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Περίληψη
Το 2018, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ) σύνταξε και δημοσίευσε τις Ελληνικές οδηγίες για τη διάγνωση και θεραπεία της οστεοπόρωσης μετά από έγκριση από το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). Ο θεραπευτικός
τους αλγόριθμος χρησιμοποιείται αυτούσιος στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και οποιαδήποτε θεραπευτική
πράξη αναφορικά με τη διαχείριση της οστεοπόρωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες. Λόγω της επικειμένης κυκλοφορίας νέων φαρμάκων για την οστεοπόρωση, αλλά και των νέων οδηγιών διαχείρισης των υπαρχουσών θεραπειών, η
ανανέωση των συγκεκριμένων οδηγιών στο σύντομο διάστημα των δύο ετών κατέστη αναγκαία. Συνολικά, το νέο κείμενο των οδηγιών
του 2020 διαφέρει ελάχιστα από αυτό του 2018 πλην όμως συμπεριλαμβάνει τις νέες θεραπευτικές επιλογές καθώς και τα νέα δεδομένα και συστάσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Θεραπεία, Οδηγίες, Ελλάδα, FRAX
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Οστούν 5

Π. Μάκρας και συν.

Summary
In 2018, the Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism (HSSBM) published their guidelines for the diagnosis and
management of osteoporosis in Greece, approved by the Central Board of Health (KESY). Their management algorithm is the
one used by the electronic prescription system of IDIKA and any therapeutic decision pertaining to the treatment of osteoporosis
follows the aforementioned guidelines. Due to the pending release of new osteoporosis medications and due to the constant
change of the therapeutic algorithm, the frequent reassessment of the guidelines every 2 years is necessary. Altogether, the 2020
guidelines differ only some from those of the 2018 except for the inclusion of new treatment options as well as new data and
recommendations drawn from the international literature.
Keywords: Osteoporosis, Treatment, Guidelines, Greece, FRAX

Εισαγωγή
Οι οδηγίες διάγνωσης και θεραπείας της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα συντάχθηκαν και εκδόθηκαν
από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού
των Οστών (ΕΕΜΜΟ) το 2018 [1] και εγκρίθηκαν από
το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).
Κατόπιν, ο θεραπευτικός τους αλγόριθμος αντικατέστησε τον προηγούμενο στο ηλεκτρονικό σύστημα
συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και έκτοτε οποιαδήποτε θεραπευτική πράξη αναφορικά με τη διαχείριση
της οστεοπόρωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις συγκεκριμένες οδηγίες.
Η ανανέωση (update) των συγκεκριμένων οδηγιών στο σύντομο διάστημα των δύο ετών κατέστη
αναγκαία, λόγω της επικειμένης κυκλοφορίας νέων
φαρμάκων για την οστεοπόρωση, αλλά και των νέων
οδηγιών διαχείρισης των υπαρχουσών θεραπειών
σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Την
ανανέωση επιμελήθηκε ομάδα ειδικών της ΕΕΜΜΟ
και κατόπιν εγκρίθηκαν εκ νέου από το ΚΕΣΥ, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες οδηγίες του 2018.
Συνολικά, το νέο κείμενο των οδηγιών του 2020
διαφέρει ελάχιστα από αυτό του 2018 και δεν επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διερεύνησης, παρακολούθησης αλλά και θεραπείας της
οστεοπόρωσης στην Ελλάδα.

Α. Πότε πρέπει να υποβάλλονται οι
ασθενείς σε μέτρηση οστικής
πυκνότητας (άνδρες και γυναίκες)
Ηλικία <50 ετών:
- Κατάγματα χαμηλής βίας
- Υπογοναδισμός
- Πρώιμη εμμηνόπαυση (<45 ετών)
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- Σύνδρομα δυσαπορρόφησης
- Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
- Φαρμακευτική αγωγή σχετιζόμενη με απώλεια οστικής μάζας ή/και κίνδυνο κατάγματος (π.χ. στεροειδή, αναστολείς αρωματάσης, κ.λπ.)
- Έτερα παθολογικά νοσήματα σχετιζόμενα με απώλεια οστικής μάζας ή/και κίνδυνο κατάγματος (π.χ.
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Σύνδρομο Cushing, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ή 2, σοβαρή ΧΑΠ, HIV
λοίμωξη, κ.ά.).
Ηλικία 50-64 ετών
- Κάταγμα χαμηλής βίας μετά την ηλικία των 40 ετών
- Κάταγμα ισχίου γονέα
- Σπονδυλικό κάταγμα ή/και οστεοπενική απεικόνιση
οστών σε ακτινογραφίες
- Χαμηλό βάρος (BMI <20 kg/m2) ή/και απώλεια βάρους >10% από το βάρος του ασθενή στην ηλικία
των 25 ετών
- Κατανάλωση οινοπνεύματος (≥25-30 γρ. ημερησίως) ή/και κάπνισμα
- Έτεροι παράγοντες και νόσοι (όπως στην ηλικιακή
ομάδα <50 ετών)
Ηλικία ≥65 ετών:
Όλοι οι άνδρες και γυναίκες

Β. Αξιολόγηση μέτρησης οστικής
πυκνότητας - Ορισμοί
Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, και άνδρες ≥50 ετών:
- Φυσιολογική οστική πυκνότητα: Τ-score ± 1.0
- Οστεοπενία: Τ-score μεταξύ -1,0 και -2,5.
- Οστεοπόρωση: Τ-score ± -2,5
- Εγκατεστημένη Οστεοπόρωση: Τ-score ± -2,5 και
ένα ή περισσότερα οστεοπορωτικά κατάγματα.
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Προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες
<50 ετών:
Η διάγνωση της οστεοπόρωσης δεν τίθεται μόνο
από τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας σε αυτές τις
ηλικιακές ομάδες, αλλά απαιτείται και έτερη ένδειξη
ελαττωμένης οστικής αντοχής (π.χ. κάταγμα χαμηλής βίας, νόσος σχετιζόμενη με αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος). Προτιμητέα η χρήση των Z-scores και
όχι των T-scores, ενώ οι δόκιμοι όροι για τις ηλικίες
αυτές είναι:
- Οστική πυκνότητα κατώτερη της αναμενόμενης ηλικιακής διακύμανσης: Ζ-score ≤ -2,0
- Οστική πυκνότητα εντός της αναμενόμενης ηλικιακής διακύμανσης: Ζ-score > -2,0.
Το T-score των μετρήσεων αυτών κρατείται για σύγκριση με μελλοντικά T-scores των ασθενών αυτών,
ιδίως αν αυτοί υποβάλλονται σε αγωγή, η οποία θα
διαρκέσει πέραν της ηλικίας των 50 ετών.

Γ. Συνιστώμενος εργαστηριακός έλεγχος
προ θεραπείας
Το ιστορικό του ασθενή και η κλινική εξέταση είναι
απαραίτητες και αναντικατάστατες διαδικασίες στην
αξιολόγηση του ασθενούς και στον αποκλεισμό δευτεροπαθών αιτίων οστεοπόρωσης.
Ο ελάχιστος απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος
προ της έναρξης θεραπευτικής αγωγής είναι:
- Ασβέστιο ορού (διορθωμένο ως προς την αλβουμίνη ορού)
- Φωσφόρος ορού
- Γενική αίματος
- ΤΚΕ
- Κρεατινίνη ορού
- Αλκαλική φωσφατάση ορού (ALP)
- Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
- 25 (OH) βιταμίνη D ορού
- Ασβέστιο ούρων 24-ώρου
Αναλόγως του ιστορικού, της φυσικής εξέτασης
και των αποτελεσμάτων του αρχικού εργαστηριακού ελέγχου είναι δυνατόν να απαιτηθεί περαιτέρω
έλεγχος στα πλαίσια αναζήτησης δευτεροπαθών
αιτίων οστεοπόρωσης, όπως: παραθορμόνη ορού
(PTH), τεστοστερόνη ορού [άνδρες], ανοσοηλεκτροφόρηση ορού-ούρων, κορτιζόλη ούρων 24ώρου,
τρυπτάση ορού, Anti-Tissue Transglutaminase (tTG)
αντισώματα, τρανσαμινάσες, κ.λπ. Οι δείκτες οστικού μεταβολισμού (P1NP ή CTΧ ορού) είναι χρήσιμο να προσδιορίζονται πριν και κατά τη διάρκεια της

αγωγής οστεοπόρωσης, αλλά επί του παρόντος δεν
υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή της κατάλληλης αντιοστεοπορωτικής αγωγής. Ωστόσο, αν ένας βιοχημικός δείκτης
μετρηθεί πριν την έναρξη χορήγησης από του στόματος διφωσφονικού και κατά την επόμενη μέτρηση, 3
μήνες μετά, δεν ευρεθεί σημαντικά μειωμένος (38%
και 56% αντίστοιχα για P1NP και CTx), τότε πρέπει
να διερευνάται η πιθανότητα μη ορθής λήψης ή μη
απορρόφησης του φαρμάκου ή ακόμη η πιθανότητα
δευτερογενούς αιτίου οστεοπόρωσης.
Πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται απλές ακτινογραφίες Θ-ΟΜΣΣ (F-P) ή VFA (Vertebral Fracture
Assessment με DXA) σε περιπτώσεις:
- Αναφερομένης ραχιαλγίας-οσφυαλγίας
- Προοδευτικής κύφωσης και
- Αναφερόμενης απώλειας ύψους μεγαλύτερης των
4 εκ. από το μέγιστο ύψος ή μεγαλύτερης του 1,5
εκ. το τελευταίο έτος.
Η αναγνώριση ύπαρξης μορφομετρικών καταγμάτων Θ-ΟΜΣΣ είναι κλινική πληροφορία απαραίτητη
για την αρχική εκτίμηση του κινδύνου κατάγματος,
αλλά και απαραίτητη πληροφορία του ιστορικού,
ώστε να εκτιμάται κάθε στιγμή στο μέλλον με ακρίβεια η πιθανή επιδείνωσή του.

Δ. Εκτίμηση κινδύνου κατάγματος
Η οστεοπόρωση είναι μία συστηματική σκελετική
νόσος, χαρακτηριζόμενη από ελαττωμένη οστική
μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των
οστών, με συνέπεια την αυξημένη ευθραυστότητα
των οστών και την πιθανότητα κατάγματος. Εξ ορισμού ο στόχος της αντιοστεοπορωτικής αγωγής είναι η πρόληψη καταγμάτων χαμηλής βίας (του πρώτου κατάγματος ή/και η αποφυγή νέων καταγμάτων
στους ασθενείς με προϋπάρχοντα κατάγματα). Συνεπώς, εξαιρετική σημασία έχει η αναγνώριση των
ασθενών με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.
Σήμερα, με τον αλγόριθμο FRAX (www.sheffield.
ac.uk.FRAX/tool.jsp), είναι δυνατόν να υπολογιστεί
ο δεκαετής απόλυτος κίνδυνος κατάγματος σε άνδρες και γυναίκες ≥40 ετών που δεν έχουν λάβει
ποτέ αντιοστεοπορωτική αγωγή, με κριτήρια αφενός
μεν την οστική τους πυκνότητα, αφετέρου δε τους
συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Με τη μέθοδο αυτή εκτιμάται η πιθανότητα που έχει ένα άτομο
να υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα στα επόμενα 10
έτη. Οι παράγοντες κινδύνου είναι: η ηλικία, το φύλο,
Οστούν 7
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Φαρμακευτική αγωγή

Αντικαταγματική δράση
Σπονδυλικά

Μη σπονδυλικά

Ισχίου

Αλενδρονάτη

+

+

+

Ρισεδρονάτη

+

+

+

Ιμπανδρονάτη

+

+(1)

Ζολεδρονάτη

+

+

+

Denosumab

+

+

+

Ραλοξιφαίνη

+

Βαζεδοξιφαίνη

+

+(1)

Τεριπαρατίδη

+

+

Romosozumab

+

+(2)

+(2)

Ρανελικό στρόντιο (αγωγή 2ης γραμμής)(3)

+

+

+(1)

Σημειώσεις: (1) Post hoc ανάλυση: (η ένδειξη αφορά ειδικές κατηγορίες ασθενών με συγκεκριμένη ηλικία, T-score ή προηγούμενο κάταγμα). (2) Η
12μηνη χορήγηση του romosozumab ελάττωσε στατιστικά σημαντικά τον κίνδυνο των σπονδυλικών καταγμάτων. Σημαντική ελάττωση στον κίνδυνο
των μη σπονδυλικών και των καταγμάτων ισχίου παρατηρήθηκε στα 2 έτη, όταν η 12μηνη αγωγή με romosozumab συνεχίσθηκε άμεσα με άλλους
12 μήνες αγωγής με αλενδρονάτη. Η στατιστικά σημαντική ελάττωση παρατηρήθηκε σε σύγκριση με 24μηνη συνεχή θεραπεία με αλενδρονάτη. (3) Η
χορήγηση του ρανελικού στροντίου (σε γυναίκες και άνδρες) ενδείκνυται μόνον αν οι υπόλοιπες διαθέσιμες για το συγκεκριμένο άτομο φαρμακευτικές αγωγές δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν ή η χορήγησή τους οδήγησε σε «αποτυχία αγωγής» και υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο
άτομο δεν είναι υψηλού κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν πάσχει από ισχαιμική νόσο του μυοκαρδίου ή αρρύθμιστη αρτηριακή
υπέρταση. Από τον Αύγουστο 2017 έχει διακοπεί η εμπορική του διάθεση παγκοσμίως και η απόφαση αυτή σχετίστηκε με την περιορισμένη χρήση
του και τη συνεχιζόμενη, τότε, πτωτική τάση στην εισαγωγή νέων ασθενών στη συγκεκριμένη αγωγή. Η εμπορική επαναδιάθεση ή μη της συγκεκριμένης αγωγής δεν δύναται επί του παρόντος να προβλεφθεί και ως εκ τούτου διατηρείται ως επιλογή στις παρούσες οδηγίες.
Πίν. 1. Οι ενδείξεις της αντικαταγματικής δράσης των φαρμακευτικών ουσιών που κυκλοφορούν ή πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσουν
στη Ελλάδα.

τα προηγούμενα οστεοπορωτικά κατάγματα, η BMD
ισχίου, ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), η από του
στόματος θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η δευτεροπαθής οστεοπόρωση,
οι γονείς με κάταγμα ισχίου, το κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνεύματος. Πρόσθετη επιλογή είναι και
η βαθμονόμηση του δοκιδώδους οστού (Trabecular
Bone Score, TBS), η οποία αν είναι διαθέσιμη, τροποποιεί αναλόγως το τελικό FRAX score.
Κατά τον τελικό υπολογισμό του FRAX, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη δύο ενδεχόμενα στοιχεία του
ιστορικού και των μετρήσεων οστικής πυκνότητας:
1. Σ
 ε περίπτωση απάντησης «Ναι» του ασθενούς
στην ερώτηση για λήψη ή μη κορτικοστεροειδών
και εφόσον είναι γνωστή η δόση τους, το τελικό
ποσοστό κινδύνου του FRAX (για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα και κάταγμα ισχίου αντίστοιχα)
πρέπει να διορθώνεται ως εξής: α. για δόση έως
8 Οστούν

2,5 mg πρεδνιζολόνης/ημ. το FRAX score μειώνεται κατά 20% και 35%, β. για δόση 2,5 έως 7,5
mg το FRAX score παραμένει ως έχει, γ. για δόση
μεγαλύτερη των 7,5 mg το FRAX score αυξάνεται
κατά 15% και 20%.
2. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη και η οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ (εκτός αυτής του ισχίου) αυξάνεται (ή μειώνεται) αντίστοιχα η δεκαετής πιθανότητα μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος κατά
10% για κάθε ακεραία (στρογγυλοποιημένη) σταθερή απόκλιση διαφοράς μεταξύ T-score ΟΜΣΣ
και αυχένος μηριαίου.

Ε. Αλγόριθμος προσδιορισμού ανάγκης
θεραπείας μετεμμηνοπαυσιακών
γυναικών και ανδρών ≥50 ετών
Όπως συνάγεται από τα προαναφερόμενα, η ανάγκη θεραπείας πρόληψης καταγμάτων («Θεραπεία
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Εικ. 1. Αλγόριθμος θερασπείας της οστεοπόρωσης (2020).

οστεοπόρωσης») σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
και άνδρες άνω των 50 ετών, προκύπτει από συνδυασμό πληροφοριών (όχι απαραιτήτως όλων):
1. Τ
 α στοιχεία του ιστορικού (προηγούμενα κατάγματα κ.λπ.),
2. Τ
 ον δεκαετή κίνδυνο κατάγματος χαμηλής βίας,
όπως αυτός προκύπτει από την εφαρμογή του
FRAX και
3. Τ
 ην μέτρηση οστικής πυκνότητας με μέθοδο DXA.
Κατόπιν αυτών, οι περιπτώσεις ασθενών με ανάγκη αγωγής είναι οι εξής:
- Σπονδυλικό κάταγμα χαμηλής βίας
- Κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας
- Περισσότερα από ένα έτερα κατάγματα χαμηλής
βίας (πχ κάταγμα κερκίδας)
- Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου (ολικό ισχίο ή
αυχένας μηριαίου) ή/και Ο.Μ.Σ.Σ. με Τ score ≤ -2,5
- Μέτρηση οστικής πυκνότητας με Τ score μεταξύ
-1,0 και -2,5 (οστεοπενία) αλλά με 10-ετή κίνδυνο
κατάγματος (FRAX) ≥10% για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα ή/και ≥2,5% για κάταγμα ισχίου, για

άτομα ηλικίας 50-75 ετών.
- Μέτρηση οστικής πυκνότητας με Τ score μεταξύ
-1,0 και -2,5 (οστεοπενία) αλλά με 10-ετή κίνδυνο
κατάγματος (FRAX) ≥15% για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα ή/και ≥5% για κάταγμα ισχίου, για άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών.
Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιστάται επανεκτίμηση
σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ενός έτους,
εκτός εάν στο μεσοδιάστημα προκύψει κάταγμα χαμηλής βίας, συννοσηρότητα ή έτερη φαρμακευτική
αγωγή.

ΣΤ. Φαρμακευτική αγωγή
1. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν διεξαχθεί πολλαπλές πολυκεντρικές μελέτες αλλά και
μετα-αναλύσεις αναφορικά με την αντικαταγματική
δράση διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών. Οι ενδείξεις της αντικαταγματικής δράσης των φαρμακευτικών ουσιών που κυκλοφορούν ή πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσουν στη Ελλάδα, περιγράφονται
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στον Πίνακα 1. Επίσης, παρατίθεται προτεινόμενος
«Αλγόριθμος θεραπείας για την οστεοπόρωση» (Εικόνα 1).
	Σε γυναίκες ≤55 ετών, με απουσία παραγόντων
κινδύνου (ιστορικό θρόμβωσης, Ca μαστού, κ.λπ.)
αλλά με εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, η θεραπεία
ορμονικής υποκατάστασης μπορεί να αποτελέσει
θεραπεία εκλογής, ελαττώνοντας ταυτόχρονα τον
κίνδυνο όλων των καταγμάτων (σπονδυλικών, μη
σπονδυλικών, ισχίου).
2. Σ
 τους άνδρες η αλενδρονάτη, ρισεδρονάτη, ζολεδρονάτη και το denosumab μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οστεοπόρωση ως θεραπείες πρόληψης καταγμάτων, ενώ ένδειξη για τη θεραπεία
της ανδρικής οστεοπόρωσης έχει και η τεριπαρατίδη. Όσον αφορά το ρανελικό στρόντιο, ισχύουν
όσα γράφονται παραπάνω.
	Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης (άνδρες και γυναίκες) κρίνεται σκόπιμη η
συγχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3, αλλά και
η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200
mg ασβεστίου ημερησίως. Σκόπιμη επίσης κρίνεται
και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης οινοπνεύματος,
καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.

Ειδικές περιπτώσεις – Επισημάνσεις
-	Η ενδορρινική καλσιτονίνη δεν ενδείκνυται πλέον
για την θεραπεία της οστεοπόρωσης και της πρόληψης καταγμάτων. Διατίθεται μόνον στην ενέσιμη μορφή της με τις εξής ενδείξεις: 1) Πρόληψη
της οξείας απώλειας οστικής μάζας εξαιτίας αιφνίδιας ακινητοποίησης, με σύσταση για θεραπεία
δύο εβδομάδων, με μέγιστη διάρκεια τεσσάρων
εβδομάδων. 2) Νόσος Paget σε ασθενείς που δεν
ανταποκρίνονται σε εναλλακτικές θεραπείες ή για
εκείνους στους οποίους τέτοιες θεραπείες δεν είναι κατάλληλες, με θεραπεία που θα περιορίζεται
στους τρεις μήνες. 3) Υπερασβεστιαιμία που προκαλείται από κακοήθη νεοπλασία.
	Σε ασθενείς με πρόσφατο σπονδυλικό κάταγμα
(περίπτωση 1 της προηγουμένης παραγράφου)
δύναται να συγχορηγηθεί καλσιτονίνη, λόγω και
της αναλγητικής της δράσης, έως και ένα (1) μήνα
από το κάταγμα. Αναλγητική δράση στον οσφυϊκό
πόνο μετά από κάταγμα σπονδύλου έχει αναφερθεί και με την τεριπαρατίδη.
-	Το denosumab δύναται να χορηγηθεί σε ασθε10 Οστούν

νείς με νεφρική ανεπάρκεια (έως και σταδίου 4)
που χρήζουν αγωγής, δεν συνιστάται όμως σε
ασθενείς που λαμβάνουν έτερο βιολογικό παράγοντα. Η διακοπή του denosumab συνοδεύεται με
οξεία απώλεια της οστικής μάζας λόγω της μεγάλης αύξησης της οστικής εναλλαγής (φαινόμενο
rebound), ενώ σε ποσοστό έως 10% των ασθενών
μπορεί να συμβούν πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα ανεξάρτητα με το επίπεδο της οστικής πυκνότητας (οστεοπόρωση ή οστεοπενία). Ως εκ τούτου, μετά τη διακοπή του denosumab συνιστάται η
συνέχεια της αγωγής για τουλάχιστον ένα έτος με
peros ή ενδοφλέβιο διφωσφονικό, ακόμη και στις
περιπτώσεις που ο ασθενής βρίσκεται σε επίπεδα
οστεοπενίας.
-	Το romosozumab αντενδείκνυται σε ασθενείς με
ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
-	Σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού δύναται κατά προτίμηση να χορηγηθεί αρχικά η ραλοξιφαίνη έναντι των άλλων προτεινόμενων φαρμάκων του αλγορίθμου.
-	Επί μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης στην αγωγή, δηλαδή σε «αποτυχία αγωγής» (εμφάνιση δύο
νέων καταγμάτων ή ενός νέου κατάγματος με ταυτόχρονη σημαντική πτώση της οστικής πυκνότητας
ή ταυτόχρονη αποτυχία ελάττωσης των οστικών βιοχημικών δεικτών κατά το συνιστώμενο ποσοστό
από την αρχική τους τιμή, μετά από ένα τουλάχιστον έτος λήψης της αγωγής) ο θεράπων ιατρός
οφείλει να εκτιμήσει τη συμμόρφωση του ασθενή
στο θεραπευτικό σχήμα, την πιθανότητα δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης, αλλά και το ενδεχόμενο
τροποποίησης της θεραπευτικής προσέγγισης.
-	Σε ασθενείς που η χορηγηθείσα αγωγή θεωρείται
«αποτυχημένη» μπορεί να επιλεγεί η τεριπαρατίδη
ή το romosozumab ως νέα αγωγή, ιδίως αν η προηγηθείσα αγωγή ήταν αντικαταβολική.
-	Σε ασθενείς που έχει χορηγηθεί αγωγή με τεριπαρατίδη ή romosozumab, πρέπει να ακολουθήσει αντικαταβολική αγωγή (π.χ. διφωσφονικά,
denosumab) λόγω της αναμενόμενης απώλειας
του θεραπευτικού αποτελέσματος μετά τη διακοπή τους. Ιδιαίτερα για το romosozumab η συνέχεια της θεραπείας με αντικαταβολική αγωγή είναι
απολύτως αναγκαία.
-	Σε ασθενείς με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο κατάγματος χαμηλής βίας, που δεν έχουν ακόμη λάβει
αγωγή (Tscore ≤ -3,0 με ταυτόχρονο ιστορικό κα-
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τάγματος ισχίου ή σπονδύλου(ων) ή δύο καταγμάτων), θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμη ως εναρκτήρια η
αναβολική αγωγή (τεριπαρατίδη ή romosozumab).
-	Σε ασθενείς με δεδομένη κακή συμμόρφωση στις
θεραπευτικές οδηγίες πρέπει να προτιμώνται θεραπείες που χορηγούνται σε αραιότερα θεραπευτικά σχήματα.
	Ο θεράπων ιατρός οφείλει να επιλέξει την καταλCorrespondence
Polyzois Makras
E-mail: pmakras@gmail.com

ληλότερη για τον ασθενή του θεραπεία, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του, τον κίνδυνο κατάγματος που διατρέχει, τα οφέλη και τους πιθανούς
κινδύνους της συγκεκριμένης θεραπείας, τις
προηγούμενες θεραπευτικές αγωγές, την προοπτική παρακολούθηση αλλά και θεραπεία του στο
μέλλον και τέλος το κόστος αυτής σε σχέση με το
προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Αλληλογραφία
Πολυζώης Μάκρας
E-mail: pmakras@gmail.com
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Κακοήθης εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού
όγκου των οστών μετά από θεραπεία με
δενοσουμάμπη
Φ. ΣΟΥΚΆΚΟΥ, Α. ΜΠΈΚΟΣ, Δ. ΡΑΠΤΌΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΣΙΟΎΤΗΣ, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΈΝΗΣ
Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περίληψη
Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών είναι ένας σπάνιος, καλοήθης όγκος, ο οποίος χαρακτηριστικά εντοπίζεται στην επίφυση και
στη μετάφυση των μακρών οστών σε νεαρά άτομα ηλικιών 20 - 40 ετών. Η υπερέκφραση του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κΒ (RANKL), από μεσεγχυματικά – στρωματικά κύτταρα, διεγείρει οδούς διαβίβασης σημάτων που ενεργοποιούν
πολυπύρηνα, οστεοκλαστικού τύπου γιγαντοκύτταρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παθολογική οστική απορρόφηση. Η δενοσουμάμπη, ένας αναστολέας του RANKL που μπλοκάρει την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών μέσω αυτού, έχει πρόσφατα γίνει αποδεκτή
από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) για τη θεραπεία του επιθετικού γιγαντοκυτταρικού όγκου
των οστών. Παρόλο που δεν είναι συχνό, μερικές μελέτες ανέφεραν εξαλλαγή καλοήθους γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά
από θεραπεία με δενοσουμάμπη. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπηση των κλινικό-παθολογικών χαρακτηριστικών όλων
των αναφερόμενων περιπτώσεων κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά από θεραπεία με δενοσουμάμπη
σε ασθενείς χωρίς ιστορικό έκθεσης σε ακτινοθεραπεία.
Λέξεις κλειδιά: Γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών, Κακοήθεια, Σάρκωμα, Εξαλλαγή, Δενοσουμάμπη, Ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κΒ

Malignant sarcomatous transformation
of benign giant cell tumor of bone after
treatment with denosumab
F. SOUCACOS, A. BEKOS, D. RAPTOPOULOS, S. SIOUTIS, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece
Summary
Giant cell tumor of bone (GCTB) is a biologically benign and locally aggressive tumor that most often affects the epiphyseal and
metaphyseal sites of long bones in the young adult population. Overexpression of receptor activator of nuclear factor kappa B
ligand (RANKL) by cancerous mesenchymal stromal cells stimulates a signal transduction cascade that recruits and activates
multinucleated osteoclast-like giant cells, resulting in pathologic bone resorption. Denosumab, an RANKL inhibitor that blocks
the RANKL-mediated osteoclast activation, has been recently approved by the United States Food and Drug Administration (FDA)
for the treatment of aggressive GCTB. Although uncommon, several studies reported drug-related malignant morphological
transformation of benign GCTB following treatment with denosumab therapy. The aim of the article was to review the
clinicopathological characteristics of all the reported cases of malignant sarcomatous transformation of GCTB after treatment
with denosumab therapy in patients without any history of prior exposure to radiotherapy.
Keywords: Giant cell tumor of bone, Malignant, Sarcoma, Transformation, Denosumab, Receptor activator of nuclear factor kappa b
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Εισαγωγή
Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών είναι ένα
καλοήθες νεόπλασμα των οστών που χαρακτηριστικά εντοπίζεται στις επιφύσεις και τις μεταφύσεις των
μακρών οστών [1]. Αν και καλοήθης, ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών χαρακτηρίζεται από τοπική
επιθετικότητα και καταστροφική του οστού με επέκταση στα μαλακά μόρια [2]. Περίπου το 80-85% των
ασθενών με γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών εμφανίζουν εκτεταμένο τοπικά όγκο κατά τη διάγνωση, ο
οποίος συχνά δεν επιδέχεται χειρουργικής θεραπείας [3]. Η ιδανική χειρουργική θεραπεία του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών εξακολουθεί να είναι
αμφιλεγόμενη [3,4]. Οι επιλογές χειρουργικής θεραπείας περιλαμβάνουν την απόξεση και την αφαίρεση
en bloc [3]. Η χειρουργική επέμβαση σχετίζεται με
ποικίλη νοσηρότητα. Επιπλέον, τα ποσοστά τοπικής
υποτροπής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον
τύπο της χειρουργικής επέμβασης και τα χαρακτηριστικά του όγκου όπως η θέση και το μέγεθος του
όγκου [5].
Ιστολογικά, ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών
έχει μια χαρακτηριστική παθολογία διφαινοτυπικών
κυττάρων με πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα οστεοκλαστικού τύπου που εκφράζουν τον ενεργοποιητή
του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κΒ (RANK),
αλλά και νεοπλασματικά μεσεγχυματικά-στρωματικά κύτταρα που εκφράζουν τo συνδέτη του RANK
(RANKL). Σε ασθενείς με γιγαντοκυτταρικό όγκο των
οστών, η αλληλεπίδραση RANK-RANKL μεσολαβεί
στη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των οστεοκλαστών και έχει ως αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό φαινότυπο της οστεολυτικής καταστροφής των οστών
[3,6-8].
Η δενοσουμάμπη είναι μονοκλωνικό αντίσωμα
που στοχεύει το RANKL και αναστέλλει την αλληλεπίδραση RANK-RANKL και αποτρέπει την καταστροφή
των οστών [9]. Στα μέσα του 2013, η δενοσουμάμπη
έλαβε έγκριση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) για τη θεραπεία ενηλίκων και σκελετικά ώριμων εφήβων με γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών που δεν επιδέχεται
χειρουργικής επέμβασης, ή που η αρχική χειρουργική επέμβαση αναμένεται να επιφέρει σημαντική
νοσηρότητα [3,9-10]. Αρκετές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών [3,10-12], σειρών [1320] και αναφορών περιπτώσεων [21-24] έχουν δείξει
τα πλεονεκτήματα της προεγχειρητικής θεραπείας

με δενοσουμάμπη στη θεραπεία του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών. Κάποια από τα πλεονεκτήματα είναι η καθυστέρηση της εξέλιξης του όγκου, η
ελαττωμένη χειρουργική νοσηρότητα, η ευκολότερη
απόξεση ή εκτομή και ίσως η κλινική/ακτινολογική/
ιστολογική και θεραπευτική ανταπόκριση. Επιπλέον,
λίγα είναι γνωστά για το ποσοστό τοπικής υποτροπής
του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά από
προεγχειρητική θεραπεία με δενοσουμάμπη και επακόλουθη απόξεση.
Η προηγούμενη έκθεση του ασθενούς σε ακτινοθεραπεία έχει ενοχοποιηθεί ως παράγοντας
κινδύνου για την κακοήθη εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών [3]. Παρόλο που είναι
εξαιρετικά ασυνήθιστο έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου
των οστών χωρίς προηγούμενη ακτινοθεραπεία
[25-28]. Επιπλέον, σε ασθενείς χωρίς προηγούμενη
ακτινοθεραπεία, αρκετές μελέτες κατέγραψαν περιπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής σε σάρκωμα κατά
τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με δενοσουμάμπη
[29]. Αυτό οδήγησε στην ευρεία ανησυχία της επιστημονικής κοινότητας για τυχόν συσχέτιση μεταξύ
της κακοήθους εξαλλαγής του γιγαντοκυτταρικού
όγκου των οστών και της θεραπείας με δενοσουμάμπη. Ωστόσο, από όσο γνωρίζουμε, κανένα άρθρο
δεν έχει συνοψίσει όλες τις σχετικές αναφερόμενες
περιπτώσεις. Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι
η αναδρομική και αφηγηματική ανασκόπηση όλων
των περιπτώσεων κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών κατά τη διάρκεια ή μετά
από θεραπεία με δενοσουμάμπη σε ασθενείς χωρίς
προηγούμενη έκθεση σε ακτινοθεραπεία.

Συζήτηση
Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη βάση
δεδομένων PubMed χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: «γιγαντοκυτταρικός όγκος των
οστών», «δενοσουμάμπη» και «κακοήθης εξαλλαγή». Εξετάστηκαν επίσης αναφορές από δημοσιευμένα άρθρα για πιθανές πρόσθετες μελέτες. Τα
κριτήρια της μελέτης περιελάμβαναν ασθενείς που
(i) είχαν αρχικά διαγνωστεί με καλοήθη γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών, (ii) έλαβαν θεραπεία με δενοσουμάμπη, (iii) ανέπτυξαν κακοήθη εξαλλαγή κατά
τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία και (iv) δεν είχαν
ιστορικό έκθεσης σε ακτινοθεραπεία. Για κάθε περιπτωσιολογική κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού
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όγκου των οστών κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με δενοσουμάμπη, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες
λεπτομέρειες (όποτε ήταν διαθέσιμες): συγγραφείς,
έτος δημοσίευσης, ηλικία ασθενούς, φύλο ασθενούς, εντόπιση όγκου, ιστολογία σαρκώματος, πνευμονικές μεταστάσεις, συσχέτιση με δενοσουμάμπη,
χρόνος της κακοήθους εξαλλαγής από την έναρξη
της θεραπείας με δενοσουμάμπη και διάρκεια της
θεραπείας με δενοσουμάμπη.
Το 2010, οι Thomas και συν. [3] ανέφεραν δύο
ασθενείς που εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών. Ο πρώτος ασθενής
εμφάνισε ένα υψηλής κακοήθειας σάρκωμα στο άνω
άκρο κατά τη διάρκεια προεγχειρητικής θεραπείας
με δενοσουμάμπη. Ο δεύτερος ασθενής εμφάνισε
μεταστατικό κακοήθη γιγαντοκυτταρικό όγκο των
οστών στον πνεύμονα που διαγνώστηκε 8 μήνες
μετά τη διακοπή της θεραπείας με δενοσουμάμπη. Η
διάρκεια της θεραπείας με δενοσουμάμπη κυμαινόταν από 3 έως 7 μήνες. Οι συγγραφείς συμπέραναν
ότι καμία από αυτές τις δύο περιπτώσεις κακοήθους
εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών δεν
σχετίζονταν με τη θεραπεία με δενοσουμάμπη.
Το 2013, οι Chawla και συν. [10] ανέφεραν δύο
ασθενείς που εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών κατά τη διάρκεια
προεγχειρητικής θεραπείας με δενοσουμάμπη. Στον
πρώτο ασθενή, το σάρκωμα θεωρήθηκε ότι υπήρχε
τη στιγμή της αρχικής κλινικής παρουσίασης και πιθανώς χάθηκε κατά τη διάρκεια της αρχικής βιοψίας. Στο δεύτερο ασθενή, το σάρκωμα θεωρήθηκε
ότι ήταν μία πραγματική κακοήθης εξαλλαγή καλοήθους γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών.
Το 2015, οι Rutkowski και συν. [11] ανέφεραν δύο
ασθενείς που εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών στην πύελο και το ιερό
οστό κατά τη διάρκεια προεγχειρητικής θεραπείας
με δενοσουμάμπη. Η διάρκεια της προεγχειρητικής
θεραπείας ήταν 9 μήνες. Ωστόσο, οι συγγραφείς
ανέφεραν ότι καμία από τις δύο περιπτώσεις εξαλλαγής σε σάρκωμα δεν σχετίζονταν με τη θεραπεία
με δενοσουμάμπη. Επιπλέον, οι συγγραφείς επισήμαναν ότι θα μπορούσε η αρχική διάγνωση να είχε
τεθεί λανθασμένα, λόγω δειγματοληπτικού σφάλματος κατά την αρχική βιοψίας.
Το 2015, οι Aponte-Tinao και συν. [30] παρουσίασαν μια 19χρονη γυναίκα που εμφάνισε ένα υψηλής κακοήθειας πλειόμορφο σάρκωμα στην εγγύς
κνήμη, ενώ έλαβε προεγχειρητική θεραπεία με δε14 Οστούν

νοσουμάμπη. Η κακοήθης εξαλλαγή έγινε στη ίδια
θέση με την υποτροπή του καλοήθους GCTB στην
εγγύς κνήμης. Η διάρκεια της προεγχειρητικής θεραπείας με δενοσουμάμπη ήταν 13 μήνες. Η κακοήθης εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού όγκου των
οστών διαγνώστηκε 13 μήνες από τη θεραπεία με
δενοσουμάμπη, όταν μια ύποπτη μάζα ψηλαφήθηκε
κλινικά στον ιγνυακό βόθρο. Οι συγγραφείς απέδωσαν την κακοήθη εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού
όγκου των οστών στη θεραπεία με δενοσουμάμπη.
Το 2015, οι Broehm και συν. [31] ανέφεραν δύο
ασθενείς που εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών. Ο πρώτος ήταν άνδρας 59 ετών με ιστορικό γιγαντοκυτταρικού όγκου
των οστών προ 12-ετίας και πολλαπλές υποτροπές.
Ο ασθενής παρουσίασε ένα οστεοσάρκωμα υψηλής
κακοήθειας, που αποτελούνταν από ατρακτοειδή
κύτταρα, στην αρχική θέση (ισχίο) ενόσω λάμβανε
προεγχειρητική θεραπεία με δενοσουμάμπη. Η διάρκεια της θεραπείας ήταν 30 μήνες. Ανιχνεύθηκαν
επίσης μεταστατικοί όζοι στους πνεύμονες σε υπολογιστική τομογραφία. Ο δεύτερος ασθενής ήταν άνδρας 56 ετών με ιστορικό γιγαντοκυτταρικού όγκου
των οστών προ 7-ετίας. Ο ασθενής ανέπτυξε ένα
ατρακτοκυτταρικού τύπου οστεοσάρκωμα υψηλής
κακοήθειας στην αρχική θέση (περιφερικό άκρο μηριαίου οστού), ενώ έλαβε προεγχειρητική θεραπεία
με δενοσουμάμπη. Η διάρκεια της προεγχειρητικής
θεραπείας ήταν 6 μήνες. Οι συγγραφείς απέδωσαν
την κακοήθη εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού όγκου
των οστών στην θεραπεία με δενοσουμάμπη.
Το 2016, οι Park και συν. [32] ανέφεραν έναν
30χρονο άνδρα ο οποίος παρουσίασε κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά από
20 μήνες θεραπεία με δενοσουμάμπη. Ο ασθενής
ανέπτυξε σάρκωμα υψηλής κακοήθειας στη θέση
του αρχικού γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών
στην πύελο, καθώς και πνευμονικές μεταστάσεις. Οι
συγγραφείς απέδωσαν την κακοήθη εξαλλαγή του
γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών στη θεραπεία
με δενοσουμάμπη.
Το 2017, οι Tsukamoto και συνεργάτες [33] παρουσίασαν μία ασθενή η οποία εμφάνισε κακοήθη
εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά
από προεγχειρητική θεραπεία με δενοσουμάμπη. Η
ασθενής ήταν μια 29χρονη γυναίκα που υποβλήθηκε σε απόξεση ενός γιγαντοκυτταρικού όγκου των
οστών στο αριστερό ισχίο. Περίπου 10 έτη μετά την
αρχική χειρουργική επέμβαση, η ασθενής παρου-
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Αριθμός
Συγγραφείς ασθενών

Φύλο

Ηλικία σε έτη

Εντόπιση
όγκου

Ιστολογία

Πνευμονικές
μεταστάσεις

Διάρκεια
Συσχετισμός
θεραπείας με
με δενοσουδενοσουμάμάμπη
μπη

Thomas και
συν. 2010
[3]

1

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Άνω άκρο

Σάρκωμα υψηλής
κακοήθειας

Δεν αναφέρεται

Όχι

3-7 μήνες

1

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται
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Ναι

Όχι

3-7 μήνες

Chawla και
συν. 2013
[10]

1

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Όχι

Δεν αναφέρεται

1

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Ναι

Δεν αναφέρεται

Rutkowski
και συν.
2015 [11]

1

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Πύελος

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Όχι

9.2 μήνες

1

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Ιερό οστό

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Όχι

9.2 μήνες

1

Θήλυ

19

Εγγύς κνήμη

Πλειόμορφο
σάρκωμα υψηλής
κακοήθειας

Δεν αναφέρεται

Ναι

13 μήνες

1

Ανήρ

59

Ισχιακό οστό

Οστεοσάρκωμα
υψηλής κακοήθειας

Ναι

Ναι

30 μήνες

1

Ανήρ

56

Περιφερικό
μηριαίο

Οστεοσάρκωμα
υψηλής κακοήθειας

Δεν αναφέρεται

Ναι

6 μήνες

Park και συν.
2016 [32]

1

Ανήρ

30

Πύελος

Σάρκωμα υψηλής
κακοήθειας

Ναι

Ναι

20 μήνες

Tsukamoto
και συν.
2017 [33]

1

Θήλυ

29

Ισχιακό οστό

Οστεοσάρκωμα
υψηλής κακοήθειας

Ναι

Ναι

6 μήνες

Aponte-Tinao
και συν.
2015 [30]

Broehm και
συν. 2015
[31]

Πίν. 1. Περίληψη των δημοσιευμένων μελετών και περιπτώσεων κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία με δενοσουμάμπη.

σίασε υποτροπή του γιγαντοκυτταρικού όγκου των
οστών στην αρχική του θέση και έλαβε προεγχειρητική θεραπεία με δενοσουμάμπη για 6 μήνες. Έξι
μήνες μετά, η υπολογιστική τομογραφία έδειξε μια
ταχέως επεκτεινόμενη βλάβη στο αριστερό ισχίο. Η
βιοψία έδειξε οστεοσάρκωμα υψηλής κακοήθειας. Η
κλινική κατάσταση της ασθενούς επιδεινώθηκε, ανέπτυξε πνευμονικές μεταστάσεις και τελικά κατέληξε.
Οι συγγραφείς απέδωσαν την κακοήθη εξαλλαγή
του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών στη θεραπεία με δενοσουμάμπη.
Έντεκα περιπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών έχουν αναφερθεί

μέχρι τώρα στην αγγλική βιβλιογραφία (Πίνακας 1).
Σε πέντε περιπτώσεις, οι συγγραφείς απέρριψαν τη
συσχέτιση μεταξύ κακοήθους εξαλλαγής του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών και θεραπείας με
δενοσουμάμπη. Σε έξι περιπτώσεις, οι συγγραφείς
απέδωσαν την κακοήθη εξαλλαγή στη θεραπεία με
δενοσουμάμπη. Το οστεοσάρκωμα υψηλής κακοήθειας ήταν η πιο κοινή ιστολογική εικόνα. Όλες οι περιπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού
όγκου των οστών εμφανίστηκαν στην αρχική θέση
του όγκου, ενώ τέσσερις ασθενείς ανέπτυξαν πνευμονικές μεταστάσεις. Η διάρκεια της θεραπείας με
δενοσουμάμπη κυμαινόταν από 6 έως 30 μήνες. Ο
Οστούν 15

Φ. Σουκάκου και συν.

ακριβής μηχανισμός με τον οποίο συμβαίνει η κακοήθης εξαλλαγή κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία
με δενοσουμάμπη είναι άγνωστος [33]. Ωστόσο, με
βάση την μοριακή του εικόνα προτείνονται τρεις πιθανές υποθέσεις. Πρώτον, η έκφραση του RANKL
συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των Β και
Τ κυττάρων, καθώς και στην επιβίωση των δενδριτικών κυττάρων [34-36]. Έτσι, η αναστολή της έκφρασης του RANKL από τη θεραπεία με δενοσουμάμπη
αναμένεται να οδηγήσει σε ανοσοκαταστολή και στη
συνέχεια να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων μολυσματικών και νεοπλασματικών διεργασιών. Δεύτερον, η έκφραση του RANKL ρυθμίζει τον
πυρηνικό παράγοντα IB (NFIB), ο οποίος σχετίζεται
με μειωμένη ευπάθεια σε διάφορα πυρηνικά ογκογονίδια [37-38]. Έτσι, η αναστολή της έκφρασης του
RANKL με τη θεραπεία με δενοσουμάμπη πιθανώς
προάγει την καρκινογένεση του οστεοσαρκώματος
αυξάνοντας την προδιάθεση σε διάφορα πυρηνικά
ογκογονίδια. Τρίτον, η έκφραση του RANKL ρυθμίζει
την έκφραση του γονιδίου semaphorin 3A σε κυτταρικές σειρές οστεοσαρκώματος [38]. Η καταστολή
αυτού του γονιδίου προκαλεί την άναρχη ανάπτυξη
των οστών και των χόνδρων [39]. Έτσι, η καταστολή
της έκφρασης RANKL από τη θεραπεία με δενοσουμάμπη προκαλεί τον άναρχο πολλαπλασιασμό και
διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, με συνέπεια την
καρκινογένεση και την ανάπτυξη οστεοσαρκώματος
από τη μετάλλαξη του γονιδίου semaphorin 3Α.
Επιπλέον, έχει προταθεί μια άλλη πιθανή υπόθεση
που εξηγεί την κακοήθη εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών κατά τη διάρκεια ή μετά τη
θεραπεία με δενοσουμάμπη. Αυτή η υπόθεση λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το οστεοσάρκωμα που
προκύπτει σε ιστολογικά καλοήθη γιγαντοκυτταρικό
όγκο των οστών μπορεί να περιλαμβάνει μερικές διάσπαρτες εστίες κακοήθους όγκου. Αυτές οι εστίες
οστεοσαρκώματος μπορεί να παραλείφθηκαν λόγω
σφάλματος δειγματοληψίας κατά τη αρχική βιοψίας
με βελόνη [11,40]. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες σύγχυσης (για παράδειγμα
η ηλικία, το φύλο και η προηγούμενη θεραπεία με
εκλεκτικό ενδαρτηριακό εμβολισμό) μπορεί να συμβάλουν στην εμφάνιση της κακοήθους εξαλλαγής
μετά από θεραπεία με δενοσουμάμπη. Αυτό είναι
ένα ενδιαφέρον θέμα για μελλοντική έρευνα.
Στη βιβλιογραφία, εκτός από κακοήθη εξαλλαγή
έχουν αναφερθεί και άλλες μορφολογικές εξαλλαγές του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών κατά τη
16 Οστούν

διάρκεια και μετά τη θεραπεία με δενοσουμάμπη. Για
παράδειγμα, ορισμένοι συγγραφείς περιέγραψαν ιστολογικές εικόνες που μοιάζουν με οστεοβλάστωμα [41],
ινώδες ιστιοκύττωμα [42-43] και μια επιθετική μορφή
οστεοειδούς οστεώματος που μοιάζει με οστεοσάρκωμα [44-45]. Επιπλέον, εικάζεται ότι οι εξαλλαγές μπορεί
να σχετίζονται με τη διάρκεια της θεραπείας με δενοσουμάμπη [45]. Για παράδειγμα, η βραχυπρόθεσμη
θεραπεία με δενοσουμάμπη μπορεί να οδηγήσει σε
πρώιμες βλάβες που κατά την εκτομή τους εμφανίζουν
στρώμα ατρακτοειδών κυττάρων, ενώ η μακροχρόνια θεραπεία με δενοσουμάμπη μπορεί να οδηγήσει
σε μεταγενέστερες διεργασίες που κατά την εκτομή
τους μοιάζουν με χαμηλής κακοήθειας κεντρικό οστεοσάρκωμα ή ινώδη δυσπλασία. Οι Wojcik και οι συν.
[45] συμπέραναν ότι ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των
οστών που θεραπεύθηκε με δενοσουμάμπη εμφανίζει
ένα βαθμό επικάλυψης από κακοήθη γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών. Επομένως, η λήψη προσεκτικού
ιστορικού σε ασθενείς με προηγούμενη θεραπεία με
δενοσουμάμπη είναι πολύ σημαντική προς αποφυγήν
εσφαλμένης διάγνωσης και παράληψης κακοήθους γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών.
Προς το παρόν, η βέλτιστη διάρκεια της θεραπείας με δενοσουμάμπη δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί.
Επιπλέον, παραμένει ασαφές εάν η διάρκεια της
θεραπείας με δενοσουμάμπη σχετίζεται άμεσα με
την εκδήλωση κακοήθους εξαλλαγής του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών σε σάρκωμα. Παρόλα
αυτά, η μακροχρόνια θεραπεία με δενοσουμάμπη
θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό προκειμένου να αποφεύγονται δοσοεξαρτώμενες παρενέργειες, όπως για παράδειγμα η οστεονέκρωση της
γνάθου [46]. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό
το άρθρο ενδέχεται να μην αναφέρει όλες τις περιπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού
όγκου των οστών, καθώς η περιορισμένη αναφορά
τέτοιων περιπτώσεων από κέντρα υγειονομικής περίθαλψης παραμένει πιθανή. Έτσι, παρότι ο αριθμός
των σχετικών περιπτώσεων που αναφέρθηκαν σε
αυτή την ανασκόπηση (n=11) ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει το πραγματικό ποσοστό.

Συμπεράσματα
Οι ιατροί οι οποίοι θεραπεύουν ογκολογικούς
ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κακοήθης
εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών
είναι μία πιθανή συνέπεια κατά τη διάρκεια ή μετά
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από τη θεραπεία με δενοσουμάμπη. Από όσα γνωρίζουμε, 11 σχετικές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί
μέχρι στιγμής στην αγγλική βιβλιογραφία και συζητήθηκαν στο παρόν άρθρο. Οι ακριβείς μηχανισμοί
ή οι παράγοντες ενεργοποίησης από τους οποίους
προκαλείται η κακοήθης εξαλλαγή κατά τη διάρκεια

ή μετά από τη θεραπεία με δενοσουμάμπη είναι ελάχιστα τεκμηριωμένοι. Απαιτούνται επιπλέον αναφορές και προοπτικές μελέτες μεγάλου μεγέθους για
να διερευνηθεί διεξοδικά η συσχέτιση μεταξύ της
κακοήθους εξαλλαγής του γιγαντοκυτταρικού όγκου
των οστών και της θεραπείας με δενοσουμάμπη.
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Η συχνότητα της σαρκοπενίας και η
επίδρασή της στους ασθενείς με
ρευματικά νοσήματα
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Περίληψη
Σκοπό της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης αποτελεί η συχνότητα της διάγνωσης της σαρκοπενίας και οι παράγοντες που σχετίζονται με αυτή, καθώς και ο ρόλος της στους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις, με βάση τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων PubMed μετά την εισαγωγή των όρων sarcopenia, pre-sarcopenia, cachexia, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosis
spondylitis, psoriatic arthritis, progressive systemic scleroderma, systemic lupus erythematosus, dermatomyositis, vasculities,
corticosteroids, methotrexate, anti-TNFα therapy, anti-IL6 therapy, μέχρι το Μάιο του 2020.
Λέξεις κλειδιά: Σαρκοπενία, Προ-σαρκοπενία, Οστεοαρθρίτιδα, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, Ψωριασική
αρθρίτιδα, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Προοδευτικό συστηματικό σκληρόδερμα, Δερματομυοσίτιδα, Αγγειίτιδες, Κορτικοστεροειδή,
Μεθοτρεξάτη, αντι-TNFα θεραπεία, αντι-IL6 θεραπεία

The incidence of sarcopenia and the impact
in patients with rheumatic diseases
N. GALANOPOULOS1, Y. DIONYSSIOTIS2
1
Outpatients Department of University General Hospital of Alexandroupolis, Greece
2
First Physical Medicine and Rehabilitation Department, National Rehabilitation Center EKA, Athens, Greece
Summary
The purpose of this review is the diagnosis of sarcopenia, the factors associated with, as well as its role in patients with rheumatic
diseases (such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis). We performed a literature search
on pubmed database using the terms sarcopenia, pre-sarcopenia, adipokines rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosis
spondylitis, psoriatic arthritis, progressive systemic scleroderma, systemic lupus erythematosus, dermatomyositis, vasculitis,
anti-dermatomyositis therapy, anti-IL6 therapy, until May 2020.
Keywords: Sarcopenia, Pre-sarcopenia, Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, Ankylosig spondylitis, Psoriatic arthritis, Progressive systemic
scleroderma, Systemic lupus erythematosus, Dermatomyositis, vasculitis, Corticosteroids, Methotrexate, anti-TNFα therapy, anti-IL6 therapy

Εισαγωγή
Το σωματικό βάρος μειώνεται περίπου κατά 10%
στην ηλικία των 50 ετών και συνεχίζει με επιταχυνόμενο ρυθμό έτσι ώστε στην 6η ως 8η δεκαετία της
ζωής να έχει μειωθεί περίπου κατά 40% [1,2], εντο20 Οστούν

νότερα στις γυναίκες, πιθανόν λόγω της σημαντικής μείωσης της έκκρισης των ορμονών του φύλου
μετά την εμμηνόπαυση [3,4]. Η μάζα των σκελετικών
μυών μειώνεται επίσης με την αύξηση της ηλικίας,
συνοδευόμενη από κατά 20-40% μείωση της μυϊκής
ισχύος στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα (>50% στα
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πολύ ηλικιωμένα), παρόμοια στις εγγύς και τις άπω
ομάδες μυών των άκρων [1].
Ο όρος σαρκοπενία, αντιστοιχεί εννοιολογικά στη
σημαντική απώλεια σαρκός (σαρξ+πενία), και χρησιμοποιήθηκε αρχικά προκειμένου να ορίσει την απώλεια μάζας των σκελετικών μυών με την αύξηση της
ηλικίας [5,6]. Η διάγνωσή της βασίζεται στην απόδειξη της παρουσίας χαμηλής μάζας σκελετικών μυών
σε συνδυασμό με χαμηλή μυϊκή ισχύ και/ή χαμηλή
ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων [7].
Οι Baumgartner και συν. πρότειναν ως μια standard
μέτρηση για την σαρκοπενία, την εκτίμηση του δείκτη της άλιπης μάζας των σκελετικών μυών [lean
skeletal muscle mass index (SMI)], προκειμένου να
εκτιμηθεί η μάζα των περιφερικών σκελετικών μυών
[appendicular (για τα 4 άκρα) skeletal muscle mass
(ASM)], όπως υπολογίζεται με το πηλίκο της μέτρησης
της μυϊκής μάζας των σκελετικών μυών με τη χρήση
διπλής δέσμης αχτίνων-Χ απορροφησιομετρία [dual
X-ray absorptiometry (DEXA)] σε χιλιόγραμμα/ύψους
σε μέτρα στο τετράγωνο (kg/m2), η οποία συγκρίνεται
με την τιμή ενός φυσιολογικού πληθυσμού αναφοράς
(normal reference population) [8]. Πρέπει να έχουμε
ωστόσο υπόψη ότι μυϊκή αυτή μάζα δεν αντανακλά πιστά τη σύσταση (την ιστολογική εικόνα) και τη λειτουργική ικανότητα των σκελετικών μυών [9].
Το ποσοστό διάγνωσης της σαρκοπενίας αυξάνει σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας, με τους
άνδρες να εμφανίζουν μάλλον υψηλότερο κίνδυνο
συγκριτικά με τις γυναίκες (όχι ωστόσο στο σύνολο
των μελετών). Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από τη
σύνθεση του δείγματος των ατόμων που αξιολογείται
(σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, τη γεωγραφική περιοχή, κ.ά.), καθώς και τα κριτήρια για τη διάγνωση της σαρκοπενίας που εφαρμόζονται. Στη μελέτη των Patel HP και συν. σε άτομα
του γενικού πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσης ηλικίας 67 ετών, το ποσοστό σαρκοπενίας σύμφωνα με τα κριτήρια European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) εκτιμήθηκε
στο 4,6% των ανδρών και στο 7,9% των γυναικών
[10]. Στη μελέτη των Dam και συν. με τα κριτήρια του
FNIH (Foundation of the National Institute of Health)
το ποσοστό της σαρκοπενίας εκτιμήθηκε στους άνδρες στο 1,3% και στις γυναίκες στο 2,3%, ενώ με
τα κριτήρια IWGS (International Working Group on
Sarcopenia) στο 5,1% στους άνδρες και 11,8% στις
γυναίκες, και τα κριτήρια EWGSOP στο 5,3% στους
άνδρες και 13,3% στις γυναίκες [11]. Επίσης σύμφω-

να με τις νεότερες συστάσεις του EWGSOP το ποσοστό της σαρκοπενίας εκτιμήθηκε στο 8,8-41,2%
στις γυναίκες και στο 8,8-68% στους άνδρες ηλικίας
μεγαλύτερης των 60 ετών [12].
Οι Baumgartner και συν. εκτίμησαν το ποσοστό
σαρκοπενίας στο 13-24% σε τυχαιοποιημένης επιλογής ομάδα ατόμων του γενικού πληθυσμού ηλικίας
65-70 ετών [8], ενώ οι Iannuzzi-Sucich και συν. σε
ομάδα ατόμων του γενικού πληθυσμού, στο 22,6%
των γυναικών ηλικίας 64-93 ετών και στο 26,8% των
ανδρών ηλικίας 64-92 ετών [13]. Σε αμφότερες τις
μελέτες στα άτομα ηλικίας >80 ετών εκτιμήθηκε σε
ποσοστό ≥50% [8,13]. Στη μελέτη των Brown και
συν. στις ΗΠΑ σε ομάδα ατόμων του γενικού πληθυσμού μέσης ηλικίας 70,1 ετών, το ποσοστό σαρκοπενίας εκτιμήθηκε στο 36,5% [14], ενώ στη μελέτη των
Kim και συν. σε ηλικιωμένα άτομα του γενικού πληθυσμού στην Ιαπωνία στο 2,5%-2,8% στους άνδρες
και στο 2,3-11,7% στις γυναίκες [15].
Η σαρκοπενία μπορεί να διακριθεί στην πρωτοπαθή (ηλικιοεξαρτώμενη) και στη δευτεροπαθή [16],
με τη δεύτερη να σχετίζεται με μεγάλο αριθμό καταστάσεων που θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στις
παρακάτω ομάδες:
• Σχετιζόμενες με τη διατροφή όπως με τη μη επαρκή πρόσληψη θερμίδων και θρεπτικών ουσιών, την
ανορεξία ή τη νευρογενή βουλιμία.
• Σχετιζόμενες με σημαντική μείωση ή απουσία (παρατεταμένη κατάκλιση ή καθήλωση σε ένα αναπηρικό κάθισμα, κ.ά.) φυσικής δραστηριότητας.
• Σχετιζόμενες με παθήσεις όπως χρόνια καρδιακή
ή αναπνευστική ή νεφρική ανεπάρκεια, χρόνιες
ρευματικές παθήσεις ή λοιμώξεις ή παθήσεις του
γαστρεντερικού σωλήνα, ή νευροπάθειες, μεταβολικές παθήσεις όπως σακχαρώδη διαβήτη, καθώς
και χρόνια κατάχρηση αλκοόλ ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, κ.ά. [16].
Η σαρκοπενία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση υγείας και στη θνησιμότητα
των ασθενών, όπως διαταραχή του μεταβολισμού,
καταστολή της λειτουργίας του ανοσιακού συστήματος, αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου
και οστεοπόρωσης, μείωση της φυσικής δραστηριότητας, περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας με
σοβαρή ίσως προσβολή της ποιότητας ζωής, καθώς
και αύξηση της συχνότητας των πτώσεων με κίνδυνο
καταγμάτων [17-20]. Στη μελέτη των Ai-Lin Bian και
συν. το ποσοστό νοσηρότητας της σαρκοπενίας εκτιμήθηκε στο 17,02% των ανδρών και στο 18,9% των
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γυναικών, που ανήλθε στο 25,3% των ανδρών και
στο 53,1% των γυναικών ηλικίας >80 ετών [21]. Σε
4425 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (μέσης ηλικίας 70,1
έτη) που συμμετείχαν στη Third National Health and
Nutrition Survey, στο 21% αυτών διαπιστώθηκε ότι
η διάγνωση σαρκοπενίας σχετίζονταν με αυξημένο
κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες (HR=1,29
με CI:1,13-1,47) [19].

μονοπύρηνα κύτταρα που καταλήγουν στις μυϊκές
ίνες και φυσιολογικά ενεργοποιούνται στην άσκηση
ή σε καταστάσεις βλάβης των μυών αυτών, διαφοροποιούμενα και συγχωνευόμενα στις μυϊκές ίνες,
και συμμετέχοντας στη διατήρηση της φυσιολογικής
λειτουργίας τους. Πιθανόν τα δορυφόρα αυτά κύτταρα να δυσλειτουργούν στους σκελετικούς μυς των
ασθενών με σαρκοπενία [25].

Αιτιοπαθογένεια

Κάπνισμα και φυσική άσκηση

Στην ανάπτυξη σαρκοπενίας συμμετέχει σημαντικός αριθμός παραγόντων όπως η μεγαλύτερη
ηλικία, η χαμηλή ή η απουσία φυσικής δραστηριότητας καθώς και συνηθειών της ζωής όπως του καπνίσματος, η μη επαρκής ποσοτικά και σε θρεπτικές
ουσίες διατροφή (μη επαρκής πρόληψη πρωτεϊνών,
θερμίδων, κ.ά.), η μείωση των επιπέδων των αναβολικών ορμονών που σχετίζεται με την αύξηση της
ηλικίας, η προσβολή της λειτουργίας των μυών και
των νεύρων (κινητικών νεύρων και των νευρομυϊκών
συνάψεων), η αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη, η
διαταραχή της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων,
η συμμετοχή του οξειδωτικού stress και της φλεγμονής, καθώς και η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων
κ.ά. [17,22-24]. Στην ιστολογική εικόνα από τη βιοψία
σκελετικού μυός των ασθενών με σαρκοπενία, στα
αρχικά στάδια της σαρκοπενίας παρατηρείται μείωση του μεγέθους των μυϊκών ινών, ενώ στη συνέχεια
αντικατάστασή τους από λιπώδη ιστό σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη ινώδους ιστού [25]. Προσβάλλονται περισσότερο οι τύπου ΙΙ [ταχείας σύσπασης
(fast-twitch)] παρά οι τύπου Ι [βραδείας σύσπασης
(slow-twitch)] μυϊκές ίνες [26]. Σε άτομα που διάγουν
την 9η δεκαετία της ζωής τους παρατηρήθηκε συγκριτικά με τα άτομα νεαρότερης ηλικίας, μια κατά
50% τουλάχιστον μείωση του αριθμού των μυϊκών
ινών τύπου Ι και ΙΙ [27]. Στους σκελετικούς μυς των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας παρατηρήθηκε επίσης
αυξημένη παρουσία οξειδωμένων πρωτεϊνών που
οδηγεί σε σύνθεση λιποφουσκίνης και διαυσταυρωτών (cross-linked) πρωτεϊνών που απομακρύνονται
ανεπαρκώς λόγω μη ικανοποιητικής λειτουργίας του
πρωτεολυτικού συστήματός τους. Η διαδικασία αυτή
οδηγεί τελικά στη συσσώρευση μη-συσταλτών (noncontractile) δυσλειτουργικών πρωτεϊνών με αποτέλεσμα τη μείωση της λειτουργίας των σκελετικών μυών
(ταχύτητας και ισχύος) [28]. Στους σκελετικούς μυς
υπάρχουν τα δορυφόρα κύτταρα που είναι μικρά
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Στη μελέτη των Ai-Lin Bian και συν. τα άτομα με
σαρκοπενία συγκριτικά με τα άτομα χωρίς σαρκοπενία κάπνιζαν για μεγαλύτερο και ασκούνταν τακτικά
για βραχύτερο χρονικό διάστημα (p<0,01) [21]. Ακόμη και οι επαγγελματίες αθλητές με την απουσία ή
την ανεπαρκή τακτική άσκηση, εμφανίζουν με την
αύξηση της ηλικίας μια προοδευτική (βραδύτερη
ωστόσο των ατόμων του γενικού πληθυσμού) μείωση
της λειτουργικής ικανότητας των μυών τους [24].

Αυξημένος καταβολισμός των πρωτεϊνών των
σκελετικών μυών
Η μείωση της μάζας των σκελετικών μυών σχετίζεται με την επικράτηση της αποδόμησης/καταβολισμού (degradation) συγκριτικά με τη σύνθεση των
πρωτεϊνών των μυών αυτών [29]. Ο αυξημένος ρυθμός καταβολισμού των πρωτεϊνών των σκελετικών
μυών πυροδοτείται και ενισχύεται από τα υψηλά επίπεδα φλεγμογόνων (που πυροδοτούν και ενισχύουν
τη διαδικασία της φλεγμονής δηλαδή) κυτταροκινών,
γλυκοκορτικοστεροειδών, και ουσιών οξειδωτικού
stress [όπως δραστικών ριζών οξυγόνου [Reactive
Oxygen Species (ROS)] [30,31]. Σημαντικός φαίνεται
να είναι επίσης ο ρόλος της αυξημένης συμμετοχής
του λίπους στη μάζα του σώματος (παχυσαρκίας),
όπως σε ασθενείς με χαμηλή μάζα άλιπης (χωρίς
τη συμμετοχή του λίπους) σε συνδυασμό με υψηλή
με λίπος μάζας σώματος, σαρκοπενική παχυσαρκία
[32]. Ο λιπώδης ιστός σχετίζεται με αυξημένη απελευθέρωση φλεγμογόνων κυτταροκινών όπως του
παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α [tumor necrosis
factor-α (TNF-α)], της ιντερλευκίνης-1β (IL-1β) και
IL-6 κ.ά., καθώς και την αύξηση της αντίστασης στη
δράση της ινσουλίνης που έχει ρόλο στην απώλεια
της μάζας των σκελετικών μυών με την αύξηση της
ηλικίας [33,34].

Η συχνότητα της σαρκοπενίας και η επίδρασή της στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα

Δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων
Σημαντικός είναι ο ρόλος της δυσλειτουργίας
των μιτοχονδρίων, που μπορεί να αποτελέσει αιτία
αλλά και συνέπεια της φλεγμονής στους μυς που
παρατηρείται με την αύξηση της ηλικίας [35]. Η δυσλειτουργία αυτή συμμετέχει στη φλεγμονή μέσα
από την παραγωγή δραστικών ριζών οξυγόνου
[Reactive Oxygen Species (ROS)], και ενεργοποίησης του πυρηνικού παράγοντα κΒ (NF-κB) από την
παραγωγή ROS, κ.ά. [36-41]. Μπορεί να οδηγήσει
επίσης σε ενεργοποίηση NOD-like receptor (NLR) P3
οικογένειας (NLRP3) φλεγμοσωμάτων που οδηγεί
στη συνέχεια σε ενεργοποίηση caspase-1 ή redoxsensitive ενδοκυτταρίων οδών σήματος και ενδοκυτταρίων οδών σήματος που σχετίζονται με την παραγωγή φλεγμογόνων κυτταροκινών όπως της IL-1β
και IL-18, κ.ά. [38,39]. Η αυξημένη παραγωγή ROS
συμμετέχει στη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και
την ενίσχυση της διαδικασίας του οξειδωτικού stress
που οδηγούν σε μείωση της μάζας των σκελετικών
μυών η οποία συνοδεύει την αύξηση της ηλικίας [42].

Φλεγμονή
Αναφέρθηκε ότι η φλεγμονή σχετίζεται με επιδείνωση της απώλειας μάζας σε συνδυασμό σε συσσώρευση λίπους στους σκελετικούς μυς, συμμετέχοντας σημαντικά στην ατροφία τους και τη μείωση
της ισχύος τους και της ταχύτητας σύσπασης με
αποτέλεσμα τον περιορισμό της φυσική δραστηριότητας και της λειτουργικής ικανότητας με αποτέλεσμα τη σοβαρή πιθανόν προσβολή της ποιότητας
ζωής [43,44]. Συμμετέχει στη μείωση της μάζας των
σκελετικών μυών που παρατηρείται με την αύξηση
της ηλικίας και οδηγεί σε μείωση της μυϊκής ισχύος
και της φυσικής δραστηριότητα, μέσα από ποικίλους
μηχανισμούς, όπως την ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων, του NF-κB (του πυρηνικού παράγοντα κΒ), καθώς και της έκκρισης φλεγμογόνων
κυτταροκινών όπως TNF-α, IL-1, IL-6, IL-15, κ.ά., που
οδηγούν σε αύξηση του ρυθμού καταβολισμού σε
συνδυασμό με μείωση του ρυθμού σύνθεσης των
πρωτεϊνών των σκελετικών μυών [45-51]. Σημαντικό
επίσης είναι το ότι η αύξηση της παραγωγής φλεγμογόνων κυτταροκινών συνοδεύεται από μείωση της
παραγωγής κυτταροκινών με αντιφλεγμονώδη δράση όπως της ιντερλευκίνης-10 (IL-10) [52].
Οι φλεγμογόνες πρωτεΐνες όπως TNF-α, IL-6, IL1, καθώς και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη [C-reactive

protein (CRP) που αποτελεί και εργαστηριακό δείκτη
της έντασης της φλεγμονής], σχετίστηκαν με τη διαδικασία γήρανσης στους σκελετικούς μυς, που οδηγεί σε σημαντικό πιθανόν περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας των ατόμων με σαρκοπενία [53,54].
Στους σκελετικούς μυς οι ώριμες μυϊκές ίνες δημιουργούν τη μάζα των μυών, και οι διαφοροποιηθέντες μυοσωληνίσκοι (myotubes) εκφράζουν mRNAs
ποικίλων κυτταροκινών συγκριτικά με τους μυοβλάστες, κάτι που οδηγεί σε μεταβολή της έκκρισης των
κυτταροκινών αυτών μετά την επίδραση ερεθισμάτων [55,56].
Αναφέρθηκε ότι η σαρκοπενία, ιδιαίτερα στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σχετίστηκε με πολυμορφισμούς του TNF-α, καθώς και τα υψηλότερα επίπεδα των δεικτών φλεγμονής όπως της ΤΚΕ και της
CRP ορού [και της υψηλής-ευαισθησίας CRP (highsensitivity CRP: hs-CRP)], και φλεγμογόνων κυτταροκινών όπως IL-1, IL-6 και TNF-α, κ.ά. [21,57-61].
Η IL-6 συνδέεται με τους υποδοχείς της στις μυϊκές
ίνες των σκελετικών μυών οδηγώντας σε ενεργοποίηση των ενδοκυτταρίων οδών σήματος όπως STAT3
(Signal Transducer And Activator of Transcription
3), MAPK/ERK (μια αλυσίδα πρωτεϊνών που φέρει
σε επαφή υποδοχείς στην επιφάνεια - μέσα από
μια οδό ενδοκυτταρίου σήματος - με το DNA του
πυρήνα του κυττάρου), p38 (μια τάξη P38 mitogenactivated protein κινασών που έχουν ρόλο σε ερεθίσματα stress όπως φλεγμογόνες κυτταροκίνες, και
συμμετέχουν στη διαφοροποίηση, στην απόπτωση
και στην αυτοφαγία των κυττάρων), μυοστατίνη [μια
πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια του αυξητικού
παράγοντα διαφοροποίησης-β (transforming growth
factor-β), η οποία παράγεται και απελευθερώνεται
από τα μυοκύτταρα και δρα ανασταλτικά στην αύξηση και στη διαφοροποίηση των μυϊκών ινών], FoxO3,
AMPK (AMP-activated protein kinase με ρόλο στην
ενεργειακή ομοιοστασία του κυττάρου) και φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη -3-κινάση [phosphatidylinositol-3kinase (PI3K)], που ρυθμίζουν το μεταβολισμό των
μυών [62-68]. Αυξάνει την αντίσταση στη δράση της
ινσουλίνης η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης σαρκοπενίας [69]. Μειώνει επίσης την
φωσφορυλίωση της S6K1 (ριβοσωμιακή πρωτεΐνη S6
κινάση β-1), που ενεργοποιεί την ενδοκυττάρια οδό
σήματος Akt/mTOR [phosphatidylinositol-3-kinase
(PI3K)/Akt και mammalian target of rapamycin
(mTOR) που έχει ρόλο στην αύξηση και επιβίωση των
κυττάρων], και σχετίζεται με τη μείωση του ρυθμού
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των αναβολικών διαδικασιών στους σκελετικούς μυς
[70]. Η απώλεια μάζας των σκελετικών μυών με μείωση της μυϊκής ισχύος σχετίστηκε με τα αυξημένα
επίπεδα της IL-6 και της CRP ορού [71].
Ο TNF-α σε συνδυασμό με την παραγωγή IL-1
στην οποία συμμετέχει, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των πρωτεϊνών, των λιπιδίων (λιπόλυση) και της
σύνθεσης γλυκογόνου των σκελετικών μυών [72].
Αμφότερες οι κυτταροκίνες αυτές έχουν εντοπιστεί
στις αναγεννώμενες ίνες των σκελετικών μυών, στις
οποίες προάγουν την έκκριση της IL-6 [73-75]. Τα
υψηλά επίπεδα του TNF-α μπορεί να οδηγήσουν στη
μείωση της αναβολικής διαδικασίας στους σκελετικούς μυς, καταστέλλοντας την ενδοκυττάρια οδό
Akt/mTOR [76], ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα [77].
Η έγχυση TNF-α σε ποντίκια οδήγησε σε ενεργοποίηση του συστήματος ubiquitin-proteasome που
οδήγησε σε μείωση της λειτουργίας των σκελετικών
μυών [78].
Ο TNF-α προάγει την αποδόμηση των πρωτεϊνών
των μυοϊνιδίων και την απόπτωσή τους οδηγώντας
σε μείωση της μυϊκής μάζας [79,80]. Ανταγωνίζεται
επίσης την αναβολική δράση του ινσουλινότροπου
αυξητικού παράγοντα-1 [insulin growth factor-1 (IGF1)], μέσα από την ανάπτυξη αντίστασης στην αυξητική ορμόνη, η οποία οδηγεί σε μείωση των επιπέδων
του IGF-1 στην κυκλοφορία και στους σκελετικούς
μυς [81,82].
Ο TNF-α και οι διαλυτοί υποδοχείς του πιθανόν να
αποτελέσουν βιοδείκτες της απώλειας μυϊκής μάζας
και της μείωσης της μυϊκής ισχύος που συνοδεύει
την αύξηση της ηλικίας [83]. Αναφέρθηκε ότι ο πολυμορφισμός G/A-308 TNF-α μπορεί να αποτελέσει
βιοδείκτη της σαρκοπενίας ατόμων με φυσιολογικό
σωματικό βάρος [84].
Οι Giulia Bano και συν. αναζήτησαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed και Scopus
μελέτες και μετα-αναλύσεις διατμητικών μελετών
μέχρι τις 09/01/2016. Συνέκριναν τα επίπεδα CRP,
IL6 και TNF-α, υπολογίζοντας τις random-effects
standardized mean differences (SMDs) ±95%
confidence intervals (CIs). Αξιολόγησαν 17 μελέτες
που συμμετείχαν 11.249 άτομα (3072 με και 8177 χωρίς σαρκοπενία). Διαπίστωσαν ότι τα άτομα με σαρκοπενία είχαν υψηλότερα επίπεδα CRP (SMD=0,51
με 95%CI 0,26, 0,77 και p<0,0001, I2=96%), αλλά
όχι IL6 (SMD= 0,35 με 95%CI: -0,19, 0,89 και p=0,21,
I2=97%), ή TNFα (SMD=0,28 με 95%CI -0,26, 0,83
και p=0,31, I2=97%), συγκριτικά με τις ομάδες μαρ24 Οστούν

τύρων. Δηλαδή η σαρκοπενία σχετίστηκε με τα υψηλότερα επίπεδα του εργαστηριακού δείκτη φλεγμονής CRP ορού [61].
Οι Ai-Lin Bian και συν. μελέτησαν 441 άτομα (235
άνδρες και 206 γυναίκες) του γενικού πληθυσμού
ηλικίας >60 ετών. Διακρίθηκαν σε δύο ομάδες. Την
ομάδα με και στην ομάδα χωρίς σαρκοπενία (σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια EWGSOP και AWGS).
Εκτίμησαν τις συνήθειες ζωής, την κατάσταση υγείας, τη συλληπτική ικανότητα των άκρων χεριών, το
δείκτη μάζας σώματος, την άλιπη μάζα και τη μάζα
του λίπους του σώματος, καθώς και τα επίπεδα των
φλεγμογόνων κυτταροκινών IL-6 και TNF-α. Τα άτομα με σαρκοπενία εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα
IL-6 και TNF-α (p<0,05). Εμφάνιζαν επίσης χαμηλότερη συλληπτική ικανότητα των άκρων χεριών, και
χαμηλότερη άλιπη μάζα σώματος, σε συνδυασμό με
υψηλότερη μάζα λίπους σώματος, συγκριτικά με τα
άτομα χωρίς σαρκοπενία (p<0,05). Η σαρκοπενία δηλαδή σχετίζονταν με τα υψηλότερα επίπεδα IL-6 και
TNF-α [21].
Η IL-15 και άλλες κυτταροκίνες όπως η ιρισίνη
(απελευθερώνεται από τα μυοκύτταρα στη διάρκεια
της λειτουργίας των σκελετικών μυών και συμμετέχει στη σύνδεση της λειτουργίας των μυών με τη λειτουργία άλλων ιστών και οργάνων) και η μυονεκτίνη
(ανήκει στην ομάδα των μυοκινών που εκκρίνονται
από τα μυοκύτταρα και συμμετέχουν και αυτές στη
σύνδεση της λειτουργίας των μυών με τη λειτουργία
άλλων ιστών και οργάνων) σε καταστάσεις που σχετίζονται με αύξηση της ηλικίας, σχετίστηκαν με την
παραγωγή της IL-10 (με αντιφλεγμονώδη δράση) και
του ανταγωνιστή της υποδοχέα της IL-1 (που οδηγεί
στη μείωση της φλεγμογόνου δράσης της IL-1) [8588]. Επίσης βρέθηκαν αυξημένα τα επίπεδα της TLR4
πρωτεΐνης [Toll-like receptor 4, μιας διαμεμβρανικής
πρωτεΐνης της ομάδας των υποδοχέων αναγνώρισης (recognition receptors/PRRs), η ενεργοποίηση
των οποίων οδηγεί σε παραγωγή της ενδοκυττάριας
οδού σήματος NF-κB και φλεγμογόνων κυτταροκινών, που συμμετέχουν στη λειτουργία του ανοσιακού συστήματος] καθώς και της έκφρασης IL6, IL10,
και IL15 mRNA, σε υγιή μεγαλύτερης ηλικίας άτομα
που υποβλήθηκαν σε βραχύχρονη κατάκλιση [89].
Ο peroxisome proliferator-activated receptor γ
coactivator-1-α (PGC-1α) μέσα από την αναστολή
της λειτουργίας του FoxO3, ο οποίος προάγει την
έκκριση φλεγμογόνων πρωτεϊνών και μειώνει την
έκφραση των αντιοξειδωτικών ενζύμων στους σκε-
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λετικούς μυς των ηλικιωμένων ατόμων, έχει ευνοϊκή
μάλλον επίδραση στη σύσταση και τη λειτουργία των
μυών αυτών [90]. Η μειωμένη του έκφραση σχετίστηκε με δυσμενή επίδραση στους σκελετικούς μυς
[91]. Από την άλλη η αυξημένη έκφραση του PGC-1α
μέσα από τη μείωση της δραστηριότητας του NF-κB
που οδηγεί σε αναστολή της σύνθεσης φλεγμογόνων κυτταροκινών, προσφέρει μάλλον στη συγκράτηση της απώλειας της μάζας και την προσβολή της
λειτουργίας των σκελετικών μυών [92,93].
Τα υψηλά επίπεδα της συνδεόμενης με λιπαρά
οξέα των λιποκυττάρων πρωτεΐνης [adipocyte fatty
acid-binding protein (A-FABP)] μπορεί πιθανόν να
αποτελέσουν δείκτη της ανάπτυξης σαρκοπενίας. Οι
Tae Nyun Kim και συν. μελέτησαν 298 άτομα ηλικίας
20-70 ετών και διαπίστωσαν στην πολλαπλή λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης ότι τα αυξημένα επίπεδά
της σχετίζονταν ανεξάρτητα άλλων παραγόντων, με
τη διάγνωση σαρκοπενίας [με το πηλίκο μάζας περιφερικών σκελετικών μυών/σωματικό βάρος (%)
<1 SD χαμηλότερα των μέσων τιμών νεαρής ηλικίας
ατόμων, αμφοτέρων των φύλων] [94].

Ποια άτομα πρέπει να αξιολογούνται για
πιθανή παρουσία σαρκοπενίας;
Για πιθανή σαρκοπενία πρέπει να αξιολογούνται
άτομα αμφοτέρων των φύλων μεγαλύτερης ηλικίας
με ιστορικό μη σκόπιμης απώλειας σωματικού βάρους, συχνές πτώσεις, αδυναμίας στην εκτέλεση
των συνήθων στο παρελθόν φυσικών δραστηριοτήτων, καθώς και ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως
ρευματοπάθειες, καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια,
προσβολή των νεύρων, νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνιες λοιμώξεις, χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, κ.ά.
Αξιολογούνται σχετικά με την κινητικότητα με τη
μέτρηση της ταχύτητας βάδισης (gait speed) όπως
4 μέτρων με κανονικό βηματισμό που δεν πρέπει
να βρεθεί <0,8 m/s (1 m/s σύμφωνα με τα κριτήρια
IWGS), με τη μυϊκή ισχύ όπως με τη μέτρηση της
συλληπτικής ικανότητας των άκρων χεριών (με δυναμόμετρο και σε ασθενείς με πόνο, δυσκαμψία ή
παραμόρφωση των άκρων χεριών ένα rubber-ball
μοντέλο δυναμόμετρο, όπου ζητείται από τον εξεταζόμενο να σφίξει όσο το δυνατόν περισσότερο για
τρία δευτερόλεπτα με το ένα χέρι και ακολούθως με
το αντίθετο και καταγράφεται η υψηλότερη ένδειξη)
ή την έκταση των γονάτων, κ.ά., με την ικανότητα

εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων όπως με το ανέβασμα σκαλοπατιών, την έγερση από κάθισμα, κ.ά.,
καθώς και για την ισορροπία του σώματος.
Η σύσταση του σώματος (Body Composition)
μπορεί να αξιολογηθεί με τη χρήση διπλής δέσμης ακτίνων-Χ απορροφησιομετρίας [dual X-ray
absorptiometry (DEXA ή DXA)], μέτρησης ανθρωπομετρικών παραμέτρων, bioelectrical impedance, μαγνητικής ή υπολογιστικής τομογραφίας, σχετικά με
την εκτίμηση της μάζας των περιφερικών σκελετικών
μυών (appendicular muscle mass) που δεν έχουν
ωστόσο την ικανότητα διαφοροποίησης του ενδομυϊκού λίπους ή ύδατος [95]. Η Bioelectrical impedance
analysis (BIA) εκτιμά πρώτιστα τη μάζα των σκελετικών μυών και του λίπους του σώματος, με τη χρήση
ενός ασθενούς ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του
σώματος και μετρά την αντίστασή του. Με δεδομένο
ότι οι μυς περιέχουν περισσότερο νερό συγκριτικά
με τους άλλους ιστούς, αυτό οδηγεί στο να μπορεί
να εκτιμήσει το ολικό νερό του σώματος και αυτό
στην εκτίμηση της ελεύθερης λίπους μάζας σώματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση
της μάζας των σκελετικών μυών με τον υπολογισμό
της ηλεκτρικής αντίστασης με τη χρήση αισθητήρων
(sensors), που πιθανόν όμως να υπερεκτιμήσει τη
μυϊκή και να υποεκτιμήσει τη λιπώδη μάζα [95,96].

Υπερηχογράφημα μυών
Το υπερηχογράφημα μυών μπορεί να προσφέρει στη διάγνωση και αξιολόγηση των ασθενών με
σαρκοπενία [97,98]. Οι Neil D Reeves και συν. συνέκριναν τα αποτελέσματα του υπερηχογραφήματος
με αυτά της μαγνητικής τομογραφίας, σχετικά με μετρήσεις σε εγκάρσια τομή του έξω πλατέος μυός του
μηρού σε 6 άτομα. Διαπίστωσαν σημαντική συμφωνία μεταξύ των δυο αυτών διαγνωστικών μεθόδων.
Εκτίμησαν τη μέση τιμή των intraclass correlation
coefficients για την αξιοπιστία της επανάληψης της
αξιολόγησης σε διαφορετικές ημέρες (reliability) στο
0,998 του υπερηχοτομογραφήματος και στο 0,999
της μαγνητική τομογραφία. Οι τιμές της coefficient of
variation για τις μετρήσεις της εγκάρσιας τομής των
μυών που μελετήθηκαν αξιολογήθηκαν από 6 διαφορετικούς αξιολογητές και υπολογίστηκαν στο 2,1%
για το υπερηχογράφημα και στο 0,8% για τη μαγνητική τομογραφία. Οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το υπερηχογράφημα μυών μπορεί να
αποτελέσει αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδο αξιολόΟστούν 25
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γησης της κατάστασής τους σε μια σειρά ασθενείς
όπως αυτούς με σαρκοπενία [99]. Επίσης οι Mustafa
Cankurtaran και Levent Özçakar μελέτησαν 100 ηλικιωμένα άτομα (ηλικίας 73±6,18 ετών) σχετικά με την
ικανότητα του υπερηχογραφήματος στους γαστροκνημίους μυς αμφοτερόπλευρα. Τα άτομα με σαρκοπενία εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερο πάχος μυών
και μήκος των μυϊκών δεσμίδων (αμφότερα p<0,05),
συγκριτικά με τα άτομα χωρίς σαρκοπενία. Η μέτρηση του πάχους των μυών και μήκους των μυϊκών δεσμίδων είχε υψηλή ευαισθησία (σε αμφότερα >77%)
στον προσδιορισμό των ατόμων με σαρκοπενία [97].
Στη μελέτη των Masaaki Isaka και συν-2019 σε 60
άνδρες ηλικίας ≥65 ετών που μέτρησαν με υπερηχογράφημα το πάχος και την ένταση των υπερήχων
[echo intensity (EI)] των μυών της γαστροκνημίας,
εκτίμησαν την ικανότητα της μεθόδου στη διάγνωση
των ατόμων με χαμηλή μάζα περιφερικών σκελετικών μυών [appendicular skeletal muscle mass index
(ASMI)] και χαμηλή συλληπτική ικανότητα των άκρων
χεριών. Εφαρμόστηκε μια binary logistic regression
ανάλυση για το πάχος των μυών χαμηλότερο μιας τιμής κατωφλίου (cutoff value) ή EI υψηλότερης μιας
τιμής κατωφλίου, που χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές (independent variable) και για
τη διάγνωση σαρκοπενίας σύμφωνα με τα κριτήρια
Asian Working Group for Sarcopenia ως εξαρτημένη
μεταβλητή. Με τη χρήση των άριστων cutoff points
του πάχους των μυών και της EI για την πρόβλεψη
χαμηλής ASMI και χαμηλής συλληπτικής ικανότητας
των άκρων χεριών, το πάχος του προσθίου κνημιαίου μυός, η ΕΙ του προσθίου κνημιαίου μυός και του
γαστροκνημίου μυός και ο δείκτης πάχος/EI του
προσθίου κνημιαίου και του υποκνημιδίου μυός, σχετίζονταν με τη διάγνωση σαρκοπενίας (μετά την εκτίμηση της επίδρασης της ηλικίας, του δείκτη μάζας
σώματος, της περιμέτρου της γαστροκνημίας, της
παρουσίας σακχαρώδους διαβήτη, και της χρήσης
στατινών σε μοντέλο binary logistic regression). Ο
συνδυασμός πάχους μυών και EI του προσθίου κνημιαίου μυός εμφάνιζαν σημαντική ικανότητα προσδιορισμού των ατόμων με σαρκοπενία. Οι ερευνητές
οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το υπερηχογράφημα μυών μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη μέθοδο στη
διάγνωση της σαρκοπενίας [98].
Ολοκληρώνουμε με την παράθεση των διαγνωστικών κριτηρίων καθώς και τη σταδιοποίηση της σαρκοπενίας.
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Διαγνωστικά κριτήρια
ESPEN SIG (European Society on Clinician
Nutrition and Metabolism special interest groups)
[100]
Μυϊκή Μάζα: >2SD χαμηλότερη της μέσης τιμής
της μυϊκής μάζας ενηλίκων ηλικίας 18-39 ετών στο
3rd National Health and Nutrition Examination Survey
Ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων:
Ταχύτητα βάδισης <0,8 m/s
IWGS (International Working Group on
Sarcopenia) [101]
Μυϊκή Μάζα: Δείκτης μάζας σκελετικών μυών [SMI
(Skeletal Muscle Index) με dual X-ray absorptiometry
(DEXA)], Άνδρες ≤7,23 kg/m2 και Γυναίκες ≤5,67 kg/m2
Ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων:
Ταχύτητα βάδισης <1 m/s
EWGSOP (European Working Group on
Sarcopenia in Older People) [102]
Μυϊκή Μάζα: Δείκτης μάζας σκελετικών μυών [SMI
(Skeletal Muscle Index) με dual X-ray absorptiometry
(DEXA)] Άνδρες ≤7,23 kg/m2 Γυναίκες ≤5,67 kg/m2
Μυϊκή Ισχύ: Συλληπτική Ικανότητα Άκρων Χεριών,
Άνδρες <30 kg, Γυναίκες <20 kg
Ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων:
Ταχύτητα βάδισης <1 m/s
FNIH (Foundation of the National Institute of
Health) [103]
Μυϊκή Μάζα: Μυϊκή Μάζα: /Δείκτη Μάζας Σώματος [BMI (body mass index)] Άνδρες ≤0,789, Γυναίκες ≤0,512
Μυϊκή Ισχύ: Συλληπτική Ικανότητα Άκρων Χεριών,
Άνδρες <26kg, Γυναίκες <16 kg
Ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων:
Ταχύτητα βάδισης <0,8 m/s

Σταδιοποίηση [104]
Προσαρκοπενία: Χαμηλή μυϊκή μάζα, φυσιολογική
μυϊκή ισχύ και φυσιολογική ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων.
Σαρκοπενία: Χαμηλή μυϊκή μάζα, χαμηλή μυϊκή
ισχύ και φυσιολογική ή χαμηλή ικανότητα εκτέλεσης
φυσικών δραστηριοτήτων.
Σοβαρή σαρκοπενία: Χαμηλή μυϊκή μάζα, χαμηλή
μυϊκή ισχύ και χαμηλή ικανότητα εκτέλεσης φυσικών
δραστηριοτήτων.
Ορισμός της σαρκοπενίας (adapted from the
European Working Group on Sarcopenia in Older
People, EWGSOP2).
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Πιθανή σαρκοπενία αν ισχύει το Κριτήριο 1.
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την επιπρόσθετη
τεκμηρίωση του Κριτηρίου 2.
Αν ισχύουν τα Κριτήρια 1, 2 και 3 η σαρκοπενία
θεωρείται σοβαρή.
Κριτήριο 1. Χαμηλή μυϊκή ισχύ όπως αξιολογείται με τη μέτρηση της Συσφικτικής Ικανότητας των
Άκρων Χεριών (cut point <27 kg για τους άνδρες και
<16 kg για τις γυναίκες) ή με την έγερση από κάθισμα
στην όρθια θέση [Chair stand test (cut point >15 s για
5 προσπάθειες).
Κριτήριο 2. Χαμηλή μυϊκή ποσότητα ή ποιότητα όπως αξιολογείται με την εκτίμηση της μάζας
των περιφερικών σκελετικών μυών [appendicular
skeletal muscle mass (ASM) με dual-energy X-ray
absorptiometry (DXA) με cut point <20 kg για τους
άνδρες και <15 kg για τις γυναίκες.
Κριτήριο 3. Χαμηλή ικανότητα εκτέλεσης φυσικών
δραστηριοτήτων όπως αξιολογείται με την εκτίμηση
της ταχύτητας βάδισης με cut-point <0,8 m/s, short
physical performance battery (SPPB) με cut point ≥8
point score, timed up and go test (TUG) με cut point
20 s and 400-μέτρα βάδισης (400 m βάδιση) με cut
point ≥6 min για ολοκλήρωση ή μη ολοκλήρωση.

Ρευματικά νοσήματα
Στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα όπως της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), της οστεοαρθρίτιδας, των φλεγμονωδών σπονδυλαρθροπαθειών
όπως της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας (ΑΣ)
και της ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ), του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, του προοδευτικού
συστηματικού σκληροδέρματος, κ.ά., αναφέρθηκε
ποσοστό σαρκοπενίας υψηλότερο των ομάδων μαρτύρων. Το ποσοστό εξαρτάται από τη σύνθεση των
ομάδων των ασθενών που μελετήθηκαν (σχετικά με
το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, παραμέτρους της ρευματικής νόσου όπως η διάρκεια και η
ενεργότητά της, τη διατροφή, τα σωματομορφικά χαρακτηριστικά, κ.ά.) και τα διαγνωστικά κριτήρια που
εφαρμόστηκαν.
Ιδιαίτερη σημασία στην κλινική πράξη έχουν οι ποικίλοι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση
σαρκοπενίας στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα όπως (α) επιδημιολογικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, κ.ά.), (β) ο δείκτης μάζας σώματος και η σύσταση
του σώματος (η με λίπος και η άλιπη μάζα σώματος, η
μάζα των σκελετικών μυών κ.ά.), (γ) η διατροφή (όπως

η πρόσληψη πρωτεϊνών, κ.ά.), καθώς και (ε) παράμετροι της ρευματικής νόσου (διάρκεια, ενεργότητα,
περιορισμός της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής, αρθρική προσβολή όπως αυτή εκτιμάται
με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων, καθώς και η
χορήγηση αντιρρευματικής θεραπείας, κ.ά.).

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Στους ασθενείς με ΡΑ αναφέρθηκε υψηλότερο
των ομάδων των μαρτύρων ποσοστό σαρκοπενίας ή
προ-σαρκοπενίας ή καχεξίας, που εκτιμήθηκε περίπου στο 20-44%, ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν [105-110]. Ο δείκτης μάζας
σκελετικών μυών [skeletal muscle index (SMI)] και ο
δείκτης μάζας σώματος, είχαν υψηλή ειδικότητα (το
94% των ασθενών με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος
είχαν σαρκοπενία) αλλά χαμηλή ευαισθησία (το 47%
των ασθενών με φυσιολογικό ή υψηλό δείκτη μάζας
σώματος είχαν σαρκοπενία) σχετικά με τη διάγνωση
σαρκοπενίας [107].
Οι Michele Barone και συν. μελέτησαν 168 ασθενείς ηλικίας 40-75 ετών με ρευματικά νοσήματα
όπως ΡΑ, ΨΑ, και ΑΣ, εκτιμώντας τη μυϊκή μάζα με
τη μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος [muscle mass
index (MMI)] και τη μυϊκή ισχύ, υπολόγισαν το ποσοστό σαρκοπενίας στο 20%, χωρίς διαφορά μεταξύ
των ρευματικών αυτών παθήσεων, με διαφορά ωστόσο στο ποσοστό της προ-σαρκοπενίας που αποτελεί
το αρχικό στάδιο της σαρκοπενίας, στην οποίαν παρατηρείται μόνο μείωση της μάζας των σκελετικών
μυών (p=0,006) [105].
Οι Rafaela C E Santo και συν. το 2018 ανασκόπησαν τις μελέτες παρατήρησης που υπέβαλλαν σε
μετα-ανάλυση, της βάσης δεδομένων PubMed και
άλλων πηγών της βιβλιογραφίας στην Αγγλική γλώσσα, που ασχολήθηκαν με την καχεξία των ασθενών με
ΡΑ, το χρονικό διάστημα 1994-2016. Ανέλυσαν 136
πλήρη άρθρα και εκτίμησαν το ποσοστό της καχεξίας
στο 19% [με 95% confidence interval (CI) 0,7-33%].
Όταν η εκτίμηση της σύνθεσης του σώματος γίνονταν
με τη χρήση διπλής ενέργειας ακτίνων-Χ απορροφησιομετρίας [DXA (dual-energy X-ray absorptiometry)]
το ποσοστό εκτιμήθηκε στο 29% (με 95% CI 15-46%),
ενώ όταν στα διαγνωστικά κριτήρια χρησιμοποιούνταν
ο δείκτης μάζας χωρίς λίπος (άλιπος) (fat-free mass
index) <10η εκατοστιαίας θέσης και ο δείκτης μάζας
λίπους (fat mass index) >25η εκατοστιαία θέση, στο
32% (95% CI 14-52%) [106].
Οστούν 27

Ν. Γαλανόπουλος, Ι.Ε. Διονυσιώτης

Οι Delia Reina και συν. μελέτησαν 89 γυναίκες με
ΡΑ (μέση ηλικία των ασθενών 62±8 έτη), μέσης διάρκειας νόσου (14±9 μήνες) και ενεργότητας της νόσου
[mean disease activity score (DAS-28) 3,7±1,4 και
mean Health Assessment Questionnaire 0,88±0,77],
που συνέκριναν με 100 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας γυναίκες χωρίς φλεγμονώδεις ρευματοπάθειες. Υπολόγισαν το δείκτη μάζας σώματος
(27,43±5,16 Kg/m στους ασθενείς και 27,78±3,98
Kg/m στους μάρτυρες χωρίς μεταξύ τους διαφορά),
τα επίπεδα αλβουμίνης ορού, και το δείκτη μάζας
σκελετικών μυών [skeletal muscle index (SMI)] με
ολοσωματική DXA. Τα επίπεδα της αλβουμίνης ορού
ήταν φυσιολογικά και παρόμοια σε αμφότερες τις
ομάδες. Διαπιστώθηκε στατιστικά χαμηλότερη άλιπη μάζα σώματος (με ολοσωματική DXA) σε όλες
τις θέσεις εκτίμησης και μάζα λίπους στις ασθενείς
με ΡΑ συγκριτικά με την ομάδα των μαρτύρων, χωρίς ωστόσο διαφορά σχετικά με την ανακατανομή
της μάζας του λίπους στον κορμό του σώματος.
Οι ασθενείς με ΡΑ εμφάνιζαν υψηλότερο ποσοστό
σαρκοπενίας (το 44% των ασθενών και το 19% των
μαρτύρων πληρούσαν τα κριτήρια για σαρκοπενία,
με p<0,001). Όπως αναφέρθηκε ο δείκτης μάζας
σκελετικών μυών [skeletal muscle index (SMI)] και ο
δείκτης μάζας σώματος, είχαν υψηλή ειδικότητα (το
94% των ασθενών με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος
είχαν σαρκοπενία) αλλά χαμηλή ευαισθησία (το 47%
των ασθενών με φυσιολογικό ή υψηλό δείκτη μάζας
σώματος είχαν επίσης σαρκοπενία) σχετικά με τη διάγνωση για σαρκοπενίας [107].
Στη μελέτη των Ange Ngeuleu και συν. 123 ασθενών (107 γυναίκες) ενηλίκων ασθενών με ΡΑ με τη
χρήση ολοσωματικής DXA με τη χρήση του σχετικού δείκτη της μάζας των σκελετικών μυών [relative
skeletal mass index (RSMI)] <5,5 kg/m2 στις γυναίκες και <7,26 kg/m2 στους άνδρες, εκτίμησαν τη
διάγνωση της σαρκοπενίας στο 39,8% (49 ασθενείς από τους οποίους οι 40 γυναίκες, ηλικίας 41-50
ετών) [111].
Οι Meltem Alkan Melikoğlu και συν. μελέτησαν 40
γυναίκες με ΡΑ ηλικίας 31-66 ετών που συνέκριναν
με 40 υγιείς γυναίκες μάρτυρες ηλικίας 31-58 ετών,
παρόμοιου δείκτη μάζας σώματος. Η σύσταση του
σώματος εκτιμήθηκε με ολοσωματική DXA, και η κατάσταση σχετικά με τη ΡΑ με την εκτίμηση του αρθρικού πόνου, τη διάρκεια της πρωινής δυσκαμψίας των
άκρων χεριών, τις μετρήσεις δραστηριότητας (ενεργότητας) της νόσου, την ΤΚΕ και τη C-αντιδρώσα πρω28 Οστούν

τεΐνη [C-Reactive Protein (CRP)] καθώς και τη λειτουργική κατάσταση [με Health Assessment Questionnaire
(HAQ)]. Συγκρίθηκαν οι δύο αυτές ομάδες σχετικά με
τις τιμές της μάζας των μυών του περιφερικού σκελετού (appendicular skeletal muscle mass) και τις τιμές του δείκτη μάζας των σκελετικών μυών [skeletal
muscle mass index (SMI)]. Δε διαπιστώθηκε μεταξύ
των δύο αυτών ομάδων διαφορά σχετικά με τις τιμές
του δείκτη μάζας σώματος, το εκατοστιαίο ποσοστό
του λίπους του σώματος, το υπερβολικό ή το φυσιολογικό σωματικό βάρος. Στην ομάδα όμως των ασθενών
με ΡΑ διαπιστώθηκαν χαμηλότερες τιμές των σκελετικών μυών του περιφερικού σκελετού, αλλά υψηλότερο ποσοστό προ-σαρκοπενίας (20% έναντι 7% με
p<0,05) [108].
Οι Masahiro Tada και συν. μελέτησαν 100 ασθενείς με ΡΑ [στο 78% γυναίκες, μέση ηλικία τα 66,1
έτη, με μέση διάρκεια νόσου τα 5,5 έτη και με ενεργότητα νόσου Disease Activity Score 28 αρθρώσεων-ΤΚΕ=3,55], στα πλαίσια μιας προοπτικής μελέτης
παρατήρησης (CHIKARA study), και εκτίμησαν το
ποσοστό σαρκοπενίας στο 28% [112]. Επίσης οι Mie
Torii και συν. σε 388 διαδοχικής προσέλευσης γυναίκες με ΡΑ και εκτίμησαν το ποσοστό της σαρκοπενίας στο 37,1% (στο 14,7% σοβαρή) [109], οι Takeshi
Mochizuki και συν. σε 240 διαδοχικής προσέλευσης
ασθενείς με ΡΑ ηλικίας ≥65 ετών, στο 29,6% [110],
ενώ οι Yutaro Yamada και συν. σε 100 διαδοχικής
προσέλευσης ασθενείς με ΡΑ που συμμετείχαν στη
μελέτη CHIKARA, εκτιμώντας την παρουσία σαρκοπενίας κατά την έναρξη της μελέτης και ένα έτος
αργότερα, διαπίστωσαν σαρκοπενία σε 68 ασθενείς
(68%) κατά την έναρξη της νόσου, ενώ ένα έτος αργότερα σε 9 επιπλέον ασθενείς (13,4%) [113].

Παράγοντες που σχετίστηκαν με
αυξημένο ποσοστό διάγνωσης της
σαρκοπενίας σε ασθενείς με ΡΑ
Η αποκάλυψη σαρκοπενίας σχετίστηκε με: (α) επιδημιολογικούς παράγοντες (το φύλο, τη μεγαλύτερη
ηλικία, σωματομετρικές μετρήσεις, κ.ά.), (β) το χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος, τη χαμηλή μάζα σκελετικών μυών σώματος, και τη χαμηλή άλιπη ή την
υψηλή με λίπος μάζας σώματος, καθώς και (γ) παράγοντες που σχετίζονται με τη ΡΑ (διάρκεια, ενεργότητα, περιορισμός της λειτουργικής ικανότητας και
της ποιότητας ζωής, αρθρική προσβολή όπως αυτή
εκτιμάται με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων, και
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η χορήγηση αντιρρευματικής θεραπείας όπως τη χορήγηση κορτικοστεροειδών και τροποποιητικών της
νόσου φαρμάκων, κ.ά.), όχι ωστόσο στο σύνολο των
μελετών, καθώς και (δ) τη μη ικανοποιητική διατροφή
των ασθενών με ΡΑ, όπως τη χαμηλότερη πρόσληψη
πρωτεϊνών [105-107,111,114-120].
Σχετικά πρώτιστα με το φύλο των ασθενών με ΡΑ,
οι Jon T Giles και συν-2008 μελέτησαν 189 ασθενείς
με ΡΑ και 189 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας
μάρτυρες χωρίς ΡΑ, στους οποίους εκτίμησαν τη με
λίπος και τη χωρίς λίπος (άλιπη) μάζα σώματος ολοσωματικά και περιοχικά με τη χρήση DXA, και διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες αλλά όχι οι άνδρες ασθενείς
με ΡΑ είχαν συχνότερα σαρκοπενία, σαρκοπενική
παχυσαρκία και υπερβολική συμμετοχή του λίπους
στο βάρος του σώματος [115].
Σχετικά με το σωματικό βάρος των ασθενών με
ΡΑ, οι Doğan SC και συν. μελέτησαν 30 γυναίκες
με ΡΑ και 30 γυναίκες μάρτυρες, προκειμένου να
υπολογίσουν το ποσοστό σαρκοπενίας. Εκτίμησαν τη
σύσταση του σώματος με DXA, το δείκτη μάζας σκελετικών μυών [skeletal mass index (SMI)], το δείκτη
μάζας σώματος, τα επίπεδα των εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής CRP και ΤΚΕ, καθώς και της δραστηριότητας της νόσου με Disease Activity Score-28
αρθρώσεων (DAS28). Η σαρκοπενία (σε SMI ≤5,75
kg/m2) ήταν συχνότερη στην ομάδα με ΡΑ (p=0,004),
τις γυναίκες με φυσιολογικό σωματικό βάρος ή που
ήταν υπέρβαρες αλλά όχι παχύσαρκες [116].
Σχετικά με την ενεργότητα και τις επιπτώσεις της
ΡΑ. Στη μελέτη Michele Barone και συν. σε 168
ασθενείς ηλικίας 40-75 ετών με ρευματικά νοσήματα
όπως ΡΑ, ΨΑ, και ΑΣ, στην πολυπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η σαρκοπενία σχετίζονταν
με τη ≥60 ετών ηλικία και την παρουσία λειτουργικής ανικανότητας που προκαλεί η ρευματική νόσος
(p=0,006 και p=0,01, αντίστοιχα), αλλά όχι παραδόξως με τα επίπεδα της CRP, εργαστηριακού δείκτη
φλεγμονής [105].
Στη μελέτη των Jon T Giles και συν. σε 189 ασθενείς με ΡΑ και 189 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας μάρτυρες χωρίς ΡΑ, οι ασθενείς με ΡΑ είχαν
συχνότερα σαρκοπενία, σαρκοπενική παχυσαρκία
και υπερβολική συμμετοχή του λίπους στο βάρος του
σώματος, τα οποία σχετίζονταν με τον περιορισμό
της λειτουργικής ικανότητας και την παραμόρφωση
των αρθρώσεων από τη νόσο, την ανίχνευση ρευματοειδούς παράγοντα και τα επίπεδα της CRP στον
ορό, καθώς και τη μη χορήγηση τροποποιητικών της

νόσου φαρμάκων (δηλαδή με μη επαρκή θεραπευτική αντιμετώπιση) [115].
Στη μελέτη των Doğan SC και συν. σε 30 γυναίκες με ΡΑ και 30 γυναίκες μάρτυρες διαπιστώθηκε
συσχέτιση με τα επίπεδα CRP (p=0,230) αλλά παραδόξως όχι με τη δραστηριότητα της νόσου όπως
εκτιμήθηκε με DAS-28 αρθρώσεων (p=0,530) [116].
Στη μελέτη των Ange Ngeuleu και συν. στην πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης (multiple regression
analysis) η σαρκοπενία σχετίστηκε με το φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος [OR=12,3 με CI (2,27-67,6)
και p=0,004], το over fat δείκτη μάζας σώματος [OR=
12,3 με CI (2,27-67,6) και p=0,004] και την απεικόνιση ακτινογραφικά οστικών αρθρικών διαβρώσεων
[OR=0,057 με CI (0,006-0,532) και p=0,012]. Δε διαπιστώθηκε ωστόσο συσχέτιση με την ενεργότητα της
ΡΑ [με DAS-28, chronic disease activity index (CDAI)
και score of disease activity index (SDAI)], τη διάρκεια της καθώς και τη χρήση κορτικοστεροειδών για
επαρκή αντιμετώπιση της νόσου [111].
Στη μελέτη των Meltem Alkan Melikoğlu σε 40 γυναίκες με ΡΑ ηλικίας 31-66 ετών που συνέκριναν με
40 υγιείς γυναίκες μάρτυρες παρόμοιου δείκτη μάζας
σώματος, ηλικίας 31-58 ετών, στις ασθενείς με ΡΑ διαπιστώθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του
δείκτη μάζας σκελετικών μυών [skeletal mass index
(SMI)] και της λειτουργικής ικανότητας [με Health
Activity Quality (HAQ) σκορ] (p<0,05) [108].
Στη μελέτη των Masahiro Tada και συν. σε 100
ασθενείς με ΡΑ η σαρκοπενία σχετίστηκε θετικά με
την ακτινογραφική αρθρική προσβολή (Steinbrocker
στάδιο) από τη νόσο, τη CRP (0,21 mg/dL έναντι
103,4 ng/mL), το δείκτη μάζας σώματος, και τη μάζα
λίπους του σώματος των ασθενών. Στην ίδια μελέτη
η σαρκοπενία σχετίστηκε με τα επίπεδα της μεταλλοπρωτεϊνάσης-3 της θεμελίου ουσίας του αρθρικού
χόνδρου [matrix metalloproteinase 3 (MMP3), με
0,11 mg/dL έναντι 70,3 ng/mL] που έχει να κάνει με
την προσβολή του και την προσβολή έτσι της κατασκευής των αρθρώσεων (σε MMP3 ≥90,7 ng/mL, το
odds ratio για σαρκοπενία αυξήθηκε κατά 3,1 φορές
συγκριτικά με <90,7 ng/mL, με p= 0,018) [112].
Πολύ σημαντική φαίνεται ότι είναι επίσης στην κλινική πράξη η συσχέτιση του συνδυασμού χαμηλής
μυϊκής μάζας σώματος (μυοπενίας) και υπερβολικής
συμμετοχής του λίπους στη σύσταση του σώματος,
με την ενεργότητα, τον περιορισμό της λειτουργικής
ικανότητας και τη μεγαλύτερη αρθρική προσβολή
στον ακτινογραφικό έλεγχο, των ασθενών με ΡΑ.
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Οι Jian-Zi Lin και συν. μελέτησαν 457 διαδοχικής
προσέλευσης ασθενείς με ΡΑ (στο 82,7% γυναίκες,
μέσης ηλικίας 49,5±13,1 ετών) που συνέκριναν με
1860 μάρτυρες (στο 51,2% γυναίκες, μέσης ηλικίας 34,3±9,9 ετών). Σκοπό της μελέτης αποτέλεσε η
διερεύνηση των χαρακτηριστικών της σύστασης του
σώματος των ασθενών με ΡΑ και η συσχέτισή τους
με παραμέτρους της νόσου όπως της ενεργότητας
(με DAS28-CRP), του περιορισμού της λειτουργικής ικανότητας [με Stanford health assessment
questionnaire disability index (HAQ-DI)], και της
αρθρικής προσβολής με ακτινογραφικό έλεγχο [με
Sharp/van der Heijde modified sharp score (mTSS)].
Υπερβολική σε λίπος σύσταση θεωρήθηκε αν το εκατοστιαίο ποσοστό του λίπους του σώματος [body fat
percentage (BF%)] ήταν ≥25% στους άνδρες και
≥35% στις γυναίκες, και χαμηλή συμμετοχή των
μυών (μυοπενία) στη σύσταση του σώματος, αν ο
δείκτης μάζας των μυών του περιφερικού σκελετού
[appendicular skeletal muscle mass index (ASMI)]
ήταν ≤7kg/m2 στους άνδρες και ≤5,7 kg/m2 στις
γυναίκες. Στο 17,7% των ασθενών διαπιστώθηκαν
χαμηλές τιμές ASMI, και στο 45,1% μυοπενία. Οι
ασθενείς με μυοπενία είχαν υψηλότερη ενεργότητα
ΡΑ [DAS28-CRP (διάμεση τιμή 3,5 έναντι 3), μεγαλύτερο περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας [HAQDI (διάμεση τιμή 0,38 έναντι 0,13 με 24,8% έναντι
7,6%), και μεγαλύτερη αρθρική προσβολή στον ακτινογραφικό έλεγχο [mTSS (διάμεση τιμή 22,3 έναντι
9 με 71,8% έναντι 45,8%) (σε όλα p<0,001). Στην
πολλαπλή λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση της μυοπενίας με τον
περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας (OR=2,546
με 95% CI: 1,043-6,217) και τη μεγαλύτερη αρθρική
προσβολή στον ακτινογραφικό έλεγχο (OR=2,660
με 95% CI: 1,443-4,904). Η χειρότερη επίπτωση της
ΡΑ παρατηρήθηκε στους ασθενείς με το συνδυασμό
μυοπενίας και υπερβολικής συμμετοχής του λίπους
στη σύσταση του σώματος. Μετά την εκτίμηση των
συγχυτικών παραγόντων ο συνδυασμός αυτός σχετίζονταν με την ενεργότητα της ΡΑ (AP=0,528 με 95%
CI: 0,086-0,971), τον περιορισμό της λειτουργικής
ικανότητας (AP= 0,647 με 95% CI: 0,356-0,937), και
τη μεγαλύτερη αρθρική προσβολή στον ακτινογραφικό έλεγχο (AP= 0,514 με 95% CI: 0,139-0,890) από
τη νόσο [118].
Οι Raili Müller και συν. μελέτησαν 91 ασθενείς με
πρόσφατης έναρξης ΡΑ (στο 72% γυναίκες) και 328
μάρτυρες (στο 54% γυναίκες), με τη χρήση DXA σχε30 Οστούν

τικά με τη σύσταση του σώματος, και τη συσχέτισή
της με παραμέτρους της νόσου, τη διατροφή και τη
φυσική δραστηριότητα. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με ΡΑ συγκριτικά με τους μάρτυρες εμφάνιζαν
υψηλότερο ποσοστό χαμηλής άλιπης μάζας σώματος [41,8% έναντι 19,8%, με adjusted OR=3,3 (95%
C.I. 1,9-5,5) και p<0,001)]. Υψηλότερο ήταν επίσης
το ποσοστό υπερβολικής συμμετοχής του λίπους
στη μάζα σώματος [68,1% έναντι 47,3% με adjusted
OR=1,9 (95% C.I. 1,1-3,3) και p=0,02)], καθώς και
του συνδυασμού υπερβολικής συμμετοχής του λίπους στη μάζα σώματος και χαμηλής άλιπης μάζας
σώματος (4,4 φορές υψηλότερος, 26,4% έναντι 7%
με 95% C.I. 2,3-8,4 και p<0,001). Το χαμηλότερο ποσοστό χαμηλής άλιπης μάζας σώματος σχετίζονταν,
στους ασθενείς με ΡΑ, θετικά με την υψηλότερη ΤΚΕ
(OR=1,03 με C.I.1,002-1,051 και p=0,03), τη CRP
(OR=1,03 με C.I. 1,002-1,061 και p=0,04), τη χορήγηση κορτικοστεροειδών (OR=3,71 με C.I. 1,4-9,9
και p<0,01) και τη χαμηλότερη ποιότητα ζωής (υψηλότερο HAQ score OR=2,41 με C.I. 1,24-4,65 και
p<0,01) από τη νόσο, καθώς και με τη χαμηλότερη
πρόσληψη πρωτεϊνών (OR=0,98 με C.I. 0,96-0,99 και
p=0,04) από τη διατροφή [119].
Στη μελέτη των Mie Torii και συν. σε 388 διαδοχικής προσέλευσης γυναίκες με ΡΑ, η σαρκοπενία
σχετίστηκε στη λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης
με την ενεργότητα και τη διάρκεια της νόσου, το βαθμό αρθρικής ακτινογραφικής προσβολής (με σταδιοποίηση κατά Steinbrocker) από τη νόσο, τη χρήση
βιολογικών τροποποιητικών της νόσου φαρμάκων
για έλεγχο της ενεργότητας της νόσου, καθώς και
τη μη ικανοποιητική δίαιτα (σε αξιολόγηση με MiniNutritional Assessment-Short Form score) [109].
Στη μελέτη των Lara Vlietstra και συν. σε 157
ασθενείς με ΡΑ ή οστεοαρθρίτιδα διαπιστώθηκε
συσχέτιση της σαρκοπενίας με την υψηλή περιεκτικότητα του σώματος σε λίπος [120], ενώ στη μελέτη
των Takeshi Mochizuki και συν. σε 240 διαδοχικής
προσέλευσης ασθενείς με ΡΑ ηλικίας ≥65 ετών,
στην πολυπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε συσχέτιση της σαρκοπενίας με τη μεγαλύτερη ηλικία
p= 0,008 με odds ratio 1,08), το χαμηλότερο δείκτη
μάζας σώματος (p<0,001 με odds ratio 0,73), και τις
υψηλότερες τιμές της CRP (p=0,017 με odds ratio
1,76) [110]. Επίσης στη μελέτη των Yutaro Yamada
και συν. σε 100 διαδοχικής προσέλευσης ασθενείς
με ΡΑ η σαρκοπενία σχετίζονταν στη μονοπαραγοντική ανάλυση με τη μεγαλύτερη ηλικία (r=0,28 με p=
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0,022), την υψηλότερη μέση δοσολογία των κορτικοστεροειδών το έτος της μελέτης, που αντανακλά
τη μεγαλύτερη ενεργότητα της νόσου (r=0,25 με
p=0,043), και το χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος
(r= -0,28 με p=0,019). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η δοσολογία ≥3,25 mg πρεδνιζολόνης την ημέρα
σχετίστηκε σημαντικά με την εμφάνιση σαρκοπενίας
(odds ratio=8,81 με 95% confidence interval 1,1467,9 και p=0,037) [113].
Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των Santo
και συν. δε διαπιστώθηκε συσχέτιση της καχεξίας
των ασθενών με ΡΑ με την ενεργότητα της νόσου
(με DAS-28) ή τη διάρκεια της νόσου (p>0,05) [106].
Ιδιαίτερη σημασία στην κλινική πράξη έχει όπως
αναφέρθηκε η επίδραση της μη ικανοποιητικής διατροφής των ασθενών με ΡΑ, στην αύξηση της πιθανότητας ανάπτυξης σαρκοπενίας. Στη μελέτη των
Müller και συν. η σαρκοπενία σχετίστηκε με τη χαμηλότερη πρόσληψη πρωτεϊνών (OR= 0,98 με C.I. 0,960,99 και p=0,04) [119], ενώ στη μελέτη των Mie Torii
και συν. με τη μη ικανοποιητική γενικότερα διατροφή (σε αξιολόγηση με Mini-Nutritional AssessmentShort Form score) [109].
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόγνωση της κατάστασης υγείας των ασθενών με ΡΑ και σαρκοπενία, έχει το
γεγονός ότι αναφέρθηκε συσχέτιση της σαρκοπενίας
με την ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου [111,117]. Στη
μελέτη των Delgado-Frías και συν. σε 100 ασθενείς με
ΡΑ και 97 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας μάρτυρες, διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με σαρκοπενία (με τη
χρήση DXA για την εκτίμηση της σύστασης του σώματος και με μαγνητική τομογραφία για την εκτίμηση του
κοιλιακού λίπους) είχαν συχνότερα δυσλειτουργία του
ενδοθηλίου των αγγείων [με τη χρήση της διαμεσολαβούμενη από τη ροή διάτασης της βραχιόνιας αρτηρίας
(brachial artery flow-mediated dilatation (FMD)] [117].
Στη μελέτη των Ngeuleu και συν. στην πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης (multiple regression analysis) η
σαρκοπενία σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο καρδιομεταβολικής προσβολής [p=0,025 με OR=0,176, CI
(0,038-0,980)] [111].

Φλεγμονώδεις σπονδυλαρθροπάθειες
Στους ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) και ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) συγκριτικά με τις ομάδες μαρτύρων αναφέρθηκαν χαμηλότερες τιμές δείκτη μάζας σκελετικών μυών και άλιπης

μάζας σώματος, και χαμηλότερη μυϊκή ισχύ, καθώς
και υψηλότερο ποσοστό σαρκοπενίας (13,7-43,1%
ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν), η οποία
σχετίστηκε με τη μειωμένη μυϊκή μάζα και ισχύ, καθώς και την ενεργότητα της νόσου, όχι ωστόσο στο
σύνολο των μελετών [121-123].
Στη μελέτη των R Aguiar και συν-2014 σε 36
ασθενείς με ΑΣ και 24 ασθενείς με ΨΑ (στο 48,2%
γυναίκες, μέσης ηλικίας 45,5±13,4 έτη και μέσης διάρκειας νόσου 10,9±11,6 έτη), που συνέκριναν με
ομάδα υγιών μαρτύρων, και εκτίμησαν το ποσοστό
σαρκοπενίας στο 62%, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς
με ΑΣ ή ΨΑ είχαν χαμηλότερες τιμές δείκτη μάζας
σώματος [Muscle mass index (MMI) που υπολογίστηκε από τις τιμές της μυϊκής μάζας με την εφαρμογή
της εξίσωσης Lee] συγκριτικά με την ομάδα των μαρτύρων (7,65±0,98 έναντι 8,25±0,92 με OR=5,23 και
p=0,001) [121].
Οι El Maghraoui και συν. μελέτησαν 67 διαδοχικής προσέλευσης ασθενείς με ΑΣ (μέσης ηλικίας
40,9±11 έτη) που συνέκριναν με 67 υγιείς μάρτυρες,
εκτιμώντας τη σύσταση του σώματος με DXA, το δείκτη άλιπης μάζας σώματος (άλιπης μάζας/ύψος2),
και το εκατοστιαίο ποσοστό της μάζας λίπους. Η
προ-σαρκοπενία ορίστηκε ως μάζα σκελετικών μυών
[skeletal muscle mass (SMI)] <7,25 kg/m2, η σαρκοπενία όταν πληρούνταν τα δύο παρακάτω κριτήρια:
(α) SMI <7,25 kg/m2 και (β) χαμηλή συλληπτική ικανότητα άκρων χεριών (handgrip strength <30 kg) ή
χαμηλή ικανότητα των μυών για δραστηριότητα ( με
timed get-up-and-go test >10 s), και καχεξία ως δείκτη μάζας μυών <20 kg/m2 με επιπλέον 3 από τα 5
παρακάτω: (α) ανορεξία, (β) κόπωση, (γ) συλληπτική
ικανότητας άκρων χεριών <30 kg, (δ) CRP >5 mg/l,
και (ε) SMI <7,25 kg/m2. Προ-σαρκοπενία διαπιστώθηκε στο 50,4%, σαρκοπενία στο 34,2% και καχεξία
στο 16% των ασθενών. Οι ασθενείς με ΑΣ εμφάνιζαν συγκριτικά με τους μάρτυρες χαμηλότερη άλιπη
μάζα σώματος (κατά μια μέση τιμή τριών χιλιόγραμμων) και μάζα μυών του περιφερικού σκελετού (κατά
1 kg/m2) [122].
Οι Marcora και συν. μελέτησαν 19 άνδρες ασθενείς με μακροχρόνια ΑΣ (μέσης ηλικίας 53 ετών με
διάρκεια νόσου 19 έτη) που συνέκριναν με 19 παρόμοιας ηλικίας υγιείς άνδρες μάρτυρες. Εκτίμησαν τη
σύσταση του σώματος με τη χρήση DXA και τη μυϊκή
ισχύ με ισοκινητική έκταση γόνατος και τη μέτρηση
της συλληπτικής ικανότητας των άκρων χεριών με
δυναμόμετρο, καθώς και τη φυσική ικανότητα με δοΟστούν 31
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κιμασία 30 δευτερολέπτων έγερσης από κάθισμα με
τα χέρια σε επαφή και πλεγμένα στον κορμό. Οι ασθενείς με ΑΣ εμφάνιζαν συγκριτικά με τους μάρτυρες
σημαντικά χαμηλότερη μυϊκή ισχύ (p<0,05) [123].
Στη μελέτη των Krajewska-Włodarczyk και συν.
σε 51 γυναίκες με ΨΑ που συνέκριναν με 44 γυναίκες μάρτυρες χωρίς φλεγμονώδεις αρθροπάθειες
(ηλικίας 50-75 ετών), σαρκοπενία διαγνώστηκε με
τη χρήση του δείκτη άλιπης μάζας του περιφερικού
σκελετού [ALM (Appendicular Lean Mass) index] και
του δείκτη σκελετικών μυών [SMI (Skeletal Muscle
Index)] στο 13,7% και 43,1%, αντίστοιχα των ασθενών με ΨΑ και στο 9% και 20,4%, αντίστοιχα των
μαρτύρων [124].
Η σαρκοπενία των ασθενών με ΑΣ ή ΨΑ σχετίστηκε με τη μειωμένη μυϊκή μάζα και ισχύ, καθώς και την
ενεργότητα της νόσου, όχι ωστόσο στο σύνολο των
μελετών. Στη μελέτη των R Aguiar και συν-2014 στους
άνδρες ασθενείς με ΑΣ ή ΨΑ διαπιστώθηκε αρνητική
συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος με την ενεργότητα της νόσου [με Bath Ankylosing Spondylitis
Disease Activity και Function Indexes (BASDAI και
BASFI), με p=-0,536 και p=-0,445] [121]. Στη μελέτη των Abdellah El Maghraoui και συν-2016 η προσαρκοπενία, σαρκοπενία και καχεξία των ασθενών
με ΑΣ σχετίστηκε με την ενεργότητα της νόσου [σε
εκτίμηση με Bath Ankylosing Spondylitis Disease
Activity Index (BASDAI)] [122]. Επίσης στη μελέτη
των S Marcora και συν-2006 η χαμηλότερη μυϊκή
ισχύ των ασθενών με ΑΣ συγκριτικά με την ομάδα
των μαρτύρων, σχετίζονταν με τη μείωση της ισχύος των μυών των άνω και κάτω άκρων (correlation
coefficients 0,37-0,79 με p<0,05) [123]. Από την άλλη
στη μελέτη των Magdalena Krajewska-Włodarczyk
και συν-2017 δε διαπιστώθηκε συσχέτιση της σαρκοπενίας με τη δραστηριότητα της ΨΑ [124].

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Οι ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
(ΣΕΛ) εμφανίζουν μάλλον αυξημένη συχνότητα σαρκοπενίας (6,5%) και κατάσταση αδυναμίας/ευπάθειας (frailty), που σχετίζονται με την ενεργότητα της
νόσου, την προσβολή της κατάστασης υγείας, την
προσβολή της φυσικής λειτουργικής ικανότητας και
των γνωσιακών λειτουργιών από τη νόσο καθώς και
την αυξημένη θνησιμότητα [125-129). Οι M J Santos
και συν-2011 μέτρησαν το δείκτη μάζα σώματος, την
περίμετρο μέσης και την άλιπη μάζας σώματος σε 92
32 Οστούν

γυναίκες με ΣΕΛ, 89 γυναίκες με ΡΑ και 107 γυναίκες
μάρτυρες. Οι ασθενείς με ΡΑ είχαν μεγάλη συχνότητα με υπερβολική συμμετοχή του λίπους στο βάρος
του σώματος (OR=2,782 με 95% CI 1,470-5,264 και
p=0,002) και κεντρικής εντόπιση εναπόθεση λίπους
(OR=2,998 με 95%CI 1,016-8,841 και p=0,04), ενώ
η σαρκοπενία ήταν συχνότερη στις ασθενείς με ΣΕΛ
(OR=3 με 95% CI 1,178-7,676 και p=0,01) [125].

Προοδευτικό Συστηματικό Σκληρόδερμα
Στους ασθενείς με Προοδευτικό Συστηματικό
Σκληρόδερμα (ΠΣΣ) αναφέρθηκαν χαμηλές τιμές
άλιπης μάζας σώματος, δείκτη μάζας σώματος και
μυϊκής ισχύος (όπως της συσφικτικής ικανότητας των
άκρων χεριών και της έκτασης των γονάτων, κ.ά.),
καθώς και μη ικανοποιητική διατροφή και υψηλότερο
ποσοστό σαρκοπενίας (22,5-55% ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια) η οποία σχετίστηκε με περιορισμό
της φυσικής δραστηριότητας, καθώς και σοβαρή προσβολή του δέρματος, της μικροκυκλοφορίας (όπως
ελκών των δακτύλων και ευρημάτων από την τριχοειδοσκόπηση), των πνευμόνων (με χαμηλή διαχυτική
ικανότητα αερίων, κ.ά.), του οισοφάγου, των νεφρών,
ή του μεγάλου μεγέθους αγγείων, όπως την ανάπτυξη
πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης [130-134].
Οι Marighela και συν. μελέτησαν 61 γυναίκες με
ΠΣΣ (30 με διάχυτο και 31 με περιορισμένο ΠΣΣ)
και 67 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας γυναίκες
μάρτυρες, σχετικά με τη σύσταση του σώματος με
τη μέτρηση της ολικής άλιπης μάζας σώματος [total
lean (LM)], της μάζας του λίπους [fat mass (FM)] και
του σχετικού δείκτη της μάζας των σκελετικών μυών
[relative skeletal muscle mass index (RSMI)], καθώς
και την πρόσληψη τροφής το τελευταίο τριήμερο με
ερωτηματολόγιο, μετατρέποντας την σε ενέργεια και
θρεπτικά συστατικά. Οι ασθενείς με ΠΣΣ με διάχυτη
αλλά όχι με περιορισμένη προσβολή, συγκριτικά με
τις γυναίκες μάρτυρες είχαν χαμηλότερες τιμές του
δείκτη μάζας σώματος, LM, και FM. Η πρόσληψη της
τροφής σχετικά με την ολική ενέργεια, τα θρεπτικά
συστατικά και τα απαραίτητα αμινοξέα, ήταν παρόμοια μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Διαπιστώθηκε
δηλαδή σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας
του ΠΣΣ και των χαμηλών τιμών του δείκτη μάζας
σώματος και της μάζας των σκελετικών μυών (της
LM και του RSMI) [130].
Οι Caimmi και συν. μελέτησαν 141 διαδοχικής
προσέλευσης ασθενείς με ΠΣΣ, σχετικά με τη δια-
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τροφή και τη διάγνωση σαρκοπενίας (σε μείωση του
δείκτη μάζας σκελετικών μυών). Μη ικανοποιητική διατροφή [σύμφωνα με τα κριτήρια European Society
for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)] διαπιστώθηκε στο 9,2% (95% CI, 4,4-14%) των ασθενών
με ΠΣΣ. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η σαρκοπενία σχετίζονταν με την προσβολή των αναπνευστικών
λειτουργικών δοκιμασιών [τις χαμηλές τιμές Forced
vital capacity (FVC) με p=0,006] και τη διάρκεια του
ΠΣΣ (p=0,003), ιδιαίτερα με την προσβολή της λειτουργίας των πνευμόνων (p=0,013), καθώς και τις
χαμηλές τιμές της άλιπης μάζας σώματος (p<0,001).
Οι ασθενείς με μη ικανοποιητική διατροφή είχαν
συχνότερα σαρκοπενία που διαπιστώθηκε σε 29
ασθενείς (20,7% με p<0,001) από τους οποίους οι
11 (34,5%) είχαν μη ικανοποιητική διατροφή). Στην
πολυπαραγοντική ανάλυση η σαρκοπενία σχετίζονταν με τη διάρκεια του ΠΣΣ (p=0,049), τις χαμηλές
τιμές της διαχυτικής ικανότητας αερίων [DLCO/VA
(p=0,002)], καθώς και την προσβολή των πνευμόνων
(p=0,006) και του δέρματος (p=0,014) [131].
Οι Siegert και συν. μελέτησαν 129 ασθενείς με
ΠΣΣ και διέγνωσαν σαρκοπενία (σύμφωνα με τα
κριτήρια European Working Group on Sarcopenia
in Older People) σε ποσοστό 22,5%. Οι ασθενείς
με σαρκοπενία συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς,
εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερη συλληπτική ικανότητα των άκρων χεριών [11,5 (2-30) έναντι 18 (141) kilogram force (kgf) με p<0,001], δύναμη έκτασης του γόνατος [11 (3,5-32,5) έναντι 17,5 (3,5-88)
kgf με p=0,006], φυσική δραστηριότητα με τη χρήση
των ερωτηματολογίων Short Form-36 Health Survey
και Scleroderma Health Assessment Questionnaire
[38,8 (9,9-85) έναντι 48,8 (0-88) με p=0,032] και αριθμό ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων που παραπέμπει
σε μη ικανοποιητική μάλλον αντιμετώπιση του σοβαρού ΠΣΣ [2 (0-4) έναντι 1 (0-5) με p=0,009]. Δεν παρατηρήθηκε ωστόσο διαφορά σχετικά με την ηλικία
και τη διάρκεια νόσου [57 (32-83) έναντι 60,5 (28-82)
έτη με p=0,350 και [8 (1-27) έναντι 7 (0-34) έτη με
p=0,350, αντίστοιχα] [132].
Οι Corallo και συν. μελέτησαν 62 ασθενείς με
ΠΣΣ, σχετικά με τη σύσταση του σώματος [με υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος, της άλιπης μάζα
σώματος (LBM) και της μάζας του λίπους (FM)] για
τη διάγνωση σαρκοπενίας [σύμφωνα με τον υπολογισμό του σχετικού δείκτη μάζας σκελετικών μυών
(Relative Skeletal Mass Index/RSMI) και της συλληπτικής ικανότητας των άκρων χεριών, και τη διατρο-

φή [σύμφωνα με τα κριτήρια European Society for
Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)]. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του RSMI, σαρκοπενία διαπιστώθηκε στο 42%, και της συλληπτικής ικανότητας
των άκρων χεριών στο 55% των ασθενών. Το ποσοστό της σαρκοπενίας σχετίστηκε με τη μεγαλύτερη
ηλικία και διάρκεια του ΠΣΣ, τη μη ικανοποιητική διατροφή, την προσβολή του δέρματος [με Rodnan Skin
Score (mRSS)], του υψηλότερου σκορ της τριχοειδοσκόπησης (προσβολή της μικροκυκλοφορίας),
την προσβολή του οισοφάγου [με υπερηχογραφική
μελέτη και high-resolution manometry (HRM)], τη μεγαλύτερη ΤΚΕ, τη χαμηλότερη διαχυτική ικανότητα
αερίων [carbon monoxide adjusted for hemoglobin
(DLCO)] και τη χαμηλότερη άλιπη μάζα σώματος
[lean body mass (LBM)] [133].
Οι Rosato και συν. μελέτησαν 67 γυναίκες ηλικίας
53±13 ετών με ΠΣΣ, που παρακολούθησαν για 12
μήνες σχετικά με την εμφάνιση νέων ελκών των δακτύλων (σοβαρή προσβολή της μικροκυκλοφορίας
και εξαιρετικά δυσμενούς πρόγνωσης εκδήλωση του
ΠΣΣ). Στη διάρκεια της παρακολούθησης 30 ασθενείς (38%) εμφάνισαν ένα τουλάχιστον νέο έλκος
δακτύλων. Οι ασθενείς με έλκη δακτύλων στην αρχική αξιολόγηση είχαν χαμηλότερο δείκτη άλιπης μάζας σώματος [fat free mass index (FFMI), με p<0,05].
Διαπιστώθηκε ότι ο χαμηλός FFMI σχετίζονταν με
έναν κατά 6,7 φορές (με CI 2,1-21,8 με p<0,001)
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νέων ελκών των δακτύλων στη διάρκεια της παρακολούθησης. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση ο χαμηλός FFMI σχετίστηκε
με τα έλκη των δακτύλων, την ανάπτυξη πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και νεφρικής κρίσης του
ΠΣΣ και τη βραχύτερη διάρκεια του ΠΣΣ [0,4 (0-0,50)
≤3 ετών έναντι -0,10 (-0,2-0) <3 ετών] που παραπέμπει σε μείωση της άλιπης μάζας σώματος από την
αρχική μάλλον περίοδο της νόσου [134].

Οστεοαρθρίτιδα
Αναφέρθηκε αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης ΟΑ
σε ασθενείς με σαρκοπενία από τη μια, και αυξημένη
συχνότητα διάγνωσης ΟΑ σε ασθενείς με σαρκοπενία από την άλλη, χωρίς σε αυτά να συμφωνεί το σύνολο των μελετών [135-144].
Η μείωση της μάζας και η δυσλειτουργία των σκελετικών μυών σχετίστηκε με την ανάπτυξη και σοβαρότητα της ΟΑ. Η ποσότητα και ποιότητα (λειτουργία,
ισχύ) των τετρακεφάλων μυών των ασθενών με ΟΑ
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που απαιτήθηκε να υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος, ήταν χαμηλότερες συγκριτικά με τους
ασθενείς με ΟΑ γονάτων που δε χρειάστηκε να υποβληθούν σε τέτοια παρέμβαση [135].
Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των R Papalia και
συν-2014 στην οποίαν αξιολογήθηκαν 5 μελέτες (4
προοπτικές και μια διατμητική μελέτη) που συμμετείχαν 4231 ασθενείς μέσης ηλικίας 62 ετών με ΟΑ,
δεν ήταν δυνατόν να διατυπωθεί με αξιοπιστία το αν
η σαρκοπενία αποτελεί ή δεν αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για την ανάπτυξη ΟΑ [137].
Σχετικά με το ποσοστό της σαρκοπενίας σε ασθενείς με ΟΑ, οι Kemmler και συν. μελέτησαν 1325 γυναίκες της κοινότητας ηλικίας τουλάχιστον 70 ετών
σχετικά με τη διάγνωση σαρκοπενίας και την επίπτωση της ΟΑ στη σαρκοπενία. Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο του European Working Group on Sarcopenia
in Older People με <2 SD της μέσης τιμής της μάζας
των περιφερικών σκελετικών μυών κοόρτης νεαρής
ηλικίας ατόμων (5,66 kg/m2), χαμηλής ταχύτητας
βάδισης (≤0,8 m/s), και χαμηλής συλληπτικής ικανότητας άκρων χεριών (<20 kg), εκτίμησαν το ποσοστό
της σαρκοπενίας στο 4,5% (70-79 ετών: 2,8% έναντι
≥80 ετών: 9,9% με p<0,001). Οι ασθενείς με ΟΑ των
ισχίων και αρθρώσεων των κάτω άκρων (252 ασθενείς) εμφάνιζαν υψηλότερο ποσοστό σαρκοπενίας
(9,1% έναντι 3,5% χωρίς ΟΑ) [138].
Οι Scott και συν. μελέτησαν 700 ασθενείς ηλικίας
62±7 ετών με ακτινογραφική ΟΑ (όπως αξιολογήθηκαν με Altman atla) και πόνο σε 7 ανατομικές θέσεις
όπως αναφέρθηκε από τους ίδιους τους ασθενείς).
Αξιολογήθηκε η άλιπη μάζα των κνημών με DXA, η
έκταση του γόνατος και η ισχύ της κνήμης με δυναμόμετρο, η ποιότητα των μυών της κνήμης [leg
muscle quality (LMQ)] που εκτιμήθηκε με την άλιπη
μάζα, και η συχνότητα των πτώσεων όπως εκτιμήθηκε με Physiological Profile Assessment. Στις γυναίκες κατά την έναρξη της μελέτης ο πόνος του γόνατος σχετίζονταν με μεγαλύτερη μείωση της ισχύος
της έκτασης του γόνατος, την ισχύ των κνημών, την
LMQ, και τον κίνδυνο πτώσεων. Ο σοβαρός πόνος,
η δυσκαμψία και η δυσλειτουργία του γόνατος σχετίστηκαν με τη μεγαλύτερη μείωση της ισχύος έκτασης του γόνατος και τον κίνδυνο πτώσεων (σε όλα
p<0,05). Ο πόνος του ισχίου σχετίστηκε επίσης με τη
μεγαλύτερη μείωση της ισχύος έκτασης του γόνατος
[-1,53 kg με 95% confidence interval (95% CI) -2,95
ως -0,11]. Δεν διαπιστώθηκε ωστόσο στους άνδρες
συσχέτιση μεταξύ του πόνου στο γόνατο ή το ισχίο
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και της σαρκοπενίας. Με path ανάλυση φάνηκε ότι
η ακτινογραφικά ΟΑ γόνατος συνεισφέρει στη μείωση της LMQ λόγω του πόνου, της δυσκαμψίας και
της δυσλειτουργίας που προκαλεί. Συμπερασματικά
η ΟΑ του ισχίου και του γόνατος συνεισφέρει στην
ανάπτυξη σαρκοπενίας και την αύξηση του κινδύνου
πτώσεων [140].
Οι Kim και συν. μελέτησαν το σύνολο των ατόμων
που προσήλθαν στο Yeungnam University Medical
Center Health Promotion Center στην Κορέα, τη
χρονική περίοδο 2008-2012, από τα οποία 327 αξιολογήθηκαν με προσθιο-οπίσθια ακτινογραφία γονάτων για την απεικόνιση πιθανόν ευρημάτων ΟΑ
[αξιολόγηση με το βαθμονομικό σύστημα KellgrenLawrence (K/L), 0-4 βαθμοί] και 266 με bioelectrical
impedance ανάλυση κάθε τετραετία για τη διάγνωση
σαρκοπενίας. Διαπιστώθηκε μείωση του δείκτη της
μάζας των σκελετικών μυών [skeletal muscle mass
index (SMI)] και του βασικού μεταβολικού ρυθμού
[basal metabolic rate (BMR)] με την αύξηση της ηλικίας (p<0,01). Ο SMI εμφάνιζε μια ισχυρή θετική συσχέτιση με το BMR (r=0,72 και β=30,96 με p<0,01).
Στη διάρκεια της τετραετίας ο BMR εμφάνιζε μια σημαντική μείωση με την αύξηση της ηλικίας (p<0,01),
που είναι συμβατό με μείωση του SMI. Τα άτομα με
φυσιολογικό SMI στον ακτινογραφικό έλεγχο των
γονάτων είχαν μόνο 0 ή 1 βαθμό K/L. Από την άλλη
τα άτομα με σαρκοπενία εμφάνιζαν υψηλότερους
βαθμούς K/L, εύρημα συμβατό με τη διάγνωση ΟΑ
(p<0,01). Διαπιστώθηκε δηλαδή μείωση της μάζας
των σκελετικών μυών με την αύξηση της ηλικίας, καθώς και ότι η διάγνωση σαρκοπενίας σχετίζονταν με
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ γονάτων[141].
Οι Park και συν. μελέτησαν στα πλαίσια της
Nationwide Cross-Sectional Study (KNHANES
2010-2011), 2013 γυναίκες με ΟΑ γονάτων που αξιολόγησαν ακτινογραφικά με τη χρήση του βαθμονομικού συστήματος Kellgren-Lawrence (K/L), 0-4
βαθμοί, προκειμένου να αξιολογήσουν τη συσχέτιση
μεταξύ του πόνου στα γόνατα και του δείκτη μάζας
σκελετικών μυών. Στην ήπια ακτινογραφικά ΟΑ γονάτων (με Kellgren-Lawrence βαθμού 2) ο δείκτης
μάζας σκελετικών μυών βρέθηκε σημαντικά χαμηλότερα στους ασθενείς με πόνο συγκριτικά με
τους ασθενείς χωρίς πόνο γονάτων (24,9±3,9 έναντι 26,5±6,3% με p=0,023), όχι όμως στη σοβαρή
ΟΑ γονάτων (Kellgren-Lawrence >2 βαθμούς). Στην
πολλαπλή λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι η μείωση του δείκτη μάζας σκελετικών
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μυών σχετίζονταν με πόνο γονάτων στους ασθενείς
με ήπια ακτινογραφικά ΟΑ, αλλά όχι στους ασθενείς
με σοβαρή ΟΑ (regression coefficient=0,915 με 95%
confidence interval 0,854-0,981 και p=0,012). Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι η μείωση της μάζας των σκελετικών μυών αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πόνο
στα γόνατα σε ασθενείς με ακτινογραφικά ήπια αλλά
όχι σοβαρή ΟΑ [142].
Ενδιαφέρον έχει η μελέτη των Chung και συν. σε
3158 ασθενείς με ακτινογραφικά ΟΑ γονάτων (κατά
Kellgren-Lawrence (K-L) 2 ή περισσότερων βαθμών),
ηλικίας >50 ετών που συμμετείχαν στο πέμπτο Korean
National Health and Nutrition Examination Survey.
Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης οι
ασθενείς με σαρκοπενία είχαν υψηλότερη συχνότητα μεταβολικού συνδρόμου (σύμφωνα με τα κριτήρια του National Cholesterol Education Program)
[odds ratio (OR)=1,95 με % confidential interval (CI)=
2,12-56,99 και p=0,013) συγκριτικά με τους ασθενείς
χωρίς σαρκοπενία (OR=1,02 με 95 % CI=0,65-1,62
και p=0,972), καθώς και τους ασθενείς χωρίς σαρκοπενία και ΟΑ (OR=7,15 με 95 % CI=1,57-32,53 και
p=0,027). Επίσης οι ασθενείς με σαρκοπενία και ΟΑ
είχαν μεγαλύτερη συχνότητα αντίστασης στην ινσουλίνη [insulin resistance index (HOMA-IR)] (OR=8,19
με 95 % CI=2,03-33,05 και p=0,003) [139].

Αντιρευματικά φάρμακα
Σχετικά με τη χορήγηση αντιρρευματικών φαρμάκων, η χορήγηση κορτικοστεροειδών συνοδεύτηκε
από μείωση της μάζας και της ισχύος των σκελετικών
μυών, ενώ η χορήγηση μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και βιολογικών τροποποιητικών της νόσου φαρμάκων όπως των μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του TNF-α ή της IL-6, από
αύξησή τους σε συνδυασμό με μείωση του κινδύνου
ανάπτυξης σαρκοπενίας.

Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Η χορήγηση μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων (ΜΣΑΦ) σχετίζεται πιθανόν με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σαρκοπενίας. Οι Landi και
συν. μελέτησαν 354 άτομα που συμμετείχαν στη
ilSIRENTE Study, με σκοπό να εκτιμήσουν την επίδραση της χορήγησης ΜΣΑΦ στην σαρκοπενία [σύμφωνα με τα κριτήρια European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP)]. Το 12% (44
άτομα) χρησιμοποίησαν ΜΣΑΦ. Σαρκοπενία διαγνώ-

στηκε στο 29,1% (103 άτομα), στην ομάδα των ατόμων που χρησιμοποίησαν ΜΣΑΦ στο 9,1% (4 άτομα)
και στην ομάδα χωρίς τη χρήση ΜΣΑΦ στο 31,9%
(99 άτομα). Συγκριτικά με την ομάδα των ατόμων
που δε χρησιμοποίησε, η ομάδα που χρησιμοποίησε
ΜΣΑΦ εμφάνιζε κατά 80% περίπου χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σαρκοπενίας (OR=0,21 με 95% CI
0,07-0,61). Μετά την εκτίμηση της επίδρασης συγχυτικών παραγόντων η χρήση των ΜΣΑΦ συνέχισε να
σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σαρκοπενίας (OR=0,26 με 95% CI: 0,08-0,81) [145].

Κορτικοστεροειδή
Τα κορτικοστεροειδή (ΚΣ) σε κλινικές και πειραματικές μελέτες σχετίστηκαν με δυσμενή επίδραση
στη δομή (την ιστολογική εικόνα) και στη λειτουργία
των σκελετικών μυών, οδηγώντας σε ατροφία τους
και μείωση της ισχύος τους, μέσα από ποικίλους μηχανισμούς [146,147].
Αναφέρθηκε ότι τα ΚΣ ενεργοποιούν γονίδια που
σχετίζονται με μυϊκή ατροφία. Οι Sato και συν. αναφέρουν ότι η προσθήκη ΚΣ σε καλλιέργειες μυϊκών
κυττάρων και C2C12 μυοβλαστών/μυοσωληναρίων
(myoblasts/myotubes) οδήγησε σε έντονη έκφραση (upregulation) γονιδίων που σχετίζονται με μυϊκή ατροφία (atrogin1, MuRF1, και MUSA1). Τα ΚΣ
οδηγούν επίσης σε έντονη έκφραση συστατικών του
συστήματος σήμανσης Notch (σημαντικού στη ρύθμιση γονιαδιακών μηχανισμών που συμμετέχουν στη
διαφοροποίηση και λειτουργία ποικίλλων κυττάρων)
in vivo, ex vivo, και in vitro στους μυς. Η αναστολή
της οδού σήμανσης Notch οδήγησε σε αναστολή
της μείωσης της διαμέτρου των μυοσωληναρίων
που προκαλούν τα ΚΣ [146]. Προκαλεί μείωση του
ρυθμού σύνθεσης πρωτεϊνών και αύξηση του ρυθμού καταβολισμού τους. Σχετικά με τη μείωση του
ρυθμού σύνθεσης πρωτεϊνών, ελαττώνουν τη μεταφορά αμινοξέων στους μυς, τη δράση του ινσουλινότροπου αυξητικού παράγοντα [insulin-like growth
factor-I (IGF-I)] καθώς και της φωσφορυλίωσης της
eIF4E-συνδεόμενης πρωτεΐνης 1 (4E-BP1) και της
ριβοσωματικής πρωτεΐνης S6 κινάσης 1 (S6K1) που
συμμετέχουν στην σύνθεση των πρωτεϊνών [149152]. Αναστέλλουν επίσης την έκφραση της μυογενίνης (τα γονίδια της κωδικοποιούν παράγοντες μεταγραφής που ευνοούν την ανάπτυξη των μυών) που
επιδρά θετικά στη δημιουργία των μυϊκών κυττάρων
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σμού πρωτεϊνών, ενεργοποιούν σημαντικά κυτταρικά
πρωτεολυτικά συστήματα όπως το σύστημα ουμπιγκουϊτίνης-πρωτεοσώματος [ubiquitin-proteasome
system (UPS)], το σύστημα των λυσοσωμάτων (καθεψίνες) και το σύστημα που εξαρτάται από το ασβέστιο (καλπαΐνες) [154-160].
Τα ΚΣ επιδρούν σε οδούς ενεργοποίησης ενδοκυτταρίου σήματος που συμμετέχουν στο μεταβολισμό των μυϊκών κυττάρων, μέσα από ποικίλους μηχανισμούς όπως:
•Ε
 νισχύουν την έκφραση των μεταγραφικών παραγόντων FOXO (Forkhead box), η έντονη έκφραση
των οποίων σχετίστηκε μέσα από την ενίσχυση της
έκφρασης γονιδίων (atrogin-1, MuRF-1, cathepsin
L, PDK4, p21, Gadd45 και 4E-BP1) με την ανάπτυξη ατροφίας των μυών [157,161-166].
•Α
 ναστέλλουν την έκφραση της mTOR (mammalian
target of rapamycin) πρωτεΐνης, υπεύθυνης για τη
φωσφορυλίωση της 4E-BP1 και S6K1 που οδηγεί στην καταστολή της φάσης έναρξης της μετάφρασης του mRNA και μείωση έτσι της σύνθεσης
πρωτεϊνών στους μυς [167]. Στην καταστολή της
έκφραση της mTOR συμμετέχουν και οι μεταγραφικοί παράγοντες FOXO [168].
•Α
 ναστέλλουν την έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα ATF-4 ο οποίος συμμετέχει στην ενεργοποίηση της σύνθεσης καθώς και της πρόσληψη
(uptake) αμινοξέων στα μυϊκά κύτταρα [169].
•Α
 υξάνουν την έκφραση της IGF-I/Akt οδού σήματος που σχετίζεται με καταστολή της πρωτεϊνικής
σύνθεσης [170] καθώς και της διαφοροποίησης
[171] και αύξησης του μεγέθους των μυϊκών κυττάρων [172].
•Α
 υξάνουν τη διαντίδραση μεταξύ της p300ιστονικής πρωτεΐνης και της C/EBPβ που οδηγεί
σε αύξηση της μεταγραφικής δραστηριότητας της
C/EBPβ, η οποία ρυθμίζει πολλαπλά γονίδια του
συστήματος UPS που όπως αναφέρθηκε σχετίζεται με μείωση της πρωτεϊνικής σύνθεσης [173,174].

ματικών, πρωτεοσωμικών και αυτών που εξαρτώνται
από την καλπαΐνη), καθώς και την έκφραση γονιδίων
(όπως ατρογίνης-1, MuRF-1, καθεψίνη L) που ενεργοποιούν τα ΚΣ, και τα οποία σχετίζονται με μείωση
της πρωτεϊνοσύνθεσης στους μυς [175-177]. Ο IGF-I
καταστέλλει την προκαλούμενη από τα ΚΣ ατροφία
των μυϊκών κυττάρων in vitro [158,178]. Η συστηματική χορήγηση του IGF-I [179-182] καθώς και η έντονη
έκφρασή του στους μυς [183], οδήγησαν στην πρόληψη της μυϊκής ατροφίας από τη δράση των ΚΣ.
Τέλος τα ΚΣ πυροδοτούν την παραγωγή στους
μυς της μυοστατίνης, ενός αυξητικού παράγοντα
που αναστέλλει την ανάπτυξη των μυϊκών ινών μέσα
από την μείωση του ρυθμού πολλαπλασιασμού και
τη διαφοροποίηση των δορυφόρων κυττάρων τους
(satellite cells) [184,185] σε συνδυασμό με μείωση της πρωτεϊνοσύνθεσης [186,187]. Η μυοστατίνη
μέσω της Akt φωσφορυλίωσης αυξάνει τα επίπεδα
του ενεργοποιητή του μεταγραφικού παράγοντα
FOXO που σχετίζεται με την ανάπτυξη ατροφίας των
μυϊκών ινών [188]. Σε διαγονιδιακά ποντίκια που εκφράζουν έντονα στους μυς τους μυοστατίνη, παρατηρήθηκε μυϊκή ατροφία [189,190].

Οι παραπάνω οδοί ενδοκυτταρίου σήματος συμμετέχουν στην καταστολή της παραγωγής του σημαντικού για την πρωτεϊνοσύνθεση ινσουλινότροπου
αυξητικού παράγοντα [insulin-like growth factor-I
(IGF-I)]. Διαπιστώθηκε ότι ο IGF-I μέσα από την ενεργοποίηση της PI3K/Akt/mTOR οδού αναστέλλει την
μεταφορά στον πυρήνα του μεταγραφικού παράγοντα FOXO που οδηγεί σε καταστολή της έκφρασης
διαφόρων πρωτεολυτικών συστημάτων (λυσσοσω-

Οι Subramaniam και συν. μελέτησαν 19 ασθενείς
με ενεργό νόσο Crohn (φλεγμονώδης εντεροπάθεια)
(58% γυναίκες ηλικίας 33,2±10,7 ετών) στους οποίους χορήγησαν Infliximab (αντι-TNFα φαρμάκου) ενδοφλέβια. Μια εβδομάδα πριν την έναρξη, και 16 και
25 εβδομάδες αργότερα οι ασθενείς υποβλήθηκαν
σε έλεγχο με μαγνητική τομογραφία για εκτίμηση του
όγκου των τετρακεφάλων μυών στη μεσότητά τους
και της μέγιστης έκκεντρης σύσπασής τους σε τρεις
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Βιολογική θεραπεία
Η χορήγηση βιολογικής θεραπείας όπως μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά της δράσης του παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α [Tumor Necrosis
Factor-α (TNF-α)] ή της δράσης της ιντερλευκίνης-6
(IL-6), μπορεί να οδηγήσει σε υποχώρηση της φλεγμονής σε συνδυασμό με αύξηση της ισχύος και του
όγκου των σκελετικών μυών, ευνοϊκή επίδραση στο
μεταβολισμό, καθώς και αύξησης της άλιπης μάζας
του σώματος, που οδηγούν σε μείωση του κινδύνου
ανάπτυξης σαρκοπενίας στους ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις για τη θεραπεία των οποίων χορηγείται [191-195].

Αντι-TNFα θεραπεία
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ειδικές ταχύτητες σύσπασης, στην εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας (με πιστοποιημένα εργαλεία),
ιστορικό σχετικά με τη λήψη τροφής το τριήμερο πριν
την έναρξη της μελέτης, καθώς και των επιπέδων της
IL-6 ορού. Η χορήγηση Infliximab οδήγησε σε αύξηση της ισχύος των τετρακεφάλων μυών σε αμφότερα
τα κάτω άκρα την 25η εβδομάδα από την έναρξη της
χορήγησής τους (p=0,002) και του όγκου τους στους
άνδρες (p=0,003), σε συνδυασμό με μείωση των επιπέδων της IL-6 ορού (p=0,037). Φάνηκε δηλαδή ότι
η χορήγηση του infliximab οδήγησε σε υποχώρηση
της έντασης της φλεγμονής σε συνδυασμό με αύξηση της ισχύος και του όγκου των τετρακεφάλων
μυών, των ασθενών με φλεγμονώδη εντεροπάθεια
Crohn [192].
Η χορήγηση του αντι-TNFα φαρμάκου etanercept
(χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα, ανθρώπινη IgG1
Fc που δεσμεύει τον υποδοχέα p75 του μορίου του
TNFα, αντι-TNFα φαρμάκου) μπορεί να οδηγήσει
σε αύξηση του σωματικού βάρους και σημαντικές
μεταβολής του μεταβολισμού σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Οι Chen και συν. μελέτησαν 20 ασθενείς με ΡΑ στους οποίους χορηγήθηκε
etanercept σε υποδόρια έγχυση δυο φορές την εβδομάδα για 12 διαδοχικούς μήνες, οι οποίοι συγκρίθηκαν με 10 παρόμοιους ασθενείς που υποβάλλονταν
σε συνθετική μη βιολογική τροποποιητική της νόσου
θεραπεία (ασθενείς μάρτυρες). Αξιολογήθηκαν οι
μεταβολές του σωματικού βάρους, το λίπος του σώματος πλάσματος, η όρεξη, τα επίπεδα λιπιδίων, οι
ορμόνες του εντέρου και τα επίπεδα λεπτίνης, κατά
την έναρξη της χορήγησης καθώς και 3 και 12 μήνες
αργότερα. Η χορήγηση του etanercept οδήγησε σε
σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους, μείωση
των επιπέδων του εξαρτώμενου από τη γλυκόζη ινσουλινότροπου πολυπεπτιδίου [glucose-dependent
insulinotropic polypeptide (GIP)] πλάσματος νηστείας, καθώς και απώλεια της μετά τη χορήγηση από
του στόματος γλυκόζης, μείωσης των επιπέδων της
λεπτίνης πλάσματος, ευρήματα που δεν παρατηρήθηκαν στους ασθενείς μάρτυρες. Δε διαπιστώθηκε διαφορά σχετικά με το σκορ της όρεξης και τα
επίπεδα των λιπιδίων ορού, μεταξύ των ασθενών σε
θεραπεία με etanercept και των ασθενών μαρτύρων
[193]. Οι Marcora και συν. μελέτησαν 26 ασθενείς
με πρόσφατης έναρξης ΡΑ που τυχαιοποιημένα ταξινόμησαν στην ομάδα που υποβλήθηκε σε θεραπεία
με etanercept και στην ομάδα που υποβλήθηκε σε
θεραπεία με μεθοτρεξάτη για 24 εβδομάδες (ολο-

κλήρωσαν τη μελέτη από κάθε ομάδα 9 γυναίκες
και 3 άνδρες). Αξιολογήθηκε η σύσταση του σώματος, η φυσική δραστηριότητα, η φλεγμονή, και
τα επίπεδα ινσουλινότροπου αυξητικού παράγοντα
[insulin-like growth factor (IGF)] στην κυκλοφορία,
κατά την έναρξη της μελέτης καθώς και 12 και 24
μήνες αργότερα. Η χορήγηση etanercept ή μεθοτρεξάτης είχαν παρόμοια επίδραση στον έλεγχο της
ενεργότητας της ΡΑ. Δε διαπιστώθηκαν σημαντικές
μεταβολές της σύστασης του σώματος παρά την αύξηση των επιπέδων του IGF τη 12η εβδομάδα στους
ασθενείς με etanercept συγκριτικά με τους ασθενείς
με μεθοτρεξάτη (p<0,01). Στους ασθενείς με αύξηση
του σωματικού βάρους στο εξάμηνο, παρατηρήθηκε
σημαντική επίδραση της χορήγησης etanercept στη
σύσταση της μάζας του σώματος, με το 44% να αποτελεί άλιπη μάζα συγκριτικά με μόνο 14% των ασθενών σε θεραπεία με μεθοτρεξάτη (p=0,04). Δηλαδή
παρά το γεγονός ότι η χορήγηση etanercept δεν
πλεονεκτούσε της χορήγησης μεθοτρεξάτης στον
έλεγχο της ενεργότητας της ΡΑ, οδήγησε ωστόσο
σε αύξηση του σωματικού βάρους σε συνδυασμό με
μεταβολή της σύστασης του σώματος λόγω αύξησης
της άλιπης μάζας του, από το πρώτο εξάμηνο της χορήγησης [194].

Αντι-IL6 θεραπεία
Οι Tournadre και συν. μελέτησαν 21 ασθενείς με
ενεργό ΡΑ στους οποίους χορηγήθηκε tocilizumab
(ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύει τον υποδοχέα της IL-6) που παρακολούθησαν
για ένα έτος και συνέκριναν με 21 μάρτυρες ίδιου
φύλου, παρόμοιας ηλικίας, δείκτη μάζας σώματος
και παραμέτρους του μεταβολισμού τους χωρίς ΡΑ.
Αξιολόγησαν την επίδραση της θεραπείας αυτής στη
σύσταση του σώματος και το μεταβολισμό. Μέτρησαν την περίμετρο της μέσης, το δείκτη μάζας σώματος, τα επίπεδα των λιπιδίων, της ινσουλίνης, της
γλυκόζης νηστείας, των αδιποκινών του ορού, των
παγκρεατικών και γαστρεντερικών ορμονών, και της
σύστασης σώματος με DXA, κατά την έναρξη της
χορήγησης καθώς και 6 και 12 μήνες αργότερα. Η
χορήγηση του φαρμάκου οδήγησε σε μείωση της
ολικής και περιφερικής άλιπης μάζας σώματος [στο
28,6% των ασθενών με ΡΑ ο δείκτης μάζας σώματος
εκτιμήθηκε χαμηλότερα του ουδού (off point) για τη
διάγνωση σαρκοπενίας συγκριτικά με το 4,8% των
μαρτύρων]. Ένα έτος αργότερα παρατηρήθηκε σηΟστούν 37
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μαντική αύξηση του σωματικού βάρους χωρίς μεταβολή της μάζας του λίπους του σώματος. Μεταξύ των
6 και 12 μηνών παρατηρήθηκε αύξηση της άλιπης
μάζας σώματος με σημαντική αύξηση του δείκτη της
μάζας των σκελετικών μυών και της περιφερικής άλιπης μάζας. Σχετικά με την κατανομή του λίπους παρατηρήθηκε μια μείωση του πηλίκου λίπους κορμού/

περιφέρειας και αύξηση του υποδορίου λιπώδους
ιστού. Δεν διαπιστώθηκε επίδραση της χορήγησης
του φαρμάκου στην περίμετρο της μέσης, στα επίπεδα της γλυκόζης νηστείας και στις τιμές του αθηρωματικού δείκτη. Δηλαδή η χορήγηση tocilizumab
οδήγησε σε μείωση του κινδύνου ανάπτυξης σαρκοπενίας στους ασθενείς με ενεργό ΡΑ [195].
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Αντιμετώπιση καταγμάτων του εγγύς
βραχιονίου: σύγχρονες απόψεις
ΑΙΚ. ΜΠΑΒΈΛΟΥ, Ζ.Θ. ΚΌΚΚΑΛΗΣ
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
Περίληψη
Τα κατάγματα του εγγύς βραχιονίου αποτελούν συχνά κατάγματα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπόρωση. Διάφορες
συντηρητικές και χειρουργικές τεχνικές θεραπείας έχουν προταθεί για τα κατάγματα αυτά, όπως η βραχεία ακινητοποίηση και πρώιμη
φυσικοθεραπεία, η διαδερμική οστεοσύνθεση με βελόνες, η οστεοσύνθεση με πλάκα και κοχλίες, η ενδομυελική ήλωση, η ημιαρθροπλαστική και η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο του κατάγματος, την εμπειρία
του χειρουργού, την ηλικία και τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς.
Λέξεις κλειδιά: Κατάγματα εγγύς βραχιονίου, Θεραπεία, Συντηρητική, Χειρουργική, Σύγχρονες απόψεις

Management of proximal humeral fractures:
current concepts
Ε. BAVELOU, Z.T. KOKKALIS
Department of Orthopedics, University Hospital of Patras, Patras, Greece
Summary
Proximal humeral fractures are common fractures, especially among the elderly patients with osteoporosis. A variety of conservative
and operative treatments have been proposed for this type of fractures, including techniques such as short-term immobilization and
early physical therapy, percutaneous pin-fixation, internal fixation with plate and screws, intramedullary nailing, hemiarthroplasty
and reverse shoulder arthroplasty. Choosing the most appropriate method of treatment depends not only on the type and the severity
of the fracture, but also on the surgeon’s experience, the age and the medical status of the patient.
Keywords: Proximal humeral fractures, Treatment, Conservative, Operative, Current concepts

Εισαγωγή
Τα κατάγματα του εγγύς βραχιονίου είναι ο τρίτος
πιο συχνός τύπος καταγμάτων μετά τα κατάγματα
του ισχίου και του περιφερικού άκρου της κερκίδας.
Αποτελούν περίπου το 5% όλων των καταγμάτων,
και αυξάνονται σε συχνότητα. Οι ηλικιωμένοι έχουν
υψηλότερη επίπτωση καταγμάτων του εγγύς βραχιονίου και τυπικά υφίσταται πιο σύνθετα κατάγματα
από ότι οι νεότεροι [1].
Το εγγύς βραχιόνιο διαχωρίζεται ανατομικά σε 4
τμήματα: το μείζον και έλασσον βραχιόνιο όγκωμα,

την κεφαλή και τη διάφυση. Η άρθρωσή του με την
ωμοπλάτη δημιουργεί την εξαιρετικά κινητή γληνοβραχιόνιο άρθρωση, που υποστηρίζεται από μυϊκές
ομάδες που αποτελούν την ωμική ζώνη. Το σύμπλεγμα του στροφικού πετάλου αποτελείται από τέσσερις
μύες, οι οποίοι καταφύονται στα βραχιόνια ογκώματα.
Οι τένοντες του υπερακανθίου, του υπακανθίου και
του ελάσσονος στρογγύλου καταφύονται στο μείζον
βραχιόνιο όγκωμα, και ο ευμεγέθης τένοντας του
υποπλατίου καταφύεται στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα. Η νεύρωση του υπερακανθίου και του υπακανθίου προέρχεται από το υπερπλάτιο νεύρο, ενώ του
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Εικ. 1. Σχηματική απεικόνιση της ταξινόμησης Neer των καταγμάτων του εγγύς βραχιονίου. (Από Jones CB: Proximal humeral fractures,
in Boyer MI, ed: AAOS Comprehensive Orthopaedic Review 2. Rosemont, IL, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2014, pp
293-302).

υποπλατίου και του ελάσσονος στρογγύλου από το
υποπλάτιο και το μασχαλιαίο νεύρο αντίστοιχα. Αυτοί
οι μύες δεν είναι υπεύθυνοι μόνο για την κίνηση στον
στεφανιαίο και εγκάρσιο άξονα, αλλά δρουν και ως
δυναμικοί σταθεροποιητές της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. Ο δελτοειδής μυς είναι ένας ευμεγέθης μυς
που νευρώνεται από το μασχαλιαίο νεύρο, εκφύεται
από την έξω επιφάνεια της κλείδας, το ακρώμιο και
την ωμοπλατιαία άκανθα, και καταφύεται στο δελτοειδές τράχυσμα του βραχιονίου. Σχηματίζεται από τρεις
κεφαλές, που διαχωρίζονται από ενδομυϊκή ραφή:
την πρόσθια (υπεύθυνη για την πρόσθια κάμψη και
την έσω στροφή), την έξω πλάγια (υπεύθυνη για την
απαγωγή), και την οπίσθια (υπεύθυνη για την έκταση
και την έξω στροφή).
50 Οστούν

Κατά μέσο όρο, η γωνία βραχιονίου κεφαλής-αυχένα είναι 135°, και η γωνία της βραχιονίου κεφαλής
είναι 19-22° και έχει οπίσθια κλίση σε σχέση με τη διάφυση του βραχιονίου, παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή ποικίλει από -6° έως 47° [2-5]. Η αύλακα του δικεφάλου βραχιονίου σχηματίζεται ανάμεσα
στο μείζον και έλασσον βραχιόνιο όγκωμα. Ακριβώς
στο έξω χείλος της αύλακας καταφύεται ο μείζων
θωρακικός, ο οποίος νευρώνεται από το έξω και το
έσω θωρακικό νεύρο και συμβάλλει στην έσω στροφή και την προσαγωγή του βραχίονα. Όταν αυτοί οι
μύες ενεργούν μαζί, προσφέρουν μεγάλο εύρος κίνησης σε πολλαπλά επίπεδα ταυτόχρονα. Ωστόσο,
στην περίπτωση ενός κατάγματος του εγγύς βραχιονίου, οι μύες αποτελούν δυνάμεις παρεκτόπισης των
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Εικ. 2. Σχηματική απεικόνιση της ταξινόμησης της AO/Orthopedic Trauma Association των καταγμάτων του εγγύς βραχιονίου. (Από Cadet
ER, Ahmad CS: Hemiarthroplasty for three- and four-part proximal humerus fractures. J Am Acad Orthop Surg 2012;20[1]:17-27).

κατεαγόντων τεμαχίων προς την αντίστοιχη κατεύθυνση των μυϊκών ομάδων.
Ο ανιών κλάδος της πρόσθιας βραχιόνιας περισπώμενης αρτηρίας έχει περιγραφεί ως η κύρια πηγή
αγγειακής παροχής της βραχιονίου κεφαλής [6]. Το
υψηλό ποσοστό κάκωσης αυτού του αγγείου και τα
χαμηλά ποσοστά οστεονέκρωσης που σχετίζονται με
τα κατάγματα εγγύς βραχιονίου, τονίζουν τη σημασία
των αγγειακών αναστομώσεων πέριξ της βραχιονίου
κεφαλής. Μία πτωματική μελέτη αναφέρει ότι η οπίσθια περισπώμενη αρτηρία του βραχίονα προσφέρει
αιματική παροχή σε ποσοστό 64% της βραχιονίου
κεφαλής, κάτι το οποίο μπορεί να εξηγήσει τα χαμηλά ποσοστά οστεονέκρωσης μετά από κατάγματα
εγγύς βραχιονίου [7].

Ταξινόμηση
Η ταξινόμηση Neer είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης των καταγμάτων
του εγγύς βραχιονίου. Βασιζόμενος στην ταξινόμηση του Codman (1934), o οποίος διαχώριζε το εγγύς
βραχιόνιο σε έλασσον και μείζον όγκωμα, κεφαλή και
διάφυση, ο Neer επέκτεινε την ταξινόμηση, συμπεριλαμβάνοντας την έννοια της παρεκτόπισης και της
γωνίωσης του κατεαγόντος τμήματος [8]. Ένα κάταγμα θεωρούταν παρεκτοπισμένο αν υπήρχε “γωνίωση
>45° και παρεκτόπιση >1 cm” (Εικόνα 1). Παρά την
πτωχή αξιοπιστία ανάμεσα στους παρατηρητές [9] ,
αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται συχνά για να ταξινομήσει κατάγματα εγγύς βραχιονίου. Η προσθήκη των
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Εικ. 3. Συντηρητική θεραπεία ασθενούς με κάταγμα 3-τμημάτων της βραχιόνιας κεφαλής με την κεφαλή ενσφηνωμένη σε βλαισότητα
και με παρεκτόπιση του μείζονος βραχιονίου ογκώματος <1 εκ., με εξαιρετικό κλινικό αποτέλεσμα. Αρχική ακτινογραφία (α), αξονική
τομογραφία (β), ακτινογραφία ώμου 3 μήνες μετά την κάκωση (γ) και κλινικές εικόνες της ασθενούς 3 μήνες μετά την κάκωση (δ, ε και ζ).

Εικ. 4. Αλγόριθμος των χειρουργικών επιλογών για την αντιμετώπιση των καταγμάτων του εγγύς βραχιονίου. CRPP = κλειστή ανάταξη
και διαδερμική οστεοσύνθεση με βελόνες, IMN = ενδομυελική ήλωση, ORIF = ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, PHFx = κάταγμα εγγύς βραχιονίου, RSA = ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. (Από: Kancherla VK, Singh A, Anakwenze OA. Management of Acute
Proximal Humeral Fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2017 Jan;25(1):42-52).
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εξελιγμένων πλέον απεικονιστικών τεχνικών, όπως
η αξονική τομογραφία, συμβάλλει στη βελτίωση της
αξιοπιστίας μεταξύ των διαφορετικών παρατηρητών,
αν και όχι ουσιαστικά [9]. Αυτά τα κατάγματα μπορούν
επίσης να ταξινομηθούν με το σύστημα ταξινόμησης
της AO/Orthopaedic Trauma Association (Εικόνα 2).
Σε αυτό το σύστημα ταξινόμησης, τα κατάγματα τύπου
Α είναι μονοεστιακά και εξω-αρθρικά, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα ογκώματα χωρίς μεταφυσιακή
συντριβή. Τα κατάγματα τύπου B είναι διεστιακά και
έξω-αρθρικά, με συμμετοχή της μετάφυσης και των
ογκωμάτων. Τα κατάγματα τύπου C είναι ενδαρθρικά
και συμπεριλαμβάνουν κατάγματα-εξαρθρήματα ή
κατάγματα με διαχωρισμό της κεφαλής. Συγκεκριμένα τα κατάγματα τύπου C, ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο οστεονέκρωσης.
Ο Hertel και οι συνεργάτες του [10] παρατήρησαν
τη σημασία της έσω-μεταφυσιακής επέκτασης της κεφαλής (metaphyseal head extension) - μία ακτινολογική μέτρηση του αρθρικού τμήματος από την συνέχεια κεφαλής-αυχένα έως το κατώτερο όριο του έσω
φλοιού του κατεαγόντος τμήματος- ως προγνωστικού
παράγοντα για ισχαιμία μετά από κατάγματα εγγύς
βραχιονίου. Η μελέτη διαπίστωσε ότι έσω-μεταφυσιακή επέκταση της κεφαλής <8 mm και διαταραχή της
έσω-οπίσθιας γωνίας μετάφυσης-κεφαλής >2 mm, είχαν ισχυρή συσχέτιση με ισχαιμία της βραχιονίου κεφαλής. Παρά αυτά τα ευρήματα, οι Bastian και Hertel
[11] αργότερα διαπίστωσαν ότι η αρχική μετατραυματική ισχαιμία της βραχιονίου κεφαλής δεν προβλέπει
την ανάπτυξη νέκρωσης, προτείνοντας ότι η οστεοσύνθεση με διατήρηση της βραχιονίου κεφαλής αξίζει
να αποτελεί επιλογή, στα πλαίσια επαρκούς ανάταξης
και σταθερών συνθηκών επαναγγείωσης.

Συντηρητική θεραπεία
Τα περισσότερα κατάγματα εγγύς βραχιονίου
μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. Παρόλα
αυτά, οι ασθενείς πρέπει να κατανοήσουν τις προσδοκίες και να συμμορφωθούν με το πρόγραμμα
αποκατάστασης. Γενικά, έχουν επιτευχθεί εξαιρετικά αποτελέσματα με βραχυχρόνια ακινητοποίηση
(<2 εβδομάδες) σε ανάρτηση και πρώιμη φυσικοθεραπεία [12-15]. Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας
υποστηρίζει την πρώιμη κινητοποίηση, αλλά είναι
σημαντικό να εξασφαλίζεται το ότι δεν θα υπάρξει
περαιτέρω παρεκτόπιση του κατάγματος.
Η συντηρητική θεραπεία των καταγμάτων 2-τμη-

μάτων με πρώιμη κινητοποίηση έχει βρεθεί ότι είναι
τόσο αποτελεσματική όσο η χειρουργική θεραπεία,
σε κακώσεις με ελάχιστη παρεκτόπιση [16,17]. Σε
περίπτωση σημαντικής παρεκτόπισης, ελλείμματος
εύρους κίνησης, και συμμετοχής του ανατομικού
αυχένα, καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με χειρουργική αντιμετώπιση, παρόλο που
υπάρχει έλλειψη καλά σχεδιασμένων συγκριτικών
μελετών συντηρητικής έναντι χειρουργικής θεραπείας καταγμάτων 2-τμημάτων. Μερικοί συγγραφείς
έχουν διαπιστώσει ότι τα κατάγματα μείζονος βραχιονίου ογκώματος με παρεκτόπιση >5 mm μπορούν
να επωφεληθούν από τη χειρουργική αποκατάσταση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υπακρωμιακής
προστριβής [14,18]. Το κάταγμα ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος με προστριβή στην έσω στροφή έχει
επίσης αναφερθεί ότι μπορεί να επωφεληθεί από τη
χειρουργική αντιμετώπιση όταν η συντηρητική θεραπεία αποτύχει [19]. Σε αντίθεση με άλλα τμήματα του
εγγύς βραχιονίου, ο ανατομικός αυχένας στερείται
προσφύσεων μαλακών μορίων και έχει πτωχή αιματική παροχή, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για οστεονέκρωση.
Παρόλου που τα κατάγματα 3- ή 4- τμημάτων απαιτούν συχνά χειρουργική αντιμετώπιση, η συντηρητική θεραπεία μπορεί να αποτελέσει λύση για ασθενείς με χαμηλό λειτουργικό προφίλ και/ή αδυναμία
να ανταπεξέλθουν σε μία χειρουργική επέμβαση. Σε
επιλεγμένα κατάγματα 3- και 4-τμημάτων, και ειδικά
τα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα με παρεκτόπιση των
ογκωμάτων <1 cm σε σχέση με την κεφαλή, η συντηρητική θεραπεία μπορεί να έχει καλά έως εξαιρετικά αποτελέσματα [20] (Εικόνα 3). Παρόλο που στην
περίπτωση των σύνθετων καταγμάτων υποστηρίζεται
η χειρουργική θεραπεία, αναμένουμε να διευκρινιστεί πλήρως η αποτελεσματικότητα της χειρουργικής έναντι της συντηρητικής θεραπείας. Σε μία μελέτη 60 ηλικιωμένων ασθενών με παρεκτοπισμένα
κατάγματα 3-τμημάτων, οι Olerud et al [21] βρήκαν
ότι η χειρουργική θεραπεία με κλειδούμενη πλάκα
οδήγησε σε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα
και καλύτερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τη συντηρητική θεραπεία, αλλά με το κόστος πρόσθετου
χειρουργείου σε 30% των ασθενών. Σε αντίθεση,
μία μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων
δοκιμών δεν διαπίστωσε βελτιωμένα λειτουργικά
αποτελέσματα με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική
οστεοσύνθεση (ORIF), σε σύγκριση με συντηρητική
θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς με παρεκτοπιΟστούν 53
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σμένα κατάγματα 3- και 4-τμημάτων [22]. Η μελέτη
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα πρέπει να μελετηθούν στα πλαίσια ποικίλων δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών. Μια συστηματική ανασκόπηση υποστήριξε τη χρήση συντηρητικής
θεραπείας σε κατάγματα εγγύς βραχιονίου και ανέφερε ποσοστό οστεονέκρωσης 2%, που αφορούσε
κυρίως κατάγματα 3- και 4-τμημάτων, υψηλά ποσοστά ακτινολογικής πώρωσης, και μέτρια ποσοστά
επιπλοκών [23]. Τελικά, η γενική κατάσταση και η λειτουργικότητα του ασθενούς μπορούν να βοηθήσουν
στην ποσοτικοποίηση των πιθανών πλεονεκτημάτων
της συντηρητικής θεραπείας, ακόμα και στην περίπτωση σύνθετων καταγμάτων. Ένας προτεινόμενος
αλγόριθμος απεικονίζεται στην Εικόνα 4.

Χειρουργική θεραπεία
Η αντιμετώπιση των σύνθετων καταγμάτων εγγύς
βραχιονίου αποτελεί πρόκληση για τον χειρουργό. Η
εσωτερική οστεοσύνθεση και η ημιολική αρθροπλαστική είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές
για την αντιμετώπιση σύνθετων καταγμάτων εγγύς
βραχιονίου. Σε επιλεγμένους ασθενείς, η διαδερμική οστεοσύνθεση παραμένει προσιτή επιλογή για τον
χειρουργό.

Διαδερμική οστεοσύνθεση με βελόνες
Η κλειστή ανάταξη και διαδερμική οστεοσύνθεση
(CRPP) των καταγμάτων εγγύς βραχιονίου περιγράφηκε αρχικά από τον Bohler το 1962 και, σε μερικές
αναφορές, έχει φανεί να είναι ανώτερη ανοικτών τεχνικών, με υψηλότερα ποσοστά πώρωσης, χαμηλότερα ποσοστά οστεονέκρωσης, μειωμένο σχηματισμό
ουλώδους ιστού και βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα [24]. Οι κλασσικές χειρουργικές ενδείξεις συμπεριλαμβάνουν τα κατάγματα 2- τμημάτων του χειρουργικού αυχένα, του μείζονος και του ελάσσονος
βραχιονίου ογκώματος, τα κατάγματα 3-τμημάτων με
τη συμμετοχή ενός εκ των ογκωμάτων, και τα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα κατάγματα 4-τμημάτων. Για
να είναι η CRPP επιτυχής, πρέπει να επιτευχθεί επιτυχής, σταθερή και ικανοποιητική κλειστή ανάταξη,
με επαρκές οστικό υπόβαθρο, με ελάχιστη συντριβή
και άθικτο έσω φλοιό, και ο ασθενής πρέπει να συμμορφώνεται με τη μετεγχειρητική ακινητοποίηση και
αποκατάσταση [24].
Εμβιομηχανικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η
CRPP είναι κατώτερη της ORIF, παρόλο που η στα54 Οστούν

θερότητα μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση βελονών
μεγαλύτερης διαμέτρου, πολλαπλών βελονών και
βελονών που συγκρατούν τον φλοιό και τοποθετούνται σε πολλαπλά επίπεδα [24]. Ιστορικά, κλινικές μελέτες έχουν βρει ότι τα αποτέλεσμα της CRPP είναι
ικανοποιητικά [24,25]. Παρόλα αυτά, σε μία συγκριτική μελέτη για τα αποτελέσματα CRPP, ORIF, ημιαρθροπλαστικής (HA) και ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου (RSA) για την αντιμετώπιση καταγμάτων
εγγύς βραχιονίου 3- και 4-τμημάτων, οι Gupta et al
[1] βρήκαν ότι το ποσοστό επιπλοκών που σχετιζόταν
με τη CRPP ήταν σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για ORIF, HA και RSA. Το συνολικό
ποσοστό επιπλοκών ήταν υψηλότερο για τη CRPP
(28,4%) και ακολουθούταν από την RSA (18,9%),
την ORIF (15%), και την HA (11,3%). Το ποσοστό
αναθεώρησης για τη CRPP, αν εξαιρούσαμε την
απαραίτητη επέμβαση για την αφαίρεση των υλικών,
ήταν 1% και περιελάμβανε αναθεώρηση σε RSA. Τα
ποσοστά αναθεώρησης για ORIF, RSA και ΗΑ ήταν
12,7%, 5% και 4,9% αντίστοιχα.
Οι τεχνικές CRPP ποικίλουν, αλλά έχουν μερικές
κοινές βασικές αρχές. Τυπικά, η κεφαλή και η διάφυση οστεοσυντίθενται πρώτα με τη χρήση 2,5mm
Schanz βελονών με σπείραμα, που τοποθετούνται με
ανάδρομη, έξω-προς-τα-έσω κατεύθυνση, έτσι ώστε
να επιτευχθεί οπίσθια κλίση της βραχιονίου κεφαλής
σε μία ασφαλή ζώνη κοντά στην κατάφυση του δελτοειδούς, αποφεύγοντας το κερκιδικό και το μασχαλιαίο
νεύρο, το οποίο βρίσκεται περίπου 5 cm περιφερικά
του ακρωμίου. Το ιδανικό σημείο εκκίνησης είναι τυπικά δύο φορές η απόσταση από την κορυφή της βραχιονίου κεφαλής έως το κατώτερο όριο του αρθρικού
χόνδρου. Η οστεοσύνθεση των ογκωμάτων μπορεί να
επιτευχθεί με αυλοφόρες βίδες των 3.5, 4.0 ή 4.5 mm,
οι οποίες εισέρχονται ανάδρομα από το όγκωμα, με
συγκράτηση δύο φλοιών έως και τον έσω φλοιό για
το μείζον βραχιόνιο όγκωμα, και ενός φλοιού έως και
την κεφαλή για το έλασσον όγκωμα [25]. Η οστεοσύνθεση του έσω φλοιού πρέπει να διενεργηθεί τουλάχιστον 2 cm περιφερικά της αρθρικής επιφάνειας, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα κάκωσης του
μασχαλιαίου νεύρου και της οπίσθιας περισπώμενης
αρτηρίας του βραχίονα. Οι βελόνες και οι βίδες καλύπτονται υπό του δέρματος, και το άκρο ακινητοποιείται
για 3 έως 4 εβδομάδες και οι βελόνες αφαιρούνται σε
4 έως 6 εβδομάδες [24,25].
Οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη CRPP περιλαμβάνουν την πλημμελή πώρωση (28%), τη μετα-
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Εικ. 5. Διαδερμική ανάταξη και οστεοσύνθεση κατάγματος-εξαρθρήματος του δεξιού ώμου με 4 βελόνες. Προεγχειρητική ακτινογραφία
(α), άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία (β), ακτινογραφία μετά από 6 μήνες, η οποία δείχνει οστεονέκρωση της κεφαλής του βραχιονίου
(γ) και ακτινογραφία μετά από 18 μήνες, η οποία δείχνει πλήρη απορρόφηση της κεφαλής του βραχιονίου (δ). Η ασθενής αντιμετωπίστηκε
με ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου (ε).

νάστευση των βελονών ή τη χαλάρωση, σε έως και
το 1/3 των ασθενών, τη φλεγμονή, τη νευρολογική
βλάβη που αφορά το μασχαλιαίο και το κερκιδικό
νεύρο από έξω πλάγια, και το μυοδερματικό νεύρο
από πρόσθια, την κάκωση της κεφαλικής φλέβας και
του τένοντα του δικεφάλου, και την οστεονέκρωση
(28%), παρόλο που η οστεονέκρωση εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την πολυπλοκότητα της αρχικής
κάκωσης [1,24,25] (Εικόνα 5).

Οστεοσύνθεση με πλάκα και κοχλίες
H έλευση των κλειδούμενων πλακών σταθερής
γωνίας έχει φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση
των καταγμάτων εγγύς βραχιονίου, γιατί η τεχνολογία των κλειδούμενων κοχλιών επιτρέπει πιο ασφαλή
οστεοσύνθεση σε συντριπτικά και/ή οστεοπορωτικά
κατάγματα. Η οστεοσύνθεση με πλάκα είναι μία εξαιρετική επιλογή για την αντιμετώπιση σημαντικά παρεκτοπισμένων καταγμάτων 2-τμημάτων που χρήζουν
χειρουργείου και για κατάγματα 3-τμημάτων χωρίς

σημαντική συντριβή (Εικόνα 6). Η αντιμετώπιση των
καταγμάτων 4-τμημάτων με κλειδούμενη πλάκα
μπορεί να αποτελεί πρόκληση, με λιγότερο προβλέψιμα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι, σε ενεργούς
ασθενείς <65 ετών με αποδεκτό οστικό υπόβαθρο
και ελάχιστη συντριβή, η εσωτερική οστεοσύνθεση
πρέπει να επιχειρείται ή τουλάχιστον να λαμβάνεται
σοβαρά υπ’ όψιν. Παρόλου που η χαμηλή οστική πυκνότητα μπορεί να μην είναι προφητική της μηχανικής αποτυχίας [26], η κατάρρευση του κατάγματος
σε ραιβότητα είναι ένας κίνδυνος μετά από οστεοσύνθεση με πλάκα. Αυτό μπορεί να ελαχιστοποιηθεί εάν ο έσω φλοιός δεν έχει υποστεί συντριβή και
επιτευχθεί καλή τοποθέτηση των κοχλιών στον έσω
φλοιό. Θα πρέπει να προσέξουμε το ύψος τοποθέτησης της πλάκας, καθώς η τοποθέτηση εγγύτερα
από το ιδανικό μπορεί να οδηγήσει σε πρόσκρουση
στο ακρώμιο με την απαγωγή, και η τοποθέτηση περιφερικότερα συνδέεται με πτωχή οστεοσύνθεση της
βραχιονίου κεφαλής.
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Εικ. 6. Κάταγμα 2- τμημάτων με παρεκτόπιση της αριστερής βραχιόνιας κεφαλής σε γυναίκα 78 ετών. Προεγχειρητική ακτινογραφία (α),
διεγχειρητική φωτογραφία όπου διακρίνεται η συγκράτηση των ογκωμάτων με ισχυρά διοστικά ράμματα διαμέσου της ανατομικής πλάκας
εσωτερικής οστεοσύνθεσης (β) και διεγχειρητική ακτινοσκοπική εικόνα, η οποία δείχνει την ανατομική ανάταξη και σταθεροποίηση του
κατάγματος.

Σε σύγκριση με την ημιαρθροπλαστική (ΗΑ), η
κλειδούμενη πλάκα έχει φανεί ότι παρέχει καλύτερα
λειτουργικά αποτελέσματα και ένα υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών. Οι Solberg et al [27]
συνέκριναν τα αποτελέσματα της ημιαρθροπλαστικής και της οστεοσύνθεσης με κλειδούμενη πλάκα
για την αντιμετώπιση καταγμάτων 3- και 4-τμημάτων
σε μία ομάδα 48 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με
ημιαρθροπλαστική και 38 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με κλειδούμενη πλάκα. Σε ένα μέσο όρο
παρακολούθησης 36 μηνών, οι συγγραφείς παρατήρησαν υψηλότερα Constant σκορ σε ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε οστεοσύνθεση με κοχλίες. Πτωχότερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε ασθενείς
με κατάγματα 4- παρά σε ασθενείς με κατάγματα
3-τμημάτων. Απώλεια της οστεοσύνθεσης ήταν πιο
κοινή σε αρχικές παραμορφώσεις σε ραιβότητα και
έκταση, και οι ασθενείς με αυτά τα κατάγματα είχαν
χειρότερα αποτελέσματα από τους ασθενείς με κατάγματα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα.
Παρά τα καλύτερα αποτελέσματα, το ποσοστό
επιπλοκών μπορεί να είναι υψηλότερο στις περιπτώσεις οστεοσύνθεσης παρά ημιαρθροπλαστικής, και
οι συχνότερες επιπλοκές είναι η οστεονέκρωση και
η προβολή των κοχλιών στην αρθρική επιφάνεια. Οι
Solberg et al επίσης βρήκαν ότι αρχική παραμόρφωση σε ραιβότητα σε μια ομάδα ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με οστεοσύνθεση με πλάκα, σχετιζόταν
με χαμηλότερο Constant σκορ, απώλεια της ανάταξης, διάτρηση της κεφαλής, πλημμελή πώρωση σε
ραιβότητα, και παρεκτόπιση >5 mm. Οστεονέκρωση
της βραχιονίου κεφαλής που σχετιζόταν με μετα56 Οστούν

φυσιακό τμήμα της κεφαλής <2 mm παρατηρήθηκε
επίσης [27]. Σε μία συστηματική αναφορά οστεοσύνθεσης με κλειδούμενη πλάκα, οι Thanasas et al [28]
ανέφεραν συνολικό ποσοστό οστεονέκρωσης 7.9%.
Παρόλα αυτά, σε ασθενείς με κατάγματα 4-τμημάτων, το ποσοστό ήταν 14.5%. Το ποσοστό αναθεώρησης ήταν 13.7%. Γι’ αυτούς τους λόγους, ο χειρουργός πρέπει να είναι ενήμερος για τις πιθανές
επιπλοκές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση αυτών των σύνθετων καταγμάτων. Η χρήση μακρύτερων κοχλιών, ή η χρήση δομικών μοσχευμάτων (strut
grafts) πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε ασθενείς
με οστεοπόρωση και ανεπαρκή έσω φλοιό [29]. Οι
Hinds et al [30] διαπίστωσαν ότι τα κλινικά αποτελέσματα των κλειδούμενων πλακών με τη βοήθεια δομικού αλλομοσχεύματος περόνης σε ασθενείς >65
ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά νεότερων ασθενών
(μέσος όρος, 53 έτη). Οι συγγραφείς παρατήρησαν
ότι η ενισχυμένη σταθερότητα που παρέχεται με
αυτή τη μέθοδο επέτρεψε εντατική μετεγχειρητική
θεραπεία και κατέληξε σε εξαιρετικά αποτελέσματα,
παρά τις ηλικίες των ασθενών. Σε αυτή τη σειρά των
71 ενηλίκων, οστεονέκρωση συνέβη >3 έτη μετεγχειρητικά σε έναν ηλικιωμένο ασθενή (1%).

Ενδομυελική ήλωση
Παρόλου που η ενδομυελική ήλωση έχει αποδειχθεί δύσκολη και αμφιλεγόμενη με βάση ιστορικές
αναφορές επιπλοκών, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
πιο δημοφιλής, λόγω αρκετών αναφορών με επιτυχή
αποτελέσματα. Μετεγχειρητικά προβλήματα, όπως
η μη πώρωση, η πλημμελής πώρωση, η μετανάστευ-
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ση του ήλου σε ηλικιωμένους ασθενείς, η ωμαλγία
λόγω βλάβης του στροφικού πετάλου, και η κάκωση
νέυρου, μπορεί να ισορροπήσουν έναντι μίας μικρής
τομής, της κλειστής ανάταξης και της εξαιρετικής
στήριξης ήλου-οστού σε οστεοπορωτικά οστά [25].
Περισσότερες έρευνες είναι απαραίτητες, αλλά μερικές πρόσφατες κλινικές μελέτες έχουν βρει ότι η
στατική ενδομυελική ήλωση είναι ισοδύναμη με την
οστεοσύνθεση με κλειδούμενη πλάκα για τα κατάγματα εγγύς βραχιονίου 2-, 3-, ακόμα και 4-τμημάτων
[33-35].
Οι ενδείξεις για ενδομυελική ήλωση περιλαμβάνουν τα κατάγματα 2-τμημάτων του χειρουργικού
αυχένα, συνοδά κατάγματα διάφυσης βραχιονίου,
και επαπειλούμενα παθολογικά κατάγματα. Βελτιώσεις στον σχεδιασμό των ήλων και στη χειρουργική
τεχνική έχουν οδηγήσει στην επανεμφάνιση του ορθόδρομου ενδομυελικού ήλου για επιλεγμένα κατάγματα 3- και 4-τμημάτων [31].
Οι σύγχρονοι ενδομυελικοί ήλοι είναι ευθείς, επιτρέπουν τη χρήση κοχλιών σε πολλαπλά επίπεδα,
και μπορούν να εισέλθουν από ένα πιο έσω σημείο
εισόδου, κοντά στο όριο της άρθρωσης, έτσι ώστε
να ελαχιστοποιηθεί η κάκωση στην κατάφυση του
στροφικού πετάλου [25,36]. Η είσοδος του ήλου τις
περισσότερες φορές γίνεται ορθόδρομα και ασφαλίζεται στατικά, αλλά μερικές αναφορές υποστηρίζεται
η χρήση ανάστροφων μη κλειδούμενων εύκαμπτων
ήλων παρά τη μειωμένη αξονική και στροφική σταθερότητα που προσφέρουν [25].
Μία εμβιομηχανική μελέτη καταγμάτων 2-τμημάτων που αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελική ήλωση
έναντι κλειδούμενων πλακών ανέδειξε υψηλότερα
ποσοστά αποτυχίας σε στροφική παραμόρφωση, με
την ενδομυελική ήλωση παρά με τις κλειδούμενες
πλάκες, κάτι που προτείνει ότι πρώιμη κινητοποίηση
και οστεοπορωτικό οστό μπορούν να οδηγήσουν σε
πτωχά αποτελέσματα [37]. Οι Yoon et al [38] εξέτασαν τη δυσκαμψία και το φορτίο που απαιτείται για
αποτυχία της οστεοσύνθεσης σε μία μελέτη ποικίλων
τεχνικών οστεοσύνθεσης για κατάγματα 2-τμημάτων
και διαπίστωσαν ότι η ενδομυελική ήλωση σταθερής
γωνίας ήταν ανώτερη σε σχέση με την ενδομυελική
ήλωση με κλειδούμενους κοχλίες, μια κλειδούμενη
πλάκα 3.5 mm και μια κλειδούμενη πλάκα 4.5 mm.
Η σύγχρονη ενδομυελική ήλωση καταγμάτων εγγύς βραχιονίου έχει αποδώσει ευνοϊκά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ποσοστών
πώρωσης, των χαμηλών ποσοστών επιπλοκών, και

των πολύ καλών υποκειμενικών αποτελεσμάτων [25].
Σε μία αναδρομική μελέτη 48 ασθενών με κατάγματα 2-τμημάτων χειρουργικού αυχένα που αντιμετωπίστηκαν με γωνιώδη, σταθερό ενδομυελικό ήλο, οι
Hatzidakis et al [32] ανέφεραν αξιόλογη πώρωση
του κατάγματος, μέσο Constant σκορ 71, μέση πρόσθια κάμψη 132°, και ελάχιστο υπολειπόμενο άλγος
μετά από παρακολούθηση 12 μηνών. Σε μελέτες καταγμάτων 2-, 3- και 4-τμημάτων, άλλοι συγγραφείς
δεν παρατήρησαν αξιοσημείωτες αντικειμενικές ή
υποκειμενικές διαφορές μεταξύ των κλειδούμενων
πλακών και της ενδομυελικής ήλωσης [31,33-35].
Παρόλα αυτά, οι Zhu et al [35] μελέτησαν κατάγματα 2-τμημάτων με ελάχιστη παρακολούθηση 3 ετών
και ανέφεραν συνολικό ποσοστό επιπλοκών 4%
και 31% για ενδομυελική ήλωση και κλειδούμενες
πλάκες αντίστοιχα. Η ομάδα της ενδομυελικής ήλωσης είχε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό
επιπλοκών από την ομάδα κλειδούμενων πλακών
(P=0.024). Παρά αυτά τα ευρήματα, επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούμε ενδομυελική ήλωση για
μη-παθολογικά κατάγματα εγγύς βραχιονίου.

Ημιαρθροπλαστική
Ιστορικά, η ημιαρθροπλαστική του ώμου ήταν η
θεραπεία εκλογής για συντριπτικά κατάγματα εγγύς
βραχιονίου και έχει μελετηθεί εκτενώς. Είναι μία τεχνικά δύσκολη επέμβαση με μεικτά αποτελέσματα.
Η παρουσία ενός λειτουργικού στροφικού πετάλου
και πωρωθέντων, ανατομικά ανεταγμένων ογκωμάτων είναι απαραίτητη για ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ένα λεπτομερές προεγχειρητικό ιστορικό και μία
καλή διεγχειρητική εκτίμηση μπορούν να προκαλέσουν υποψία στον χειρουργό για πιθανή παθολογία
του στροφικού πετάλου. Η κακή ευθυγράμμιση των
ογκωμάτων έχει κατηγορηθεί ως βασική αιτία αποτυχίας μετά από αρθροπλαστική [39]. Άλλες σημαντικές παράμετροι περιλαμβάνουν το ύψος και τη στροφή της βραχιονίου κεφαλής. Το ύψος της βραχιονίου
κεφαλής πρέπει να αναπαριστά αυτό της ανατομικής
κεφαλής. Σε μία πτωματική μελέτη οι συγγραφείς
εκτίμησαν μία μέση απόσταση των 5.6 mm μεταξύ
της κορυφής της βραχιονίου κεφαλής και του ανώτερου ορίου της κατάφυσης του μείζονος θωρακικού
μυός [40]. Αυτή η απόσταση μπορεί επίσης να εκτιμηθεί επιβεβαιώνοντας οπτικά ότι η κεφαλή καθηλώνεται μεταξύ των σωστά ανεταγμένων ογκωμάτων.
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Εικ. 7. Κάταγμα 4- τμημάτων με παρεκτόπιση της δεξιάς βραχιόνιας κεφαλής σε γυναίκα 72 ετών. Προεγχειρητική ακτινογραφία (α),
εγκάρσια αξονική τομογραφία, η οποία δείχνει σημαντική συντριβή με διαχωρισμό της βραχιόνιας κεφαλής (β) και μετεγχειρητική ακτινογραφία μετά την ημιαρθροπλαστική του ώμου (γ).

βολική τάση στον υπερακάνθιο μυ και κίνδυνο για
απόσπαση των ογκωμάτων. Η φυσιολογική οπίσθια
κλίση της βραχιονίου κεφαλής ποικίλει από 19 εώς
22° [2,3,5]. Ο χειρουργός πρέπει να είναι ενήμερος
γι’ αυτό το εύρος και να στοχεύει στην αναπαραγωγή
παρόμοιου προσανατολισμού όταν διενεργεί ημιαρθροπλαστική. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολική τάση στα ογκώματα και να δημιουργήσει αστάθεια της πρόθεσης. Για την αποδεκτή
οστεοσύνθεση των ογκωμάτων απαιτείται ασφαλής
οστεοσύνθεση των ογκωμάτων μεταξύ τους, καθώς
και στην πρόθεση και στη διάφυση μέσω διοστικών
τούνελ. Οστικά μοσχεύματα μπορούν να προστεθούν έτσι ώστε να ενισχύσουν την πώρωση και να
καλύψουν τυχόν ελλείμματα (Εικόνα 7).
Η ημιαρθροπλαστική του ώμου για αντιμετώπιση
καταγμάτων μπορεί να έχει υψηλά ποσοστά επιπλοκών, με λειτουργικά αποτελέσματα λιγότερο από
ικανοποιητικά. Σε μία αναδρομική μελέτη 66 ασθενών που υποβλήθηκαν σε ημιολική αρθροπλαστική
ώμου για κατάγματα, οι Boileau et al [39] ανέφεραν
ότι 42% των ασθενών δεν ήταν ικανοποιημένοι με το
τελικό αποτέλεσμα. Στην τελική εκτίμηση, η επίπτωση πλημμελούς ανάταξης των ογκωμάτων ήταν 50%.
Ο μέσος όρος πρόσθιας κάμψης και έξω στροφής
ήταν 101° και 18° αντίστοιχα. Σε μία συστηματική
μελέτη 810 ημιολικών αρθροπλαστικών ώμου που
διενεργήθηκαν λόγω καταγμάτων, οι Kontakis et al
[41] ανέφεραν παρόμοια πτωχά αποτελέσματα στην
πρόσθια κάμψη (105.7°). Ο μέσος όρος μετεγχειρη58 Οστούν

τικού Constant σκορ σε 560 ασθενείς ήταν 56.6. Μία
πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη που συνέκρινε την
ημιαρθροπλαστική με τη συντηρητική θεραπεία για
κατάγματα 4-τμημάτων δεν βρήκε ουσιαστική διαφορά στα αποτελέσματα [42]. Παρόμοια αποτελέσματα
τονίζουν τη σημασία της εκτέλεσης της ημιαρθροπλαστικής μετά από προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό και με επιμελή χειρουργική τεχνική.

Ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου
Οι αρχικές ενδείξεις για ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου ήταν η αρθροπάθεια του στροφικού
πετάλου και η ψευδοπαράλυση [43]. H λειτουργία
της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου στηρίζεται
στις παραδοσιακές αρχές του Grammont, ο οποίος
μιλούσε για έσω παρεκτόπιση του γληνοβραχιόνιου
κέντρου περιστροφής και βράχυνση του βραχιονίου.
Αυτό προσφέρει στον δελτοειδή μυ ένα μηχανικό
πλεονέκτημα με το να αυξάνει τον μοχλοβραχίονα
του, μειώνοντας την αναγκαιότητα του στροφικού
πετάλου, και παρέχοντας χαμηλές διατμητικές δυνάμεις στην ωμογλήνη. Η αυξανόμενη χρήση και η
δημοτικότητα της ανάστροφης αρθροπλαστικής του
ώμου δημιούργησαν μία αντίστοιχη αύξηση στον
αριθμό των επιπλοκών , συμπεριλαμβανομένων της
δημιουργίας πρόσκρουσης στην ωμοπλάτη (scapular
notching) (44 εώς 96%), της χαλάρωσης της ωμογλήνης (5 εώς 38%), της αστάθειας (2 εώς 31%), και
της φλεγμονής (1 εώς 15%) [44]. H μακροζωία των
προθέσεων της ανάστροφης αρθροπλαστικής του
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Εικ. 8. Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του δεξιού ώμου σε γυναίκα 72 ετών με κάταγμα 4- τμημάτων με σημαντική παρεκτόπιση της
δεξιάς βραχιόνιας κεφαλής και σημαντική οστεοπόρωση. Προεγχειρητική ακτινογραφία (α), μετεγχειρητική ακτινογραφία (β) και κλινική
φωτογραφία 8 μήνες μετεγχειρητικά (γ).

ώμου σε ασθενείς με αρθροπάθεια ή κατάγματα δεν
έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως. Μία πρόσφατη
έρευνα ανέφερε ότι το 91% των προθέσεων επιβίωσαν 10 έτη μετά την αρθροπλαστική, αλλά παρουσιάστηκε μείωση στη λειτουργικότητα, με σημείο αναφοράς τα 6 έτη [45].
Οι ενδείξεις της ανάστροφης αρθροπλαστικής του
ώμου έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν κατάγματα, τις επιπλοκές τους (π.χ. πλημμελής πώρωση, μη πώρωση), και αναθεώρηση για αποτυχημένη
οστεοσύνθεση ή αρθροπλαστική. Η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου είναι μία ελκυστική επιλογή
για ασθενείς >65 ετών με κατάγματα 3- ή 4-τμημάτων
και συντριβή των ογκωμάτων, και η τεχνική μπορεί
να αποδώσει πιο προβλέψιμα αποτελέσματα από
αυτά που προσφέρει η ημιολική αρθροπλαστική σε
επιλεγμένους ασθενείς (Εικόνα 8).
Η αποτελεσματικότητα της ημιολικής αρθροπλαστικής έναντι της ανάστροφης αρθροπλαστικής του
ώμου δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί πλήρως. Οι
Young et al [46] συνέκριναν αναδρομικά τα αποτελέσματα 10 ασθενών που υπεβλήθησαν σε ανάστροφη
αρθροπλαστική του ώμου με αυτά 10 ασθενών που
υπεβλήθησαν σε ημιαρθροπλαστική για παρόμοια
κατάγματα εγγύς βραχιονίου (2 τριών-τμημάτων και
8 τεσσάρων-τμημάτων σε κάθε ομάδα). Το μείζον
βραχιόνιο όγκωμα καθηλώθηκε στην πρόθεση σε 9
από τις 10 ανάστροφες αρθροπλαστικές του ώμου.
Σε ένα μέσο όρο παρακολούθησης από 22 εώς 44
μήνες, οι συγγραφείς παρατήρησαν όμοια πρόσθια
κάμψη, έξω στροφή, American Shoulder and Elbow
Surgeons Shoulder σκορ, και Oxford σκορ και στις

δύο ομάδες. Παρά τα παρόμοια αποτελέσματα, οι
συγγραφείς παρατήρησαν επίσης ότι στην ακτινογραφία της τελευταίας επίσκεψης, οι κεφαλές των
βραχιονίων δεν ήταν επικεντρωμένες σε 5 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με ημιαρθροπλαστική. Οι
Gallinet et al [47] συνέκριναν αναδρομικά τα αποτελέσματα από 17 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ημιαρθροπλαστική με αυτά 16 ασθενών που υπεβλήθησαν σε ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου για
κατάγματα 3- ή 4-τμημάτων. Σε μία βραχυπρόθεσμη
παρακολούθηση(κατά μέσο όρο 16.5 μήνες και 12.4
μήνες σε ομάδες ημιαρθροπλαστικής και ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώμου, αντίστοιχα), τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά καλύτερα στην ομάδα της
ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώμου παρά στην
ομάδα ημιαρθροπλαστικής. Αυτοί οι ασθενείς είχαν
καλύτερη απαγωγή, πρόσθια κάμψη, και Constant
σκορ. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς που υπεβλήθησαν
σε ημιαρθροπλαστική είχαν καλύτερη έξω στροφή
από αυτούς που υπεβλήθησαν σε ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου (13.5° έναντι 9°) [47]. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου παρέχει πιο προβλέψιμο λειτουργικό
αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, τα Constant σκορ της
ομάδας της ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώμου
ήταν συγκρίσιμα με αυτά της ομάδας της ημιαρθροπλαστικής [48]. Μία τυφλή, τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη υποστήριξε μερικά από αυτά τα ευρήματα,
αναφέροντας λιγότερο πόνο και καλύτερη λειτουργικότητα, καθώς και χαμηλότερο ποσοστό αναθεώρησης για ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου παρά
για ημιαρθροπλαστική [49]. Πολλαπλές πρόσφατες
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συστηματικές μελέτες έχουν παρουσιάσει ισότιμα
κλινικά σκορ και ένα χαμηλότερο ποσοστό αναθεώρησης με την ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου,
όπως και βελτιωμένη έξω στροφή με αποκατάσταση
των ογκωμάτων [50,51]. Σε μία συστηματική αναφορά 92 μελετών με ένα σύνολο 4,500 ασθενών, οι
Gupta et al [1] παρατήρησαν ότι η οστεοσύνθεση με
κοχλίες οδήγησε σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα
από την ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου, αλλά
σχετιζόταν με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αναθεώρησης. H ημιαρθροπλαστική και η ανάστροφη
αρθροπλαστική του ώμου ήταν ισότιμες όσον αφορά τα κλινικά σκορ, παρόλο που πώρωση των ογκωμάτων μετά από ημιαρθροπλαστική παρατηρήθηκε
σε 15.4%. Οι Uzer et al [52] βρήκαν ότι τα ποσοστά
πώρωσης των ογκωμάτων μετά από ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου με αυτόλογα μοσχεύματα
βελτιώθηκε από 40% (χωρίς μοσχεύματα) σε 77.8%
(με μοσχεύματα), με ταυτόχρονη βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα.
Μερικοί παράγοντες που σχετίζονται με τους
ασθενείς και την τεχνική είναι απαραίτητοι για την
επιτυχή αντιμετώπιση συντριπτικών καταγμάτων εγγύς βραχιονίου με ανάστροφη αρθροπλαστική του
ώμου. Επαρκής λειτουργία του δελτοειδούς μυός
απαιτείται για την ανάστροφη αρθροπλαστική του
ώμου. Οδηγίες για τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων όταν συνοδεύονται από πάρεση
του μασχαλιαίου νεύρου λείπουν από την βιβλιογραφία, αλλά η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου
μπορεί να διενεργηθεί ακόμα και με νευροαπραξία,
αρκεί να παρατηρείται κάποιος τόνος στον δελτοειδή στην κλινική εξέταση. Πλήρης πάρεση επιτρέπει
τη χρήση μόνο της οστεοσύνθεσης με κοχλίες, της
ημιαρθροπλαστικής, και/ή της αρθρόδεσης. Εμείς
προτείνουμε τη χρήση του απεικονιστικού ελέγχου
με αξονική τομογραφία, επιπρόσθετα με τον ακτινολογικό έλεγχο, όταν εκτιμούμε αυτά τα κατάγματα.
Απαιτείται επαρκές οστικό υπόβαθρο στην ωμογλήνη ώστε να επιτραπεί η τοποθέτηση της πρόθεσης.
Οστική απώλεια στο βραχιόνιο πρέπει να επισημαίνεται, και ο σχεδιασμός πρέπει να αποκαθιστά το μήκος του βραχιονίου με πρόθεση ή μοσχεύματα, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο δελτοειδής μυς διατηρεί
τη σωστή τάση. Εάν η οστική απώλεια στην εγγύς επιφάνεια του βραχιονίου είναι σημαντική, τότε μπορεί
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να γίνει απεικονιστικός έλεγχος του ετερόπλευρου
βραχιονίου ώστε να αναπαραχθεί το μήκος του βραχιονίου στον χειρουργικό ώμο. Όπως και στην ημιαρθροπλαστική, η αποκατάσταση των ογκωμάτων
συστήνεται, ώστε να βελτιώσει τη στροφή, την τάση,
και τη σταθερότητα. Σημαντική οστική απώλεια και
απόσπαση των ογκωμάτων και των προσφύσεων των
μαλακών μορίων μπορεί να προδιαθέσει σε εξάρθρημα της πρόθεσης [44,46,50].
Τυπικά, διενεργούμε ημιαρθροπλαστική σε ενεργούς ασθενείς με ηλικία από 40 έως 65 ετών με συντριπτικά κατάγματα 4-τμημάτων ή με διαχωρισμό
της κεφαλής, που μπορεί να έχουν επιπλοκές με την
οστεοσύνθεση με πλάκα. Μια πρόθεση βραχιονίου
που μπορεί να μετατραπεί σε ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου χωρίς να αφαιρεθεί μπορεί να πλεονεκτεί και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν
αυτή η τεχνική, σε περίπτωση που ο χειρουργός είναι
εξοικειωμένος με αυτήν.

Συμπέρασμα
Η αντιμετώπιση των καταγμάτων εγγύς βραχιονίου
μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τον χειρουργό
και η επιλογή της μεθόδου αντιμετώπισης δεν είναι
πάντα προφανής. Τα περισσότερα από αυτά τα κατάγματα μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά
με βραχυχρόνια ακινητοποίηση και πρώιμη φυσικοθεραπεία. Τα συντριπτικά κατάγματα ή τα κατάγματα
που αποτυγχάνουν με συντηρητική θεραπεία, μπορούν να αντιμετωπιστούν με μία πληθώρα χειρουργικών τεχνικών. Η χειρουργική εμπειρία και η βιβλιογραφία μπορεί να βοηθήσουν τον χειρουργό στην
επιλογή της χειρουργικής μεθόδου. Συντριπτικά κατάγματα 3- και 4-τμημάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα από χειρουργούς που έχουν εκπαιδευτεί στην αρθροπλαστική του ώμου. Η ανάστροφη
αρθροπλαστική του ώμου είναι σχετικά νέα προσθήκη στον θεραπευτικό αλγόριθμο και μπορεί να προσφέρει πιο προβλέψιμα αποτελέσματα σε σύγκριση
με την ημιαρθροπλαστική και την οστεοσύνθεση σε
ηλικιωμένους ασθενείς με περίπλοκα κατάγματα.
Παρόλα αυτά, όλοι οι ασθενείς πρέπει να πληροφορούνται προεγχειρητικά για τους μόνιμους λειτουργικούς περιορισμούς, ακόμα και σε απουσία άλγους.
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Ποια η διάγνωση και θεραπεία;

Ασθενής 56 ετών με τοξοειδή παραμόρφωση της δεξιάς
περιφερικής κερκίδας
ΑΙΚ. ΜΠΑΒΈΛΟΥ, Ζ.Θ. ΚΌΚΚΑΛΗΣ
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

What is the diagnosis and treatment?

A 56 years-old patient with isolated arcuate deformity of the right
distal radius
E. BAVELOU, Z.Τ. KOKKALIS
Department of Orthopedics, University Hospital of Patras, Patras, Greece

Εικ. 1. Πλάγια ακτινογραφία (επάνω) του δεξιού αντιβραχίου δείχνει τοξοειδή παραμόρφωση και ανώμαλη μορφολογία της περιφερικής
κερκίδας. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία (κάτω) του δεξιού αντιβραχίου δείχνει ανώμαλη οστεόλυση με πάχυνση του οστού και ανώμαλη
μορφολογία της περιφερικής κερκίδας.

Ασθενής 56 ετών προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής με ήπια ευαισθησία
και τοξοειδή παραμόρφωση της δεξιάς περιφερικής
κερκίδας από 2ετίας (Εικόνα 1). Η αρχική διάγνωση,
βασισμένη σε μαγνητική τομογραφία, ήταν γιγαντο64 Οστούν

κυτταρικός όγκος των οστών (Εικόνα 2). Ο ασθενής
υποβλήθηκε σε σπινθηρογράφημα των οστών (Εικόνα
3), το οποίο έδειξε αυξημένη κσθήλωση του ραδιοϊσοτόπου στο μεγαλύτερο μέρος της διάφυσης και στο
περιφερικό άκρο της δεξιάς κερκίδας, με συνοδό δι-
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Εικ. 2. Μαγνητική τομογραφία του δεξιού αντιβραχίου (T2 ακολουθία) δείχνει τοξοειδή παραμόρφωση και αυξημένη ένταση σήματος στη δεξιά περιφερική κερκίδα.

όγκωση και παραμόρφωση του οστού. Τα ευρήματα
αυτά ήταν ενδεικτικά νόσου Paget των οστών. Λόγω
της διαφορικής διάγνωσης έγινε βιοψία στην περιοχή
της βλάβης, η οποία ανέδειξε τεμάχια σπογγώδους
οστού με ήπια οστεοκλαστική και έντονη οστεοβλαστική δραστηριότητα με χαλαρούς, ηπίως κυτταροβριθείς μυελοχώρους και παρουσία «γραμμών οστεοποίησης» εντός των οστικών δοκίδων και εικόνα
μωσαϊκού (Εικόνα 4). Τα ευρήματα αυτά συνηγορούσαν για νόσο Paget των οστών. Ακολούθησε συντηρητική θεραπεία με διφωσφονικά και παρακολούθηση.

Εικ. 3. Ολόσωμο σπινθηρογράφημα οστών με γ-κάμερα δείχνει
αυξημένη καθήλωση του ραδιοϊσοτόπου, η οποία χαρακτηριστικά
περιχαρακώνεται στα όρια της δεξιάς περιφερικής κερκίδας, με
συνοδό πάχυνση και παραμόρφωση του οστού.

Συζήτηση
H νόσος Paget των οστών είναι μία εστιακή διαταραχή της ανακατασκευής των οστών που χαρακτηρίζεται από αυξημένη οστική απορρόφηση, η οποία
καταλήγει σε αποδιοργανωμένο σχηματισμό οστού
στα πάσχοντα οστά. Αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη
μεταβολική νόσο των οστών μετά την οστεοπόρωση.
Ωστόσο, και οι δύο νόσοι υποδιαγιγνώσκονται και
υποθεραπεύονται, με πολλούς ασθενείς να μην ζητούν ποτέ ιατρική συμβουλή [1]. Η νόσος συνήθως
εκδηλώνεται σε ενήλικες της δεύτερης και τρίτης
ηλικίας και σπάνια σε άτομα κάτω των 40 ετών. Προσβάλλει κυρίως άνδρες. Μπορεί να προσβάλει ένα
(μονοοστική) ή περισσότερα οστά (πολυοστική) [2].
Πολλοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και η διάγνωση γίνεται τυχαία μετά από εργαστηριακό έλεγχο

Εικ. 4. Ιστολογική τομή ιστοτεμαχίου από την περιοχή της βλάβης
δείχνει ήπια οστεοκλαστική και έντονη οστεοβλαστική δραστηριότητα με χαλαρούς, ηπίως κυτταροβριθείς μυελοχώρους και παρουσία «γραμμών οστεοποίησης» εντός των οστικών δοκίδων, με
εικόνα μωσαϊκού.
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που αναδεικνύει μεμονωμένη αύξηση της αλκαλικής
φωσφατάσης ορού, ή μετά από ακτινολογικό έλεγχο για άλλο λόγο, συνήθως για κάκωση. Σε ποσοστό
περίπου 50% των περιπτώσεων οι ασθενείς αναφέρουν οστικό πόνο, ο οποίος μπορεί να οφείλεται στο
πάσχων οστό, ή στις εμβιομηχανικές αλλαγές που
προκαλούν οστικές παραμορφώσεις λόγω της νόσου.
Ποσοστό περίπου 10-30% των ασθενών θα εκδηλώσουν παθολογικά κατάγματα, ενώ σε χαμηλό ποσοστό
(<1%) η νόσος θα εμφανίσει κακοήθη εξαλλαγή σε
σαρκώματα, συνήθως οστεοσάρκωμα και σπανιότερα
λειομυοσάρκωμα ή άλλο υψηλής κακοήθειας σάρκωμα (δευτεροπαθή πατζετικά σαρκώματα) [3].
Η ακτινολογική και σπινθηρογραφική εικόνα είναι
χαρακτηριστική, όπως επίσης τα αυξημένα επίπεδα
δεικτών οστικού μεταβολισμού και ιδιαίτερα του οστι-

κού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης στην
ενεργό φάση της νόσου. H αλκαλική φωσφατάση
αποτελεί τον πιο συχνά χρησιμοποιούμενο δείκτη για
την παρακολούθηση της νόσου [4,5].
Σύγχρονα πρωτόκολλα προτείνουν θεραπεία με
ενδοφλέβια χορήγηση διφωσφονικών, και ειδικά
ζολεδρονικού οξέος, ώστε να ελεγχθεί μακροπρόθεσμα η δραστηριότητα της νόσου, είτε εναλλακτικά
με υψηλές δόσεις από του στόματος διφωσφονικών
(4-6 φορές πολλαπλάσια της προτεινόμενης δόσης
για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης) [4,6,7]. Χειρουργική θεραπεία μπορεί να χρειαστεί σε περιπτώσεις διόρθωσης παραμόρφωσης, αρθροπλαστικής,
προφυλακτικής ήλωσης για επαπειλούμενο κάταγμα,
ή οστεοσύνθεσης πλήρους κατάγματος [8].
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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.
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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) τ ον 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) τ ο όνομα των κλινικών, εργαστηρίων, τμημάτων στα οποία πραγματοποιήθηκε η εργασία.
4) τ ο 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.

