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Νεότερα στη μυοσκελετική ογκολογία
Π. ΑΛΤΣΙΤΖΙΟΓΛΟΥ1, ΑΙΚ. ΜΠΑΒΈΛΟΥ1, Ι. ΖΑΦΈΙΡΗΣ1, Φ. ΣΟΥΚΑΚΟΥ1, Β. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ1,  
Σ. ΣΙΟΥΤΗΣ1, ΑΙΚ. ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΥ2, Δ. ΚΟΥΛΑΛΗΣ1, Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΈΝΗΣ1

1Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή 
2Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, Αθήνα

Περίληψη
Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με τους πρωτοπαθείς αλλά και δευτεροπαθείς μυοσκελετι-
κούς όγκους. Αναφορικά με τους πρωτοπαθείς όγκους των οστών, τα ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης και οι τρισδιάστατα εκτυπω-
μένες (3D printed) προθέσεις φαίνεται να αποτελούν νέες θεραπευτικές επιλογές, ειδικά σε ανατομικές περιοχές υψηλού κινδύνου 
όπως το ιερό και η πύελος. Όσον αφορά τη θεραπεία του γιγαντοκυτταρικού όγκου των οστών, πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν πως η 
χρήση δενοσουμάμπης (denosumab) σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά τοπικής υποτροπής ύστερα από χειρουργική απόξεση, αλλά 
με χαμηλότερα αντίστοιχα ποσοστά στην περίπτωση της ριζικής αφαίρεσης του όγκου μαζί με γειτονικούς ιστούς και λεμφαδένες (en 
bloc). Επιπρόσθετα, δεν σημειώθηκε διαφορά στα ποσοστά τοπικής υποτροπής, σε διάστημα πέντε ετών από το χειρουργείο, μεταξύ 
μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας θεραπείας με δενοσουμάμπη. Σχετικά με τους όγκους μαλακών μορίων, η διαδερμική κρυοπηξία 
φαίνεται να αποτελεί μια νέα θεραπευτική επιλογή για εξωκοιλιακούς δεσμοειδείς όγκους, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στον 
τομέα των σαρκωμάτων των μαλακών μορίων, αρνητικό χειρουργικό όριο κάτω του 1 mm είναι επαρκές για την αποφυγή τοπικής 
υποτροπής. Η πεξινταρτινίμπη (pexidartinib) φαίνεται να αποτελεί μια υποσχόμενη, συστηματική θεραπεία για τους γιγαντοκυτταρι-
κούς όγκους των τενόντιων ελύτρων, για τους οποίους η χειρουργική αντιμετώπιση δεν αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα 
του προσβεβλημένου μέλους. Τέλος, το προσδόκιμο ζωής είναι αυτό που καθορίζει κατά κύριο λόγο τη βέλτιστη χειρουργική αντιμε-
τώπιση σε ασθενείς με επαπειλούμενα ή εγκατεστημένα παθολογικά κατάγματα μακρών οστών λόγω οστικών μεταστάσεων. Τέλος, η 
αυξημένη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα πτωχής πρόγνωσης στον πρώτο χρόνο μετά από χειρουργική 
επέμβαση σε μεταστάσεις μακρών οστών.

Λέξεις κλειδιά: Μυοσκελετικοί όγκοι, Οστικοί όγκοι, Όγκοι μαλακών μορίων, Σαρκώματα μαλακών μορίων, Οστικά σαρκώματα, Μεταστατικοί 
οστικοί όγκοι, Οστικές μεταστάσεις, Νέες θεραπείες

What’s new in musculoskeletal oncology
P. ALTSITZIOGLOU1, C. BAVELOU1, I. ZAFIRIS1, F. SOUCACOS1, V. KARABIKAS1,  
S. SIOUTIS1, AIK. TSATSARAGKOU2, D. KOULALIS1, A.F. MAVROGENIS1

1First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece
2General Hospital Laikon, Athens

Summary
We reviewed the recent literature related to primary musculoskeletal tumors and metastatic bone tumors. With regard to primary 
bone tumors, computer navigation systems and three-dimensional-printed prostheses seem to be new treatment options, 
especially in challenging anatomical locations, such as the sacrum and pelvis. Regarding the treatment of giant cell tumor of bone, 
recent studies have suggested that denosumab administration is related to a higher local recurrence rate following curettage, 
but a lower local recurrence rate following en bloc resection. In addition, there was no difference in the local recurrence rate at 
five years after surgery between short-term and long-term denosumab therapy. With regard to soft tissue tumors, percutaneous 
cryoablation appears to be a new treatment option for extra-abdominal desmoid tumors, with encouraging results. Regarding 

(Από το Errani C, Mavrogenis AF, Tsukamoto S. What’s new in musculoskeletal oncology. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Aug 17; 
22(1):704. doi: 10.1186/s12891-021-04590-1)
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Έισαγωγή
Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να τονίσει τις πρό-

σφατες εξελίξεις στον τομέα της θεραπείας των 
καλοηθών και κακοηθών μυοσκελετικών όγκων στο 
διάστημα των τελευταίων ετών. Έγινε ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας για να συγκεντρωθούν όλα τα 
σύγχρονα δεδομένα για τη θεραπεία πρωτοπαθών 
μυοσκελετικών όγκων και οστικών μεταστάσεων. 
Στο πλαίσιο των πρωτοπαθών οστικών όγκων, χρή-
σιμα για την εκτομή τους φαίνονται τα συστήματα 
ηλεκτρονικής πλοήγησης, ιδιαίτερα σε περιοχές με 
πολύπλοκη τοπική ανατομία, όπως το ιερό οστό και 
η πύελος. Επιπροσθέτως, η χρήση ειδικών για τον 
ασθενή, τρισδιάστατα εκτυπωμένων (3D-printed) 
προθέσεων σε χειρουργικές επεμβάσεις διάσωσης 
του μέλους μοιάζει να αποτελεί μια νέα θεραπευτική 
επιλογή. Τέλος, πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθή-
σει να βρουν νέους πιθανούς στόχους για συστημα-
τική θεραπεία, όχι μόνο για κακοήθεις αλλά και για 
καλοήθεις όγκους, όπως ο γιγαντοκυτταρικός όγκος 
των οστών (Giant Cell Tumor of Bone - GCTB) και 
ο διάχυτος γιγαντοκυτταρικός όγκος των τενόντιων 
ελύτρων (Tenosynovial Giant Cell Tumor - TGCT). 
Δεδομένου του κινδύνου για χειρουργικές επιπλο-
κές, το προσδόκιμο ζωής αποτελεί το βασικό κρι-
τήριο στον καθορισμό της ιδανικής θεραπευτικής 
οδού για ασθενείς με οστικές μεταστάσεις. Πολλοί 
συγγραφείς έχουν αναπτύξει ειδικά μοντέλα για την 
πρόβλεψη της πρόγνωσης σε ασθενείς με μεταστα-
τική οστική νόσο.

Οστικοί όγκοι

Η ιδανική θεραπεία για τον GCTB παραμένει αμφι-
λεγόμενη. Το 2013 ο Οργανισμός Φαρμάκων και Τρο-
φίμων της Αμερικής ενέκρινε την χρήση δενοσουμά-
μπης σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο GCTB ή σε 
εκείνους με GCTB και πιθανή σοβαρή μετεγχειρητική 

νοσηρότητα [1]. Οι Chawla και συνεργάτες ανέφεραν 
πως τα ποσοστά ελέγχου της νόσου στη θεραπεία με 
δενοσουμάμπη σε περιπτώσεις μη εγχειρήσιμου ή με-
ταστατικού GCTB αγγίζουν το 96% [1]. Ωστόσο, επει-
δή επιπλοκές (όπως υποφωσφαταιμία, οστεονέκρωση 
γνάθου, περιφερική νευροπάθεια, δερματικό εξάνθη-
μα και άτυπα κατάγματα μηριαίου οστού) έχουν συ-
σχετισθεί με μακροχρόνια χορήγηση δενοσουμάμπης 
[2], μια κλινική μελέτη (θεραπεία με δενοσουμάμπη 
120 mg κάθε 3 μήνες) με μειωμένη δοσολογία χορή-
γησης, και άρα μείωση των παραπάνω ανεπιθύμητων 
ενεργειών, βρίσκεται σε εξέλιξη σε ασθενείς με μη 
εξαιρέσιμο GCTB (REDUCE study) (NCT03620149). 
Το 2015, οι Rutkowski και συνεργάτες ανέφεραν πως 
σε ασθενείς με εξαιρέσιμο GCTB, η προεγχειρητική 
χορήγηση δενοσουμάμπης συνέβαλε στην πτώση του 
βαθμού κακοήθειας του όγκου [3]. Σύμφωνα με μία 
πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση, το ποσοστό 
υποτροπής ήταν 20-100% στην ομάδα ασθενών που 
έλαβαν προεγχειρητικά δενοσουμάμπη και εν συνε-
χεία υπεβλήθησαν σε χειρουργική απόξεση του 
όγκου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 0-50% στην 
ομάδα ασθενών που υπεβλήθησαν μόνο σε χειρουρ-
γική απόξεση [4]. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι η 
προεγχειρητική χορήγηση δενοσουμάμπης προκαλεί 
οστεοσκλήρυνση η οποία δυσκολεύει την αναγνώριση 
της περιοχής του όγκου διεγχειρητικά, με αποτέλεσμα 
να παραμένουν υπολείμματα όγκου, και τα κύτταρα 
του που βρίσκονται κρυμμένα στην οστεοσκληρυντική 
βλάβη επανενεργοποιούνται μόλις διακοπεί η δενο-
σουμάμπη [4-7]. Οι Medellin και συνεργάτες έκαναν 
λόγο για ποσοστό τοπικής υποτροπής της τάξης του 
24% (11 από τους 45 ασθενείς) στους ασθενείς που 
υπεβλήθησαν μόνο σε ριζική εκτομή του όγκου ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 0% (κανείς από τους 3 ασθε-
νείς) σε εκείνους που πέραν της ριζικής εκτομής είχαν 
λάβει προεγχειρητικά και δενοσουμάμπη [8]. Είχε 
προταθεί πως η χορήγηση δενοσουμάμπης πριν τη ρι-

soft tissue sarcomas, a negative surgical margin of <1 mm is sufficient to control local recurrence. Pexidartinib seems to be 
a promising systemic therapy for the treatment of tenosynovial giant cell tumors for which surgery is not expected to improve 
the function of the affected limb. Finally, the life expectancy of patients is the most important factor in determining the optimal 
surgical procedure for patients with impending or pathological fractures of the long bone due to metastatic bone tumors. Elevated 
C-reactive protein level was found to be an independent poor prognostic factor at 1 year after surgery for long bone metastases.

Keywords: Musculoskeletal tumors, Bone tumors, Soft tissue tumors, Soft tissue sarcomas, Bone sarcomas, Metastatic bone tumors,  
Bone metastases, New treatments
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ζική εκτομή του όγκου ενδέχεται να κάνει τον όγκο πιο 
συμπαγή, να μειώσει την τοπική του διάχυση και έτσι 
να μειώσει τον κίνδυνο τοπικής υποτροπής [9]. Οι 
Hindiskere και συνεργάτες μελέτησαν 161 ασθενείς 
με GCTB που έλαβαν προεγχειρητική θεραπεία με δε-
νοσουμάμπη για μείωση του βαθμού κακοήθειας του 
όγκου πριν από το χειρουργείο. Ανέφεραν πως δεν 
υπήρχε διαφορά μεταξύ βραχυχρόνιας και μακρο-
χρόνιας χορήγησης δενοσουμάμπης σχετικά με την 
απάντηση του όγκου σύμφωνα με την ακτινολογική 
του απεικόνιση (90% [43 στους 48] έναντι 81% [29 
στους 36]⋅ p=0.24), την ιστολογική του διαφοροποίηση 
(79% [38 στους 48] έναντι 83% [30 στους 36]⋅ p=0.81) 
καθώς και στον λόγο τοπικής υποτροπής-ποσοστού 
επιβίωσης χωρίς παρουσία όγκου, στα πέντε χρόνια 
μετά το χειρουργείο (73% έναντι 64%⋅ p=0.50) [10]. 
Μειώνοντας την προεγχειρητική δόση δενοσουμά-
μπης μπορούν να μειωθούν οι επιπλοκές και το κό-
στος της θεραπείας αυτής [10]. Οι μελέτες αυτές κα-
ταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ιατροί θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν με προσοχή τη δενοσουμάμπη πριν τη 
χειρουργική απόξεση του GCTB, και επιβεβαιώνουν 
πως μια βραχεία θεραπεία με δενοσουμάμπη πριν την 
εκτομή μπορεί να κάνει το χειρουργείο ευκολότερο 
και με μειωμένο κίνδυνο τοπικής υποτροπής. Οι Guo 
και συνεργάτες μελέτησαν αναδρομικά 27 χειρουργη-
μένους ασθενείς με GCTB στην περιοχή της κοτύλης 
που υπεβλήθησαν σε χειρουργείο [11]. Τοπική υπο-
τροπή παρατηρήθηκε σε 4 από τους 13 ασθενείς 
(31%) οι οποίοι είχαν όγκο σταδίου 2 κατά Campanacci 
και υπεβλήθησαν σε χειρουργική απόξεση. Τοπική 
υποτροπή δεν παρατηρήθηκε σε κανέναν από τους 
14 ασθενείς (0%) που έπασχαν από σταδίου 3 κατά 
Campanacci όγκους και υπεβλήθησαν σε en bloc 
εκτομή [11]. Ο μέσος όρος βαθμολόγησης κατά την 
Κοινότητα Μυοσκελετικών Όγκων (MSTS) ήταν 24 
στους 13 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε χειρουργική 
απόξεση και 22 στους 14 ασθενείς με en bloc εκτομή. 
Θρόμβωση (1 ασθενής) και λοίμωξη (1 ασθενής) πα-
ρατηρήθηκαν σε 2 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε 
απόξεση, ενώ λοίμωξη (5 ασθενείς), μη πόρωση (1 
ασθενής) και εξάρθρωση (1 ασθενής) παρατηρήθη-
καν σε 7 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε en bloc εκτο-
μή του όγκου [11]. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
GCTB στο ιερό αφορούν το επίπεδο Ι1-2 [12] και η 
ευρεία εκτομή, συμπεριλαμβανομένων των ριζών Ι1-
3, μπορεί να μειώσει το ποσοστό τοπικής υποτροπής, 
ωστόσο προκαλεί ιδιαιτέρως σημαντικές λειτουργικές 
απώλειες όπως κινητικά ελλείμματα και εντερική, κυ-

στική ή σεξουαλική δυσλειτουργία όσο και οσφυοπυε-
λική ασυνέχεια [13]. Για τον λόγο αυτό η ευρεία εκτο-
μή συνήθως δεν αποτελεί αποδεκτή θεραπευτική 
προσέγγιση για τους καλοήθεις οστικούς όγκους [13]. 
Οι Zhao και συνεργάτες ανέφεραν ότι τα ποσοστά 
υποτροπής του γιγαντοκυτταρικού όγκου στο ιερό 
μετά από επέμβαση απόξεσης με διατήρηση των νεύ-
ρων της περιοχής ήταν 29% (33/114 ασθενείς) [14]. 
Σε 26 ασθενείς με γιγαντοκυτταρικό όγκο ιερού η πυ-
έλου, οι Sambri και συνεργάτες έκαναν λόγο για τοπι-
κή υποτροπή της τάξης του 0% (κανείς από τους 3 
ασθενείς) σε όσους πέρα από την προεγχειρητική και 
μετεγχειρητική χορήγηση δενοσουμάμπης υπεβλήθη-
σαν σε en bloc αφαίρεση του όγκου, ενώ το αντίστοι-
χο ποσοστό στους ασθενείς που αντί για en bloc αφαί-
ρεση, υπεβλήθησαν σε χειρουργική απόξεση ανήλθε 
σε 62% (5 στους 8 ασθενείς) [15]. Οι Puri και συνερ-
γάτες διερεύνησαν τα κλινικά αποτελέσματα 13 ασθε-
νών με γιγαντοκυτταρικό καρκίνο ιερού που αντιμετω-
πίστηκαν μη χειρουργικά [16]. Οι μη χειρουργικές 
προσεγγίσεις περιλαμβάνουν ποικίλους συνδυα-
σμούς βραχείας διάρκειας θεραπείες με δενοσουμά-
μπη, εμβολισμό και ακτινοθεραπεία [16]. Στην περί-
πτωση που οι βλάβες σταμάτησαν να διογκώνονται, 
δεν εφαρμόστηκε περαιτέρω θεραπεία [16]. Στην πε-
ρίπτωση όμως που η βλάβη αυξήθηκε σε μέγεθος, 
συνεχίστηκε η χορήγηση δενοσουμάμπης με ή χωρίς 
εμβολισμό, έως το σημείο τοπικού περιορισμού του 
όγκου [16]. Ως αποτέλεσμα, σε 10 ασθενείς (77%) η 
πρόοδος της νόσου ανεστάλη και παρέμειναν ασυ-
μπτωματικοί, 2 ασθενείς (15%) ανέφεραν ως μοναδι-
κό σύμπτωμα άλγος (αλλά με σταθερή νόσο), και 1 
ασθενής (8%) απεβίωσε λόγω άλλων αιτιών [16]. Ο 
μέσος συνολικός αριθμός δόσεων δενοσουμάμπης 
ήταν 9 (εύρος, 5-16), και ο μέσος συνολικός αριθμός 
εμβολισμών ήταν 4 (εύρος, 0-12) [16]. Οκτώ ασθενείς 
υπεβλήθησαν σε ακτινοθεραπεία. Ασθενείς με κυστι-
κή δυσλειτουργία ανέρρωσαν [16]. Οι Boriani και συ-
νεργάτες μελέτησαν αναδρομικά 49 ασθενείς με γιγα-
ντοκυτταρικό όγκο σπονδυλικής στήλης οι οποίοι 
προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση. Ανάμεσα 
στους 24 από αυτούς τους ασθενείς με όγκο σταδίου 
3 κατά Enneking, σε 8 από τους 13 που υπεβλήθησαν 
σε χειρουργική απόξεση και στον 1 από τους 11 που 
υπεβλήθησαν σε en bloc εκτομή του όγκου, παρατη-
ρήθηκε τοπική υποτροπή της νόσου. Ανάμεσα στους 
18 ασθενείς με καρκίνο σταδίου 2 κατά Enneking, το-
πική υποτροπή σημειώθηκε σε 1 από τους 16 που υπε-
βλήθησαν σε απόξεση, ενώ στους 2 που προχώρησαν 
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σε en bloc εκτομή του όγκου δεν παρατηρήθηκε υπο-
τροπή [17]. Οι Boriani και συνεργάτες δεν ανέφεραν 
υποτροπή σε κανέναν από τους 4 ασθενείς με γιγα-
ντοκυτταρικό όγκο σπονδυλικής στήλης που έλαβαν 
προεγχειρητικά δενοσουμάμπη και στη συνέχεια έκα-
ναν en bloc εκτομή [9]. Επομένως, η χορήγηση δενο-
σουμάμπης πιθανώς να μην αποτελεί την καλύτερη 
λύση πριν από την χειρουργική απόξεση γιγαντοκυττα-
ρικών όγκων σε πύελο, ιερό και σπονδυλική στήλη. Εν 
αντιθέσει, βραχεία χορήγηση δενοσουμάμπης πριν 
από en bloc αφαίρεση του όγκου πιθανώς να συνίστα-
ται. Μη χειρουργικές θεραπείες, όπως η χορήγηση 
δενοσουμάμπης και ο εμβολισμός αποτελούν θερα-
πευτικές επιλογές για ευμεγέθεις όγκους με υψηλό 
κίνδυνο μαζικής αιμορραγίας και τραυματισμού νεύ-
ρων. Οι Tsukamoto και συνεργάτες ανέφεραν πως το 

45% (10/22) ασθενών με πνευμονικές μεταστάσεις 
που είχαν αρχικά αντιμετωπιστεί με την οδό της ανα-
μονής και παρακολούθησης είχαν σταθερή νόσο [18], 
το 36% έχρηζε εκτομή μεταστάσεων και το 9% έχρη-
ζε θεραπεία με δενοσουμάμπη [18]. Συνεπώς, η απλή 
παρακολούθηση των πνευμονικών μεταστάσεων σε 
έδαφος γιγαντοκυτταρικού όγκου ενδεχομένως να 
συνίσταται σαν πρώτη γραμμή αντιμετώπισης. Ακόμα 
και αν απαιτηθεί η διακοπή της δενοσουμάμπης λόγω 
σχετιζόμεων επιπλοκών, η μετέπειτα συνέχισή της εί-
ναι εφικτή και αποτελεσματική [18-20]. Αναφορικά με 
τη θεραπεία του εντοπισμένου κακοήθους γιγαντο-
κυτταρικού όγκου των οστών, οι Liu και συνεργάτες 
[21] υποστήριξαν πως η επικουρική χημειοθεραπεία 
δεν παρατείνει την συνολική επιβίωση του ασθενούς. 
Αντιθέτως, η επικουρική χημειοθεραπεία συμβάλλει 

Σχ. 1. Θεραπευτικός αλγόριθμος για το γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών.
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θετικά στο διάστημα επιβίωσης του ασθενούς χωρίς 
πνευμονικές μεταστάσεις. Τα ποσοστά πενταετούς 
επιβίωσης στις ομάδες ασθενών που έλαβαν και που 
δεν έλαβαν χημειοθεραπεία ήταν 57% και 33% αντί-
στοιχα (p=0167) [21]. Η μέση επιβίωση χωρίς πνευμο-
νικές μεταστάσεις στους ασθενείς που έλαβαν επι-
κουρική χημειοθεραπεία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη 
σε σχέση με εκείνους που υπεβλήθησαν μόνο σε χει-
ρουργική επέμβαση (13 μήνες έναντι 6 μηνών) [21]. 
Επομένως, η ευρεία εκτομή μπορεί να επιλεχθεί ως 
αντιμετώπιση για εντοπισμένους κακοήθεις γιγαντο-
κυτταρικούς όγκους. Παρηγορητική χημειοθεραπεία, 
ακτινοθεραπεία και χειρουργικές επεμβάσεις συστή-
νονται για κακοήθεις γιγαντοκυτταρικούς όγκους με 
απομακρυσμένες μεταστάσεις [21-23]. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις παραπάνω μελέτες, προτείνουμε έναν θε-
ραπευτικό αλγόριθμο για τον γιγαντοκυτταρικό όγκο 
των οστών (Σχήμα 1).

Ποικίλες θεραπευτικές επιλογές για μεμονωμένες 
οστικές κύστεις έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα, συ-
μπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης αλλομοσχεύ-
ματος ή αυτομοσχεύματος ύστερα από απόξεση, της 
έγχυσης αυτογενούς μυελού των οστών ή στεροει-
δών, και της εισαγωγής ελαστικού, σταθερού ενδο-
μυελικού ήλου. Σε μια αναδρομική μελέτη, οι Zhang 
και συνεργάτες ανέφεραν ότι το ποσοστό πλήρους 
ίασης, σύμφωνα με τα κριτήρια Capanna, της έγχυ-
σης αυτογενούς μυελού των οστών σε συνδυασμό με 
ελαστικό σταθερό ενδομυελικό ήλο, της τοποθέτη-
σης μόνο σταθερού ενδομυελικού ήλου και μόνο της 
έγχυσης αυτογενούς μυελού των οστών ήταν 96%, 
82%, 46% αντίστοιχα [24]. Ανέφεραν επίσης πως το 
ποσοστό πλήρους ίασης στην περίπτωση της έγχυσης 
στεροειδών σε συνδυασμό με τον ελαστικό σταθερό 
ενδομυελικό ήλο ήταν 78% [25]. Για τον λόγο αυτό, η 
χρήση ελαστικού σταθερού ενδομυελικού ήλου μοιά-
ζει να αποτελεί βιώσιμη και άκρως αποτελεσματική 
θεραπεία στις μεμονωμένες οστικές κύστεις.

Δεν υπάρχουν στοιχεία πως τα εγχορδώματα και 
οι άτυποι χονδρογενείς όγκοι θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται χειρουργικά. Οι Omlor και συνεργάτες 
μελέτησαν αναδρομικά 228 ασθενείς με εγχονδρώ-
ματα ή άτυπους χονδρογενείς όγκους των άκρων 
από τους οποίους οι 75 αντιμετωπίστηκαν χειρουρ-
γικά με απόξεση και οι 153 συντηρητικά [26]. Στην 
πρώτη ομάδα ασθενών, επτά ασθενείς παρουσίασαν 
επιπλοκές, 86% εκ των οποίων σχετίζονταν με την 
οστεοσύνθεση που έλαβαν και τρεις ασθενείς είχαν 
τοπική υποτροπή. Στην ομάδα ασθενών που αντιμε-

τωπίστηκαν συντηρητικά, η ακτινολογική απεικόνιση 
με την πρόοδο του καιρού δεν έδειξε σημαντικές 
αλλαγές στις βλάβες. Τόσο οι χειρουργημένοι όσο 
και οι συντηρητικά αντιμετωπισμένοι ασθενείς είχαν 
εξαιρετικά MSTS σκορ (96% έναντι 97% αντίστοιχα) 
[26]. Η συντηρητική αντιμετώπιση με προσεκτική κλι-
νική και ακτινολογική παρακολούθηση μοιάζει ασφα-
λής για τα εγχονδρώματα και τους άτυπους χονδρο-
γενείς όγκους. Οι Gulia και συνεργάτες μελέτησαν 
427 ασθενείς με χονδροσαρκώματα, συμπεριλαμ-
βανομένων 53 ασθενών με χονδροσάρκωμα grade 
1, 330 ασθενείς με χονδροσάρκωμα grade 2 και 41 
ασθενείς με χονδροσάρκωμα grade 3. Ανέφεραν ότι 
3 από τους 330 ασθενείς με χονδροσάρκωμα grade 
2 είχαν οστικές μεταστάσεις [27] ενώ ασθενείς με 
grade 1 ή 3 χονδροσαρκώματα δεν είχαν οστικές με-
ταστάσεις. Έτσι, πρότειναν πως οι οστικές απεικονί-
σεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από την παραδοσιακή 
σταδιοποίηση και παρακολούθηση των χονδροσαρ-
κωμάτων [27].

Οι Thevenin-Lemoine και συνεργάτες διερεύνη-
σαν αν η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία πριν 
ή μετά την χημειοθεραπεία αναδεικνύει καλύτερα 
τα όρια του όγκου, πράγμα που θα μας βοηθήσει να 
εκτιμήσουμε την έκταση των ιστών που θα πρέπει να 
αφαιρεθούν στην περίπτωση του σαρκώματος Ewing 
[28]. Επίσης διαπίστωσαν πως η μαγνητική τομογρα-
φία μετα από χημειοθεραπεία μπορούσε να προσδι-
ορίσει καλύτερα τα όρια του όγκου, σε σχέση με την 
μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε πριν 
τη χημειοθεραπεία. Η μέση διαφορά μεταξύ της πριν 
την χημειοθεραπεία μαγνητικής τομογραφίας σε Τ1 
απεικόνιση και της μέτρησης στο ιστολογικό παρα-
σκεύασμα ήταν 19 mm, ενώ η ίδια διαφορά στην πε-
ρίπτωση της Τ1 μαγνητικής μετά την χημειοθεραπεία 
ήταν 5 mm. Η πρόσθεση τουλάχιστον 20mm στο 
όριο του όγκου, όπως αυτό υπολογίζεται στην Τ1 μα-
γνητική τομογραφία μετά την χημειοθεραπεία πάντα 
προσφέρει ένα ασφαλές ιστολογικό όριο [28]. 

Οι Ανδρέου και συνεργάτες παρούσιασαν 180 
ασθενείς με εντοπισμένο Ewing σάρκωμα της πυέ-
λου και του ιερού [29]. Οι όγκοι του ιερού είχαν μι-
κρότερο ποσοστό υποτροπής (12% έναντι 28% στην 
πενταετία, p=0.032), υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης 
άνευ συμβαμάτων (66% έναντι 50% στην πενταετία, 
p=0,026) και υψηλότερο συνολικό ποσοστό επιβί-
ωσης (72% έναντι 56% στην πενταετία, p=0,025), 
συγκριτικά με τους όγκους πυέλου [29]. Ανάμεσα 
σε ασθενείς με όγκους ιερού που έλαβαν μόνο ακτι-
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νοθεραπεία και εκείνους που αντιμετωπίστηκαν με 
συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης και επικουρι-
κής ακτινοθεραπείας, δεν σημειώθηκε διαφορά στα 
ποσοστά τοπικής υποτροπής (17% έναντι 0% στην 
πενταετία, p=0,125) ή συνολικής επιβίωσης (73% 
έναντι 78% στην πενταετία, p=0,764) [29]. Στους 
όγκους πυέλου, η ομάδα ασθενών που αντιμετωπί-
στηκε με συνδυασμό χειρουργείου και επικουρικής 
ακτινοθεραπείας είχε χαμηλότερο ποσοστό τοπι-
κής υποτροπής (14% έναντι 33% στην πενταετία, 
p=0,015) και υψηλότερο ποσοστό συνολικής επιβίω-
σης (72% έναντι 47% στην πενταετία, p=0,024), σε 
σχέση με τους ασθενείς που υπεβλήθησαν μόνο σε 
χειρουργείο [29]. Η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε τον ση-
μαντικό ρόλο της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπι-
ση του σαρκώματος Ewing του ιερού και της πυέλου.

Λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει αν το μεσοδι-
άστημα από τη διάγνωση πρωτοπαθών κακοηθών 
οστικών όγκων έως την αρχή της θεραπείας επη-
ρεάζει την πρόγνωση. Οι Lawrenz και συνεργάτες 
μελέτησαν αναδρομικά 2122 ασθενείς με υψηλού 
βαθμού κακοήθειας οστικά σαρκώματα οι οποίοι 
συμπεριλαμβάνονταν στην Εθνική Βάση δεδομένων 
για Καρκίνους [30]. Ως διάστημα μέχρι τη θεραπεία 
ορίστηκε ο αριθμός των ημερών που πέρασαν από 
την στιγμή της διάγνωσης ως την έναρξη της θερα-
πείας. Αύξηση του διαστήματος αυτού κατά 10 ημέ-
ρες δεν μείωσε την συνολική επιβίωση (p=0,72) [30]. 
Η μελέτη αυτή έδειξε ότι διάστημα μέχρι τη θεραπεία 
διάρκειας έως και 150 ημερών δεν σχετίζεται με την 
συνολική επιβίωση των ασθενών με εντοπισμένους 
πρωτοπαθείς κακοήθεις οστικούς όγκους. Αυτό 
αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για ασθενείς που κα-
θυστερούν την έναρξη της θεραπείας λόγω αναζήτη-
σης δεύτερης γνώμης σε πιο εξειδικευμένα κέντρα 
σαρκωμάτων.

Ποικίλες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί πάνω 
στις επεμβάσεις διάσωσης μέλους σε παιδιατρικούς 
ασθενείς [31,32]. Αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε 
46 παιδιά με σαρκώματα μηριαίου οστού τα οποία 
υπεβλήθησαν σε εξαίρεση του όγκου και βιολογική 
ανακατασκευή της οστικής περιοχής [32]. 25 από 
αυτά έλαβαν αλλομόσχευμα σε συνδυασμό με αγγει-
ούμενη περόνη ενώ 21 έλαβαν μόνο αλλομοσχεύμα-
τα. Δεν σημειώθηκε διαφορά στην επιβιώση της ανα-
κατασκευής ανάμεσα στις δύο κατηγορίες ασθενών 
(84% έναντι 87%, p=0,89) [32]. Επειδή η προσθήκη 
της αγγειούμενης περόνης είναι πιο χρονοβόρος και 
κοστοβόρος διαδικασία και δεν φαίνεται να βελτιώ-

νει την πόρωση του οστού ή να μειώνει τις επιπλοκές, 
ανάλογες βλάβες του μηριαίου οστού μπορούν να 
ανακατασκευαστούν μόνο με χρήση αλλομοσχευμά-
των, και ένα αυτομόσχευμα αγγειούμενης περόνης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση των αλλο-
μοσχευμάτων που έχουν τοποθετηθεί μόνο στην πε-
ρίπτωση κατάγματος η μη πόρωσης αυτών.

Οι Tsuda και συνεργάτες μελέτησαν αναδρομικά 
124 παιδιά με αναπτυσσόμενο σκελετό που υπεβλή-
θησαν σε επέμβαση ανακατασκευής με επεκτεινό-
μενη ενδοπρόθεση [33]. Το ποσοστό επιβίωσης στην 
10ετία, χωρίς αστοχία της πρόθεσης, ήταν 28%, και 
90% των ασθενών είχαν συνολικά 243 επιπλοκές. 
Από αυτές, οι σχετιζόμενες με μαλακά μόρια ήταν οι 
συχνότερες (27%) και παρουσιάζονταν κυρίως στο 
εγγύς μηριαίο (77%, p=0,003), ενώ επιπλοκές όπως 
άσηπτη χαλάρωση (52%, p=0,0014) και δομικές 
αστοχίες (55%, p=0,001) αφορούσαν κυρίως το άπω 
μηριαίο. Εξαιρώντας την χειρουργική επιμήκυνσης, 
105 ασθενείς (85%) υπεβλήθησαν σε επιπρόσθετες 
επεμβάσεις, με μέσο αριθμό 2,7 χειρουργεία ανά 
ασθενή. Το προσβεβλημένο μέλος διεσώθη σε 113 
ασθενείς (91%) [33].

Οι Gupta και συνεργάτες μελέτησαν αναδρομικά 
32 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε εκτομή λαγόνιου 
οστού ή λαγόνιου και ιερού οστού χωρίς ανακατα-
σκευή, στα πλαίσια πρωτοπαθών οστικών όγκων [34]. 
18 επιπλοκές παρουσιάστηκαν σε 17 ασθενείς: 13 δι-
αταραχές κατά την επούλωση του τραύματος/λοιμώ-
ξεις, 3 κατάγματα, μια εξάρθρωση ισχίου και μια πε-
ρίπτωση πνευμονικής εμβολής. Το μέσο MSTS σκορ 
ήταν 67%. Οι ασθενείς αυτοί είχαν καλή λειτουργι-
κότητα του μέλους ακόμη και χωρίς οστική ανακα-
τασκευή. Επομένως θεωρήθηκε προτιμότερο να 
παραμένει η όποια ανικανότητα του επηρεασμένου 
τμήματος παρά να προχωρούμε σε ανακατασκευή 
του ελλείματος. Με τον καιρό ενδέχεται να αναπτυ-
χθεί αρθρόδεση ή ψευδάρθρωση μεταξύ λαγονίου 
και ιερού οστού. Η επέμβαση αυτή ελαχιστοποιεί τις 
επιπλοκές και βελτιώνει τα λειτουργικά αποτελέσματα 
[34]. Οι Jin και συνεργάτες μελέτησαν τα λειτουργικά 
αποτελέσματα σε 21 ασθενείς ύστερα από λαγονοϊε-
ρή εκτομή: 18 ασθενείς δεν υπεβλήθησαν σε ανακα-
τασκευή (ομάδα 1) και 3 ασθενείς υπεβλήθησαν σε 
ανακατασκευή με αυτομοσχεύματα (ομάδα 2) [35]. 
Η απόκλιση στο μήκος του άκρου ήταν παρόμοια 
ανάμεσα στις δύο ομάδες (μέση απόκλιση 1,7 έναντι 
1,0 εκ. αντίστοιχα). Τα μέσα MSTS σκορ για τις δύο 
ομάδες ασθενών ήταν 94% και 93% αντίστοιχα. Τα 
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μέσα σκορ Διάσωσης Μέλους του Τορόντο ανάμεσα 
στις δύο ομάδες ήταν παρόμοια (98 και 98,5 αντίστοι-
χα) [35]. Οι μελέτες αυτές συστήνουν την αποφυγή 
ανακατασκευής των σκελετικών ελαττωμάτων της 
πυέλου και του ιερού με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
των επιπλοκών. Ωστόσο, οι Ji και συνεργάτες παρου-
σίασαν πρώιμα αποτελέσματα 80 ασθενών οι οποίοι 
υπεβλήθησαν σε ανακατασκευή με 3D-printed κινη-
τές ημιπυελικές προθέσεις μετά την εξαίρεση όγκων 
γύρω από την περιοχή της κοτύλης [36]. Το μέσο 
MSTS σκορ ήταν 84%. 16 ασθενείς (20%) παρουσί-
ασαν επιπλοκές και συγκεκριμένα: 8 ασθενείς (10%) 
παρουσίασαν διάσπαση τραύματος, 5 ασθενείς (6%) 
παρουσίασαν εν τω βάθει λοιμώξεις και σε 2 ασθε-
νείς (3%) το χειρουργημένο μέλος εξαρθρώθηκε. 
Κανείς από τους ασθενείς δεν παρουσίασε άσηπτη 
χαλάρωση της πρόθεσης. Η πρόθεση αυτή επέδειξε 
σταθερότητα και αποδεκτά αρχικά κινητικά αποτε-
λέσματα [36]. Πρόσφατες πρόοδοι στην τεχνολογία 
τρισδίαστατης εκτύπωσης και στην κατασκευή πορο-
γενών υλικών, με σκοπό την κατασκευή ειδικών για 
τον κάθε ασθενή προθέσεων, ανοίγουν τον δρόμο 
για βελτίωση της ενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων 
και της διάρκειας ζωής τους, μειώνοντας έτσι τον 
κίνδυνο επιπλοκών που σχετίζονται με αυτές τις τόσο 
απαιτητικές επεμβάσεις.

Η πλοήγηση αποτελεί χρήσιμη προσθήκη στον το-
μέα της εξαίρεσης κακοηθών όγκων από περιοχές 
όπως το ιερό και η πύελος, καθώς εκεί η επίτευξη 
σαφών υγιών ορίων είναι δύσκολη. Οι Bosma και συ-
νεργάτες συνέκριναν τα αποτελέσματα ανάμεσα σε 
36 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε εκτομή σαρκωμά-
των από το ιερό οστό και την πύελο με τη χρήση διεγ-
χειρητικής πλοήγησης και σε 34 ασθενείς με την ίδια 
επέμβαση αλλά χωρίς την χρήση πλοήγησης [37]. 
Αναλογικά, η ομάδα ασθενών στους οποίους χρησι-
μοποιήθηκε η πλοήγηση είχε μεγαλύτερα ποσοστά 
εξαίρεσης του όγκου με ικανοποιητικά υγιή όρια, σε 
σχέση με την ομάδα ασθενών χωρίς τη χρήση πλοή-
γησης (29 από τους 36 ασθενείς [81%] έναντι 17 από 
τους 34 ασθενείς [50%], p=0,007). Δεν σημειώθηκε 
διαφορά στα όρια μαλακών μορίων μεταξύ των δύο 
ομάδων ασθενών (18 από 36 ασθενείς [50%] έναντι 
18 από 34 [54%], p=0,995). Η διεγχειρητική καθοδή-
γηση με πλοήγηση διευκολύνει την εκτομή του όγκου 
με αρνητικά οστικά όρια αλλά όχι με όρια μαλακών 
μορίων, όσον αφορά χειρουργικές εκτομές σαρκω-
μάτων του ιερού και της πυέλου [37]. Η υποβοηθού-
μενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή καθοδήγηση κατά 

την εκτομή όγκων απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη, μπο-
ρεί ωστόσο να φανεί χρήσιμη σε περίπλοκες εκτομές 
του ιερού και της πυέλου.

Οι Sanders και συνεργάτες μελέτησαν αναδρο-
μικά 18 ασθενείς στους οποίους η αφαίρεση όγκου 
γύρω από την περιοχή της κοτύλης και η ανακατα-
σκευή της με τοποθέτηση πρόθεσης επιπλέχθηκε 
με λοίμωξη. 14 από αυτούς (78%) ανέπτυξαν πολυ-
μικροβιακές λοιμώξεις, με εντεροβακτήρια να ανι-
χεύονται στο 67% των ασθενών αυτών (12 από τους 
18). Μικροοργανισμοί σχετιζόμενοι με την εντερική 
χλωρίδα ανιχνεύθηκαν στο 76% των περιπτώσεων. 
Η πολυμικροβιακή χλωρίδα που βρέθηκε στη σειρά 
αυτή των περιστατικών μπορεί να δικαιολογήσει τη 
χρήση ευρύτερου φάσματος αντιβιωτικής προφύλα-
ξης με στόχο τα gram-αρνητικά βακτήρια στο έδα-
φος πυελικής ανακατασκευής, έπειτα από εξαίρεση 
οστικών όγκων [38].

Συνοψίζοντας το κομμάτι των οστικών όγκων, ανα-
φορικά με τη θεραπεία του γιγαντοκυτταρικού όγκου 
των οστών, η δενοσουμάμπη σχετίζεται με υψηλό-
τερα ποσοστά τοπικής υποτροπής όταν χορηγείται 
μετά από χειρουργική απόξεση του όγκου αλλά με 
χαμηλότερα ποσοστά όταν χορηγείται μετά από την 
en bloc αφαίρεση αυτού. Επιπροσθέτως, δεν υπάρ-
χει διαφορά στην τοπική υποτροπή σε διάστημα 5 
ετών μετά το χειρουργείο μεταξύ βραχυχρόνιας και 
μακροχρόνιας θεραπείας με δενοσουμάμπη. Ηλε-
κτρονικά συστήματα πλοήγησης και τρισδιάστατα 
εκτυπωμένες προθέσεις φαίνεται να αποτελούν νέες 
θεραπευτικές επιλογές, ειδικά σε δυσπρόσιτες ανα-
τομικές περιοχές όπως το ιερό οστό και η πύελος.

Όγκοι μαλακών μορίων

Οι Hirai και συνεργάτες παρουσίασαν 139 ασθε-
νείς οι οποίοι εμφάνισαν σβαννώματα σε μείζονα 
νεύρα και ανέφεραν την επίπτωση νευρολογικών 
επιπλοκών μετά τη χειρουργική θεραπεία [39]. Η πο-
λυκεντρική, αναδρομική αυτή μελέτη είχε ως στόχο 
να αναγνωρίσει τους παράγοντες που προβλέπουν 
την εμφάνιση επιπλοκών μετά την εκπυρήνιση των 
σβαννωμάτων. 49 ασθενείς (35%) παρουσίασαν με-
τεγχειρητικές επιπλοκές, 42 ασθενείς (30%) είχαν 
αισθητικές διαταραχές όπως αιμωδίες, άλγος και 
υπαισθησία, ενώ 8 ασθενείς (6%) ανέπτυξαν μυϊκή 
αδυναμία. Ανάλυση πολλών μεταβλητών κατέδειξε 
ότι οι όγκοι που προέρχονται από τα κύρια κινητικά 
νεύρα είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανί-
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σουν μετεγχειρητικές επιπλοκές (p=0,03). Αισθη-
τικές επιπλοκές σταδιακά βελτιώθηκαν σε 41 από 
τους 42 ασθενείς, αλλά οι 6 από τους 8 ασθενείς με 
κινητικά ελλείματα δεν ανέκαμψαν στα προεγχειρη-
τικά τους επίπεδα [39]. Τα αποτελέσματα της μελέ-
της αυτής βοηθούν τους ιατρούς να κατανοήσουν 
καλύτερα τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών 
σε ασθενείς με σβάννωμα. Μια πρόσφατη αναδρο-
μική μελέτη διερεύνησε το αποτέλεσμα που είχαν 99 
ασθενείς με εξωκοιλιακούς δεσμοειδείς όγκους [40]. 
60 ασθενείς έλαβαν τοπική θεραπεία (45 ασθενείς 
υπεβλήθησαν μόνο σε χειρουργική επέμβαση και 15 
ασθενείς υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση με 
συνοδό επικουρική ακτινοθεραπεία) και 39 ασθενείς 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά, είτε με απλή παρα-
κολούθηση (16 ασθενείς), είτε έλαβαν φαρμακευ-
τική αγωγή (16 ασθενείς έλαβαν χαμηλές δόσεις 
χημειοθεραπείας και 7 ασθενείς έλαβαν ΜΣΑΦ, ως 
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία 
[ταμοξιφένη]). Σε ασθενείς που έλαβαν τοπική θε-
ραπεία, η τοπική υποτροπή δε συσχετίσθηκε με τα 
χειρουργικά όρια (p=0.976) ή την επικουρική ακτι-
νοθεραπεία (p=0.110). Η επιβίωση άνευ συνοδών 
συμβαμάτων ήταν παρόμοια ανάμεσα στους ασθε-
νείς που αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά με παρακο-
λούθηση ή έλαβαν φαρμακευτική αγωγή ως πρώτη 
γραμμή θεραπείας και σε ασθενείς που αντιμετωπί-
στηκαν με χειρουργική επέμβαση ως πρώτη γραμμή 
θεραπείας (0.509) [40]. Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει 
πως ο ρόλος του χειρουργείου στη θεραπεία δεσμο-
ειδών όγκων είναι περιορισμένος και η παρακολού-
θηση του ασθενούς από μόνη της αποτελεί βιώσιμη 
επιλογή αντιμετώπισης για τους όγκους αυτούς [41]. 
Οι Newman και συνεργάτες ανέφεραν ότι ασθενείς 
που υπεβλήθησαν σε δυο ή περισσότερα χειρουρ-
γεία και εκείνοι που αντιμετωπίστηκαν με συνδυασμό 
χειρουργικής επέμβασης και ακτινοθεραπείας είχαν 
τα χαμηλότερα σκορ του Patient-reported Outcomes 
Measurement Information System [42]. Η ομάδα ερ-
γασίας Δεσμοειδών Όγκων συστήνει τη συντηρητική 
αντιμετώπιση των ασυμπτωματικών ασθενών με πα-
ρακολούθηση ως πρώτη γραμμή θεραπείας, ανε-
ξαρτήτως μεγέθους και τοποθεσίας του όγκου [43]. 
Στην περίπτωση που ο όγκος αυξάνεται σε μέγεθος 
ή τα συμπτώματα επιδεινώνονται, η απόφαση για 
έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνεται έπει-
τα από τουλάχιστον 3 απεικονιστικές εκτιμήσεις σε 
διάστημα ενός έτους ή περισσότερο [44]. Οι Improta 
και συνεργάτες υποστήριξαν πως το κοιλιακό τοίχω-

μα ήταν λιγότερο δυσλειτουργικό μετά την αφαίρε-
ση του όγκου και ότι το χειρουργείο θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση επιβεβαιωμένης 
επέκτασης του όγκου προς το κοιλιακό τοίχωμα 
λόγω χαμηλού κινδύνου τοπικής υποτροπής συγκρι-
τικά με άλλες περιοχές εντόπισης του όγκου [45]. Η 
σοραφενίμπη είναι ένας από του στόματος αναστο-
λέας πολλαπλών κινασών που στοχεύει κινάσες που 
ενεργοποιούνται από μιτογόνα, υποδοχείς αυξητι-
κών παραγόντων προερχόμενους από αιμοπετάλια 
(PDGFR), υποδοχείς αυξητικού παράγοντα αγγεια-
κού ενδοθηλίου και τον υποδοχέα της τυροσινικής 
κινάσης (KIT) [46]. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή 
των αποτελεσμάτων μια διπλά τυφλής, φάσης 3 με-
λέτης που συμπεριέλαβε 87 ασθενείς με συμπτωμα-
τικούς, προοδευτικούς ή υποτροπιάζοντες δεσμοει-
δείς όγκους, που ταξινομήθηκαν τυχαία σε ομάδα 
που έλαβε σοραφενίμπη (400 mg, μια φορά τη μέρα) 
και ομάδα που έλαβε placebo [47]. Ύστερα από πα-
ρακολούθηση των ασθενών για μέσο διάστημα 27 
μηνών, τα ποσοστά επιβίωσης 2 ετών χωρίς πρόοδο 
του όγκου ήταν 81% στην ομάδα που έλαβε σορα-
φενίμπη και 36% στην ομάδα του placebo (p<0.001) 
[47]. Η παζοπανίμπη αποτελεί έναν αναστολέα τυρο-
σινικής κινάσης που αναστέλλει τα cKIT, PDGFR και 
PDGFRβ [48]. Κατεγράφησαν τα αποτελέσματα μίας 
μη συγκριτικής, τυχαιοποιημένης, φάσης 2 μελέτης 
(DES-MOPAZ) από τη γαλλική ομάδα σαρκώματος 
[48], όπου οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν τυχαία 
σε δυο ομάδες, η μια από τις οποίες έλαβε παζοπα-
νίμπη (800 mg/ημέρα) και η άλλη έλαβε συνδυασμό 
βιμπλαστίνης (5 mg/m²) και μεθοτρεξάτης (30 mg/
m²) εβδομαδιαίως για 6 μήνες και έπειτα κάθε δεύτε-
ρη εβδομάδα για τους επόμενους 6 μήνες. Η αναλο-
γία ασθενών που θεραπεύτηκαν με παζοπανίμπη και 
δεν παρουσίασαν πρόοδο της νόσου ήταν υψηλότε-
ρη από εκείνους που έλαβαν τον συνδυασμό μεθο-
τρεξάτης-βιμπλαστίνης (84% έναντι 45% αντίστοιχα) 
[49]: 23% των ασθενών στην ομάδα της παζοπανί-
μπης παρουσίασαν τουλάχιστον μια επιπλοκή όπως 
και το 27% των ασθενών στην ομάδα της μεθοτρε-
ξάτης-βιμπλαστίνης [49]. Χαμηλή δόση χημειοθερα-
πείας έχει υψηλά ποσοστά ελέγχου της νόσου όταν 
χορηγείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απαιτεί εν-
δοφλέβια χορήγηση και συνοδεύεται από παρενέρ-
γειες κατά τη διάρκεια της χορήγησης της, αλλά δεν 
χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια τοξικότητα [44]. 
Η παζοπανίμπη και η σοραφενίμπη προσελκύουν 
ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον, καθώς λαμ-
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βάνονται από του στόματος και έχουν λιγότερες πα-
ρενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ χα-
ρακτηρίζονται και από υψηλότερα ποσοστά ύφεσης 
του όγκου [44]. Ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσουν 
μόνιμη υπέρταση και υποθυρεοειδισμό [44], κάτι που 
δεν είναι καθόλου αμελητέο μιας και ο πληθυσμός 
των ασθενών είναι νέοι με φυσιολογικό προσδόκι-
μο ζωής [44]. Επιπροσθέτως, μέχρις στιγμής, δεν 
υπήρξε ποτέ επαρκής χρόνος για την εκτίμηση της 
ασφάλειας της συνεχούς χορήγησης των θεραπειών 
αυτών, καθώς τα φάρμακα αυτά αναπτύχθηκαν για 
ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο, οι οποίοι έχουν 
πολύ πιο περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης και 
συνεπώς λιγότερο χρονικό περιθώριο για ανάπτυξη 
οποιουδήποτε πιθανού, μακροπρόθεσμου προβλή-
ματος σχετικού με τη θεραπεία [44]. Ενδιαφέρον 
έχει μια πρόσφατη πολυκεντρική προοπτική μελέτη, 
η οποία έδειξε τον πιθανό ρόλο της κρυοθεραπείας 
στην αντιμετώπιση δεσμοειδών όγκων. Σε καλοήθη 
όγκο στον οποίο μόνο η χημειοθεραπεία μοιάζει να 
έχει αποτέλεσμα, η πιθανότητα αντιμετώπισης του 
όγκου αυτού με μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο 

αποτελεί ενδιαφέρουσα καινοτομία [50]. Οι Kurtz 
και συνεργάτες εξέτασαν την χρήση κρυοθεραπείας 
σε 50 ασθενείς με μη κοιλιοπυελικούς δεσμοειδείς 
όγκους εν εξελίξει. Τα ποσοστά επιβίωσης χωρίς 
πρόοδο του όγκου σε διάστημα 12 μηνών ήταν 86% 
(πλήρης ύφεση, 29%⋅ μερική ύφεση, 6%⋅ σταθερο-
ποίηση, 31% με ποσοστό αντικειμενικής απόκρισης 
55%), σύμφωνα με τα τροποποιημένα κριτήρια εκτί-
μησης της απόκρισης στη θεραπεία για τους συμπα-
γείς όγκους. Η κρυοθεραπεία βελτίωσε τα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα και ανακούφισε από τον πόνο. 
Τα αποτελέσματα της κρυοθεραπείας είναι ωστόσο 
πτωχά για μεγάλους όγκους [50]. Λαμβάνοντας υπό-
ψη τις μελέτες αυτές προτείνουμε έναν θεραπευτικό 
αλγόριθμο για δεσμοειδείς όγκους (Σχήμα 2). 

Η τυπική θεραπεία για το σάρκωμα μαλακών μορί-
ων είναι η εξαίρεση με ευρέα όρια. Ωστόσο, η σχέση 
ανάμεσα στα χειρουργικά όρια και στην τοπική υπο-
τροπή παραμένει αμφιλεγόμενη. Οι Gundle και συ-
νεργάτες συνέκριναν την ικανότητα συστημάτων τα-
ξινόμησης των χειρουργικών ορίων στην πρόβλεψη 
των ποσοστών τοπικής υποτροπής μετά από εξαίρε-

Σχ. 2. Θεραπευτικός αλγόριθμος για το δεσμοειδή όγκο.
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ση σαρκώματος μαλακών μορίων [51]. Η ομάδα με-
λέτης περιελάμβανε 2217 ασθενείς με σαρκώματα 
μαλακών μορίων στην περιοχή του θώρακα και του 
κοιλιακού τοιχώματος, των άκρων ή παρασπονδυλι-
κά που αντιμετωπίστηκαν με χειρουργική εξαίρεση. 
Αντιμετώπιση μόνο με χειρουργική αφαίρεση έλαβαν 
οι όγκοι μαζί με τους οποίους θα αφαιρούταν 1 εκα-
τοστό φυσιολογικού ιστού ή περιτονίας. Επιπλέον, με 
τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζονταν και οι περιπτώ-
σεις όπου σημαντικές δομές όπως νεύρα και αγγεία 
δεν θα θυσιάζονταν. Σε διαφορετική περίπτωση χο-
ρηγούταν επικουρική ακτινοθεραπεία. Τα χειρουρ-
γικά όρια εκτιμήθηκαν με το σύστημα ταξινόμησης 
υπολειπόμενου όγκου R (στο οποίο ο μικροσκοπικός 
όγκος στο σημειωμένο όριο χαρακτηρίζει το R1), το 
σύστημα R+1 mm (στο οποίο ο μικροσκοπικός όγκος 
σε απόσταση μέχρι 1mm από το σημειωμένο όριο 
ορίζει το R1) και το σύστημα ταξινόμησης ορίων του 
Toronto. Η μελέτη αυτή απεφάνθη πως η ταξινόμη-
ση R ήταν η καλύτερη στην πρόβλεψη των ποσοστών 
τοπικής υποτροπής. Μετά από 10 χρόνια παρακο-
λούθησης, η τοπική υποτροπή ήταν της τάξης του 
8%, 21% και 44% για τα R0, R1 και R2 αντίστοιχα. 
Η ταξινόμηση R+1 mm αύξησε τα όρια του R1 (726 
έναντι 278, p=0,001) και μείωσε τα επίπεδα τοπικής 
υποτροπής για τα R1 όρια, χωρίς αλλαγές στην τοπι-
κή υποτροπή του R0, υποδηλώνοντας πως αρνητικά 
όρια μικρότερα του 1 mm ενδέχεται να αρκούν για 
τη χειρουργική θεραπεία των σαρκωμάτων μαλακών 
μορίων [51]. 

Ενώ η αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπεί-
ας σε συνδυασμό με το χειρουργείο είναι γνωστή 
στη θεραπεία των σαρκωμάτων μαλακών μορίων, ο 
ρόλος της χημειοθεραπείας παραμένει αμφιλεγό-
μενος. Οι Callegaro και συνεργάτες παρουσίασαν 
3752 ασθενείς με σαρκώματα μαλακών μορίων των 
άκρων [52]. Η ακτινοθεραπεία δεν αύξησε τα ποσο-
στά επιβίωσης αλλά τα ποσοστά τοπικού ελέγχου της 
νόσου, ιδιαίτερα στο μυξοειδές λιποσάρκωμα, το 
αγγειακό σάρκωμα και το μυξοϊνοσάρκωμα, ενώ η 
χημειοθεραπεία δεν παρέτεινε τη συνολική επιβίωση 
(p=0,73) [52]. Το αποτέλεσμα της χημειοθεραπείας 
για τα σαρκώματα των μαλακών μορίων παραμένει 
ασαφές και προοπτικές πολυκεντρικές μελέτες απαι-
τούνται προκειμένου αυτό να ξεκαθαριστεί.

Οι Featherall και συνεργάτες εξέτασαν τη συσχέ-
τιση μεταξύ της στιγμής έναρξης της θεραπείας και 
της συνολικής επιβίωσης σε 8648 ασθενείς με εντο-
πισμένα, υψηλής κακοήθειας σαρκώματα μαλακών 

μορίων, χρησιμοποιώντας την Εθνική Βάση δεδομέ-
νων για Καρκίνους. Καθυστέρηση στη θεραπεία άνω 
των 42 ημερών είχε την τάση να μειώσει την συνολική 
επιβίωση. Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη στη συ-
ζήτηση περί καθυστερήσεων στην έναρξη της θερα-
πείας λόγω παραπομπής για λήψη δεύτερης γνώμης 
ή προσφυγής σε μεγάλα θεραπευτικά κέντρα [53]. 

Συνοψίζοντας τα περί όγκων μαλακών μορίων, η 
διαδερμική κρυοπηξία φαίνεται να αποτελεί μια νέα 
θεραπευτική επιλογή για τους εξωκοιλιακούς δεσμο-
ειδείς όγκους με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ενώ 
αρνητικό χειρουργικό όριο μικρότερο από 1 mm φαί-
νεται αρκετό για τον έλεγχο της τοπικής υποτροπής.

Οστικές μεταστάσεις

Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών είναι ο πιο ση-
μαντικός παράγοντας στον καθορισμό της βέλτιστης 
χειρουργικής επέμβασης σε περιπτώσεις μεταστατι-
κών οστικών όγκων. Για το λόγο αυτό, ποικίλες με-
λέτες έχουν διερευνήσει τους προγνωστικούς παρά-
γοντες που επηρεάζουν την επιβίωση ασθενών με 
μεταστατικούς όγκους των οστών.

Οι Pereira και συνεργάτες περιέγραψαν και ανα-
γνώρισαν τους παράγοντες που σχετίζονται με επι-
πλοκές που παρουσιάζονται εντός 30 ημερών από το 
χειρουργείο σε περιπτώσεις μεταστατικής νόσου της 
σπονδυλικής στήλης [54]. Επιπλοκές στις 30 ημέρες 
παρουσίασαν 205 από τους 647 ασθενείς (32%). Οι 
ακόλουθες μεταβλητές συσχετίστηκαν με την επί-
πτωση των επιπλοκών στο διάστημα των 30 ημερών: 
χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης (p=0,021), επιπρόσθε-
τες συννοσηρότητες (p=0,048), παθολογικά κατάγ-
ματα (p=0,031), τρία ή περισσότερα επίπεδα της ΣΣ 
χειρουργημένα (p=0,027) και μια συνδυασμένη χει-
ρουργική προσέγγιση (p=0,036). Επιπλοκές εντός 
30 ημερών μετά το χειρουργείο συσχετίστηκαν με 
μικρότερη επιβίωση (p<0,001) [54]. Οι Bindels και 
συνεργάτες μελέτησαν αναδρομικά 1090 ασθενείς 
με μεταστάσεις σε μακρά οστά που υπεβλήθησαν 
σε χειρουργική επέμβαση [55]. Μετεγχειρητικές επι-
πλοκές παρουσιάστηκαν σε διάστημα 30 ημερών 
στο 31% των ασθενών (333 από τους 1090). Οι ακό-
λουθοι παράγοντες συσχετίστηκαν με την εμφάνι-
ση των επιπλοκών αυτών: ταχέως αναπτυσσόμενοι 
πρωτοπαθείς όγκοι ταξινομημένοι σύμφωνα με τα 
τροποποιημένα κριτήρια ταξινόμησης κατά Katagiri 
(p=0,011), παθολογικά κατάγματα (p=0,010), πολ-
λαπλές οστικές μεταστάσεις (p=0,008), μεταστά-
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σεις σε οστά κάτω άκρων (p<0,001), υπονατριαιμία 
(p=0,044), υποαλβουμιναιμία (p=0,002) και αυξημέ-
να επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων (p=0,007). Μετεγ-
χειρητικές επιπλοκές εντός 30 ημερών αύξησαν την 
θνητότητα εντός ενός έτους (p<0,001) [55]. Ασθενείς 
με υψηλό κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών έχουν 
χειρότερη πρόγνωση και θα πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται με λιγότερο επεμβατικές τεχνικές.

Οι Ruatta και συνεργάτες μελέτησαν αναδρομικά 
300 ασθενείς με μεταστατικούς όγκους των οστών 
από νεφροκυτταρικό καρκίνωμα: 64 ασθενείς (21%) 
είχαν μοναδική εστία μετάστασης το οστό, 22 ασθε-
νείς (7%) είχαν μονήρεις οστικές μεταστάσεις και 
236 ασθενείς (79%) είχαν σπλαχνικές μεταστάσεις 
[56]. Η μέση ολική επιβίωση ήταν 23 μήνες. Ασθε-
νείς με μονήρεις οστικές μεταστάσεις είχαν μακρύ-
τερη συνολική επιβίωση σε σχέση με εκείνους που 
είχαν συγχρόνως πολλαπλές μεταστάσεις (40 έναντι 
20 μήνες⋅ p<0,001). Σε μια μελέτη πολλαπλών με-
ταβλητών, η ομάδα κινδύνου του Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center, η εκτομή en bloc και η 
ταυτόχρονη ύπαρξη μονήρους οστικής μετάστασης 
αποτέλεσαν προγνωστικούς παράγοντες καλύτερης 
συνολικής επιβίωσης [56]. Για ασθενείς με μονήρεις 
οστικές μεταστάσεις χωρίς ταυτόχρονη ύπαρξη με-
ταστάσεων σε όργανα κατά την αρχική διάγνωση 
του νεφροκυτταρικού καρκινώματος, η εξαίρεση της 
οστικής μετάστασης θα πρέπει να εξεταστεί, καθώς 
έτσι ο τοπικός έλεγχος του όγκου μπορεί να επιτευ-
χθεί και η συνολική επιβίωση μπορεί να επεκταθεί.

Οι περισσότερες επιπλοκές ύστερα από ενδο-

μυελική ήλωση προκύπτουν ένα χρόνο μετά το χει-
ρουργείο. Aντιθέτως, η ανακατασκευή με πρόθεση 
μοιάζει μεγαλύτερης αντοχής, αλλά μπορεί να επι-
φέρει επιπλοκές νωρίτερα, εντός 1 έτους από το 
χειρουργείο [57]. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε πως 
παθολογικά επίπεδα C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) 
και ένας όγκος με δυσμενή διάγνωση αποτελούσαν 
παράγοντες πτωχής πρόγνωσης για την επιβίωση 1 
έτους σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε χειρουργι-
κή επέμβαση για όγκους μακρών οστών. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτά, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε 
τρεις διαφορετικές προγνωστικές ομάδες: (Α) καλής 
πρόγνωσης πρωτοπαθής όγκος και φυσιολογικά επί-
πεδα CRP με ποσοστό επιβίωσης 1 έτους 89%⋅ (Β) 
πτωχής πρόγνωσης πρωτοπαθής όγκος και φυσιο-
λογικά επίπεδα CRP ή καλής πρόγνωσης πρωτοπα-
θής όγκος και παθολογικά επίπεδα CRP με ποσο-
στό επιβίωσης 1 έτους 57%⋅ (C) πτωχής πρόγνωσης 
πρωτοπαθής όγκος και παθολογικά επίπεδα CRP με 
ποσοστό επιβίωσης 1 έτους 13% [58]. Οι χειρουργοί 
ορθοπαιδικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς 
τους προγνωστικούς παράγοντες για να καθορίσουν 
το χειρουργικό τους πλάνο σε πολύ «εύθραυστους» 
ασθενείς με οστικές ματαστάσεις. Οι Thio και συνερ-
γάτες δημιούργησαν ένα μοντέλο τεχνητής εκμάθη-
σης (machine learning) για να προβλέψουν τα ποσο-
στά επιβίωσης 90 ημερών και 1 έτους σε ασθενείς 
με οστικές μεταστάσεις των άκρων, το οποίο είναι 
διαθέσιμο στην ακόλουθη τοποθεσία: https://sorg-
apps.shinyapps.io/extremitymetssurvival/ [59]. Για 
ασθενείς με σύντομο προσδόκιμο ζωής (λιγότερο 

Σχ. 3.Θεραπευτικός αλγόριθμος για την οστική μεταστατική νόσο στα άκρα.
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από 12 μήνες), ενδείκνυνται λιγότερο επεμβατικές 
τεχνικές όπως η ενδομυελική ήλωση. Αντιθέτως, η 
ανακατασκευή με χρήση μιας μεγαλύτερης αντοχής 
πρόθεσης ενδείκνυται σε ασθενείς με προσδόκιμο 
επιβίωσης άνω των 12 μηνών. Λαμβάνοντας υπό-
ψη τις μελέτες αυτές προτείνουμε έναν θεραπευ-
τικό αλγόριθμο για οστικές μεταστάσεις των άκρων  
(Σχήμα 3) [56-58].

Οι Philipp και συνεργάτες βρήκαν ότι ασθενείς 
με μεταστάσεις στο μηριαίο οστό που υπεβλήθησαν 
σε προφυλακτική εσωτερική οστεοσύνθεση είχαν 
μικρότερο ποσοστό θνητότητας συγκριτικά με ασθε-
νείς που αντιμετωπίστηκαν για παθολογικά κατάγμα-
τα μηριαίου (p=0,002) [60]. Οι El Abiad και συνεργά-
τες ενίσχυσαν τα δεδομένα αυτά και ανέφεραν ότι η 
προφυλακτική οστεσύνθεση σχετίζεται με μικρότερο 
κίνδυνο επιπλοκών (p=0,02) και μικρότερη διάρκεια 
νοσηλείας (0,01) συγκριτικά με τη μετακαταγματική 
σταθεροποίηση [61]. Οι μελέτες αυτές προτείνουν τη 
σταθεροποίηση ενός επικείμενου κατάγματος, κα-
θώς έτσι ενδέχεται να αυξηθεί η επιβίωση και να μει-
ωθούν οι επιπλοκές, ενώ παράλληλα προλαμβάνεται 
ένα παθολογικό κάταγμα.

Συνοψίζοντας το κομμάτι των οστικών μεταστάσε-
ων, το προσδόκιμο επιβίωσης ασθενών με μεταστα-
τική νόσο των οστών μοιάζει να αποτελεί τον σημα-
ντικότερο παράγοντα καθορισμού των χειρουργικών 
τεχνικών, οι οποίες δεν επιφέρουν υποθεραπεία ή 
υπερθεραπεία. Η αυξημένη CRP φάνηκε πως απο-
τελεί ανεξάρτητο παράγοντα πτωχής πρόγνωσης σε 
περιπτώσεις μεταστάσεων στα μακρά οστά στη διάρ-
κεια του πρώτου χρόνου μετά το χειρουργείο.

Ιατρική ογκολογία

Λόγω των υψηλών ποσοστών υποτροπής και του 
κινδύνου για μετεγχειρητικές επιπλοκές, η ανάπτυξη 
νέων φαρμάκων για ασθενείς με συμπτωματικό διά-
χυτο γιγαντοκυτταρικό όγκο των τενόντιων ελύτρων 
(TGCT) είναι αναγκαία. Οι Tap και συνεργάτες εξέ-
τασαν τον ρόλο της πεξινταρτινίμπης, ενός αναστο-
λέα του υποδοχέα του αποικιοδιεγερτικού παράγο-
ντα 1 σε 120 ασθενείς με TGCT [62]. Μεγαλύτερη 
αναλογία ασθενών στην ομάδα που έλαβε την πεξι-
νταρτινίμπη ανταποκρίθηκαν συγκριτικά με την ομά-
δα ασθενών που έλαβε το placebo (24 [39%] στους 
61 έναντι κανενός από τους 59⋅ p<0,0001) [62]. Η 
πεξινταρτινίμπη φαίνεται να αποτελεί μια υποσχόμε-
νη συστηματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του 

TGCT, στην περίπτωση του οποίου το χειρουργείο 
δεν αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του 
πάσχοντος μέλους.

Μια τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙ μελέτη που συνέ-
κρινε τη δοξορουβικίνη (75 mg/m²) και τη παζοπανί-
μπη (800 mg ανά ημέρα) σε ασθενείς με μεταστατικό 
σάρκωμα μαλακών μορίων και ηλικίας άνω των 60 
ετών, έδειξε ότι η επιβίωση άνευ προόδου της νόσου 
στους ασθενείς που έλαβαν παζοπανίμπη δεν ήταν 
υποδεέστερη αυτής των ασθενών που έλαβαν δοξυ-
ρουβικίνη, ενώ αιματολογικές τοξικότητες βαθμού 4 
παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά στην πρώτη ομάδα 
ασθενών. Η πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς 
άνω των 60 ετών με μεταστατικό σάρκωμα μαλακών 
μορίων πιθανώς να είναι η παζοπανίμπη [63].

Μια τυχαιοποιημένη, φάσης 3 μελέτη που συνέ-
κρινε την αποτελεσματικότητα της νεοεπικουρικής 
χημειοθεραπείας ανάμεσα σε χημειοθεραπεία εξει-
δικευμένη για τον ιστολογικό τύπο του όγκου και 
την ανθρακυκλίνη σε συνδυασμό με ιφωσφαμίδη σε 
ασθενείς με εντοπισμένο, υψηλού κινδύνου σάρκω-
μα μαλακών μορίων έδειξε ότι η εξειδικευμένη, για 
τον ιστολογικό τύπο του όγκου του ασθενούς, χη-
μειοθεραπεία δεν σχετιζόταν με καλύτερα αποτελέ-
σματα στον τομέα της επιβίωσης άνευ νόσου και της 
συνολικής επιβίωσης. Για το λόγο αυτό, η συνταγή 
νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας για εντοπισμένα, 
υψηλού κινδύνου σαρκώματα μαλακών μορίων πα-
ραμένει το γνωστό σχήμα ανθρακυκλίνης σε συνδυ-
ασμό με ιφωσφαμίδη [64]. Μια τυχαιοποιημένη, φά-
σης 3 μελέτη που αφορούσε την αποτελεσματικότητα 
της προσθήκης τοπικής υπερθερμίας στην νεοεπι-
κουρική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με εντοπισμέ-
να, υψηλού κινδύνου σαρκώματα μαλακών μορίων 
έδειξε ότι η προσθήκη αυτή οδήγησε σε παράταση 
τόσο της άνευ προόδου της νόσου επιβίωσης, όσο 
και της συνολικής επιβίωσης. Επομένως, η εφαρ-
μογή τοπικής υπερθερμίας θα πρέπει να προστεθεί 
στη νεοεπικουρική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με 
εντοπισμένο, υψηλού κινδύνου σάρκωμα μαλακών 
μορίων [65].

Μια μελέτη φάσης 2 που εξέτασε την αποτελεσμα-
τικότητα της παζοπανίμπης (800 mg ανά ημέρα) σε 
ασθενείς με προχωρημένο χονδροσάρκωμα, έδειξε 
ότι τα ποσοστά ελέγχου της νόσου στις 16 εβδομά-
δες ήταν 43% και η μέση επιβίωση χωρίς παράλληλη 
πρόοδο της νόσου ήταν 7,9 μήνες. Η παζοπανίμπη 
επομένως ενδέχεται να αποτελεί μια αποτελεσματική 
θεραπεία του χονδροσαρκώματος [66].
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Μια τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης της απο-
τελεσματικότητας της θεραπείας με υψηλές δόσεις 
χημειοθεραπείας (μπουσουλφάνη και μελφαλάνη) 
μαζί με αυτόλογα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, και 
της κοινής χημειοθεραπείας (βινκριστίνη, δακτινο-
μυκίνη και ιφωσφαμίδη, 7 συνεδρίες) σε ασθενείς 
με εντοπισμένο σάρκωμα Ewing με υψηλό κίνδυνο 
υποτροπής, έδειξε ότι οι υψηλές δόσεις χημειοθερα-
πείας βελτίωσαν την επιβίωση άνευ συμβαμάτων και 
τη συνολική επιβίωση [67]. 

Είναι σημαντικό, η απόφαση που αφορά το θερα-
πευτικό πλάνο για όγκους οστών και μαλακών μορί-
ων, συμπεριλαμβανομένων των οστικών μεταστάσε-
ων, να γίνεται από μια ομάδα πολλών επιστημονικών 
ειδικοτήτων. Αν οι ειδικοί δεν βρίσκονται στο ίδιο 
κέντρο, η τηλεδιάσκεψη ή η τηλεϊατρική κρίνονται 
απαραίτητες. Κατά την πανδημία του COVID-19, η τη-
λεδιάσκεψη χρησιμοποιείται κυρίως για την αποφυγή 
των στενών επαφών, ακόμα κι όταν οι ειδικοί βρίσκο-
νται στο ίδιο θεραπευτικό κέντρο. Περίπου 86% του 
ιατρικού προσωπικού ανέφερε πως όλα τα απαραίτη-
τα δεδομένα των ασθενών ήταν διαθέσιμα κατά την 
λήψη αποφάσεων και το 89% ήταν ικανοποιημένο με 
τον χρόνο που αφιέρωναν για τη συζήτηση των περι-
στατικών μέσω τηλεδιάσκεψης [68]. Η τηλεδιάσκεψη 
ή η τηλεϊατρική μπορούν να διευρύνουν τα δίκτυα 
περίθαλψης των καρκίνων των οστών και των μαλα-
κών μορίων.

Συνοψίζοντας το κεφάλαιο της ιατρικής ογκολογί-
ας, η πεξινταρτινίμπη φαίνεται να αποτελεί μια υπο-
σχόμενη συστηματική θεραπεία στην αντιμετώπιση 
του TGCT για το οποίο το χειρουργείο δεν δύναται 
να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του προσβεβλη-
μένου μέλους. Ο ρόλος της χημειοθεραπείας στην 
αντιμετώπιση των σαρκωμάτων των μαλακών μορίων 
παραμένει αμφιλεγόμενος.

Μελλοντική έρευνα

Πολυκεντρικές, προοπτικές, συγκριτικές μελέτες 
απαιτούνται για την απάντηση σημαντικών ερευ-

νητικών ερωτημάτων, όπως τα αποτελέσματα των 
ορθοπαιδικών ογκολογικών ανακατασκευών, τη δι-
ευκρίνηση του αν η λιγότερο συστηματική παρακο-
λούθηση ασθενών με σάρκωμα επηρεάζει την επιβί-
ωση, καθώς και το ποια είναι η ιδανική χειρουργική 
αντιμετώπιση (σταθεροποίηση έναντι εκτομής), σε 
σχέση με την πρόγνωση σε περιπτώσεις με μεταστα-
τικό καρκίνο και επαπειλούμενα ή εγκατεστημένα 
παθολογικά κατάγματα.

Συμπεράσματα
Όσον αφορά τους πρωτοπαθείς οστικούς όγκους, 

τα ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης και οι τρισδιά-
στατα εκτυπωμένες προθέσεις μοιάζουν να αποτε-
λούν νέες θεραπευτικές επιλογές, ειδικά σε ανατο-
μικά δυσπρόσιτες περιοχές, όπως το ιερό οστό και 
η πύελος. Αναφορικά με την θεραπεία του GCTB, 
πρόσφατες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
χορήγηση δενοσουμάμπης σχετίζεται με υψηλότερα 
ποσοστά τοπικής υποτροπής, όταν δίνεται μετά την 
απόξεση αλλά χαμηλότερα ποσοστά τοπικής υποτρο-
πής όταν δίνεται μετά την en bloc εκτομή του όγκου. 
Επιπροσθέτως, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην 
τοπική υποτροπή της νόσου μετά τα 5 χρόνια από το 
χειρουργείο μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας 
θεραπείας με δενοσουμάμπη. Σχετικά με τους όγκους 
μαλακών μορίων, η διαδερμική κρυοπηξία αποτελεί 
νέα θεραπευτική επιλογή για τους εξωκοιλιακούς δε-
σμοειδείς όγκους με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Στον τομέα των σαρκωμάτων μαλακών μορίων, ένα 
αρνητικό χειρουργικό όριο μικρότερο του 1 χιλιοστού 
είναι επαρκές για τον έλεγχο της τοπικής υποτροπής. 
Τέλος, το προσδόκιμο ζωής ασθενών με μεταστατική 
οστική νόσο μοιάζει να αποτελεί τον σημαντικότερο 
παράγοντα που καθορίζει την χειρουργική μέθοδο 
που θα χρησιμοποιηθεί. Αυξημένα επίπεδα CRP απο-
τελούν ανεξάρτητο παράγοντα πτωχής πρόγνωσης 
στον 1 χρόνο μετά το χειρουργείο σε περιπτώσεις με-
ταστάσεων σε μακρά οστά.
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Οι επιδράσεις των αντιδιαβητικών φαρμάκων 
στο σκελετό
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2Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, Αθήνα

Περίληψη
Ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων και οι μηχανισμοί που διέπουν τις επιζήμιες επιδράσεις του στη 
σκελετική υγεία είναι κατανοητοί μόνο εν μέρει. Τα αντιδιαβητικά φάρμακα είναι απαραίτητα για τον γλυκαιμικό έλεγχο στους πε-
ρισσότερους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, ωστόσο, μπορούν, εν μέρει, να ρυθμίσουν τον κίνδυνο κατάγματος σε εκτεθειμένους 
σε θεραπεία ασθενείς. Τα προκλινικά και κλινικά δεδομένα καταδεικνύουν σαφώς μια δυσμενή επίδραση των θειαζολιδινεδιονών 
(Thiazolidinediones, TZDs) στον σκελετό, με εξασθενημένη λειτουργία των οστεοβλαστών και ενεργοποιημένη οστεοκλαστογένεση. 
Η αρνητική επίδραση των θειαζολιδινεδιονών στην οστεοβλαστογένεση περιλαμβάνει μειωμένη δραστικότητα ειδικών μεταγραφικών 
παραγόντων των οστεοβλαστών (π.χ. Runx2, Dlx5, osterix) και μειωμένη δραστικότητα ειδικών οδών σήματος των οστεοβλαστών 
(π.χ. Wnt, TGF-β / BMP, IGF-1). Αντιθέτως, η μετφορμίνη έχει θετική επίδραση στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, λόγω της αυ-
ξημένης δραστικότητας του Runx2 μέσω του ρυθμιστικού μονοπατιού AMPK / USF-1 / SHP, με αποτέλεσμα μία ουδέτερη ή δυνητικά 
προστατευτική επίδραση στα οστά. Τα αντιδιαβητικά φάρμακα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα περιλαμβάνουν θεραπείες με βάση την 
ινκρετίνη (αγωνιστές υποδοχέα GLP-1, αναστολείς DPP-4) και αναστολείς του συμμεταφορέα 2 νατρίου-γλυκόζης (SGLT2). Οι προ-
κλινικές μελέτες δείχνουν ότι οι ινκρετίνες (GIP, GLP-1 και GLP-2) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της οστικής αναδόμη-
σης. Τα κλινικά δεδομένα ασφάλειας είναι περιορισμένα, ωστόσο, οι μετα-αναλύσεις των μελετών που διερευνούν την αποδοτικότητα 
της γλυκαιμικής μείωσης και των δύο, δηλαδή, των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 και των αναστολέων DPP4, υποδηλώνουν μια 
ουδέτερη επίδραση των θεραπειών που βασίζονται σε ινκρετίνη στον κίνδυνο καταγμάτων. Για τους αναστολείς SGLT2 πρόσφατα στοι-
χεία δείχνουν ότι, λόγω του τρόπου δράσης τους, ενδέχεται να μεταβάλλουν την ομοιόσταση του ασβεστίου και των φωσφορικών αλά-
των (δευτερογενής υπερπαραθυρεοειδισμός που προκαλείται από αυξημένη απορρόφηση φωσφορικών αλάτων), και ως εκ τούτου 
να επηρεάσουν δυνητικά την οστική μάζα και τον κίνδυνο καταγμάτων. Απαιτούνται κλινικές μελέτες για να διευκρινιστεί η επίδραση 
των αναστολέων SGLT2 στον μεταβολισμό των οστών. Εν τω μεταξεί, οι αναστολείς SGLT2 πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη 
προσοχή σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο καταγμάτων, κάτι που ισχύει ειδικά και για τη χρήση θειαζολιδινεδιονών.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης, μετφορμίνη, TZDs

Effects of diabetes drugs on skeleton
F. SOUCACOS1, I. ZAFIRIS1, P. ALTSITZIOGLOU1, V. KARABIKAS1, S. SIOUTIS1, C. BAVELOU1, 
AIK. TSATSARAGKOU2, D. KOULALIS1, A.F. MAVROGENIS1

1First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece
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Summary
Type 2 diabetes is associated with increased fracture risk, and the mechanisms underlying the detrimental effects of diabetes on 
skeletal health are only partially understood. Antidiabetic drugs are indispensable for glycemic control in most type 2 diabetics, 

(Από το: Meier C, Schwartz AV, Egger A, Lecka-Czernik B. Effects of diabetes drugs on the skeleton. Bone. 2016 Jan;82:93-100.  
doi: 10.1016/j.bone.2015.04.026)
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Εισαγωγή
Ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυ-

νο καταγμάτων, παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς με 
διαβήτη έχουν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα σε σύ-
γκριση με τα μη διαβητικά άτομα [1-3]. Οι μηχανισμοί 
που διέπουν τις επιζήμιες επιπτώσεις του διαβήτη 
στην υγεία του σκελετού είναι μόνο εν μέρει κατανο-
ητοί. Οι καθοριστικοί παράγοντες κινδύνου ενός κα-
τάγματος θεωρούνται πολύπαραγοντικοί, συμπερι-
λαμβανομένων των μικρό-αγγειακών επιπλοκών, του 
κινδύνου πτώσης και των μεταβολών που σχετίζονται 
με τη χρόνια υπεργλυκαιμία [4]. Όπως τεκμηριώνεται 
σε προκλινικά μοντέλα, η υπεργλυκαιμία μπορεί να 
μεταβάλλει τον μεταβολισμό του ασβεστίου και της 
βιταμίνης D, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανοργανο-
ποίηση των οστών [5,6]. Επιπλέον, η χρόνια υπερ-
γλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε εναπόθεση τελι-
κών προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης στο 
κολλαγόνο των οστών, συμβάλλοντας στη μειωμένη 
οστική ποιότητα [7,8] και στον υψηλότερο κίνδυνο 
καταγμάτων. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η δυνα-
μική του σκελετού μειώνεται με το διαβήτη τύπου 
2 [4] με μειωμένη λειτουργία οστεοβλαστών, όπως 
τεκμηριώνεται από μειωμένους βιοχημικούς δείκτες 
του οστικού σχηματισμού [11] και χαμηλότερο ποσο-
στό σε μία ιστομορφομετρική μελέτη [12]. Αρκετές 
παθοφυσιολογικές αλλαγές στα διαβητικά άτομα 
μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση του σχηματισμού 
των οστών. Αυτές περιλαμβάνουν τη συμβολή προ-

ηγμένων τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης με ανά-
πτυξη οστεοβλαστών [13], τη λειτουργία [14] και προ-
σκόλληση σε μήτρα κολλαγόνου [15], τα αυξημένα 
επίπεδα σκληροστίνης [16-18] που εκκρίνεται από τα 
οστεοκύτταρα, καθώς και την καταστολή της οστεο-
γενούς διαφοροποίησης των προγονικών κυττάρων 
που προέρχονται από τον μυελό των οστών, λόγω 
υπεργλυκαιμίας, εκτρέποντας έτσι τα οστεοβλαστικά 
πρόδρομα κύτταρα σε μία μεταβολικά στρεσογόνο 
λιπογενή οδό, που προάγει τη σύνθεση μίας υαλου-
ρονικής μήτρας και κατ’ επέκταση καθιερώνει μια 
φλεγμονώδη διαδικασία που συμβάλλει στην ανορ-
γανοποίηση των οστών [19]. 

Τα αντιδιαβητικά φάρμακα είναι απαραίτητα για 
τον γλυκαιμικό έλεγχο στους περισσότερους τύπου 2 
διαβητικούς ασθενείς. Ωστόσο, πριν συζητήσουμε τα 
πιθανά οφέλη ή τους κινδύνους των διαβητικών φαρ-
μάκων στον μεταβολισμό των οστών, είναι προφανές 
ότι ο βέλτιστος γλυκαιμικός έλεγχος είναι αυτός καθε-
αυτός ένας σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση 
της σκελετικής υγείας σε διαβητικούς ασθενείς. Αυτή 
η έννοια υποστηρίζεται από αρκετές μελέτες, που 
δείχνουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων σε ασθενείς 
με ελλιπή γλυκαιμικό έλεγχο και μειωμένο κίνδυνο σε 
ασθενείς με εντατικό γλυκαιμικό έλεγχο. 

Μια πρόσφατη Cohort μελέτη διερεύνησε τη σχέ-
ση μεταξύ του γλυκαιμικού ελέγχου, όπως μετρή-
θηκε από τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης ορού A1c 
(HbA1c) και τον κίνδυνο καταγμάτων του ισχίου σε 

however, they may, at least in part, modulate fracture risk in exposed patients. Preclinical and clinical data clearly demonstrate 
an unfavorable effect of thiazolidinediones on the skeleton, with impaired osteoblast function and activated osteoclastogenesis. 
The negative effect of thiazolidinediones on osteoblastogenesis includes decreased activity of osteoblast-specific transcription 
factors (e.g. Runx2, Dlx5, osterix) and decreased activity of osteoblast-specific signaling pathways (e.g. Wnt, TGF-β/BMP, IGF-
1). In contrast, metformin has a positive effect on osteoblast differentiation due to increased activity of Runx2 via the AMPK/
USF-1/SHP regulatory cascade resulting in a neutral or potentially protective effect on bone. Recently marketed antidiabetic 
drugs include incretin-based therapies (GLP-1 receptor agonists, DPP-4 inhibitors) and sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2)-
inhibitors. Preclinical studies indicate that incretins (GIP, GLP-1, and GLP-2) play an important role in the regulation of bone 
turnover. Clinical safety data are limited, however, meta-analyses of trials investigating the glycemic-lowering effect of both, 
GLP-1 receptor agonists and DPP4-inhibitors, suggest a neutral effect of incretin-based therapies on fracture risk. For SGLT2-
inhibitors recent data indicate that due to their mode of action they may alter calcium and phosphate homeostasis (secondary 
hyperparathyroidism induced by increased phosphate reabsorption) and thereby potentially affect bone mass and fracture risk. 
Clinical studies are needed to elucidate the effect of SGLT2-inhibitors on bone metabolism. Meanwhile SGLT2-inhibitors should 
be used with caution in patients with high fracture risk, which is specifically true for the use of thiazolidinediones.

Keywords: Diabetes mellitus, Metformin, TZDs, Incretins, DPP-4 inhibitors, SGLT2 inhibitors
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τύπου 2 διαβητικούς ασθενείς, ηλικίας άνω των 65 
ετών, και παρατήρησε μια γραμμική σχέση μετα-
ξύ της HbA1c και του κινδύνου κατάγματος ισχίου. 
Μετά την προσαρμογή διαφόρων παραγόντων που 
συμβάλλουν σε αυτόν, ο κίνδυνος καταγμάτων του 
ισχίου ήταν 24-31% υψηλότερος στους διαβητικούς 
με επίπεδα HbA1c άνω του 9%, σε σύγκριση με 
τους ασθενείς με επίπεδα HbA1c 6-7% [20]. Αυτά 
τα δεδομένα συμβαδίζουν με ορισμένες, αλλά όχι με 
όλες, τις προηγούμενες μελέτες επιβεβαιώνοντας 
την επιζήμια επίδραση του ελλιπούς γλυκαιμικού 
ελέγχου στον κίνδυνο καταγμάτων [21-23]. Ωστόσο, 
αυτή η σχέση δεν μπορούσε να παρατηρηθεί στη δο-
κιμή ACCORD, μια κλινική δοκιμή που διερευνά τυ-
χαιοποιημένους διαβητικούς τύπου 2 ασθενείς είτε 
σε εντατικές είτε σε τυπικές στρατηγικές θεραπείας. 
Η έλλειψη της σημαντικής επίδρασης του γλυκαιμι-
κού ελέγχου στην παρουσία μη-σπονδυλικών καταγ-
μάτων (και πτώσεων) μπορεί να οφείλεται στη μικρή 
διαφορά του αποτελεσματικού ελέγχου του διαβήτη 
μεταξύ ασθενών με εντατική θεραπευτική στρατηγι-
κή (HbA1c 6,4%) και τυπική θεραπεία (HbA1c 7,5%) 
[24]. Παρόλο που η μείωση της υπεργλυκαιμίας είναι 
υποχρεωτική, όχι μόνο για τη σκελετική υγεία αλλά 
και για τη μειωμένη εμφάνιση και εξέλιξη μικρό-αγ-
γειακών επιπλοκών, η εξατομικευμένη θεραπεία εί-
ναι απαραίτητη, εξισορροπώντας τα οφέλη και τους 
κινδύνους του γλυκαιμικού ελέγχου βάσει της ηλι-
κίας και της κατάστασης της υγείας του ασθενούς. 
Τα υπογλυκαιμικά επεισόδια που προκαλούνται από 
φαρμακευτική αγωγή πρέπει να αποφεύγονται, κα-
θώς εκτός από τις διαβητικές επιπλοκές (νευροπά-
θεια, αμφιβληστροειδοπάθεια), μπορεί να αυξήσουν 
τον κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων. 

Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει τις επιδράσεις των 

διαβητικών φαρμάκων στον μεταβολισμό των οστών 
και στον κίνδυνο καταγμάτων (Πίνακας 1). Προκλινι-
κά και κλινικά δεδομένα, τόσο των ευαισθητοποιητών 
της ινσουλίνης (μετφορμίνη, θειαζολιδινοδιόνης), 
όσο και ουσιών που προάγουν την έκκριση ινσουλί-
νης συζητούνται με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση 
των φαρμάκων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο 
σκελετό, όπως θεραπείες βασισμένες στην ινκρετίνη 
(αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, DPP-4 αναστολείς) 
και SGLT2 αναστολείς. 

Μετφορμίνη
Η μετφορμίνη χρησιμοποιείται συνήθως για την 

αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη σε διαβη-
τικούς ασθενείς. Οι διγουανίδες μειώνουν την πα-
ραγωγή ηπατικής γλυκόζης και αυξάνουν την πρό-
σληψη γλυκόζης στους μύες. Από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, η μετφορμίνη θεωρείται ένα 
ουσιαστικό φάρμακο που πληρεί τα κριτήρια της 
δημόσιας υγείας, τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια και τη 
συγκριτική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Ο 
μηχανισμός της μετφορμίνης ως προς την ευαισθη-
τοποίηση της ινσουλίνης, περιλαμβάνει την ενεργο-
ποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης που ενεργοποιείται 
από την ηπατική και τη μυϊκή ΑΜΡ (ΑΜΡΚ), η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή της σύνθεσης 
λιπαρών οξέων και τη διέγερση της οξείδωσης λιπα-
ρών οξέων στο ήπαρ και την αύξηση της πρόσληψης 
γλυκόζης στους μύες [26]. Το AMPK μειώνει επίσης 
την έκφραση της πρωτεΐνης 1 που δεσμεύει τα συ-
στατικά της στερόλης (SREBP-1), ενός παράγοντα 
μεταγραφής που εμπλέκεται στη διαφοροποίηση των 
λιποκυττάρων και στην παθογένεση της αντίστασης 

Πίν. 1. Αντιδιαβητικά φάρμακα και η επίδρασή τους στον κίνδυνο κατάγματος.
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στην ινσουλίνη, της δυσλιπιδαιμίας και του διαβήτη. 
Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η μετφορμίνη έχει θετι-
κή επίδραση στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, 
λόγω της αυξημένης δραστηριότητας του ειδικού για 
τον οστεοβλάστη παράγοντα μεταγραφής Runx2, 
μέσω του ρυθμιστικού καταρράκτη AMPK / USF-1 
/ SHP [27], και έχει αρνητική επίδραση στη διαφο-
ροποίηση των οστεοκλαστών και την οστική απώ-
λεια μετά την ωοθηκεκτομή, μειώνοντας το RANKL 
και αυξάνοντας τα επίπεδα της οστεοπροτεγερίνης 
[28]. Είναι ενδιαφέρον ότι, σε μοντέλα τρωκτικών, η 
μετφορμίνη μπορεί να αποτρέψει τις δυσμενείς επι-
δράσεις των TZDs στα οστά, είτε προκαλώντας εκ 
νέου οστεοποίηση των οστών μετά από θεραπεία με 
ροσιγλιταζόνη, είτε αποτρέποντας τις επιδράσεις της 
ροσιγλιταζόνης όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με 
ροσιγλιταζόνη [29].

Υπάρχουν λίγες κλινικές μελέτες που διερευ-
νούν την επίδραση της μετφορμίνης στον κίνδυ-
νο καταγμάτων. Η μετφορμίνη συγκρίθηκε με μια 
σουλφονυλουρία (γλυβουρίδη) και με μια θειαζολι-
δινεδιόνη (ροσιγλιταζόνη) στη δοκιμή ADOPT, όπου 
συζητήθηκε λεπτομερέστερα στην ενότητα σχετικά 
με τις θειαζολιδινεδιόνες [30]. Το κύριο τελικό ση-
μείο αυτής της δοκιμής ήταν ο χρόνος για αποτυχία 
μονοθεραπείας. Τα κατάγματα αναγνωρίστηκαν ως 
ανεπιθύμητα συμβάντα. Η συχνότητα εμφάνισης κα-
ταγμάτων ήταν παρόμοια σε ασθενείς που ελάμβα-
ναν μετφορμίνη ή γλυβουρίδη. Οι μεταβολές ενός 
έτους στον δείκτη απορρόφησης των οστών CTX 
ήταν παρόμοιες στις γυναίκες (διαφορά στην αλλα-
γή 12 μηνών: + 2,0%) και μέτρια μεγαλύτερες στους 
άνδρες (-8,4%), σε αυτούς που έλαβαν μετφορμίνη 
σε σύγκριση με μια σουλφονυλουρία [31]. Η ομάδα 
της μετφορμίνης είχε μεγαλύτερες μειώσεις στα επί-
πεδα του PINP δείκτη σχηματισμού οστού (διαφορά 
στην αλλαγή 12 μηνών: -9,4% γυναίκες και -19,5% 
άνδρες), σε σύγκριση με την ομάδα σουλφονυλουρί-
ας. Οι περισσότερες μελέτες για τη μετφορμίνη δεν 
βρήκαν καμία επίδραση στον κίνδυνο κατάγματος, 
παρόλο που τρεις μελέτες ανέφεραν μειωμένο κίν-
δυνο [32-34]. Η χρήση μετφορμίνης συσχετίστηκε με 
χαμηλότερο κίνδυνο καταγμάτων, σε σύγκριση με 
τους μη διαβητικούς κατοίκους, σε έναν πληθυσμό 
της Δανίας [33]. Στον πληθυσμό του Rochester MN, 
η χρήση μετφορμίνης συσχετίστηκε με χαμηλότερο 
ποσοστό καταγμάτων σε σύγκριση με ασθενείς με 
διαβήτη τύπου 2 που δεν χρησιμοποιούσαν μετφορ-
μίνη (προσαρμοσμένη αναλογία κινδύνου 0,7, 95% 

CI 0,6-0,96) [32]. Από την άλλη πλευρά, αρκετές είναι 
οι μελέτες που δεν έχουν αναφέρει καμία διαφορά 
στον κίνδυνο καταγμάτων με τη χρήση μετφορμίνης 
[35-40]. Μία πρόσφατη μελέτη για το διαβήτη και τα 
κατάγματα του ισχίου διαπίστωσε ότι η μετφορμίνη 
τείνει να συνταγογραφείται σε ασθενείς με χαμηλό-
τερο συνολικό κίνδυνο καταγμάτων [38]. 

Θειαζολιδινεδιόνες
Οι Θειαζολιδινεδιόνες (TZDs) αυξάνουν την ευαι-

σθησία της ινσουλίνης, μέσω της ενεργοποίησης του 
υποδοχέα PPARγ. Δύο TZDs, η ροσιγλιταζόνη και η 
πιογλιταζόνη, έχουν χρησιμοποιηθεί κλινικά από το 
1999. Ορισμένες μελέτες έδειξαν ανώτερη αποτε-
λεσματικότητα των TZDs έναντι άλλων διαθέσιμων 
αντιδιαβητικών θεραπειών στον έλεγχο της διαβητι-
κής υπεργλυκαιμίας [41]. Ωστόσο, η παρατεταμένη 
χρήση τους σχετίζεται με πολλές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες. Τα ισχυρά κλινικά στοιχεία επικεντρώνονται 
στη σχέση μεταξύ της χρήσης ροσιγλιταζόνης και 
μια σημαντική αύξηση του κινδύνου εμφράγματος 
του μυοκαρδίου και θανάτου από καρδιαγγειακά αί-
τια [42]. Αυτή η συσχέτιση είχε ως αποτέλεσμα μια 
πρόσφατη ανασκόπηση για την ασφάλεια της ρο-
σιγλιταζόνης από τον FDA, και σύσταση για την πε-
ριορισμένη χρήση της στις ΗΠΑ. Είναι ενδιαφέρον 
ότι η χρήση πιογλιταζόνης σχετίζεται με σημαντικά 
χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και χαμηλότερο αριθ-
μό εμφραγμάτων του μυοκαρδίου και εμφάνισης 
εγκεφαλικού επεισοδίου [43], υποδεικνύοντας ότι οι 
καρδιαγγειακές επιδράσεις των TZDS δεν είναι απο-
τέλεσμα κατηγορίας φαρμάκων, αλλά μάλλον σχετί-
ζονται συγκεκριμένα με τον συγκεκριμένο τύπο TZD. 
Ωστόσο, ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου της ουρο-
δόχου κύστης σε μακροχρόνια χρήση πιογλιταζόνης 
είχε ως αποτέλεσμα τον πρόσφατο περιορισμό της 
χρήσης της από τον FDA. Και τα δύο TZDs εμφα-
νίζουν ως ιδιότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας 
φαρμάκου την κατακράτηση υγρών και την αύξηση 
βάρους [44]. Αν και η χρήση τόσο της ροσιγλιταζό-
νης όσο και της πιογλιταζόνης είναι προς το παρόν 
περιορισμένη, αναπτύσσονται νέα TZDs με καλύτε-
ρο προφίλ ασφάλειας. Επομένως, απαιτείται πλήρης 
κατανόηση του μηχανισμού δράσης των TZDs στα 
οστά έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση της ασφάλειας 
της νέας γενιάς φαρμάκων. 

Κλινικές μελέτες για τη χρήση ροσιγλιταζόνης και 
πιογλιταζόνης έχουν εντοπίσει δυσμενείς επιπτώσεις 
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στον σκελετό [45,46]. Η πρώτη απόδειξη αυξημένου 
κινδύνου κατάγματος αναφέρθηκε από τη μελέτη 
ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial), 
που σχεδιάστηκε για να συγκρίνει το χρόνο αποτυ-
χίας της μονοθεραπείας με ροσιγλιταζόνη, μετφορ-
μίνη και γλυβουρίδη σε πρόσφατα διεγνωσμένους 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 [41]. Η δοκιμή περιε-
λάμβανε 2511 άνδρες και 1840 γυναίκες με μέση 
ηλικία τα 56 έτη. Σε μια post hoc ανάλυση των ποσο-
στών κατάγματος, χρησιμοποιώντας αναφορές ανε-
πιθύμητων ενεργειών για τον εντοπισμό καταγμάτων, 
η συχνότητα κατάγματος στους άνδρες δεν διέφε-
ρε μεταξύ των ομάδων θεραπείας [30,41]. Ωστόσο, 
στις γυναίκες, η συχνότητα κατάγματος σε ασθενείς 
που έλαβαν ροσιγλιταζόνη διπλασιάστηκε περίπου 
σε σύγκριση με τις άλλες δύο θεραπείες. Τα ποσο-
στά κινδύνου για κατάγματα στις γυναίκες ήταν 1,81 
(95% CI 1,17-2,80) και 2,13 (95% CI 1,30-3,51) για 
τη ροσιγλιταζόνη σε σύγκριση με τη μετφορμίνη και 
τη γλυβουρίδη, αντίστοιχα. Τα ποσοστά κατάγματος 
στα άνω και κάτω άκρα αυξήθηκαν. Τα κατάγματα 
του ισχίου και των σπονδύλων δεν διέφεραν μεταξύ 
των θεραπειών, αλλά μόνο 4 κατάγματα ισχίου και 3 
σπονδυλικά κατάγματα αναφέρθηκαν σε γυναίκες. 

Η άλλη συνταγογραφούμενη TZD, η πιογλιταζόνη, 
σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων 
στις γυναίκες, αλλά όχι στους άνδρες. Αυτό το εύ-
ρημα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον κατα-
σκευαστή βάσει μιας μετα-ανάλυσης των δοκιμών 
της πιογλιταζόνης [47]. Δύο επακόλουθες μετα-ανα-
λύσεις τυχαιοποιημένων δοκιμών υποστήριξαν αυτά 
τα αρχικά ευρήματα αυξημένου κινδύνου καταγμά-
των με τη χρήση ροσιγλιταζόνης και πιογλιταζόνης 
σε γυναίκες, χωρίς ωστόσο ενδείξεις αυξημένου κιν-
δύνου στους άνδρες [48,49]. Η πιο πρόσφατη μετα-
ανάλυση, βάσει 22 τυχαιοποιημένων μελετών, ανέ-
φερε ότι οι επιδράσεις στις γυναίκες ήταν παρόμοιες 
για τη θεραπεία με ροσιγλιταζόνη (OR=2,10, 95% CI 
1,61-2,51) και πιογλιταζόνη (OR=1,73, 95% CI 1,18-
2,55) [49]. 

Οι δοκιμές με TZDs περιελάμβαναν λίγους συμμε-
τέχοντες άνω των 70 ετών, ηλικία που τα κατάγματα 
του ισχίου γίνονται πιο συνηθισμένα. Ο αριθμός των 
καταγμάτων του ισχίου στις δοκιμές δεν επαρκεί για 
την αξιολόγησή τους ξεχωριστά. Παρατηρητικές με-
λέτες έχουν αναφέρει αυξημένο κίνδυνο καταγμά-
των ισχίου με χρήση TZDs. Μία πρόσφατη μελέτη 
που χρησιμοποιεί δεδομένα μητρώου στη Σκωτία, 
διαπίστωσε αυξημένο αριθμό καταγμάτων ισχίου για 

εκείνους με μεγαλύτερη αθροιστική χρήση TZDs, 
σε σχέση με εκείνους με οποιαδήποτε χρήση (ή ανά 
έτος έκθεσης 1,18: 95% CI 1,09-1,28) [38]. Τα απο-
τελέσματα ήταν παρόμοια για την πιογλιταζόνη και τη 
ροσιγλιταζόνη. Σε αντίθεση με τις αναφορές άλλων 
τυχαιοποιημένων δοκιμών, παρατηρήθηκε αυξημέ-
νος κίνδυνος κατάγματος ισχίου σε άνδρες (ή ανά 
έτος έκθεσης 1,20, 95% CI 1,03-1,41), καθώς και 
σε γυναίκες (ή ανά έτος έκθεσης 1,18: 95% CI 1,07-
1,29). Δύο μεγάλες μελέτες παρακολούθησης που 
χρησιμοποιούν δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο 
ανέφεραν επίσης ότι η χρήση TZDs αύξησε τα κα-
τάγματα του ισχίου [34,50].

Οι περισσότερες [45,51-56], αλλά όχι όλες [57,58], 
τυχαιοποιημένες δοκιμές που δοκιμάζουν την επίδρα-
ση της χρήσης TZDs στην πυκνότητα των οστών έχουν 
βρει ταχύτερη απώλεια οστού υπό θεραπεία. Μία πρό-
σφατη μετα-ανάλυση δέκα τυχαιοποιημένων κλινικών 
δοκιμών που αξιολόγησαν την αλλαγή του BMD, ανέ-
φεραν μεγαλύτερη απώλεια οστού στην οσφυϊκή μοί-
ρα της σπονδυλικής στήλης, στο ισχίο και στον αυχένα 
του μηριαίου οστού σε γυναίκες τυχαιοποιημένες σε 
θεραπεία με ΤΖDs σε σύγκριση με placebo φάρμακο 
ή άλλο αντιδιαβητικό φάρμακο [49]. 

Οι αξιολογήσεις των αλλαγών στους δείκτες ανα-
νέωσης των οστών με θεραπεία TZD σε κλινικές 
δοκιμές δεν ήταν απολύτως συνεπείς, αλλά υπο-
δηλώνουν μέτρια αύξηση της απορρόφησης και 
πιθανά μείωση του σχηματισμού οστού. Στη μεγα-
λύτερη μελέτη έως σήμερα, οι αλλαγές στους 12 
μήνες στους δείκτες ορού αξιολογήθηκαν σε 1605 
συμμετέχοντες (δοκιμή ADOPT) [31]. Μεταξύ των 
γυναικών, η χρήση ροσιγλιταζόνης συσχετίστηκε 
με αύξηση της απορρόφησης του δείκτη C- τελικού 
τελοπεπτιδίου (CTX) σε σύγκριση με τη γλυβουρίδη 
(διαφορά 10,7%, p=0,002) ή τη μετφορμίνη (διαφο-
ρά 7,3%, p=0,029). Στους άνδρες, το CTX ήταν αυ-
ξημένο στην ομάδα της ροσιγλιταζόνης σε σύγκριση 
με αυτήν της μετφορμίνης (12,2%, p<0,001), αλλά 
όχι σε σύγκριση με αυτήν της γλυβουρίδης. Οι γυναί-
κες και οι άνδρες είχαν μέτριες μειώσεις στον δείκτη 
του οστικού σχηματισμού P1NP (γυναίκες - 4,4%, 
άνδρες - 14,4%), αλλά η ομάδα της μετφορμίνης 
παρουσίασε μεγαλύτερες μειώσεις. Για τις γυναί-
κες, οι αλλαγές στο P1NP δεν διέφεραν μεταξύ των 
ομάδων ροσιγλιταζόνης και γλυβουρίδης, ενώ στους 
άνδρες οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες στην ομάδα 
της ροσιγλιταζόνης. Μικρότερες δοκιμές θεραπείας 
με ροσιγλιταζόνη έχουν επίσης αναφέρει σχετικές 
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αυξήσεις στους δείκτες απορρόφησης των οστών 
σε σύγκριση με το placebo φάρμακο [57,59] και τη 
μετφορμίνη [55]. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
η αύξηση στην απορρόφηση των οστών μπορεί να 
εξηγήσει, τουλάχιστον εν μέρει, τον αυξημένο ρυθ-
μό καταγμάτων σε γυναίκες που έλαβαν θεραπεία με 
TZDs [31].

Ορισμένες μικρότερες μελέτες έχουν αναφέρει 
σχετική μείωση των δεικτών οστικού σχηματισμού με 
θεραπεία με ροσιγλιταζόνη, σε σύγκριση με placebo 
φάρμακο [60] ή μόνο με αλλαγή διατροφικών συ-
νηθειών [53], και άλλες δεν έχουν αναφέρει καμία 
μεταβολή [54]. Για την πιογλιταζόνη, η μεγαλύτερη 
δοκιμή περιελάμβανε 156 μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες σε προ-διαβητικό στάδιο και δεν βρήκε δια-
φορές στους δείκτες εναλλαγής οστών μετά από 12 
μήνες, σε σύγκριση με το placebo φάρμακο [58]. 
Αντίθετα, μια δοκιμή σε 71 διαβητικούς άνδρες ανέ-
φερε σχετικές αυξήσεις στους δείκτες επαναρρόφη-
σης οστών (CTX) και σχηματισμού (PINP) στην ομάδα 
πιογλιταζόνης, σε σύγκριση με αυτήν της μετφορμί-
νης [61], ενώ μία δοκιμή σε 86 διαβητικούς άνδρες 
και γυναίκες ανέφερε σχετική αύξηση στον σχημα-
τισμό οστού αλλά όχι σε δείκτη απορρόφησης, σε 
ασθενείς υπό θεραπεία με πιογλιταζόνη, σε σύγκρι-
ση με placebo φάρμακο [56]. Συνοψίζοντας, κλινικές 
μελέτες διαπίστωσαν ότι η χρήση TZDs σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων σε γυναίκες και πιθα-
νά και σε άνδρες. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος φαί-
νεται να είναι μία επίδραση τόσο της ροσιγλιταζόνης, 
όσο και της πιογλιταζόνης και η ταχύτερη απώλεια 
οστού φαίνεται να είναι ο υποκείμενος μηχανισμός. 

Μηχανισμοί οστικής απώλειας από TZDs

Ο PPARγ, ένας βασικός ρυθμιστής των λιπιδίων, 
της γλυκόζης και του μεταβολισμού της ινσουλίνης 
[62], είναι ένας στόχος για τις TZDs. Η πρωτεΐνη 
ΡΡΑRγ εκφράζεται στα ποντίκια και στους ανθρώ-
πους σε δύο ισόμορφες, ΡΡΑRγ1 και ΡΡΑRγ2. Η 
PPARγ1 εκφράζεται σε μια ποικιλία κυτταρικών τύ-
πων, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων μεσεγ-
χυματικής και αιμοποιητικής γενεαλογίας, ενώ η 
έκφραση της ΡΡΑRγ2 περιορίζεται σε κύτταρα λιπο-
κυττάρων μεσεγχυματικής γενεαλογίας. Στα οστά, 
η PPARγ2 παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση 
της διαφοροποίησης των μεσεγχυματικών βλαστικών 
κυττάρων (MSC) έναντι των οστεοβλαστών και των 
λιποκυττάρων, καθώς και στη διατήρηση της οστικής 

μάζας. Σε MSC μυελού, η PPARγ2 ενεργοποιημένη 
με τη ροσιγλιταζόνη προκαλεί τη διαφοροποίηση λιπο-
κυττάρων, καταστέλλει τη διαφοροποίηση οστεοβλα-
στών, αυξάνει την έκφραση του RANKL και προωθεί 
την οστεοκλαστογένεση [63-65]. Αντίθετα, η PPARγ1 
που εκφράζεται σε αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα 
προάγει τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών και 
την απορρόφηση των οστών [66]. Αυτή ελέγχει την 
έκφραση της πρωτεΐνης c-fos, ενός σημαντικού και 
καθοριστικού παράγοντα για τη δέσμευση και την 
ανάπτυξη της γενεαλογίας των οστεοκλαστών, και 
ενεργοποιεί το Pgc1β, έναν σημαντικό συντελεστή 
για τη χρήση ενέργειας από τον οστεοκλάστη [67]. 
Η PPARγ1 εκφράζεται επίσης σε οστεοβλάστες και 
ρυθμίζει αρνητικά τη διαφοροποίησή τους, μέσω της 
καταστολής της σηματοδότησης mTOR [68]. 

Ένας σημαντικός ρόλος του PPARγ στη διατήρηση 
της ομοιόστασης των οστών αποδείχθηκε σε αρκετά 
μοντέλα ζώων είτε οστικής συσσώρευσης είτε οστι-
κής απώλειας, ανάλογα με την κατάσταση της δρα-
στηριότητας της PPARγ [69-74]. Σε μοντέλα οστικής 
συσσώρευσης, η μείωση της δραστηριότητας της 
PPARγ είτε σε ετερόζυγα ποντίκια με έλλειψη PPARγ, 
είτε σε ποντίκια που φέρουν υπομορφική μετάλλαξη 
σε μέρος του γονιδίου της PPARγ, είτε σε ποντίκια 
με στοχευμένη διαγραφή της PPARγ σε μεσεγχυμα-
τικά κύτταρα ή οστεοβλάστες, οδήγησε σε αυξημένη 
οστική μάζα λόγω αυξημένης ποσότητας οστεοβλα-
στών [68,72,74,75]. Είναι ενδιαφέρον ότι, τα ποντίκια 
με ελλιπή έκφραση της ΡΡΑRγ σε κύτταρα αιμοποι-
ητικής γενεαλογίας αναπτύσσουν οστεοπέτρωση και 
είναι λιγότερο ευαίσθητα στην επαγόμενη από ΤΖDs 
οστική απώλεια από τα ποντίκια ελέγχου [66]. Αντίθε-
τα, η ενεργοποίηση της PPARγ με πλήρη αγωνιστή τη 
ροσιγλιταζόνη είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές μει-
ώσεις στον BMD, τον όγκο των οστών και αλλαγές 
στη μικροαρχιτεκτονική των οστών [65,69-71,73]. Η 
παρατηρούμενη οστική απώλεια συσχετίστηκε με 
αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του μυελού των 
οστών, οι οποίες περιελάμβαναν μειωμένο αριθμό 
οστεοβλαστών και αυξημένο αριθμό οστεοκλαστών 
και λιποκυττάρων. Ο βαθμός της οστικής απώλειας 
σε σχέση με τη ροσιγλιταζόνη συσχετίστηκε με την 
ηλικία των ζώων και το επίπεδο της έκφρασης της 
PPARγ. Σε νεαρότερα ζώα με λιγότερη PPARγ, η 
οστική απώλεια ήταν λιγότερο εκτεταμένη από ότι 
στα μεγαλύτερα σε ηλικία ζώα [65]. Επιπλέον, η ηλι-
κία καθόρισε τον μηχανισμό με τον οποίο συνέβη η 
οστική απώλεια. Σε νεότερα ζώα εμφανίστηκε λόγω 
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μειωμένου σχηματισμού οστών, ενώ σε μεγαλύτερα 
ζώα λόγω αυξημένης απορρόφησης των οστών [65]. 
Είναι ενδιαφέρον ότι η ανεπάρκεια οιστρογόνων 
προδιαθέτει σε οστική απώλεια προαγόμενη από ρο-
σιγλιταζόνη, λόγω της αυξημένης απορρόφησης του 
οστού [70]. Συμπερασματικά, μελέτες σε ζώα δεί-
χνουν ότι η γήρανση και η ανεπάρκεια οιστρογόνων 
συγχέουν την οστική απώλεια που προκαλείται από 
ΤΖDs και καθορίζουν τον μηχανισμό της.

Η αρνητική επίδραση των TZDs στην οστεοβλα-
στογένεση περιλαμβάνει μειωμένη δραστηριότητα 
των Runx2, Dlx5 και Osterix, οι οποίοι είναι παράγο-
ντες μεταγραφής για τους οστεοβλάστες, καθώς και 
μειωμένη δραστηριότητα οδών σηματοδότησης ει-
δικών οστεοβλαστών που ελέγχουν την ομοιόσταση 
των οστών, μεταξύ των οποίων είναι οι Wnt, TGF-β / 
BMP και IGF-1 [64,76]. Η επίδραση των TZDs στην 
έκφραση γονιδίων απαραίτητων για την ανάπτυξη 
των οστεοβλαστών είναι εντυπωσιακά παρόμοια με 
τις αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη γήρανση. 
Λόγω του τύπου οστικής απώλειας και ομοιότητας με 
τη γήρανση, ορισμένοι εικάζουν ότι οι TZDs μπορεί 
να επιταχύνουν τη γήρανση των οστών [65,77].

Νέοι επιλεκτικοί ρυθμιστές PPARγ με ευεργετική 
επίδραση των ευαισθητοποιητών ινσουλίνης και καμία 
επίδραση στη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων

Ο τομέας δεσμευτικής πρόσδεσης της PPARγ πε-
ριέχει έναν μεγάλο θύλακα σύνδεσης ικανό να περι-
κλείει μια ποικιλία προσδεμάτων. Αυτό παρέχει ένα 
ευρύ φάσμα πιθανών σημείων επαφής που μπορούν 
να οδηγήσουν σε διάφορες μετα-μεταφραστικές 
τροποποιήσεις της PPARγ (PTMs), όπως φωσφορυ-
λίωση, ακετυλίωση και σουμοϋλίωση και διαφορική 
πρόσληψη συνενεργοποιητών, που καθορίζουν συ-
γκεκριμένες δραστηριότητες αυτού του πυρηνικού 
υποδοχέα [78]. Οι μοριακές μελέτες παρέχουν στοι-
χεία για διακριτούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν τις 
προλιποκυτταρικές, αντι-οστεοβλαστικές και ευαι-
σθητοποιημένες στην ινσουλίνη δράσεις του ΡΡΑRγ 
και περιλαμβάνουν τα επίπεδα φωσφορυλίωσης 
σερίνης 273 και σερίνης 112, καθώς και τη λειτουρ-
γική αλληλεπίδραση με άλλες πρωτεΐνες όπως η 
β-κατενίνη και οι FKBP51 και PP5 [79-82]. 

Η ανησυχία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των 
TZDs οδήγησε σε προσπάθειες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να αναπτύξουν εκλεκτικούς ρυθμιστές της 
PPARγ, οι οποίοι θα διατηρήσουν υψηλή ισχύ για τη 

θεραπεία της διαβητικής νόσου με ελάχιστες ανεπι-
θύμητες ενέργειες [83]. Οι εκλεκτικοί ενεργοποιητές 
της PPARγ, με μειωμένη προ-λιποκυτταρική δράση, 
αλλά άθικτη δράση ευαισθητοποίησης της ινσου-
λίνης, όπως η νετογλιταζόνη, ο INT131, ο MSDC-
0602 και η τελμισαρτάνη δεν επηρεάζουν την οστική 
μάζα σε ποντίκια που έλαβαν θεραπευτικές δόσεις 
[84-87]. Πρόσφατα αναπτύχθηκε μια νέα κατηγορία 
ευαισθητοποιητών ινσουλίνης με δομικές ομοιότητες 
με την τελμισαρτάνη, που μπλοκάρουν τη φωσφο-
ρυλίωση της σερίνης 273, αλλά δεν διεγείρουν τη 
μεταγραφική προ-λιποκυτταρική δραστηριότητα της 
PPARγ [79,88]. Ωστόσο η ασφαλής χρήση τους για 
το οστό δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σουλφονυλουρίες
Αν και οι σουλφονυλουρίες χρησιμοποιούνται 

ευρέως για πολλά χρόνια σε διαβητικά-τύπου 2 
άτομα, τα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια τους 
όσον αφορά το σκελετό είναι λιγοστά. Ωστόσο, βά-
σει επιδημιολογικών μελετών, οι σουλφονυλουρίες 
φαίνεται να έχουν ευεργετική επίδραση στον κίν-
δυνο καταγμάτων, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της 
θεραπείας [34,89]. Τα στοιχεία, τόσο από τη μελέτη 
ADOPT όσο και από τη μελέτη Rochester δείχνουν 
ότι η θεραπεία με γλιβενκλαμίδη (γλυβουρίδη) δεν 
έχει επίδραση στην οστική μάζα και τον κίνδυνο κα-
ταγμάτων [32,41]. Κατά τη δοκιμή ADOPT, η αθροι-
στική συχνότητα εμφάνισης καταγμάτων ήταν συ-
γκρίσιμη μεταξύ ασθενών με χρήση γλιβενκλαμίδης 
και μετφορμίνης και σημαντικά χαμηλότερη σε σύ-
γκριση με τους χρήστες ροσιγλιταζόνης [30]. Ωστό-
σο, η θεραπεία με γλιβενκλαμίδη μείωσε τα επίπεδα 
των δεικτών σχηματισμού οστού στον ορό (P1NP) 
στη μελέτη ADOPT [90,91]. 

Η υπογλυκαιμία είναι μια συχνή επιπλοκή της 
χρήσης σουλφονυλουρίας, ειδικά σε ηλικιωμένους 
ασθενείς που λαμβάνουν γλιβενκλαμίδη. Στη μελέτη 
UK Prospective Diabetes έως και 18% των διαβη-
τικών-τύπου 2 ατόμων με χρήση σουλφονυλουριών 
παρουσίασαν υπογλυκαιμία [92]. Δεδομένου ότι η 
υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε πτώσεις, θε-
ωρείται ότι εμφανίζονται οστεοπορωτικά κατάγματα 
που σχετίζονται με πτώση σε ηλικιωμένους. Μια συ-
στηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε πρόσφα-
τα, είχε ως σκοπό την ανασκόπηση της βιβλιογραφί-
ας σχετικά με τη χρήση της σουλφονυλουρίας και τις 
πτώσεις, ή τα κατάγματα λόγω πτώσης μεταξύ των 
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ηλικιωμένων διαβητικών-τύπου 2 ασθενών [93]. Ο 
Lapane et al. συμπέραναν ότι τα διαθέσιμα δεδομέ-
να από τις υπάρχουσες μελέτες υφίστανται μεθοδο-
λογικούς περιορισμούς, επειδή αυτές οι μελέτες δεν 
είχαν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο 
καταγμάτων και πτώσεων σε ηλικιωμένους ενήλικες 
από τη χρήση σουλφονυλουριών. Ως εκ τούτου, ο 
κίνδυνος πτώσεων και καταγμάτων μπορεί να υποτι-
μηθεί σε χρήστες σουλφονυλουριών [93].

Θεραπείες βασισμένες στις ινκρετίνες
Εδώ και περίπου 10 χρόνια, οι αγωνιστές του υπο-

δοχέα τύπου-γλυκαγόνης πεπτιδίου-1 και οι αναστο-
λείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4 (DDP-4) έχουν 
εγκριθεί για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και 
χρησιμοποιούνται ευρέως ως παράγοντες δεύτερης 
γραμμής σε περίπτωση ανεπαρκούς γλυκαιμικού 
ελέγχου [25]. 

Οι ινκρετίνες είναι ορμόνες που προέρχονται από 
το έντερο και ασκούν τη δράση τους μέσω της ενερ-
γοποίησης σημάτων του υποδοχέα της ινκρετίνης. 
Πεπτίδια τύπου-γλυκαγόνης (GLP-1, GLP-2) και το ιν-
σουλινοτροπικό πολυπεπτίδιο που εξαρτάται από τη 
γλυκόζη (GIP) είναι σχετικές ορμόνες που απελευ-
θερώνονται από τα εντερικά κύτταρα ως απόκριση 
στην πρόσληψη θρεπτικών ουσιών. Αν και τα GLP-1 
και GLP-2 συντίθενται και εκκρίνονται μαζί από εντε-
ροενδοκρινικά κύτταρα, παρουσιάζουν διαφορε-
τικές βιολογικές λειτουργίες. Οι υποδοχείς GLP-1 
εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό σε islet β-κύτταρα, 
αλλά ευρέως επίσης και σε non-islet κύτταρα προ-
άγοντας μεταβολικές δράσεις σε διάφορα όργανα 
συμπεριλαμβανομένων των οστών [94]. Αντιθέτως, 
οι υποδοχείς GLP-2 εκφράζονται εντός του γαστρε-
ντερικού σωλήνα. Ο κυρίαρχος ρόλος του GLP-2 εί-
ναι η προώθηση της ανάπτυξης και της λειτουργίας 
του εντερικού βλεννογόνου, συμπεριλαμβανομένης 
της λειτουργίας του εντερικού φραγμού και των κυτ-
ταροπροστατευτικών λειτουργιών στο λεπτό έντερο 
[95,96]. Η βιοδραστικότητα των ορμονών ινκρετίνης 
περιορίζεται από την ταχεία αποδόμηση και απενερ-
γοποίησή τους από τη διπεπτιδυλική πεπτιδάση-4, μια 
πρωτεάση σερίνης που υπάρχει σε διαλυτή μορφή 
στο πλάσμα και εκφράζεται στους περισσότερους 
ιστούς [97]. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη ανθεκτι-
κών στην αποδόμηση αγωνιστών υποδοχέα GLP-1 
και αναστολέων DPP-4. 

Καθώς οι υποδοχείς GLP-1 βρίσκονται σε διά-

φορους ιστούς, τα λειτουργικά τους αποτελέσματα 
είναι πολυπαραγοντικά. Οι επιθυμητές μεταβολικές 
επιδράσεις του GLP-1 περιλαμβάνουν την ενίσχυση 
της έκκρισης ινσουλίνης που διεγείρεται από τη γλυ-
κόζη, την αναστολή της εξαρτώμενης από τη γλυκό-
ζη έκκρισης γλυκαγόνης και τον έλεγχο της όρεξης 
και του σωματικού βάρους [98,99]. 

Τα οστικά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των 
οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών, έχει αποδει-
χθεί ότι εκφράζουν υποδοχείς και για τις ινκρετίνες 
GIP και GLP. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το 
GLP-2 δρα κυρίως ως αντι-απορροφητικό [100], ενώ 
το GIP μπορεί να δράσει ως αντι-απορροφητική και 
αναβολική ορμόνη [101,102]. Επιπλέον, ο υποδοχέ-
ας GLP-1 έχει αποδειχθεί απαραίτητος για τον έλεγ-
χο της απορρόφησης των οστών, καθώς ποντικοί με 
έλλειψη υποδοχέα GLP-1 παρουσιάζουν φλοιώδη 
οστική αραίωση ως αποτέλεσμα αυξημένης οστεο-
κλαστικής απορροφητικής δραστηριότητας στο οστό. 
Σε αντίθεση με τις άμεσες ανασταλτικές επιδράσεις 
των GIP και GLP-2 στην απορρόφηση των οστών, η 
επίδραση της GLP-1 είναι έμμεση μέσω μιας εξαρτώ-
μενης από την καλσιτονίνη οδού [103].

Οι ινκρετίνες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο 
στη ρύθμιση της αναδόμησης των οστών ως προς τη 
σίτιση. Η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ρυθμίζει 
την αναδόμηση των οστών υπέρ του σχηματισμού 
τους και σε αντίθεση, η νηστεία αμβλύνει την ημε-
ρήσια μεταβολή, όπως τεκμηριώνεται από μία αύξη-
ση των δεικτών απορρόφησης των οστών. Από την 
άποψη της οστικής φυσιολογίας, αυτές οι αποκρίσεις 
είναι πιθανό να έχουν εξελιχθεί για να μεγιστοποιή-
σουν τη σκελετική ισχύ όταν η διατροφή είναι άφθο-
νη και για τον έλεγχο και τη διατήρηση της ομοιόστα-
σης ασβεστίου σε συνθήκες νηστείας [104]. Στοιχεία 
ότι οι ινκρετίνες παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στον κύκλο 
εργασιών των οστών δόθηκαν από τους Henriksen et 
al. Μετά από υποδόρια χορήγηση GLP-2 σε γυναίκες 
στην μετεμμηνοπαυσιακή φάση, μια σχετιζόμενη με 
τη δόση μείωση των επιπέδων CTX στον ορό και μια 
αύξηση των επιπέδων της οστεοκαλσίνης στον ορό 
υποδηλώνουν μια διεγερτική επίδραση της GLP-2 
στον σχηματισμό των οστών [105]. 

Σε μεταγενέστερες μελέτες, η νυχτερινή απορ-
ρόφηση των οστών μειώθηκε μετά από καθημερινή 
χορήγηση GLP-2 την ώρα του ύπνου, αποτέλεσμα 
που παρέμεινε για 2 εβδομάδες [100] και για 4 μή-
νες [106]. Σε αυτή τη διπλά τυφλή ελεγχόμενη με-
λέτη placebo φαρμάκου, 160 μετεμμηνοπαυσιακές 
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γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν για να λαμβάνουν καθη-
μερινές δόσεις 0.4, 1.6 και 3.2 mg GLP-2 ή placebo 
φάρμακο για 120 ημέρες. Η θεραπεία με GLP-2 
είχε ως αποτέλεσμα μία παρατεταμένη μείωση της 
απορρόφησης των οστών (παρουσία μη επηρεασμέ-
νου σχηματισμού οστού) καi το πιο σημαντικό, είχε 
ως αποτέλεσμα μια δόσο-εξαρτώμενη αύξηση του 
BMD του ισχίου για γυναίκες τυχαιοποιημένες με τις 
υψηλότερες δόσεις της ημερήσιας GLP-2 θεραπείας 
[106 ]. Αυτές οι πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι 
οι ινκρετίνες έχουν ευεργετική επίδραση στην οστική 
μάζα και προστατευτικές επιδράσεις στην ποιότητα 
των οστών. Επομένως, είναι πιθανό οι αντιδιαβητικές 
θεραπείες που αυξάνουν τα επίπεδα ορμονών GIP 
και GLP, είτε ως αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 είτε 
ως αναστολείς του DPP-4, να έχουν ευεργετικές επι-
δράσεις στα οστά [91]. 

Από κλινική άποψη, οι θεραπείες με βάση την ιν-
κρετίνη φαίνεται να αποτελούν την ιδανική εναλλα-
κτική λύση για τους διαβητικούς με υψηλό κίνδυνο 
πτώσεων και καταγμάτων λόγω της φειδωλούς δυ-
ναμικής των οστών τους, και το πιο σημαντικό, λόγω 
του χαμηλού κινδύνου υπογλυκαιμίας.

Άναστολείς SGLT-2
Πρόσφατα, μία νέα κατηγορία παραγόντων μείω-

σης της γλυκόζης, οι αναστολείς συμμεταφορέα 2 
νατρίου-γλυκόζης (SGLT2) έχουν καταστεί διαθέσι-
μοι [25,120]. Οι συμμεταφορείς νατρίου-γλυκόζης εί-
ναι υπεύθυνοι για την επαναρρόφηση της νεφρικής 
γλυκόζης με SGLT2 που αντιπροσωπεύει περίπου το 
90% της επαναρροφήμενης γλυκόζης. Το SGLT2 
μεταφέρει ενεργά τη γλυκόζη μέσω του εγγύς νε-
φρώνα, μια δράση ανεξάρτητη από την ινσουλίνη 
[121]. Η αναστολή του SGLT2 έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της γλυκόζης στα ούρα, μειώνοντας έτσι 
τα επίπεδα HbA1c στον ορό σε παρόμοιο βαθμό με 
τα περισσότερα διαβητικά φάρμακα από το στόμα. 
Η θεραπεία με αναστολείς SGLT2 (καναγλιφλοζίνη, 
δαπαγλιφλοζίνη) σχετίζεται με μέτρια απώλεια βά-
ρους και μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, 
οι μυκητιασικές λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων 
και η μείωση του όγκου που προκύπτει από τη δι-
ουρητική του δράση αναφέρονται ως κύριες παρε-
νέργειες [25]. Λόγω του μηχανισμού δράσης τους, 
οι αναστολείς SGLT2 ενδέχεται να μεταβάλλουν την 
ομοιόσταση του ασβεστίου και των φωσφορικών, 
και πιθανώς να επηρεάσουν την οστική μάζα και τον 

κίνδυνο καταγμάτων. Τα πρώτα κλινικά δεδομένα 
δεν έδειξαν μεταβολές στα επίπεδα του ασβεστίου 
στον ορό ή της 25OH-βιταμίνης D, αλλά δείχνουν 
ότι τα επίπεδα φωσφορικών αλάτων, μαγνησίου και 
ΡΤΗ στον ορό αυξάνονται κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας με δαπαγλιφλοζίνη σε σύγκριση με placebo 
φάρμακο [122,123]. Για να διευκρινιστεί περαιτέρω 
ο ρόλος των αναστολέων SGLT2 στον μεταβολισμό 
των οστών, οι Ljunggren et al. πραγματοποίησαν μια 
διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo φάρμακο με-
λέτη σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2, των οποίων η 
υπεργλυκαιμία δεν ρυθμιζόταν επαρκώς με μετφορ-
μίνη [124]. Η μελέτη επιβεβαίωσε μικρές αυξήσεις 
των επιπέδων φωσφόρου και μαγνησίου ορού από 
την έναρξη, αλλά δεν διαπίστωσε αλλαγές στο επίπε-
δο ασβεστίου, 25OH-βιταμίνης D και PTH ορού. Επι-
πλέον, και σε σύγκριση με το placebo φάρμακο, δεν 
παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στους δείκτες 
αναδόμησης των οστών (P1NP, CTX) και στον BMD 
κατά τη διάρκεια των 50 εβδομάδων θεραπείας με 
δαπαγλιφλοζίνη [124]. 

Αυτά τα δεδομένα, ωστόσο, έρχονται σε αντίθε-
ση με τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, 
όσον αφορά την ασφάλεια του σκελετού, με αυξη-
μένη συχνότητα καταγμάτων που σχετίζονται με τη 
χρήση δαπαγλιφλοζίνης [125] και καναγλιφλοζί-
νης [126]. Σε μια διπλή-τυφλή, μελέτη ελέγχου με 
placebo φάρμακο, στην οποία αξιολογήθηκαν οι 
μακροπρόθεσμες επιδράσεις της δαπαγλιφλοζίνης 
στον γλυκαιμικό έλεγχο 252 ασθενών με ανεπαρκώς 
ελεγχόμενο διαβήτη τύπου 2 και μέτρια νεφρική δυ-
σλειτουργία, μόνο οι ασθενείς στις ομάδες δαπαγλι-
φλοζίνης παρουσίασαν κάταγμα χαμηλής βίας (n=13, 
7,7%, παρακολούθηση 104 εβδομάδες). 7 από τους 
13 ασθενείς που υπέστησαν κάταγμα είχαν ιστορικό 
διαβητικής νευροπάθειας ή εμφάνισαν ορθοστατική 
υπόταση [125]. Παρατηρήθηκε αύξηση καταγμάτων 
κατά περίπου 30% σε ασθενείς που έλαβαν καναγλι-
φλοζίνη σε ομαδική ανάλυση οκτώ κλινικών δοκιμών 
(μέση διάρκεια 68 εβδομάδων) [126].

Οι πιθανοί μηχανισμοί μιας επιβλαβούς επίδρα-
σης των αναστολέων SGLT2 στον μεταβολισμό των 
οστών παρουσίασε πρόσφατα ο Taylor et al. [127]. 
Με τον αποκλεισμό του συμμεταφορέα 2 νατρίου-
γλυκόζης στο εγγύς σωληνοειδές επιθηλιακό κύτ-
ταρο, οι αναστολείς SGLT2 μπορεί να μειώσουν τη 
μεταφορά του νατρίου, γεγονός που αυξάνει τη δια-
θεσιμότητα του νατρίου να οδηγήσει τη συμμεταφο-
ρά φωσφόρου και νατρίου. Ο αυξημένος φώσφορος 
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ορού είναι πιθανό να προκαλέσει έκκριση PTH από 
τους παραθυρεοειδείς αδένες, ενισχύοντας έτσι την 
απορρόφηση των οστών. Επιπλέον, η ΡΤΗ ορού αυ-
ξάνει την έκκριση του FGF23 από οστεοκύτταρα που 
έχει συσχετιστεί με ασθένειες των οστών [128]. Οι 
ακριβείς μηχανισμοί για αυξημένα επίπεδα μαγνησί-
ου σε ασθενείς με αναστολείς SGLT2 παραμένουν 
ασαφείς. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπόθεση, τα 
δεδομένα από την έκθεση του FDA σχετικά με την 
καναγλιφλοζίνη δείχνουν ότι η καναγλιφλοζίνη αυξά-
νει την αναδόμηση των οστών, όπως υποδηλώνεται 

από τα αυξημένα επίπεδα βιοχημικών δεικτών απορ-
ρόφησης και σχηματισμού των οστών [126]. Επι-
πλέον, παρατηρήθηκε μείωση του BMD, τόσο στην 
οσφυϊκή μοίρα όσο και στο ισχίο μετά από 52 εβδο-
μάδες θεραπείας με καναγλιφλοζίνη [126,127]. Δε-
δομένου ότι αυτά τα δεδομένα είναι πρόωρα, απαι-
τούνται περαιτέρω μελέτες για να αποσαφηνιστεί η 
επίδραση των αναστολέων SGLT2 στον μεταβολισμό 
των οστών και, συγκεκριμένα, για να διευκρινιστεί 
εάν ένα τέτοιο επιβλαβές αποτέλεσμα ακολουθεί μία 
επίδραση κατηγορίας φαρμάκου ή εάν είναι συγκε-
κριμένη επίδραση της ένωσης.
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Oστεοαρθρίτιδα σε αθλητές μετά το πέρας 
της αγωνιστικής δράσης 
Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΚΟΓΚΑ, Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αθλητιατρική και Βιολογία της Άσκησης», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη
Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι μία συνήθης παθολογική προσβολή των αρθρώσεων των ενηλίκων και αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες 
χρόνιου πόνου και νοσηρότητας του μυοσκελετικού συστήματος. Είναι επιπλέον σημαντική αιτία χρόνιας λήψης αναλγητικών και οδηγεί 
συχνά σε πραγματοποίηση ολικής αρθροπλαστικής, κυρίως στο γόνατο και το ισχίο. Η ΟΑ έχει σημαντικές συνέπειες στις αρθρώσεις, τόσο 
όσον αφορά στη δομή όσο και στη λειτουργία τους, ενώ η συσχέτιση μεταξύ ΟΑ και αθλητισμού είναι ισχυρή. Αθλητές μετά το πέρας της 
αθλητικής τους καριέρας παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα οστεοαρθρίτιδας, ιδίως στα κάτω άκρα. Η ύπαρξη ιστορικού τραυματισμού 
στο γόνατο (ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου ή μηνισκεκτομή) αυξάνει την επίπτωση ΟΑ. Δεν είναι απολύτως σαφές εάν η αυξημένη 
επίπτωση ΟΑ σε πρώην αθλητές οφείλεται στον τύπο αθλήματος, σε συγκεκριμένους τραυματισμούς ή στην επαναλαμβανόμενη καταπό-
νηση των αρθρώσεων κατά την άθληση. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή του προβλήματος και η επισήμανση της 
επίδρασης της ΟΑ στη γενικότερη κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας των παλαιών αθλητών.

Λέξεις κλειδιά: Αθλητής, Αθλητισμός, Γόνατο, Ισχίο, Οστεοαρθρίτιδα

Osteoarthritis in Veteran Athletes
I. YIANNOPOULOS, S. KOGKA, C. YIANNAKOPOULOS
Postgraduate Program “Sports Medicine and Exercise Biology”, School of Physical Education and Sport Science, National and 
Kapodistrian University of Athens, Greece

Summary
Osteoarthritis (OA) is one of the most common affections of the musculoskeletal system and a major cause of pain and loss of 
function. It leads to chronic analgesic use and often necessitates total joint arthroplasty for a permanent cure. ΟΑ leads to joint 
destruction and loss of function and there is a significant correlation between sports and OA. The incidence of arthritis, especially 
in the lower limbs, after cessation of the sports is increased in professional and elite athletes, as compared with the average 
population. A history of previous joint injury increased the incidence of OA. It is not clear whether the increased OA incidence 
in former athletes is related to the type of the athletic activity, any specific joint injuries or it is due to the chronic joint overload 
occuring during the exercise. The purpose of this review is to describe the problem of OA in former athletes and to point out the 
effect of OA on the general health of the athletes. 

Keywords: Athlete, Hip, Knee, Osteoarthritis, Sports
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Εισαγωγή
Υπάρχουν περίπου 100 διαφορετικές παθήσεις 

που είναι δυνατό να προσβάλλουν μία άρθρωση, 
ενώ περίπου 54,4 εκατομμύρια Αμερικάνοι όλων 
των ηλικιών έχουν διαγνωστεί με κάποια μορφή αρ-
θρίτιδας [1]. Μεταξύ αυτών, η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) 
είναι η πιο κοινή εκφυλιστική παθολογική προσβολή 
των αρθρώσεων σε ενήλικες [2-4]. Η εμφάνιση της 
οστεοαρθρίτιδας είναι αποτέλεσμα μια πολύπλοκης 
αλληλεπίδρασης βιολογικών, βιομηχανικών και βι-
οχημικών παραγόντων, που επηρεάζονται από τον 
αθροιστικό μικροτραυματισμό ή τη μηχανική καταπό-
νηση της άρθρωσης και επιταχύνουν τις παθολογικές 
διεργασίες [5,6]. Προκαλείται δομική και λειτουργική 
βλάβη στις προσβαλλόμενες αρθρώσεις (συνηθέ-
στερα του γόνατος και του ισχίου) λόγω εκφυλισμού 
του αρθρικού χόνδρου, και οι παθολογικές αλλαγές 
καθίστανται μη αναστρέψιμες [7]. Οι αλλαγές αυτές, 
σε συνδυασμό με τις μακροχρόνιες αλλαγές στη 
δυναμική φόρτιση των αρθρώσεων, οδηγούν σε συ-
μπτώματα όπως είναι ο πόνος, η δυσκαμψία, η μειω-
μένη λειτουργικότητα της άρθρωσης, η αστάθεια, η 
παραμόρφωση, το οίδημα και τελικά ο περιορισμός 
της δραστηριότητας [2,3,5]. Οι κύριοι παράγοντες 
κινδύνου για ανάπτυξη ΟΑ είναι η ηλικία, το φύλο, η 
παχυσαρκία, το ιστορικό τραυματισμών, η επαναλαμ-
βανόμενη εφαρμογή μη φυσιολογικών φορτίων, το 
επάγγελμα και η αθλητική επιβάρυνση [2,4,7-9].

Η ΟΑ αποτελεί κύρια αιτία άλγους προερχόμενου 
από το μυοσκελετικό σύστημα και είναι η 10η αιτία 
αναπηρίας σε χώρες με υψηλό εισόδημα [2,10]. Αντι-
προσωπεύει το 55% των περιστατικών που χρήζουν 
νοσηλείας και σχετίζονται με αρθρίτιδα, και το 20% 
των ιατρικών επισκέψεων [8]. Ο επιπολασμός της ΟΑ 
στη Δυτική Ευρώπη, συμπτωματικής και μη, φτάνει 
έως και το 80% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 75 
ετών, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το 10% του παγκό-
σμιου πληθυσμού ηλικίας άνω των 60 ετών εμφανίζει 
συμπτώματα που μπορούν να αποδοθούν στην ΟΑ 
[3]. Στις ΗΠΑ, η ΟΑ συνοδεύεται από μία εξαιρετι-
κά μεγάλη οικονομική επιβάρυνση του συστήματος 
υγείας, ύψους 185,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
[1]. Επιπλέον, επηρεάζει περίπου 30,8 εκατομμύ-
ρια ενήλικες, 13,4% του ενήλικου πληθυσμού των 
ΗΠΑ. Περίπου 2 εκατομμύρια Αμερικάνοι ηλικίας 
κάτω των 45 ετών εμφανίζουν συμπτώματα ΟΑ από 
την άρθρωση του γόνατος [1]. Μέχρι το έτος 2040 
εκτιμάται ότι 78,4 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας άνω 

των 18 ετών (25,9% του προβλεπόμενου συνολικού 
ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ) θα παρουσιάζουν 
κάποιας μορφής αρθρίτιδα με την πλειονότητα αυ-
τών να είναι ΟΑ [1]. 

Η ΟΑ έχει σημαντικές συνέπειες στη λειτουργικό-
τητα του ατόμου κατά τη διάρκεια των καθημερινών 
του δραστηριοτήτων, καθώς είναι η δέκατη κύρια αι-
τία αναπηρίας σε χώρες υψηλού εισοδήματος [2,3]. 
Ευθύνεται επίσης για αποχή από την εργασία, τις κοι-
νωνικές δραστηριότητες, τον αθλητισμό, καθώς και 
για δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση των προσβαλ-
λόμενων ανθρώπων όλων των ηλικιών [3]. 

Αθλητισμός και Οστεοαρθρίτιδα
Η σχέση αθλητισμού και εκφυλιστικής οστεοαρ-

θρίτιδας είναι ισχυρή, αφού πληθώρα ερευνών συμ-
φωνούν ότι η συμμετοχή στον αθλητισμό μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΑ. Ωστόσο δεν εί-
ναι σαφές εάν αυτό οφείλεται στο είδος του αθλή-
ματος (τύπος αθλήματος, συχνότητα, ένταση και 
διάρκεια προπόνησης), σε αθλητικό τραυματισμό ή 
σε άλλους παράγοντες (π.χ. ηλικία έναρξης, προδιά-
θεση, φύλο κ.λπ.) [8]. Η συνήθης αλλά και η μέτριας 
βαρύτητας καταπόνηση οποιασδήποτε άρθρωσης 
θεωρείται απαραίτητη για τη συντήρηση της δομής 
και της λειτουργίας του αρθρικού χόνδρου αλλά η 
επαναλαμβανόμενη και εντατική μηχανική φόρτιση 
είναι πιθανή αιτία εκφυλισμού του αρθρικού χόν-
δρου και μακροπρόθεσμα εμφάνισης ΟΑ [11,12]. 
Έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ΟΑ 
μακροπρόθεσμα σε πρώην επαγγελματίες αθλητές 
υψηλού επιπέδου, τόσο σε ομαδικά όσο και σε ατομι-
κά αθλήματα [2,4,7]. Αθλήματα που περιλαμβάνουν 
συχνές αλλαγές κατεύθυνσης και άλματα (κυρίως τα 
ομαδικά), εξασκούν υψηλά εμβιομηχανικά φορτία 
στις αρθρώσεις των κάτω άκρων και κυρίως σε αυτή 
του γόνατος, που σχετίζονται με την εμφάνιση τραυ-
ματισμών κατά τη διάρκεια της αθλητικής σταδιο-
δρομίας [2,3,8,11]. Η επαναλαμβανόμενη και χρόνια 
συσσώρευση των φορτίσεων και των τραυματισμών 
παίζουν ρόλο στον εκφυλισμό των αρθρώσεων με 
τελική κατάληξη την ΟΑ (Εικόνα 1). 

Ο αθλητισμός οδηγεί σε 7 εκατομμύρια τραυμα-
τισμούς, και επομένως πρόωρη ανάπτυξη ΟΑ έχει 
αναφερθεί σε άτομα που αθλούνται συστηματικά, 
ενώ το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο παρουσιάζει την 
υψηλότερη συχνότητα τραυματισμών σε σχέση με 
οποιοδήποτε άλλο άθλημα παρόμοιας δημοτικότη-
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τας [13]. Δυστυχώς έχει δοθεί πολύ λίγη προσοχή 
στους βετεράνους αθλητές, στους οποίους όμως 
υπάρχει αυξημένη προδιάθεση για την ανάπτυξη 
ΟΑ σε μεταγενέστερη ηλικία [13]. Σε άρρενες ηλικί-
ας κάτω των 60 ετών η επίπτωση αρθρίτιδας είναι 3 
φορές μεγαλύτερη σε παλαίμαχους αθλητές Αμερι-
κάνικου ποδοσφαίρου, σε σχέση με τον γενικό πλη-
θυσμό των ΗΠΑ [13]. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 
40.6% των παλαίμαχων παρουσιάζει οστεοαρθρίτι-
δα σε σύγκριση με ποσοστό 11.7% στον γενικό πλη-
θυσμό των ΗΠΑ [3]. Η ΟΑ σε πρώην επαγγελματίες 
ποδοσφαιριστές έχει αρνητικές επιπτώσεις ακόμη 
και στη ψυχική υγεία, με το 37% να αναφέρει μέτρια 
ή σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με άγχος ή 
κατάθλιψη [3]. Η ποιότητα ζωής σε πάσχοντες από 
ΟΑ, χρησιμοποιώντας μία γενική κλίμακα ποιότητας 
ζωής και ευεξίας, μπορεί να είναι παρόμοια με αυ-
τών που πάσχουν από κατάθλιψη ή μορφές καρκίνου 
[3]. Η ηλικία, o υψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος και 
το επάγγελμα αναγνωρίζονται ως σημαντικοί παρά-
γοντες πρόβλεψης εμφάνισης ΟΑ σε πρώην επαγ-
γελματίες αθλητές [11].

Η ανάγκη αποτελεσματικής πρόληψης και θερα-
πείας της ΟΑ είναι επιτακτική ειδικά στις ομάδες 

βετεράνων αθλητών [13]. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 
παρουσία συμπληρωματικών παραγόντων κινδύνου 
σε βετεράνους αθλητές, όπως είναι η προχωρημένη 
ηλικία, η κληρονομικότητα, το είδος της εργασίας, οι 
επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί (συνδεσμικοί), η 
παχυσαρκία λόγω εγκατάλειψης του αθλητικού τρό-
που ζωής και η μείωση μυϊκής δύναμης, αφού πολλοί 
αθλητές μετά το τέλος της καριέρας τους μειώνουν 
τη συχνότητα και την ένταση της προπόνησης, ή ακό-
μα χειρότερα εγκαταλείπουν τις προπονητικές τους 
συνήθειες. Η ηλικία θεωρείται, σύμφωνα με τις πε-
ρισσότερες μελέτες, ως κυρίαρχος παράγοντας κιν-
δύνου [12,14].

Ενώ η συσχέτιση μεταξύ άθλησης και οστεοαρ-
θρίτιδας είναι ισχυρή, δεν υπάρχει ομοφωνία εάν 
η επαγγελματική άθληση υψηλού επιπέδου αυξάνει 
την επίπτωση οστεοαρθρίτιδας σε σχέση με αθλητές 
χαμηλότερου επιπέδου [4]. Από την άλλη πλευρά, 
είναι ισχυρή η συσχέτιση μεταξύ ρήξης του προ-
σθίου χιαστού συνδέσμου και προηγηθείσας μηνι-
σκεκτομής με την αρθρίτιδα του γόνατος [4]. Η ΟΑ 
στο γόνατο και στην ποδοκνημική προκαλεί πόνο 
που επηρεάζει τις δραστηριότητες της καθημερινής 
ζωής και του τωρινού επαγγέλματος ακόμα και αν οι 

Εικ. 1. Οστεοαρθρίτιδα του Αριστερού ισχίου (Α, βέλος) και των δύο γονάτων (Β, βέλη) σε πρωταθλητή του Μαραθωνίου, ηλικίας 56 ετών. 
Είναι προφανής η σημαντική επιβάρυνση των αρθρώσεων των κάτω άκρων, συνεπεία της χρόνιας καταπόνησης.
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συγκεκριμένοι πρώην αθλητές είχαν υψηλή οστική 
πυκνότητα [2].

Σε αθλητές Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, πετο-
σφαίρισης και χόκεϊ επί πάγου παρατηρείται αυξημέ-
νη συχνότητα οστεοαρθρίτιδας του ισχίου κατά 2-3 
φορές [14]. Σε μία μελέτη ο κίνδυνος ΟΑ του ισχίου 
ήταν διπλάσιος, ενώ ο κίνδυνος για ολική αρθρο-
πλαστική του ισχίου ήταν 3 φορές μεγαλύτερος σε 
πρώην αθλητές ηλικίας 50-93 ετών σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου [14]. Το ίδιο εύρημα παρατηρήθηκε 
και για την ΟΑ του γόνατος και την ανάγκη πραγμα-
τοποίησης ολικής αρθροπλαστικής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 15 μελετών, στις 13 
συνδέθηκε η αύξηση ΟΑ σε πρώην επαγγελματίες 
αθλητές με το είδος του αθλήματός τους (Πίνακας 
1). Έτσι, πέραν των πρώην αθλητών ποδοσφαίρου, 
χάντμπολ και χόκεϊ επί πάγου, φαίνεται πως ακόμα 
και πρώην ακοντιστές, αθλητές αλμάτων και δρο-
μείς συντρέχουν τον ίδιο κίνδυνο έχοντας και αυτοί 
περισσότερες πιθανότητες για εμφάνιση ΟΑ [12]. 
Τέλος, πέραν των άμεσων επιδράσεων της ΟΑ στη 
λειτουργικότητα του ασθενή, η οστεοαρθρίτιδα σε 
πρώην αθλητές έχει συσχετιστεί με δυσφορία, δια-
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δεν ανέδειξαν οστική συμμετοχή. Έγινε μαγνητική 
τομογραφία η οποία έδειξε ετερογενή μάζα μα-
λακών μορίων με κυστικά στοιχεία στην προανα-
φερθείσα περιοχή (Εικόνα 1 Α και Β). Ο ασθενής 
υπεβλήθη σε βιοψία, η οποία ανέδειξε μορφολογι-
κούς και ανοσοϊστοχημικούς χαρακτήρες γιγιαντο-
κυτταρικού όγκου, χωρίς στοιχεία κακοήθειας. Τα 

Κουΐζ

Ποια η διάγνωση και θεραπεία;  
Ασθενής 39 ετών με ψηλαφητή μάζα στη 
δεξιά μηροβουβωνική χώρα
ΑΙΚ. ΜΠΑΒΈΛΟΥ, Α. ΜΑΥΡΟΓΈΝΗΣ
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή 

What is the diagnosis and treatment? 
A 39 year old patient with a palpable mass at 
the right proximal thigh
E. BAVELOU, A. MAVROGENIS
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

Ασθενής 39 ετών προσήλθε στα Εξωτερικά 
Ιατρεία της Ορθοπαδικής Κλινικής με ψηλαφη-
τή μάζα στη δεξιά μηροβουβωνική χώρα, χωρίς 
αναφερόμενα συνοδά συμπτώματα. Ο ασθενής 
υπεβλήθη σε πλήρη φυσική εξέταση, εργαστηρι-
ακό και απεικονιστικό έλεγχο. Ο εργαστηριακός 
έλεγχος ήταν φυσιολογικός και οι ακτινογραφίες 
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Εικ. 1. Μαγνητική τομογραφία (Τ2-ακολουθία): A. σε μετωπιαία (αριστερά), και B. εγκάρσια (δεξιά) προβολή δείχνει συμπαγή, ετερογενή 
μάζα μαλακών μορίων με αυξημένη ένταση σήματος και διάχυτη πρόσληψη παραμαγνητικής ουσίας.
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ευρήματα αυτά ήταν ενδεικτικά γιγαντοκυτταρικού 
όγκου μαλακών μορίων.

Ακολούθησε χειρουργική θεραπεία με πλήρη 
εκτομή του όγκου και παρακολούθηση για πιθανή 
τοπική υποτροπή ή μεταστάσεις.

Συζήτηση
Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των μαλακών μορί-

ων (giant cell tumor of the soft tissue) είναι ένας 
σπάνιος πρωτοπαθής όγκος των μαλακών μορίων. 
Ιστολογικά είναι παρόμοιος με το γιγαντοκυτταρι-
κό όγκο των οστών, αλλά κλινικά και φαινοτυπικά 
διαφέρει [1]. Η παθογένειά του είναι ασαφής. Επι-
κρατεί η άποψη ότι προέρχεται από αδιαφοροποί-
ητα μεσεγχυματικά κύτταρα [2]. Από το 1972, όταν 
και περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Salm 
και Sissons [2] σαν ένας καλοήθης όγκος χωρίς 
κίνδυνο μεταστάσεων, έχει αναφερθεί στη βιβλι-
ογραφία τόσο ως καλοήθης όσο και ως κακοήθης 
όγκος [3-8]. Πλέον, συμπεριλαμβάνεται στην ομά-
δα των ινωδών ιστιοκυττωμάτων ενδιάμεσης (ορια-
κής) κακοήθειας [9]. 

Λόγω της σπανιότητας των περιστατικών, των 
αλλαγών στον ορισμό και των αμφίβολων ιστολο-
γικών αναφορών ως προς τα στοιχεία καλοήθειας 
ή κακοήθειας, η πραγματική επίπτωση της νόσου 
είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Οι Μαυρογένης και 
συν. αναφέρουν λιγότερα από 200 δημοσιευμένα 
περιστατικά, κατόπιν μελέτης της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας [10]. 

Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των μαλακών μορί-
ων εμφανίζεται κυρίως σε ενήλικες κατά την 5η δε-
καετία της ζωής τους. Τα δύο φύλα επηρεάζονται 
εξίσου [7,8,11]. Εμφανίζεται κυρίως στα επιπολής 
μαλακά μόρια των άκρων. Η πιο συχνή εντόπιση 
είναι στο μηρό, ενώ λιγότερο συχνά μπορεί να 
εντοπιστεί στον κορμό, την κεφαλή και τον τράχη-
λο [1-3,8,11].

Το πιο κοινό σύμπτωμα είναι η εμφάνιση μιας 
ανώδυνης, αργά αναπτυσσόμενης μάζας σε επι-
πολής θέση [8]. Οι βλάβες αυτές είναι συνήθως 
σαφώς περιγεγραμμένες, πολυοζώδεις, εντοπιζό-
μενες στο υποδόριο, με ή χωρίς συμμετοχή της 
επιδερμίδας [8,12]. Συνήθως πρόκειται για κινητές 
μάζες χωρίς ισχυρή πρόσφυση σε υποκείμενο μυ, 
τένοντα ή οστό. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 
0,7 έως 10 εκατοστά [1,7,8]. Η διάρκεια των συ-
μπτωμάτων πριν τη διάγνωση είναι κατά μέσο όρο 

6 μήνες (με εύρος 2-12 μήνες), ενώ έχουν ανα-
φερθεί και βλάβες από 15 ετών [2,8].

Ο ακτινολογικός έλεγχος δεν είναι διαφοροδια-
γνωστικός για το γιγαντοκυτταρικό όγκο των μαλα-
κών μορίων. Οι ακτινογραφίες μπορεί να δείξουν 
συμμετοχή του οστού (<50%) ή περιφερική οστεο-
ποίηση του όγκου [13-14]. Η αξονική τομογραφία 
και η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύουν συμπα-
γή, ετερογενή και συχνά αιμορραγική μάζα [15].

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τόσο καλο-
ήθεις όσο και κακοήθεις νοσολογικές οντότητες 
[15-16]. Καλοήθεις νόσοι που λαμβάνονται υπόψη 
είναι οι μεσεγχυματικοί όγκοι των μαλακών μορίων 
πλούσιοι σε γιγαντοκύτταρα, όπως ο γιγαντοκυττα-
ρικός όγκος τενόντιων ελύτρων, το ασβεστοποιό 
δερματοΐνωμα, ο φαιός όγκος του υπερπαραθυ-
ρεοειδισμού που προσβάλλει τα μαλακά μόρια, η 
οζώδης απονευρωσίτιδα και η εχινοκοκκίαση. Κα-
κοήθεις όγκοι που πρέπει να συμπεριληφθούν στη 
διαφορική διάγνωση είναι το κακόηθες ινώδες ιστι-
οκύττωμα, το λειομυοσάρκωμα πλούσιο σε γιγαντο-
κύτταρα και το εξωσκελετικό οστεοσάρκωμα.

Η θεραπεία εκλογής παραμένει ασαφής λόγω 
του μικρού αριθμού περιστατικών και της περιορι-
σμένης γνώσης σχετικά με την κλινική συμπεριφο-
ρά του όγκου. Πολύ συχνά η νόσος εμμένει αν η 
αφαίρεση δεν είναι πλήρης, με ευρεία εκτομή (μι-
κροσκοπικά αρνητικά χειρουργικά όρια εκτομής). 
Ανεπαρκής εκτομή λόγω διηθητικού αυξητικού 
μοτίβου που προσβάλλει εν τω βάθει ανατομικές 
δομές και αγγειονευρώδη δεμάτια συνήθως οδη-
γεί σε τοπικές υποτροπές [7-8]. Η ακτινοθεραπεία 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, αν η εγγύτητα 
σε σημαντικές ανατομικές δομές εμποδίζει την 
πλήρη αφαίρεση του όγκου [8,17-18].

Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των μαλακών μορί-
ων έχει χαμηλότερο ποσοστό τοπικών υποτροπών 
(6.2%) σε σχέση με τον γιγαντοκυτταρικό όγκο των 
οστών (25-50%) [8,19]. Ωστόσο, ο γιγαντοκυτταρι-
κός όγκος των μαλακών μορίων έχει υψηλότερο πο-
σοστό μεταστάσεων και υποτροπών, και συνεπώς 
υψηλότερη θνησιμότητα (6.2%). Οι μεταστάσεις συ-
χνά αφορούν τους πνεύμονες [8,16] και εώς τώρα 
δεν έχει επιβεβαιωθεί παράγοντας που σχετίζεται 
με την αυξημένη μεταστατική διάθεση [7,8,11].

Ακόμα και με μικροσκοπικά αρνητικά χειρουρ-
γικά όρια κατόπιν εκτομής, η τακτική παρακολού-
θηση είναι απαραίτητη ώστε να εντοπιστούν εγκαί-
ρως τοπική υποτροπή ή μεταστάσεις.
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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



90   Οστούν

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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