπείες για την οστεοπόρωση πρέπει να σταματή-
σουν». Οι υποστηρικτές της άποψης δεν εξηγούν 
πως μπορεί να διαχειριστεί κανείς άτομα με μόνιμο 
υψηλό καταγματικό κίνδυνο

Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια νόσος όπως 
η υπερλιπιδαιμία και οι θεραπείες των χρόνιων 
νοσημάτων δε σταματούν ποτέ. Γι’ αυτό οι αντι-
οστεοπορωτικές αγωγές είναι θεραπείες εφόρου 
ζωής». Αλλά σε αντίθεση με τις θεραπευτικές 
αγωγές άλλων χρόνιων νοσημάτων, οι αντιοστε-
οπορωτικές αγωγές προκαλούν αλλαγές στη μάζα 
και στη δομή του σκελετού και τα αποτελέσματα 
αυτών των αλλαγών κατά τη διάρκεια θεραπειών 
εφόρου ζωής δεν μπορούν να μελετηθούν. Γι’αυτό 
είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε χωρίς ισχυ-
ρά βιβλιογραφικά δεδομένα από μια γενική άποψη 
ρουτίνας σε μια εξατομικευμένη τοποθέτηση. Ποιες 
αντικειμενικές παράμετροι μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν για τη λήψη της κατάλληλης απόφασης; Με-
ρικές συσχετίζονται με τον ασθενή και μερικές με 
την αγωγή (Λιώσης Κ., 2015).

Παραμένει λογική η σκέψη ότι μια ηλικιωμένη 
γυναίκα με υψηλό κίνδυνο πτώσεων λόγω ορθο-
παιδικών και νευρολογικών προβλημάτων και με 
ιστορικό οστεοπορωτικού κατάγματος πρέπει να 
λάβει διαβίου αντιοστεοπορωτική θεραπεία εφό-
σον τα επανακατάγματα συμβάλλουν σημαντικά 
στη συνολική θνησιμότητα (Bliue D et al, 2013). 
Σε άλλα άτομα κατάγματα, οστική πυκνότητα και 
ηλικία που είναι οι παράμετροι που λαμβάνονται 
υπ’ όψιν για την έναρξη της αντιοστεοπορωτικής 
αγωγής, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη λήψη της 
απόφασης για τη διάρκεια αυτής. Η αποτελεσματι-
κότητα της έγκαιρης θεραπείας (Van Geel TA et al, 
2009), αξιολογείται ιδιαίτερα όταν η σχέση μεταξύ 
των αρχικών καταγμάτων και των επακόλουθων 
αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου (Schousboe 
JT et al, 2006). Αυτό εγείρει την υπόθεση ότι η 
διάρκεια της θεραπείας είναι διαφορετική σε έναν 
ασθενή με πρόσφατο κάταγμα σε σχέση με έναν 
άλλο που υπέστη κάταγμα αρκετά χρόνια πριν την 

έναρξη της αγωγής. Η οστική πυκνότητα αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα κατάγματος και τα σημε-
ρινά δεδομένα δείχνουν ότι η ανθεκτική οστεοπό-
ρωση στον αυχένα του μηριαίου, αποτελεί ένδειξη 
παράτασης θεραπείας. Όμως τα δεδομένα αυτά 
αφορούν ασθενείς ηλικίας 70-75 ετών (Cosman F 
et al, 2011) και το εάν μια επίμονη χαμηλή οστική 
πυκνότητα είναι αποδεκτή σε νεότερους ασθενείς 
είναι άγνωστο. Εάν η οστική πυκνότητα στο τέλος 
της θεραπευτικής αγωγής είναι καθοριστικός πα-
ράγοντας για παράταση της θεραπείας, μπορεί η 
οστική πυκνότητα να είναι ο αντικειμενικός στό-
χος της θεραπείας; Μια τέτοια στρατηγική εγεί-
ρει κλινικές και θεραπευτικές ανησυχίες. Πρώτον, 
θεραπεύουμε ασθενείς με κατάγματα ευθραυστό-
τητας ανεξάρτητα από το εάν το Τ-score είναι 
<-2,5SD. Ασθενείς με κάταγμα ευθραυστότητας 
και Τ-score<-2,5SD μπορεί να λάβουν μικρότερης 
διάρκειας θεραπεία, υπό την προϋπόθεση ότι η συ-
νολική εκτίμηση εμφανίζει χαμηλό κίνδυνο επανα-
κατάγματος. Για την αλενδρονάτη, τη ριζεδρονά-
τη και τη ραλοξιφαίνη, οι αλλαγές που επιφέρουν 
στην οστική πυκνότητα και στην αντικαταγματική 
δράση, δεν είναι πιστοποιημένες, με ισχυρότερες 
συσχετίσεις να παρατηρούνται στο ζολεδρονικό 
οξύ (Jacques RM et al, 2012) και στη δενοσου-
μάμπη (Austin M et al,2012). Εάν η ισχυρότερη 
συσχέτιση αντανακλά σε καλύτερη συμμόρφωση ή 
υψηλότερη δραστικότητα των φαρμάκων είναι υπό 
αμφισβήτηση. Το κλειδί της κλινικής αντιμετώπισης 
του ασθενή είναι η συσχέτιση της οστικής πυκνό-
τητας στο τέλος της πρώτης θεραπευτικής αγωγής 
που μπορεί να μετρηθεί με τη λήψη της κατάλλη-
λης απόφασης. Μεγαλύτερες αυξήσεις στην οστι-
κή πυκνότητα έχουν παρατηρηθεί με θεραπευτικές 
αγωγές με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης 
(δενοσουμάμπη- Papapoulos S et al, 2012, οδα-
νακατίμπη-Langdahl B et al, 2012). Αυτό σημαίνει 
ότι η πιθανότητα επίτευξης του στόχου της οστικής 
πυκνότητας είναι υψηλότερη με αυτές τις θεραπευ-
τικές αγωγές. Έτσι δικαιολογούνται λεπτομερείς 
πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και την 
παράταση της θεραπείας. Για κάποιους ασθενείς με 
πολύ χαμηλή οστική πυκνότητα, για τους οποίους 
ο στόχος δεν είναι εύκολα επιτεύξιμος, μια στρα-
τηγική συνδυασμένης θεραπείας ή η χρήση ενός 
αναβολικού παράγοντα (τεριπαρατίδη ή αντισκλη-
ροστίνη) που ακολουθείται από μια άλλη αντιο-
στεοκλαστική αγωγή για να διατηρηθεί το όφελος 
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μπορεί να υιοθετηθεί. Έτσι, λοιπόν η διακοπή της 
αντιοστεοπορωτικής αγωγής δεν μπορεί να είναι 
μια γενική σύσταση, γιατί υπάρχουν ισχυρές διαφο-
ροποιήσεις στην οστική αντίδραση μετά τη διακοπή 
της αγωγής. Τα διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν 
ότι ο θεραπευτικός στόχος δεν τίθεται σε κίνδυνο 
σε κάποιους ασθενείς με τη διακοπή λήψης διφω-
σφονικών, κάτι το οποίο δεν αληθεύει για την ορ-
μονική θεραπεία υποκατάστασης και είναι άγνω-
στο για άλλες θεραπευτικές αγωγές. Η απόφαση 
παράτασης της θεραπείας πρέπει να βασίζεται σε 
μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του καταγματικού 

κινδύνου. Η παρατήρηση ότι η θεραπεία με διφω-
σφονικά μπορεί να σταματήσει μετά από τρία έως 
πέντε έτη υπό την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς δεν 
είναι πλέον οστεοπορωτικοί αποτελεί μια καλή έν-
δειξη για περαιτέρω μελέτη. Ωστόσο, σε άτομα με 
επίμονα υψηλό κίνδυνο κατάγματος δεν υπάρχει 
λόγος διακοπής της θεραπείας (Whitaker M et al, 
2012, Black DM et al, 2012, Seeman E, 2009). 
Παρενέργειες υπάρχουν και θα εξακολουθούν να 
υπάρχουν, ο αριθμός όμως των περιπτώσεων που 
βλάπτεται, πρέπει να σταθμίζεται με το όφελος χο-
ρήγησης της θεραπείας.
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Περίληψη
Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια συχνή αναπηρική νοσηρή κατάσταση 

των αρθρώσεων που αφορά σε μεγάλες ομά-δες του γενικού πλη-
θυσμού που σχετίζεται με εξεσημασμένη ανικανότητα και χειροτέ-
ρευση του επιπέδου ποιότητας ζωής. Κατά την πρόοδο της οστεοαρ-
θρίτιδας, οι λειτουργικές μονάδες των αρθρώσεων που υπόκεινται 
σε υπόστροφες αλλοιώσεις αναβολικού και καταβολικού χαρακτή-
ρα αναδιαμόρφωσης που έχουν σκοπό την προσαρμογή στην τοπική 
βιολογική και βιοχημική σηματοδότηση. Οι αλλοιώσεις του χόνδρου 
και του υποχόνδριου οστού δεν αποτελούν μερικές δευτεροπαθείς 
εκδηλώσεις της ΟΑ αλλά ενεργά συστατικά της νόσου που συμβάλ-
λουν στη βαρύτητά της. Η αύξηση της αγγείωσης και ο σχηματισμός 
μικροκαταγμάτων εντός των αρθρώσεων κατά την πορεία της νόσου 
έχουν προταθεί ως διευκόλυνση της εισόδου μακρομορίων από το 
χόνδρο προς το οστούν και αντιστρόφως. Παρατηρήσεις που έγιναν 
σε πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν την άποψη ότι τόσο ο χόνδρος 
όσο και το υποχόνδριο οστούν επικοινωνούν μεταξύ τους διαμέσου 
σηματοδοτικών οδών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόσταση 
των αρθρώσεων κάτω από παθολογικές συνθήκες. Στην ανασκόπη-
ση αυτή καταβλήθηκε προσπάθεια να συγκεντρωθεί όλη η τρέχουσα 
γνώση των κυριότερων οδών σηματοδότησης που μπορεί να ελέγ-
χουν τη βιοχημική ενότητα χόνδρου-οστού στις αρθρώσεις και να 
συμμετέχουν στην επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων του χόνδρου 
και του υποχονδρίου οστού κατά τη φυσική εξέλιξη της ΟΑ. Η καλύ-
τερη κατανόηση των μηχανισμών της διακυτταρικής επικοινωνίας 
τόσο υπό φυσιολογικές όσο και υπό παθολογικές συνθήκες, είναι 
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δυνατό να συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο στοχευμένων στρατηγικών 
για την αντιμετώπιση ασθενών με ΟΑ.

Interplay between Cartilage and Subchondral 
Bone Contributing to Pathogenesis of 
Osteoarthritis

Bischiniotis I., Savvidis M.

Abstract
Osteoarthritis (OA) is a common debilitating joint disorder, 

affecting large sections of the population with significant dis-
ability and impaired quality of life. During OA, functional units of 
joints comprising cartilage and sub-chondral bone undergo un-
controlled catabolic and anabolic remodeling processes to adapt 
to local biochemical and biological signals. Changes in cartilage 
and subchondral bone are not merely secondary manifestations 
of OA but are active components of the disease, contributing to 
its severity. Increased vascularization and formation of microc-
racks in joints during OA have suggested the facilitation of mol-
ecules from cartilage to bone and vice versa. Observations from 
recent studies support the view that both cartilage and subchon-
dral bone can communicate with each other through regulation 
of signaling pathways for joint homeostasis under pathological 
conditions. In this review we have tried to summarize the current 
knowledge on the major signaling pathways that could control 
the cartilage-bone bio-chemical unit in joints and participate in 
intercellular communication between cartilage and subchondral 
bone during the process of OA. An understanding of molecular 
communication that regulates the functional behavior of chon-
dro-cytes and osteoblasts in both physiological and pathological 
conditions may lead to development of more effective strategies 
for treating OA patients.

Key words:

osteoarthritis
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(BMP);

mitogen-activated protein 
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Εισαγωγή
Η ΟΑ είναι η εκφυλιστική εκείνη κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από προϊούσα αποδόμηση του αρ-
θρικού χόνδρου, σχηματισμό οστεοφύτων και συ-
νακόλουθη στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος 
(Castaneda S et al 2012 ). Ο διαρκώς αύξων επι-
πολασμός και επίπτωση της νόσου με την πάρο-
δο της ηλικίας καθιστά την κατάσταση αυτή μεί-
ζον πρόβλημα υγείας για εκατομμύρια ανθρώπων 
(Lawrence RC et al 2008). Προσβάλλονται όλοι οι 
άνθρωποι ανεξαρτήτως φυλής και γεωγραφικής 
ζώνης προέλευσης. Μετά την ηλικία των πενήντα 
ετών η αύξηση της επίπτωσης της βαριάς ΟΑ είναι 
εκθετική (Lawrence JS et al 1966). Στις συχνότε-
ρα προσβαλλόμενες περιοχές περιλαμβάνονται οι 
μικρές αρθρώσεις των δακτύλων των χεριών, τα 
γόνατα, τα ισχία και η σπονδυλική στήλη. Τα συ-
μπτώματα συχνά συσχετίζονται με σημαντική λει-
τουργική ανεπάρκεια μαζί με σημεία φλεγμονής, 
δυσκαμψία και απώλεια της κινητικότητας (Felson 
DT et al 1990). Η αιτιολογία της ΟΑ είναι πολυπα-
ραγοντική και διακρίνονται γενετικοί και μη γενε-
τικοί παράγοντες. Στους μη γενετικούς παράγοντες 
περιλαμβάνονται το φύλο, η ηλικία, παχυσαρκία, 
καθιστικός τρόπος ζωής, τραυματισμός αρθρώσε-
ων και επάγγελμα (όπως αυτά που απαιτούν κάμψη 
των γονάτων και άρση μεγάλων βαρών) και στους 
γενετικούς περιλαμβάνονται γενετική επιβάρυνση 
ως προς την παθολογική έκφραση των γονιδίων 
των ιστών που αφορούν στον υαλοειδή χόνδρο και 
στο υποχόνδριο οστούν. Επιδημιολογικά και κλινι-
κά δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι η ΟΑ 
αποτελεί μια μηχανικώς επαγόμενη νοσηρά κατά-
σταση που επιβαρύνεται από γενετικούς ή επίκτη-
τους παράγοντες που συμβάλλουν περαιτέρω στην 
βαρύτητά της (Roos, E.M. 2005). 

Η ανατομική επιδείνωση της ΟΑ εκπροσωπείται 
από δομικές αλλοιώσεις του χόνδρου που οδηγούν 
στη στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος. Η αρ-
θρική επιφάνεια φαίνεται ότι διαδραματίζει ανα-
πόδραστο ρόλο στη μεταφορά των φορτίων δια-
μέσου της άρθρωσης και υπάρχουν ενδείξεις, ότι 
η αύξηση των κατανεμομένων φορτίων μπορεί να 
συμβάλλει στην επιτάχυνση και στην υπόθαλψη της 
προόδου της ΟΑ (Brandt KD et al 2006). Με αυτόν 
τον τρόπο η ΟΑ θεωρήθηκε αρχικώς νόσημα του 
αρθρικού χόνδρου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι η ΟΑ αποτελεί ανεπάρκεια επιπέδου οργά-

νου με συμμετοχή όχι μόνο του αρθρικού χόνδρου 
αλλά και του οστικού μυελού του υποχόνδριου 
οστού των μηνίσκων, των μυών, των συνδέσμων 
και των νεύρων (Kwan TS 2010). Εφόσον οι παρα-
τηρούμενες δομικές αλλοιώσεις του αρθρικού χόν-
δρου και του υποχονδρίου οστού σχετίζονται με 
την πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας, έχει υπάρξει μια 
μεγάλη και αύξουσα σε αριθμό σειρά μελετών που 
στόχο έχουν την ανάδειξη του ρόλου αυτών των 
στοιχείων στην πρόοδο της νόσου και στα πιθα-
νά θεραπευτικά πλεονεκτήματα από αυτό (Karsdal 
MA et al 2008, Wan R et al 2012, Ansboro S et 
al 2012, Burr, D.B 1998). Παρόλα αυτά, παραμέ-
νει ασαφές αν οι οστικές αλλοιώσεις προηγούνται 
ή έπονται αυτών του αρθρικού χόνδρου σε σχέ-
ση προς τα κλινικά συμπτώματα (Bailey, A.J et al, 
Clouet J et al 2009) και υπάρχει υποστήριξη και 
των δύο χρονικών φάσεων στην αντίστοιχη βιβλι-
ογραφία. Δίχως άλλο, αλλοιώσεις και στους δύο 
ιστούς είναι ορατές πριν αρχίσουν οι κλινικές εκ-
δηλώσεις της νόσου και μπορεί να θεωρηθούν αί-
τιο της παθολογικής κατάστασης που οδηγεί στην 
οστεοαρθρίτιδα.

Στις αρθρώσεις, η στενή σχέση μεταξύ του αρ-
θρικού χόνδρου και του υποχονδρίου οστού έχει 
οδηγήσει στην αντίληψη ότι υπάρχει μία αλληλε-
πίδραση μεταξύ των δύο περιοχών. Στην οστεοαρ-
θρίτιδα του γόνατος, τα χονδροκύτταρα μπορούν 
να αντιδρούν στην άμεση βιοχημική διαταραχή 
τροποποιώντας τη βιοσυνθετική τους δραστηριό-
τητα ή με αύξηση παραγωγής φλεγμονωδών κυτ-
τοκινών. Από την άλλη πλευρά, το υποκείμενο υπο-
χόνδριο οστούν επηρεάζεται από τις παθολογικές 
εξεργασίες αναδιαμόρφωσης που καταλήγουν σε 
σκλήρυνση. Η εμβιομηχανική αναντιστοιχία μεταξύ 
του αρθρικού χόνδρου και του υποκειμένου οστού 
εγείρει το ζήτημα της μοριακής αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των χονδροκυττάρων και των οστεοκυτ-
τάρων (οστεοβλαστών, οστεοκλαστών και οστεο-
κυττάρων) και εάν αυτή υπάρχει σε τέτοια έκταση, 
κατά την οποία μπορεί να συμβάλει στην επιδείνω-
ση της οστεοαρθρίτιδας. 

Με τον τρόπο αυτό, στην παρούσα ανασκόπη-
ση, συζητούνται οι ποικίλοι σηματοδοτικοί μηχανι-
σμοί, οι οποίοι μπορεί να επιτρέπουν αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ του αρθρικού χόνδρου και του 
υποχονδρίου οστού αλλά και με ποιο τρόπο η τρο-
ποποίηση τους κατά τη διαδρομή της παθογένει-
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ας, συμβάλει στην επιδείνωση της οστικής νόσου, 
όπως επί οστεοαρθρίτιδας.

Μια διάρθρωση αποτελεί έναν πολύπλοκο 
μηχανισμό που αποτελείται με τη σειρά του από 
ποικίλους συνδετικογενείς ιστούς που περιλαμβά-
νει αρθρικό χόνδρο αρθρικό υμένα, υποχόνδριο 
οστούν, συνδέσμους και κάποιες φορές και μηνί-
σκους (Poole, A.R et al 2001). Αδρά ο αρθρικός 
χόνδρος αποτελείται από τέσσερις ζώνες την επι-
φανειακή τη μέση την εν τω βάθει και την αποτιτα-
νωμένη (εικ. 1). Επιφανειακά ο αρθρικός χόνδρος 
συνίσταται από ένα πολύ πυκνό δίκτυο εξωκυττά-
ριων διάμεσων πρωτεϊνών, πρωτεογλυκανών, κολ-
λαγόνου αλλά και μη κολλαγονικών πρωτεϊνών 
που συμβάλλει στην καλή του ενυδάτωση. Η μέση 
στοιβάδα συνίσταται από τυχαίου προσανατολι-
σμού κολλαγόνες ίνες με μεγαλύτερα χονδροκύτ-

ταρα. Η εν τω βάθει στοιβάδα είναι διατεταγμένη 
σε κάθετες στήλες που διαχωρίζονται μεταξύ τους 
με κολλαγόνα ινίδια. Η κατώτερη στοιβάδα του 
αρθρικού χόνδρου συντίθεται από αποτιτανωμένο 
χόνδρο με μερική επιμετάλλωση και υπερτροφικά 
χονδροκύτταρα. Οι αποτιτανωμένη ζώνη διαχωρί-
ζεται από την εν τω βάθει ζώνη με ένα παχύ δεμά-
τιο από κολλαγόνα ινίδια που καθορίζει τον όχθο 
της ώσης της οστεοποίησης (Burr DB 2004). Το 
υποχόνδριο οστούν είναι η ζώνη του επιφυσια-
κού οστού που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον 
αρθρικό χόνδρο και περιλαμβάνει την πλάκα του 
υποχονδρίου οστού και το υποκείμενο δοκιδώδες 
οστούν. Η πλάκα του υποχονδρίου οστού περιλαμ-
βάνει την πλέον εν τω βάθει περιοχή του αρθρικού 
χόνδρου που είναι ο αποτιτανωμένος χόνδρος με 
μια λεπτή στοιβάδα φλοιώδους οστού (εικ. 1). 

Εικόνα 1. - Σχηματικό διάγραμμα που δείχνει την ανατομία του αρθρικού χόνδρου και του υποχόνδριου οστού σε φυσιολογι-
κές συνθήκες και επί οστεοαρθρίτιδας. Ο φυσιολογικός αρθρικός χόνδρος αποτελείται από την εφαπτομένη επιφανειακή ζώνη 
την μέση ζώνη την εν τω βάθει ζώνη και τη ζώνη του αποτιτανωμένου χόνδρου. Αυτές οι ζώνες απαρτίζονται από μικρό αριθμό 
χονδροκυττάρων παγιδευμένων στη θεμέλια ουσία που αποτελείται από κολλαγόνο. Ο αποτιτανωμένος χόνδρος διαχωρίζεται 

από την εν τω βάθει στιβάδα από μια ζώνη ώσης της οστεοποίησης και βρίσκονται σε επαφή με το υποχόνδριο οστούν. Το 
υποχόνδριο οστούν κάτω από τον αρθρικό χόνδρο οργανώνεται σε δύο στιβάδες το φλοιώδες πέταλο και το ιδίως υποχόνδριο 

οστούν. Το υποχόνδριο οστούν συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας του αμέσως υπερκείμενου αρθρικού χόνδρου. Η 
διαταραχή που επισυμβαίνει σε μια άρθρωση με οστεοαρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από τη διακοπή της συνέχειας της από κολλα-
γόνο αποτελούμενης θεμέλιας ουσίας και από πάχυνση του υποχόνδριου οστού. Η εμφάνιση σχισμών και κενών στον αρθρικό 

χόνδρο επάγει την αγγείωση του χόνδρου με αποτέλεσμα την αποκάλυψη του υποχόνδριου οστού. Τα μικροκατάγματα του 
υποχονδρίου οστού συμβάλλουν στην επανενεργοποίηση και την ευόδωση της οστεογονίας με λέπτυνση του αρθρικού χόνδρου 
και πάχυνση του υποχονδρίου οστού. Η σκλήρυνση του υποχονδρίου οστού σηματοδοτεί την οστεοαρθρίτιδα (Guilak F, 2011)
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Αλλοίωση του αρθρικού χόνδρου
Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τα χον-

δροκύτταρα του αρθρικού χόνδρου μαζί με τα κύτ-
ταρα του υποχονδρίου οστού υπόκεινται σε οξείες 
ή χρόνιες καταπονήσεις και αντιδρούν αναλόγως. 
Η εμβιομηχανική καταπόνηση είναι απαραίτητη για 
τη διατήρηση της ομοιοστασίας της άρθρωσης, 
μιας και παρατηρείται οξεία απώλεια πρωτεογλυ-
κανών σε αρθρώσεις που ακινητούν επί μακρόν ή 
υποχρησιμοποιούνται (Hunter, DJ και Felson, DT 
2006 ). 

Παρόλα αυτά, κατά τη φυσική εξέλιξη της οστε-
οαρθρίτιδας οι επανορθωτικές και αναγεννητικές 
εξεργασίες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
τους από αποδομητικούς μηχανισμούς με αποτέ-
λεσμα τη δομική βλάβη και την εμφάνιση κλινικών 
συμπτωμάτων (Guilak, F et al 2004). Η συναντί-
ληψη που δημιουργήθηκε από εργαστηριακές μελέ-
τες, ότι η μηχανική καταπόνηση που εκπροσωπείται 
από τη στατική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει την 
απώλεια πρωτεογλυκανών και βλάβη στο δίκτυο 
των κολλαγόνων ινών έχει κυριαρχήσει. Αυτά τα 
συμβάντα κατατείνουν σε ελαττωμένη βιοσύνθε-
ση πρωτεϊνών της θεμέλιας ουσίας του αρθρικού 
χόνδρου, ενώ η μηχανική συμπίεση αυξάνει τη βι-
οσυνθετική ικανότητας της θεμέλιας ουσίας (Burr, 
D.B.και Gallant M.A 2012). Επειδή η λειτουργικότητα 
του αρθρικού χόνδρου είναι η μεταφορά φορτίων, 
η μικρή περιεκτικότητά του σε ύδωρ επιτρέπει την 
πραγματοποίηση της χωρίς αστοχία (Goldring, MB 
και Goldring SR 2010). Παρόλα αυτά, ο αρθρικός 
χόνδρος δεν είναι σε θέση να αντιρροπήσει με-
γάλης έντασης διατατικές ή διατμητικές καταπο-
νήσεις κατά τα πέρατα του επί μακρόν και αυτό 
προδιαθέτει σε διαχωριστικές ή ινιδώδεις βλάβες. 
Ο αρθρικός χόνδρος επί οστεοαρθρίτιδας χαρα-
κτηρίζεται αρχικώς από απώλεια πρωτεογλυκα-
νών από την ανώτερη ζώνη ακολουθούμενη από 
αποδόμηση του από κολλαγόνες ίνες δικτύου της 
θεμέλιας ουσίας. Σε επόμενα στάδια οι αλλοιώ-
σεις της μοριακής σύνθεσης και της οργάνωσης 
της θεμέλιας ουσίας οδηγούν σε διαταραχή των 
μηχανικών ιδιοτήτων και της δομικής ακεραιότη-
τας της αρθρικής επιφάνειας και του υποκείμενου 
υαλοειδούς χόνδρου (Grimshaw, M.J και Mason, 
R.M 2000). Τα χονδροκύτταρα εκπροσωπούν το 
μοναδικό κυτταρικό είδος στον ώριμο αρθρικό 
χόνδρο. Χαρακτηρίζονται από μικρή μεταβολική 

δραστηριότητα, επιβίωση σε συνθήκες υποξείας 
και απουσία αγγειακής κυκλοφορίας (Goldring MB 
και Marcu K.B 2009). Τα χονδροκύτταρα διαθέτουν 
υποδοχείς προς αντίδραση σε μηχανική διαταραχή 
της πέριξ αυτών θεμέλιας ουσίας καθώς και εν-
δογενείς και εξωγενείς αυξητικούς παράγοντες 
κυττοκίνες και άλλους μεσολαβητές της φλεγμο-
νής (Pulai JI et al 2005). Υπάρχουν επίσης αρκετές 
ιντεγκρίνες που λειτουργούν ως υποδοχείς της φι-
μπρονεκτίνης (FN, κλάσματα κολλαγόνου τύπου 2 
(Col 2) σε φάση ενεργοποίησης που διεγείρουν την 
παραγωγή πρωτεϊνασών που αποδομούν τη θεμέ-
λια ουσία αλλά και φλεγμονώδεις κυττοκίνες και 
χυμοκίνες (Floman Y et al 1980). Η εξεσημασμένη 
φαινοτυπική τροποποίηση των χονδροκυττάρων 
από αυξημένη βιοσύνθεση φιμπρονεκτίνης κολλα-
γόνου τύπου ΙΙ και αγγρεκάνες (AGG) αμέσως μετά 
την εισβολή της νόσου υποδηλώνει ότι τα εχθρικά 
χονδροκύτταρα προσπαθούν να αποκαταστήσουν 
τη βεβλαμμένη θεμέλια ουσία. Δίχως άλλο, αυτή 
η επανορθωτική εξεργασία ταυτοχρόνως φαίνεται 
ότι αποτυγχάνει οδηγώντας έτσι σε ανεπανόρθωτη 
αποδόμηση του αρθρικού χόνδρου (Eyre, D.R et 
al 1980, Kraus, V.B et al 2011). Η αποδόμηση του 
αρθρικού χόνδρου συνήθως συνοδεύεται από αυ-
ξημένη παρουσία κάποιων σημαντικών βιοχημικών 
δεικτών κατά την εισβολή και κατά την εξέλιξη της 
οστεοαρθρίτιδας (πίνακας 1). 



34- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

Διαδοχικά κατά γραμμή από 1-9

Kraus, V.B.; Burnett, Β.; Coindreau, J.; Cottrell, S.; Eyre, D.; Gendreau, M.; Gardiner, J; Garnero, P.; Hardin, J.; Henrotin, 1. 
Y.; et al. Application of biomarkers in the development of drugs intended for the treatment of osteoarthritis. Osteoarthr. 
Cartil 2011, 19, 515-542.
Rousseau, J.; Garnero, P. Biological markers in osteoarthritis. Bone 2012, 57, 265-277.2. 
Henrotin, Y.; Chevalier, X.; Deberg, M.; Balblanc, J.C.; Richettfe, P.; Mulleman, D.; Maillet, B.; Rannou, F.; Piroth, C.; Mathieu, P.; et 3. 
al. Early decrease of serum biomarkers of type II collagen degradation (Coll2-l) and joint inflammation (Coll2-l NOj ) by 
hyaluronic acid intra-articular injections in patients with knee osteoarthritis: A research study part of the Biovisco 
study. J. Orthop. Res. 2013, 31,901-907.
Nemirovskiy, O.V.; Sunyer, T.; Aggarwal, P.; Abrams, M.; Hellio Le Graverand, M.P.; Mathews, W.R. Discovery and 4. 
development of the TV-terminal procollagen type Π (NPII) biomarker: A tool for measuring collagen type Π synthesis. Osteoarthr. Cartil. 
2008,16,1494-1500.
Lorenz, H.; Wenz, W.; Ivancic, M,; Steck, E.; Richter, W. Early and stable upregulation of collagen type Π, collagen type I and 5. 
YKL40 expression levels in cartilage during early experimental osteoarthritis occurs independent of joint location and histological 
grading. Arthritis Res. Ther. 2005, 7,R156-R165.
Matyas, J.R.; Atley, L.; lonescu, M.; Eyre, D.R.; Poole, A.R. Analysis of cartilage biomarkers in the early phases of canine experimental 6. 
osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2004,50, 543-552.
Pavelka, K.; Forejtova, S.; Olejarova, M.; Gatterova, J.; Senolt, L.; Spacek, P.; Braun, M.; Hulejova, M.; Stovickova, J.; 7. 
Pavelkova, A. Hyaluronic acid levels may have predictive value for the progression of knee osteoarthritis. Osteoarthr. Cartil 
2004,12,277-283.
Bettica, P.; Cline, G.; Hart, D.J.; Meyer, J.; Spector, T.D. Evidence for increased bone resorption in patients with progressive knee 8. 
osteoarthritis: Longitudinal results from the Chingford study. Arthritis Rheum. 2002, 46, 3178-3184.
Seibel, MJ. Biochemical markers of bone turnover. Part I: Biochemistry and variability. Clin. Biochem. Rev. 2005, 9. 
26, 97-122.



35- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

Αλλοιώσεις του υποχόνδριου οστού
Μαζί με την προοδευτική απώλεια του αρθρικού 

χόνδρου η οστεοαρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από 
σκλήρυνση του υποχονδρίου οστού με πάχυνση 
του φλοιώδους πετάλου εκτεταμένη αναδιαμόρ-
φωση των δοκίδων σχηματισμό νεόπλαστου οστού 
κατά τα οστικά χείλη (τα οστεόφυτα) και ανάπτυξη 
υποχόνδριων οστικών κύστεων (Buckland-Wright, 
C 2004, Thatnbyah, A. και Broom, N 2009). Όπως συμ-
βαίνει και με τον αρθρικό χόνδρο, μια αύξηση της 
φαινοτυπικής έκφρασης στα οστά θεωρούνται 
οι βιοχημικοί δείκτες της οστεοαρθρίτιδας (πίνα-
κας 1). Ο όρος υποχόνδριο οστούν περιλαμβάνει 
τόσο το φλοιώδες πέταλο όσο και το σπογγώδες 
οστούν. Ανατομικώς, το φλοιώδες πέταλο δεν εί-
ναι πολύ πορώδες ή αγγειοβριθές και εκπροσωπεί 
φλοιοποιημένο οστούν παρόμοιο προς εκείνο άλ-
λων σκελετικών εντοπίσεων. Αντιθέτως, το σπογ-
γώδες οστούν είναι πιο πορώδες έχει μικρότερο 
όγκο και πυκνότητα και είναι μικρή σκληρότητας 
(Brown, T.D και Vrahas, M.S., 1984). Τόσο το υπο-
χόνδριο φλοιώδες πέταλο όσο και το σπογγώδες 
οστούν δεικνύουν αξιοσημείωτη διαφορά συμπε-
ριφοράς κατά την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας 
και ως εκ τούτου οφείλουν να θεωρηθούν διαφο-
ρετικές μονάδες για την κατανόηση της οστικής 
παραμόρφωσης (Brandt, K.D et al 1991, Dedrick, 
O.K et al 1993, Burr, D.B.και Schaffler, M.B 1997). 
Κατά την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας, η οστική 
εναλλαγή του υποχόνδριου οστού εμφανίζεται ει-
κοσαπλάσια της φυσιολογικής (Bailey, A.J. et al 
2004). Έχει αναφερθεί ότι σε τμήματα υποχόνδρι-
ου οστού, που αφαιρέθηκαν από ασθενείς με οστε-
οαρθρίτιδα, εκκρίνονται υψηλά επίπεδα αλκαλικής 
φωσφατάσης (ALP), οστεοκαλσίνης, Il-6, Il-8, το 
ομόλογο του παράγοντα της προοδευτικής αγκύ-
λωσης (ANKH), του πλασμινογόνου ενεργοποιητού 
της ουροκινάσης, προσταγλανδινών και IGF-1 σε 
σχέση προς τα φυσιολογικά οστά (Bailey, A.J. et 
al 2004, Deberg, M.A et al 2008). Επιπλέον, 
οι οστεοβλάστες που προέρχονται από το υπο-
χόνδριο οστούν ασθενών με οστεοαρθρίτιδα, έχει 
καταδειχθεί ότι εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα 
αλκαλικής φωσφατάσης, ινσουλινόμορφου αυξη-
τικού παράγοντα (IGF) 1,2 και TGF-β σε σχέση με 
εκείνους του φυσιολογικού οστού (Truong, L.H et 
al 2006, Hilal, G et al 1998). Η εκκρινόμενοι αυτοί 
βιοχημικοί παράγοντες που συμβάλουν στο σχημα-
τισμό νεοπλάστου οστού υποδηλώνουν αυξημένη 

αναβολική δραστηριότητα των οστεοβλαστών του 
υποχονδρίου οστού που εκφράζεται με το σχηματι-
σμό οστεοφύτων. Παρόλα αυτά, η αυξημένη οστε-
ογενετική δραστηριότητα των οστεοβλαστών του 
υποχονδρίου οστού δε συνοδεύεται απαραίτητα 
από την ισοδύναμη επιμετάλλωση του. Υπάρχουν 
αύξουσες ενδείξεις ότι ο σχηματισμός μη επιμεταλ-
λωμένου ανώριμου νεόπλαστου οστού οδηγεί σε 
αφθονία οστεοειδών στο υποχόνδριο οστούν τόσο 
στο επίπεδο του φλοιώδους πετάλου όσο και στο 
επίπεδο του δοκιδώδους οστού που καταλήγουν 
στο αντίθετο αποτέλεσμα όσον αφορά στις μηχα-
νικές ιδιότητες (Day, J.S et al 2001). 

Αν και τόσο ο αρθρικός χόνδρος όσο και τα οστά 
προσβάλλονται κατά την προοδευτική εξέλιξη της 
οστεοαρθρίτιδας, οι ακριβείς μηχανισμοί που οδη-
γούν σε δυσκαμψία κατ’ αυτήν παραμένουν προς 
διευκρίνιση. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες με-
λέτης του παθολογικού συσχετισμού του αρθρι-
κού χόνδρου και του υποχονδρίου οστού προς τη 
κατεύθυνση μελέτης της οστεοαρθρίτιδας αλλά 
ακόμη παραμένουν πολλά ερωτηματικά. Κρίσιμες 
ερωτήσεις αφορούν στο κατά πόσο οι μεταβολές 
των ιδιοτήτων σε κάθε πλευρά μπορεί να μεταβά-
λει την φέρουσα ικανότητα της άλλης πλευράς και 
αντιστρόφως και την έκταση στην οποία οι φυσικές 
και μοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν και να συμβάλλουν στην 
εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. 

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του 
αρθρικού χόνδρου και του 
υποχονδρίου οστού

Ο στενός φυσικός συσχετισμός μεταξύ του αρ-
θρικού χόνδρου και του υποχονδρίος οστού οδήγη-
σαν στη θεωρία της βιοχημικής και μοριακής σχέ-
σης διά της περιοχής αυτής επί οστεοαρθρίτιδας. 
Καθώς τα αρθριτικά χονδροκύτταρα διαχωρίζονται 
φυσικώς από το υποκείμενο υποχόνδριο οστούν 
με την παρεμβολή αποτιτανωμένου χόνδρου (Burr, 
D.B και Radin, E.L 2003), η πιθανότητα παρακρινι-
κής ρύθμισης παραμένει αμφίβολη. Η έκταση της 
επιμετάλλωσης της θεμέλιας ουσίας στα οστά του 
ενήλικα και του χόνδρου ακόμη ελαττώνει τις ευ-
καιρίες κάθε λειτουργικής διαδραστικότητας. Πα-
ρόλα αυτά, η παρουσία αυξημένης αγκύλωσης που 
παρατηρήθηκε πρόσφατα και η δημιουργία μικρο-
καταγμάτων εντός της οστέινης θεμέλιας ουσίας, 
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υποδηλώνουν ισχυρώς, ότι μπορεί να υπάρχουν με-
σολαβητές που εκκρίνονται από τα χονδροκύτταρα 
και τα κύτταρα του υποχονδρίου οστού που αλλη-
λεπιδρούν διαδραστικά διαμέσου αυτών των κα-
ναλιών (Burr, D.B.και Radin, E.L 2003, Lajeunesse, 
D και Reboul, P 2003). Έχει παρατηρηθεί ότι προ-
ϊόντα που προέρχονται από το χόνδρο ή το υπο-
χόνδριο οστούν εκκρίνονται εντός του αρθρικού 
υλικού από το οποίο μπορούν να έχουν προσπέ-
λαση προς το οστούν ή τον χόνδρο διαμέσου αυ-
τού (Westacott, C.I et al 1997). Μελέτες επί ζώων 
υποδηλώνουν ότι θρεπτικά συστατικά από τον μυ-
ελό αυλό του οστού είναι δυνατόν αρδεύουν το 
χόνδρο διαμέσου διαύλων που συνδέουν τα δύο 
μεταξύ τους αλλά και με αιμοφόρα αγγεία (Imhof, 
H et al 1999, Malinin, T.και Ouellette, E.A 2000). 
Ακόμη και επί παρασκευασμάτων βόειου οστού το 
υποχόνδριο οστούν επηρεάζει την επιβίωση χον-
δροκυττάρων επί καλλιεργειών αυτών (Amin, A.K 
et al 2009). Ακόμη επί οστεοαρθρίτιδας ρυθμιστι-
κοί εκκριτικοί παράγοντες προερχόμενοι από τα 
χονδροκύτταρα είναι δυνατόν να διαδραματίζουν 
κάποιο ρόλο στην οστεοκλαστογένεση συμβάλλο-
ντας έτσι στην απώλεια υποχονδρίου οστού (Jiao, 
K et al 2011). Η υπερτροφία του χόνδρου κατά την 
ενδοχόνδρια οστέωση φαίνεται ότι είναι αποτέλε-
σμα σηματοδότησης που προέρχεται από ποικίλα 
κύτταρα όπως είναι οι οστεοβλάστες και τα κύτ-
ταρα του αιμοποιητικού ιστού (Johnstone, E.W et al 
2000, Moreno-Rubio, J et al 2010). Αντιθέτως, κατα-
δείχθηκε ότι στη σηματοδότηση την  προερχόμενη 
από την χονδροκύτταρα υπερτροφικού χόνδρου 
από κοτόπουλα υπάγεται η διαφοροποίηση των 
οστεοβλαστών και συνακόλουθα την εναπόθεση 
οστέινης θεμέλιας ουσίας (Nurminskaya, M et al 
2003). 

Λαμβανόμενες υπόψη όλες αυτές οι παρατηρή-
σεις, καταδεικνύεται ότι το υποχόνδριο οστούν και 
ο αρθρικός χόνδρος αποτελούν δυναμικώς φορει-
ζόμενους σχηματισμούς που: 

Είναι ικανοί να φέρουν φορτία 1. 

Είναι δυνατόν να μεταβάλουν τους μεταβο-2. 
λικούς τους ρυθμούς

Είναι δυνατόν να αντιδρούν σε καταπονήσεις 3. 
με μεταβολή των εμβιομηχανικών τους χα-
ρακτηριστικών 

Έτσι, προκειμένου να αποκτηθεί μία εικόνα πι-

θανής μοριακής ή βιοχημικής διαδραστικότητας 
κατά τη φυσική εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας ταξι-
νομούμε αυτούς τους παρακάτω παράγοντες.

Βιολογικοί παράγοντες
Ακόμη και επί μακροσκοπικής κλίμακας παρατή-

ρησης υπάρχει προφανής σύζευξη του οστού και 
του χόνδρου. Απαιτούνται όμως παραπέρα έρευ-
νες για την κατανόηση των κυτταρικών και των 
μοριακών διαδραστικών φαινομένων μεταξύ των 
οστεοβλαστών και των χονδροκυττάρων για την 
αποσαφήνιση και την ταυτοποίηση των διαφόρων 
παραγόντων που επηρεάζουν την έναρξη και την 
εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. 

Η οστεοαρθρίτιδα δεν θεωρείται τυπική ανοσο-
λογικής αιτιολογίας αρθροπάθεια, επειδή χαρακτη-
ρίζεται από την απουσία ανοσοκυττάρων στο αρ-
θρικό υγρό αλλά και συστηματικών εκδηλώσεων 
φλεγμονής. Παρόλα αυτά, σημεία και συμπτώμα-
τα φλεγμονής μαζί με αρθρικό άλγος, οίδημα και 
δυσκαμψία είναι σαφώς εμφανή κατά τη φυσική 
της εξέλιξη. Αν και υπάρχει διχογνωμία αναφορικά 
προς τον σημαντικό ρόλο της αρθρικής φλεγμο-
νής στην ΟΑ, έχει αναφερθεί υμενίτιδα, στην οποία 
εμπλέκεται διήθηση από T και B λεμφοκύτταρα 
μαζί με την υπερέκφραση προφλεγμονωδών με-
σολαβητών τόσο στη πρώιμη όσο και στην προχω-
ρημένη ΟΑ (Benito, M.J et al 2005). Οι προφλεγ-
μονώδεις μεσολαβητές που ανευρίσκονται στο 
αρθρικό υγρό είναι πιθανό να συμβάλλουν στην 
καταβολική δραστηριότητα των χονδροκυττάρων 
που οδηγούν στην αναδιαμόρφωση της εξωκυτ-
τάριας θεμέλιας ουσίας του χόνδρου (Loeser, R.F. 
2006). Εκτός τούτου, μια αύξηση της αγγείωσης 
βαθιά μέσα στη μάζα του αρθρικού χόνδρου, υπό 
την επίδραση αγγειογενετικών παραγόντων, όπως 
είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παρά-
γοντας (VEGF) στο αρθρικό υγρό, ανευρίσκεται 
επίσης επί ασθενών με ΟΑ (Brown, R.A et al 1983). 
Ενδείξεις από κλινικές και εργαστηριακές μελέτες 
έχουν με σαφήνεια καταδείξει ότι ένας αριθμός 
κυττοκινών και χυμοκινών που είναι παρούσες στο 
αρθρικό υγρό είναι ικανές στο να προκαλέσουν τα 
χονδροκύτταρα στην βιοσύνθεση μακρομορίων 
της θεμέλιας ουσίας, αλλά ταυτόχρονα συμβάλ-
λουν στην καταστροφή τους λόγω βιοσύνθεσης 
προφλεγμονωδών κυττοκινών και πρωτεασών. 
Κατά την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας, χονδροκύτ-
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ταρα φάνηκε ότι εκκρίνουν Il-1, το μετατρεπτικό 
ένζυμο της Il-1β (κασπάση -1) και τον υποδοχέα 
τύπου1 της Il-1. Η συγκέντρωση στην οποία συντί-
θεται Il-1 από τα χονδροκύτταρα είναι ικανή προς 
επαγωγή της έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών 
της θεμέλιας ουσίας (MMPs), των αγγρεκανα-
σών, της αδισιντεγκρίνης και μεταλλοπρωτεασών 
με μορφή θρομβοσπονδίνης (ADMATs) και άλλων 
καταβολικών γονιδίων σε περιοχές απορρόφησης 
της θεμέλιας ουσίας του αρθρικού χόνδρου επί 
οστεοαρθρίτιδας (22). Οι αλλοιώσεις στις αναδι-
αμορφωτικές εξεργασίες του χόνδρου οδηγούν σε 
απώλεια συστατικών της εξωκυττάριας θεμέλιας 
ουσίας και δομής επιδρώντας στον χαρακτηριστικό 
φαινότυπο των αρθρικών χονδροκυττάρων. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες τα χονδροκύτταρα διεγεί-
ρονται στην παραγωγή μορίων που συσχετίζονται 
με υπερτροφία των χονδροκυττάρων και τελική δι-
αφοροποίηση, όπως VEGF, σχετιζόμενο με νανισμό 
μεταγραφικό παράγοντα 2 (RUNX2) και MMP-13. 
Αυτά τα γεγονότα οδηγούν σε μία εκτροπή προς 
την κατεύθυνση της αυξημένης υπερτροφίας που 
συσχετίζεται με αποτιτάνωση της εξωκυττάριας 
θεμέλια εξουσίας γύρω από τα χονδροκύτταρα 
και μπορεί να προάγουν τη λέπτυνση της λείας 
αρθρικής επιφάνειας. Η έκκριση αγγειογενετικών 
παραγόντων, όπως είναι ο αγγειακός ενδοθηλια-
κός αυξητικός παράγοντας (VEGF) αυξάνουν την 
αγγείωση μέσα στις εν τω βάθει στιβάδες του 
αρθρικού χόνδρου διευκολύνοντας την μοριακή 
μεταφορά με διάχυση των μορίων διαμέσου των 
αποτιτανωμένων ιστών από και μέσα στον αστικό 
χόνδρο και το υποχόνδριο οστούν. Προσφάτως, 
χυμοκίνες, κυττοκίνες και πρωτεάσες που εκκρίνο-
νται από τα χονδροκύτταρα έχουν εμπλακεί στην 
αλλοίωση των βιοχημικών και λειτουργικών ιδιο-
τήτων των οστεοβλαστών του υποχόνδριου οστού. 
Για παράδειγμα η Il-6 σε συνδυασμό με άλλες κυ-
τοκίνες, όπως η Il-1β μπορεί να μετατρέψουν τους 
οστεοβλάστες από έναν φυσιολογικό φαινότυπο 
σε ένα σκληρυντικό φαινότυπο (Sanchez, C et al 
2005). Επιπλέον, η εξάντληση των ADMATs5 σε 
ποντίκια ελάττωσε τα αποτελέσματα της αποστα-
θεροποίησης των αρθρώσεων και προστάτεψε τον 
υπερκείμενο χόνδρο από εκφύλιση (Better, S.M 
et al 2009). Η αυξημένη έκκριση IGF-1, TFG-β και 
προσταγλανδίνης Ε2 ανευρέθηκαν σαν σε υλικό 
αποδομουμένων χόνδρων στο πρωτεϊνικό επίπεδο 
(Better, S.M et al 2007). Όλα αυτά μπορούν να 

καταστήσουν δυνατό και να ερεθίσουν την εξερ-
γασία της οστικής αναδιαμόρφωσης προκαλώντας 
έτσι μεταβολή της φυσιολογίας του υποχόνδριου 
οστού. Τα χονδροκύτταρα υπόκεινται σε καταστρο-
φή επίσης. Είναι γνωστόν ότι εκκρίνονται αυξημέ-
να επίπεδα του παράγοντος του ευνοούντος την 
οστεοκλαστογένεση, του ενεργοποιητού του συν-
δετικού στοιχείου του πυρηνικού παράγοντα κ-Β 
(RANKL). Η αυξημένη έκφραση του παράγοντος 
RANKL καταδείχθηκε ότι συνδέεται με αυξημένη 
οστική εναλλαγή του υποχονδρίου οστού στα πρώ-
ιμα στάδια της οστεοαρθρίτιδας (Upton, A.R.et al 
2012, Martinez-Calatrava, M. et al 2012). 

Εκτός από τον καθοδηγητικό ρόλο των χονδρο-
κυττάρων στο υποχόνδριο οστούν υπάρχει αύξου-
σα ένδειξη για έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων 
του υποχονδρίου οστού που εμπλέκονται τόσο 
στην ιστική αναδιαμόρφωση όσο και στην τροπο-
ποίηση του καταβολισμού του αρθρικού χόνδρου 
όπως καταδείχθηκε. Σε εργαστηριακά πειράματα 
καταδείχθηκε ότι οστεοκλάστες προερχόμενοι από 
οστεοαρθριτικό υποχόνδριο οστούν εξασθενίζουν 
τον ειδικό φαινότυπο του χόνδρου (GAG, AGG, Col 
2) σε καλλιέργειες μαζί με αρθρικά χονδροκύτ-
ταρα (Sanchez, C et al 2005). Βρέθηκε επίσης ότι 
οστεοβλάστες από υποχόνδριο οστούν ασθενών 
με οστεοαρθρίτιδα έδειξε ότι προκαλεί η αυξημένη 
καταστροφή πρωτεογλυκανών σε σχέση με φυσι-
ολογικό δείγμα (Westacott, C.I et al 1997). Η αυ-
ξημένη παραγωγή μεταλλοπρωτεασών (MMP-2) 
από οστεοκλάστες υποχόνδριου οστού προκαλούν 
καταστροφή των πρωτεογλυκανών στον χόνδρο 
(Mansell, J.Pκαι Bailey, A.J 1998). Ελάττωση του 
κλάσματος οστεοπροτεγερίνης/RANKL έχει παρα-
τηρηθεί σε πειραματικά πρότυπα οστεοαρθρίτιδας 
επί ζώων (Bellido, M et al 2010). Οι οστεοκλάστες 
αποτελούν τη μείζονα πηγή του RANKL (Boyle, W.J 
et al 2003), συμβάλλοντας έτσι στην αυξημένη 
οστεοκλαστογένεση που παρατηρήθηκε κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξης της οστεοαρθρίτιδας. Προ-
σφάτως, παρατηρήθηκε ελάττωση κατά 50% του 
score του αρθρικού χόνδρου επί εκτεταμένης ανα-
στολής της οστικής απορρόφησης εμπλέκοντας έτσι 
το ρόλο της λειτουργίας των οστεοκλαστών στην 
οστική εναλλαγή κατά την παθογένεια της οστεο-
αρθρίτιδας (Hayami, T et al 2006, Hayami, T et 
al 2004). Αν και οι οστεοκλάστες έχει αποδειχθεί 
ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδό-
μηση του χόνδρου επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας 
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(Schett, G et al 2005, Stolina, M.et al 2005), ο ρό-
λος τους στην οστεοαρθρίτιδα παραμένει ακόμα 
υπό διερεύνηση. 

Ο ηπατοκυτταρικός αυξητικός παράγοντας (HGF) 
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαδρα-
στική λειτουργία μεταξύ του χόνδρου και του υπο-
χονδρίου οστού. Αυξημένη έκφραση και παραγωγή 
ηπατοκυτταρικού αυξητικού  παράγοντα παρατηρή-
θηκε επί οστεοβλαστών υποχόνδριου ανθρώπινου  
οστού, ενώ μόνο πρωτεΐνη του HGF χωρίς mRNA, 
επί αρθρικού χόνδρου ασθενών με οστεοαρθρίτιδα 
(Hayami, T et al 2004, Blanquaert, F et al 2000, 
Guevremont, M et al 2003). Ανιχνεύεται μόνον στη 
διάμεση και στην εν τω βάθει ζώνη του αρθρικού 
χόνδρου υποδηλώνοντας έτσι ότι μόνο το υποχόν-
δριο οστούν είναι δυνατόν να τις εκκρίνει, και από 
το οποίο διαχέονται στην περιοχή του χόνδρου 
(Guevremont, M et al 2003). Ο ηπατοκυτταρικός 
αυξητικός παράγοντας που έχει ενοχοποιηθεί για 
την επαγωγή της κολλαγενάσης -3 των MMP-13 
σε ανθρώπινο αρθρικό χόνδρο ασθενών με οστεο-
αρθρίτιδα, εμφανίζεται επίσης στη διάμεση και την 
το βάθει στοιβάδα του χόνδρου (Moldovan, F et al 
1997) με παρόμοιο τρόπο όπως και ο ηπατοκυττα-
ρικός αυξητικός παράγοντας. 

Προσφάτως, έχει ανιχνευθεί θεϊϊκή σφιγγοσίνη 
1 σε αρθρικό υγρό ασθενών με οστεοαρθρίτιδα. 
Το αρθρικό υγρό αποτελεί δυνητική πηγή της θε-
ϊκής σφιγγοσίνης 1(S1S). Τα ανθρώπινα χονδρο-
κύτταρα εκφράζουν υποδοχείς της S1S στην κυτ-
ταρική τους επιφάνεια. Η θεϊϊκή σφιγγοσίνη είναι 
ένα εμπλέκεται στη ρύθμιση της κυκλοοξυγενάσης 
2 (COX-2), του VEGF, και στην έκφραση της επα-
γώγιμης συνθετάσης του μονοξειδίου του αζώτου 
(iNOS), των MMP-13, των ADAMTs-4 σε αρθρικά 
χονδροκύτταρα (Moon, M.H et al2012 , Masuko, K 
et al 2012). Η εμπλοκή του VEGF θεωρήθηκε απο-
τέλεσμα του σχηματισμού οστεοφύτων διαμέσου 
της ρύθμισης της αγγειογένεσης (Masuko, K et al 
2012). Την παρουσία έτσι, της θεϊϊκής σφιγγοσίνης 
1 στο αρθρικό υγρό μπορεί να διαμεσολαβεί την 
έκφραση των καταβολικών πρωτεασών και του 
VEGF σε χονδροκύτταρα προς προαγωγή της αγ-
γειογένεσης στο οστεοχόνδρινο όριο με αποτέλε-
σμα το σχηματισμό οστεοφύτων. 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Η διατήρηση της λειτουργικότητας της άρθρω-

σης εξαρτάται από μοριακούς ρυθμιστές της εμβι-
ομηχανικής μονάδας χόνδρου υποχονδρίου οστού. 
Η ομοιοστατική λειτουργία των αρθρώσεων εξαρ-
τάται αποφασιστικά από την ισορροπία μεταξύ ποι-
κίλων αναβολικών και καταβολικών σηματοδοτι-
κών μηχανισμών (Lories, R.J. και Luyten, F.P 2011). 
Οι σηματοδοτικοί και οι μηχανισμοί των αρθρώσε-
ων είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση σταθερού 
φαινοτύπου του αρθρικού χόνδρου και του υπο-
χονδρίου οστού, την υποστήριξη της εξωκυττάριας 
θεμέλιας ουσίας, την εξισορρόπηση των εξεργα-
σιών της οστικής αναδιαμόρφωσης, την αποκά-
θαρση από τα προϊόντα της αποδόμησης των μα-
κρομορίων και των νεκρών κυττάρων και όλες τις 
άλλες λειτουργίες και μοριακές προσαρμοστικές 
εξεργασίες για τη μεταφορά μηχανικών φορτίων. 
Έχει αναφερθεί ένας ορισμένος αριθμός σηματο-
δοτικών οδών που συνυπάρχει στις αρθρώσεις για 
τη διατήρηση της ομοιόστασης και συνακόλουθα 
της ζωής. Παρόλα αυτά μια αστάθεια σε μια κατά-
σταση ευαίσθητης ισορροπίας που αφορά σε έναν 
αριθμό αιτιών, όπως συζητήθηκε προηγουμένως, 
οδηγεί σε προοδευτική υποβάθμιση της ποιότητας 
του αρθρικού χόνδρου και πάχυνση του υποχόν-
δριου οστού συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της 
οστεοαρθρίτιδας.

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια  σύ-
νοψης ελάχιστων σηματοδοτικών μηχανισμών 
που αναφέρονται ως εμπλεκόμενοι και μία αντί-
ληψη για το ποιοι από αυτούς είναι δυνατόν να 
συμβάλουν σε θεραπευτική αξιοποίησή τους στο 
μέλλον. 

Η σηματοδότηση Wnt
Η σηματοδότηση του τύπου της οδού wnt δι-

αδραματίσει ζωτικό ρόλο στην πρώιμη φάση της 
οργανογένησης και στη διατήρηση της ομοιόστα-
σης των ιστών (Logan, C.Y. και Nusse, R 2004). Τα 
wnt συνιστούν μια μεγάλη οικογένεια πλούσιων σε 
περιεκτικότητα κυστεΐνης μορφογενετικών ουσιών. 
Έχει υπάρξει ένδειξη επί ανθρώπων και ποντικών 
ότι υπάρχει μια ομάδα τουλάχιστον 19 δομικών 
συσχετιζόμενων γλυκοπρωτεϊνών που μεταδίδουν 
τις σηματοδοτήσεις τους διαμέσου διαφόρων εν-
δοκυτταρικών διαδοχικών αντιδράσεων τύπου κα-
ταρράκτη (MacDonald, B.T et al 2009). Κλασικά τα 
wnt έχουν ταξινομηθεί ως κανονικά και μη κανο-
νικά. Έχουν οριστεί ως κανονικά με βάση την ικα-
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νότητα να αναστέλλουν την φωσφορυλίωση της 
β κατενίνης διά της SGK-3β και τη συνακόλουθη 
αποδόμησή τους (πχ WNT 1, 3a, 8), ενώ εάν δεν 
επηρεάζουν τα επίπεδα της β κατενίνης ορίζονται 
ως μη κανονικά (πχ WNT 4, 5a, 11).

Η σηματοδότηση wnt διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο κατά τη διάρκεια της σκελετικής διαμόρφω-
σης και σχετίζονται με την μεταγεννητική υγεία και 
πολλά νοσήματα (Hall, C.L et al 2006). Τελευταία, 
η σηματοδότηση wnt έχει αναφερθεί ότι διαδραμα-
τίζει ουσιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των χόνδρων, 
των οστών και των αρθρώσεων (Lodewyckx, L. 
και Lories, R.J et al 2009). Μελέτες επί τρωκτι-
κών έχουν καταδείξει ότι η κανονική σηματοδότη-
ση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του ώριμου 
φαινοτύπου του αρθρικού χόνδρου, που χαρακτη-
ρίζεται από παρατεταμένη κυτταρική επιβίωση και 
απουσία διαφοροποίησης προς την κατεύθυνση 
της υπερτροφίας (Zhu, M et al 2009, Zhu, M.et al 
2008). Σε χειρουργικό μοντέλο προκλητής οστεο-
αρθρίτιδας σε Lrp5+ (συνυποδοχέας για κανονικά 
wnt) ποντίκια καταδείχθηκε αυξημένη κυτταρική 
απόπτωση των χονδροκυττάρων, σε σχέση με αυτή 
που τεκμηριώθηκε σε ποντίκια με συστηματική έλ-
λειψη της β-κατενίνης (Lodewyckx, L et al 2012). 
Συλλογικά, όλες αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώ-
νουν ότι η κανονική ανωτέρω σηματοδότηση δρα 
ως σηματοδότηση επιβίωσης αποτρέπουσα την 
κυτταρική απόπτωση για τα χονδροκύτταρα. Αντι-
θέτως, υπάρχουν αρκετές αναφορές που δείχνουν 
ότι ακόμα κι υπερέκφραση της wnt σηματοδότη-
σης είναι επίσης καταστροφική για τα χονδροκύτ-
ταρα, που οδηγούν σε μια κατάσταση παραπλήσια 
αυτής της οστεοαρθρίτιδας. Οι σχετιζόμενη με ελι-
κοειδή διαμόρφωση πρωτεΐνη 3 (sFRP3) γνωστή 
ως Frzb) είναι ένας ανταγωνιστής των wnt (Hoang, 
B et al 1996) και οι πολυμορφισμοί στα γονίδια 
KRZB έχουν συσχετισθεί με ΟΑ. Σε ποντίκια που 
στερούνται το γονίδιο Frzb δεν αναπτύσσεται αυ-
τόματη οστεοαρθρίτιδα αλλά είναι πιο επιρρεπή σε 
εκείνη που προκύπτει από πειραματικά πρότυπα. 
Έχουν παρατηρηθεί πιο βαριές αρθριτικές βλάβες 
σε Frzb+ ποντίκια συγκρινόμενες με την ομάδα 
ελέγχου σε πρωτόγονους τύπους (Lories, R.J et al 
2007). Υποτέθηκε ότι η ενίσχυση της wnt σηματο-
δότησης επάγεται την έκφραση των καταβολικών 
παραγόντων, όπως MMPs (μεταλλοπρωτεάσες) και 
η αγγρεκανάση συμβάλλοντας έτσι στη βλάβη του 
αρθρικού χόνδρου (Lodewyckx, et al 2012). Μαζί 

με την κανονική wnt σηματοδότηση οι μη κανο-
νικές αντιδράσεις τύπου καταρράκτη εμπλέκονται 
επίσης στη βιολογική συμπεριφορά του αρθρικού 
χόνδρου (Nalesso, G.; et al 2011). Κατά τη φάση 
της πρώιμης ανάπτυξης των μεσεγχυματικών κυτ-
τάρων προς χονδροκύτταρα απαιτείται σηματοδό-
τηση με προσομοιάζουσες με μη κανονικές wnt ση-
ματοδοτήσεις όπως είναι οι wnt5a και wnt5b (Ryu, 
J.H.; και Chun, J.S.2006, Church, V et al 2002). Η 
αναστολή με Dickkopf (DKK) 1 της κανονικής wnt 
σηματοδότησης εδείκνυε μια μη κανονική επα-
γωγή εξεργασίας από διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα 
επί CaMKII και Ca σηματοδότησης (Nalesso, G.et 
al 2011). Αυτή η μελέτη κατέδειξε ότι η wnt και 
μόνο μπορεί ταυτοχρόνως να ενεργοποιήσει τόσο 
κανονικούς όσο και μη κανονικούς μεταβολικούς 
δρόμους (μονοπάτια) προκειμένου να επιτευχθούν 
διακριτά και ανεξάρτητα αποτελέσματα και με 
παλίνδρομη ρύθμιση επί των χονδροκυττάρων. Η 
εμπλοκή τόσο των κανονικών οδών και των μη 
κανονικών καταρρακτωδών αντιδράσεων wnt ση-
ματοδότησης κατά την παραγωγική και την διαφο-
ροποιητική εξεργασία με σαφήνεια ενοχοποιεί τη 
σημασία της στην ομοιοστασία του αρθρικού χόν-
δρου. 

Εκτός από τη χονδρογένεση, η σηματοδότηση 
wnt είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη του οστού 
και τη συνακόλουθη ομοιοστασία του (Baron R et 
al 2013). Η ενίσχυση της wnt είναι ικανή να προ-
καλέσει σκλήρυνση οστού (Jenkins, Z.A et al 2009). 
Σε αρκετά πειραματικά μοντέλα όμως η wnt ση-
ματοδότηση έχει ενεργοποιηθεί είτε διαμέσου της 
απομάκρυνσης των ανταγωνιστών wnt ή υποδοχέ-
ων (Frzb+ ή Lrp5+ αντιστοίχως) ή με υπερέκφρα-
ση της β-κατενίνης και παρατηρήθηκε αυξημένος 
σχηματισμός νεοπλάστου οστού, με αποτέλεσμα 
παχύτερα και σκληρότερα οστά (Zhu, M et al 2008, 
Lodewyckx, L et al 2012, Lories, R.J et al 2007). 
Κατά την οστεοαρθρίτιδα, η εκτεταμένη αναδια-
μόρφωση του υπάρχοντος υποχονδρίου φλοιώ-
δους και δοκιδώδους οστού οδηγεί σε πάχυνση 
της υποχόνδριου τελικής οστικής πλάκας. Αν και 
η λειτουργικότητα του σκληρυντικού υποχονδρίου 
οστού δεν είναι σαφής για τη φυσική εξέλιξη της 
οστεοαρθρίτιδας, έχει υποτεθεί ότι συμβάλλει στη 
διαταραχή του χόνδρου διά της αλλαγής του τρό-
που μεταφοράς των φορτίων. Υπάρχουν ενδείξεις 
από τον αρθρικό χόνδρο καθώς και από το υποκεί-
μενο υποχόνδριο οστούν ότι η σηματοδότηση wnt 
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έχει καθοριστικό τροποποιητικό ρόλο στη διατήρη-
ση της εμβιομηχανικής μονάδας αρθρικού χόνδρου 
υποχονδρίου οστού. Αλλά το αν το υποχόνδριο 
οστούν ή ο αρθρικός χόνδρος είναι δυνατόν να 
επηρεάσει το ένα την εξέλιξη του άλλου διαμέσου 
της τροποποίησης της wnt σηματοδότησης παρα-
μένει άγνωστο. Ένας ζωτικής σημασίας μεταβολι-
κός δρόμος σηματοδότησης μεταξύ του οστού και 
του αρθρικού χόνδρου είναι εύκολος στόχος για 
τη μελέτη των πιθανών διαδραστικών φαινομένων 
και χρειάζεται κατανόηση του συμμετοχικού του 
ρόλου στη μεταβολή της ομοιόστασης χόνδρου και 
οστού επί ΟΑ. Πράγματι, απέχουμε πολύ από το 
σημείο που να μπορεί να γίνουν υποθέσεις για την 
επικοινωνία αυτή σε όρους αλλαγής της αρχιτεκτο-
νικής διαμέσου του μηχανισμού της wnt σηματο-
δότησης. 

Από τη στιγμή που η σηματοδότηση wnt εί-
ναι μια σύνθετη διαδικασία που ρυθμίζεται από 
ποικίλους συναγωνιστές και ανταγωνιστές, η λει-
τουργική αλληλεπίδραση και η αυστηρή ρύθμιση 
μπορεί να αναμένεται να ρυθμίσει την wnt σημα-
τοδότηση μεταξύ οστού και χόνδρου προκειμένου 
να επιτευχθεί η ομοιόσταση. Η παρουσία αγγείων 
και διαύλων από το υποχόνδριο οστού προς στον 
αποτιτανωμένο και μη αποτιτανωμένο χόνδρο, 
όπως παρατηρήθηκε σε ανατομικά παρασκευά-
σματα οστεοαρθριτικών ασθενών (Imhof, H et al 
1999, Lyon TJ et al 2006), περαιτέρω υποστηρί-
ζει την πιθανότητα της διάχυσης συναγωνιστών 
και ανταγωνιστών από την μια πλευρά στην άλλη. 
Ποικίλες μελέτες έχουν δείξει διαφορική έκφραση 
ενός φάσματος ανταγωνιστών και συναγωνιστών 
κατά την πρόοδο της ΟΑ. Η αύξηση της έκφρασης 
της σκληροστίνης (SOST), της γκρεμλίνης 1 [που 
είναι ανταγωνιστές της wnt, της BMP σηματοδό-
τησης] και της DKK1 έχουν αναφερθεί σε χονδρο-
κύτταρα του αρθρικού χόνδρου ανθρώπων με ΟΑ 
(Chan, B.Y et al 2011, Leijten, J.C et al 2002). 
Κατά παρόμοιο τρόπο συνοβιακά κύτταρα, όπως 
ινοβλάστες και μακροφάγα έχουν επίσης αναφερ-
θεί σε sFRP , 3 και 4 σε ασθενείς με ΟΑ (Ijiri, K 
et al 2oo2). Η αναστολή της wnt σηματοδότησης 
από ανταγωνιστές, τόσο στον αρθρικό χόνδρο όσο 
και στο υποχόνδριο οστούν, είναι δυνατό να κατα-
λήξουν σε μεταβολές στην έκφραση των καταβο-
λικών ενζύμων από τα χονδροκύτταρα του αρθρι-
κού χόνδρου και την αναδιαμορφωτική εξεργασία 
του υποχονδρίου οστού. Προς υποστήριξη αυτής 

της υπόθεσης, η ενίσχυση της έκφρασης της DKK 
1 σε γόνατα με ανασχετικά ολιγονουκλεοτίδια ευ-
νοεί την επιβίωση των χονδροκυττάρων, προστα-
τεύει από την αποδόμηση του χόνδρου και από 
την απώλεια της οστικής μεταλλικής πυκνότητας 
του υποχονδρίου οστού (BMD) (Weng, L.H et al 
2010). Ως εκ τούτου, οι ανταγωνιστές που εκκρί-
νονται από τα κύτταρα του χόνδρου, του οστού ή 
από τα συνοβιακά κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα 
του αρθρικού υμένα, στις αρθρικές κοιλότητες, 
είναι δυνατό να συμβάλλουν στη αμοιβαία αλλη-
λεπίδραση των μορίων που τροποποιούν την wnt 
σηματοδότηση σε βάρος της φυσιολογικής σημα-
τοδότησης και σε όφελος παθολογικών καταστά-
σεων, όπως η εκφυλιστική αρθροπάθεια (εικόνα 
2). Επιπλέον υπερέκφραση των συναγωνιστών 
της wnt σηματοδότησης, όπως είναι η πρωτεΐνη 
η επάγουσα τη σηματοδότηση wnt1 (W1SP1) και 
wnt16 έχουν επίσης απομονωθεί από ανθρώπινα 
χόνδρινα έκφυτα κατά την επαγωγή μιας κάκω-
σης του αρθρικού χόνδρου και του αρθρικού υμέ-
να ανθρώπων που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα 
(Dell’accio, F. et al 2008, Blom, A.B et al 2009). 
Η έκκριση συναγωνιστών στις αρθρώσεις μπορεί 
να διεγείρει τα χονδροκύτταρα σε έκκριση αυξη-
μένων επιπέδων μεταλλοπρωτεασών (MMPs) και 
είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν προς παραγωγή 
νεοκλασικού οστίτη ιστού προς σχηματισμό οστε-
οφύτων. Μια σημαντική αύξηση των επιπέδων 
οστεοκαλσίνης (βιολογικού δείκτη της οστικής 
παραγωγής) ανιχνεύεται σε ασθενείς με οστεο-
αρθρίτιδα, πράγμα που οριοθετεί μια απόκλιση 
της οστικής αναδιαμόρφωσης σε οστεογένεση 
(Kuliwaba, J.S et al 2000). Οι παρατηρήσεις που 
έγιναν από τις παραπάνω μελέτες είναι αρκετές 
για να υποστηρίξουν την υπόθεση, ότι η φυσιο-
λογική ομοιοστασία του αρθρικού χόνδρου και 
του υποχονδρίου οστού είναι δυνατόν να επηρε-
άζονται διαμέσου της τροποποιημένης έκφρασης 
των ανταγωνιστών και των συναγωνιστών της 
wnt σηματοδότησης. Παρόλα αυτά, προς το πα-
ρόν υπάρχει αμφιβολία ακόμη για την αιτία και 
το χρονισμό της εμπλοκής του ακριβού μηχανι-
σμού δράσης αυτών των παραγόντων όσον αφο-
ρά στην τροποποίηση της wnt σηματοδότησης και 
τη μελέτη της βιολογικής συμπεριφοράς των αρ-
θρώσεων. 
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Εικόνα 2.- Σχηματικό διάγραμμα που δείχνει την πιθανή αλ-
ληλεπίδραση των ανταγωνιστών των σηματοδοτικών wnt και 

BMP οδών κατά τη φυσική εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. 

Σε απόλυτη συμφωνία με αυτές τις παρατηρή-
σεις ένας επιπρόσθετος ρόλος των wnt σηματο-
δότησε κατά την αμοιβαία αλληλεπίδραση αρθρι-
κού χόνδρου και υποχονδρίου οστού, όπως έχει 
αναφερθεί προσφάτως. Κατά τη διάρκεια του τέ-
λους της εμβρυϊκής ζωής και στις πρώτες φάσεις 
της ανάπτυξης, ο ρυθμός σχηματισμού δοκίδων 
νεοπλάστου οστού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τα επίπεδα της β-κατενίνης που εκφράζονται 
στην κατώτερη υπερτροφική ζώνη του χόνδρου 
(Golovchenko, S et al 2013). Ένα ορισμένο επίπε-
δο β-κατενίνης επί υπερτροφικών χονδροκυττά-
ρων είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση της έκφρα-
σης του RANKL προς έλεγχο της δραστηριότητας 
των οστεοκλαστών στις τελικές πλάκες του υπο-
χονδρίου οστού. Έτσι, είναι δυνατόν να αναμένεται 
ότι κατά την φυσική εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας, 
η παρατηρούμενη παραλλαγμένη δραστηριότητα 
των wnt σηματοδοτικών οδών μπορεί να επηρεά-
σει την οστεοκλαστική δραστηριότητα στις πλάκες 
του υποχόνδριου οστού οδηγώντας έτσι σε σχη-
ματισμό οστεοφύτων στα πέρατα των αρθρώσεων. 
Λαμβανομένων τούτων  υπόψη μαζί, με την ανα-
διαμόρφωση του υποχονδρίου οστού εξηγείται η  
ανώμαλη συμπεριφορά που παρατηρήθηκε στην 
περίπτωση της οστεοαρθρίτιδας. Κατά παρόμοιο 
τρόπο, η παραλλαγμένη wnt σηματοδότηση μπορεί 
να επηρεάσει χονδροβλαστικούς παράγοντες που 
είναι απαραίτητοι για την ομοιοστασία του αρθρι-
κού χόνδρου. 

Συμπερασματικά, οι wnt διαδραματίζουν κρί-
σιμους ρόλους στη βιολογική συμπεριφορά των 

χονδροκυττάρων, των οστεοβλαστών, των οστεο-
κλαστών που μαζί με την αμοιβαία αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους, οριοθετούν την wnt σηματοδότηση 
ως έναν δυνητικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
νέων θεραπευτικών αρχών. Παρόλα αυτά, η wnt 
σηματοδότηση είναι πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι εμφα-
νίζεται και με τον τρόπο αυτόν θα πρέπει να σχεδι-
αστούν προσεκτικά νέες στρατηγικές προκειμένου 
να αποτραπούν η ανεπιθύμητη ρυθμιστική τους 
ρόλοι στην παθοφυσιολογία των αρθρώσεων. 

Σηματοδότηση TGF-β/BMP
Η οικογένεια των TGF-β (tumor growth factor 

-β, παράγοντας αύξησης των όγκων - β) κυττοκι-
νών που περιλαμβάνει τόσο τους TGF-β όσο και τις 
BMP (οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες) διαδρα-
ματίζουν σημαντικούς ρόλους κατά την εμβρυική 
διάπλαση, την ομοιοστασία των ιστών του ενήλικα 
και συμμετέχουν στην παθογένεια πολλών νόσων. 
Οι BMPs αποτελούν πρωτεΐνες υψηλής σταθερό-
τητας που δεικνύουν πολλαπλή λειτουργικότητα, 
περιλαμβανομένων της ρύθμισης της εξωκυτταρί-
ου θεμέλιας ουσίας και της αναδιαμόρφωσης του 
μυοσκελετικού συστήματος. 

Η σηματοδότηση BMP ρυθμίζει την εξεργασία 
της οστικής επαγωγής και θεωρείται ουσιώδης για 
την ενδοχόνδρια οστέωση. Όντας ένα ενδιάμεσο 
στάδιο κατά το σχηματισμό οστού, η BMPs αναμέ-
νεται να εμπλέκονται σε όλες τις φάσεις της χον-
δρογένεσης (Blaney Davidson, E.N et al 2007). Οι 
BMP-2, -4 και-5 απαιτούνται για τον πολλαπλασι-
ασμό των χονδροκυττάρων και τη βιοσύνθεση της 
θεμέλιας ουσίας (Goldring, M.B et al 2006). Η 
BMP-2 έχει αποδειχθεί ότι ρυθμίζει την έκφραση 
και τη δραστηριότητα του μεταγραφικού παράγο-
ντα της περιοχής που καθορίζει το φύλο Y-box 9 
(SOX-9), απαραίτητη για τη χονδρογένεση. Κατά 
την υποχόνδρια οστέωση, οι BMPs έχει αποδειχθεί 
ότι διευκολύνουν αυτές τις εξεργασίες διαμέσου 
κανονικών Smad μορίων. Η σίγηση των Smad μο-
ρίων (Castaneda, S et al 2012, Roos, E.M. 2005, 
Karsdal, Μ.Α 2008) με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε 
χόνδρο ποντικιών είχε ως αποτέλεσμα βαριά δυ-
σχονδροπλασία (Zhao, L et al 2009). Ένας αριθ-
μός παραγόντων προσομοιαζόντων προς BMP 
όπως ο BMP 2,4-6,11 και ο αυξητικός παράγοντας 
διαφοροποίησης 5 (GDF 5). Αναφέρθηκε ότι εκκρί-
νονται τόσο από φυσιολογικούς όσο και από οστε-
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οαρθριτικούς χόνδρους (Retting KN et al 2009). 
Ο ρόλος των τοπικών εκκρινόμενων BMPs στη βι-
ολογική συμπεριφορά του αρθρικού χόνδρου δεν 
έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, αλλά υπάρχουν λίγες 
μελέτες που δείχνουν ότι οι BMP διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προστασία και την αποκατά-
σταση του χόνδρου διά της ρύθμισης της σύνθεσης 
της αγγρεκάνης και τις πρωτεογλυκάνης (Blaney 
Davidson, E.N et al 2007, Lories, R.J et al 2006). 
Τα στάδια της χονδρογένεσης ακολουθούνται από 
διαφοροποίηση και ενδοχόνδρια οστέωση. Εκτός 
από τη ρύθμιση κατά την πρώιμη φάση της χον-
δρογένεσης, οι BMPs συμμετέχουν επίσης στις δι-
άφορες φάσεις της τελικής διαφοροποίησης των 
χονδροκυττάρων (Wu, X et al 2007). Κατά τη δι-
άρκεια του σχηματισμού του αρθρικού χόνδρου, 
αποτρέπεται η τελική διαφοροποίηση των χον-
δροκυττάρων, με αποτέλεσμα τη μόνιμη παραμο-
νή τους στα πέρατα των μακρών οστών. Παρόλα 
αυτά, επί παθολογικών καταστάσεων, όπως επί 
οστεοαρθρίτιδας, τα χονδροκύτταρα του αρθρικού 
χόνδρου υπόκεινται σε φαινομενικές αλλοιώσεις 
που προσομοιάζουν προς χονδροκύτταρα τελικής 
διαφοροποίησης λόγω της κρίσης υψηλών επιπέ-
δων BMP 13 (Tchetina, EV et al 2005). Κατά τη 
διάρκεια της διαφοροποίησης οι  BMP απαιτούνται 
κατά την υπερτροφική φάση των χονδροκυττά-
ρων μαζί με την παραγωγή BMP 13. Η συμμετοχή 
των BMP στην τελική φάση της διαφοροποίησης 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι Η απώλεια των 
Smad 1,5 οδήγησε σε αποκλεισμό της τελικής δια-
φοροποίησης των χονδροκυττάρων και σε μεγάλα 
χόνδρινα ελλείμματα (Retting, KN et al 2009 ). 
Επιπλέον, η υπερέκφραση των Smad 6 η του ρυθ-
μιστικού παράγοντα 1 ή της Smad ουμπικουϊτίνης 
(Smurf 1), που αποτελεί αναστολέα των Smad 1, 
5, 8 σηματοδοτικών αντιδράσεων δίκην καταρρά-
κτη, σε ποντίκια εμφανίζει φυσιολογική παραγωγή 
κυττάρων αλλά αναστέλλεται μόνο κατά πρώιμα 
στάδια της χονδρογένεσης από παραγωγή προα-
γωγή της βιοσύνθεσής μορίων της θεμελιώδους 
ουσίας όπως είναι το Col 2 (Horiki, M et al 2004), 
αλλά μπορούν να συμμετέχουν κατά την τελική δι-
αφοροποίηση με άνοδο των επιπέδων της έκφρα-
σης MMP-13, όπως παρατηρήθηκε επί ατόμων πα-
σχόντων από οστεοαρθρίτιδα (Van der Kraan, P.M 
et al 2010). 

Οι BMPs αποτελούν δυνητικούς οστεογενε-
τικούς προαγωγούς και είναι ικανές προς ρύθμι-

ση της δραστηριότητας των οστεοβλαστών και 
των οστεοκλαστών τόσο in vitro όσο και in vivo 
(Yamaguchi, A et al 2000). Μια πρόσφατη μελέτη 
σε ποντίκια με απλοειδική ανεπάρκεια στον GDR 
5 αποδείχθηκε μειωμένη οστική πυκνότητα και δι-
αταραχή της διάταξης των κολλαγόνων ινών στα 
οστά. Έχει προταθεί ότι τα ελαττωμένα επίπεδα 
του παράγοντα BMP που προσομοιάζει σε GDF 5 
μπορεί να επηρεάζει τις ιδιότητες του υποχόνδριου 
οστού (Daans, M et al 2011). Αν και δεν υπάρχουν 
επαρκείς ενδείξεις για το ρόλο της σηματοδότη-
σης BMP στο υποχόνδριο οστούν των αρθρώσεων, 
κατά τη μελέτη της σπουδαιότητας των BMPs στις 
εξεργασίες της οστικής αναδιαμόρφωσης, η συμ-
μετοχή τους κατά την εξέλιξη της ΟΑ δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί. Έτσι, είναι προφανές ότι απαιτούνται 
περαιτέρω έρευνες για τον καθορισμό του ρόλου 
των BMPs στην οστική αναδιαμόρφωση επί ΟΑ. 

Μαζί με τις BMPs, ο TGF-β επίσης διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της άρθρωσης, 
την μεταβολική ομοιόσταση και τη δομική ακεραιό-
τητα (Blaney Davidson, E.N et al 2007). Ο TFG-β 
εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα σε φυσιολογικό 
χόνδρο ενώ απουσιάζει πλήρως επί οστεοαρθρι-
τικού χόνδρου (Blaney Davidson, E.N et al 2007). 
Λόγω του ότι ο TFG-β αποτελεί δυνητικό προαγω-
γό της βιοσύνθεσης της εξωκυττάριας θεμέλιας 
ουσίας (ECM) του αρθρικού χόνδρου, η διακοπή 
της παρουσίας του TGF-β οδηγεί σε απώλεια πρω-
τεογλυκανών και αποδόμηση του χόνδρου (Yang, 
X et al 2001). Επιπλέον, η απομάκρυνση της ενερ-
γοποίησης του ενδογενούς TGF-β καταστέλλει το 
σχηματισμό οστεοφύτων και προκαλεί πάχυνση 
του αρθρικού υμένα in vivo αλλά μεγιστοποιεί την 
εκφύλιση του χόνδρου σε πειραματική οστεοαρ-
θρίτιδα επί ποντικών (Scharstuhl, A et al 2002, 
Scharstuhl, Α et al 2003). Μαζί με τον κρίσιμο ρόλο 
στην ομοιόσταση των αρθρώσεων ο TGF-β έχει 
αποδειχθεί ότι ρυθμίζει τα οστικά οστεοκλαστικά 
κενοτόπια προς σχηματισμό νεόπλαστου δοκιδώ-
δους οστού στα μακρά οστά (Tang, Y et al 2009). 

Υπάρχει ένδειξη από σηζητημένες έρευνες ότι 
η σηματοδότηση TGF-β/BMP αποτελεί μια από τις 
προϋποθέσεις για επίτευξη φυσιολογικής ομοιό-
στασης της λειτουργικής μονάδας αρθρικού χόν-
δρου / υποχονδρίου οστού. Αυξημένη παραγωγή 
TGF-β από παθολογικό χόνδρο επί ΟΑ (Better, 
S.M et al 2007) μπορεί να επηρεάζει την ομοι-
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όσταση και των δύο στις αρθρώσεις, δείχνοντας 
προς την κατεύθυνση της πιθανότητας μιας ενδι-
άμεσης αλληλεπίδρασης, που επηρεάζει την άρ-
θρωσης σε νοσηρές συνθήκες. Μια απευθείας επί-
δραση του TGF-β από το υποχόνδριο οστούν στον 
αρθρικό χόνδρο παρατηρήθηκε, όταν η αναστολή 
της δραστηριότητας του TGF-β1 στο υποχόνδριο 
οστούν άμβλυνε της παθολογικές αλλοιώσεις 
και οδήγησε σε μικρότερη εκφύλιση του αρθρι-
κού χόνδρου σχετικά με τις ομάδες που δεν είχαν 
υποστεί την ανάλογη μεταχείριση σε διαφορετικά 
μοντέλα οστεοαρθρίτιδας επί τρωκτικών. Το υπο-
χόνδριο οστούν πειραματικής ΟΑ τρωκτικών και 
δείγματα από ανθρώπινα γόνατα με οστεοαρθρί-
τιδα έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις του TGF-β σε 
σχέση με αντίστοιχα από υγιή άτομα. Τα αυξημένα 
επίπεδα TGF-β στο υποχόνδριο οστούν παρήγα-
γαν συμπτώματα παραπλήσια με αυτά της οστε-
οαρθρίτιδας σε τρωκτικά: ασθενέστερη έκφραση 
πρωτεογλυκανών, αυξημένη πάχυνση του επασβε-
στωμένου χόνδρου, αυξημένο κλάσμα του όγκου 
της κάκωσης και μετρήσιμα αιμοφόρα αγγεία και 
αγγειογένεση στην υποχόνδρια οστέινη πλάκα 
αλλά και μεγαλύτερο αριθμό μεσεγχυματικών κυτ-
τάρων στον υποχόνδριο οστικό μυελό υποκείμενα 
σε οστεογένεση συμβάλλοντας σε de novo σχημα-
τισμό νεόπλαστου οστίτη ιστού στο επίπεδο του 
υποχονδρίου οστού. Η αναστολή της δράσης του 
TGF-β1 ελαττώνει τον αριθμό των μεσεγχυματι-
κών κυττάρων των υποκειμένων σε οστεογένεση 
,αναστολή της απώλειας πρωτεογλυκανών και άμ-
βλυνση της επασβέστωσης, όπως παρατηρήθηκε 
σε οστεοαρθρίτιδα τρωκτικών. Καθώς το υποχόν-
δριο οστούν και ο αρθρικός χόνδρος λειτουργούν 
ως ενιαία λειτουργική μονάδα των αρθρώσεων, 
η χειρουργική επαγωγή της οστεοαρθρίτιδας επί 
τρωκτικών οδήγησε σε πάχυνση της υποχόνδρι-
νης οστέινης πλάκας και συνακόλουθη εμφάνιση 
συμπτωμάτων οστεοαρθρίτιδας στο χόνδρο, υπο-
στηρίζοντας την άποψη ότι αλλοιώσεις του υπο-
χόνδριου οστού είναι πιθανό να επηρεάζουν την 
προαγωγή της ζώνης αποτιτάνωσης του χόνδρου 
στην ΟΑ (Zhen, G et al 2013). 

Μια ακόμη πιθανότητα διαδραστικής αλληλεπί-
δρασης μεταξύ του χόνδρου και του υποχόνδριου 
οστού προέρχεται από την έκκριση ποικίλων αντα-
γωνιστών, οι οποίοι μπορεί να ρυθμίσουν τη φάση 
της σηματοδότησης BMP κατά την οστεοαρθρίτιδα. 
Μια ομάδα BMPs και οι ανταγωνιστές τους ανι-

χνεύτηκαν τόσο σε φυσιολογικούς όσο και σε πα-
θολογικούς χόνδρους (Chen, A.L.; et al 2004, Van 
der Kraan, P.M et al 2010). Οι BMPs και οι ανταγω-
νιστές τους θα μπορούσαν να είναι απαραίτητοι για 
τη διαχείριση της φυσιολογικής ομοιόστασης του 
χόνδρου και του υποχονδρίου οστού. Κάτω από 
παθολογικές συνθήκες όμως μια μη εξισορροπη-
μένη ενίσχυση της έκφρασης μπορεί να ανατρέψει 
αυτή την ευαίσθητη την ισορροπία επηρεάζοντας 
και τα δύο στοιχεία οδηγώντας έτσι σε μια νοσηρή 
κατάσταση αντίστοιχη της οστεοαρθρίτιδας. Πράγ-
ματι, η ενισχυμένη έκφραση των ανταγωνιστών 
της σηματοδότησης BMP, η γκρεμλίνη, η χορδίνη 
και η φυλλοστατίνη έχουν ενοχοποιηθεί στα αν-
θρώπινα χονδροκύτταρα επί οστεοαρθρίτιδας σε 
σχέση με τα φυσιολογικά και έχει υποτεθεί ότι δια-
δραματίζουν ρυθμιστικό ρόλο κατά τη φυσική της 
εξέλιξη (Tardif, G et al 2009). Εφόσον οι BMPs 
αποτελούν κρίσιμα ρυθμιστικά μόρια της εξεργα-
σίας της οστικής αναδιαμόρφωσης, οι ανταγωνι-
στές που εκκρίνονται σε αυξημένα επίπεδα από τα 
χονδροκύτταρα θα μπορούσαν να αποτελούν εύ-
κολους στόχους προς παρέμβαση στη θεραπεία 
του υποχονδρίου οστού (εικ. 2). Παρόλα αυτά, μέ-
χρι σήμερα, δεν είναι σαφές κατά πόσον  η έκταση 
των τοπικά εκκρινόμενων BMP, και των ανταγωνι-
στών τους από χόνδρο που μπορεί να επηρεάσει τη 
δραστηριότητα των BMP, στο φυσιολογικό και στο 
οστεοαρθριτικό υποχόνδριο οστούν.

Η διαδραστική αμοιβαία αλληλεπίδραση των 
σηματοδοτικών οδών wnt και TGF-β έχουν προ-
σφάτως τύχει αναγνώρισης. Όπως συζητήθηκε 
νωρίτερα, η ενεργοποίηση της κανονικής wnt ση-
ματοδότησης μπορεί να επάγει την έκκριση της 
WISP-1 σε ανθρώπινο οστεοαρθριτικό χόνδρο 
(Blimetal 2009). Οι WSP-1 πρωτεΐνες έχει αποδει-
χθεί ότι εμφανίζουν ωστόσο, γενετικές ιδιότητες 
επί του υποκείμενου υποχονδρίου οστού και αλ-
λάζουν την τύχη του όπως παρατηρείται επί οστε-
οαρθρίτιδας. Επιπλέον οι WISP-1 μπορεί να τρο-
ποποιούν την TGF-β σηματοδότηση διαμέσου της 
αναστολής των Smad2 (Inkson, C.A et al 2008). 
Δεδομένης της σπουδαιότητας των TGF-β και wnt 
σηματοδοτήσεων στη διατήρηση της ομοιόστασης 
του χόνδρου και του υποχονδρίου οστού, η αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των TGF-β και wnt σηματοδο-
τήσεων από τις WISP-1 μπορεί να διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό των αντιδρά-
σεων του αθλητικού χόνδρου και του υποχονδρίου 
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οστού επί οστεοαρθρίτιδας. 

Έχοντας υπόψη των ανωτέρω, η διαδραστική 
αμοιβαιότητα που εξυπηρετείται από τη σηματο-
δότηση TGF-β και BMP σε αμφότερες τις κατευ-
θύνσεις μεταξύ χόνδρου και υποχονδρίου οστού 
μπορεί να παρέχουν νέες προοπτικές κατανόησης 
των παθοφυσιολογικών επεξεργασιών που συνο-
δεύουν την οστεοαρθρίτιδα. Επιπλέον, η συμβολή 
των TGF-β και BMP σηματοδοτήσεων στην πρόο-
δο της νόσου μπορεί να παρέχει ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο ανάπτυξης θεραπευτικών παρεμβάσεων 
για την αντιμετώπιση της. 

 Οι μιτογονικής ενεργοποίησης πρωτεϊνοκι-
νάσες (ΜΑΡΚ) Είναι ένα σύνολο κινασών σερίνης 
/ θρεονίνης που απαντά σε όλα τα ευκαρυωτικά 
κύτταρα και διά των οποίων μετάγεται ένα πλή-
θος σηματοδοτήσεων. Η οικογένεια (ΜΑΡΚ) απο-
τελούνται από τρεις μεγάλες κατηγορίες κινασών: 
τις εξωκυττάριες σηματοδοτικά ενεργοποιούμενες 
(ERKs), τις ενεργοποιούμενες από στρες πρωτεϊ-
νοκινάσες / c-Jun- αμινοτελικές κινάσες (JNKs) και 
τις p38 κινάσες. Οι ΜΑΡΚ διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο τόσο στη βιολογική συμπεριφορά του χόν-
δρου, όσο και του οστού. Ενεργοποίηση όλων των 
ΜΑΡΚ κινασών έχει ανιχνευθεί σε χονδροκύτταρα 
κατά τη διάρκεια της χονδρογένεσης. Ιδιαιτέρως 
οι p 38 και οι ERKs ρυθμίζουν την εξεργασία του 
σχηματισμού οξειδίων κατά τη διάρκεια της χον-
δρογένεσης με τις p 38 να είναι απαραίτητες για 
αυτήν ενώ οι ΕΡΚ την καταστέλλουν (Oh, C.D et al 
2000). Οι ΜΑΡΚ είναι πιθανό να εμπλέκονται στη 
διαμεταγωγή μηχανικής σηματοδότησης κατά τη 
φάση της ανάπτυξης του χόνδρου (Stanton, L.A et 
al 2003). Κατά τη βιολογική συμπεριφορά η οικο-
γένεια ΜΑΡΚ καταδείχθηκε ως διαδραματίζουσα 
ουσιώδεις ρόλους στη ρύθμιση της οστικής μάζας 
ασκώντας έλεγχο στη διαφοροποίηση των οστεο-
κλαστών και των οστεοβλαστών. Οι ΕΡΚ σηματο-
δοτήσεις εξυπηρετούν τόσο τις πρώιμες όσο και 
τις όψιμες εξεργασίες διαφοροποίησης των οστε-
οβλαστών διά της φωσφορυλίωσης των κρίσιμων 
μεταγραφικών παραγόντων, όπως είναι οι RUNX2, 
και ο ενεργοποιητής της μεταγραφής παράγων 4 
(ATF 4). Κατά παρόμοιο τρόπο, η σηματοδότηση 
p 38 ασκεί την επίδραση της προς προαγωγή της 
διαφοροποίησης των οστεοβλαστών διαμέσου 
της φωσφορυλίωσης του DLX5, και τουλάχιστον 
εν μέρει διά του RUNX2, ERK, p38 και JNK. Όλα 

φαίνεται να προάγουν τη διαφοροποίηση των 
οστεοκλαστών με τη ρύθμιση της ενεργοποιητικής 
πρωτεΐνης 1 (AP 1) ως κρίσιμου μεσολαβητή της 
οστεοκλαστογένεσης. Επιπλέον, Τα οστικά κύτταρα 
απαντούν στη σύνδεση της εξωκυττάριας θεμέλι-
ας ουσίας και της μηχανικής φόρτισης διαμέσου 
της ενεργοποίησης των EPK (Greenblatt, M.B et 
al 2013). Τελευταίως, η οικογένεια MAPKs έχει 
βρεθεί ότι εμπλέκεται με την παθοφυσιολογία της 
οστεοαρθρίτιδας. Η ενεργοποίηση των EPK και 
p38 αποτελεί των κρίσιμο έναυσμα για τη σημα-
τοδότηση γεγονότων που οδηγούν στην εκφύλιση 
του αρθρικού χόνδρου. Η ενεργοποίηση και των 
δύο, EPK και p38 σηματοδοτήσεων είναι ουσιώδης 
για την έκφραση των MMP και ενεργοποίηση, ενώ 
μόνο η ενεργοποίηση των EPK είναι απαραίτητη 
για τη διαμεσολαβούμενη από την αγγρεκανάση 
αποδόμηση του χόνδρου (Sondergaard, B.C et al 
2010). Η μηχανική σχετική παραμόρφωση επάγει 
τους οστεοβλάστες επίσης καταλήγει σε παραγωγή 
MMP – 13 διαμέσου της EPK ενεργοποίησης των 
οστεοβλαστών (Yang, C.M.; et al 2004). Η έναρξη 
παραγωγής MMP – 13 από τους οστεοβλάστες του 
υποχονδρίου οστού σε απάντηση σε μηχανική σχε-
τική παραμόρφωση μπορεί να υποκινεί την αποδό-
μηση του χόνδρου όπως παρατηρήθηκε κατά την 
πρόοδο της ΟΑ. Η πιθανότητα έκκρισης αποδομη-
τικών ενζύμων διαμεσολαβούμενη από MAPKs από 
το υποχόνδριο οστούν από επηρεαζόμενα χονδρο-
κύτταρα υποδηλώνει επικοινωνία μεταξύ αρθρι-
κού χόνδρου και υποχόνδριου οστού και αμοιβαία 
αλληλεπίδραση. Η συγ καλλιέργεια φυσιολογικών 
ή οστεοαρθριτικού υποχόνδριου οστού με αρθρι-
κό χόνδρο και αντίστροφα κατέστησαν σαφή μια 
αμοιβαία διαδραστικότητα μεταξύ των δύο ιστών 
διαμεσολαβούμενη από MAPKs (Yang, C.M. et al 
2004, Prasadam, L et al 2010). Τα οστεοαρθρι-
τικά αρθρικά χονδροκύτταρα διευκόλυναν τη δι-
αφοροποίηση των δεικτών οστεοβλαστών όπως 
RUNX 2, αλκαλική φωσφατάση, οστεοποντίνη και 
οστεοκαλσίνη σε φυσιολογικούς οστεοβλάστες 
ενώ τα φυσιολογικά αρθρικά χονδροκύτταρα εμ-
φανίζονται να καθυστερούν τη διαδικασία της δι-
αφοροποίησης. Οι αλλοιώσεις που επάγονται από 
οστεοαρθριτικά αρθρικά χονδροκύτταρα σε φυσιο-
λογικούς υποχόνδριους οστεοβλάστες φαίνεται ότι 
διαμεσολαβείται από EPK φωσφορυλίωση επί των 
οστεοβλαστών (Yang, C.M et al 2004). Μια άλλη 
μελέτη κατέδειξε ότι οστεοαρθριτικοί υποχόνδριοι 
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οστεοβλάστες προάγουν την υπερτροφική έκφρα-
ση του γονιδίου και την επασβέστωση της θεμέλιας 
ουσίας σε αρθρικά χονδροκύτταρα με την επαγωγή 
της δραστηριότητας της EPK σηματοδότησης και 
παραπέρα με τη ρύθμιση της δραστηριοποίησης 
της p 38 σηματοδότησης σε καλλιεργημένα μαζί 
αρθρικά χονδροκύτταρα. Αυτό το αποτέλεσμα πα-
ρατηρήθηκε τόσο σε καλλιέργεια λειοτριβημένων 
χονδροκυττάρων όσο και  καλλιέργεια οστεοβλα-
στών επί μιας στιβάδας αλλά και σε καλλιέργεια 
λειοτριβήματος χονδροκυττάρων σε θρεπτικό υλικό 
εμπλουτισμένο με οστεοαρθριτικούς υποχόνδριους 
οστεοβλάστες (Prasadam, L et al 2012). Επιπλέον, 
έμμεση συγκαλλιέργεια φυσιολογικών αρθρικών 
χονδροκυττάρων σε θρεπτικό υλικό εμπλουτισμένο 
με οστεοαρθριτικούς υποχόνδριους οστεοβλάστες 
επιδείνωνε την πρωτεολυτική δραστηριότητα και 
την αυξημένη έκφραση των ADAMTs5, ADAMTs4, 
MMP2, MMP3 και MMP9 σε φυσιολογικά αρθρικά 
χονδροκύτταρα. Κατά την καλλιέργεια φυσιολο-
γικών υποχονδρίων χονδροβλαστών σε θρεπτικό 
υλικό εμπλουτισμένο με οστεοαρθριτικά χονδρο-
κύτταρα προκλήθηκε αύξηση της έκφρασης των 
MMP-1 και MMP-2 σε φυσιολογικούς υποχόνδρι-
ους οστεοβλάστες. Η προς τα άνω ρύθμιση των 
ADAMTs και MMPs και στις δύο περιπτώσεις δι-
αμεσολαβείται από την ενεργοποίηση της EPK 
σηματοδοτικής οδού στα αντίστοιχα κύτταρα. Η 
αναστολή των EPK σηματοδοτικών οδών με τον 
αναστολέα PD98059, τόσο σε προσβεβλημένα 
αρθρικά χονδροκύτταρα όσο και σε υποχόνδριους 
οστεοβλάστες αναστρέφει την υπερέκφραση των 
ADAMTs και MMPs στα συστήματα των συγκαλ-
λιεργειών. Η έκκριση ανώμαλων ποσών ADAMTs 
και MMPs σε οστεοαρθριτικές αρθρώσεις, διαδρα-
ματίζουν σημαντικούς ρόλους στα πρώιμα στάδια 
της ανάπτυξης της ΟΑ. Τα αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης υποδεικνύουν ότι υπάρχει παραλλαγμένη 
αμφίδρομη σηματοδότηση μεταξύ των υποχονδρί-
ων οστεοβλαστών και των αρθρικών χονδροκυτ-
τάρων που επηρεάζει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά 
τόσο του χόνδρου όσο και του οστού λόγω παρα-
γωγής παθολογικών επιπέδων ADAMTs και MMPs. 
Επιπροσθέτως, άγνωστοι διαλυτοί παράγοντες 
που απεκκρίνονται από τον οστεοαρθριτικό αρθρι-
κό χόνδρο διαμεσολαβούν τις ADAMTs και MMPs, 
διαμέσου της EPK σηματοδότησης σε φυσιολογικό 
υποχόνδριο οστούν ή αρθρικό χόνδρο αντιστοίχως 
(Prasadam, L et al 2012). Χρειάζονται όμως πε-

ραιτέρω μελέτες για την ταυτοποίηση αυτών των 
διαλυτών παραγόντων για την κατανόηση της δια-
κυτταρικής επικοινωνίας μεταξύ του αρθρικού χόν-
δρου και του υποχόνδριου οστού προκειμένου να 
σχεδιαστούν νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αυ-
τές οι in vitro μελέτες με σαφήνεια εμπλέκουν τις 
MAPKs ως διαμεσολαβητές της αμοιβαίας διαδρα-
στικής επικοινωνίας του αρθρικού χόνδρου και του 
υποχόνδριου οστού, αλλά απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα για την αξιολόγηση αυτών των ευρημάτων 
σε κλινικό επίπεδο in vivo. 

Οι υποδοχείς οι ενεργοποιούμενοι από την 
πρωτεϊνάση (PAR-2) είναι μια νεοτερική οικογέ-
νεια επτά-διαμεμβρανικών G συνεζευγμένων με 
πρωτεΐνες υποδοχέων. Αντί για την ενεργοποίηση 
τους από κυκλοφορούμενους συναγωνιστές, ενερ-
γοποιούνται ενζυματικώς διά της πρωτεολυτικής 
αποδόμησης του υποδοχέα. Αυτή η πρωτεολυτική 
διάσπαση ειδικώς διαμεσολαβείται από πρωτεά-
σες της σερίνης (Hollenberg, M.D και Compton, S.J 
2002). Τόσο οι οστεοβλάστες, όσο και τα χονδρο-
κύτταρα εκφράζουν συνδεδεμένη με την κυτταρική  
μεμβράνη την PAR -2 στις κυτταρικές τους επιφά-
νειες. Ο οστεοαρθριτικός χόνδρος και το υποχόν-
δριο οστούν παράγουν σημαντικά αυξημένα επίπε-
δα PAR-2 σε σύγκριση με τα φυσιολογικά (Boileau, 
C et al 2007, Amiable, N et al 2009).

Η παρουσία των προφλεγμονωδών κυττοκινών 
Il-1β, TNFα και TGF-β είναι δυνατό να ρυθμίσουν 
προς τα άνω την έκφραση της PAR-2 σε παρα-
σκευάσματα χόνδρων. Η ενεργοποίηση της PAR-2 
ρυθμίζει προς τα άνω την έκφραση σημαντικών 
καταβολικών και προφλεγμονωδών διαμεσολαβη-
τών όπως είναι οι MMP-1, MMP-13 και η COX-2, 
που εμπλέκονται στην επιδείνωση της νόσου και το 
αποτέλεσμα διαμεσολαβείται από τη σηματοδοτική 
δραστηριότητα των ERKs και p38 σε οστεοαρθρι-
τικό χόνδρο (Boileau, C et al 2007). Παρόμοια ρυθ-
μισμένη προς τα πάνω έκφραση της PAR-2 επίσης 
παρατηρήθηκε σε υποχόνδριους οστεοβλάστες επί 
παρουσία προ- φλεγμονωδών κυττοκινών, όπως η 
Il-1, ο TNFα και ο φλεγμονώδης μεσολαβητής προ-
σταγλανδίνη E2. Η ενεργοποίηση του PAR-2 στους 
οστεοαρθριτικούς υποχόνδριους οστεοβλάστες 
διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην απορρόφηση του 
υποχονδρίου οστού με αύξηση της έκφρασης των 
MMP-1, MMP-9, RANKL και Il-6 αλλά όχι οστε-
οπροτεγερίνη ή MMP-13. Η επίδραση του PAR-2 
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διαμεσολαβείται από την ενεργοποίηση του EPK 
και JNK αλλά όχι από την p38 σηματοδότηση επί 
των οστεοβλαστών (Amiable, N et al 2009). Η προ-
στασία έναντι της βλάβης του αρθρικού χόνδρου 
και των οστικών αλλοιώσεων επί μυών αποστε-
ρημένων του παράγοντος PAR-2 στην παθολογική 
φυσιολογία σε πειραματική οστεοαρθρίτιδα, επα-
γόμενη από αποσταθεροποίηση μηνίσκου ενισχύ-
ει περαιτέρω το ρόλο της συμμετοχής του PAR-2 
στην παθοφυσιολογία της ΟΑ. Στην αναφερθείσα 
παρουσία φλεγμονωδών κυττοκινών από χόνδρο 
οστεοαρθριτικών ασθενών διαμεσολαβεί μια αμοι-
βαία αλληλεπίδραση μεταξύ του χόνδρου και του 
υποχονδρίου οστού σε όρους τροποποίησης της έκ-
φρασης του PAR-2. Η εμπλοκή του PAR-2 ως επά-
γοντος τους MAPKs κατά την επαγωγή πρόκλησης 
συμπτωμάτων που προσομοιάζουν με εκείνα της 
ΟΑ παρέχει ένα ελκυστικό στόχο για την αντιμε-
τώπισή της, καθώς ο έλεγχος της έκφρασης του 
PAR-2 μπορεί όχι μόνο να ελαττώνει τη βαρύτητα 
των συμπτωμάτων αλλά επίσης και να αναστέλλει 
την εξέλιξη της νόσου.  

Συμπεράσματα
Ο αρθρικός χόνδρος και το υποχόνδριο οστούν 

τον σχηματίζουν μια βιοσυνθετική λειτουργική 
μονάδα που είναι κατά μοναδικό τρόπο προσαρ-
μοσμένη ώστε να μεταφέρει φορτία διά των αρ-
θρώσεων. Η στενή γειτονία του χόνδρου και του 
υποχονδρίου οστού παρέχει μια ευρεία δυνατότη-
τα υπαγωγής φυσικών και λειτουργικών μεταβο-
λών διαμέσου μοριακών αλληλεπιδράσεων. Υπάρ-
χουν πρόσφατες μελέτες που αναφέρονται στην 
παρουσία αιμοφόρων αγγείων που διατρέχουν 
από το υποχόνδριο οστούν στη ζώνη του αρθρικού 
χόνδρου και τη παρουσία μικροκαταγμάτων και 
σχισμών τόσο στον αρθρικό χόνδρο όσο και στο 
υποχόνδριο οστούν  και υποστηρίζουν την άποψη 
της μεταφοράς φορτίων διαμέσου των δύο ιστών. 
Αρκετοί βιολογικοί παράγοντες και σηματοδο-
τικά μόρια που παράγονται από τους δύο ιστούς 
μπορεί να διέρχονται από τη μία ζώνη προς την 
άλλη επηρεάζοντας την ομοιόσταση των γειτονι-
κών ιστών. Οι τρέχουσες μελέτες τόσο in vivo όσο 
και in vitro παρέχουν σημαντικές ενδείξεις της 
αμοιβαίας διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ υπο-
χονδρίου οστού και χόνδρου της διάρθρωσης. Οι 
εκκρινόμενες κυττοκίνες, οι αυξητικοί παράγοντες 
και τα σηματοδοτικά μόρια σχηματίζουν ενότητες 

χόνδρου και υποχόνδριου και μπορεί να διαδραμα-
τίσουν τροποποιητικό ρόλο στη μεταβολή της πα-
θοφυσιολογίας των αρθρώσεων κατά την εξέλιξη 
της οστεοαρθρίτιδας.  Δεδομένης της σπουδαιότη-
τας των wnt, TGF-β και MAPK  σηματοδότησεων, 
τον έλεγχο της ομοιόστασης των αρθρώσεων, της 
συνακόλουθης διατήρησης και το ρόλο του στην 
αμοιβαία διαδραστικότητα μεταξύ χόνδρου και 
υποχονδρίου οστού, τις καθιστούν ενδιαφέρουσες 
συμμέτοχους για την κατανόηση των ποικίλων πα-
ραμέτρων που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή 
της φυσιολογικής ομοιόστασης των αρθρώσεων. 
Επιπλέον, η αλληλεπίδραση σηματοδοτικών οδών 
όπως είναι οι wnt, TGF-β και τόσο στο χόνδρο όσο 
και στο υποχόνδριο οστούν μπορεί να αντιπροσω-
πεύουν ένα πιο σύνθετο δείκτη αντιδράσεων από 
τον αναμενόμενο και για αυτό πρέπει να τύχει προ-
σεκτικής προσπέλασης για να καθοριστεί ο ρόλος 
του στην οστεοαρθρίτιδα. Υπάρχουν ακόμη ερω-
τηματικά για τη συμβολή και άλλων παραγόντων 
όπως οι κυττοκίνες και αυξητικοί παράγοντες που 
εκκρίνονται από τους αρθρικούς ιστούς εκτός από 
τον αρθρικό χόνδρο και το υποχόνδριο οστούν στις 
αντιδράσεις που υπάρχουν επί οστεοαρθρίτιδας. Ο 
τελικός σκοπός για τη θεραπεία της οστεοαρθρίτι-
δας θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με αναστροφή 
των αλλοιώσεων ή είναι προστασία των αρθρώσε-
ων που υφίστανται την καταστροφή. 

Η αύξουσα κατανόηση των μοριακών αλληλε-
πιδράσεων μεταξύ του αρθικού χόνδρου και του 
υποχόνδριου οστούν κατά την οστεοαρθρίτιδα θα 
ανοίξει νέες οδούς θεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, η 
τροποποίηση των σηματοδοτικών μηχανισμών που 
διαμεσολαβούν καταστροφικά αποτελέσματα στον 
αρθρικό χόνδρο και στο υποχόνδριο οστούν και 
αντιστρόφως,  υπόσχονται πολλά για το μέλλον 
της θεραπευτικής.

Συμπερασματικά, η πολυδιάστατη προσέγγιση 
των εκτεταμένων μοριακών μελετών που εστιάζο-
νται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αρθρικού χόν-
δρου και υποχόνδριου οστού μπορεί να δώσουν 
μια καινούργια προοπτική για την κατανόηση της 
παθοφυσιολογίας της οστεοαρθρίτιδας ως πολυ-
παραγοντικής νόσου και να βελτιώσουν τις υπάρ-
χουσες θεραπευτικές στρατηγικές. 



47- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

Βιβλιογραφία
Amiable, N.; Tat, S.K.; Lajeunesse, D.; Duval, 1. 
N.; Pelletier, J.P.; Martel-Pelletier, J.; Boileau, 
C. Proteinase-activated receptor (PAR)-2 
activation impacts bone resorptive proper-
ties of human osteoarthritic subchondral 
bone osteoblasts. Rone 2009, 44, 1143-
1150.

Albrecht, M. A longitudinal study of 2. 
subchondral plate and trabecular bone in 
cruciate-deficient dogs with osteoarthritis 
followed up for 54 months. Arthritis Rheum. 
1993, 36, 1460-1467.

Amin, A.K.; Huntley, J.S.; Simpson, A.H.; Hall, 3. 
A.C. Chondrocyte survival in articular carti-
lage: The influence of subchondral bone in 
a bovine model. J. Bone Joint Surg. Br. Vol. 
2009, 91, 691-699.

Ansboro, S.; Greiser, U.; Barry, F.; Murphy, M. 4. 
Strategies for improved targeting of thera-
peutic cells: Implications for tissue repair. 
Eur. Cells Mater. 2012, 23, 310-319.

Bailey, A.J.; Mansell, J.P. Do subchondral 5. 
bone changes exacerbate or precede artic-
ular cartilage destruction in osteoarthritis 
of the elderly? Gerontology 1997, 43, 296-
304.

Bailey, A.J.; Mansell, J.P.; Sims, T.J.; Banse, X. 6. 
Biochemical and mechanical properties of 
subchondral bone in osteoarthritis. Biorhe-
ology 2004, 41, 349-358.

Benito, M.J.; Veale, D.J.; FitzGerald, O.; van 7. 
den Berg, W.B.; Bresnihan, B. Synovial tis-
sue inflammation in early and late oste-
oarthritis. Ann. Rheum. Dis. 2005, 64, 1263-
1267.

Baron, R.; Kneissel, M. WNT signaling in 8. 
bone homeostasis and disease: From hu-
man mutations to treatments. Nat. Med 
2013, 79,179-192.

Bellido, M.; Lugo, L.; Roman-Bias, J.A.; 9. 
Castaneda, S.; Caeiro, J.R.; Dapia, S.; Cal-
vo, E.; Largo, R.; Herrero-Beaumont, G. 
Subchondral bone microstructural dam-
age by increased remodelling aggravates 
experimental osteoarthritis preceded by 

osteoporosis. Arthritis Res. Ther. 2010, 72, 
R152: 1-R152:11.

Better, S.M.; Glasson, S.S.; Hopkins, B.; 10. 
Clockaerts, S.; Weinans, H.; van Leeuwen, 
J.P.; van Osch, G.J. ADAMTSS”’” mice have 
less subchondral bone changes after in-
duction of osteoarthritis through surgical 
instability: Implications for a link between 
cartilage and subchondral bone changes. 
Osteoarthr. Cartil. 2009, 17, 636-645

Bettica, P.; Cline, G.; Hart, D.J.; Meyer, J.; 11. 
Spector, T.D. Evidence for increased bone 
resorption in patients with progressive 
knee osteoarthritis: Longitudinal results 
from the Chingford study. Arthritis Rheum. 
2002, 46, 3178-3184. Blanquaert, F.; Perei-
ra, R.C.; Canalis, E. Cortisol inhibits hepa-
tocyte growth factor/scatter factor ex-
pression and induces c-met transcripts in 
osteoblasts. Am. J. Physiol. Endocrinol. Me-
tab. 2000, 27S, E509-E515.

Boyle, W.J.; Simonet, W.S.; Lacey, D.L. Os-12. 
teoclast differentiation and activation. Na-
ture 2003, 423, 337-342.

Boileau, C.; Amiable, N.; Martel-Pelletier, 13. 
J.; Fahmi, H.; Duval, N.; Pelletier, J.P. Activa-
tion of proteinase-activated receptor 2 in 
human osteoarthritic cartilage pregulates 
catabolic and proinflammatory pathways 
capable of inducing ucartilage degrada-
tion: A basic science study. Arthritis Res. 
Ther. 2007, 9, R121:1 -R121:10.

Brandt, K.D.; Myers, S.L.; Burr, D.; Albrecht, 14. 
M. Osteoarthritic changes in canine articu-
lar cartilage, subchondral bone, and syn-
ovium fifty-four months after transection 
of the anterior cruciate ligament. Arthritis 
Rheum. 1991, 34, 1560-1570.

Brandt, K.D.; Radin, E.L.; Dieppe, P.A.; van 15. 
de Putte, L. Yet more evidence that Oste-
oarthritis is not a cartilage disease. Ann. 
Rheum. Dis. 2006, 65, 1261-1264. Burr, 
D.B.; Radin, E.L. Microfractures and micro-
cracks in subchondral bone: Are they rel-
evant to osteoarthrosis? Rheum. Dis. din. N. 
Am. 2003, 29,675-685

Burr, D.B. The importance of subchondral 16. 



48- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

bone in osteoarthrosis. Curr. Opin. Rheuma-
tol. 1998, 10, 256-262.

Brown, T.D.; Vrahas, M.S. The apparent elas-17. 
tic modulus of the juxtarticular subchondral 
bone of the femoral head. J. Orthop. Res. 
1984, 2, 32-38.

Brown, R.A.; Tomlinson, I.W.; Hill, C.R; Weiss, 18. 
J.B.; Phillips, P.; Kumar, S. Relationship of 
angiogenesis factor in synovia! fluid to var-
ious joint diseases. Arm. Rheum. Dis. 1983, 
42, 301-307.

Brown, H.; Pretorius, J.; Schett, G.; 19. et al. 
RANKL is a marker and mediator of local 
and systemic bone loss in two rat models 
of inflammatory arthritis. J. Bone Miner. Res. 
2005,20, 1756-1765.

Buckland-Wright, C. Subchondral bone 20. 
changes in hand and knee osteoarthritis 
detected by radiography. Osteoarthr. Cartil. 
2004,12, S10-S19.

Burr, D.B.; Schaffler, M.B. The involvement 21. 
of subchondral mineralized tissues in os-
teoarthrosis: Quantitative microscopic 
evidence. Microsc. Res. Tech. 1997, 37,343-
357.

Burr, D.B. Anatomy and physiology of the 22. 
mineralized tissues: Role in the pathogen-
esis of osteoarthrosis. Osteoarthr. Cartil. 
2004, 12, S20-S30.

Burr, D.B.; Gallant M.A. Bone remodelling in 23. 
osteoarthritis. Nat. Rev. Rheumatol. 2012, 
8, 665-673.

Blaney Davidson, E.N.; Vitters, E.L.; van Lent, 24. 
P.L.; van de Loo, F.A.; van den Berg, W.B.; 
van der Kraan, P.M. Elevated extracellular 
matrix production and degradation upon 
bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) 
stimulation point toward a role for BMP-2 
in cartilage repair and remodeling. Arthritis 
Res. Ther. 2007, 9, R102:1-R102:11.

Blaney Davidson, E.N.; van der Kraan, P.M.; 25. 
van den Berg, W.B. TGF-β and osteoarthri-
tis. Osteoarthr. Cartil. 2007, 75, 597-604.

Blom, A.B.; Brockbank, S.M.; van Lent, P.L.; 26. 
van Beuningen, H.M.; Geurts, J.; Takahashi, 
N.; van der Kraan, P.M.; van de Loo, F.A.; 

Schreurs, B.W.; Clements, K.; et al. Involve-
ment of the WNT signaling pathway in 
experimental and human osteoarthritis: 
Prominent role of WNT-induced signaling 
protein 1. Arthritis Rheum. 2009, 60, 501-
512.

Castaneda, S.; Roman-Bias, J.A.; Largo, R,; 27. 
Herrero-Beaumont, G. Subchondral bone as 
a key target for osteoarthritis treatment. 
Biochem. Pharmacol. 2012,83, 315-323.

Chan, B.Y.; Fuller, E.S.; Russell, A.K.; Smith, 28. 
S.M.; Smith, M.M.; Jackson, M.T.; Cake, M.A.; 
Read, R.A.; Bateman, J.F.; Sambrook, P.N.; et 
al. Increased chondrocyte sclerostin may 
protect against cartilage degradation in 
osteoarthritis. Osteoarthr. Cartil. 2011, 79, 
874-885.

Chen, A.L.; Fang, C.; Liu, C.; Leslie, M.P.; 29. 
Chang, E.; Di Cesare, P.E. Expression of 
bone morphogenetic proteins, receptors, 
and tissue inhibitors in human fetal, adult, 
and osteoarthritic articular cartilage. J. Or-
thop. Res. 2004, 22, 1188-1192.

Church, V.; Nohno, T.; Linker, C.; Marcelle, 30. 
C.; Francis-West, P. WNT regulation of 
chondrocyte differentiation. J. CellSci. 2002, 
775, 4809-4818.

Clouet, J.; Vinatier, C.; Merceron, C.; Pot-31. 
vaucel, M.; Maugars, Y ; Weiss, P.; Grimandi, 
G; Guicheux, J. From osteoarthritis treat-
ments to future regenerative therapies for 
cartilage. Drug Discov. Today 2009, 14,913-
925. 

Daans, M.; Luyten, F.P.; Lories, R.J. GDF5 de-32. 
ficiency in mice is associated with instabil-
ity-driven joint damage, gait and subchon-
dral bone changes. Ann. Rheum. Dis. 2011, 
70, 208-213.

Day, J.S.; Ding, M; van der Linden, J.C.; Hvid, 33. 
I.; Sumner, D.R.; Weinans, H. A decreased 
subchondral trabecular bone tissue elastic 
modulus is associated with pre-arthritic 
cartilage damage. J. Orthop. Res. 2001, 19, 
914-918.

Dedrick, O.K.; Goldstein, S.A.; Brandt, K.D.; 34. 
O’Connor, B.L.; Goulet, R.W.; 



49- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

Sanchez, C.; Deberg, M.A.; Bellahcene, A.; 35. 
Castronovo, V.; Msika, P.; Delcour, J.P.; Cri-
elaard, J.M.; Henrotin, Y.E. Phenotypic char-
acterization of osteoblasts from the scle-
rotic zones of osteoarthritic subchondral 
bone. Arthritis Rheum. 2008, 58,442—455.

Dell’accio, F.; de Bari, C.; Eltawil, N.M.; Van-36. 
hummelen, P.; Pitzalis, C. Identification of 
the molecular response of articular car-
tilage to injury, by microarray screening: 
WNT-16 expression and signaling after in-
jury and in osteoarthritis. Arthritis Rheum. 
2008,58,1410-1421.

Eyre, D.R.; McDevitt, C.A.; Billingham, λΙΕ.; 37. 
Muir, H. Biosynthesis of collagen and oth-
er matrix proteins by articular cartilage in 
experimental osteoarthrosis. Biochem. J. 
1980,188, 823-837.

Felson, D.T.; Anderson, J.J.; Meenan, R.F. The 38. 
comparative efficacy and toxicity of sec-
ond-line drugs in rheumatoid arthritis. Re-
sults of two metaanalyses. Arthritis Rheum. 
1990, 33, 1449-1461. 

Floman, Y.; Eyre, D.R.; Glimcher, MX Induc-39. 
tion of osteoarthrosis in the rabbit knee 
joint: Biochemical studies on the articular 
cartilage. Clin. Orthop. Relat. Res. 1980,147, 
278-286.

Frassica, F.J.; Chang, W.; Yao, J.; 40. et al. Inhi-
bition of TGF-β signalling in mesenchymal 
stem cells of subchondral bone attenuates 
osteoarthritis. Nat. Med. 2013, 79, 704-
712.

Goldring, M.B.; Tsuchimochi, K.; Ijiri, K. The 41. 
control of chondrogenesis. J. Cell. Biochem. 
2006, 97, 33-44.

Goldring, M.B.; Goldring, S.R. Articular car-42. 
tilage and subchondral bone in the patho-
genesis of osteoarthritis. Ami. N. Y. Acad. 
Sci. 2010, 7792, 230-237.

Goldring, M.B.; Marcu, K.B. Cartilage home-43. 
ostasis in health and rheumatic diseases. 
Arthritis Res. Ther. 2009, 11, 224.

Golovchenko, S.; Hattori, T.; Hartmann, C.; 44. 
Gebhardt, M.; Gebhard, S.; Hess, A.; Pausch, 
F.; Schlund, B.; von der Mark, K. Deletion of 

beta catenin in hypertrophic growth plate 
chondrocytes impairs trabecular bone for-
mation. Bone 2013, 55, 102-112. 

Greenblatt, M.B.; Shim, J.H.; Glimcher, L.H. 45. 
Mitogen-activated protein kinase path-
ways in osteoblasts. Annu. Rev. Cell Dev. 
Biol 2013, doi: 10.1146/annurev-cellbio-
101512-122347.

Grimshaw, M.J.; Mason, R.M. Bovine articu-46. 
lar chondrocyte function in vitro depends 
upon oxygen tension. Osteoarthr. Cartil. 
2000, 8, 386-392.

Guilak, F. Biomechanical factors in oste-47. 
oarthritis. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 
2011, 25, 815-823.

Guilak, F,; Fermor, B.; Keefe, F.J.; Kraus, 48. 
V.B.; Olson, S.A.; Pisetsky, D S.; Setton, L.A.; 
Weinberg, J.B. The role of biomechanics and 
inflammation in cartilage injury and repair. 
Clin. Orthop. Relat. Res. 2004, 423, 17-26.

Guevremont, M.; Martel-Pelletier, J.; Mas-49. 
sicotte, F.; Tardif, G.; Pelletier, J.P.; Ranger, 
P.; Lajeunesse, D.; Reboul, P. Human adult 
chondrocytes express hepatocyte growth 
factor (HGF) isoforms but not HgF: Poten-
tial implication of osteoblasts on the pres-
ence of HGF in cartilage. J. Bone Miner. Res. 
2003,18, 1073-1081.

Hall, C.L.; Kang, S.; MacDougald, O.A.; Kel-50. 
ler, E.T. Role of WNTs in prostate cancer 
bone metastases. J. Cell. Biochem. 2006, 97, 
661-672.

Hayami, T.; Pickarski, M.; Zhuo, Y.; Wesolo-51. 
wski, G.A.; Rodan, G.A.; Duong le, T. Char-
acterization of articular cartilage and 
subchondral bone changes in the rat an-
terior cruciate ligament transection and 
meniscectomized models of osteoarthritis. 
Bone 2006, 38, 234-243.

Hayami, T.; Pickarski, M.; Wesolowski, G.A.; 52. 
McLane, J.; Bone, A.; Destefano, J.; Rodan, 
G.A.; Duong le, T. The role of subchondral 
bone remodeling in osteoarthritis: Reduc-
tion of cartilage degeneration and preven-
tion of osteophyte formation by alendro-
nate in the rat anterior cruciate ligament 
transection model. Arthritis Rheum. 2004, 



50- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

50, 1193-1206.

Henrotin, Y.; Chevalier, X.; Deberg, M.; Bal-53. 
blanc, J.C.; Richettfe, P.; Mulleman, D.; Mail-
let, B.; Rannou, F.; Piroth, C.; Mathieu, P.; 
et al. Early decrease of serum biomarkers 
of type II collagen degradation (Coll2-l) 
and joint inflammation (Coll2-l NOj) by 
hyaluronic acid intra-articular injections 
in patients with knee osteoarthritis: A re-
search study part of the Biovisco study. J. 
Orthop. Res. 2013, 31,901-907.

Hilal, G.; Martel-Pelletier, J.; Pelletier, J.P.; 54. 
Ranger, P.; Lajeunesse, D. Osteoblast-like 
cells from human subchondral osteoar-
thritic bone demonstrate an altered phe-
notype in vitro: Possible role in subchondral 
bone sclerosis. Arthritis Rheum. 1998, 41, 
891-899.

Hollenberg, M.D.; Compton, S.J. Internation-55. 
al union of pharmacology. XXVIII. Protein-
ase-activated receptors. Pharmacol. Rev. 
2002, 54,203-217.

Hoang, B.; Moos, M., Jr.;Wukicevic, S.; 56. 
Luyten, F.P. Primary structure and tissue 
distribution of FRZB, a novel protein relat-
ed to Drosophila frizzled, suggest a role in 
skeletal morphogenesis. J. Biol. Chem. 1996, 
277, 26131-26137. 

Horiki, M.; Imamura, T.; Okamoto, M.; Hay-57. 
ashi, M.; Murai, J.; Myoui, A.; Ochi, T.; Miya-
zono, K.; Yoshikawa, H.; Tsumaki, N. Smad6/
Smurfl overexpression in cartilage delays 
chondrocyte hypertrophy and causes dwarf-
ism with osteopenia. J. Cell Biol. 2004, 165, 
433-445.

Hunter, D.J.; Felson, D.T Osteoarthritis. 58. BMJ 
2006, 332, 639-642

Jiao, K.; Niu, L.N.; Wang, M.Q.; Dai, J.; Yu, 59. 
S.B.; Liu, X.D.; Wang, J. Subchondral bone 
loss following orthodontically induced car-
tilage degradation in the mandibular con-
dyles of rats. Bone 2011, 48, 362-371.

Jenkins, Z.A.; van Kogelenberg, M.; Morgan, 60. 
T.; Jeffs, A.; Fukuzawa, R.; Pearl, E.; Thaller, 
C.; King, A.V.; Porteous, M.E.; Garcia-Minaur, 
S.; et al. Germline mutations in WTX cause 
a sclerosing skeletal dysplasia but do not 

predispose to tumorigenesis. Nat. Genet. 
2009, 41, 95-100.

Johnstone, E.W.; Leane, P.B.; Byers, S.; Hop-61. 
wood, J.J.; Foster, B.K. Metaphyseal factors 
promote calcium incorporation in physeal 
chondrocyte cultures. J. Orthop. Sci. 2000, 
5, 593-599.

Ijiri, K.; Nagayoshi, R.; Matsushita, N.; Tsu-62. 
ruga, H.; Taniguchi, N.; Gushi, A.; Sakakima, 
H.; Komiya, S.; Matsuyama, T. Differential 
expression patterns of secreted frizzled re-
lated protein genes in synovia! cells from 
patients with arthritis. J. Rheumatol. 2002, 
29, 2266-2270.

Imhof, H.; Breitenseher, M.; Kainberger, 63. 
F.; Rand, T.; Trattnig, S. Importance of 
subchondral bone to articular cartilage in 
health and disease. Top. Magn. Reson. Im-
aging 1999, 10, 180-192.

Inkson, C.A.; Ono, M.; Kuznetsov, S.A.; Fish-64. 
er, L.W.; Robey, P.G.; Young, M.F. TGF-βΙ and 
WISP^l/CCN-4 can regulate each other’s 
activity to cooperatively control osteoblast 
function. J. Cell. Biochem. 2008,104, 1865-
1878.

Kwan Tat, S.; Lajeunesse, D.; Pelletier, J.P.; 65. 
Martel-Pelletier, J. Targeting subchondral 
bone for treating Osteoarthritis: What is 
the evidence? Best Pract. Res. Clin. Rheu-
matol. 2010, 24, 51-70.

Karsdal, Μ.Α.; Leeming, D.J.; Dam, E.B.; 66. 
Henriksen, Κ., Alexandersen, P.; Pastoureau, 
P.; Altman, R.D.; Christiansen, C. Should 
subchondral bone turnover be targeted 
when treating osteoarthritis? Osteoarthr. 
Cartil. 2008, 16, 638-646.

Kraus, V.B.; Burnett, Β.; Coindreau, J.; Cot-67. 
trell, S.; Eyre, D.; Gendreau, M.; Gardiner, 
J; Garnero, P.; Hardin, J.; Henrotin, Y.; et al. 
Application of biomarkers in the develop-
ment of drugs intended for the treatment 
of osteoarthritis. Osteoarthr. Cartil 2011, 
19, 515-542.

Kuliwaba, J.S.; Findlay, D.M.; Atkins, G.J.; 68. 
Forwood, M.R.; Fazzalari, N.L. Enhanced 
expression of osteocalcin mRNA in human 
osteoarthritic trabecular bone of the proxi-



51- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

mal femur is associated with decreased 
expression of interleukin-6 and interleukin-
11 mRNA. J. Bone Miner. Res. 2000, 75, 
332-341.

Lajeunesse, D.; Reboul, P. Subchondral 69. 
bone in osteoarthritis: A biologic link with 
articular cartilage leading to abnormal re-
modeling. Curr. Opin. Rheumatol. 2003, 15, 
628-633.

Lawrence, R.C.; Felson, D.T.; Helmick, C.G.; 70. 
Arnold, L.M.; Choi, H.; Deyo, Rr.A.; Gabriel, S.; 
Hirsch, R.; Hochberg, M.C.; Hunder, G.G.; et 
al. Estimates of the prevalence of arthritis 
and other rheumatic conditions in the Unit-
ed States. Part Π. Arthritis Rheum. 2008,58, 
26-35.

Lawrence, J.S.; Bremner, J.M.; Bier, F. Osteo-71. 
arthrosis. Prevalence in the population and 
relationship between symptoms and X-ray 
changes. Ann, Rheum. Dis. 1966, 25,1-24.
Felson, D.T. Clinical practice. Osteoarthritis 
of the knee. N. Engl. J. Med 2006, 354, 841-
848.

Leijten, J.C.; Emons, J.; Sticht, C.; van Gool, 72. 
S.; Decker, E.; Uitterlinden, A.; Rappold, G.; 
Hofman, A.; Rivadeneira, F.; Scherjon, S.; et 
al. Gremlin 1, frizzled-related protein, and 
Dkk-1 are key regulators of human articu-
lar cartilage homeostasis. Arthritis Rheum. 
2012, 64,3302-3312.

Lodewyckx, L.; Luyten, F.P.; Lories, RJ. Ge-73. 
netic deletion of low-density lipoprotein 
receptor-related protein 5 increases carti-
lage degradation in instability-induced os-
teoarthritis. Rheumatology 2012, 51, 1973-
1978.

Lodewyckx, L.; Lories, R.J. WNT signaling 74. 
in osteoarthritis and osteoporosis: What is 
the biological significance for the clinician? 
Curr. Rheumatol. Rep. 2009, 11, 23-30.

Logan, C.Y.; Nusse, R. The WNT signaling 75. 
pathway in development and disease. Arm. 
Rev. Cell Dev. Biol. 2004, 20, 781-810.

Lorenz, H.; Wenz, W.; Ivancic, M,; Steck, E.; 76. 
Richter, W. Early and stable upregulation of 
collagen type Π, collagen type I and YKL40 
expression levels in cartilage during early 

experimental osteoarthritis 

occurs independent of joint location and 77. 
histological grading. Arthritis Res. Ther. 
2005, 7, R156-R165.

Loeser, R.F. Molecular mechanisms of car-78. 
tilage destruction: Mechanics, inflamma-
tory mediators, and aging collide. Arthritis 
Rheum. 2006, 54, 1357-1360.

Lories, R.J.; Peeters, J.; Bakker, A.; Tyl-79. 
zanowski, P.; Derese, I.; Schrooten, J.; Tho-
mas, J.T.; Luyten, F.P. Articular cartilage and 
biomechanical properties of the long bones 
in /rz£-knockout mice. Arthritis Rheum. 
2007, 56 ,4095-4103.

Lories, R.J.; Luyten, F.P. The bone-cartilage 80. 
unit in osteoarthritis. Nat. Rev. Rheumatol. 
2011, 7, 43-49. 

Lories, R.J.; Daans, M.; Derese, I.; Matthys, 81. 
P.; Kasran, A.; Tylzanowski, P.; Ceuppens, J.L.; 
Luyten, F.P. Noggin haploinsufficiency dif-
ferentially affects tissue responses in de-
structive and remodeling arthritis. Arthritis 
Rheum. 2006, 5·/, 1736-1746.

Lyons, T.J.; McClure, S.F.; Stoddart, R.W.; 82. 
McClure, J. The normal human chondro-
osseous junctional region: Evidence for 
contact of uncalcified cartilage with 
subchondral bone and marrow spaces. BMC 
Musculoskelet. Disord 2006, 7, 52:1-52:8.

Malinin, T.; Ouellette, E.A. Articular cartilage 83. 
nutrition is mediated by subchondral bone: 
A long-term autograft study in baboons. 
Osteoarthr. Cartil. 2000, 8, 483-491.

Mansell, J.P.; Collins, C.; Bailey, A.J. Bone, 84. 
not cartilage, should be the major focus in 
osteoarthritis. Nat. Clin, Pract. Rheumatol. 
2007, 3,306-307.

Mansell, J.P.; Bailey, A.J. Abnormal cancellous 85. 
bone collagen metabolism in osteoarthritis. 
J. Clin. Investig. 1998,101, 1596-603.

Martinez-Calatrava, M.J.; Prieto-Potin, L; 86. 
Roman-Bias, J.A.; Tardio, L.; Largo, R.; Her-
rere-Beaumont, G. RANKL synthesized by 
articular chondrocytes contributes to juxta-
articular bone loss in chronic arthritis. Ar-
thritis Res. Ther. 2012,14, R149:1-R149:13.



52- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

Masuko, K.; Murata, M.; Beppu, M.; Naka-87. 
mura, H.; Kato, T.; Yudoh, K. Sphingosine-
1-phosphate modulates expression of vas-
cular endothelial growth factor in human 
articular chondrocytes: A possible new role 
in arthritis. Int. J. Rheum. Dis. 2012, 15, 366-
373.

MacDonald, B.T.; Tamai, K.; He, X. WNT/p 88. 

-catenin signaling: Components, mecha-89. 
nisms, and diseases. Dev. Cell2009, 17, 
9-26.

Matyas, J.R.; Atley, L.; lonescu, M.; Eyre, D.R.; 90. 
Poole, A.R. Analysis of cartilage biomarkers 
in the early phases of canine experimental 
osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2004, 50, 
543-552. 

Moldovan, F.; Pelletier, J.P.; Hambor, J.; 91. 
Cloutier, J.M.; Martel-Pelletier, J. Colla-
genase-3 (matrix metalloprotease 13) is 
preferentially localized in the deep layer 
of human arthritic cartilage in situ: In vitro 
mimicking effect by transforming growth 
factor β. Arthritis Rheum. 1997, 40, 1653-
1661.

Moon, M.H.; Jeong, J.K.; Lee, Y.J.; Seol, J.W.; 92. 
Park, S.Y. Sphingosine-1-phosphate inhib-
its interleukin-lp-induced inflammation in 
human articular chondrocytes. Int. J. Mol. 
Med. 2012, 30, 1451-1458.

Moreno-Rubio, J.; Herrero-Beaumont, G.; 93. 
Tardio, L.; Alvarez-Soria, M.A.; Largo, R. 
Nonsteroidal antiinflammatory drugs and 
prostaglandin Ej modulate the synthesis of 
osteoprotegerin and RANKL in the cartilage 
of patients with severe knee osteoarthritis. 
Arthritis Rheum. 2010, 62, 478-488.

Nalesso, G.; Sherwood, I; Bertrand, J.; Pap, 94. 
T.; Ramachandran, M.; de Ban, C.; Pitzalis, 
C.; Dell’ accio, F. WNT-3A modulates articu-
lar chondrocyte phenotype by activating 
both canonical and noncanonical pathways. 
J. CellBiol. 2011, 793, 551-564.

Nemirovskiy, O.V.; Sunyer, T.; Aggarwal, 95. 
P.; Abrams, M.; Hellio Le Graverand, M.P.; 
Mathews, W.R. Discovery and development 
of the TV-terminal procollagen type Π (NPII) 
biomarker: A tool for measuring collagen 

type Π synthesis. Osteoarthr. Cartil. 2008, 
16, 1494-1500.

Nurminskaya, M.; Magee, C.; Faverman, 96. 
L.; Linsenmayer, T.F. Chondrocyte-derived 
transglutaminase promotes maturation of 
prosteoblasts in periosteal bone. Dev. Biol. 
2003, 263, 139-152.

Pavelka, K.; Forejtova, S.; Olejarova, M.; 97. 
Gatterova, J.; Senolt, L.; Spacek, P.; Braun, 
M.; Hulejova, M.; Stovickova, J.; Pavelkova, 
A. Hyaluronic acid levels may have predic-
tive value for the progression of knee oste-
oarthritis. Osteoarthr. Cartil 2004, 12, 277-
283.

Oh, C.D.; Chang, S.H.; Yoon, Y.M.; Lee, S.J.; 98. 
Lee, Y.S.; Kang, S.S.; Chun, J.S. Opposing 
role of mitogen-activated protein kinase 
subtypes, ERK-1/2 and p38, in the regula-
tion of chondrogenesis of mesenchymes. J. 
Biol. Cheat. 2000, 275, 5613-5619.

Poole, A.R.; Kojima, T.; Yasuda, T.; Mwale, F.; 99. 
Kobayashi, M.; Laverty, S. Composition and 
structure of articular cartilage: A template 
for tissue repair. Clin. Orthop. Relat. Res. 
2001, 391, S26-S33.

Servier Medical Art. Available online: 100. 
http://www.servier.com/slidekit/?item=2 
(accessed on 28 August 2013).

Pulai, J.I.; Chen, H.; Irn, H.J.; Kumar, S.; 101. 
Manning, C.; Hegde, P.S.; Loeser, R.F. NF-κΒ 
mediates the stimulation of cytokine and 
chemokine expression by human articular 
chondrocytes in response to fibronectin 
fragments,,/. Immunol. 2005, 174, 5781-
5788. 

Prasadam, L; Frijs, T.; Shi, W.; van Gen-102. 
nip, S.; Crawford, R.; Xiao, Y. Osteoarthritic 
cartilage chondrocytes alter subchondral 
bone osteoblast differentiation via MAPK 
signaling pathway involving ERK1/2. Bone 
2010,46,226-235.

Prasadam, L; van Gennip, S.; Frijs, T.; Shi, 103. 
W.; Crawford, R.; Xiao, Y. ERK-1/2 and p38 
in the regulation of hypertrophic changes 
of normal articular cartilage chondrocytes 
induced by osteoarthritic subchondral os-
teoblasts. Arthritis Rheum. 2010, 62,1349-



53- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

1360.

Prasadam, L; Crawford, R.; Xiao, Y. Ag-104. 
gravation of ADAMTS and matrix metallo-
proteinase production and role of ERK1/2 
pathway in the interaction of osteoarthritic 
subchondral bone osteoblasts and articular 
cartilage chondrocytes—Possible patho-
genic role in osteoarthritis. J. Rheumatol. 
2012, 39, 621-634.Roos, E.M. Joint injury 
causes knee Osteoarthritis in young adults. 
Curr. Opin. Rheumatol. 2005, 77, 195-200

Retting, K.N.; Song, Β.; Υοοη, Β S.; Ly-105. 
ons, K.M. BMP canonical Smad signaling 
through Smadl and SmadS is required for 
endochondral bone formation. Development 
2009,136, 1093-1104

Rousseau, J.; Garnero, P. Biological mark-106. 
ers in osteoarthritis. Bone 2012,57,265-
277.

Ryu, J.H.; Chun, J.S. Opposing roles of 107. 
WNT-5A and WNT-11 in interleukin-lbeta 
regulation of type Π collagen expression in 
articular chondrocytes. J. Biol. Chem. 2006, 
28J, 22039-22047.

Sanchez, C.; Deberg, M.A.; Piccardi, N.; 108. 
Msika, P.; Reginster, J.Y.; Henrotin, Y.E. Os-
teoblasts from the sclerotic subchondral 
bone downregulate aggrecan but upregu-
late metalloproteinases expression by 
chondrocytes. This effect is mimicked by 
interIeukin-6, -1β and oncostatin Μ pre-
treated non-sclerotic osteoblasts. Osteoar-
thr. Cartil. 2005,13, 979-987.

Sanchez, C.; Deberg, M.A.; Piccardi, N.; 109. 
Msika, P.; Reginster, J.Y.; Henrotin, Y.E. 
Subchondral bone osteoblasts induce phe-
notypic changes in human osteoarthritic 
chondrocytes. Osteoarthr. Cartil. 2005,13, 
988-997. 

Scharstuhl, A.; Glansbeek, H.L.; van Beu-110. 
ningen, H.M.; Vitters, E.L.; van der Kraan, 
P.M.; van den Berg, W.B. Inhibition of en-
dogenous TGF-β during experimental oste-
oarthritis prevents osteophyte formation 
and impairs cartilage repair. J. Immunol. 
2002, 769, 507-514.

Scharstuhl, Α.; Vitters, E.L.; van der Kraan, 111. 

P.M.; van den Berg, W.B. Reduction of oste-
ophyte formation and synovial thickening 
by adenoviral overexpression of transform-
ing growth factor beta/bone morphogenet-
ic protein inhibitors during experimental 
osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2003, 4S, 
3442-3451.

Schett, G; Stolina, M.; Bolon, B.; Middle-112. 
ton, S.; Adlam, M.; Brown, H.; Zhu, L.; Feige, 
U.; Zack, D.J. Analysis of the*kinetics of os-
teoclastogenesis in arthritic rats. Arthritis 
Rheum. 2005, 52,3192-3201.

Seibel, MJ. Biochemical markers of bone 113. 
turnover. Part I: Biochemistry and variabil-
ity. Clin. Biochem. Rev. 2005, 26, 97-122. 

Senolt, L.; Pavelka, K. Molecular markers 114. 
of osteoarthritis (in Czech). Acta Chir. Or-
thop. Traumatol. Cech. 2005, 72, 191-196.

Sondergaard, B.C.; Schultz, N.; Madsen, 115. 
S.H.; Bay-Jensen, A.C.; Kassem, M.; Karsdal, 
M.A. MAPKs are essential upstream signal-
ing pathways in protedytic cartilage degra-
dation-divergence in pathways leading to 
aggrecanase and MMP-mediated articular 
cartilage degradation. Osteoarthr. Cartil. 
2010,18, 279-288.

Stanton, L.A.; Underbill, T.M.; Beier, F. MAP 116. 
kinases in chondrocyte differentiation. Dev. 
Biol. 2003,263,165-175.

Stolina, M.; Adamu, S.; Ominsky, M.; Dw-117. 
yer, D.; Asuncion, F.; Geng, Z.; Middleton, S.; 

Tang, Y.; Wu, X.; Lei, W.; Pang, L.; Wan, C.; 118. 
Shi, Z.; Zhao, L.; Nagy, T.R.; Peng, X.; Hu, J.; 
et al. TGF-βΙ-induced migration of bone 
mesenchymal stem cells couples bone re-
sorption with formation. Nat. Med 2009,15, 
757-765.

Tardif, G.; Pelletier, J.P.; Boileau, C.; Martel-119. 
Pelletier, J. The BMP antagonists follistatin 
and gremlin in normal and early osteoar-
thritic cartilage: An immunohistochemical 
study. Osteoarthr. Cartil. 2009, 77, 263-
270

Tchetina, E.V.; Squires, G.; Poole, A.R In-120. 
creased type II collagen degradation and 
very early focal cartilage degeneration is 



54- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

associated with upregulation of chondro-
cyte differentiation related genes in early 
human articular cartilage lesions. J. Rheu-
matol. 2005, 32, 876-886.

Thatnbyah, A.; Broom, N. On new bone 121. 
formation in the pre-osteoarthritic joint. 
Osteoarthr. Cartil. 2009, 77, 456-463.

Truong, L.H.; Kuliwaba, J.S.; Tsangari, H.; 122. 
Fazzalari, N.L. Differential gene expression 
of bone anabolic factors and trabecular 
bone architectural changes in the proximal 
femoral shaft of primary hip osteoarthri-
tis patients. Arthritis Res. liter. 2006, 8, Rl 
88:1-R188:12.

Upton, A.R.; Holding, C.A.; Dharmapatni, 123. 
A.A.; Haynes, D.R. The expression of RANKL 
and OPG in the various grades of osteoar-
thritic cartilage. Rheumatol. Int. 2012, 32, 
535-540.

Van der Kraan, P.M.; Blaney Davidson, E.N.; 124. 
van den Berg, W.B. Bone morphogenetic 
proteins and articular cartilage. To serve 
and protect or a wolf in sheep clothing’s? 
Osteoarthr. Cartil. 2010, 735-741.

Wan, R.; Hu, J.; Zhou, Q.; Wang, J., Liu, P.; 125. 
Wei, Y. Application of co-expressed genes 
to articular cartilage: New hope for the 
treatment of osteoarthritis (review). Mol. 
Med. Rep. 2012, 6, 16-18.

Weng, L.H.; Wang, C.J.; Ko, J.Y.; Sun, Y.C.; 126. 
Wang, F.S. Control of Dkk-1 ameliorates 
chondrocyte apoptosis, cartilage destruc-
tion, and subchondral bone deterioration in 
osteoarthritic knees. Arthritis Rheum. 2010, 
62, 1393-1402. Westacott, C.I.; Webb, G.R.; 
Warnock, M.G.; Sims, J.V.; Elson, C.J. Altera-
tion of cartilage metabolism by cells from 
osteoarthritic bone. Arthritis Rheum. 1997, 
40, 1282-1291.

Wu, X.; Shi, W.; Cao, X. Multiplicity of BMP 127. 
signaling in skeletal development. Ann. Ν. Υ. 
Acad. Sci. 2007, 1116, 29-49.

Yamaguchi, A.; Komori, T.; Suda, T. Regu-128. 
lation of osteoblast differentiation me-
diated by bone morphogenetic proteins, 
hedgehogs, and Cbfal. Endocr. Rev. 2000, 
27, 393-411.

Yang, X.; Chen, L.; Xu, X.; Li, C.; Huang, C.; 129. 
Deng, C.X. TGF-p/Smad3 signals repress 
chondrocyte hypertrophic differentiation 
and are required for maintaining articular 
cartilage. J. Cell Biol. 2001, 753, 35-46,

Zhao, L.; Li, G.; Zhou, G.Q. SOX9 directly 130. 
binds CREB as a novel synergism with the 
PKA pathway in BMP-2-induced osteochon-
drogenic differentiation. J. Bone Miner. Res. 
2009, 24, 826-836.

Zhen, G.; Wen, C.; Jia, X.; Li, Y.; Crane, J.L.; 131. 
Mears, S.C.; Askin, F.B.;  Yang, C.M.; Ch-
ien, C.S.; Yao, C.C.; Hsiao, L.D.; Huang, Y.C.; 
Wu, C.B. Mechanical strain induces colla-
genase-3 (MMP-13) expression in MC3T3-
E1 osteoblastic cells. J. Biol. Chem. 2004, 
279, 22158-22165.

Zhu, M.; Chen, M.; Zuscik, M.; Wu, Q.; 132. 
Wang, Y.J.; Rosier, R.N.; O’Keefe, R.J.; Chen, 
D Inhibition of β-catenin signaling in artic-
ular chondrocytes results in articular carti-
lage destruction. Arthritis Rheum. 2008, 58, 
2053-2064.

Zhu, M.; Tang, D.; Wu, Q.; Hao, S.; Chen, 133. 
M.; Xie, C.; Rosier, R.N.; O’Keefe, R.J.; Zuscik, 
M.; Chen, D. Activation of β-catenin signal-
ing in articular chondrocytes leads to oste-
oarthritis-like phenotype in adult β-catenin 
conditional activation mice. J. Bone Miner. 
Res. 2009,24, 12-21.



55- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

Περίληψη
Παρουσιάζουμε σπάνια περίπτωση εξαλλαγής σε οστεοσάρ-

κωμα σε ασθενή με νόσο του Paget επ’ ευκαιρία κατάγματος. Η 
επιπλοκή είναι σπάνια και κακής πρόγνωσης. Φαίνεται πως η κυτ-
ταρική πολυμορφία κατά την μεταβολική έξαρση της νόσου και η 
διαδικασία της πώρωσης προδιαθέτει σε εξαλλαγή. Τα κατάγματα 
σε νόσο του Paget απαιτούν καλή προετοιμασία, υψηλό βαθμό 
κλινικής υποψίας για τον κίνδυνο εξαλλαγής και συνδυασμό χει-
ρουργικής προσέγγισης και χημειοθεραπείας.

Cervical neck fracture on sarcomatous change 
in a patient with Paget Disease

(Report of a case and literature review)

Papageorgiou Kosmas, Papageorgiou Ioannis, 
Christidis Georgios, Tilaveridis Panagiotis, 

Zarabouka Ekaterini.

Abstract
We present a rare case of sarcomatous change in a patient 

with Paget disease a pro po of a fracture. This complication is 

Όροι ευρετηρίου:

Νόσος Paget

Οστεοσάρκωμα

Κάταγμα

Σάρκωμα επί 
Κατάγματος σε Νόσο    
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 (Παρουσίαση ασθενούς  
 και ανασκόπηση της     
 βιβλιογραφίας)

Παπαγεωργίου Κοσμάς, Παπαγεωργίου Ιωάννης, 
Χρηστίδης Γεώργιος, Τηλαβερίδης Παναγιώτης, 

Ζαραμπούκα Αικατερίνη
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relative rare and carries bad prognosis. It seems that cellular 
polymorphism during the active phase of the disease and frac-
ture healing allows for malignant change into osteoasarcoma. 
Fractures in a substrate of Paget disease require good prelimi-
nary care, a high suspicion index for malignant change in combi-
nation wit meticulous surgical technique and chemotherapy.

Key words:

Pager; s disease

Osteosarcoma

Fracture
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Εισαγωγή

 Η νόσος του Paget είναι μια άγνωστης αιτι-

ολογίας διαταραχή του οστικού μεταβολισμού που 

προδιαθέτει σε κατάγματα από ασήμαντη βία. Είναι 

συνηθισμένη στο δυτικό κόσμο και σπανιότατη στην 

Άπω Ανατολή (Lee et al 2011). Συνήθως προτιμά 

τον αξονικό σκελετό, παρουσιάζεται με την πολυ-

οστική μορφή και τους άνδρες μέσης ηλικίας, ενώ 

μόνο 5%-10% είναι συμπτωματικοί. Σοβαρές επι-

πλοκές της νόσου θεωρούνται η καρδιακή ανεπάρ-

κεια, τα παθολογικά κατάγματα σε ποσοστό 10% 

και η σαρκωματώδης εξαλλαγή (Pradhakar et al 

2006). H σαρκωματώδης εξαλλαγή είναι σπάνια 

θανατηφόρος επιπλοκή που κυμαίνεται από 0,1% 

- 1% (Raptis et al 2014, Smith et al 1984). Τα 

πιο πολλά είναι οστεογενή σαρκώματα με δυσμενή 

και ζοφερά πρόγνωση, που συνήθως φτάνει στο 

8%, για επιβίωση άνω της πενταετίας (Semble CJ 

1969). Κατά κύριο λόγο παρατηρούνται στα μακρά 

οστά, μετά μακροχρόνια νόσο, με τον πολυοστι-

κό τύπο σε ηλικίες άνω των 50 ετών. Οι βλάβες 

είναι λυτικές ή βλαστικές ενώ ιστοπαθολογικώς 

παρατηρείται χαοτικός τύπος οστικού μεταβολι-

σμού (Tapp E 1967). Τα κατάγματα σε νόσο του 

Paget, συνήθως πωρώνονται, όμως περιοχές με 

φλοιϊκή καταστροφή, πόνο και ψηλαφητή μάζα με 

καθυστέρηση πώρωσης είναι ενδεικτικές εξαλλα-

γής (Verinder RGD, Burke J 1979). Παρουσιάζουμε 

ασθενή άνδρα, μέσης ηλικίας, που έπασχε χρονίως 

από τη νόσο και ανέπτυξε οστεοσάρκωμα, συνε-

πεία κατάγματος του ισχίου και γίνεται ανασκόπη-

ση της βιβλιογραφίας.

Παρουσίαση ασθενούς

Άνδρας 56 ετών, με μακρά νόσηση από τη νόσο 

του Paget και πολυοστικό τύπο, προσκομίζεται για 

υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού ισχίου μετά από 

πτώση κατά τη βάδιση (Εικ. 1). 

Eικόνα 1. - Διαυχενικό  κάταγμα  αριστερού  ισχίου σε  
ραιβότητα ,μετα  από  πτώση, επί  εδάφους  νόσου  Paget  σε  

ασθενή  56  ετών

Από το ιστορικό είναι διαβητικός υπό φαρμα-
κευτική αγωγή από χρόνια και ανέφερε πόνο στο 
αριστερό ισχίο από μηνών με αυξημένες τιμές αλ-
καλικής φωσφατάσης, που αυτό τουλάχιστον είναι 
ενδεικτικό ότι η νόσος ήταν σε μεταβολική έξαρση 
κατά την πτώση του. Από την κλινική και ακτινολο-
γική μελέτη διαπιστώνεται υποκεφαλικό κάταγμα 
ισχίου τύπου III κατά Garden με σημαντική ραι-
βοποίηση και έντονη προβολή πόνου, εκτεταμένο 
οίδημα-αιμάτωμα και δυσχρησία του σκέλους. Ο 
ασθενής αντιμετωπίσθηκε την τρίτη ημέρα μετά το 
κάταγμα και υπεβλήθη σε ημιαρθροπλαστική δι-
πλής κίνησης (Εικόνα 2).

Εικόνα  2. - Χειρουργική  θεραπεία, ημιαρθροπλαστική  
διπλής  κίνησης
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Το χειρουργείο ήταν εργώδες, αιμορραγικό με 
ευθραυστότητα του οστού. Η μετεγχειρητική του 
πορεία υπήρξε θορυβώδης, με προβολή έντονου 
πόνου και εκτεταμένο οίδηματα-αιμάτωμα. Τρεις 
εβδομάδες μετά το χειρουργείο παρουσίασε δρα-
ματική επιδείνωση της κλινικής του εικόνας με πόνο 
που δεν υποχωρούσε με τα ισχυρότερα αναλγητικά 
και εκτόξευση της τιμής της αλκαλικής φωσφατά-
σης (Πίνακας 1).

Πίνακας  1. - Διακύμανση  της  τιμής  της αλκαλικής  φω-
σφατάσης  πριν το  κάταγμα και  κατά  την  εξαλλαγή  ως  το  

τέλος  του  ασθενούς (Από  386 U/L -10298 U/L).

Τοπικά ο αριστερός μηρός ήταν διογκωμένος δί-
κην μπαλονιού, με αδυναμία κινητοποίησης του και 
πλήρη απορρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη. 
Με την πάροδο των ημερών εμφάνισε αναπνευστι-
κά προβλήματα και πυρετό. Από τον απεικονιστικό 
έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

1) από την ακτινογραφία του ισχίου πέριξ της 
πρόθεσης άρχισε να αναπτύσσεται έκτοπος οστίτης 
ιστός κατά τόπους νεφελοειδής με ακτινωτή διεκ-
βολή προς τα μαλακά μόρια άναρχης και άτυπης 
διάταξης (Εικόνα 3,5). Η όλη κλινική και ακτινο-
λογική προσέγγιση με την αιματολογική του εικό-
να σε αποδιοργάνωση (Αναιμία, υψηλή ΤΚΕ, CRP, 
λευκοκυττάρωση), συνηγορούσαν υπέρ εξαλλαγής 
σε οστεοσάρκωμα. 

Εικόνα 3. - Ένα  μήνα  μετα  την  επέμβαση, εμφάνιση  έκτο-
που  οστίτη  ιστού ασαφών  ορίων  και  ακανόνιστου σχήμα-
τος περιαρθρικά  με  βαριά  τοπικά  φαινόμενα  και  υψηλή 

ΤΚΕ, CRP  και  αλκαλική  φωσφατάση.

Εικόνα  5. - 3  μήνες  μετα  την  εγχείρηση   εκτεταμένες  
περιαρθρικές  οστεοποιήσεις άναρχες , δίκην  τολυπίων  
βάμβακος, με  βαριά  τοπικά  και  γενικά  φαινόμενα  και  

εργαστηριακά  εκτόξευση  της  αλκαλικής  φωσφατάσης ,που  
συνηγορούν  υπέρ  εξαλλαγής  σε  σάρκωμα .

2) Από την ακτινογραφία θώρακος φαίνονται 
διάσπαρτες πυκνωτικές εστίες, αναπνευστικής λοί-
μωξης η μεταστατικών εστιών (Εικόνα  4).
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Εικόνα  4. - Ακτινογραφία  θώρακος  ένα μήνα  μετα  την 
εγχείρηση, παραπυλαίες  πυκνώσεις –μεταστάσεις,  εμφυση-

ματικό  παρέγχυμα  και  συνοδά  προβλήματα  δύσπνοιας.

Ο ασθενής κατόπιν επιθυμίας του εξήλθε της κλι-
νικής και νοσηλεύθηκε σε ιδιωτικές κλινικές, όπου 
υποβλήθηκε σε ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες 
ενώ παράλληλα λήφθηκε βιοψία, όπου επιβεβαιώ-
θηκε η εξαλλαγή σε οστεοσάρκωμα (Εικόνα 6).

Εικόνα 6. - Υψηλού βαθμού οστεοσάρκωμα σε έδαφος 
νόσου Paget. Το προϋπάρχον οστούν  που διηθείται εμφανίζει 

εικόνα μωσαϊκού (χρώση Η+ΕΧ200).

Ένα χρόνο μετα την επέμβαση καταλήγει εν 
μέσω γενικευμένων μεταστάσεων και ανεπάρκει-
ας πολλαπλών οργάνων. Ο ασθενής ανέφερε πόνο 
στο αριστερό ισχίο μήνες πριν το κάταγμα με αυξη-
μένες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης. Διεγχειρητική 
βιοψία δεν έγινε και δεν μπορούμε να υποστηρί-
ξουμε ότι το κάταγμα προκάλεσε την εξαλλαγή η 
ότι βραδέως η εξαλλαγή, πάνω στην έξαρση της 
νόσου, προηγήθηκε του κατάγματος.

Συζήτηση

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στην ιατρική τα τε-

λευταία χρόνια, λίγα έχουν αλλάξει σχετικά με την 
επιβίωση των ασθενών με σαρκωματώδη εξαλλαγή 
σε νόσο του Paget. Άλλες σοβαρές επιπλοκές είναι 
η καρδιακή ανεπάρκεια και τα παθολογικά κατάγ-
ματα από ασήμαντες πτώσεις η μετα μακρά χρήση 
διφωσφονικών (Goh et al 2007). Η εξαλλαγή είναι 
σπάνια επιπλοκή και συνιστά τραγικό συμβάν, συ-
νήθως το προανάκρουσμα του τελικού σταδίου της 
νόσου. Η νόσος παρουσιάζεται με πόνο και οίδημα 
και ενίοτε χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα. Η 
ανάπτυξη λυτικής εστίας με τοπικά φαινόμενα ση-
μαίνει συναγερμό για εξαλλαγή (Smith et al 1984, 
Megas et al 2004). Τα κατάγματα συμβαίνουν 
μετά ασήμαντη βία σε ποσοστό 84% και αφορούν 
μακρά οστά σε ποσοστό 40% και απ’ αυτά το 28% 
αναπτύσσουν ψευδάρθρωση (Raptis et al 2014, 
Giliotti et al 1990 ). Ο χειρισμός των καταγμάτων 
αυτών είναι δύσκολος, λόγω της διεγχειρητικής 
αιμορραγίας που συμβαίνει σε ποσοστό 11%, της 
υπερασβεστιαιμίας και των συνοδών βλαβών των 
νεύρων εγγύς των οστικών βλαβών της νόσου του 
Paget (Dove J 1980, Ramos et al 2004, Redden 
et al 1981, Shardlow et al 1999). Δεν πρέπει να 
ξεχνούμε ακόμη ότι τα γραμμοειδή κατάγματα 
του αυχένα του μηριαίου μπορεί να οδηγήσουν 
σε ψευδάρθρωση, και προτιμούμε ηλώσεις χωρίς 
γλυφανισμό στα μακρά οστά (Gray ET 1989). Από 
πολλούς ερευνητές επισημαίνεται πως η χρήση της 
πλάκας προδιαθέτει σε νέο κάταγμα στα άκρα της 
πλάκας λόγω stress concentration (Ramos et al 
2004). Επί πλέον, τονίζεται ότι η καθυστέρηση της 
πώρωσης με όχι τυπική ακτινογραφία μπορεί να εί-
ναι προάγγελος εξαλλαγής καθώς η οστεοβλαστι-
κή κυτταρική πολυμορφία στην έξαρση της νόσου 
και επ’ ευκαιρία του κατάγματος μπορεί να προδι-
αθέσει σε κυτταρική εκτροπή και εξαλλαγή (Τapp 
E 1967, Siris et al 2006). Η διάγνωση της εξαλλα-
γής σε σάρκωμα μετα από κάταγμα είναι δύσκολη 
και η διαφορική διάγνωση μεταξύ αιματώματος και 
σαρκώματος θα γίνει με CT - σκιαστικό και σπιν-
θηρογράφημα. Η εξαλλαγή σε σάρκωμα μπορεί 
να παρατηρηθεί ένα μήνα ως και χρόνο μετά το 
κάταγμα, ενώ το ιστορικό πολλών καταγμάτων 
μπορεί να προδιαθέσει σε κυτταρική εκτροπή. Πιο 
συχνά παρατηρείται σε πολυοστικές μορφές και σε 
άτομα άνω των 50 ετών. Επί εξαλλαγής η θερα-
πεία περιλαμβάνει:



60- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

1) Ακτινοθεραπεία,

2) χημειοθεραπεία,

3) ακρωτηριασμό κεντρικά του όγκου.

Η πρόγνωση είναι φτωχή, σε μελέτη των 
McKenna και συν 1964, 4 επιβίωσαν άνω της πε-
νταετίας σε μια σειρά 212 ασθενών, που το κά-
ταγμα προηγήθηκε της εξαλλαγής 1, 2, 3 και 8 
χρόνια μετά και προφανώς δεν έχει σχέση (Smith 
et al 1964, Semble JC 1969). Είναι σημαντικό να 
ξεχωρίσουμε το κάταγμα που συμβαίνει ενώ ήδη 
υπάρχει σάρκωμα και αυτού που έπεται με σαφή 
κλινικά ακτινολογικά δεδομένα. Σε μικρότερη σει-
ρά οι Paretta και συν 1957, εκτιμούν ότι 18% 
των σαρκωμάτων σε νόσο Paget, συμβαίνουν σε 
προηγηθέν κάταγμα. Η καθυστέρηση της διάγνω-
σης του κατάγματος από τον όγκο αρχίζει από 6 
εβδομάδες ως 7 μήνες και ίσως κάποια κατάγματα 
να συμπίπτουν με την αρχή της σαρκωματώδους 

εξαλλαγής. Οι Paretta και συν (1957) πιστεύουν 
ότι δεν υπάρχει στατιστικό συμπέρασμα συσχέτι-
σης κατάγματος και σαρκώματος σε νόσο Paget, 
παρά ταύτα επισημαίνουν τον κίνδυνο και αυτό 
συνιστά παρατήρηση (Semble JC 1969). Σε μια πιο 
πρόσφατη σειρά των (Smith και συν 1984), επί 82 
ασθενών, το 3,5% των ασθενών με εξαλλαγή, εί-
χαν επιβίωση άνω των 5 ετών, ενώ το 28% των 
ασθενών με πρωτοπαθές σάρκωμα άνω των 39 
ετών, είχαν επιβίωση κάτω των 5 ετών.

Συμπέρασμα
H εξαλλαγή σε σάρκωμα επί κατάγματος σε 

νόσο του Paget είναι σπάνια επιπλοκή κακής πρό-
γνωσης. Αν και η συσχέτιση αυτή αμφισβητείται, 
επισημαίνεται ως παρατήρηση δυνητικού κινδύνου 
και συνιστάται υψηλή περιεγχειρητική διαγνωστική 
υποψία και επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση αυ-
τής της σπάνιας νοσολογικής οντότητας.
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