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Αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων
σε ασθενείς με οστεοπόρωση
Α. ΣΥΡΟΣ, Ε.Α. ΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑ, Σ. ΒΕΛΟΝΑΣ, Ν. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ, Γ. ΤΖΑΝΟΣ
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γ.Ν. Ελευσίνας Θριάσιο, Ελευσίνα
Περίληψη
Η αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης οστεοπορωτικών ασθενών με αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος. Τα κατάγματα που οφείλονται σε οστεοπόρωση θα έπρεπε να προλαμβάνονται με προγράμματα διεπιστημονικών παρεμβάσεων που
θα περιλαμβάνουν: εκπαίδευση, τροποποιήσεις στο περιβάλλον του ασθενούς, χρήση βοηθημάτων, και την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης, με σκοπό να μειωθούν οι πτώσεις και οι κακώσεις που σχετίζονται με αυτές. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.
Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Μυοσκελετικές παθήσεις

Rehabilitation of musculoskeletal disorders in patients
with osteoporosis
A. SYROS, E.A. MITSIOKAPA, S. VELONAS, N. MARAGAKIS, G. TZANOS
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Thriasion Hospital, Elefsis, Greece
Summary
Measures of musculoskeletal rehabilitation play an integral part in the management of patients with increased fracture risk because
of osteoporosis. Fractures caused by osteoporotic fragility may be prevented with multidisciplinary intervention programs, including
education, environmental modifications, aids, and implementation of individually tailored exercise programs, which are proved to
reduce falls and fall-related injuries. This article delineates current scientific evidence concerning nonpharmacologic approaches
that are used in conjunction with pharmacotherapy for prevention and management of osteoporosis.
Keywords: Osteoporosis, Musculoskeletal disorders

Εισαγωγή
Οι περισσότερες προσπάθειες που έχουν γίνει για
την πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων εστιάζουν στην αύξησης της εμβιομηχανική ικανότητας του
οστού. H αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτών, στη μείωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων,
έχει τεκμηριωθεί σε αρκετές μελέτες. Τα κατάγματα
στους ηλικιωμένους οφείλονται στην απώλεια της ακεραιότητας του σκελετού και στον αυξημένο κίνδυνο
πτώσεων. Εν τούτοις, έχει δοθεί μικρή προσοχή στην
βελτίωση των εξωσκελετικών παραγόντων κινδύνου
για την πρόληψη των καταγμάτων. Η αποκατάσταση
των μυοσκελετικών παθήσεων σε ασθενείς με οστεοπόρωση θα πρέπει να προηγείται ή να συνδυάζεται με
204 Oστούν

την λήψη φαρμακευτικής αγωγής έχοντας ως κύριο
στόχο την βελτίωση του μυοσκελετικού συστήματος,
την ποιότητα ζωής και την μείωση του κίνδυνου κατάγματος. Λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που έχει το μυϊκό
σύστημα στην ποιότητα του οστού και στον κίνδυνο
πτώσεων, στο άρθρο αυτό τονίζεται η σημασία της μυϊκής λειτουργίας μέσω της ισχύος και της συνέργειας
των μυών στην πρόληψη και την αποκατάσταση των
καταγμάτων σε οστεοπορωτικούς ασθενείς.

Ο ρόλος της άσκησης και της μυϊκής ισχύος
στην πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων
Η μειωμένη οστική πυκνότητα και οι πτώσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για κατάγματα

Αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων σε ασθενείς με οστεοπόρωση

στους ηλικιωμένους [1]. Οι πτώσεις που παρατηρούνται κάθε χρόνο ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 40%
των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών [2]. Σημαντική
αιτία των πτώσεων και των υποκείμενων καταγμάτων
αυτής της ηλικίας αποτελεί η έκπτωση της νευρομυϊκής λειτουργίας [3,4]. Σε μια προοπτική μελέτη 9704
λευκών γυναικών ηλικίας άνω των 65 ετών, παρατηρήθηκε ότι το υψηλό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας
είχε μειωμένο κίνδυνο για κάταγμα του ισχίου αλλά
όχι και εκείνων του καρπού και των σπονδύλων [5].
Σημαντική μείωση του κινδύνου για κάταγμα του ισχίου παρατηρήθηκε στις γυναίκες που συμμετείχαν σε
φυσικές δραστηριότητες μέσης ή υψηλής δυσκολίας
για τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα ή που ανέφεραν περισσότερες ώρες βαριάς εργασίας την εβδομάδα. Σε αντίθεση, όσο περισσότερες ώρες καθόταν
μια γυναίκα την ημέρα τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος
να υποστεί κάταγμα του ισχίου: γυναίκες που καθόντουσαν για τουλάχιστον 9 ώρες την ημέρα είχαν 43%
μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτές που καθόντουσαν λιγότερο από 6 ώρες την ημέρα. Αν και αυτή η σχέση
με τη φυσική δραστηριότητα αποδείχθηκε για τα κατάγματα του ισχίου δεν ήταν το ίδιο προφανής για τα
κατάγματα του καρπού και των σπονδύλων.
Μία πρόσφατη μελέτη παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 13 τυχαιοποιημένων μελετών για την αποτελεσματικότητα της φυσικής άσκησης και της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη των πτώσεων σε ηλικιωμένα
άτομα [2]. Τα συμπεράσματα έξι μελετών δεν ανέδειξαν σημαντικές αποδείξεις αποτελεσματικότητας σε
σχέση με τον αριθμό των ατόμων που έπεσαν. Μία
από τις έξι μελέτες μάλιστα ανέφερε μια σημαντική
αύξηση των πτώσεων στην ομάδα της γρήγορης βάδισης, περίπου 15%. Αντίθετα συμμετέχοντες σε tai
chi τεχνικές είχαν λιγότερες πτώσεις σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου [6]. Oι ασκήσεις tai chi εκτελούνταν
σε εβδομαδιαία βάση για 15 εβδομάδες με επιτήρηση
από έναν εκπαιδευτή για περίπου 15 λεπτά.
Τρεις μελέτες σε σύνολο 566 γυναικών άνω των
80 ετών που κατοικούσαν στην κοινότητα και έκαναν
το ίδιο εξατομικευμένο πρόγραμμα προοδευτικής μυϊκής ενδυνάμωσης, επανεκπαίδευσης ισορροπίας και
βάδισης, κατέδειξαν ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις μείωσαν τον αριθμό των ατόμων που υπέστησαν πτώση σε περίοδο πάνω από ένα χρόνο [7-9]. Ο
αριθμός των πτώσεων με τραυματισμό μειώθηκε επίσης. Δοκιμασίες που ερεύνησαν άλλου είδους από
τις παραπάνω περιγραφείσες παρεμβάσεις ή το απο-

τέλεσμα της άσκησης από μόνης της για ηλικιωμένους
σε ιδιωτικές κλινικές δεν κατέδειξαν αποτέλεσμα στην
πρόληψη των πτώσεων [2].
Ωστόσο, σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη,
παρατηρήθηκε μείωση των πτώσεων και των κακώσεων από πτώσεις σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών
που κατοικούσαν σε ιδρύματα και που συμμετείχαν
σε πρόγραμμα γενικών και εξειδικευμένων στρατηγικών αποκατάστασης [10]. Οι στρατηγικές περιελάμβαναν εκπαίδευση του προσωπικού, τροποποιήσεις
στο περιβάλλον του ασθενούς, εφαρμογή ατομικών
προγραμμάτων άσκησης, προμήθεια και επισκευή
βοηθημάτων, επανεκτίμηση της φαρμακευτικής αγωγής, προμήθεια προστατευτικών κηδεμόνων του ισχίου, και συνεδρίες επίλυσης προβλημάτων μετά από
πτώσεις [10].
Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι η οστική
πυκνότητα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες διατηρούνταν ή αυξανόταν με ασκήσεις προοδευτικής αντίστασης [11-14]. Η ισχύς των μυών της ράχης είναι
σημαντικά μικρότερη σε άτομα με οστεοπόρωση απ’
ότι σε υγιή άτομα [15]. Έχει αναφερθεί ότι η ενδυνάμωση των παρασπονδυλικών μυών μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων [16].

Επιλογή ασθενών για πρόληψη καταγμάτων
ανάλογα με τον κίνδυνο πτώσης και τους
οστικούς παράγοντες κινδύνου
Έως σήμερα, η πρόληψη των οστεοπορωτικών καταγμάτων βασίζεται κατά κανόνα σε φάρμακα. Η επιλογή των ασθενών για φαρμακευτική αντιμετώπιση
βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε παράγοντες κινδύνου για κάταγμα που σχετίζονται με το οστό. Αν και η
χαμηλή οστική μάζα θεωρείται κύριος παράγοντας
κινδύνου για κατάγματα, από μόνη της δεν είναι αρκετή να οδηγήσει σε κάταγμα [17-19]. Υπάρχει μεγάλη
επικάλυψη στη BMD ανάμεσα σε ασθενείς με και χωρίς κάταγμα [20]. Φαίνεται ότι οι πτώσεις αποτελούν
κύριο παράγοντα κινδύνου για κατάγματα, κυρίως των
άκρων [17-19,21]. Στα κατάγματα του ισχίου οι παράγοντες κινδύνου για πτώσεις και η χαμηλή οστική πυκνότητα δρουν και σαν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου αλλά και αθροιστικά [3].
Ο κίνδυνος πτώσης αυξάνει με την ηλικία και έτσι
ένας μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων πέφτει μία ή περισσότερες φορές τον χρόνο [22]. Ωστόσο, μόνο το
5-10% των πτώσεων έχουν ως αποτέλεσμα κάποιο
κάταγμα [22], γεγονός που οφείλεται στον προσαναOστούν 205
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τολισμό της πτώσης και στην άμεση αντίδραση διατήρησης της ισορροπίας για την αποφυγή της πτώσης
[18,19,23]. Επίσης σημαντική είναι η συσχέτιση μεταξύ
της οστεοπόρωσης και των πτώσεων στην πρόκληση
κατάγματος. Σε μια προοπτική μελέτη αξιολόγησης
των παραγόντων κινδύνου για κάταγμα ισχίου, παρατηρήθηκε υψηλή συχνότητα καταγμάτων του βραχιονίου οστού σε οστεοπορωτικούς ασθενείς με πτώσεις
και με πτωχή φυσική δραστηριότητα ή διαταραγμένη
ισορροπία σώματος αλλά όχι σε άτομα με φυσιολογικό
οστική πυκνότητα [21]. Σε συμφωνία με αυτές τις διαπιστώσεις, μια μελέτη μετεμηνοπαυσιακών γυναικών
από τους Geusens και συνεργάτες [1] έδειξε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου στις γυναίκες που ανέφεραν μία πτώση
τη διάρκεια αυτή και είχαν χαμηλό ΒΜD, αλλά όχι στις
γυναίκες με ιστορικό πτώσης και φυσιολογικό ΒΜD
ούτε στις γυναίκες που δεν ανέφεραν πτώσεις ανεξάρτητα από το ΒΜD. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο κίνδυνος καταγμάτων, κυρίως των άκρων,
είναι αυξημένος μόνο στις γυναίκες που συνδυάζουν
χαμηλό ΒΜD και επεισόδια πτώσεων. Οι διαπιστώσεις
αυτές θα μπορούσαν να εξηγήσουν επίσης γιατί ακόμη και γυναίκες με οστεοπενία θα μπορούσαν να
έχουν αυξημένο κίνδυνο κατάγματος εάν πέσουν.
Μελέτες για την πρόληψη των πτώσεων έχουν δώσει ποικίλα αποτελέσματα, αλλά καμία δεν έχει δείξει
μείωση στον αριθμό των καταγμάτων [22]. Αυτή η προφανής έλλειψη αντικαταγματικής αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να αντανακλά το γεγονός ότι αυτές
οι μελέτες δεν βασίζονταν σε ασθενείς επιλεγμένους
με βάση το χαμηλό ΒΜD. Όπως έδειξε ο Κannus και
οι συν [24], οι προστατευτικοί κηδεμόνες ισχίου (hip
protectors) μπορούν να ελαττώσουν τον κίνδυνο κατάγματος του ισχίου σε αδύνατα ηλικιωμένα άτομα
που φορούν τον κηδεμόνα όταν πέσουν. Σε αυτή τη
μελέτη, η επιλογή των ασθενών δεν βασίστηκε στο
χαμηλό ΒΜD αλλά στην προχωρημένη ηλικία (>80
ετών) σε συνδυασμό με αδυναμία- δύο παράγοντες
που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για χαμηλή ΒΜD
και πτώσεις [22,25]. Ωστόσο, σε μία άλλη μελέτη αξιολογήθηκαν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλό
ΒΜD ή προεξάρχον σπονδυλικό κάταγμα χωρίς η επιλογή να βασίζεται στον κίνδυνο πτώσεων. Στις γυναίκες αυτές η αλενδρονάτη μείωσε τον κίνδυνο σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων. Στην ίδια
ωστόσο έρευνα, η αλενδρονάτη δεν είχε καμία επίδραση σε άλλη ομάδα γυναικών με οριακά φυσιολο206 Oστούν

γική ΒΜD [26], υποδεικνύοντας ότι η απευθείας θεραπεία στα οστά είναι αποτελεσματική στο να μειώνει
την πιθανότητα κατάγματος μόνο σε ασθενείς με διαγνωσμένη οστεοπόρωση. Τα ευρήματα ήταν παρόμοια
με αυτά της ρισεδρονάτης του πρώτου διφωσφονικού
που μελετήθηκε στην πρόληψη του κατάγματος του
ισχίου [28]. Η ρισεδρονάτη μείωσε τον κίνδυνο κατάγματος σε γυναίκες με εγκατεστημένη οστεοπόρωση
αλλά όχι σε γυναίκες που επιλέχθηκαν βάση των παραγόντων κινδύνου για πτώση αλλά χωρίς αποδεδειγμένα χαμηλή ΒΜD. Έτσι, τα διφωσφονικά φαίνεται να
μειώνουν τον κίνδυνο κατάγματος μόνο στις γυναίκες
με χαμηλή ΒΜD ή με προεξάρχον σπονδυλικό κάταγμα. Απομένει λοιπόν να διευκρινιστεί εάν τα μέτρα για
την πρόληψη των πτώσεων, σε συνδυασμό με φάρμακα, θα μπορούσαν να μειώσουν περεταίρω τον κίνδυνο κατάγματος.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες αυτές τις παρατηρήσεις,
παρέχονται αποδείξεις για μια αλληλεπίδραση της
οστεοπόρωσης και των πτώσεων στην εμφάνιση κλινικών καταγμάτων. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ένας αυξανόμενος αριθμός πτώσεων έχει
συμβάλει στην αύξηση της επίπτωσης των καταγμάτων
των άκρων που σχετίζονται με την ηλικία [28,29]. Ένας
αυξημένος κίνδυνος πτώσεων είναι πολύ πιθανό να
αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου για την πρόκληση κατάγματος σε άτομα των οποίων η οστική μάζα
δεν έχει μειωθεί σε επίπεδα οστεοπόρωσης. Εκτός
από την μέτρηση της BMD, ο υπολογισμός του κινδύνου για πτώση θα μπορούσε επομένως να αυξήσει την
αναγνώριση των ασθενών με τον υψηλότερο κίνδυνο
για κατάγματα. Περεταίρω μελέτες είναι απαραίτητες
για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα του συνδυασμού στρατηγικών με κατεύθυνση τα οστά και τις πτώσεις, σε
ασθενείς με οστεοπόρωση και αυξημένη τάση για πτώση. Η έρευνα στο μέλλον θα έπρεπε να εστιάσει στην
αποτελεσματικότητα μιας συνδυασμένης στρατηγικής
που θα αποτελείται από παράγοντες διάπλασης του
οστού και μέτρα πρόληψης των πτώσεων.

Αποκατάσταση οστεοπορωτικών καταγμάτων
της σπονδυλικής στήλης
Άσκηση
Οι ασκήσεις ενίσχυσης των ραχιαίων μυών μπορούν
να μειώσουν τη θωρακική υπερκύφωση, τα σπονδυλικά κατάγματα, την απώλεια ύψους και το άλγος στο
πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, που αποτελούν τις πιο πα-

Αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων σε ασθενείς με οστεοπόρωση

ραμορφωτικές συνέπειες της οστεοπόρωσης [16,30].
Η βελτίωση της ισχύος των ραχιαίων μυών μειώνει την
κυφωτική στάση που μπορεί να επέλθει λόγω της οστεοπόρωσης και της ηλικίας [31]. Η υπερκυφωτική στάση
όχι μόνο προδιαθέτει σε άλγος της ράχης λόγω στάσης
αλλά επίσης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσης.
Σε μία ελεγχόμενη μελέτη η χρήση τεχνικών δυναμικής
εκπαίδευσης της στάσης του σώματος μέσω της ιδιοδεκτικότητας βελτίωσε την ισορροπία σε ασθενείς με
οστεοπόρωση και κύφωση [33].
Ο χρόνιος πόνος μπορεί να προκαλείται από τα
σπονδυλικά κατάγματα ή να είναι αποτέλεσμα της στάσης όπως οι υπερκυφωτικές ή οι σκολιωτικές αλλαγές
της σπονδυλικής στήλης με διάταση των συνδέσμων.
Οι ισχυροί ραχιαίοι μύες σχετίζονται με μείωση της
συχνότητας των σπονδυλικών καταγμάτων και της κύφωσης [16]. Η υπερκύφωση παρατηρείται με αυξημένη συχνότητα μετά από σπονδυλικό κάταγμα. Σε ασθενείς με σοβαρή κύφωση, η πίεση του κατώτερου τμήματος του θωρακικού τοιχώματος στο χείλος της λεκάνης προκαλεί σημαντική πλευροδυνία, ευαισθησία
και δυσχέρεια της αναπνοής [34]. Σε υγιή στάση υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στις κατώτερες πλευρές
και στη λαγόνιο ακρολοφία και δεν έρχονται σε επαφή, ακόμη και στην πλάγια κάμψη του κορμού. Σε σοβαρή οστεοπόρωση με συμπιεστικά κατάγματα, υπάρχει λαγονοπλευρική επαφή λόγω της σημαντικής κύφωση και της απώλειας ύψους. Αυτή η επαφή μπορεί
να έχει σαν αποτέλεσμα λαγονοπλευρικό σύνδρομο
τριβής και πλευροδυνία [35,36]. Επομένως, βοηθώντας τον ασθενή να βελτιώσει την κυφωτική στάση μέσω της άσκησης των εκτεινόντων μυών της ράχης,
μπορεί να μειωθεί ο πόνος, να αυξηθεί η κινητικότητα,
με αποτέλεσμα μείωση των επεισοδίων κατάθλιψης
και βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς [37].
Τα κατάγματα του ιερού οστού αντιμετωπίζονται με
φυσικοθεραπεία, με αποφυγή άρσης βάρους και με
τη χρήση ορθώσεων και βοηθημάτων βάδισης [38].
Ορθώσεις της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ)
Παραδοσιακά οι ορθώσεις της ΣΣ χρησιμοποιούνται
για την συντηρητική ή την μετεγχειρητική αντιμετώπιση
των θωρακοοσφυϊκών κακώσεων. Ωστόσο η κύρια ένδειξη των ορθώσεων είναι η ραχιαλγία [39]. Στις ΗΠΑ
συνταγογραφούνται κάθε χρόνο περισσότερες από
250.000 ορθώσεις [40]. Μέχρι πρόσφατα όμως η πλειονότητα αυτών των ορθώσεων δεν είχαν ποτέ δοκιμασθεί κάτω από τυποποιημένες συνθήκες [41]. Σε μία

μελέτη παρατηρήθηκε ότι η άκαμπτη στήριξη δεν είναι
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της ραχιαλγίας σε
ασθενείς με οστεοπόρωση, ενώ αντίθετα η αντισταθμιστική κυφωτική όρθωση είναι πιο αποτελεσματική για
τη συμμόρφωση των ασθενών και την ανακούφιση από
τον πόνο [41]. Επιπλέον, η χρήση άκαμπτων θωρακοοσφυϊκών κηδεμόνων στην οστεοπόρωση περιορίζεται
από διάφορους παράγοντες όπως το χαμηλό ανάστημα (<147 εκ.), την ατροφία των μυών του κορμού, την
διαφραγματοκήλη ή βουβωνοκήλη, την μέτρια ή την
σοβαρή παχυσαρκία, την σκολίωση λόγω της οστεοπόρωσης και των συμπιεστικών καταγμάτων, και την
δυσκολία στην αναπνοή, οδηγώντας παράλληλα σε
κακή συμμόρφωση των ασθενών [34,42].
Σε μία πιο πρόσφατη μελέτη παρουσιάστηκε η αποτελεσματικότητα των ορθώσεων στην σταθεροποίηση
των οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων [43].
Σ’ αυτή τη μελέτη η χρήση μιας συγκεκριμένης, πρόσφατα αναπτυγμένης, όρθωσης συνδυάστηκε με σημαντική αύξηση της μυϊκής ισχύος του κορμού, που
πιθανότατα οφείλονταν στην αύξηση της μυϊκής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια που οι ασθενείς φορούσαν την όρθωση. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με
εκείνη των Lantz και Schultz [44], που περιέγραψαν
αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών της ράχης με την χρήση οσφυοϊερής όρθωσης επιβεβαιώνοντας την σημαντικότητα ιδιοδεκτικότητας σαν θεμελιώδη αρχή δράσης. Ισχυρότεροι ραχιαίοι μύες μειώνουν την γωνία της κύφωσης και έτσι βελτιώνουν το
σωματικό ανάστημα [31]. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί
να συνοδεύεται με καλύτερη στάση και διόρθωση του
κέντρου βάρους, που με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη ταλάντευση του σώματος [33].
Επειδή η ταλάντευση του σώματος αποτελεί καλά τεκμηριωμένο παράγοντα κινδύνου για πτώσεις και κατάγματα από πτώση [45], αυτή η μεταβολή του κέντρου
βάρους μπορεί να συνοδεύεται από χαμηλότερο ρυθμό πτώσεων και σπονδυλικών καταγμάτων [46]. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται περεταίρω από τα ευρήματα
των Sinaki και Lynn [33], που περιέγραψαν μείωση
του κινδύνου πτώσεων με την χρήση τεχνικών εκπαίδευσης της στάσης του σώματος μέσω της ιδιοδεκτικότητας σε γυναίκες με οστεοπόρωση με κυφωτική
στάση. Με δεδομένη την ευρέως διαδεδομένη χρήση
των ορθώσεων σε ποικίλες νόσους, προκύπτει επιτακτική ανάγκη για ελεγχόμενες κλινικές μελέτες για
την περεταίρω διευκρίνιση της εφαρμογής και λειτουργίας αυτών των τεχνικών.
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Σπονδυλοπλαστική (κυφοπλαστική)

Μέτρα πρόληψης των πτώσεων

Μια άλλη τεχνική, η οποία τελευταία χρησιμοποιείται
στην αντιμετώπιση των σπονδυλικών καταγμάτων, είναι
η διαδερμική σπονδυλοπλαστική με τσιμέντο (percutaneus transpedicular polymethylmethacrylate vertebroplasty) (PTPV). Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην έγχυση
ακρυλικού τσιμέντου σε ένα μερικώς κατεστραμμένο
σώμα σπονδύλου. Στόχος της μεθόδου είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα του πόνου του σπονδυλικού
κατάγματος και η αύξηση της μηχανικής σταθερότητας
του σπονδύλου [47,48]. Σε ασθενείς με οστεοπορωτικά
κατάγματα που υποβάλονται σε σπονδυλοπλαστική, έχει
παρατηρηθεί μείωση στη χρήση ναρκωτικών και αναλγητικών φαρμάκων, βελτίωση της βάδισης και της κινητικότητας [47]. Η έλλειψη τυχαιοποιημένων μελετών
ελέγχου με επαρκή διάρκεια συνεχούς παρακολούθησης, εμποδίζει την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά αυτές τις μεθόδους. Οι επιπλοκές που
παρατηρούνται κατά την εφαρμογή αυτών των τεχνικών
περιλαμβάνουν πίεση στο νωτιαίο μυελό ή στις νευρικές
ρίζες, άλγος και αδυναμία, πνευμονική εμβολή, κατάγματα πλευρών λόγω της παραμονής του ασθενούς για
μεγάλο χρονικό διάστημα σε πρηνή θέση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, λοιμώξεις και αιμορραγίες. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ακρυλικού τσιμέντου στους
σπονδύλους που έχουν υποστεί κάταγμα μπορεί να οδηγήσει ευκολότερα σε κάταγμα των παρακείμενων σπονδύλων. H PTPV μπορεί να εξασφαλίσει ανακούφιση από
τα συμπτώματα του πόνου σε μεγάλο ποσοστό ασθενών
[49]. Ωστόσο, η σπονδυλοπλαστική δεν υποκαθιστά τα
μέτρα αποκατάστασης που απαιτούνται μετά από σπονδυλικά κατάγματα.

Η απώλεια της μυϊκής ισχύος, η έλλειψη συντονισμού,
η υπερκύφωση, η αυξημένη ταλάντευση, η μειωμένη
ταχύτητα βάδισης, και η φτωχή λειτουργική απόδοση,
έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για πτώσεις [32,45,52]. Στα ηλικιωμένα άτομα, υποστηρίζεται ότι η επανεκπαίδευση της στάσης του σώματος μέσω της ιδιοδεκτικότητας σε συνδυασμό με πρόγραμμα αποκατάστασης μπορούν να βελτιώσουν τους
παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με πτώσεις και
να μειώσουν την συχνότητά τους [33,53,54]. Πολλαπλές
παρεμβάσεις με προγράμματα άσκησης σχεδιασμένα
να βελτιώσουν την μυϊκή ισχύ ή την ισορροπία, εκπαιδευτικά προγράμματα διαμόρφωσης της οικίας και του
περιβάλλοντος για την πρόληψη των πτώσεων, και η
ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής θα μπορούσαν να
είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές στην μείωση του κινδύνου πτώσεων [2]. Εν τούτοις, αν και αυτά τα μέτρα,
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης, μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων στους ηλικιωμένους, καμία από τις μελέτες ατομικά ή συλλογικά σε καμία μετά-ανάλυση δεν
είχε αποτέλεσμα στην επίπτωση των οστεοπορωτικών
καταγμάτων που σχετίζονται με πτώσεις. Το πρόβλημα
αυτό θα αναμένει μία κλινική μελέτη ειδικά σχεδιασμένη
για αυτό το σκοπό όπου θα αφορά συγκεκριμένα στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών για την πρόληψη πτώσεων σε ασθενείς με κάταγμα του ισχίου.
Τα περισσότερα κατάγματα του ισχίου είναι αποτέλεσμα πτώσης και συνεπώς όλοι οι ασθενείς που
έχουν υποστεί κάταγμα στο ισχίο θα πρέπει να εκτιμώνται για ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για πτώσεις.
Επομένως θα πρέπει να μελετηθούν διαφορετικές παρεμβάσεις που στοχεύουν σε πολλαπλά αναγνωρισμένους (ενδογενείς ή εξωγενείς) παράγοντες κινδύνου σε ξεχωριστούς ασθενείς. Δεν υπάρχουν ισχυρές
αποδείξεις ότι τα προγράμματα ασκήσεων μπορούν
να βελτιώσουν τη μυϊκή ισχύ και την κινητικότητα
στους ασθενείς με κάταγμα ισχίου [55]. Εν τούτοις,
περεταίρω έρευνα είναι απαραίτητη για να εξακριβωθεί κατά πόσον ο βαθμός της βελτίωσης αυτών των
παραγόντων κινδύνου είναι αρκετός για την πρόληψη
πτώσεων και καταγμάτων σε αυτή την υψηλού κινδύνου ομάδα των ηλικιωμένων ατόμων.

Αποκατάσταση σε κατάγματα ισχίου
Τα κατάγματα του ισχίου αποτελούν μακράν την πιο
σοβαρή επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Η θνησιμότητα
στους ασθενείς με κάταγμα του ισχίου είναι υψηλότερη
κατά 12-20% σε σχέση με τα άτομα της ίδιας ηλικίας
και φύλου που δεν έχουν υποστεί κάταγμα [50]. Από
αυτούς που επιβιώνουν της χειρουργικής επέμβασης
ενός οστεοπορωτικού κατάγματος του ισχίου, λιγότεροι του ενός τρίτου επιστρέφουν στην προ του κατάγματος λειτουργική κατάσταση, και όλοι ανεξάρτητα
από την κατάστασή τους απαιτούν κάποιου είδους υποστήριξη κατά την βάδιση ή ακόμη και οργανωμένη
φροντίδα [51]. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη η διαρκής
προσπάθεια βελτίωσης των θεραπευτικών προσεγγίσεων για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος.
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Προστατευτικοί κηδεμόνες ισχίου (hip protectors)
Τα κατάγματα του ισχίου μπορούν να προληφθούν
με τη χρήση ενός εξωτερικού προστατευτικού κηδεμόνα από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο που απορ-
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ροφά μέρος της ενέργειας από την πτώση και την διοχετεύει στα μαλακά μόρια γύρω από το ισχίο. Διάφορες μελέτες, έδειξαν χαμηλότερη επίπτωση καταγμάτων ισχίου σε διαμένοντες σε γηροκομείο οι οποίοι
φορούσαν προστατευτικούς κηδεμόνες [24,56-59]. Σε
άλλες μελέτες οι κηδεμόνες δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί στην πρόληψη των καταγμάτων του ισχίου
[60]. Η διασπορά της δύναμης της πρόσκρουσης μακριά από τον μείζονα τροχαντήρα δεν είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των καταγμάτων σε άλλα σημεία.
Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν ότι τα περισσότερα άτομα που υπέστησαν κάταγμα ισχίου δεν φορούσαν το προστατευτικό τη στιγμή της πτώσης. Αυτή
η παρατήρηση από τη μία μεγαλοποιεί την αποτελεσματικότητας της χρήσης των κηδεμόνων του ισχίου
και από την άλλη αναδεικνύει τη συμμόρφωση ως πρόβλημα [60]. Θα έπρεπε να αναπτύξουμε μεθόδους βελτίωσης της συμμόρφωσης και να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητά τους. Περεταίρω μελέτες θα έπρεπε
επίσης να εξετάσουν αν η παρουσία των προστατευτικών του ισχίου αλλάζει το επίπεδο δραστηριότητας
του ατόμου και σαν συνέπεια και τον κίνδυνο πτώσεων.

Αποκατάσταση
Η έντονη φυσική δραστηριότητα είναι αποτελεσματική στην αύξηση της μυϊκής ισχύος και της λειτουργικότητας στους ηλικιωμένους [61,62]. Σε μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη παρατηρήθηκε βελτίωση της μυϊκής ισχύος και της λειτουργικότητας μετά
από 3μηνη παρακολούθηση προγράμματος αποκατάστασης σε ασθενείς με κατάγματα του ισχίου [63].
Οι περισσότερες μελέτες ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αποκατάστασης στην λειτουργική ανάρρωση μετά από κάταγμα του ισχίου, εμπλέκουν μονάδες οξείας ή υποξείας αποκατάστασης. Οι μέθοδοι
αυτών των μελετών διέφεραν σημαντικά όσον αφορά
στους σκοπούς, στις παρεμβάσεις και στις εκβάσεις
παρουσιάζοντας αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα
αποτελέσματα [64-69]. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μετά-ανάλυση, δεν υπάρχει πειστική απόδειξη ότι η συντονισμένη διεπιστημονική εσωτερικής νοσηλείας αποκατάσταση είναι πιο αποτελεσματική από την συμβατική νοσοκομειακή φροντίδα (χωρίς καθόλου εμπλοκή
ειδικών αποκατάστασης) για μεγαλύτερους ασθενείς
με κάταγμα ισχίου [7].
Επειδή πολλοί από τους ασθενείς που ζουν στην
κοινότητα και έχουν υποστεί κάταγμα ισχίου τελικά
επιστρέφουν στο σπίτι, εν πολλής η μετακαταγματική

αποκατάσταση επιτελείται στο σπίτι και κατά συνέπεια
ελάχιστα είναι γνωστά για τις αποτελεσματικές στρατηγικές βάδισης στην αποκατάσταση γηριατρικών
ασθενών μετά από επέμβαση στο ισχίο. Σε μια πρόσφατη τυχαιοποιημένα ελεγχόμενη μελέτη, η συστηματική πολυσύνθετη στρατηγική αποκατάστασης κατ’
οίκον δεν ήταν πιο αποτελεσματική στην αποθεραπεία
από την συνηθισμένη κατ’ οίκον αποκατάσταση [71].

Αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
Η δευτεροπαθής πρόληψη των καταγμάτων του
ισχίου θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο μέρος της
θεραπείας ατόμων που έχουν υποστεί κάταγμα στο
ισχίο. Μία επιλογή είναι η συνταγογράφηση φαρμάκων που ελαττώνουν τον κίνδυνο κατάγματος του ισχίου. Σε αυτές τις θεραπείες περιλαμβάνονται τα συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D, η αλενδρονάτη, και η ρισεδρονάτη [26,27,72]. Τα διφοσφωνικά και
το ασβέστιο μειώνουν τον κίνδυνο κατάγματος του
ισχίου βελτιώνοντας τη μάζα και την ποιότητα του
οστού ενώ τα συμπληρώματα βιταμίνης D επηρεάζουν
τον κίνδυνο για πτώση όχι μόνο αυξάνοντας την οστική
μάζα αλλά επίσης βελτιώνοντας την μυϊκή λειτουργία
[73,74]. Εν τούτοις, η χρήση των θεραπειών αυτών
μεταξύ των ασθενών με κάταγμα του ισχίου δεν είναι
διαδεδομένη. Παρά το γεγονός ότι αποδεδειγμένα
αποτελεσματικά φάρμακα είναι τώρα διαθέσιμα για
την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, αυτή εξακολουθεί να υπο-διαγιγνώσκεται και να υπο-θεραπεύεται
στους ηλικιωμένους, ακόμη και μετά από κάταγμα του
ισχίου [75,76].
Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους
οι ιατροί δεν ξεκινούν θεραπεία της οστεοπόρωσης
ακόμη και μετά από κάταγμα ισχίου θα μπορούσε να
είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα φάρμακα έχουν δοκιμαστεί στην πρωτογενή πρόληψη των καταγμάτων
του ισχίου. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αποτιμούν
ούτε τα φαρμακολογικά ούτε τα μη φαρμακολογικά
μέτρα που στοχεύουν στη δευτερογενή πρόληψη των
καταγμάτων του ισχίου. Για παράδειγμα, απομένει να
αποδειχθεί αν η χορήγηση ασβεστίου μετά από ένα
κάταγμα ισχίου μπορεί να μειώσει την επακόλουθη
απώλεια οστού από το ετερόπλευρο ισχίο και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ενός ακόμη κατάγματος.
Ωστόσο, σε στοιχεία ασθενών με κάταγμα ισχίου έχει
παρατηρηθεί συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης ασβεστίου και της απώλειας οστού από το μηριαίο οστό [77].
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Συμπέρασμα
Ασθενείς με συγχρόνως χαμηλή οστική πυκνότητα
και αυξημένο κίνδυνο πτώσεων θα ωφελούνταν περισσότερο από ειδικά προγράμματα άσκησης όπως
επίσης και από τη χρήση των προστατευτικών κηδεμόνων του ισχίου σε ορισμένες περιπτώσεις. Η χαμηλή οστική πυκνότητα και ο αυξημένος κίνδυνος πτώσεων μαζί συμβάλλουν στην πρόκληση οστεοπορωτικών καταγμάτων, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, παρατηρήθηκε ότι στα
ηλικιωμένα άτομα που εντάσσονται σε πρόγραμμα
επανεκπαίδευσης της ισορροπίας και της βάδισης, σε
πρόγραμμα ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης και τεχνικών tai-chi και παράλληλα γίνεται μία πολυπαραγοντική διαλογή των παραγόντων κινδύνου σε συνδυασμό με καθορισμένες παρεμβάσεις, πιθανότατα
μειώνεται η συχνότητα των πτώσεων [2].
Η αποκατάσταση μετά από οστεοπορωτικά σπον-

δυλικά κατάγματα έχει ως στόχο την βελτίωση της μυϊκής ισχύος των κάτω άκρων, την ενδυνάμωση των ραχιαίων μυών για την βελτίωση της στάσης και την μείωση της υπερκύφωσης, και τέλος την χρήση τεχνικών
για την ανακούφιση από τα συμπτώματα του πόνου
που σχετίζονται με την ελλειμματική στάση. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή ασκήσεων ιδιοδεκτικότητας για
την βελτίωση της στάσης του σώματος μπορεί να βελτιώσει την ισορροπία και να μειώσει την υπερκύφωση.
Η διαταραχή της μυοσκελετικής ακεραιότητας μετά
από ένα κάταγμα ισχίου, είναι πολύ πιθανό να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην έκβαση της αποκατάστασης
και στον κίνδυνο νέου κατάγματος. Ωστόσο, απομένει
να διευκρινιστεί εάν οι στοχευμένες παρεμβάσεις
(φαρμακολογικές ή μη) θα ήταν ικανές να τροποποιήσουν αυτή τη διεργασία με την ισχυροποίηση του
οστού και της μυϊκής μάζας και συνεπώς να διευκολύνουν την μετεγχειρητική αποκατάσταση και να μειώσουν τον κίνδυνο νέων καταγμάτων.
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Ανασκόπηση

Το σύστημα RANK/RANKL/OPG:
Σύντομη Ανασκόπηση
Κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ
Μονάδα Μεταβολισμού Οστών, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Περίληψη
Η οστική ανακατασκευή είναι μια συνεχής και συζευγμένη διαδικασία που συνίσταται στην καταστροφή και απορρόφηση γερασμένου
οστού, που επιτελείται από τις οστεοκλάστες, και την παραγωγή νέου οστίτη ιστού, από τους οστεοβλάστες. Αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα στην ενήλικο ζωή απαντάται σε μια πλειάδα σκελετικών παθήσεων, και μπορεί να προκαλέσει διαταραχή του ρυθμού της
οστικής ανακατασκευής προς όφελος της οστικής απορρόφησης, με τελικό αποτέλεσμα την ελάττωση της μηχανικής αντοχής του οστού.
Η ανακάλυψη του συστήματος πρωτεϊνών RANK/RANKL/OPG αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της κατανόησης των μηχανισμών
που ρυθμίζουν τη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των οστεοκλαστών καθώς επίσης και την επιβίωσή τους. Η ένωση του RANKL με τον
υποδοχέα RANK που βρίσκεται στην κυτταρική μεμβράνη των πρόδρομων οστεοκλαστών κινητοποιεί ένα καταρράκτη αντιδράσεων που
προάγει τη δημιουργία και ενεργοποίηση ώριμων οστεοκλαστών, με αποτέλεσμα να ευνοείται η οστική απορρόφηση, ενώ το σύστημα
αναστέλλεται με την ένωση της OPG με τον RANKL. Στην παρούσα ανασκόπηση στοχεύουμε σε μια συνοπτική παρουσίαση του πολύπλοκου
αυτού συστήματος με βάση τις πλέον πρόσφατα δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, υπογραμμίζοντας το βασικό ρόλο των
RANK/RANKL/OPG στην οστική απορρόφηση σε μια πλειάδα παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος όπως η οστεοπόρωση, οι χρόνιες
φλεγμονώδεις παθήσεις, η μεταστατική οστική νόσος και άλλες παθολογικές καταστάσεις.
Λέξεις κλειδιά: Οστεοκλάστη, Οστική εναλλαγή, Οστική απορρόφηση, RANK, RANKL, Oστεοπροτεγερίνη (OPG)

The RANK/RANKL/OPG System: Mini-review
K. STATHOPOULOS, G. SKARANTAVOS
Bone Metabolic Unit, 1st Orthopedic University Clinic, “Attikon” Athens University Hospital
Summary
Bone remodeling is a lifelong continuous coupled process, during which osteoclasts demineralise and resorb old bone and osteoblasts
deposit new bone. Many adult skeletal diseases are due to excess osteoclastic activity, leading to an imbalance in bone remodeling
that favours bone resorption, thus finally compromising bone strength. The discovery of the RANK/RANKL/OPG system is currently
considered as a major breakthrough in our understanding of the mechanisms that control and regulate osteoclastogenesis, osteoclast
differentiation and activation and osteoclast apoptosis. The binding of RANKL with RANK, who has a transmembrane domain on osteoclast precursors, initiates an internal signaling cascade that results in the expression of various genes and thus facilitates the differentiation of monocytes into osteoclasts and also the activation of mature osteoclasts, and finally promoting bone resorption. OPG
acts as a decoy receptor by binding with high affinity to RANKL, therefore preventing the interaction with RANK. In this mini review,
we provide an overview of recently published studies in order to present the basic concepts of this complex system, underlying at
the same time the major importance of RANK/RANKL/OPG in the pathogenesis of multiple diseases of the musculoskeletal system,
such as osteoporosis, chronic inflammatory disorders and bone (osteolytic) metastases among others.
Keywords: Osteoclast, Bone remodelling, Bone resorption, Receptor activator of nuclear factor kappa beta (RANK), Receptor activator of nuclear
factor kappa beta ligand (RANKL), Osteoprotegerin (OPG)Auto-immune Diseases

Oστούν 215

Κ. Σταθόπουλος, Γ. Σκαραντάβος

Εισαγωγή
Η οστική ανακατασκευή είναι μια συζευγμένη διαδικασία που επιτελείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, με
στόχο α) την καταστροφή και απομάκρυνση του γερασμένου οστού και την αντικατάστασή του με νέο οστίτη
ιστό σε διάφορα σημεία του σκελετού και β) την προσαρμογή στα μηχανικά ερεθίσματα [1]. Πραγματοποιείται από τις βασικές πολυκυτταρικές μονάδες (Basic
Multicellular Units, BMUs) που αποτελούνται από οστεοκλάστες, οστεοκύτταρα, οστεοβλάστες, και επενδυματικά κύτταρα. Η φάση της οστικής απορρόφησης
πραγματοποιείται από τους οστεοκλάστες, που είναι
πολυπύρηνα κύτταρα που προέρχονται από τη σειρά
των πολυδύναμων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
του μυελού των οστών. Αντίθετα, η φάση της οστικής
παραγωγής πραγματοποιείται κυρίως από τους οστεοβλάστες, που είναι μονοπύρηνα κύτταρα που προέρχονται από τη σειρά των πολυδύναμων αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων. Τα οστεοκύτταρα έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την αντίληψη και επεξεργασία των μηχανικών ερεθισμάτων από το εξωτερικό περιβάλλον και ρυθμίζουν την μετάδοση σημάτων που
αφορούν στην οστική ανακατασκευή [2] (Eικόνα 1). Ο
ρυθμός της οστικής ανακατασκευής έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση της μηχανικής αντοχής του
οστού, και καθορίζεται πρωτίστως από μηχανικούς αλλά και και βιοχημικούς παράγοντες, όπως ορμόνες,
κυτοκίνες και άλλες πρωτεΐνες. Αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα στην ενήλικο ζωή απαντάται σε
μια πλειάδα σκελετικών παθήσεων, όπως η οστεοπόρωση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η μεταστατική οστική
νόσος κ.ά., και δύναται να προκαλέσει διαταραχή του
ρυθμού της οστικής ανακατασκευής προς όφελος της
οστικής απορρόφησης, με τελικό αποτέλεσμα την ελάττωση της μηχανικής αντοχής του οστού [3]. Ο ακριβής
μηχανισμός της διαφοροποίησης των οστεοκλαστών
από τις πρόδρομές τους μορφές κυττάρων, καθώς και
της ενεργοποίησης των ώριμων οστεοκλαστών ώστε
να επιτελέσουν την οστική απορρόφηση, βρίσκεται στο
επίκεντρο της έρευνας στον τομέα της βιολογίας του
οστού τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Η ανακάλυψη της οστεοπροτεγερίνης (OPG) σχεδόν ταυτόχρονα από δυο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, και η
αναγνώριση του συστήματος RANK/RANKL/OPG,
έδωσε απάντηση σ’ αυτό το βασικό ερώτημα του τρόπου με τον οποίο δημιουργούνται και ενεργοποιούνται
οι οστεοκλάστες, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα αυτό
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των οστεοβλαστών και προ216 Oστούν

οστεοβλαστικών κυττάρων, και επομένως αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι η οστική ανακατασκευή
είναι μια συζευγμένη διαδικασία [4-6].

Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των
RANK, RANKL, OPG
RANK
Η πρωτεΐνη RANK (Receptor Activator of Nuclear
factor Kappa beta) ανακαλύφθηκε από τους Anderson
και συνεργάτες το 1997 και αποτελεί μέλος της οικογένειας των υποδοχέων του TNF (Tumor Necrosis Factor
Receptors, TNFR) [4]. Πρόκειται για τύπου Ι διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη που αποτελείται από 616 αμινοξέα
και ο γονιδιακός της τόπος βρίσκεται στο χρωμόσωμα
18q22. Αποτελείται από ένα αμινοτελικό εξωκυτταρικό
τμήμα, ένα μικρό διαμεμβρανικό τμήμα που απαρτίζεται
από 21 αμινοξέα, και ένα μεγάλο καρβοξυτελικό ενδοκυττάριο τμήμα (Εικόνα 2). Εκφράζεται στην επιφάνεια
πολλών διαφορετικών κυττάρων, ειδικά όμως των πρόδρομων οστεοκλαστών (κυκλοφορούντα μακροφάγα)
[7], των ώριμων οστεοκλαστών [8], των δενδριτικών κυττάρων [4], καρκινικών κυττάρων του προστάτη [9], κ.ά.
Η ενεργοποίηση του RANK από τον RANKL κινητοποιεί
έναν καταρράκτη αντιδράσεων με αποτέλεσμα την έκφραση γονιδίων που προάγουν τη διαφοροποίηση των
μακροφάγων. προς οστεοκλάστες, καθώς και την ενεργοποίηση των ώριμων οστεοκλαστών [10].
RANKL
Είναι πρωτεΐνη που αποτελεί επίσης μέλος της οικογένειας των TNFR, αποτελείται από 317 ή 270 αμινοξέα
στις δυο διαμεμβρανικές ισομορφές της, και ο γονιδιακός της τόπος βρίσκεται στο 13q14 χρωμόσωμα. Ανευρίσκεται είτε ως διαμεμβρανική πρωτεΐνη ή, όταν αποσπάται ενζυμικά το εξωκυττάριο τμήμα της, ως εκκριτική
πρωτεΐνη 243 αμινοξέων που διατηρεί τη δραστικότητά
της [10] (Εικόνα 2). Παράγεται από κύτταρα της σειράς
των οστεοβλαστών, του μυελού των οστών, ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα, Β λεμφοκύτταρα, κύτταρα του
αρθρικού υμένα, ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα,
χονδροκύτταρα, κ.ά. [5,11]. Εκφράζεται σε υψηλούς τίτλους σε μια πλειάδα ιστών, και κυρίως στο μυελό των
οστών, στους περιφερικούς λεμφαδένες, το θύμο αδένα, τον σπλήνα, το ήπαρ, την καρδιά, τους πνεύμονες,
το δέρμα, τους σκελετικούς μυς, το νεφρό, το Κεντρικό
Νευρικό Σύστημα κ.ά. [12]. Η έκφρασή του επηρεάζεται
από ορμόνες (παραθορμόνη, γλυκοκορτικοειδή, αυξητική
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Εικ. 1. Ο κύκλος της οστικής ανακατασκευής.

Εικ. 2. Σχηματική αναπαράσταση των RANK, RANKL, OPG. A: RANK, B: RANKL, C: Διαλυτή (ελεύθερη) μορφή του RANKL D: OPG.

ορμόνη, βιταμίνη D, οιστρογόνα), κυτοκίνες (IL 1, IL 7,
IL13, IL17 κ.ά.), αυξητικούς παράγοντες (TGF-β), και άλλα πεπτίδια (β-κατενίνη, κ.ά.) [12]. Πρόσφατες εργασίες
αναφέρουν ότι η β-κατενίνη, που είναι μέλος του συστήματος πρωτεϊνών Wnt, πιθανόν επηρεάζει την έκφραση
του RANKL [13]. Ο RANKL παίζει ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο σε διάφορα στάδια της διαφοροποίησης των οστεοκλαστών, αφού καθορίζει την σύντηξη των πρόδρομων
οστεοκλαστών ώστε να σχηματιστούν πολυπύρηνα κύτταρα, τη διαφοροποίησή τους σε ώριμους οστεοκλάστες,
την προσκόλλησή τους στην επιφάνεια του οστού καθώς

και την ενεργοποίησή τους ώστε να επιτελέσουν την οστική απορρόφηση, ενώ ενέχεται και στην απόπτωση των
οστεοκλαστών, με αποτέλεσμα να αυξάνει τον χρόνο
επιβίωσής τους [12].
OPG
Η Οστεοπροτεγερίνη (OPG) ανακαλύφθηκε το 1997
ως το πρώτο στοιχείο στο σύστημα RANK/RANKL/OPG,
και είναι μια διαλυτή γλυκοπρωτεΐνη της οικογένειας
των TNFR που αποτελείται από 401 αμινοξέα [10]. Ονομάστηκε έτσι από το προστατευτικό αποτέλεσμα που
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Εικ. 3. Η σύνδεση του RANKL με τον RANK κινητοποιεί έναν καταρράκτη βιοχημικών αντιδράσεων με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση, ενεργοποίηση και επιβίωση των οστεοκλαστών.

ασκεί στα οστά (από τα Λατινικά os που σημαίνει οστούν
και protegere προστατεύω). Δεν διαθέτει διαμεμβρανικό
ούτε ενδοκυττάριο τμήμα, (Εικόνα 2) αλλά κυκλοφορεί
στο αίμα και παράγεται από κύτταρα της οστεοβλαστικής
σειράς, οστεοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα και κύτταρα των λείων μυϊκών ινών [14]. Εκφράζεται σε πολλούς ιστούς, όπως στα οστά, το ήπαρ, την καρδιά, το
έντερο, τους πνεύμονες, τον θυροειδή αδένα, το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα κ.ά. [12]. Η έκφραση και έκκρισή
της ρυθμίζεται από πολλούς παράγοντες: οι IL1, TNF-a,
TGF-β αυξάνουν την έκκρισή της, ενώ η παραθορμόνη,
η βιταμίνη D και η PGE-2 την ελαττώνουν. H OPG λειτουργεί ως παραπλανητικός υποδοχέας που ενώνεται
με υψηλή χημική συγγένεια με τον RANKL, τόσο στη
διαμεμβρανική όσο και στην εκκριτική του μορφή, εμποδίζοντας την ένωσή του με τον RANK [10].

Το σύστημα RANK/RANKL/OPG
Η παρατήρηση ότι η αλληλεπίδραση του RANKL με
τον RANK είναι ένα βασικό βήμα στη διαφοροποίηση και
ενεργοποίηση των οστεοκλαστών ακολουθήθηκε από
την προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθούν οι μοριακοί
μηχανισμοί που ακολουθούν αυτό το αρχικό βήμα. Ο
RANKL, που παράγεται όπως αναφέραμε από οστεο218 Oστούν

βλάστες και κύτταρα της οστεοβλαστικής σειράς, συνδέεται με τον RANK που βρίσκεται στην επιφάνεια των
πρόδρομων οστεοκλαστών, κινητοποιώντας έναν καταρράκτη αντιδράσεων. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αμέσως μετά την ένωση του RANKL με τον RANK πραγματοποιείται
ενεργοποίηση μιας σειράς κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, των GAB-2 και TRAF (TNF receptor associated factor) και ειδικά των TRAF-2, TRAF-5 και TRAF-6, που είναι
και η σημαντικότερη [7,15,16]. Αυτές ενεργοποιούν στη
συνέχεια άλλα κατιόντα μονοπάτια (Σύστημα Src κινάσης,
NFAT-c1, NFkB, c-Fos, c-Jun N terminal kinase (JNK),
MAPK κ.ά.) (Εικόνα 3) με τελικό αποτέλεσμα την έκφραση
γονιδίων που ευνοούν τη διαφοροποίηση των μονοκυττάρων σε οστεοκλάστες καθώς και την ενεργοποίηση
των ώριμων οστεοκλαστών, ευνοώντας την οστική απορρόφηση [12]. Στον ώριμο οστεοκλάστη, η ένωση
RANKL/RANK γνωρίζουμε ότι προκαλεί εσωτερικές δομικές αλλαγές, με επανατοποθέτηση του κυτοσκελετού
ακτίνης, και επίσης ότι διευκολύνει τη δημιουργία ισχυρής
σύνδεσης της βασικής του μεμβράνης με την επιφάνεια
του οστού, ώστε να δημιουργηθεί ένα κλειστό διαμέρισμα
που θα αποτελέσει την κοιλότητα απορρόφησης [3,17].
Επίσης, ο RANKL αποδείχθηκε ότι επηρεάζει την απόπτωση των ώριμων οστεοκλαστών, παρατείνοντας το χρόνο επιβίωσής τους, τόσο in vitro όσο και in vivo, ίσως επάγοντας τη δραστηριότητα του NF-κΒ [18,19]. Αντίθετα, η
Οστεοπροτεγερίνη (OPG), είναι ένας παραπλανητικός
υποδοχέας για τον RANKL, εμποδίζοντας έτσι την ένωσή
του με τον RANK, με αποτέλεσμα να αποτελεί αναστολέα
της διαφοροποίησης και ενεργοποίησης των οστεοκλαστών, και επομένως και της οστικής απορρόφησης [20].
Η αναλογία RANKL/OPG ρυθμίζεται με την επίδραση
ορμονών, κυτοκινών και πεπτιδίων. Έτσι, τα οιστρογόνα
και ο TGF-β θεωρείται ότι ελαττώνουν την αναλογία
RANKL/OPG με τελικό αποτέλεσμα αναστολή της οστικής απορρόφησης, ενώ η κορτιζόλη, η παραθορμόνη, η
βιταμίνη D, οι ιντερλευκίνες IL1, IL11, ο TNF-a και η
PGE-2 αυξάνουν το κλάσμα αυξάνοντας την παραγωγή
RANKL, με τελικό αποτέλεσμα την αυξημένη οστική
απορρόφηση [21] (Εικόνα 4).

Ρόλος του RANKL σε παθολογικές καταστάσεις
που σχετίζονται με αυξημένη οστεοκλαστική
δραστηριότητα
Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση
Πολυάριθμες μελέτες την τελευταία δεκαετία έχουν
αποδείξει ότι η έλλειψη οιστρογόνων αποτελεί σημαν-
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Εικ. 4. Α. Η αύξηση της αναλογίας RANKL/OPG επάγει την οστεοκλαστική δραστηριότητα (οστική απορρόφηση). Β. Η ελάττωση της αναλογίας
RANKL/OPG αναστέλλει την οστική απορρόφηση.

τική αιτία για την πρόκληση οστεοπόρωσης μετά την
εμμηνόπαυση [22,23]. Τα προστατευτικά αποτελέσματα των οιστρογόνων στο οστούν οφείλονται στις ιδιότητές τους να προκαλούν ελάττωση της δημιουργίας
οστεοκλαστών, αυξημένη απόπτωση οστεοκλαστών
και ελαττωμένη ικανότητα των οστεοκλαστών να απορροφούν οστούν [24]. Η ανακάλυψη του συστήματος
RANK/RANKL/OPG έδωσε την ευκαιρία για μια σειρά
ερευνητικές εργασίες με στόχο την διασαφήνιση της
σχέσης του με τα επίπεδα οιστρογόνων, σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί η παθογένεια της οστεοπόρωσης. Πράγματι, σε μελέτες σε πειραματόζωα αποδείχθηκε καταρχήν ότι ωοθηκεκτομηθέντα ποντίκια
είχαν υψηλά επίπεδα RANKL ορού [25]. Μελέτες σε
ανθρώπους έδειξαν ότι τα επίπεδα RANKL ήταν 2 με
3 φορές υψηλότερα σε επίπεδο ιστού στο μυελό των
οστών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σε σύγκριση
με προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή με μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λάμβαναν θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα. Επίσης, οι γυναίκες αυτές
με υψηλά επίπεδα RANKL, αποδείχθηκε ότι είχαν υψηλότερες τιμές δεικτών οστικής απορρόφησης. Πάντως, τα επίπεδα RANKL στον ορό ήταν παραπλήσια
και στις 3 ομάδες γυναικών [26]. Άλλη πρόσφατη εργασία σε γυναίκες με μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση υποστηρίζει τη θεωρία πως η ένδεια οιστρογόνων αυξάνει την οστεοκλαστογένεση (και επομένως
την οστική απορρόφηση) μέσω της αυξημένης παρα-

γωγής (ενδεχομένως από τα Τ-λεμφοκύτταρα) του
TNF-α και του RANKL [27]. Συνολικά αυτές οι εργασίες υποστηρίζουν την άποψη ότι η έλλειψη οιστρογόνων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες προκαλεί
αύξηση των επιπέδων RANKL, με αποτέλεσμα αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων.
Φλεγμονώδεις (αυτοάνοσες) αρθρίτιδες
Η παρααρθρική οστική αραίωση είναι συνηθισμένο
εύρημα σε φλεγμονώδεις αρθρίτιδες όπως η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (Ρ.Α.) και η Ψωριασική Αρθρίτιδα.
Είναι αποτέλεσμα διαταραχής της οστικής ανακατασκευής στα πλαίσια χρόνιας φλεγμονής, και εκδηλώνεται ως εντοπισμένη (τοπική) οστική απώλεια με την
εμφάνιση οστικών διαβρώσεων ή γενικευμένη απώλεια με τη μορφή της οστεοπόρωσης [12]. Οι οστεοκλάστες αποτελούν τον βασικό κυτταρικό πληθυσμό
που προκαλεί τις οστικές διαβρώσεις στην Ρ.Α., και
εργασίες σε πειραματόζωα δείχνουν ότι λειτουργικές
οστεοκλάστες δημιουργούνται εντός μόνο λίγων ημερών από την έναρξη της φλεγμονής [28,29]. Πολυάριθμες εργασίες τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε
ανθρώπους έχουν αποδείξει το ρόλο του συστήματος
RANK/RANKL/OPG στην παθογένεια της αρθρικής
και παρααρθρικής οστικής καταστροφής σε ασθενείς
με Ρ.Α. [30]. Υψηλότερα επίπεδα RANKL ανευρίσκονται στον αρθρικό υμένα ασθενών με ενεργό Ρ.Α. σε
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σύγκριση με ασθενείς σε ύφεση της νόσου [31], και
η ενεργός φλεγμονή του αρθρικού υμένα και ειδικά
οι ινοβλάστες και τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα
του υμένα θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες που
αυξάνουν την παραγωγή του RANKL [32,33]. Σε συστηματικό επίπεδο, σε ασθενείς με Ρ.Α., τα επίπεδα
RANKL ορού σε ορισμένες εργασίες σχετίζονται θετικά με βιοχημικούς δείκτες οστικής απορρόφησης
και έχουν αντίστροφη συσχέτιση με την οστική πυκνότητα του ισχίου στους ασθενείς αυτούς [34,35].
Μεταστατική οστική νόσος και πολλαπλούν μυέλωμα
Ο καρκίνος του προστάτη, του μαστού και του πνεύμονα, και άλλοι λιγότερο συχνά, συσχετίζονται με μεταστάσεις στα οστά, οστεοβλαστικού ή, κυρίως, οστεολυτικού τύπου. Οι οστεολυτικές μεταστάσεις αποτελούν περιοχές τοπικής καταστροφής εξαιτίας αυξημένης τοπικά οστικής απορρόφησης. Οι μεταστάσεις
αυτές εκδηλώνονται με έντονο πόνο, υπερασβεστιαιμία, πιεστικά φαινόμενα επί του νωτιαίου μυελού, ή
παθολογικά κατάγματα. Αν και η παθογένεια των οστεολυτικών μεταστάσεων είναι περίπλοκη και όχι πλήρως διασαφηνισμένη, εντούτοις, η αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι προκαλείται εξαιτίας της απελευθέρωσης
πολυάριθμων κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων,
όπως των PTH-Rp, IL-1, 1L-6, IL11, TNF-α. Αυτές, με
τη σειρά τους, προκαλούν αύξηση της έκφρασης του
RANKL, επάγοντας την οστεοκλαστογένεση και την
οστεοκλαστική δραστηριότητα [29,36,37]. Πρόσφατη
μελέτη μάλιστα σε ασθενείς με οστικές μεταστάσεις
από καρκίνο του προστάτη, πνεύμονα ή μαστού σε
σύγκριση με υγιείς απέδειξαν σημαντικά υψηλότερα
επίπεδα RANKL στον ορό αυτών των ασθενών [38].
Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μια κακοήθεια του
αιμοποιητικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από
κακοήθη εξαλλαγή των πλασματοκυττάρων, και εκCorrespondence
Κ. Stathopoulos,
Ksilouri 28-30, Likovrisi,
Postal Code 14123, Athens, Greece
E-mail: kossta51@hotmail.com
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δηλώνεται συχνά με οστικά άλγη και παθολογικά κατάγματα. Οι οστικές αυτές εκδηλώσεις προκαλούνται
από υπερβολική οστική απορρόφηση και ελαττωμένη
οστική παραγωγή, και ελέγχονται από τις οστεοκλάστες. Η αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα οφείλεται στη δράση διαφόρων κυτοκινών καθώς και του
RANKL [39]. Είναι πιθανόν, τα αυξημένα επίπεδα
RANKL να οφείλονται στην παραγωγή του από τα κύτταρα του μυελώματος [40]. Επίσης, μια εργασία έδειξε
συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης του RANKL από τα
κύτταρα του μυελώματος, και της ικανότητας αυτών
των κυττάρων να προκαλούν οστική καταστροφή [41].

Συμπεράσματα
Η ανακάλυψη του συστήματος RANK/RANKL/OPG
θεωρείται σήμερα κεφαλαιώδους σημασίας για την κατανόηση του μηχανισμού της οστικής ανακατασκευής
και της παθοφυσιολογίας της (τοπικής ή γενικευμένης)
οστικής απώλειας λόγω αυξημένης οστεοκλαστικής
δραστηριότητας σε μια σειρά παθήσεων όπως η οστεοπόρωση, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, οι οστικές μεταστάσεις και άλλες. Το σύστημα αυτό αποδεικνύει και
σε βιοχημικό επίπεδο ότι η οστική ανακατασκευή είναι
μια συζευγμένη διαδικασία που επιτυγχάνεται με τη
σύμπραξη οστεοκλαστών και οστεοβλαστών ως ομάδων κυττάρων που επικοινωνούν με σήματα, τόσο στο
φυσιολογικό οστούν, όσο και σε διάφορες παθολογικές
καταστάσεις οπότε και η αναλογία τους αλλάζει δυσμενώς, προάγοντας την οστική απώλεια. Το σύστημα ρυθμίζει τις διαδικασίες διαφοροποίησης και ενεργοποίησης καθώς και απόπτωσης των οστεοκλαστών, με την
επίδραση διαφόρων ορμονών και κυτοκινών και η σύγχρονη γνώση του καταρράκτη των αντιδράσεων που
προκαλεί η ένωση του RANKL με τον RANK κατευθύνει
την έρευνα προς την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών
θεραπευτικών παραγόντων για μια πλειάδα παθήσεων
του σκελετικού συστήματος.
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Ο ρόλος της γλυκοζαμίνης στην
οστεοαρθρίτιδα
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Περίληψη
Μακροπρόθεσμες μελέτες για τις δράσεις των γλυκοζαμινών αναμένονται. Επί του παρόντος μόνο βραχυπρόθεσμες εργασίες είναι διαθέσιμες.
Είναι γνωστό ότι ανακουφίζουν από τον πόνο και διαπιστώθηκε κλινικά ότι μειώνουν το ποσοστό στένωσης μεσάρθριου διαστήματος στην
οστεοαρθρίτιδα του γονάτου, ενώ οι παρενέργειες είναι λιγότερες όταν συγκρίνονται με τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα και ακόμη και με placebo
σκευάσματα. Είναι πιθανότατα ασφαλής ουσίες, αλλά δεν υπάρχουν ικανά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους. Το ιδανικό σκεύασμα
θα ήταν ένα φυσικό συστατικό του ανθρώπινου χόνδρου, που να τροποποιεί τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Είναι πιθανό ότι μακροχρόνιες
κλινικές μελέτες με γλυκοζαμίνη μπορεί να οδηγήσουν σε τροποποίηση των ενδείξεων στη χειρουργική αντικατάσταση των αρθρώσεων ή
του χρονικού διαστήματος που οι ασθενείς θα μπορούν να ζουν με ΟΑ προτού προκληθεί σημαντική κινητική δυσλειτουργία.
Λέξεις κλειδιά: Γλυκοζαμίνη, Οστεοαρθρίτιδα

Role of glucosamine in osteoarthritis
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Summary
Long-term follow-up studies on the effects of glucosamine preparations are still awaited. At present, only short-term results are
available. They are known to relieve pain and decrease the rate of joint space narrowing clinically in osteoarthritis of knee, whilst the
side effects are less when compared to the anti-inflammatory drugs and even placebos. It is probably safe – but there is no good
evidence that it works. It would be ideal to have a medication that is a normal constituent of the human cartilage, which modifies the
natural history of the disease. It is possible that long-term clinical studies with glucosamine may result in modifications to the
indications for joint surgery or the time patients can live with osteoarthritis before developing substantial disability.
Keywords: Glucosamine, Osteoarthritis

Εισαγωγή
Η θειϊκή γλυκοζαμίνη είναι ένα φυσιολογικό συστατικό της εξωκυττάριας ουσίας του αρθρικού χόνδρου
των θηλαστικών και του αρθρικού υγρού, το οποίο
απαιτείται για τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών
(GAGSs) [1]. Επίσης βοηθά στη σύνθεση των βλεννωδών εκκρίσεων , οι οποίες δρουν ως λιπαντικοί ή προστατευτικοί παράγοντες στις ανθρώπινες αρθρώσεις.
Το 1956, ο Lennart Roden από την Στοκχόλμη,
έδειξε πρώτος την από την υδροχλωρική γλυκοζαμίνη

διεγειρόμενη παραγωγή θειϊκής χονδροϊτίνης στην
χόνδρινη ουσία τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερο από τις τιμές ελέγχου. Οι κλινικές μελέτες για τη
χρήση της γλυκοζαμίνης ως θεραπεία για την οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) του γόνατος ξεκίνησαν μόλις την δεκαετία του 1980.
Σήμερα πολλά σκευάσματα περιλαμβάνουν μαζί με
τη θειϊκή χονδροϊτίνη, τις βιταμίνες C, D και Ε, μεταλλικά
άλατα, βότανα καθώς και ιχνοστοιχεία (όπως ο ψευδάργυρος, το σελήνιο, το μαγνήσιο και ο χαλκός) [2].
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μια μορφή μεταφοράς της γλυκοζαμίνης στην οποία
η αμινική ομάδα ακετυλιώνεται και έτσι εξουδετερώνει
το φορτίο της. Μέχρι σήμερα οι περισσότερες μελέτες
που εξετάζουν τη δράση της γλυκοζαμίνης στην οστεοαρθρίτιδα έχουν πραγματοποιηθεί είτε με την θειϊκή
είτε με τα χλωριούχα άλατα της γλυκοζαμίνης.
Η γλυκοζαμίνη που χρησιμοποιείται στα συμπληρώματα συνήθως παράγεται από οστρακοειδή [5]. Συνθετική γλυκοζαμίνη είναι επίσης διαθέσιμη.

Φαρμακοκινητική
Εικ. 1. Η χημική δομή της γλυκοζαμίνης.

Η γλυκοζαμίνη έγινε δημοφιλής τις τελευταίες δύο
δεκαετίες στην θεραπεία της ΟΑ [3].

Η γλυκοζαμίνη και οι ιδιότητές της
Η γλυκοζαμίνη είναι αμινο-μονοσακχαρίτης που βρίσκεται στη χιτίνη, τις γλυκοπρωτεΐνες και τις GAGSs (παλαιότερα γνωστές ως βλεννοπολυσακχαρίτες), όπως
το υαλουρονικό οξύ και η θειϊκή ηπαρίνη. Αποτελεί βασικό δομικό μόριο των αμινοσακχάρων και ως εκ τούτου
είναι ένα σημαντικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος και των ενδοκυττάριων πρωτεϊνών [4]. Η χημική δομή της γλυκοζαμίνης φαίνεται στην Εικόνα 1.
Η γλυκοζαμίνη (2-αμινο-2-δεοξυ-α-D-γλυκόζη) είναι
ένα από τα δύο συχνά εξαμινικά σάκχαρα (εξαμινικοί
υδατάνθρακες) στα ανθρώπινα κύτταρα. Δομικώς η
γλυκοζαμίνη είναι μια τροποποιημένη γλυκόζη με μια
–NH3 ομάδα να αντικαθιστά μια –ΟΗ ομάδα στον άνθρακα δύο (C-2). H G6-P είναι ένας αμινομονασακχαρίτης (αμινοσάκχαρο) που παράγεται στο σώμα από
τον συνδυασμό γλουταμίνης με φρουκτόζη με την ενζυμική δράση της γλυκοζαμινικής συνθετάσης [4].
Η γλυκοζαμίνη είναι διαθέσιμη στο εμπόριο σε τρεις
τύπους: HCl γλυκοζαμίνη, θειϊκή γλυκοζαμίνη και Ν-ακετυλο-γλυκοζαμίνη. Και οι τρεις τύποι είναι υδατοδιαλυτοί.
Σε ουδέτερο και φυσιολογικό PH, η αμινική ομάδα στη
γλυκοζαμίνη υδρογονώνεται με αποτέλεσμα να αποκτά
θετικό φορτίο. Οι μορφές άλατος της γλυκοζαμίνης περιέχουν ανιόντα για να εξουδετερώνουν το φορτίο.
Στην περίπτωση της υδροχλωρικής γλυκοζαμίνης,
το ανιόν είναι το χλώριο και στην θειϊκή γλυκοζαμίνη
το ανιόν είναι το θείον. Η Ν-ακετυλο-γλυκοζαμίνη είναι
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Περίπου το 90% των γλυκοζαμινών που χορηγούνται
από το στόμα ως άλατα γλυκοζαμίνης απορροφώνται από
το λεπτό έντερο και από εκεί μεταφέρονται μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας στο ήπαρ. Φαίνεται ότι ένα σημαντικό
κλάσμα της απορροφόμενης γλυκοζαμίνης καταβολίζεται
κατά την πρώτη δίοδο της από το ήπαρ [6]. Οι υγιείς άνθρωποι έχουν συγκεντρώσεις γλυκοζαμίνης στον ορό
0.04 mmol/L όταν δεν καταναλώνουν συμπληρώματα
γλυκοζαμίνης [7,8]. Πρόσληψη των συνιστώμενων δόσεων
από το στόμα γλυκοζαμίνης στους ανθρώπους επιτυγχάνει επίπεδα ορού περίπου 0.06 mmol/L [9]. Δεν είναι προς
το παρόν γνωστό πόση από την προσλαμβανόμενη δόση
προσλαμβάνεται από τις αρθρώσεις στους ανθρώπους.
Πιο σχετικές κλινικές μελέτες χρησιμοποίησαν πρωτότυπη μορφή κρυσταλλικής θειϊκής γλυκοζαμίνης
των 1500 mg, μια φορά την ημέρα, σε μορφή ευδιάλυτης σκόνης [10,11]. Αυτό αποτελεί συνταγογραφούμενο φάρμακο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές και μη
Ευρωπαϊκές χώρες. Οι Persiani και συν. [12] μελέτησαν τη φαρμακοκινητική της γλυκοζαμίνης και βρήκαν
ότι είναι βιοδιαθέσιμη μετά από χορήγηση από το στόμα κρυσταλλικής θειϊκής γλυκοζαμίνης. Αυτή παραμένει στην κυκλοφορία και η φαρμακοκινητική της
υποστηρίζει τη χορήγηση μια φορά ημερησίως.
Σταθερές μέγιστες συγκεντρώσεις μετά από θεραπευτική δόση από το στόμα 1500 mg δείχνουν βιοδιαθεσιμότητα σε συγκεντρώσεις που συμβαδίζουν με
εκείνες που είναι αποτελεσματικές σε επιλεκτικά in vitro μοντέλα, γεγονός το οποίο πιθανώς να εξηγεί τα
επιθυμητά κλινικά αποτελέσματα στην οστεοαρθρίτιδα.

Μηχανισμός δράσης της γλυκοζαμίνης στους
ανθρώπινους ιστούς
Η γλυκοζαμίνη κατά προτίμηση ενσωματώνεται από
χονδροκύτταρα στα συστατικά των GAG αλυσίδων στον
άθικτο χόνδρο και διεγείρει τη σύνθεση των φυσιολο-
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γικών πρωτεογλυκανών. Επίσης μειώνει την δράση των
καταβολικών ενζύμων, συμπεριλαμβανομένων και των
στρωματικών μεταλλοπρωτεασών (MMP) [13-15].
Σε ορισμένους ιστούς, η γλυκοζαμίνη έχει μεγαλύτερη χημική συγγένεια με τους μεταφορείς γλυκόζης
από ό,τι με την ίδια την γλυκόζη και ενσωματώνεται
σε γλυκοπρωτεΐνες πιο γρήγορα από ό,τι σε γλυκόζη
[16]. Επίσης εμποδίζει την αποδόμηση του αρθρικού
χόνδρου που επάγεται από την ιντερλευκίνη 1 και λιποπολυσακχαρίτες [17]. Αυτό συνηγορεί υπέρ της
άποψης ότι η εξωγενής γλυκοζαμίνη δρα κυρίως ως
υπόστρωμα για την βιοσύνθεση των βλεννοπολυσακχαριδών και βιοπολυμερών των αρθρώσεων και των
οστών και έτσι συνεισφέρει στην αποκατάσταση του
κατεστραμμένου χόνδρου [18].

Ο ρόλος της γλυκοζαμίνης στην ΟΑ του γόνατος
Η εκφυλιστική νόσος της ΟΑ αποτελεί εκδήλωση
της μη ισορροπημένης σύνθεσης της αρθρικής χόνδρινης μεσοκυττάριας ουσίας και των σχετικών αυξητικών παραγόντων [19]. Ελαττωματικές περιοχές
του αρθρικού χόνδρου, μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο ρυθμό καταστροφής του, που οδηγεί σε ελαττωμένο όγκο χόνδρου και στένωση του μεσάρθριου
διαστήματος. Η οστεοαρθρίτιδα αντιπροσωπεύει την
απώλεια της ομοιόστασης στη φυσιολογική διατήρηση
του αρθρικού χόνδρου με την αποδόμηση και σύνθεση των στρωματικών συστατικών. Οι μηχανισμοί που
πυροδοτούν το φαινόμενο δεν είναι πλήρως κατανοητοί, παρόλο που η αιτιολογία φαίνεται να είναι πολυπαραγοντική [20]. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στις πρωτεϊνάσες ,
οι οποίες διαλύουν τα συστατικά του στρώματος και
των αναστολέων των πρωτεϊνασών αυτών.
Οι μακροχρόνιες ρυθμιστικές δράσεις της θειϊκής
γλυκοζαμίνης φαίνεται ότι θα μπορούσε να υπάρχει
ένας τροποποιητικός παράγοντας στην ΟΑ [10].
Παράλληλα με τη σύνθεση των GAGs, ασκεί επίσης
μια αντι-καταβολική δράση στον αρθρικό χόνδρο αναστέλλοντας τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις [21]. Εντούτοις η θεωρία της σύνθεσης των GAGs δεν εξηγεί την
παρατηρούμενη επιτυγχανόμενη αύξηση της γλυκοζαμίνης στο κολλαγόνο τύπου ΙΙ. Η βιβλιογραφία δείχνει
μια θετική δράση της γλυκοζαμίνης στην παραγωγή
GAG στα ανθρώπινα χονδροκύτταρα σε καλλιέργειες
κυττάρων και η ίδια αναβολική δράση ανευρίσκεται σε
κυτταρικά εκχυλίσματα βοοειδών και επίμυων [14-16].
Η TGF-β θεωρείται μια πολυεπίπεδη κυτοκίνη που

διαδραματίζει ρόλο κλειδί σε πολλές αντιδράσεις καταρράκτη, όπως η διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών κυττάρων, η παραγωγή μεσοκυττάριας ουσίας, η
διέγερση των χονδροκυττάρων και ο έλεγχος της διαφοροποίησης των αρχέγονων κυττάρων. Στους ενήλικες, η TGF-β θεωρείται ότι διατηρεί μια κρίσιμη ισορροπία ανάμεσα σε διάφορες αναβολικές και καταβολικές λειτουργίες των χονδροκυττάρων για άρτια λειτουργικότητα του χόνδρου. Η δράση της γλυκοζαμίνης στα χονδροκύτταρα βρέθηκε να εξαρτάται από
τις συνθήκες καλλιέργειας [22,23].
Εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτημα της επίδρασης
στην έκφραση του γονιδίου και στις αναβολικές και
καταβολικές δραστηριότητες των χονδροκυττάρων,
σε απάντηση στην θεραπεία με γλυκοζαμίνη σε ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα.
Πρόσφατη μελέτη πρόσθεσε έναν προ-καλλιεργητικό πειραματικό παράγοντα σε ανθρώπινο χόνδρο
που λήφθηκε κατά την διάρκεια αρθροπλαστικής γόνατος και χορηγήθηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις
γλυκοζαμίνης. Βρέθηκε ότι η γλυκοζαμίνη (5 mM)
προστιθέμενη σε κυτταρικό εκχύλισμα χόνδρου με
ΟΑ ελάττωσε την ενζυματική εξάντληση στο κυτταρικό
στρώμα [24].
Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης επίσης πρότειναν
ότι οι χονδροπροστατευτικές ιδιότητες της γλυκοζαμίνης in vivo μπορεί να βασίζονται στην αναστολή περαιτέρω αποδόμησης λόγω καταβολικών ενεργειών,
παρά στην ικανότητα επαναδημιουργίας χόνδρου [25].

Η γλυκοζαμίνη στην κλινική πράξη
Τρεις καλά σχεδιασμένες μετα-αναλύσεις έδειξαν
ότι άτομα με ΟΑ γόνατος ή σπονδυλικής στήλης, είχαν
σημαντικά λιγότερα συμπτώματα ενώ έπαιρναν γλυκοζαμίνη συγκριτικά με εκείνα που έπαιρναν placebo
[26-28]. Οι McAlindan και συν. [25] συμπέραναν ότι η
γλυκοζαμίνη είναι μετρίως αποτελεσματική για την
ανακούφιση των συμπτωμάτων της ΟΑ. Μια πρόσφατη
τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη περιέλαβε 414 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που παρακολουθούνταν
για 3 χρόνια. Οι συγγραφείς δεν διαπίστωσαν ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος μετά από θεραπεία με γλυκοζαμίνη ενώ υπήρχε ελάττωση στην ομάδα του placebo, Οι διαφορές ήταν αξιοσημείωτες
(P<0.001) [18].
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται
ότι οι συγγραφείς εστιάζονται στην οστεοαρθρίτιδα
του έσω διαμερίσματος της άρθρωσης του γόνατος
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ως κλινικό υπόστρωμα για να αναλύσουν τις δράσεις
της θεραπείας με γλυκοζαμίνη [10,28]. Η φυσική ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος στο γόνατο στην
ΟΑ είναι αργή (<0.1 mm/έτος κατά μέσο όρο), αλλά
μπορεί ν αποφευχθεί με θειϊκή γλυκοζαμίνη η οποία
συγχρόνως επάγει μια σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων [28]. Όταν έγινε ανάλυση των μεταβολών
των μεσάρθριων διαστημάτων των ατόμων, δύο φορές
περισσότεροι ασθενείς που λάμβαναν placebo είχαν
αξιοσημείωτη ελάττωση μεσάρθριου διαστήματος συγκριτικά με εκείνους που λάμβαναν θειϊκή γλυκοζαμίνη
[9]. Παρόμοιες μελέτες ανέφεραν ελάττωση του πόνου
που προκαλείται από την ΟΑ αλλά δεν έδειξαν καμιά
δράση στην δυσκαμψία και την βελτίωση της λειτουργικότητας [29].

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Χορήγηση γλυκοζαμίνης από το στόμα σε πολύ μεγάλες δόσεις (5000-15.000 mg/kg ΒΣ) είναι καλά ανεκτή χωρίς τεκμηριωμένη τοξικότητα [9]. Τα πιο συχνά
συμπτώματα που αναφέρονται με placebo και από
του στόματος γλυκοζαμίνη είναι: ήπια γαστρεντερικά
συμπτώματα που περιλαμβάνουν δυσκοιλιότητα, διάρροια, ναυτία, δυσπεψία, και μετεωρισμό. Κεφαλαλγία
και εξάνθημα ή κνίδωση μπορούν επίσης να συμβούν.
Μερικές μελέτες έχουν επίσης δείξει παρενέργειες
όπως αύξηση του μυοσκελετικού άλγους, λοιμώξεις
του ουροποιητικού συστήματος, ίλιγγο, διακυμάνσεις

της αρτηριακής πίεσης και κατάθλιψη [10,30].
Αν και παρενέργειες συμβαίνουν με την χρήση της
γλυκοζαμίνης, φαίνεται ότι γενικά αποτελεί ένα ασφαλές συστατικό όταν χρησιμοποιείται σε ασθενείς με
ΟΑ. Πλεονεκτεί όταν συγκρίνεται με τις ανεπιθύμητες
ενέργειες άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
στην θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας όπως τα αναλγητικά και τα ΜΣΑΦ.

Συμπεράσματα
Μακροχρόνιες μελέτες παρακολούθησης για τις
δράσεις των σκευασμάτων γλυκοζαμίνης αναμένονται. Προς το παρόν μόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα. Είναι γνωστό ότι ανακουφίζουν
από τον πόνο και μειώνουν το ρυθμό στένωσης των
μεσάρθριων διαστημάτων κλινικά στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, ενώ οι παρενέργειες είναι λιγότερες
συγκριτικά με τα αντιφλεγμονώδη, ακόμα και με τα
placebos. Είναι πιθανότατα ασφαλής, αλλά δεν υπάρχουν ικανά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά της.
Το ιδανικό σκεύασμα θα ήταν ένα φυσικό συστατικό
του ανθρώπινου χόνδρου, που να τροποποιεί τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Είναι πιθανό ότι μακροχρόνιες
κλινικές μελέτες με γλυκοζαμίνη μπορεί να οδηγήσουν
σε τροποποίηση των ενδείξεων στη χειρουργική αντικατάσταση των αρθρώσεων ή του χρονικού διαστήματος που οι ασθενείς θα μπορούν να ζουν με ΟΑ προτού προκληθεί σημαντική κινητική δυσλειτουργία.
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Η αλλαντική τοξίνη και οι χρήσεις της στην
Ορθοπαιδική
Η.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ο.Δ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ, Σ. ΨΑΡΑΚΗΣ, Α. ΚΑΣΠΙΡΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ
Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
Περίληψη
Η αλλαντική τοξίνη, η οποία παράγεται από το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια σε ολοένα και περισσότερες
εφαρμογές στην ιατρική. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία για την αλλαντική τοξίνη, αναλύεται η χημική της σύσταση
και ο μηχανισμός δράσης της και παρέχονται τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της στην Ορθοπαιδική. Οι ενδείξεις της αλλαντικής τοξίνης στην Ορθοπαιδική είναι η θεραπεία της δυναμικής σπαστικότητας στην εγκεφαλική παράλυση, η θεραπεία της σπαστικότητας
σε πολλαπλή σκλήρυνση, σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, η παρέμβαση σε διάφορα στάδια της θεραπείας της συγγενούς ραιβοϊπποποδίας, της ιδιοπαθούς βάδισης στα δάκτυλα, του συγγενούς μυϊκού ραιβόκρανου, της αυχενικής δυστονίας
των ενηλίκων, της μαιευτικής παράλυσης, αλλά και η αντιμετώπιση επώδυνων συνδρόμων, της επικονδυλίτιδας του αγκώνα και της αποκατάστασης μετά τη συρραφή τενόντων. Η γνώση του μηχανισμού δράσης καθώς και οι διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες που περιγράφονται στο
παρόν άρθρο είναι απαραίτητες στον Ορθοπαιδικό χειρουργό, προκειμένου η χρήση της αλλαντικής τοξίνης να είναι αποτελεσματική.
Λέξεις κλειδιά: Αλλαντική τοξίνη, Βotox, Σπαστικότητα μυών, Εγκεφαλική παράλυση, Ορθοπαιδική

The use of botulinum toxin in Orthopaedics
E.S. VASILIADIS, O.D. SAVVIDOU, S. PSARAKIS, A. KASPIRIS, E. PAPAVASILIOU, T.B. GRIVAS
Orthopaedic Department, Thriasio General Hospital, Elefsis, Greece
Summary
Botulinum toxin, which is produced by Clostridium botulinum has a wide range of applications in medicine. The present study presents
some historic data, analyzes the chemical synthesis and mechanism of action and provides technical information about administration
of botulinum toxin. Indications for use of botulinum toxin in Orthopaedics include treatment of dynamic spasticity in children with cerebral
palsy, management of spasticity in multiple sclerosis, in stroke, in severe spinal injury, as well as intervention at various stages of
treatment of congenital talipes equinovarus, idiopathic toe walking, congenital muscular torticollis, acquired muscular torticollis, neonatal
injury to brachial plexus and management of different pain syndromes, lateral epicondylitis and tendon repair. Knowledge of mechanism
of action and techniques of administration are essential for the Orthopaedic surgeon, in order to use botulinum toxin successfully.
Keywords: Botulinum toxin, Botox, Muscle spasticity, Cerebral palsy, Orthopaedics

Ιστορική αναδρομή
Η αλλαντική τοξίνη, η οποία παράγεται από το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης είναι μια από τις πλέον τοξικές ουσίες στη φύση. Είναι γνωστή ήδη από το 1820,
όταν ο Γερμανός ιατρός και ποιητής Justinus Kerner
περιέγραψε μια μορφή τροφικής δηλητηρίασης από
ωμά λουκάνικα (botulus=λουκάνικο) [1]. Το 1895 ο
Emile van Ermengem, καθηγητής βακτηριολογίας στο
πανεπιστήμιο της Ghent απομόνωσε το κλωστηρίδιο
της αλλαντίασης, ενώ η ίδια η τοξίνη απομονώθηκε

για πρώτη φορά το 1944 από τον Edward Schantz.
Οι πρώτες πειραματικές εφαρμογές της αλλαντικής
τοξίνης για τη μελέτη της φυσιολογίας του νωτιαίου
μυελού σε πιθήκους έγιναν τη δεκαετία του 1970 ενώ
η πρώτη εφαρμογή του τύπου Α της αλλαντικής τοξίνης σε ανθρώπους έγινε το 1980 από τον Alan B
Scott, οφθαλμίατρο από το San Francisco, για τη θεραπεία του στραβισμού [2], ενώ από το 1993 χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σπαστικότητας παιδιών
με εγκεφαλική παράλυση [3]. Σήμερα η αλλαντική τοξίνη τύπου Α έχει πάρει έγκριση για τη θεραπεία του
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βλεφαρόσπασμου, του σπαστικού ραιβόκρανου, της
υπεριδρωσίας του άνω άκρου, του ημίσπασμου προσώπου, της δυναμικής σπαστικότητας των κάτω
άκρων σε περιπατητικά παιδιά με εγκεφαλική παράλυση άνω των 2 ετών, σε εστιακή σπαστικότητα των
άνω άκρων καθώς και για κοσμητικούς λόγους. Η αλλαντική τοξίνη τύπου Β έχει πάρει έγκριση για τη θεραπεία του σπαστικού ραιβόκρανου των ενηλίκων.
Άλλες διαδεδομένες εφαρμογές της αλλαντικής τοξίνης τύπου Α αλλά χωρίς επίσημη έγκριση προς το
παρόν αποτελούν η θεραπεία της νευρογενούς κύστης, της αχαλασίας του οισοφάγου, της δυστονίας
και της ημικρανίας. Στο παρόν άρθρο περιγράφονται
ο μηχανισμός δράσης, ο τρόπος χορήγησης και οι
χρήσεις της αλλαντικής τοξίνης στην Ορθοπαιδική.

Μηχανισμός δράσης
Το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης παράγει ένα σύμπλεγμα πρωτεϊνών μεταξύ των οποίων η αλλαντική τοξίνη (νευροτοξίνη), καθώς και αρκετές μη τοξικές πρωτεΐνες, όπως η αιμαγλουτινίνη [4]. Υπάρχουν επτά διαφορετικοί ορότυποι νευροτοξίνης, οι οποίοι ονομάζονται
με τα λατινικά γράμματα από το A μέχρι το G. Επιπλέον,
για τον ορότυπο Α έχουν περιγραφεί τρείς υποτύποι. Ο
μηχανισμός δράσης των υποτύπων της νευροτοξίνης
διαφέρει στο ότι έχουν διαφορετικές ενδοκυττάριες
πρωτεΐνες-στόχους, διαφορετική ουδό και διάρκεια
δράσης, αν και όλοι αναστέλλουν την έκκριση της ακετυλοχολίνης στη νευρομυϊκή σύναψη [5]. Ο ορότυπος
Α είναι αυτός που έχει μελετηθεί περισσότερο και έχει
τις περισσότερες θεραπευτικές εφαρμογές. Επιπλέον
είναι αυτός που χρησιμοποιείται στην Ορθοπαιδική. Οι
ορότυποι Β και F έχουν και αυτοί κάποιες κλινικές εφαρμογές αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικοί και με μικρότερη διάρκεια δράσης από τον ορότυπο Α.
Το μοριακό βάρος της νευροτοξίνης είναι 150 kDa,
και συντίθεται αρχικά ως ένα ανενεργό πολυπεπτιδίο
μονής αλυσίδας. Η ενεργός μορφή προκύπτει από τη
διάσπασή του πολυπεπτιδίου από πρωτεάσες σε μία
βαρειά αλυσίδα 100 kDa και μία ελαφριά 50 kDa, οι
οποίες παραμένουν ενωμένες με ένα δισουλφιδικό δεσμό. Οι πρωτεάσες που διασπούν το αρχικό πολυπεπτίδιο μπορεί να είναι είτε ενδογενείς (παράγονται από
το κλωστηρίδιο) είτε εξωγενείς, όπως η τρυψίνη, η
οποία χρησιμοποιείται στις εμπορικές εφαρμογές της
νευροτοξίνης. Η παρουσία υψηλής συγκέντρωσης του
ανενεργού μη διασπασμένου πολυπεπτιδίου στο εκχύλισμα της νευροτοξίνης που χρησιμοποιείται στο εμπό230 Oστούν

ριο φαίνεται ότι σχετίζεται με το σχηματισμό αντισωμάτων [6], και την εξουδετέρωση της δράσης της νευροτοξίνης έπειτα από έναν αριθμό εγχύσεων. Η δραστικότητα του ορότυπου Β όμως φαίνεται να μην επηρεάζεται από την παρουσία αυτών τω αντισωμάτων.
Η αλλαντική τοξίνη ενώνεται μέσω της βαρειάς αλυσίδας σε ειδικούς υποδοχείς στη κυτταρική μεμβράνη
των χολινεργικών νευρώνων και εισέρχεται στους νευρώνες με ενδοκύττωση. Στη συνέχεια η ελαφρές αλυσίδες, που αποτελούν το νευροτοξικό τμήμα της αλλαντικής τοξίνης, απελευθερώνονται στο κυταρόπλασμα και ενώνονται με τις πρωτεΐνες οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης
στη νευρομυϊκή σύναψη. Το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα
που προκύπτει (SNARE) εμποδίζει την σύνδεση των
ενδοκυττάριων κυστιδίων που περιέχουν τον νευροδιαβιβαστή με τη συναπτική μεμβράνη [7]. Αυτό το σύμπλεγμα αποτελείται από τη συναπτομπρεβίνη, η οποία
συνδέεται με τα κυστίδια, τη συνταξίνη και μια πρωτεΐνη
μοριακού βάρους 25 kDa (SNAP-25). Η αλλαντική τοξίνη τύπου Α αποσταθεροποιεί το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα (SNARE) διασπώντας την πρωτεΐνη SNAP-25. Κάθε
ορότυπος νευροτοξίνης διασπά την πρωτεΐνη στόχο
σε μια συγκεκριμένη και ξεχωριστή ακολουθία αμινοξέων. Οι ορότυποι A, C και E διασπούν την πρωτεΐνη
SNAP-25, οι ορότυποι B, D και F διασπούν την συναπτομπρεβίνη, ενώ ο ορότυπος C διασπά επιπλέον και
τη συνταξίνη [8]. (Εικόνα 1). Η δράση των ελαφρών
αλυσίδων έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της μεμβρανικής τήξης των συναπτικών κυστιδίων του νευρικού κυττάρου και κατά συνέπεια την αναστολή της απελευθέρωσης της ακετυλοχολίνης στη συναπτική σχισμή, με συνέπεια τη χημική απονεύρωση του μυός.
Με τον μηχανισμό της αναστολής της έκκρισης της
ακετυλοχολίνης στη νευρομυϊκή σύναψη, η αλλαντική
τοξίνη περιορίζει τη μυϊκή σύσπαση με τρόπο δοσοεξαρτώμενο. Μετά από 4 εβδομάδες, η αποκατάσταση
της σύνθεσης του πρωτεϊνικού συμπλέγματος (SNARE),
επιτρέπει την εξωκύττωση της ακετυλοχολίνης εκ νέου.
Η νευρική αγωγιμότητα αποκαθίσταται όχι λόγω ανάπτυξης νέων διακλαδώσεων του νευράξονα αλλά λόγω
της βαθμιαίας αποδόμησης της παθολογικής πρωτεΐνης του νευρώνα που προέκυψε μετά τη δράση της
τοξίνης ή της ίδιας της τοξίνης [9].
Εκτός της χημικής απονεύρωσης των μυών η αλλαντική τοξίνη τύπου Α ασκεί δράση και στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, δεδομένου ότι η ακετυλοχολίνη αποτελεί νευροδιαβιβαστή αυτού, το οποίο
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Εικ. 1. Α. Το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα SNARE (SNAP 25, συναπτομπρεβίνη και συνταξίνη) είναι απαραίτητο για την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης στη νευρομυϊκή σύναψη. Β. Η αδυναμία σχηματισμού των συναπτικών κυστιδίων και της απελευθέρωσης της ακετυλοχολίνης
οδηγεί σε χαλαρή παράλυση.

νευρώνει πολλούς αδένες. Έτσι η αλλαντική τοξίνη
τύπου Α χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία της υπεριδρωσίας ή της σιελλόροιας [10].
Κλινικά η χημική απονεύρωση που προκαλεί η αλλαντική τοξίνη διαρκεί από 12 έως 16 εβδομάδες, αλλά πρακτικά η λειτουργική μυϊκή χάλαση μπορεί να
διαρκέσει ως και 6 μήνες, ανάλογα με την υποκείμενη
παθολογία [11].

Τρόπος χορήγησης
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι γραμμωτές μυϊκές ίνες
νευρώνονται κάπου στη μεσότητά τους και ότι η νευρομυϊκή σύναψη σε κάθε μυ βρίσκεται στην τελική πλάκα
και έχει συγκεκριμένη εντόπιση ανάλογα με τη μορφολογία του μυός [11,12]. Μονήρης εντόπιση της νευρομυϊκής σύναψης απαντάται συχνότερα σε μύες των
άκρων, ιδιαίτερα αυτούς με μια γαστέρα. Πιο πολύπλοκη
κατανομή της τελικής πλάκας απαντάται σε μύες με περισσότερες μοίρες όπως ο γαστροκνήμιος ή ο δελτοειδής. Τέλος υπάρχουν μύες όπου η κατανομή της νεύρωσης είναι διάχυτη, όπως ο ισχνός και ο ραπτικός.
Για τη μεγιστοποίηση της δράσης της αλαντικής το-

ξίνης τύπου Α πρέπει αυτή 1) να εγχυθεί μέσα από τη
μυϊκή περιτονία, 2) να είναι σε επαρκή ποσότητα ώστε
να αδρανοποιήσει τη νευρομυϊκή σύναψη με το μηχανισμό που περιγράψαμε παραπάνω και 3) να έχει
τον κατάλληλο όγκο ώστε να επιτευχθεί η διάχυση
στην τελική πλάκα χωρίς να αξαπλωθεί σε παρακείμενες μυϊκές ομάδες.
Η αλλαντική τοξίνη τύπου Α είναι διαθέσιμη στο εμπόριο σε δύο εμπορικές μορφές, το Botox® (συσκευασία 100 διεθνών μονάδων (IU) ανά) και το Dysport®
(500 IU ανά φιαλίδιο). Η αλλαντική τοξίνη τύπου Β
είναι διαθέσιμη στο εμπόριο με την ονομασία Neurobloc®. Μια διεθνής μονάδα είναι ισοδύναμη με ποσότητα τοξίνης που ενιέμενη ενδοπεριτοναϊκά, προκαλεί
το θάνατο στο 50% θηλυκών επίμυων ποικιλίας SwissWebster. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δραστικότητα των
δύο σκευασμάτων διαφέρει με συνέπεια να μην υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία στη δοσολογία τους. Η πλέον
αποτελεσματική δόση ανά μυ δεν είναι γνωστή, αν και
υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες. Η δόση
η οποία απαιτείται για αποτελεσματική χάλαση κάποιου μυός εξαρτάται από τον αριθμό και την πυκνότητα
των νευρομυϊκών συνάψεων, από την υποκείμενη παOστούν 231
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θολογία και από τη χρονιότητα της νόσουν. Η μέγιστη
συνολική δόση ώστε να αποφευχθεί η τοξικότητα από
τη νευροτοξίνη είναι 12 μονάδες/χιλιόγραμμο βάρους
σώματος για το Botox και 30 μονάδες/χιλιόγραμμο
βάρους σώματος για το Dysport [13], αν και στην κλινική πράξη η μέγιστη δοσολογία είναι πολύ δύσκολο
να ξεπεραστεί. Η δόση στα παιδιά πρέπει να είναι μικρότερη απ’αυτή των ενηλίκων αν και σε μια μελέτη
σε ζώα βρέθηκε ότι η πυκνότητα των νευρομυϊκών
συνέψεων είναι μεγαλύτερη στα παιδιά απ’ότι στους
ενήλικες, που σημαίνει ότι οι δόσεις στα παιδιά θα
πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες [14]. Το
θέμα αυτό χρειάζεται περισσότερη μελέτη, διότι είναι
πιθανό να απαιτούνται μεγαλύτερες δόσεις στα παιδιά,
όπως συμβαίνει με διάφορους νευρομυϊκούς αναστολείς που χρησιμοποιούνται στην αναισθησία.
Σε περισσότερες από τις μισές δημοσιευμένες μελέτες η έγχυση της νευροτοξίνης γίνεται υπό τοπική
ή γενική αναισθησία ή μετά από καταστολή, ανάλογα
με την ηλικία, το συνολικό αριθμό των εγχύσεων που
απαιτούνται και την υποκείμενη παθολογία.
Κάποιες φορές μετά την έγχυση δημιουργείται ένα
αίσθημα δυσφορίας το οποίο εξαρτάται από τον όγκο
που εγχύεται.
Η εντόπιση του σημείου της έγχυσης μπορεί να γίνει
με ψηλάφηση του μυός και απαιτεί εμπειρία και γνώση
της ανατομίας. Βέβαια, αυτή η απλοϊκή μέθοδος ίσως
είναι αποδεκτή για κοσμητικές εγχύσεις, αλλά δεν θα
πρέπαι να εφαρμόζεται στην Ορθοπαιδική. Έχει βρεθεί ότι για τις μεγάλες μυϊκές ομάδες των κάτω άκρων
η εμπειρική μέθοδος έχει ακρίβεια μεταξύ 46% και
78%, αλλά για μικρότερες μυϊκές ομάδες η ακρίβεια
πέφτει μεταξύ 18% και 37% [15].
Η χρήση νευροδιεγέρτη βοηθά στην ακριβή εντόπιση, ιδιαίτερα στους μικρούς μύες, π.χ. στους καμπτήρες του αντιβραχίου ή τους εν τω βάθη μύες των
κάτω άκρων, όπως ο οπίσθιος κνημιαίος ή ο μακρός
καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου. Ο μόνος μυς ο
οποίος ίσως δε χρειάζεται τη χρήση νευροδιεγέρτη
είναι ο γαστρονήμιος [15], αν και δεν έχει βρεθεί αν
μια τέτοια πρακτική συνοδεύεται από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό η έγχυση να γίνεται σε μύες οι οποίοι βρίσκονται σε σπαστικότητα. Ένας ψηλαφητικά σκληρός και σφιχτός μυς
με ελάχιστη ηλεκτρική δραστηριότητα δεν είναι μυς
σε σπαστικότητα και δεν θα χαλαρώσει.
Έχουν επίσης περιγραφεί τεχνικές έγχυσης με τη
βοήθεια υπερήχων, ακτινοσκόπησης και CT.
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Άλλα τεχνικά θέματα που αφορούν την έγχυση της
νευροτοξίνης είναι αν αυτή πρέπει να γίνεται μέσα στη
μάζα του μυός, αν πρέπει να γίνονται μία ή πολλαπλές
εγχύσεις ή αν αυτές θα πρέπει να έχουν μικρό ή μεγάλο
όγκο. Το βέβαιο είναι πως η έγχυση πρέπει να στοχεύει
στην τελική πλάκα, διότι η νευροτοξίνη δρα στη νευρομυϊκή σύναψη [16], αν και δεν υπάρχουν κλινικές αποδείξεις που να υποστηρίζουν αυτή την πεποίθηση.
Η βελόνα του νευροδιεγέρτη χρησιμοποιείται για
την ανίχνευση του οπτικού ή ακουστικού «θορύβου»
όταν αυτή εισέλθει στην τελική κινητική πλάκα. Η τεχνική αυτή απαιτεί μυοχάλαση, ενώ δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί σε όλους τους μύες, όπως ο οπίσθιος
κνημιαίος, όπου οι τελικές πλάκες δεν έχουν συγκεκριμένη εντόπιση.
Τα κινητικά σημεία, δηλαδή οι περιοχές του μυός
όπου μικρής έντασης και διάρκειας ερεθίσματα του
νευροδιεγέρτη προκαλούν σύσπαση, αντιστοιχούν στις
περιοχές όπου βρίσκονται οι νευρικές απολήξεις μέσα
στους μύες. Πρακτικά ο εντοπισμός αυτών των κινητικών σημείων είναι ευκολότερος από τον εντοπισμό της
τελικής πλάκας. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της έγχυσης της νευροτοξίνης διότι
ανευρίσκεται το σημείο εισόδου των κινητικών νεύρων
στον μυ [17]. Η τεχνική που χρησιμοποιείται εξαρτάται
από τον τύπο του μυός στον οποίο γίνεται η έγχυση
και πιθανόν από την αιτία για την οποία χρησιμοποιείται.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γενικά σπάνιες αν
τηρείται το πρωτόκολλο της τεχνικής και της δοσολογίας που περιγράφηκε παραπάνω. Αυτές μπορεί να είναι τοπικές στο σημείο της έγχυσης ή εστιακές αλλά
απομακρυσμένες από το σημείο της έγχυσης. Τοπικά
μπορεί επίσης να προκληθεί πόνος, εξάνθημα και αίσθημα καύσου στο σημείο της εγχύσεως. Αδυναμία
σε παρακείμενους μύες λόγω διάχυσης της νευροτοξίνης είναι η πιο συχνή επιπλοκή. Αν και είναι προσωρινή και δοσοεξαρτώμενη, η έγχυση της αλλαντικής
τοξίνης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροφυσιολογικές
ανωμαλίες και παράλυση απομακρυσμένων μυών. Ο
τρόπος της διάχυσης δεν είναι πλήρως γνωστός, ωστόσο μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι αυτή συμβαίνει μέσα
στο ίδιο μυϊκό διαμέρισμα και ότι οι μυϊκές περιτονίες
περιορίζουν τη διάχυση κατά περίπου 23% [18].
Γενικευμένες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν γενικευμένη αδυναμία, ακράτεια ούρων, δυσκοιλιότητα, δυσφαγία, ιδιαίτερα στα
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Βελτίωση

Πρόληψη
Ελάττωση του πόνου

Βελτίωση ποιότητας ζωής
Βελτίωση των ακούσιων κινήσεων
Διαγνωστικό εργαλείο
Προστασία

Κινητικότητα αποκαθιστώντας την ισορροπία μεταξύ αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών
Βάδισμα σε ιπποποδία στην εγκεφαλική παράλυση
Λειτουργικότητα του άνω άκρου έπειτα από βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Έλεγχο της ουροδόχου κύστης μετά από τραυματισμό του νωτιαίου μυελού
Δυσπλασία της κοτύλης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση
Δυσπλασία της ωμογλήνης σε μαιευτική παράλυση
Ιπποποδία μετά από βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Μετεγχειρητικά λόγω σπαστικότητας
Πολαπλή σκλήρυνση
Εγκεφαλική παράλυση
Του ασθενούς
Του ατόμου που τον φροντίζει
Δυστονία
Αθετωσική μορφή εγκεφαλικής παράλυσης
Αναγκαιότητα επιμήκυσης Αχιλλείου τένοντα
Λειτουργικότητα χεριού στην εγκεφαλική παράλυση
Αποκατάστασης μαλακών μορίων και τενόντων στα παιδιά

Πίν. 1. Οι εφαρμογές της αλλαντικής τοξίνης στην Ορθοπαιδική.

παιδιά ή σε ενήλικες όπου η μεταβολή στη μυϊκή ισορροπία μπορεί να οδηγήσει σε μη προβλέψιμα αποτελέσματα σχετικά με την κινητική λειτουργία. Η πλέον
σοβαρή επιπλοκή είναι η πνευμονία από εισρόφηση
σε ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση που αφορά όλο
το σώμα και μπορεί να συμβεί από τη συστηματική
διασπορά μικρής ποσότητας νευροτοξίνης, η οποία
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του φάρυγγα [18].
Αντενδείξεις στη χρήση της αλλαντικής τοξίνης
αποτελούν παθήσεις που επηρεάζουν τη νευρομυϊκή
σύναψη, όπως η μυασθένεια Gravis, η προηγούμενη
χρήση αμινογλυκοσίδης και μη αποπολωτικών μυοχαλαρωτικών. Η ταυτόχρονη χορήγηση ατροπίνης αυξάνει τη θνησιμότητα λόγω της αύξησης της τοξικότητας της νευροτοξίνης. Επίσης δεν συνιστάται η χρήση της κατά την κύηση και τη γαλουχία.
Τέλος η ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων
μετά από επαναλαμβανόμενες εγχύσεις αλλαντικής
τοξίνης δεν φαίνεται να σχετίζεται με μειωμένη δραστικότητα [19].
Τον Φεβρουάριο του 2008, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε ότι

το Botox σχετίζεται με κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο σε ένα ευρύ φάσμα χρήσης και με
διαφορετικές δοσολογίες, λόγω της διάχυσης της νευροτοξίνης σε περιοχές μακριά από το σημείο της έγχυσης [20]. Επίσης κάποιοι θάνατοι οφείλονταν και
στη χρήση νοθευμένης νευροτοξίνης.

Εφαρμογές της αλλαντικής τοξίνης στην
Ορθοπαιδική (Πίνακας 1)
Εγκεφαλική παράλυση
Η πιο συχνή εφαρμογή της αλλαντικής τοξίνης αφορά τις θεραπευτικές εφαρμογές της στην εγκεφαλική
παράλυση, όπου υπάρχει μια γενικευμένη ανωμαλία
του μυϊκού τόνου. Η αλλαντική τοξίνη χρησιμοποιείται
για τη θεραπεία της δυναμικής σπαστικότητας των
μυών, η οποία είτε προκαλεί παραμορφώσεις είτε προκαλεί πόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση πάντως για την
επιτυχή εφαρμογή της είναι να μην έχει εγκατασταθεί
μόνιμη σπαστικότητα ή σύγκαμψη των προς θεραπεία
μυϊκών ομάδων ή αρθρώσεων [32].
Ο σκοπός των εγχύσεων στα παιδιά με εγκεφαλική
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παράλυση είναι να επιτευχθεί χάλαση των σπαστικών
μυών, ώστε η ισορροπημένη δράση αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών να οδηγήσει στην ανάπτυξη του σκελετού χωρίς δευτερογενείς παραμορφώσεις. Τα μικρότερα παιδιά λόγω του ότι υπερισχύει η δυναμική έναντι
της μόνιμης σπαστικότητας, ανταποκρίνονται καλύτερα
στις εγχύσεις της αλλαντικής τοξίνης τύπου Α. Γι’αυτό
είναι πολύ σημαντικό κατά την κλινική εξέταση να γίνεται
διαφορική διάγνωση της σπαστικότητας, αν είναι δηλαδή δυναμική ή μόνιμη, αν και η μικρού βαθμού μόνιμη
σπαστικότητα είναι δυνατόν να βελτιωθεί με εγχύσεις
αλλαντικής τοξίνης τύπου Α [21]. Η κλινική πράξη έχει
δείξει ότι η έγκαιρη έναρξη πολύπλευρων θεραπευτικών
παρεμβάσεων σε μικρότερα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση μπορεί να καθυστερήσει ή και να αναστείλει τις
όποιες χειρουργικές επεμβάσεις στο μέλλον για διόρθωση μόνιμων μυϊκών ή οστικών παραμορφώσεων. Τέτοιες παρεμβάσεις αφορούν τη φυσιοθεραπεία, τη χρήση κηδεμόνων ή ορθοτικών μηχανημάτων και βέβαια
τις τακτικές εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης [22].
Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αναφέρουν πολύ
καλά πρώϊμα αποτελέσματα σχετικά με τη διόρθωση
παραμορφώσεων των κάτω άκρων και τη βελτίωση της
βάδισης σε παιδιά με σπαστικότητα [23,24]. Στη σπαστική ημιπληγία ή διπληγία, η ιπποποδία, η οποία μπορεί
να είναι είτε αμιγής, είτε μέρος ενός πιο σύνθετου προβλήματος στη βάδιση, μπορεί να βελτιωθεί με εγχύσεις
στο γαστροκνήμιο [24]. Αν δεν επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα, τότε πρέπει να γίνει έγχυση στον οπίσθιο
κνημιαίο, ή αν χρειάζεται και στον πρόσθιο κνημιαίο μυ.
Σχετικά με τους οπίσθιους μηριαίους, η σπαστικότητα μπορεί να βελτιωθεί μετά από έγχυση σ’αυτούς
νευροτοξίνης. Η ανταπόκριση στην έγχυση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως προγνωστικός δείκτης για πιθανή επιμήκυνσή τους, ή της διατομής των προσαγωγών. Η έγχυση στους καμπτήρες του ισχίου είναι τεχνικά δυσκολότερη και μπορεί να απαιτεί την υπερηχογραφική καθοδήγηση για τον ακριβή εντοπισμό του
σημείου της έγχυσης. Πάντως σε σχετικές μελέτες στη
βιβλιογραφία τις περισσότερες φορές δεν αναφέρεται
επακριβώς σε ποιούς μύες από τους προσαγωγούς ή
του καμπτήρες του ισχίου έγινε η έγχυση, ώστε να μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματά τους.
Τα σύνθετα προβλήματα της βάδισης που παρατηρούνται σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, πολλές
φορές φορές απαιτούν εγχύσεις σε πολλά επίπεδα,
έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό. Η ποσότητα αλλαντικής τοξίνης που πρέπει να εγχυθεί σε κάθε μυ
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πρέπει να είναι ικανή να επιφέρει κλινικό αποτέλεσμα,
ενώ προσοχή απαιτείται ώστε η συνολική δόση να μην
ξεπεράσει τη μέγιστη συνιστώμενη δόση. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι πιθανόν να συμβεί, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στους εναπομείναντες
μύες εναλλακτικοί νευρομυϊκοί αποκλειστές, όπως
συμπυκνωμένο κατά 50% αλκοολικό διάλυμα.
Σε παιδιά με τετραπληγία η αντιμετώπιση της σπαστικότητας των απαγωγών του ισχίου οδηγεί σε βελτίωση της θέσης, της υγιεινής του περιναίου και της
ανοχής των διαφόρων ορθωτικών μηχανημάτων [25].
Σε ασθενείς με παραλυτικό υπεξάρθρημα του ισχίου,
ο πόνος και η δυσκαμψία μπορούν να βελτιωθούν μετά
από έγχυση στους απαγωγούς και στον λαγονοψοΐτη,
σε συνδυασμό με νάρθηκα απαγωγής του ισχίου. Σε
παιδιά κάτω των 2 ετών όπου το υπεξάρθρημα είναι
>30% είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάταξη ή σταθεροποίηση του ισχίου [26].
Η εφαρμογή ναρθήκων μετά από έγχυση αλλαντικής τοξίνης, αν και χρησιμοποιείται ευρέως είναι ένα
αμφιλεγόμενο θέμα, αφού η μυϊκή χάλαση επέρχεται
καθυστερημένα. Σε περιπτώσεις όμως όπου η έγχυση
αλλαντικής τοξίνης γίνεται για την αντιμετώπιση μόνιμων συγκάμψεων, βαρειάς σπαστικότητας ή υπερτονίας, αυτή δεν θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα
αν δεν συνδυαστεί με διαδοχικούς νάρθηκες.
Στα άνω άκρα υπάρχουν αρκετές τεχνικές δυσκολίες καθώς οι διάφοροι μύες είναι κατά πολύ μικρότεροι, ενώ είναι πιθανόν να διαχυθεί η νευροτοξίνη σε
παρακείμενους μύες και το αποτέλεσμα να μην είναι
αντιπροσωπευτικό. Σχετικά με τη χρήση της αλλαντικής
τοξίνης στα άνω άκρα στην εγκεφαλική παράλυση, δεν
υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά
τους και γι’αυτό συνιστάται περαιτέρω έρευνα [27].
Άλλη ένδειξη της αλλαντικής τοξίνης τύπου Α στην
εγκεφαλική παράλυση είναι η αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου [28].
Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της χρήσης της αλλαντικής τοξίνης στην εγκεφαλική
παράλυση δεν είναι γνωστά. Πιθανά προβλήματα αποτελούν η ατροφία των μυϊκών ινών και η λανθάνουσα
μυϊκή αδυναμία, ιδιαίτερα στα παιδιά όπου αυτή προϋπήρχε, αλλά επικαλυπτόταν από τη σπαστικότητα [22].
Πολλαπλή σκλήρυνση
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση σε
κάποιο στάδιο αναπτύσουν σπαστικότητα, όπου η χρήση
της αλλαντικής τοξίνης συνιστάται για ανακούφιση από
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τον πόνο, βελτίωση του εύρους κίνησης για την υγιεινή
του περιναίου καθώς και για την αντιμετώπιση της ασυνεργίας των μυών της ουροδόχου κύστης [29].
Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
Η αντιμετώπιση της ημιπληγίας μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι παρόμοια με αυτή της εγκεφαλικής παράλυσης και αφορά την ανακούφιση από τον πόνο, τη βελτίωση του εύρους κίνησης και της λειτουργικότητας του άνω άκρου με εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης [30].
Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Αν και η αλλαντική τοξίνη έχει χρησιμοποιηθεί για την
πρόληψη της ιπποποδίας αυτή δεν φαίνεται να αποδίδει.
Ωστόσο, όταν αυτή εγκατασταθεί, η αλλαντική τοξίνη
φαίνεται ότι βελτιώνει τη βάδιση και το εύρος [31].
Τραύμα σπονδυλικής στήλης
Σ’αυτούς τους ασθενείς η αλλαντική τοξίνη μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης, για αναλγησία καθώς και για πρόληψη βράχυνσης των μυών και συγκάψεων [32].
Συγγενής ραιβοϊπποποδία
Η χρήση της αλλαντικής τοξίνης στη συγγενή ραιβοϊπποποδία γίνεται με στόχο να ελαττωθεί ο μυϊκός
τόνος των πλέον συνεσπασμένων μυών με τελικό σκοπό να επιτευχθεί η λειτουργική επιμήκυνσή τους μετά
από διατατικές ασκήσεις. Οι εγχύσεις στον οπίσθιο
κνημιαίο και στον γαστροκνήμιο και υποκνημίδιο μυ
σε βρέφη αλλά και μετεγχειρητικά έχει δείξει ενθαρυντικά αποτελέσματα [33]. Τέτοιου είδους εγχύσεις
έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αντί της
διατομής του Αχιλλείου τένοντα, μετά από θεραπεία
με τη μέθοδο Ponseti [34].

ρουργικής θεραπείας, όταν η συντηρητική θεραπεία
δεν έχει αποτέλεσμα. Η έγχυση της αλλαντικής τοξίνης γίνεται στον στερνοκλειδομαστοειδή και/ή στον
τραπεζοειδή και φαίνεται να συνοδεύεται από καλά
αποτελέσματα, με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
την ήπια δυσφαγία και τη μυϊκή αδυναμία των μυών
του τραχήλου [36].
Επίκτητο μυϊκό ραιβόκρανο
Το επίκτητο μυϊκό ραιβόκρανο στους ενήλικες μπορεί να είναι αποτέλεσμα δυστονίας ή επώδυνων μυϊκών συνδρόμων. Και οι περιπτώσεις μπορούν να θεραπευθούν αξιόπιστα, σε προσωρινή βάση με έγχυση
αλλαντικής τοξίνης.
Μαιευτική παράλυση
Σε παιδιά με μαιευτική παράλυση η σπαστικότητα των
ανταγωνιστών μυών μπορεί να δυσχεράνει τις συγχρονισμένες κινήσεις, όπως τις κινήσεις του χεριού προς
την κεφαλή. Οι εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης μπορούν
να αναστείλουν τη συνδυασμένη σπαστικότητα του δικεφάλου και του τρικεφάλου κατά τη διάρκεια θεραπείας αποκατάστασης. Επίσης οι εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης στον μείζον θωρακικό και/ή στον πλατύ ραχιαίο
φαίνεται ότι δρουν ενισχυτικά στην χειρουργική θεραπεία της μαιευτικής παράλυσης με καλύτερα αποτελέσματα από αυτά ασθενών όπου δεν έγιναν αντίστοιχες
εγχύσεις [37]. Είναι πιθανό η πρώϊμη θεραπεία της μαιευτικής παράλυσης με εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης να
προλαμβάνει τη δυσπλασία της ωμογλήνης λόγω της
ασύμμετρης έλξης των μυών στον ανώριμο σκελετό.
Επώδυνα σύνδρομα

Οι εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης στον γαστροκνήμιο
ακολουθούμενη από άμεση εφαρμογή ναρθήκων σε
10° ραχιαίας κάμψης για μια εβδομάδα έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς
βάδισης στα δάκτυλα [35].

Η κλασική γνώση ότι οι εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης
ελαττώνουν τον μετεγχειρητικό πόνο σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση οδήγησε σε εφαρμογή τους για
την αντιμετώπιση του πόνου σε άλλες καταστάσεις
που συνοδεύονται από μυϊκό σπασμό [28]. Η αναλγησία που επέρχεται οφείλεται στη μυϊκή χάλαση και όχι
σε επίδραση της νευροτοξίνης σε υποδοχείς πόνου.
Υπάρχουν επίσης κάποιες αναφορές για τη χρήση της
αλλαντικής τοξίνης σε κακώσεις του αυχένα δίκην μαστιγίου και σε χαμηλή οσφυαλγία.

Συγγενές μυϊκό ραιβόκρανο

Επικονδυλίτιδα του αγκώνα

Η θεραπεία με αλλαντική τοξίνη στο συγγενές μυϊκό
ραιβόκρανο αποτελεί μια εναλλακτική λύση της χει-

Η έγχυση αλλαντικής τοξίνης σε έξω επικονδυλίτιδα
του αγκώνα σε ασθενείς που δεν βελτιώνονται με τη

Ιδιοπαθής βάδιση στα δάκτυλα
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συντηρητική θεραπεία φαίνεται ότι αποδίδει σε ποσοστό περίπου 50% [38]. Η έγχυση γίνεται στη έκφυση
των εκτεινόντων μυών. Η έγχυση αλαντικής τοξίνης
έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με τη χειρουργική θεραπεία ενώ παράλληλα είναι λιγότερο επεμβατική, αν
και αναφέρεται αδυναμία των εκτεινόντων μυών 4
εβδομάδες μετά από την έγχυση της νευροτοξίνης.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα μακροχρόνιες

μελέτες που να υποστηρίζουν τη χρήση αλλαντικής
τοξίνης στη θεραπεία της έξω επικονδυλίτιδας.
Αποκατάσταση τενόντων
Σε μια μελέτη αναφέρεται η χρήση αλλαντικής τοξίνης για την προστασία της αποκατάστασης διατομών
καμπτήρων τενόντων στη ζώνη ΙΙ και για την καλύτερη
μετεγχειρητική αποκατάσταση [39].
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Ατελής οστεογένεση
Γ. ΚΟΛΛΙΑΣ1, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ2, Β.Ι. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ2, Δ.Σ. ΚΟΡΡΕΣ1, Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ2
1
Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
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Περίληψη
Η ατελής οστεογένεση είναι μία σπάνια κληρονομική διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού. Κλινικά, οι ασθενείς εμφανίζουν
κοντό ανάστημα, οστεοπόρωση, αυξημένη συχνότητα καταγμάτων, παραμορφώσεις των οστών και χαρακτηριστικά ακτινολογικά ευρήματα.
Αποτελεσματική θεραπεία δεν υπάρχει. Η αντιμετώπιση των καταγμάτων είναι χειρουργική.
Λέξεις κλειδιά: Ατελής οστεογένεση

Osteogenesis imperfecta
G. KOLLIAS1, A.F. MAVROGENIS2, V.I. SAKELARIOU2, D.S. KORRES1, P.J. PAPAGELOPOULOS2
1
Third Department of Orthopaedics, Athens University Medical School
2
First Department of Orthopaedics, Athens University Medical School
Summary
Osteogenesis imperfecta is a rare mutational disorder of the bone architecture. Patients are short and suffer from osteoporosis,
pathological fractures and bone deformities. They also have characteristic radiological features. There is no effective treatment for
the disease and operations can help only in case of fractures.
Keywords: Osteogenesis imperfecta

Εισαγωγή
Η ατελής οστεογένεση είναι μία σπάνια κληρονομική
διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού η οποία
διακρίνεται σε τέσσερις τύπους [1-3]. Ο τύπος Ι (περίπου
40% των περιπτώσεων) μεταβιβάζεται κατά τον αυτοσωμικό κυρίαρχο τύπο κληρονομικότητας και είναι συνώνυμος με το σύνδρομο van der Hoeve, το σύνδρομο
Eddowes και τη μεταβιβαζόμενη κατά κυρίαρχο τύπο
ατελή οστεογένεση με «κυανούς σκληρούς». Ο τύπος
ΙΙ (περίπου 25% των περιπτώσεων) μεταβιβάζεται κατά
τον αυτοσωμικό υποτελή τύπο κληρονομικότητας και
είναι συνώνυμος της νεογνικής θανατηφόρου ατελούς
οστεογένεσης, της συγγενούς θανατηφόρου ατελούς
οστεογένεσης και της θανατηφόρου ατελούς οστεογένεσης του τύπου του Vrolik. Ο τύπος ΙΙΙ (περίπου 3%
των περιπτώσεων) μεταβιβάζεται κατά τον αυτοσωμικό
υποτελή τύπο κληρονομικότητας και είναι ταυτόσημος
με την προοδευτικώς εξελισσόμενη ατελή οστεογένεση
με φυσιολογικούς σκληρούς χιτώνες των οφθαλμών,
τη συγγενή ατελή οστεογένεση, την ατελή οστεογένεση
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του τύπου του Vrolik και την ιδιοπαθή οστεοψαθύρωση
του Lobstein. Τέλος, ο τύπος ΙV (περίπου 32% των περιπτώσεων) μεταβιβάζεται κατά τον αυτοσωμικό κυρίαρχο τύπο κληρονομικότητας και αναφέρεται επίσης
στη βιβλιογραφία ως μεταβιβαζόμενη κατά κυρίαρχο
τύπο ατελής οστεογένεση με φυσιολογικούς σκληρούς,
ως ιδιοπαθής οστεοψαθύρωση του Lobstein, και ως
νόσος των Ekman-Lobstein [3-7].

Κλινική εικόνα
Βασικό χαρακτηριστικό των ασθενών με ατελή οστεογένεση είναι η αυξημένη προδιάθεση για αυτόματα
κατάγματα με σχηματισμό υπερτροφικού πώρου, τα
οποία μπορούν να διαπιστωθούν ακόμα και κατά τη
γέννηση [3]. Η ακινητοποίηση των καταγμάτων οδηγεί
σε διάχυτη οστεοπόρωση. Συχνά, οι ασθενείς έχουν
κοντό ανάστημα και εμφανίζουν σκολίωση, συνδεσμική
χαλαρότητα των αρθρώσεων και ατελή ανάπτυξη της
οδοντοστοιχίας ή πρώιμη απώλεια των μόνιμων οδόντων. Όσο πιο όψιμη η εκδήλωση, τόσο ελαφρύτερη και
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Εικ. 2. Παραμόρφωση των κνημών σε ασθενή με ατελή οστεογένεση.

Εικ. 1. Κύρτωση της κνήμης σε ασθενή με ατελή οστεογένεση. Οι
παραμορφώσεις των κάτω άκρων είναι συχνότερες σε ασθενείς με
ατελή οστεογένεση τύπου Ι.

η μορφή της νόσου. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα νεογνά
με ατελή οστεογένεση συχνά λαμβάνονται με καισαρική επέμβαση, λόγω ισχιακής προβολής [5-7].
Τύπος Ι
Η πλειονότητα των ασθενών έχει ύψος (ή μήκος σώματος για τα νεογνά) δύο ή τρεις σταθερές αποκλίσεις
κάτωθεν του αντίστοιχου του υγιούς πληθυσμού της ίδιας
ηλικίας. Το 80% περίπου των ενήλικων ασθενών εμφανίζει αυτόματες αιμορραγίες και εκχυμώσεις του δέρματος και των βλεννογόνων, το 50% χαλαρότητα και υπερεκτασιμότητα των αρθρώσεων, το 40% ατελή ανάπτυξη
των οδόντων και το 20% κυφοσκολίωση. Πρώιμη βαρηκοΐα ή κώφωση αγωγιμότητας παρατηρείται περίπου στο
20% των ασθενών στην ηλικία των 20 ετών, και περίπου
στο 100% των ασθενών στην ηλικία των 60 ετών. Ποσοστό περίπου 10% των νεογνών εμφανίζουν κατάγματα

από τη γέννηση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, τα κατάγματα
εμφανίζονται κατά τη βρεφική ή πρώτη παιδική ηλικία. Η
συχνότητα εμφάνισης παθολογικών καταγμάτων μειώνεται κατά την εφηβεία και την ενηλικίωση ενώ, αυξάνει ξανά στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Όσον αφορά
τους οφθαλμούς, οι ασθενείς έχουν κυανούς σκληρούς
χιτώνες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και συχνά εμφανίζουν πρώιμα γεροντότοξο [3].
Τύπος ΙΙ
Σε ποσοστό περίπου 50% των περιπτώσεων παρατηρείται θάνατος κατά την ενδομήτριο ζωή. Στο υπόλοιπο 50% ο θάνατος επέρχεται κατά την πρώτη παιδική ηλικία. Σε αυτόν τον τύπο της ατελούς οστεογένεσης παρατηρείται εξαιρετική ευθραυστότητα των
οστών και τα άκρα ή το κρανίο μπορεί να κατακερματιστούν κατά τον τοκετό. Τα οστά του προσωπικού και
του σπλαχνικού κρανίου εμφανίζουν πτωχή αποτιτάνωση και μπορεί να παρατηρηθεί χαρακτηριστικό προσωπείο με μικρογναθία και μικρή, λεπτή μύτη. Η σχέση
θήλεων προς άρρενα είναι 1.4:1.0 [3-5].
Τύπος ΙΙΙ
Κύριο χαρακτηριστικό είναι η αυξημένη ευθραυστότητα των οστών που έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική
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παραμόρφωση των μακρών οστών, και των οστών του
κρανίου και της σπονδυλικής στήλης. Παρατηρείται σημαντικού βαθμού διαταραχή της σωματικής ανάπτυξης,
και αυξημένη θνητότητα λόγω της συνυπάρχουσας κυφοσκολιώσεως. Το κρανίο μπορεί να είναι υποπλαστικό,
αλλά η ασβεστοποίηση δεν είναι τόσο μειονεκτική όσο
στον τύπο ΙΙ. Σε ποσοστό περίπου 50% των περιπτώσεων
εμφανίζονται κατάγματα από τη γέννηση, ενώ όλοι οι
ασθενείς εμφανίζουν κατάγματα μέχρι την ηλικία των 2
ετών. Όσον αφορά τους οφθαλμούς, οι σκληροί χιτώνες
μπορεί να είναι κυανοί κατά τη γέννηση, αλλά σταδιακά
με την ηλικία το κυανούν χρώμα εξασθενεί [3-5].
Τύπος ΙV
Οι ασθενείς με ατελή οστεογένεση τύπου ΙV εμφανίζουν χαρακτηριστικά χαμηλό ανάστημα λόγω της προοδευτικά επιδεινούμενης κυφοσκολίωσης. Το 70% των
ασθενών παρουσιάζει ιριδίζουσα οδοντίνη λόγω της
ατελούς οδοντογένεσης, το 40% αυτόματες αιμορραγίες και εκχυμώσεις του δέρματος και των βλεννογόνων
και το 30% βαρηκοΐα ή κώφωση. Το 25% περίπου εμφανίζει κατάγματα των οστών κατά τη γέννηση ή στην
νεογνική περίοδο. Η συχνότητα εμφάνισης των παθολογικών καταγμάτων σταδιακά αυξάνει και κορυφώνεται
κατά την παιδική ηλικία, ενώ, στη συνέχεια, κατά την
εφηβεία μειώνεται σημαντικά. Οι σκληροί χιτώνες είναι
φυσιολογικοί κατά τη γέννηση ή το χρώμα τους αποκαθίσταται στο φυσιολογικό κατά την ενηλικίωση [3-5].

Ακτινολογική εικόνα
Συχνά διαπιστώνονται οστεοπενία, διάχυτη αφαλάτωση και αυτόματα κατάγματα των οστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υπερτροφικός πώρος του κατάγματος μπορεί να συγχέεται με οστεοσάρκωμα. Το
κρανίο εμφανίζει πολλαπλούς πυρήνες οστεώσεως
(«σκοροφαγωμένο» οστούν). Στη σπονδυλική στήλη
μπορεί να παρατηρηθούν σκολίωση, συμπιεστικά κατάγματα, και σφηνοειδής παραμόρφωση των σπονδυλικών σωμάτων. Η διάταση των μεσοσπονδυλίων
δίσκων έχει ως αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό αμφίκυρτο δίκην «ψαριού» σχήμα των σπονδυλικών σωμάτων. Τα μακρά οστά εμφανίζονται βραχύτερα και
λεπτότερα από τα φυσιολογικά και πολλές φορές είναι
παραμορφωμένα, με συχνότερη την τοξοειδή παραμόρφωση (Εικόνες 1 και 2). Στα άκρα των επιφύσεων
των οστών μπορεί να παρατηρηθούν ακτινοδιαυγείς
διαβρώσεις με σκληρυντικά όρια. Τα ευρήματα αυτά,
συνήθως είναι συχνότερα στα κάτω άκρα [7].
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Εικ. 3. Ακτινολογική εικόνα του ασθενούς ύστερα από προσπάθεια
χειρουργικής αποκατάστασης της παραμόρφωσης.

Η ακτινολογική διαφορική διάγνωση θα πρέπει να
περιλαμβάνει την παιδική κακοποίηση (πολλαπλά κατάγματα των οστών), την οστεοπόρωση από μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών και το οστεοσάρκωμα, (στις περιπτώσεις όπου η πώρωση των καταγμάτων
χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό υπερτροφικού πώρου) [6-7].

Ιστολογία
Μπορεί να διαπιστωθεί λέπτυνση των φλοιωδών
οστών δίκην «τσόφλι αυγού», ελάχιστο ενδομυελικό
σπογγώδες οστούν, πρόσφατα κατάγματα ή κατάγματα
σε πώρωση και κύρτωση ή γωνίωση των μακρών οστών.
Στις επιφύσεις των οστών μπορούν να παρατηρηθούν
πυρήνες χόνδρινου ιστού εντός δευτερογενών πυρήνων
οστέωσης και στις μεταφύσεις μία ή περισσότερες οδοντώσεις ή πλήρης διαταραχή της αναπτυξιακής πλάκας,
ευρήματα τα οποία διαπιστώνονται και ακτινολογικά [3,4].
Οι συζευκτικοί χόνδροι παρουσιάζουν κατακερματισμό, λεπτή ζώνη αποτιτάνωσης και αποδιοργάνωση
της μικροαρχιτεκτονικής. Επίσης, μπορεί να παρατη-
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ρηθούν εστίες αποτιτανωμένου χόνδρου στις διαφύσεις των οστών, μικροκατάγματα στις μεταφύσεις και
ανώμαλος και υπερτροφικός πώρος στην επούλωση
των καταγμάτων [3,4].

Θεραπεία
Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει υποστηρικτικά μέτρα θεραπείας τα οποία περιλαμβάνουν ασκήσεις,
εφαρμογή κηδεμόνων βάδισης, και χρήση αναπηρικών
αμαξιδίων εφόσον αυτά είναι απαραίτητα. Η θεραπεία
με καλσιτονίνη και διφωσφονικά δεν έχει αποδειχθεί

αποτελεσματική ενώ η γονιδιακή θεραπεία παραμένει
μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος θεραπείας [2,5,7].
Τα κατάγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με
κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση. Εσωτερική οστεοσύνθεση θα πρέπει να γίνεται για την αντιμετώπιση
των επανακαταγμάτων των οστών και των οστικών παραμορφώσεων (Εικόνα 3). Η χειρουργική αντιμετώπιση των οστικών παραμορφώσεων συνεπεία των παθολογικών καταγμάτων σε ασθενείς με ατελή οστεογένεση αποτελεί πρόκληση. Η σκολίωση θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται με σπονδυλοδεσία [2,5,7].
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
To «ΟΣΤΟΥΝ», επιστημονικό όργανο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών, έχει σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση
των ιατρών πάνω στον τομέα της φυσιολογίας και παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των Μεταβολικών Νοσημάτων των
Οστών. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού το περιοδικό δημοσιεύει:
- Άρθρα του εκδότη.
- Ξένες δημοσιεύσεις. Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα κατόπιν συνεννοήσεως με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται με ευθύνη της συντακτικής επιτροπής.
- Ανασκοπήσεις. Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων στις
οποίες θα υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
- Κλινικές και εργαστηριακές μελέτες.
- Ερευνητικές εργασίες.
- Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (Case Reports).
- Σεμινάρια, στρογγύλες τράπεζες, συμπόσια.
- Επίκαιρα θέματα. Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα.
- Γράμματα προς τον Εκδότη.
Έκταση άρθρων: Οι ανασκοπήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 7.500
λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες). Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα
να δημοσιεύει άρθρα ανασκόπησης με μεγαλύτερη έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες, καθώς και οι κλινικές και εργαστηριακές μελέτες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.500 λέξεις. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και
τα επίκαιρα θέματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις και τα γράμματα προς τον Εκδότη τις 400 λέξεις.
Σύνταξη των κειμένων: Τα άρθρα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί, στη μία μόνο όψη, με περιθώρια
τουλάχιστον 3.5 εκ. Σε ξεχωριστή σελίδα γράφονται ο τίτλος, η Ελληνική
περίληψη με τους όρους ευρετηρίου, η Αγγλική περίληψη, το κείμενο, οι
βιβλιογραφικές παραπομπές, οι πίνακες, οι εικόνες και οι λεζάντες των
εικόνων. Η αρίθμηση των σελίδων αρχίζει από τη σελίδα με τον τίτλο. Οι
αριθμοί αναγράφονται στο άνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας.
Σελίδα με τον τίτλο: Περιλαμβάνει: 1) τον τίτλο του άρθρου, 2) το
όνομα του (ων) συγγραφέα (ων), 3) το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, 4) το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα, 5) ενδεχόμενες πηγές που ενίσχυσαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της
εργασίας.
Ελληνική περίληψη και όροι ευρετηρίου: Η περίληψη πρέπει να
είναι ουσιαστική και κατατοπιστική και να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις.
Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις (όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού.
Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που χρησιμοποιεί το Index Medicus.
Αγγλική περίληψη (Summary): Στην Αγγλική περίληψη πρέπει να περιλαμβάνονται ο τίτλος και τα ονόματα των συγγραφέων. Η περίληψη πρέπει
να είναι εκτεταμένη και να αποτελεί πραγματική σύνοψη του κειμένου. Την
αγγλική περίληψη συνοδεύουν οι όροι ευρετηριασμού επίσης στα Αγγλικά.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Η βιβλιογραφία και οι βιβλιογραφικές
παραπομπές στο κείμενο θα τοποθετούνται με αριθμητική σειρά. Πρέπει
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να χρησιμοποιούνται μόνο απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές που
θα αναφέρονται στο κείμενο. Όταν σε ένα σημείο του κειμένου χρειάζονται
πολλές παραπομπές, τότε αναφέρονται με χρονολογική σειρά. Αναγράφονται κατά σειρά τα επώνυμα, τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων,
το έτος δημοσιεύσεως (σε παρένθεση), ο τίτλος της εργασίας, το όνομα
του περιοδικού, ο τόμος και η πρώτη σελίδα του άρθρου, με τις συντομεύσεις που αναφέρονται στο Index Medicus π.χ.
Handler NM (1985) Osteoarthritis as a public health problem.
Clin Rheum Dis 11:175
Προκειμένου για βιβλίο θα αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, η χρονολογία εκδόσεως, ο τίτλος, ο εκδοτικός οίκος και η πόλη που εκδόθηκε
το βιβλίο π.χ.
Rasmussen Η. Bordier PJ (1974). The Physiological and Cellular
Basis of Metabolic Bone Disease. Williams and Wilkins. Baltimore.
Καλούνται οι συγγραφείς να ερευνούν την Ελληνική βιβλιογραφία και
να αναφέρονται στους Έλληνες συγγραφείς.
Πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε χωριστή σελίδα ο
καθένας. Αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Πρέπει να συνοδεύονται από περιεκτική, σύντομη λεζάντα, ώστε
για την κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητη η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο.
Εικόνες (σχήματα, φωτογραφίες): Τα σχήματα (σχεδιαγράμματα)
πρέπει να γίνονται σε ριζόχαρτο με σινική μελάνη ή ραπιντογράφο. Το
ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά. Οι φωτογραφίες
πρέπει να είναι ασπρόμαυρες, τυπωμένες σε γυαλιστερό χαρτί, στο πίσω
μέρος του οποίου να σημειώνεται με απλό μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός της εικόνας όπως μπαίνει στο κείμενο. Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτογραφίας. Εάν χρησιμοποιηθούν εικόνες
ασθενών θα πρέπει τα πρόσωπά τους να μην διακρίνονται, αλλιώς θα πρέπει να υποβληθεί στη Σύνταξη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για
τη δημοσίευση των φωτογραφιών. Εάν μία φωτογραφία έχει δημοσιευθεί
αλλού πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άδεια του εκδότη που έχει το
copyright αναδημοσίευσης της φωτογραφίας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσής της. Οι λεζάντες των
σχημάτων και των φωτογραφιών δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα,
σε ξεχωριστή σελίδα και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.
Γλώσσα: Ως γλώσσα του περιοδικού θεωρείται η νεοελληνική και ως
σύστημα γραφής το μονοτονικό. Ξένοι όροι πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως
όταν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί σε χρήση. Αν ο Ελληνικός όρος θεωρηθεί αδόκιμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο ξενικός σε παρένθεση.
Τα άρθρα που υποβάλλονται θα θεωρούνται για δημοσίευση με την
προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Ό,τι
δημοσιεύεται στο «ΟΣΤΟΥΝ» δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να στέλνονται σε 3 πλήρη αντίγραφα, με συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση: «ΟΣΤΟΥΝ», Διευθυντή
Σύνταξης, Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι.
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