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Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Ένεκα της πανδημίας, οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλαξαν σημαντικά. Μετά από 
ολιγόμηνη πλήρη αναστολή όλων των επιστημονικών δραστηριοτήτων και ακολούθως ακύρωση πολλών 
συνεδρίων και σεμιναρίων που είχαν προγραμματισθεί για το έτος 2020, η εκπαίδευση έχει ξαναγίνει 
συνεχιζόμενη. Όλα τα συνέδρια στην παρούσα γίνονται διαδικτυακά, μερικά υβριδικά. Η τεχνολογία βοηθά 
σημαντικά και είναι βέβαιο ότι θα εξελιχθεί περαιτέρω. Οι δε αλλαγές αυτές κατά πάσα πιθανότητα θα 
εγκατασταθούν στα επιστημονικά δρώμενα μετά την εξάλειψη της πανδημίας στο μέλλον.

Σε αντίθεση με τις δια ζώσης επιστημονικές δραστηριότητες, η συγγραφή επιστημονικών άρθρων 
δεν επηρεάζεται από την πανδημία και αποτελεί μέσο επικοινωνίας ιδεών και γνώσεων, ανακοίνωσης 
αποτελεσμάτων έρευνας και αποτύπωσης στην ιστορία. Η έλλειψη χρόνου, κίνητρου ή αυτοπεποίθησης και η 
μη καθοδήγηση αποτελούν λόγους για τους οποίους κάποιος δεν ασχολείται με την επιστημονική συγγραφή. 
Το περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ δέχεται άρθρα σχετικά με το μεταβολισμό και τα νοσήματα των οστών. Τα επιστημονικά 
κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση αξιολογούνται από την εκδοτική επιτροπή του περιοδικού, η 
οποία έχει σκοπό να διορθώσει μείζονα λάθη και να επισημάνει, αν χρειαστεί, σημαντικές ελλείψεις για 
τη βελτίωση του άρθρου. Κάθε επιστημονικό ιατρικό άρθρο έχει κάποιο σκοπό και νόημα. Ο γράφων και 
η εκδοτική επιτροπή καθώς και εσείς που διαβάζεται το παρόν τεύχος υποστηρίζουμε την ενημέρωση 
δια του περιοδικού με την επιστημονική συγγραφή για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ορθοπαιδική, 
Ρευματολογία, Ενδοκρινολογία και άλλες ιατρικές ειδικότητες που ασχολούνται με το μεταβολισμό και τα 
νοσήματα των οστών. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζουμε την ιστορία του περιοδικού ΟΣΤΟΥΝ.

Στο προηγούμενο έτος δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ ενδιαφέροντα άρθρα και περιπτώσεις που 
άπτονται της θεματολογίας του περιοδικού και του αντικειμένου της ΕΕΜΜΟ. Όλοι γνωρίζουμε τον κόπο και 
το χρόνο που απαιτείται για τη συγγραφή και υποβολή για δημοσίευση μίας επιστημονικής εργασίας. Για το 
λόγο αυτό, από τη θέση μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συγγραφείς που υπέβαλαν τα επιστημονικά 
τους άρθρα για δημοσίευση στο περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ στο έτος αυτό. Συγκεκριμένα, ευχαριστώ τους 
ορθοπαιδικούς της Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, τους ορθοπαιδικούς 
της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την ορθοπαιδικό κυρία Ζήδρου 
της Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, το Στρατιωτικό ορθοπαιδικό κύριο Ναούμ, 
τον ορθοπαιδικό κύριο Σταθόπουλο, τον ορθοδοντικό κύριο Λαγουδάκη και τον ενδοκρινολόγο κύριο 
Τουρνή, καθώς και τους παροτρύνω να συνεχίσουν το καλό συγγραφικό τους έργο.

Με τιμή,

Ανδρέας Μαυρογένης

Γράμμα του Εκδότη
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Ο ρόλος της νιμεσουλίδης στην 
αντιμετώπιση του οξέος πόνου
Σ. ΣΙΟΎΤΗΣ, Α. ΜΠΈΚΟΣ, Φ. ΣΟΎΚΑΚΟΎ, J. ΓΈΩΡΓΟΎΛΗΣ, Δ. ΡΑΠΤΟΠΟΎΛΟΣ,  
Α.Φ. ΜΑΎΡΟΓΈΝΗΣ
Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα από μία διεθνή συνάντηση επιστημόνων που έλαβε χώρα στη Βιέννη το Νοέμβριο του 
2014, όπου συζητήθηκαν διεξοδικά τα χαρακτηριστικά της νιμεσουλίδης. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η μελέτη της παθοφυσιολογίας 
και της θεραπείας του οξέος πόνου, δίνοντας έμφαση στη νιμεσουλίδη, ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες, το οποίο χρησιμοποιείται 
στην αντιμετώπιση του οξέος πόνου και της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας. Αναλύοντας τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς του οξέ-
ος πόνου που οφείλεται σε φλεγμονή και την την κλινική εμπειρία των παρευρισκόμενων ιατρών συζητήθηκε η αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια χορήγησης της νιμεσουλίδης σε ασθενείς με διαφόρων αιτιών οξύ πόνο. Τα μέλη της διεπιστημονικής συνάντησης κατέληξαν 
στο συμπέρασμα πως η νιμεσουλίδη είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σε πολλές επώδυνες καταστάσεις 
που οφείλονται σε οξεία φλεγμονή, όπως η πρωτοπαθής δυσμηνόρροια. Επίσης, όσον αφορά στην ασφάλεια του φαρμάκου διαπιστώθη-
κε από επιδημιολογικά στοιχεία και από την κλινική εμπειρία πως η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε πολλές μορφές οξέος πόνου 
υπερτερεί κατά πολύ του μειωμένου ρίσκου για παρενέργειες. Συμφωνήθηκε από τους ειδικούς ότι η νιμεσουλίδη όταν χρησιμοποιείται 
κατάλληλα παραμένει μία ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για πολλές καταστάσεις που αφορούν στον οξύ πόνο λόγω της αναλγητι-
κής δράσης του και της επιστημονικά τεκμηριωμένης θετικής σχέσης πλεονεκτημάτων/ ρίσκου για επιπλοκές.

Λέξεις κλειδιά: Νιμεσουλίδη, Οξύς πόνος

The role of nimesulid in acute pain management
S. SIOUTIS, A. BEKOS, F. SOUCACOS, J. GEORGOULIS, D. RAPTOPOULOS,  
A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

Summary
This article summarizes the outcome from an international consensus meeting, which took place in Vienna in November 2014. The 
aim of the meeting was to provide the state of the art on the pathophysiology and treatment of acute pain with special emphasis on 
nimesulide, a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) indicated for the treatment of acute pain and primary dysmenorrhea. 
Besides the data on the mechanisms of acute pain and on the efficacy and safety of nimesulide in patients affected by different 
forms of acute pain, the clinical experience of attending experts was discussed based on selected case reports. The members of 
this consensus group recognized that nimesulide is a NSAID highly effective in the treatment of several painful situations with an 
acute inflammatory component including primary dysmenorrhea. Although safety concerns regarding nimesulide have emerged in 
recent years, both robust new epidemiological data and clinical experience confirm a positive benefit/risk profile of nimesulide in the 
treatment of several forms of acute pain. The members of this international consensus group concluded that nimesulide, when used 
appropriately, remains a particularly valuable and safe option for the treatment of several conditions characterized by the presence 
of acute inflammatory pain because of the rapid onset of the analgesic action, and the positive evidence-based benefit/risk profile.

Keywords: Nimesulide, Αcute pain

(Από το Kress HG, Baltov A, Basiński A, Berghea F, Castellsague J, Codreanu C, Copaciu E, Giamberardino MA, Hakl M, Hrazdira L, 
Kokavec M, Lejčko J, Nachtnebl L, Stančík R, Švec A, Tóth T, Vlaskovska MV, Woroń J. Acute pain: a multifaceted challenge - the role 
of nimesulide. Curr Med Res Opin 2016;32(1):23-36. doi: 10.1185/03007995.2015.1100986.)
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Έισαγωγή
Ο πόνος είναι ένα από τα κύρια αίτια που οδηγούν 

στην επίσκεψη στον ιατρό. Ενώ ο οξύς πόνος σημα-
τοδοτεί την ύπαρξη απειλής ή νόσου στον οργανισμό 
από ένα επιβλαβές ερέθισμα και αναμένεται να πε-
ριοριστεί κατά την περίοδο επούλωσης, ο χρόνιος 
πόνος επιμένει ακόμα και αν το αίτιο που τον προ-
κάλεσε έχει περιοριστεί. Ωστόσο ο οξύς πόνος που 
δε θεραπεύεται μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πόνο.

Τόσο για τον οξύ, όσο και για το χρόνιο πόνο το βα-
σικό θεραπευτικό μέσο είναι η φαρμακευτική αγωγή. 
Ειδικότερα, για τον οξύ πόνο χρησιμοποιούνται ευ-
ρέως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ως 
αναλγητικά. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη είναι 
μια οικογένεια φαρμάκων που παρουσιάζει ετερογέ-
νεια που έχουν παρόμοιες αντιφλεγμονώδεις, αναλ-
γητικές και αντιπυρετικές δράσεις με εξαίρεση τους 
εκλεκτικούς παράγοντες COX-2 που λειτουργούν ως 
αναστολείς των ιδιοτήτων των αιμοπεταλίων. Λόγω 
της αναχαίτισης των οπιοειδών αισθητήρων, οι εκλε-
κτικοί παράγοντες COX-2 έχουν πολλά πλεονεκτή-
ματα, όμως εμφανίζουν και αρκετές παρενέργειες, 
οι οποίες συνήθως εξαρτώνται από τη δοσολογία. 
Σε χαμηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν γαστρε-
ντερικές διαταραχές και διαταραχές στα αγγεία του 
εγκεφάλου και σε υψηλές δόσεις, καρδιακή, νεφρι-
κή και ηπατική ανεπάρκεια [1-3]. Η νιμεσουλίδη είναι 
ένας προνομιακός αναστολέας COX-2 με αναλγη-
τική, αντιφλεγμονώδη και αντιπυρετική δράση που 
έχει αποδειχθεί από πολλές κλινικές μελέτες και σε 
μεγάλο φάσμα ασθενειών που προκαλούν οξύ πόνο.

Η εμπειρία από 30 έτη χρησιμοποίησης της νιμεσου-
λίδης στην κλινική πράξη έχει δείξει πως συμβάλλει 
στον άμεσο έλεγχο του πόνου, χωρίς να προκαλεί ση-
μαντικές παρενέργειες, εκτός από σπάνιες περιπτώ-
σεις διαταραχών του γαστρεντερικού συστήματος. 
Παρ’ όλα αυτά έχουν καταγραφεί σπάνια περιστατικά 
ηπατικής ανεπάρκειας, οφειλόμενης σε χρήση νιμε-
σουλίδης και έτσι έγινε επίσημη αξιολόγηση του φαρ-
μάκου από τις αρμόδιες αρχές της Ερωπαϊκής Ένω-
σης τον Ιανουάριο του 2010. Το ίδιο όργανο, το 2012, 
αποφάσισε πως η θεραπευτική ικανότητα της νιμεσου-
λίδης στον οξύ πόνο και στην πρωτοπαθή δυσμηνόρ-
ροια υπερβαίνει κατά πολύ τους πιθανούς κινδύνους 
για παρενέργειες [4]. Η θεραπεία, όμως, δε θα πρέπει 
να ξεπερνά τις 15 ημέρες. Η ηπατική ανεπάρκεια είναι 
μία σπάνια επιπλοκή που συναντάται γενικά στην οικο-
γένεια των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμά-

κων και μάλιστα πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως η 
νιμεσουλίδη έχει παρόμοιες πιθανότητες να οδηγήσει 
σε ηπατική ανεπάρκεια με τις υπόλοιπες ουσίες της 
ευρύτερης οικογένειας φαρμάκων [5-7].

Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να 
προάγει, βάσει επιστημονικών μελετών, τη νιμεσου-
λίδη ως ένα αποτελεσματικό και ασφαλές φάρμακο 
για την αντιμετώπιση του οξέος πόνου. 

Οξύς πόνος
Το 17ο αιώνα ο Γάλλος φιλόσοφος Réné Descartes 

ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τον οξύ πόνο ως 
αποτέλεσμα της εγκεφαλικής λειτουργίας. Ωστόσο, 
ήταν μερικώς σωστός, αφού ο οξύς πόνος δεν απο-
τελεί μία απλή μετάδοση σήματος από και προς τον 
εγκέφαλο, αλλά ένα σύνθετο φαινόμενο. Η εμπειρία 
του οξέος πόνου που προκαλείται από ένα επώδυνο 
ερέθισμα ελέγχεται από ένα εξειδικευμένο αλγαι-
σθητικό σύστημα υψηλού ουδού του πόνου [8]. Αυτό 
το σύστημα εκτείνεται από τα περιφερικά νεύρα, στα 
βασικά γάγγλια και μέσω του νωτιαίου σωλήνα περνά 
στον εγκέφαλο, όπου μέσω του θαλάμου, φτάνει στο 
φλοιό του εγκεφάλου, όπου τελικά τα επώδυνα ερε-
θίσματα στην περιφέρεια αποκωδικοποιούνται ως 
πόνος. Ο οξύς πόνος είναι φυσιολογική αντίδραση 
στην ιστική καταστροφή και η μετάδοση του ερεθί-
σματος ακολουθεί πάντα το συγκεκριμένο αλγαισθη-
τικό μονοπάτι που περιγράφηκε παραπάνω (Εικόνα 
1). H τελική αντίληψη της έντασης του πόνου είναι το 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των προσαγωγών 
και απαγωγών νευρικών οδών στα διάφορα επίπεδα 
του νευρικού συστήματος.

Το θερμικό, μηχανικό και χημικό ερέθισμα ενερ-
γοποιεί τα περιφερικά άκρα των αισθητικών νευρώ-
νων τα οποία απαντούν μόνο σε έντονα ερεθίσμα-
τα.8 Από τη στιγμή που το επώδυνο ερέθισμα γίνεται 
αντιληπτό από τις απολήξεις των περιφερικών νεύ-
ρων αποστέλλεται άμεσο σήμα ηλεκτρικής διέγερ-
σης στο οπίσθιο κέρας του σπονδυλικού σωλήνα [9]. 
Κάθε τραυματισμός των ιστών οδηγεί σε σημαντικές 
αλλαγές στο χημικό περιβάλλον των νευροδιαβιβα-
στών [10]. Τα κατεστραμμένα κύτταρα απελευθερώ-
νουν ενδοκυττάριες ουσίες όπως ιόντα και ATP, ενώ 
ενεργοποιούνται και κύτταρα για την αντιμετώπιση 
της φλεγμονής, τα οποία μεταναστεύουν στην περιο-
χή και εκλύουν ουσίες όπως κυττοκίνες και αυξηντι-
κοί παράγοντες [9]. Έτσι παράγεται η λεγόμενη «αντι-
φλεγμονώδης σούπα», η οποία περιλαμβάνει πλειάδα 
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σηματοδοτικών μορίων, όπως νευροδιαβιβαστές και 
πεπτίδια, παράγωγα εικοσανοειδών (προσταγλανδί-
νες, θρομβοξάνες, λευκοτριένια) και λιπίδια από την 
περιοχή του τραύματος. Αυτό το μίγμα ουσιών αλλά-
ζει τη μεταγωγική ικανότητα των περιφερικών αισθη-
τήρων του πόνου και μειώνει τον ουδό αντίδρασης 
στον πόνο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται περιφερική 
ευαισθητοποίηση και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε 
περιπτώσεις καταστροφής και πόνου των αρθρώσε-
ων [11]. Οι προ-αντιφλεγμονώδεις μεσολαβητές όχι 
μόνο ενισχύουν την ιστική καταστροφή, αλλά προ-
καλούν επίσης θυλακίτιδα και ενδοοστική φλεγμονή 
οδηγώντας σε οξεία αρθρίτιδα [12,13].

Η κεντρική ευαισθητοποίηση πυροδοτείται από 
την απελευθέρωση μεσολαβητών από τα τελικά ση-
μεία των αλγαισθητικών νευρικών οδών, η οποία 
οδηγεί σε μεταβολές στην πυκνότητα των συναπτι-
κών υποδοχέων, στον ουδό αντίδρασης στον πόνο 
και στην κίνηση, αλλά και σε δραματική αύξηση της 
μετάδοσης σημάτων από τις αλγαισθητικές οδούς 
που εν τέλει αποκωδικοποιείται ως πόνος [8]. Υπάρ-
χει, επίσης, αύξηση της δραστηριότητας των νευ-
ρώνων του οπίσθιου κέρατος από ερεθίσματα που 
υπό φυσιολογικές συνθήκες βρίσκονται κάτω από 
το όριο αντίδρασης στον πόνο και υπεραντίδραση 
σε ερεθίσματα πάνω από το όριο αντίδρασης στον 
πόνο. Η κεντρική ευαισθητοποίηση αφορά είτε την 
αντίδραση σε ερεθίσματα που βρίσκονται κάτω από 

τον ουδό αντίδρασης στον πόνο (αλλοδυνία), είτε την 
υπεραντίδραση σε πραγματικά επώδυνα ερεθίσματα 
(υπεραλγησία), είτε στη διάδοση του πόνου σε ση-
μεία που δεν υπάρχει τραυματισμός (δευτεροπαθής 
υπεραλγησία) [14]. 

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
και οξύς πόνος

Η ευαισθητοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στον 
οξύ πόνο, αλλά και στην ανάπτυξη χρόνιου πόνου 
[15]. Είναι επιθυμητό να διακοπεί η αλυσίδα των 
αντιδράσεων όσο νωρίτερα με φαρμακευτική αγωγή 
που περιορίζει την τόσο την περιφερική, όσο και την 
κεντρική ευαισθητοποίηση. Τα μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη δύνανται να τροποποιήσουν τις αλγαι-
σθητικές οδούς τόσο στο περιφερικό, όσο και στο κε-
ντρικό νευρικό σύστημα. Η πιο σημαντική ικανότητα 
των φαρμάκων αυτών είναι η μείωση της παραγωγής 
των προσταγλανδινών στο σημείο του τραυματισμού 
ή της φλεγμονής από την αναστολή των κυκλοοξυ-
γενασών (COX-1 και COX-2). Τα μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη συνήθως επαναφέρουν το μειωμένο 
ουδό για την αντίδραση στον πόνο, οφειλόμενο σε 
φλεγμονή σε φυσιολογικά επίπεδα λόγω της αλληλε-
πίδρασης τους με την COX-2 [15]. Ορισμένα μη στε-
ροειδή αντιφλεγμονώδη, όπως η ασπιρίνη, απενερ-
γοποιούν μόνιμα τις κυκλοοξυγενάσες, ενώ άλλα, 
όπως η ιβουπροφένη, έχουν παροδική δράση [16].

Εικ. 1. Ο φαύλος κύκλος του οξέος πόνου.
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Εικ. 2. Αποτελεσματικότητα έναντι της υπεραλγησίας της νιμεσουλίδης συγκριτικά με τη δικλοφενάκη, σελεκοξίμπη και ροφεκοξίμπη σε 
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Εκατοστιαία μείωση του ουδού του πόνου (Bianchi and Broggini, 2002).

Εικ. 3. Οι σχετικοί κίνδυνοι για επιπλοκές από το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα μετά από χρήση των πιο διαδεδομένων μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (Από: Castellsague et al, 2012).
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Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη είναι μία ετε-
ρογενής ομάδα όσον αφορά στην αλληλεπίδραση 
με την κυκλοοξυγενάση COX-2. Επίσης έχουν δια-
φορές στη χημική σύσταση, η οποία καθορίζει την 
αναλγητική τους δράση σε περιφερική ή κεντρική και 
επηρεάζεται από το εύρος δράσης του φαρμάκου 
(συστηματική δράση, τοπική ή περιφερική δράση, 
δράση στην ιππουρίδα, στη σπονδυλική στήλη, εντός 
του εγκεφάλου) και από το ποσοστό απορρόφησης 
από το γαστρεντερικό και κατά πόσο αυτό μεταφέ-
ρεται στους μαλακούς ιστούς, στο εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό, στη συστηματική κυκλοφορία και στο αν δια-
περνά τον αιματεγκεφαλικό φραγμό [16,17].

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη δε διαφέρουν 
μόνο στα φαρμακοκινητικά τους χαρακτηριστικά και 
στις φαρμακευτικές τους ιδιότητες, αλλά και στην 
κλινική τους αποτελεσματικότητα. Διαφορές στην 
κλινική αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα ίσως 
έχουν να κάνουν με διαφορετική εκλεκτικότητα των 
διαφορετικών φαρμάκων με τις κυκλοοξυγενάσες 
COX-1 και COX-2 [18]. Μία σημαντική κλινική διαφο-
ρά έχει να κάνει με την ταχύτητα δράσης του φαρμά-
κου και με τη χρονική διάρκεια που ανακουφίζει τον 
ασθενή. Σε σχέση με τα υπόλοιπα μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη, η νιμεσουλίδη έχει ταχύτερο χρόνο 
δράσης (15 λεπτά μετά από του στόματος πρόσληψη 
του φαρμάκου) [19-21] και είναι σημαντικό να τονι-
στεί πως η ταχεία δράση του φαρμάκου συμβαίνει 
και σε ασθενείς με χρόνια υπεραλγησία.

Πόνος και συννοσηρότητες
Πολλές ταυτόχρονες ιατρικές καταστάσεις συνύ-

παρξης οξέος και χρόνιου πόνου σε ασθενείς είναι 
ολοένα και συχνότερες λόγω της γήρανσης του γε-
νικού πληθυσμού [22]. Η πολλαπλή νοσηρότητα απα-
ντάται σε ποσοστά 55% ως 98% στους ηλικιωμένους 
[23]. Στις περισσότερες περιπτώσεις συννοσηρότη-
τας ο ασθενείς νοσεί από τουλάχιστον μία νόσο που 
του προκαλεί πόνο. Για παράδειγμα, οι ασθενείς με 
μυοπεριτονιακό σύνδρομο αντιμετωπίζουν κεφαλαλ-
γία, ινομυαλγία και ενδοκοιλιακό πόνο [24,25]. Οι δι-
αταραχές που προκαλούν κεφαλαλγία επηρεάζουν 
περίπου το μισό ενήλικο πληθυσμό παγκοσμίως και 
συνυπάρχουν με δυσμηνόρροια, σύνδρομο ευερέθι-
στου εντέρου, ινομυαλγία και ενδομητρίωση με επι-
δημιολογικά δεδομένα να αποδεικνύουν πως οι συν-
νοσηρότητες αυτές μετέτρεψαν τον πόνο από οξύ σε 
χρόνιο [26-28]. Αυτές οι επίπονες καταστάσεις ίσως 

επηρεάζουν η μία την άλλη μέσω κοινών σημείων 
πυροδότησης του πόνου (trigger points), όπως μετα-
ξύ κεφαλαλγίας και ινομυαλγίας ή κοινής νεύρωσης 
(κοιλιακό άλγος).

Σε περιπτώσεις συννοσηρότητας, όπου ο πόνος 
δεν αποτελεί κυρίαρχο σύμπτωμα, είναι δυνατό να 
υπάρξει επικάλυψη συμπτωμάτων και επιπλοκές στη 
διάγνωση και στη θεραπεία [22]. Η καρδιακή ανεπάρ-
κεια και οι αρρυθμίες περιορίζουν τις επιλογές στη 
φαρμακευτική αγωγή του νευροπαθητικού πόνου 
και συνυπάρχουσα καρδαγγειακή νόσος δεν επιτρέ-
πει χορήγηση χημικών ενώσεων που επηρεάζουν τα 
αγγεία σε περιπτώσεις ημικρανίας. Η παχυσαρκία εί-
ναι παράγοντας κινδύνου για κεφαλαλγία, οστεοαρ-
θρίτιδα και οσφυαλγία. Η συννοσηρότητα δεν επη-
ρεάζει μόνο την αντίληψη του πόνο, αλλά πιθανώς 
επηρεάζει και τη θεραπεία και την επιλογή των αναλ-
γητικών φαρμάκων. Τέλος, συναισθηματικές διατα-
ραχές, όπως άγχος και κατάθλιψη, ακολουθούνται 
από διάφορες μορφές πόνου και για αυτό απαιτείται 
μεγάλη προσοχή στη διάγνωση και στη θεραπεία που 
θα ακολουθηθεί [29].

Η νιμεσουλίδη στην αντιμετώπιση του 
οξέος πόνου

Η νιμεσουλίδη είναι ένας ισχυρός αναστολέας 
της COX-2 με μεγάλο εύρος επιπρόσθετων βιολο-
γικών δράσεων που βοηθούν να εξηγήσουν την 
αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δραστηριότητά της. 
Η νιμεσουλίδη έχει υψηλό ποσοστό απορρόφησης 
από το γαστρεντερικό σωλήνα μετά από την από 
του στόματος χορήγηση και διανέμεται στα εξωκυτ-
τάρια υγρά σε εύρος 0,18-0,391/kg. Η μέγιστη συ-
γκέντρωση στο πλάσμα συναντάται 2-3 ώρες μετά 
από τη χορήγηση και η ουσία έχει χρόνο ημίσειας 
ζωής 4 ώρες.44 Έρευνες σε ασθενείς με οστεοαρ-
θρίτιδα έδειξαν πως παρόμοια ταχύτητα εμφανίζεται 
στη διανομή του φαρμάκου στον αρθρικό θύλακο, 
αποδεικνύοντας πως η νιμεσουλίδη μπορεί να έχει 
αντιφλεγμονώδη δράση και ενδοαρθρικά [45]. Η νι-
μεσουλίδη έχει υψηλό ρυθμό μεταβολισμού και οι 
μεταβολίτες της απεκκρίνονται στα ούρα (70%) και 
στα κόπρανα (30%) [46]. Σε ασθενείς με νεφρική 
βλάβη τα στοιχεία φαρμακοκινητικής της νιμεσουλί-
δης δεν αλλάζουν.

Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 200 
έρευνες σχετικές με την αποτελεσματικότητα της 
νιμεσουλίδης σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών 



Ο ρόλος της νιμεσουλίδης στην αντιμετώπιση του οξέος πόνου

Οστούν   103

τύπου φλεγμονώδους πόνου. Σε αυτές τις μελέτες 
έχει αποδειχθεί ανακούφιση στον πόνο μετά από τη 
χρήση της νιμεσουλίδης, σίγουρα μεγαλύτερη από 
τη χρήση placebo δισκίων και τουλάχιστον ισοδύνα-
μη με τη χρήση άλλων μη στεροειδών αντιφλεγμο-
νωδών [17,47]. Η νιμεσουλίδη ενδείκνυται σε περι-
πτώσεις που ο οξύς πόνος οφείλεται σε περιπτώσεις 
όπου η φλεγμονή είναι το κυρίαρχο συστατικό, όπως 
η υπεραλγησία. Η δράση έναντι της υπεραλγησίας 
ουσιών όπως η νιμεσουλίδη, η δικλοφενάκη, η σελε-
κοξίμπη και η ροφεκοξίμπη διερευνήθηκαν σε ασθε-
νείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που έπασχαν από 
οξύ πόνο τύπου υπεραλγησίας στο έδαφος της χρο-
νίας νόσου [21]. Μετά από μία μεμονωμένη από του 
στόματος χορήγηση, όλα τα παραπάνω μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη μείωσαν την ένταση της υπεραλγη-
σίας, ενώ σε σχέση με τις υπόλοιπες ουσίες, η νιμε-
σουλίδη ήταν αυτή με την ταχύτερη δράση (βελτίω-
ση συμπτωμάτων 15 λεπτά μετά από τη χορήγηση) 
(Εικόνα 2). Τόσο ταχύς έλεγχος του πόνου μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με εξειδικευμένες ταχείας απο-
δέσμευσης μορφές των υπόλοιπων μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών [48,49].

Η αποτελεσματικότητα της νιμεσουλίδης (100 mg, 
2 φορές την ημέρα) στην ανακούφιση του μετεγχει-
ρητικού πόνου έπειτα από ορθοπαιδική επέμβαση 
συγκρίθηκε με τη δράση της ναπροξένης (500 mg, 
2 φορές την ημέρα) σε μία πολυκεντρική, διπλή, 
τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη με τρεις υποομάδες 
ασθενών [50]. Μετά από αρθροσκοπική μηνισκεκτο-
μή, 94 ασθενείς με τουλάχιστον μέτριο πόνο χωρί-
στηκαν σε ομάδες που έλαβαν νιμεσουλίδη, ναπρο-
ξένη και placebo δισκία αντίστοιχα για τρεις ημέρες. 
Μεταξύ των παραπάνω ασθενών, αυτοί που έλαβαν 
νιμεσουλίδη ήταν αυτοί που εμφάνισαν τα καλύτερα 
αποτελέσματα στον έλεγχο του μετεγχειρητικού πό-
νου τόσο άμεσα μετεγχειρητικά, όσο και ως το τέλος 
της θεραπείας. Μία ώρα μετά από την επέμβαση το 
70% των ασθενών που έλαβαν νιμεσουλίδη ανέφε-
ραν 50% μείωση του πόνου, ενώ αντίστοιχα μείωση 
του πόνο κατά το ήμισυ ανέφεραν το 50% των ασθε-
νών που έλαβαν ναπροξένη και το 40% των ασθενώ 
που έλαβαν placebo δισκία. Συνολικά, η νιμεσουλίδη 
κρίθηκε αποτελεσματικότερη τόσο στον άμεσο με-
τεγχειρητικό πόνο, όσο και στη συνολική θεραπεία. 
Αν και το άλας νατρίου που περιέχει η ναπροξένη 
θα ήταν αναμενόμενο να επιταχύνει σημαντικά τη 
δράση της, εντούτοις, τα αποτελέσματα της έρευ-
νας έδειξαν πως η νιμεσουλίδη είναι ένα γρήγορο 

αποτελεσματικό εύκολα χορηγούμενο φάρμακο με 
σημαντική αναλγητική δράση σε ασθενείς μετά από 
ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Ο πόνος στην άρθρωση 
είναι το κύριο σύμπτωμα των ασθενών με οστεοαρ-
θρίτιδα. Η αναλγητική ικανότητα της νιμεσουλίδης 
(100 mg) συγκρίθηκε με παρόμοιες δόσεις σελεκο-
ξίμπης (200 mg) και ροφεκοξίμπης (25 mg) σε μία 
προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή, τυφλή μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε σε 30 ασθενείς με οστεοαρθρίτι-
δα γονάτος [51]. Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
της μελέτης έδειξαν πως μία μεμονωμένη δόση νιμε-
σουλίδης δρα αποτελεσματικότερα από συνδυασμέ-
νη χορήγηση σελεκοξίμπης-ροφεκοξίμπης.

Μία άλλη έρευνα σε συμπτωματικούς ασθενείς 
με οστεοαρθρίτιδα γόνατος σύγκρινε τη δράση της 
νιμεσουλίδης και της σελεκοξίμπης ως βασικό θερα-
πευτικό μέσο [41]. Το πρώτο μέτρο σύγκρισης ήταν ο 
πόνος κατά τη βάδιση με η βοήθεια μία κλίμακας αξι-
ολόγησης. Σε ασθενείς που έγινε ενδοαρθρική χο-
ρήγηση του φαρμάκου, αυτοί που έλαβαν νιμεσου-
λίδη είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, 
η χρήση της νιμεσουλίδης οδήγησε σε μείωση των 
παραγώγων του συμπληρώματος και της ιντερλευκί-
νης 6 (IL-6). Αντίθετα, η κελεκοξίμπη μέιωσε αποκλει-
στικά τα επίπεδα της ιντερλευκίνης 6 (IL-6) κατά τη 
14η ημέρα. Η αποτελεσματικότητα της νιμεσουλίδης 
στον έλεγχο του οξέος πόνου είναι αντίστοιχη με την 
ταχεία δράση της.

Η νιμεσουλίδη έχει επίσης αποδειχθεί πως είναι 
αποτελεσματική κατά της οσφυαλγίας. Σε μία προο-
πτική μελέτη 104 ασθενών με οσφυοϊσχιαλγία όπου 
δύο ομάδες ασθενών έλαβαν αντίστοιχα δεκαήμερη 
αγωγή με νιμεσουλίδη (100 mg, 2 φορές την ημέρα) 
και ιβουπροφένη (600 mg, 3 φορές την ημέρα) πα-
ρουσιάστηκε βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους του 
πόνου κατά την τρίτη ημέρα μετά από την αρχική χο-
ρήγηση. Όσον αφορά στους καθημερινούς στόχους, 
η αποτελεσματικότητα των δύο φαρμάκων κρίθηκε 
παρόμοια, όμως στο σύνολο των δέκα ημερών η νι-
μεσουλίδη κυριάρχησε ξεκάθαρα. Επιπλέον, η ιβου-
προφένη παρουσίασε περισσότερες παρενέργειες 
από το γαστρεντερικό σύστημα. Μία ακόμα μελέτη 
έδειξε πως η νιμεσουλίδη είναι το ίδιο αποτελεσμα-
τική με τη δικλοφενάκη στο βραχυπρόθεσμο έλεγχο 
του πόνου στον ώμο (οξεία θυλακίτιδα και τενοντί-
τιδα του δικεφάλου μυός) [53]. Τόσο οι ερευνητές, 
όσο και οι ίδιοι οι ασθενείς έμειναν ικανοποιημένοι 
από τη δράση των παραπάνω φαρμάκων σε ποσοστά 
96% για τη νιμεσουλίδη και 72-78% για τη δικλοφε-
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νάκη, διαφορά που ήταν στατιστικά σημαντική. Σε 
μικρότερες μελέτες, διερευνήθηκε η αποτελεσματι-
κότητα της νιμεσουλίδης στο οξύ επεισόδιο ουρικής 
αρθρίτιδας και φάνηκε να υπάρχει ταχεία ανταπόκρι-
ση στον πόνο [54-57].

Οι οδοντιατρικές επεμβάσεις θεωρούνται καλό 
πεδίο αξιολόγησης των μη στεροειδών αντιφλεγμο-
νωδών φαρμάκων. Σε επεμβάσεις εξαγωγής φρο-
νιμίτη παράγονται προσταγλανδίνη Ε2, βραδυκινί-
νη και άλλοι μεσολαβητές της φλεγμονής οι οποίοι 
δρουν τοπικά. Η παραγωγή προσταγλανδίνης ελατ-
τώνεται και παρατηρείται μείωση του πόνου μετά 
από χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών.58 
Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχουν αναδείξει 
την αποτελεσματικότητα της νιμεσουλίδης μετά από 
οδοντιατρικές επεμβάσεις. Σε μία από τις αρχικές 
μελέτες συγκρίθηκε η νιμεσουλίδη με placebo δι-
σκία και το 64% των ασθενών που έλαβαν νιμεσου-
λίδη ανέφεραν άριστα αποτελέσματα στον έλεγχο 
του πόνου σε σχέση με το 25% των ασθενών που 
έλαβαν placebo δισκία [59]. Η νιμεσουλίδη έχει ση-
μαντικά μεγάλη διαφορά στην αποτελεσματικότητα 
από τη χορήγηση placebo δισκίων. Σε μία αντίστοιχη 
μελέτη, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξαγωγή 
φρονιμίτη χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και έλαβαν 
μετεγχειρητικά νιμεσουλίδη, σερρατιοπεπτιδάση και 
καμία αγωγή για 6 ημέρες. Το 95% των ασθενών 
που έλαβαν νιμεσουλίδη ανέφεραν άριστο αποτέ-
λεσμα, το 65% των ασθενών που έλαβαν σερρατι-
οπεπτιδάση επίσης, ενώ μόλις το 25% των ασθενών 
που δεν έλαβαν αγωγή έμειναν ικανοποιημένοι. Η 
νιμεσουλίδη είχε την πιο ταχεία δράση και μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα [60]. Τέλος, σε μία ακόμη 
εργασία για μετεγχειρητικά αποτελέσματα οδοντι-
ατρικών επεμβάσεων φάνηκε πως η νιμεσουλίδη 
είναι αποτελεσματική θεραπεία, αλλά δεν φάνηκε 
σημαντικά στατιστική διαφορά στη δοσολογία, αφού 
τόσο η δόση των 100 mg, όσο και αυτή των 200 mg 
είχαν παρόμοια αποτελέσματα στις χρησιμοποιούμε-
νες κλίμακες για την αξιολόγηση της έντασης και της 
ανακούφισης του πόνου [61]. 

Σε με μία μεγάλη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική 
μελέτη μελετήθηκε η επίδραση της νιμεσουλίδης 
(100 mg και 200 mg) και μεφεναμικού οξέος (500 
mg) σε ασθενείς μετά από οδοντιατρική επέμβαση 
[62]. Επιτράπηκε η συμπληρωματική χρήση παρακε-
ταμόλης στον έλεγχο του πόνου και τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν πως στη νιμεσουλίδη ανταποκρίθηκε το 
75% των ασθενών, στο μεφαιναμικό οξύ το 43.4% 

και στα placebo δισκία το 16%. Η αξιολόγηση της νι-
μεσουλίδης στις πρώτες 6 ώρες έδειξε σημαντική δι-
αφορά από το μεφαιναμικό οξύ, χωρίς όμως να παί-
ζει ρόλο η δοσολογία. Ακόμα, ενδεικτικό είναι πως 
μόνο το 27% των ασθενών που έλαβαν νιμεσουλίδη 
χρειάστηκαν συμπληρωματικά παρακεταμόλη, ενώ 
το 57% αυτών που έλαβαν μεφαιναμικό οξύ και το 
70% αυτών που έλαβαν placebo δισκία τη χρησιμο-
ποίησαν. Οι παραπάνω μελέτες αποδεικνύουν ότι η 
νιμεσουλίδη είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στον 
έλεγχο του πόνου μετά από οδοντιατρικές επεμβά-
σεις και μάλιστα με χρόνο δράσης 30 λεπτά μετά 
από την από του στόματος χορήγηση. Σε μία ακόμα 
μεγάλη έρευνα, 616 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
οδοντιατρική επέμβαση ρωτήθηκαν ποιο μη στερο-
ειδές αντιφλεγμονώδες επέλεξαν μετεγχειρητικά και 
τα αποτελέσματα έδειξαν πως το πιο συχνά χρησι-
μοποιούμενο ήταν η νιμεσουλίδη και ακολούθησαν 
η δικλοφενάκη, η κετοπροφένη και η ιβουπροφένη. 
Μάλιστα, το 73% που έλαβαν νιμεσουλίδη ανέφεραν 
πλήρη ανακούφιση από τον πόνο κατά την πρώτη 
μετεγχειρητική ημέρα, ενώ για τα υπόλοιπα μη στε-
ροειδή αντιφλεγμονώδη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 
55%. Το 70% των ασθενών που έλαβαν νιμεσουλίδη 
ανέφεραν πως η δράση της ξεκίνησε μόλις 15 λε-
πτά μετά από τη χορήγηση [63]. Όλες οι παραπάνω 
μελέτες πιστοποιούν πως η νιμεσουλίδη είναι πολύ 
αποτελεσματική στον πόνο μετά από οδοντιατρικές 
επεμβάσεις.

Οι προσταγλανδίνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας. Οι 
συγκεκριμένοι μεσολαβητές της διαδικασίες της 
φλεγμονής διεγείρουν τη μυϊκή συστολή, προκαλούν 
ισχαιμία και περιφερική ευαισθητοποίηση. Ο πόνος 
προκαλείται μέσω αυτών των τριών μηχανισμών. 
Ακόμα, η είσοδος των προσταγλανδινών στη συστη-
ματική κυκλοφορία ευθύνεται για τα συστηματικά 
συμπτώμαα της δυσμηνόρροιας (ναυτία, κόπωση, 
πυρετός, κεφαλαλγία). Τα περισσότερα συμπτώματα 
εξηγούνται από τη δράση των προσταγλανδινών της 
μήτρας (PGF2α). Έτσι εξηγείται η αναποτελεσματι-
κότητα των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών στην 
επίπονη αυτή κατάσταση. Πολλές μελέτες έχουν 
δείξει πως η νιμεσουλίδη είναι αποτελεσματικότερη 
τόσο από τη χρήση placebo δισκίων, όσο και από 
άλλα μη στεροειδή αντιφλεγονώδη, όπως η δικλο-
φενάκη, η ναπροξένη και το μεφαιναμικό οξύ [17]. 
Συγκεκριμένα, τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν 
πως η νιμεσουλίδη οδηγεί στη μείωση της πίεσης 
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εντός της μήτρας και στη μείωση παραγωγής των 
PGF2α, στοιχεία βασικά για τον πόνο κατά την έμμη-
νο ρύση [64]. Αντίστοιχα, με τον αρθρικό πόνο, έτσι 
και στη δυσμηνόρροια, η νιμεσουλίδη δρα ταχύτερα 
σε σχέση με τον πλέον διαδεδομένο μη στεροειδές 
αντιφλεγμονώδες, τη δικλοφενάκη [65]. Περίπου το 
60% των κεφαλαλγιών στις γυναίκες σχετίζονται με 
τον έμμηνο κύκλο. Για να είμαστε πιο ακριβείς, 25% 
όλων των ημικρανιών συμβαίνουν αποκλειστικά κατά 
τη διάρκεια της έμμηνου ρύσης, ενώ και το υπόλοιπο 
75% σχετίζεται με τον έμμηνο κύκλο [67]. Η νιμεσου-
λίδη έχει καλά αποτελέσματα στην ανακούφιση των 
συμπτωμάτων της κεφαλαλγίας, είτε σχετίζεται με 
ημικρανία, είτε όχι [17].

Σε μία ελεγχόμενη, διπλή, τυφλή κλινική δοκιμή 
όπου συμμετείχαν 30 γυναίκες με γνωστή ημικρα-
νία δόθηκε αγωγή με νιμεσουλίδη ή placebo δισκία 
[68]. Ξεκινώντας από την έναρξη των συμπτωμάτων, 
η αγωγή συνεχίστηκε για δέκα ημέρες και ακολου-
θήθηκε με την ίδια διαδικασία στους δύο επόμενους 
έμμηνους κύκλους των γυναικών που έλαβαν μέρος 
στη μελέτη. Η συνολική αποτελεσματικότητα αξιολο-
γήθηκε με ωριαία αυτοαξιολόγηση κάθε ημέρα. Οι 
συμμετέχουσες που έλαβαν νιμεσουλίδη ανέφεραν 
στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,0001) σε σχέση 
με όσες έλαβαν δισκία placebo.

Σε μία πρόσφατη αναδρομική αξιολόγηση ιατρι-
κών δεδομένων 741 ασθενών (137 άνδρες και 604 
γυναίκες) που έπασχαν από ημικρανία και επισκέ-
φτηκαν τουλάχιστον μία φορά το Ιταλικό Ινστιτούτο 
Μελέτης της Κεφαλαλγίας (Italian Center for the 
Study of Headache), το 55% είχαν λάβει ως αγωγή 
νιμεσουλίδη και σε συχνότητα ακολουθούσαν η κε-
τοπροφένη (18%), η ιβουπροφένη (17%) και η παρα-
κεταμόλη (11%) [69]. Από τους ασθενείς που έλαβαν 
νιμεσουλίδη το 72% ανέφεραν πλήρη ανακούφιση 
από τον πόνο και το υπόλοιπο 28% ανέφεραν τμη-
ματική ανακούφιση. Τα πρώιμα αποτελέσματα μίας 
μεγαλύτερου εύρους μελέτης δείχνουν σημαντική 
αποτελεσματικότητα της νιμεσουλίδης στη θεραπεία 
της ημικρανίας και πως από τα αρχεία προκύπτει 
πως οι ίδιοι οι ασθενείς επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό 
τη νιμεσουλίδη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες της νιμεσουλίδης
Στην κλινική πράξη, το φάσμα των πιθανών παρε-

νεργειών είναι σημαντικός παράγοντας για την επι-
λογή ή μη ενός φαρμάκου. Γενικά, η χρήση των μη 

στεροειδών αντιφλεγμονωδών, μαζί και της νιμεσου-
λίδης, προτείνεται για το ελάχιστο δυνατό διάστημα 
που μπορούν να ανακουφιστούν τα συμπτώματα της 
φλεγμονής, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των 
ασθενών και ειδικότερα των ηλικιωμένων, η οποίοι 
απειλούνται από οργανική ανεπάρκεια.

Γαστρεντερικό σύστημα

Η εμφάνιση συμπτωμάτων από το γαστρεντερικό 
σωλήνα είναι ένας σημαντικός λόγος ανησυχίας για τη 
χρήση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμά-
κων. Για να ποσοτικοποιήσουμε το κίνδυνο επιπλοκών 
στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα (αναγωγές, πεπτι-
κό έλκος, αιμορραγία) διενεργήθηκε μία συστηματική 
μελέτη και μεταανάλυση των ήδη δημοσιευμένων μελε-
τών [6]. Ο μεγαλύτερος σχετικός κίνδυνος (relative risk) 
βρέθηκε στην πιροξικάμη, κετορολάκη και αζαπροπα-
νόνη (Εικόνα 3). Η χρήση υψηλών δόσεων καθημερινά 
σχετίζεται με σημαντική αύξηση του σχετικού κινδύνου 
για επιπλοκές από το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα 
σε σχέση με χαμηλές ή μέτριες δόσεις μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Σε μία πρόσφατη ανα-
δρομική μελέτη κοορτής, ο κίνδυνος για επιπλοκές από 
το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα σε ασθενείς υπό 
θεραπεία με νιμεσουλίδη υπολογίστηκε και συγκρίθη-
κε με τα υπόλοιπα δημοφιλή μη στεροειδή αντιφλεγμο-
νώδη φάρμακα [5]. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχεία από το 2001 ως το 2008 από τη Βόρεια Ιταλία 
και συμπεριλήφθηκαν 588.827 ασθενείς υπό θεραπεία 
με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα με 3031 
περιπτώσεις επιπλοκών από το ανώτερο γαστρεντερικό 
σύστημα. Ανάμεσα σε αυτούς, ο κίνδυνος επίπτωσης 
(incidence risk) ανά 1000 ανθρωποέτη μειώθηκε από 
4.45 περιπτώσεις το 2001 σε 2.21 περιπτώσεις το 2008. 
Η μείωση αυτή συσχετίστηκε με την είσοδο στην κλινική 
πράξη των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (Εικόνα 4). 
Ο σχετικός κίνδυνος χαμηλής ή μέτριας δόσης νιμε-
σουλίδης είναι 1.53% ενώ για τα υπόλοιπα μη στεροει-
δή αντιφλεγμονώδη φάρμακα είναι 2.83% (Πίνακας 1). 
Όπως είναι λογικό, αυτή η μελέτη έδειξε πως οι ασθε-
νείς ηλικίας πάνω από 65 έτη έχουν πολύ μεγαλύτερο 
κίνδυνο για παρουσίαση επιπλοκών από το ανώτερο 
γαστρεντερικό σύστημα από τη χρήση μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών.

Ήπαρ

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα έχουν 
συσχετισθεί με ηπατική νόσο και δυσμενείς ηπατικές 
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αντιδράσεις [72-76]. Μερικά μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη φάρμακα (βρομφενάκη, ιβουφενάκη, βε-
νοξαπροφένη και τελευταία λουμιρακοξίμπη) έχουν 
αποσυρθεί λόγω ηπατοτοξικότητας. Βέβαια, η ουσία 
που προκαλεί συχνότερα ηπατοτοξικότητα παγκοσμί-
ως είναι η παρακεταμόλη, η μέτρια αποτελεσματικό-
τητα της οποίας στην αντιμετώπιση του πόνου ωθεί 
τους ασθενείς να λαμβάνουν μεγαλύτερες δόσεις 
από ότι θα έπρεπε.

Μία αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη αξιολό-

γησε σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό των ασθε-
νών που ανέπτυξαν ηπατική νόσο σχετιζόμενη με 
λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και κατέ-
ληξαν σε μεταμόσχευση ήπατος [7]. Αυτή η μελέτη 
αξιολόγησε όλες τις περιπτώσεις ασθενών που οδη-
γήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος και ενώ προηγου-
μένως είχαν λάβει μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ή 
παρακεταμόλη για πάνω από 30 ημέρες και είχαν 
αναπτύξει συμπτώματα από το ήπαρ. Σε αυτή την 
έρευνα συμμετείχαν ασθενείς από τη Γαλλία, την 

Εικ. 4. Χρονική τάση της επίπτωσης επιπλοκών από το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα (συνολικά, με χρήση μη στεροειδούς αντιφλεγμο-
νώδους και χωρίς χρήση) (Από: Castellsague et al, 2012).

Πίν. 1. Ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών από το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα σε ασθενείς που έλαβαν μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη.
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Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την 
Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε μία περίοδο 
3 ετών (2005-2007). Τα περιστατικά πιστοποιήθηκαν 
από ηπατολόγους σε κάθε χώρα και η χορήγηση μη 
στεροειδών σντιφλεγμονωδών καταγράφηκε από τα 
αρχεία πωλήσεων. Η ανάλυση των δεδομένων έδει-
ξε πως η μεταμόσχευση ήπατος είναι μία εξαιρετικά 
σπάνια επιπλοκή από τη χρήση μη στεροειδών αντι-
φλεγμονωδών, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των διαφορετικών φαρμάκων (Εικόνα 
5). Η νιμεσουλίδη συγκεκριμένα έδειξε να έχει ελά-
χιστα αυξημένο ποσοστό σε σχέση μετα υπόλοιπα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη, ενώ η παρακεταμόλη 
παρουσίασε διπλάσιο ποσοστό για περιστατικά που 
οδηγήθηκαν σε ηπατική ανεπάρκεια. Τα αποτελέ-
σματα επιβεβαιώνονται από άλλες επιδημιολογικές 
μελέτες, πιστοποιώντας μικρό κίνδυνο για σοβαρή 
ηπατική νόσο σε ασθενείς που έλαβαν νιμεσουλίδη 
ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη [77].

Καρδιαγγειακό σύστημα

Όλα τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
έχουν κάποιο σχετικό κίνδυνο για επιπλοκές στο 
καρδιαγγειακό σύστημα και σε ασθενείς με αρτηρια-

κή υπέρταση, υπερχολεστερολαιμία και καρδιαγγει-
ακές παθήσεις οι ουσίες αυτές θα πρέπει να δίδο-
νται με προσοχή και ειδικά στους ηλικιωμένους [78]. 
Ο κίνδυνος και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου 
θα πρέπει να ζυγίζονται και να προτείνεται η μικρό-
τερη δυνατή δόση για το ελάχιστο δυνατό διάστημα. 
Πολλές μελέτες έχουν δείξει πως η νιμεσουλίδη έχει 
μειωμένο συνολικό κίνδυνο για εκδήλωση καρδιαγ-
γειακών συμβαμάτων, όπως έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου και οξεία καρδιακή ανεπάρκεια [79,80].

Συμπερασματικά, όταν η νιμεσουλίδη χρησιμοποι-
είται σε λογικά πλαίσια δεν υπάρχει παραπάνω κίνδυ-
νος για επιπλοκές από το γαστρεντερικό σύστημα σε 
σχέση με τα υπόλοιπα μη στεροειδή αντιφλεγμονώ-
δη. Όσον αφορά στην ηπατοτοξικότητα, πρόσφατες 
μελέτες έχουν δείξει πως η νιμεσουλίδη, όπως και τα 
υπόλοιπα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη έχουν μει-
ωμένο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης ηπατικής νόσου. 
Καρδαγγειακές επιπλοκές και επιπλοκές από τους 
νεφρούς σπάνια απαντώνται ως επιπλοκές σε ασθε-
νείς που χρησιμοποιούν νιμεσουλίδη. Βασισμένη 
στην παγκόσμια βιβλιογραφία και σε ασφαλή δεδο-
μένα, η Ένωση για τα Ιατρικά Προϊόντα για Ανθρώ-
πινη Χρήση (Committee for Medicinical Products for 

Εικ. 5. Τιμές εκδήλωσης ηπατικής νόσου σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή με παρακεταμόλη 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (Από Gulmez et al. 2013).
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Human Use – CHMP) εξέδωσε οδηγία, σύμφωνα 
με την οποία τα οφέλη της νιμεσουλίδης υπερκαλύ-
πτουν τον κίνδυνο για πιθανές παρενέργειες. Από 
αυτή την άποψη είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως 
οι υπεύθυνες αρχές για τη χρήση της νιμεσουλίδης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσαν την άδεια κυκλο-
φορίας τον Απρίλιο του 2014. Η χρήση της, όμως, 
πρέπει να γίνεται αυστηρά για την αντιμετώπιση του 
οξέος πόνου και της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας 
και με μέγιστη διάρκεια θεραπείας τις 15 ημέρες. 
Χάρη στην κατάλληλη χρήση της νιμεσουλίδης στην 
κλινική πράξη, δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικά 
στοιχεία για τις παρενέργειες είτε σε ιατρικά δεδομέ-
να, είτε σε ανασκοπήσεις και σε επιστημονικές μελέ-
τες. Συνεπεία των παραπάνω, δόθηκε τριετής άδεια 
χρήσης και όχι εξάμηνης ισχύος όπως συνέβαινε 
τα προηγούμενα χρόνια. Η αποτελεσματικότητα της 
νιμεσουλίδης στην κλινική πράξη και οι πολλαπλές 
μελέτες που έχει συμπεριληφθεί την καθιστούν ως 
ένα ασφαλές και κατάλληλο φάρμακο και για αυτό το 
λόγο η χρησιμοποίησή της εγκρίθηκε για 3 συνεχό-
μενα έτη, αντί 6 μηνών που συμβαίνει συνήθως [81].

Συμπεράσματα
Οι ασθενείς απαιτούν γρήγορο, αποτελεσματικό 

και ασφαλή έλεγχο του πόνου. Η νιμεσουλίδη απο-
τελεί έναν εκλεκτικό αναστολέα COX-2 με μοναδικό 
και πολύπλευρο τρόπο δράσης. Η αποτελεσματικό-
τητά της στην αντιμετώπιση του οξέος πόνου από τη 
φλεγμονή και στην πρωτοπαθή δυσμηνόρροια έχει 
αποδειχθεί από πολλές κλινικές μελέτες και ανασκο-
πήσεις τα τελευταία 30 έτη [82]. Η νιμεσουλίδη προ-
σφέρει ανακούφιση από τον πόνο στα 15-30 λεπτά 
μετά από τη χρησιμοποίησή της. Η εγκεκριμένη χρή-
ση της νιμεσουλίδης σχετίζεται με υψηλή απορρό-
φηση του φαρμάκου και η ασφάλεια του φαρμάκου 
βρίσκεται εντός του εύρους των υπόλοιπων συχνά 
χρησιμοποιούμενων μη στεροειδών αντιφλεγμονω-
δών, με σπάνιες επιπλοκές στο γαστρεντερικό και 
καρδιαγγειακό σύστημα, το ήπαρ, τους νεφρούς και 
τα υπόλοιπα συστήματα. Βασιζόμενοι στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα, θεωρείται ότι η νιμεσου-
λίδη είναι κατάλληλη για τη θεραπεία πολλών μορ-
φών οξέος φλεγμονώδους πόνου, όπως ο πόνος στο 

Πίν. 2. Σύνοψη των βασικών μελετών και αναφορών περιπτώσεων που συζητήθηκαν στη διεθνή συνάντηση για τη νιμεσουλίδη (Νοέμβριος 
2014, Βιέννη). 
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μυοσκελετικό σύστημα, η οσφυαλγία, ο μετεγχειρη-
τικός και μετατραυματικός πόνος, η κεφαλαλγία, συ-
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ξε σκιά μαλακών μορίων χωρίς οστεόλυση (Εικόνα 
1). Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ανομοιογενή βλά-
βη κάτωθεν της δεξιάς ωμοπλάτης, επί του οπίσθιου 
θωρακικού τοιχώματος, καθώς και παρόμοια βλά-
βη με ίδιους απεικονιστικούς χαρακτήρες, στην ίδια 
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Ποια η διάγνωση και θεραπεία; 
Άνδρας 62 ετών με επώδυνη μάζα στη δεξιά ωμοπλάτη
Φ. ΣΟΥΚΆΚΟΥ, Φ. ΖΏΡΆ, Ά.Φ. ΜΆΥΡΟΓΈΝΗΣ
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

What is the diagnosis and treatment? 
A 62-year-old man with a right scapula painful mass
F. SOUCACOS, F. ZORA, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

Άνδρας 62 ετών προσήλθε με ψηλαφητή μάζα και 
πόνο στο δεξί ώμο από 2 ετών, χωρίς κάκωση. Ο πό-
νος επιδεινώνεται με τις κινήσεις του άνω άκρου στον 
ώμο και υφίεται με την ανάπαυση. Η ψηλαφητή μάζα 
έχει σταθερές διαστάσεις. Η απλή ακτινογραφία έδει-

Εικ. 1. Κατ’ εφαπτομένη απλή ακτινογραφία στο δεξί οπίσθιο ημι-
θωράκιο δείχνει διόγκωση των μαλακών μορίων χωρίς οστεολυ-
τικές αλλοιώσεις.

Εικ. 2. Μαγνητική τομογραφία θώρακος (Τ1 ακολουθία) δείχνει 
όγκο μαλακών μορίων, με σχετική ετερογένεια και όρια εν των 
βάθει της ωμοπλάτης και των μυών, επί του οπίσθιου θωρακικού 
τοιχώματος. Ο όγκος έχει ενδιάμεση ένταση μαγνητικού σήμα-
τος παρόμοια των παρακείμενων σκελετικών μυών, με διάχυτες 
γραμμοειδείς περιοχές με ένταση μαγνητικού σήματος παρόμοια 
του λιπώδους ιστού. Όγκος με παρόμοιους χαρακτήρες αλλά μι-
κρότερες διαστάσεις απεικονίζεται στην ίδια αντίστοιχη θέση στο 
αριστερό οπίσθιο ημιθωράκιο. Η απεικονιστική εικόνα (αμφοτερό-
πλευρη εντόπιση και χαρακτήρες των όγκων) σε συνδυασμό με 
την κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστικά του ελαστοϊνώματος.
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αντίστοιχη θέση στο αριστερό οπίσθιο ημιθωράκιο 
(Εικόνα 2). Ο αδρός εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυ-
σιολογικός. Η λανθάνουσα κλινική εικόνα και τα απει-
κονιστικά χαρακτηριστικά στη μαγνητική τομογραφία 
των αλλοιώσεων μαλακών μορίων ήταν συμβατά με 
ελαστοΐνωμα. Συνεστήθη απλή παρακολούθηση με 
μαγνητική τομογραφία. Τέσσερα έτη μετά την αρχική 
διάγνωση, ο ασθενής έχει παρόμοια, παροδικά, ήπια 
ενοχλήματα τα οποία επιτείνονται με υπέρμετρη δρα-
στηριότητα των άνω άκρων στους ώμους και υφίονται 
πλήρως με την ανάπαυση. Η εικόνα στη μαγνητική το-
μογραφία παραμένει απαράλλακτη.

Συζήτηση
Το ελαστοΐνωμα περιγράφηκε για πρώτη φορά το 

1961 απο τους Jarvi και Saxen [1]. Είναι ένας σχετι-
κά σπάνιος, καλοήθης, βραδείας ανάπτυξης όγκος 
μαλακών μορίων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
υπερπλασία ινοβλαστών και συνάθροιση ανώμαλων 
ελαστικών ινών. Συνήθως εκδηλώνεται σε άτομα ηλι-
κίας άνω των 50 ετών, με συχνότερη εντόπιση στις 
γυναίκες. Χαρακτηριστικά, προέρχεται από το συν-
δετικό ιστό μεταξύ της ωμοπλάτης και του θωρακι-
κού τοιχώματος, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε 
άλλες ανατομικές περιοχές [2]. Η αιτιοπαθογένεια 
παραμένει άγνωστη. Στην κλινική εξέταση, οι ασθε-
νείς με ελαστοΐνωμα είναι συνήθως ασυμπτωματικοί 
και ανακαλύπτεται τυχαία με τη ψηλάφηση μάζας 
στην υποπλάτια περιοχή. Εάν υπάρχουν συμπτώμα-
τα, αυτά είναι ήπια, και αφορούν κυρίως σε πόνο ή/
και σε χαρακτηριστικό ήχο τριβής ή κριγμού στις κι-
νήσεις της ωμοπλάτης.

Οι ακτινογραφίες είναι συνήθως φυσιολογικές, 
αλλά περιστασιακά μπορεί να παρατηρηθεί μάζα μα-

λακών μορίων χωρίς ασβεστοποίηση στην υποπλάτια 
περιοχή. Αρκετοί συγγραφείς έχουν αναφέρει ότι η 
απεικόνιση με υπερηχογράφημα είναι χρήσιμο δια-
γνωστικό μέσο για το ελαστοΐνωμα [3-5]. Η μαγνητική 
τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής. Ο όγκος απει-
κονίζεται με σχετικά σαφή όρια και μπορεί να είναι 
ανομοιογενής. Χαρακτηριστικό είναι το διαφοροποι-
ημένο μοτίβο ινώδους και λιπώδους ιστού, καθώς και 
η εντόπιση του όγκου [6]. Στις Τ1 και Τ2 ακολουθίες, 
ο ινώδης ιστός εμφανίζει χαμηλής-έντασης μαγνητι-
κό σήμα, ενώ οι εστίες του λιπώδους ιστού παρου-
σιάζουν υψηλής-έντασης σήμα στις Τ1-ακολουθίες. 
Στις STIR-ακολουθίες, ο λιπώδης ιστός εμφανίζει 
χαμηλής-έντασης μαγνητικό σήμα με ελάχιστα υψη-
λότερης έντασης μαγνητικό σήμα του ινώδους ιστού. 
Επιπλέον, η μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό 
παρουσιάζει περιοχές με και χωρίς ενίσχυση.

Κάποιοι συγγραφείς έχουν αναφέρει ότι το ελα-
στοΐνωμα μπορεί να διαγνωστεί με ασφάλεια μόνο 
με απεικονιστικό έλεγχο (ιδανικά με μαγνητική το-
μογραφία) εφόσον πληρούνται τα τυπικά κλινικά  και 
απεικονιστικά ευρήματα [6-8]. Η βιοψία δεν αποτελεί 
μία συνήθη πρακτική, αντιθέτως θεωρείται απαραίτη-
τη μόνο όταν η μάζα αναπτύσσεται ταχέως σύντομα 
(εντός μηνών) και παρατηρηθούν άτυπα ευρήματα 
στη μαγνητική τομογραφία. Γενικότερα, προτείνεται 
συντηρητική θεραπεία με απλή παρακολούθηση. Η 
ένδειξη για χειρουργική αφαίρεση εξαρτάται από τη 
βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων και την επιθυ-
μία του ασθενούς. Η απλή (παρυφαία) εκτομή είναι 
αρκετή, ωστόσο, έχουν αναφερθεί συχνά μετεγχει-
ρητικές επιπλοκές όπως ύγρωμα, αιμάτωμα, διάσπα-
ση του τραύματος και τοπική υποτροπή του όγκου 
[7,9,10]. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κακοή-
θης εξαλλαγή ελαστοϊνώματος [11].
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Ξένες δημοσιεύσεις: Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα 
κατόπιν συνεννόησης με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται ή 
δημοσιεύονται στη γλώσσα του συγγραφέα με ευθύνη της συντακτι-
κής επιτροπής.

Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων 
σε συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για σύντομα άρθρα (4-5 σελίδες) 
που παρουσιάζουν τις τελευταίες απόψεις σε συγκεκριμένο θέμα.

Ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις: Κατόπιν πρόσκλησης ανατίθεται 
σε μέλος της ΕΕΜΜΟ να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σημαντικών 
ερευνών τα οποία έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί σε άλλα επιστημονι-
κά περιοδικά ή έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια.

Περιλήψεις, ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, προγράμματα συ-
νεδρίων, σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζιών και συμποσίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 

ΕΕΜΜΟ (eemmo@otenet.gr) και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 
ΟΣΤΟΥΝ (ostoun@eemmo.gr), ως συνημμένα αρχεία (κείμενο, πί-
νακες, εικόνες).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η γραμματοσειρά του άρθρου πρέπει να είναι Times New Roman, 

το μέγεθος της γραμματοσειράς δώδεκα (12) και το διάστιχο 1,5. 
Η αρίθμηση των σελίδων ξεκινά από την πρώτη σελίδα. Ο αριθμός 
της σελίδας θα πρέπει να αναγράφεται στο άνω δεξί μέρος της κάθε 
σελίδας.

Πρώτη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει:
1)  τον τίτλο του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

σύντομος (όχι περισσότερες από 20 λέξεις) και κατατοπιστικός.
2) το όνομα και επίθετο του κάθε συγγραφέα.
3)  το όνομα των κλινικών, εργαστηρίων, τμημάτων στα οποία πραγ-

ματοποιήθηκε η εργασία.
4)  το όνομα, τη διεύθυνση (φυσική και ηλεκτρονική) και το τηλέφωνο 

επικοινωνίας του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλλη-
λογραφία σχετικά με την εργασία.
Δεύτερη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη και τις 

λέξεις ευρετηριασμού (λέξεις κλειδιά) στα Ελληνικά. Η περίληψη 
πρέπει να είναι ουσιαστική και κατατοπιστική και να μην υπερβαίνει 
τις 250 λέξεις. Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις (όροι 
ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραίτητες για τη σύνταξη των 
ευρετηρίων του περιοδικού. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν 
στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης του Index Medicus.

Τρίτη σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει την περίληψη και τις λέξεις 
ευρετηριασμού (λέξεις κλειδιά) στα Αγγλικά, σε ακριβή, επιστημονική 
μετάφραση της Ελληνικής περίληψης και των όρων ευρετηριασμού.

Οι ακόλουθες σελίδες: Περιλαμβάνουν το κείμενο της εργασίας.
Τελευταία σελίδα: Πρέπει να περιλαμβάνει τη Βιβλιογραφία 

(λίστα βιβλιογραφικών αναφορών) και ακολούθως τις λεζάντες των 
εικόνων και πινάκων του άρθρου.

To περιοδικό «ΟΣΤΟΥΝ», επιστημονικό όργανο της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (EEMMO) έχει σκοπό 
την ενημέρωση και επιμόρφωση των ιατρών όλων των ειδικοτήτων 
στον τομέα της φυσιολογίας και παθολογίας του μυοσκελετικού συ-
στήματος και ειδικότερα των μεταβολικών νοσημάτων των οστών. Για 
το σκοπό αυτό, το περιοδικό δημοσιεύει:

Άρθρα του Εκδότη: Γράφονται από το Διευθυντή Σύνταξης του 
περιοδικού ή από άλλο πρόσωπο μετά από σχετική ανάθεση από το 
Διευθυντή Σύνταξης, ή τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΜΜΟ. Δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις δύο σελίδες.

Γράμματα προς τον Εκδότη: Σε αυτά περιλαμβάνονται κρίσεις 
για δημοσιευμένα άρθρα (στο περιοδικό ΟΣΤΟΥΝ ή ακόμα και σε 
άλλα επιστημονικά περιοδικά), παρατηρήσεις για ανεπιθύμητες 
ενέργειες φαρμάκων, κρίσεις για το περιοδικό, κτλ. Η έκτασή τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1000 λέξεις. Ο αριθμός των βιβλιογρα-
φικών παραπομπών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8.

Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων 
με έμφαση στις σύγχρονες απόψεις. Γράφονται κατά προτίμηση 
από έναν/μια έως τέσσερις συγγραφείς, ειδικά όταν το θέμα απαι-
τεί συγγραφείς διαφόρων ειδικοτήτων. Η έκταση του άρθρου πρέπει 
να είναι 15-20 σελίδες και να περιλαμβάνουν τη σύγχρονη σχετική 
βιβλιογραφία.

Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν κλινικό, εργαστηριακό ή κλινι-
κοεργαστηριακό ενδιαφέρον. Το κείμενο περιλαμβάνει βραχεία ει-
σαγωγή, όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, περιγραφή του 
υλικού και της μεθοδολογίας, ανάλυση των αποτελεσμάτων και συ-
ζήτηση στην οποία περιλαμβάνονται και τα τελικά συμπεράσματα. Η 
περίληψη πρέπει να είναι αυτοτελής και να περιέχει το σκοπό της 
εργασίας, τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, τα κύρια 
ευρήματα και τα σημαντικότερα συμπεράσματα. Η έκταση του άρθρου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14 σελίδες.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σε αυτές παρουσιάζονται ενδια-
φέρουσες, διδακτικές ή σπάνιες περιπτώσεις με κλινικές εκδηλώ-
σεις που περιγράφονται για πρώτη φορά, περιπτώσεις με ιδιαίτερη 
επιστημονική αξία, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιή-
θηκαν νέες διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι, ή διατυπώνονται 
νέες απόψεις για την παθογένειά τους. Πρέπει να έχουν έκταση έως 
5 σελίδες και να περιλαμβάνουν σύντομη εισαγωγή, περιγραφή της 
περίπτωσης με αντίστοιχη εικονογραφία ή πίνακες, συζήτηση και πε-
ριορισμένη βιβλιογραφία (10-15 βιβλιογραφικές αναφορές) ανάλο-
γα με τη σημασία και μοναδικότητα του θέματος.

Κουΐζ: Σε αυτά παρουσιάζεται μία ενδιαφέρουσα περίπτωση (μία 
απεικονιστική εξέταση, μία εργαστηριακή μέτρηση, ή άλλη διαγνω-
στική εξέταση) με σύντομο ιστορικό του ασθενούς και ζητείται η δια-
γνωστική σκέψη του αναγνώστη. Η απάντηση στο διαγνωστικό πρό-
βλημα δίνεται στο τέλος του τεύχους μαζί με σύντομη ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας με κατάλληλες βιβλιογραφικές αναφορές. Έχουν 
βραχεία έκταση και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι
Τηλ./FAX: 210-6128606

E-mail: eemmo@otenet.gr
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ΠΙΝΑΚΕΣ
Δακτυλογραφούνται όπως το άρθρο (γραμματοσειρά και διάστιχο) 

σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. Αναφέρονται στο κείμενο και αριθ-
μούνται διαδοχικά με αραβικούς αριθμούς σε παρενθέσεις. Πρέπει 
να συνοδεύονται από περιεκτική, σύντομη λεζάντα.

ΕΙΚΟΝΕΣ (σχήματα, φωτογραφίες)
Οι εικόνες μπορεί να είναι ασπρόμαυρες ή έγχρωμες και πρέ-

πει να είναι υψηλής ανάλυσης (>150 dpi) ώστε να είναι δυνατή η 
ικανοποιητική απόδοσή τους σε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση κλι-
νικών φωτογραφιών με αποκάλυψη μερική ή πλήρη του ασθενούς 
αντενδείκνυται για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν εί-
ναι απαραίτητο, μπορεί να δημοσιευθεί κλινική φωτογραφία μόνο με 
υποβολή στο περιοδικό έγγραφης συγκατάθεσης του ασθενούς για 
το σκοπό αυτό. Εάν μία εικόνα έχει προηγουμένως δημοσιευθεί θα 
πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη άδεια του εκδότη για επαναδη-
μοσίευση της εικόνας. Στην περίπτωση αυτή, στη λεζάντα της εικόνας 
θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης αυτής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
(copyright)

Τα άρθρα που υποβάλλονται στο ΟΣΤΟΥΝ θα αξιολογούνται για 
δημοσίευση από Επιτροπή Αξιολόγησης και θα δημοσιεύονται εφό-
σον ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και εφόσον τα αποτελέσματα 
ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν έχουν υποβληθεί 
για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Οποιαδήποτε εργασία δημοσι-
ευθεί στο ΟΣΤΟΥΝ δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς τη γραπτή 
έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να παρατίθενται στο κεί-

μενο κατά σειρά αναφοράς, με αραβικούς αριθμούς, σε αγκύλες ([]), 
πριν τα σημεία στίξης. Για παράδειγμα, «……..διαβητικής κετοξέωσης 
[1].» ή «………η σύγχρονη θεραπεία του γιγαντοκυτταρικού όγκου των 
οστών περιλαμβάνει την απόξεση [1], το denosumab [2], και ……….
[3].». Η αναφορά σε περιλήψεις συνεδρίων (abstracts), «αδημοσίευ-
τες παρατηρήσεις» (unpublished data), και «προσωπικής επικοινωνί-
ας» (personal communication) θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς δεν 
μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους. Η παράθεση των βιβλιογραφι-
κών αναφορών στη λίστα στο τέλος του κειμένου θα πρέπει να είναι 
όπως ακριβώς αυτές αποδίδονται στο PubMed.

Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο:
Rupp T, Butscheidt S, Vettorazzi E, Oheim R, Barvencik F, Amling 

M, Rolvien T. High FGF23 levels are associated with impaired 
trabecular bone microarchitecture in patients with osteoporosis. 
Osteoporos Int. 2019 May 1. [Epub ahead of print]

Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε άρθρο:
Wong RMY, Wong H, Zhang N, Chow SKH, Chau WW, Wang 

J, Chim YN, Leung KS, Cheung WH. The relationship between 
sarcopenia and fragility fracture-a systematic review. Osteoporos 
Int. 2019 Mar;30(3):541-553.

Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε βιβλίο:
Mihalko MJ. Amputations of the hip and pelvis. In: Canale TS, 

Beaty JH (Eds). Campbell?s operative orthopaedics. 12th ed. 
Philadelphia: Mosby; 2013;651-658.
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