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Ανασκόπηση

Μεταβολική νόσος των οστών στα πρόωρα
νεογνά: Αιτιοπαθογένεια και διαγνωστική
προσέγγιση
Χ.Γ. ΠΑΓΑΝΙΑΣ1, Ε.Η. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ2
Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο ΚΑΤ, ΠΜΣ «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»
2
Τμήμα Νεογέννητων, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού»

1

Περίληψη
Η μεταβολική νόσος των οστών στα πρόωρα νεογνά είναι ένα νόσημα που παρουσιάζει αυξανόμενη επίπτωση με την πάροδο των χρόνων,
δεδομένης της βελτίωσης της επιβίωσης αυτών των νεογνών. Συχνά αναφέρεται ως οστεοπενία της προωρότητας, αλλά στην πραγματικότητα
αποτελεί μία ευρύτερη νόσο που περιλαμβάνει και καταστάσεις όπως η ραχίτιδα. Η αιτιολογία της εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο έρευνας,
καθώς η κλασσική αντίληψη που ενοχοποιεί κατά κύριο λόγο την έλλειψη ασβεστίου και φωσφόρου αμφισβητείται και διευρύνεται.
Σημαντικός θεωρείται πλέον και ο ρόλος της απουσίας μηχανικών ερεθισμάτων στα οστά, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και το γενετικό
υπόβαθρο αυτών των νεογνών. Επίσης, τα συνοδά νοσήματα και η παραλλήλως λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή διαδραματίζουν και
αυτά κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου, η οποία στα αρχικά της στάδια διαδράμει υποκλινικά. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει μία σειρά βιοχημικών δεικτών στον ορό και στα ούρα, καθώς και ακτινολογικών εξετάσεων, μέσω τον οποίων είναι, σε μεγάλο βαθμό, εφικτός ο προσδιορισμός εκείνων των πρόωρων νεογνών που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των οστών, έτσι ώστε
να ξεκινήσει όσο το δυνατό πιό έγκαιρα η θεραπευτική παρέμβαση.
Λέξεις κλειδιά: Μεταβολική νόσος των οστών, Οστεοπενία, Ραχίτιδα, Πρόωρα νεογνά

Metabolic bone disease in premature infants:
Etiology, pathogenesis and diagnostic approach
C.G. PAGANIAS1, E.I. EFSTATHIOU2
1
Fourth Department of Orthopaedics, KAT Hospital, Postgraduate Student in Metabolic Bone Diseases, Athens, Greece
2
Newborns' Department, “P. & A. Kyriakou” Children Hospital, Athens,Greece
Summary
The metabolic bone disease of prematurity is a condition which prevalence is augmenting through the years, as the survival rates of
the prematurely born infants are ameliorating. It is commonly referred to as osteopenia of prematurity, though it concludes also
rickets. The etiology of this disease is still a field of research, as the well known belief that the major cause of the disease is the
calcium and phosphate deficiency is now doubted. The lack of mechanical stress on the bones seems to be also important for the
development of the disease. Even more, the existence of genetic background is under research. And, of course, concomitant diseases
and regimes play their role in the disease onset, which, at its first stage, is subclinical. In order to screen infants at risk of developing
the metabolic bone disease of prematurity, there are numerous investigations which include serum and urine biochemical markers
and radiographic evaluations. The purpose is to diagnose the situation in time, so that therapeutic intervention will start as soon as
possible.
Keywords: Metabolic bone disease, Osteopenia, Rickets, Prematurity
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Εισαγωγή - Ορισμός
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σημειώθηκε ραγδαία πρόοδος στον τομέα της νεογνολογίας, χάρη στην ενσωμάτωση των νέων επιτευγμάτων
της τεχνολογίας και χάρη στις σύγχρονες μεθόδους
αντιμετώπισης των σύνθετων προβλημάτων των νεογνών πολύ χαμηλου βάρους γέννησης (<1500 g), με
αποτέλεσμα την βελτίωση των δεικτών επιβίωσής
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000 το ποσοστό
επιβίωσης νεογνών 24, 25 και 26 εβδομάδων κύησης
ανερχόταν ήδη σε 50%, 70% και 80% αντίστοιχα [1].
Το γεγονός αυτό έφερε στο προσκήνιο κλινικές οντότητες που στο παρελθόν ήταν σπάνιες, όπως τη μεταβολική νόσο των οστών των πρόωρων νεογνών.
Ο ορισμός, όπως άλλωστε και το ίδιο το όνομα του
νοσήματος, είναι μάλλον ασαφής. Δεδομένου ότι πολλές παθολογικές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια κλινική εικόνα, προκρίθηκε ο γενικός
όρος «μεταβολική νόσος των οστών των πρόωρων νεογνών». Οι μορφές της οστικής νόσου περιλαμβάνουν
την οστεομαλακία (διαταραχή της επιμετάλλωσης της
οστικής θεμέλιας ουσίας), την οστεοπενία (ελαττωμένη ποσότητα οστίτη ιστού με συνοδα ακτινολογικά ευρήματα) και την οστεοπόρωση (στην παιδιατρική: ιστορικό κατάγματος χαμηλής ενέργειας) [2].
Η συχνότητά της παραπάνω νοσολογικής οντότητας
κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι και ανέρχεται στο 30%
των νεογνών με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης. Κλινικά, θα εμφανιστεί περίπου στο 10% αυτής της ομάδας
νεογνών, με τη μορφή καταγμάτων κατά τη διάρκεια
των πρώτων μηνών της εξωμήτριας ζωής τους. Ο χρόνος εμφάνισής της είναι, συνήθως, μεταξύ της 6ης και
της 12ης εβδομάδας, είναι δε συχνότερη σε νεογνά
κάτω των 28 εβδομάδων κύησης [3]. Κατά μέσο όρο,
η διάγνωση των καταγμάτων τίθεται την 76η ημέρα της
ζωής και οι εντοπίσεις των καταγμάτων περιλαμβάνουν
τα μακρά οστά, τις πλευρές και τις μεταφύσεις [4].

Αιτιοπαθογένεια (Πίνακας 1)
Ο ρόλος της ανεπαρκούς πρόσληψης Ca, P και
βιταμίνης D
Η επιμετάλλωση των οστών, παράλληλα με τη συσσώρευση ασβεστίου και φωσφόρου, επισυμβαίνει κατά μείζονα λόγο κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου
της κύησης. Κατά συνέπεια, τα νεογνά που γεννιούνται πρόωρα διαθέτουν ελαττωμένα αποθέματα αυτών
των μετάλλων.
10 Oστούν

Μετά την 24η εβδομάδα, η ημερήσια αύξηση του βάρους του εμβρύου ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 30 g.
Για να επιτευχθει ομαλά αυτή η αύξηση, απαιτούνται
310 mg ασβεστίου και 170 mg φωσφόρου ημερησίως
[5]. Χαρακτηριστικά, το 80% των συνολικων αποθεμάτων ασβεστίου και φωσφόρου του τελειόμηνου νεογνού
συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της
κύησης. Η κορύφωση της πρόσληψης ασβεστίου και
φωσφόρου από το σκελετό του εμβρύου παρατηρείται
κατά την 35η εβδομάδα κύησης, όταν για το ασβέστιο
ανέρχεται σε 150 mg/kg/d και για το φωσφόρο σε 75
mg/kg/d. Είναι ενδιαφέρον ότι η συσσώρευση ασβεστίου στον σκελετό του εμβρύου ελαττώνεται κατά τη
διάρκεια των 5 τελευταίων εβδομάδων της κύησης [6].
Διαταραχή της ενδομήτριας πρόσληψης Ca, P και
βιταμίνης D και της επιμετάλλωσης των οστών του
εμβρύου
Οι υπάρχουσες ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της
άποψης ότι ο πλακούντας διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην ενεργητική μεταφορά των ιχνοστοιχείων
που προαναφέρθηκαν και, κατ’επέκταση, στην επιμετάλλωση των οστών. Η βιταμίνη D μετατρέπεται σε
1,25-διυδροξυχοληκαλσιφερόλη στον πλακούντα, η
οποία είναι απαραίτητη για τη μεταφορά φωσφόρου
στο έμβρυο διαμέσου του πλακούντα [7]. Στη βιβλιογραφία [8] αναφέρεται αυξημένη επίπτωση ραχίτιδας
σε νεογνά τα οποία ως έμβρυα είχαν εμφανίσει ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, γεγονός το οποίο
πιθανώς σημαίνει ότι η χρόνια βλάβη του πλακούντα
μπορεί να επηρεάσει τη μεταφορά του φωσφόρου.
Προς την ίδια κατεύθυνση συνηγορεί και η σοβαρή
απομετάλλωση που έχει παρατηρηθεί στα οστά νεογνών μητέρων που έπασχαν από χοριοαμνιονίτιδα και
πλακουντιακή φλεγμονή [9]. Συνεπώς, ορισμένα πρόωρα νεογνά γεννιούνται με έλλειψη φωσφόρου και
το γεγονός αυτό, σε συνδιασμό με την ανεπαρκή
πρόσληψη μετά τη γέννηση, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπενίας.
Επιπλέον, η προεκλαμψία έχει ενοχοποιηθεί ως παράγοντας που προδιαθέτει στην εμφάνιση οστεοπενίας σε πρόωρα νεογνά, γεγονός που συντείνει στην
ενίσχυση της άποψης η οποία θεωρεί σημαντικό το
ρόλο του πλακούντα στην επιμετάλλωση των οστών
του νεογνού [10].
Από την πλευρά της φαρμακευτικής αγωγής που
μπορεί να λαμβάνει η μητέρα κατά τη διάρκεια της
κύησης, η λήψη MgSO4 θεωρείται υπεύθυνη για την

Μεταβολική νόσος των οστών σε πρόωρα νεογνά

1. Ανεπαρκής πρόσληψη Ca, P και βιταμίνης D
– Διαταραχή της ενδομήτριας πρόσληψης Ca, P και βιταμίνης D και της επιμετάλλωσης των οστών του εμβρύου
– Ανεπαρκής εξωμήτρια πρόσληψη Ca, P και βιταμίνης D
2. Φαρμακευτική αγωγή χορηγούμενη για συνοδά νοσήματα
– Κορτικοστεροειδή
– Φουροσεμίδη
– Μεθυλοξανθίνες
– Ηπαρίνη
3. Αιφνίδια μεταβολή του ορμονικου περιβάλλοντος
4. Έλλειψη φορτίων
5. Συνοδές παθολογικές καταστάσεις
– Νευρομυικές παθήσεις
– Παράλυση
– Σηψη
– Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
– Δυσαπορρόφηση λίπους
6. Γενετικοί πολυμορφισμοί
– Του υποδοχέα της βιταμίνης D
– Του Insulin-like Gr owth Factor I
– Του υποδοχέα οιστρογόνων
– Του κολλαγόνου τύπου Ι α1
7. Άρρενα νεογνά
8. Αριθμός των προηγούμενων κυήσεων
Πίν. 1. Συνοπτική εικόνα των παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη μεταβολικής νόσου των οστών στα πρόωρα νεογνά.

εμφάνιση της μεταβολικής νόσου των οστών των πρόωρων νεογνών. Η χορήγηση του MgSO4, αν και αποσκοπεί στην αναστολή των συσπάσεων του μυομητρίου και άρα στην πρόληψη ενός πρόωρου τοκετού,
έχει τοξική δράση στον οστίτη ιστό του εμβρύου. Διαταράσσει την επιμετάλλωση της θεμέλιας ουσίας και
επιτείνει την απομετάλλωσή της, ενώ προκαλεί και
υπασβεστιαιμία στο έμβρυο [11], όταν χορηγηθεί σε
υψηλές δόσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως
σε εγκύους που κυοφορούν πολύδυμες κυήσεις [12].
Ανεπαρκής εξωμήτρια πρόσληψη Ca, P και βιταμίνης D
Όλα όσα προαναφέρθηκαν, συμβάλλουν στη γέννηση νεογνών με μειωμένο σκελετικό απόθεμα ασβεστίου και φωσφόρου, είτε πρόωρων, είτε ακόμη και
τελειόμηνων, αν φτάσουν στο τέλος της κύησης παρά
τις σοβαρές διαταραχές που έχουν ενσκύψει και οι
οποίες ήδη αναπτύχθηκαν.

Εντούτοις, όπως είναι κατανοητό, ακόμη και ένα νεογνό το οποίο δεν έχει έρθει αντιμέτωπο με κάποιον
από τους έως τώρα αναφερθέντες παράγοντες κινδύνου, αλλά «απλά» γεννιέται πρόωρα, διατρέχει σημαντικό κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των οστών
λόγω της προωρότητας. Όπως ειπώθηκε, το 80% των
τελικών αποθεμάτων ασβεστίου και φωσφόρου του
τελειόμηνου νεογνού συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια
του τρίτου τριμήνου. Έχει εκτιμηθεί ότι ένα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρο νεογνό, έχει ανάγκη
από ανάλογες με τις ενδομητρίως προσλαμβανόμενες
κατά το τρίτο τρίμηνο ποσότητες ασβεστίου και φωσφόρου προκειμένου η εξωμήτρια σκελετική ανάπτυξη
να προσεγγίσει την ενδομήτρια της ίδιας περιόδου.
Εκτός της μήτρας όμως, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί χορήγηση ασβεστίου και φωσφόρου σε τέτοια
επίπεδα στα συγκεκριμένα νεογνά ακόμη και με εντερική
σίτιση [13]. Η κατάσταση φαίνεται να είναι δυσκολότερη
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για τα πρόωρα νεογνά που σιτίζονται αποκλειστικά με
μητρικό γάλα, τα οποία κινδυνεύουν να αναπτύξουν ραχίτιδα της προωρότητας ακόμη και σε ποσοστό 40%.
Αντίθετα, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 16% για τα νεογνά που λαμβάνουν τεχνητό γάλα ενισχυμένο με ασβέστιο και φωσφόρο [14]. Η εντερική απορρόφηση του
φωσφόρου είναι πολύ υψηλή, συνεπώς η από του στόματος χορήγησή του θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μόλις
καταστεί εφικτή η εντερική σίτιση του πρόωρου νεογνού.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσχερέστερη όταν είναι αναγκαία η παρεντερική σίτιση του νεογνού και
μάλιστα όταν αυτή παρατείνεται για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Η χορήγηση μετάλλων μέσα από την παρεντερική σίτιση υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της
πεπερασμένης διαλυτότητάς τους, επιτείνοντας τον
κίνδυνο αποστέρησης του νεογνού από αυτά και, κατά
συνέπεια, επιβράδυνσης της οστικής επιμετάλλωσης.
Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο σε
περιπτώσεις που απαιτείται περιορισμός των χορηγούμενων υγρών. Συχνά, για παράδειγμα, η υποκατάσταση του φωσφόρου (φωσφορικά ανιόντα) συναρτάται με την υποκατάσταση νατρίου (κατιόντα νατρίου)
σε αυτά τα νεογνά. Επιπλέον, όσον αφορά τα παρεντερικώς σιτιζόμενα νεογνά, αναφέρεται και η «επιμόλυνση» της διατροφής τους με αργίλιο, γεγονός το
οποίο επηρεάζει επιπρόσθετα αρνητικά το σχηματισμό
και την επιμετάλλωση των οστών [15].

Ο ρόλος της φαρμακευτικής αγωγής που συχνά
λαμβάνουν τα πρόωρα νεογνά
Στα πρόωρα νεογνά χορηγείται συχνότατα φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση συνοδών προβλημάτων, η οποία όμως επιδρα με έμμεσο ή και άμεσο τρόπο στο μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου,
αλλά και στους οστεοβλάστες και τις οστεοκλάστες.
Κορτικοστεροειδή
Παράδειγμα τέτοιας αγωγής είναι τα κορτικοστεροειδή, τα οποία χορηγούνται για την επιτάχυνση της ωρίμανσης του αναπνευστικού συστήματος των προώρων,
μέσα από τη σύνθεση επιφανειοδραστικού παράγοντα.
Ο ρόλος τους είναι γνωστός στην ομοιόσταση του
ασβεστίου στους ενήλικες και αντίστοιχος φαίνεται να
είναι και στα νεογνά. Σε υψηλές δόσεις και χορηγούμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ασκούν αρνητική
ρύθμιση στη μεταγραφή του υποδοχέα της βιταμίνης
D (VDR), με αποτέλεσμα ελλατωμένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου και αυξημένη νεφρική αποβολή.
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Επιπλέον, αρνητική είναι και η δράση τους στη σύνθεση του κολλαγόνου τύπου Ι, ενώ επιτείνουν και τον καταβολισμό του. Εκτός αυτού βέβαια, στο οστό, τα κορτικοειδή καταστέλλουν τη δράση των οστεοβλαστών
και διεγείρουν τοπικά τη δράση των οστοκλαστών, επιτείνοντας έτσι την οστική απώλεια [16].
Διουρητικά
Πέραν των κορτικοστεροειδών, επιβαρυντική είναι και
η δράση συγκεκριμένων ουσιών με διουρητική δράση,
όπως η φουροσεμίδη που χορηγείται για την αντιμετώπιση
της βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας (η οποία και η ίδια
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της μεταβολικής νόσου των οστών [17]) και οι μεθυλοξανθίνες για
την αντιμετώπιση της άπνοιας και της βραδυκαρδίας των
νεογνών. Η αρνητική τους δράση έγκειται στο γεγονός
ότι αυξάνουν τις νεφρικές απώλειες ασβεστίου. Πιο συγκεκριμένα, η φουροσεμίδη δρα στην αγκύλη του Henle,
αναστέλλοντας την ενεργητική επαναρρόφηση νατρίου
και χλωρίου. Δεδομένου όμως ότι η ενεργητική επαναρρόφηση του ασβεστίου στο ανιόν σκέλος της αγκύλης
του Henle εξαρτάται από την ενεργητική επαναρρόφηση
του νατρίου, δευτερογενώς αναστέλλεται και αυτή [18].
Αντίστοιχα και οι μεθυλoξανθίνες αυξάνουν την αποβολή
ασβεστίου στα ούρα [19] επιτείνοντας την ασβεστιουρία
και προδιαθέτοντας έτσι και σε νεφρολιθίαση, η οποία
αποτελεί δυνητικά επιπρόσθετο παράγοντα επιβάρυνσης
της νεφρικής λειτουργίας σε αυτά τα νεογνά.
Ηπαρίνη
Ο ρόλος της ηπαρίνης στην εμφάνιση μεταβολικής
νόσου των οστών στα πρόωρα νεογνά επίσης τίθεται
υπό συζήτηση. Η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους στα πρόωρα νεογνά συμβάλει στην πρόληψη και στη θεραπεία θρομβώσεων, εντούτοις η
φαρμακοκινητική αυτών των φαρμάκων στα πρόωρα
νεογνά εν πολλοίς δεν είναι γνωστή, ενώ μεταξύ των
αναφερόμενων παρενεργειών είναι και η ανάπτυξη
οστεοπενίας. Παρ’όλα αυτά, ο ρόλος της ηπαρίνης
χαμηλού μοριακού βάρους στην εμφάνισή της δεν είναι σαφής [20] καθώς, τουλάχιστον στους ενήλικες,
θεωρείται ότι δεν προκαλεί οστεοπενία.

Η αιφνίδια μεταβολή του ορμονικου περιβάλλοντος
Τα πρόωρα νεογνά αποστερούνται νωρίτερα από
τα τελειομηνα το οιστρογονικό περιβάλλον της μητέρας τους. Τα οιστρογόνα ασκούν πολυποίκιλες δρά-

Μεταβολική νόσος των οστών σε πρόωρα νεογνά

σεις στην ομοιόσταση του λιπώδους ιστού, ρυθμίζουν
τη λειτουργία του ΚΝΣ, του καρδιαγγειακού και του
αναπνευστικού συστήματος και βεβαίως, επιδρούν
και στην ομοιόσταση του οστίτη ιστού. Δεδομένου του
γεγονότος ότι δεν υπάρχουν περιστατικά κύησης με
ανεπάρκεια οιστρογόνων, οι μόνες περιπτώσεις που
εμφανίζεται αποστέρηση του εμβρύου από αυτά είναι
οι περιπτώσεις πρόωρου τοκετού. Σε αυτά τα νεογνά
είναι δεδομένος ο αυξημένος κίνδυνος εμφανισης
μεταβολικής νόσου των οστών. Αυτό που καταδεικνύει
το ρόλο των οιστρογόνων είναι η ελάττωση του κινδύνου αυτού σε νεογνά τα οποία έλαβαν θεραπεία
οιστρογονικής υποκατάστασης, αν και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αυτής της αγωγής δεν έχει
επιβεβαιωθεί [21].

Η έλλειψη φορτίων στα οστά των πρόωρων νεογνών
Η αδυναμία πλήρους εξήγησης της παθοφυσιολογίας
της νόσου με βιοχημικούς όρους
Η κλασσική άποψη που ερμηνεύει τον ελαττωμένο
σχηματισμό οστού στα πρόωρα νεογνά ως αποτέλεσμα, κατά πρώτο λόγο, της περιορισμένης διαθεσιμότητας ασβεστίου και φωσφόρου τίθεται υπό αμφισβήτηση, δεδομένων παρατηρήσεων που καταδεικνύουν
αυξημένη οστική απορρόφηση στα οστά πρόωρων νεογνών που πάσχουν από μεταβολική νόσο [17]. Συγκεκριμένα, η αυξημένη οστική απορρόφηση στα πρόωρα νεογνά επαληθεύτηκε με τη μέτρηση ασβεστίου,
φωσφόρου και προϊόντων καταβολισμού του κολλαγόνου στα ούρα των προώρων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στα ούρα τελειόμηνων νεογνών, καθώς και με την παρακολούθηση της οστικής
πυκνότητας των πρόωρων νεογνών με ακτινολογικές
μεθόδους [22].
Επιπλέον, τα πρόωρα νεογνά πολυ χαμηλού βάρους
γέννησης που λαμβάνουν τεχνητό γάλα με υψηλές
συγκεντρώσεις ασβεστίου και φωσφόρου δεν εμφανίζουν απαραίτητα άυξηση της οστικής τους πυκνότητας [23]. Συνεπώς, η στέρηση ασβεστίου και φωσφόρου δεν αρκεί για να ερμηνεύσει την εμφάνιση της μεταβολικής νόσου των οστών των πρόωρων νεογνών.
Το εμβιομηχανικό μοντέλο – The Utah paradigm
Η μεταβολική νόσος των οστών των νεογνών μπορεί να εξηγηθεί ευκολότερα εάν ληφθεί υπ’όψιν και
η εμβιομηχανική παράμετρος. Συμφωνα με την υπόθεση του Frost [24], οι οστεοβλάστες «αντιλαμβάνον-

ται» την παρουσία φορτίων μέσα από την παρουσία
ενός υποδοχέα στην εξωτερική τους μεμβράνη και
έτσι ανταποκρίνονται σε αυτά με τη διέγερσή τους είτε
κατά την οστική κατασκευή (modeling), είτε κατά την
ανακατασκευή (remodeling), ώστε ο σχηματισμός
οστού να συμβαδίζει με τα υφιστάμενα φορτία και, τελικά, το οστό να μπορεί να ανταποκριθεί στις μηχανικές απαιτήσεις.
Σύμφωνα με το μοντέλο του Frost (“The Utah paradigm”), τα οστά στα νεογνά σχηματίζονται σε δύο διακριτά στάδια [24]. Το πρώτο στάδιο αφορά την εμβρυογένεση του ερειστικού συστήματος. Μεταξύ 5ης και
12ης εβδομάδας κύησης, η ενεργοποίηση πολλαπλών
ειδικών γονιδίων κατευθύνει μεσεγχυματικά κύτταρα
σε συγκεκριμένες ανατομικές θέσεις, στις οποίες θα
σχηματιστούν τελικά τα οστά του εμβρύου. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο αρχίζει στα μέσα του δευτέρου
τριμήνου της κύησης, το ερειστικό σύστημα διαμορφώνεται ανταποκρινόμενο σε οστικές πρωτεΐνες, χυμικούς διαμεσολαβητές και μηχανικούς παράγοντες.
Εν τω μεταξύ, το έμβρυο έχει ήδη αρχίσει να κινείται
από την 16η εβδομάδα της κύησης. Ο οστικός σχηματισμός επηρεάζεται ισχυρά από τα φορτία που δέχονται τα οστά του εμβρύου, τα οποία καθορίζονται κατά
βάση από την κινητικότητα του εμβρύου. Αυτό γίνεται
με τρεις τρόπους: με την πίεση που ασκεί το έμβρυο
κυρίως με τα άκρα του στη μήτρα, με την αντίσταση
στην κίνηση λόγω της παρουσίας του αμνιακού υγρού
και με τα φορτία που δέχονται τα οστά από τη σύσπαση
των μυών του εμβρύου, μέσω των καταφύσεών τους.
Είναι προφανές ότι μετά από ένα πρόωρο τοκετό
εκλείπουν οι δύο πρώτοι μηχανισμοί αύξησης των
φορτίων στο σκελετό του εμβρύου, η αντίσταση της
μήτρας και του αμνιακού υγρού. Όμως και η κινητικότητα του πρόωρου νεογνού είναι μειωμένη, με τα
νεογνά αυτά να είναι σαφώς υποτονικά [25], επηρεάζοντας αρνητικά τα φορτία που δέχονται τα οστά από
τις καταφύσεις των μυών. Συνεπώς οι οστεοβλάστες
ρυθμίζονται αρνητικά και διεγείρεται η οστική απορρόφηση, εξαιτίας της μειονεκτικής εμβιομηχανικά θέσης των πρόωρων νεογνών.
Αντίστοιχα μπορούν να εξηγηθούν και τα κατάγματα πλευρών που εμφανίζονται σε αυτά τα νεογνά, είτε
έμεσα λόγω της γενικευμένης μειωμένης κινητικότητας των πρόωρων νεογνών, είτε λόγω της αδράνειας
των μεσοπλεύριων μυών στα πρόωρα νεογνά που είναι διασωληνωμένα και υποστηρίζονται μηχανικά [26].
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ογνά που έτυχαν φυσικοθεραπείας για μια περίοδο,
κατά μέσο όρο, 27 ημερών μετά τον τοκετό, είχαν τελικά 75% υψηλότερη οστική πυκνότητα στα οστά του
αντιβραχίου σε σχέση με νεογνα που αντιμετωπίστηκαν χωρίς φυσικοθεραπεία [27].
Τέλος, με δεδομένο το εμβιομηχανικό μοντέλο, μπορεί
να ερμηνευτεί και η ελάττωση των αναγκών του εμβρύου
σε ασβέστιο και φωσφόρο μετά την 35η εβδομάδα κύησης, καθώς η ανάπτυξή του περιορίζει τις δυνατότητες
κίνησης μέσα στον περιορισμένο χώρο της μήτρας, ενώ
ελαττώνεται και το αμνιακό υγρό. Επομένως, μειώνονται
τα μηχανικά ερεθίσματα στα οστά του εμβρύου, άρα επιβραδύνεται η σύνθεση οστού και μειώνονται και οι ανάγκες σε πρώτες ύλες για τη σύνθεση του.

Συνοδές παθολογικές καταστάσεις οι οποίες
επηρεάζουν τον οστικό σχηματισμό
Έχει παρατηρηθεί ότι πρόωρα νεογνά που εμφανίζουν νευρομυικές διαταραχές, παθολογία από το ΚΝΣ
ή κάποιας μορφής παράλυση, βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των
οστών σε σχέση με τα υπόλοιπα πρόωρα. Συγκεκριμένα, νεογνά πάσχοντα από νευρομυικές παθήσεις
εμφανίζουν οστεοπενία και ελαττωμένη διάμετρο του
φλοιού των μακρών οστών, γεγονός που υποδηλώνει
μειωμένο υποπεριοστικό σχηματισμό οστού σε αυτά
τα νεογνά σε σχέση με τα υγιή [26]. Οι διαταραχές
αυτές φαίνεται να συσχετίζονται με την απουσία μηχανικών ερεθισμάτων στα οστά αυτά των νεογνών.
Αντίστοιχη είναι και η ερμηνεία της εμφάνισης μεταβολικής νόσου των οστών και στις άλλες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Χαρακτηριστικά, νεογνά με
βλάβες του ΚΝΣ και ημιπληγία, εμφανίζουν επιβαρυμένη εικόνα μεταβολικής νόσου των οστών στην πάσχουσα πλευρά, λόγω της μειωμένης κινητικότητας
και, κατά συνέπεια, λόγω των μειωμένων φορτίων που
δέχονται τα οστά της προσβεβλημένης πλευράς [28].
Στα ελαττωμένα φορτία επί των οστών αποδίδεται
και η παρουσία της νόσου σε περιπτώσεις νεογνών
που καταδικάζονται σε παρατεταμένες περιόδους ακινησίας λόγω σήψης, αν και υπάρχουν μελέτες που δε
συσχετίζουν τη σήψη με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
μεταβολικής νόσου των οστών [29].
Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα σχετίζεται με την εμφάνιση μεταβολικής νόσου των οστών στα πρόωρα
νεογνά, καθώς παρατηρείται αυξημένη οστική απορρόφηση, χωρίς συνοδό μεταβολή της οστικής παραγωγής. Η συσχέτιση φαίνεται να μην ερμηνεύεται απλά
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με την ελαττωμένη κινητικότητα αυτών των νεογνών,
αλλά και με τα χαμηλά επίπεδα ενός πεπτιδίου που παράγεται στον ειλεό, του glucagon like peptide-2 [30].
Τέλος, καταστάσεις οι οποίες συνδέονται με δυσαπορρόφηση του λίπους, μεταξύ των οποίων και ο χολοστατικός ίκτερος, προκαλούν ελαττωμένη απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών (βιταμίνη D), με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου [31].

Ο ρόλος των γενετικών πολυμορφισμών
Αν και υπάρχει πλήθος εργασιών που καταδεικνύει
τη συσχέτιση μεταξύ του γενετικού υπόβαθρου και
του κινδύνου εμφάνισης οστεοπενίας και οστεοπόρωσης στους ενήλικες και κυρίως στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση
των πρόωρων νεογνών. Ελάχιστες μελέτες έχουν
πραγματοποιηθεί, οι οποίες διερευνούν την ύπαρξη
αυξημένου κινδύνου εμφάνισης μεταβολικής νόσου
των οστών σε νεογνά που φέρουν μεταλλάξεις οι οποίες έχουν ανιχνευθεί σε ενήλικες με οστεοπόρωση.
Κατά κύριο λόγο έχουν εξεταστεί πολυμορφισμοί
στα γονίδια που κωδικοποιούν τον υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR), τον υποδοχέα των οιστρογόνων (ER),
το κολλαγόνο τύπου Ι α1 (COLIA1) και τον Insulin- like
Growth Factor I (IGF-1).
Ο υποδοχέας της βιταμίνης D
Σχετικά με τον υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR), μελετήθηκαν πολυμορφισμοί στις θέσεις ApaI και TaqI στο
3’ άκρο του γονιδίου του VDR και στη θέση FokI στο αρχικό κωδικόνιο του ίδιου γονιδίου σε άτομα ηλικίας 3 μηνών και 9-11 ετών, τα οποία είχαν γεννηθεί πρόωρα.
Όσον αφορά τη θέση TaqI, βρέθηκε ότι ο γονότυπος tt
συνδέεται με αυξημένη οστική πυκνότητα στην ομάδα
ατόμων που εξετάστηκε κατά τον 3ο μήνα της ζωης τους
[32]. Σημαντικά, και εν μέρει αναμενόμενα ευρήματα
προέκυψαν και για τη θέση FokI, καθώς μια μετάλλαξη
σε αυτή (γονότυπος ff) οδηγεί σε σύνθεση πεπτιδίου κατά
3 αμινοξέα μεγαλύτερου, το οποίο θεωρείται ότι οδηγεί
σε ήπια αντίσταση στην καλσιτριόλη [33]. Έτσι, παιδιά 911 ετών που γεννήθηκαν πρόωρα, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν μειωμένη οστική πυκνότητα όντας ομοζυγότες με γονότυπο ff, αλλά ακόμη μεγαλύτερη
πιθανότητα όταν ήταν ετεροζυγότες (Ff), γεγονός που,
με τα ως τώρα δεδομένα, δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Επίσης, τα ευρήματα αυτά αφορούν μόνο το άπω πέρας της
κερκίδας και όχι την ΟΜΣΣ, δείχνοντας ότι η έκφραση
των γονιδίων δεν είναι ομοιόμορφη σε όλο το σκελετό.
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Ο Insulin-like Growth Factor I
Στην ίδια έρευνα μελετήθηκε και ο πολυμορφισμός
του γονιδίου του Insulin- like Growth Factor I, καθώς ενήλικες με γονότυπο 192/192 έχουν χαμηλότερα επίπεδα
IGF-1, γεγονός που συνδέεται με εμφάνιση χαμηλής οστικής πυκνότητας [34]. Λόγω του μεγέθους του δείγματος
όμως, δεν κατέστη δυνατή η στατιστική συσχέτιση της
εμφάνισης της νόσου με τον εν λόγω γονότυπο.
Ο υποδοχέας οιστρογόνων
Στο γονίδιο του υποδοχέα των οιστρογόνων (ER) μελετήθηκε ο πολυμορφισμός που αφορά τον αριθμό επαναλήψεων του δινουκλεοτιδίου ΤΑ στο πρώτο εξόνιο του
[35]. Τα νεογνά διαιρέθηκαν σε τρεις ομάδες: Την ομάδα
HoH που περιλαμβάνει νεογνα ομόζυγα με μεγάλο αριθμό επαναλήψεων ([ΤΑ]Χ>18), την ομάδα HeHL που αφορά ετεροζυγότες και την ομάδα HoL των νεογνών ομοζυγοτών με μικρό αριθμό επαναλήψεων ([ΤΑ]Χ<19). Από
την έρευνα προέκυψε ότι τα νεογνά της ομάδας HoL
εμφάνιζαν συχνότερα μεταβολική νόσο των οστών, σε
αντίθεση με εκείνα που ήταν ομοζυγότες με μεγάλο
αριθμό επαναλήψεων ΤΑ (ομάδα HoH), τα οποία προστατεύονταν από την ανάπτυξη της νόσου. Τα ευρήματα
αυτά επαληθεύτηκαν και σε νέα μελέτη [36].
Το κολλαγόνο τύπου Ι α1
Η ίδια έρευνα μελέτησε πολυμορφισμούς στο γονίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι α1 (COLIA1) και στο γονίδιο του VDR. Αν και δε βρέθηκε συσχέτιση μεμονωμένων πολυμορφισμών αυτών των γονιδίων με τον
κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των οστών
από τα πρόωρα νεογνά, ο συνδυασμός της παρουσίας
του γονότυπου Tt στη θέση Taq1 του γονιδίου του
VDR και του γονοτύπου CC (απουσία θυμίνης) στο
πρώτο εσόνιο του γονιδίου του COLIA1, συσχετίστηκε
με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου και με αυξημένη οστική πυκνότητα στα πρόωρα νεογνά.

Ο ρόλος του φύλου
Στα πλαίσια ερευνών για την ανάδειξη της αιτιολογίας της μεταβολικής νόσου των οστών, έχει προκύψει
ως εύρημα η σαφώς αυξημένη επίπτωση της νόσου
στα άρρενα σε σχέση με τα θήλεα πρόωρα νεογνά
[35]. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει πιθανόν με τα χαμηλότερα επίπεδα οιστρογόνων που διατηρούν τα άρρενα μετά τον πρόωρο τοκετό σε σχέση με τα θήλεα.
Από άλλη μελέτη [37] προκύπτει ότι τα άρρενα έμβρυα

εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες οστικού μεταβολισμού, κάτι που αποδίδεται στα υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης που διαθέτουν σε σχέση με τα θήλεα.

Ο ρόλος του αριθμού των προηγούμενων κυήσεων
Οι μελέτες αυτές καταλήγουν επίσης στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των προηγηθεισών εγκυμοσυνών
αποτελει επιβαρυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη
της μεταβολικής νόσου των οστών σε τύχον επόμενο
νεογνό που γεννηθεί πρόωρα. Συγκεκριμένα, φαίνεται
ότι μειώνεται ο ρυθμός οστικής παραγωγής, χωρίς να
μεταβάλλεται ο ρυθμός οστικής απορρόφησης [37].
Η αιτιολογία αυτής της συσχέτισης δεν είναι γνωστή.

Κλινική εικόνα
Η μεταβολική νόσος των οστών των πρόωρων νεογνών είναι μία κατάσταση που διαδράμει υποκλινικά
στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Γίνεται αντιληπτή
κλινικά όταν η απομετάλλωση των οστών φτάσει στο
επίπεδο της πρόκλησης παθολογικών καταγμάτων,
οπότε ο περιορισμός της κινητικότητας και το τοπικό
οίδημα θέτουν την υποψία του κατάγματος [38].
Προκειμένου να μην τεθεί η διάγνωση από την πρόκληση παθολογικού κατάγματος, ή, στην καλύτερη
περίπτωση, από τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο και ανεύρεση οστεοπενίας, έχουν προταθεί ορισμένα ανεξάρτητα κριτήρια για την έναρξη διερεύνησης της ενδεχόμενης παρουσίας της νόσου [39]:
Ι. Βάρος γέννησης <1500 g
ΙΙ. Διάρκεια κύησης <28 εβδομάδες
ΙΙΙ. Ολική παρεντερική σίτιση για >4 εβδομάδες
IV. Αγωγή με κορτικοστεροειδή
V. Αγωγή με διουρητικά

Διερεύνηση - Διάγνωση της νόσου
Από τη στιγμή που ένα πρόωρο νεογνό πληρεί ένα
από τα παραπάνω κριτήρια, ή εμφανίσει ένα παθολογικό κάταγμα, θα πρέπει να γίνει μία σειρά βιοχημικών
και ακτινολογικών εξετάσεων προκειμένου να εξακριβωθεί έαν διατρέχει πραγματικά αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης μεταβολικής νόσου των οστών.

Βιοχημικοί δείκτες ορού
Αλκαλική φωσφατάση
Η αλκαλική φωσφατάση (ALP) είναι ένα γλυκοπρωτεϊνικό ένζυμο που παράγεται σε ένα πλήθος ιστών,
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μεταξύ των οποίων και στα οστά, στο ήπαρ, στους νεφρούς και στο λεπτό έντερο. Η υπολογιζόμενη ALP
είναι η μη ειδική, αν και στα νεογνά το 90% θεωρείται
ότι προέρχεται από τον οστικό μεταβολισμό [39].
Όπως αναφέρθηκε, το οστό υπόκειται διαρκώς στη
διαδικασία κατασκευής (modeling) και ανακατασκευής (remodeling). Σε αυτή τη διαδικασία υπεισέρχεται ο ρόλος της ALP, καθώς φαίνεται ότι υδρολύει
φωσφορικούς εστέρες στην επιφάνεια των οστεοβλαστών, παρέχοντας έτσι υψηλή συγκέντρωση φωσφορικών αλάτων, που είναι απαραίτητη για τη διαδικασία
μετάλλωσης των οστών [40]. Συνεπώς, το οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης αντανακλά το βαθμό
οστικής κατασκευής στο νεογνό.
Η ALP αυξάνεται σε όλα τα νεογνά κατά τη διάρκεια
των 2-3 πρώτων εβδομάδων της ζωής των νεογνών,
αλλά ο βαθμός της αύξησής της είναι μεγαλύτερος
όταν δεν υπάρχει επαρκής παροχή μετάλλων. Επί
διόρθωσης της χορήγησης μετάλλων παρατηρείται
μικρότερη αύξηση των επιπέδων της ALP [41]. Άρα,
δυνητικά, ως βιοχημικός δείκτης που απεικονίζει αυξημένη δραστηριότητα στα οστά, είτε λόγω ταχείας
ανάπτυξης, είτε λόγω έλλειψης μετάλλων, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση νεογνών με μεταβολική νόσο των οστών. Εντούτοις, δεν έχει διασαφηνιστεί η χρησιμότητα της μέτρησής της καθώς δεν συσχετίζεται η οστική πυκνότητα με τις τιμές της ALP
[42], ενώ νέες έρευνες αμφισβητούν την ύπαρξη σαφούς ορίου το οποίο να θέτει τη διάγνωση της νόσου
[43]. Θεωρείται ότι επίπεδα ALP υψηλότερα από το
πενταπλάσιο της ανώτερης φυσιολογικής τιμής ενηλίκου αποτελούν δείκτη αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης ραχίτιδας [44], ή, συγκεκριμένα, μέγιστη τιμή ALP
>1000 IU/l ή δύο μετρήσεις με διαφορά μίας εβδομάδας με τιμές ALP>800 IU/l [43].
Η τιμή της ALP επηρεάζεται, όμως, και από άλλα μέταλλα. Η ανεπάρκεια χαλκού προκαλεί αυξημένα επίπεδα ALP, συνδεόμενα με ουδετεροπενία και υπαλβουμιναιμία [45]. Η έλλειψη ψευδαργύρου αντιθέτως,
συνοδεύεται από πτώση των επιπέδων της ALP [46].
Συνεπώς, ειδικά σε νεογνά σιτιζόμενα παρεντερικά για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα όλων των ιχνοστοιχείων.
C- τελικό προπεπτίδιο του προκολλαγόνου τύπου Ι
(PICP)
Το PICP αντακλά ποσοτικά τη σύνθεση κολλαγόνου
τύπου Ι, παράγεται από πολλαπλασιαζόμενους οστε16 Oστούν

οβλάστες και θεωρείται κατ’ εξοχήν μέτρο οστικής
κατασκευής, αν και η τιμή του μπορεί να επηρεάζεται
και από τη σύνθεση κολλαγόνου τύπου Ι από τα μαλακά μόρια. Έχει βρεθεί ότι η παρακολούθηση της μέσης τιμής του PICP, ή ακόμη και μία μεμονωμένη τιμή
του, αποτελεί τον καλύτερο δείκτη οστικής πυκνότητας
στα πρόωρα νεογνά [47].
Ασβέστιο
Το ασβέστιο ορού δεν έχει χρησιμότητα ως δείκτης
για την ανίχνευση νεογνών με κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των οστών. Αυτό συμβαίνει διότι τα
νεογνά διατηρούν φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου
στον ορό, απορροφόντας ασβέστιο από τον καταβολισμό οστίτη ιστού. Τα επίπεδα ασβεστίου μάλιστα αυξάνονται επί ελλείψεως φωσφόρου [39].
Φωσφόρος
Πρόωρα νεογνά με χαμηλά επίπεδα ανόργανου φωσφόρου (<2 mmol/L) αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπενίας, ενώ επίπεδα χαμηλότερα
από 1.8 mmol/L έχουν συσχετιστεί ισχυρά με την παρουσία ακτινολογικά επιβεβαιωμένης ραχίτιδας [48].
Αν και αυτές οι τιμές έχει δειχθεί ότι εμφανίζουν
υψηλή ειδικότητα για τη διάγνωση της μεταβολικής
νόσου των οστών των πρόωρων νεογνών, η ευαισθησία τους δεν είναι επαρκής για τη διάκριση των νεογνών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
της νόσου. Η ευαισθησία του φωσφόρου ως δείκτη
της μεταβολικής νόσου μπορεί να βελτιωθεί εάν συνεκτιμηθούν τα επίπεδα της ALP [49].

Βιοχημικοί δείκτες ούρων
Αποβολή ασβεστίου και φωσφόρου στα ούρα
Έρευνες οι οποίες χρησιμοποίησαν τη μέτρηση της
απέκκρισης ασβεστίου και φωσφόρου στα ούρα ως
δείκτη της μετάλλωσης του σκελετού των νεογνών,
οδήγησαν στο εύρημα ότι τα νεογνά με συγκεντρώσεις ασβεστίου >1,2 mmol/L και ανόργανου φωσφόρου >0,4 mmol/L στα ούρα, εμφάνιζαν και την υψηλότερη οστική μετάλλωση [50].
Τα νεογνά με ηλικία κύησης μεταξύ 26 και 31 εβδομάδων εμφανίζουν ουδό για την απέκκριση φωσφόρου στα ούρα ο οποίος κυμαίνεται περίπου στα επίπεδα της φυσιολογικής συγκέντρωσης φωσφόρου
στον ορό (2 mmol/L). Αντίθετα, και αυτό θα πρέπει
να λαμβάνεται υπ’όψη, μελέτες έχουν δείξει ότι τα

Μεταβολική νόσος των οστών σε πρόωρα νεογνά

εξαιρετικά πρόωρα νεογνά (ηλικίας κύησης 23-25
εβδομάδων) παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερο ουδό
απέκκρισης φωσφόρου, με αποτέλεσμα την απώλεια
φωσφόρου στα ούρα ακόμη και επί παρουσίας χαμηλών επιπεδων φωσφόρου ορού [51]. Με αυτή την εξαίρεση, δεδομένου του γεγονότος ότι ο φωσφόρος δε
δεσμεύεται σε πρωτεΐνες του πλάσματος -όπως συμβαίνει με το ασβέστιο- η ποσοστιαία σωληναριακή επαναρρόφηση του φωσφόρου αποτελεί τον καλύτερο
δείκτη πρόσληψης για αυτό το ιχνοστοιχείο. Σωληναριακή επαναρρόφηση φωσφόρου μεγαλύτερη από
95% δείχνει ανεπαρκή πρόσληψη [39].
Παρ’όλα αυτά, οι απώλειες φωσφόρου θα πρέπει
να συνεκτιμούνται με τα επίπεδα ασβεστίου στον ορό.
Ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου οδηγεί στην ανάπτυξη υπερπαραθυρεοειδισμού και συνεπώς σωληναριακής απώλειας φωσφόρου. Αντίθετα, εάν η πρόσληψη
φωσφόρου είναι χαμηλή, αυξάνεται η αποδόμηση του
οστίτη ιστού και, κατά συνέπεια, η απελευθέρωση ασβεστίου. Η προκαλούμενη υπερασβεστιαιμία οδηγεί σε
απώλεια ασβεστίου από τα ούρα. Αυτή η αυξημένη συγκέντρωση ασβεστίου στα ούρα έχει δειχτεί επίσης ότι
αποτελεί δείκτη ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των
οστών σε νεογνά με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης [52].
Ο λόγος των συγκεντρώσεων ασβεστίου και φωσφόρου
ούρων προς τη συγκέντρωση κρεατινίνης
Είναι γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις ούρων ασβεστίου και φωσφόρου ποικίλουν. Αυτές οι διακυμάνσεις
που οφείλονται στη μεταβλητότητα του όγκου των ούρων διορθώνονται με την ταυτόχρονη μέτρηση της
συγκέντρωσης κρεατινίνης στα ούρα και με τη χρήση
του λόγου της συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών
στα ούρα προς τη συγκέντρωση κρεατινίνης, που θεωρείται και καταλληλότερη από την απλή μέτρηση της
συγκέντρωσής τους.
Σε πρόσφατες έρευνες έχουν καταγραφεί οι φυσιολογικές τιμές για αυτά τα κλάσματα στα πρόωρα
νεογνά [53]. Συγκεκριμένα, η 95η εκατοστιαία θέση
για το κλάσμα ασβεστίου ούρων προς κρεατινίνη ούρων είναι 3.8 mmol/mmol και μειώνεται με την πάροδο του χρόνου μετά τη γέννηση. Αντίστοιχα, η 95η εκατοστιαία θέση για το λόγο της συγκέντρωσης φωσφόρου ούρων προς τη συγκέντρωση κρεατινίνης ούρων
αντιστοιχεί σε 26,7 mmol/mmol και παραμένει σταθερή με την αύξηση της ηλικίας.
Η απέκκριση ασβεστίου επηρεάζεται, όπως ήδη
έχει αναφερθεί, από τυχούσα λαμβανόμενη φαρμα-

κευτική αγωγή. Η φουροσεμίδη και η θεοφυλλίνη οδηγούν σε σημαντική αύξηση του κλάσματος ασβεστίου/
κρεατινίνης. Αντίθετα, το κλάσμα του φωσφόρου προς
την κρεατινίνη δεν επηρεάζεται, οπως δεν επηρεάζεται και από τη λήψη δεξαμεθαζόνης [54].
Εκτός αυτού, τα επίπεδα ούρων ασβεστίου και φωσφόρου επηρεάζονται και από τη σίτιση του νεογνου.
Τα νεογνά που λαμβάνουν τεχνητό γάλα, εμφανίζουν
πολύ χαμηλή συγκέντρωση ασβεστίου στα ούρα και
υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου, γεγονός που αποδίδεται στη χαμηλή απορρόφηση ασβεστίου από το τεχνητό γάλα των πρόωρων νεογνών. Αντίθετα, το μητρικό
γάλα περιέχει ανεπαρκή ποσότητα φωσφόρου για τις
ανάγκες του πρόωρου νεογνού, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η επαναρρόφηση του φωσφόρου [54].
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συγκεντρώσεις ασβεστίου και φωσφόρου στα ούρα -και οι διορθωμένες ως
κλάσμα προς τη συγκέντρωση κρεατινίνης ούρων- ποικίλουν εξαρτώμενες σε σημαντικότατο βαθμό από τον
τύπο του χορηγούμενου γάλακτος, τα προαναφερθέντα
όρια φυσιολογικών τιμών έχουν περιορισμένη χρησιμότητα ως απόλυτες τιμές αναφοράς. Επιπρόσθετα, δεν
έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν αξιόπιστο στοιχείο για την
εκτίμηση της οστικής μάζας των νεογνών και, κατά συνέπεια, του υπάρχοντος κινδύνου για την ανάπτυξη της
μεταβολικής νόσου των οστών της προωρότητας [55].
Το αμινοτελικό τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι
(NTx)
Η αποβολή στα ούρα του αμινοτελικού τελοπεπτιδίου του κολλαγόνου τύπου Ι αποτελεί ειδικό δείκτη
οστικής απορρόφησης. Σε πρόσφατη μελέτη [56] σε
πρόωρα νεογνά, βρέθηκε ότι τα επίπεδα NTx αυξάνονται από την 1η έως την 7η ημέρα, ενώ υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας κύησης και της
συγκέντρωσης NTx, γεγονός που συνάδει με τον αυξημένο οστικό μεταβολισμό των πρόωρων νεογνών.
Συνεπώς, το NTx, είναι δυνατό να αποτελέσει χρήσιμο
δείκτη για την ανίχνευση πρόωρων νεογνών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικής
νόσου των οστών της προωρότητας.

Ακτινολογικά ευρήματα
Ακτινογραφία
Η οστεοπενία σε ένα πρόωρο νεογνό μπορεί να
αποτελεί τυχαίο εύρημα κατά τη διενέργεια ακτινολογικού ελέγχου, με την εύρεση αραίωσης των οστικών
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δοκίδων στο σπογγώδες οστό, ή, ακόμη και καταγμάτων σε φάση πώρωσης. Επιπλέον, είναι δυνατό να παρατηρηθεί επιβράδυνση της ανάπτυξης σε μήκος των
μακρών οστών και αποπλάτυνση των επιφύσεών τους.
Εντούτοις, η οστική πυκνότητα θα πρέπει να εμφανίζει
μείωση κατά 20-40% ώστε να γίνουν ορατές αυτές οι
αλλαγές [57,58], γεγονός που σημαίνει μεγάλη καθυστέρηση στη διάγνωση της κατάστασης. Έτσι, η ακτινολογική επιβεβαίωση της μεταβολικής νόσου των
οστών της προωρότητας με απλή ακτινογραφία συνήθως συμβαίνει μετά το πέρας του πρώτου μήνα της
εξωμήτριας ζωής του νεογνού.
Απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης
φωτονίων-Χ (Dual Energy X-ray Absorptiometry-DEXA)
Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας στους ενήλικες
με τη μέθοδο DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) αποτελεί τη μέθοδο εκλογής και τα ευρήματά της
εμφανίζουν σχετικά καλή συσχέτιση με τον κίνδυνο
εμφάνισης κατάγματος [59]. Πλέον χρησιμοποιείται
όλο και ευρύτερα και στα νεογνά, αλλά η διαθεσιμότητά της είναι περιορισμένη.
Η τεχνική βασίζεται στη χρήση δύο δεσμών φωτονίων διαφορετικής ενέργειας και στον υπολογισμό,
μέσω της απορρόφησής τους, της οστικής μάζας ολόκληρου του σώματος του νεογνού, ή κάποιας περιοχής του. Η μάζα σώματος παραμένει ο κύριως προγνωστικός παράγοντας του επιπέδου οστικής μετάλλωσης κατά τη νεογνική ηλικία, συνεπώς οι τιμές που
υπολογίζονται απο τη DEXA, ήτοι η συνολική οστική
μάζα, η περιοχική οστική μάζα και η οστική πυκνότητα,
εξαρτώνται από το βάρος του νεογνού. Οι μετρήσεις
με τη μέθοδο DEXA παρουσιάζουν ευαισθησία στην
ανίχνευση μικρών μεταβολών της οστικής μάζας και
πυκνότητας, με συνέπεια την αυξημένη ικανότητα πρόβλεψης του καταγματικού κινδύνου [60]. Η χρησιμότητα της μεθόδου, οπως ειπώθηκε, πλέον εκτιμάται
και στα πρόωρα -και όχι μόνο- νεογνά [61] και αποδεικνύεται εξίσου αξιόπιστη [62].
Ποσοτική υπερηχοτομογραφία (Quantitative UltrasoundQUS)
Η υπερηχοτομογραφία παρέχει τη δυνατότητα μετρήσεων που εξετάζουν την οστική πυκνότητα και την
οστική δομή. Είναι απλή, μη επεμβατική, δε χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία, διενεργείται εύκολα στην
κλίνη του ασθενούς και είναι σχετικά οικονομική [63].
Οι παράμετροι που εκτιμά η ποσοτική υπερηχοτομο18 Oστούν

γραφία είναι η εξασθένηση δέσμης ηχητικών κυμάτων
(Broadband Ultrasound Attenuation-BUA) και η ταχύτητα
μετάδοσης του ήχου (Speed Of Sound-SOS), συνήθως
στην κνήμη. Τιμές αναφοράς υπάρχουν διαθέσιμες τόσο
για τα πρόωρα, όσο και για τα τελειόμηνα νεογνά [64].
Έχει βρεθεί ότι οι τιμές της SOS κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της ζωής των πρόωρων νεογνών, γεγονός που
αντανακλά προφανώς τη φυσιολογική σκελετική ανάπτυξή τους ενδομήτρια και ως την ημέρα του τοκετού.
Στις επόμενες μετρήσεις η SOS εμφανίζει πτωτική πορεία σε όλα τα νεογνά, ιδίως δε σε εκείνα με ηλικία
κυήσης μικρότερη των 26 εβδομάδων. Αυτη η πτώση
παρατηρήθηκε παρά την επαρκή σίτιση που οδήγησε
σε διατήρηση του βάρους των πρόωρων νεογνών, ενώ
παρατηρήθηκε και σε νεογνά με φυσιολογικά επίπεδα
ALP [65]. Αυτή η αδυναμία απόλυτης συσχέτισης των
ευρημάτων αξιόπιστων βιοχημικών δεικτών όπως η
ALP με τα ευρήματα της SOS, δημιουργεί κάποια αμφισβήτηση της αξίας της SOS ως μεθόδου εκτίμησης
του κινδύνου ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των
οστών στα πρόωρα νεογνά [66]. Παρ’όλα αυτά, η ποσοτική υπερηχοτομογραφία θεωρείται μία από τις αξιόπιστες μεθόδους παρακολούθησης της οστικής πυκνότητας των νεογνών, ενώ υπάρχουν και μελέτες που
εντοπίζουν σαφή συσχέτιση των ευρημάτων της SOS
με τις τιμές της ALP [67]. Τέλος, σχετικές έρευνες προτείνουν τη χρήση της SOS σε συνδιασμό με τα επίπεδα
ορού της ALP και του φωσφόρου για τον εντοπισμό
των πρόωρων νεογνών που βρίσκονται σε αυξημένο
κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των οστών [68].

Προτεινόμενοι διαγνωστικοί αλγόριθμοι
Όπως έχει φανεί και από μελέτες [39], δεν υπάρχει
ενιαίος τρόπος σκέψης μεταξύ των ασχολούμενων με
τη μεταβολική νόσο των οστών των πρόωρων νεογνών
όσον αφορά τη διαγνωστικη προσέγγισή της. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου και ALP στον ορό. Οι, πιο ευαίσθητες, μετρήσεις
στα ούρα σπανίως χρησιμοποιούνται, όπως και επιθετικότερες μέθοδοι, όπως ο απλός ακτινολογικός
έλεγχος, η DEXA και η QUS.
Δύο τουλάχιστον πρόσφατες μελέτες, βασιζόμενες
στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και στις δικές τους παρατηρήσεις, κατέληξαν σε ορισμένες οδηγίες για την
ταχύτερη και ορθότερη διάκριση των νεογνών που
πάσχουν από τη μεταβολική νόσο των οστών [39], ή
από ραχίτιδα [43].
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Βάρος γέννησης

<600 g

Λήψη
ακτινογραφιών
πηχεοκαρπικής
ή γόνατος την
6η εβδομάδα
ή επί
αποκειστικής
εντερικής
σίτισης για τον
αποκλεισμο
ραχίτιδας

>600 g
Μέτρηση επιπέδων
ALP εβδομαδιαίως ή
ανά δεύτερη εβδομάδα
<1000 IU/L

Χωρίς κλινική
υποψία ραχίτιδας

Συνέχιση
παρακολούθησης
μέχρι επιπέδων ALP
<500 IU/L

>1000 IU/L

Με κλινική υποψία ραχίτιδας
(τυχαίο εύρημα σε ακτινολογικό
έλεγχο, κάταγμα, παρεντερική
σίτιση >3- 4 εβδομάδες ή
ALP>800 IU/L σε δύο μετρήσεις με
απόσταση μίας εβδομάδας)

Λήψη ακτινογραφιών
πηχεοκαρπικής
ή γόνατος για τον
αποκλεισμό
ραχίτιδας

Λήψη ακτινογραφιών πηχεοκαρπικής
ή γόνατος για τον αποκλεισμό
ραχίτιδας

Πίν. 2. Αλγόρυθμος για τη διάγνωση της ραχίτιδας στα πρόωρα νεογνά.

Για τον εντοπισμό πρόωρων νεογνών με κίνδυνο
ανάπτυξης μεταβολικής νόσου των οστών

Για τον εντοπισμό πρόωρων νεογνών με κίνδυνο
ανάπτυξης ραχίτιδας

Όπως ήδη αναφέρθηκε, όλα τα νεογνά με βάρος
κατά τη γέννηση μικρότερο των 1500 g, με ηλικία κύησης μικρότερη των 28 εβδομάδων, καθώς και εκείνα
που λαμβάνουν αποκλειστικά παρεντερική σίτιση για
περισσότερες από 4 εβδομάδες, ή βρίσκονται σε αγωγή με διουρητικά ή κορτικοστεροειδή, θα πρέπει να
παρακολουθούνται για το ενδεχόμενο εμφάνισης μεταβολικής νόσου των οστών.
Η παρακολούθηση [39] προτείνεται να γίνεται με
την εβδομαδιαία μέτρηση της συγκέντρωσης ασβεστίου, φωσφόρου και ALP στον ορό. Εάν η συγκέντρωση του φωσφόρου είναι χαμηλότερη από 1,8
mmol/L και της ALP υψηλότερη από 500 IU/L, θα πρέπει να ελέγχεται η σωληναριακή επαναρρόφηση του
φωσφόρου. Άν αυτή ξεπερνά το 95%, κρίνεται σκόπιμη η έναρξη υποκατάστασης του φωσφόρου. Εάν
τα επίπεδα φωσφόρου δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση και επιπλέον συνεχίζεται η άνοδος των τιμών
της ALP, συνιστάται η έναρξη χορήγησης αλφακαλσιδόλης. Στην πρόληψη και αντιμετώπιση της μεταβολικής νόσου των οστών των πρόωρων νεογνών, όμως,
θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Πρόσφατη μελέτη [43] σχετικά με τα επίπεδα της ALP
και τη συσχέτιση αυτών με την ανάπτυξη ραχίτιδας στα
πρόωρα νεογνά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα ALP δε θα πρέπει να αποτελούν το αποκλειστικό
κριτήριο για τον εντοπισμό νεογνών που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο ανάπτυξης ραχίτιδας, καθώς η συγκεκριμένη νόσος παρατηρήθηκε ακόμη και σε νεογνά με επίπεδα ALP<600 IU/L. Αν και συμφωνεί με προηγούμενες
παρατηρήσεις για τη σημασία της έλλειψης φωσφόρου
στην ανάπτυξη μεταβολικής νόσου των οστών [69], θεωρεί ότι και η συγκέντρωση φωσφόρου δε συνιστά
επαρκές διαγνωστικό μέσο. Ίσως το βάρος γέννησης,
όταν αυτό είναι μικρότερο των 600 g, να αποτελεί από
μόνο του τον πλέον ευαίσθητο δείκτη για την εντόπιση
των νεογνών που βρίσκονται σε κίνδυνο.
Προτείνεται, συνεπώς, η διενέργεια ακτινογραφίας
πηχεοκαρπικής ή/και γόνατος για τη διερεύνηση της
ανάπτυξης αλλοιώσεων τύπου ραχίτιδας σε όλα τα πρόωρα νεογνά με τιμές ALP>1000 IU/L, ή με τουλάχιστον
δύο μετρήσεις με απόσταση μίας εβδομάδας μεταξύ
τους, στις οποίες η ALP βρίσκεται σε τιμές υψηλότερες
των 800 IU/L. Η παρατεταμένη χορήγηση αποκλειστικά
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παρεντερικής σίτισης (>3-4 εβδομάδες), η κλινική υποψία
κατάγματος καθώς και τα ύποπτα ευρήματα εκ των
οστών σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο, θα πρέπει επίσης
να προκρίνουν τον ακτινολογικό έλεγχο για τη διάγνωση
ραχίτιδας. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμος ο ακτινολογικός
έλεγχος όλων των νεογνών με βάρος γέννησης μικρότερο των 600g, κατά την 6η εβδομάδα, ή όταν περάσουν
σε εντερική σίτιση αποκλειστικά. Τα νεογνά βάρους γέννησης >600 g, με τιμές ALP<1000 και χωρίς κλινική υποψία ύπαρξης ραχίτιδας θα πρέπει να παρακολουθούνται
με μέτρηση των επιπέδων ALP εβδομαδιαίως ή ανά δεύτερη εβδομάδα, μέχρι αυτά να φτάσουν σε επίπεδα <500
IU/L. Δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος ή παρέμβαση
σε αυτά τα νεογνά, ειδικά εάν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες ασβεστίου και φωσφόρου (Πίνακας 2).

Συμπεράσματα
Τα πρόωρα νεογνά εμφανίζουν μία εγγενή προδιάθεση για την ανάπτυξη μεταβολικής νόσου των οστών,
η οποία συχνά επιτείνεται περαιτέρω ιατρογενώς, από
τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις για συνοδές παθήσεις κατά τη νοσηλεία τους. Η τακτική παρακολούθηση τους συμβάλλει στον εντοπισμό εκείνων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου,
επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση των νεογνολόγων με στόχο τον περιορισμό των παραγόντων που
αυξάνουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο, καθώς και
με τροποποίηση της σίτισης και με κατάλληλη υποκατάσταση του ασβεστίου και του φωσφόρου.
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Οστεοπόρωση στους άνδρες
Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ1, Σ. ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ1, T. CALABRO2, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ1, Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ1,
P. RUGGIERI2, Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ1
1
Δ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο ΚΑΤ
2
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy
Περίληψη
Η οστεοπόρωση είναι μια σημαντική απειλή για τους άνδρες προχωρημένης ηλικίας. Τριάντα τοις εκατό καταγμάτων ισχίου συμβαίνουν
σε άνδρες ενώ το ποσοστό θνησιμότητας είναι διπλάσιο από αυτό των γυναικών. Ωστόσο, η οστεοπόρωση στους άνδρες υποδιαγνώσκεται
με συνέπεια να μη θεραπεύεται. Οι συχνότεροι παράγοντες που συνδέονται με οστεοπόρωσης στους άνδρες είναι η ηλικία άνω των 75
ετών, ο χαμηλός δείκτης μάζας σώματος (<24 kg/m²), η απώλεια βάρους (>5% σε 4 χρόνια), το κάπνισμα, και η έλλειψη σωματικής
άσκησης. Η οστεοπόρωση είναι είτε δευτεροπαθής σε πρωτογενή νόσο ή ιδιοπαθής. Παρουσιάζει δικόρυφη ηλικιακή κατανομή με αιχμές
την ηλικία των 50 ετών (δευτεροπαθής λόγω πρωτογενούς νόσου) και των 70 ετών (ιδιοπαθής). Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι
σήμερα η καλύτερη μορφή αντιμετώπισης. Μόνα ή σε συνδυασμό, το ασβέστιο, η βιταμίνη D, τα διφωσφονικά, και η ανθρώπινη παραθυρεοειδική ορμόνη είναι θεραπευτικές επιλογές. Όταν αντιμετωπίζει ένα οστεοπορωτικό κάταγμα ο ορθοπεδικός χειρουργός οφείλει στους
ασθενείς υψηλού κινδύνου να λαμβάνει προφυλακτικά μέτρα για να αποφευχθούν ενδεχόμενα μελλοντικά κατάγματα.
Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Άνδρες

Osteoporosis in men
K. DEMETRIADIS1, S. GALANAKOS1, T. CALABRO2, Α.F. MAVROGENIS1, V. NIKOLAIDIS1,
P. RUGGIERI2, P.J. PAPAGELOPOULOS1
1
Fourth Department of Orthopaedics, KAT Hospital, Athens, Greece
2
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy
Summary
Osteoporosis is a significant threat to aging bone in men. Thirty percent of hip fractures occur in men; during initial hospitalizationand the
first year after fracture, the mortality rate is twice that of women. Nevertheless, osteoporosis in men is grossly underdiagnosed and undertreated. The most frequent factors associated with osteoporosis in men are age >75 years, low baseline body mass index (<24 kg/m2),
weight loss >5% over 4 years, current smoking, and physical inactivity. Osteoporosis in men is either secondary to a primary disease or is
idiopathic. It exhibits a bimodal age distribution, with peaks at age 50 years (secondary disease) and at age 70 years (idiopathic). Prevention
and early detection currently are the best forms of management. Alone or in combination, calcium, vitamin D, bisphosphonates, and human
parathyroid hormone are all effective management options. In the acute setting of fragility fracture, the orthopaedic surgeon is key in
identifying patients at risk because the surgeon provides primary care and may initiate prophylactic measures to prevent future fractures.
Keywords: Osteoporosis, Men

Εισαγωγή
Εκτιμάται ότι περισσότερα από 2 εκατομμύρια άνδρες
στις Ηνωμένες Πολιτείες πάσχουν σήμερα από οστεοπόρωση [1,2]. Αν και αποτελεί μια σημαντική απειλή, εντούτοις σε μεγάλο ποσοστό παραγνωρίζεται στους άνδρες και εξελίσσεται σιωπηλά, με την αρχική διάγνωση
να μπαίνει συνήθως μετά από κάταγμα ισχίου ή σπονδυλικής στήλης. Ακόμα και μετά το κάταγμα, η οστεοπόρω-

ση στους άνδρες υποδιαγνώσκεται και δεν δίνεται κανένα
είδους θεραπεία [3]. Ο Ορθοπαιδικός χειρουργός μπορεί
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο προσδιορισμό των
ανδρών με οστεοπόρωση και με στοχευμένες παρεμβάσεις όπως την πρόληψη δυνητικά μελλοντικών καταγμάτων. Τριάντα τοις εκατό του ισχίου συμβαίνουν στους άνδρες, και κατά τη διάρκεια της αρχικής νοσηλείας, καθώς
και κατά το πρώτο έτος μετά το κάταγμα, οι άνδρες έχουν
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Παράγοντας
Πιθανότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης7
Διάγνωση
Χρόνος εμφάνισης οστεοπόρωσης7
Επίπτωση της οστεοπενίας μετά τα 50 έτη7,15
Επίπτωση της οστεοπόρωσης μετά τα 50 έτη7,15
Αίτια οστεοπόρωσης

Άντρες
13-25%
Οστεοπωρωτικό κάταγμα, ραχιαλγία,
απώλεια ύψους
10 χρόνια αργότερα από τις γυναίκες
δικόρυφη κατανομή (50 και 70 έτη)
33-47%
3-6%
50% ιδιοπαθή
50% δευτεροπαθή
10% μεγαλύτερη από τις γυναίκες
6%
5/1000
31%--

Κορυφή οστικής πυκνότητας
Πιθανότητα κατάγματος ισχίου μετά τα 50 έτη16
Επίπτωση κατάγματος ισχίου μετά τα 65 έτη16
Θνησιμότητα μέσα σε 1 χρόνο από
το κάταγμα ισχίου17
Αριθμός ασθενών που λαμβάνουν
27%
θεραπεία για οστεοπόρωση 1-5 έτη μετά το
οστεοπορωτικό κάταγμα1
Επίπτωση οστεοπορωτικών καταγμάτων
Μετά τα 50 έτη 5%11
σπονδυλικής στήλης
DXA = Μέτρηση απορροφητικότητας με ακτινογραφία διπλής ενεργείας

Γυναίκες
50%
Ασυμπτωματικά με DXA SCAN
Προοδευτική αύξηση ανάλογα με
την ηλικία
50%
13-18%
Κυρίως ιδιοπαθής
–
17%
10/1000
17%
71

Στην ηλικία των 60 ετών 11,6% μέχρι
τα 90 έτη 51,7%18

Πίν. 1. Σύγκριση oστεοπόρωσης και εμφάνισης κατάγματος σε άνδρες και γυναίκες.

διπλάσιο ποσοστό θνησιμότητας από τις γυναίκες [3,4].
Με δεδομένο ότι 77 εκατομμύρια άνδρες θα βρίσκονται
στην επικίνδυνη ηλικιακή ομάδα τα επόμενα 15 έως 20
χρόνια, η πρόληψη, η διάγνωση και θεραπεία των ανδρών
με οστεοπόρωση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη
των οστεοπωρωτικών καταγμάτων.

Αιτιολογία
Αν και η οστεοπόρωση ιστορικά έχει θεωρηθεί ως
ασθένεια των ηλικιωμένων γυναικών, το 1992, η μελέτη
Framingham έδειξε ότι η απώλεια της οστικής πυκνότητας από τον αυχένα του μηριαίου ήταν γραμμική με
την ηλικία και αντίστοιχη τόσο στους άνδρες όσο και
στις γυναίκες [5]. Στην πραγματικότητα, η οστεοπόρωση
είναι μια ασθένεια τόσο των νέων όσο και ηλικιωμένων
ανδρών, με επίπτωση στο 4% έως 6% ηλικίας άνω των
50 ετών, ενώ επιπλέον 33% έως 47% των ανδρών αυτών έχουν οστεοπενία [1]. Σύμφωνα με την φυλετική
αξιολόγηση, ο επιπολασμός της οστεοπόρωσης στις
Ηνωμένες Πολιτείες είναι υψηλότερος στους Καυκάσι24 Oστούν

ους άνδρες (7%), ακολουθούν οι αφροαμερικανοί (5%)
και μετά οι Ισπανόφωνοι (3%) [6]. Ο ορισμός από την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για την οστεοπόρωση συνίσταται στη μέτρηση του Τ-score. Αν και το πρότυπο
αυτό αναπτύχθηκε για τις γυναίκες, επί του παρόντος
χρησιμοποιείται στη διάγνωση της οστεοπόρωσης και
στους άνδρες. Ωστόσο, αμφισβητείται ως προς το εάν
η χρήση ενός προτύπου που έχει εκπονηθεί για τις γυναίκες αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το μέτρο της απώλειας της οστικής πυκνότητας (BMD) που είναι αναγκαίο
για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης στους άνδρες [7].
Γενικά εκτιμάται πως το 85% των καταγμάτων του
ισχίου και το 90% του συνόλου των καταγμάτων της
σπονδυλικής στήλης σε άντρες αποδίδονται στην οστεοπόρωση [8]. Σε αντίθεση με τις γυναίκες ,η οστεοπόρωση στους άνδρες είναι συνήθως αδιάγνωστη μέχρι
ο ασθενής να υποστεί κάποιο οστεοπορωτικό κάταγμα.
Οι άνδρες επειδή έχουν υψηλότερη κορυφαία BMD,
αρχίζουν να έχουν οστεοπορωτικά κατάγματα 10 χρόνια αργότερα από τις γυναίκες. Έτσι, σε ηλικία περίπου
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Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου τρόπου ζωής
Η υπερβολική χρήση αλκοόλ (>200 γραμ/εβδομάδα)
Κάπνισμα
Καθιστική ζωή
Χαμηλός δείκτης μάζας σώματος
Χαμηλή λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D
Φάρμακα
Αντιπηκτικά
Από το στόμα λήψη γλυκοκορτικοειδών
Κυκλοσπορίνη
Μεθοτρεξάτη
Ηπαρίνη
Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου
Ηλικία
Οικογενειακό ιστορικό οστεοπορωτικών καταγμάτων
Καρκίνος προστάτη
Ανεπάρκεια παραγωγής τεστοστερόνης και οιστρογόνων
Πεπτικό έλκος
Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Υπερθυρεοειδισμός
Υπερπαραθυρεοειδισμός
Υπερασβεστιαιμία
Πίν. 2. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της οστεοπόρωσης
στους άνδρες7,22.

85 ετών, η απόλυτη τιμή BMD σε έναν άντρα γενικά
είναι ίδια όπως μιας γυναίκας που αρχίζει να έχει οστεοπωρωτικά κατάγματα σε ηλικία περίπου 75 ετών. Αυτό
ισχύει για τα κατάγματα ισχίου , σπονδυλική στήλης,
και τα κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας.
Η συχνότητα εμφάνισης κατάγματος γίνεται παρόμοια μεταξύ ανδρών και γυναικών με την πάροδο της
ηλικίας [9]. Η μεγαλύτερη ηλικία που συμβαίνουν τα
κατάγματα και τα συνοδά παθολογικά προβλήματα
έχουν σαν αποτέλεσμα διπλάσια θνητότητα στους άνδρες από τις γυναίκες μετά από κάταγμα ισχίου [10].
Περισσότεροι από το 50% των ανδρών που θα επιβιώσουν έχουν χρόνιο πόνο ενώ η βάδιση στους 6
μήνες γίνεται με περιπατητήρα [2]. Μετά την ηλικία
των 50 ετών, η επίπτωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων σε άντρες αυξάνεται κατά 5%. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στην αύξηση του μέσου όρου ζωής των
αντρών και στα συνοδά παθολογικά προβλήματα που
μπορούν να προκαλέσουν οστεοπόρωση [11].
Το οικονομικό κόστος των οστεοπορωτικών καταγμάτων είναι υψηλό για τους ασθενείς καθώς και για

το υγειονομικό σύστημα γενικότερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 2,5 δισ. ευρώ δαπανώνται ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για την περίθαλψη ανδρών με οστεοπορωτικά κατάγματα [12].Περισσότερες ημέρες νοσηλείας χρησιμοποιούνται για την περίθαλψη ανδρών
με οστεοπορωτικά κατάγματα από ασθενείς με καρκίνο του προστάτη [13]. Ο αριθμός των καταγμάτων
ισχίου σε άνδρες αναμένεται να αυξηθεί κατά 310%
μέχρι το 2050, έναντι 240% στις γυναίκες [14].
Η επίπτωση της οστεοπόρωσης στους άνδρες είναι
χαμηλότερη απ’ ότι για τις γυναίκες για τέσσερις κύριους λόγους. Πρώτον, οι άνδρες αναπτύσσουν περισσότερη οστική μάζα κατά την ανάπτυξη. Δεύτερον,
στους άνδρες δεν συμβαίνει η απότομη πτώση του επιπέδου των ορμονών που συμβαίνει στις γυναίκες περίπου στα 50 χρόνια.Αντίθετα στους άνδρες συμβαίνει
αργή, σταθερή μείωση της τεστοστερόνης και της βιοδιαθεσιμότητας των οιστρογόνων. Τρίτον, οι άνδρες
παραδοσιακά είχαν μικρότερη διάρκεια ζωής από τις
γυναίκες και συνεπώς, είχαν μικρότερο χρόνο για την
ανάπτυξη οστεοπορωτικών καταγμάτων [19]. Με την
αύξηση όμως του προσδόκιμου επιβίωσης, οι άνδρες
τώρα πια ζουν αρκετά ώστε να αναπτύξουν οστεοπόρωση. Τέλος, αν και τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
με την πάροδο της ηλικίας χάνουν σπογγώδες οστό
από τα μακρά οστά, οι άνδρες αρχίζουν με μεγαλύτερη
οστική πυκνότητα και έτσι, κατά την διάρκεια της ζωής
τους, οι γυναίκες χάνουν περισσότερο σπογγώδες και
φλοιώδες οστό απ’ ότι οι άνδρες. [20,21] (Πίνακας 1).

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Πολλαπλοί προδιαθεσικοί παράγοντες ενοχοποιήθηκαν για την ανάπτυξη οστεοπόρωσης στους άνδρες.
Περίπου μισοί από αυτούς τους παράγοντες έχουν αιτιολογία είτε γενετική, ή την ηλικία με τους υπόλοιπους
να είναι δευτερογενείς και τροποποιήσιμοι (Πίνακας 2).
Οι Bakhireva και συν. [22] με προοπτική μελέτη εκτίμησαν τους προδιαθεσικούς παράγοντες οστεοπόρωσης
σε άνδρες ηλικίας 45 έως 92 ετών και βρέθηκε ότι οι
σημαντικότεροι παράγοντες είναι η ηλικία πάνω από τα
75 έτη, ο χαμηλός δείκτης μάζας σώματος (<24
kg/m2),η απώλεια βάρους >5% μέσα σε 4 χρόνια, το
κάπνισμα, και η έλλειψη σωματικής άσκησης. Οι άνδρες
με μειωμένη φυσική δραστηριότητα έχουν μεγαλύτερη
απώλεια οστικής πυκνότητας στην κεφαλή του μηριαίου
και στην σπονδυλική στήλη από αυτούς που γυμνάζονται. Η πιθανότητα οστεοπορωτικού κατάγματος δεν αυξάνεται μόνο με το χαμηλό BMD (<18,5 kg/m2) αλλά
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και με το ιστορικό προηγούμενων καταγμάτων, το θετικό ιστορικό κατάγματος ισχίου στην μητέρα , και την
απώλεια βάρους >10% [23] (Πίνακας 2).

Κατάταξη
Οι άνδρες αναπτύσσουν οστεοπόρωση από πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή αίτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δικόρυφη κατανομή εμφάνισης της οστεοπόρωση
στον χρόνο. Συγκριτικές μελέτες έδείξαν ότι οι άνδρες
έχουν δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους για την
εμφάνιση οστεοπόρωσης. Η πρώτη, προκύπτει από
δευτεροπαθή ή νοσογόνα αίτια και εμφανίζεται περίπου στην ηλικία των 50 ετών ενώ η δεύτερη οφείλεται
σε ιδιοπαθή αίτια ή συνδέεται με την ηλικία και εμφανίζεται μετά την ηλικία των 70 ετών [19].
Δευτεροπαθής οστεοπόρωση
Συμβαίνει συχνότερα στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες λόγω υποκείμενης νόσου ή μεταβολικής διαταραχής. Τουλάχιστον 50% από τα αίτια της οστεοπόρωσης στους άνδρες αποδίδονται σε άλλες ασθένειες ή
στον τρόπο ζωής [1]. Σ’ αυτές τις αιτίες περιλαμβάνονται
οι γενετικές ασθένειες, επιλογές στον τρόπο ζωής, οστεοπόρωση που οφείλεται σε φάρμακα, σύνδρομα δυσαπορρόφησης και ενδοκρινικές διαταραχές. Οι πιο συχνές αιτίες δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης στους άνδρες είναι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, θεραπεία
με κορτικοστεροειδή, και ο υπογοναδισμός [1].
Γενετικά αίτια
Γονίδια που να είναι υπεύθυνα για την ανδρική
οστεοπόρωση δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Διάφορες όμως αναφορές, δείχνουν ότι τα οιστρογόνα,
είναι βασικός παράγοντας για τη ρύθμιση της κορυφής της BMD στους άνδρες. Σε αυτές τις αναφορές,
που αφορούν οστεοπορωτικούς ασθενείς,τα οιστρογόνα δεν ήταν διαθέσιμα στα οστά, είτε λόγω μιας μετάλλαξης στο γονίδιο του υποδοχέα οιστρογόνου είτε
αδυναμίας μετατροπής των ανδρογόνων σε οιστρογόνα [24,25]. Διάφορες γενετικές διαταραχές, που
περιλαμβάνουν την ομοκυστερινουρία, το σύνδρομο
Marfan και την ατελή οστεογένεση, είναι γνωστό ότι
προκαλούν οστεοπενία και οστεοπόρωση [26,27].
Παράγοντες αφορούν τον τρόπο ζωής
Διάφορες επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των οστών. Η χρόνια
26 Oστούν

χρήση αλκοόλ (>200 γραμ/εβδομάδα) καταστέλλει άμεσα την οστεοβλαστική δραστηριότητα. Το κάπνισμα μειώνει την BMD και αυξάνει τον κίνδυνο κατάγματος ισχίου και σπονδυλικής στήλης [28,29]. Το κάπνισμα επίσης
αυξάνει τον κίνδυνο κατάγματος του ισχίου κατά 40%.
Χαμηλά επίπεδα ασβεστίου και βιταμίνης D, καθώς και
η ανεπαρκής έκθεση στον ήλιο, επίσης συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της οστεοπόρωσης. Παρόλο που οι μελέτες εμφανίζουν ανάμεικτα αποτελέσματα, σε γενικές
γραμμές, θεωρείται ότι η μειωμένη φυσική δραστηριότητα συμβάλλει στην απώλεια BMD.
Θεραπεία με κορτικοστεροειδή
Παρόλο που διάφορα φάρμακα συνδέονται με την
οστεοπόρωση και οστεοπορωτικά κατάγματα, περισσότερο ενοχοποιείται η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών
(>5 mg/ημέρα για 6 μήνες). Η χρήση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδων μπορει επίσης να επηρεάσει την υγεία
των οστών [30]. Σε μία μεγάλη αναδρομική μελέτη, οι Van
Staa και συν. [31] διαπίστωσαν δοσοεξαρτώμενη αύξηση
στον κίνδυνο καταγμάτων σπονδυλικής στήλης, ισχίου
και πηχεοκαρπικής. Η αρνητική επίδραση των κορτικοστεροειδών γίνεται με την μέσω πολλαπλών μηχανισμών.
Η μείωση της εντερικής απορρόφησης του ασβεστίου
οδηγεί σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Αυτό
οδηγεί σε αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα και
οστική μείωση σε συνδυασμό με την μειωμένη οστεοβλαστική δραστηριότητα [32]. Τα κορτικοστεροειδη επιπλέον μειώνουν την παραγωγή των φυλετικών ορμονών
τόσο τοπικά στις γονάδες όσο και μέσω καταστολής της
έκκρισης γοναδοτροπίνης στην υπόφυση.
Υπογοναδισμός
Η έλλειψη τεστοστερόνης, δευτεροπαθώς λόγω ενδοκρινικής διαταραχής ή λόγω φαρμακευτικής καταστολής σε καρκίνο προστάτη, οδηγεί σε ελάττωση της
μέγιστης οστικής μάζας πριν από την εφηβεία και απώλεια οστικής μετά την εφηβεία [33]. Είναι ασαφές αν
αυτό είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης απορρόφησης ή της μειωμένης οστικής ανακατασκευής. Οι Stanley και συν. [34] αναφέρουν 6,5 φορές πολλαπλάσια
πιθανότητα κατάγματος ισχίου σε άνδρες με υπογοναδισμό. Αυτό θεωρήθηκε ότι συμβαίνει λόγω των
υψηλών επίπεδων της δεσμευτικής σφαιρίνης των φυλετικών ορμονών που προκύπτουν από τα χαμηλά επίπεδα βιοδιαθεσιμότητας των ανδρογόνων και όχι λόγω απόλυτων επιπέδων των ανδρογόνων [28].
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Ιδιοπαθής οστεοπόρωση
Πρωτοπαθής ή ιδιοπαθής, είναι η οστεοπόρωση που
αποδίδεται στην γήρανση, αν και στην πραγματικότητα
η ακριβής αιτία είναι άγνωστη. Η ιδιοπαθής απώλεια
BMD αποδίδεται σε μια ποικιλία μεταβολικών μετατροπών, όπως μείωση στα επίπεδα ανδρογόνων, μείωση
στα βιοδιαθέσιμα επίπεδα οιστρογόνων, και στη μείωση
επιπέδων του παρόμοιου με την ινσουλίνη αυξητικού
παράγοντας-I [35]. Αν και η τεστοστερόνη θεωρείται ως
η ορμόνη κλειδί για την ανδρική ανάπτυξη, το επίπεδο
των βιοδιαθέσιμων οιστρογόνων είναι ο βασικός παράγοντας στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας στους
άντρες [36-38]. Ένα οστεοπορωτικό κάταγμα μπορεί να
προβλεφτεί από τα επίπεδα των βιοδιαθέσιμων οιστρογόνων αλλά όχι από τα επίπεδα της τεστοστερόνης [39].
Τα απόλυτα επίπεδα των οιστρογόνων παραμένουν σχετικά σταθερά στο χρόνο, ωστόσο το διαθέσιμο ποσό για
αλληλεπίδραση με τα οστά εξαρτάται από τα επίπεδα
της δεσμευτικής σφαιρίνης των στερεοειδικών ορμονών
[40]. Δεδομένου ότι τα επίπεδα της αυξάνονται με την
ηλικία, τα επίπεδα των ελεύθερων οιστρογόνων που
διατίθενται για να αλληλεπιδράσουν με τους ιστούς μειώνονται. Στην ηλικία των 80 ετών, τα επίπεδα των βιοδιαθέσιμων οιστρογόνων θα μειωθούν σταδιακά σε 3050% της τιμής των νεαρών ενηλίκων [40]. Τα οιστρογόνα εμποδίζουν την οστική απορρόφηση και χωρίς
επαρκή επίπεδα οιστρογόνων, το ποσό οστικής απορρόφησης είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ανακατασκευής. Αυτό αποδεικνύεται από τα υψηλότερα
επίπεδα δεικτών οστικής επαναρρόφησης στα ούρα επί
απουσίας βιοδιαθέσιμων οιστρογόνων [41]. Ανεπάρκεια
στον οιστρογονικό υποδοχέα-α έχει επίσης συσχετισθεί
με την ιδιοπαθή οστεοπόρωση [42].

ράγοντες, αλλά με απώλεια ύψους >1.5 ίντσες θα πρέπει να ελέγχονται, διότι μπορεί να έχουν ασυμπτωματικά κατάγματα σπονδυλικής. Δεδομένου ότι η οστεοπόρωση είναι συχνότερη στους άνδρες ηλικίας 70
ετών και άνω, θα πρέπει να διενεργείται προσυμπτωματικός έλεγχος σε αυτή την ηλικία.

Θεραπεία
Πρόληψη
Οι επιλογές για την θεραπεία της οστεοπόρωσης
στους άνδρες σήμερα είναι περιορισμένεςως εκ τούτου,
η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία Τα αγόρια θα
πρέπει να ενθαρρύνονται για αθλητικές δραστηριότητες
που αυξάνουν το σωματικό βάρος ώστε αν μεγιστοποιείται η μέγιστη οστική μάζα πριν από την εφηβεία. Κατά
την ενηλικίωση, οι άνδρες απαιτούν 1000 με 1500
mg/ημέρα ασβεστίου και 400 IU/ με 800 IU/ημέρα βιταμίνης D [43]. H χορήγηση συμπληρώματος διατροφής
από το στόματος είναι πολλές φορές αναγκαία αφού
μόνο το 60% των ηλικιωμένων ενήλικων λαμβάνουν τα
επίπεδα αυτά , από την δίαιτά τους [44] και επίσης η
απορρόφηση ασβεστίου από το έντερο καθώς και ο μεταβολισμός της βιταμίνης D μειώνεται με την ηλικία [45].
Μηχανικά ερεθίσματα για σχηματισμό οστού θα μπορούν να παρέχονται με άσκηση με βάρη στην εφηβική
ηλικία και βρέθηκε ότι μειώνουν τον κίνδυνο κατάγματος
ισχίου [46]. Η άσκηση θα πρέπει να συνεχίζεται κατά
την διάρκεια της ζωής, διότι η μειώνονται τα ευεργετικά
αποτελέσματα στα οστά όταν σταματήσει. Η πρόσληψη
αλκοόλ θα πρέπει να περιορίζεται σε <60 g/ημέρα και
το κάπνισμα θα πρέπει να αποφεύγεται.
Φαρμακευτική θεραπεία

Προληπτικός έλεγχος
Συχνά, η ανδρική οστεοπόρωση διαγιγνώσκεται για
πρώτη φορά, αν συσχετισθεί με κάποιο κάταγμα. Αυτό
δε θα ήταν ο κανόνας, εάν οι γιατροί αναγνώριζαν
τους άνδρες με κίνδυνο οστεοπόρωσης. Κάθε άνδρας με ιστορικό κατάγματος χαμηλής ενέργειας στο
ισχίο, στη σπονδυλική στήλη, κάτω πέρας κερκίδας,
με ακτινολογική οστεοπενίας, με ιστορικό χρόνιας
χρήση κορτικοστεροειδών, με ιστορικό πρωτοπαθούς
ή δευτεροπαθούς υπογοναδισμού, με χαμηλό δείκτη
μάζας σώματος, με οξεία απώλεια βάρους ή με οποιοδήποτε άλλο προδιαθεσικό παράγοντα από αυτούς
που έχουν αναφερθεί θα πρέπει να υποβάλλεται σε
έλεγχο BMD. Οι άνδρες χωρίς προδιαθεσικούς πα-

Το πρωτόκολλο για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης
στους άνδρες είναι ακόμη υπό συζήτηση, και επί του
παρόντος, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές
για την έναρξη της θεραπείας που να βασίζονται μόνο
στην BMD. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, θα πρέπει
να δίνεται θεραπεία σε ασθενείς με οστεοπορωτικά
κατάγματα, σε ασθενείς με χαμηλή BMD, ηλικία >55
έτη και ένα παράγοντα κινδύνου, ή σε ασθενείς ηλικίας >65 ετών ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένας παράγοντας κινδύνου [7]. Όταν η οστεοπόρωση είναι
δευτεροπαθής και οφείλεται σε άλλη νόσο, η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης με τη θεραπεία της κύρια
αιτίας είναι αποτελεσματική μόνο όταν η οστική απώλεια δεν είναι μεγάλη (Πίνακας 3).
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Παράγοντας κινδύνου
Θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή: Μακροπρόθεσμες
θεραπείες με 5 mg/ημέρα για 6 μήνες
Αντιεπιληπτική θεραπεία: φαινυτοΐνη φαινοβαρβιτάλη μείωση εντερικής απορρόφηση του ασβεστίου
Υπογοναδισμός
Χαμηλή επίπεδα οιστρογόνων

Καπνός: δοσοεξαρτώμενη δράση, πολλαπλοί μηχανισμοί
Υπερβολική λήψη αλκοόλ: Τοξικό στην λειτουργία των
οστεοβλαστών
Χαμηλό σωματικό βάρος
Οστεοπορωτικό κάταγμα
Ιδιοπαθής οστεοπόρωση που συνδέεται με την ηλικία

Θεραπεία
Διφωσφονικό και συμπλήρωμα με 1500 mg ασβεστίου/ημ. και
βιταμίνη D 500 IU/ημ.
Ασβέστιο και βιταμίνη D καθημερινά Όταν η BMD είναι χαμηλή
και διφωσφονικό
Θεραπεία υποκατάστασης με τεστοστερόνη
Καμιά θεραπεία δεν αποδεδείχθηκε μέχρι σήμερα αποτελεσματική.
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμπληρώματα ασβεστίου και
βιταμίνη D με ή χωρίς θεραπεία με διφωσφονικό
Διακοπή καπνίσματος και χορήγηση ασβεστίου 1500 mg/ημ. και
βιταμίνη D 500 IU/ημέρα, με ή χωρίς θεραπεία με διφωσφονικό
Διακοπή και συμπληρώματα
Υπό καθοδήγηση πρόγραμμα μυϊκή ανάπτυξης
Διενέργεια DXA
1500 mg ασβεστίου/ημ. και βιταμίνη D 500 IU/ημ. με ή χωρίς
θεραπεία με διφωσφονικό

Πίν. 3. Ανδρική οστεοπόρωση. Παράγοντες κινδύνου και θεραπεία.

Διφωσφονικά
Δύο διφωσφονικά έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί για
χρήση σε άνδρες με οστεοπόρωση: η αλενδρονάτη
και η ρισεδρονάτη. H ετιδρονάτη, επί του παρόντος,
δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε οστεοπόρωση αν και
μερικές φορές συνταγογραφείται σε ανδρική οστεοπόρωση. Αυτοί οι φαρμακευτικοί παράγοντες δρουν
αναστέλλοντας την οστεοκλαστική δραστηριότητα και
διεγείρουν την απόπτωση των οστεοκλαστών (προγραμματισμένος θάνατος των κυττάρων). H αλεδρονάτη ήταν η πρώτη θεραπεία με διφωσφωνικά που εγκρίθηκε για χρήση σε άνδρες και αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο για την πρωτοπαθή και δευτεροπαθή
οστεοπόρωση. Σε μια διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη
μελέτη σε άνδρες ηλικίας 60 έως 90 ετών με πρωτοπαθή οστεοπόρωση που πραγματοποιήθηκε από τους
Orwoll και συν. [48], οι συμμετέχοντες έλαβαν αλεδρονάτη από το στόμα σε δοσολογία 10 mg/ημέρα
για 2 έτη. Σε αυτούς που έλαβαν αλεδρονάτη ,η οστική
απώλεια αναστράφηκε στο ισχίο και στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης κατά 2,5% και 7,1%, αντίστοιχα και υπήρξε μια μειωμένη συχνότητα εμφάνισης κατάγματος σπονδυλικής στήλης. Επιπλέον, οι
άνδρες στην ομάδα μελέτης έχασαν 1,8 χιλιοστά
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ύψους λιγότερο από ότι η ομάδα ελέγχου. Η αλεδρονάτη χορηγείται από το στόμα σε είτε σε ημερήσια δόση των 10 mg ή σε μία εβδομαδιαία δόση των 70 mg.
Πρόσφατα, οι Ringe και συν. [49] παρακολούθησαν
για ένα χρόνο 316 άνδρες με οστεοπόρωση που λάμβαναν ημερήσια δόση των 5 mg ρισεδρονάτη. Οι
ασθενείς είχαν σημαντική αύξηση στην BMD οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (5%) (/P/<0.001),
αυχένα μηριαίου (2%) (/P/<0,001), και κοτύλη (3%).
Η ομάδα που έλαβε θεραπεία είχε 60% μείωση των
νέων σπονδυλικών καταγμάτων και λιγότερο απώλεια
ύψους και λιγότερο ποσοστό πόνου στην πλάτη από
ότι η ομάδα ελέγχου.
Επί του παρόντος, διφωσφονικά είναι η θεραπεία
πρώτης γραμμής στους άνδρες με οστεοπόρωση. Είναι καλά ανεκτή, σχετικά φθηνή, και αποτελεσματική.
Στους άνδρες που αδυνατούν να λάβουν διφωσφονικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανθρώπινη παραθυρεοειδική ορμόνης (PTH).
Ανθρώπινη παραθορμόνη
PTH ή τεριπαρατίδη, πρόσφατα εγκρίθηκε από την
διοίκηση της Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων σε μία δόση των 20 μg/ημέρα για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Το φάρμακο αυξάνει το
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σχηματισμό οστού από τους οστεοβλάστες, διεγείροντας τη διαφοροποίηση, τη λειτουργία, και την επιβίωση τους [50]. Αυτός αναβολικός παράγοντας έχει
αποδειχθεί ότι αυξάνει την BMD σε άνδρες με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή υπογοναδισμό, οι οποίοι
έχουν υψηλό κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος
[51]. Με μέση δόση 40 μg/ημέρα αυξάνει την οστική
πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στον αυχένα του μηριαίου (13,5% και 2,9%,
αντίστοιχα) [52]. Σε μια μεγάλη διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη βρέθηκε ότι η BMD οσφυϊκής μοίρας
της σπονδυλικής στήλης βελτιώθηκε σημαντικά με τη
χρήση της PTH είτε 20 μg/ημέρα ή 40 μg/ημέρα. Η
σπονδυλική πυκνότητα βελτιώθηκε στο 12% έως 18%
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου [53]. Η PTH ωστόσο,
αντενδείκνυται σε άνδρες με υπερπαραθυρεοειδισμό,
νόσο Paget, νεφρική νόσο ή καρκίνο των οστών. Οι
Finkelstein και συν. [54] σύγκριναν τη χρήση αλεδρονάτης και PTH σαν μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό
για πάνω από 2,5 χρόνια. Η PTH αύξησε την οστική
πυκνότητα τόσο στην σπονδυλική στήλη όσο και στον
αυχένα του μηριαίου περισσότερο από ότι η αλεδρονάτη, είτε ο συνδυασμός τους.

Συμπεράσματα
Η αναγνώριση του προβλήματος είναι το κύριο εμπόδιο
για την αποτελεσματική θεραπεία της οστεοπόρωσης
στους άνδρες και κατά συνέπεια της πρόληψης των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Οι συνέπειες της χαμηλής BMD
στους άνδρες μπορεί να είναι μεγαλύτερες από εκείνες
που παρουσιάζονται σε ηλικιωμένες γυναίκες. Παρόλα
αυτά η οστεοπόρωση στους άνδρες εξακολουθεί να υποδιαγνώσκεται και να υποθεραπεύεται. Πολλοί από τους
παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση, όπως η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, το χαμηλό σωματικό βάρος, το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, και η χρήση κορτικοστεροειδών, μπορούν να τροποποιηθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση των ασθενών. Όταν ξεκινήσει η θεραπεία, οι άνδρες πρέπει να λαμβάνουν ασβέστιο, βιταμίνη
D και όταν είναι απαραίτητο, θεραπεία με διφοσφωνικά.
Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από το πρόβλημα, οι ορθοπεδικοί χειρουργοί όχι μόνο θα μπορέσουν
να εντοπίσουν τους άνδρες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για οστεοπορωτικό κάταγμα και να δράσουν προληπτικά αλλά επίσης να διασφαλίσουν ότι ο ασθενής που
παρουσιάζει ένα οστεοπορωτικό κάταγμα θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την ιατρική παρέμβαση.
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Κλειδοκρανιακή δυσπλασία
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Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ3
1
Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy
3
Α’ Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περίληψη
Η Κλειδοκρανιακή δυσπλασία είναι ένα σπάνιο σύνδρομο το οποίο οφείλεται σε αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο. Η διάγνωση γίνεται από
την κλινική εικόνα του ασθενούς και από ακτινολογικά χαρακτηριστικά. Η θεραπεία είναι συμπτωματική.
Λέξεις κλειδιά: Κλειδοκρανιακή δυσπλασία

Cleidocranial dysplasia
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Summary
Cleidocranial dysplasia is a rare autosomal dominant syndrome. Patients’ clinical and radiological features lead to diagnosis. Treatment
is focused on the alleviation of the symptoms.
Keywords: Cleidocranial dysplasia

Εισαγωγή
Η κλειδοκρανιακή δυσπλασία ή δυσόστωση είναι μια
σπάνια διαταραχή η οποία προσβάλλει κυρίως τα υμενογενή οστά (κλείδες, οστά του προσωπικού και εγκεφαλικού κρανίου), αλλά και τη σπονδυλική στήλη και
τα οστά της ωμικής και πυελικής ζώνης και των άκρων
[1-3]. Το σύνδρομο πήρε την ονομασία του από τους
Mairie και Sainton το 1989 αλλά, η πρώτη βιβλιογραφική
αναφορά χρονολογείται το 1965. Είναι πιθανό η δυσπλασία αυτή να είχε αναγνωρισθεί πολύ νωρίτερα καθώς, ο ήρωας Θερσίτης στην Ιλιάδα του Ομήρου φαίνεται να εμφάνιζε κλειδοκρανιακή δυσπλασία [1-3].

Επιδημιολογία και γενετική
Η κλειδοκρανιακή δυσπλασία είναι μία διαταραχή που
οφείλεται σε αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο με πλήρη
διεισδυτικότητα αλλά μεγάλη ποικιλία στην έκφραση.
Προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη Core Binding Factor Activity 1
(CBFA1) το οποίο, βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρω32 Oστούν

μοσώματος 8. Η πρωτεΐνη CBFA1 είναι απαραίτητη για
το σχηματισμό των οστεοβλαστών, τη ρύθμιση της διαφοροποίησης των χονδροκυττάρων και την αιμάτωση των
αποτιτανωμένων χόνδρων [4]. Η αυτοσωμική υπολειπόμενη κληρονομικότητα είναι απίθανη διότι, μελέτες σε
επίμυες έδειξαν ότι η ομοζυγωτία του γονιδίου είναι θανατηφόρος [5]. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν το αντίθετο [6].
Η νόσος εμφανίζεται με συχνότητα μικρότερη από
1:1000 γεννήσεις χωρίς να υπάρχουν διαφορές ως προς
το φύλο ή τη φυλή [7]. Πιθανολογείται ότι, η ακριβής συχνότητα της κλειδοκρανιακής δυσπλασίας δεν μπορεί να
εκτιμηθεί καθώς πολλά άτομα που παρουσιάζουν αυτή
τη δυσπλασία δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια.

Κλινική εικόνα
Παρά τη δυνατότητα προγεννητικής διάγνωσης με
υπερηχοτομογραφία [8], η δυσπλασία αποκαλύπτεται
μετά τη γέννηση εξαιτίας οδοντιατρικών προβλημάτων, είτε τυχαία όταν οι γονείς καταφεύγουν στον παι-

Κλειδοκρανιακή δυσπλασία

Εικ. 1. Ασθενής με κλειδοκρανιακή δυσπλασία.

Εικ. 2. Απουσία του έσω τριτημορίου της κλείδας αμφοτερόπλευρα
σε ασθενή με κλειδοκρανιακή δυσπλασία.

αυτή είναι συνήθως αμφοτερόπλευρη. Σε περίπτωση
ετερόπλευρης ανωμαλίας τα προβλήματα εμφανίζονται
κυρίως στη δεξιά πλευρά [10]. Στο 10% των περιπτώσεων οι κλείδες είναι απούσες ενώ, σε λίγους ασθενείς είναι εντελώς φυσιολογικές. Είναι εκπληκτικό το γεγονός
ότι η μυϊκή ισχύς της κατ’ώμον διάρθρωσης είναι σχεδόν
φυσιολογική και τα άτομα αυτά μπορούν να εκτελούν
χωρίς πρόβλημα βαριές χειρονακτικές εργασίες.
Τα δάκτυλα είναι κοντά και λεπτά στις άκρες, εκτός
από τον δείκτη ο οποίος είναι μακρύς λόγω του μακρού δευτέρου μετακαρπίου. Έχει περιγραφεί κλινοδακτυλία του πέμπτου δακτύλου. Ο θώρακας είναι
στενός και κωνοειδής και οι ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης- συμπεριλαμβανομένων της σκολίωσης
και της κύφωσης- είναι συχνές [11].
Οι ασθενείς μπορεί επίσης να εμφανίσουν βάδιση
Trendelenburg, ανισοσκελία και μειωμένο εύρος κίνησης
του ισχίου σε περίπτωση ραιβού ισχίου. Νεότερες μελέτες [12] δείχνουν ότι τα συχνότερα προβλήματα είναι τα
βλαισά γόνατα και η στρεβλοποδία. Φαίνεται να υπάρχει
χαλάρωση των συνδέσμων η οποία οδηγεί κυρίως σε
εξαρθρήματα του αγκώνα και του γόνατος χωρίς ωστόσο, να υπάρχει αυξημένη συχνότητα καταγμάτων.
Άλλα λιγότερο συχνά σημεία περιλαμβάνουν νευρολογικά και αγγειακά συμπτώματα εξαιτίας της πίεσης
του βραχιονίου πλέγματος ή της υποκλείδιας αρτηρίας
[13,14] από την κλείδα, και συριγγομυελία η οποία έχει
συσχέτιση με την κλειδοκρανιακή δυσπλασία [15].

Ακτινολογικά Χαρακτηριστικά
δίατρο για κάποιο πρόβλημα του παιδιού, μη σχετιζόμενο με την κλειδοκρανιακή δυσπλασία [9].
Οι ασθενείς έχουν φυσιολογικό νοητικό επίπεδο και
χαμηλό ανάστημα με περιφέρεια κεφαλής στα ανώτερα
φυσιολογικά όρια. Είναι δυνατόν να παρουσιάζουν κώφωση αγωγιμότητας και να έχουν προδιάθεση για εμφάνιση μέσης ωτίτιδας. Εμφανίζουν προβολή του μετώπου, υπερτελορισμό, πλατιά μύτη με υποπλασία της μεσότητας του προσώπου, και μικρή κάτω γνάθο, χαρακτηριστικά τα οποία τους προσδίδουν ένα μικρό και επίπεδο πρόσωπο. Η υπερώα είναι έντονα κυρτή και συχνά
υπάρχουν διαμαρτίες των οδόντων. Οι προσωρινοί οδόντες παραμένουν περισσότερο από ότι συνήθως και
υπάρχει καθυστέρηση στην έκφυση των μόνιμων οδόντων, με ποικίλο αριθμό υπεράριθμων οδόντων.
Ανάλογα με το βαθμό της κλειδοκρανιακής δυσπλασίας η κλινική εικόνα μπορεί να ποικίλει από μικρή ρυτίδωση του δέρματος, μέχρι ψηλαφητές ανωμαλίες και
μετακίνηση των ώμων σε τέτοια θέση ώστε να βρίσκονται
απέναντι ο ένας από τον άλλο (Εικόνα 1). Η ανωμαλία

Στους ασθενείς με κλειδοκρανιακή δυσπλασία παρατηρείτε όσον αφορά το προσωπικό και εγκεφαλικό κρανίο καθυστερημένη σύγκλειση των οβελιαίων και μετωπιαίων ραφών και πηγών, και υποπλασία ή απουσία των
παραρρίνιων κόλπων. Στους ώμους (Εικόνα 2) ελέγχονται οι ανωμαλίες των κλειδών, επιπέδωση του έσω τριτημορίου της κλείδας, και μικρή και δύσμορφη ωμοπλάτη. Στα χέρια παρατηρούνται κοντές μέσες φάλλαγες,
αιχμηρές τελικές φάλαγγες, και επιμηκυμένο δεύτερο
μετακάρπιο με επικουρικό οστάριο. Στη σπονδυλική στήλη παρατηρείται διαταραχή της σύγκλεισης του νευρικού
σωλήνα αντίστοιχα προς την αυχενοθωρακική συμβολή,
σφηνοειδής διαμόρφωση των σπονδύλων (οπίσθια γωνίωση), και σπονδυλόλυση οσφυϊκών σπονδύλων. Στην
πύελο παρατηρείται υποπλασία της λαγόνιας ακρολοφίας, καθυστερημένη ή αποτυχία οστεοποίησης της ηβικής σύμφυσης και διεύρυνση των ιερολαγόνιων αρθρώσεων λόγω διάτασης των ιερολαγόνιων συνδέσμων. Οι
αρθρώσεις των ισχίων εμφανίζουν ανώμαλη αυχενοδιαφυσιακή γωνία (συχνότερα ραιβό ισχίο) και επιμηκυμένη
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μηριαία κεφαλή δίκην «καπέλου μάγειρα». Στις ποδοκνημικές αρθρώσεις και τα πόδια παρατηρείται βράχυνση της πτέρνας, στενός αστράγαλος και γενικά ανωμαλίες αντίστοιχες με εκείνες των άκρων χειρών.
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Περίληψη
Ο συνδυασμός των τεχνικών Gallie και Brooks με 2 οπίσθιους διαρθρικούς κοχλίες είναι αποτελεσματικός για ατλαντοαξονική σπονδυλοδεσία.
Ανατομικοί παράγοντες μπορεί να εμποδίσουν την εισαγωγή των διαρθρικών κοχλιών. Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η αξιολόγηση του
αριθμού των απαιτούμενων διαρθρικών κοχλιών για την επίτευξη Α1-Α2 σπονδυλοδεσίας με διάφορα συστήματα με σύρματα. Χρησιμοποιήθηκαν
10 πτωματικά παρασκευάσματα ανώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ενηλίκων. Τα παρασκευάσματα ελέγχθηκαν ακέραια,
μετά από εκτομή της οδοντοειδούς απόφυσης, διατομή του εγκάρσιου και των θυλακικών συνδέσμων, και μετά από σταθεροποίηση με κάθε
ένα από 5 συστήματα σπονδυλοδεσίας: Brooks-Jenkins με σύρμα, Brooks-Jenkins με 1 (ετερόπλευρα) διαρθρικό κοχλία, Gallie με σύρμα και
1 διαρθρικό κοχλία, Brooks-Jenkins με 2 (αμφοτερόπλευρα) διαρθρικούς κοχλίες, και Gallie με 2 διαρθρικούς κοχλίες. Ασκήθηκαν δυνάμεις
σε κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη, και στροφή εντός των φυσιολογικών ορίων (<1.5 Nm). Στην κάμψη/έκταση και την πλάγια κάμψη το εύρος
κίνησης και η ουδέτερη ζώνη αυξήθηκαν σημαντικά στα παρασκευάσματα μετά την εκτομή της οδοντοειδούς απόφυσης ή των θυλακοσυνδεσμικών
στοιχείων συγκριτικά με τα ακέραια παρασκευάσματα (p<0.0001). Μετά τη σταθεροποίηση, το εύρος κίνησης και η ουδέτερη ζώνη ήταν
σημαντικά χαμηλότερα σε όλες τις κινήσεις (p<0.01) με εξαίρεση την πλάγια κάμψη στα ακέραια σπονδυλικά παρασκευάσματα. Μεταξύ των
5 συστημάτων οπίσθιας σπονδυλοδεσίας, η ουδέτερη ζώνη και το εύρος κίνησης για το σύστημα Gallie με 1 κοχλία ήταν σημαντικά υψηλότερες
συγκριτικά με το σύστημα Brooks-Jenkins με 1 ή 2 κοχλίες σε κάμψη/έκταση (p<0.05). Στην αξονική στροφή, το σύστημα Gallie με 1 κοχλία
έδειξε μεγαλύτερη ουδέτερη ζώνη και εύρος κίνησης συγκριτικά με τα υπόλοιπα 4 συστήματα (p<0.05). Η σπονδυλοδεσία με τις τεχνικές Gallie
ή Brooks-Jenkins μόνο με σύρμα δεν είναι ασφαλής για ατλαντοαξονική αρθρόδεση. Μεταξύ αυτών, η τεχνική Brooks μόνο με σύρμα φαίνεται
ότι υπερέχει. Εάν μπορούν να τοποθετηθούν 2 διαρθρικοί κοχλίες, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των 2 τεχνικών. Εάν μόνο ένας κοχλίας πρόκειται
να τοποθετηθεί, η τεχνική Brooks-Jenkins εξασφαλίζει περισσότερο σταθερή οπίσθια σπονδυλοδεσία.
Λέξεις κλειδιά: Εμβιομηχανική ανάλυση, Αυχενική μοίρα, Άτλαντας, Άξονας, Σπονδυλοδεσία, Αφαίρεση του οδόντος, Αστάθεια
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Summary
We performed a biomechanical comparison of 5 atlantoaxial posterior arthrodesis techniques to assess the relative value of different
posterior wire constructs when one or two transarticular screws are used. A combination of Gallie or Brooks techniques and 2 posterior
transarticular screws has been shown to be effective for atlantoaxial arthrodesis. Anatomic constraints may preclude the insertion
of a transarticular screw unilaterally or bilaterally. Ten adult human cadaveric upper cervical spine specimens were used. The
specimens were tested intact, after odontoidectomy and transverse and capsular ligament section and after stabilization with each
of the 5 techniques: Brooks-Jenkins cable fixation, Brooks-Jenkins with unilateral transarticular screw, Gallie posterior wire construct
with unilateral transarticular screw, Brooks-Jenkins with bilateral screws, and Gallie with bilateral screws. Pure moments were
applied in flexion-extension, lateral bending, and torsion within physiologic limits. In flexion-extension and lateral bending, the range
of motion (ROM) and neutral zone (NZ) increased significantly after the specimens were injured as compared with intact spines. In
conclusion, Gallie or Brooks-Jenkins cable fixation alone may not be adequate for atlantoaxial arthrodesis. If 2 supplemented transarticular screws can be inserted, there is no difference between the Gallie or Brooks techniques. If only a single screw can be inserted,
the Brooks-Jenkins technique is recommended rather than a Gallie technique.
Keywords: Biomechanical analysis, Cervical spine, Atlas, Axis, Arthrodesis, Instrumentation, Odontoidectomy, Spinal instability

Εισαγωγή
Η οπίσθια ατλαντοαξονική σπονδυλοδεσία είναι μια
ευρέως αποδεκτή διαδικασία για την αντιμετώπιση παθολογικής αστάθειας την ανώτερης αυχενικής μοίρας
της σπονδυλικής στήλης, που οφείλεται σε τραύμα,
ψευδάρθρωση της οδοντοειδούς απόφυσης, νεοπλάσματα, εκφυλιστικές διαταραχές, συγγενή συνδεσμική
χαλάρωση ή φλεγμονώδεις αρθροπάθειες [1-6].
Πολλές χειρουργικές τεχνικές εσωτερικής οστεοσύνθεσης με δομές συρμάτων, ενδοαρθρική τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων, με ή χωρίς τοποθέτηση
κοχλιών έχουν προταθεί προκειμένου να διασφαλιστεί
το οστικό μόσχευμα και να εξασφαλιστεί μια αξιόπιστη
εσωτερική οστεοσύνθεση [4,5,7-19].
Τα κοινώς αποδεκτά συστήματα συγκράτησης με
σύρματα που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη
είναι με την τεχνική Gallie (ένα 20-gauge υποπετάλιο
Α1 σύρμα που περιβροχίζει την υποκείμενη Α2 ακανθώδη απόφυση με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου
οστικού μοσχεύματος από τη λαγόνιο ακρολοφία) [20]
και με την τεχνική Brooks-Jenkins (4 μονόκλωνα, 20gauge, υποπετάλια Α1 και Α2 σύρματα που συμπιέζουν 2 ξεχωριστά σφηνοειδή μοσχεύματα από τη λαγόνιο ακρολοφία) [21]. Η μέθοδος διαρθρικής οστεοσύνθεσης με κοχλία, που περιγράφηκε πρώτα από
τον Magerl (1 κοχλία τοποθετημένο σε κάθε πλευρά
του σώματος του Α1 που εισέρχεται κάτωθεν του facet
του Α2 με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω) χρησιμοποιείται επίσης συχνά για τη σταθεροποίηση της
ατλαντοαξονικής ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει το πέταλο του Α1 [22].
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Καθώς οι επιπλοκές από την κλινική αποτυχία της
οστεοσύνθεσης αυξάνονται [1,9,21,23-26], πολλοί χειρουργοί συμφωνούν ότι η πιο αποτελεσματική δομή
για ατλαντοαξονική σταθεροποίηση είναι ο συνδυασμός 2 οπίσθιων διαρθρικών κοχλιών μαζί με οστικό
μόσχευμα που συγκρατείται με τη βοήθεια ενός σύρματος [21-23,27,28]. Αυτός είναι ο συνδυασμός των
τεχνικών Gallie ή Brooks με την διαρθρική τοποθέτηση κοχλιών. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε δυνατή η χρήση των 3 αυτών σημείων στήριξης σε κάθε ασθενή.
Κατά περίπτωση, μόνο ένας κοχλίας μπορεί να εισαχθεί ασφαλώς λόγω της περιστροφικής πορείας της
σπονδυλικής αρτηρίας.
Σε εμβιομηχανικές μελέτες, μερικοί ερευνητές
έδειξαν ότι το σύστημα Gallie επέτρεπε περισσότερη
στροφή σε κάθε κατεύθυνση σε σύγκριση με το σύστημα Brooks [10,29,30].
Ωστόσο, τα αποτελέσματα από το συνδυασμό των
2 αυτών τεχνικών με διαρθρικούς κοχλίες δεν είναι
σαφή. Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η σύγκριση της εμβιομηχανικής σταθερότητας 5 διαφορετικών συνδυασμών των τεχνικών Gallie ή Brooks-Jenkins με διαφορετικό αριθμό διαρθρικών κοχλιών.

Υλικό και Μέθοδος
Προετοιμασία των δειγμάτων
Δέκα φρέσκα ανθρώπινα πτωματικά παρασκευάσματα ενήλικων αυχενικών σπονδύλων αποτελούμενα από
το ινίο, τον Α1, Α2 και Α3 σπονδύλους συλλέχθηκαν,
τοποθετήθηκαν σε διπλή συσκευασία και καταψύχθηκαν στους -20 βαθμούς C. Οι 6 προέρχονταν από άν-

Α1-Α2 οπίσθια σπονδυλοδεσία

Σχ. 1. Οι 5 τεχνικές σπονδυλοδεσίας μετά την αποσταθεροποίηση των Α1-Α2: Α. Gallie με σύρμα και 1 διαρθρικό κοχλία, Β. Gallie με 2
διαρθρικούς κοχλίες, C. Brooks-Jenkins με σύρμα, D. Brooks-Jenkins με 1 (ετερόπλευρο) διαρθρικό κοχλία, και E. Brooks-Jenkins με 2
(αμφοτερόπλευρα) διαρθρικούς κοχλίες.

δρες και οι 4 από γυναίκες (μέση ηλικία 72.5 έτη, εύρος
52-94 ετών). Τα δείγματα ακτινογραφήθηκαν προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακοήθειας ή
τραύματος. Την ημέρα πριν από τη δοκιμασία, τα δείγματα αποψύχονταν και τα μαλακά μόρια αφαιρούνταν
προφυλάσσοντας όμως τους συνδέσμους. Τα δείγματα
διατηρούνταν σε δοχείο με μεθυλ-μεθακρυλικό με στηρικτικά σύρματα στο ινίο και τον Α3. Νήματα ευθυγράμμισης χρησιμοποιήθηκαν για τη διατήρηση των δειγμάτων σε ανατομικά ευθυγραμμισμένη θέση μέσα στα
δοχεία με το κέντρο περιστροφής στο μέσο του δοχείου. Ο μηχανισμός δοκιμασίας ήταν από Plexiglas και
πλαστικό ώστε να επιτρέπεται η ανάλυση της κίνησης
με ένα μηχανισμό ηλεκτρομαγνητικής ιχνογράφησης,
χωρίς artifact από το μέταλλο.

Εμβιομηχανική δοκιμασία
Όλα τα δείγματα δοκιμάστηκαν με την εφαρμογή
διαφόρων κινήσεων 3 διαστάσεων στην ακέραιη κατάσταση, μετά από αποσταθεροποίηση των Α1-Α2, και
μετά την εφαρμογή των 5 τεχνικών σπονδυλοδεσίας.
Η ατλαντοαξονική αποσταθεροποίηση περιελάμβανε εκτομή της οδοντοειδούς αποφύσεως και διατομή

του εγκάρσιου και των θυλακικών συνδέσμων [31].
Οι τεχνικές σπονδυλοδεσίας περιελάμβαναν: 1)
Gallie με σύρμα και 1 διαρθρικό κοχλία, 2) Gallie με
2 διαρθρικούς κοχλίες, 3)Brooks-Jenkins με σύρμα,
4) Brooks-Jenkins με 1 (ετερόπλευρο) διαρθρικό κοχλία, και 5) Brooks-Jenkins με 2 (αμφοτερόπλευρα)
διαρθρικούς κοχλίες (Σχήμα 1).
Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις διενεργήθηκαν
από πεπειραμένους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης
χρησιμοποιώντας συνήθεις χειρουργικές τεχνικές. Σε
όλες τις διαδικασίες, τα οστικά μοσχεύματα προσομοιάστηκαν με δρύινα ξύλινα blocks. Όλοι οι ετερόπλευροι
κοχλίες εισήχθησαν από την αριστερή πλευρά των παρασκευασμάτων. Η αλληλουχία της εφαρμογής των
δομών ήταν τυχαιοποιημένη εξισορροπημένη ώστε να
αποφευχθούν επιδράσεις λόγω της ποικιλότητας στην
ποιότητα του οστού μεταξύ των παρασκευασμάτων.
Οι μέθοδοι εμβιομηχανικής δοκιμασίας ήταν παρόμοιες με αυτές που εφαρμόστηκαν από τους Grob και
συν [27], Panjabi και συν [17] και Hajek και συν [29].
Τα φορτία εφαρμόστηκαν με προοδευτικό τρόπο με
πνευματικούς κυλίνδρους και μετρήθηκαν από κυψέλες φορτίων σε μια σειρά με τροχαλίες. Αυτός ο τρόOστούν 37
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Μean Rotational Motion and Stiffness for Intact and Injured States
Flexion-Extension
Lateral Bending
Torsion
Neutral Range of Stiffness Stiffness
Neutral Range of Stiffness Stiffness
Neutral Range of Stiffness Stiffness
Zone Motion (extension) (flexion)
Zone Motion
(left) (right)
Zone Motion
(left) (right)
Intact
10.9 15.1
0.6
2.8
3.6
5.5
2.6
2.3
61.4
67.1
0.5
0.5
Injured
27.2 33.1
0.4
0.9
15.3
17.7
1.3
3.4
67.6
72.7
0.6
0.6
P
<0.001 <0.001
NS*
<0.05*
<0.001 <0.001
NS
NS*
<0.001 <0.001
NS
NS
Neutral zone and range of motion (degrees)
Stiffness (N-m/degree)
*Comparisons performed using the signed rank test. All other comparisons used the paired t test.
NS indicates not significant.
Πίν. 1. Μέση στροφική κίνηση και ακαμψία στην ακέραιη κατάσταση και στην κατάσταση τραυματισμού.

πος στησίματος επέτρεπε ελεύθερες ροπές για την
εφαρμογή έως ένα 1.5 Nm.
Έξι κινήσεις καθορίστηκαν με σεβασμό στο ινίο: κάμψη, έκταση, δεξιά και αριστερή πλάγια κάμψη, και δεξιά
και αριστερή αξονική στροφή. Οι κινήσεις των σπονδύλων στις 3 διαστάσεις καταγράφονταν με τη βοήθεια
του 3 Space Fastrak ηλεκτρομαγνητικού συστήματος
ιχνογράφησης (Polhemus, Colchester, VT). Αυτή η συσκευή καθορίζει τη θέση και την κατεύθυνση ενός αισθητήρα σε σχέση με την πηγή. Ένας αισθητήρας ήταν
τοποθετημένος στο δοχείο C0 (ινίο). Ο δεύτερος και ο
τρίτος αισθητήρας τοποθετούνταν στο πρόσθιο τόξο
του Α1 και στο σπονδυλικό σώμα του Α2, αντίστοιχα.
Αυτοί οι αισθητήρες συγκρατούνταν στη θέση τους μέσω 2 ράβδων Plexiglas που ασφαλίζονταν στο οστό. Ο
τέταρτος αισθητήρας προσαρμόζονταν στο δοχείο από
PMMA, που συγκρατούσε τον Α3. Το δείγμα δεχόταν
φορτία 3 φορές σε κάθε κατεύθυνση ούτως ώστε να
προετοιμαστεί το δείγμα και να ελαττωθούν οι γλοιοελαστικές επιδράσεις. Τα δεδομένα καταγράφονταν και
αναλύονταν κατά την τρίτη δοκιμασία.
Τα δεδομένα από κάθε αισθητήρα χρησιμοποιούντο για τη δημιουργία ενός ανατομικού ανάλογου συστήματος, επικεντρωμένου στο κέντρο κάθε σπονδύλου. Με αυτό τον τρόπο, οι επιδράσεις κάθε στιγμιότυπου μπορούσαν να καθοριστούν σύμφωνα με την
επίδρασή του στο συγκεκριμένο τμήμα του παρασκευάσματος. Οι συστροφές και οι μετατοπίσεις γύρω
από κάθε άξονα μετρούνταν, αλλά σε αυτό το άρθρο
θα αναφερθούμε μόνο στα ευρήματα που αφορούν
στο επίπεδο Α1-Α2 στο κύριο επίπεδο κίνησης.
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Τα δεδομένα που λάβαμε αναλύθηκαν με τη μορφή
καμπύλης φορτίου-μετατόπισης. Οι καμπύλες προ σπονδυλοδεσίας ήταν όμοιες σε μορφή, με μεγάλες περιοχές
κυρτωμάτων στις μεγάλες στροφές χωρίς σημαντική
φόρτιση, ακολουθούμενες από γραμμική συσχέτιση φορτίου-μετατόπισης. Οι παράμετροι ενδιαφέροντος αυτών
των καμπύλων ήταν η ουδέτερη ζώνη [neutral zone (NZ)],
το εύρος κίνησης [range of motion (ROM)], και η ακαμψία
των παρασκευασμάτων. Ως NZ καθορίστηκε η συστροφή
που παρατηρήθηκε στην περιοχή του κυρτώματος με
αμελητέα φόρτιση υπό την επίδραση ζεύγους κινήσεων
(π.χ. κάμψη και έκταση). Ως εύρος κίνησης καθορίστηκε
η συνολική διαδρομή μεταξύ της μετρούμενη ροπής των
1.5 Νm υπό την επίδραση ζεύγους κινήσεων. Τέλος, ως
ακαμψία καθορίστηκε η κλίση της γραμμικής περιοχής
της καμπύλης φορτίου-μετατόπισης.

Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση επικεντρώθηκε στη στροφική
κίνηση (μετρούμενη σε μοίρες) ως το τελικό σημείο ενδιαφέροντος. Αυτό το τελικό σημείο αναλύθηκε ξεχωριστά για τις 12 πειραματικές συνθήκες που περιγράφηκαν προηγουμένως. Η ακέραιη κατάσταση συγκρίθηκε με την κατάσταση τραυματισμού χρησιμοποιώντας
t tests κατά ζεύγη όταν τα δεδομένα ήταν κατά προσέγγιση με κανονική κατανομή. Όταν τα δεδομένα δεν
φαίνονταν να έχουν κανονική κατανομή χρησιμοποιούντο signed rank tests. Οι 5 δομές συγκρίθηκαν με
την ακέραιη κατάσταση χρησιμοποιώντας τη διαδικασία
Friedman, με το συσχετιζόμενο rank sum multiple com-
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Flexion-Extension
Neutral Range of Stiffness Stiffness
Zone Motion (flexion) (extension)
Intact
10.9
15.1
0.6
2.8
Brooks
1.0
28
2.1
2.4
Brooks +1
0.5
1.4
2.4
4.0
Gallie +1
1.5
4.6
0.8
1.3
Brooks +2
0.5
1.3
5.3
6.2
Gallie +2
0.9
23
28
3.9
Constructs B,B1, B,B1,B2, B,B1,B2, B1,B2,G2
different B2,G1,G2 G1,G2
G2
from the
intact state

Lateral Bending
Neutral
Zone

Torsion

Range of Stiffness Stiffness
Motion
(left)
(right)

Neutral Range of Stiffness Stiffness
Zone Motion
(left)
(right)

3.4
5.1
4.0
23
1.5
2.7
6.5
8.9
0.8
0.8
11.1
16.6
3.4
5.1
1.2
5.9
0.9
1.2
36.2
41.7
1.0
1.3
26.0
28.6
B1,B2,G2 B1,B2,G2 B1,B2,G2 B,B1,B2,
G2

60.8
67.5
0.5
0.5
5.3
7.8
2.5
2.5
28
3.4
7.1
6.2
128
20.3
0.5
0.6
29
3.5
19.3
9.2
3.3
4.3
3.9
4.2
B,B1,B2, B,B1,B2, B,B1,B2, B,B1,B2,
G2
G2
G2
G2

Neutral zone and range of motion (degrees)
Stiffness (N-m/degree)

Πίν. 2. Μέση στροφική κίνηση και ακαμψία των 5 δομών σε σύγκριση με την ακέραιη κατάσταση.

parison test. Τα δεδομένα των 5 δομών ήταν έτσι «προσαρμοσμένα» (normalized) διαιρώντας την τιμή της δομής για κάθε κίνηση με την τιμή της αντίστοιχης κίνησης
για την ακέραιη κατάσταση. Αυτές οι προσαρμοσμένες
τιμές των δομών συγκρίνονταν τότε μεταξύ τους μέσω
της διαδικασίας Friedman. Τα σημαντικά δεδομένα
αναλύονταν περαιτέρω με rank sum multiple comparison test συσχετιζόμενο με τη διαδικασία Friedman.
Από τις 5 δομές είχαμε επομένως 10 συσχετίσεις
κατά ζεύγη. Προκειμένου να υπολογίσουμε την αυξημένη πιθανότητα Τύπου 1 σφάλματος, τα αποτελέσματα των συσχετίσεων κατά ζεύγη παρουσιάζονταν
με και χωρίς ρύθμιση Bonferroni. Το κατώφλι της σημαντικότητας για όλες τις στατιστικές δοκιμασίες καθορίστηκε στο α=0.05, εκτός από τις συσχετίσεις με
ρύθμιση Bonferroni, όπου το επίπεδο σημαντικότητας
ήταν α=0.005. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν
σε SAS 6.12 με τη βοήθεια υπολογιστή Sun Ultra 2.

Αποτελέσματα
Αποσταθεροποιημένη σπονδυλική στήλη
Στον Πίνακα 1, παρατίθενται οι παράμετροι σταθερότητας (NZ, ROM, και ακαμψία) για τους 3 τρόπους
φόρτισης (κάμψη-έκταση, πλάγια κάμψη, αξονική
στρέψη). Μετά την αποσταθεροποίηση των παρασκευασμάτων η NZ και ROM αυξήθηκε σημαντικά και
στους 3 τρόπους φόρτισης.

Δομές σε σχέση με την ακέραιη κατάσταση
Κάθε δομή συγκρίθηκε με την ακέραιη κατάσταση
στον Πίνακα 2. Κάθε δομή ήταν τουλάχιστον το ίδιο σταθερή με την ακέραιη κατάσταση. Η τεχνική Brooks με 1
κοχλία, η Brooks με 2 κοχλίες, και η Gallie με 2 κοχλίες
ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό περισσότερο σταθερές σε σχέση με την ακέραιη σπονδυλική στήλη σε καθεμιά από τις 12 παραμέτρους. Η σπονδυλοδεσία Brooks
από μόνη της ήταν σημαντικά σταθερότερη σε σύγκριση
με την ακέραιη κατάσταση σε 8 από τις 12 παραμέτρους,
ειδικά στην αξονική στρέψη και στις κινήσεις κάμψηςέκτασης. Η τεχνική Gallie με 1 διαρθρικό κοχλία ήταν περισσότερο σταθερή σε μόνο 2 από τις 12 παραμέτρους.
Σύγκριση των δομών
Η σύγκριση κάθε δομής με παραμέτρους προσαρμοσμένες στην ακέραιη κατάσταση, αναφέρεται στον Πίνακα 3. Οι στατιστικά σημαντικές συγκρίσεις μεταξύ των
δομών και οι τιμές p απεικονίζονται στα σχήματα 4 έως
9. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
δομών σε κάμψη έκταση NZ (Σχήμα 4). Για τις περισσότερες άλλες παραμέτρους σταθερότητας, η τεχνική Gallie με 1 διαρθρικό κοχλία ήταν σημαντικά λιγότερο σταθερή σε σχέση με την τεχνική Brooks με 1 ή 2 κοχλίες
καθώς επίσης λιγότερο σταθερή σε σχέση με την Gallie
με αμφοτερόπλευρους κοχλίες. Σε σχέση με την τεχνική
Brooks, η τεχνική Gallie με 1 κοχλία ήταν λιγότερο σταOστούν 39
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Flexion-Extension

Brooks
Brooks +1
Gallie +1
Brooks +2
Gallie +2
Global P*

Lateral Bending

Torsion

Neutral Range of Stiffness Stiffness
Zone Motion (flexion) (extension)

Neutral
Zone

Range of Stiffness Stiffness
Motion
(left)
(right)

Neutral Range of Stiffness Stiffness
Zone Motion
(left)
(right)

0.099 0.176
0.046 0.087
0.119 0.302
0.050 0.094
0.083 0.137
ΝS <0.001

2.426
0.652
4.375
0.465
0.870
=0.024

1.767
0.349
2.580
0.378
0.473
=0.001

0.085 0.113
0.046 0.050
0.230 0.323
0.053 0.057
0.052 0.062
<0.001 <0.001

Significant
comparisons
using α=0.05
Significant
comparisons
using Bonferroni
adjustment
α=0.005

3.895
4.667
1.678
9.919
5.719
=0.003

2.255
3.713
1.160
5.353
3.494
<0.001

2.568
8.910
0.641
12.237
14.221
<0.001

8.910
13.120
4.530
40.900
21.350
<0.001

5.808
14.505
1.242
37.374
10.480
<0.001

5.130
12.218
1.346
17.686
8.049
<0.001

G1>B,B1, G1<B,B1,
B2,G2
B2,G2
B>B1,B2

G1<B1,
B2,G2
B<B1,
B2,G2

G1>B,B1, G1>B,B1, G1<B1, G1<B1,
B2,G2
B2,G2 B2,G2
B2,G2
B<B2,G2 B<B1,
B2,G2

G1>B,B1, G1>B,B1, G1<B,B1, G1<B.B1,
B2,G2 B2,G2 B2,G2
B2,G2
B>B1,B2 B>B1, B<B1,B2 B<B1,B2
B2,G2

G1>B1, G1<B,B1,
B2,G2
B2,G2

G1<B1,
B2,G2

G1>B1,B2 G1>B1, G1<B1, G1<B1,B2
B2,G2 B2,G2

G1>B,B1, G1>B,B1 G1<B,B1, G1<B,B1,
B2,G2 B2,G2 B2,G2
B2,G2

B<B2

B<B2

B<B1,
B2,G2

B>B2

B<B2

B<B2

Πίν. 3. Μέση προσαρμοσμένη στροφική κίνηση και ακαμψία των δομών.

Σχ. 2. Μέση τιμή στροφικής ουδέτερης ζώνης στο επίπεδο Α1-Α2 για κάμψη έκταση, πλάγια κάμψη, και στροφή σε ακέραιες και τραυματισμένες σπονδυλικές στήλες. (*p<0.001).

θερή σε όλες τις παραμέτρους σταθερότητος υπό φόρτιση αξονικής στρέψης. Για κάθε μια από τις τεχνικές
Brooks (Brooks μόνο, Brooks με 1 κοχλία, και με 2 κοχλίες), δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
τους για τη NZ και ROM για οποιαδήποτε τρόπο κίνησης,
με την εξαίρεση του ROM στη στρέψη. Ωστόσο, η τεχνική
40 Oστούν

Brooks μόνο ήταν λιγότερο σταθερή σε σχέση με την
τεχνική Brooks με 2 διαρθρικούς κοχλίες σε ακαμψία
και αξονική στρέψη, πλάγια κάμψη και έκταση. Η τεχνική
Brooks με 1 κοχλία και η τεχνική Gallie με 2 κοχλίες ήταν
πιο σταθερές σε σχέση με την τεχνική Brooks μόνη σε
ακαμψία σε δεξιά πλάγια κάμψη.

Α1-Α2 οπίσθια σπονδυλοδεσία

Συζήτηση
Μετά από εκτομή της οδοντοειδούς απόφυσης, σημειώθηκε στατιστικά σημαντική αστάθεια σε κάθε παρασκεύασμα τόσο στη NZ όσο και στο ROM. Αν και
τόσο η NZ όσο και το ROM αποτελούν τις παραμέτρους σταθερότητας, η NZ είναι περισσότερο ευαίσθητος δείκτης σταθερότητος σε σχέση με ROM [32].
Με βάση τα δεδομένα, το μοντέλο αστάθειας της
ανώτερης αυχενικής μοίρας παρείχε ένα αξιόπιστο και
αναπαραγώγιμο πρότυπο αστάθειας. Η μεγαλύτερη
αστάθεια παρατηρήθηκε σε πλάγια κάμψη και ακολούθως σε κάμψη-έκταση και αξονική φόρτιση (Σχήμα 2).
Η ανατομική δομή της ανώτερης αυχενικής μοίρας
είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την κατώτερη αυχενική μοίρα, η οποία μπορεί να διακριθεί σαφώς σε
πρόσθια και οπίσθια στοιχεία με αντίστοιχες μηχανικές
ιδιότητες.
Από τη στιγμή που υπάρχει αστάθεια στην ανώτερη
αυχενική μοίρα, η μετατόπιση σε κάθε κατεύθυνση
μπορεί να αυξηθεί, και τότε η χειρουργική σταθεροποίηση είναι συχνά απαραίτητη. Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία σταθεροποίησης, εάν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός οπίσθιου σύρματοςμοσχεύματος και διαρθρικού κοχλία.
Η δομή οπισθίου σύρματος-μοσχεύματος με αμφοτερόπλευρους διαρθρικούς κοχλίες παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα οστεοσύνθεσης στο επίπεδο Α1Α2 σε σχέση με την τεχνική Gallie μόνο [33]. Οι διαρθρικοί κοχλίες προλαμβάνουν την πλάγια κάμψη και
την αξονική συστροφή καλύτερα σε σχέση με το οπίσθιο σύρμα-μόσχευμα. Ωστόσο, το σύρμα-μόσχευμα
προλαμβάνει την κάμψη και την έκταση καλύτερα σε
σχέση με τους κοχλίες [28].
Στη δική μας μελέτη, εξετάσαμε τη σπουδαιότητα
του τύπου της τεχνικής του οπίσθιου σύρματος-μοσχεύματος όταν χρησιμοποιείται με διαρθρικούς κοχλίες για την ενίσχυση της δομής.
Αν και μερικοί ερευνητές απέδειξαν ότι το σύστημα
Gallie επέτρεπε μεγαλύτερη συστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σε σχέση με την τεχνική Brooks, το
αποτέλεσμα του συνδυασμού των 2 συστημάτων με
κοχλίες δεν είναι σαφές. Στη μελέτη μας, δεν υπήρξε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τεχνικών
Gallie και Brooks σε συνδυασμό με 2 διαρθρικούς
κοχλίες σε οποιαδήποτε παράμετρο σταθερότητας.
Αποδείχθηκε ότι η τεχνική οπίσθιας τοποθέτησης μοσχεύματος που επιλέξαμε δεν επηρέαζε το αποτέλε-

σμα σταθερότητας εφόσον ήταν δυνατή η εφαρμογή
2 διαυχενικών κοχλιών.
Στην κλινική πράξη, ωστόσο, η αμφοτερόπλευρη
εφαρμογή διαρθρικών κοχλιών δεν είναι πάντα εφικτή
λόγω των ανατομικών αδυναμιών, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής θέσης του εγκαρσίου τρήματος σε
τουλάχιστον μια πλευρά του Α2 σπονδύλου [34] και
της ανώμαλης θέσης της σπονδυλικής αρτηρίας
[35,36]. Σύμφωνα με μια μελέτη της American Association of Neurologic Surgeons, Congress of Neurologic Surgeons, τομέας ανωμαλιών της σπονδυλικής
στήλης [37], ετερόπλευροι κοχλίες τοποθετήθηκαν σε
144 από 1318 ασθενείς (10.9%). Ο συνολικός κίνδυνος τραυματισμού της σπονδυλικής αρτηρίας ήταν
4.1% ανά ασθενή ή 2.2% ανά κοχλία.
Ποια όμως πρέπει να είναι η τεχνική τοποθέτησης
σύρματος-μοσχεύματος όταν χρησιμοποιούμε ένα μόνο κοχλία; Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, η τεχνική
Gallie με 1 κοχλία έδειξε σημαντική αστάθεια σε 11
από τις 12 παραμέτρους σε σύγκριση με την τεχνική
Brooks με 1 κοχλία. Είναι ενδεικτικό ότι η τεχνική Brooks πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή όταν ένας
μόνο διαρθρικός κοχλίας μπορεί να τοποθετηθεί.
Συγκρίνοντας τις 2 τεχνικές Gallie, η τεχνική Gallie
με 2 κοχλίες προσέφερε μια σταθερότερη κατάσταση
σε σχέση με την τεχνική Gallie με 1 κοχλία σε 11 από
τις 12 παραμέτρους σταθερότητας όταν οι στατιστικές
δοκιμασίες είχαν θέσει ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το α=0.05 (Πίνακας 3).
Οι Naderi και συν έδειξαν ότι η τεχνική Gallie με 1
κοχλία παρέχει μια σταθερότερη κατάσταση σε σχέση
με την τεχνική Gallie μόνο [28]. Επομένως, όσον αφορά
τις τεχνικές Gallie όσοι περισσότεροι κοχλίες τοποθετηθούν τόσο σταθερότερη κατάσταση επιτυγχάνουμε.
Συγκρίνοντας τις τεχνικές Brooks, η τεχνική Brooks
μόνη ήταν λιγότερο σταθερή σε σχέση με την τεχνική
Brooks με 1 κοχλία και Brooks με 2 κοχλίες σε 8 από
τις 12 παραμέτρους σταθερότητας όταν το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας ετέθη στο επίπεδο
α=0.05. Όμως δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τεχνικών Brooks με 1 και με 2 κοχλίες σε καμία παράμετρο σταθερότητας. Προσθέτοντας διαρθρικούς κοχλίες για την ενίσχυση της τεχνικής Brooks επιτεύχθηκε ένα πιο σταθερό αποτέλεσμα, όμως 1 κοχλίας μπορεί να είναι αρκετός.
Σε μια πιλοτική μελέτη, βρέθηκε ότι οι διαρθρικοί
κοχλίες από μόνες τους χωρίς την οπίσθια σπονδυλοδεσία με σύρμα και μόσχευμα ήταν πολύ ασταθείς
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Σχ. 3. Μέσο εύρος κίνησης (σε μοίρες) στο επίπεδο Α1-Α2 για κάμψη έκταση, πλάγια κάμψη, και στροφή για ακέραιες και τραυματισμένες
σπονδυλικές στήλες.

Σχ. 4. Μέση προσαρμοσμένη στροφική ουδέτερη ζώνη στο επίπεδο Α1-Α2 σε κάμψη-έκταση. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των διαφόρων δομών.

σε κάποια παρασκευάσματα, ειδικά σε φορτίσεις κάμψης-έκτασης. Ακόμη και με φυσιολογικά φορτία, οι
κοχλίες γίνονταν ιδιαίτερα χαλαροί μετά από μόλις
μερικούς κύκλους. Έτσι, αυτό το σκέλος της μελέτης
εγκαταλείφθηκε.
Μοντέρνα συστήματα πλακών, για επίτευξη ινιοαυχενικής οστεοσύνθεσης, παρέχουν μεγαλύτερη ακαμψία και σταθερότητα σε σχέση με τις συνήθεις τεχνικές με σύρμα. Οι Sutterlin και συν. έδειξαν ότι η ακαμψία των συστημάτων με πλάκες ήταν στατιστικά υψη42 Oστούν

λότερη σε σύγκριση με την ακαμψία των τεχνικών με
σύρματα σε έκταση και στρέψη. Ωστόσο, σε ακραία
κάμψη, τα συστήματα με πλάκες αποτύγχαναν με κάταγμα στα πέταλα του Α2 σπονδύλου [38].
Η τεχνική οστεοσύνθεσης με διαρθρικό κοχλία των
Magerl και Seeman [22] παρέχει σταθερότητα και
προάγει με μεγαλύτερη αξιοπιστία την αρθρόδεση της
ατλαντοαξονικής σε σχέση με την τεχνική Gallie σε
ασθενείς με ατλαντοαξονική αστάθεια, χωρίς την
ανάγκη για μετεγχειρητική σταθερή ακινητοποίηση με

Α1-Α2 οπίσθια σπονδυλοδεσία

Σχ. 5. Μέσο προσαρμοσμένο στροφικό εύρος κίνησης στο επίπεδο Α1-Α2 σε κάμψη-έκταση. *Στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο
α=0.005 +Στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο α=0.05 Friedman’s rank sum multiple comparisons test.

Σχ. 6. Μέση προσαρμοσμένη στροφική ουδέτερη ζώνη στο επίπεδο Α1-Α2 σε πλάγια κάμψη. *Στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο
α=0.005 +Στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο α=0.05 Friedman’s rank sum multiple comparisons test.

κηδεμόνα [39]. Για να διασφαλίσουμε ότι είναι δυνατή
η ασφαλής διαρθρική τοποθέτηση του κοχλία, απαιτείται η προεγχειρητική πραγματοποίηση αξονικής
υπολογιστικής τομογραφίας με λεπτές τομές και ανασύσταση της εικόνας ώστε να καθοριστεί η θέση της
σπονδυλικής αρτηρίας καθώς και η ανατομία του
ισθμού του Α2 σπονδύλου.

Οι Mitchell και συν [40] συνέκριναν την εμβιομηχανική αστάθεια των Α1 και Α2 μετά από αντιμετώπιση
της συνδεσμικής αστάθειας με τη χρήση είτε της τεχνικής Brooks με οπίσθια τοποθέτηση συρμάτων (MB)
είτε με τεχνική τοποθέτησης διαρθρικού κοχλία (TAS).
Σημαντικά υψηλότερες τιμές ακαμψίας στην ελαστική
ζώνη προέκυψαν με την τεχνική TAS σε σχέση με την
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Σχ. 7. Μέσο προσαρμοσμένο στροφικό εύρος κίνησης στο επίπεδο Α1-Α2 σε πλάγια κάμψη. *Στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο
α=0.005 +Στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο α=0.05 Friedman‘s rank sum multiple comparisons test.

Σχ. 8. Μέση προσαρμοσμένη ουδέτερη ζώνη στο επίπεδο Α1-Α2 σε στρέψη. *Στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο α=0.005 +Στατιστικά
σημαντική διαφορά στο επίπεδο α=0.05 Friedman’s rank sum multiple comparisons test.

MB σε όλα τα μοτίβο ελέγχου (P t test).
Σε μια in vitro μελέτη των Crawford και συν [41] φάνηκε ότι η εκτομή της οδοντοειδούς απόφυσης αύξησε σημαντικά το εύρος κίνησης στο επίπεδο Α1-Α2
τόσο σε γωνιακή παραμόρφωση όσο και σε μετατόπιση σε σχέση με τα κατάγματα της οδοντοειδούς απόφυσης ή τη διατομή του εγκαρσίου συνδέσμου, ειδικά
44 Oστούν

όσον αφορά την κάμψη-έκταση.
Τα κατάγματα της οδοντοειδούς απόφυσης προκάλεσαν μια σχετικά μεγαλύτερη αύξηση στο γωνιακό
εύρος κίνησης των Α1-Α2 σε σχέση με τη διατομή του
συνδέσμου, αλλά μια μικρότερη αύξηση στο εύρος
κίνησης Α0-Α1. Οι διαφορετικοί τραυματισμοί επηρέαζαν την χαλαρή ζώνη και τη θέση του άξονα περι-

Α1-Α2 οπίσθια σπονδυλοδεσία

Σχ. 9. Μέσο προσαρμοσμένο εύρος κίνησης στο επίπεδο Α1-Α2 σε στρέψη. *Στατιστικά σημαντική διαφορά στο επίπεδο α=0.005 +Στατιστικά
σημαντική διαφορά στο επίπεδο α=0.05 Friedman’s rank sum multiple comparisons test.

στροφής Α1-Α2 με διαφορετικό τρόπο.
Η επανασταθεροποίηση με οπίσθια σύρματα και
μόσχευμα μείωνε την κίνηση μόνο σε μέτριο βαθμό
σε κάθε τύπο τραυματισμού. Και οι 3 τραυματισμοί
ήταν επιρρεπείς σε χαλάρωση εκ κοπώσεως.
Σε μια εμβιομηχανική μελέτη, οι Melcher και συν
[42] έδειξαν ότι μετά από αποσταθεροποίηση μέσω
εκτομής της οδοντοειδούς απόφυσης, είτε με σύστημα πολυαξονικών κοχλιών και ράβδων είτε με αμφοτερόπλευρους διαρθρικούς κοχλίες μειώθηκε σημαντικά η κίνηση στο επίπεδο των Α1-Α2 σπονδύλων, σε
σύγκριση με τις 2 διαφορετικές μεθόδους οστεοσύνθεση με σύρματα με τεχνική Gallie σε πλάγια κάμψη
και αξονική συστροφή.
Στην κλινική πράξη, η οστεοσύνθεση με διαρθρικούς κοχλίες έχει σημαντικά οφέλη έναντι των τεχνικών με οπίσθια σύρματα για την αντιμετώπιση της ατλαντοαξονικής αστάθειας. Οι Reily και συν [43] πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση μιας ομάδας 38 ασθενών που έφεραν οστεοσύνθεση με σύρματα και σταθεροποίηση με κηδεμόνα halo.
Ψευδάρθρωση εμφανίστηκε σε 7 και ινώδης πώρωση σε 4 ασθενείς. Σε μια δεύτερη ομάδα 33 ασθενών
που αντιμετωπίστηκαν με διαρθρικούς κοχλίες χωρίς
εξωτερική συγκράτηση, υπήρξαν 2 ινώδεις πώροι και
καμία ψευδάρθρωση. Φάνηκε δε ότι οι ασθενείς με
διαρθρικούς κοχλίες εμφάνισαν λιγότερες επιπλοκές.
Η ετερόπλευρη οστεοσύνθεση με διαρθρικούς κο-

χλίες και τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος με σύρμα
στο μεσακάνθιο χώρο αποτελεί μια άριστη εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της ατλαντοαξονικής
αστάθειας, όταν η αμφοτερόπλευρη τοποθέτηση κοχλιών αντενδεικνύεται. Οι Song συν [44] ανέφεραν
μια συμπαγή αρθρόδεση με τη χρήση αυτής της τεχνικής σε 18 από τους 19 ασθενείς με ατλαντοαξονική
αστάθεια και ετερόπλευρες ανατομικές ανωμαλίες.
Ένας από τους περιορισμούς στη μελέτη μας ήταν
ότι η οστική πυκνότητα των παρασκευασμάτων μας
δεν μετρήθηκε πριν από τη δοκιμασία και μπορεί να
ποικίλλει σημαντικά. Προσπαθήσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τη συμβολή της οστικής πυκνότητας τυχαιοποιώντας τα δείγματα στην αλληλουχία των δομών.
Η επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση υλικών και δοκιμασία του ίδιου παρασκευάσματος θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε ψευδή αποτελέσματα.
Προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήσαμε φυσιολογικά φορτία και εξισορροπήσαμε την αλληλουχία της εφαρμογής των
δομών έτσι ώστε η τοποθέτηση κάθε δομής να ακολουθείται από την τοποθέτηση μιας νέας το ίδιο συχνά. Κάθε παρασκεύασμα δοκιμάστηκε με φυσιολογικά φορτία σε 3 διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι παράμετροι που καθορίστηκαν σε αυτή τη μελέτη ήταν
η ουδέτερη ζώνη (NZ), το εύρος κίνησης (ROM), και
η ακαμψία. Δεν έγινε προσπάθεια να δοκιμαστούν οι
ιδιότητες κόπωσης αυτών των δομών.
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Συμπέρασμα

Σημεία κλειδιά

Για ένα ασθενή με σημαντική οπίσθια αστάθεια, οι
συνήθεις δομές με σύρματα (Gallie ή Brooks-Jenkins)
από μόνες τους μπορεί να είναι ανεπαρκείς, και η αντιμετώπισή της μπορεί να απαιτεί τη χρήση επιπρόσθετων διαρθρικών κοχλιών, εάν είναι δυνατό.
Εάν είναι δυνατή η τοποθέτηση 2 κοχλιών για την
ενίσχυση της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας με σύρματα,
δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των τεχνικών Gallie και
Brooks-Jenkins.
Εάν οι διαρθρικοί κοχλίες θεωρούνται απαραίτητες
για την ενίσχυση της σπονδυλοδεσίας Α1-Α2 αλλά είναι δυνατή η τοποθέτηση ενός μόνο κοχλία, προτείνουμε την εφαρμογή της τεχνικής Brooks-Jenkins
έναντι της τεχνικής Gallie.

• Οι δομές με σύρματα κατά Gallie και Brooks-Jenkins
από μόνες τους μπορεί να μην επαρκούν για την ατλαντοαξονική σπονδυλοδεσία, και ίσως είναι απαραίτητη η χρήση επιπρόσθετων διαρθρικών κοχλιών.
• Η εμβιομηχανική σταθερότητα των 5 διαφορετικών
συνδυασμών των τεχνικών Gallie ή Brooks-Jenkins
με ποικίλο αριθμό διαρθρικών κοχλιών συγκρίθηκε
μετά από ατλαντοαξονική αποσταθεροποίηση.
• Εάν είναι δυνατή η εισαγωγή 2 συμπληρωματικών
κοχλιών, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των τεχνικών
Gallie και Brooks-Jenkins. Εάν όμως είναι δυνατή
η τοποθέτηση ενός μόνο κοχλία, η τεχνική BrooksJenkins συνιστάται σε σχέση με την τεχνική Gallie.
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Σύνδρομα πίεσης περιφερικών νεύρων στον
αγκώνα
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Περίληψη
Τα σύνδρομα παγίδευσης των περιφερικών νεύρων στην περιοχή του αγκώνα είναι ένα συχνό κλινικό πρόβλημα. Τα σύνδρομα αυτά
αφορούν στα μείζονα νεύρα της περιοχής, όπως το ωλένιο, το κερκιδικό και το μέσο. Η παθολογία των συνδρόμων αυτών έχει πρώιμα
και όψιμα ευρήματα κατά την κλινική διαδρομή τους. Η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη και σημαντική βοήθεια αποτελούν οι ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες της περιοχής. Η θεραπεία τους μπορεί να είναι συντηρητική είτε χειρουργική. Η χειρουργική θεραπεία έχει ως
σκοπό την αποσυμπίεση του νεύρου με επακόλουθο φυσιολογική λειτουργία του και ανακούφιση του αρρώστου από τα συμπτώματα. Η
ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σύνδρομα παγίδευσης του αγκώνα και αναλύει την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση τους.
Λέξεις κλειδιά: Πιεστικές νευροπάθειες, Αγκώνας

Compression neuropathies around the elbow
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Summary
Compression neuropathies around the elbow are a common clinical problem. Any of the three major nerves can be involved (ulnar,
radial, median). The pathology in compression neuropathy goes through stages that reflect the clinical presentation and prognosis
following treatment. The diagnosis is not always clear and electrophysiological studies can be helpful to confirm the diagnosis.
Treatment of compression neuropathies can be conservative or surgical. Surgery usually means decompression of the nerve and this
allows return of the nerve physiology and functions and relief of symptoms. This article includes main types of compression neuropathies
around the elbow and clarifies the diagnostic process and the treatment options.
Keywords: Compression neuropathies, Elbow

Σύνδρομο παγίδευσης του ωλενίου νεύρου
Είναι ο πιο συχνός τύπος παγίδευσης στην περιοχή
του αγκώνα και ο δεύτερος πιο συχνός τύπος παγίδευσης περιφερικού νεύρου μετά από το σύνδρομο
του καρπιαίου σωλήνα [1].

Αιτιολογία
Διάφορα ανατομικά στοιχεία μπορούν να πιέσουν
το ωλένιο νεύρο στην περιοχή του αγκώνα, όπως η
48 Oστούν

αψίδα του Struthers, το έσω μεσομύιο διάφραγμα, η
δέσμη του Osborne στο επίπεδο της απονεύρωσης
του ωλένιου καμπτήρα του καρπού. Σπάνια το ωλένιο
νεύρο μπορεί να πιεστεί λόγω υπερτροφίας στην έκφυση του ωλένιου καμπτήρα του καρπού. Εντός της
ωλενίου αύλακας είναι πιθανόν η πίεση του νεύρου
να οφείλεται σε ύπαρξη έκτοπου οστού (Eικόνα 1).
Τα συμπτώματα πίεσης του νεύρου μπορεί να επηρεάζονται και από την στάση κατά τον ύπνο. Σε πρηνή
θέση με τα χέρια κάτω από το μαξιλάρι. με προσα-

Σύνδρομα πίεσης περιφερικών νεύρων στον αγκώνα
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Πίν. 1. Κλινικές και νευροφυσιολογικές εκδηλώσεις των πιεστικών νευροπαθειών.

μεσόστεου και ατροφία του οπισθέναρος (Πίνακας 1).
Η κλινική εξέταση μπορεί να παρουσιάσει μειωμένη
αισθητικότητα κατά την διαδρομή του ωλενίου νεύρου
και θετική δοκιμασία Tinel μετά την πλήξη του νεύρου
στην περιοχή του έξω κονδύλου. Σε προχωρημένα
στάδια υπάρχει κινητική έκπτωση στους μυς της άκρας
χειρός που νευρώνονται από το ωλένιο νεύρο, δηλαδή
του πρώτου ραχιαίου μεσόστεου, βραχέως απαγωγού,
ωλένιου καμπτήρας του καρπού και τον εν τω βάθει
καμπτήρα των δακτύλων. Τα σημεία Froment’s και
Wartenburg’s είναι ενδεικτικά της κινητικής δυσλειτουργίας του νεύρου.

Διερεύνηση
Εικ. 1. Πέντε συχνές ανατομικές θέσεις πίεσης του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα.

γωγή των ώμων και κάμψη του αγκώνα εμφανίζονται
συμπτώματα πίεσης του ωλενίου νεύρου. Παρόμοια
συμπτώματα εμφανίζονται κατά την οδήγηση με τον
αγκώνα σε κάμψη να ξεκουράζεται στο παράθυρο.

Ακτινολογικός έλεγχος με προσθιο-οπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες πρέπει να εκτελείται. Συνήθως είναι
φυσιολογικές αλλά μπορεί και να εμφανιστούν οστεόφυτα που μειώνουν το εύρος της ωλενίου αύλακας.
Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες είναι βοηθητικές
όταν είναι θετικές (το NCG δείχνει μειωμένη ταχύτητα
αγωγής του νεύρου, και τα ΕMG παρουσιάζουν απονεύρωση των μυών). Είναι επίσης χρήσιμες για την
προ και μετεγχειρητική σύγκριση.

Κλινικά συμπτώματα

Θεραπεία

Στα αρχικά στάδια της νόσου εμφανίζονται αισθητικά συμπτώματα όπως παραισθησία και αιμωδία κατανομής ωλενίου νεύρου. Τα συμπτώματα αυτά είναι
πιο έντονα κατά την διάρκεια της νύκτας σε άτομα που
κοιμούνται σε πρηνή θέση. Στην συνέχεια, μπορεί να
εμφανιστούν κινητικά συμπτώματα όπως η μόνιμη κάμψη του μικρού και παράμεσου δακτύλου λόγω παράλυσης του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων, ατροφία των μεσόστεων μυών, κυρίως του πρώτου ραχιαίου

Συντηρητική
Νυχτερινοί νάρθηκες: Βοηθούν στα αρχικά στάδια
της νόσου (μόνο αισθητικά συμπτώματα) χωρίς κλινικά
σημεία υπεξαρθρήματος του ωλενίου νεύρου. Ένας
καλώς εφαρμοζόμενος νάρθηκας σε κάμψη περίπου
40 μοιρών είναι αρκετά χρήσιμος, όπως και η συμβουλή για αλλαγή στάσης κατά τον ύπνο.
Τοπικές εγχύσεις: Δεν είναι αποτελεσματικές και
δεν συνιστώνται.
Oστούν 49

Σ.Σ. Σταυρόπουλος και συν.

Χειρουργική
Όταν η συντηρητική θεραπεία αποτύχει ή σε όψιμα
στάδια της νόσου θέση έχει η χειρουργική αντιμετώπιση.
Οι χειρουργικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν: απλή
απελευθέρωση και αποσυμπίεση του ωλένιου νεύρου,
πρόσθια μετάθεση του ωλενίου νεύρου (υποδορίως,
ενδομυϊκώς, και υπομυικώς) και έσω επικονδυλεκτομή.
Από τη βιβλιογραφία καμία μέθοδος δεν φαίνεται
να υπερτερεί της άλλης. Κατά την απλή αποσυμπίεση
δεν επηρεάζεται η αιμάτωση του νεύρου. Η έσω επικονδυλεκτομή προστατεύει την αιμάτωση του νεύρου
αλλά έχουν αναφερθεί επιπλοκές όπως άλγος και
αστάθεια του αγκώνα. Η πρόσθια μετάθεση απαιτεί
ευρεία απελευθέρωση του νεύρου με αποτέλεσμα
επηρεασμό της αιμάτωσής του.
Σε τυχαιοποιημένες μελέτες ελέγχου, οι Nahem και
συν. [2] συνέκρινε τη πρόσθια υποδόρια μετάθεση με
απλή αποσυμπίεση του νεύρου χωρίς στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Οι Gervasio και συν. [3]
σε προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες συνέκριναν την
απλή αποσυμπίεση σε σχέση με την πρόσθια υπομυϊκή
μετάθεση του ωλένιου νεύρου σε προχωρημένη ωλένια
νευρίτιδα χωρίς καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά
στα κλινικά ή ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα. Τα χειρουργικά αποτελέσματα και στις δύο ομάδες ήταν 80%
και 82.86% αντίστοιχα (καλά έως άριστα αποτελέσματα).
Οι Adelaar και συν. [4] συνέκριναν την απλή απελευθέρωση, με την υποδόρια και υπομυική πρόσθια μετάθεση
σε 32 ασθενείς χωρίς στατιστικώς σημαντικές διαφορές.
Oι Geujens και συν. [5] σε μια τυχαιοποιημένη προοπτική
μελέτη και οι Beck και συν. [6] συνέκριναν την έσω επικονδυλεκτομή με την πρόσθια μετάθεση. Δεν υπήρχαν
σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα αν και οι περισσότεροι ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι μετά την έσω
επικονδυλεκτομή και ανέφεραν πως θα υποβάλλονταν
στην ίδια επέμβαση και πάλι. Σε μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων δοκιμασιών [7] ελέγχου για την σύγκριση
της πρόσθιας μετάθεσης με την απλή αποσυμπίεση δεν
βρέθηκε καμία διαφορά στην ταχύτητα των κινητικών
νευρικών μονάδων ή στα κλινικά αποτελέσματα.
Πολλά κέντρα αναφοράς προτείνουν σε ασθενείς οι
οποίοι παρουσιάζουν μόνον αισθητικά συμπτώματα να
γίνεται απλή αποσυμπίεση του ωλενίου νεύρου ενώ εάν
υπάρχουν και κινητικά συμπτώματα προτείνουν την υποδόρια πρόσθια μετάθεση. Η δική μας πρακτική είναι η
απελευθέρωση του νεύρου από την αψίδα του Struthers
με απελευθέρωση της επιπολής και της εν τω βάθει περιτονίας των καμπτήρων του αντιβραχίου. Διεγχειρητικά,
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γίνεται κάμψη και έκταση του αγκώνα και παρακολουθείται αν το ωλένιο νεύρο ακολουθεί τις κινήσεις ελεύθερα ή χρειάζεται περισσότερο απελευθέρωση στην
ωλένια αύλακα. Εάν στις κινήσεις αυτές υπάρχει υποψία
πιθανόν υπεξαρθρήματος του νεύρου, τότε δημιουργείται μια γέφυρα μεταξύ του υποδορίου λίπους και της
διανοιχθείσας περιτονίας μεταξύ των κεφαλών του τρικέφαλου, κάτω από την οποία προστατεύεται το νεύρο.

Σύνδρομα παγίδευσης του κερκιδικού νεύρου
Τα σύνδρομα παγίδευσης του κερκιδικού νεύρου
μπορούν να αφορούν είτε τον κύριο κλάδο του, είτε
το οπίσθιο μεσόστεο (συχνότερα) ή σπανιότερα τον
επιπολής (αισθητικό) κλάδο του.
Η πίεση του κερκιδικού νεύρου πάνω από τον αγκώνα μπορεί να οφείλεται στο ινώδες τόξο της μακράς
κεφαλής του τρικεφάλου ή της έξω κεφαλής του.
Μπορεί επίσης να συμβεί ως επιπλοκή του κατάγματος
Holstein-Lewis.
Κλινικά, η εικόνα είναι όμοια με αυτή της πάρεσης
του οπίσθιου μεσόστεου νεύρου αλλά συμμετέχουν
επιπλέον οι παρακάτω μύες: υπτιαστής, μακρός κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, και ο βραχιονοκερκιδικός. Μπορεί
επίσης να εμφανιστούν αισθητικά συμπτώματα κατανομής του κερκιδικού νεύρου.
Ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις συνήθως επιβεβαιώνουν τη διάγνωση.
Η θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική για 3-4 μήνες αλλά αν δεν υπάρχει βελτίωση τότε η χειρουργική
διερεύνηση και η αποσυμπίεση πρέπει να εκτιμηθεί.
Το σύνδρομο παγίδευσης του οπισθίου μεσόστεου
(ΟΜΝ) ή το σύνδρομο του κερκιδικού σωλήνα είναι
συνήθως παρόμοιες έννοιες. Η πίεση του ΟΜΝ οφείλεται συνήθως σε μια από τις εξής δομές: ινώδης δέσμη, παλίνδρομα αγγεία (leash of Henry), βραχύς κερκιδικός εκτείνων το καρπό, αψίδα του Frohse, ή ο
υπτιαστής μυς (Εικόνα 2) όπως και οποιαδήποτε μάζα
στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει πίεση του νεύρου.
Το σύνδρομο του κερκιδικού σωλήνα πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από το σύνδρομο του έξω επικονδύλου (επικονδυλίτιδα της εκφύσεως των εκτεινόντων
- tennis elbow). Στο σύνδρομο του κερκιδικού σωλήνα
η ευαισθησία βρίσκεται συνήθως 2-3 cm περιφερικότερα της κεφαλής της κερκίδας πάνω από την πορεία
του κερκιδικού νεύρου. Υπάρχει συνεχής επίμονος πόνος στην περιοχή της αψίδας του Frohse και συνήθως
ο ασθενής αναφέρει ενοχλήσεις κατά το γράψιμο.
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ειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για τρεις μήνες.
Εάν η θεραπεία αυτή αποτύχει, τότε η χειρουργική
αποσυμπίεση προτιμάται. Η χειρουργική αντιμετώπιση
δίνει καλά αποτελέσματα σε περίπου το 85% των περιπτώσεων.

Σύνδρομο του αισθητικού κλάδου του
κερκιδικού νεύρου (παραισθητική χειραλγία
ή σύνδρομο Wartenberg)

Εικ. 2. Το ινώδες κεντρικό όριο της επιπολής επιφάνειας του υπτιαστή. Η αψίδα του Frohse (A) βρίσκεται κάτω από τον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό (ΕCRB). To oπίσθιο μεσόστεο νεύρο
(ΡΙΝ) μπορεί να πιέζεται από την αψίδα του Frohse. Το επιπολής
κερκιδικό νεύρο (SRN) βρίσκεται πάνω από το καρπιαίο σωλήνα.

Οι ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες δεν βοηθούν
στην διάγνωση αυτής της κατάστασης. Η πάθηση αντιμετωπίζεται συντηρητικά με νάρθηκες, χορήγηση μηστεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και τροποποίηση των κινήσεων του άνω άκρο. Η χειρουργική αντιμετώπιση (με απελευθέρωση-αποσυμπίεση) έχει θετικά
αποτελέσματα μόνο στο 60-70% των περιπτώσεων [8].
Oι Sarhadi και συν. [9] αναφέρουν ότι όταν η διάγνωση
του συνδρόμου του κερκιδικού σωλήνα περιλαμβάνει δυο
τουλάχιστον από τα παρακάτω αντικειμενικά ευρήματα:
1) αναπαραγωγή των συμπτωμάτων με πίεση κατά την
πορεία του κερκιδικού σωλήνα, 2) υπό αντίσταση επώδυνος υπτιασμός ή 3) επώδυνη υπό αντίσταση έκταση
του μέσου δακτύλου και όλα αυτά υφίενται με την έγχυση
τοπικού αναισθητικού στην περιοχή πίεσης του νεύρου,
παρατηρήθηκε βελτίωση στις 16 από τις 26 περιπτώσεις
με συντηρητική αγωγή. Εννέα από τους υπόλοιπους
ασθενείς υποβλήθηκαν σε αποσυμπίεση του κερκιδικού
σωλήνα και επτά (78%) ανέφεραν πλήρη ανακούφιση
από τον πόνο.
Η παγίδευση του ΟΜΝ είναι παρόμοια με το σύνδρομο του κερκιδικού σωλήνα αλλά συνδιάζεται με
αδυναμία των νευρούμενων από το ΟΜΝ μυών.
Οι ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες είναι συνήθως
διαγνωστικές.
Η θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική με τροποποίηση των κινήσεων του χεριού και λήψη μη-στερο-

Ο αισθητικός κλάδος του κερκιδικού νεύρου συνήθως παγιδεύεται μεταξύ του βραχιονοκερκιδικού
και του μακρού κερκιδικού εκτείνοντα του καρπού
μυός περίπου 6-8 εκ. πάνω από την στυλοειδή απόφυση της κερκίδας. Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν με ένα σφιχτό ρολόι, ή βραχιόλι.
Κλινικά, υπάρχει παραισθησία και αιμωδία στην κερκίδο-ραχιαία περιοχή του χεριού με θετική δοκιμασία Tinel. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αναπαραχθούν με
τον βίαιο πρηνισμό του πήχη για 30-60 δευτερόλεπτα.
Η αρχική θεραπεία είναι συντηρητική. Εάν δεν παρατηρείται βελτίωση σε έξι μήνες τότε αντιμετωπίζεται
χειρουργικά με αποσυμπίεση.

Σύνδρομα παγίδευσης του μέσου νεύρου
Δυο συγκεκριμένα σύνδρομα παγίδευσης του μέσου νεύρο είναι γνωστά, το σύνδρομο του πρηνιστή
και το σύνδρομο του προσθίου μεσόστεου. Τα κλινικά
χαρακτηριστικά των συνδρόμων αυτών είναι διαφορετικά αλλά οι αιτιολογικοί παράγοντες είναι παρόμοιοι.

Αιτιολογία
Ανατομικές δομές που προκαλούν πίεση του μέσου
νεύρου περιλαμβάνουν την υπερκονδύλιο απόφυση
(η οποία βρίσκεται σε 1% του πληθυσμού), το σύνδεσμο του Struthers, τις ινώδεις δομές μεταξύ της επιπολής και της εν τω βάθει κεφαλής του στρογγύλου
πρηνιστή και μυϊκών παραλλαγών π.χ. ύπαρξη του
μυός του Gantzer (πρόσθετη κεφαλή του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα). Περιφερικότερα, το νεύρο μπορεί να παγιδευτεί εντός του ινώδους τόξου του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων.

Κλινικά χαρακτηριστικά
Σύνδρομο του στρογγύλου πρηνιστή
Τα κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου αυτού
είναι συχνά αόριστα. Ο ασθενής αναφέρει μια διάχυτη
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Εικ. 3. Κλινικές δοκιμασίες για το σύνδρομο του στρογγύλου πρηνιστή. (Α) άλγος υπό αντίσταση κατά τον πρηνισμό (Β) άλγος υπό αντίσταση
κατά τον πρηνισμό του πήχη με τον αγκώνα σε έκταση και (Γ) άλγος υπό αντίσταση κατά την κάμψη της πρώτης φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του μέσου δακτύλου.

κεντρική ενόχληση ενώ γενική αδυναμία του άκρου
μπορεί να εμφανίζεται με αισθητικά ενοχλήματα στην
πορεία του παλαμιαίου δερματικού κλάδου του μέσου
νεύρου. Θετικές προκλητές δοκιμασίες [10] βοηθούν
στην διάγνωση (Εικόνα 3) όπως: 1) άλγος κατά την
κάμψη του αγκώνα με αντίσταση και υπτιασμό του πήχη,
2) άλγος υπό αντίσταση κατά τον πρηνισμό του πήχη
με τον αγκώνα σε έκταση, και 3) άλγος υπό αντίσταση
κατά την κάμψη της πρώτης φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του μέσου δακτύλου.

Σύνδρομο του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου
Το σύνδρομο αυτό συνήθως παρουσιάζεται με μια
αόριστη ενόχληση στην περιοχή των καμπτήρων μυών
του πήχη με ξαφνική αδυναμία ή και πλήρη πάρεση
των μυών που νευρώνονται από το πρόσθιο μεσόστεο
νεύρο. Το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο δεν περιέχει αισθητικές ίνες αλλά περιέχει ιδιοδεκτικές ίνες από τους
καμπτήρες μύες όπου και οφείλονται οι ενοχλήσεις
στην περιοχή του πήχη.
Κατά την εξέταση ζητείται από τον ασθενή να κάνει
το σήμα του ΟΚ (σήμα Kiloh-Nevin) όπου ο αντίχειρας
και ο δείκτης έρχονται σε επαφή άκρη με άκρη. Η κίνηση
αυτή απαιτεί άθικτους και ισχυρούς τον μακρό καμπτήρα
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του αντίχειρα και τον εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων που αφορά τον δείκτη. Στο σύνδρομο του μεσόστεου νεύρου υπάρχει έκταση της άπω φαλαγγοφαλαγγικής
άρθρωσης του δείκτη και της φαλαγγοφαλαγγικής του
αντίχειρα δημιουργώντας ένα τετράγωνο αντί για κύκλο.
Η ξαφνική αδυναμία του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα μαζί με το άλγος όλων των μυών της καμπτικής
επιφάνειας του αντιβραχίου μοιάζει πολύ με την εικόνα της ρήξης του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα
όπου και πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί το σύνδρομο Parsonage-Turner όπου υπάρχει αμφοτερόπλευρη πάρεση
του προσθίου μεσόστεου νεύρου η οποία οφείλεται
σε ιογενή βραχιόνιο νευρίτιδα. Σε αυτό το σύνδρομο
η απώλεια στην κίνηση συνοδεύεται από επίμονο και
έντονο άλγος στην περιοχή του ώμου.
Οι ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες δεν βοηθούν ιδιαιτέρα και η διάγνωση του συνδρόμου του πρηνιστού
τίθεται κλινικά. Στο σύνδρομο παγίδευσης του προσθίου μεσόστεου νεύρου πρέπει να γίνεται ΗΜΓ για
τον μακρό καμτήρα του αντίχειρα και του τετράγωνο
πρηνιστή για επιβεβαίωση της διάγνωσης. Εάν αποφασιστεί χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνονται
ακτινογραφίες στην περιοχή του αγκώνα για την ανεύρεση τυχόν υπερκονδύλιας απόφυσης.
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Θεραπεία
Αρχικά πρέπει να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με
ναρθηκοποίηση του άκρου σε θέση ανάπαυσης και
χορήγηση μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για 3-6 μήνες [11,12], ειδικά σε ατελείς βλάβες
ή παρουσία άλλων νευρολογικών συμπτωμάτων. Η
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
To «ΟΣΤΟΥΝ», επιστημονικό όργανο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης
Μεταβολισμού των Οστών, έχει σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση
των ιατρών πάνω στον τομέα της φυσιολογίας και παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικότερα των Μεταβολικών Νοσημάτων των
Οστών. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού το περιοδικό δημοσιεύει:
- Άρθρα του εκδότη.
- Ξένες δημοσιεύσεις. Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα κατόπιν συνεννοήσεως με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται με ευθύνη της συντακτικής επιτροπής.
- Ανασκοπήσεις. Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων στις
οποίες θα υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
- Κλινικές και εργαστηριακές μελέτες.
- Ερευνητικές εργασίες.
- Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (Case Reports).
- Σεμινάρια, στρογγύλες τράπεζες, συμπόσια.
- Επίκαιρα θέματα. Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα.
- Γράμματα προς τον Εκδότη.
Έκταση άρθρων: Οι ανασκοπήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 7.500
λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες). Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα
να δημοσιεύει άρθρα ανασκόπησης με μεγαλύτερη έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες, καθώς και οι κλινικές και εργαστηριακές μελέτες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.500 λέξεις. Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και
τα επίκαιρα θέματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις και τα γράμματα προς τον Εκδότη τις 400 λέξεις.
Σύνταξη των κειμένων: Τα άρθρα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί, στη μία μόνο όψη, με περιθώρια
τουλάχιστον 3.5 εκ. Σε ξεχωριστή σελίδα γράφονται ο τίτλος, η Ελληνική
περίληψη με τους όρους ευρετηρίου, η Αγγλική περίληψη, το κείμενο, οι
βιβλιογραφικές παραπομπές, οι πίνακες, οι εικόνες και οι λεζάντες των
εικόνων. Η αρίθμηση των σελίδων αρχίζει από τη σελίδα με τον τίτλο. Οι
αριθμοί αναγράφονται στο άνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας.
Σελίδα με τον τίτλο: Περιλαμβάνει: 1) τον τίτλο του άρθρου, 2) το
όνομα του (ων) συγγραφέα (ων), 3) το ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η
εργασία, 4) το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα, 5) ενδεχόμενες πηγές που ενίσχυσαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της
εργασίας.
Ελληνική περίληψη και όροι ευρετηρίου: Η περίληψη πρέπει να
είναι ουσιαστική και κατατοπιστική και να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις.
Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις (όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού.
Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης που χρησιμοποιεί το Index Medicus.
Αγγλική περίληψη (Summary): Στην Αγγλική περίληψη πρέπει να περιλαμβάνονται ο τίτλος και τα ονόματα των συγγραφέων. Η περίληψη πρέπει
να είναι εκτεταμένη και να αποτελεί πραγματική σύνοψη του κειμένου. Την
αγγλική περίληψη συνοδεύουν οι όροι ευρετηριασμού επίσης στα Αγγλικά.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Η βιβλιογραφία και οι βιβλιογραφικές
παραπομπές στο κείμενο θα τοποθετούνται με αριθμητική σειρά. Πρέπει
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να χρησιμοποιούνται μόνο απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές που
θα αναφέρονται στο κείμενο. Όταν σε ένα σημείο του κειμένου χρειάζονται
πολλές παραπομπές, τότε αναφέρονται με χρονολογική σειρά. Αναγράφονται κατά σειρά τα επώνυμα, τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων,
το έτος δημοσιεύσεως (σε παρένθεση), ο τίτλος της εργασίας, το όνομα
του περιοδικού, ο τόμος και η πρώτη σελίδα του άρθρου, με τις συντομεύσεις που αναφέρονται στο Index Medicus π.χ.
Handler NM (1985) Osteoarthritis as a public health problem.
Clin Rheum Dis 11:175
Προκειμένου για βιβλίο θα αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, η χρονολογία εκδόσεως, ο τίτλος, ο εκδοτικός οίκος και η πόλη που εκδόθηκε
το βιβλίο π.χ.
Rasmussen Η. Bordier PJ (1974). The Physiological and Cellular
Basis of Metabolic Bone Disease. Williams and Wilkins. Baltimore.
Καλούνται οι συγγραφείς να ερευνούν την Ελληνική βιβλιογραφία και
να αναφέρονται στους Έλληνες συγγραφείς.
Πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε χωριστή σελίδα ο
καθένας. Αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Πρέπει να συνοδεύονται από περιεκτική, σύντομη λεζάντα, ώστε
για την κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητη η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο.
Εικόνες (σχήματα, φωτογραφίες): Τα σχήματα (σχεδιαγράμματα)
πρέπει να γίνονται σε ριζόχαρτο με σινική μελάνη ή ραπιντογράφο. Το
ίδιο ισχύει και για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά. Οι φωτογραφίες
πρέπει να είναι ασπρόμαυρες, τυπωμένες σε γυαλιστερό χαρτί, στο πίσω
μέρος του οποίου να σημειώνεται με απλό μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός της εικόνας όπως μπαίνει στο κείμενο. Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτογραφίας. Εάν χρησιμοποιηθούν εικόνες
ασθενών θα πρέπει τα πρόσωπά τους να μην διακρίνονται, αλλιώς θα πρέπει να υποβληθεί στη Σύνταξη έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για
τη δημοσίευση των φωτογραφιών. Εάν μία φωτογραφία έχει δημοσιευθεί
αλλού πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άδεια του εκδότη που έχει το
copyright αναδημοσίευσης της φωτογραφίας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσής της. Οι λεζάντες των
σχημάτων και των φωτογραφιών δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα,
σε ξεχωριστή σελίδα και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.
Γλώσσα: Ως γλώσσα του περιοδικού θεωρείται η νεοελληνική και ως
σύστημα γραφής το μονοτονικό. Ξένοι όροι πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως
όταν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί σε χρήση. Αν ο Ελληνικός όρος θεωρηθεί αδόκιμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο ξενικός σε παρένθεση.
Τα άρθρα που υποβάλλονται θα θεωρούνται για δημοσίευση με την
προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Ό,τι
δημοσιεύεται στο «ΟΣΤΟΥΝ» δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να στέλνονται σε 3 πλήρη αντίγραφα, με συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση: «ΟΣΤΟΥΝ», Διευθυντή
Σύνταξης, Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι.
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