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Ανασκόπηση

Μυϊκές συγκάμψεις στην εγκεφαλική παράλυση.
Παθοφυσιολογική προσέγγιση
Ε. ΜΗΤΣΙΟΚΆΠΑ1, Μ. ΣΠΑΝΟΎ1,2, Μ. ΓΙΏΡΓΗ1,2, Δ. ΠΑΣΠΑΡΆΚΗΣ1,3
1
Πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης «Πόρτα Ανοιχτή»
2
Γ’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
3
Παιδοορθοπαιδική Κλινική, Ιατρικό Αθηνών, Κλινική Αμαρουσίου
Περίληψη
Οι συγκάμψεις των σκελετικών μυών ορίζονται ως η μόνιμη βράχυνση της μυοτενόντιας μονάδας, η οποία οδηγεί στην απώλεια της ελαστικότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις στην εμφάνιση οστικών παραμορφώσεων. Οι μυϊκές συγκάμψεις είναι συχνές σε νευρολογικές
παθήσεις, όπως η εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ), η κάκωση του νωτιαίου μυελού, το αγγειακό εγκεφαλικό, η μυϊκή δυστροφία και άλλες
νευρομυϊκές παθήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή έρευνα με σκοπό την κατανόηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού των
συγκάμψεων και την αιτιολόγηση των διαφορών που παρατηρούνται στα δομικά στοιχεία των μυών, τις μηχανικές ιδιότητες και την παραγωγή μυϊκών δυνάμεων μεταξύ των τυπικά αναπτυσσόμενων μυών και εκείνων της ΕΠ. Μεταξύ αυτών που έχουν μελετηθεί περισσότερο,
περιλαμβάνονται το μήκος των σαρκομεριών, η διάμετρος της μυϊκής ίνας, η δομή του κολλαγόνου και ο αριθμός των δορυφόρων κυττάρων. Η αρχική αντιμετώπιση των συγκάμψεων, μικρής και μέσης βαρύτητας, είναι έως και σήμερα συντηρητική. Ωστόσο, σε σοβαρότερες
περιπτώσεις, όπου διαταράσσεται η λειτουργικότητα και σε εκείνες που ελλοχεύει ο κίνδυνος εμφάνισης οστικών παραμορφώσεων, η
αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Η καλύτερη κατανόηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού των συγκάμψεων στην ΕΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες, μη χειρουργικές παρεμβάσεις, αλλά και στην πρόληψη της εμφάνισής τους.
Λέξεις κλειδιά: Μυϊκές συγκάμψεις, Εγκεφαλική παράλυση, Παθοφυσιολογία, Σκελετικοί μυς, Νευρομυϊκές παθήσεις

Skeletal Muscle Contractures in Cerebral
Palsy. Pathophysiological Approaches
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Summary
Skeletal muscle contractions are defined as the permanent shortening of the myotendinous unit, which leads to loss of elasticity
and in some cases to the appearance of bone deformities. Muscle contractions are common in neurological conditions such as
cerebral palsy (CP), spinal cord injury, stroke, muscular dystrophy and other neuromuscular diseases. In recent years, much
research has been done to highlight the pathophysiological mechanism of contractions and to justify the differences observed in
muscle structure, mechanical properties, and the production of muscle strength between normally developing muscles and those
of CP. The most studied subjects include sarcomere length, muscle fiber diameter, collagen structure, and satellite cell count.
The initial treatment of contractions, of small and medium severity, is still conservative. However, in more severe cases where
the function is impaired and in those where there is a risk of bone deformities, the treatment is surgical. Better understanding of
the pathophysiological mechanism of contractions in CP is particularly important, as it can not only lead to more effective nonsurgical interventions, but also prevent their occurrence.
Keywords: Contractions, Cerebral palsy, Pathophysiology, Skeletal muscles, Neuromuscular diseases
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Μυϊκές συγκάμψεις στην εγκεφαλική παράλυση. Παθοφυσιολογική προσέγγιση

Εισαγωγή
Η εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) είναι ο όρος που
χρησιμοποιείται για την περιγραφή μίας ομάδας διαταραχών ανάπτυξης της στάσης και της κίνησης,
οι οποίες προκαλούν περιορισμό της κινητικότητας
και οφείλονται σε μη προϊούσες διαταραχές του
αναπτυσσόμενου νεογνικού και βρεφικού εγκεφάλου [1]. Ο γενικός επιπολασμός της ΕΠ παραμένει
σταθερός στις αναπτυγμένες χώρες και υπολογίζεται σε 2-2.5 περιπτώσεις ανά 1000 ζώσες γεννήσεις
[2]. Η συχνότερη μορφή ΕΠ είναι η σπαστική, η οποία
οφείλεται σε βλάβη του πυραμιδικού συστήματος
και αντιπροσωπεύει το 75% των περιπτώσεων [3]. Η
σπαστικότητα των μυών ποικίλει ως προς τη βαρύτητα και την ανατομική της εντόπιση και μπορεί να
εμφανισθεί υπό τη μορφή τετραπληγίας, ημιπληγίας,
διπληγίας ή μονοπληγίας [4].
Η παρουσία ή μη της σπαστικότητας, η υποτονία και
η μειωμένη κινητικότητα στην ΕΠ προάγουν την εμφάνιση νευροφυσιολογικών προσαρμογών, οι οποίες
προοδευτικά επηρεάζουν τη δομή, τη λειτουργία και
τη σύσταση των μυών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση διαταραχών στο συγχρονισμό των μυών
και την κίνηση, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου
προκαλούν σταδιακή και δραματική έκπτωση της λειτουργικότητας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση συγκάμψεων και οστικών παραμορφώσεων [5,6]. Στις περιπτώσεις όπου οι συγκάμψεις και οι συνοδές οστικές
παραμορφώσεις επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, ενώ
η συντηρητική θεραπεία, όπως οι ασκήσεις εύρους
κίνησης, οι νάρθηκες και οι εγχύσεις αλλαντοτοξίνης
αποτυγχάνουν, ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία.
Συμπεράσματα πρόσφατων ερευνών υποστηρίζουν
ότι η εμφάνιση των συγκάμψεων στα άτομα με ΕΠ,
συνδυάζεται κυρίως με διαταραχές σε επίπεδο σαρκομερίων, όπως λιγότερα σαρκομέρια σε σειρά, αλλά
και με αλλαγές στην ποσότητα και τη διάταξη των
ινών κολλαγόνου στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, οι
οποίες αυξάνουν περαιτέρω τη δυσκαμψία των μυών.
Τέλος, η απώλεια των δορυφόρων κυττάρων (ΔΤ)
φαίνεται να συνδέεται με τις αλλαγές που εντοπίζονται σε επίπεδο σαρκομερίων αλλά και εξωπλασματικού δικτύου. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι
η ανάδειξη του παθοφυσιολογικού μηχανισμού των
μυϊκών συγκάμψεων στην ΕΠ, καθώς η κατανόηση
αυτού μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες
μη χειρουργικές παρεμβάσεις, αλλά και στην πρόληψη της εμφάνισής τους.

Εικ. 1. Γραφική απεικόνιση σκελετικού μυϊκού κυττάρου (μυϊκή
ίνα) με τις χαρακτηριστικές γραμμές και ζώνες. Η ζώνη Ι αποτελείται από ινίδια ακτίνης, η ζώνη Η από ινίδια μυοσίνης και η ζώνη
Α από ινίδια και των δύο ειδών. Το επαναλαμβανόμενο τμήμα S
ονομάζεται σαρκομερές ή σαρκομέριο ή σαρκομερίδιο.

Ιδιότητες του φυσιολογικού σκελετικού
μυός
Το σαρκομέριο είναι το μικρότερο τμήμα της μυϊκής ίνας που μπορεί να συσπάται. Η αλληλεπίδραση
των εγκάρσιων γεφυρών μυοσίνης-ακτίνης προκαλεί
συστολή των μυών, μέσω ενός μηχανισμού διολίσθησης των νηματίων (Εικόνα 1). Ο βαθμός της συστολής
επηρεάζεται από τον βαθμό διολίσθησης μεταξύ αυτών των δύο πρωτεϊνών και από το μήκος του σαρκομερίου. Η τάση που αναπτύσσει μια μυϊκή ίνα σε κατάσταση τετανικής συστολής σχετίζεται με το μήκος
του μυός κατά την έναρξη της συστολής. Για κάθε
μυ υπάρχει ένα βέλτιστο μήκος έναρξης της συστολής, στο οποίο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή τάση
από μια τετανική συστολή. Αυτή η σχέση μήκους-τάσης (length-tension relationship) μπορεί να εξηγηθεί
από το μηχανισμό διολίσθησης των μυϊκών νηματίων
κατά τη διάρκεια της μυϊκής συστολής [7]. Κάθε μυς
περιβάλλεται από έναν ινώδη συνδετικό ιστό, το επιμύϊο, που περικλείει χιλιάδες μυϊκές ίνες συγκροτημένες σε δεμάτια. Κάθε μυϊκό δεμάτιο περιλαμβάνει
περίπου 150 μυϊκές ίνες και περιβάλλεται επίσης από
έναν υμένα, το περιμύϊο. Κάθε μυϊκή ίνα διαχωρίζεται από τις γειτονικές της, με έναν άλλο λεπτό υμένα,
το ενδομύϊο. Η σύνθεση και η σύσταση αυτών των
δομών είναι σημαντική για τη λειτουργία του μυός και
ποικίλει σε διάφορες παθήσεις. Tα δορυφόρα κύτταρα (ΔΚ) έχουν κυρίαρχη θέση στη διαδικασία ανανέΟστούν 73
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ωσης του μυϊκού ιστού, καθώς τα μυϊκά κύτταρα από
μόνα τους στερούνται αυτής της ικανότητας. Έχουν
την ικανότητα να διαιρούνται και να αυξάνονται πληθυσμιακά, σε αντίθεση με τους μυοπυρήνες, όπου ο
αριθμός τους παραμένει σταθερός από τη στιγμή της
γέννησης. Τα ΔΚ είναι μη-διαφοροποιημένα κύτταρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες (μη τραυματισμένος
ιστός) δεν κατέχουν κανέναν εμφανώς κυτταρικό
ρόλο και δεν ενέχονται σε καμία κυτταρική αντίδραση. Υπό παροδικές παθολογικές συνθήκες (τραυματισμός) ή σε μυϊκές παθήσεις (μυϊκές δυστροφίες) τα
ΔΚ, μέσω μηχανισμών και ερεθισμάτων, εισέρχονται
στον κυτταρικό κύκλο και αναλαμβάνουν δράση με
στόχο την αποκατάσταση του εκφυλισμένου μυϊκού
ιστού [8]. Μορφολογικά διακρίνονται από τα άλλα
ενδιάμεσα κύτταρα (interstitial) με κριτήρια την τοπογραφική τους θέση, την κυτταρολογική μορφή τους
και το μέγεθος. Η περιεκτικότητα των μυϊκών ινών σε
ΔΚ ελαττώνεται με την ηλικία και η ικανότητά τους
για αναγέννηση μειώνεται τόσο με την ηλικία, όσο
και εξαιτίας της εξάντλησής τους σε περιπτώσεις διαρκούς αναγέννησης μυϊκού ιστού, όπως στις χρόνιες δυστροφίες [9,10].
Οι μύες, πέραν του σημαντικού βαθμού αναγεννητικής ικανότητας που οφείλεται στην ενεργοποίηση των ΔΚ, διαθέτουν και σημαντικού βαθμού προσαρμοστική ικανότητα (πλαστικότητα των μυών), που
σχετίζεται με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες.
Για παράδειγμα, η έκπτωση της λειτουργικότητας
που παρατηρείται στη γήρανση, στην ακινητοποίηση αλλά και σε ορισμένες παθήσεις μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία των μυϊκών ινών. Ο αριθμός των
σαρκομερίων μπορεί να αλλάξει κατά τη φάση της
ανάπτυξης του μυοσκελετικού συστήματος, αλλά
και σε περιπτώσεις ακινητοποίησης και τοποθέτησης
των μυών σε θέση βράχυνσης ή σε θέση διάτασης
[11]. Οι ανωτέρω αλλαγές στον αριθμό των σαρκομερίων σχετίζονται με τις χρόνιες αλλαγές στο μήκος του μυός [12,13]. Οι ακινητοποιημένοι μύες σε
θέση βράχυνσης προσαρμόζουν με ταχύς ρυθμούς
τον αριθμό των σαρκομερίων, με απώτερο σκοπό
να επαναφέρουν το μήκος των σαρκομερίων στην
προηγούμενη κατάσταση. Αντίθετα, στα άτομα με
ΕΠ ο αριθμός των σαρκομερίων φαίνεται να διαταράσσεται σε σχέση με τον τυπικά αναπτυσσόμενο
μυ, υποδεικνύοντας ότι η πλαστικότητα που υπάρχει
στους τυπικά αναπτυσσόμενους μύες ενδεχομένως
να υπολείπεται στην ΕΠ.
74 Οστούν

Ιδιότητες του σκελετικού μυός στην ΕΠ
Στη σπαστική μορφή της ΕΠ συχνά αναπτύσσονται
συγκάμψεις, με αποτέλεσμα περιορισμό του εύρους
κίνησης και βράχυνση του μυός [14]. Αρκετοί ερευνητές, σε μία προσπάθεια κατανόησης της παθολογίας των συγκάμψεων, μελέτησαν αλλαγές στο μέγεθος της γαστέρας του μυός, στο μήκος των μυϊκών
ινών και των σαρκομερίων με τη χρήση της υπερηχογραφίας. Η υπερηχογραφία αποτελεί γενικότερα το
συχνότερα χρησιμοποιούμενο διαγνωστικό μέσο για
την περιγραφή των δομικών μεταβολών των μυών,
όπως το μήκος και το πάχος των μυϊκών ινών [15].
Αρκετές μελέτες της πρόσφατης βιβλιογραφίας εστιάζουν στο γαστροκνήμιο μυ, καθώς συχνά εμπλέκεται στην εμφάνιση ιπποποδίας αλλά και στην εμφάνιση συγκάμψεων στην άρθρωση του γόνατος [16]. Σε
μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε άτομα με ημιπληγική μορφή ΕΠ, παρατηρήθηκε μείωση του όγκου του
γαστροκνημίου μυός του πληγικού άκρου κατά 28%
σε σχέση με το υγιές άκρο και μείωση κατά 50% σε
σχέση με τον όγκο του γαστροκνημίου μυός παιδιών
τυπικής ανάπτυξης. Επίσης, μείωση παρατηρήθηκε
και στο μήκος της γαστέρας του έσω γαστροκνημίου
μυός [17].
Με βάση την ανωτέρω περιγραφή, καθίσταται
σαφές ότι τα υπερηχογραφικά ευρήματα από μόνα
τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν προγνωστικά
σε επίπεδο λειτουργικότητας, καθώς βασίζονται σε
γενικές διαστάσεις του μυός, αφήνοντας εκτός βασικές δομές της λειτουργικότητας του μυός, όπως
είναι τα σαρκομέρια. Σε αντίθεση με αυτό που θα
αναμενόταν για τις συγκάμψεις, οι οποίες συχνά θεωρούνται μόνιμοι συσπασμένοι ή βραχυσμένοι μύες,
παλαιότερες μελέτες μέτρησης του μήκους των μυϊκών δεσμίδων σε ασθενείς με ΕΠ δεν κατέληξαν σε
συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ενώ σε κάποιες μελέτες αναφέρεται βράχυνση των μυϊκών δεσμίδων,
σε άλλες μελέτες δεν επιβεβαιώνονται οι διαφορές
στο μήκος μεταξύ των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών και των παιδιών με ΕΠ [16-19]. Αντίθετα, ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της μυϊκής ισχύος
φαίνεται να είναι το μήκος των σαρκομερίων. Σε μία
μελέτη διερευνήθηκε η σημαντικότητα του μήκους
των σαρκομερίων βασιζόμενη στη μέτρηση της ισχύος κατά το εύρος κίνησης των αρθρώσεων. Φάνηκε
ότι η ρύθμιση του μήκους των σαρκομερίων δεν είναι παρόμοια με εκείνη των τυπικά αναπτυσσόμενων
παιδιών, καθώς στην ΕΠ τα σαρκομέρια δεν διατη-
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ρούν ένα σταθερό μήκος, όπως στα φυσιολογικά
παιδιά [20]. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές
στηρίχτηκαν σε δεδομένα προηγούμενων μελετών,
τα οποία ανέδειξαν την αύξηση του μήκους των σαρκομερίων στους καμπτήρες μύες των άνω και κάτω
άκρων στην ΕΠ [21,22].

Μηχανικές ιδιότητες των σκελετικών μυών
Οι συγκάμψεις στην ΕΠ σε συνδυασμό με την υπερδραστηριότητα των μυών προκαλούν έντονη δυσκαμψία, ωστόσο ο βαθμός της ενισχύεται σημαντικά από
την αύξηση της ενδογενούς δυσκαμψίας του μυϊκού
ιστού. Σε μία πρόσφατη μελέτη διερευνήθηκαν οι παθητικές μηχανικές ιδιότητες του ημιτενοντώδους και
του ισχνού προσαγωγού σε άτομα με ΕΠ και άτομα
τυπικής ανάπτυξης [22]. Οι μυϊκές ίνες, οι παθητικές
μηχανικές ιδιότητες των οποίων φαίνεται να εξαρτώνται κυρίως από την πρωτεΐνη τιτίνη, εμφάνισαν σχετικά παρόμοιας βαρύτητας δυσκαμψία, αλλά και μάζα
τιτίνης και στις δύο ομάδες. Ωστόσο, οι μυϊκές δεσμίδες του ισχνού προσαγωγού στα άτομα με ΕΠ ήταν
περισσότερο δύσκαμπτες σε σχέση με εκείνες των
τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων, αλλά και σε σχέση
με εκείνες του ημιτενοντώδους μυός των ατόμων με
ΕΠ. Οι μυϊκές δεσμίδες του ημιτενοντώδους μυός
ήταν επίσης περισσότερο δύσκαμπτες σε σχέση με
την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Οι διαφορές στον βαθμό δυσκαμψίας φαίνεται να οφείλονται στη συμβολή
του εξωκυττάριου δικτύου σε επίπεδο δεσμίδων. Οι
διαφορές ενδεχομένως να οφείλονται στην αυξημένη
περιεκτικότητα της μυϊκής δεσμίδας σε κολλαγόνο ή
στην ύπαρξη ενός είδους μη φυσιολογικής οργάνωσης στο εξωκυττάριο δίκτυο του μυός. Παρόλο που
στη μελέτη διαπιστώθηκε αύξηση του κολλαγόνου
στους συγκεκριμένους μύες, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία αξιόπιστης ποιοτικής αξιολόγησης του
εξωκυττάριου μυϊκού δικτύου [22].
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν νεότερες μελέτες στα
άνω άκρα, όπου τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά,
αναφέροντας περισσότερο δύσκαμπτες μυϊκές ίνες,
αλλά περισσότερο οργανωμένες δεσμίδες στους
ασθενείς με ΕΠ, παρόλο που το εξωκυττάριο δίκτυο
στις μυϊκές δεσμίδες των ατόμων με ΕΠ που εξετάστηκαν καταλάμβανε περισσότερο χώρο σε σχέση με εκείνες των τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων
[23,24]. Οι διαφορές στον βαθμό δυσκαμψίας των
μυών πιθανότατα οφείλονται στις διαφορές της ποιότητας και της οργάνωσης του εξωκυττάριου δικτύου,
γεγονός που εγείρει την αναγκαιότητα μελέτης του

κάθε μυ ξεχωριστά και προσφέρει αποφυγή των γενικεύσεων, ιδίως σε μία πάθηση όπως η ΕΠ, όπου η
ετερογένεια είναι μεγάλη.

Ιστολογικές ιδιότητες των σκελετικών μυών
Οι ιστολογικές ιδιότητες των μυών στα άτομα με
ΕΠ ποικίλλουν αρκετά. Παρόλο που το σχήμα των
μυϊκών ινών μπορεί να μην αλλάζει δραστικά, όπως
συμβαίνει σε κάποιες μυϊκές παθήσεις, στις περισσότερες μελέτες αναφέρεται μείωση του μεγέθους
της μυϊκής ίνας, αυξημένη ποικιλότητα στο μέγεθος
των ινών, αυξημένος αριθμός μη φυσιολογικά διαμορφωμένων ινών και αύξηση του εξωκυττάριου
χώρου [25-27]. Επιπλέον, φαίνεται να επηρεάζεται
και η πυκνότητα των τριχοειδικών αγγείων, η οποία
ανευρίσκεται μειωμένη κατά 30%. Παράλληλα, έχει
παρατηρηθεί αυξημένη περιεκτικότητα σε λιπίδια και
κολλαγόνο, γεγονός που συνδέθηκε με την αυξημένη δυσκαμψία των δεσμίδων των μυϊκών ινών [22,2527]. Ορισμένοι ερευνητές αναφέρουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αύξησης του κολλαγόνου και του
επιπέδου λειτουργικότητας των ασθενών [27].
Επιπλέον αλλαγές στους μύες των ατόμων με ΕΠ
έχουν παρατηρηθεί στη βαριά αλυσίδα της μυοσίνης, δηλαδή στην πρωτεΐνη που καθορίζει τον τύπο
των μυϊκών ινών. Ωστόσο, η κατεύθυνση αυτών των
αλλαγών ποικίλλει μεταξύ των μυών που έχουν μελετηθεί, αλλά και μεταξύ των χρησιμοποιούμενων
τεχνικών. Σε μία μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκε νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (NADH) και χρώση
τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATPase), η οποία έμμεσα αντικατοπτρίζει την οξειδωτική ικανότητα των
μυών και την ταχύτητα συστολής αντίστοιχα, αναφέρθηκε μεταβλητότητα στο μέγεθος των μυϊκών ινών
σε ασθενείς με ΕΠ, και επίσης σημαντική επικράτηση
ενός τύπου μυϊκής ίνας (τύπου 1 ή τύπου 2). Αυτές οι
διαφορές ήταν συνήθως της τάξεως του 40%, ενώ
στα τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα δεν παρατηρήθηκε κάποια επικράτηση [25]. Αρκετές μελέτες έχουν
καταλήξει σε ανάλογα αποτελέσματα, δηλαδή τη διαπίστωση της επικράτησης των μυϊκών ινών τύπου 1
ή τύπου 2, αυτό όμως είναι σε άμεση συσχέτιση με
το μυ που μελετάται στην κάθε περίπτωση [26,28-29].
Οι συγκεκριμένες αποκλίσεις στην επικράτηση συγκεκριμένου τύπου μυϊκής ίνας σε κάθε μυ απαιτούν
μεγαλύτερη διερεύνηση. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτών
των αλλαγών δεν δημιουργεί δραματικά λειτουργικά
ελλείμματα. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει ένα τροποποιημένο μοτίβο λειτουργίας του μυός.
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Έκφραση των γονιδίων του μυός
Η ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης αποτελεί μία
άλλη τεχνική για την κατανόηση του μυός. Με τη χρήση μικροσυστοιχιών, είναι δυνατή η σύγκριση εκατοντάδων γονιδίων ταυτόχρονα. Σε δύο πρόσφατες
μελέτες ποσοτικοποιήθηκε η σάρωση του μυϊκού γονιδιώματος. Στην πρώτη μελέτη, στην οποία συγκρίθηκαν μύες του αντιβραχίου μεταξύ ατόμων με και
χωρίς ΕΠ, παρατηρήθηκαν διάφορες μεταγραφικές
διαφορές [30]. Αυτές οι διαφορές εντοπιστήκαν σε
αρκετά επίπεδα, με τις σημαντικότερες στα γονίδια
που σχετίζονται με την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία,
τη μετατόπιση του τύπου της βαριάς αλυσίδας της
μυοσίνης προς ταχείες ισομορφές, τη μείωση του
οξειδωτικού μεταβολισμού, και την αλλαγή των γονιδίων σε επίπεδο σύζευξης διέγερσης-συστολής [30].
Στη δεύτερη μελέτη, όπου μελετήθηκε η γονιδιακή
έκφραση των οπισθίων μηριαίων, παρατηρήθηκαν
παρόμοια αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης
μίας σημαντικής αύξησης της γονιδιακής έκφρασης,
σχετιζόμενης με την παραγωγή εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και τη μείωση των γονιδίων έκφρασης
του οξειδωτικού μεταβολισμού [31]. Τα ανωτέρω ευρήματα φαίνεται να προκαλούν «σύγχυση» στα μυϊκά
κύτταρα στο περιβάλλον της ΕΠ.

Δορυφόρα κύτταρα
Σε μία νεότερη προσπάθεια κατανόησης των μυϊκών συγκάμψεων στην ΕΠ, αναδεικνύεται η πιθανή

αξία των δορυφόρων κυττάρων. Σε μία μελέτη, στην
οποία χρησιμοποιήθηκε η κυτταρομετρία ροής, μετρήθηκαν και απομονώθηκαν κύτταρα μετά από βιοψία μυός σε άτομα τυπικά αναπτυσσόμενα και σε
άτομα με ΕΠ. Παρόλο που δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στον αριθμό των αιμοποιητικών και ενδοθηλιακών κυττάρων μεταξύ των ομάδων, τα άτομα με ΕΠ
είχαν σημαντικά μικρότερο αριθμό δορυφόρων κυττάρων σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα
[32]. Η συγκεκριμένη παρατήρηση φανερώνει μείωση του αριθμού των δορυφόρων κυττάρων ή εξάντληση αυτών στην ΕΠ, και μπορεί να υποδεικνύει
ότι αυτές οι αλλαγές συμβάλλουν στην εμφάνιση μη
φυσιολογικού μήκους των σαρκομερίων, σε αλλαγές
στις ιδιότητες των κυττάρων και στον σχηματισμό
συγκάμψεων. Ωστόσο, ο εμπλεκόμενος μηχανισμός
δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια στην παρούσα φάση.

Επίλογος
Στο παρόν άρθρο αναφέρθηκαν ορισμένοι από
τους σημαντικότερους παράγοντες που πιθανόν
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μυϊκών συγκάμψεων
στα άτομα με ΕΠ. Η κατανόηση των ανωτέρω μηχανισμών αλλά και η μελλοντική έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο, θα βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη και
στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μυϊκών
συγκάμψεων στην ΕΠ, αλλά και σε άλλες παθήσεις
του κεντρικού νευρικού συστήματος.
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ρόλου της βιταμίνης Κ στην ομοιόσταση
του οστίτη ιστού και της συμμετοχής
της στις μεταβολικές παθήσεις του
μυοσκελετικού συστήματος
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Περίληψη
Η βιταμίνη Κ (ΒΚ) είναι μια λιποδιαλυτή πολυλειτουργική βιταμίνη που αρχικά μελετήθηκε κυρίως σε σχέση με την πηκτικότητα του αίματος.
Ωστόσο, νεότερες μελέτες αναδεικνύουν τον κεντρικό της ρόλο στη διατήρηση της οστικής αντοχής και τη θετική της επίδραση στο μεταβολισμό των οστών. Η ΒΚ ασκεί την αναβολική της δράση στον οστικό μεταβολισμό προάγοντας τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, ρυθμίζοντας την μεταγραφή συγκεκριμένων γονιδίων και ενεργοποιώντας τις εξαρτώμενες από την ΒΚ οστικές πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην
επιμετάλλωση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Επιπλέον, in vitro μελέτες επιβεβαίωσαν την επίδραση της ΒΚ στη διαφοροποίηση άλλων
μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων σε οστεοβλάστες. Ομοίως, in vivo πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι ο πυρηνικός υποδοχέας SXR (Steroid
and Xenobiotic Receptor), που αποτελεί δυνητικό υποδοχέα της ΒΚ, είναι ένα σημαντικό μόριο τόσο στην διατήρησης της ομοιόστασης, όσο
και στο μεταβολισμό των οστών. Αρκετές επιδημιολογικές έρευνες αποκάλυψαν ότι τα επίπεδα ΒΚ σχετίζονται με μυοσκελετικές παθήσεις
της γήρανσης, όπως η οστεοπόρωση, η οστεοαρθρίτιδα και η σαρκοπενία, ενώ ο συνδυασμός ΒΚ και παραθορμόνης (PTH) αύξησε τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, εμφανίζοντας συνεργική επίδραση στο σχηματισμό νέου οστίτη ιστού εντός σημαντικού μεγέθους οστικών
ελλειμμάτων. Επιπλέον, η χαμηλή συγκέντρωση ΒΚ στον ορό του αίματος συσχετίστηκε με φλεγμονή και χαμηλή περιοχική οστική πυκνότητα
(aBMD), συμβάλλοντας στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταγμάτων. Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι να επισημάνει τις
βιολογικές οδούς που εξαρτώνται από τη ΒΚ και που σχετίζονται με την πρόληψη και τη θεραπεία διαταραχών του μεταβολισμού των οστών.
Λέξεις κλειδιά: Βιταμίνη Κ, Οστικός μεταβολισμός, Οστική πυκνότητα, Οστεοβλάστες
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A. KASPIRIS1, I. ILIOPOULOS2, Ε. PANTAZAKA3, D. MELISSARIDOU4, S. ILIOPOULOUKOSMADAKI4, S. KOTSELA5, E. VASILIADIS6, Ε. CHRONOPOULOS7
1
Laboratory of Molecular Pharmacology, Department of Orthopaedic Research, School of Health Sciences, University of Patras,
Patras
2
Orthopaedic Department, “Rion” University Hospital and Medical School, School of Health Sciences, University of Patras, Patras
3
Section of Genetics, Cell Biology and Development, Department of Biology, University of Patras, Patras
4
First Department of Orthopaedic Surgery, “ATTIKON” University Hospital and Medical School, National and Kapodistrian
University of Athens, Athens
5
Department of General Surgery, “Agios Andreas” General Hospital of Patras-NHS, Patras
6
Third Department of Orthopaedic Surgery, “KAT” University Hospital and Medical School, National and Kapodistrian University
of Athens, Athens
7
Second Orthopaedic Department, “Agia Olga” University Hospital and Medical School, National and Kapodistrian University of
Athens, Athens
Summary
Vitamin K (VK) is a fat-soluble multifunctional vitamin that was originally studied in blood coagulation. However, current studies
elucidate its pivotal role in the maintenance of bone strength, and its positive impact on bone metabolism. VK exerts its anabolic
effects on bone turnover by promoting osteoblast differentiation, by upregulating transcription of specific genes in osteoblasts,
and by activating the bone-linked VK dependent proteins that are involved in the mineralization of extracellular bone matrix.
Additionally, in vitro studies have elucidated the effects of VK on the differentiation of other mesenchymal stem cells into
osteoblasts. Similarly, in vivo experimental studies have demonstrated that the Steroid and Xenobiotic Receptor (SXR), a potential
receptor for vitamin K, is important in bone homeostasis and metabolism. Several epidemiological surveys revealed that VK
status is associated with age-related musculoskeletal diseases such as osteoporosis, osteoarthritis, and sarcopenia while the
combination of VK and PTH increased the differentiation of osteoblasts, creatingsynergistic effects on bone formation of bone
defects. Furthermore, low VK concentration in the serum was correlated with inflammation and low areal bone mineral density
(aBMD) contributing to an increased risk of incident fractures. The purpose of this chapter was to highlight the VK-dependent
biological pathways which are associated with the prevention and treatment of bone metabolism disorders.
Keywords: Vitamin K, Bone metabolism, Bone mineral density, Osteoblasts

Εισαγωγή
Το οστό αποτελεί έναν μεταβολικά ενεργό ιστό που
υπόκειται σε μια συνεχή διεργασία ανακατασκευής,
σαν απάντηση σε αναπτυξιακές μεταβολές, μηχανικές
φορτίσεις, αλλαγές ομοιόστασης και ρυθμιστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο μικροπεριβάλλον του
οστικού μυελού. Στον ώριμο σκελετό, κατά την οστική
ανακατασκευή απελευθερώνεται ασβέστιο και φωσφόρο στη συστηματική κυκλοφορία και αντικαθιστά
το γηρασμένο ή τραυματισμένο ιστό εξασφαλίζοντας
την υγεία του οστού [1,2]. Όταν η ισορροπία μεταξύ

οστεοπαραγωγής και οστικής απορρόφησης διαταράσσεται, η ομοιοστασία του οστού επιδεινώνεται. Η
αυξημένη οστική απορρόφηση σχετίζεται με μειωμένη
οστική αντοχή και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Αυτό
το χαρακτηριστικό έχει παρατηρηθεί σε αρκετές παθήσεις των οστών όπως στην οστεοπόρωση, στον υπερπαραθυρεοειδισμό, στην νεφρική οστική νόσο, στην
νόσος Paget και στις οστικές μεταστάσεις [3]. Παρά το
γεγονός ότι τόσο η απώλεια οστικής μάζας όσο και η
διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού επηρεάζονται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοΟστούν 79
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ντες, όπως από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη χρήση
φαρμάκων, το κάπνισμα, το αλκοόλ, το χαμηλό επίπεδο
φυσικής δραστηριότητας ή την ανεπαρκή έκθεση στον
ήλιο, η πτωχή πρόσληψη βιταμινών και αλάτων αποτελεί
ακόμα έναν σημαντικό παράγοντα που συμβάλει στην
εμφάνιση χαμηλής οστικής πυκνότητας (BMD) [4].
Έχει αναφερθεί ότι η ΒΚ, η οποία αποτελεί μια
ομάδα λιποδιαλυτών ενώσεων γνωστών για τον κεντρικό τους ρόλο στα μονοπάτια πήξης του αίματος,
συμμετέχει ενεργά στο μυοσκελετικό μεταβολισμό.
Υπάρχουν διάφορες πρωτεΐνες εξαρτώμενες από τη
ΒΚ που εμπλέκονται τόσο στην πηκτικότητα του αίματος όσο και την σκελετική ανάπτυξη και λειτουργία
του καρδιαγγειακού συστήματος. Η ανεπάρκεια της
ΒΚ έχει συσχετιστεί με αυξημένη αιμορραγική διάθεση, με καρδιαγγειακά νοσήματα, με διαταραχή της
σκελετικής ανάπτυξης και οστεοπόρωση [5].
Σύμφωνα με την American Academy of Science
Nutrition Board, στους υγιείς ενήλικες, η απαιτούμενη διαιτητική πρόσληψη είναι 120 μg ημερησίως για
τους άνδρες και 90 μg ημερησίως για τις γυναίκες
[6]. Στα νεογνά, η ανεπάρκεια ΒΚ προκαλεί το σύνδρομο αιμορραγίας από ανεπάρκεια ΒΚ (Vitamin K
deficiency bleeding, VKDB), το οποίο ταξινομείται σε
τρεις κατηγορίες ανάλογα με το χρονικό σημείο εμφάνισης της αιμορραγίας. Η πρώιμη VKDB εμφανίζεται εντός 24 ωρών από τη γέννηση, η τυπική εντός
της πρώτης εβδομάδας και η όψιμη VKDB παρουσιάζεται μεταξύ 1ης και 12ης εβδομάδας ζωής.

Γενικές παρατηρήσεις
Με τον όρο ΒΚ περιγράφεται μια ολόκληρη οικογένεια λιποδιαλυτών ενώσεων που αποτελούνται
από μια 2-μεθυλ-1, 4-ναφθοκινόνη δομή, που ονομάζεται μεναδιόνη ,και μια πλευρική αλυσίδα στη θέση
3 [5,7]. Ανάλογα με τη θέση της πλευρικής αλυσίδας
έχουν ταξινομηθεί τρεις κύριοι τύποι ΒΚ: η Βιταμίνη
K1 (φυλλοκινόνη), η Βιταμίνη Κ2 (μενακινόνη) και η
Βιταμίνη Κ3 (μεναδιόνη). Μεταξύ αυτών των μορφών, οι βιταμίνες Κ1 και Κ2 αποτελούν φυσικές χημικές ενώσεις ενώ η Κ3 αποτελεί συνθετική μορφή.
Η βιταμίνη Κ1 (βΚ1) σχηματίζεται από μια πλευρική
ισοπρενοειδή αλυσίδα φυτυλίου (phytyl side chain)
και συνιστά τη βασική μορφή διαιτητικής πρόσληψης
ΒΚ στο δυτικό κόσμο [5,7]. Συντίθεται στα φυτά και
κυανοβακτήρια και ανευρίσκεται σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά και φρούτα (κίουι, αβοκάντο, μπρόκολο, πράσινα σταφύλια, μαρούλι), σε φυτικά έλαια
(canola, σόγια, ελαιόλαδο) και δημητριακά [5,7].
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Η βιταμίνη Κ2 (βΚ2) αποτελείται από μια πλευρική
αλυσίδα που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό μονάδων ισοπρενίου και παράγεται από ορισμένα βακτήρια. Ταξινομείται σε 13 υποτύπους (ΜΚ-2 έως ΜΚ-14)
ανάλογα με τον αριθμό των ισοπρενοειδών μονάδων
των πλευρικών αλυσίδων. Η πλειοψηφία των μονάδων
αυτών είναι μη-κορεσμένες, αλλά κάποια βακτήρια
παράγουν κορεσμένες μορφές προσθέτοντας επιπλέον άτομα υδρογόνου στον αντίστοιχο υπότυπο. Το
σύνολο των υποτύπων της βΚ2 συντίθενται από αναερόβια βακτήρια στο ανθρώπινο παχύ έντερο εκτός
του υποτύπου ΜΚ-4 [5,7] ή προσλαμβάνεται ως βακτηριακό προϊόν τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση.
Οι μακράς αλυσίδας υπότυποι βΚ2 παράγονται από
την εντερική χλωρίδα και είναι χαμηλής βιοενεργότητας. Ο υπότυπος ΜΚ-4, σχηματίζεται σε ιστούς ειδικούς στη μεναδιόνη, όπως όρχεις, πάγκρεας και
τοιχώματα αγγείων, σε μια διαδικασία μετατροπής της
βΚ2 σε δύο στάδια. Αποτελεί την επικρατούσα μορφή
ΒΚ στον ανθρώπινο οργανισμό και ανευρίσκεται σε
τροφές όπως ψάρι, συκώτι, γάλα, λαχανικά και αυγά.
Η βιταμίνη Κ3 (βΚ3) ή μεναδιόνη, είναι μια υδατοδιαλυτή μορφή ΒΚ η οποία στερείται πλευρικής αλυσίδας. Αποτελεί συνθετικό παράγωγο που προστίθεται σε ζωοτροφές και μετατρέπεται στον υπότυπο
ΜΚ-4 στο ήπαρ. Επιπροσθέτως, έχει αναφερθεί ότι
διάφοροι υπότυποι βΚ2 μακριάς αλυσίδας μπορούν
να μετατραπούν σε ΜΚ-4 υπότυπο [5,7].
Η ΒΚ απορροφάται στο λεπτό έντερο και στη συνέχεια μεταφέρεται στο ήπαρ και άλλους ιστούς μέσω
του λεμφικού συστήματος. Το μεγαλύτερο μέρος της
βΚ1 συγκεντρώνεται στο ήπαρ ενώ το υπόλοιπο, το
οποίο βρίσκεται συνδεδεμένο με τη βΚ2, εναποτίθεται σε άλλους ιστούς μέσω λιποπρωτεινών χαμηλής
πυκνότητας. Η βΚ1 και οι μακράς αλυσίδας υπότυποι της βΚ2 αποθηκεύονται κυρίως στο ήπαρ, αλλά η
βΚ2 (στη μορφή ΜΚ-4) αποθηκεύεται επίσης σε αδένες όπως το πάγκρεας και το γεννητικό σύστημα. Για
το λόγο αυτό, ανεπάρκεια της ΒΚ μπορεί να αυξήσει
το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, καρδιαγγειακής νόσου, ασβεστοποίησης μαλακών ιστών ή οστεοπόρωσης μέσω παθοφυσιολογικών μονοπατιών που επηρεάζουν συγκεκριμένα όργανα-στόχους [5,7-13].

Μηχανισμοί δράσης της βιταμίνης Κ στα
οστά
Γενικά, έχουν αναφερθεί τέσσερις μείζονες μηχανισμοί δράσης της ΒΚ που σχετίζονται με το μεταβολισμό των οστών. Σύμφωνα με τον πρώτο μηχανισμό,

Ρυθμιστικός ρόλος της βιταμίνης Κ στην ομοιόσταση των οστών

ο οποίος είναι και ο πιο διαδεδομένος, η ΒΚ καρβοξυλιώνει κατάλοιπα γλουταμινικού οξέος (Glu) που
εδράζονται σε πρωτεΐνες εξαρτώμενες από την ΒΚ
και δρουν ως συνένζυμα της γ-γλουταμυλο- καρβοξυλάσης (CGCX) που τα μετατρέπουν σε γ-καρβοξυγλουταμινικά οξέα (Gla) προσθέτοντας μια καρβοξυλική ομάδα στη γ-θέση του μορίου άνθρακα των
γλουταμινικών κατάλοιπων [7,14]. Οι σημαντικότερες
πρωτεΐνες των οστών που εξαρτώνται από την ΒΚ και
έχουν ανιχνευθεί μέχρι σήμερα είναι:
1. Η
 G1 πρωτεΐνη της θεμέλιας ουσίας (Matrix G1
protein, MGA), η οποία εκφράζεται στους οστεοβλάστες και ρυθμίζει την ασβεστοποίηση του οστίτη ιστού [7,14-16],
2. Η
 Περιοστίνη, η οποία εκφράζεται στο περιόστεο
και ρυθμίζει τις διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης των οστών [7,14,17],
3. Η
 Ειδική πρωτεΐνη διακοπής της ανάπτυξης -6
(Growth Arrest Specific 6 protein, GAS-6), η οποία
εκφράζεται σε κύτταρα του οστικού μυελού, οστεοβλάστες και οστεοκλάστες και ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των οστικών κυττάρων και αυξάνει
την οστεοβλαστική δραστηριότητα [7,14,18],
4. Η
 Πρωτεΐνη S, η οποία ενισχύει την οστεοκλαστική
δραστηριότητα [7,14,18],
5. Η
 επαγόμενη από τον TGFβ (Transforming growth
factor-beta-induced protein ,TGFBI) πρωτεΐνη ,
η οποία εκφράζεται στον οστίτη ιστό και στις αρθρώσεις και ρυθμίζει διαδικασίες ανάπτυξης και
συντήρησης των οστών [7,14,19],
6. Η
 πρωτεΐνη UCMA (Upper zone of growth plate
and Cartilage Matrix Associated protein) που είναι
πλούσια σε γ-λινολενικό οξύ και εκφράζεται στο
χόνδρινο ιστό και στα χονδροκύτταρα της αυξητικής πλάκας, όπως επίσης και στους οστεοβλάστες
και τα οστεοκύτταρα αποτελώντας σημαντικό ρυθμιστικό μόριο για την ασβεστοποίηση των αρθρώσεων [7,14,20-22],
7. Η
 πρωτεΐνη S, η οποία ενισχύει την οστεοκλαστική
δραστηριότητα [7,14,18],
8. Η

γ-γλουταμυλο
καρβοξυλάση
(Vitamin
K-dependent
gamma-carboxylase,
GGCX)
[7,14,20] και τέλος
9. Η
 οστεοκαλσίνη, η οποία εκφράζεται στους οστεοβλάστες και ρυθμίζει την ασβεστοποίηση του
οστίτη ιστού [7,14,24-26]. Συγκεκριμένα, κατά τη
διάρκεια της φάσης επιμετάλλωσης του οστού, η
οστεοκαλσίνη εκκρίνεται από τους οστεοβλάστες
και ενσωματώνεται στον κρύσταλλο υδροξυαπατί-

τη μαζί με ιόντα ασβεστίου [7,24-26]. Εμπεριέχει
τρία γλουταμινικά κατάλοιπα και η δεσμευτική της
ικανότητα εξαρτάται από το βαθμό καρβοξυλίωσης. Τα επίπεδα μη-καρβοξυλιωμένης οστεοκαλσίνης (ucOC) στον ορό του αίματος παρουσιάζουν
θετική συσχέτιση με τον κίνδυνο για πρόκληση κατάγματος και χρησιμοποιούνται ως βιοδείκτες για
παρακολούθηση της θεραπείας υποκατάστασης
σε ασθενείς με ανεπάρκεια της ΒΚ [14]. Επιπροσθέτως, η οστεοκαλσίνη εμπλέκεται στη ρύθμιση
του ενεργειακού μεταβολισμού, ενισχύοντας την
άποψη ότι το οστό έχει σημαντική ενδοκρινική λειτουργία [7,24-26].
O δεύτερος μηχανισμός δράσης της ΒΚ, είναι
μέσω της ρύθμισης της μεταγραφής οστεοβλαστικών βιοδεικτών και της παραγωγής των οστεοκλαστών, μεταβάλλοντας τα επίπεδα οστικής απορρόφησης σύμφωνα με in vitro μελέτες [7,27].
Ο τρίτος μηχανισμός δράσης της ΒΚ αφορά την
ενεργοποίηση του πυρηνικού υποδοχέα στεροειδών
και ξενοβιοτικών (Steroid and Xenobiotic Receptor,
SXR) από την βΚ2. Συγκεκριμένα, ο ΜΚ-4 υπότυπος της βΚ2 αποτελεί συνδέτη του υποδοχέα SXR
[7,14,28-29]. Η πρόσδεση στον SXR, ενεργοποιεί το
μοριακό μονοπάτι έκφρασης γονιδίων-στόχων στα
οποία περιλαμβάνονται το ένζυμο μεταβολισμού
φαρμάκων CYP3A4 και ο μεταφορέας της οικογένειας ABC MDR1, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην
διαδικασία αποτοξίνωσης του οργανισμού και απέκκρισης των φαρμάκων [7,14,28-29]. Επιπροσθέτως,
η έκφραση SXR έχει ανιχνευθεί και σε κύτταρα της
οστεοβλαστικής σειράς, ως αποτέλεσμα της δράσης του MK-4 υπότυπου, γεγονός που οδήγησε σε
αυξημένη παραγωγή οστίτη ιστού [4,7,30]. Παρόλα
αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει αναφερθεί
ενεργοποίηση του SXR από την βΚ1, γεγονός που
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η in vivo μετατροπή της
βΚ1 προς τον υπότυπο ΜΚ-4 είναι απαραίτητη για
να επιτευχθεί η ενεργοποίηση οστεοβλαστών μέσω
πρόσδεσης στον SXR [7,14,31].
Το γεγονός ότι η βΚ2 αλληλεπιδρά με την
17β-υδροξυστεροειδική
αφυδρογονάση
4
(17β-HSD4), η οποία αποτελεί ένζυμο που συμμετέχει στην μετατροπή της οιστραδιόλης σε οιστρόνη
μέσω του μονοπατιού σηματοδότησης των οιστογόνων, ίσως μπορεί εν μέρει να εξηγήσει τα ευεργετικά αποτελέσματα της δράσης του ΜΚ-4 στην
μυοσκελετική ομοιόσταση [14,32]. Οι Karasawa και
συν. έδειξαν ότι το εποξείδιο του MK-4 υπότυπου
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της βΚ2 μετά την δημιουργία ομοιοπολικού δεσμού
μέσω της κυστείνης 166 με την ακυλοτρανσφεράση
της σερίνης (Serine Acetyltransferase, SAT), τροποποίησε την δράση της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης
Bak1(Bcl-2 antagonist killer 1) [14,33]. Αυτή η τροποποίηση της πρωτεΐνης Bak είχε σαν αποτέλεσμα
την επαγωγή της απόπτωσης των ανθρώπινων προμυελικών κυττάρων HL60 [14,33], ενώ αποτέλεσε
και τον κύριο ρυθμιστή της αποπτωτικής διαδικασίας
των οστεοβλαστών. Παρομοίως, έχει αναφερθεί ότι
η διαγραφή των γονιδίων Bak και Bax στα οστεοβλαστικά κύτταρα, οδήγησε στην μείωση της απόπτωσης του κυτταρικού πληθυσμού και στην αύξηση της
μάζας του σπογγώδους οστού του μηριαίου ώριμων
επίμυων [14,34], υποδηλώνοντας ότι η διαδικασία
ρύθμισης της Bak από τον ΜΚ-4 σχετίζεται άμεσα με
τον οστικό μεταβολισμό.

Ρόλος της βιταμίνης Κ στην
οστεοπόρωση και τα κατάγματα
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός
χαμηλής συγκέντρωσης βΚ1 στον ορό του αίματος
με υψηλά επίπεδα μη-καρβοξυλιωμένης οστεοκαλσίνης (ucOC) και μειωμένης πρόσληψης βΚ1 και βΚ2
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων [7].
Παρόλα αυτά, η συσχέτιση της πρόσληψης ΒΚ με
τη BMD παραμένει υπό διερεύνηση [7]. Στη μελέτη
των Jaghsi και συν. [35], τα επίπεδα βΚ1 στον ορό
του αίματος συσχετίστηκαν θετικά με τη μέτρηση
BMD στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
(ΟΜΣΣ) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που δεν
είχαν λάβει θεραπεία υποκατάστασης με οιστρογόνα
[7,28], υποδηλώνοντας ότι τα επίπεδα βΚ1 ορού αίματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστος δείκτης ελέγχου της οστεοπόρωσης. Παρόλα
αυτά, η δίαιτα πλούσια σε ΒΚ συνοδεύεται και από
άλλα θρεπτικά συστατικά όπως ασβέστιο, μαγνήσιο,
φωσφόρο που επίσης εμπλέκονται στον οστικό μεταβολισμό [7], περιορίζοντας την ισχύ των παραπάνω
ευρημάτων. Στην μελέτη των Evenepoel και συν., η
έλλειψη ΒΚ συσχετίστηκε με την αυξημένη έκκριση
προφλεγμονωδών κυτοκινών και με χαμηλές τιμές
BMD σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου,
δίχως όμως, να ανευρεθεί ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επιπέδων ΒΚ και δεικτών οστικού μεταβολισμού
όπως της παραθορμόνης τηςFGF23, της σκληροστίνης , της καλσιδιόλης, της καλσιτριόλης, της P1NP,
της TRAP5B (Tartrate-resistant acid phosphatase
5b) και της MGA [36].
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Δεδομένα από τη μεταανάλυση των Fang και συν.
έδειξαν το γεγονός πως η χορήγηση συμπληρώματος ΒΚ αύξησε τη μέτρηση BMD στην ΟΜΣΣ, παρά
το γεγονός ότι η αντίστοιχη μέτρηση στον αυχένα
του μηριαίου δεν επηρεάστηκε σημαντικά [37]. Όσον
αφορά τον τύπο του συμπληρώματος ΒΚ, δεδομένα
της παραπάνω μελέτης έδειξαν ότι η βΚ2 ήταν πιο
αποτελεσματική στη διατήρηση της BMD σε σχέση
με τη βΚ1 [37]. Περαιτέρω ανάλυση συγκεκριμένων
επιδημιολογικών υποομάδων του υπό μελέτη πληθυσμού, κατέδειξε ότι οι μεταβολές ήταν εμφανείς
μόνο στον Ασιατικό πληθυσμό και στις γυναίκες πριν
την εμμηνόπαυση [37]. Ομοίως, η μετα-ανάλυση των
Huang και συν., έδειξε ότι σε μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες με οστεοπόρωση, τα συμπληρώματα βΚ2
βελτίωσαν σημαντικά την BMD στην σπονδυλική
στήλη και στο αντιβράχιο, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι η βΚ2 παίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στη
διατήρηση και βελτίωση της BMD αλλά και στη πρόληψη των καταγμάτων στους ασθενείς αυτούς [38].
Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση των Mott και συν., που
σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα την χορήγησης ΒΚ από το στόμα σε σχέση με
την αύξηση της BMD και τη μείωση του καταγματικού κινδύνου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και
οστεοπορωτικούς ασθενείς, η ανάλυση 36 μελετών
που συμπεριλήφθηκαν, οδήγησε στο συμπέρασμα,
ότι δεν υπήρχαν επαρκή κλινικά δεδομένα ώστε να
επιβεβαιωθεί η θετική συσχέτιση μεταξύ επιπέδων
ΒΚ και της BMD ή της επίπτωσης σπονδυλικών καταγμάτων [39]. Παρά ταύτα, η συχνότητα των κλινικών καταγμάτων ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην
ομάδα ασθενών που έλαβε συμπλήρωμα ΒΚ [39].
Νεότερες ερευνητικές μελέτες εξακολουθούν
να υποστηρίζουν τη θετική σχέση της συγκέντρωσης της κυκλοφορούσας βΚ1 με την BMD και τον
κίνδυνο πρόκλησης καταγμάτων. Ειδικότερα, τα
αποτελέσματα της μελέτης των Moor και συν., που
εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των επιπέδων βΚ1 με
τον κίνδυνο καταγμάτων, τη BMD, την ανατομία
του ισχίου, την dp-ucMGP (plasma dephosphouncarboxylated- Matrix Gla Protein) και την εξωηπατική πρωτεΐνη εξαρτώμενη από τη ΒΚ (VKDP) σε
374 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [40], έδειξαν
σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βΚ1 για την ομάδα
ασθενών με οστεοπορωτικά κατάγματα και κατάγματα ευθραυστότητας αναγνωρίζοντας τη βΚ1 ως
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα πρόκλησης
καταγμάτων [40]. Επιπροσθέτως, η συγκέντρωση
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της βΚ1 εμφάνιζε ισχυρά θετική συσχέτιση με ποσό
του φλοιώδες οστού τόσο στην διατροχαντήρια περιοχή όσο και στην περιοχή του αυχένα του μηριαίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η θετική επίδραση της ΒΚ στη μείωση του καταγματικού κίνδυνου
μπορεί να οφείλεται στην επίδρασή της στην οστική
αντοχή [40]. Οι συγγραφείς της συγκεκριμένης μελέτης πρότειναν ακόμα την άποψη ότι απαιτούνται
υψηλότερες συγκεντρώσεις ΒΚ στον ορό του αίματος, σε σχέση με τη δράση που αφορά την πηκτικότητα του αίματος ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα στον οστικό μεταβολισμό [40]. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με διάφορες
in vitro και in vivo μελέτες. Η συγχορήγηση MK-4
και PTH για διάστημα 8 εβδομάδων σε οστεοπενικούς επίμυες αύξησε το σχηματισμό οστού και την
αγγειογένεση στους επίμυες με οστικά ελλείμματα
στο κρανίο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αυξάνοντας τα επίπεδα καρβοξυλιωμένης οστεοκαλσίνης (Gla-OC) στον ορό του αίματος [41]. Ομοίως,
η συνδυασμένη θεραπεία βΚ2 και PTH σε Sprague
Dawley επίμυες που είχαν υποβληθεί σε ωοθηκεκτομή, είχε θετική επίδραση στην πρόληψη της
οστικής απώλειας του μηριαίου. Επιπλέον, η συνδυασμένη αυτή θεραπεία οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα καρβοξυλιωμένης οστεοκαλσίνης (Gla-OC) και
σχηματισμό οστού σε οστικά κρανιακά ελλείμματα
οστεοπορωτικών επίμυων [42]. Επιπροσθέτως, ανοσοϊστοχημική ανάλυση έδειξε σημαντικά αυξημένη
έκφραση γ-καρβοξυλιωμένης οστεοκαλσίνης και
RUNX2 ορού αίματος για την ομάδα μελέτης που
έλαβε βΚ2 και PTH σε σχέση με την ομάδα ελέγχου
[42]. Στην ίδια μελέτη, in vitro πειράματα έδειξαν
ότι η καλλιέργεια και θεραπεία βλαστοκυττάρων
του οστικού μυελού με PTH και βΚ2 οδήγησε σε
αύξηση της έκφρασης ALP, BMP2 και RUNX2 [42].
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, ο συνδυασμός βΚ2
και PTH οδήγησε σε αύξηση της διαφοροποίησης
των οστεοβλαστών και εμφάνισε συνεργική δράση
ως προς την ευόδωση της οστικής παραγωγής σε
οστικά κρανιακά ελλείμματα οστεοπορωτικών επίμυων [42]. Σε μια άλλη in vivo μελέτη φάνηκε ότι η
εκ των προτέρων χορήγηση βΚ2 βελτίωσε το θεραπευτικό αποτέλεσμα του ζολενδρονικού οξέος σε
επίμυες που είχαν υποβληθεί σε ωοθηκεκτομή και
απέτρεψε μερικώς την αναστολή της παραγωγής
του οστίτη ιστού η οποία μπορεί να προκληθεί από
τη χρήση του, μετά από τον υπολογισμό της BMD,
της περιεκτικότητας του οστού σε ασβέστιο και της

οστικής αντοχής [43]. Τα πειραματικά δεδομένα
από την ίδια μελέτη, έδειξαν ότι ο υποκείμενος μηχανισμός με τον οποίο εξασκεί την προστατευτική
της δράση η προχορήγηση βΚ2, αφορά την αναστολή της απόπτωσης και καταστολή της έκφρασης της
σκληροστίνης (Sost) στους οστεοβλάστες, που με
τη σειρά του οδήγησε στη βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος του ζολενδρονικού οξέος. Τα
ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τον πιθανή χρησιμότητα της βΚ2 στα πλαίσια ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου αντιοστεοπορωτικής αγωγής με μακροπρόθεσμη στόχευση [43]. Τα παραπάνω αποτελέσματα
μπορεί να σχετίζονται επίσης με τη θετική επίδραση
των βΚ1 και βΚ2 στο πρωτεομικό προφίλ ανθρώπινων οστεοβλαστών υπό οξειδωτικές συνθήκες που
προκαλούνται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου
(H2O2), ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα σχηματισμού οστού, της επιμετάλλωσης και της
οστικής ανακατασκευής [44].
Η μελέτη των Knapen και συν. [38], εξέτασε τα
αποτελέσματα που είχε στην αρχιτεκτονική του
οστού η χορήγηση χαμηλών δόσεων βΚ2 (ΜΚ-7) σε
244 υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες για χρονικό διάστημα τριών ετών, σε σχέση με εικονικό φάρμακο. Παρατηρήθηκε ότι η αυξημένη πρόσληψη
ΜΚ-7 βελτίωσε σημαντικά τα επίπεδα ΒΚ στον ορό
του αίματος και περιόρισε τη λόγω ηλικίας προοδευτική έκπτωση των BMC και BMD στην ΟΜΣΣ και τον
αυχένα του μηριαίου, χωρίς πάντως να παρατηρηθεί μεταβολή των μετρήσεων του ολικού ισχίου. Η
δράση της ΜΚ-7 επηρέασε σε σημαντικό βαθμό και
την αντοχή του οστού (μετρήσιμη έναντι δυνάμεων
συμπίεσης, κάμψης και διάτμησης). Συγκεκριμένα,
περιορίστηκε η απώλεια ύψους στο μέσο του σώματος των σπονδύλων της κατώτερης θωρακικής
μοίρας της σπονδυλικής στήλης [45]. Η συμμετοχή
της ΒΚ στην παθοφυσιολογία του κατάγματος, εξετάστηκε στην συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση των Cockayne και συν., όπου ερευνήθηκε
η συσχέτιση της BMD και του καταγματικού κινδύνου μετά τη χορήγηση συμπληρώματος βΚ1 ή ΜΚ-4
[46]. Η μελέτη αυτή χρησιμοποίησε δεδομένα οστικής απώλειας και καταγμάτων από δεκατρείς και
επτά επιστημονικές έρευνες, αντιστοίχως. Όλες οι
μελέτες, πλην μίας, έδειξαν σημαντικό όφελος της
βΚ1 και βΚ2 στη μείωση της οστικής απώλειας υποδηλώνοντας ότι τα συμπληρώματα βΚ1 και ΜΚ-4
ήταν καθοριστικά στον περιορισμό των οστικών
ελλειμμάτων. Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα από
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ανάλυση των δεδομένων που αφορούσαν κατάγματα ευθραυστότητας, τα οποία κυρίως μελετήθηκαν
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες από την Ιαπωνία,
ήταν η μείωση της συχνότητας όλων των τύπων καταγμάτων σε ασθενείς που έλαβαν συμπλήρωμα
ΜΚ-4 [46]. Παρόλα αυτά, μια τελευταία μεταανάλυση, έδειξε ότι η χρήση ανταγωνιστών ΒΚ, όπως
η βαρφαρίνη, δεν σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος του ισχίου, αλλά με αυξημένη επίπτωση
καταγμάτων σε ηλικιωμένους ασθενείς γυναικείου
φύλου [47]. Με βάση αυτό, η χρήση από του στόματος αντιπηκτικών ουσιών μη-ανταγωνιστών της ΒΚ
(NOACs) θα μπορούσε να αποτελέσει ασφαλέστερη επιλογή για ηλικιωμένες γυναίκες με οστεοπόρωση και καθιστικό τρόπο ζωής [48].

Ρόλος της βιταμίνης Κ στην
οστεοαρθρίτιδα και τη σαρκοπενία
Η σχέση μεταξύ επιπέδων ΒΚ και επίπτωσης ή
εξέλιξης της Οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) έχει αποτελέσει
αντικείμενο αρκετών επιστημονικών ερευνών [14,4952], υποδηλώνοντας τον πιθανό προστατευτικό ρόλο
της βιταμίνης έναντι των εκφυλιστικών αλλοιώσεων
του χόνδρου. Στη μελέτη Framingham, διαπιστώθηκε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της επίπτωσης
ΟΑ της άκρας χειρός, των μεγάλου μεγέθους οστεοφύτων και της στένωσης του μεσάρθριου διαστήματος, με την κυκλοφορούσα βΚ1 [51]. Αντιθέτως,
η βαρύτητα της ΟΑ του γόνατος δεν εμφάνισε σημαντική συσχέτιση με την βΚ1 στη συγκεκριμένη μελέτη [51]. Παρομοίως, στη μελέτη HealthABC (Health
Aging and Body Composition Study) που περιέλαμβανε 791 ηλικιωμένους, τα υψηλότερα επίπεδα
μη-καρβοξυλιωμένης MGP του πλάσματος συσχετίστηκαν με την εμφάνιση μηνισκικών βλαβών, οστεοφύτων, αλλοιώσεων του οστικού μυελού και υποχονδρίων κύστεων, αλλά όχι με πόνο στο γόνατο.
Ανάλυση των υποομάδων της μελέτης ανάλογα με
τη φυλή των ατόμων έδειξε ότι στους Αφροαμερικανούς, η χαμηλή μη-καρβοξυλιωμένη MGP σχετιζόταν
με βλάβη του αρθρικού χόνδρου, ενώ η εξαιρετικά
χαμηλή συγκέντρωση ΒΚ του πλάσματος σχετιζόταν
με μηνισκική βλάβη στους Καυκάσιους [52]. Στην
κλινική δοκιμή των Neogi και συν [53], η χορήγηση
500μg βΚ1 για διάστημα τριών ετών δεν μετέβαλε τη
συχνότητα της ΟΑ της άκρας χειρός ή τη στένωση
μεσαρθρίου διαστήματος και την εμφάνιση οστεοφύτων. Η ανάλυση των υποομάδων έδειξε ότι ασθενείς
με επίπεδα ΒΚ χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς
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(≤1 nM) που, όμως, πέτυχαν επάρκεια της βιταμίνης
μετά τη θεραπεία, εμφάνισαν σημαντικά μειωμένη
συχνότητα στένωσης μεσαρθρίου διαστήματος αλλά
όχι και αντίστοιχη μείωση της συχνότητας ακτινολογικής ΟΑ και οστεοφύτων. Παρόλα αυτά, με δεδομένο
ότι τόσο η ομάδα μελέτης όσο και οι μάρτυρες είχαν λάβει συμπληρώματα βιταμίνης D η οποία βοηθά
στην πρόληψη της ΟΑ, η ισχύς των παραπάνω αποτελεσμάτων παραμένει υπό διερεύνηση [53].
Παρά το γεγονός ότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης
δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, έχει υποστηριχθεί ότι
η ΒΚ ασκεί προστατευτική δράση στις πρωτεΐνες του
αρθρικού χόνδρου από ανώμαλη γ-καρβοξυλίωση
που σχετίζεται με την εναπόθεση αλάτων ασβεστίου
στο χόνδρο [14]. Ένα άλλο μόριο που εμπλέκεται στην
προστατευτική δράση της ΒΚ στον αρθρικό χόνδρο
είναι η GRP (Gla-rich protein). Στο χόνδρο ασθενών
με ΟΑ, η υποκαρβοκυλιωμένη GRP εμφάνιζε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε σχέση με την καρβοξυλιωμένη
GRP, ενώ και οι δύο μορφές συσχετίστηκαν με έκτοπη ασβεστοποίηση [54]. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η γ-καρβοξυλίωση της GRP παίζει καίριο ρόλο στην ανάσχεση της διαδικασίας ασβεστοποίησης του χόνδρου [14].
Κλινικές δοκιμές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
τα επίπεδα ΒΚ σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση και ικανότητα. Στη μελέτη των van Ballegooijen
και συν. εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ ΒΚ και φυσικής ικανότητας 633 ενηλίκων για διάστημα που
ξεπερνούσε τα 13 έτη. Η πρωτεΐνη του πλάσματος
dp-ucMGP χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης των επιπέδων ΒΚ. Η φυσική ικανότητα αξιολογήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη δραγμού, την περίμετρο
της γαστροκνημίας, τους αυτό-αναφερόμενους λειτουργικούς περιορισμούς και τις δοκιμασίες βαθμολόγησης της λειτουργικής απόδοσης. Άτομα με
υψηλότερη dp-ucMGP εμφάνισαν μειωμένη δύναμη δραγμού, μικρότερη περίμετρο γαστροκνημίας
και για άτομα του γυναικείου φύλου, πτωχά αποτελέσματα στις λειτουργικές δοκιμασίες, που αποτελούν σημαντικές ενδείξεις ότι τα χαμηλά επίπεδα
ΒΚ μπορεί να οδηγήσουν μεταξύ άλλων και σε σαρκοπενικές δυσλειτουργικές μεταβολές [55]. Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η ΒΚ φαίνεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα
των μυϊκών ινών και τη μυϊκή μάζα, αφού βελτίωσε
σημαντικά τη βαθμολογία στις δοκιμασίες φυσικής
απόδοσης [14].
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Συμπέρασμα
Η ΒΚ παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική οστική
υγεία και εμπλέκεται σε διάφορα μεταβολικά μοριακά μονοπάτια που αφορούν το οστό και το χόνδρο.
Πολλές ερευνητικές και πειραματικές δοκιμές έχουν
καταδείξει ότι η μειωμένη διαιτητική πρόσληψη ΒΚ, τα
χαμηλά επίπεδα βιταμίνης στον ορό του αίματος και
η αυξημένη συγκέντρωση ucOC, οδηγούν σε αύξηCorrespondence
Angelos Kaspiris
E-mail: angkaspiris@hotmail.com, angkaspiris@upatras.gr

ση του κινδύνου για διάφορους τύπους καταγμάτων
(κυρίως κατάγματα ισχίου). Παρόλα αυτά, επικαιροποιημένα αποτελέσματα των τελευταίων κλινικών μελετών και μετααναλύσεων δεν μας επέτρεψαν να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα. Περισσότερες
υψηλής ποιότητας κλινικές δοκιμές είναι απαραίτητες
ώστε να ξεκαθαρίσει ο ακριβής ρόλος της ΒΚ στο μεταβολισμό των οστών και στην παθογένεση σημαντικών μυοσκελετικών εκφυλιστικών νοσημάτων.
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Επιπλοκές της θεραπείας του καρκίνου
του μαστού και φυσικοθεραπευτικές
παρεμβάσεις αποκατάστασης
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Περίληψη
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον πιο κοινό καρκίνο στις γυναίκες στις ανεπτυγμένες χώρες. Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία/ορμονοθεραπεία, που αναπτύσσονται συνεχώς και αυξάνουν
ολοένα και περισσότερο την επιβίωση των ασθενών με διάγνωση καρκίνου. Μετά τη διάγνωση και τη θεραπεία, ένας σημαντικός
αριθμός γυναικών αναπτύσσει επιπλοκές που σχετίζονται με τη θεραπεία και επηρεάζουν τη λειτουργία και την ποιότητα ζωής. Οι
επιπλοκές δεν εντοπίζονται πάντα στον ιστό του μαστού, καθώς πολλές από τις θεραπείες εκτός από τοπικές έχουν και περιφερικές
και συστηματικές επιδράσεις στις δομές και τη λειτουργία του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων,
των μυοσκελετικών επιπλοκών και των σχετικών με την κίνηση, καθώς και την καρδιαγγειακή, αιματολογική και ανοσολογική λειτουργία. Οι υπηρεσίες αποκατάστασης μέσω διεπιστημονικής ομάδας έχουν αναγνωριστεί από καιρό ως αναπόσπαστο συστατικό μιας
ολοκληρωμένης φροντίδας του καρκίνου. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη φυσικοθεραπεία η οποία διαδραματίζει κύριο ρόλο
στο να ανακτήσουν οι ασθενείς τη δύναμη και τη φυσική τους λειτουργία και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την ανεξαρτησία
τους στις καθημερινές δραστηριότητες.
Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος μαστού, Επιπλοκές, Φυσικοθεραπεία, Αποκατάσταση

Complications of breast cancer and
physical therapy and rehabilitation
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3
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Summary
Breast cancer is the most common cancer in women in developed countries. Treatment includes surgery, chemotherapy,
radiotherapy and immunotherapy/hormone therapy, which are constantly evolving and increasing the survival of patients
diagnosed with cancer. After diagnosis and treatment, a significant number of women develop treatment-related complications
that affect function and quality of life. Complications are not always found in the breast tissue, as many of the treatments,
in addition to local, have peripheral and systemic effects on the structures and function of the body, including psychosocial
problems, musculoskeletal complications and movement-related, as well as cardiovascular, hematological and immune function.
Rehabilitation services through a multidisciplinary team have long been recognized as an integral part of integrated cancer care.
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This review focuses on physiotherapy which helps patients regain strength and physical function and improve their quality of life
and independence in daily activities. Through the present study it becomes clear that for the completeness and effectiveness
of postoperative breast cancer rehabilitation a variety of patient management approaches and redesign of their lifestyle with
integration of health promotion aspects should be considered.
Keywords: Breast cancer, Complications, Physical therapy, Rehabilitation

Εισαγωγή
Ο καρκίνος του μαστού, είναι ο πιο κοινός τύπος
καρκίνου στις γυναίκες και αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η πρόοδος των
τελευταίων ετών σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης
και θεραπείας κατάφεραν να αυξήσουν τα ποσοστά επιβίωσης αυτού του πληθυσμού [1]. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει επί του
παρόντος χειρουργική αφαίρεση του όγκου του
μαστού, ολική ή μερική εκτομή των μασχαλιαίων
λεμφαδένων και, σύμφωνα με την τυπολογία του
όγκου, πιθανό θεραπευτικό σχήμα χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας και ορμονοθεραπείας [2].
Ωστόσο, παρόλη την πρόοδο, οι γυναίκες που επιβιώνουν μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού
και της θεραπείας του αναφέρουν δραματικές αλλαγές σε αρκετές πτυχές της ζωής τους ακόμα και
μετά από πολλά χρόνια [3]. Αυτό οφείλεται τόσο στη
διάγνωση όσο και στην πληθώρα τοπικών και συστηματικών επιπλοκών που μπορεί να προκαλέσει η
θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι παρεμβάσεις αποκατάστασης, τόσο σε επίπεδο πρόληψης
αλλά και διαχείρισης των επιπλοκών,είναι ιδιαίτερα
σημαντικές κατά την πρώιμη φάση, καθώς τότε είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η καθοδήγηση των
ασθενών όσον αφορά την ταχύτερη και ασφαλέστερη ανάρρωσή τους αλλά και την επιστροφή τους
στις καθημερινές δραστηριότητες [2,4]. Στόχος των
παρεμβάσεων αποκατάστασης είναι η επίτευξη και
η διατήρηση της μέγιστης σωματικής, κοινωνικής,
ψυχολογικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας
εντός των ορίων της νόσου και της θεραπείας της.
Εύλογα γίνεται κατανοητό ότι οι πολλαπλοί στόχοι
που αναφέρθηκαν και η ολιστική προσέγγιση των
ασθενών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μία διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης. Αναπόσπαστο
μέρος της ομάδας αποκατάστασης αποτελεί πάντα
η φυσικοθεραπεία η οποία συμβάλει σημαντικά στη

βελτίωση των συμπτωμάτων με μία πληθώρα θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Κύριος στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των τοπικών και των συστηματικών επιπλοκών της θεραπείας του καρκίνου του μαστού και η
αναφορά των κυριοτέρων φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση αυτών.

Επιπλοκές
Με τον όρο «επιπλοκές», χαρακτηρίζονται τα δυσμενή αποτελέσματα μιας ασθένειας, μιας κατάστασης υγείας ή μιας θεραπείας τα οποία επηρεάζουν
αρνητικά την πρόγνωση ή το αποτέλεσμα μιας ασθένειας/θεραπείας [5]. Η ανάπτυξή τους εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου
του βαθμού ευπάθειας/ευαισθησίας, ηλικίας, κατάστασης υγείας και κατάστασης του ανοσοποιητικού
συστήματος. Η γνώση των πιο συνηθισμένων και σοβαρών επιπλοκών μιας ασθένειας, διαδικασίας ή θεραπείας επιτρέπει την πρόληψη και την προετοιμασία
για θεραπεία πριν την εμφάνιση αυτών [5].
Ο πόνος, αποτελεί την συχνότερη επιπλοκή του
καρκίνου του μαστού και της θεραπείας του και μπορεί να είναι συνέπεια είτε της χειρουργικής επέμβασης είτε της ακτινοβολίας είτε των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν. Ο χρόνιος
πόνος μετά τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού
μπορεί να επηρεάσει 20-75% των γυναικών που
υποβλήθηκαν σε μια από τις προαναφερθείσες θεραπείες [6]. Γενικότερα οι επιπλοκές μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του καρκίνου του μαστού
θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις τοπικές και στις συστηματικές.

Τοπικές επιπλοκές
Πόνος μετά τη μαστεκτομή
Ο πόνος μετά τη μαστεκτομή ή αλλιώς το «σύνδρομο πόνου μετά τη μαστεκτομή» (Postmastectomy
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pain syndrome, PMPS) είναι ο χρόνιος νευροπαθητικός πόνος που μπορεί να εμφανιστεί ιδιαίτερα στις
χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν στο άνω και
έξω τεταρτημόριο του μαστού ή και της μασχαλιαίας
κοιλότητας [7]. Πιο συγκεκριμένα, ο πόνος εντοπίζεται συνήθως στο πρόσθιο/πλευρικό θωρακικό τοίχωμα, στη μασχάλη ή και στον άνω πέρας του βραχίονα
και παραμένει για περισσότερο από τρεις μήνες μετά
τη χειρουργική επέμβαση όταν έχουν εξαλειφθεί
όλες οι άλλες αιτίες πόνου [8,9].
Ο πόνος έχει χαρακτηριστικά νευροπαθητικού τύπου όπως κάψιμο, μυρμήγκιασμα και υπεραισθησία
[10]. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ένταση του πόνου
είναι αρκετά μεγάλη και δύναται να επηρεάσει τον
ύπνο, τη διάθεση, και την εκτέλεση καθημερινών
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
του σύστοιχου άνω άκρου, οδηγώντας στην εμφάνιση συμφυτικήςθυλακίτιδας του ώμου [11,12]. Η
φυσικοθεραπεία στη διαχείριση του πόνου διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και χρησιμοποιούνται
τεχνικές όπως ο βελονισμός και η μάλαξη ενώ έχουν
προταθεί και άλλες τεχνικές διαχείρισης όπως η θεραπεία αφής (HealingTouch), η ύπνωση και το τσικουνγκ [13].

Μυοσκελετικές
Οι μυοσκελετικές παθήσεις του άνω άκρου εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή μετά από τη χειρουργική επέμβαση.
Μεταξύ των συχνότερων μυοσκελετικών παθήσεων
περιλαμβάνονται η αυχενική ριζοπάθεια, οι παθήσεις του βραχιονίου πλέγματος, η τενοντίτιδα του
στροφικού πετάλου του ώμου, η συμφυτικήθυλακίτιδα και η έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα [14].
Οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις αποτελούν
μέρος της θεραπείας των ανωτέρω παθήσεων σε
συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή και περιλαμβάνουν τα φυσικά μέσα για την αντιμετώπιση του
πόνου, τις ασκήσεις εύρους κίνησης και ενδυνάμωσης, τη χρήση ναρθήκων και την τροποποίηση των
δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Σε όλες
τις περιπτώσεις, πριν την έναρξη των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων, είναι απαραίτητη η ιατρική
εκτίμηση της κλινικής εικόνας των ασθενών, προκειμένου να αποκλεισθεί πιθανή τοπική υποτροπή
του όγκου κυρίως σε περιπτώσεις προσβολής του
βραχιονίου πλέγματος [14].
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Διαταραχές της εμβιομηχανικής της άρθρωσης του
ώμου
Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στην εμφάνιση περιορισμών της
κινητικότητας της άρθρωσης του ώμου [15]. Η λειτουργία του άνω άκρου απαιτεί επαρκή κινητικότητα
του ώμου, συμπεριλαμβανομένης της ωμοπλάτης,
και αποτελεσματικό νευρομυϊκό συντονισμό. Μετά τη
μαστεκτομή, το 10-55% των γυναικών εμφανίζουν περιορισμένο εύρος κίνησης της γληνοβραχιονίου άρθρωσης ενώ το 22-38% αναφέρει πόνο στον ώμο και
το 42-56% δυσκολίες στην ανύψωση του άνω άκρου
[16]. Η ανάκτηση της λειτουργίας του ανώτερου σώματος μετά από χειρουργική επέμβαση καρκίνου του
μαστού φαίνεται να διαρκεί σημαντικά πολύ ενώ πολλές γυναίκες αναφέρουν δυσκολίες σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως η οδήγηση, ο ύπνος,
οι οικιακές εργασίες καθώς και μειωμένη ικανότητα
εξάσκησης του επαγγέλματός τους [17].
Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφόρων κλινικών μελετών υποστηρίζουν τη χρήση της θεραπευτικής άσκησης στην αποκατάσταση αυτών των ασθενών. Ένα
δομημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ασκήσεων αντοχής και διατάσεων φαίνεται να βελτιώνει το εύρος κίνησης της άρθρωσης στην κάμψη και στην απαγωγή
και τη δύναμη σε επίπεδο απαγωγής [18].

Οστικές μεταστάσεις
Ο καρκίνος του μαστού διαγιγνώσκεται κυρίως
στα αρχικά στάδια σε ποσοστό 90-95%, ωστόσο το
20-30% αυτών των ασθενών ενδέχεται να κάνει μετάσταση με τη συχνότερη περιοχή να είναι τα οστά
[19,20]. Το βραχιόνιο οστό είναι η συχνότερη θέση
εντόπισης της οστικής μετάστασης και μπορεί να
οδηγήσει σε παθολογικά κατάγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποφεύγεται η οποιαδήποτε φυσικοθεραπευτική παρέμβαση τοπικά έως και την αντιμετώπιση
του όγκου [14]. Η αντιμετώπιση της οστικής μετάστασης γίνεται με ακτινοβολία ή και χημειοθεραπεία
ενώ σε περιπτώσεις επαπειλούμενου κατάγματος η
αποκατάσταση είναι χειρουργική. Τα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οπιοειδή και άλλες
μορφές φαρμακευτικής αντιμετώπισης θεωρούνται
απαραίτητες σε αρκετές περιπτώσεις.
Οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις γίνονται σε
επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών και περιλαμβάνουν τη χρήση προστατευτικών ναρθήκων προκειμένου να περιοριστούν οι δραστηριότητες του άκρου και

Επιπλοκές της θεραπείας του καρκίνου του μαστού και φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις αποκατάστασης

κυρίως η άρση βάρους, ενώ άλλες παρεμβάσεις κυρίως στα πλαίσια της θεραπευτικής άσκησης, έχουν
ως στόχο την αποφυγή των επιπτώσεων του κλινοστατισμού, τη διατήρηση της λειτουργικότητας, της βάδισης και της αντοχής κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Λεμφοίδημα
Το λεμφοίδημα, αποτελεί μια κατάσταση εντοπισμένου οιδήματος που προκαλείται από ένα δυσλειτουργικό λεμφικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ως
τμήμα του ανοσοποιητικού και κυκλοφορεί το λεμφικό υγρό μέσω των λεμφαγγείων [21]. Αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή της θεραπείας του καρκίνου. Το
λεμφοίδημα κατηγοριοποιείται σε 4 στάδια [22] Στάδιο 0 (Υποκλινικό ή Λανθάνον): δεν υπάρχουν ορατές αλλαγές στο άκρο αλλά υπάρχει βλάβη στο λεμφικό σύστημα. Στάδιο 1 (Αναστρέψιμο στάδιο): οξύ
οίδημα αναστρέψιμο με την ανύψωση του άκρου.
Στάδιο 2 (Μη Αυτόνομα αναστρέψιμο στάδιο): ίνωση
της περιοχής και το οίδημα δεν υποχωρεί με την ανύψωση του άκρου. Στάδιο 3 - (Λεμφοστατική Ελεφαντίαση): μη αναστρέψιμο στάδιο με μεγάλη αύξηση
οιδήματος - χαρακτηριστικά του πολύ μεγάλα άκρα
και σκλήρυνση του δέρματος [22].
Η θεραπεία του λεμφοιδήματος δεν είναι πλήρης,
ωστόσο σειρά θεραπειών μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα. Οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επίδεση συμπίεσης, καλή φροντίδα του
δέρματος, άσκηση και χειροκίνητη λεμφική παροχέτευση (MLD), η οποία είναι γνωστή και ως «Συνδυασμένη Αποσυμφορητική Θεραπεία» [21]. Επιπλέον
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, έχει εγκριθεί και η
θεραπευτική χρήση του laser χαμηλής έντασης, καθώς πιστεύεται ότι διεγείρει τα μακροφάγα κύτταρα
και το ανοσοποιητικό σύστημα, καταστρέφοντας τον
ουλώδη ιστό, βελτιώνοντας έτσι τη λεμφική ροή [13].

Ουλές μετά τη μαστεκτομή
Η απόκτηση ουλών μετά τη μαστεκτομή, αν και
σωματική επιπλοκή, συνδέεται άμεσα με την ψυχολογία των ασθενών καθώς αλλάζει μέρος της εικόνας του σώματος. Το βίωμα αυτών των αλλαγών από
γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μαστού έχει εξεταστεί ευρέως από διάφορες
οπτικές γωνίες. Η αντίληψη των γυναικών για τις «ουλές», επεμβαίνει στην ικανοποίηση της εικόνας του
σώματός τους και εξασθενεί μετά από μια ορισμένη
περίοδο [23]. Η χειρουργική επέμβαση του μαστού

όχι μόνο προκαλεί ορατές αλλαγές, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει άλλες σωματικές αλλαγές όπως
πόνο και σωματικές διαταραχές [24-26].
Η φυσικοθεραπευτική διαχείριση περιλαμβάνει
χειροκίνητη τεχνική αποστράγγισης λεμφαδένων
(για την πρόληψη εμφάνισης λεμφοιδήματος), προοδευτική μάλαξη της ουλής μόνο μετά την επούλωσή
της προστατεύοντας την εμφάνιση υπερτροφίας και
ασκήσεις διατάσεων για την ανάκτηση του εύρους
κίνησης του ώμου [27].

Συστηματικές Επιπλοκές
Η χημειοθεραπεία, ως επιλογή αντικαρκινικής θεραπείας, είναι συνδεδεμένη με ένα πλήθος παρενεργειών (π.χ. οξεία τοξικότητα), οι οποίες όταν επιμένουν μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα
ζωής των γυναικών [28]. Οι συστηματικές επιπλοκές
εξαρτώνται από το θεραπευτικό σχήμα που ακολουθείται. Για παράδειγμα, η ενδοκρινική θεραπεία εμφανίζει προβλήματα λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που χορηγείται (5 χρόνια τουλάχιστον), η
θεραπεία με ανθρακυκλίνες, τραστουζουμάμπη και
η ακτινοθεραπεία στον αριστερό μαστό μπορεί να
βλάψει ζωτικά όργανα όπως η καρδιά [28].

Περιφερική νευροπάθεια οφειλόμενη στη
χημειοθεραπεία (Chemotherapy-induced peripheral
neuropathy, CIPN)
Η περιφερική νευροπάθεια μετά από τη χορήγηση χημειοθεραπείας αποτελεί συχνή ανεπιθύμητη
ενέργεια σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Κύριοι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνισή της
είναι το είδος, η δόση και η διάρκεια της αγωγής,
καθώς και η κατάσταση ικανότητας του ασθενή, η
ηλικία, οι υποκείμενες νευροπάθειες και η ύπαρξη
συνοσηρότητας. Η περιφερική πολυνευροπάθεια
εμφανίζεται κυρίως με διαταραχές στην αισθητικότητα, με τα άπω τμήματα των άκρων να προσβάλλονται
συμμετρικά με κατανομή τύπου “γαντιού-κάλτσας”.
Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει δυσαισθησία, αλλοδυνία, παραισθησίες καθώς και αισθητηριακές και
κινητικές διαταραχές. Μεταξύ των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων που ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της βασικό ρόλο έχουν τα παράγωγα πλατίνης,
η πακλιταξέλη, η βινκριστίνη και η μπορτεζομίμπη
(bortezomib) [29].
Στη θεραπευτική αντιμετώπιση της CIPN περιλαμβάνονται η φαρμακευτική θεραπεία με φάρμακα από
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τις κατηγορίες των αντιεπιληπτικών, των τρικυκλικών
αντικαταθλιπτικών (TCAs), των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψηςσεροτονίνης και νορεπινεφρίνης (SSRIs και SNRIs), των οπιοειδών αναλγητικών και των τοπικών αναισθητικών [30] αλλά και
μη φαρμακολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις
και τεχνικές. Οι μη φαρμακευτικές/μη παρεμβατικές τεχνικές συνήθως εφαρμόζονται επί αποτυχίας
των φαρμακευτικών μεθόδων ή σε συνδυασμό με
αυτές. Από αυτές ο βελονισμός και ο διαδερμικός
ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός (TENS), φαίνεται να
συμβάλουν στην αντιμετώπιση του νευροπαθητικού
πόνου επιφέροντας ευνοϊκά αποτελέσματα [31]. Επιπλέον στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες φυσικοθεραπευτικές τεχνικές με ικανοποιητικά
αποτελέσματα όπως η μάλαξη [32], οι τεχνικές νευρο-ανάπτυξης, η καρδιοαναπνευστική ενδυνάμωση,
όπως αναπνευστικές ασκήσεις και τροποποίηση του
τρόπου ζωής [33], η θεραπευτική άσκηση [34] και η
ηλεκτροθεραπεία [35,36]. Σε μία μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές μάλαξης, ηλεκτρική διέγερση,
θερμικά μέσα, τεχνικές κινητοποίηση μαλακών μορίων και αλλαγές του τρόπου ζωής, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε η επίδραση της μεθόδου Bobath,
των ασκήσεων που σχετίζονταν με την αναπνοή, τη
σταθερότητα, την ευελιξία, τη διάταση, την ενδυνάμωση καθώς και αερόβιες ασκήσεις αντοχής [37].
Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ενθαρρυντικά
καθώς παρατηρήθηκε βελτίωση της μυϊκής ισχύος,
του συντονισμού των κινήσεων, της ιδιοδεκτικότητας
και της αντοχής.

Αλλαγές στη στάση του σώματος
Η μαστεκτομή μπορεί να οδηγήσει σε ορθοστατικές αλλαγές, ιδιαίτερα στον κορμό και το άνω άκρο
στην πλευρά της χειρουργικής επέμβασης, λόγω
της σημαντικής ασυμμετρίας των μαλακών ιστών
και της αλλαγής της κατανομής της μάζας στο θωρακικό τοίχωμα, σε συνδυασμό με τις επιπλοκές της
θεραπείας, όπως του πόνου και της ίνωσης [38]. Το
μηχανικό στρες που προκαλείται από αλλαγές στη
στάση του σώματος μπορεί να έχει κλινικές και λειτουργικές επιπτώσεις στους συνδετικούς, μυϊκούς
και αρθρικούς ιστούς, μεταβάλλοντας την κατανομή
του φορτίου και της πίεσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκπτωση της μυϊκής ισχύος και εκφύλιση των
αρθρώσεων [39].
Έχει παρατηρηθεί, μέσω ακτινογραφικών εικό92 Οστούν

νων, πως η μονομερής μαστεκτομή οδηγεί σε αλλαγή της συμμετρίας της θωρακικής κοιλότητας με επιπτώσεις στον μηχανισμό κατανομής του βάρους της
σπονδυλικής στήλης. Η άμεση ανακατασκευή του
μαστού δείχνει μικρές αλλαγές στη μετεγχειρητική
σπονδυλική ευθυγράμμιση και τη γωνία Cobb [40].
Επιπλέον, η απουσία του μαστού μπορεί να οδηγήσει
σε αλλαγές ακόμα και στα κάτω άκρα. Σε μία μελέτη αξιολόγησηςτων φορτίσεων του πέλματος με τη
χρήση πελματογράφου, παρατηρήθηκαν διαφορές
στο σύστοιχο με τη μαστεκτομή άκρο γεγονός που
αποδόθηκε σε ασυμμετρία στη μεταφορά βάρους
ως μακροπρόθεσμη συνέπεια της μαστεκτομής [41].
Η αξιολόγηση των ορθοστατικών αλλαγών στον
κορμό και το άνω άκρο είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς βοηθά στην κατανόηση πιθανών λειτουργικών
αλλαγών και στη συνέχεια στο σχεδιασμό μιας παρέμβασης για την πρόληψη ή/και την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών που επηρεάζουν τους επιζώντες
από καρκίνο του μαστού. Ο ορθοστατικός έλεγχος
επιτυγχάνεται με 2 τρόπους. Ο πρώτος αφορά τη
στάση του σώματος, δηλαδή την ικανότητα της διατήρησης του σώματος σε ισορροπία και ο δεύτερος,
ο «ορθοστατικός προσανατολισμός», αφορά την ικανότητα διατήρησης της κατάλληλης σχέσης μεταξύ
των τμημάτων του σώματος και μεταξύ του σώματος
και του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση μιας εργασίας με σταθερότητα και προσανατολισμό [42].
Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι καίριος σε
όλα τα στάδια της θεραπείας και περιλαμβάνει τη
σωματική δραστηριότητα για μείωση του πόνου και
του περιορισμού των κινήσεων [43]. Επιπλέον, μέσω
της σωματικής άσκησης επιτυγχάνεται η επανεκπαίδευση στην όρθια θέση, βελτιώνοντας τη συμμετρία
του κορμού, καθώς και τις θέσεις των ώμων και της
ωμοπλάτης. Οι ασκήσεις διατάσεων και ενδυνάμωσης που σχετίζονται με την ισχαιμική συμπίεση των
σημείων ενεργοποίησης, ευνοούν τη στάση του
σώματος, την ανακούφιση από τον πόνο και τη λειτουργική αυτονομία [43]. Συγκριτικά με τη συμβατική
εκπαίδευση σε θεραπευτικές ασκήσεις, η μέθοδος
Pilates προσφέρει τη δυνατότητα μείωσης των βιομηχανικών δυσλειτουργιών που μπορεί να προκύψουν
ως αποτέλεσμα της θεραπείας του καρκίνου και βελτίωση της κιναισθησίας [44] και της ευθυγράμμισης
του σώματος σε όρθια θέση, ενώ φαίνεται να είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος στη βελτίωση των
συμπτωμάτων πόνου αλλά και της λειτουργίας των
άνω άκρων [45].
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Γονιμότητα και πρόωρη εμμηνόπαυση
Είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι η διάγνωση και
η θεραπεία του καρκίνου του μαστού μπορεί να έχει
σοβαρό αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής ενός ασθενούς (QOL). Πιο
συγκεκριμένα, οι ανησυχίες σχετικά με τη γονιμότητα και την πρόωρη εμμηνόπαυση μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των νεαρών
γυναικών [46]. Η αμηνόρροια αποτελεί μια κοινή συνέπεια της συστηματικής θεραπείας για τον καρκίνο
του μαστού μεταξύ των νεαρών γυναικών με την συντριπτική πλειονότητα να διαγιγνώσκονται προεμμηνοπαυσιακές. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι προσωρινή, ενώ σε άλλες μόνιμη και προειδοποιεί για την
έναρξη της πρώιμης εμμηνόπαυσης. Οι περισσότερες γυναίκες που παραμένουν αμηνορροιακές για
τουλάχιστον ένα χρόνο δεν θα ξαναρχίσουν την εμμηνόρροια και θα θεωρηθούν ότι έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση. Η πρόωρη εμμηνόπαυση που προκύπτει
από τη χημειοθεραπεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
τόσο από την ηλικία όσο και από τον τύπο θεραπείας
[47,48]. Ανεξάρτητα από τον λόγο, αυτές οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν τις φυσιολογικές αλλαγές που συχνά
συνοδεύουν την εμμηνόπαυση, καθώς και τη συναισθηματική πραγματικότητα του να γίνουν πρόωρα
δυνητικά μη αναπαραγωγικές. Ενώ αυτές οι εμπειρίες μπορεί να είναι «φυσιολογικές» για τις γυναίκες
που είναι 50 ετών, για τις γυναίκες στα 20, 30 και στις
αρχές της δεκαετίας των 40 ετών, αυτές οι αλλαγές
μπορεί να είναι εξαιρετικά ενοχλητικές και έχουν τη
δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα
ζωής [49]. Οι γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο μειωμένης οστικής
πυκνότητας μετά από ανοσοενισχυτική χημειοθεραπεία σε σύγκριση με τις γυναίκες που παραμένουν
προεμμηνοπαυσιακές [50]. Η απώλεια της οστικής
πυκνότητας μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπενία και
οστεοπόρωση εάν δεν αντιμετωπιστεί, θέτοντας τις
γυναίκες σε αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα σε νεαρή ηλικία.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η κύρια φυσικοθεραπευτική τεχνική που χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση των διαταραχών της γονιμότητας και
της πρόωρης εμμηνόπαυσης είναι η σωματική άσκηση. Μεγαλύτερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας μετά τον καρκίνο του μαστού έχουν συσχετιστεί
με βελτιωμένα αποτελέσματα επιβίωσης [51-53]. Η
άσκηση έχει επίσης συσχετιστεί με καλύτερα αποτε-

λέσματα ποιότητας ζωής σε επιζώντες από καρκίνο
του μαστού όλων των ηλικιών, με τα αποτελέσματα
να φαίνονται στη βελτίωση των συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης και κόπωσης [54] καθώς και στην
ευεργετική επίδραση της υγείας των οστών. Υπήρξαν
πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα από παρεμβάσεις
γιόγκα, με αναφερόμενες βελτιώσεις στην κόπωση,
τα καταθλιπτικά συμπτώματα και τα αγγειοκινητικά
συμπτώματα μετά την περίοδο παρέμβασης [55,56]
ωστόσο πολλές από αυτές τις μελέτες είναι μικρές
και απαιτούνται δεδομένα παρακολούθησης για το
κατά πόσον το αρχικό όφελος μπορεί να διατηρηθεί
μακροπρόθεσμα.

Καρδιαγγειακή νόσος
Είναι γνωστό ότι η θεραπεία του καρκίνου μπορεί
να επηρεάσει την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος ενώ η προηγούμενη καρδιαγγειακή υγεία μπορεί να επηρεάσει την επιλογή θεραπείας του καρκίνου [57]. Για την πρόκληση καρδιοτοξικότητας έχουν
ενοχοποιηθεί κυρίως οι ανθρακυκλίνες (δοξορουβικίνη και επιρουβικίνη). Οι τρέχουσες στρατηγικές για
τον μετριασμό της καρδιοτοξικότητας που σχετίζονται με τη θεραπεία των αντικαρκινικών φαρμάκων
περιλαμβάνουν στρατηγικές εκπαίδευσης των ασθενών, εφαρμογή προγραμμάτων αερόβιας άσκησης
και άλλες μορφές σωματικής δραστηριότητας ως
μέρος της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων [58]. Για τους
επιζώντες από καρκίνο του μαστού, η άσκηση είναι
ασφαλής και αποτελεσματική στη βελτίωση της καρδιακής αναπνευστικής ικανότητας, της δύναμης, της
σύνθεσης του σώματος, της κόπωσης, του άγχους,
της κατάθλιψης και της ποιότητας ζωής και συνιστάται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη θεραπεία
[59]. Οι καταλληλότερες ασκήσεις περιλαμβάνουν
την αερόβια άσκηση (π.χ. περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση κ.ά. στις οποίες χρησιμοποιούνται
μεγάλες ομάδες μυών για παρατεταμένες χρονικές
περιόδους), όπως και συνδυασμό αερόβιας - άσκησης με αντιστάσεις, καθώς βελτιώνουν την αερόβια
ικανότητα, την αντοχή, την μυϊκή δύναμη και την καρδιοπνευμονική λειτουργία.

Ναυτία
Η ναυτία και ο έμετος στο παρελθόν ήταν συχνές
επιπλοκές μετά τη χημειοθεραπεία⋅ σήμερα χάρη
στα φάρμακα νέας γενιάς για τον καρκίνο αλλά και
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τα φάρμακα για τη θεραπεία αυτών των παρενεργειών ή την πρόληψή τους είναι λιγότερο συχνές [60]. Η
διαχείρισή τους μέσω της φυσικοθεραπείας επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση ασκήσεων ισορροπίας,
οι οποίες βοηθούν στη βάδιση, στην κάμψη και στην
όρθια στάση. Άλλες θεραπείες περιλαμβάνουν το
βελονισμό, την αρωματοθεραπεία, την ύπνωση και
τη μουσικοθεραπεία [61].

από τη θεραπεία υποδεικνύοντας το πρόβλημα ως
χρόνιο [71]. Η διαχείριση του φόβου της επανεμφάνισης/υποτροπής μπορεί να επιτευχθεί με διεπιστημονική συνεργασία με ψυχολόγους, αλλά και μέσα
από ομαδικά προγράμματα φυσικοθεραπείας που
έχουν ως στόχο την αύξηση του επιπέδου ευεξίας
του ατόμου [72].

Διαταραχές ύπνου
Κατάθλιψη
Πλήθος μελετών υποστηρίζει την αύξηση του επιπολασμού της κατάθλιψης σε ασθενείς με καρκίνο
του μαστού σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό
[62] με τα ποσοστά να κυμαίνονται έως και 55% [63].
Σύμφωνα με τη μελέτη των που εξέτασε 3.353 ασθενείς με καρκίνο του μαστού στη Δανία το 2008, ο
επιπολασμός της μείζονος κατάθλιψης ήταν 14% σε
σύγκριση με περίπου 5% στον γενικό πληθυσμό [64].
Ο κίνδυνος εμφάνισης μείζονος κατάθλιψης έπειτα
από διάγνωση καρκίνου του μαστού ήταν εμφανώς
αυξημένος στις νεότερες ασθενείς, στα άτομα με
ιστορικό προηγούμενων ψυχιατρικών ασθενειών, και
των ατόμων χαμηλού εισοδήματος. Η ίδια μελέτη σημείωσε πως από το προαναφερθέν ποσοστό μόνο το
ήμισυ των ασθενών έλαβαν κάποιο είδος αντικαταθλιπτικής αγωγής [64].
Η σωματική δραστηριότητα αναγνωρίζεται όλο και
περισσότερο ως μια αποτελεσματική μέθοδος μείωσης της συναισθηματικής δυσφορίας και βελτίωσης
της ποιότητας ζωής των ασθενών που επέζησαν από
καρκίνο. Διάφορες τεχνικές έχουν αναδείξει τα οφέλη των ασκήσεων γιόγκα [65-67] της σωματικής δραστηριότητας [68] της μυϊκής χαλάρωσης [69] και της
μικτής άσκησης, αερόβιας και μυϊκής ενδυνάμωσης
[70] για τη βελτίωση των ψυχικών και σωματικών καταστάσεων σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Φόβος επανεμφάνισης / υποτροπής
Η ίδια η διάγνωση του καρκίνου όπως και η θεραπεία του, αλλάζει τη στάση και τη συμπεριφορά
πολλών ασθενών σχετικά με τη ζωή δημιουργώντας
νέους φόβους, με τον μεγαλύτερο από αυτούς να
αποτελεί ο φόβος της υποτροπής. Μια γερμανική μελέτη, έδειξε πως το 1/4 των γυναικών είχε μέτρια έως
υψηλά επίπεδα φόβου επανεμφάνισης υποτροπής.
Στις νεότερες γυναίκες και στις γυναίκες με παιδιά
ο φόβος ήταν εντονότερος, ενώ δεν υπήρξε συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό του φόβου και του χρόνου
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Η διάγνωση καρκίνου μπορεί να οδηγήσει στην
ανάπτυξη διαταραχών του ύπνου [73]. Οι διαταραχές φαίνεται να είναι συχνότερες σε γυναίκες με
καταθλιπτικά συμπτώματα και παρενέργειες από
την ενδοκρινική θεραπεία [74]. Μελέτη που εξέτασε
τα ερωτηματολόγια 2.600 γυναικών με καρκίνο του
μαστού έδειξε ότι το 39% αυτών βίωσαν διαταραχή
ύπνου όπως π.χ. αϋπνία. Εάν η αϋπνία διαρκέσει περισσότερο, μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και μείωση της γνωστικής
ικανότητας του ασθενούς [75].
Στη μείωση των διαταραχών ύπνου φαίνεται να
συμβάλλει η σωματική άσκηση και πιο συγκεκριμένα
η αερόβια άσκηση [76,77] διάφορες τεχνικές μάλαξης προωθώντας τη χαλάρωση [78] τεχνικές χαλάρωσης (π.χ. προοδευτική χαλάρωση των μυών, βιοανάδραση και ασκήσεις βαθιάς αναπνοής) οι οποίες
εστιάζουν στη σύσφιξη και τη χαλάρωση διαδοχικών
μυϊκών ομάδων απομακρύνοντας το άγχος και το
στρες τόσο ψυχικά όσο και σωματικά επιτυγχάνοντας συνολικά στην αντιμετώπιση των διαταραχών
ύπνου [13].

Γνωσιακές διαταραχές
Οι γνωσιακές διαταραχές παρατηρούνται συχνά
μεταξύ των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ειδικότερα δε με τη χημειοθεραπεία [79]. Κυρίως
φαίνεται να επηρεάζεται η βραχυπρόθεσμη μνήμη
και η ικανότητα συγκέντρωσης. Παρόλο που η αρχική υποψία της πρόκλησης γνωστικής εξασθένησης
σχετίζονταν με τη χημειοθεραπεία, πιο πρόσφατες
μελέτες αποδίδουν κάποιο βαθμό γνωστικής εξασθένησης και στις ενδοκρινικές θεραπείες. Η μελέτη
αυτού του θέματος δεν είναι εύκολη, καθώς η ίδια
η διάγνωση του καρκίνου μπορεί να επηρεάσει τις
γνωσιακές λειτουργίες, ακόμη και πριν την έναρξη
της θεραπείας [80,81].
Σχετικά με τις παρεμβάσεις, μια πολλά υποσχόμενη μη φαρμακολογική παρέμβαση για την αντιμετώ-
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πιση των γνωσιακών διαταραχών αποτελεί η σωματική άσκηση. Δύο πιλοτικές μελέτες [82,83] μελέτησαν
την επίδραση της άσκησης στη γνωσιακή λειτουργία
των ασθενών με καρκίνο του μαστού μετά την αρχική θεραπεία. Οι προαναφερθείσες μελέτες παρόλο
που διέφεραν τόσο στη διάρκεια της άσκησης όσο
στην ένταση και στην επιλογή της, είχαν και οι δύο
θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές μελέτες για να αποδειχθούν τα πιθανά οφέλη της σωματικής άσκησης σε ασθενείς με
καρκίνο και γνωσιακές διαταραχές [84].

Κόπωση
Το «National Comprehensive Cancer Network»
ορίζει τη σχετιζόμενη με τον καρκίνο κόπωση ως
«μια ενοχλητική, επίμονη, υποκειμενική αίσθηση σωματικής, συναισθηματικής ή/και γνωστικής κόπωσης
ή εξάντλησης, που δεν είναι ανάλογη με την πρόσφατη δραστηριότητα και τη συνήθη λειτουργικότητα
του ατόμου» [85]. Ομοίως με τη γνωστική λειτουργία,
ούτε η κόπωση μπορεί να μελετηθεί εύκολα, καθώς
ο βασικός επιπολασμός στο γενικό πληθυσμό διαφέρει με την ηλικία και τη συνοσηρότητα. Τα διαφορετικά εργαλεία μελέτης και αξιολόγησης που έχουν
χρησιμοποιηθεί καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση μεταξύ των μελετών. Παρά τη βελτίωση της κόπωσης
με την πάροδο του χρόνου, μικρές μελέτες δείχνουν
πως αποτελεί σημαντικό πρόβλημα μεταξύ 20-30%
των ασθενών δύο χρόνια μετά τη θεραπεία [86].
Οι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις που αναφέρονται συχνότερα στη βιβλιογραφία σχετικά με την
κόπωση που εμφανίζεται ως απόρροια της θεραπείας
του καρκίνου αφορούν στο μεγαλύτερο βαθμό είδη
σωματικής άσκησης όπως: γιόγκα, αεροβικές ασκήσεις, ασκήσεις με αντιστάσεις και βελονισμό [87-92].
Ενώ η επίδραση της σωματικής άσκησης φαίνεται να
ανακουφίζει την κόπωση, πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες και μεγαλύτερες κλινικές μελέτες γιατί τα
αποτελέσματα είναι ασαφή και αντικρουόμενα για την
διεξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων [93]. Ολοκληρώνοντας, στην πρόσφατη μελέτη των Elham, S. και
συν αναφέρονται ως νέα μέθοδος αντιμετώπισης, τα
«προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας» (μέσω των
οποίων γίνεται προσπάθεια μείωσης/αποφυγής επιπλέον δρομολογίων στην καθημερινότητα του ατόμου
προκειμένου να μειωθεί η «σπατάλη ενέργειας») ενώ
συνίσταται και η διεπιστημονική συνεργασία με εργοθεραπευτές και ψυχολόγους [94].

Σεξουαλική δυσλειτουργία
Μια ανασκόπηση σχετικά με τα σεξουαλικά προβλήματα έδειξε ότι περίπου το 20-30% των ασθενών
αντιμετώπισαν σεξουαλικά προβλήματα μετά από θεραπεία για καρκίνο του μαστού [95]. Γυναίκες που
υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία, γυναίκες μετά το
πέρας της εμμηνόπαυσης και αυτών που είχαν βιώσει σεξουαλικά προβλήματα στη σχέση τους πριν
από τη διάγνωση του καρκίνου είχαν μεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης σεξουαλικών προβλημάτων [96].
Η κύρια αντιμετώπιση των σεξουαλικών προβλημάτων γίνεται με φαρμακευτική θεραπεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη των Boswell E. και συν
υποστηρίζεται πως οι ασκήσεις πυελικού εδάφους
μπορεί να είναι αποτελεσματικές. Η σωματική άσκηση πρέπει να είναι εξατομικευμένη και οι ασθενείς
σωματικά ενεργοί τουλάχιστον για 2,5 έως 3 ώρες
την εβδομάδα [97]. Σε άλλες μελέτες όμως δεν υποστηρίζεται ουσιαστική βελτίωση με την άσκηση, αλλά
συσχετίστηκε με μικρή βελτίωση στην αυτοαντίληψη
της εμφάνισης και της σεξουαλικότητας [98,99].

Συμπέρασμα
Η αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του μαστού στον γυναικείο πληθυσμό, έχει οδηγήσει στην
ανάπτυξη νεότερων και επιθετικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων, που έχουν αυξήσει σημαντικά το
προσδόκιμο επιβίωσης. Ωστόσο, συχνάη θεραπεία
του καρκίνου του μαστού προκαλεί πληθώρα τοπικών και συστηματικών επιπλοκών οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργικότητα και ευρύτερα την ποιότητα
ζωής των ασθενών. Η αποκατάσταση των επιπλοκών
των ασθενών με καρκίνο του μαστού είναι μία πολυδιάστατη διαδικασία που απαιτεί ολιστική και κατ΄
επέκταση διεπιστημονική προσέγγιση λόγω της πληθώρας των τοπικών και συστηματικών επιπλοκών
που μπορεί να προκαλέσει η θεραπεία του. Η φυσικοθεραπεία, ως αναπόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκατάστασης αυτών των
ασθενών, συμβάλει σημαντικά και αποτελεσματικά
τόσο σε επίπεδο πρόληψης αλλά και διαχείρισης των
επιπλοκών. Ωστόσο απαιτείται περισσότερη έρευνα
τόσο για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας
αρκετών φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων όσο
και για τη δημιουργία πρωτοκόλλων αποκατάστασης
ασθενών με καρκίνο του μαστού.
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Άνδρας 55 ετών με επώδυνη διόγκωση της τελικής
φάλαγγας του μέσου δακτύλου
Α. ΜΠΈΚΟΣ1, Α. ΜΠΑΒΈΛΟΥ2, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΈΝΗΣ1
1
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2
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What is the diagnosis and treatment?

A 55 years-old man with painful swelling of the distal phalanx of the
middle finger
A. BEKOS1, C. BAVELOU2, A.F. MAVROGENIS1
1
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece
2
Department of Orthopaedics, University of Patras, Patras, Greece

Εικ. 1. Προσθοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία του αριστερού χεριού οι οποίες απεικονίζουν οστεόλυση της τελικής φάλαγγας του μέσου
δακτύλου και οίδημα των μαλακών μορίων.

Ασθενής άνδρας 55 ετών προσήλθε με έντονο
πόνο και οίδημα στην τελική φάλαγγα του μέσου
δακτύλου από 3μήνου. Η απλή ακτινογραφία έδειξε
οστεόλυση της τελικής φάλαγγας (Εικόνα 1). Η αρ102 Οστούν

χική αντιμετώπιση με αντιφλεγμονώδη και αντιβιοτικά δεν απέδωσε. Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε
ευμεγέθεις μεσοθωρακικούς λεμφαδένες και έναν
πνευμονικό όζο (Εικόνα 2). Με την υποψία καρκίνου

Άνδρας 55 ετών με επώδυνη διόγκωση της τελικής φάλαγγας του μέσου δακτύλου

Εικ. 2. Ακτινογραφία του θώρακα απεικονίζει διευρυμένους λεμφαδένες και παρουσία πνευμονικού όζου.

Εικ. 3. Αξονική τομογραφία θώρακα δείχνει ευμεγέθη πνευμονικό όζο, πιθανά πρωτοπαθή καρκίνο πνεύμονα.

πνεύμονα, έγινε αξονική τομογραφία (Εικόνα 3) και
καθοδηγούμενη βιοψία της πνευμονικής βλάβης
η οποία έδειξε καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων. Ο
ασθενής υποβλήθηκε σε σπινθηρογράφημα των
οστών (Εικόνα 4) για σταδιοποίηση, το οποίο δεν
έδειξε οστικές εντοπίσεις, αλλά εσφαλμένα δεν είχαν απεικονισθεί τα άνω άκρα. Το PET-CT έδειξε
γενικευμένη νόσο με πολλαπλές μεταστάσεις. Ο
ασθενής ξεκίνησε χημειοθεραπεία αλλά απεβίωσε 4
εβδομάδες αργότερα.

Συζήτηση
Οι ακρομεταστάσεις είναι μεταστάσεις περιφερικά
της άρθρωσης του αγκώνα και του γόνατος. Παρότι σπάνιες, οι ακρομεταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν σε ασθενείς κάθε ηλικίας, με τους άνδρες
να προσβάλλονται δυο φορές περισσότερο από τις
γυναίκες [1,2]. Ο ποιο συχνός πρωτοπαθής καρκίνος που δίνει ακρομεταστάσεις είναι του πνεύμονα
(50%), ακολουθούμενος από το παχύ έντερο, το
μαστό και τους καρκίνους του ουροποιητικού [3-5].
Σπάνια, μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση της νόσου, ενώ μπορεί να μιμηθεί άλλες κλινικές οντότητες
όπως η λοίμωξη και η αρθρίτιδα [6,7]. Η παρουσία
ακρομεταστάσεων υποδηλώνει κακή πρόγνωση, καθώς εμφανίζονται συνήθως σε ασθενείς με γενικευμένη νόσο.
Η τρέχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι τα καρκινικά κύτταρα εξορμούν στα οστά των χεριών μέσω

Εικ. 4. Ολόσωμο σπινθηρογράφημα των οστών δεν απεικονίζει
τοπικά αυξημένη καθήλωση ραδιοϊσοτόπου, αλλά δεν απεικονίζονται τα χέρια.
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της κυκλοφορίας και όχι των λεμφαγγείων [8,9]. Σύνηθες είναι να υπάρχει ιστορικό κάκωσης στην πάσχουσα πλευρά. Αυτό εξηγείται διότι το κυρίαρχο
χέρι έχει μεγαλύτερη παροχή αίματος, καθώς χρησιμοποιείται πιο συχνά. Επομένως, επειδή χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι και πιο πιθανό να υποστεί κάκωση και λόγω αυξημένης αιμάτωσης να εκδηλώσει
ακρομετάσταση [3].
Η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική, αλλά τα
συμπτώματα εμφανίζονται αργά στην πορεία της νόσου, γεγονός που δυσκολεύει την πρώιμη διάγνωση.
Τα σημαντικότερα από αυτά είναι ο βύθιος, εν τω βάθει σωματικός πόνος, η ψηλαφητή μάζα, η μηχανική
δυσλειτουργία του άκρου, αλλά και συστηματικά συμπτώματα όπως κόπωση, απώλεια βάρους και απώλεια όρεξης [8]. Η διαφορική διάγνωση πρέπει να περιλαμβάνει οστεομυελίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα,
τενοσινοβίτιδα και ουρική αρθρίτιδα.
Η ακτινολογική και σπινθηρογραφική εικόνα εξαρτάται από τον τύπο του πρωτοπαθούς όγκου. Οι ακτινογραφίες συνήθως απεικονίζουν μια καταστροφική
βλάβη, η οποία στην περίπτωση του καρκίνου του
πνεύμονα και των νεφρών έχει οστεολυτικό χαρα-

κτήρα. Αντιθέτως, οι μεταστάσεις καρκίνου του μαστού είναι συχνά σκληρυντικές, λυτικές ή μικτές, και
συχνά πολλαπλές [10].
Η πλήρης σταδιοποίηση είναι απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένων των απλών ακτινογραφιών της περιοχής της βλάβης, της αξονικής τομογραφίας του
θώρακα και της κοιλίας και του σπινθηρογραφήματος οστών. Η έγκαιρη διάγνωση του πρωτοπαθούς
καρκίνου και η έκταση της εξάπλωσης του είναι
σημαντικές για την επιλογή θεραπείας αλλά και την
πρόγνωση της νόσου. Λόγω της δυσοίωνης πρόγνωσης, η θεραπεία έχει κυρίως στόχο στην ανακούφιση του πόνου και την επαρκή εκτομή του όγκου για
την διατήρηση της λειτουργικότητας του άκρου. Οι
ακρομεταστάσεις μπορεί μερικές φορές να είναι
τόσο μεγάλες κατά τη διάγνωση ώστε να απαιτείται
ακρωτηριασμός με σημαντική λειτουργική αναπηρία,
ή να είναι μονήρεις οπότε αφαιρώντας τις βλάβες
αφαιρείται η μεταστατική νόσος. Εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με προχωρημένη
νόσο από επιθετικό πρωτοπαθή καρκίνο είναι η ακτινοθεραπεία, η απόξεση ή η μερική εκτομή με επικουρική ακτινοθεραπεία [4,11].

Correspondence
Achilles Bekos
E-mail: abekos@gmail.com

Βιβλιογραφία
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Kerin R (1983). Metastatic tumors of the hand. J
Bone Joint Surg Am 65:1331-1335.
Handley WS (1906). Cancer of the breast and its
operative treatment. John Murray, London.
Flynn CJ, Danjoux C, Wong J, Christakis M,
Rubenstein J, Yee A, Yip D, Chow E (2008).
Two cases of acrometastasis to the hands and
review of the literature. Curr Oncol 15(5):51-58.
Healey JH, Turnbull AD, Miedema B, Lane JM
(1986). Acrometastases. A study of twenty-nine
patients with osseous involvement of the hands
and feet. J Bone Joint Surg Am 68:743-746.
Osterhouse MD, Guebert GM (2004). Bilateral
acrometastasis secondary to breast cancer. J
Manip Physiol Ther 27(4):275-279.
Khokhar N, Lee JD (1983). Phalangeal
metastasis: first clinical sign of bronchogenic
carcinoma. South Med J 76(7):927.

104 Οστούν

Αλληλογραφία
Αχιλλέας Μπέκος
E-mail: abekos@gmail.com

7.

Baran R, Guillot P, Tosti A (1998). Metastasis
from carcinoma of the bronchus to the distal
aspect of two digits. Br J Dermatol 138(4):708.
8. Long LS, Brickner L, Helfend L, Wong T,
Kubota D (2010). Lung cancer presenting as
acrometastasis to the finger: a case report.
Case Rep Med 2010: 234289.
9. Tolo ET, Cooney WP, Wenger DE (2002).
Renal cell carcinoma with metastases to the
triquetrum: case report. J Hand Surg Am
27:876-881.
10. Libson E, Bloom RA, Husband JE, Stoker DJ
(1987). Metastatic tumours of bones of the hand
and foot. A comparative review and report of 43
additional cases. Skeletal Radiol 16:387-392.
11. Yaparpalvi R, Mahadevia PS, Gorla GR, Beitler
JJ (2003). Radiation therapy for the salvage
of unresectable subungual squamous cell
carcinoma. Dermatol Surg 29:294-296.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς
To περιοδικό «ΟΣΤΟΥΝ», επιστημονικό όργανο της Ελληνικής
Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (EEMMO) έχει σκοπό
την ενημέρωση και επιμόρφωση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων
στον τομέα της φυσιολογίας και παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Για
το σκοπό αυτό, το περιοδικό δημοσιεύει:
Άρθρα του Εκδότη: Γράφονται από το Διευθυντή Σύνταξης του
περιοδικού ή από άλλο πρόσωπο μετά από σχετική ανάθεση από το
Διευθυντή Σύνταξης, ή τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΜΜΟ. Δεν πρέπει
να υπερβαίνουν τις δύο σελίδες.
Γράμματα προς τον Εκδότη: Σε αυτά περιλαμβάνονται κρίσεις
για δημοσιευμένα άρθρα (στο περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ ή ακόμα και σε
άλλα επιστημονικά περιοδικά), παρατηρήσεις για ανεπιθύμητες
ενέργειες φαρμάκων, κρίσεις για το περιοδικό, κτλ. Η έκτασή τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1000 λέξεις. Ο αριθμός των βιβλιογραφικών παραπομπών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8.
Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων
με έμφαση στις σύγχρονες απόψεις. Γράφονται κατά προτίμηση
από έναν/μια έως τέσσερις συγγραφείς, ειδικά όταν το θέμα απαιτεί συγγραφείς διαφόρων ειδικοτήτων. Η έκταση του άρθρου πρέπει
να είναι 15-20 σελίδες και να περιλαμβάνουν τη σύγχρονη σχετική
βιβλιογραφία.
Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστηριακό ενδιαφέρον. Το κείμενο περιλαμβάνει βραχεία εισαγωγή, όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, περιγραφή του
υλικού και της μεθοδολογίας, ανάλυση των αποτελεσμάτων και συζήτηση στην οποία περιλαμβάνονται και τα τελικά συμπεράσματα. Η
περίληψη πρέπει να είναι αυτοτελής και να περιέχει το σκοπό της
εργασίας, τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, τα κύρια
ευρήματα και τα σημαντικότερα συμπεράσματα. Η έκταση του άρθρου
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 σελίδες.
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σε αυτές παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες, διδακτικές ή σπάνιες περιπτώσεις με κλινικές εκδηλώσεις που περιγράφονται για πρώτη φορά, περιπτώσεις με ιδιαίτερη
επιστημονική αξία, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν νέες διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι, ή διατυπώνονται
νέες απόψεις για την παθογένειά τους. Πρέπει να έχουν έκταση έως
5 σελίδες και να περιλαμβάνουν σύντομη εισαγωγή, περιγραφή της
περίπτωσης με αντίστοιχη εικονογραφία ή πίνακες, συζήτηση και περιορισμένη βιβλιογραφία (10-15 βιβλιογραφικές αναφορές) ανάλογα με τη σημασία και μοναδικότητα του θέματος.
Κουΐζ: Σε αυτά παρουσιάζεται μία ενδιαφέρουσα περίπτωση (μία
απεικονιστική εξέταση, μία εργαστηριακή μέτρηση, ή άλλη διαγνωστική εξέταση) με σύντομο ιστορικό του ασθενούς και ζητείται η διαγνωστική σκέψη του αναγνώστη. Η απάντηση στο διαγνωστικό πρόβλημα δίνεται στο τέλος του τεύχους μαζί με σύντομη ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας με κατάλληλες βιβλιογραφικές αναφορές. Έχουν
βραχεία έκταση και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι
Τηλ./FAX: 210-6128606
E-mail: eemmo@otenet.gr

Ξένες δημοσιεύσεις: Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα
κατόπιν συνεννόησης με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται ή
δημοσιεύονται στη γλώσσα του συγγραφέα με ευθύνη της συντακτικής επιτροπής.
Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων
σε συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για σύντομα άρθρα (4-5 σελίδες)
που παρουσιάζουν τις τελευταίες απόψεις σε συγκεκριμένο θέμα.
Ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις: Κατόπιν πρόσκλησης ανατίθεται
σε μέλος της ΕΕΜΜΟ να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σημαντικών
ερευνών τα οποία έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί σε άλλα επιστημονικά περιοδικά ή έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια.
Περιλήψεις, ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, προγράμματα συνεδρίων, σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζιών και συμποσίων.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της
ΕΕΜΜΟ (eemmo@otenet.gr) και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του
ΟΣΤΟΥΝ (ostoun@eemmo.gr), ως συνημμένα αρχεία (κείμενο, πίνακες, εικόνες).
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η γραμματοσειρά του άρθρου πρέπει να είναι Times New Roman,
το μέγεθος της γραμματοσειράς δώδεκα (12) και το διάστιχο 1,5.
Η αρίθμηση των σελίδων ξεκινά από την πρώτη σελίδα. Ο αριθμός
της σελίδας θα πρέπει να αναγράφεται στο άνω δεξί μέρος της κάθε
σελίδας.
Πρώτη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει:
1) τον τίτλο του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
σύντομος (όχι περισσότερες από 20 λέξεις) και κατατοπιστικός.
2) το όνομα και επίθετο του κάθε συγγραφέα.
3) το όνομα των κλινικών, εργαστηρίων, τμημάτων στα οποία πραγματοποιήθηκε η εργασία.
4) το όνομα, τη διεύθυνση (φυσική και ηλεκτρονική) και το τηλέφωνο
επικοινωνίας του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία σχετικά με την εργασία.
Δεύτερη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη και τις
λέξεις ευρετηριασμού (λέξεις κλειδιά) στα Ελληνικά. Η περίληψη
πρέπει να είναι ουσιαστική και κατατοπιστική και να μην υπερβαίνει
τις 250 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 του Index Medicus.
Τρίτη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη και τις λέξεις
ευρετηριασμού (λέξεις κλειδιά) στα Αγγλικά, σε ακριβή, επιστημονική
μετάφραση της Ελληνικής περίληψης και των όρων ευρετηριασμού.
Οι ακόλουθες σελίδες: Περιλαμβάνουν το κείμενο της εργασίας.
Τελευταία σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει τη Βιβλιογραφία
(λίστα βιβλιογραφικών αναφορών) και ακολούθως τις λεζάντες των
εικόνων και πινάκων του άρθρου.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να παρατίθενται στο κείμενο κατά σειρά αναφοράς, με αραβικούς αριθμούς, σε αγκύλες ([]),
πριν τα σημεία στίξης. Για παράδειγμα, «……..διαβητικής κετοξέωσης
[1].» ή «………η σύγχρονη θεραπεία του γιγαντοκυτταρικού όγκου των
οστών περιλαμβάνει την απόξεση [1], το denosumab [2], και ……….
[3].». Η αναφορά σε περιλήψεις συνεδρίων (abstracts), «αδημοσίευτες παρατηρήσεις» (unpublished data), και «προσωπικής επικοινωνίας» (personal communication) θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς δεν
μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους. Η παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών στη λίστα στο τέλος του κειμένου θα πρέπει να είναι
όπως ακριβώς αυτές αποδίδονται στο PubMed.
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο:
Rupp T, Butscheidt S, Vettorazzi E, Oheim R, Barvencik F, Amling
M, Rolvien T. High FGF23 levels are associated with impaired
trabecular bone microarchitecture in patients with osteoporosis.
Osteoporos Int. 2019 May 1. [Epub ahead of print]
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο:
Wong RMY, Wong H, Zhang N, Chow SKH, Chau WW, Wang
J, Chim YN, Leung KS, Cheung WH. The relationship between
sarcopenia and fragility fracture-a systematic review. Osteoporos
Int. 2019 Mar;30(3):541-553.
Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε βιβλίο:
Mihalko MJ. Amputations of the hip and pelvis. In: Canale TS,
Beaty JH (Eds). Campbell?s operative orthopaedics. 12th ed.
Philadelphia: Mosby; 2013;651-658.
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ΠΙΝΑΚΕΣ
Δακτυλογραφούνται όπως το άρθρο (γραμματοσειρά και διάστιχο)
σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται διαδοχικά με αραβικούς αριθμούς σε παρενθέσεις. Πρέπει
να συνοδεύονται από περιεκτική, σύντομη λεζάντα.
ΕΙΚΟΝΕΣ (σχήματα, φωτογραφίες)
Οι εικόνες μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες και πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης (>150 dpi) ώστε να είναι δυνατή η
ικανοποιητική απόδοσή τους σε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση κλινικών φωτογραφιών με αποκάλυψη μερική ή πλήρη του ασθενούς
αντενδείκνυται για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να δημοσιευθεί κλινική φωτογραφία μόνο με
υποβολή στο περιοδικό έγγραφης συγκατάθεσης του ασθενούς για
το σκοπό αυτό. Εάν μία εικόνα έχει προηγουμένως δημοσιευθεί θα
πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη άδεια του εκδότη για επαναδημοσίευση της εικόνας. Στην περίπτωση αυτή, στη λεζάντα της εικόνας
θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης αυτής.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(copyright)
Τα άρθρα που υποβάλλονται στο ΟΣΤΟΥΝ θα αξιολογούνται για
δημοσίευση από Επιτροπή Αξιολόγησης και θα δημοσιεύονται εφόσον ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και εφόσον τα αποτελέσματα
ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί
για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Οποιαδήποτε εργασία δημοσιευθεί στο ΟΣΤΟΥΝ δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή
έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.

