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Περίληψη

H  οστεοαρθρίτιδα  (OA)  αποτελεί  μία  χρόνια  νόσο  των  αρ-
θρώσεων  (κυρίως  ισχίου,  γόνατος)  που  επηρεάζει  μεγάλο  αριθ-
μό  του  πληθυσμού.  Η  θεραπευτική  αντιμετώπισή  της  αποτελεί,  
λόγω  της  πολυπλοκότητας  της  νόσου,  μία  πρόκληση  στην  κλινική  
πράξη.  Τα  αίτια  δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως, ενώ  τα  ακτινολο-
γικά, παθογνωμικά, ευρήματα  είναι  τυπικά  στις  περισσότερες  των  
περιπτώσεων.  Η  υαλουρονάνη  (άλας  νατρίου  του  υαλουρονικού  
οξέος)  χρησιμοποιείται  επιτυχώς  ως  ενδoαρθρικό  συμπλήρωμα  για  
ενίσχυση  των  βιολογικών  και  μηχανικών  ιδιοτήτων  του  αρθρι-
κού  υγρού  στην  ΟΑ.  Στην  παρούσα  ανασκόπηση  αναλύεται  η  
υλάνη,  ένα  ελαστοϊξώδες  υγρό,  που  φαίνεται  να  έχει  καλύτερα  
αποτελέσματα  στην  ΟΑ  γόνατος  και  ισχίου  από  τα  υπάρχοντα  
ενδοαρθρικά  συμπληρώματα.  Οι  φαρμακολογικές  και  βιολογικές  
ιδιότητές  της,  την  καθιστούν  ιδανικό  συμπλήρωμα  του  αρθρικού  
υγρού,  σύμφωνα  με  πειραματικά  και  κλινικά  ευρήματα.
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Εισαγωγή

Η  οστεοαρθρίτιδα  (ΟΑ)  αποτελεί  μία  χρόνια  
εκφυλιστική  νόσο  των  αρθρώσεων  που  επηρε-
άζει  μεγάλη  ομάδα  του  πληθυσμού.  Στις  Η.Π.Α  
υπολογίζεται  ότι  περίπου  40  εκατομμύρια  άτο-
μα  πάσχουν, με  ή  χωρίς  κλινικά  συμπτώμα-
τα,  από  ΟΑ.  Πολλές  φορές  οι  ασθενείς  είναι  
ασυμπτωματικοί.  Η  πιθανότητα  εμφάνισης  και  
η  βαρύτητα  της  νόσου  αυξάνονται  με  την  ηλι-
κία.  Μελέτες  που  έγιναν  σε  δείγματα  χόνδρων  
μεγάλων  αρθρώσεων  έδειξαν  ότι  το  90%  των  
ατόμων  ήσαν  άνω  των  40  ετών.

Η  φυλή  αποτελεί  καταλυτικό  παράγοντα  για  
την  εμφάνιση  της  ΟΑ.  Είναι  πιο  συχνή  η  ΟΑ  
ισχίου  σε  Ευρωπαίους  και  Αμερικανούς  λευ-
κούς  άνδρες,  από  ότι  σε  Κινέζους  και  Νότιο  
Αφρικανούς  ιθαγενείς.  Η  πρωτοπαθής  ΟΑ  είναι  
ιδιαίτερα  σπάνια  νόσος  στην  Ιαπωνία.  Φαίνεται  
ότι  η  Καυκάσια  φυλή  παρουσιάζει  μεγαλύτερο  
κίνδυνο  εμφάνισης  από  ότι  οι  Αφρικανοί  και  οι  
Κινέζοι.  Πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  οι  περισσότε-
ρες  επιδημιολογικές  μελέτες  βασίζονται  κυρίως  
σε  ακτινοδιαγνωστικά  ευρήματα.

Η  ΟΑ  φαίνεται  ότι  επηρεάζει  και  τα  δύο  
φύλα  σε  όλες  τις  ηλικίες.  Κάτω  των  45  ετών  οι  
άνδρες  έχουν  αυξημένο  κίνδυνο  εμφάνισης,  ενώ  
άνω  των  55  ετών  επηρεάζονται  κυρίως  οι  γυναί-
κες.  Λόγω  του  ότι  τα  ακτινοδιαγνωστικά  ευρή-
ματα,  που  αποτελούν  το  κυριότερο  διαγνωστικό  
μέσο  στην  ΟΑ,  φαίνονται  σε  άτομα  άνω  των  60  
ετών  μπορούμε  να  πούμε  ότι  είναι  συχνότερη  
στις  γυναίκες  από  ότι  στους  άνδρες.  Εντούτοις  
πιστεύεται  ότι  επηρεάζει  και  τα  δύο  φύλα  σε  
όλες  τις  ηλικίες.  Ένα  σημαντικό  στοιχείο  είναι  
ο  τύπος  των  αρθρώσεων  που  επηρεάζονται  για  
κάθε  φύλο.  Στους  άνδρες  έχουμε  πιο  συχνή  την  
εμφάνιση  εκφύλισης  σε  άρθρωση  του  ισχίου,  
ενώ  στις  γυναίκες  στην  άρθρωση  του  γόνατος  
και  της  άκρας  χειρός  (Pritchard  HC.  et  al.  2002,  
Kuritzky  L.  and  Weaver  A.  2003,  Kumar  P.  and  
Clark  M.  2005, Skinner  BH.  2006).

  Πολλές  φορές  ο  όρος  “οστεοαρθρίτιδα”  παρερ-
μηνεύεται  ως  μία  κατεξοχή  φλεγμονώδης  νόσος.  
Οι  φλεγμονώδεις  αντιδράσεις  δεν  αποτελούν  την  
κύρια  παθολογική  διεργασία  που  παρατηρείται.  

Συγκεκριμένα,  η  ΟΑ  αποτελεί  μία  προοδευτική  
-  εκφυλιστική  νόσο  του  αρθρικού  θύλακα  που  
χαρακτηρίζεται  από  απώλεια  χόνδρου.  Παθολογι-
κά  υπάρχει  μία  ευρεία  εναλλαγή  της  δομής  του  
χόνδρινου  τμήματος  της  άρθρωσης  και  ύπαρξη  
οστεόφυτων  με  αισθητή  μείωση  του  αρθρικού  
μεσοδιαστήματος   ακτινογραφικά.  Κλινικά  ανα-
φέρεται  έντονο  άλγος  με  πιθανή  μείωση  της  
κινητικότητας  σε  ορισμένες  των  περιπτώσεων.  Οι  
κυριότερες  αρθρώσεις  που  επηρεάζονται  είναι  η  
κατ’  ισχίον,  του  γόνατος,  η άπω μεσοφαλαγγική, η 
εγγύς μεσοφαλαγγική και η πρώτη καρπομετακάρ-
πιος άρθρωση του χεριού. Ακολουθούν η  αυχενική,  
θωρακική  και  οσφυϊκή  μοίρα  της  σπονδυλικής  
στήλης  (Cotran  SR.  et  al.  1999,  Dickson  J.  and  
Hossie  G.  2003,  Kumar  P.  and  Clark  M.  2005,  
Skinner  BH.  2006).

Η  μοριακή  και  παθοφυσιολογική  βάση
   της  ΟΑ

Ο  αρθρικός  χόνδρος  αποτελεί  μία  λεία  επι-
φάνεια  που  σκοπό  έχει  να  μειώνει  τους  κρα-
δασμούς  των  αρθρώσεων.  Υπό  φυσιολογικές  
συνθήκες  υπάρχει  μία  δυναμική  ισορροπία  της  
αποδόμησης  του  αρθρικού  χόνδρου  και   της  
παραγωγής  νέων  χονδροκυττάρων.  Η  ισορρο-
πία  αυτή  είναι  κάτω  από  τον  έλεγχο  διαφόρων  
κυτοκινών.  Στα  πρώιμα  στάδια  ΟΑ  έχουμε,  για  
λόγους  οι  οποίοι  δεν  έχουν  διευκρινιστεί  ακόμη,  
διαταραχή  της  ισορροπίας  αυτής,  παρόλο  που  
υπάρχει  αυξημένη  σύνθεση  εξωκυττάριου  στρώ-
ματος.  Ο  αρθρικός  χόνδρος  προοδευτικά  χάνει  
τη  σκληρότητά  του  και  γίνεται  οιδηματώδης.  
Η  διαδικασία  της  απόπτωσης  των  χονδροκυτ-
τάρων  είναι αργή  αλλά  σταθερή  με  αποτέλε-
σμα  να  αλλοιώνεται  η  πορεία  αναδόμησης  του  
αρθρικού  χόνδρου  (Εικ.1).  Η  απόπτωση  των  
χονδροκυττάρων  είναι  αποδεδειγμένη  τόσο  σε  
πειραματικά  μοντέλα  όσο  και  σε  κλινικές  με-
λέτες.  Τελικώς,  η  σύνθεση  εξωκυττάριου  στρώ-
ματος  σταματά  με  αποτέλεσμα  να έχουμε  μία  
ινώδη  και  ανώμαλη  επιφάνεια.  Μπορεί  να  πα-
ρατηρηθεί  επίσης  διάχυτη  υπερκυττάρωση  των  
χονδροκυττάρων  (Moreland  WL.  2003,  Kumar  
P.  and  Clark  M.  2005,  Skinner  BH.  2006).
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Στα  πρώτα  στάδια  υπάρχει  έντονη  αύξηση  
του  ποσοστού  ύδατος  στο  στρώμα  και  απώ-
λεια  πρωτεογλυκανών.  Η  αγκρεκάνη  (aggrecan)  
αποτελεί  τη  σημαντικότερη  πρωτεογλυκάνη  
του  αρθρικού  χόνδρου  που  συνδέεται  με  τα  
μόρια  του  υαλουρονικού  οξέος.  Διασπάται  από  
τις  αγκρεκανάσες  (aggrecanases),  που  αποδο-
μούν  την  πρωτεογλυκάνη  με  αποτέλεσμα  την  
διάβρωση  του  αρθρικού  χόνδρου.  Η  εναλλαγή  
στα  απώτερα  στρώματα  του  χόνδρου  έχει  ως  
αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  πίεσης  στα  κατώ-
τερα  στρώματα  του  αρθρικού  χόνδρου.  Αποτέ-
λεσμα  αυτού  είναι  οι  μικρής  έκτασης  ρωγμές  
και  κύστεις.  Στην  προσπάθειά του  το  οστό  να  
επουλώσει  τις  ρωγμές  και  κύστεις,  παράγει  στη  
θέση  τους  ένα  ανώμαλο  σκληρής  φύσεως  υπο-
χόνδρινο  στρώμα.  Τα  οστεόφυτα  αποτελούν  
υπερτροφικά  τμήματα  του  υποχόνδρινου  αυτού  
στρώματος.  Ο  αρθρικός  υμένας  μπορεί  να  πα-
ρουσιάσει  μία  δευτερογενή  φλεγμονή  (Cotran  
SR  et  al.  1999,  Moreland  WL.  2003, Kumar  P.  
and  Clark  M.  2005,   Skinner  BH.  2006).

Η  ΟΑ  αποτελεί  νόσο  που  μπορεί  να  παρα-
μένει  σταθερή,  χωρίς  εξέλιξη  για  ένα  μεγάλο  
χρονικό  διάστημα  αλλά  συχνότερα  παρουσι-
άζει  μία  αργή  και  προοδευτικά  επιδεινούμενη  

πορεία.  Πολλοί  μηχανισμοί  έχουν  προταθεί  για  
την  παθογένεση  της  νόσου.  Γενετικές  μελέτες  
σε  δίδυμους  απέδειξαν  ότι  υπάρχει  γενετική  
προδιάθεση  και  ισχυρή  κληρονομικότητα.  Φαί-
νεται  ότι  οι  γενετικοί  παράγοντες  επηρεάζουν  
την  εμφάνισή  της  στο  35-65%.  Συγκεκριμένα  
μεταλλάξεις  του  γονιδίου  που  κωδικοποιεί  το  
κολλαγόνο  τύπου  ΙΙ  (COL2A1)  έχουν  συσχε-
τιστεί  με  προϊούσα  πολυαρθρική  ΟΑ.  Όμως  
απαιτούνται  περαιτέρω  μελέτες  στον  τομέα  
αυτόν.  Οι  μεταλλοπρωτεϊνάσες  [κολλαγενάσες  
(MMP-1,-8,-13),  ζελατινάσες  (MMP-2,-9)  και  
η  στρομελυσίνη  (MMΡ-3)]  ευθύνονται  κυρίως  
για  την  απώλεια  του  αρθρικού  στρώματος.  Εκ-
κρίνονται  από  τα  χονδροκύτταρα  σε  ανενεργή   
μορφή.  Στη  συνέχεια  ενεργοποιούνται  εξωκυτ-
ταρίως  και  οδηγούν  στην  αποδόμηση  του  κολ-
λαγόνου  και  των  πρωτεογλυκανών.  Οι  ιστικοί  
αναστολείς  των  μεταλλοπρωτεϊνασών  (TIMPs  
-  tissue  inhibitors  of  metalloproteinases)  ρυθ-
μίζουν  τις  μεταλλοπρωτεϊνάσες.  Πιθανή  πα-
ρεμβολή  στον  έλεγχο  των  TIMPs  στις  ΜΜΡs  
φαίνεται   να  οδηγεί  στην  αυξημένη  αποδόμηση  
του  αρθρικού  χόνδρου  με  αποτέλεσμα  την  εμ-
φάνιση  ΟΑ.  Τα  χονδροκύτταρα  αποτελούν  τον  
κύριο  ρυθμιστή  της  ισορροπίας  αποδόμησης  
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Εικόνα  1.  Η  εκφύλιση  της  άρθρωσης  του  γόνατος  στην  ΟΑ.

κύστεις οστού

Υποχόνδρινος
οστεοποίηση

Θυλακίτις

Ίνωση αρθρικού
θύλακος



και  σύνθεσης  του  αρθρικού  χόνδρου  (Moreland  
WL.  2003, Kumar  P.  and  Clark  M.  2005).

Μελέτες  σε  πειραματικά  μοντέλα  ΟΑ  απέδει-
ξαν  ότι  η  αρθρική  υμενίτιδα  επάγει  την  έκφρα-
ση  της  ιντερλευκίνης-1  (interleukin-1  /  IL-1)  
και  του  παράγοντα  νέκρωσης  TNF-α  (tumor  
necrosis  factor  - α  /  TNF-α).  Σύμφωνα  με  με-
λέτες  η  IL-1β  αυτόματα  απελευθερώνεται  από  
τον  πάσχοντα  αρθρικό  χόνδρο  και  όχι  από  φυ-
σιολογικούς  αρθρικούς  χόνδρους.  Οι  κυτοκίνες  
IL-1  και  TNF-α  με  τη  σειρά  τους  επάγουν  την  
παραγωγή  καταβολικών  μεταλλοπρωτεϊνασών  
που  αναστέλλουν  τη  σύνθεση  τόσο  του  κολλα-
γόνου  τύπου  ΙΙ  όσο  και   των  πρωτεογλυκανών.  
Παράλληλα  η  μείωση  των επιπέδων  διαφόρων  
αυξητικών  παραγόντων,  όπως  ο  ινσουλινοεξαρ-
τώμενος  παράγοντας  αύξησης  1  (Insulin-like  
growth  factor  /  ΙGF-1)  και  ο  αυξητικός  παρά-
γοντας  μεταμόρφωσης  β  (transforming  growth  
factors  -  β  /  TGF-β),  φαίνεται  ότι  συμβάλλει  
σημαντικά  στη  δυσλειτουργία  των  μηχανισμών  
ανακατασκευής  του  αρθρικού  χόνδρου.  Επίσης  
παράγωγα  προσταγλανδινών  (ανασταλτικοί  πα-

ράγοντες  λευκοτριενίων)  και  οι  ιντερλευκίνες-
6,8,11,17  (Interleukin-6,-8,-11,-17  /  IL-6,-8,-11,-
17)  παίζουν  καταλυτικό  ρόλο  στον  καταρράκτη  
αντιδράσεων  προς  αποδόμηση  του  αρθρικού  
στρώματος  (Εικ.2).  Τέλος,  το  οξείδιο  του  αζώ-
του  (Νitric  Οxide  /  ΝΟ)  αποτελεί  παράγοντα  
έναρξης  των  αποπτωτικών  μηχανισμών  των  
χονδροκυττάρων.  Το  ΝΟ  φαίνεται  ότι  έχει  ση-
μαντικό  ρόλο  στον  καταβολισμό  του  αρθρικού  
χόνδρου.  Αναστέλλει  τη  σύνθεση  κολλαγόνου  
και  πρωτεογλυκανών,  επάγει  τη  δραστικότητα  
των  μεταλλοπρωτεϊνασών,  μειώνοντας  τη  σύν-
θεση  ανταγωνιστή  του  υποδοχέα  IL-1  (Cotran  
SR  et  al.  1999,  Moreland  WL.  2003, Kumar  P.  
and  Clark  M.  2005).

Οι  ακριβείς  μηχανισμοί  που  οδηγούν  στην  
έκκριση  των  κυτοκινών,  κύριοι  παράγοντες  
εκφύλισης  του  αρθρικού  χόνδρου,  δεν  έχουν  
ακόμη  εξακριβωθεί.  Αναμένονται  περαιτέρω  με-
λέτες  για  διαλεύκανση  των  παθοφυσιολογικών  
και  μοριακών  μηχανισμών  εμφάνισης  και  ανά-
πτυξης  ΟΑ.
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Εικόνα  2.  Η  ισορροπία  της  σύνθεσης  και  αποδόμησης  των  αρθρικών  χόνδρων  ρυθμίζεται  από  διάφορους  
παράγοντες.  Στην  ΟΑ  έχουμε  μείωση  της  παραγωγής  των  χονδροκυττάρων  με  παράλληλη  αύξηση  της  

αποδόμησης  του  αρθρικού  χόνδρου.
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Οξείδιο του αζώτου



Φαρμακολογία  των  παραγώγων
    του  υαλουρονικού  οξέος

Το  υαλουρονικό  οξύ  αποτελεί  μία  φυσική  ου-
σία  του  οργανισμού  που  ανήκει  στη  μεγαλύτε-
ρη  οικογένεια  των  γλυκοζαμινογλυκανών.  Aπο-
τελεί  ένα  σημαντικό  στοιχείο  του  εξωκυτταρί-
ου  στρώματος  σχεδόν  σε  όλους  τους  ιστούς.  
Δομικά  είναι  πολυμερές  ενός  δισακχαρίτη,  που  
συνίσταται  από  ένα  μόριο  γλυκουρονικού  οξέ-
ος  και  ένα  μόριο Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης.  Οι  
δεσμοί  μεταξύ  των  επαναλαμβανομένων  μορί-
ων  στο  πολυμερές  είναι:  -β-1,4  γλυκουρονικό  
οξύ  -β1,3-Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη.  Οι  επανα-
λαμβανόμενες  δισακχαριτικές  μονάδες  ποικί-
λουν  από  250-25000  επαναλήψεις  με  μοριακό  
βάρος  (ΜΒ)  2x105  -  107  Daltons.  Το  υαλουρο-
νικό  οξύ  έχει  μοναδικές  φυσικοχημικές  ιδιότη-
τες  που  το  καθιστούν  ένα  σημαντικό  στοιχείο  
στη  σύγχρονη  θεραπευτική  (Εικ.3).  Φαίνεται  
να  έχει  πολλαπλό  ρόλο  στην  επούλωση  τραύ-
ματος,  τη  διατήρηση  της  ελαστοϊξώδους  ιδιό-
τητας  του  αρθρικού  υγρού  κ.ά  (Dickson  J.  and  
Hossie  G.  2003,  Kalousis  K.  et  al  2006,  Skinner  
BH.  2006).

Η  υαλουρονάνη  αποτελεί  το  άλας  του  πο-
λυσακχαρίτη  αυτού  που  επιτυχώς  χορηγείται  
σε  ενέσιμη  μορφή  στην  ΟΑ.  Φυσιολογικά  βρί-
σκεται  παρούσα  σε  όλο  το  ζωικό  βασίλειο,  
ιδιαίτερα  στις  αρθρώσεις  ως  ουσία  μεγάλου  
ΜΒ.  Συνεπώς  η  λειτουργική  αποστολή  της,  
εκτός  από  τη  λίπανση  των  αρθρικών  χόνδρων  
για  μείωση  των  τριβών,  είναι  και  η  μεταφορά  
θρεπτικών  συστατικών,  πρωτεϊνών,  προϊόντων  
αποδόμησης  που  σχετίζονται  με  τον  ιστικό  με-
ταβολισμό  της  άρθρωσης  (Pritchard  HC.  et  al.  
2002, Caborn  D.  et  al.  2004).

Με  τον  τρόπο  αυτό  το  υαλουρονικό  οξύ  
και  τα  παράγωγά του  ως  φυσικές  ουσίες  μπο-
ρούν  να  διατηρήσουν  τις  ελαστοϊξώδεις  ιδιό-
τητες  του  αρθρικού  υγρού.  Βάσει  πειραματικών  
μοντέλων  ζώων  εργαστηρίου  με  φαινότυπο  
ΟΑ  και  ρευματοειδούς  αρθρίτιδας  (ΡΑ),  τόσο  
η  συγκέντρωση  όσο  και  το  ΜΒ  των  μορί-
ων  υαλουρονικού  οξέος  μειώνονται  σε  μεγά-
λο  βαθμό.  Μικρού  ΜΒ  μόρια  υαλουρονάνης  

έχουν  βρεθεί  σε  αρθρώσεις  με  ΟΑ,  μη  ικανές  
να  αντισταθούν  στις  δυνάμεις  τριβής  μικρού  
(φυσιολογικές  αρθρικές  κινήσεις)  και  μεγάλου  
βαθμού  (κινήσεις  μεγάλης  πίεσης  στις  αρθρώ-
σεις).  Έτσι,  προοδευτικά  οι  αρθρικές  επιφάνει-
ες  διαβρώνονται  και  η  παραγωγή  ενδογενούς  
υαλουρονάνης  μειώνεται  δραματικά  (Moreland  
WL.  2003, Caborn  D.  et  al.  2004,   Skinner  BH.  
2006).

Φαίνεται  ότι  το  κλειδί  για  την  ομαλή  λειτουρ-
γία  μίας  άρθρωσης  είναι  το  αρθρικό  υγρό,  ένα  μη  
νευτώνιο  υγρό,  που  αλλάζει  φυσικοχημικές  ιδιό-
τητες  σε  φυσιολογικές,  παθολογικές  και  τεχνητές  
συνθήκες.  Το  υαλουρονικό  οξύ  και  τα  παράγωγά  
του  προσφέρουν  το  ιδανικό  συμπλήρωμα  μιας  και  
αποτελούν  φυσικά  υδροδυναμικά  μη  πρωτεϊνικά  
συστατικά  του  αρθρικού  υγρού.  Σύμφωνα  με  με-
λέτες  το  υαλουρονικό  οξύ  παρουσιάζει  χονδρο-
προστατευτική,  αναλγητική  και  αντιφλεγμονώδη  
δράση.  Αυξάνει  την  παραγωγή  χονδροκυττάρων  
και  αναστέλλει  τη  μετανάστευση  και  χημειο-
ταξία  των  πολυμορφοπύρηνων  λευκοκυττάρων  
in  vitro.  Σε  μοριακό  επίπεδο  το  υαλουρονικό  
οξύ  συνδέεται  με  τα  χονδροκύτταρα  μέσω  του  
CD44  υποδοχέα.  Η  σύνδεση  αυτή  αποτελεί  το  
καταλυτικό  ερέθισμα  για  τη  διαφοροποίηση  και  
λειτουργικότητα  των  χονδροκυττάρων  (Ghosh  
P.  and  Guidolin  D.  2002,  Pritchard  HC.  et  al.  
2002, Moreland  WL.  2003,  Akmal  M.  et  al.  2005,     
Skinner  BH.  2006).
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Eικόνα  3.  Χημικός  τύπος  υαλουρονάνης.
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Οι  θεραπευτικές  ιδιότητες  της  υλάνης
    στην  ΟΑ

Η  ΟΑ  επηρεάζει  όχι  μόνο  τον  τρόπο  ζωής  
του  ασθενή  αλλά  έχει  και  ένα  γενικότερο  κοι-
νωνικοοικονομικό  κόστος.  Έτσι  η  εντατική  
προσπάθεια  για  νέες  θεραπευτικές  παρεμβάσεις  
περιλαμβάνουν  τα  μη  στεροειδή  αντιφλεγμονώ-
δη  φάρμακα  (ΜΣΑΦ),  τα  οπιοειδή  αναλγητικά  
για  την  άμβλυνση  του  πόνου  αλλά και  τους  
τροποποιητικούς  παράγοντες.  Υπάρχει  ανάγκη  
διαλεύκανσης  των  μοριακών  και  παθοφυσιο-
λογικών  μηχανισμών  της  ΟΑ  για  ακριβέστερη  
στόχευση  σε  μόρια-στόχους.  Παράδειγμα  τα  
ΜΣΑΦ  που  ενώ  ανακουφίζουν  από  τον  πόνο,  
έχουν  αρκετές  ανεπιθύμητες  ενέργειες  κατά  
τη  χορήγησή  τους,  κάνοντας  δυσκολότερο  το  
έργο  του  κλινικού  ιατρού,  ιδιαίτερα  σε  ορθο-
παιδικές  χειρουργικές  επεμβάσεις  (Dickson  J.  
and  Hossie  G.  2003,  Brunton  L.  et  al.  2005,  
Ellsworth  JA.  et  al.  2006, Δόκος  Χ.  και  Μυρω-
νίδου-Τζουβελέκη  Μ.  2007).

Η  υλάνη  (Hylan  G-F 20)  αποτελεί  έναν  ιδιαί-
τερο  τύπο  υαλουρονάνης,  με  χιαστούς  δεσμούς  
μεταξύ  των  δισακχαριτικών  μονομερών  (ΜΒ:  
6x106  Daltons).  Εγκρίθηκε  από  το  FDA  (Food  
and  Drug  Administration)  μαζί  με  την  υαλου-
ρονάνη  το  1997  ως  αναλγητικό  στη  θεραπεία  
της  ΟΑ  γόνατος.  Χρησιμοποιείται  στον  Κανα-
δά  από  το  1992.  Tα  παράγωγα  του  υαλουρονι-
κού  οξέος,  όπως  η  υλάνη,  έχουν  την  ικανότητα  
να  διατηρούν  την  ελαστοϊξώδη  ιδιότητα  του  
αρθρικού  υγρού  για  μείωση  των  μηχανικών  
τριβών  και  κραδασμών  των  αρθρώσεων.  Ιδιαί-
τερα  η  υλάνη  έχει  ελαστοϊξώδεις  ιδιότητες  που  
υπερέχουν  του  αρθρικού  υγρού  και  της  υαλου-
ρονάνης.  Έχει  παρόμοιες  βιολογικές  ιδιότητες  
με  το  υαλουρονικό  οξύ  και  τα  παράγωγά  του,  
μεταβολίζεται  στον  οργανισμό  μέσω  της  ίδιας  
οδού  και  τα  προϊόντα  αποδόμησής  της  δεν  
είναι  τοξικά  (Pritchard  HC.  et  al.  2002, Μονο-
γραφία  2006).  

Η  Hylan  G-F 20  αποτελεί  σύμπλοκο  δύο  
υλανών:  της  υγρής  φάσεως  υλάνης  Α  και  της  
ένυδρης  γέλης  υλάνης  Β  σε  ποσοστό  80:20.  
Το  θεραπευτικό  σχήμα  σε  ΟΑ  γόνατος  πε-

ριλαμβάνει  3  δόσεις,  μία  ανά  εβδομάδα,  σε   
ενέσιμη  μορφή.  Για  την  ΟΑ  ισχίου  χορηγού-
νται  2  δόσεις  ενδοαρθρικά,  μία  ανά  εβδομάδα.  
Η  επανάληψη  της  ένεσης  μπορεί  να  γίνει  σε  
διάστημα  1  έως  3  μηνών,  μετά  την  πρώτη  χο-
ρήγηση.  Οι  μελέτες  που  έχουν  γίνει  επικεντρώ-
νονται  περισσότερο  στην  ΟΑ  γόνατος.  Η  μέ-
γιστη  θεραπευτική  δράση  παρουσιάζεται  8  με  
12  εβδομάδες  μετά  από  την  πρώτη  χορήγηση  
και  υπολογίζεται  ότι  διαρκεί  6  μήνες  (Caborn  
D.  et  al.  2004,  Μονογραφία  2006).  

Μεγάλου  ΜΒ  παράγωγα  του  υαλουρονικού  
οξέος,  όπως  η  υλάνη,  έχουν  καλύτερα  θεραπευ-
τικά  αποτελέσματα  από  ότι  χαμηλού  ΜΒ  μό-
ρια.  Η  υλάνη  πληρεί  τέσσερα  βασικά  κριτήρια  
επιτυχίας  ενός  συμπληρώματος  του  αρθρικού  
υγρού:  (α)  μη  ανάπτυξη  αντισωμάτων,  (β)  δι-
απερατότητα  από  μεταβολίτες  και  μακρομόρια,  
(γ)  ρεολογικές  ιδιότητες  παρόμοιες  με  το  αρ-
θρικό  υγρό,  ποσοτικά  μεγαλύτερες  -  σύμφωνα  
με  μελέτες,  (δ)  χαμηλό  ρυθμό  εξόδου  από  την  
άρθρωση.  Φαίνεται  ότι  οι  χιαστές  συνδέσεις  
σε  συνδυασμό  με  το  μεγάλο  ΜΒ  προσδίδουν  
αυτές  τις  μοναδικές  ιδιότητες  στο  μόριο  της  
υλάνης.  Η  υαλουρονάνη  πληρεί  μόνο  τα  δύο  
πρώτα  κριτήρια.  Παρουσιάζει  μειονεκτήματα  
έναντι  της  υλάνης  διότι  εκτός  του  ότι  το  θε-
ραπευτικό  σχήμα  της  απαιτεί  5  ενδοαρθρικές  
ενέσιμες  δόσεις,  έχει  συγκριτικά  πολύ  μικρό-
τερο  χρονικό  διάστημα  θεραπευτικής  δράσης  
(Conrozier  T.  et  al.  2003,  Moreland  WL.  2003, 
Caborn  D.  et  al.  2004).

Μελέτες  δείχνουν  ότι  η  υλάνη  μπορεί  να  
δράσει  σε  τρία  επίπεδα.  Καταρχήν  διατηρεί  
τις  ρεολογικές  ιδιότητες  του  αρθρικού  υγρού,  
παρουσιάζει  αναλγητικές  δράσεις  και  ρυθμίζει  
την  ενδογενή  σύνθεση  υαλουρονικού  οξέος.  Οι  
ρεολογικές  της  ιδιότητες   είναι  ανώτερες  από  
κάθε  άλλο  παράγωγο  του  υαλουρονικού  οξέος.  
Οι  αναλγητικές  της  ιδιότητες  είναι  παρόμοιες  
με  τα  ΜΣΑΦ,  πολλές  φορές  και  καλύτερες.  
Πρέπει  να  τονιστεί  ότι  ασθενείς  με  ΟΑ  και  ΡΑ,  
παίρνουν  ΜΣΑΦ  σε  μεγάλες  δόσεις  για  με-
γάλο  χρονικό  διάστημα,  παρόλες  τις  σοβαρές  
ανεπιθύμητες  ενέργειες  (γαστρορραγία,  πεπτικά  
έλκη).  Σε  αντίθεση,  η  υλάνη  έχει  αναλγητικές  
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ιδιότητες  που  διατηρούνται  για  μήνες  μετά  την  
ενδοαρθρική  έγχυση  χωρίς  σοβαρές  ανεπιθύ-
μητες  ενέργειες.  Μελέτες  σε  ζώα  εργαστηρίου  
και  ανθρώπους  απέδειξαν  ότι  η  υλάνη  αποβάλ-
λεται  εξ  ολοκλήρου  από  την  άρθρωση  σε  7-
14  ημέρες.  Εντούτοις  διατηρεί  τις  αναλγητικές  
ιδιότητές  της.  Περαιτέρω  μελέτες  έδειξαν  ότι  η  
υλάνη  μπορεί  να  επιδρά  άμεσα  ή  έμμεσα  στην  
ουσία  Ρ  που  ενοχοποιείται  για  την  πρόκληση  
άλγους  (Adams  EM.  et  al.  1995,   Lussier  A.  et  
al.  1996, Pritchard  HC.  et  al.  2002,  Raynauld  
PJ.  et  al.  2002, Moreland  WL.  2003, Dickson  J.  
and  Hossie  G.  2003,   Kemper  F.  et  al.  2005,  
Greenberg  DD.  et  al.  2006).

Το  ερώτημα  είναι  αν  υπάρχει  συνεργική  δρά-
ση  των  ΜΣΑΦ  και  της  υλάνης  στην  άμβλυνση  
του  άλγους  σε  ασθενείς  με  ΟΑ.  Εργαστηριακές  
μελέτες  θα  διαλευκάνουν  την  πτυχή  αυτή,  αν  
και  δεν  υπάρχει  ανταγωνιστική  δράση  μεταξύ  
ΜΣΑΦ  και  υλάνης.  Η  υλάνη  φαίνεται,  μέσω  
διαφόρων  κλινικών  μελετών,  να  είναι  μία  καλά  
ανεκτή  ουσία  από  τους  ασθενείς,  με  ελάχιστες  
ανεπιθύμητες  ενέργειες  που  περιορίζονται  σε  
τοπικό  ερεθισμό  στο  σημείο  ένεσης,  οίδημα,  
εξάνθημα  και  κνίδωση.  Οι  ανεπιθύμητες  ενέρ-
γειες  κατά  τη  χορήγηση  της  υλάνης  σχετίζο-
νται  με  την άρθρωση  και  μόνο.  Η  μείωση  του  
έντονου  άλγους  σε  συνδυασμό  με  τη βελτίωση  
στο  βάδισμα  των  ασθενών,  σύμφωνα  με  κλινι-
κές  μελέτες,  κάνουν  την  υλάνη  ένα  σημαντικό  
εργαλείο  στη  φαρέτρα  του  κλινικού  ορθοπαιδι-
κού  και  ρευματολόγου  (Adams  EM.  et  al.  1995, 
Lussier  A.  et  al.  1996,   Conrozier  T.  et  al.  2003,     
Wang  CT.  et  al.  2004, Kemper  F.  et  al  2005).

 

Μελλοντικές  θεραπευτικές  προσεγγίσεις
   της  υλάνης

Αν  εξαιρέσουμε  τις  ελάχιστες  ανεπιθύμητες  
ενέργειες  από  τη  χορήγηση  της  υλάνης,  η  συ-
μπλήρωση  του  αρθρικού  υγρού  με  παράγωγα  
του  υαλουρονικού  οξέος  αποτελεί  ένα  σημαντι-
κό  βήμα  όχι  μόνο  για  την  άμβλυνση  του  άλγους  
αλλά  και  για  την  περαιτέρω  ενίσχυση  του  μετα-
βολισμού  των  χονδροκυττάρων  της  άρθρωσης.  

Βέβαια,  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  θεραπεία  
είναι  κυρίως  παρηγορική.  Σημαντικό  στοιχείο  εί-
ναι  το  γεγονός  ότι  το  υαλουρονικό  οξύ  μπορεί  
να  αναστείλει  τη  δράση  προφλεγμονωδών  μο-
ρίων  και  νευροπεπτιδίων  που  σχετίζονται  με  το  
άλγος.  Το  ΜΒ  των  παραγώγων  του  υαλουρο-
νικού  οξέος  φαίνεται  να  παίζει  σημαντικό  ρόλο  
στη  βελτίωση  των  ρεολογικών,  και  όχι  μόνο,  
ιδιοτήτων  του  αρθρικού  υγρού.  Έτσι,  μπορεί  ένα  
παράγωγο  όπως  η  υλάνη  να  αποτελέσει  φάρ-
μακο  για  θεραπεία  της  ΟΑ  αν  και  οι  κλινικές  
μελέτες  που  έχουν  γίνει  δεν  το  έχουν  αποδείξει  
ακόμη.  Θα  πρέπει  να  γίνουν  περισσότερες  έρευ-
νες  για  το  ρόλο  των  ουσιών-συμπληρωμάτων  
του  αρθρικού  υγρού  ως  “χονδροπροστατευτικών  
ουσιών”  που  μακροπρόθεσμα  μπορεί  να  επιβρα-
δύνουν  την  πρόοδο  της  ασθένειας  βάσει  του  
ΜΒ  ή  της  χημικής  δομής  των  παραγώγων  του  
υαλουρονικού  οξέος  (Gosh  P.  and  Guidolin  D.  
2002,  Pritchard  HC.  et  al.  2002,  Moreland  WL.  
2003, Greenberg  DD.  et  al.  2006).

Η  οδός  χορήγησης  μίας  ουσίας  αποτελεί  σημα-
ντικό  παράγοντα  για  το  καλύτερο  θεραπευτικό  
αποτέλεσμα.  Στο  μέλλον  η  νανοτεχνολογία  μπο-
ρεί  να  δώσει  απαντήσεις  και  λύσεις  στην  καλύτε-
ρη  χορήγηση  της  υλάνης  σε  ασθενείς  με  ΟΑ.  Τα  
νανοσωμάτια  είναι  εν  δυνάμει  μεταφορείς  φαρ-
μακευτικών  ουσιών  που  στοχεύουν  σε  όργανα,  
ιστούς,  κύτταρα  και  υποδοχείς  στόχους.  Περαιτέ-
ρω  μελέτες  πρέπει  να  γίνουν  ώστε  το  υαλουρο-
νικό  οξύ  και  τα  παράγωγά  του  όπως  η  υλάνη  να  
χορηγηθούν  σε  νανομοριακή  μορφή  (Δόκος  Χ.  
και  Μυρωνίδου-Τζουβελέκη  Μ.  2006).

Πολλά  αναμένονται  στο  προσεχές  μέλλον  
για  νέες  θεραπευτικές  προσεγγίσεις  της  υλά-
νης,  όχι  μόνο  στη  θεραπεία  παθολογικών  κα-
ταστάσεων,  αλλά  ίσως  και  στην  πρόληψη.

Abstract

Pharmacological  properties  and  therapeutic  
use  of  hylan  in  osteoarthritis

Dokos  Charalampos
 and  Mironidou-Tzouveleki   Maria
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Osteoarthritis  (OA)  is  a  common  chronic  dis-
ease  of  joints  (mostly  hip,  knee)  affecting  a  
significant  portion  of  general  population.  The  
therapeutic  management  of  ΟΑ  is  a  clinical  
challenge  because  of  its  complexibility.  The  na-
ture  of  cause  of  OA  has  not  been  clarified  
yet,  but  radiographic  and  pathologic  features  are  
typical  in  most  cases.  Hyaluronate  (sodium  salt  
of  hyaluronic  acid)  is  used  successfully  as  an  
intra-articular  supplement  for  reinforcement  of  
biologic  and  mechanical  properties  of  synovial  
fluid.  This  review  analyzes  a  viscosupplement  
liquid  called  hylan  that  seems  to  have  better  re-
sults  in  hip  and  knee  OA.  The  pharmacological  
and  biological  properties  of  hylan  make  it  an  
ideal  viscosupplement  of  synovial  fluid  according  
to  experimental  and  laboratory  results.

Κeywords:   hylan,  hyaluronate,  hyaluronic  acid,  vis-
cosupplementation,  osteoarthritis.
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