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Εισαγωγή
Οι οδηγίες διάγνωσης και θεραπείας της οστεο-

πόρωσης στην Ελλάδα συντάχθηκαν και εκδόθηκαν 
από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού 
των Οστών (ΕΕΜΜΟ) το 2018 [1] και εγκρίθηκαν από 
το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). 
Κατόπιν, ο θεραπευτικός τους αλγόριθμος αντικατέ-
στησε τον προηγούμενο στο ηλεκτρονικό σύστημα 
συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και έκτοτε οποιαδήπο-
τε θεραπευτική πράξη αναφορικά με τη διαχείριση 
της οστεοπόρωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις συγκεκριμένες οδηγίες. 

Η ανανέωση (update) των συγκεκριμένων οδη-
γιών στο σύντομο διάστημα των δύο ετών κατέστη 
αναγκαία, λόγω της επικειμένης κυκλοφορίας νέων 
φαρμάκων για την οστεοπόρωση, αλλά και των νέων 
οδηγιών διαχείρισης των υπαρχουσών θεραπειών 
σύμφωνα με την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Την 
ανανέωση επιμελήθηκε ομάδα ειδικών της ΕΕΜΜΟ 
και κατόπιν εγκρίθηκαν εκ νέου από το ΚΕΣΥ, αντι-
καθιστώντας τις προηγούμενες οδηγίες του 2018. 

Συνολικά, το νέο κείμενο των οδηγιών του 2020 
διαφέρει ελάχιστα από αυτό του 2018 και δεν επι-
φέρει καμία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διερεύ-
νησης, παρακολούθησης αλλά και θεραπείας της 
οστεοπόρωσης στην Ελλάδα.

Ά.  Πότε πρέπει να υποβάλλονται οι 
ασθενείς σε μέτρηση οστικής 
πυκνότητας (άνδρες και γυναίκες)

Ηλικία <50 ετών:
-  Κατάγματα χαμηλής βίας 
-  Υπογοναδισμός
-  Πρώιμη εμμηνόπαυση (<45 ετών)

-  Σύνδρομα δυσαπορρόφησης
-  Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
-  Φαρμακευτική αγωγή σχετιζόμενη με απώλεια οστι-

κής μάζας ή/και κίνδυνο κατάγματος (π.χ. στεροει-
δή, αναστολείς αρωματάσης, κ.λπ.)

-  Έτερα παθολογικά νοσήματα σχετιζόμενα με απώ-
λεια οστικής μάζας ή/και κίνδυνο κατάγματος (π.χ. 
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Σύνδρομο Cushing, Σακ-
χαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ή 2, σοβαρή ΧΑΠ, HIV 
λοίμωξη, κ.ά.).

Ηλικία 50-64 ετών
-  Κάταγμα χαμηλής βίας μετά την ηλικία των 40 ετών
-  Κάταγμα ισχίου γονέα
-  Σπονδυλικό κάταγμα ή/και οστεοπενική απεικόνιση 

οστών σε ακτινογραφίες
-  Χαμηλό βάρος (BMI <20 kg/m2) ή/και απώλεια βά-

ρους >10% από το βάρος του ασθενή στην ηλικία 
των 25 ετών

-  Κατανάλωση οινοπνεύματος (≥25-30 γρ. ημερησί-
ως) ή/και κάπνισμα 

-  Έτεροι παράγοντες και νόσοι (όπως στην ηλικιακή 
ομάδα <50 ετών)

Ηλικία ≥65 ετών:
Όλοι οι άνδρες και γυναίκες

Β.  Άξιολόγηση μέτρησης οστικής 
πυκνότητας - Ορισμοί

Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, και άνδρες ≥50 ετών:
-  Φυσιολογική οστική πυκνότητα: Τ-score ± 1.0
-  Οστεοπενία: Τ-score μεταξύ -1,0 και -2,5.
-  Οστεοπόρωση: Τ-score ± -2,5 
-  Εγκατεστημένη Οστεοπόρωση: Τ-score ± -2,5 και 

ένα ή περισσότερα οστεοπορωτικά κατάγματα.

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

Keywords: Osteoporosis, Treatment, Guidelines, Greece, FRAX
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Προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες  
<50 ετών:

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης δεν τίθεται μόνο 
από τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας σε αυτές τις 
ηλικιακές ομάδες, αλλά απαιτείται και έτερη ένδειξη 
ελαττωμένης οστικής αντοχής (π.χ. κάταγμα χαμη-
λής βίας, νόσος σχετιζόμενη με αυξημένο κίνδυνο 
κατάγματος). Προτιμητέα η χρήση των Z-scores και 
όχι των T-scores, ενώ οι δόκιμοι όροι για τις ηλικίες 
αυτές είναι:
-  Οστική πυκνότητα κατώτερη της αναμενόμενης ηλι-

κιακής διακύμανσης: Ζ-score ≤ -2,0
-  Οστική πυκνότητα εντός της αναμενόμενης ηλικια-

κής διακύμανσης: Ζ-score > -2,0.

Το T-score των μετρήσεων αυτών κρατείται για σύ-
γκριση με μελλοντικά T-scores των ασθενών αυτών, 
ιδίως αν αυτοί υποβάλλονται σε αγωγή, η οποία θα 
διαρκέσει πέραν της ηλικίας των 50 ετών.

Γ.  Συνιστώμενος εργαστηριακός έλεγχος 
προ θεραπείας
Το ιστορικό του ασθενή και η κλινική εξέταση είναι 

απαραίτητες και αναντικατάστατες διαδικασίες στην 
αξιολόγηση του ασθενούς και στον αποκλεισμό δευ-
τεροπαθών αιτίων οστεοπόρωσης.

Ο ελάχιστος απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος 
προ της έναρξης θεραπευτικής αγωγής είναι:
-  Ασβέστιο ορού (διορθωμένο ως προς την αλβουμί-

νη ορού)
-  Φωσφόρος ορού
-  Γενική αίματος
-  ΤΚΕ
-  Κρεατινίνη ορού
-  Αλκαλική φωσφατάση ορού (ALP)
-  Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
-  25 (OH) βιταμίνη D ορού
-  Ασβέστιο ούρων 24-ώρου 

Αναλόγως του ιστορικού, της φυσικής εξέτασης 
και των αποτελεσμάτων του αρχικού εργαστηρια-
κού ελέγχου είναι δυνατόν να απαιτηθεί περαιτέρω 
έλεγχος στα πλαίσια αναζήτησης δευτεροπαθών 
αιτίων οστεοπόρωσης, όπως: παραθορμόνη ορού 
(PTH), τεστοστερόνη ορού [άνδρες], ανοσοηλεκτρο-
φόρηση ορού-ούρων, κορτιζόλη ούρων 24ώρου, 
τρυπτάση ορού, Anti-Tissue Transglutaminase (tTG) 
αντισώματα, τρανσαμινάσες, κ.λπ. Οι δείκτες οστι-
κού μεταβολισμού (P1NP ή CTΧ ορού) είναι χρήσι-
μο να προσδιορίζονται πριν και κατά τη διάρκεια της 

αγωγής οστεοπόρωσης, αλλά επί του παρόντος δεν 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να χρησιμοποιη-
θούν στην επιλογή της κατάλληλης αντιοστεοπορω-
τικής αγωγής. Ωστόσο, αν ένας βιοχημικός δείκτης 
μετρηθεί πριν την έναρξη χορήγησης από του στόμα-
τος διφωσφονικού και κατά την επόμενη μέτρηση, 3 
μήνες μετά, δεν ευρεθεί σημαντικά μειωμένος (38% 
και 56% αντίστοιχα για P1NP και CTx), τότε πρέπει 
να διερευνάται η πιθανότητα μη ορθής λήψης ή μη 
απορρόφησης του φαρμάκου ή ακόμη η πιθανότητα 
δευτερογενούς αιτίου οστεοπόρωσης.

Πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται απλές ακτινο-
γραφίες Θ-ΟΜΣΣ (F-P) ή VFA (Vertebral Fracture 
Assessment με DXA) σε περιπτώσεις: 
-  Αναφερομένης ραχιαλγίας-οσφυαλγίας
-  Προοδευτικής κύφωσης και 
-  Αναφερόμενης απώλειας ύψους μεγαλύτερης των 

4 εκ. από το μέγιστο ύψος ή μεγαλύτερης του 1,5 
εκ. το τελευταίο έτος.

Η αναγνώριση ύπαρξης μορφομετρικών καταγμά-
των Θ-ΟΜΣΣ είναι κλινική πληροφορία απαραίτητη 
για την αρχική εκτίμηση του κινδύνου κατάγματος, 
αλλά και απαραίτητη πληροφορία του ιστορικού, 
ώστε να εκτιμάται κάθε στιγμή στο μέλλον με ακρί-
βεια η πιθανή επιδείνωσή του.

Δ. Εκτίμηση κινδύνου κατάγματος
Η οστεοπόρωση είναι μία συστηματική σκελετική 

νόσος, χαρακτηριζόμενη από ελαττωμένη οστική 
μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των 
οστών, με συνέπεια την αυξημένη ευθραυστότητα 
των οστών και την πιθανότητα κατάγματος. Εξ ορι-
σμού ο στόχος της αντιοστεοπορωτικής αγωγής εί-
ναι η πρόληψη καταγμάτων χαμηλής βίας (του πρώ-
του κατάγματος ή/και η αποφυγή νέων καταγμάτων 
στους ασθενείς με προϋπάρχοντα κατάγματα). Συ-
νεπώς, εξαιρετική σημασία έχει η αναγνώριση των 
ασθενών με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.

Σήμερα, με τον αλγόριθμο FRAX (www.sheffield.
ac.uk.FRAX/tool.jsp), είναι δυνατόν να υπολογιστεί 
ο δεκαετής απόλυτος κίνδυνος κατάγματος σε άν-
δρες και γυναίκες ≥40 ετών που δεν έχουν λάβει 
ποτέ αντιοστεοπορωτική αγωγή, με κριτήρια αφενός 
μεν την οστική τους πυκνότητα, αφετέρου δε τους 
συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Με τη μέθο-
δο αυτή εκτιμάται η πιθανότητα που έχει ένα άτομο 
να υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα στα επόμενα 10 
έτη. Οι παράγοντες κινδύνου είναι: η ηλικία, το φύλο, 
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τα προηγούμενα οστεοπορωτικά κατάγματα, η BMD 
ισχίου, ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), η από του 
στόματος θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, η ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα, η δευτεροπαθής οστεοπόρωση, 
οι γονείς με κάταγμα ισχίου, το κάπνισμα και η κατα-
νάλωση οινοπνεύματος. Πρόσθετη επιλογή είναι και 
η βαθμονόμηση του δοκιδώδους οστού (Trabecular 
Bone Score, TBS), η οποία αν είναι διαθέσιμη, τρο-
ποποιεί αναλόγως το τελικό FRAX score.

Κατά τον τελικό υπολογισμό του FRAX, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη δύο ενδεχόμενα στοιχεία του 
ιστορικού και των μετρήσεων οστικής πυκνότητας:
1.  Σε περίπτωση απάντησης «Ναι» του ασθενούς 

στην ερώτηση για λήψη ή μη κορτικοστεροειδών 
και εφόσον είναι γνωστή η δόση τους, το τελικό 
ποσοστό κινδύνου του FRAX (για μείζον οστεο-
πορωτικό κάταγμα και κάταγμα ισχίου αντίστοιχα) 
πρέπει να διορθώνεται ως εξής: α. για δόση έως 

2,5 mg πρεδνιζολόνης/ημ. το FRAX score μειώ-
νεται κατά 20% και 35%, β. για δόση 2,5 έως 7,5 
mg το FRAX score παραμένει ως έχει, γ. για δόση 
μεγαλύτερη των 7,5 mg το FRAX score αυξάνεται 
κατά 15% και 20%.

2.  Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη και η οστική πυ-
κνότητα της ΟΜΣΣ (εκτός αυτής του ισχίου) αυξά-
νεται (ή μειώνεται) αντίστοιχα η δεκαετής πιθανό-
τητα μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος κατά 
10% για κάθε ακεραία (στρογγυλοποιημένη) στα-
θερή απόκλιση διαφοράς μεταξύ T-score ΟΜΣΣ 
και αυχένος μηριαίου.

Ε.  Άλγόριθμος προσδιορισμού ανάγκης 
θεραπείας μετεμμηνοπαυσιακών 
γυναικών και ανδρών ≥50 ετών

Όπως συνάγεται από τα προαναφερόμενα, η ανά-
γκη θεραπείας πρόληψης καταγμάτων («Θεραπεία 

Φαρμακευτική αγωγή
Αντικαταγματική δράση

Σπονδυλικά Μη σπονδυλικά Ισχίου

Αλενδρονάτη + + +

Ρισεδρονάτη + + +

Ιμπανδρονάτη + +(1)

Ζολεδρονάτη + + +

Denosumab + + +

Ραλοξιφαίνη +

Βαζεδοξιφαίνη + +(1)

Τεριπαρατίδη + +

Romosozumab + +(2) +(2)

Ρανελικό στρόντιο (αγωγή 2ης γραμμής)(3) + + +(1)

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

Πίν. 1. Οι ενδείξεις της αντικαταγματικής δράσης των φαρμακευτικών ουσιών που κυκλοφορούν ή πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσουν 
στη Ελλάδα.
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οστεοπόρωσης») σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
και άνδρες άνω των 50 ετών, προκύπτει από συνδυ-
ασμό πληροφοριών (όχι απαραιτήτως όλων): 
1.  Τα στοιχεία του ιστορικού (προηγούμενα κατάγμα-

τα κ.λπ.), 
2.  Τον δεκαετή κίνδυνο κατάγματος χαμηλής βίας, 

όπως αυτός προκύπτει από την εφαρμογή του 
FRAX και 

3.  Την μέτρηση οστικής πυκνότητας με μέθοδο DXA.

Κατόπιν αυτών, οι περιπτώσεις ασθενών με ανά-
γκη αγωγής είναι οι εξής:
-  Σπονδυλικό κάταγμα χαμηλής βίας
-  Κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας 
-  Περισσότερα από ένα έτερα κατάγματα χαμηλής 

βίας (πχ κάταγμα κερκίδας)
-  Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου (ολικό ισχίο ή 

αυχένας μηριαίου) ή/και Ο.Μ.Σ.Σ. με Τ score ≤ -2,5
-  Μέτρηση οστικής πυκνότητας με Τ score μεταξύ 

-1,0 και -2,5 (οστεοπενία) αλλά με 10-ετή κίνδυνο 
κατάγματος (FRAX) ≥10% για μείζον οστεοπορω-
τικό κάταγμα ή/και ≥2,5% για κάταγμα ισχίου, για 

άτομα ηλικίας 50-75 ετών.
-  Μέτρηση οστικής πυκνότητας με Τ score μεταξύ 

-1,0 και -2,5 (οστεοπενία) αλλά με 10-ετή κίνδυνο 
κατάγματος (FRAX) ≥15% για μείζον οστεοπορωτι-
κό κάταγμα ή/και ≥5% για κάταγμα ισχίου, για άτο-
μα ηλικίας άνω των 75 ετών.

Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιστάται επανεκτίμηση 
σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ενός έτους, 
εκτός εάν στο μεσοδιάστημα προκύψει κάταγμα χα-
μηλής βίας, συννοσηρότητα ή έτερη φαρμακευτική 
αγωγή.

ΣΤ. Φαρμακευτική αγωγή
1.  Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν διεξα-

χθεί πολλαπλές πολυκεντρικές μελέτες αλλά και 
μετα-αναλύσεις αναφορικά με την αντικαταγματική 
δράση διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών. Οι ενδεί-
ξεις της αντικαταγματικής δράσης των φαρμακευτι-
κών ουσιών που κυκλοφορούν ή πρόκειται σύντο-
μα να κυκλοφορήσουν στη Ελλάδα, περιγράφονται 

Εικ. 1. Αλγόριθμος θερασπείας της οστεοπόρωσης (2020).
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στον Πίνακα 1. Επίσης, παρατίθεται προτεινόμενος 
«Αλγόριθμος θεραπείας για την οστεοπόρωση» (Ει-
κόνα 1).

  Σε γυναίκες ≤55 ετών, με απουσία παραγόντων 
κινδύνου (ιστορικό θρόμβωσης, Ca μαστού, κ.λπ.) 
αλλά με εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, η θεραπεία 
ορμονικής υποκατάστασης μπορεί να αποτελέσει 
θεραπεία εκλογής, ελαττώνοντας ταυτόχρονα τον 
κίνδυνο όλων των καταγμάτων (σπονδυλικών, μη 
σπονδυλικών, ισχίου).

2.  Στους άνδρες η αλενδρονάτη, ρισεδρονάτη, ζολε-
δρονάτη και το denosumab μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στην οστεοπόρωση ως θεραπείες πρό-
ληψης καταγμάτων, ενώ ένδειξη για τη θεραπεία 
της ανδρικής οστεοπόρωσης έχει και η τεριπαρα-
τίδη. Όσον αφορά το ρανελικό στρόντιο, ισχύουν 
όσα γράφονται παραπάνω.

  Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπό-
ρωσης (άνδρες και γυναίκες) κρίνεται σκόπιμη η 
συγχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3, αλλά και 
η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200 
mg ασβεστίου ημερησίως. Σκόπιμη επίσης κρίνεται 
και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, απο-
φυγή καπνίσματος και κατάχρησης οινοπνεύματος, 
καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.

Ειδικές περιπτώσεις – Επισημάνσεις
-  Η ενδορρινική καλσιτονίνη δεν ενδείκνυται πλέον 

για την θεραπεία της οστεοπόρωσης και της πρό-
ληψης καταγμάτων. Διατίθεται μόνον στην ενέσι-
μη μορφή της με τις εξής ενδείξεις: 1) Πρόληψη 
της οξείας απώλειας οστικής μάζας εξαιτίας αιφ-
νίδιας ακινητοποίησης, με σύσταση για θεραπεία 
δύο εβδομάδων, με μέγιστη διάρκεια τεσσάρων 
εβδομάδων. 2) Νόσος Paget σε ασθενείς που δεν 
ανταποκρίνονται σε εναλλακτικές θεραπείες ή για 
εκείνους στους οποίους τέτοιες θεραπείες δεν εί-
ναι κατάλληλες, με θεραπεία που θα περιορίζεται 
στους τρεις μήνες. 3) Υπερασβεστιαιμία που προ-
καλείται από κακοήθη νεοπλασία.

  Σε ασθενείς με πρόσφατο σπονδυλικό κάταγμα 
(περίπτωση 1 της προηγουμένης παραγράφου) 
δύναται να συγχορηγηθεί καλσιτονίνη, λόγω και 
της αναλγητικής της δράσης, έως και ένα (1) μήνα 
από το κάταγμα. Αναλγητική δράση στον οσφυϊκό 
πόνο μετά από κάταγμα σπονδύλου έχει αναφερ-
θεί και με την τεριπαρατίδη.

-  Το denosumab δύναται να χορηγηθεί σε ασθε-

νείς με νεφρική ανεπάρκεια (έως και σταδίου 4) 
που χρήζουν αγωγής, δεν συνιστάται όμως σε 
ασθενείς που λαμβάνουν έτερο βιολογικό παρά-
γοντα. Η διακοπή του denosumab συνοδεύεται με 
οξεία απώλεια της οστικής μάζας λόγω της μεγά-
λης αύξησης της οστικής εναλλαγής (φαινόμενο 
rebound), ενώ σε ποσοστό έως 10% των ασθενών 
μπορεί να συμβούν πολλαπλά σπονδυλικά κατάγ-
ματα ανεξάρτητα με το επίπεδο της οστικής πυ-
κνότητας (οστεοπόρωση ή οστεοπενία). Ως εκ τού-
του, μετά τη διακοπή του denosumab συνιστάται η 
συνέχεια της αγωγής για τουλάχιστον ένα έτος με 
peros ή ενδοφλέβιο διφωσφονικό, ακόμη και στις 
περιπτώσεις που ο ασθενής βρίσκεται σε επίπεδα 
οστεοπενίας.

-  Το romosozumab αντενδείκνυται σε ασθενείς με 
ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγεια-
κού εγκεφαλικού επεισοδίου.

-  Σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
κίνου μαστού δύναται κατά προτίμηση να χορηγη-
θεί αρχικά η ραλοξιφαίνη έναντι των άλλων προ-
τεινόμενων φαρμάκων του αλγορίθμου.

-  Επί μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης στην αγω-
γή, δηλαδή σε «αποτυχία αγωγής» (εμφάνιση δύο 
νέων καταγμάτων ή ενός νέου κατάγματος με ταυ-
τόχρονη σημαντική πτώση της οστικής πυκνότητας 
ή ταυτόχρονη αποτυχία ελάττωσης των οστικών βι-
οχημικών δεικτών κατά το συνιστώμενο ποσοστό 
από την αρχική τους τιμή, μετά από ένα τουλάχι-
στον έτος λήψης της αγωγής) ο θεράπων ιατρός 
οφείλει να εκτιμήσει τη συμμόρφωση του ασθενή 
στο θεραπευτικό σχήμα, την πιθανότητα δευτερο-
παθούς οστεοπόρωσης, αλλά και το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της θεραπευτικής προσέγγισης.

-  Σε ασθενείς που η χορηγηθείσα αγωγή θεωρείται 
«αποτυχημένη» μπορεί να επιλεγεί η τεριπαρατίδη 
ή το romosozumab ως νέα αγωγή, ιδίως αν η προ-
ηγηθείσα αγωγή ήταν αντικαταβολική.

-  Σε ασθενείς που έχει χορηγηθεί αγωγή με τερι-
παρατίδη ή romosozumab, πρέπει να ακολου-
θήσει αντικαταβολική αγωγή (π.χ. διφωσφονικά, 
denosumab) λόγω της αναμενόμενης απώλειας 
του θεραπευτικού αποτελέσματος μετά τη διακο-
πή τους. Ιδιαίτερα για το romosozumab η συνέ-
χεια της θεραπείας με αντικαταβολική αγωγή είναι 
απολύτως αναγκαία. 

-  Σε ασθενείς με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο κατάγ-
ματος χαμηλής βίας, που δεν έχουν ακόμη λάβει 
αγωγή (Tscore ≤ -3,0 με ταυτόχρονο ιστορικό κα-
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τάγματος ισχίου ή σπονδύλου(ων) ή δύο καταγμά-
των), θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμη ως εναρκτήρια η 
αναβολική αγωγή (τεριπαρατίδη ή romosozumab).

-  Σε ασθενείς με δεδομένη κακή συμμόρφωση στις 
θεραπευτικές οδηγίες πρέπει να προτιμώνται θε-
ραπείες που χορηγούνται σε αραιότερα θεραπευ-
τικά σχήματα.

  Ο θεράπων ιατρός οφείλει να επιλέξει την καταλ-

ληλότερη για τον ασθενή του θεραπεία, λαμβάνο-
ντας υπόψη το ιστορικό του, τον κίνδυνο κατάγ-
ματος που διατρέχει, τα οφέλη και τους πιθανούς 
κινδύνους της συγκεκριμένης θεραπείας, τις 
προηγούμενες θεραπευτικές αγωγές, την προο-
πτική παρακολούθηση αλλά και θεραπεία του στο 
μέλλον και τέλος το κόστος αυτής σε σχέση με το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
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Κακοήθης εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού 
όγκου των οστών μετά από θεραπεία με 
δενοσουμάμπη
Φ. ΣΟΥΚΆΚΟΥ, Ά. ΜΠΈΚΟΣ, Δ. ΡΆΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΣΙΟΥΤΗΣ, Ά.Φ. ΜΆΥΡΟΓΈΝΗΣ
Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών είναι ένας σπάνιος, καλοήθης όγκος, ο οποίος χαρακτηριστικά εντοπίζεται στην επίφυση και 
στη μετάφυση των μακρών οστών σε νεαρά άτομα ηλικιών 20 - 40 ετών. Η υπερέκφραση του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρη-
νικού παράγοντα κΒ (RANKL), από μεσεγχυματικά – στρωματικά κύτταρα, διεγείρει οδούς διαβίβασης σημάτων που ενεργοποιούν 
πολυπύρηνα, οστεοκλαστικού τύπου γιγαντοκύτταρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παθολογική οστική απορρόφηση. Η δενοσουμά-
μπη, ένας αναστολέας του RANKL που μπλοκάρει την ενεργοποίηση των οστεοκλαστών μέσω αυτού, έχει πρόσφατα γίνει αποδεκτή 
από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) για τη θεραπεία του επιθετικού γιγαντοκυτταρικού όγκου 
των οστών. Παρόλο που δεν είναι συχνό, μερικές μελέτες ανέφεραν εξαλλαγή καλοήθους γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά 
από θεραπεία με δενοσουμάμπη. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανασκόπηση των κλινικό-παθολογικών χαρακτηριστικών όλων 
των αναφερόμενων περιπτώσεων κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά από θεραπεία με δενοσουμάμπη 
σε ασθενείς χωρίς ιστορικό έκθεσης σε ακτινοθεραπεία. 

Λέξεις κλειδιά: Γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών, Κακοήθεια, Σάρκωμα, Εξαλλαγή, Δενοσουμάμπη, Ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνι-
κού παράγοντα κΒ

Malignant sarcomatous transformation 
of benign giant cell tumor of bone after 
treatment with denosumab
F. SOUCACOS, A. BEKOS, D. RAPTOPOULOS, S. SIOUTIS, A.F. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

Summary
Giant cell tumor of bone (GCTB) is a biologically benign and locally aggressive tumor that most often affects the epiphyseal and 
metaphyseal sites of long bones in the young adult population. Overexpression of receptor activator of nuclear factor kappa B 
ligand (RANKL) by cancerous mesenchymal stromal cells stimulates a signal transduction cascade that recruits and activates 
multinucleated osteoclast-like giant cells, resulting in pathologic bone resorption. Denosumab, an RANKL inhibitor that blocks 
the RANKL-mediated osteoclast activation, has been recently approved by the United States Food and Drug Administration (FDA) 
for the treatment of aggressive GCTB. Although uncommon, several studies reported drug-related malignant morphological 
transformation of benign GCTB following treatment with denosumab therapy. The aim of the article was to review the 
clinicopathological characteristics of all the reported cases of malignant sarcomatous transformation of GCTB after treatment 
with denosumab therapy in patients without any history of prior exposure to radiotherapy.

Keywords: Giant cell tumor of bone, Malignant, Sarcoma, Transformation, Denosumab, Receptor activator of nuclear factor kappa b
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Έισαγωγή
Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών είναι ένα 

καλοήθες νεόπλασμα των οστών που χαρακτηριστι-
κά εντοπίζεται στις επιφύσεις και τις μεταφύσεις των 
μακρών οστών [1]. Αν και καλοήθης, ο γιγαντοκυττα-
ρικός όγκος των οστών χαρακτηρίζεται από τοπική 
επιθετικότητα και καταστροφική του οστού με επέ-
κταση στα μαλακά μόρια [2]. Περίπου το 80-85% των 
ασθενών με γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών εμφα-
νίζουν εκτεταμένο τοπικά όγκο κατά τη διάγνωση, ο 
οποίος συχνά δεν επιδέχεται χειρουργικής θεραπεί-
ας [3]. Η ιδανική χειρουργική θεραπεία του γιγαντο-
κυτταρικού όγκου των οστών εξακολουθεί να είναι 
αμφιλεγόμενη [3,4]. Οι επιλογές χειρουργικής θερα-
πείας περιλαμβάνουν την απόξεση και την αφαίρεση 
en bloc [3]. Η χειρουργική επέμβαση σχετίζεται με 
ποικίλη νοσηρότητα. Επιπλέον, τα ποσοστά τοπικής 
υποτροπής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον 
τύπο της χειρουργικής επέμβασης και τα χαρακτη-
ριστικά του όγκου όπως η θέση και το μέγεθος του 
όγκου [5].

Ιστολογικά, ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών 
έχει μια χαρακτηριστική παθολογία διφαινοτυπικών 
κυττάρων με πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα οστεο-
κλαστικού τύπου που εκφράζουν τον ενεργοποιητή 
του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κΒ (RANK), 
αλλά και νεοπλασματικά μεσεγχυματικά-στρωματι-
κά κύτταρα που εκφράζουν τo συνδέτη του RANK 
(RANKL). Σε ασθενείς με γιγαντοκυτταρικό όγκο των 
οστών, η αλληλεπίδραση RANK-RANKL μεσολαβεί 
στη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση των οστεοκλα-
στών και έχει ως αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό φαι-
νότυπο της οστεολυτικής καταστροφής των οστών 
[3,6-8].

Η δενοσουμάμπη είναι μονοκλωνικό αντίσωμα 
που στοχεύει το RANKL και αναστέλλει την αλληλεπί-
δραση RANK-RANKL και αποτρέπει την καταστροφή 
των οστών [9]. Στα μέσα του 2013, η δενοσουμάμπη 
έλαβε έγκριση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρ-
μάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) για τη θερα-
πεία ενηλίκων και σκελετικά ώριμων εφήβων με γι-
γαντοκυτταρικό όγκο των οστών που δεν επιδέχεται 
χειρουργικής επέμβασης, ή που η αρχική χειρουρ-
γική επέμβαση αναμένεται να επιφέρει σημαντική 
νοσηρότητα [3,9-10]. Αρκετές μελέτες, συμπεριλαμ-
βανομένων κλινικών δοκιμών [3,10-12], σειρών [13-
20] και αναφορών περιπτώσεων [21-24] έχουν δείξει 
τα πλεονεκτήματα της προεγχειρητικής θεραπείας 

με δενοσουμάμπη στη θεραπεία του γιγαντοκυτταρι-
κού όγκου των οστών. Κάποια από τα πλεονεκτήμα-
τα είναι η καθυστέρηση της εξέλιξης του όγκου, η 
ελαττωμένη χειρουργική νοσηρότητα, η ευκολότερη 
απόξεση ή εκτομή και ίσως η κλινική/ακτινολογική/
ιστολογική και θεραπευτική ανταπόκριση. Επιπλέον, 
λίγα είναι γνωστά για το ποσοστό τοπικής υποτροπής 
του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά από 
προεγχειρητική θεραπεία με δενοσουμάμπη και επα-
κόλουθη απόξεση.

Η προηγούμενη έκθεση του ασθενούς σε ακτι-
νοθεραπεία έχει ενοχοποιηθεί ως παράγοντας 
κινδύνου για την κακοήθη εξαλλαγή του γιγαντο-
κυτταρικού όγκου των οστών [3]. Παρόλο που είναι 
εξαιρετικά ασυνήθιστο έχει αναφερθεί στη βιβλιο-
γραφία κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου 
των οστών χωρίς προηγούμενη ακτινοθεραπεία 
[25-28]. Επιπλέον, σε ασθενείς χωρίς προηγούμενη 
ακτινοθεραπεία, αρκετές μελέτες κατέγραψαν πε-
ριπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής σε σάρκωμα κατά 
τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με δενοσουμάμπη 
[29]. Αυτό οδήγησε στην ευρεία ανησυχία της επι-
στημονικής κοινότητας για τυχόν συσχέτιση μεταξύ 
της κακοήθους εξαλλαγής του γιγαντοκυτταρικού 
όγκου των οστών και της θεραπείας με δενοσουμά-
μπη. Ωστόσο, από όσο γνωρίζουμε, κανένα άρθρο 
δεν έχει συνοψίσει όλες τις σχετικές αναφερόμενες 
περιπτώσεις. Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι 
η αναδρομική και αφηγηματική ανασκόπηση όλων 
των περιπτώσεων κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτ-
ταρικού όγκου των οστών κατά τη διάρκεια ή μετά 
από θεραπεία με δενοσουμάμπη σε ασθενείς χωρίς 
προηγούμενη έκθεση σε ακτινοθεραπεία.

Συζήτηση
Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη βάση 

δεδομένων PubMed χρησιμοποιώντας τις ακόλου-
θες λέξεις-κλειδιά: «γιγαντοκυτταρικός όγκος των 
οστών», «δενοσουμάμπη» και «κακοήθης εξαλλα-
γή». Εξετάστηκαν επίσης αναφορές από δημοσι-
ευμένα άρθρα για πιθανές πρόσθετες μελέτες. Τα 
κριτήρια της μελέτης περιελάμβαναν ασθενείς που 
(i) είχαν αρχικά διαγνωστεί με καλοήθη γιγαντοκυτ-
ταρικό όγκο των οστών, (ii) έλαβαν θεραπεία με δε-
νοσουμάμπη, (iii) ανέπτυξαν κακοήθη εξαλλαγή κατά 
τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία και (iv) δεν είχαν 
ιστορικό έκθεσης σε ακτινοθεραπεία. Για κάθε περι-
πτωσιολογική κακοήθη εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού 
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όγκου των οστών κατά τη διάρκεια ή μετά τη θερα-
πεία με δενοσουμάμπη, αναφέρθηκαν οι ακόλουθες 
λεπτομέρειες (όποτε ήταν διαθέσιμες): συγγραφείς, 
έτος δημοσίευσης, ηλικία ασθενούς, φύλο ασθε-
νούς, εντόπιση όγκου, ιστολογία σαρκώματος, πνευ-
μονικές μεταστάσεις, συσχέτιση με δενοσουμάμπη, 
χρόνος της κακοήθους εξαλλαγής από την έναρξη 
της θεραπείας με δενοσουμάμπη και διάρκεια της 
θεραπείας με δενοσουμάμπη.

Το 2010, οι Thomas και συν. [3] ανέφεραν δύο 
ασθενείς που εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή γιγα-
ντοκυτταρικού όγκου των οστών. Ο πρώτος ασθενής 
εμφάνισε ένα υψηλής κακοήθειας σάρκωμα στο άνω 
άκρο κατά τη διάρκεια προεγχειρητικής θεραπείας 
με δενοσουμάμπη. Ο δεύτερος ασθενής εμφάνισε 
μεταστατικό κακοήθη γιγαντοκυτταρικό όγκο των 
οστών στον πνεύμονα που διαγνώστηκε 8 μήνες 
μετά τη διακοπή της θεραπείας με δενοσουμάμπη. Η 
διάρκεια της θεραπείας με δενοσουμάμπη κυμαινό-
ταν από 3 έως 7 μήνες. Οι συγγραφείς συμπέραναν 
ότι καμία από αυτές τις δύο περιπτώσεις κακοήθους 
εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών δεν 
σχετίζονταν με τη θεραπεία με δενοσουμάμπη.

Το 2013, οι Chawla και συν. [10] ανέφεραν δύο 
ασθενείς που εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή γιγα-
ντοκυτταρικού όγκου των οστών κατά τη διάρκεια 
προεγχειρητικής θεραπείας με δενοσουμάμπη. Στον 
πρώτο ασθενή, το σάρκωμα θεωρήθηκε ότι υπήρχε 
τη στιγμή της αρχικής κλινικής παρουσίασης και πι-
θανώς χάθηκε κατά τη διάρκεια της αρχικής βιοψί-
ας. Στο δεύτερο ασθενή, το σάρκωμα θεωρήθηκε 
ότι ήταν μία πραγματική κακοήθης εξαλλαγή καλοή-
θους γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών.

Το 2015, οι Rutkowski και συν. [11] ανέφεραν δύο 
ασθενείς που εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή γιγαντο-
κυτταρικού όγκου των οστών στην πύελο και το ιερό 
οστό κατά τη διάρκεια προεγχειρητικής θεραπείας 
με δενοσουμάμπη. Η διάρκεια της προεγχειρητικής 
θεραπείας ήταν 9 μήνες. Ωστόσο, οι συγγραφείς 
ανέφεραν ότι καμία από τις δύο περιπτώσεις εξαλ-
λαγής σε σάρκωμα δεν σχετίζονταν με τη θεραπεία 
με δενοσουμάμπη. Επιπλέον, οι συγγραφείς επισή-
μαναν ότι θα μπορούσε η αρχική διάγνωση να είχε 
τεθεί λανθασμένα, λόγω δειγματοληπτικού σφάλμα-
τος κατά την αρχική βιοψίας.

Το 2015, οι Aponte-Tinao και συν. [30] παρουσί-
ασαν μια 19χρονη γυναίκα που εμφάνισε ένα υψη-
λής κακοήθειας πλειόμορφο σάρκωμα στην εγγύς 
κνήμη, ενώ έλαβε προεγχειρητική θεραπεία με δε-

νοσουμάμπη. Η κακοήθης εξαλλαγή έγινε στη ίδια 
θέση με την υποτροπή του καλοήθους GCTB στην 
εγγύς κνήμης. Η διάρκεια της προεγχειρητικής θε-
ραπείας με δενοσουμάμπη ήταν 13 μήνες. Η κακο-
ήθης εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού όγκου των 
οστών διαγνώστηκε 13 μήνες από τη θεραπεία με 
δενοσουμάμπη, όταν μια ύποπτη μάζα ψηλαφήθηκε 
κλινικά στον ιγνυακό βόθρο. Οι συγγραφείς απέδω-
σαν την κακοήθη εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού 
όγκου των οστών στη θεραπεία με δενοσουμάμπη.

Το 2015, οι Broehm και συν. [31] ανέφεραν δύο 
ασθενείς που εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή γιγα-
ντοκυτταρικού όγκου των οστών. Ο πρώτος ήταν άν-
δρας 59 ετών με ιστορικό γιγαντοκυτταρικού όγκου 
των οστών προ 12-ετίας και πολλαπλές υποτροπές. 
Ο ασθενής παρουσίασε ένα οστεοσάρκωμα υψηλής 
κακοήθειας, που αποτελούνταν από ατρακτοειδή 
κύτταρα, στην αρχική θέση (ισχίο) ενόσω λάμβανε 
προεγχειρητική θεραπεία με δενοσουμάμπη. Η δι-
άρκεια της θεραπείας ήταν 30 μήνες. Ανιχνεύθηκαν 
επίσης μεταστατικοί όζοι στους πνεύμονες σε υπολο-
γιστική τομογραφία. Ο δεύτερος ασθενής ήταν άν-
δρας 56 ετών με ιστορικό γιγαντοκυτταρικού όγκου 
των οστών προ 7-ετίας. Ο ασθενής ανέπτυξε ένα 
ατρακτοκυτταρικού τύπου οστεοσάρκωμα υψηλής 
κακοήθειας στην αρχική θέση (περιφερικό άκρο μη-
ριαίου οστού), ενώ έλαβε προεγχειρητική θεραπεία 
με δενοσουμάμπη. Η διάρκεια της προεγχειρητικής 
θεραπείας ήταν 6 μήνες. Οι συγγραφείς απέδωσαν 
την κακοήθη εξαλλαγή του γιγαντοκυτταρικού όγκου 
των οστών στην θεραπεία με δενοσουμάμπη.

Το 2016, οι Park και συν. [32] ανέφεραν έναν 
30χρονο άνδρα ο οποίος παρουσίασε κακοήθη εξαλ-
λαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά από 
20 μήνες θεραπεία με δενοσουμάμπη. Ο ασθενής 
ανέπτυξε σάρκωμα υψηλής κακοήθειας στη θέση 
του αρχικού γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών 
στην πύελο, καθώς και πνευμονικές μεταστάσεις. Οι 
συγγραφείς απέδωσαν την κακοήθη εξαλλαγή του 
γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών στη θεραπεία 
με δενοσουμάμπη.

Το 2017, οι Tsukamoto και συνεργάτες [33] πα-
ρουσίασαν μία ασθενή η οποία εμφάνισε κακοήθη 
εξαλλαγή γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών μετά 
από προεγχειρητική θεραπεία με δενοσουμάμπη. Η 
ασθενής ήταν μια 29χρονη γυναίκα που υποβλήθη-
κε σε απόξεση ενός γιγαντοκυτταρικού όγκου των 
οστών στο αριστερό ισχίο. Περίπου 10 έτη μετά την 
αρχική χειρουργική επέμβαση, η ασθενής παρου-
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σίασε υποτροπή του γιγαντοκυτταρικού όγκου των 
οστών στην αρχική του θέση και έλαβε προεγχει-
ρητική θεραπεία με δενοσουμάμπη για 6 μήνες. Έξι 
μήνες μετά, η υπολογιστική τομογραφία έδειξε μια 
ταχέως επεκτεινόμενη βλάβη στο αριστερό ισχίο. Η 
βιοψία έδειξε οστεοσάρκωμα υψηλής κακοήθειας. Η 
κλινική κατάσταση της ασθενούς επιδεινώθηκε, ανέ-
πτυξε πνευμονικές μεταστάσεις και τελικά κατέληξε. 
Οι συγγραφείς απέδωσαν την κακοήθη εξαλλαγή 
του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών στη θερα-
πεία με δενοσουμάμπη.

Έντεκα περιπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής γιγα-
ντοκυτταρικού όγκου των οστών έχουν αναφερθεί 

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

Συγγραφείς
Αριθμός 

ασθε-
νών

Φύλο Ηλικία σε έτη
Εντόπιση 

όγκου
Ιστολογία

Πνευμονικές 
μεταστάσεις

Συσχετισμός 
με δενοσου-

μάμπη

Διάρκεια 
θεραπείας με 
δενοσουμά-

μπη

Thomas και 
συν. 2010 

[3]

1
Δεν αναφέ-

ρεται
Δεν αναφέρεται Άνω άκρο

Σάρκωμα υψηλής 
κακοήθειας

Δεν αναφέ-
ρεται

Όχι 3-7 μήνες

1
Δεν αναφέ-

ρεται
Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέ-
ρεται

Κακοήθης γιγαντο-
κυτταρικός όγκος

Ναι Όχι 3-7 μήνες

Chawla και 
συν. 2013 

[10]

1
Δεν αναφέ-

ρεται
Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέ-
ρεται

Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέ-

ρεται
Όχι

Δεν αναφέ-
ρεται

1
Δεν αναφέ-

ρεται
Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέ-
ρεται

Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέ-

ρεται
Ναι

Δεν αναφέ-
ρεται

Rutkowski 
και συν. 

2015 [11]

1
Δεν αναφέ-

ρεται
Δεν αναφέρεται Πύελος Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέ-
ρεται

Όχι 9.2 μήνες

1
Δεν αναφέ-

ρεται
Δεν αναφέρεται Ιερό οστό Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέ-
ρεται

Όχι 9.2 μήνες

Aponte-Tinao 
και συν. 

2015 [30]
1 Θήλυ 19 Εγγύς κνήμη

Πλειόμορφο 
σάρκωμα υψηλής 

κακοήθειας

Δεν αναφέ-
ρεται

Ναι 13 μήνες

Broehm και 
συν. 2015 

[31]

1 Ανήρ 59 Ισχιακό οστό
Οστεοσάρκωμα 
υψηλής κακοή-

θειας
Ναι Ναι 30 μήνες

1 Ανήρ 56
Περιφερικό 

μηριαίο

Οστεοσάρκωμα 
υψηλής κακοή-

θειας

Δεν αναφέ-
ρεται

Ναι 6 μήνες

Park και συν. 
2016 [32]

1 Ανήρ 30 Πύελος
Σάρκωμα υψηλής 

κακοήθειας
Ναι Ναι 20 μήνες

Tsukamoto 
και συν. 

2017 [33]
1 Θήλυ 29 Ισχιακό οστό

Οστεοσάρκωμα 
υψηλής κακοή-

θειας
Ναι Ναι 6 μήνες

Πίν. 1. Περίληψη των δημοσιευμένων μελετών και περιπτώσεων κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών κατά τη διάρ-
κεια και μετά τη θεραπεία με δενοσουμάμπη. 
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ακριβής μηχανισμός με τον οποίο συμβαίνει η κακο-
ήθης εξαλλαγή κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία 
με δενοσουμάμπη είναι άγνωστος [33]. Ωστόσο, με 
βάση την μοριακή του εικόνα προτείνονται τρεις πι-
θανές υποθέσεις. Πρώτον, η έκφραση του RANKL 
συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των Β και 
Τ κυττάρων, καθώς και στην επιβίωση των δενδριτι-
κών κυττάρων [34-36]. Έτσι, η αναστολή της έκφρα-
σης του RANKL από τη θεραπεία με δενοσουμάμπη 
αναμένεται να οδηγήσει σε ανοσοκαταστολή και στη 
συνέχεια να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης δια-
φόρων μολυσματικών και νεοπλασματικών διεργασι-
ών. Δεύτερον, η έκφραση του RANKL ρυθμίζει τον 
πυρηνικό παράγοντα IB (NFIB), ο οποίος σχετίζεται 
με μειωμένη ευπάθεια σε διάφορα πυρηνικά ογκο-
γονίδια [37-38]. Έτσι, η αναστολή της έκφρασης του 
RANKL με τη θεραπεία με δενοσουμάμπη πιθανώς 
προάγει την καρκινογένεση του οστεοσαρκώματος 
αυξάνοντας την προδιάθεση σε διάφορα πυρηνικά 
ογκογονίδια. Τρίτον, η έκφραση του RANKL ρυθμίζει 
την έκφραση του γονιδίου semaphorin 3A σε κυττα-
ρικές σειρές οστεοσαρκώματος [38]. Η καταστολή 
αυτού του γονιδίου προκαλεί την άναρχη ανάπτυξη 
των οστών και των χόνδρων [39]. Έτσι, η καταστολή 
της έκφρασης RANKL από τη θεραπεία με δενοσου-
μάμπη προκαλεί τον άναρχο πολλαπλασιασμό και 
διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, με συνέπεια την 
καρκινογένεση και την ανάπτυξη οστεοσαρκώματος 
από τη μετάλλαξη του γονιδίου semaphorin 3Α.

Επιπλέον, έχει προταθεί μια άλλη πιθανή υπόθεση 
που εξηγεί την κακοήθη εξαλλαγή του γιγαντοκυττα-
ρικού όγκου των οστών κατά τη διάρκεια ή μετά τη 
θεραπεία με δενοσουμάμπη. Αυτή η υπόθεση λαμ-
βάνει υπόψη το γεγονός ότι το οστεοσάρκωμα που 
προκύπτει σε ιστολογικά καλοήθη γιγαντοκυτταρικό 
όγκο των οστών μπορεί να περιλαμβάνει μερικές δι-
άσπαρτες εστίες κακοήθους όγκου. Αυτές οι εστίες 
οστεοσαρκώματος μπορεί να παραλείφθηκαν λόγω 
σφάλματος δειγματοληψίας κατά τη αρχική βιοψίας 
με βελόνη [11,40]. Επιπλέον, θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι οι παράγοντες σύγχυσης (για παράδειγμα 
η ηλικία, το φύλο και η προηγούμενη θεραπεία με 
εκλεκτικό ενδαρτηριακό εμβολισμό) μπορεί να συμ-
βάλουν στην εμφάνιση της κακοήθους εξαλλαγής 
μετά από θεραπεία με δενοσουμάμπη. Αυτό είναι 
ένα ενδιαφέρον θέμα για μελλοντική έρευνα.

Στη βιβλιογραφία, εκτός από κακοήθη εξαλλαγή 
έχουν αναφερθεί και άλλες μορφολογικές εξαλλα-
γές του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών κατά τη 

διάρκεια και μετά τη θεραπεία με δενοσουμάμπη. Για 
παράδειγμα, ορισμένοι συγγραφείς περιέγραψαν ιστο-
λογικές εικόνες που μοιάζουν με οστεοβλάστωμα [41], 
ινώδες ιστιοκύττωμα [42-43] και μια επιθετική μορφή 
οστεοειδούς οστεώματος που μοιάζει με οστεοσάρκω-
μα [44-45]. Επιπλέον, εικάζεται ότι οι εξαλλαγές μπορεί 
να σχετίζονται με τη διάρκεια της θεραπείας με δενο-
σουμάμπη [45]. Για παράδειγμα, η βραχυπρόθεσμη 
θεραπεία με δενοσουμάμπη μπορεί να οδηγήσει σε 
πρώιμες βλάβες που κατά την εκτομή τους εμφανίζουν 
στρώμα ατρακτοειδών κυττάρων, ενώ η μακροχρό-
νια θεραπεία με δενοσουμάμπη μπορεί να οδηγήσει 
σε μεταγενέστερες διεργασίες που κατά την εκτομή 
τους μοιάζουν με χαμηλής κακοήθειας κεντρικό οστε-
οσάρκωμα ή ινώδη δυσπλασία. Οι Wojcik και οι συν. 
[45] συμπέραναν ότι ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των 
οστών που θεραπεύθηκε με δενοσουμάμπη εμφανίζει 
ένα βαθμό επικάλυψης από κακοήθη γιγαντοκυτταρι-
κό όγκο των οστών. Επομένως, η λήψη προσεκτικού 
ιστορικού σε ασθενείς με προηγούμενη θεραπεία με 
δενοσουμάμπη είναι πολύ σημαντική προς αποφυγήν 
εσφαλμένης διάγνωσης και παράληψης κακοήθους γι-
γαντοκυτταρικού όγκου των οστών.

Προς το παρόν, η βέλτιστη διάρκεια της θεραπεί-
ας με δενοσουμάμπη δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί. 
Επιπλέον, παραμένει ασαφές εάν η διάρκεια της 
θεραπείας με δενοσουμάμπη σχετίζεται άμεσα με 
την εκδήλωση κακοήθους εξαλλαγής του γιγαντο-
κυτταρικού όγκου των οστών σε σάρκωμα. Παρόλα 
αυτά, η μακροχρόνια θεραπεία με δενοσουμάμπη 
θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό προ-
κειμένου να αποφεύγονται δοσοεξαρτώμενες παρε-
νέργειες, όπως για παράδειγμα η οστεονέκρωση της 
γνάθου [46]. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό 
το άρθρο ενδέχεται να μην αναφέρει όλες τις περι-
πτώσεις κακοήθους εξαλλαγής γιγαντοκυτταρικού 
όγκου των οστών, καθώς η περιορισμένη αναφορά 
τέτοιων περιπτώσεων από κέντρα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης παραμένει πιθανή. Έτσι, παρότι ο αριθμός 
των σχετικών περιπτώσεων που αναφέρθηκαν σε 
αυτή την ανασκόπηση (n=11) ενδέχεται να μην αντι-
προσωπεύει το πραγματικό ποσοστό.

Συμπεράσματα
Οι ιατροί οι οποίοι θεραπεύουν ογκολογικούς 

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

ή μετά από τη θεραπεία με δενοσουμάμπη είναι ελά-
χιστα τεκμηριωμένοι. Απαιτούνται επιπλέον αναφο-
ρές και προοπτικές μελέτες μεγάλου μεγέθους για 
να διερευνηθεί διεξοδικά η συσχέτιση μεταξύ της 
κακοήθους εξαλλαγής του γιγαντοκυτταρικού όγκου 
των οστών και της θεραπείας με δενοσουμάμπη.
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Η συχνότητα της σαρκοπενίας και η 
επίδρασή της στους ασθενείς με  
ρευματικά νοσήματα
Ν. ΓΑΛΑΝΌΠΌΥΛΌΣ1, Ι.ΕΛ. ΔΙΌΝΥΣΙΏΤΗΣ2

1 Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο ΕΣΥ Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
2 Α’ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ), Αθήνα

Περίληψη
Σκοπό της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης αποτελεί η συχνότητα της διάγνωσης της σαρκοπενίας και οι παράγοντες που σχε-
τίζονται με αυτή, καθώς και ο ρόλος της στους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις, με βάση τις πληροφορίες από τη βάση δεδομέ-
νων PubMed μετά την εισαγωγή των όρων sarcopenia, pre-sarcopenia, cachexia, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosis 
spondylitis, psoriatic arthritis, progressive systemic scleroderma, systemic lupus erythematosus, dermatomyositis, vasculities, 
corticosteroids, methotrexate, anti-TNFα therapy, anti-IL6 therapy, μέχρι το Μάιο του 2020.
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Summary
The purpose of this review is the diagnosis of sarcopenia, the factors associated with, as well as its role in patients with rheumatic 
diseases (such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis). We performed a literature search 
on pubmed database using the terms sarcopenia, pre-sarcopenia, adipokines rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosis 
spondylitis, psoriatic arthritis, progressive systemic scleroderma, systemic lupus erythematosus, dermatomyositis, vasculitis, 
anti-dermatomyositis therapy, anti-IL6 therapy, until May 2020.
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Εισαγωγή
Το σωματικό βάρος μειώνεται περίπου κατά 10% 

στην ηλικία των 50 ετών και συνεχίζει με επιταχυνό-
μενο ρυθμό έτσι ώστε στην 6η ως 8η δεκαετία της 
ζωής να έχει μειωθεί περίπου κατά 40% [1,2], εντο-

νότερα στις γυναίκες, πιθανόν λόγω της σημαντι-
κής μείωσης της έκκρισης των ορμονών του φύλου 
μετά την εμμηνόπαυση [3,4]. Η μάζα των σκελετικών 
μυών μειώνεται επίσης με την αύξηση της ηλικίας, 
συνοδευόμενη από κατά 20-40% μείωση της μυϊκής 
ισχύος στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα (>50% στα 
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πολύ ηλικιωμένα), παρόμοια στις εγγύς και τις άπω 
ομάδες μυών των άκρων [1].

Ο όρος σαρκοπενία, αντιστοιχεί εννοιολογικά στη 
σημαντική απώλεια σαρκός (σαρξ+πενία), και χρησι-
μοποιήθηκε αρχικά προκειμένου να ορίσει την απώ-
λεια μάζας των σκελετικών μυών με την αύξηση της 
ηλικίας [5,6]. Η διάγνωσή της βασίζεται στην απόδει-
ξη της παρουσίας χαμηλής μάζας σκελετικών μυών 
σε συνδυασμό με χαμηλή μυϊκή ισχύ και/ή χαμηλή 
ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων [7]. 
Οι Baumgartner και συν. πρότειναν ως μια standard 
μέτρηση για την σαρκοπενία, την εκτίμηση του δεί-
κτη της άλιπης μάζας των σκελετικών μυών [lean 
skeletal muscle mass index (SMI)], προκειμένου να 
εκτιμηθεί η μάζα των περιφερικών σκελετικών μυών 
[appendicular (για τα 4 άκρα) skeletal muscle mass 
(ASM)], όπως υπολογίζεται με το πηλίκο της μέτρησης 
της μυϊκής μάζας των σκελετικών μυών με τη χρήση 
διπλής δέσμης αχτίνων-Χ απορροφησιομετρία [dual 
X-ray absorptiometry (DEXA)] σε χιλιόγραμμα/ύψους 
σε μέτρα στο τετράγωνο (kg/m2), η οποία συγκρίνεται 
με την τιμή ενός φυσιολογικού πληθυσμού αναφοράς 
(normal reference population) [8]. Πρέπει να έχουμε 
ωστόσο υπόψη ότι μυϊκή αυτή μάζα δεν αντανακλά πι-
στά τη σύσταση (την ιστολογική εικόνα) και τη λειτουρ-
γική ικανότητα των σκελετικών μυών [9].

Το ποσοστό διάγνωσης της σαρκοπενίας αυξά-
νει σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας, με τους 
άνδρες να εμφανίζουν μάλλον υψηλότερο κίνδυνο 
συγκριτικά με τις γυναίκες (όχι ωστόσο στο σύνολο 
των μελετών). Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από τη 
σύνθεση του δείγματος των ατόμων που αξιολογείται 
(σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγω-
γή, τη γεωγραφική περιοχή, κ.ά.), καθώς και τα κρι-
τήρια για τη διάγνωση της σαρκοπενίας που εφαρμό-
ζονται. Στη μελέτη των Patel HP και συν. σε άτομα 
του γενικού πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέ-
σης ηλικίας 67 ετών, το ποσοστό σαρκοπενίας σύμ-
φωνα με τα κριτήρια European Working Group on 
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) εκτιμήθηκε 
στο 4,6% των ανδρών και στο 7,9% των γυναικών 
[10]. Στη μελέτη των Dam και συν. με τα κριτήρια του 
FNIH (Foundation of the National Institute of Health) 
το ποσοστό της σαρκοπενίας εκτιμήθηκε στους άν-
δρες στο 1,3% και στις γυναίκες στο 2,3%, ενώ με 
τα κριτήρια IWGS (International Working Group on 
Sarcopenia) στο 5,1% στους άνδρες και 11,8% στις 
γυναίκες, και τα κριτήρια EWGSOP στο 5,3% στους 
άνδρες και 13,3% στις γυναίκες [11]. Επίσης σύμφω-

να με τις νεότερες συστάσεις του EWGSOP το πο-
σοστό της σαρκοπενίας εκτιμήθηκε στο 8,8-41,2% 
στις γυναίκες και στο 8,8-68% στους άνδρες ηλικίας 
μεγαλύτερης των 60 ετών [12].

Οι Baumgartner και συν. εκτίμησαν το ποσοστό 
σαρκοπενίας στο 13-24% σε τυχαιοποιημένης επιλο-
γής ομάδα ατόμων του γενικού πληθυσμού ηλικίας 
65-70 ετών [8], ενώ οι Iannuzzi-Sucich και συν. σε 
ομάδα ατόμων του γενικού πληθυσμού, στο 22,6% 
των γυναικών ηλικίας 64-93 ετών και στο 26,8% των 
ανδρών ηλικίας 64-92 ετών [13]. Σε αμφότερες τις 
μελέτες στα άτομα ηλικίας >80 ετών εκτιμήθηκε σε 
ποσοστό ≥50% [8,13]. Στη μελέτη των Brown και 
συν. στις ΗΠΑ σε ομάδα ατόμων του γενικού πληθυ-
σμού μέσης ηλικίας 70,1 ετών, το ποσοστό σαρκοπε-
νίας εκτιμήθηκε στο 36,5% [14], ενώ στη μελέτη των 
Kim και συν. σε ηλικιωμένα άτομα του γενικού πλη-
θυσμού στην Ιαπωνία στο 2,5%-2,8% στους άνδρες 
και στο 2,3-11,7% στις γυναίκες [15]. 

Η σαρκοπενία μπορεί να διακριθεί στην πρωτοπα-
θή (ηλικιοεξαρτώμενη) και στη δευτεροπαθή [16], 
με τη δεύτερη να σχετίζεται με μεγάλο αριθμό κατα-
στάσεων που θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στις 
παρακάτω ομάδες:
•  Σχετιζόμενες με τη διατροφή όπως με τη μη επαρ-

κή πρόσληψη θερμίδων και θρεπτικών ουσιών, την 
ανορεξία ή τη νευρογενή βουλιμία.

•  Σχετιζόμενες με σημαντική μείωση ή απουσία (πα-
ρατεταμένη κατάκλιση ή καθήλωση σε ένα αναπη-
ρικό κάθισμα, κ.ά.) φυσικής δραστηριότητας.

•  Σχετιζόμενες με παθήσεις όπως χρόνια καρδιακή 
ή αναπνευστική ή νεφρική ανεπάρκεια, χρόνιες 
ρευματικές παθήσεις ή λοιμώξεις ή παθήσεις του 
γαστρεντερικού σωλήνα, ή νευροπάθειες, μεταβο-
λικές παθήσεις όπως σακχαρώδη διαβήτη, καθώς 
και χρόνια κατάχρηση αλκοόλ ή χρήση ναρκωτι-
κών ουσιών, κ.ά. [16]. 

Η σαρκοπενία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώ-
σεις στην κατάσταση υγείας και στη θνησιμότητα 
των ασθενών, όπως διαταραχή του μεταβολισμού, 
καταστολή της λειτουργίας του ανοσιακού συστή-
ματος, αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου 
και οστεοπόρωσης, μείωση της φυσικής δραστηρι-
ότητας, περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας με 
σοβαρή ίσως προσβολή της ποιότητας ζωής, καθώς 
και αύξηση της συχνότητας των πτώσεων με κίνδυνο 
καταγμάτων [17-20]. Στη μελέτη των Ai-Lin Bian και 
συν. το ποσοστό νοσηρότητας της σαρκοπενίας εκτι-
μήθηκε στο 17,02% των ανδρών και στο 18,9% των 
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γυναικών, που ανήλθε στο 25,3% των ανδρών και 
στο 53,1% των γυναικών ηλικίας >80 ετών [21]. Σε 
4425 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (μέσης ηλικίας 70,1 
έτη) που συμμετείχαν στη Third National Health and 
Nutrition Survey, στο 21% αυτών διαπιστώθηκε ότι 
η διάγνωση σαρκοπενίας σχετίζονταν με αυξημένο 
κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες (HR=1,29 
με CI:1,13-1,47) [19].

Αιτιοπαθογένεια
Στην ανάπτυξη σαρκοπενίας συμμετέχει σημα-

ντικός αριθμός παραγόντων όπως η μεγαλύτερη 
ηλικία, η χαμηλή ή η απουσία φυσικής δραστηριό-
τητας καθώς και συνηθειών της ζωής όπως του κα-
πνίσματος, η μη επαρκής ποσοτικά και σε θρεπτικές 
ουσίες διατροφή (μη επαρκής πρόληψη πρωτεϊνών, 
θερμίδων, κ.ά.), η μείωση των επιπέδων των αναβο-
λικών ορμονών που σχετίζεται με την αύξηση της 
ηλικίας, η προσβολή της λειτουργίας των μυών και 
των νεύρων (κινητικών νεύρων και των νευρομυϊκών 
συνάψεων), η αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη, η 
διαταραχή της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων, 
η συμμετοχή του οξειδωτικού stress και της φλεγμο-
νής, καθώς και η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων 
κ.ά. [17,22-24]. Στην ιστολογική εικόνα από τη βιοψία 
σκελετικού μυός των ασθενών με σαρκοπενία, στα 
αρχικά στάδια της σαρκοπενίας παρατηρείται μείω-
ση του μεγέθους των μυϊκών ινών, ενώ στη συνέχεια 
αντικατάστασή τους από λιπώδη ιστό σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη ινώδους ιστού [25]. Προσβάλλο-
νται περισσότερο οι τύπου ΙΙ [ταχείας σύσπασης 
(fast-twitch)] παρά οι τύπου Ι [βραδείας σύσπασης 
(slow-twitch)] μυϊκές ίνες [26]. Σε άτομα που διάγουν 
την 9η δεκαετία της ζωής τους παρατηρήθηκε συ-
γκριτικά με τα άτομα νεαρότερης ηλικίας, μια κατά 
50% τουλάχιστον μείωση του αριθμού των μυϊκών 
ινών τύπου Ι και ΙΙ [27]. Στους σκελετικούς μυς των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας παρατηρήθηκε επίσης 
αυξημένη παρουσία οξειδωμένων πρωτεϊνών που 
οδηγεί σε σύνθεση λιποφουσκίνης και διαυσταυρω-
τών (cross-linked) πρωτεϊνών που απομακρύνονται 
ανεπαρκώς λόγω μη ικανοποιητικής λειτουργίας του 
πρωτεολυτικού συστήματός τους. Η διαδικασία αυτή 
οδηγεί τελικά στη συσσώρευση μη-συσταλτών (non-
contractile) δυσλειτουργικών πρωτεϊνών με αποτέλε-
σμα τη μείωση της λειτουργίας των σκελετικών μυών 
(ταχύτητας και ισχύος) [28]. Στους σκελετικούς μυς 
υπάρχουν τα δορυφόρα κύτταρα που είναι μικρά 

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

Κάπνισμα και φυσική άσκηση

Στη μελέτη των Ai-Lin Bian και συν. τα άτομα με 
σαρκοπενία συγκριτικά με τα άτομα χωρίς σαρκοπε-
νία κάπνιζαν για μεγαλύτερο και ασκούνταν τακτικά 
για βραχύτερο χρονικό διάστημα (p<0,01) [21]. Ακό-
μη και οι επαγγελματίες αθλητές με την απουσία ή 
την ανεπαρκή τακτική άσκηση, εμφανίζουν με την 
αύξηση της ηλικίας μια προοδευτική (βραδύτερη 
ωστόσο των ατόμων του γενικού πληθυσμού) μείωση 
της λειτουργικής ικανότητας των μυών τους [24]. 

Αυξημένος καταβολισμός των πρωτεϊνών των 
σκελετικών μυών

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

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

Φλεγμονή

Αναφέρθηκε ότι η φλεγμονή σχετίζεται με επιδεί-
νωση της απώλειας μάζας σε συνδυασμό σε συσ-
σώρευση λίπους στους σκελετικούς μυς, συμμετέ-
χοντας σημαντικά στην ατροφία τους και τη μείωση 
της ισχύος τους και της ταχύτητας σύσπασης με 
αποτέλεσμα τον περιορισμό της φυσική δραστηριό-
τητας και της λειτουργικής ικανότητας με αποτέλε-
σμα τη σοβαρή πιθανόν προσβολή της ποιότητας 
ζωής [43,44]. Συμμετέχει στη μείωση της μάζας των 
σκελετικών μυών που παρατηρείται με την αύξηση 
της ηλικίας και οδηγεί σε μείωση της μυϊκής ισχύος 
και της φυσικής δραστηριότητα, μέσα από ποικίλους 
μηχανισμούς, όπως την ενεργοποίηση μεταγραφι-
κών παραγόντων, του NF-κB (του πυρηνικού παρά-
γοντα κΒ), καθώς και της έκκρισης φλεγμογόνων 
κυτταροκινών όπως TNF-α, IL-1, IL-6, IL-15, κ.ά., που 
οδηγούν σε αύξηση του ρυθμού καταβολισμού σε 
συνδυασμό με μείωση του ρυθμού σύνθεσης των 
πρωτεϊνών των σκελετικών μυών [45-51]. Σημαντικό 
επίσης είναι το ότι η αύξηση της παραγωγής φλεγ-
μογόνων κυτταροκινών συνοδεύεται από μείωση της 
παραγωγής κυτταροκινών με αντιφλεγμονώδη δρά-
ση όπως της ιντερλευκίνης-10 (IL-10) [52].

Οι φλεγμογόνες πρωτεΐνες όπως TNF-α, IL-6, IL-
1, καθώς και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη [C-reactive 

protein (CRP) που αποτελεί και εργαστηριακό δείκτη 
της έντασης της φλεγμονής], σχετίστηκαν με τη δια-
δικασία γήρανσης στους σκελετικούς μυς, που οδη-
γεί σε σημαντικό πιθανόν περιορισμό της λειτουργι-
κής ικανότητας των ατόμων με σαρκοπενία [53,54]. 
Στους σκελετικούς μυς οι ώριμες μυϊκές ίνες δημι-
ουργούν τη μάζα των μυών, και οι διαφοροποιηθέ-
ντες μυοσωληνίσκοι (myotubes) εκφράζουν mRNAs 
ποικίλων κυτταροκινών συγκριτικά με τους μυοβλά-
στες, κάτι που οδηγεί σε μεταβολή της έκκρισης των 
κυτταροκινών αυτών μετά την επίδραση ερεθισμά-
των [55,56].

Αναφέρθηκε ότι η σαρκοπενία, ιδιαίτερα στα άτο-
μα μεγαλύτερης ηλικίας, σχετίστηκε με πολυμορφι-
σμούς του TNF-α, καθώς και τα υψηλότερα επίπε-
δα των δεικτών φλεγμονής όπως της ΤΚΕ και της 
CRP ορού [και της υψηλής-ευαισθησίας CRP (high-
sensitivity CRP: hs-CRP)], και φλεγμογόνων κυττα-
ροκινών όπως IL-1, IL-6 και TNF-α, κ.ά. [21,57-61]. 

Η IL-6 συνδέεται με τους υποδοχείς της στις μυϊκές 
ίνες των σκελετικών μυών οδηγώντας σε ενεργοποί-
ηση των ενδοκυτταρίων οδών σήματος όπως STAT3 
(Signal Transducer And Activator of Transcription 
3), MAPK/ERK (μια αλυσίδα πρωτεϊνών που φέρει 
σε επαφή υποδοχείς στην επιφάνεια - μέσα από 
μια οδό ενδοκυτταρίου σήματος - με το DNA του 
πυρήνα του κυττάρου), p38 (μια τάξη P38 mitogen-
activated protein κινασών που έχουν ρόλο σε ερεθί-
σματα stress όπως φλεγμογόνες κυτταροκίνες, και 
συμμετέχουν στη διαφοροποίηση, στην απόπτωση 
και στην αυτοφαγία των κυττάρων), μυοστατίνη [μια 
πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια του αυξητικού 
παράγοντα διαφοροποίησης-β (transforming growth 
factor-β), η οποία παράγεται και απελευθερώνεται 
από τα μυοκύτταρα και δρα ανασταλτικά στην αύξη-
ση και στη διαφοροποίηση των μυϊκών ινών], FoxO3, 
AMPK (AMP-activated protein kinase με ρόλο στην 
ενεργειακή ομοιοστασία του κυττάρου) και φωσφα-
τιδυλοϊνοσιτόλη -3-κινάση [phosphatidylinositol-3-
kinase (PI3K)], που ρυθμίζουν το μεταβολισμό των 
μυών [62-68]. Αυξάνει την αντίσταση στη δράση της 
ινσουλίνης η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης σαρκοπενίας [69]. Μειώνει επίσης την 
φωσφορυλίωση της S6K1 (ριβοσωμιακή πρωτεΐνη S6 
κινάση β-1), που ενεργοποιεί την ενδοκυττάρια οδό 
σήματος Akt/mTOR [phosphatidylinositol-3-kinase 
(PI3K)/Akt και mammalian target of rapamycin 
(mTOR) που έχει ρόλο στην αύξηση και επιβίωση των 
κυττάρων], και σχετίζεται με τη μείωση του ρυθμού 
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των αναβολικών διαδικασιών στους σκελετικούς μυς 
[70]. Η απώλεια μάζας των σκελετικών μυών με μεί-
ωση της μυϊκής ισχύος σχετίστηκε με τα αυξημένα 
επίπεδα της IL-6 και της CRP ορού [71]. 

Ο TNF-α σε συνδυασμό με την παραγωγή IL-1 
στην οποία συμμετέχει, μπορεί να οδηγήσει σε μεί-
ωση των πρωτεϊνών, των λιπιδίων (λιπόλυση) και της 
σύνθεσης γλυκογόνου των σκελετικών μυών [72]. 
Αμφότερες οι κυτταροκίνες αυτές έχουν εντοπιστεί 
στις αναγεννώμενες ίνες των σκελετικών μυών, στις 
οποίες προάγουν την έκκριση της IL-6 [73-75]. Τα 
υψηλά επίπεδα του TNF-α μπορεί να οδηγήσουν στη 
μείωση της αναβολικής διαδικασίας στους σκελετι-
κούς μυς, καταστέλλοντας την ενδοκυττάρια οδό 
Akt/mTOR [76], ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα [77]. 
Η έγχυση TNF-α σε ποντίκια οδήγησε σε ενεργο-
ποίηση του συστήματος ubiquitin-proteasome που 
οδήγησε σε μείωση της λειτουργίας των σκελετικών 
μυών [78]. 

Ο TNF-α προάγει την αποδόμηση των πρωτεϊνών 
των μυοϊνιδίων και την απόπτωσή τους οδηγώντας 
σε μείωση της μυϊκής μάζας [79,80]. Ανταγωνίζεται 
επίσης την αναβολική δράση του ινσουλινότροπου 
αυξητικού παράγοντα-1 [insulin growth factor-1 (IGF-
1)], μέσα από την ανάπτυξη αντίστασης στην αυξητι-
κή ορμόνη, η οποία οδηγεί σε μείωση των επιπέδων 
του IGF-1 στην κυκλοφορία και στους σκελετικούς 
μυς [81,82].

Ο TNF-α και οι διαλυτοί υποδοχείς του πιθανόν να 
αποτελέσουν βιοδείκτες της απώλειας μυϊκής μάζας 
και της μείωσης της μυϊκής ισχύος που συνοδεύει 
την αύξηση της ηλικίας [83]. Αναφέρθηκε ότι ο πο-
λυμορφισμός G/A-308 TNF-α μπορεί να αποτελέσει 
βιοδείκτη της σαρκοπενίας ατόμων με φυσιολογικό 
σωματικό βάρος [84]. 

Οι Giulia Bano και συν. αναζήτησαν στην ηλε-
κτρονική βάση δεδομένων PubMed και Scopus 
μελέτες και μετα-αναλύσεις διατμητικών μελετών 
μέχρι τις 09/01/2016. Συνέκριναν τα επίπεδα CRP, 
IL6 και TNF-α, υπολογίζοντας τις random-effects 
standardized mean differences (SMDs) ±95% 
confidence intervals (CIs). Αξιολόγησαν 17 μελέτες 
που συμμετείχαν 11.249 άτομα (3072 με και 8177 χω-
ρίς σαρκοπενία). Διαπίστωσαν ότι τα άτομα με σαρ-
κοπενία είχαν υψηλότερα επίπεδα CRP (SMD=0,51 
με 95%CI 0,26, 0,77 και p<0,0001, I2=96%), αλλά 
όχι IL6 (SMD= 0,35 με 95%CI: -0,19, 0,89 και p=0,21, 
I2=97%), ή TNFα (SMD=0,28 με 95%CI -0,26, 0,83 
και p=0,31, I2=97%), συγκριτικά με τις ομάδες μαρ-

τύρων. Δηλαδή η σαρκοπενία σχετίστηκε με τα υψη-
λότερα επίπεδα του εργαστηριακού δείκτη φλεγμο-
νής CRP ορού [61]. 

Οι Ai-Lin Bian και συν. μελέτησαν 441 άτομα (235 
άνδρες και 206 γυναίκες) του γενικού πληθυσμού 
ηλικίας >60 ετών. Διακρίθηκαν σε δύο ομάδες. Την 
ομάδα με και στην ομάδα χωρίς σαρκοπενία (σύμφω-
να με τα διαγνωστικά κριτήρια EWGSOP και AWGS). 
Εκτίμησαν τις συνήθειες ζωής, την κατάσταση υγεί-
ας, τη συλληπτική ικανότητα των άκρων χεριών, το 
δείκτη μάζας σώματος, την άλιπη μάζα και τη μάζα 
του λίπους του σώματος, καθώς και τα επίπεδα των 
φλεγμογόνων κυτταροκινών IL-6 και TNF-α. Τα άτο-
μα με σαρκοπενία εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα 
IL-6 και TNF-α (p<0,05). Εμφάνιζαν επίσης χαμηλό-
τερη συλληπτική ικανότητα των άκρων χεριών, και 
χαμηλότερη άλιπη μάζα σώματος, σε συνδυασμό με 
υψηλότερη μάζα λίπους σώματος, συγκριτικά με τα 
άτομα χωρίς σαρκοπενία (p<0,05). Η σαρκοπενία δη-
λαδή σχετίζονταν με τα υψηλότερα επίπεδα IL-6 και 
TNF-α [21]. 

Η IL-15 και άλλες κυτταροκίνες όπως η ιρισίνη 
(απελευθερώνεται από τα μυοκύτταρα στη διάρκεια 
της λειτουργίας των σκελετικών μυών και συμμετέ-
χει στη σύνδεση της λειτουργίας των μυών με τη λει-
τουργία άλλων ιστών και οργάνων) και η μυονεκτίνη 
(ανήκει στην ομάδα των μυοκινών που εκκρίνονται 
από τα μυοκύτταρα και συμμετέχουν και αυτές στη 
σύνδεση της λειτουργίας των μυών με τη λειτουργία 
άλλων ιστών και οργάνων) σε καταστάσεις που σχε-
τίζονται με αύξηση της ηλικίας, σχετίστηκαν με την 
παραγωγή της IL-10 (με αντιφλεγμονώδη δράση) και 
του ανταγωνιστή της υποδοχέα της IL-1 (που οδηγεί 
στη μείωση της φλεγμογόνου δράσης της IL-1) [85-
88]. Επίσης βρέθηκαν αυξημένα τα επίπεδα της TLR4 
πρωτεΐνης [Toll-like receptor 4, μιας διαμεμβρανικής 
πρωτεΐνης της ομάδας των υποδοχέων αναγνώρι-
σης (recognition receptors/PRRs), η ενεργοποίηση 
των οποίων οδηγεί σε παραγωγή της ενδοκυττάριας 
οδού σήματος NF-κB και φλεγμογόνων κυτταροκι-
νών, που συμμετέχουν στη λειτουργία του ανοσια-
κού συστήματος] καθώς και της έκφρασης IL6, IL10, 
και IL15 mRNA, σε υγιή μεγαλύτερης ηλικίας άτομα 
που υποβλήθηκαν σε βραχύχρονη κατάκλιση [89]. 

Ο peroxisome proliferator-activated receptor γ 
coactivator-1-α (PGC-1α) μέσα από την αναστολή 
της λειτουργίας του FoxO3, ο οποίος προάγει την 
έκκριση φλεγμογόνων πρωτεϊνών και μειώνει την 
έκφραση των αντιοξειδωτικών ενζύμων στους σκε-
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λετικούς μυς των ηλικιωμένων ατόμων, έχει ευνοϊκή 
μάλλον επίδραση στη σύσταση και τη λειτουργία των 
μυών αυτών [90]. Η μειωμένη του έκφραση σχετί-
στηκε με δυσμενή επίδραση στους σκελετικούς μυς 
[91]. Από την άλλη η αυξημένη έκφραση του PGC-1α 
μέσα από τη μείωση της δραστηριότητας του NF-κB 
που οδηγεί σε αναστολή της σύνθεσης φλεγμογό-
νων κυτταροκινών, προσφέρει μάλλον στη συγκρά-
τηση της απώλειας της μάζας και την προσβολή της 
λειτουργίας των σκελετικών μυών [92,93].

Τα υψηλά επίπεδα της συνδεόμενης με λιπαρά 
οξέα των λιποκυττάρων πρωτεΐνης [adipocyte fatty 
acid-binding protein (A-FABP)] μπορεί πιθανόν να 
αποτελέσουν δείκτη της ανάπτυξης σαρκοπενίας. Οι 
Tae Nyun Kim και συν. μελέτησαν 298 άτομα ηλικίας 
20-70 ετών και διαπίστωσαν στην πολλαπλή λογιστι-
κή ανάλυση παλινδρόμησης ότι τα αυξημένα επίπεδά 
της σχετίζονταν ανεξάρτητα άλλων παραγόντων, με 
τη διάγνωση σαρκοπενίας [με το πηλίκο μάζας πε-
ριφερικών σκελετικών μυών/σωματικό βάρος (%) 
<1 SD χαμηλότερα των μέσων τιμών νεαρής ηλικίας 
ατόμων, αμφοτέρων των φύλων] [94]. 

Ποια άτομα πρέπει να αξιολογούνται για 
πιθανή παρουσία σαρκοπενίας;

Για πιθανή σαρκοπενία πρέπει να αξιολογούνται 
άτομα αμφοτέρων των φύλων μεγαλύτερης ηλικίας 
με ιστορικό μη σκόπιμης απώλειας σωματικού βά-
ρους, συχνές πτώσεις, αδυναμίας στην εκτέλεση 
των συνήθων στο παρελθόν φυσικών δραστηριοτή-
των, καθώς και ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως 
ρευματοπάθειες, καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια, 
προσβολή των νεύρων, νεφρική ανεπάρκεια, σακχα-
ρώδη διαβήτη, χρόνιες λοιμώξεις, χρόνια κατάχρη-
ση αλκοόλ, κ.ά.

Αξιολογούνται σχετικά με την κινητικότητα με τη 
μέτρηση της ταχύτητας βάδισης (gait speed) όπως 
4 μέτρων με κανονικό βηματισμό που δεν πρέπει 
να βρεθεί <0,8 m/s (1 m/s σύμφωνα με τα κριτήρια 
IWGS), με τη μυϊκή ισχύ όπως με τη μέτρηση της 
συλληπτικής ικανότητας των άκρων χεριών (με δυ-
ναμόμετρο και σε ασθενείς με πόνο, δυσκαμψία ή 
παραμόρφωση των άκρων χεριών ένα rubber-ball 
μοντέλο δυναμόμετρο, όπου ζητείται από τον εξετα-
ζόμενο να σφίξει όσο το δυνατόν περισσότερο για 
τρία δευτερόλεπτα με το ένα χέρι και ακολούθως με 
το αντίθετο και καταγράφεται η υψηλότερη ένδειξη) 
ή την έκταση των γονάτων, κ.ά., με την ικανότητα 

εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων όπως με το ανέ-
βασμα σκαλοπατιών, την έγερση από κάθισμα, κ.ά., 
καθώς και για την ισορροπία του σώματος. 

Η σύσταση του σώματος (Body Composition) 
μπορεί να αξιολογηθεί με τη χρήση διπλής δέ-
σμης ακτίνων-Χ απορροφησιομετρίας [dual X-ray 
absorptiometry (DEXA ή DXA)], μέτρησης ανθρωπο-
μετρικών παραμέτρων, bioelectrical impedance, μα-
γνητικής ή υπολογιστικής τομογραφίας, σχετικά με 
την εκτίμηση της μάζας των περιφερικών σκελετικών 
μυών (appendicular muscle mass) που δεν έχουν 
ωστόσο την ικανότητα διαφοροποίησης του ενδομυϊ-
κού λίπους ή ύδατος [95]. Η Bioelectrical impedance 
analysis (BIA) εκτιμά πρώτιστα τη μάζα των σκελετι-
κών μυών και του λίπους του σώματος, με τη χρήση 
ενός ασθενούς ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του 
σώματος και μετρά την αντίστασή του. Με δεδομένο 
ότι οι μυς περιέχουν περισσότερο νερό συγκριτικά 
με τους άλλους ιστούς, αυτό οδηγεί στο να μπορεί 
να εκτιμήσει το ολικό νερό του σώματος και αυτό 
στην εκτίμηση της ελεύθερης λίπους μάζας σώμα-
τος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση 
της μάζας των σκελετικών μυών με τον υπολογισμό 
της ηλεκτρικής αντίστασης με τη χρήση αισθητήρων 
(sensors), που πιθανόν όμως να υπερεκτιμήσει τη 
μυϊκή και να υποεκτιμήσει τη λιπώδη μάζα [95,96]. 

Υπερηχογράφημα μυών
Το υπερηχογράφημα μυών μπορεί να προσφέ-

ρει στη διάγνωση και αξιολόγηση των ασθενών με 
σαρκοπενία [97,98]. Οι Neil D Reeves και συν. συ-
νέκριναν τα αποτελέσματα του υπερηχογραφήματος 
με αυτά της μαγνητικής τομογραφίας, σχετικά με με-
τρήσεις σε εγκάρσια τομή του έξω πλατέος μυός του 
μηρού σε 6 άτομα. Διαπίστωσαν σημαντική συμφω-
νία μεταξύ των δυο αυτών διαγνωστικών μεθόδων. 
Εκτίμησαν τη μέση τιμή των intraclass correlation 
coefficients για την αξιοπιστία της επανάληψης της 
αξιολόγησης σε διαφορετικές ημέρες (reliability) στο 
0,998 του υπερηχοτομογραφήματος και στο 0,999 
της μαγνητική τομογραφία. Οι τιμές της coefficient of 
variation για τις μετρήσεις της εγκάρσιας τομής των 
μυών που μελετήθηκαν αξιολογήθηκαν από 6 διαφο-
ρετικούς αξιολογητές και υπολογίστηκαν στο 2,1% 
για το υπερηχογράφημα και στο 0,8% για τη μαγνη-
τική τομογραφία. Οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο συ-
μπέρασμα ότι το υπερηχογράφημα μυών μπορεί να 
αποτελέσει αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδο αξιολό-
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γησης της κατάστασής τους σε μια σειρά ασθενείς 
όπως αυτούς με σαρκοπενία [99]. Επίσης οι Mustafa 
Cankurtaran και Levent Özçakar μελέτησαν 100 ηλι-
κιωμένα άτομα (ηλικίας 73±6,18 ετών) σχετικά με την 
ικανότητα του υπερηχογραφήματος στους γαστρο-
κνημίους μυς αμφοτερόπλευρα. Τα άτομα με σαρκο-
πενία εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερο πάχος μυών 
και μήκος των μυϊκών δεσμίδων (αμφότερα p<0,05), 
συγκριτικά με τα άτομα χωρίς σαρκοπενία. Η μέτρη-
ση του πάχους των μυών και μήκους των μυϊκών δε-
σμίδων είχε υψηλή ευαισθησία (σε αμφότερα >77%) 
στον προσδιορισμό των ατόμων με σαρκοπενία [97]. 
Στη μελέτη των Masaaki Isaka και συν-2019 σε 60 
άνδρες ηλικίας ≥65 ετών που μέτρησαν με υπερη-
χογράφημα το πάχος και την ένταση των υπερήχων 
[echo intensity (EI)] των μυών της γαστροκνημίας, 
εκτίμησαν την ικανότητα της μεθόδου στη διάγνωση 
των ατόμων με χαμηλή μάζα περιφερικών σκελετι-
κών μυών [appendicular skeletal muscle mass index 
(ASMI)] και χαμηλή συλληπτική ικανότητα των άκρων 
χεριών. Εφαρμόστηκε μια binary logistic regression 
ανάλυση για το πάχος των μυών χαμηλότερο μιας τι-
μής κατωφλίου (cutoff value) ή EI υψηλότερης μιας 
τιμής κατωφλίου, που χρησιμοποιήθηκαν ως ανε-
ξάρτητες μεταβλητές (independent variable) και για 
τη διάγνωση σαρκοπενίας σύμφωνα με τα κριτήρια 
Asian Working Group for Sarcopenia ως εξαρτημένη 
μεταβλητή. Με τη χρήση των άριστων cutoff points 
του πάχους των μυών και της EI για την πρόβλεψη 
χαμηλής ASMI και χαμηλής συλληπτικής ικανότητας 
των άκρων χεριών, το πάχος του προσθίου κνημιαί-
ου μυός, η ΕΙ του προσθίου κνημιαίου μυός και του 
γαστροκνημίου μυός και ο δείκτης πάχος/EI του 
προσθίου κνημιαίου και του υποκνημιδίου μυός, σχε-
τίζονταν με τη διάγνωση σαρκοπενίας (μετά την εκτί-
μηση της επίδρασης της ηλικίας, του δείκτη μάζας 
σώματος, της περιμέτρου της γαστροκνημίας, της 
παρουσίας σακχαρώδους διαβήτη, και της χρήσης 
στατινών σε μοντέλο binary logistic regression). Ο 
συνδυασμός πάχους μυών και EI του προσθίου κνη-
μιαίου μυός εμφάνιζαν σημαντική ικανότητα προσδι-
ορισμού των ατόμων με σαρκοπενία. Οι ερευνητές 
οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το υπερηχογράφη-
μα μυών μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη μέθοδο στη 
διάγνωση της σαρκοπενίας [98].

Ολοκληρώνουμε με την παράθεση των διαγνωστι-
κών κριτηρίων καθώς και τη σταδιοποίηση της σαρ-
κοπενίας.

Διαγνωστικά κριτήρια
ESPEN SIG (European Society on Clinician 

Nutrition and Metabolism special interest groups) 
[100] 

Μυϊκή Μάζα: >2SD χαμηλότερη της μέσης τιμής 
της μυϊκής μάζας ενηλίκων ηλικίας 18-39 ετών στο 
3rd National Health and Nutrition Examination Survey

Ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων: 
Ταχύτητα βάδισης <0,8 m/s

IWGS (International Working Group on 
Sarcopenia) [101]

Μυϊκή Μάζα: Δείκτης μάζας σκελετικών μυών [SMI 
(Skeletal Muscle Index) με dual X-ray absorptiometry 
(DEXA)], Άνδρες ≤7,23 kg/m2 και Γυναίκες ≤5,67 kg/m2

Ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων: 
Ταχύτητα βάδισης <1 m/s

EWGSOP (European Working Group on 
Sarcopenia in Older People) [102]

Μυϊκή Μάζα: Δείκτης μάζας σκελετικών μυών [SMI 
(Skeletal Muscle Index) με dual X-ray absorptiometry 
(DEXA)] Άνδρες ≤7,23 kg/m2 Γυναίκες ≤5,67 kg/m2

Μυϊκή Ισχύ: Συλληπτική Ικανότητα Άκρων Χεριών, 
Άνδρες <30 kg, Γυναίκες <20 kg

Ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων: 
Ταχύτητα βάδισης <1 m/s

FNIH (Foundation of the National Institute of 
Health) [103]

Μυϊκή Μάζα: Μυϊκή Μάζα: /Δείκτη Μάζας Σώμα-
τος [BMI (body mass index)] Άνδρες ≤0,789, Γυναί-
κες ≤0,512

Μυϊκή Ισχύ: Συλληπτική Ικανότητα Άκρων Χεριών, 
Άνδρες <26kg, Γυναίκες <16 kg

Ικανότητα εκτέλεσης φυσικών δραστηριοτήτων: 
Ταχύτητα βάδισης <0,8 m/s

Σταδιοποίηση [104]
Προσαρκοπενία: Χαμηλή μυϊκή μάζα, φυσιολογική 

μυϊκή ισχύ και φυσιολογική ικανότητα εκτέλεσης φυ-
σικών δραστηριοτήτων.

Σαρκοπενία: Χαμηλή μυϊκή μάζα, χαμηλή μυϊκή 
ισχύ και φυσιολογική ή χαμηλή ικανότητα εκτέλεσης 
φυσικών δραστηριοτήτων.

Σοβαρή σαρκοπενία: Χαμηλή μυϊκή μάζα, χαμηλή 
μυϊκή ισχύ και χαμηλή ικανότητα εκτέλεσης φυσικών 
δραστηριοτήτων.

Ορισμός της σαρκοπενίας (adapted from the 
European Working Group on Sarcopenia in Older 
People, EWGSOP2). 
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Πιθανή σαρκοπενία αν ισχύει το Κριτήριο 1.
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την επιπρόσθετη 

τεκμηρίωση του Κριτηρίου 2.
Αν ισχύουν τα Κριτήρια 1, 2 και 3 η σαρκοπενία 

θεωρείται σοβαρή.
Κριτήριο 1. Χαμηλή μυϊκή ισχύ όπως αξιολογεί-

ται με τη μέτρηση της Συσφικτικής Ικανότητας των 
Άκρων Χεριών (cut point <27 kg για τους άνδρες και 
<16 kg για τις γυναίκες) ή με την έγερση από κάθισμα 
στην όρθια θέση [Chair stand test (cut point >15 s για 
5 προσπάθειες).

Κριτήριο 2. Χαμηλή μυϊκή ποσότητα ή ποιότη-
τα όπως αξιολογείται με την εκτίμηση της μάζας 
των περιφερικών σκελετικών μυών [appendicular 
skeletal muscle mass (ASM) με dual-energy X-ray 
absorptiometry (DXA) με cut point <20 kg για τους 
άνδρες και <15 kg για τις γυναίκες.

Κριτήριο 3. Χαμηλή ικανότητα εκτέλεσης φυσικών 
δραστηριοτήτων όπως αξιολογείται με την εκτίμηση 
της ταχύτητας βάδισης με cut-point <0,8 m/s, short 
physical performance battery (SPPB) με cut point ≥8 
point score, timed up and go test (TUG) με cut point 
20 s and 400-μέτρα βάδισης (400 m βάδιση) με cut 
point ≥6 min για ολοκλήρωση ή μη ολοκλήρωση. 

Ρευματικά νοσήματα
Στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα όπως της 

ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), της οστεοαρθρί-
τιδας, των φλεγμονωδών σπονδυλαρθροπαθειών 
όπως της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας (ΑΣ) 
και της ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ), του συστημα-
τικού ερυθηματώδους λύκου, του προοδευτικού 
συστηματικού σκληροδέρματος, κ.ά., αναφέρθηκε 
ποσοστό σαρκοπενίας υψηλότερο των ομάδων μαρ-
τύρων. Το ποσοστό εξαρτάται από τη σύνθεση των 
ομάδων των ασθενών που μελετήθηκαν (σχετικά με 
το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, παραμέ-
τρους της ρευματικής νόσου όπως η διάρκεια και η 
ενεργότητά της, τη διατροφή, τα σωματομορφικά χα-
ρακτηριστικά, κ.ά.) και τα διαγνωστικά κριτήρια που 
εφαρμόστηκαν. 

Ιδιαίτερη σημασία στην κλινική πράξη έχουν οι ποι-
κίλοι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση 
σαρκοπενίας στους ασθενείς με ρευματικά νοσήμα-
τα όπως (α) επιδημιολογικοί παράγοντες (φύλο, ηλι-
κία, κ.ά.), (β) ο δείκτης μάζας σώματος και η σύσταση 
του σώματος (η με λίπος και η άλιπη μάζα σώματος, η 
μάζα των σκελετικών μυών κ.ά.), (γ) η διατροφή (όπως 

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

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Στους ασθενείς με ΡΑ αναφέρθηκε υψηλότερο 

των ομάδων των μαρτύρων ποσοστό σαρκοπενίας ή 
προ-σαρκοπενίας ή καχεξίας, που εκτιμήθηκε περί-
που στο 20-44%, ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτή-
ρια που εφαρμόστηκαν [105-110]. Ο δείκτης μάζας 
σκελετικών μυών [skeletal muscle index (SMI)] και ο 
δείκτης μάζας σώματος, είχαν υψηλή ειδικότητα (το 
94% των ασθενών με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος 
είχαν σαρκοπενία) αλλά χαμηλή ευαισθησία (το 47% 
των ασθενών με φυσιολογικό ή υψηλό δείκτη μάζας 
σώματος είχαν σαρκοπενία) σχετικά με τη διάγνωση 
σαρκοπενίας [107]. 

Οι Michele Barone και συν. μελέτησαν 168 ασθε-
νείς ηλικίας 40-75 ετών με ρευματικά νοσήματα 
όπως ΡΑ, ΨΑ, και ΑΣ, εκτιμώντας τη μυϊκή μάζα με 
τη μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος [muscle mass 
index (MMI)] και τη μυϊκή ισχύ, υπολόγισαν το ποσο-
στό σαρκοπενίας στο 20%, χωρίς διαφορά μεταξύ 
των ρευματικών αυτών παθήσεων, με διαφορά ωστό-
σο στο ποσοστό της προ-σαρκοπενίας που αποτελεί 
το αρχικό στάδιο της σαρκοπενίας, στην οποίαν πα-
ρατηρείται μόνο μείωση της μάζας των σκελετικών 
μυών (p=0,006) [105]. 

Οι Rafaela C E Santo και συν. το 2018 ανασκό-
πησαν τις μελέτες παρατήρησης που υπέβαλλαν σε 
μετα-ανάλυση, της βάσης δεδομένων PubMed και 
άλλων πηγών της βιβλιογραφίας στην Αγγλική γλώσ-
σα, που ασχολήθηκαν με την καχεξία των ασθενών με 
ΡΑ, το χρονικό διάστημα 1994-2016. Ανέλυσαν 136 
πλήρη άρθρα και εκτίμησαν το ποσοστό της καχεξίας 
στο 19% [με 95% confidence interval (CI) 0,7-33%]. 
Όταν η εκτίμηση της σύνθεσης του σώματος γίνονταν 
με τη χρήση διπλής ενέργειας ακτίνων-Χ απορροφη-
σιομετρίας [DXA (dual-energy X-ray absorptiometry)] 
το ποσοστό εκτιμήθηκε στο 29% (με 95% CI 15-46%), 
ενώ όταν στα διαγνωστικά κριτήρια χρησιμοποιούνταν 
ο δείκτης μάζας χωρίς λίπος (άλιπος) (fat-free mass 
index) <10η εκατοστιαίας θέσης και ο δείκτης μάζας 
λίπους (fat mass index) >25η εκατοστιαία θέση, στο 
32% (95% CI 14-52%) [106].
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Οι Delia Reina και συν. μελέτησαν 89 γυναίκες με 
ΡΑ (μέση ηλικία των ασθενών 62±8 έτη), μέσης διάρ-
κειας νόσου (14±9 μήνες) και ενεργότητας της νόσου 
[mean disease activity score (DAS-28) 3,7±1,4 και 
mean Health Assessment Questionnaire 0,88±0,77], 
που συνέκριναν με 100 ίδιου φύλου και παρόμοι-
ας ηλικίας γυναίκες χωρίς φλεγμονώδεις ρευμα-
τοπάθειες. Υπολόγισαν το δείκτη μάζας σώματος 
(27,43±5,16 Kg/m στους ασθενείς και 27,78±3,98 
Kg/m στους μάρτυρες χωρίς μεταξύ τους διαφορά), 
τα επίπεδα αλβουμίνης ορού, και το δείκτη μάζας 
σκελετικών μυών [skeletal muscle index (SMI)] με 
ολοσωματική DXA. Τα επίπεδα της αλβουμίνης ορού 
ήταν φυσιολογικά και παρόμοια σε αμφότερες τις 
ομάδες. Διαπιστώθηκε στατιστικά χαμηλότερη άλι-
πη μάζα σώματος (με ολοσωματική DXA) σε όλες 
τις θέσεις εκτίμησης και μάζα λίπους στις ασθενείς 
με ΡΑ συγκριτικά με την ομάδα των μαρτύρων, χω-
ρίς ωστόσο διαφορά σχετικά με την ανακατανομή 
της μάζας του λίπους στον κορμό του σώματος. 
Οι ασθενείς με ΡΑ εμφάνιζαν υψηλότερο ποσοστό 
σαρκοπενίας (το 44% των ασθενών και το 19% των 
μαρτύρων πληρούσαν τα κριτήρια για σαρκοπενία, 
με p<0,001). Όπως αναφέρθηκε ο δείκτης μάζας 
σκελετικών μυών [skeletal muscle index (SMI)] και ο 
δείκτης μάζας σώματος, είχαν υψηλή ειδικότητα (το 
94% των ασθενών με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος 
είχαν σαρκοπενία) αλλά χαμηλή ευαισθησία (το 47% 
των ασθενών με φυσιολογικό ή υψηλό δείκτη μάζας 
σώματος είχαν επίσης σαρκοπενία) σχετικά με τη δι-
άγνωση για σαρκοπενίας [107].

Στη μελέτη των Ange Ngeuleu και συν. 123 ασθε-
νών (107 γυναίκες) ενηλίκων ασθενών με ΡΑ με τη 
χρήση ολοσωματικής DXA με τη χρήση του σχετι-
κού δείκτη της μάζας των σκελετικών μυών [relative 
skeletal mass index (RSMI)] <5,5 kg/m2 στις γυναί-
κες και <7,26 kg/m2 στους άνδρες, εκτίμησαν τη 
διάγνωση της σαρκοπενίας στο 39,8% (49 ασθε-
νείς από τους οποίους οι 40 γυναίκες, ηλικίας 41-50 
ετών) [111]. 

Οι Meltem Alkan Melikoğlu και συν. μελέτησαν 40 
γυναίκες με ΡΑ ηλικίας 31-66 ετών που συνέκριναν 
με 40 υγιείς γυναίκες μάρτυρες ηλικίας 31-58 ετών, 
παρόμοιου δείκτη μάζας σώματος. Η σύσταση του 
σώματος εκτιμήθηκε με ολοσωματική DXA, και η κα-
τάσταση σχετικά με τη ΡΑ με την εκτίμηση του αρθρι-
κού πόνου, τη διάρκεια της πρωινής δυσκαμψίας των 
άκρων χεριών, τις μετρήσεις δραστηριότητας (ενερ-
γότητας) της νόσου, την ΤΚΕ και τη C-αντιδρώσα πρω-

τεΐνη [C-Reactive Protein (CRP)] καθώς και τη λειτουρ-
γική κατάσταση [με Health Assessment Questionnaire 
(HAQ)]. Συγκρίθηκαν οι δύο αυτές ομάδες σχετικά με 
τις τιμές της μάζας των μυών του περιφερικού σκε-
λετού (appendicular skeletal muscle mass) και τις τι-
μές του δείκτη μάζας των σκελετικών μυών [skeletal 
muscle mass index (SMI)]. Δε διαπιστώθηκε μεταξύ 
των δύο αυτών ομάδων διαφορά σχετικά με τις τιμές 
του δείκτη μάζας σώματος, το εκατοστιαίο ποσοστό 
του λίπους του σώματος, το υπερβολικό ή το φυσιολο-
γικό σωματικό βάρος. Στην ομάδα όμως των ασθενών 
με ΡΑ διαπιστώθηκαν χαμηλότερες τιμές των σκελε-
τικών μυών του περιφερικού σκελετού, αλλά υψηλό-
τερο ποσοστό προ-σαρκοπενίας (20% έναντι 7% με 
p<0,05) [108]. 

Οι Masahiro Tada και συν. μελέτησαν 100 ασθε-
νείς με ΡΑ [στο 78% γυναίκες, μέση ηλικία τα 66,1 
έτη, με μέση διάρκεια νόσου τα 5,5 έτη και με ενερ-
γότητα νόσου Disease Activity Score 28 αρθρώσε-
ων-ΤΚΕ=3,55], στα πλαίσια μιας προοπτικής μελέτης 
παρατήρησης (CHIKARA study), και εκτίμησαν το 
ποσοστό σαρκοπενίας στο 28% [112]. Επίσης οι Mie 
Torii και συν. σε 388 διαδοχικής προσέλευσης γυναί-
κες με ΡΑ και εκτίμησαν το ποσοστό της σαρκοπενί-
ας στο 37,1% (στο 14,7% σοβαρή) [109], οι Takeshi 
Mochizuki και συν. σε 240 διαδοχικής προσέλευσης 
ασθενείς με ΡΑ ηλικίας ≥65 ετών, στο 29,6% [110], 
ενώ οι Yutaro Yamada και συν. σε 100 διαδοχικής 
προσέλευσης ασθενείς με ΡΑ που συμμετείχαν στη 
μελέτη CHIKARA, εκτιμώντας την παρουσία σαρκο-
πενίας κατά την έναρξη της μελέτης και ένα έτος 
αργότερα, διαπίστωσαν σαρκοπενία σε 68 ασθενείς 
(68%) κατά την έναρξη της νόσου, ενώ ένα έτος αρ-
γότερα σε 9 επιπλέον ασθενείς (13,4%) [113].

Παράγοντες που σχετίστηκαν με 
αυξημένο ποσοστό διάγνωσης της 
σαρκοπενίας σε ασθενείς με ΡΑ

Η αποκάλυψη σαρκοπενίας σχετίστηκε με: (α) επι-
δημιολογικούς παράγοντες (το φύλο, τη μεγαλύτερη 
ηλικία, σωματομετρικές μετρήσεις, κ.ά.), (β) το χαμη-
λότερο δείκτη μάζας σώματος, τη χαμηλή μάζα σκε-
λετικών μυών σώματος, και τη χαμηλή άλιπη ή την 
υψηλή με λίπος μάζας σώματος, καθώς και (γ) πα-
ράγοντες που σχετίζονται με τη ΡΑ (διάρκεια, ενερ-
γότητα, περιορισμός της λειτουργικής ικανότητας και 
της ποιότητας ζωής, αρθρική προσβολή όπως αυτή 
εκτιμάται με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων, και 
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η χορήγηση αντιρρευματικής θεραπείας όπως τη χο-
ρήγηση κορτικοστεροειδών και τροποποιητικών της 
νόσου φαρμάκων, κ.ά.), όχι ωστόσο στο σύνολο των 
μελετών, καθώς και (δ) τη μη ικανοποιητική διατροφή 
των ασθενών με ΡΑ, όπως τη χαμηλότερη πρόσληψη 
πρωτεϊνών [105-107,111,114-120]. 

Σχετικά πρώτιστα με το φύλο των ασθενών με ΡΑ, 
οι Jon T Giles και συν-2008 μελέτησαν 189 ασθενείς 
με ΡΑ και 189 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας 
μάρτυρες χωρίς ΡΑ, στους οποίους εκτίμησαν τη με 
λίπος και τη χωρίς λίπος (άλιπη) μάζα σώματος ολο-
σωματικά και περιοχικά με τη χρήση DXA, και διαπί-
στωσαν ότι οι γυναίκες αλλά όχι οι άνδρες ασθενείς 
με ΡΑ είχαν συχνότερα σαρκοπενία, σαρκοπενική 
παχυσαρκία και υπερβολική συμμετοχή του λίπους 
στο βάρος του σώματος [115]. 

Σχετικά με το σωματικό βάρος των ασθενών με 
ΡΑ, οι Doğan SC και συν. μελέτησαν 30 γυναίκες 
με ΡΑ και 30 γυναίκες μάρτυρες, προκειμένου να 
υπολογίσουν το ποσοστό σαρκοπενίας. Εκτίμησαν τη 
σύσταση του σώματος με DXA, το δείκτη μάζας σκε-
λετικών μυών [skeletal mass index (SMI)], το δείκτη 
μάζας σώματος, τα επίπεδα των εργαστηριακών δει-
κτών φλεγμονής CRP και ΤΚΕ, καθώς και της δρα-
στηριότητας της νόσου με Disease Activity Score-28 
αρθρώσεων (DAS28). Η σαρκοπενία (σε SMI ≤5,75 
kg/m2) ήταν συχνότερη στην ομάδα με ΡΑ (p=0,004), 
τις γυναίκες με φυσιολογικό σωματικό βάρος ή που 
ήταν υπέρβαρες αλλά όχι παχύσαρκες [116]. 

Σχετικά με την ενεργότητα και τις επιπτώσεις της 
ΡΑ. Στη μελέτη Michele Barone και συν. σε 168 
ασθενείς ηλικίας 40-75 ετών με ρευματικά νοσήματα 
όπως ΡΑ, ΨΑ, και ΑΣ, στην πολυπαραγοντική ανά-
λυση διαπιστώθηκε ότι η σαρκοπενία σχετίζονταν 
με τη ≥60 ετών ηλικία και την παρουσία λειτουργι-
κής ανικανότητας που προκαλεί η ρευματική νόσος 
(p=0,006 και p=0,01, αντίστοιχα), αλλά όχι παραδό-
ξως με τα επίπεδα της CRP, εργαστηριακού δείκτη 
φλεγμονής [105]. 

Στη μελέτη των Jon T Giles και συν. σε 189 ασθε-
νείς με ΡΑ και 189 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλι-
κίας μάρτυρες χωρίς ΡΑ, οι ασθενείς με ΡΑ είχαν 
συχνότερα σαρκοπενία, σαρκοπενική παχυσαρκία 
και υπερβολική συμμετοχή του λίπους στο βάρος του 
σώματος, τα οποία σχετίζονταν με τον περιορισμό 
της λειτουργικής ικανότητας και την παραμόρφωση 
των αρθρώσεων από τη νόσο, την ανίχνευση ρευμα-
τοειδούς παράγοντα και τα επίπεδα της CRP στον 
ορό, καθώς και τη μη χορήγηση τροποποιητικών της 

νόσου φαρμάκων (δηλαδή με μη επαρκή θεραπευτι-
κή αντιμετώπιση) [115].

Στη μελέτη των Doğan SC και συν. σε 30 γυναί-
κες με ΡΑ και 30 γυναίκες μάρτυρες διαπιστώθηκε 
συσχέτιση με τα επίπεδα CRP (p=0,230) αλλά πα-
ραδόξως όχι με τη δραστηριότητα της νόσου όπως 
εκτιμήθηκε με DAS-28 αρθρώσεων (p=0,530) [116].

Στη μελέτη των Ange Ngeuleu και συν. στην πολ-
λαπλή ανάλυση παλινδρόμησης (multiple regression 
analysis) η σαρκοπενία σχετίστηκε με το φυσιολογι-
κό δείκτη μάζας σώματος [OR=12,3 με CI (2,27-67,6) 
και p=0,004], το over fat δείκτη μάζας σώματος [OR= 
12,3 με CI (2,27-67,6) και p=0,004] και την απεικό-
νιση ακτινογραφικά οστικών αρθρικών διαβρώσεων 
[OR=0,057 με CI (0,006-0,532) και p=0,012]. Δε δια-
πιστώθηκε ωστόσο συσχέτιση με την ενεργότητα της 
ΡΑ [με DAS-28, chronic disease activity index (CDAI) 
και score of disease activity index (SDAI)], τη διάρ-
κεια της καθώς και τη χρήση κορτικοστεροειδών για 
επαρκή αντιμετώπιση της νόσου [111]. 

Στη μελέτη των Meltem Alkan Melikoğlu σε 40 γυ-
ναίκες με ΡΑ ηλικίας 31-66 ετών που συνέκριναν με 
40 υγιείς γυναίκες μάρτυρες παρόμοιου δείκτη μάζας 
σώματος, ηλικίας 31-58 ετών, στις ασθενείς με ΡΑ δια-
πιστώθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του 
δείκτη μάζας σκελετικών μυών [skeletal mass index 
(SMI)] και της λειτουργικής ικανότητας [με Health 
Activity Quality (HAQ) σκορ] (p<0,05) [108].

Στη μελέτη των Masahiro Tada και συν. σε 100 
ασθενείς με ΡΑ η σαρκοπενία σχετίστηκε θετικά με 
την ακτινογραφική αρθρική προσβολή (Steinbrocker 
στάδιο) από τη νόσο, τη CRP (0,21 mg/dL έναντι 
103,4 ng/mL), το δείκτη μάζας σώματος, και τη μάζα 
λίπους του σώματος των ασθενών. Στην ίδια μελέτη 
η σαρκοπενία σχετίστηκε με τα επίπεδα της μεταλ-
λοπρωτεϊνάσης-3 της θεμελίου ουσίας του αρθρικού 
χόνδρου [matrix metalloproteinase 3 (MMP3), με 
0,11 mg/dL έναντι 70,3 ng/mL] που έχει να κάνει με 
την προσβολή του και την προσβολή έτσι της κατα-
σκευής των αρθρώσεων (σε MMP3 ≥90,7 ng/mL, το 
odds ratio για σαρκοπενία αυξήθηκε κατά 3,1 φορές 
συγκριτικά με <90,7 ng/mL, με p= 0,018) [112].

Πολύ σημαντική φαίνεται ότι είναι επίσης στην κλι-
νική πράξη η συσχέτιση του συνδυασμού χαμηλής 
μυϊκής μάζας σώματος (μυοπενίας) και υπερβολικής 
συμμετοχής του λίπους στη σύσταση του σώματος, 
με την ενεργότητα, τον περιορισμό της λειτουργικής 
ικανότητας και τη μεγαλύτερη αρθρική προσβολή 
στον ακτινογραφικό έλεγχο, των ασθενών με ΡΑ. 
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Οι Jian-Zi Lin και συν. μελέτησαν 457 διαδοχικής 
προσέλευσης ασθενείς με ΡΑ (στο 82,7% γυναίκες, 
μέσης ηλικίας 49,5±13,1 ετών) που συνέκριναν με 
1860 μάρτυρες (στο 51,2% γυναίκες, μέσης ηλικί-
ας 34,3±9,9 ετών). Σκοπό της μελέτης αποτέλεσε η 
διερεύνηση των χαρακτηριστικών της σύστασης του 
σώματος των ασθενών με ΡΑ και η συσχέτισή τους 
με παραμέτρους της νόσου όπως της ενεργότητας 
(με DAS28-CRP), του περιορισμού της λειτουργι-
κής ικανότητας [με Stanford health assessment 
questionnaire disability index (HAQ-DI)], και της 
αρθρικής προσβολής με ακτινογραφικό έλεγχο [με 
Sharp/van der Heijde modified sharp score (mTSS)]. 
Υπερβολική σε λίπος σύσταση θεωρήθηκε αν το εκα-
τοστιαίο ποσοστό του λίπους του σώματος [body fat 
percentage (BF%)] ήταν ≥25% στους άνδρες και 
≥35% στις γυναίκες, και χαμηλή συμμετοχή των 
μυών (μυοπενία) στη σύσταση του σώματος, αν ο 
δείκτης μάζας των μυών του περιφερικού σκελετού 
[appendicular skeletal muscle mass index (ASMI)] 
ήταν ≤7kg/m2 στους άνδρες και ≤5,7 kg/m2 στις 
γυναίκες. Στο 17,7% των ασθενών διαπιστώθηκαν 
χαμηλές τιμές ASMI, και στο 45,1% μυοπενία. Οι 
ασθενείς με μυοπενία είχαν υψηλότερη ενεργότητα 
ΡΑ [DAS28-CRP (διάμεση τιμή 3,5 έναντι 3), μεγαλύ-
τερο περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας [HAQ-
DI (διάμεση τιμή 0,38 έναντι 0,13 με 24,8% έναντι 
7,6%), και μεγαλύτερη αρθρική προσβολή στον ακτι-
νογραφικό έλεγχο [mTSS (διάμεση τιμή 22,3 έναντι 
9 με 71,8% έναντι 45,8%) (σε όλα p<0,001). Στην 
πολλαπλή λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης διαπι-
στώθηκε σημαντική συσχέτιση της μυοπενίας με τον 
περιορισμό της λειτουργικής ικανότητας (OR=2,546 
με 95% CI: 1,043-6,217) και τη μεγαλύτερη αρθρική 
προσβολή στον ακτινογραφικό έλεγχο (OR=2,660 
με 95% CI: 1,443-4,904). Η χειρότερη επίπτωση της 
ΡΑ παρατηρήθηκε στους ασθενείς με το συνδυασμό 
μυοπενίας και υπερβολικής συμμετοχής του λίπους 
στη σύσταση του σώματος. Μετά την εκτίμηση των 
συγχυτικών παραγόντων ο συνδυασμός αυτός σχετί-
ζονταν με την ενεργότητα της ΡΑ (AP=0,528 με 95% 
CI: 0,086-0,971), τον περιορισμό της λειτουργικής 
ικανότητας (AP= 0,647 με 95% CI: 0,356-0,937), και 
τη μεγαλύτερη αρθρική προσβολή στον ακτινογραφι-
κό έλεγχο (AP= 0,514 με 95% CI: 0,139-0,890) από 
τη νόσο [118]. 

Οι Raili Müller και συν. μελέτησαν 91 ασθενείς με 
πρόσφατης έναρξης ΡΑ (στο 72% γυναίκες) και 328 
μάρτυρες (στο 54% γυναίκες), με τη χρήση DXA σχε-

τικά με τη σύσταση του σώματος, και τη συσχέτισή 
της με παραμέτρους της νόσου, τη διατροφή και τη 
φυσική δραστηριότητα. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθε-
νείς με ΡΑ συγκριτικά με τους μάρτυρες εμφάνιζαν 
υψηλότερο ποσοστό χαμηλής άλιπης μάζας σώμα-
τος [41,8% έναντι 19,8%, με adjusted OR=3,3 (95% 
C.I. 1,9-5,5) και p<0,001)]. Υψηλότερο ήταν επίσης 
το ποσοστό υπερβολικής συμμετοχής του λίπους 
στη μάζα σώματος [68,1% έναντι 47,3% με adjusted 
OR=1,9 (95% C.I. 1,1-3,3) και p=0,02)], καθώς και 
του συνδυασμού υπερβολικής συμμετοχής του λί-
πους στη μάζα σώματος και χαμηλής άλιπης μάζας 
σώματος (4,4 φορές υψηλότερος, 26,4% έναντι 7% 
με 95% C.I. 2,3-8,4 και p<0,001). Το χαμηλότερο πο-
σοστό χαμηλής άλιπης μάζας σώματος σχετίζονταν, 
στους ασθενείς με ΡΑ, θετικά με την υψηλότερη ΤΚΕ 
(OR=1,03 με C.I.1,002-1,051 και p=0,03), τη CRP 
(OR=1,03 με C.I. 1,002-1,061 και p=0,04), τη χορή-
γηση κορτικοστεροειδών (OR=3,71 με C.I. 1,4-9,9 
και p<0,01) και τη χαμηλότερη ποιότητα ζωής (υψη-
λότερο HAQ score OR=2,41 με C.I. 1,24-4,65 και 
p<0,01) από τη νόσο, καθώς και με τη χαμηλότερη 
πρόσληψη πρωτεϊνών (OR=0,98 με C.I. 0,96-0,99 και 
p=0,04) από τη διατροφή [119]. 

Στη μελέτη των Mie Torii και συν. σε 388 διαδο-
χικής προσέλευσης γυναίκες με ΡΑ, η σαρκοπενία 
σχετίστηκε στη λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης 
με την ενεργότητα και τη διάρκεια της νόσου, το βαθ-
μό αρθρικής ακτινογραφικής προσβολής (με σταδι-
οποίηση κατά Steinbrocker) από τη νόσο, τη χρήση 
βιολογικών τροποποιητικών της νόσου φαρμάκων 
για έλεγχο της ενεργότητας της νόσου, καθώς και 
τη μη ικανοποιητική δίαιτα (σε αξιολόγηση με Mini-
Nutritional Assessment-Short Form score) [109].

Στη μελέτη των Lara Vlietstra και συν. σε 157 
ασθενείς με ΡΑ ή οστεοαρθρίτιδα διαπιστώθηκε 
συσχέτιση της σαρκοπενίας με την υψηλή περιεκτι-
κότητα του σώματος σε λίπος [120], ενώ στη μελέτη 
των Takeshi Mochizuki και συν. σε 240 διαδοχικής 
προσέλευσης ασθενείς με ΡΑ ηλικίας ≥65 ετών, 
στην πολυπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε συ-
σχέτιση της σαρκοπενίας με τη μεγαλύτερη ηλικία 
p= 0,008 με odds ratio 1,08), το χαμηλότερο δείκτη 
μάζας σώματος (p<0,001 με odds ratio 0,73), και τις 
υψηλότερες τιμές της CRP (p=0,017 με odds ratio 
1,76) [110]. Επίσης στη μελέτη των Yutaro Yamada 
και συν. σε 100 διαδοχικής προσέλευσης ασθενείς 
με ΡΑ η σαρκοπενία σχετίζονταν στη μονοπαραγο-
ντική ανάλυση με τη μεγαλύτερη ηλικία (r=0,28 με p= 
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0,022), την υψηλότερη μέση δοσολογία των κορτι-
κοστεροειδών το έτος της μελέτης, που αντανακλά 
τη μεγαλύτερη ενεργότητα της νόσου (r=0,25 με 
p=0,043), και το χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος 
(r= -0,28 με p=0,019). Στην πολυπαραγοντική ανάλυ-
ση η δοσολογία ≥3,25 mg πρεδνιζολόνης την ημέρα 
σχετίστηκε σημαντικά με την εμφάνιση σαρκοπενίας 
(odds ratio=8,81 με 95% confidence interval 1,14-
67,9 και p=0,037) [113]. 

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι στη βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των Santo 
και συν. δε διαπιστώθηκε συσχέτιση της καχεξίας 
των ασθενών με ΡΑ με την ενεργότητα της νόσου 
(με DAS-28) ή τη διάρκεια της νόσου (p>0,05) [106].

Ιδιαίτερη σημασία στην κλινική πράξη έχει όπως 
αναφέρθηκε η επίδραση της μη ικανοποιητικής δι-
ατροφής των ασθενών με ΡΑ, στην αύξηση της πι-
θανότητας ανάπτυξης σαρκοπενίας. Στη μελέτη των 
Müller και συν. η σαρκοπενία σχετίστηκε με τη χαμη-
λότερη πρόσληψη πρωτεϊνών (OR= 0,98 με C.I. 0,96-
0,99 και p=0,04) [119], ενώ στη μελέτη των Mie Torii 
και συν. με τη μη ικανοποιητική γενικότερα διατρο-
φή (σε αξιολόγηση με Mini-Nutritional Assessment-
Short Form score) [109]. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόγνωση της κατάστα-
σης υγείας των ασθενών με ΡΑ και σαρκοπενία, έχει το 
γεγονός ότι αναφέρθηκε συσχέτιση της σαρκοπενίας 
με την ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου [111,117]. Στη 
μελέτη των Delgado-Frías και συν. σε 100 ασθενείς με 
ΡΑ και 97 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας μάρτυ-
ρες, διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με σαρκοπενία (με τη 
χρήση DXA για την εκτίμηση της σύστασης του σώμα-
τος και με μαγνητική τομογραφία για την εκτίμηση του 
κοιλιακού λίπους) είχαν συχνότερα δυσλειτουργία του 
ενδοθηλίου των αγγείων [με τη χρήση της διαμεσολα-
βούμενη από τη ροή διάτασης της βραχιόνιας αρτηρίας 
(brachial artery flow-mediated dilatation (FMD)] [117]. 
Στη μελέτη των Ngeuleu και συν. στην πολλαπλή ανά-
λυση παλινδρόμησης (multiple regression analysis) η 
σαρκοπενία σχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο καρδι-
ομεταβολικής προσβολής [p=0,025 με OR=0,176, CI 
(0,038-0,980)] [111].

Φλεγμονώδεις σπονδυλαρθροπάθειες
Στους ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλαρ-

θρίτιδα (ΑΣ) και ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) συγκριτι-
κά με τις ομάδες μαρτύρων αναφέρθηκαν χαμηλότε-
ρες τιμές δείκτη μάζας σκελετικών μυών και άλιπης 

μάζας σώματος, και χαμηλότερη μυϊκή ισχύ, καθώς 
και υψηλότερο ποσοστό σαρκοπενίας (13,7-43,1% 
ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν), η οποία 
σχετίστηκε με τη μειωμένη μυϊκή μάζα και ισχύ, κα-
θώς και την ενεργότητα της νόσου, όχι ωστόσο στο 
σύνολο των μελετών [121-123].

Στη μελέτη των R Aguiar και συν-2014 σε 36 
ασθενείς με ΑΣ και 24 ασθενείς με ΨΑ (στο 48,2% 
γυναίκες, μέσης ηλικίας 45,5±13,4 έτη και μέσης δι-
άρκειας νόσου 10,9±11,6 έτη), που συνέκριναν με 
ομάδα υγιών μαρτύρων, και εκτίμησαν το ποσοστό 
σαρκοπενίας στο 62%, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς 
με ΑΣ ή ΨΑ είχαν χαμηλότερες τιμές δείκτη μάζας 
σώματος [Muscle mass index (MMI) που υπολογίστη-
κε από τις τιμές της μυϊκής μάζας με την εφαρμογή 
της εξίσωσης Lee] συγκριτικά με την ομάδα των μαρ-
τύρων (7,65±0,98 έναντι 8,25±0,92 με OR=5,23 και 
p=0,001) [121]. 

Οι El Maghraoui και συν. μελέτησαν 67 διαδοχι-
κής προσέλευσης ασθενείς με ΑΣ (μέσης ηλικίας 
40,9±11 έτη) που συνέκριναν με 67 υγιείς μάρτυρες, 
εκτιμώντας τη σύσταση του σώματος με DXA, το δεί-
κτη άλιπης μάζας σώματος (άλιπης μάζας/ύψος2), 
και το εκατοστιαίο ποσοστό της μάζας λίπους. Η 
προ-σαρκοπενία ορίστηκε ως μάζα σκελετικών μυών 
[skeletal muscle mass (SMI)] <7,25 kg/m2, η σαρκο-
πενία όταν πληρούνταν τα δύο παρακάτω κριτήρια: 
(α) SMI <7,25 kg/m2 και (β) χαμηλή συλληπτική ικα-
νότητα άκρων χεριών (handgrip strength <30 kg) ή 
χαμηλή ικανότητα των μυών για δραστηριότητα ( με 
timed get-up-and-go test >10 s), και καχεξία ως δεί-
κτη μάζας μυών <20 kg/m2 με επιπλέον 3 από τα 5 
παρακάτω: (α) ανορεξία, (β) κόπωση, (γ) συλληπτική 
ικανότητας άκρων χεριών <30 kg, (δ) CRP >5 mg/l, 
και (ε) SMI <7,25 kg/m2. Προ-σαρκοπενία διαπιστώ-
θηκε στο 50,4%, σαρκοπενία στο 34,2% και καχεξία 
στο 16% των ασθενών. Οι ασθενείς με ΑΣ εμφάνι-
ζαν συγκριτικά με τους μάρτυρες χαμηλότερη άλιπη 
μάζα σώματος (κατά μια μέση τιμή τριών χιλιόγραμ-
μων) και μάζα μυών του περιφερικού σκελετού (κατά 
1 kg/m2) [122]. 

Οι Marcora και συν. μελέτησαν 19 άνδρες ασθε-
νείς με μακροχρόνια ΑΣ (μέσης ηλικίας 53 ετών με 
διάρκεια νόσου 19 έτη) που συνέκριναν με 19 παρό-
μοιας ηλικίας υγιείς άνδρες μάρτυρες. Εκτίμησαν τη 
σύσταση του σώματος με τη χρήση DXA και τη μυϊκή 
ισχύ με ισοκινητική έκταση γόνατος και τη μέτρηση 
της συλληπτικής ικανότητας των άκρων χεριών με 
δυναμόμετρο, καθώς και τη φυσική ικανότητα με δο-
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κιμασία 30 δευτερολέπτων έγερσης από κάθισμα με 
τα χέρια σε επαφή και πλεγμένα στον κορμό. Οι ασθε-
νείς με ΑΣ εμφάνιζαν συγκριτικά με τους μάρτυρες 
σημαντικά χαμηλότερη μυϊκή ισχύ (p<0,05) [123].

Στη μελέτη των Krajewska-Włodarczyk και συν. 
σε 51 γυναίκες με ΨΑ που συνέκριναν με 44 γυναί-
κες μάρτυρες χωρίς φλεγμονώδεις αρθροπάθειες 
(ηλικίας 50-75 ετών), σαρκοπενία διαγνώστηκε με 
τη χρήση του δείκτη άλιπης μάζας του περιφερικού 
σκελετού [ALM (Appendicular Lean Mass) index] και 
του δείκτη σκελετικών μυών [SMI (Skeletal Muscle 
Index)] στο 13,7% και 43,1%, αντίστοιχα των ασθε-
νών με ΨΑ και στο 9% και 20,4%, αντίστοιχα των 
μαρτύρων [124]. 

Η σαρκοπενία των ασθενών με ΑΣ ή ΨΑ σχετίστη-
κε με τη μειωμένη μυϊκή μάζα και ισχύ, καθώς και την 
ενεργότητα της νόσου, όχι ωστόσο στο σύνολο των 
μελετών. Στη μελέτη των R Aguiar και συν-2014 στους 
άνδρες ασθενείς με ΑΣ ή ΨΑ διαπιστώθηκε αρνητική 
συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος με την ενερ-
γότητα της νόσου [με Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity και Function Indexes (BASDAI και 
BASFI), με p=-0,536 και p=-0,445] [121]. Στη μελέ-
τη των Abdellah El Maghraoui και συν-2016 η προ-
σαρκοπενία, σαρκοπενία και καχεξία των ασθενών 
με ΑΣ σχετίστηκε με την ενεργότητα της νόσου [σε 
εκτίμηση με Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index (BASDAI)] [122]. Επίσης στη μελέτη 
των S Marcora και συν-2006 η χαμηλότερη μυϊκή 
ισχύ των ασθενών με ΑΣ συγκριτικά με την ομάδα 
των μαρτύρων, σχετίζονταν με τη μείωση της ισχύ-
ος των μυών των άνω και κάτω άκρων (correlation 
coefficients 0,37-0,79 με p<0,05) [123]. Από την άλλη 
στη μελέτη των Magdalena Krajewska-Włodarczyk 
και συν-2017 δε διαπιστώθηκε συσχέτιση της σαρκο-
πενίας με τη δραστηριότητα της ΨΑ [124].

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Οι ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο 

(ΣΕΛ) εμφανίζουν μάλλον αυξημένη συχνότητα σαρ-
κοπενίας (6,5%) και κατάσταση αδυναμίας/ευπάθει-
ας (frailty), που σχετίζονται με την ενεργότητα της 
νόσου, την προσβολή της κατάστασης υγείας, την 
προσβολή της φυσικής λειτουργικής ικανότητας και 
των γνωσιακών λειτουργιών από τη νόσο καθώς και 
την αυξημένη θνησιμότητα [125-129). Οι M J Santos 
και συν-2011 μέτρησαν το δείκτη μάζα σώματος, την 
περίμετρο μέσης και την άλιπη μάζας σώματος σε 92 

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

Προοδευτικό Συστηματικό Σκληρόδερμα
Στους ασθενείς με Προοδευτικό Συστηματικό 

Σκληρόδερμα (ΠΣΣ) αναφέρθηκαν χαμηλές τιμές 
άλιπης μάζας σώματος, δείκτη μάζας σώματος και 
μυϊκής ισχύος (όπως της συσφικτικής ικανότητας των 
άκρων χεριών και της έκτασης των γονάτων, κ.ά.), 
καθώς και μη ικανοποιητική διατροφή και υψηλότερο 
ποσοστό σαρκοπενίας (22,5-55% ανάλογα με τα δια-
γνωστικά κριτήρια) η οποία σχετίστηκε με περιορισμό 
της φυσικής δραστηριότητας, καθώς και σοβαρή προ-
σβολή του δέρματος, της μικροκυκλοφορίας (όπως 
ελκών των δακτύλων και ευρημάτων από την τριχο-
ειδοσκόπηση), των πνευμόνων (με χαμηλή διαχυτική 
ικανότητα αερίων, κ.ά.), του οισοφάγου, των νεφρών, 
ή του μεγάλου μεγέθους αγγείων, όπως την ανάπτυξη 
πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης [130-134].

Οι Marighela και συν. μελέτησαν 61 γυναίκες με 
ΠΣΣ (30 με διάχυτο και 31 με περιορισμένο ΠΣΣ) 
και 67 ίδιου φύλου και παρόμοιας ηλικίας γυναίκες 
μάρτυρες, σχετικά με τη σύσταση του σώματος με 
τη μέτρηση της ολικής άλιπης μάζας σώματος [total 
lean (LM)], της μάζας του λίπους [fat mass (FM)] και 
του σχετικού δείκτη της μάζας των σκελετικών μυών 
[relative skeletal muscle mass index (RSMI)], καθώς 
και την πρόσληψη τροφής το τελευταίο τριήμερο με 
ερωτηματολόγιο, μετατρέποντας την σε ενέργεια και 
θρεπτικά συστατικά. Οι ασθενείς με ΠΣΣ με διάχυτη 
αλλά όχι με περιορισμένη προσβολή, συγκριτικά με 
τις γυναίκες μάρτυρες είχαν χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη μάζας σώματος, LM, και FM. Η πρόσληψη της 
τροφής σχετικά με την ολική ενέργεια, τα θρεπτικά 
συστατικά και τα απαραίτητα αμινοξέα, ήταν παρό-
μοια μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Διαπιστώθηκε 
δηλαδή σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας 
του ΠΣΣ και των χαμηλών τιμών του δείκτη μάζας 
σώματος και της μάζας των σκελετικών μυών (της 
LM και του RSMI) [130].

Οι Caimmi και συν. μελέτησαν 141 διαδοχικής 
προσέλευσης ασθενείς με ΠΣΣ, σχετικά με τη δια-
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τροφή και τη διάγνωση σαρκοπενίας (σε μείωση του 
δείκτη μάζας σκελετικών μυών). Μη ικανοποιητική δι-
ατροφή [σύμφωνα με τα κριτήρια European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)] διαπι-
στώθηκε στο 9,2% (95% CI, 4,4-14%) των ασθενών 
με ΠΣΣ. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η σαρκοπε-
νία σχετίζονταν με την προσβολή των αναπνευστικών 
λειτουργικών δοκιμασιών [τις χαμηλές τιμές Forced 
vital capacity (FVC) με p=0,006] και τη διάρκεια του 
ΠΣΣ (p=0,003), ιδιαίτερα με την προσβολή της λει-
τουργίας των πνευμόνων (p=0,013), καθώς και τις 
χαμηλές τιμές της άλιπης μάζας σώματος (p<0,001). 
Οι ασθενείς με μη ικανοποιητική διατροφή είχαν 
συχνότερα σαρκοπενία που διαπιστώθηκε σε 29 
ασθενείς (20,7% με p<0,001) από τους οποίους οι 
11 (34,5%) είχαν μη ικανοποιητική διατροφή). Στην 
πολυπαραγοντική ανάλυση η σαρκοπενία σχετίζο-
νταν με τη διάρκεια του ΠΣΣ (p=0,049), τις χαμηλές 
τιμές της διαχυτικής ικανότητας αερίων [DLCO/VA 
(p=0,002)], καθώς και την προσβολή των πνευμόνων 
(p=0,006) και του δέρματος (p=0,014) [131]. 

Οι Siegert και συν. μελέτησαν 129 ασθενείς με 
ΠΣΣ και διέγνωσαν σαρκοπενία (σύμφωνα με τα 
κριτήρια European Working Group on Sarcopenia 
in Older People) σε ποσοστό 22,5%. Οι ασθενείς 
με σαρκοπενία συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς, 
εμφάνιζαν σημαντικά χαμηλότερη συλληπτική ικα-
νότητα των άκρων χεριών [11,5 (2-30) έναντι 18 (1-
41) kilogram force (kgf) με p<0,001], δύναμη έκτα-
σης του γόνατος [11 (3,5-32,5) έναντι 17,5 (3,5-88) 
kgf με p=0,006], φυσική δραστηριότητα με τη χρήση 
των ερωτηματολογίων Short Form-36 Health Survey 
και Scleroderma Health Assessment Questionnaire 
[38,8 (9,9-85) έναντι 48,8 (0-88) με p=0,032] και αριθ-
μό ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων που παραπέμπει 
σε μη ικανοποιητική μάλλον αντιμετώπιση του σοβα-
ρού ΠΣΣ [2 (0-4) έναντι 1 (0-5) με p=0,009]. Δεν πα-
ρατηρήθηκε ωστόσο διαφορά σχετικά με την ηλικία 
και τη διάρκεια νόσου [57 (32-83) έναντι 60,5 (28-82) 
έτη με p=0,350 και [8 (1-27) έναντι 7 (0-34) έτη με 
p=0,350, αντίστοιχα] [132]. 

Οι Corallo και συν. μελέτησαν 62 ασθενείς με 
ΠΣΣ, σχετικά με τη σύσταση του σώματος [με υπο-
λογισμό του δείκτη μάζας σώματος, της άλιπης μάζα 
σώματος (LBM) και της μάζας του λίπους (FM)] για 
τη διάγνωση σαρκοπενίας [σύμφωνα με τον υπολο-
γισμό του σχετικού δείκτη μάζας σκελετικών μυών 
(Relative Skeletal Mass Index/RSMI) και της συλλη-
πτικής ικανότητας των άκρων χεριών, και τη διατρο-

φή [σύμφωνα με τα κριτήρια European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)]. Σύμφω-
να με τον υπολογισμό του RSMI, σαρκοπενία διαπι-
στώθηκε στο 42%, και της συλληπτικής ικανότητας 
των άκρων χεριών στο 55% των ασθενών. Το ποσο-
στό της σαρκοπενίας σχετίστηκε με τη μεγαλύτερη 
ηλικία και διάρκεια του ΠΣΣ, τη μη ικανοποιητική δια-
τροφή, την προσβολή του δέρματος [με Rodnan Skin 
Score (mRSS)], του υψηλότερου σκορ της τριχοει-
δοσκόπησης (προσβολή της μικροκυκλοφορίας), 
την προσβολή του οισοφάγου [με υπερηχογραφική 
μελέτη και high-resolution manometry (HRM)], τη με-
γαλύτερη ΤΚΕ, τη χαμηλότερη διαχυτική ικανότητα 
αερίων [carbon monoxide adjusted for hemoglobin 
(DLCO)] και τη χαμηλότερη άλιπη μάζα σώματος 
[lean body mass (LBM)] [133].

Οι Rosato και συν. μελέτησαν 67 γυναίκες ηλικίας 
53±13 ετών με ΠΣΣ, που παρακολούθησαν για 12 
μήνες σχετικά με την εμφάνιση νέων ελκών των δα-
κτύλων (σοβαρή προσβολή της μικροκυκλοφορίας 
και εξαιρετικά δυσμενούς πρόγνωσης εκδήλωση του 
ΠΣΣ). Στη διάρκεια της παρακολούθησης 30 ασθε-
νείς (38%) εμφάνισαν ένα τουλάχιστον νέο έλκος 
δακτύλων. Οι ασθενείς με έλκη δακτύλων στην αρ-
χική αξιολόγηση είχαν χαμηλότερο δείκτη άλιπης μά-
ζας σώματος [fat free mass index (FFMI), με p<0,05]. 
Διαπιστώθηκε ότι ο χαμηλός FFMI σχετίζονταν με 
έναν κατά 6,7 φορές (με CI 2,1-21,8 με p<0,001) 
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νέων ελκών των δα-
κτύλων στη διάρκεια της παρακολούθησης. Στην πο-
λυπαραγοντική ανάλυση ο χαμηλός FFMI σχετίστηκε 
με τα έλκη των δακτύλων, την ανάπτυξη πνευμονι-
κής αρτηριακής υπέρτασης και νεφρικής κρίσης του 
ΠΣΣ και τη βραχύτερη διάρκεια του ΠΣΣ [0,4 (0-0,50) 
≤3 ετών έναντι -0,10 (-0,2-0) <3 ετών] που παραπέ-
μπει σε μείωση της άλιπης μάζας σώματος από την 
αρχική μάλλον περίοδο της νόσου [134].

Όστεοαρθρίτιδα
Αναφέρθηκε αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης ΟΑ 

σε ασθενείς με σαρκοπενία από τη μια, και αυξημένη 
συχνότητα διάγνωσης ΟΑ σε ασθενείς με σαρκοπε-
νία από την άλλη, χωρίς σε αυτά να συμφωνεί το σύ-
νολο των μελετών [135-144]. 

Η μείωση της μάζας και η δυσλειτουργία των σκε-
λετικών μυών σχετίστηκε με την ανάπτυξη και σοβα-
ρότητα της ΟΑ. Η ποσότητα και ποιότητα (λειτουργία, 
ισχύ) των τετρακεφάλων μυών των ασθενών με ΟΑ 
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που απαιτήθηκε να υποβληθούν σε ολική αρθροπλα-
στική γόνατος, ήταν χαμηλότερες συγκριτικά με τους 
ασθενείς με ΟΑ γονάτων που δε χρειάστηκε να υπο-
βληθούν σε τέτοια παρέμβαση [135].

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των R Papalia και 
συν-2014 στην οποίαν αξιολογήθηκαν 5 μελέτες (4 
προοπτικές και μια διατμητική μελέτη) που συμμε-
τείχαν 4231 ασθενείς μέσης ηλικίας 62 ετών με ΟΑ, 
δεν ήταν δυνατόν να διατυπωθεί με αξιοπιστία το αν 
η σαρκοπενία αποτελεί ή δεν αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου για την ανάπτυξη ΟΑ [137].

Σχετικά με το ποσοστό της σαρκοπενίας σε ασθε-
νείς με ΟΑ, οι Kemmler και συν. μελέτησαν 1325 γυ-
ναίκες της κοινότητας ηλικίας τουλάχιστον 70 ετών 
σχετικά με τη διάγνωση σαρκοπενίας και την επίπτω-
ση της ΟΑ στη σαρκοπενία. Εφαρμόζοντας τον αλγό-
ριθμο του European Working Group on Sarcopenia 
in Older People με <2 SD της μέσης τιμής της μάζας 
των περιφερικών σκελετικών μυών κοόρτης νεαρής 
ηλικίας ατόμων (5,66 kg/m2), χαμηλής ταχύτητας 
βάδισης (≤0,8 m/s), και χαμηλής συλληπτικής ικανό-
τητας άκρων χεριών (<20 kg), εκτίμησαν το ποσοστό 
της σαρκοπενίας στο 4,5% (70-79 ετών: 2,8% έναντι 
≥80 ετών: 9,9% με p<0,001). Οι ασθενείς με ΟΑ των 
ισχίων και αρθρώσεων των κάτω άκρων (252 ασθε-
νείς) εμφάνιζαν υψηλότερο ποσοστό σαρκοπενίας 
(9,1% έναντι 3,5% χωρίς ΟΑ) [138]. 

Οι Scott και συν. μελέτησαν 700 ασθενείς ηλικίας 
62±7 ετών με ακτινογραφική ΟΑ (όπως αξιολογήθη-
καν με Altman atla) και πόνο σε 7 ανατομικές θέσεις 
όπως αναφέρθηκε από τους ίδιους τους ασθενείς). 
Αξιολογήθηκε η άλιπη μάζα των κνημών με DXA, η 
έκταση του γόνατος και η ισχύ της κνήμης με δυ-
ναμόμετρο, η ποιότητα των μυών της κνήμης [leg 
muscle quality (LMQ)] που εκτιμήθηκε με την άλιπη 
μάζα, και η συχνότητα των πτώσεων όπως εκτιμήθη-
κε με Physiological Profile Assessment. Στις γυναί-
κες κατά την έναρξη της μελέτης ο πόνος του γό-
νατος σχετίζονταν με μεγαλύτερη μείωση της ισχύος 
της έκτασης του γόνατος, την ισχύ των κνημών, την 
LMQ, και τον κίνδυνο πτώσεων. Ο σοβαρός πόνος, 
η δυσκαμψία και η δυσλειτουργία του γόνατος σχε-
τίστηκαν με τη μεγαλύτερη μείωση της ισχύος έκτα-
σης του γόνατος και τον κίνδυνο πτώσεων (σε όλα 
p<0,05). Ο πόνος του ισχίου σχετίστηκε επίσης με τη 
μεγαλύτερη μείωση της ισχύος έκτασης του γόνατος 
[-1,53 kg με 95% confidence interval (95% CI) -2,95 
ως -0,11]. Δεν διαπιστώθηκε ωστόσο στους άνδρες 
συσχέτιση μεταξύ του πόνου στο γόνατο ή το ισχίο 

και της σαρκοπενίας. Με path ανάλυση φάνηκε ότι 
η ακτινογραφικά ΟΑ γόνατος συνεισφέρει στη μεί-
ωση της LMQ λόγω του πόνου, της δυσκαμψίας και 
της δυσλειτουργίας που προκαλεί. Συμπερασματικά 
η ΟΑ του ισχίου και του γόνατος συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη σαρκοπενίας και την αύξηση του κινδύνου 
πτώσεων [140]. 

Οι Kim και συν. μελέτησαν το σύνολο των ατόμων 
που προσήλθαν στο Yeungnam University Medical 
Center Health Promotion Center στην Κορέα, τη 
χρονική περίοδο 2008-2012, από τα οποία 327 αξι-
ολογήθηκαν με προσθιο-οπίσθια ακτινογραφία γο-
νάτων για την απεικόνιση πιθανόν ευρημάτων ΟΑ 
[αξιολόγηση με το βαθμονομικό σύστημα Kellgren-
Lawrence (K/L), 0-4 βαθμοί] και 266 με bioelectrical 
impedance ανάλυση κάθε τετραετία για τη διάγνωση 
σαρκοπενίας. Διαπιστώθηκε μείωση του δείκτη της 
μάζας των σκελετικών μυών [skeletal muscle mass 
index (SMI)] και του βασικού μεταβολικού ρυθμού 
[basal metabolic rate (BMR)] με την αύξηση της ηλι-
κίας (p<0,01). Ο SMI εμφάνιζε μια ισχυρή θετική συ-
σχέτιση με το BMR (r=0,72 και β=30,96 με p<0,01). 
Στη διάρκεια της τετραετίας ο BMR εμφάνιζε μια ση-
μαντική μείωση με την αύξηση της ηλικίας (p<0,01), 
που είναι συμβατό με μείωση του SMI. Τα άτομα με 
φυσιολογικό SMI στον ακτινογραφικό έλεγχο των 
γονάτων είχαν μόνο 0 ή 1 βαθμό K/L. Από την άλλη 
τα άτομα με σαρκοπενία εμφάνιζαν υψηλότερους 
βαθμούς K/L, εύρημα συμβατό με τη διάγνωση ΟΑ 
(p<0,01). Διαπιστώθηκε δηλαδή μείωση της μάζας 
των σκελετικών μυών με την αύξηση της ηλικίας, κα-
θώς και ότι η διάγνωση σαρκοπενίας σχετίζονταν με 
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ γονάτων[141]. 

Οι Park και συν. μελέτησαν στα πλαίσια της 
Nationwide Cross-Sectional Study (KNHANES 
2010-2011), 2013 γυναίκες με ΟΑ γονάτων που αξι-
ολόγησαν ακτινογραφικά με τη χρήση του βαθμο-
νομικού συστήματος Kellgren-Lawrence (K/L), 0-4 
βαθμοί, προκειμένου να αξιολογήσουν τη συσχέτιση 
μεταξύ του πόνου στα γόνατα και του δείκτη μάζας 
σκελετικών μυών. Στην ήπια ακτινογραφικά ΟΑ γο-
νάτων (με Kellgren-Lawrence βαθμού 2) ο δείκτης 
μάζας σκελετικών μυών βρέθηκε σημαντικά χα-
μηλότερα στους ασθενείς με πόνο συγκριτικά με 
τους ασθενείς χωρίς πόνο γονάτων (24,9±3,9 ένα-
ντι 26,5±6,3% με p=0,023), όχι όμως στη σοβαρή 
ΟΑ γονάτων (Kellgren-Lawrence >2 βαθμούς). Στην 
πολλαπλή λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης διαπι-
στώθηκε ότι η μείωση του δείκτη μάζας σκελετικών 
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μυών σχετίζονταν με πόνο γονάτων στους ασθενείς 
με ήπια ακτινογραφικά ΟΑ, αλλά όχι στους ασθενείς 
με σοβαρή ΟΑ (regression coefficient=0,915 με 95% 
confidence interval 0,854-0,981 και p=0,012). Διαπι-
στώθηκε δηλαδή ότι η μείωση της μάζας των σκελε-
τικών μυών αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πόνο 
στα γόνατα σε ασθενείς με ακτινογραφικά ήπια αλλά 
όχι σοβαρή ΟΑ [142].

Ενδιαφέρον έχει η μελέτη των Chung και συν. σε 
3158 ασθενείς με ακτινογραφικά ΟΑ γονάτων (κατά 
Kellgren-Lawrence (K-L) 2 ή περισσότερων βαθμών), 
ηλικίας >50 ετών που συμμετείχαν στο πέμπτο Korean 
National Health and Nutrition Examination Survey. 
Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης οι 
ασθενείς με σαρκοπενία είχαν υψηλότερη συχνό-
τητα μεταβολικού συνδρόμου (σύμφωνα με τα κρι-
τήρια του National Cholesterol Education Program) 
[odds ratio (OR)=1,95 με % confidential interval (CI)= 
2,12-56,99 και p=0,013) συγκριτικά με τους ασθενείς 
χωρίς σαρκοπενία (OR=1,02 με 95 % CI=0,65-1,62 
και p=0,972), καθώς και τους ασθενείς χωρίς σαρ-
κοπενία και ΟΑ (OR=7,15 με 95 % CI=1,57-32,53 και 
p=0,027). Επίσης οι ασθενείς με σαρκοπενία και ΟΑ 
είχαν μεγαλύτερη συχνότητα αντίστασης στην ινσου-
λίνη [insulin resistance index (HOMA-IR)] (OR=8,19 
με 95 % CI=2,03-33,05 και p=0,003) [139].

Αντιρευματικά φάρμακα
Σχετικά με τη χορήγηση αντιρρευματικών φαρμά-

κων, η χορήγηση κορτικοστεροειδών συνοδεύτηκε 
από μείωση της μάζας και της ισχύος των σκελετικών 
μυών, ενώ η χορήγηση μη-στεροειδών αντιφλεγμο-
νωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και βιολογικών τροπο-
ποιητικών της νόσου φαρμάκων όπως των μονοκλω-
νικών αντισωμάτων κατά του TNF-α ή της IL-6, από 
αύξησή τους σε συνδυασμό με μείωση του κινδύνου 
ανάπτυξης σαρκοπενίας.

Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

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

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

Κορτικοστεροειδή

Τα κορτικοστεροειδή (ΚΣ) σε κλινικές και πειρα-
ματικές μελέτες σχετίστηκαν με δυσμενή επίδραση 
στη δομή (την ιστολογική εικόνα) και στη λειτουργία 
των σκελετικών μυών, οδηγώντας σε ατροφία τους 
και μείωση της ισχύος τους, μέσα από ποικίλους μη-
χανισμούς [146,147].

Αναφέρθηκε ότι τα ΚΣ ενεργοποιούν γονίδια που 
σχετίζονται με μυϊκή ατροφία. Οι Sato και συν. ανα-
φέρουν ότι η προσθήκη ΚΣ σε καλλιέργειες μυϊκών 
κυττάρων και C2C12 μυοβλαστών/μυοσωληναρίων 
(myoblasts/myotubes) οδήγησε σε έντονη έκφρα-
ση (upregulation) γονιδίων που σχετίζονται με μυϊ-
κή ατροφία (atrogin1, MuRF1, και MUSA1). Τα ΚΣ 
οδηγούν επίσης σε έντονη έκφραση συστατικών του 
συστήματος σήμανσης Notch (σημαντικού στη ρύθ-
μιση γονιαδιακών μηχανισμών που συμμετέχουν στη 
διαφοροποίηση και λειτουργία ποικίλλων κυττάρων) 
in vivo, ex vivo, και in vitro στους μυς. Η αναστολή 
της οδού σήμανσης Notch οδήγησε σε αναστολή 
της μείωσης της διαμέτρου των μυοσωληναρίων 
που προκαλούν τα ΚΣ [146]. Προκαλεί μείωση του 
ρυθμού σύνθεσης πρωτεϊνών και αύξηση του ρυθ-
μού καταβολισμού τους. Σχετικά με τη μείωση του 
ρυθμού σύνθεσης πρωτεϊνών, ελαττώνουν τη μετα-
φορά αμινοξέων στους μυς, τη δράση του ινσουλι-
νότροπου αυξητικού παράγοντα [insulin-like growth 
factor-I (IGF-I)] καθώς και της φωσφορυλίωσης της 
eIF4E-συνδεόμενης πρωτεΐνης 1 (4E-BP1) και της 
ριβοσωματικής πρωτεΐνης S6 κινάσης 1 (S6K1) που 
συμμετέχουν στην σύνθεση των πρωτεϊνών [149-
152]. Αναστέλλουν επίσης την έκφραση της μυογε-
νίνης (τα γονίδια της κωδικοποιούν παράγοντες με-
ταγραφής που ευνοούν την ανάπτυξη των μυών) που 
επιδρά θετικά στη δημιουργία των μυϊκών κυττάρων 
[153]. Σχετικά με την αύξηση του ρυθμού καταβολι-
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σμού πρωτεϊνών, ενεργοποιούν σημαντικά κυτταρικά 
πρωτεολυτικά συστήματα όπως το σύστημα ουμπι-
γκουϊτίνης-πρωτεοσώματος [ubiquitin-proteasome 
system (UPS)], το σύστημα των λυσοσωμάτων (κα-
θεψίνες) και το σύστημα που εξαρτάται από το ασβέ-
στιο (καλπαΐνες) [154-160]. 

Τα ΚΣ επιδρούν σε οδούς ενεργοποίησης ενδο-
κυτταρίου σήματος που συμμετέχουν στο μεταβολι-
σμό των μυϊκών κυττάρων, μέσα από ποικίλους μη-
χανισμούς όπως:
•  Ενισχύουν την έκφραση των μεταγραφικών παρα-

γόντων FOXO (Forkhead box), η έντονη έκφραση 
των οποίων σχετίστηκε μέσα από την ενίσχυση της 
έκφρασης γονιδίων (atrogin-1, MuRF-1, cathepsin 
L, PDK4, p21, Gadd45 και 4E-BP1) με την ανάπτυ-
ξη ατροφίας των μυών [157,161-166].

•  Αναστέλλουν την έκφραση της mTOR (mammalian 
target of rapamycin) πρωτεΐνης, υπεύθυνης για τη 
φωσφορυλίωση της 4E-BP1 και S6K1 που οδη-
γεί στην καταστολή της φάσης έναρξης της μετά-
φρασης του mRNA και μείωση έτσι της σύνθεσης 
πρωτεϊνών στους μυς [167]. Στην καταστολή της 
έκφραση της mTOR συμμετέχουν και οι μεταγρα-
φικοί παράγοντες FOXO [168]. 

•  Αναστέλλουν την έκφραση του μεταγραφικού πα-
ράγοντα ATF-4 ο οποίος συμμετέχει στην ενεργο-
ποίηση της σύνθεσης καθώς και της πρόσληψη 
(uptake) αμινοξέων στα μυϊκά κύτταρα [169]. 

•  Αυξάνουν την έκφραση της IGF-I/Akt οδού σήμα-
τος που σχετίζεται με καταστολή της πρωτεϊνικής 
σύνθεσης [170] καθώς και της διαφοροποίησης 
[171] και αύξησης του μεγέθους των μυϊκών κυτ-
τάρων [172].

•  Αυξάνουν τη διαντίδραση μεταξύ της p300-
ιστονικής πρωτεΐνης και της C/EBPβ που οδηγεί 
σε αύξηση της μεταγραφικής δραστηριότητας της 
C/EBPβ, η οποία ρυθμίζει πολλαπλά γονίδια του 
συστήματος UPS που όπως αναφέρθηκε σχετίζε-
ται με μείωση της πρωτεϊνικής σύνθεσης [173,174]. 

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

ματικών, πρωτεοσωμικών και αυτών που εξαρτώνται 
από την καλπαΐνη), καθώς και την έκφραση γονιδίων 
(όπως ατρογίνης-1, MuRF-1, καθεψίνη L) που ενερ-
γοποιούν τα ΚΣ, και τα οποία σχετίζονται με μείωση 
της πρωτεϊνοσύνθεσης στους μυς [175-177]. Ο IGF-I 
καταστέλλει την προκαλούμενη από τα ΚΣ ατροφία 
των μυϊκών κυττάρων in vitro [158,178]. Η συστηματι-
κή χορήγηση του IGF-I [179-182] καθώς και η έντονη 
έκφρασή του στους μυς [183], οδήγησαν στην πρό-
ληψη της μυϊκής ατροφίας από τη δράση των ΚΣ. 

Τέλος τα ΚΣ πυροδοτούν την παραγωγή στους 
μυς της μυοστατίνης, ενός αυξητικού παράγοντα 
που αναστέλλει την ανάπτυξη των μυϊκών ινών μέσα 
από την μείωση του ρυθμού πολλαπλασιασμού και 
τη διαφοροποίηση των δορυφόρων κυττάρων τους 
(satellite cells) [184,185] σε συνδυασμό με μείω-
ση της πρωτεϊνοσύνθεσης [186,187]. Η μυοστατίνη 
μέσω της Akt φωσφορυλίωσης αυξάνει τα επίπεδα 
του ενεργοποιητή του μεταγραφικού παράγοντα 
FOXO που σχετίζεται με την ανάπτυξη ατροφίας των 
μυϊκών ινών [188]. Σε διαγονιδιακά ποντίκια που εκ-
φράζουν έντονα στους μυς τους μυοστατίνη, παρα-
τηρήθηκε μυϊκή ατροφία [189,190].

Βιολογική θεραπεία

Η χορήγηση βιολογικής θεραπείας όπως μονο-
κλωνικών αντισωμάτων κατά της δράσης του πα-
ράγοντα νέκρωσης των όγκων-α [Tumor Necrosis 
Factor-α (TNF-α)] ή της δράσης της ιντερλευκίνης-6 
(IL-6), μπορεί να οδηγήσει σε υποχώρηση της φλεγ-
μονής σε συνδυασμό με αύξηση της ισχύος και του 
όγκου των σκελετικών μυών, ευνοϊκή επίδραση στο 
μεταβολισμό, καθώς και αύξησης της άλιπης μάζας 
του σώματος, που οδηγούν σε μείωση του κινδύνου 
ανάπτυξης σαρκοπενίας στους ασθενείς με φλεγμο-
νώδεις παθήσεις για τη θεραπεία των οποίων χορη-
γείται [191-195].

Αντι-TNFα θεραπεία

Οι Subramaniam και συν. μελέτησαν 19 ασθενείς 
με ενεργό νόσο Crohn (φλεγμονώδης εντεροπάθεια) 
(58% γυναίκες ηλικίας 33,2±10,7 ετών) στους οποί-
ους χορήγησαν Infliximab (αντι-TNFα φαρμάκου) εν-
δοφλέβια. Μια εβδομάδα πριν την έναρξη, και 16 και 
25 εβδομάδες αργότερα οι ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε έλεγχο με μαγνητική τομογραφία για εκτίμηση του 
όγκου των τετρακεφάλων μυών στη μεσότητά τους 
και της μέγιστης έκκεντρης σύσπασής τους σε τρεις 
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ειδικές ταχύτητες σύσπασης, στην εκτίμηση της φυ-
σικής δραστηριότητας (με πιστοποιημένα εργαλεία), 
ιστορικό σχετικά με τη λήψη τροφής το τριήμερο πριν 
την έναρξη της μελέτης, καθώς και των επιπέδων της 
IL-6 ορού. Η χορήγηση Infliximab οδήγησε σε αύξη-
ση της ισχύος των τετρακεφάλων μυών σε αμφότερα 
τα κάτω άκρα την 25η εβδομάδα από την έναρξη της 
χορήγησής τους (p=0,002) και του όγκου τους στους 
άνδρες (p=0,003), σε συνδυασμό με μείωση των επι-
πέδων της IL-6 ορού (p=0,037). Φάνηκε δηλαδή ότι 
η χορήγηση του infliximab οδήγησε σε υποχώρηση 
της έντασης της φλεγμονής σε συνδυασμό με αύ-
ξηση της ισχύος και του όγκου των τετρακεφάλων 
μυών, των ασθενών με φλεγμονώδη εντεροπάθεια 
Crohn [192]. 

Η χορήγηση του αντι-TNFα φαρμάκου etanercept 
(χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα, ανθρώπινη IgG1 
Fc που δεσμεύει τον υποδοχέα p75 του μορίου του 
TNFα, αντι-TNFα φαρμάκου) μπορεί να οδηγήσει 
σε αύξηση του σωματικού βάρους και σημαντικές 
μεταβολής του μεταβολισμού σε ασθενείς με ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Οι Chen και συν. μελέτη-
σαν 20 ασθενείς με ΡΑ στους οποίους χορηγήθηκε 
etanercept σε υποδόρια έγχυση δυο φορές την εβδο-
μάδα για 12 διαδοχικούς μήνες, οι οποίοι συγκρίθη-
καν με 10 παρόμοιους ασθενείς που υποβάλλονταν 
σε συνθετική μη βιολογική τροποποιητική της νόσου 
θεραπεία (ασθενείς μάρτυρες). Αξιολογήθηκαν οι 
μεταβολές του σωματικού βάρους, το λίπος του σώ-
ματος πλάσματος, η όρεξη, τα επίπεδα λιπιδίων, οι 
ορμόνες του εντέρου και τα επίπεδα λεπτίνης, κατά 
την έναρξη της χορήγησης καθώς και 3 και 12 μήνες 
αργότερα. Η χορήγηση του etanercept οδήγησε σε 
σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους, μείωση 
των επιπέδων του εξαρτώμενου από τη γλυκόζη ιν-
σουλινότροπου πολυπεπτιδίου [glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide (GIP)] πλάσματος νηστεί-
ας, καθώς και απώλεια της μετά τη χορήγηση από 
του στόματος γλυκόζης, μείωσης των επιπέδων της 
λεπτίνης πλάσματος, ευρήματα που δεν παρατηρή-
θηκαν στους ασθενείς μάρτυρες. Δε διαπιστώθη-
κε διαφορά σχετικά με το σκορ της όρεξης και τα 
επίπεδα των λιπιδίων ορού, μεταξύ των ασθενών σε 
θεραπεία με etanercept και των ασθενών μαρτύρων 
[193]. Οι Marcora και συν. μελέτησαν 26 ασθενείς 
με πρόσφατης έναρξης ΡΑ που τυχαιοποιημένα ταξι-
νόμησαν στην ομάδα που υποβλήθηκε σε θεραπεία 
με etanercept και στην ομάδα που υποβλήθηκε σε 
θεραπεία με μεθοτρεξάτη για 24 εβδομάδες (ολο-

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

Αντι-IL6 θεραπεία

Οι Tournadre και συν. μελέτησαν 21 ασθενείς με 
ενεργό ΡΑ στους οποίους χορηγήθηκε tocilizumab 
(ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που δε-
σμεύει τον υποδοχέα της IL-6) που παρακολούθησαν 
για ένα έτος και συνέκριναν με 21 μάρτυρες ίδιου 
φύλου, παρόμοιας ηλικίας, δείκτη μάζας σώματος 
και παραμέτρους του μεταβολισμού τους χωρίς ΡΑ. 
Αξιολόγησαν την επίδραση της θεραπείας αυτής στη 
σύσταση του σώματος και το μεταβολισμό. Μέτρη-
σαν την περίμετρο της μέσης, το δείκτη μάζας σώ-
ματος, τα επίπεδα των λιπιδίων, της ινσουλίνης, της 
γλυκόζης νηστείας, των αδιποκινών του ορού, των 
παγκρεατικών και γαστρεντερικών ορμονών, και της 
σύστασης σώματος με DXA, κατά την έναρξη της 
χορήγησης καθώς και 6 και 12 μήνες αργότερα. Η 
χορήγηση του φαρμάκου οδήγησε σε μείωση της 
ολικής και περιφερικής άλιπης μάζας σώματος [στο 
28,6% των ασθενών με ΡΑ ο δείκτης μάζας σώματος 
εκτιμήθηκε χαμηλότερα του ουδού (off point) για τη 
διάγνωση σαρκοπενίας συγκριτικά με το 4,8% των 
μαρτύρων]. Ένα έτος αργότερα παρατηρήθηκε ση-



Ν. Γαλανόπουλος, Ι.Ε. Διονυσιώτης

38   Οστούν

Bιβλιογραφία
1. Doherty TJ. Invited review: aging and 

sarcopenia. J Appl Physiol. 2003;95:1717-1727. 
2.  Lexell J, Taylor CC, Sjostrom M. What is 

the cause of aging atrophy? J Neurol Sci 
1988;84:275-294.

3. Gallagher D, Visser M, De Meersman RE, 
Sepulveda D, et al. Appendicular skeletal 
muscle mass: effects of age, gender, and 
ethnicity. J Appl Physiol 1997;83:229-239. 

4. Janssen I, Heymsfield SB, Wang ZM, et al. 
Skeletal muscle mass and distribution in 468 
men and women aged 18-88 yr. J Appl Physiol 
2000;89:81-88. 

5. Rosenberg I. Summary comments: 
epidemiological and methodological problems 
in determining nutritional status of older 
persons. Am J Clin Nutr 1989;50:1231-1233. 

6. Rosenberg IH. Sarcopenia: origins and clinical 
relevance. J Nutr 1997;127:990S-991S. 

7. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, et al. 
Sarcopenia: European consensus on definition 
and diagnosis Report of the European Working 
Group on Sarcopenia in Older People. Age 
Ageing 2010;39:412-423.

8. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, 
et al. Epidemiology of sarcopenia among 
the elderly in New Mexico. Am J Epidemiol 
1998;147(8):755-763. 

9. Barbat-Artigas S, Rolland Y, Vellas B, Aubertin-
Leheudre M. Muscle quantity is not synonymous 
with muscle quality. J Am Med Dir Assoc 
2013;14(11):852, e851-857. 

10. Patel HP, Syddall HE, Jameson K, et al. 

μαντική αύξηση του σωματικού βάρους χωρίς μετα-
βολή της μάζας του λίπους του σώματος. Μεταξύ των 
6 και 12 μηνών παρατηρήθηκε αύξηση της άλιπης 
μάζας σώματος με σημαντική αύξηση του δείκτη της 
μάζας των σκελετικών μυών και της περιφερικής άλι-
πης μάζας. Σχετικά με την κατανομή του λίπους πα-
ρατηρήθηκε μια μείωση του πηλίκου λίπους κορμού/

Prevalence of sarcopenia in community-
dwelling older people in the UK using the 
European Working Group on Sarcopenia in 
Older People (EWGSOP) definition: findings 
from the Hertfordshire Cohort Study (HCS) Age 
Ageing 2013;42(3):378-384. 

11. Dam TT, Peters KW, Fragala M, et al. An evidence-
based comparison of operational criteria for the 
presence of sarcopenia. J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci 2014;69(5):584-590.

12. Tomasz Targowski. Sarcopaenia and 
Rheumatoid Arthritis. Reumatologia 2017; 
55(2):84-87.

13. Iannuzzi-Sucich M, Prestwood KM, Kenny AM. 
Prevalence of sarcopenia and predictors of 
skeletal muscle mass in healthy, older men and 
women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002; 
57:M772-777. 

14. Brown JC, Harhay MO, Harhay MN. Sarcopenia 
and mortality among a population-based sample 
of community-dwelling older adults. J Cachexia 
Sarcopenia Muscle 2016;7(3):290-298. 

15. Kim H, Hirano H, Edahiro A, et al. Sarcopenia: 
Prevalence and associated factors based on 
different suggested definitions in community-
dwelling older adults. Geriatr Gerontol Int 
2016;16(Suppl 1):110-122. 

16. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, et al. 
Sarcopenia: European consensus on definition 
and diagnosis Report of the European Working 
Group on Sarcopenia in Older People. Age 
Ageing 2010;39:412-423.

17. Anne Tournadre, Gaelle Vial, Frédéric Capel, 
Martin Soubrier, Yves Boirie. Sarcopenia. Joint 
Bone Spine 2019;86(3):309-314. 

περιφέρειας και αύξηση του υποδορίου λιπώδους 
ιστού. Δεν διαπιστώθηκε επίδραση της χορήγησης 
του φαρμάκου στην περίμετρο της μέσης, στα επί-
πεδα της γλυκόζης νηστείας και στις τιμές του αθη-
ρωματικού δείκτη. Δηλαδή η χορήγηση tocilizumab 
οδήγησε σε μείωση του κινδύνου ανάπτυξης σαρκο-
πενίας στους ασθενείς με ενεργό ΡΑ [195]. 

Αλληλογραφία
Νικόλαος Γαλανόπουλος

E-mail: galanopoulos@axd.forthnet.gr

Correspondence 
Nikolaos Galanopoulos
E-mail: galanopoulos@axd.forthnet.gr



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

Οστούν   39

18. Dodds RM, Granic A, Davies K, et al. Prevalence 
and incidence of sarcopenia in the very old: 
findings from the Newcastle 85+ Study. J 
Cachexia Sarcopenia Muscle 2017;8:229-237. 

19. Brown JC, Harhay MO, Harhay MN. Sarcopenia 
and mortality among a population-based 
sample of community-dwelling older adults. J 
Cachexia Sarcopenia Muscle 2016;7:290-298. 

20. Morley JE, Anker SD, von Haehling S. 
Prevalence, incidence, and clinical impact of 
sarcopenia: facts, numbers, and epidemiology 
- update 2014. J Cachexia Sarcopenia Muscle 
2014;5:253-259. 

21. Ai-Lin Bian, Hui-Ying Hu, Yu-Dong Rong, Jian 
Wang, Jun-Xiong Wang, Xin-Zi Zhou. A Study 
on Relationship Between Elderly Sarcopenia 
and Inflammatory Factors IL-6 and TNF-α. Eur J 
Med Res 2017;22(1):25.

22. Fan J, Kou X, Jia S, Yang X, Yang Y, Chen 
N. Autophagy as a potential target for 
sarcopenia. Journal of Cellular Physiology. 
2016;231(7):1450-1459. 

23. Abate M, Di Iorio A, Di Renzo D, Paganelli 
R, Saggini R, Abate G. Frailty in the elderly: 
the physical dimension. Eura Medicophys 
2007;43(3):407-415. 

24. Faulkner JA, Larkin LM, Claflin DR, Brooks 
SV. Age-related changes in the structure and 
function of skeletal muscles. Clin Exp Pharmacol 
Physiol 2007;34(11):1091-1096.

25. Ryall JG, Schertzer JD, Lynch GS. Cellular 
and molecular mechanisms underlying age-
related skeletal muscle wasting and weakness. 
Biogerontology 2008;9(4):213-228. 

26. Doherty TJ. Invited review: Aging and sarcopenia. 
J Appl Physiol (1985) 2003;95(4):1717-1727. 

27. Lexell J, Taylor CC, Sjostrom M. What is the 
cause of the ageing atrophy? Total number, 
size and proportion of different fiber types 
studied in whole vastus lateralis muscle from 
15- to 83-year-old men. J Neurol Sci 1988;84(2-
3):275-294. 

28. Marcell TJ. Sarcopenia: causes, consequences, 
and preventions. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
2003;58(10):M911-916.

29. Kandarian SC, Jackman RW. Intracellular 
signaling during skeletal muscle atrophy. 
Muscle and Nerve 2006;33(2):155-165. 

30. Kaasik P, Umnova M, Pehme A, et al. Ageing 

and dexamethasone associated sarcopenia: 
peculiarities of regeneration. Journal of 
Steroid Biochemistry and Molecular Biology 
2007;105(1-5):85-90. 

31. Howard C, Ferrucci L, Sun K, et al. Oxidative 
protein damage is associated with poor grip 
strength among older women living in the 
community. Journal of Applied Physiology 
2007;103(1):17-20. 

32. Batsis JA, Mackenzie TA, Jones JD, Lopez-
Jimenez F, Bartels SJ. Sarcopenia, sarcopenic 
obesity and inflammation: results from the 1999-
2004 National Health and Nutrition Examination 
Survey. Clinical Nutrition 2016 doi: 10.1016/j.
clnu.2016.03.028. 

33. Kim TN, Choi KM. The implications of sarcopenia 
and sarcopenic obesity on cardiometabolic 
disease. Journal of Cellular Biochemistry 
2015;116(7):1171-1178. 

34. Phillips CM, Perry IJ. Does inflammation 
determine metabolic health status in 
obese and nonobese adults? Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism 
2013;98(10):E1610-E1619. 

35. Green DR, Galluzzi L, Kroemer G. Mitochondria 
and the autophagy-inflammation-cell 
death axis in organismal aging. Science 
2011;333(6046):1109-1112. 

36. Ko F, Abadir P, Marx R, et al. Impaired 
mitochondrial degradation by autophagy in the 
skeletal muscle of the aged female interleukin 
10 null mouse. Experimental Gerontology 
2016;73:23-27. 

37. Correia-Melo C, Marques FD, Anderson R, et 
al. Mitochondria are required for pro-ageing 
features of the senescent phenotype. The 
EMBO Journal 2016;35(7):724-742. 

38. Kepp O, Galluzzi L, Kroemer G. Mitochondrial 
control of the NLRP3 inflammasome. Nature 
Immunology 2011;12(3):199-200. 

39. Shimada K, Crother TR, Karlin J, et al. Oxidized 
mitochondrial DNA activates the NLRP3 
inflammasome during apoptosis. Immunity 
2012;36(3):401-414

40. Li Q, Engelhardt JF. Interleukin-1β induction of 
NFκB is partially regulated by H2O2-mediated 
activation of NFκB-inducing kinase. The Journal 
of Biological Chemistry 2006;281(3):1495-1505. 

41. Fan C, Li Q, Zhang Y, et al. IkappaBalpha and 



Ν. Γαλανόπουλος, Ι.Ε. Διονυσιώτης

40   Οστούν

IkappaBbeta possess injury context-specific 
functions that uniquely influence hepatic NF-
kappaB induction and inflammation. The Journal 
of Clinical Investigation 2004;113(5):746-755. 

42. Sriram S, Subramanian S, Sathiakumar D, 
et al. Modulation of reactive oxygen species 
in skeletal muscle by myostatin is mediated 
through NF-κB. Aging Cell 2011;10(6):931-948. 

43. Merritt EK, Stec MJ, Thalacker-Mercer A, 
et al. Heightened muscle inflammation 
susceptibility may impair regenerative capacity 
in aging humans. Journal of Applied Physiology 
2013;115(6):937-948. 

44. Lee JSW, Auyeung T-W, Kwok T, Lau EMC, 
Leung P-C, Woo J. Associated factors and 
health impact of sarcopenia in older Chinese 
men and women: a cross-sectional study. 
Gerontology 2008;53(6):404-410. 

45. Cai D, Frantz JD, Tawa NE Jr, et al. IKKβ/NF-
κB activation causes severe muscle wasting in 
mice. Cell 2004;119(2):285-298. 

46. Adler AS, Sinha S, Kawahara TLA, Zhang JY, 
Segal E, Chang HY. Motif module map reveals 
enforcement of aging by continual NF-κB activity. 
Genes & Development 2007;21(24):3244-3257. 

47. Budui SL, Rossi AP, Zamboni M. The 
pathogenetic bases of sarcopenia. Clinical 
Cases in Mineral and Bone Metabolism 
2015;12(1):22-26. 

48. Rhoads MG, Kandarian SC, Pacelli F, Doglietto 
GB, Bossola M. Expression of NF-κB and 
IκB proteins in skeletal muscle of gastric 
cancer patients. European Journal of Cancer 
2010;46(1):191-197 

49. White JP, Puppa MJ, Gao S, Sato S, Welle SL, 
Carson JA. Muscle mTORC1 suppression by 
IL-6 during cancer cachexia: a role for AMPK. 
American Journal of Physiology - Endocrinology 
and Metabolism 2013;304(10):E1042-E1052. 

50. McIntire KL, Chen Y, Sood S, Rabkin R. 
Acute uremia suppresses leucine-induced 
signal transduction in skeletal muscle. Kidney 
International 2014;85(2):374-382. 

51. He WA, Berardi E, Cardillo VM, et al. NF-
κB-mediated Pax7 dysregulation in the 
muscle microenvironment promotes cancer 
cachexia. The Journal of Clinical Investigation 
2013;123(11):4821-4835. 

52. Wang B, Yang G, Liang X, Zhu M, Du M. 

Grape seed extract prevents skeletal muscle 
wasting in interleukin 10 knockout mice. BMC 
Complementary and Alternative Medicine 
2014;14 

53. Molanouri Shamsi M, Hassan ZH, Gharakhanlou 
R, et al. Expression of interleukin-15 and 
inflammatory cytokines in skeletal muscles of 
STZ-induced diabetic rats: effect of resistance 
exercise training. Endocrine 2014;46(1):60-69. 

54. Visser M, Pahor M, Taaffe DR, et al. Relationship 
of interleukin-6 and tumor necrosis factor-α with 
muscle mass and muscle strength in elderly men 
and women: the Health ABC Study. Journals of 
Gerontology, Series A: Biological Sciences and 
Medical Sciences 2002;57(5):M326-M332. 

55. Peake JM, Della Gatta P, Suzuki K, Nieman DC. 
Cytokine expression and secretion by skeletal 
muscle cells: regulatory mechanisms and 
exercise effects. Exercise Immunology Review 
2015;21:8-25. 

56. Podbregar M, Lainscak M, Prelovsek O, Mars T. 
Cytokine response of cultured skeletal muscle 
cells stimulated with proinflammatory factors 
depends on differentiation stage. The Scientific 
World Journal 2013;2013:8 

57. Yang C-W, Li C-I, Li T-C, et al. Association 
of sarcopenic obesity with higher serum 
high-sensitivity c-reactive protein levels in 
Chinese older males - a community-based 
study (Taichung Community Health Study-
Elderly, TCHS-E) PLoS ONE 2015;10(7, article 
e0132908).

58. L Di Renzo, F Sarlo, L Petramala, L Iacopino, G 
Monteleone, C Colica, A De Lorenzo. Association 
Between -308 G/A TNF-α Polymorphism and 
Appendicular Skeletal Muscle Mass Index as a 
Marker of Sarcopenia in Normal Weight Obese 
Syndrome. Dis Markers 2013;35(6):615-23. 

59. Chuan-Wei Yang, Chia-Ing Li, Tsai-Chung Li, 
Chiu-Shong Liu, Chih-Hsueh Lin, Wen-Yuan Lin, 
Cheng-Chieh Lin. Association of Sarcopenic 
Obesity With Higher Serum High-Sensitivity 
C-Reactive Protein Levels in Chinese Older 
Males-A Community-Based Study (Taichung 
Community Health Study-Elderly, TCHS-E). 
PLoS One 2015;10(7):e0132908. 

60. Maurílio Tiradentes Dutra, Bruna Pereira Avelar, 
Vinícius Carolino Souza, Martim Bottaro, 
Ricardo Jacó Oliveira, Otávio Toledo Nóbrega, 



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

Οστούν   41

Ricardo Moreno Lima. Relationship Between 
Sarcopenic Obesity-Related Phenotypes and 
Inflammatory Markers in Postmenopausal 
Women. Clin Physiol Funct Imaging 
2017;37(2):205-210

61. Giulia Bano, Caterina Trevisan, Sara Carraro, 
Marco Solmi, Claudio Luchini, Brendon 
Stubbs, Enzo Manzato, Giuseppe Sergi, Nicola 
Veronese. Inflammation and Sarcopenia: 
A Systematic Review and Meta-Analysis. 
Maturitas 2017;96:10-15. 

62. Ershler WB, Keller ET. Age-associated 
increased interleukin-6 gene expression, late-
life diseases, and frailty. Annual Review of 
Medicine 2000;51:245-270. 

63. Watkins SK, Zhu Z, Riboldi E, et al. FOXO3 
programs tumor-associated DCs to become 
tolerogenic in human and murine prostate 
cancer. The Journal of Clinical Investigation 
2011;121(4):1361-1372. 

64. Tierney MT, Aydogdu T, Sala D, et al. STAT3 
signaling controls satellite cell expansion 
and skeletal muscle repair. Nature Medicine 
2014;20(10):1182-1186. 

65. Green CJ, Macrae K, Fogarty S, Hardie DG, 
Sakamoto K, Hundal HS. Counter-modulation 
of fatty acid-induced pro-inflammatory nuclear 
factor κB signalling in rat skeletal muscle cells 
by AMP-activated protein kinase. Biochemical 
Journal 2011;435(2):463-474. 

66. Zhang L, Rajan V, Lin E, et al. Pharmacological 
inhibition of myostatin suppresses systemic 
inflammation and muscle atrophy in mice with 
chronic kidney disease. The FASEB Journal 
2011;25(5):1653-1663. 

67. Carey AL, Steinberg GR, Macaulay SL, et 
al. Interleukin-6 increases insulin-stimulated 
glucose disposal in humans and glucose 
uptake and fatty acid oxidation in vitro via 
AMP-activated protein kinase. Diabetes 
2006;55(10):2688-2697. 

68. Bruce CR, Dyck DJ. Cytokine regulation of 
skeletal muscle fatty acid metabolism: effect 
of interleukin-6 and tumor necrosis factor-α . 
American Journal of Physiology-Endocrinology 
and Metabolism 2004;287(4):E616-E621. 

69. Franckhauser S, Elias I, Rotter Sopasakis 
V, et al. Overexpression of Il6 leads to 
hyperinsulinaemia, liver inflammation and 

reduced body weight in mice. Diabetologia 
2008;51(7):1306-1316. 

70. Haddad F, Zaldivar F, Cooper DM, Adams GR. 
IL-6-induced skeletal muscle atrophy. Journal 
of Applied Physiology 2005;98(3):911-917. 

71. Schaap LA, Pluijm SMF, Deeg DJH, Visser 
M. Inflammatory markers and loss of muscle 
mass (sarcopenia) and strength. The American 
Journal of Medicine 2006;119(6):526.e9-526. 

72. Girven M, Dugdale HF, Owens DJ, Hughes DC, 
Stewart CE, Sharples AP. L-glutamine improves 
skeletal muscle cell differentiation and prevents 
myotube atrophy after cytokine (TNF-α) stress 
via reduced p38 MAPK signal transduction. 
Journal of Cellular Physiology 2016 

73. Otis JS, Niccoli S, Hawdon N, et al. Pro-
inflammatory mediation of myoblast 
proliferation. PLoS ONE 2014;9(3 

74. Ciciliot S, Schiaffino S. Regeneration 
of mammalian skeletal muscle. Basic 
mechanisms and clinical implications. Current 
Pharmaceutical Design 2010;16(8):906-914. 

75. Luo G, Hershko DD, Robb BW, Wray CJ, 
Hasselgren P-O. IL-1β stimulates IL-6 production 
in cultured skeletal muscle cells through 
activation of MAP kinase signaling pathway 
and NF-κB. American Journal of Physiology-
Regulatory Integrative and Comparative 
Physiology 2003;284(5):R1249-R1254. 

76. Wang D-T, Yin Y, Yang Y-J, et al. Resveratrol 
prevents TNF-α-induced muscle atrophy 
via regulation of Akt/mTOR/FoxO1 
signaling in C2C12 myotubes. International 
Immunopharmacology 2014;19(2):206-213. 

77. Greiwe JS, Bo C, Rubin DC, Yarasheski 
KE, Semenkovich CF. Resistance exercise 
decreases skeletal muscle tumor necrosis 
factor α in frail elderly humans. The FASEB 
Journal 2001;15(2):475-482. 

78. Mangner N, Linke A, Oberbach A, et al. Exercise 
training prevents TNF-α induced loss of force in 
the diaphragm of mice. PLoS ONE 2013;8(1).

79. Zhao Q, Yang ST, Wang JJ, et al. TNF alpha 
inhibits myogenic differentiation of C2C12 
cells through NF-κB activation and impairment 
of IGF-1 signaling pathway. Biochemical 
and Biophysical Research Communications 
2015;458(4):790-795. 

80. Coletti D, Moresi V, Adamo S, Molinaro M, 



Ν. Γαλανόπουλος, Ι.Ε. Διονυσιώτης

42   Οστούν

Sassoon D. Tumor necrosis factor-α gene 
transfer induces cachexia and inhibits muscle 
regeneration. Genesis 2005;43(3):120-128. 

81. Frost RA, Lang CH. Protein kinase B/Akt: a 
nexus of growth factor and cytokine signaling 
in determining muscle mass. Journal of Applied 
Physiology 2007;103(1):378-387. 

82. Lang CH, Frost RA, Vary TC. Regulation 
of muscle protein synthesis during sepsis 
and inflammation. American Journal of 
Physiology-Endocrinology and Metabolism 
2007;293(2):E453-E459. 

83. Schaap LA, Pluijm SMF, Deeg DJH, et al. 
Higher inflammatory marker levels in older 
persons: associations with 5-year change in 
muscle mass and muscle strength. Journals of 
Gerontology-Series A Biological Sciences and 
Medical Sciences 2009;64(11):1183-1189. 

84. Di Renzo L, Sarlo F, Petramala L, et al. Association 
between -308 G/A TNF-α polymorphism and 
appendicular skeletal muscle mass index as a 
marker of sarcopenia in normal weight obese 
syndrome. Disease Markers 2013;35(6):615-623.

85. Quinn LS, Anderson BG, Strait-Bodey L, Stroud 
AM, Argués JM. Oversecretion of interleukin-15 
from skeletal muscle reduces adiposity. 
American Journal of Physiology-Endocrinology 
and Metabolism 2009;296(1):E191-E202. 

86. Boström P, Wu J, Jedrychowski MP, et al. 
A PGC1-α-dependent myokine that drives 
brown-fat-like development of white fat and 
thermogenesis. Nature 2012;481(7382):463-468. 

87. Seldin MM, Wong GW. Regulation of tissue 
crosstalk by skeletal muscle-derived myonectin 
and other myokines. Adipocyte 2014;1(4):200-202.

88. Steensberg A, Fischer CP, Keller C, Møller K, 
Pedersen BK. IL-6 enhances plasma IL-1ra, IL-
10, and cortisol in humans. American Journal 
of Physiology-Endocrinology and Metabolism 
2003;285(2):E433-E437 

89. Drummond MJ, Timmerman KL, Markofski 
MM, et al. Short-term bed rest increases TLR4 
and IL-6 expression in skeletal muscle of 
older adults. American Journal of Physiology-
Regulatory Integrative and Comparative 
Physiology 2013;305(3):R216-R223. 

90. Eisele PS, Furrer R, Beer M, Handschin C. 
The PGC-1 coactivators promote an anti-
inflammatory environment in skeletal muscle 

in vivo. Biochemical and Biophysical Research 
Communications 2015;464(3):692-697. 

91. Sczelecki S, Besse-Patin A, Abboud A, et al. 
Loss of Pgc-1α expression in aging mouse 
muscle potentiates glucose intolerance and 
systemic inflammation. American Journal of 
Physiology-Endocrinology and Metabolism 
2014;306(2):E157-E167. 

92. Eisele PS, Salatino S, Sobek J, Hottiger MO, 
Handschin C. The peroxisome proliferator-
activated receptor γ coactivator 1α/β (PGC-1) 
coactivators repress the transcriptional activity 
of NF-κB in skeletal muscle cells. Journal of 
Biological Chemistry 2013;288(4):2246-2260. 

93. Wenz T, Rossi SG, Rotundo RL, Spiegelman 
BM, Moraes CT. Increased muscle PGC-1α 
expression protects from sarcopenia and 
metabolic disease during aging. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United 
States of America 2009;106(48):20405-20410.

94. Tae Nyun Kim, Jong Chul Won, You Jeong 
Kim, Eun Ju Lee, Mi-Kyung Kim, Man Sik Park, 
Seong Keon Lee, Jung Min Kim, Kyung Soo 
Ko, Byoung Doo Rhee. Serum Adipocyte Fatty 
Acid-Binding Protein Levels Are Independently 
Associated With Sarcopenic Obesity. Diabetes 
Res Clin Pract 2013;101(2):210-7. 

95. Beaudart C, McCloskey E, Bruyere O, et al. 
Sarcopenia in daily practice: assessment and 
management. BMC Geriatr 2016;16(1):170. 

96. Kim M, Shinkai S, Murayama H, Mori S. 
Comparison of segmental multifrequency 
bioelectrical impedance analysis with dual-
energy X-ray absorptiometry for the assessment 
of body composition in a community-
dwelling older population. Geriatr Gerontol Int 
2015;15(8):1013-1022. 

97. Mustafa Cankurtaran, Levent Özçakar. 
Ultrasonographic Evaluation of the Calf Muscle 
Mass and Architecture in Elderly Patients With 
and Without Sarcopenia. Arch Gerontol Geriatr 
2016;65:218-24. 

98. Masaaki Isaka, Ken Sugimoto, Yukiko 
Yasunobe, Hiroshi Akasaka, Taku Fujimoto, 
Hitomi Kurinami, Yasushi Takeya, Koichi 
Yamamoto, Hiromi Rakugi. The Usefulness of an 
Alternative Diagnostic Method for Sarcopenia 
Using Thickness and Echo Intensity of Lower 
Leg Muscles in Older Males. J Am Med Dir 



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

Οστούν   43

Assoc 2019;20(9):1185.e1-1185.e8. 
99. Neil D Reeves, Constantinos N Maganaris, 

Marco V Narici. Ultrasonographic Assessment 
of Human Skeletal Muscle Size. Eur J Appl 
Physiol 2004;91(1):116-8. 

100. Muscaritoli M, Anker SD, Argiles J, et al. 
Consensus definition of sarcopenia, cachexia 
and pre-cachexia: joint document elaborated by 
Special Interest Groups (SIG) «cachexia-anorexia 
in chronic wasting diseases» and «nutrition in 
geriatrics». Clin Nutr 2010;29(2):154-159.

101. Fielding RA, Vellas B, Evans WJ, et al. 
Sarcopenia: an undiagnosed condition in 
older adults. Current consensus definition: 
prevalence, etiology, and consequences. 
International working group on sarcopenia. J 
Am Med Dir Assoc 2011;12(4):249-256. 

102. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, et al. 
Sarcopenia: European consensus on definition 
and diagnosis: Report of the European Working 
Group on Sarcopenia in Older People. Age 
Ageing 2010;39(4):412-423. 

103. Studenski SA, Peters KW, Alley DE, et al. The 
FNIH sarcopenia project: rationale, study 
description, conference recommendations, and 
final estimates. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
2014;69(5):547-558. 

104. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. 
Sarcopenia: revised European consensus on 
definition and diagnosis. Age and Ageing 2019; 
48:16-31.

105. Michele Barone, Maria Teresa Viggiani, 
Maria Grazia Anelli, Rosalinda Fanizzi, Orsola 
Lorusso, Giuseppe Lopalco, Luca Cantarini, 
Alfredo Di Leo, Giovanni Lapadula, Florenzo 
Iannone. Sarcopenia in Patients With Rheumatic 
Diseases: Prevalence and Associated Risk 
Factors. J Clin Med 2018;7(12):504. 

106. Rafaela CE Santo, Kevin Z Fernandes, Priscila 
S Lora, Lidiane I Filippin, Ricardo M Xavier. 
Prevalence of Rheumatoid Cachexia in 
Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review and 
Meta-Analysis. J Cachexia Sarcopenia Muscle 
2018;9(5):816-825. 

107. Delia Reina, Carmen Gómez-Vaquero, 
Cesar Díaz-Torné, Joan Miquel Nolla Solé, 
Rheumatology Service. Hospital Moisès Broggi. 
Assessment of Nutritional Status by Dual X-Ray 
Absorptiometry in Women With Rheumatoid 

Arthritis: A Case-Control Study. Medicine 
(Baltimore) 2019;98(6):e14361.

108. Meltem Alkan Melikoğlu. Presarcopenia and 
Its Impact on Disability in Female Patients 
With Rheumatoid Arthritis. Arch Rheumatol 
2017;32(1):53-59. 

109. Mie Torii, Motomu Hashimoto, Akiko Hanai, 
Takao Fujii, Moritoshi Furu, Hiromu Ito, Ryuji 
Uozumi, Masahide Hamaguchi, Chikashi 
Terao, Wataru Yamamoto, Miyabi Uda, Kazuko 
Nin, Satoshi Morita, Hidenori Arai, Tsuneyo 
Mimori. Prevalence and Factors Associated 
With Sarcopenia in Patients With Rheumatoid 
Arthritis. Mod Rheumatol. 2019;29(4):589-595. 

110. Takeshi Mochizuki, Koichiro Yano, Katsunori 
Ikari, Ken Okazaki. Sarcopenia-associated 
Factors in Japanese Patients With Rheumatoid 
Arthritis: A Cross-Sectional Study. Geriatr 
Gerontol Int 2019;19(9):907-912. 

111. Ange Ngeuleu, F Allali, L Medrare, A Madhi, 
H Rkain, N Hajjaj-Hassouni. Sarcopenia in 
Rheumatoid Arthritis: Prevalence, Influence 
of Disease Activity and Associated Factors. 
Rheumatol Int 2017;37(6):1015-1020. 

112. Masahiro Tada, Yutaro Yamada, Koji Mandai, 
Noriaki Hidaka. Matrix Metalloprotease 3 Is 
Associated With Sarcopenia in Rheumatoid 
Arthritis - Results From the CHIKARA Study. Int 
J Rheum Dis 2018;21(11):1962-1969. 

113. Yutaro Yamada, Masahiro Tada, Koji Mandai, 
Noriaki Hidaka, Kentaro Inui, Hiroaki Nakamura. 
Glucocorticoid Use Is an Independent Risk 
Factor for Developing Sarcopenia in Patients 
With Rheumatoid Arthritis: From the CHIKARA 
Study. Clin Rheumatol 2020;39(6):1757-1764. 

114. Takeshi Mochizuki, Koichiro Yano, Katsunori Ikari, 
Ken Okazaki. Sarcopenia in Japanese Younger 
Patients With Rheumatoid Arthritis: A Cross-
Sectional Study. Mod Rheumatol 2020;1-2.

115. Jon T Giles, Shari M Ling, Luigi Ferrucci, Susan 
J Bartlett, Ross E Andersen, Marilyn Towns, 
Denis Muller, Kevin R Fontaine, Joan M Bathon. 
Abnormal Body Composition Phenotypes 
in Older Rheumatoid Arthritis Patients: 
Association With Disease Characteristics and 
Pharmacotherapies. Arthritis Rheum 2008; 
59(6):807-15. 

116. Doğan SC, Hizmetli S, Hayta E, Kaptanoğlu 
E, Erselcan T, Güler E. Sarcopenia in women 



Ν. Γαλανόπουλος, Ι.Ε. Διονυσιώτης

44   Οστούν

with rheumathoid arthritis. Eur J Rheumatol 
2015;2:57-61.

117. Esmeralda Delgado-Frías, Miguel A González-
Gay, Jose R Muñiz-Montes, María A Gómez 
Rodríguez-Bethencourt, Antonieta González-
Díaz, Federico Díaz-González, Iván Ferraz-
Amaro. Relationship of Abdominal Adiposity and 
Body Composition With Endothelial Dysfunction 
in Patients With Rheumatoid Arthritis. Clin Exp 
Rheumatol 2015;33(4):516-23.

118. Jian-Zi Lin, Jin-Jian Liang, Jian-Da Ma, Qian-Hua 
Li, Ying-Qian Mo, Wan-Mei Cheng, Xiao-Ling He, 
Nan Li, Ming-Hui Cao, Dan Xu, Lie Dai. Myopenia 
Is Associated With Joint Damage in Rheumatoid 
Arthritis: A Cross-Sectional Study. J Cachexia 
Sarcopenia Muscle 2019;10(2):355-367.

119. Raili Müller, Mart Kull, Kaja Põlluste, Annika 
Valner, Margus Lember, Riina Kallikorm. 
Factors Associated With Low Lean Mass in 
Early Rheumatoid Arthritis: A Cross- Sectional 
Study. Medicina (Kaunas) 2019;55(11):730. 

120. Lara Vlietstra, Simon Stebbings, Kim Meredith-
Jones, J Haxby Abbott, Gareth J Treharne, 
Debra L Waters. Sarcopenia in Osteoarthritis 
and Rheumatoid Arthritis: The Association With 
Self-Reported Fatigue, Physical Function and 
Obesity. PLoS One 2019;14(6):e0217462. 

121. R Aguiar, J Sequeira, T Meirinhos, C Ambrósio, 
A Barcelos. SARCOSPA - Sarcopenia in 
Spondyloarthritis Patients. Acta Reumatol Port 
2014;39(4):322-6.

122. Abdellah El Maghraoui, François Bertin Ebo’o, 
Siham Sadni, Abderrahim Majjad, Toufik 
Hamza, Aziza Mounach. Is There a Relation 
Between Pre-Sarcopenia, Sarcopenia, 
Cachexia and Osteoporosis in Patients With 
Ankylosing Spondylitis? BMC Musculoskelet 
Disord 2016;17:268. 

123. Marcora, F Casanova, E Williams, J Jones, R 
Elamanchi, A Lemmey. Preliminary Evidence 
for Cachexia in Patients With Well-Established 
Ankylosing Spondylitis. Rheumatology (Oxford) 
2006;45(11):1385-8. 

124. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, Agnieszka 
Owczarczyk-Saczonek, Waldemar Placek. 
Changes in Body Composition and Bone 
Mineral Density in Postmenopausal Women 
With Psoriatic Arthritis. Reumatologia 2017; 
55(5):215-221. 

125. Santos, F Vinagre, J Canas da Silva, V Gil, J 
E Fonseca. Body Composition Phenotypes 
in Systemic Lupus Erythematosus and 
Rheumatoid Arthritis: A Comparative Study of 
Caucasian Female Patients. Clin Exp Rheumatol 
2011;29(3):470-6.

126. Alexandra Legge, Susan Kirkland, Kenneth 
Rockwood, et al. Evaluating the Properties of a 
Frailty Index and Its Association With Mortality 
Risk Among Patients With Systemic Lupus 
Erythematosus. Arthritis Rheumatol 2019; 
71(8):1297-1307. 

127. Alexandra Legge, Susan Kirkland, Kenneth 
Rockwood, et al. Prediction of Damage Accrual 
in Systemic Lupus Erythematosus Using the 
Systemic Lupus International Collaborating 
Clinics Frailty Index. Arthritis Rheumatol 
2020;72(4):658-666. 

128. Alexandra Legge, Susan Kirkland, Kenneth 
Rockwood, et al. Construction of a Frailty Index 
as a Novel Health Measure in Systemic Lupus 
Erythematosus. J Rheumatol 2020;47(1):72-81. 

129. Patricia P Katz, James Andrews, Jinoos 
Yazdany, Gabriela Schmajuk, Laura Trupin, 
Edward Yelin. Is Frailty a Relevant Concept in 
SLE? Lupus Sci Med 2017;4(1):e000186

130. Thais F Marighela, Patrícia de S Genaro, 
Marcelo M Pinheiro, Vera L Szejnfeld, Cristiane 
Kayser. Risk Factors for Body Composition 
Abnormalities in Systemic Sclerosis. Clin 
Rheumatol 2013;32(7):1037-44. 

131. C Caimmi, P Caramaschi, A Venturini, E 
Bertoldo, E Vantaggiato, O Viapiana, M Ferrari, 
G Lippi, L Frulloni, M Rossini. Malnutrition 
and Sarcopenia in a Large Cohort of Patients 
With Systemic Sclerosis. Clin Rheumatol 
2018;37(4):987-997. 

132. Elise Siegert, Christine March, Lindsey Otten, 
Alexander Makowka, Emelina Preis, Frank 
Buttgereit, Gabriela Riemekasten, Ursula 
Müller-Werdan, Kristina Norman. Prevalence of 
Sarcopenia in Systemic Sclerosis: Assessing 
Body Composition and Functional Disability 
in Patients With Systemic Sclerosis. Nutrition 
2018;55-56:51-55. 

133. Claudio Corallo, Antonella Fioravanti, Sara 
Tenti, Gianluca Pecetti, Ranuccio Nuti, Nicola 
Giordano. Sarcopenia in Systemic Sclerosis: The 
Impact of Nutritional, Clinical, and Laboratory 



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

Οστούν   45

Features. Rheumatol Int 2019;39(10):1767-1775.
134. Edoardo Rosato, Antonietta Gigante, Andrea 

Iacolare, Annalisa Villa, Maria Ludovica Gasperini, 
Maurizio Muscaritoli. Reduction of Fat Free 
Mass Index and Phase Angle Is a Risk Factor 
for Development Digital Ulcers in Systemic 
Sclerosis Patients. Clin Rheumatol 2020 May 23. 
doi: 10.1007/s10067-020-05141-0.

135. Yuki Kitsuda, Chika Tanimura, Kazuoki Inoue, 
Daeho Park, Mari Osaki, Hiroshi Hagino. 
Effectiveness of Ultrasonographic Skeletal 
Muscle Assessment in Patients After Total 
Knee Arthroplasty. Osteoporos Sarcopenia. 
2019;5(3):94-101. 

136. Devyani Misra, Roger A Fielding, David T Felson, 
Jingbo Niu, Carrie Brown, Michael Nevitt, Cora 
E Lewis, James Torner, Tuhina Neogi, MOST 
study. Risk of Knee Osteoarthritis With Obesity, 
Sarcopenic Obesity, and Sarcopenia. Arthritis 
Rheumatol 2019;71(2):232-237. 

137. R Papalia, B Zampogna, G Torre, A Lanotte, S 
Vasta, E Albo, A Tecame, V Denaro. Sarcopenia 
and Its Relationship With Osteoarthritis: Risk 
Factor or Direct Consequence? Musculoskelet 
Surg 2014;98(1):9-14.

138. Wolfgang Kemmler, Marc Teschler, Sabine 
Goisser, Michael Bebenek, Simon von Stengel, 
Leo Cornelius Bollheimer, Cornel C Sieber, 
Ellen Freiberger. Prevalence of Sarcopenia 
in Germany and the Corresponding Effect 
of Osteoarthritis in Females 70 Years and 
Older Living in the Community: Results of 
the FORMoSA Study. Clin Interv Aging 2015; 
10:1565-73. 

139. S M Chung, M H Hyun, E Lee, H S Seo. 
Novel Effects of Sarcopenic Osteoarthritis 
on Metabolic Syndrome, Insulin Resistance, 
Osteoporosis, and Bone Fracture: The National 
Survey. Osteoporos Int 2016;27(8):2447-57. 

140. David Scott, Leigh Blizzard, James Fell, Graeme 
Jones. Prospective Study of Self-Reported 
Pain, Radiographic Osteoarthritis, Sarcopenia 
Progression, and Falls Risk in Community-
Dwelling Older Adults. Arthritis Care Res 
(Hoboken) 2012;64(1):30-7. 

141. Hun-Tae Kim, Hyun-Je Kim, Hee-Yun Ahn, Young-
Hoon Hong. An Analysis of Age-Related Loss of 
Skeletal Muscle Mass and Its Significance on 
Osteoarthritis in a Korean Population. Korean J 

Intern Med 2016;31(3):585-93. 
142. Hee Min Park, Ho Jae Kim, Byeori Lee, Minkyoung 

Kwon, Seung Min Jung, Sang-Won Lee, Yong-
Beom Park, Jason Jungsik Song. Decreased 
Muscle Mass Is Independently Associated With 
Knee Pain in Female Patients With Radiographically 
Mild Osteoarthritis: A Nationwide Cross-Sectional 
Study (KNHANES 2010-2011). Clin Rheumatol 
2018;37(5):1333-1340.

143. Sunggun Lee, Tae-Nyun Kim, Seong-Ho Kim. 
Sarcopenic Obesity Is More Closely Associated 
With Knee Osteoarthritis Than Is Nonsarcopenic 
Obesity: A Cross-Sectional Study. Arthritis 
Rheum 2012;64(12):3947-54. 

144. Vlietstra L, Meredith-Jones K, Stebbings S, 
Abbott JH, Treharne GJ, Waters DL. Sarcopenic 
obesity is more prevalent in osteoarthritis than 
rheumatoid arthritis: are different processes 
involved? Rheumatology (Oxford) 2017; 
56(10):1816-1818. 

145. Francesco Landi, Emanuele Marzetti, Rosa 
Liperoti, Marco Pahor, Andrea Russo, Anna 
Maria Martone, Giuseppe Colloca, Ettore 
Capoluongo, Roberto Bernabei. Nonsteroidal 
Anti-Inflammatory Drug (NSAID) Use and 
Sarcopenia in Older People: Results From the 
ilSIRENTE Study. J Am Med Dir Assoc 2013; 
14(8):626.e9-13. 

146. Amy Y Sato, Danielle Richardson, Meloney 
Cregor, Hannah M Davis, Ernie D Au, Kevin 
McAndrews, Teresa A Zimmers, Jason M 
Organ, Munro Peacock, Lilian I Plotkin, 
Teresita Bellido. Glucocorticoids Induce 
Bone and Muscle Atrophy by Tissue-Specific 
Mechanisms Upstream of E3 Ubiquitin Ligases. 
Endocrinology 2017;158(3):664-677. 

147. Dirks-Naylor AJ, Griffiths CL. Glucocorticoid-
induced apoptosis and cellular mechanisms of 
myopathy. J Steroid Biochem Mol Biol 2009; 
117(1-3):1-7. 

148. Kostyo JL & Redmond AF. Role of protein 
synthesis in the inhibitory action of adrenal 
steroid hormones on amino acid transport by 
muscle. Endocrinology 1966;79:531-540.

149. Shah OJ, Kimball SR & Jefferson LS. Acute 
attenuation of translation initiation and protein 
synthesis by glucocorticoids in skeletal muscle. 
American Journal of Physiology. Endocrinology 
and Metabolism 2000;278:E76-E82.



Ν. Γαλανόπουλος, Ι.Ε. Διονυσιώτης

46   Οστούν

150. Shah OJ, Kimball SR & Jefferson LS. Among 
translational effectors, p70S6k is uniquely 
sensitive to inhibition by glucocorticoids. 
Biochemical Journal 2000;347:389-397.

151. Liu ZQ, Jahn LA, Long W, Fryburg DA, Wei 
LP & Barrett EJ. Branched chain amino acids 
activate messenger ribonucleic acid translation 
regulatory proteins in human skeletal muscle, 
and glucocorticoids blunt this action. Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism 86 2001 
2136-2143.

152. Liu Z, Li G, Kimball SR, Jahn LA & Barrett EJ. 
Glucocorticoids modulate amino acid-induced 
translation initiation in human skeletal muscle. 
American Journal of Physiology. Endocrinology 
and Metabolism 2004;287:E275-E281.

153. te Pas MF, De Jong PR, Verburg FJ. 
Glucocorticoid inhibition of C2C12 proliferation 
rate and differentiation capacity in relation to 
mRNA levels of the MRF gene family. Molecular 
Biology Reports 2000;27:87-98.

154. Hasselgren PO. Glucocorticoids and muscle 
catabolism. Current Opinion in Clinical Nutrition 
and Metabolic Care 1999;2:201-205.

155. Bodine SC, Latres E, Baumhueter S, Lai VKM, 
Nunez L, Clarke BA, Poueymirou WT, Panaro 
FJ, Na EQ, Dharmarajan K et al. Identification 
of ubiquitin ligases required for skeletal muscle 
atrophy. Science 2001;294:1704-1708.

156. Deval D, Mordier S, Obled C, Bechet D, 
Combaret L, Attaix D, Ferrara M. Identification 
of cathepsin L as a differentially expressed 
message associated with skeletal muscle 
wasting. Biochemical Journal 2001;360:143-150.

157. Komamura K, Shirotani-Ikejima H, Tatsumi 
R, Tsujita-Kuroda Y, Kitakaze M, Miyatake 
K, Sunagawa K, Miyata T. Differential gene 
expression in the rat skeletal and heart muscle 
in glucocorticoid-induced myopathy: analysis 
by microarray. Cardiovascular Drugs and 
Therapy 2003;17:303-310.

158. Sacheck JM, Ohtsuka A, McLary SC & 
Goldberg AL. IGF-I stimulates muscle growth 
by suppressing protein breakdown and 
expression of atrophy-related ubiquitin ligases, 
atrogin-1 and MuRF1. American Journal of 
Physiology. Endocrinology and Metabolism 
2004;287:E591-E601.

159. Combaret L, Adegoke OA, Bedard N, Baracos V, 

Attaix D, Wing SS. USP19 is a ubiquitin-specific 
protease regulated in rat skeletal muscle 
during catabolic states. American Journal of 
Physiology. Endocrinology and Metabolism 
2005;288:E693-E700.

160. Hasselgren PO, Fischer JE Muscle cachexia: 
current concepts of intracellular mechanisms 
and molecular regulation. Annals of Surgery 
2001;233:9-17.

161. Imae M, Fu Z, Yoshida A, Noguchi T & Kato H. 
Nutritional and hormonal factors control the 
gene expression of FoxOs, the mammalian 
homologues of DAF-16. Journal of Molecular 
Endocrinology 2003;30:253-262.

162. Kamei Y, Miura S, Suzuki M, Kai Y, Mizukami 
J, Taniguchi T, Mochida K, Hata T, Matsuda 
J, Aburatani H et al. Skeletal muscle FOXO1 
(FKHR) transgenic mice have less skeletal 
muscle mass, down-regulated Type I (slow 
twitch/red muscle) fiber genes, and impaired 
glycemic control. Journal of Biological 
Chemistry 2004;279:41114-41123.

163. Sandri M, Sandri C, Gilbert A, Skurk C, Calabria 
E, Picard A, Walsh K, Schiaffino S, Lecker SH, 
Goldberg AL. Foxo transcription factors induce 
the atrophy-related ubiquitin ligase atrogin-1 
and cause skeletal muscle atrophy. Cell 
2004;117:399-412.

164. Jagoe RT, Redfern CP, Roberts RG, Gibson GJ, 
Goodship TH. Skeletal muscle mRNA levels for 
cathepsin B, but not components of the ubiquitin-
proteasome pathway, are increased in patients 
with lung cancer referred for thoracotomy. 
Clinical Science 2002;102:353-361.

165. Lecker SH, Jagoe RT, Gilbert A, Gomes M, 
Baracos V, Bailey J, Price SR, Mitch WE and 
Goldberg AL. Multiple types of skeletal muscle 
atrophy involve a common program of changes in 
gene expression. FASEB Journal 2004;18:39-51.

166. Almon RR, DuBois DC, Yao Z, Hoffman EP, 
Ghimbovschi S, Jusko WJ. Microarray analysis 
of the temporal response of skeletal muscle to 
methylprednisolone: comparative analysis of 
two dosing regimens. Physiological Genomics 
2007;30:282-299.

167. Wang H, Kubica N, Ellisen LW, Jefferson 
LS, Kimball SR. Dexamethasone represses 
signaling through the mammalian target of 
rapamycin in muscle cells by enhancing 



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

Οστούν   47

expression of REDD1. Journal of Biological 
Chemistry 2006;281:39128-39134.

168. Southgate RJ, Neill B, Prelovsek O, El Osta 
A, Kamei Y, Miura S, Ezaki O, McLoughlin TJ, 
ZhangW, Unterman TG et al. FOXO1 regulates 
the expression of 4E-BP1 and inhibits mTOR 
signaling in mammalian skeletal muscle. Journal 
of Biological Chemistry 2007;282:21176-21186.

169. Adams CM. Role of the transcription factor 
ATF4 in the anabolic actions of insulin and the 
anti-anabolic actions of glucocorticoids. Journal 
of Biological Chemistry 2007;282:16744-16753.

170. Jefferson LS, Fabian JR, Kimball SR. Glycogen 
synthase kinase-3 is the predominant insulin-
regulated eukaryotic initiation factor 2B kinase 
in skeletal muscle. International Journal of 
Biochemistry and Cell Biology 1999;31:191-200.

171. Van Der Velden JL, Langen RC, Kelders 
MC,Wouters EF, Janssen-Heininger YM, Schols 
AM Inhibition of glycogen synthase kinase-
3b activity is sufficient to stimulate myogenic 
differentiation. American Journal of Physiology. 
Cell Physiology 2006;290:C453-C462.

172. Vyas DR, Spangenburg EE, Abraha TW, Childs 
TE, Booth FW. GSK-3b negatively regulates 
skeletal myotube hypertrophy. American 
Journal of Physiology. Cell Physiology 
2002;283:C545-C551. 

173. Yang H, Menconi MJ, Wei W, Petkova V, 
Hasselgren PO Dexamethasone upregulates 
the expression of the nuclear cofactor p300 
and its interaction with C/EBPbeta in cultured 
myotubes. Journal of Cellular Biochemistry 
2005;94:1058-1067.

174. Penner G, Gang G, Sun XY, Wray C & Hasselgren 
PO. C/EBP DNAbinding activity is upregulated 
by a glucocorticoid-dependent mechanism in 
septic muscle. American Journal of Physiology. 
Regulatory, Integrative and Comparative 
Physiology 2002;282:R439-R444.

175. Dehoux M, Van Beneden R, Pasko N, Lause 
P, Verniers J, Underwood L, Ketelslegers JM, 
Thissen JP Role of the insulin-like growth factor 
I decline in the induction of atrogin-1/MAFbx 
during fasting and diabetes. Endocrinology 
2004;145:4806-4812.

176. Latres E, Amini AR, Amini AA, Griffiths J, Martin FJ, 
Wei Y, Lin HC, Yancopoulos GD, Glass DJ Insulin-
like growth factor-1 (IGF-1) inversely regulates 

atrophy-induced genes via the phosphatidylinositol 
3-kinase/Akt/mammalian target of rapamycin 
(PI3K/Akt/mTOR) pathway. Journal of Biological 
Chemistry 2005;280:2737-2744.

177. Li ZF, Shelton GD, Engvall E Elimination of 
myostatin does not combat muscular dystrophy in 
dy mice but increases postnatal lethality. American 
Journal of Pathology 2005;166:491-497.

178. Li BG, Hasselgren PO, Fang CH, Warden GD 
Insulin-like growth factor-I blocks dexamethasone-
induced protein degradation in cultured myotubes 
by inhibiting multiple proteolytic pathways: 
2002 ABA paper. Journal of Burn Care and 
Rehabilitation 2004;25:112-118.

179. Tomas FM, Knowles SE, Owens PC, Chandler 
CS, Francis GL, Read LC, Ballard FJ Insulin-
like growth factor-I (IGF-I) and especially IGF-I 
variants are anabolic in dexamethasone-treated 
rats. Biochemical Journal 1992;282:91-97.

180. Tomas FM The anti-catabolic efficacy of insulin-
like growth factor-I is enhanced by its early 
administration to rats receiving dexamethasone. 
Journal of Endocrinology 1998;157:89-97.

181. Kanda F, Takatani K, Okuda S, Matsushita T 
& Chihara K Preventive effects of insulinlike 
growth factor-I on steroid- induced muscle 
atrophy. Muscle and Nerve 1999;22:213-217.

182. Fournier M, Huang ZS, Li H, Da X, Cercek 
B & LewisMI Insulin-like growth factor-I 
prevents corticosteroid-induced diaphragm 
muscle atrophy in emphysematous hamsters. 
American Journal of Physiology. Regulatory, 
Integrative and Comparative Physiology 2003; 
285:R34-R43.

183. Schakman O, Gilson H, de C V, Lause P, 
Verniers J, Havaux X, Ketelslegers JM & 
Thissen JP Insulin-like growth factor-I gene 
transfer by electroporation prevents skeletal 
muscle atrophy in glucocorticoid-treated rats. 
Endocrinology 2005;146:1789-1797.

184. Thomas M, Langley B, Berry C, Sharma M, 
Kirk S, Bass J, Kambadur R Myostatin, a 
negative regulator of muscle growth, functions 
by inhibiting myoblast proliferation. Journal of 
Biological Chemistry 2000;275:40235-40243.

185. McCroskery S, Thomas M, Maxwell L, Sharma 
M & Kambadur R Myostatin negatively regulates 
satellite cell activation and self-renewal. Journal 
of Cell Biology 2003;162:1135-1147.



Ν. Γαλανόπουλος, Ι.Ε. Διονυσιώτης

48   Οστούν

186. Taylor WE, Bhasin S, Artaza J, Byhower F, 
Azam M, Willard DH Jr, Kull FC Jr, Gonzalez-
Cadavid N Myostatin inhibits cell proliferation 
and protein synthesis in C2C12 muscle cells. 
American Journal of Physiology. Endocrinology 
and Metabolism 2001;280:E221-E228.

187. Welle S, Bhatt K & Pinkert CA Myofibrillar 
protein synthesis in myostatin-deficient mice. 
American Journal of Physiology. Endocrinology 
and Metabolism 2006;290:E409-E415.

188. McFarlane C, Plummer E, Thomas M, Hennebry 
A, AshbyM, Ling N, Smith H, Sharma M & 
Kambadur R. Myostatin induces cachexia 
by activating the ubiquitin proteolytic system 
through an NF-kB-independent, FoxO1-
dependent mechanism. Journal of Cellular 
Physiology 2006;209:501-514.

189. Reisz-Porszasz S, Bhasin S, Artaza JN, Shen R, 
Sinha-Hikim I, Hogue A, Fielder TJ & Gonzalez-
Cadavid NF. Lower skeletal muscle mass in 
male transgenic mice with muscle-specific 
overexpression of myostatin. American Journal 
of Physiology. Endocrinology and Metabolism 
2003;285:E876-E888.

190. Durieux AC, Amirouche A, Banzet S, Koulmann 
N, Bonnefoy R, Pasdeloup M, Mouret C, Bigard 
X, Peinnequin A & Freyssenet D. Ectopic 
expression of myostatin induces atrophy of adult 
skeletal muscle by decreasing muscle gene 
expression. Endocrinology 2007;148:3140-3147.

191. Molfino A, Amabile MI, Filippo Rossi Fanelli, 
Maurizio Muscaritoli. Novel Therapeutic Options 
for Cachexia and Sarcopenia. Expert Opin Biol 
Ther 2016;16(10):1239-44. 

192. Subramaniam K, K Fallon, T Ruut, D Lane, 
R McKay, B Shadbolt, S Ang, M Cook, J 
Platten, P Pavli, D Taupin. Infliximab Reverses 
Inflammatory Muscle Wasting (Sarcopenia) 
in Crohn’s Disease. Aliment Pharmacol Ther 
2015;41(5):419-28. 

193. Chih-Yen Chen, Chang-Youh Tsai, Pui-Ching 
Lee, Shou-Dong Lee. Long-term Etanercept 
Therapy Favors Weight Gain and Ameliorates 
Cachexia in Rheumatoid Arthritis Patients: 
Roles of Gut Hormones and Leptin. Curr Pharm 
Des 2013;19(10):1956-64. 

194. Samuele M Marcora, Kathryn R Chester, 
Gayatri Mittal, Andrew B Lemmey, Peter J 
Maddison. Randomized Phase 2 Trial of Anti-
Tumor Necrosis Factor Therapy for Cachexia in 
Patients With Early Rheumatoid Arthritis. Am J 
Clin Nutr 2006;84(6):1463-72. 

195. Anne Tournadre, Bruno Pereira, Fréderic 
Dutheil, Charlotte Giraud, Daniel Courteix, 
Vincent Sapin, Thomas Frayssac, Sylvain 
Mathieu, Sandrine Malochet-Guinamand, 
Martin Soubrier. Changes in Body Composition 
and Metabolic Profile During Interleukin 6 
Inhibition in Rheumatoid Arthritis. J Cachexia 
Sarcopenia Muscle 2017;8(4):639-646.



Ανασκόπηση

Οστούν 49

(2021) 28 (1): 49-63

Αντιμετώπιση καταγμάτων του εγγύς 
βραχιονίου: σύγχρονες απόψεις
ΑΙΚ. ΜΠΑΒΈΛΟΥ, Ζ.Θ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

Περίληψη
Τα κατάγματα του εγγύς βραχιονίου αποτελούν συχνά κατάγματα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς με οστεοπόρωση. Διάφορες 
συντηρητικές και χειρουργικές τεχνικές θεραπείας έχουν προταθεί για τα κατάγματα αυτά, όπως η βραχεία ακινητοποίηση και πρώιμη 
φυσικοθεραπεία, η διαδερμική οστεοσύνθεση με βελόνες, η οστεοσύνθεση με πλάκα και κοχλίες, η ενδομυελική ήλωση, η ημιαρθρο-
πλαστική και η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο του κατάγματος, την εμπειρία 
του χειρουργού, την ηλικία και τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς. 

Λέξεις κλειδιά: Κατάγματα εγγύς βραχιονίου, Θεραπεία, Συντηρητική, Χειρουργική, Σύγχρονες απόψεις

Management of proximal humeral fractures: 
current concepts
Έ. BAVELOU, Z.T. KOKKALIS
Department of Orthopedics, University Hospital of Patras, Patras, Greece

Summary
Proximal humeral fractures are common fractures, especially among the elderly patients with osteoporosis. A variety of conservative 
and operative treatments have been proposed for this type of fractures, including techniques such as short-term immobilization and 
early physical therapy, percutaneous pin-fixation, internal fixation with plate and screws, intramedullary nailing, hemiarthroplasty 
and reverse shoulder arthroplasty. Choosing the most appropriate method of treatment depends not only on the type and the severity 
of the fracture, but also on the surgeon’s experience, the age and the medical status of the patient.

Keywords: Proximal humeral fractures, Treatment, Conservative, Operative, Current concepts

Έισαγωγή
Τα κατάγματα του εγγύς βραχιονίου είναι ο τρίτος 

πιο συχνός τύπος καταγμάτων μετά τα κατάγματα 
του ισχίου και του περιφερικού άκρου της κερκίδας. 
Αποτελούν περίπου το 5% όλων των καταγμάτων, 
και αυξάνονται σε συχνότητα. Οι ηλικιωμένοι έχουν 
υψηλότερη επίπτωση καταγμάτων του εγγύς βραχι-
ονίου και τυπικά υφίσταται πιο σύνθετα κατάγματα 
από ότι οι νεότεροι [1].

Το εγγύς βραχιόνιο διαχωρίζεται ανατομικά σε 4 
τμήματα: το μείζον και έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, 

την κεφαλή και τη διάφυση. Η άρθρωσή του με την 
ωμοπλάτη δημιουργεί την εξαιρετικά κινητή γληνο-
βραχιόνιο άρθρωση, που υποστηρίζεται από μυϊκές 
ομάδες που αποτελούν την ωμική ζώνη. Το σύμπλεγ-
μα του στροφικού πετάλου αποτελείται από τέσσερις 
μύες, οι οποίοι καταφύονται στα βραχιόνια ογκώματα. 
Οι τένοντες του υπερακανθίου, του υπακανθίου και 
του ελάσσονος στρογγύλου καταφύονται στο μείζον 
βραχιόνιο όγκωμα, και ο ευμεγέθης τένοντας του 
υποπλατίου καταφύεται στο έλασσον βραχιόνιο όγκω-
μα. Η νεύρωση του υπερακανθίου και του υπακαν-
θίου προέρχεται από το υπερπλάτιο νεύρο, ενώ του 
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υποπλατίου και του ελάσσονος στρογγύλου από το 
υποπλάτιο και το μασχαλιαίο νεύρο αντίστοιχα. Αυτοί 
οι μύες δεν είναι υπεύθυνοι μόνο για την κίνηση στον 
στεφανιαίο και εγκάρσιο άξονα, αλλά δρουν και ως 
δυναμικοί σταθεροποιητές της γληνοβραχιόνιας άρ-
θρωσης. Ο δελτοειδής μυς είναι ένας ευμεγέθης μυς 
που νευρώνεται από το μασχαλιαίο νεύρο, εκφύεται 
από την έξω επιφάνεια της κλείδας, το ακρώμιο και 
την ωμοπλατιαία άκανθα, και καταφύεται στο δελτοει-
δές τράχυσμα του βραχιονίου. Σχηματίζεται από τρεις 
κεφαλές, που διαχωρίζονται από ενδομυϊκή ραφή: 
την πρόσθια (υπεύθυνη για την πρόσθια κάμψη και 
την έσω στροφή), την έξω πλάγια (υπεύθυνη για την 
απαγωγή), και την οπίσθια (υπεύθυνη για την έκταση 
και την έξω στροφή). 

Κατά μέσο όρο, η γωνία βραχιονίου κεφαλής-αυ-
χένα είναι 135°, και η γωνία της βραχιονίου κεφαλής 
είναι 19-22° και έχει οπίσθια κλίση σε σχέση με τη δι-
άφυση του βραχιονίου, παρόλο που υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι αυτή ποικίλει από -6° έως 47° [2-5]. Η αύλα-
κα του δικεφάλου βραχιονίου σχηματίζεται ανάμεσα 
στο μείζον και έλασσον βραχιόνιο όγκωμα. Ακριβώς 
στο έξω χείλος της αύλακας καταφύεται ο μείζων 
θωρακικός, ο οποίος νευρώνεται από το έξω και το 
έσω θωρακικό νεύρο και συμβάλλει στην έσω στρο-
φή και την προσαγωγή του βραχίονα. Όταν αυτοί οι 
μύες ενεργούν μαζί, προσφέρουν μεγάλο εύρος κί-
νησης σε πολλαπλά επίπεδα ταυτόχρονα. Ωστόσο, 
στην περίπτωση ενός κατάγματος του εγγύς βραχιο-
νίου, οι μύες αποτελούν δυνάμεις παρεκτόπισης των 

Εικ. 1. Σχηματική απεικόνιση της ταξινόμησης Neer των καταγμάτων του εγγύς βραχιονίου. (Από Jones CB: Proximal humeral fractures, 
in Boyer MI, ed: AAOS Comprehensive Orthopaedic Review 2. Rosemont, IL, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2014, pp 
293-302).
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κατεαγόντων τεμαχίων προς την αντίστοιχη κατεύ-
θυνση των μυϊκών ομάδων.

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

Ταξινόμηση 
Η ταξινόμηση Neer είναι το πιο ευρέως χρησιμο-

ποιούμενο σύστημα ταξινόμησης των καταγμάτων 
του εγγύς βραχιονίου. Βασιζόμενος στην ταξινόμη-
ση του Codman (1934), o οποίος διαχώριζε το εγγύς 
βραχιόνιο σε έλασσον και μείζον όγκωμα, κεφαλή και 
διάφυση, ο Neer επέκτεινε την ταξινόμηση, συμπε-
ριλαμβάνοντας την έννοια της παρεκτόπισης και της 
γωνίωσης του κατεαγόντος τμήματος [8]. Ένα κάταγ-
μα θεωρούταν παρεκτοπισμένο αν υπήρχε “γωνίωση 
>45° και παρεκτόπιση >1 cm” (Εικόνα 1). Παρά την 
πτωχή αξιοπιστία ανάμεσα στους παρατηρητές [9] , 
αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται συχνά για να ταξινο-
μήσει κατάγματα εγγύς βραχιονίου. Η προσθήκη των 

Εικ. 2. Σχηματική απεικόνιση της ταξινόμησης της AO/Orthopedic Trauma Association των καταγμάτων του εγγύς βραχιονίου. (Από Cadet 
ER, Ahmad CS: Hemiarthroplasty for three- and four-part proximal humerus fractures. J Am Acad Orthop Surg 2012;20[1]:17-27).
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Εικ. 3. Συντηρητική θεραπεία ασθενούς με κάταγμα 3-τμημάτων της βραχιόνιας κεφαλής με την κεφαλή ενσφηνωμένη σε βλαισότητα 
και με παρεκτόπιση του μείζονος βραχιονίου ογκώματος <1 εκ., με εξαιρετικό κλινικό αποτέλεσμα. Αρχική ακτινογραφία (α), αξονική 
τομογραφία (β), ακτινογραφία ώμου 3 μήνες μετά την κάκωση (γ) και κλινικές εικόνες της ασθενούς 3 μήνες μετά την κάκωση (δ, ε και ζ).

Εικ. 4. Αλγόριθμος των χειρουργικών επιλογών για την αντιμετώπιση των καταγμάτων του εγγύς βραχιονίου. CRPP = κλειστή ανάταξη 
και διαδερμική οστεοσύνθεση με βελόνες, IMN = ενδομυελική ήλωση, ORIF = ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, PHFx = κά-
ταγμα εγγύς βραχιονίου, RSA = ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. (Από: Kancherla VK, Singh A, Anakwenze OA. Management of Acute 
Proximal Humeral Fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2017 Jan;25(1):42-52).
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εξελιγμένων πλέον απεικονιστικών τεχνικών, όπως 
η αξονική τομογραφία, συμβάλλει στη βελτίωση της 
αξιοπιστίας μεταξύ των διαφορετικών παρατηρητών, 
αν και όχι ουσιαστικά [9]. Αυτά τα κατάγματα μπορούν 
επίσης να ταξινομηθούν με το σύστημα ταξινόμησης 
της AO/Orthopaedic Trauma Association (Εικόνα 2). 
Σε αυτό το σύστημα ταξινόμησης, τα κατάγματα τύπου 
Α είναι μονοεστιακά και εξω-αρθρικά, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός από τα ογκώματα χωρίς μεταφυσιακή 
συντριβή. Τα κατάγματα τύπου B είναι διεστιακά και 
έξω-αρθρικά, με συμμετοχή της μετάφυσης και των 
ογκωμάτων. Τα κατάγματα τύπου C είναι ενδαρθρικά 
και συμπεριλαμβάνουν κατάγματα-εξαρθρήματα ή 
κατάγματα με διαχωρισμό της κεφαλής. Συγκεκριμέ-
να τα κατάγματα τύπου C, ενέχουν ουσιαστικό κίνδυ-
νο οστεονέκρωσης.

Ο Hertel και οι συνεργάτες του [10] παρατήρησαν 
τη σημασία της έσω-μεταφυσιακής επέκτασης της κε-
φαλής (metaphyseal head extension) - μία ακτινολο-
γική μέτρηση του αρθρικού τμήματος από την συνέ-
χεια κεφαλής-αυχένα έως το κατώτερο όριο του έσω 
φλοιού του κατεαγόντος τμήματος- ως προγνωστικού 
παράγοντα για ισχαιμία μετά από κατάγματα εγγύς 
βραχιονίου. Η μελέτη διαπίστωσε ότι έσω-μεταφυσια-
κή επέκταση της κεφαλής <8 mm και διαταραχή της 
έσω-οπίσθιας γωνίας μετάφυσης-κεφαλής >2 mm, εί-
χαν ισχυρή συσχέτιση με ισχαιμία της βραχιονίου κε-
φαλής. Παρά αυτά τα ευρήματα, οι Bastian και Hertel 
[11] αργότερα διαπίστωσαν ότι η αρχική μετατραυμα-
τική ισχαιμία της βραχιονίου κεφαλής δεν προβλέπει 
την ανάπτυξη νέκρωσης, προτείνοντας ότι η οστεο-
σύνθεση με διατήρηση της βραχιονίου κεφαλής αξίζει 
να αποτελεί επιλογή, στα πλαίσια επαρκούς ανάταξης 
και σταθερών συνθηκών επαναγγείωσης. 

Συντηρητική θεραπεία 
Τα περισσότερα κατάγματα εγγύς βραχιονίου 

μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. Παρόλα 
αυτά, οι ασθενείς πρέπει να κατανοήσουν τις προσ-
δοκίες και να συμμορφωθούν με το πρόγραμμα 
αποκατάστασης. Γενικά, έχουν επιτευχθεί εξαιρε-
τικά αποτελέσματα με βραχυχρόνια ακινητοποίηση 
(<2 εβδομάδες) σε ανάρτηση και πρώιμη φυσικο-
θεραπεία [12-15]. Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας 
υποστηρίζει την πρώιμη κινητοποίηση, αλλά είναι 
σημαντικό να εξασφαλίζεται το ότι δεν θα υπάρξει 
περαιτέρω παρεκτόπιση του κατάγματος. 

Η συντηρητική θεραπεία των καταγμάτων 2-τμη-

μάτων με πρώιμη κινητοποίηση έχει βρεθεί ότι είναι 
τόσο αποτελεσματική όσο η χειρουργική θεραπεία, 
σε κακώσεις με ελάχιστη παρεκτόπιση [16,17]. Σε 
περίπτωση σημαντικής παρεκτόπισης, ελλείμματος 
εύρους κίνησης, και συμμετοχής του ανατομικού 
αυχένα, καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επι-
τευχθούν με χειρουργική αντιμετώπιση, παρόλο που 
υπάρχει έλλειψη καλά σχεδιασμένων συγκριτικών 
μελετών συντηρητικής έναντι χειρουργικής θερα-
πείας καταγμάτων 2-τμημάτων. Μερικοί συγγραφείς 
έχουν διαπιστώσει ότι τα κατάγματα μείζονος βραχι-
ονίου ογκώματος με παρεκτόπιση >5 mm μπορούν 
να επωφεληθούν από τη χειρουργική αποκατάστα-
ση, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υπακρωμιακής 
προστριβής [14,18]. Το κάταγμα ελάσσονος βραχιο-
νίου ογκώματος με προστριβή στην έσω στροφή έχει 
επίσης αναφερθεί ότι μπορεί να επωφεληθεί από τη 
χειρουργική αντιμετώπιση όταν η συντηρητική θερα-
πεία αποτύχει [19]. Σε αντίθεση με άλλα τμήματα του 
εγγύς βραχιονίου, ο ανατομικός αυχένας στερείται 
προσφύσεων μαλακών μορίων και έχει πτωχή αιματι-
κή παροχή, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημέ-
νο κίνδυνο για οστεονέκρωση. 

Παρόλου που τα κατάγματα 3- ή 4- τμημάτων απαι-
τούν συχνά χειρουργική αντιμετώπιση, η συντηρητι-
κή θεραπεία μπορεί να αποτελέσει λύση για ασθε-
νείς με χαμηλό λειτουργικό προφίλ και/ή αδυναμία 
να ανταπεξέλθουν σε μία χειρουργική επέμβαση. Σε 
επιλεγμένα κατάγματα 3- και 4-τμημάτων, και ειδικά 
τα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα με παρεκτόπιση των 
ογκωμάτων <1 cm σε σχέση με την κεφαλή, η συντη-
ρητική θεραπεία μπορεί να έχει καλά έως εξαιρετι-
κά αποτελέσματα [20] (Εικόνα 3). Παρόλο που στην 
περίπτωση των σύνθετων καταγμάτων υποστηρίζεται 
η χειρουργική θεραπεία, αναμένουμε να διευκρινι-
στεί πλήρως η αποτελεσματικότητα της χειρουργι-
κής έναντι της συντηρητικής θεραπείας. Σε μία με-
λέτη 60 ηλικιωμένων ασθενών με παρεκτοπισμένα 
κατάγματα 3-τμημάτων, οι Olerud et al [21] βρήκαν 
ότι η χειρουργική θεραπεία με κλειδούμενη πλάκα 
οδήγησε σε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα 
και καλύτερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τη συ-
ντηρητική θεραπεία, αλλά με το κόστος πρόσθετου 
χειρουργείου σε 30% των ασθενών. Σε αντίθεση, 
μία μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων 
δοκιμών δεν διαπίστωσε βελτιωμένα λειτουργικά 
αποτελέσματα με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική 
οστεοσύνθεση (ORIF), σε σύγκριση με συντηρητική 
θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς με παρεκτοπι-
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σμένα κατάγματα 3- και 4-τμημάτων [22]. Η μελέτη 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα πρέ-
πει να μελετηθούν στα πλαίσια ποικίλων δημογραφι-
κών χαρακτηριστικών των ασθενών. Μια συστηματι-
κή ανασκόπηση υποστήριξε τη χρήση συντηρητικής 
θεραπείας σε κατάγματα εγγύς βραχιονίου και ανέ-
φερε ποσοστό οστεονέκρωσης 2%, που αφορούσε 
κυρίως κατάγματα 3- και 4-τμημάτων, υψηλά ποσο-
στά ακτινολογικής πώρωσης, και μέτρια ποσοστά 
επιπλοκών [23]. Τελικά, η γενική κατάσταση και η λει-
τουργικότητα του ασθενούς μπορούν να βοηθήσουν 
στην ποσοτικοποίηση των πιθανών πλεονεκτημάτων 
της συντηρητικής θεραπείας, ακόμα και στην περί-
πτωση σύνθετων καταγμάτων. Ένας προτεινόμενος 
αλγόριθμος απεικονίζεται στην Εικόνα 4. 

Χειρουργική θεραπεία
Η αντιμετώπιση των σύνθετων καταγμάτων εγγύς 

βραχιονίου αποτελεί πρόκληση για τον χειρουργό. Η 
εσωτερική οστεοσύνθεση και η ημιολική αρθροπλα-
στική είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές 
για την αντιμετώπιση σύνθετων καταγμάτων εγγύς 
βραχιονίου. Σε επιλεγμένους ασθενείς, η διαδερμι-
κή οστεοσύνθεση παραμένει προσιτή επιλογή για τον 
χειρουργό.

Διαδερμική οστεοσύνθεση με βελόνες

Η κλειστή ανάταξη και διαδερμική οστεοσύνθεση 
(CRPP) των καταγμάτων εγγύς βραχιονίου περιγρά-
φηκε αρχικά από τον Bohler το 1962 και, σε μερικές 
αναφορές, έχει φανεί να είναι ανώτερη ανοικτών τε-
χνικών, με υψηλότερα ποσοστά πώρωσης, χαμηλότε-
ρα ποσοστά οστεονέκρωσης, μειωμένο σχηματισμό 
ουλώδους ιστού και βελτιωμένο αισθητικό αποτέλε-
σμα [24]. Οι κλασσικές χειρουργικές ενδείξεις συ-
μπεριλαμβάνουν τα κατάγματα 2- τμημάτων του χει-
ρουργικού αυχένα, του μείζονος και του ελάσσονος 
βραχιονίου ογκώματος, τα κατάγματα 3-τμημάτων με 
τη συμμετοχή ενός εκ των ογκωμάτων, και τα ενσφη-
νωμένα σε βλαισότητα κατάγματα 4-τμημάτων. Για 
να είναι η CRPP επιτυχής, πρέπει να επιτευχθεί επι-
τυχής, σταθερή και ικανοποιητική κλειστή ανάταξη, 
με επαρκές οστικό υπόβαθρο, με ελάχιστη συντριβή 
και άθικτο έσω φλοιό, και ο ασθενής πρέπει να συμ-
μορφώνεται με τη μετεγχειρητική ακινητοποίηση και 
αποκατάσταση [24]. 

Εμβιομηχανικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η 
CRPP είναι κατώτερη της ORIF, παρόλο που η στα-

θερότητα μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση βελονών 
μεγαλύτερης διαμέτρου, πολλαπλών βελονών και 
βελονών που συγκρατούν τον φλοιό και τοποθετού-
νται σε πολλαπλά επίπεδα [24]. Ιστορικά, κλινικές με-
λέτες έχουν βρει ότι τα αποτέλεσμα της CRPP είναι 
ικανοποιητικά [24,25]. Παρόλα αυτά, σε μία συγκρι-
τική μελέτη για τα αποτελέσματα CRPP, ORIF, ημι-
αρθροπλαστικής (HA) και ανάστροφης αρθροπλα-
στικής ώμου (RSA) για την αντιμετώπιση καταγμάτων 
εγγύς βραχιονίου 3- και 4-τμημάτων, οι Gupta et al 
[1] βρήκαν ότι το ποσοστό επιπλοκών που σχετιζόταν 
με τη CRPP ήταν σημαντικά υψηλότερο από το αντί-
στοιχο ποσοστό για ORIF, HA και RSA. Το συνολικό 
ποσοστό επιπλοκών ήταν υψηλότερο για τη CRPP 
(28,4%) και ακολουθούταν από την RSA (18,9%), 
την ORIF (15%), και την HA (11,3%). Το ποσοστό 
αναθεώρησης για τη CRPP, αν εξαιρούσαμε την 
απαραίτητη επέμβαση για την αφαίρεση των υλικών, 
ήταν 1% και περιελάμβανε αναθεώρηση σε RSA. Τα 
ποσοστά αναθεώρησης για ORIF, RSA και ΗΑ ήταν 
12,7%, 5% και 4,9% αντίστοιχα. 

Οι τεχνικές CRPP ποικίλουν, αλλά έχουν μερικές 
κοινές βασικές αρχές. Τυπικά, η κεφαλή και η διά-
φυση οστεοσυντίθενται πρώτα με τη χρήση 2,5mm 
Schanz βελονών με σπείραμα, που τοποθετούνται με 
ανάδρομη, έξω-προς-τα-έσω κατεύθυνση, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί οπίσθια κλίση της βραχιονίου κεφαλής 
σε μία ασφαλή ζώνη κοντά στην κατάφυση του δελτο-
ειδούς, αποφεύγοντας το κερκιδικό και το μασχαλιαίο 
νεύρο, το οποίο βρίσκεται περίπου 5 cm περιφερικά 
του ακρωμίου. Το ιδανικό σημείο εκκίνησης είναι τυπι-
κά δύο φορές η απόσταση από την κορυφή της βρα-
χιονίου κεφαλής έως το κατώτερο όριο του αρθρικού 
χόνδρου. Η οστεοσύνθεση των ογκωμάτων μπορεί να 
επιτευχθεί με αυλοφόρες βίδες των 3.5, 4.0 ή 4.5 mm, 
οι οποίες εισέρχονται ανάδρομα από το όγκωμα, με 
συγκράτηση δύο φλοιών έως και τον έσω φλοιό για 
το μείζον βραχιόνιο όγκωμα, και ενός φλοιού έως και 
την κεφαλή για το έλασσον όγκωμα [25]. Η οστεοσύν-
θεση του έσω φλοιού πρέπει να διενεργηθεί τουλάχι-
στον 2 cm περιφερικά της αρθρικής επιφάνειας, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα κάκωσης του 
μασχαλιαίου νεύρου και της οπίσθιας περισπώμενης 
αρτηρίας του βραχίονα. Οι βελόνες και οι βίδες καλύ-
πτονται υπό του δέρματος, και το άκρο ακινητοποιείται 
για 3 έως 4 εβδομάδες και οι βελόνες αφαιρούνται σε 
4 έως 6 εβδομάδες [24,25]. 

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

Οστεοσύνθεση με πλάκα και κοχλίες

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

σημαντική συντριβή (Εικόνα 6). Η αντιμετώπιση των 
καταγμάτων 4-τμημάτων με κλειδούμενη πλάκα 
μπορεί να αποτελεί πρόκληση, με λιγότερο προβλέ-
ψιμα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι, σε ενεργούς 
ασθενείς <65 ετών με αποδεκτό οστικό υπόβαθρο 
και ελάχιστη συντριβή, η εσωτερική οστεοσύνθεση 
πρέπει να επιχειρείται ή τουλάχιστον να λαμβάνεται 
σοβαρά υπ’ όψιν. Παρόλου που η χαμηλή οστική πυ-
κνότητα μπορεί να μην είναι προφητική της μηχανι-
κής αποτυχίας [26], η κατάρρευση του κατάγματος 
σε ραιβότητα είναι ένας κίνδυνος μετά από οστεο-
σύνθεση με πλάκα. Αυτό μπορεί να ελαχιστοποιη-
θεί εάν ο έσω φλοιός δεν έχει υποστεί συντριβή και 
επιτευχθεί καλή τοποθέτηση των κοχλιών στον έσω 
φλοιό. Θα πρέπει να προσέξουμε το ύψος τοποθέ-
τησης της πλάκας, καθώς η τοποθέτηση εγγύτερα 
από το ιδανικό μπορεί να οδηγήσει σε πρόσκρουση 
στο ακρώμιο με την απαγωγή, και η τοποθέτηση περι-
φερικότερα συνδέεται με πτωχή οστεοσύνθεση της 
βραχιονίου κεφαλής. 

Εικ. 5. Διαδερμική ανάταξη και οστεοσύνθεση κατάγματος-εξαρθρήματος του δεξιού ώμου με 4 βελόνες. Προεγχειρητική ακτινογραφία 
(α), άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία (β), ακτινογραφία μετά από 6 μήνες, η οποία δείχνει οστεονέκρωση της κεφαλής του βραχιονίου 
(γ) και ακτινογραφία μετά από 18 μήνες, η οποία δείχνει πλήρη απορρόφηση της κεφαλής του βραχιονίου (δ). Η ασθενής αντιμετωπίστηκε 
με ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου (ε). 
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Σε σύγκριση με την ημιαρθροπλαστική (ΗΑ), η 
κλειδούμενη πλάκα έχει φανεί ότι παρέχει καλύτερα 
λειτουργικά αποτελέσματα και ένα υψηλότερο ποσο-
στό ικανοποίησης των ασθενών. Οι Solberg et al [27] 
συνέκριναν τα αποτελέσματα της ημιαρθροπλαστι-
κής και της οστεοσύνθεσης με κλειδούμενη πλάκα 
για την αντιμετώπιση καταγμάτων 3- και 4-τμημάτων 
σε μία ομάδα 48 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με 
ημιαρθροπλαστική και 38 ασθενών που αντιμετω-
πίστηκαν με κλειδούμενη πλάκα. Σε ένα μέσο όρο 
παρακολούθησης 36 μηνών, οι συγγραφείς παρατή-
ρησαν υψηλότερα Constant σκορ σε ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε οστεοσύνθεση με κοχλίες. Πτω-
χότερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε ασθενείς 
με κατάγματα 4- παρά σε ασθενείς με κατάγματα 
3-τμημάτων. Απώλεια της οστεοσύνθεσης ήταν πιο 
κοινή σε αρχικές παραμορφώσεις σε ραιβότητα και 
έκταση, και οι ασθενείς με αυτά τα κατάγματα είχαν 
χειρότερα αποτελέσματα από τους ασθενείς με κα-
τάγματα ενσφηνωμένα σε βλαισότητα. 

Παρά τα καλύτερα αποτελέσματα, το ποσοστό 
επιπλοκών μπορεί να είναι υψηλότερο στις περιπτώ-
σεις οστεοσύνθεσης παρά ημιαρθροπλαστικής, και 
οι συχνότερες επιπλοκές είναι η οστεονέκρωση και 
η προβολή των κοχλιών στην αρθρική επιφάνεια. Οι 
Solberg et al επίσης βρήκαν ότι αρχική παραμόρφω-
ση σε ραιβότητα σε μια ομάδα ασθενών που αντιμε-
τωπίστηκαν με οστεοσύνθεση με πλάκα, σχετιζόταν 
με χαμηλότερο Constant σκορ, απώλεια της ανάτα-
ξης, διάτρηση της κεφαλής, πλημμελή πώρωση σε 
ραιβότητα, και παρεκτόπιση >5 mm. Οστεονέκρωση 
της βραχιονίου κεφαλής που σχετιζόταν με μετα-

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

Ενδομυελική ήλωση

Παρόλου που η ενδομυελική ήλωση έχει αποδει-
χθεί δύσκολη και αμφιλεγόμενη με βάση ιστορικές 
αναφορές επιπλοκών, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 
πιο δημοφιλής, λόγω αρκετών αναφορών με επιτυχή 
αποτελέσματα. Μετεγχειρητικά προβλήματα, όπως 
η μη πώρωση, η πλημμελής πώρωση, η μετανάστευ-

Εικ. 6. Κάταγμα 2- τμημάτων με παρεκτόπιση της αριστερής βραχιόνιας κεφαλής σε γυναίκα 78 ετών. Προεγχειρητική ακτινογραφία (α), 
διεγχειρητική φωτογραφία όπου διακρίνεται η συγκράτηση των ογκωμάτων με ισχυρά διοστικά ράμματα διαμέσου της ανατομικής πλάκας 
εσωτερικής οστεοσύνθεσης (β) και διεγχειρητική ακτινοσκοπική εικόνα, η οποία δείχνει την ανατομική ανάταξη και σταθεροποίηση του 
κατάγματος.
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ση του ήλου σε ηλικιωμένους ασθενείς, η ωμαλγία 
λόγω βλάβης του στροφικού πετάλου, και η κάκωση 
νέυρου, μπορεί να ισορροπήσουν έναντι μίας μικρής 
τομής, της κλειστής ανάταξης και της εξαιρετικής 
στήριξης ήλου-οστού σε οστεοπορωτικά οστά [25]. 
Περισσότερες έρευνες είναι απαραίτητες, αλλά με-
ρικές πρόσφατες κλινικές μελέτες έχουν βρει ότι η 
στατική ενδομυελική ήλωση είναι ισοδύναμη με την 
οστεοσύνθεση με κλειδούμενη πλάκα για τα κατάγ-
ματα εγγύς βραχιονίου 2-, 3-, ακόμα και 4-τμημάτων 
[33-35].

Οι ενδείξεις για ενδομυελική ήλωση περιλαμβά-
νουν τα κατάγματα 2-τμημάτων του χειρουργικού 
αυχένα, συνοδά κατάγματα διάφυσης βραχιονίου, 
και επαπειλούμενα παθολογικά κατάγματα. Βελτιώ-
σεις στον σχεδιασμό των ήλων και στη χειρουργική 
τεχνική έχουν οδηγήσει στην επανεμφάνιση του ορ-
θόδρομου ενδομυελικού ήλου για επιλεγμένα κατάγ-
ματα 3- και 4-τμημάτων [31]. 

Οι σύγχρονοι ενδομυελικοί ήλοι είναι ευθείς, επι-
τρέπουν τη χρήση κοχλιών σε πολλαπλά επίπεδα, 
και μπορούν να εισέλθουν από ένα πιο έσω σημείο 
εισόδου, κοντά στο όριο της άρθρωσης, έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η κάκωση στην κατάφυση του 
στροφικού πετάλου [25,36]. Η είσοδος του ήλου τις 
περισσότερες φορές γίνεται ορθόδρομα και ασφαλί-
ζεται στατικά, αλλά μερικές αναφορές υποστηρίζεται 
η χρήση ανάστροφων μη κλειδούμενων εύκαμπτων 
ήλων παρά τη μειωμένη αξονική και στροφική σταθε-
ρότητα που προσφέρουν [25]. 

Μία εμβιομηχανική μελέτη καταγμάτων 2-τμημά-
των που αντιμετωπίστηκαν με ενδομυελική ήλωση 
έναντι κλειδούμενων πλακών ανέδειξε υψηλότερα 
ποσοστά αποτυχίας σε στροφική παραμόρφωση, με 
την ενδομυελική ήλωση παρά με τις κλειδούμενες 
πλάκες, κάτι που προτείνει ότι πρώιμη κινητοποίηση 
και οστεοπορωτικό οστό μπορούν να οδηγήσουν σε 
πτωχά αποτελέσματα [37]. Οι Yoon et al [38] εξέτα-
σαν τη δυσκαμψία και το φορτίο που απαιτείται για 
αποτυχία της οστεοσύνθεσης σε μία μελέτη ποικίλων 
τεχνικών οστεοσύνθεσης για κατάγματα 2-τμημάτων 
και διαπίστωσαν ότι η ενδομυελική ήλωση σταθερής 
γωνίας ήταν ανώτερη σε σχέση με την ενδομυελική 
ήλωση με κλειδούμενους κοχλίες, μια κλειδούμενη 
πλάκα 3.5 mm και μια κλειδούμενη πλάκα 4.5 mm. 

Η σύγχρονη ενδομυελική ήλωση καταγμάτων εγ-
γύς βραχιονίου έχει αποδώσει ευνοϊκά αποτελέσμα-
τα, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών ποσοστών 
πώρωσης, των χαμηλών ποσοστών επιπλοκών, και 

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

Ημιαρθροπλαστική

Ιστορικά, η ημιαρθροπλαστική του ώμου ήταν η 
θεραπεία εκλογής για συντριπτικά κατάγματα εγγύς 
βραχιονίου και έχει μελετηθεί εκτενώς. Είναι μία τε-
χνικά δύσκολη επέμβαση με μεικτά αποτελέσματα. 
Η παρουσία ενός λειτουργικού στροφικού πετάλου 
και πωρωθέντων, ανατομικά ανεταγμένων ογκωμά-
των είναι απαραίτητη για ικανοποιητικά αποτελέσμα-
τα. Ένα λεπτομερές προεγχειρητικό ιστορικό και μία 
καλή διεγχειρητική εκτίμηση μπορούν να προκαλέ-
σουν υποψία στον χειρουργό για πιθανή παθολογία 
του στροφικού πετάλου. Η κακή ευθυγράμμιση των 
ογκωμάτων έχει κατηγορηθεί ως βασική αιτία αποτυ-
χίας μετά από αρθροπλαστική [39]. Άλλες σημαντι-
κές παράμετροι περιλαμβάνουν το ύψος και τη στρο-
φή της βραχιονίου κεφαλής. Το ύψος της βραχιονίου 
κεφαλής πρέπει να αναπαριστά αυτό της ανατομικής 
κεφαλής. Σε μία πτωματική μελέτη οι συγγραφείς 
εκτίμησαν μία μέση απόσταση των 5.6 mm μεταξύ 
της κορυφής της βραχιονίου κεφαλής και του ανώτε-
ρου ορίου της κατάφυσης του μείζονος θωρακικού 
μυός [40]. Αυτή η απόσταση μπορεί επίσης να εκτι-
μηθεί επιβεβαιώνοντας οπτικά ότι η κεφαλή καθηλώ-
νεται μεταξύ των σωστά ανεταγμένων ογκωμάτων. 
Επιμήκυνση του βραχιονίου >10 mm προκαλεί υπερ-
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βολική τάση στον υπερακάνθιο μυ και κίνδυνο για 
απόσπαση των ογκωμάτων. Η φυσιολογική οπίσθια 
κλίση της βραχιονίου κεφαλής ποικίλει από 19 εώς 
22° [2,3,5]. Ο χειρουργός πρέπει να είναι ενήμερος 
γι’ αυτό το εύρος και να στοχεύει στην αναπαραγωγή 
παρόμοιου προσανατολισμού όταν διενεργεί ημιαρ-
θροπλαστική. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να προκα-
λέσει υπερβολική τάση στα ογκώματα και να δημι-
ουργήσει αστάθεια της πρόθεσης. Για την αποδεκτή 
οστεοσύνθεση των ογκωμάτων απαιτείται ασφαλής 
οστεοσύνθεση των ογκωμάτων μεταξύ τους, καθώς 
και στην πρόθεση και στη διάφυση μέσω διοστικών 
τούνελ. Οστικά μοσχεύματα μπορούν να προστε-
θούν έτσι ώστε να ενισχύσουν την πώρωση και να 
καλύψουν τυχόν ελλείμματα (Εικόνα 7). 

Η ημιαρθροπλαστική του ώμου για αντιμετώπιση 
καταγμάτων μπορεί να έχει υψηλά ποσοστά επιπλο-
κών, με λειτουργικά αποτελέσματα λιγότερο από 
ικανοποιητικά. Σε μία αναδρομική μελέτη 66 ασθε-
νών που υποβλήθηκαν σε ημιολική αρθροπλαστική 
ώμου για κατάγματα, οι Boileau et al [39] ανέφεραν 
ότι 42% των ασθενών δεν ήταν ικανοποιημένοι με το 
τελικό αποτέλεσμα. Στην τελική εκτίμηση, η επίπτω-
ση πλημμελούς ανάταξης των ογκωμάτων ήταν 50%. 
Ο μέσος όρος πρόσθιας κάμψης και έξω στροφής 
ήταν 101° και 18° αντίστοιχα. Σε μία συστηματική 
μελέτη 810 ημιολικών αρθροπλαστικών ώμου που 
διενεργήθηκαν λόγω καταγμάτων, οι Kontakis et al 
[41] ανέφεραν παρόμοια πτωχά αποτελέσματα στην 
πρόσθια κάμψη (105.7°). Ο μέσος όρος μετεγχειρη-

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

Ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου

Οι αρχικές ενδείξεις για ανάστροφη αρθροπλα-
στική του ώμου ήταν η αρθροπάθεια του στροφικού 
πετάλου και η ψευδοπαράλυση [43]. H λειτουργία 
της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου στηρίζεται 
στις παραδοσιακές αρχές του Grammont, ο οποίος 
μιλούσε για έσω παρεκτόπιση του γληνοβραχιόνιου 
κέντρου περιστροφής και βράχυνση του βραχιονίου. 
Αυτό προσφέρει στον δελτοειδή μυ ένα μηχανικό 
πλεονέκτημα με το να αυξάνει τον μοχλοβραχίονα 
του, μειώνοντας την αναγκαιότητα του στροφικού 
πετάλου, και παρέχοντας χαμηλές διατμητικές δυ-
νάμεις στην ωμογλήνη. Η αυξανόμενη χρήση και η 
δημοτικότητα της ανάστροφης αρθροπλαστικής του 
ώμου δημιούργησαν μία αντίστοιχη αύξηση στον 
αριθμό των επιπλοκών , συμπεριλαμβανομένων της 
δημιουργίας πρόσκρουσης στην ωμοπλάτη (scapular 
notching) (44 εώς 96%), της χαλάρωσης της ωμο-
γλήνης (5 εώς 38%), της αστάθειας (2 εώς 31%), και 
της φλεγμονής (1 εώς 15%) [44]. H μακροζωία των 
προθέσεων της ανάστροφης αρθροπλαστικής του 

Εικ. 7. Κάταγμα 4- τμημάτων με παρεκτόπιση της δεξιάς βραχιόνιας κεφαλής σε γυναίκα 72 ετών. Προεγχειρητική ακτινογραφία (α), 
εγκάρσια αξονική τομογραφία, η οποία δείχνει σημαντική συντριβή με διαχωρισμό της βραχιόνιας κεφαλής (β) και μετεγχειρητική ακτινο-
γραφία μετά την ημιαρθροπλαστική του ώμου (γ).
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ώμου σε ασθενείς με αρθροπάθεια ή κατάγματα δεν 
έχει ακόμα αποσαφηνιστεί πλήρως. Μία πρόσφατη 
έρευνα ανέφερε ότι το 91% των προθέσεων επιβίω-
σαν 10 έτη μετά την αρθροπλαστική, αλλά παρουσι-
άστηκε μείωση στη λειτουργικότητα, με σημείο ανα-
φοράς τα 6 έτη [45]. 

Οι ενδείξεις της ανάστροφης αρθροπλαστικής του 
ώμου έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν κα-
τάγματα, τις επιπλοκές τους (π.χ. πλημμελής πώρω-
ση, μη πώρωση), και αναθεώρηση για αποτυχημένη 
οστεοσύνθεση ή αρθροπλαστική. Η ανάστροφη αρ-
θροπλαστική του ώμου είναι μία ελκυστική επιλογή 
για ασθενείς >65 ετών με κατάγματα 3- ή 4-τμημάτων 
και συντριβή των ογκωμάτων, και η τεχνική μπορεί 
να αποδώσει πιο προβλέψιμα αποτελέσματα από 
αυτά που προσφέρει η ημιολική αρθροπλαστική σε 
επιλεγμένους ασθενείς (Εικόνα 8). 

Η αποτελεσματικότητα της ημιολικής αρθροπλα-
στικής έναντι της ανάστροφης αρθροπλαστικής του 
ώμου δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί πλήρως. Οι 
Young et al [46] συνέκριναν αναδρομικά τα αποτελέ-
σματα 10 ασθενών που υπεβλήθησαν σε ανάστροφη 
αρθροπλαστική του ώμου με αυτά 10 ασθενών που 
υπεβλήθησαν σε ημιαρθροπλαστική για παρόμοια 
κατάγματα εγγύς βραχιονίου (2 τριών-τμημάτων και 
8 τεσσάρων-τμημάτων σε κάθε ομάδα). Το μείζον 
βραχιόνιο όγκωμα καθηλώθηκε στην πρόθεση σε 9 
από τις 10 ανάστροφες αρθροπλαστικές του ώμου. 
Σε ένα μέσο όρο παρακολούθησης από 22 εώς 44 
μήνες, οι συγγραφείς παρατήρησαν όμοια πρόσθια 
κάμψη, έξω στροφή, American Shoulder and Elbow 
Surgeons Shoulder σκορ, και Oxford σκορ και στις 

δύο ομάδες. Παρά τα παρόμοια αποτελέσματα, οι 
συγγραφείς παρατήρησαν επίσης ότι στην ακτινο-
γραφία της τελευταίας επίσκεψης, οι κεφαλές των 
βραχιονίων δεν ήταν επικεντρωμένες σε 5 ασθε-
νείς που αντιμετωπίστηκαν με ημιαρθροπλαστική. Οι 
Gallinet et al [47] συνέκριναν αναδρομικά τα αποτε-
λέσματα από 17 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ημι-
αρθροπλαστική με αυτά 16 ασθενών που υπεβλή-
θησαν σε ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου για 
κατάγματα 3- ή 4-τμημάτων. Σε μία βραχυπρόθεσμη 
παρακολούθηση(κατά μέσο όρο 16.5 μήνες και 12.4 
μήνες σε ομάδες ημιαρθροπλαστικής και ανάστρο-
φης αρθροπλαστικής του ώμου, αντίστοιχα), τα απο-
τελέσματα ήταν σημαντικά καλύτερα στην ομάδα της 
ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώμου παρά στην 
ομάδα ημιαρθροπλαστικής. Αυτοί οι ασθενείς είχαν 
καλύτερη απαγωγή, πρόσθια κάμψη, και Constant 
σκορ. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς που υπεβλήθησαν 
σε ημιαρθροπλαστική είχαν καλύτερη έξω στροφή 
από αυτούς που υπεβλήθησαν σε ανάστροφη αρ-
θροπλαστική του ώμου (13.5° έναντι 9°) [47]. Οι συγ-
γραφείς υποστηρίζουν ότι η ανάστροφη αρθροπλα-
στική του ώμου παρέχει πιο προβλέψιμο λειτουργικό 
αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, τα Constant σκορ της 
ομάδας της ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώμου 
ήταν συγκρίσιμα με αυτά της ομάδας της ημιαρθρο-
πλαστικής [48]. Μία τυφλή, τυχαιοποιημένη προοπτι-
κή μελέτη υποστήριξε μερικά από αυτά τα ευρήματα, 
αναφέροντας λιγότερο πόνο και καλύτερη λειτουργι-
κότητα, καθώς και χαμηλότερο ποσοστό αναθεώρη-
σης για ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου παρά 
για ημιαρθροπλαστική [49]. Πολλαπλές πρόσφατες 

Εικ. 8. Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του δεξιού ώμου σε γυναίκα 72 ετών με κάταγμα 4- τμημάτων με σημαντική παρεκτόπιση της 
δεξιάς βραχιόνιας κεφαλής και σημαντική οστεοπόρωση. Προεγχειρητική ακτινογραφία (α), μετεγχειρητική ακτινογραφία (β) και κλινική 
φωτογραφία 8 μήνες μετεγχειρητικά (γ).
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συστηματικές μελέτες έχουν παρουσιάσει ισότιμα 
κλινικά σκορ και ένα χαμηλότερο ποσοστό αναθεώ-
ρησης με την ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου, 
όπως και βελτιωμένη έξω στροφή με αποκατάσταση 
των ογκωμάτων [50,51]. Σε μία συστηματική αναφο-
ρά 92 μελετών με ένα σύνολο 4,500 ασθενών, οι 
Gupta et al [1] παρατήρησαν ότι η οστεοσύνθεση με 
κοχλίες οδήγησε σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα 
από την ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου, αλλά 
σχετιζόταν με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ανα-
θεώρησης. H ημιαρθροπλαστική και η ανάστροφη 
αρθροπλαστική του ώμου ήταν ισότιμες όσον αφο-
ρά τα κλινικά σκορ, παρόλο που πώρωση των ογκω-
μάτων μετά από ημιαρθροπλαστική παρατηρήθηκε 
σε 15.4%. Οι Uzer et al [52] βρήκαν ότι τα ποσοστά 
πώρωσης των ογκωμάτων μετά από ανάστροφη αρ-
θροπλαστική του ώμου με αυτόλογα μοσχεύματα 
βελτιώθηκε από 40% (χωρίς μοσχεύματα) σε 77.8% 
(με μοσχεύματα), με ταυτόχρονη βελτίωση στα λει-
τουργικά αποτελέσματα. 

Μερικοί παράγοντες που σχετίζονται με τους 
ασθενείς και την τεχνική είναι απαραίτητοι για την 
επιτυχή αντιμετώπιση συντριπτικών καταγμάτων εγ-
γύς βραχιονίου με ανάστροφη αρθροπλαστική του 
ώμου. Επαρκής λειτουργία του δελτοειδούς μυός 
απαιτείται για την ανάστροφη αρθροπλαστική του 
ώμου. Οδηγίες για τη χειρουργική αντιμετώπιση αυ-
τών των καταγμάτων όταν συνοδεύονται από πάρεση 
του μασχαλιαίου νεύρου λείπουν από την βιβλιογρα-
φία, αλλά η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου 
μπορεί να διενεργηθεί ακόμα και με νευροαπραξία, 
αρκεί να παρατηρείται κάποιος τόνος στον δελτοει-
δή στην κλινική εξέταση. Πλήρης πάρεση επιτρέπει 
τη χρήση μόνο της οστεοσύνθεσης με κοχλίες, της 
ημιαρθροπλαστικής, και/ή της αρθρόδεσης. Εμείς 
προτείνουμε τη χρήση του απεικονιστικού ελέγχου 
με αξονική τομογραφία, επιπρόσθετα με τον ακτινο-
λογικό έλεγχο, όταν εκτιμούμε αυτά τα κατάγματα. 
Απαιτείται επαρκές οστικό υπόβαθρο στην ωμογλή-
νη ώστε να επιτραπεί η τοποθέτηση της πρόθεσης. 
Οστική απώλεια στο βραχιόνιο πρέπει να επισημαί-
νεται, και ο σχεδιασμός πρέπει να αποκαθιστά το μή-
κος του βραχιονίου με πρόθεση ή μοσχεύματα, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο δελτοειδής μυς διατηρεί 
τη σωστή τάση. Εάν η οστική απώλεια στην εγγύς επι-
φάνεια του βραχιονίου είναι σημαντική, τότε μπορεί 

να γίνει απεικονιστικός έλεγχος του ετερόπλευρου 
βραχιονίου ώστε να αναπαραχθεί το μήκος του βρα-
χιονίου στον χειρουργικό ώμο. Όπως και στην ημι-
αρθροπλαστική, η αποκατάσταση των ογκωμάτων 
συστήνεται, ώστε να βελτιώσει τη στροφή, την τάση, 
και τη σταθερότητα. Σημαντική οστική απώλεια και 
απόσπαση των ογκωμάτων και των προσφύσεων των 
μαλακών μορίων μπορεί να προδιαθέσει σε εξάρ-
θρημα της πρόθεσης [44,46,50]. 

Τυπικά, διενεργούμε ημιαρθροπλαστική σε ενερ-
γούς ασθενείς με ηλικία από 40 έως 65 ετών με συ-
ντριπτικά κατάγματα 4-τμημάτων ή με διαχωρισμό 
της κεφαλής, που μπορεί να έχουν επιπλοκές με την 
οστεοσύνθεση με πλάκα. Μια πρόθεση βραχιονίου 
που μπορεί να μετατραπεί σε ανάστροφη αρθροπλα-
στική του ώμου χωρίς να αφαιρεθεί μπορεί να πλε-
ονεκτεί και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν 
αυτή η τεχνική, σε περίπτωση που ο χειρουργός είναι 
εξοικειωμένος με αυτήν. 

Συμπέρασμα
Η αντιμετώπιση των καταγμάτων εγγύς βραχιονίου 

μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τον χειρουργό 
και η επιλογή της μεθόδου αντιμετώπισης δεν είναι 
πάντα προφανής. Τα περισσότερα από αυτά τα κα-
τάγματα μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά 
με βραχυχρόνια ακινητοποίηση και πρώιμη φυσικο-
θεραπεία. Τα συντριπτικά κατάγματα ή τα κατάγματα 
που αποτυγχάνουν με συντηρητική θεραπεία, μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με μία πληθώρα χειρουρ-
γικών τεχνικών. Η χειρουργική εμπειρία και η βιβλι-
ογραφία μπορεί να βοηθήσουν τον χειρουργό στην 
επιλογή της χειρουργικής μεθόδου. Συντριπτικά κα-
τάγματα 3- και 4-τμημάτων μπορούν να αντιμετωπι-
στούν καλύτερα από χειρουργούς που έχουν εκπαι-
δευτεί στην αρθροπλαστική του ώμου. Η ανάστροφη 
αρθροπλαστική του ώμου είναι σχετικά νέα προσθή-
κη στον θεραπευτικό αλγόριθμο και μπορεί να προ-
σφέρει πιο προβλέψιμα αποτελέσματα σε σύγκριση 
με την ημιαρθροπλαστική και την οστεοσύνθεση σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με περίπλοκα κατάγματα. 
Παρόλα αυτά, όλοι οι ασθενείς πρέπει να πληροφο-
ρούνται προεγχειρητικά για τους μόνιμους λειτουρ-
γικούς περιορισμούς, ακόμα και σε απουσία άλγους. 
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κυτταρικός όγκος των οστών (Εικόνα 2). Ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε σπινθηρογράφημα των οστών (Εικόνα 
3), το οποίο έδειξε αυξημένη κσθήλωση του ραδιοϊσο-
τόπου στο μεγαλύτερο μέρος της διάφυσης και στο 
περιφερικό άκρο της δεξιάς κερκίδας, με συνοδό δι-

Κουΐζ

Ποια η διάγνωση και θεραπεία; 
Ασθενής 56 ετών με τοξοειδή παραμόρφωση της δεξιάς 
περιφερικής κερκίδας
ΑΙΚ. ΜΠΑΒΈΛΟΥ, Ζ.Θ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα

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

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

Εικ. 1. Πλάγια ακτινογραφία (επάνω) του δεξιού αντιβραχίου δείχνει τοξοειδή παραμόρφωση και ανώμαλη μορφολογία της περιφερικής 
κερκίδας. Προσθιοπίσθια ακτινογραφία (κάτω) του δεξιού αντιβραχίου δείχνει ανώμαλη οστεόλυση με πάχυνση του οστού και ανώμαλη 
μορφολογία της περιφερικής κερκίδας.
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όγκωση και παραμόρφωση του οστού. Τα ευρήματα 
αυτά ήταν ενδεικτικά νόσου Paget των οστών. Λόγω 
της διαφορικής διάγνωσης έγινε βιοψία στην περιοχή 
της βλάβης, η οποία ανέδειξε τεμάχια σπογγώδους 
οστού με ήπια οστεοκλαστική και έντονη οστεοβλα-
στική δραστηριότητα με χαλαρούς, ηπίως κυτταρο-
βριθείς μυελοχώρους και παρουσία «γραμμών οστε-
οποίησης» εντός των οστικών δοκίδων και εικόνα 
μωσαϊκού (Εικόνα 4). Τα ευρήματα αυτά συνηγορού-
σαν για νόσο Paget των οστών. Ακολούθησε συντηρη-
τική θεραπεία με διφωσφονικά και παρακολούθηση. 

Συζήτηση
H νόσος Paget των οστών είναι μία εστιακή διατα-

ραχή της ανακατασκευής των οστών που χαρακτη-
ρίζεται από αυξημένη οστική απορρόφηση, η οποία 
καταλήγει σε αποδιοργανωμένο σχηματισμό οστού 
στα πάσχοντα οστά. Αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη 
μεταβολική νόσο των οστών μετά την οστεοπόρωση. 
Ωστόσο, και οι δύο νόσοι υποδιαγιγνώσκονται και 
υποθεραπεύονται, με πολλούς ασθενείς να μην ζη-
τούν ποτέ ιατρική συμβουλή [1]. Η νόσος συνήθως 
εκδηλώνεται σε ενήλικες της δεύτερης και τρίτης 
ηλικίας και σπάνια σε άτομα κάτω των 40 ετών. Προ-
σβάλλει κυρίως άνδρες. Μπορεί να προσβάλει ένα 
(μονοοστική) ή περισσότερα οστά (πολυοστική) [2].

Πολλοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και η διά-
γνωση γίνεται τυχαία μετά από εργαστηριακό έλεγχο 

Εικ. 2. Μαγνητική τομογραφία του δεξιού αντιβραχίου (T2 ακο-
λουθία) δείχνει τοξοειδή παραμόρφωση και αυξημένη ένταση σή-
ματος στη δεξιά περιφερική κερκίδα. 

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

Εικ. 4. Ιστολογική τομή ιστοτεμαχίου από την περιοχή της βλάβης 
δείχνει ήπια οστεοκλαστική και έντονη οστεοβλαστική δραστηρι-
ότητα με χαλαρούς, ηπίως κυτταροβριθείς μυελοχώρους και πα-
ρουσία «γραμμών οστεοποίησης» εντός των οστικών δοκίδων, με 
εικόνα μωσαϊκού.
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που αναδεικνύει μεμονωμένη αύξηση της αλκαλικής 
φωσφατάσης ορού, ή μετά από ακτινολογικό έλεγ-
χο για άλλο λόγο, συνήθως για κάκωση. Σε ποσοστό 
περίπου 50% των περιπτώσεων οι ασθενείς αναφέ-
ρουν οστικό πόνο, ο οποίος μπορεί να οφείλεται στο 
πάσχων οστό, ή στις εμβιομηχανικές αλλαγές που 
προκαλούν οστικές παραμορφώσεις λόγω της νόσου. 
Ποσοστό περίπου 10-30% των ασθενών θα εκδηλώ-
σουν παθολογικά κατάγματα, ενώ σε χαμηλό ποσοστό 
(<1%) η νόσος θα εμφανίσει κακοήθη εξαλλαγή σε 
σαρκώματα, συνήθως οστεοσάρκωμα και σπανιότερα 
λειομυοσάρκωμα ή άλλο υψηλής κακοήθειας σάρκω-
μα (δευτεροπαθή πατζετικά σαρκώματα) [3].

Η ακτινολογική και σπινθηρογραφική εικόνα είναι 
χαρακτηριστική, όπως επίσης τα αυξημένα επίπεδα 
δεικτών οστικού μεταβολισμού και ιδιαίτερα του οστι-

κού κλάσματος της αλκαλικής φωσφατάσης στην 
ενεργό φάση της νόσου. H αλκαλική φωσφατάση 
αποτελεί τον πιο συχνά χρησιμοποιούμενο δείκτη για 
την παρακολούθηση της νόσου [4,5].

Σύγχρονα πρωτόκολλα προτείνουν θεραπεία με 
ενδοφλέβια χορήγηση διφωσφονικών, και ειδικά 
ζολεδρονικού οξέος, ώστε να ελεγχθεί μακροπρό-
θεσμα η δραστηριότητα της νόσου, είτε εναλλακτικά 
με υψηλές δόσεις από του στόματος διφωσφονικών 
(4-6 φορές πολλαπλάσια της προτεινόμενης δόσης 
για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης) [4,6,7]. Χει-
ρουργική θεραπεία μπορεί να χρειαστεί σε περιπτώ-
σεις διόρθωσης παραμόρφωσης, αρθροπλαστικής, 
προφυλακτικής ήλωσης για επαπειλούμενο κάταγμα, 
ή οστεοσύνθεσης πλήρους κατάγματος [8].
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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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