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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.
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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). 
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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-



37- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

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-



43- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

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 



45- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 30, Τεύχος 1 - 2017

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. 
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