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Μεταβολές στο περιοδόντιο από φάρμακα 
που επηρεάζουν το μεταβολισμό των οστών
Ε.Μ. ΠΕΤΡΟΣ1, Μ.Ν. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ2

1 Χειρούργος Οδοντίατρος, D.D.S.
2 Ειδικός Ορθοδοντικός, D.D.S., M.Sc.

Περίληψη
Ο οστικός μεταβολισμός υπόκειται σε διάφορους ελέγχους, τόσο από ενδογενείς παράγοντες (π.χ. γενετικά νοσήματα), όσο και από 
εξωγενείς (π.χ. φαρμακευτικές ουσίες). Ορισμένες από αυτές τις φαρμακευτικές ουσίες, όπως τα γλυκοκορτικοειδή, τα διφωσφονικά 
και τα ανοσοκατασταλτικά, έχουν αρνητικές επιδράσεις στις ανατομικές δομές που συνιστούν το περιοδόντιο, οι οποίες ποικίλουν από 
μία ινώδη διόγκωση του ουλικού ιστού έως και την οστεονέκρωση. Σκοπός της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι 
να παρουσιάσει συνοπτικά τις ανατομικές δομές του περιοδοντίου, τα φάρμακα που μεταβάλλουν τον οστικό μεταβολισμό, αλλά και 
να αναλύσει τις παρενέργειες που προκαλούν αυτές οι φαρμακευτικές ουσίες στο περιοδόντιο.

Λέξεις κλειδιά: Φάρμακα, Οστικός μεταβολισμός, Περιοδόντιο

Periodontal changes from drugs that affect bone 
metabolism
M. PETROS1, M.N. LAGOUDAKIS2

1 Doctor of Dental Surgery, D.D.S.
2 Specialist Orthodontist, D.D.S., M.Sc

Summary
Bone metabolism is influenced by various factors, both endogenous (e.g. genetic diseases) and exogenous (e.g. drugs). Some 
of these drugs, such as glucocorticoids, bisphosphonates and immunosuppressants, have negative effects on the periodontal 
anatomical structures ranging from a gingival enlargement to osteonecrosis. The purpose of this review is to briefly present the 
anatomical structures of periodontium and the drugs that alter bone metabolism, as well as to analyze the side effects of these 
drugs to the periodontium.

Keywords: Drugs, Bone metabolism, Periodontium

Εισαγωγή
Τα φάρμακα που μεταβάλλουν τον οστικό μεταβο-

λισμό, παρ’ όλες τις θετικές επιπτώσεις που έχουν 
στα συστηματικά νοσήματα, παρουσιάζουν και ποι-
κίλες αρνητικές παρενέργειες σε διάφορες ανατομι-
κές δομές του ανθρώπινου σώματος. Μια από τις δο-
μές που επηρεάζουν είναι και η στοματική κοιλότητα, 
και συγκεκριμένα το περιοδόντιο. Οι κύριοι ιστοί που 
επηρεάζονται είναι το φατνιακό οστούν και ο ουλικός 
ιστός. Η σημαντικότερη από τις παρενέργειες είναι 

η οστεονέκρωση των γνάθων, η οποία είναι εύκο-
λα αντιμετωπίσιμη σε αρχικά στάδια, αλλά σε τελικό 
στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικό κάταγμα 
της γνάθου, ακόμα και σε περικαρδίτιδα. 

Ο στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκό-
πησης είναι να παρουσιάσει την ανατομία του περι-
οδοντίου, τα φάρμακα που επηρεάζουν τον οστικό 
μεταβολισμό και τις παρενέργειες που έχουν αυτά 
στις ανατομικές δομές του περιοδοντίου.
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Ανατομία του περιοδοντίου
Το φυσιολογικό περιοδόντιο αποτελείται από ένα 

σύνολο ιστών που περιβάλλουν τα δόντια και εξυπη-
ρετούν ορισμένες λειτουργίες. Ενδεικτικά, το περιο-
δόντιο είναι υπεύθυνο για την αγγείωση και νεύρωση 
των οδοντικών ιστών, την προστασία αλλά και την 
στήριξή τους. 

Μακροσκοπικά, οι δομές που το απαρτίζουν είναι 
το περιρρίζιο, το οστούν της φατνιακής απόφυσης 
και ο ουλικός ιστός, που διαχωρίζεται σε κερατινο-
ποιημένο και μη [1] (Εικόνα 1).

Το περιρρίζιο
Το περιρρίζιο είναι ένας εξειδικευμένος συνδε-

τικός ιστός, που αποτελείται από κύτταρα και εξω-
κυττάρια ουσία. Τα κύτταρα που το απαρτίζουν είναι 
κυρίως ινοβλάστες αλλά υπάρχουν και οστεοβλά-
στες, οστεοκλάστες, οστεϊνοβλάστες, μακροφάγα, 
επιθηλιακά κύτταρα και αδιαφοροποίητα μεσεγχυ-
ματικά κύτταρα. Οι βασικότερες ίνες του περιρριζίου 
ονομάζονται ίνες του Sharpey, οι οποίες εισέρχονται 
στην οστεΐνη και στο φατνιακό οστούν, ενώνοντας 
αυτές τις δύο δομές, ώστε να δημιουργήσουν μια 
συνδετική “αιώρα” και να προστατεύονται οι οδοντι-
κοί ιστοί κατά τη διάρκεια της μάσησης [1] (Εικόνα 2).

Το φατνιακό οστούν
Το φατνιακό οστούν αποτελείται από το έξω παρει-

ακό και έσω γλωσσικό ή υπερώιο συμπαγές οστούν, 
καθώς και το σπογγώδες οστούν. Μορφολογικά, 
αποτελείται από την παρυφή του φατνιακού οστού, 
τα φατνιακά πέταλα (έσω και έξω), το μεσοδόντιο δι-
άφραγμα και τα φατνία. Το εσωτερικό των φατνίων 
επενδύεται από ένα ενδοφατνιακό πέταλο από συ-
μπαγές οστούν, διάτρητο, με μεγάλο αριθμό οπών, 
μέσα από τις οποίες περνούν αγγεία από και προς 
το περιρρίζιο. Ακτινογραφικά αυτό το πέταλο περι-
γράφηκε ως lamina dura από τον Hopewell Smith 
(1913).

Τόσο το συμπαγές, όσο και το σπογγώδες οστούν, 
αποτελούνται από επασβεστωμένο οργανικό υπό-
στρωμα και περιέχουν οστικά κύτταρα.

Τα κύτταρα του φατνιακού οστού διακρίνονται σε 
τρεις τύπους. Τους οστεοβλάστες, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για την παραγωγή θεμέλιας ουσίας, την 
επασβέστωση του οστού και τη ρύθμιση της οστεο-
κλαστογενάσης, μέσω παραγωγής RANKL (Receptor 

activator of nuclear factor kappa-B ligand) και OPG 
(osteoprotegerin), και χωρίζονται στους ενεργούς 
και ανενεργούς οστεοβλάστες. Τους οστεοκλάστες, 
οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απορρόφηση του 
οστίτη ιστού.Και τέλος τα οστεοκύτταρα, που στην 
πραγματικότητα είναι οστεοβλάστες που εγκλωβί-
στηκαν στη μάζα του οστού κατά τη διάρκεια ενα-
πόθεσής του. Τα κύτταρα αυτά συμμετέχουν στην 
οστική ανακατασκευή, ρυθμίζουν την αντίληψη των 
μηχανικών ερεθισμάτων και την ομοιόσταση των επι-
πέδου φωσφόρου [1].

Εικ. 1. Οι ανατομικές δομές του περιοδοντίου [2].

Εικ. 2. Ίνες του περιοδοντίου [3].
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Ο ουλικός ιστός
Ο ουλικός ιστός ανάλογα με την τοπογραφική του 

θέση διακρίνεται σε ελεύθερα, προσπεφυκότα και 
μεσοδόντια ούλα, ενώ ιστολογικά αποτελείται από 
συνδετικό ιστό και από τρία διακριτά επιθήλια: το 
στοματικό, το καταδυόμενο και το προσπεφυκός.

Τα τρία επιθήλια έχουν παρόμοια ιστολογική δομή, 
όμως εμφανίζουν μία πολύ σημαντική διαφορά. Ενώ 
το στοματικό επιθήλιο διαθέτει επιφανειακή κεράτινη 
στιβάδα, τα υπόλοιπα στερούνται αυτής. Η ιδιαίτερη 
κλινική σημασία του μη κερατινοποιημένου επιθηλί-
ου συνίσταται στο γεγονός ότι εκεί συνήθως αρχίζει 
η φλεγμονή των ούλων και κατ΄ επέκταση της ουλίτι-
δας και περιοδοντίτιδας [1].

Φάρμακα που επηρεάζουν το 
μεταβολισμό των οστών

Η κύρια ομάδα φαρμάκων που επηρεάζουν τον 
μεταβολισμό του οστού είναι τα γλυκοκορτικοειδή. 
Στην κάθε κυτταρική ομάδα (οστεοκλάστες, οστεο-
βλάστες, οστεοκύτταρα), τα γλυκοκορτικοειδή επι-
δρούν με διαφορετικό τρόπο.

Όσον αφορά τους οστεοκλάστες, τα γλυκοκορ-
τικοειδή αυξάνουν την έκφραση της κυτταροκίνης 
RANKL, του παράγοντα GM-CSF (Granulocyte-
macrophage colony-stimulating factor) και μειώνουν 
την παραγωγή της OPG, το οποίο έχει ως αποτέλε-

σμα την αύξηση παραγωγής αυτών των κυττάρων και 
τη μείωση της απόπτωσή τους. Με αυτό το τρόπο, αυ-
ξάνεται και η οστική απορρόφηση βραχυπρόθεσμα.

Στους οστεοβλάστες και στα οστεοκύτταρα, αυξά-
νεται η ρύθμιση του υποδοχέα PPARγ2 (Peroxisome 
proliferator-activated receptor γ2), η σηματοδότηση 
του μονοπατιού Wnt/β-κατενίνης και η έκφραση της 
σκληροστίνης. Ακόμη, μειώνεται η έκφραση BMPs 
(Bone morphogenetic proteins) και ενεργοποιούνται 
προ-αποπτωτικά μόρια (κασπάση-3). Με αυτό τον 
τρόπο μειώνεται η οστεοβλαστογένεση και ο συνολι-
κός αριθμός των οστεοβλαστών και των οστεοκυττά-
ρων, γεγονός που συνεπάγεται και μειωμένο οστικό 
σχηματισμό μακροπρόθεσμα [4] (Εικόνα 3).

Εκτός των γλυκοκορτικοειδών, που αποτελούν κα-
τηγορία φαρμάκων ευρείας χρήσεως, με αποδεδειγ-
μένη αρνητική επίπτωση στην ποιότητα και τη μάζα 
του οστού μετά από χρόνια χρήση, και άλλες κατηγο-
ρίες φαρμάκων επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό 
θετικά ή αρνητικά.

Κατ’ αρχήν τα φάρμακα αυτά διαιρούνται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το τελικό αποτέλε-
σμα στο οστούν. Αυτά που έχουν ευεργετική επίδρα-
ση (1), και αυτά που προκαλούν αρνητικό ισοζύγιο 
οστού (2).
1.  Τα φάρμακα που έχουν ευεργετική επίδραση στο 

οστούν είναι τα θειαζιδικά διουρητικά, οι στατίνες, 
τα νιτρικά, και οι β-αναστολείς.

Εικ. 3. Δράση των γλυκοκορτικοειδών στα οστικά κύτταρα [4].
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2.  Τα φάρμακα που προκαλούν αρνητικό ισοζύγιο 
οστού, τα οποία αποτελούν και την πλέον συζη-
τούμενη κατηγορία προκειμένου να τεθούν ή μη 
σε σύγχρονη προφυλακτική αγωγή, διαιρούνται 
ανάλογα με τον μηχανισμό μείωσης του οστικού 
όγκου μέσω:

 •  μείωσης της οστικής ανακατασκευής. Τα αντι-
πηκτικά, και συγκεκριμένα οι ηπαρίνες χαμηλού 
και μεγάλου μοριακού βάρους και τα από του 
στόματος κουμαρινικά παράγωγα του τύπου 
της βαρφαρίνης και της nicoumaline, το γνωστό 
στην Ελλάδα Sintrom, καθώς και τα ανοσοκατα-
σταλτικά, με κύριο εκπρόσωπο την κυκλοσπορί-
νη, η βιταμίνη Α, και η θυροξίνη (levothyroxin).

 •  αύξησης της οστικής απορρόφησης. Η κυκλο-
σπορίνη, η Βιταμίνη Α και η Θυροξίνη, καθώς 
και εκείνα που δρουν μέσω μείωσης των οιστρο-
γόνων, όπως η medroxyprogesterone acetate 
(ΜΡΑ) όταν χορηγείται σαν αντισυλληπτικό σε 
μεγάλες δόσεις, Τα μακράς δράσεως ανάλογα 
του LHRH (long acting analogs) Leuproline, οι 
αναστολείς της αρωματάσης με τον νεότερο 
εκπρόσωπο της ομάδας, το exemestane, οι 
οποίοι χορηγούνται σαν επικουρική αντι-ορ-
μονική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού και 
του προστάτη, διάφορα χημειοθεραπευτικά 
(Methotrexate, Isofosfamide, Imanitib) μέσω 
βλάβης των ωοθηκών και πιθανώς της υπόφυ-
σης, καθώς και μέσω υποφωσφαταιμίας. Τέλος 
η οξεική κυπροτερόνη (cyproterone acetate), η 
οποία αναστέλλει τα ανδρογόνα, τα οποία επί-
σης έχουν ρόλο στον οστικό μεταβολισμό.

 •  αύξησης της απέκκρισης ασβεστίου στα ούρα, 
μείωσης σχετικής ή απόλυτης στον ορό, με ή 
χωρίς δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 
Τα διουρητικά της αγκύλης, π.χ. φουροσεμίδη, 
τα αντιεπιληπτικά μέσω μειωμένης απορρό-
φησης της Βιταμίνης D, και οι αναστολείς της 
αντλίας πρωτονίων, οι οποίοι προκαλούν αλκα-
λικό Ρh, το οποίο δεν ευνοεί την απορρόφηση 
ασβεστίου.

 •  αύξησης του κινδύνου πτώσης. Τα αντικαταθλι-
πτικά φάρμακα έχουν αρνητική επίπτωση στην 
οστική μάζα και θεωρούνται ότι έχουν σχέση 
με κατάγματα, λόγω του ότι αυξάνουν τον κίν-
δυνο πτώσης ιδίως στους ηλικιωμένους με τάση 
αστάθειας.

 •  προδιάθεσης σε συμπεριφορά μειωμένης πρό-
σληψης ασβεστίου [4].

Τέλος, μία ιδιαίτερη κατηγορία φαρμάκων απο-
τελούν τα διφωσφονικά. Κύρια δράση τους είναι η 
αναστολή της οστικής απορρόφησης και της επα-
σβέστωσης του οστού, αλλά εμφανίζουν και αντι-αγ-
γειογενετική δράση [5].

Η επίδραση των διφωσφονικών στον οστικό μεταβο-
λισμό εξελίσσεται ώς εξής. Όταν χορηγηθούν, συνδέ-
ονται ταχύτατα και στερεά με το οστικό άγκιστρό τους 
στο κρύσταλλο του υδροξυαπατίτη, στην περιοχή που 
έχει ξεκινήσει η οστική αναδόμηση. Στη συνέχεια και 
όταν αρχίσει η οστεόλυση, με τη διάλυση του υδροξυ-
απατίτη αποδεσμεύονται και τα μόρια του φαρμάκου 
εισέρχονται προοδευτικά στον οστεοκλάστη, πιθανώς 
με ενδοκυττάρωση. Μέσα στο πρωτόπλασμα του κυτ-
τάρου, στην περίπτωση που πρόκειται για διφωσφο-
νικά χωρίς άζωτο στο μόριο τους, επιδρούν και απο-
κλείουν τη δημιουργία ATP, εξουδετερώνοντας έτσι 
τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών. Αντίθετα, αυτά 
που φέρουν άζωτο στο μόριο τους παρεμβαίνουν στη 
μεταβολική οδό του μεβαλονικού οξέος, αναστέλλο-
ντας την πρενυλίωση των πρωτεϊνών. Η δράση αυτή 
έχει σαν επακόλουθο την καταστροφή του κυτταρο-
σκελετού του οστεοκλάστη και τη διαταραχή της κινη-
τικότητάς του και της δράσης του. Τόσο τα μεν όσο 
και τα δε αναστέλλοντας ακόμη και τη δραστηριότητα 
του ενζύμου κασπάση, προκαλούν αύξηση της από-
πτωσης των οστεοκλαστών [6].

Όλα τα διφωσφονικά παρουσιάζουν μεγάλο πρό-
βλημα απορρόφησης από το γαστρεντερικό σύστη-
μα. Η απορρόφηση κυμαίνεται από 0,7 έως 10% 
ανάλογα με το διφωσφονικό και γίνεται στο ανώτε-
ρο τμήμα του λεπτού εντέρου. Η παρουσία τροφής, 
σκευασμάτων σιδήρου ή ασβεστίου, ή γαλακτοκομι-
κών προϊόντων επηρεάζουν ή και εξουδετερώνουν 
την απορρόφηση τους, γι’ αυτό και η λήψη τους πρέ-
πει να γίνεται με κενό στομάχι και μόνο με νερό.

Αφού απορροφηθούν, το 50% περίπου του φαρ-
μάκου συνδέεται στα οστά (μέσα σε 12 έως 24 ώρες) 
και το υπόλοιπο, χωρίς να μεταβολιστεί, αποβάλλεται 
από τα νεφρά (μέσα σε 72 περίπου ώρες). Ο χρόνος 
ημιζωής των διφωσφονικών στα οστά ξεπερνά τα 
10 έτη. Πάντως, σχετικές μελέτες έδειξαν ότι τα δι-
φωσφονικά δεν έχουν βιολογική δράση στο οστούν 
από τη στιγμή που δεν συμβαίνει στην περιοχή οστι-
κή αναδόμηση [7], και ότι μετά την πάροδο 6 μηνών 
η δράση τους δεν είναι σημαντική. Το τελευταίο 
αποδείχθηκε και με τη μείωση της επίδρασης της 
αλενδρονάτης στο οστούν εάν η συνολική δόση του 
έτους δεν είναι αρκετή.
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Από όλα τα διφωσφονικά, αυτά που χρησιμοποι-
ούνται περισσότερο σήμερα είναι η αλενδρονάτη και 
η ριζεδρονάτη. Σπανιότερα χρησιμοποιείται η ιμπα-
δρονάτη, παρόλο που η χορήγησή της μία φορά τον 
μήνα είναι πιο βολική για τον ασθενή, και πολύ σπα-
νιότερα η ζολεδρονάτη.

Από πλευράς δραστικότητας η αλενδρονάτη και 
η ζολεδρονάτη δρουν και στο σπογγώδες και στο 
συμπαγές οστούν και μπορούν να χορηγηθούν σε 
οστεοπόρωση τόσο της σπονδυλικής στήλης όσο και 
του ισχίου. Η ιμπαδρονάτη δρά μόνο σε οστεοπόρω-
ση της σπονδυλικής στήλης, ενώ η ριζεδρονάτη σε 
άλλες μελέτες παρουσιάζεται ότι δρα και στις δύο 
περιοχές, ενώ σε άλλες ότι δρα μόνο στη σπονδυ-
λική στήλη.

Μεταβολές στο περιρρίζιο εξαιτίας 
φαρμάκων που επηρεάζουν τον οστικό 
μεταβολισμό
Στο φατνιακό οστούν

Η κύρια κατηγορία φαρμάκων που επηρεάζει το 
περιοδόντιο και συγκεκριμένα το φατνιακό οστούν 
είναι τα διφωσφονικά. Ειδικότερα, συνδέονται με 
ένα ιδιαίτερο νόσημα της στοματικής κοιλότητας, την 
οστεονέκρωση των γνάθων, με τη συχνότερη θέση 
εμφάνισης της να είναι στο οπίσθιο γλωσσικό τμήμα 
της κάτω γνάθου. 

Η επιλεκτική εμφάνιση της νόσου στις γνάθους 
οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες οστικού ανασχη-

ματισμού, λόγω της λειτουργικής φόρτισης κατά τη 
μάσηση, αλλά και στην ύπαρξη της μικροβιακής χλω-
ρίδας του στόματος. Συγκεκριμένα, το οπίσθιο γλωσ-
σικό τμήμα της κάτω γνάθου εμφανίζει αρκετά λεπτό 
βλεννογόνο και το φατνιακό οστούν παρουσιάζει αυ-
ξημένη εγγύτητα με το στοματικό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά της οστεονέκρωσης είναι η εμ-
φάνιση ενός νεκρωθέντος ανάγγειου οστού που 
παραμένει στη στοματική κοιλότητα για διάστημα με-
γαλύτερο των 8 εβδομάδων από τη στιγμή της αρχι-
κής διάγνωσης, ενώ στο ιστορικό αναφέρεται λήψη 
διφωσφονικών και δεν αναφέρεται εφαρμογή ακτι-
νοθεραπείας στην περιοχή της κεφαλής - τραχήλου. 
Το εκτεθειμένο οστούν περιβάλλεται από φλεγμαί-
νοντες μαλθακούς ιστούς που είναι ευαίσθητοι στην 
ψηλάφηση.

Στα αρχικά στάδια, εμφανίζεται ερυθρότητα από 
ήπια μέχρι έντονη και στη συνέχεια αποκάλυψη του 
οστού, η οποία εξελισσόμενη θα οδηγήσει σε εξέλκω-
ση του βλεννογόνου. Σε προχωρημένο στάδιο, εμφα-
νίζονται οστικά απολύμματα, συρίγγια, επέκταση της 
νέκρωσης και σε τελικό στάδιο μπορεί να προκαλέσει 
παθολογικό κάταγμα ή στοματοκολπική επικοινωνία ή 
ακόμα και περικαρδίτιδα [1] (Εικόνα 4).

Στα αρχικά στάδια δεν φαίνεται καμία βλάβη 
ακτινογραφικά. Σε πιο προχωρημένα στάδια, παρα-
τηρείται ακτινοδιαυγαστική βλάβη με ασαφή όρια, 
συνδυασμός διαυγάσεων και σκιάσεων και οστικά 
απολύμματα [1] (Εικόνα 5).

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίν-

Εικ. 4. Περιπτώσεις ασθενών που παρουσίασαν οστεονέκρωση γνάθων μετά από χρόνια λήψη διφωσφονικών, χωρίς την ταυτόχρονη 
έκθεση σε ακτινοβολία κεφαλής ή τραχήλου [8].
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δυνο εμφάνισης της νόσου είναι η οδός χορήγησης 
των διφωσφονικών, με τα ενδοφλέβια χορηγούμενα 
να εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ο τύπος του 
διφωσφονικού, με τα αμινο-διφωσφονικά να είναι 
δραστικότερα, και ο χρόνος χορήγησης, με τα 3 έτη 
να είναι το χρονικό όριο για την αύξηση της επικιν-
δυνότητας. Δευτερεύοντες παράγοντες αποτελούν η 
ύπαρξη στοματικής λοίμωξης, η κακή στοματική υγι-
εινή και η κατανάλωση οινοπνεύματος, το κάπνισμα, 
η ταυτόχρονη λήψη κορτικοστεροειδών και ο σακχα-
ρώδης διαβήτης [1].

Οι οδοντιατρικές ενέργειες που ενδέχεται να 
εκλύουν την εμφάνιση της νόσου ποικίλλουν από δι-
άφορες χειρουργικές επεμβάσεις, μέχρι και ριζική 
απόξεση [1].

Σύμφωνα με την κλινική εικόνα της οστεονέκρω-
σης για ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά per 
os και ενδοφλεβίως, ο Ruggiero et al. την ταξινόμη-
σε σε 4 στάδια [10]:
•  Κατηγορία κινδύνου: Καμία ένδειξη νεκρωτικού 

οστού.
•  Στάδιο 0: Απουσία κλινικής εικόνας νέκρωσης 

οστού, μη ειδικά κλινικά και ακτινογραφικά ευρή-
ματα και συμπτώματα.

•  Στάδιο Ι: Οστική έκθεση και νέκρωση, ασυμπτωμα-
τική, χωρίς ένδειξη λοίμωξης.

•  Στάδιο ΙΙ: Οστική έκθεση και νέκρωση με ενδείξεις 
λοίμωξης, πόνου και ερυθήματος στην περιοχή 
της νέκρωσης, με ή χωρίς παρουσία πύον.

•  Στάδιο ΙΙΙ: Οστική έκθεση και νέκρωση με πόνο, 
λοίμωξη και με ένα ή περισσότερα των παρακάτω: 
α) εκτεθειμένο και νεκρωτικό οστούν πέρα από 
την περιοχή του φατνιακού οστού, που οδηγεί σε 

παθολογικό κάταγμα, β) εξωστοματικό συρίγγιο, 
γ) στοματοκολπική/στοματορινική επικοινωνία,  
δ) οστεόλυση στο κατώτερο όριο της κάτω γνάθου 
ή στο έδαφος του ιγμορείου. 

Αντιμετώπιση οστεονέκρωσης από διφωσφονικά 
(στάδια κατά Ruggiero et al)

• Κατηγορία κινδύνου: 
  Οι ασθενείς,που λαμβάνουν διφωσφονικά δεν 

χρήζουν καμίας θεραπείας. Θα πρέπει να είναι 
ενήμεροι για τον κίνδυνο εμφάνισης οστεονέκρω-
σης, όπως επίσης και για τα σημεία και τα συμπτώ-
ματα της νόσου.

• Στάδιο Ι
  Αντιμικροβιακά διαλύματα χλωρεξιδίνης 0,12% 

καθημερινά και άψογη στοματική υγιεινή, με εβδο-
μαδιαίο επανέλεγχο.

• Στάδιο ΙΙ
  Οι περιοχές νεκρωτικού οστού που αποτελούν μό-

νιμη πηγή φλεγμονής του βλεννογόνου πρέπει να 
αφαιρούνται και να ομαλοποιούνται, χωρίς όμως 
να εκτεθεί επιπλέον οστούν. Η συντηρητική αντι-
μετώπιση οδηγεί σε σύγκλειση με βλεννογόνο στα 
μισά περίπου περιστατικά οστεονέκρωσης. Αντιμι-
κροβιακά διαλύματα χλωρεξιδίνης 0,12% καθη-
μερινά και χορήγηση αντιβίωσης για 14 ημέρες, ή 
μέχρι να αντιμετωπιστεί η φλεγμονή και ο πόνος.

• Στάδιο ΙΙΙ
  Αντιμικροβιακά διαλύματα χλωρεξιδίνης 0,12% 

καθημερινά και χορήγηση αντιβίωσης για 14 ημέ-
ρες, ή μέχρι να αντιμετωπιστεί η φλεγμονή και ο 
πόνος. Χειρουργικές επεμβάσεις (οστεοπλαστι-

Εικ. 5. Ακτινογραφικές απεικονίσεις ασθενών με οστεονέκρωση κάτω γνάθου [9].
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κή,χειρουργικός καθαρισμός των απολυμάτων, 
τμηματική εκτομή της γνάθου), εξαγωγή των συ-
μπτωματικών δοντιών που βρίσκονται σε υπόστρω-
μα οστεονέκρωσης και κάλυψη της βλάβης με 
νάρθηκα από ακρυλικό ή βινύλιο. Η διακοπή της 
ενδοφλέβιας αγωγής αντενδείκνυται. Η διακοπή 
της per os αγωγής ενδείκνυται σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο ιατρό [10-12].

Τα τελευταία χρόνια στη χειρουργική αντιμετώπι-
ση της οστεονέκρωσης, χρησιμοποιείται ευρέως και 
μείγμα αερίων οξυγόνου-όζοντος, το οποίο εμφύεται 
στο προσβεβλημένο οστούν και εγχύεται στα όρια της 
οστεονέκρωσης. Φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσμα-
τα στην θεραπεία της οστεονέκρωσης, βελτιώνοντας 
σημαντικά την κλινική εικόνα της επούλωσης [13].

Στον ουλικό ιστό

Τα φάρμακα που προκαλούν αλλαγές στην υφή, 
τον όγκο και τη μορφολογία των ούλων ανήκουν στις 
κατηγορίες των αντισυλληπτικών, των αντικαταθλι-
πτικών, των αντιεπιληπτικών (διφαινυλδαντοίνη), των 
ανοσοκατασταλτικών (κυκλοσπορίνη) και των αντα-
γωνιστών ιόντων ασβεστίου (νιφεδιπίνη, βεραπαμίλη, 
βαλπροϊκό νάτριο).

Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των 
ούλων αποτελούν ο χρόνος έναρξης και η χρονική 
διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής, τα επίπεδα 
του φαρμάκου στο αίμα, η γενετική προδιάθεση, η 
στοματική υγιεινή και η ποιότητα της παρεχόμενης 
οδοντιατρικής φροντίδας. Συνηθέστερα, η μεταβολή 
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Περίληψη
Οι υποχόνδριες κύστεις των οστών (Subchondral bone cysts) στην οστεοαρθρίτιδα αντιπροσωπεύουν ένα απεικονιστικό εύρημα που 
σχετίζεται με τη διαδικασία αποκατάστασης του αρθρικού χόνδρου. Εμφανίζονται ως μια ανώμαλη κοιλότητα εντός του υποχόνδριου 
οστού, σε μικρή απόσταση από μια εκφυλιστική κάκωση του αρθρικού χόνδρου που δεν βρίσκεται σε επικοινωνία με την αρθρική 
κοιλότητα. Έχουν προταθεί δύο κύριοι μηχανισμοί σχηματισμού υποχόνδριων κύστεων. H θεωρία της διαφυγής αρθρικού υγρού 
(Synovial Breach Theory), κατά την οποία μια υποχόνδρια κύστη μπορεί να δημιουργηθεί λόγω απώλειας - λέπτυνσης του υπερκείμε-
νου αρθρικού χόνδρου και επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών της οστεοχόνδρινης συμβολής. Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία 
της οστικής βλάβης (Bone Contusion Theory), η φθορά του αρθρικού χόνδρου οδηγεί σε ανομοιόμορφη κατανομή των φορτίων, γε-
γονός που οδηγεί στην εμφάνιση μικροκαταγμάτων του υποχονδρίου οστού και μυελικού οιδήματος. Αυτή η ανασκόπηση περιγράφει 
τις υποχόνδριες κύστεις των οστών σε σχέση με τη διαδικασία αποκατάστασης του αρθρικού χόνδρου, καθώς και την απεικονιστική 
εμφάνιση, τις μεταβολικές συνέπειες, τις κλινικές επιπτώσεις και τον ρόλο τους στην παθοφυσιολογία της οστεοαρθρίτιδας.

Λέξεις κλειδιά: κλειδιά: Υποχόνδριες οστικές κύστεις, Οστεοαρθρίτιδα, Οστική ανακατασκευή, Μεταβολικές επιπτώσεις
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Study on the metabolic implications of subchondral 
bone cysts (SBCs) in osteochondral junction during 
οsteoarthritis progression
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Summary
Subchondral bone cysts (SBCs) in οsteoarthritis (OA) represent a clinical and radiographic finding that is correlated with the 
regeneration of articular cartilage. SBCs appearance is composed by an abnormal cavity within the subchondral bone, in a 
short distance from a degenerative injury of the articular cartilage, without communication with the articular cavity. Two main 
mechanisms of SBCs have been proposed: The “Synovial Breach Theory”, according to which SBCs can be formed due to the 
combination of thinning of the overlying articular cartilage and recurrent micro injuries of the osteocartilage functional unit. The 
second theory of bone damage (Bone Contusion Theory) supports the notion that defects of the articular cartilage can cause 
asymmetric distribution of mechanical loads, which leads to the appearance of microcracks in the subchondral bone, triggering 
the development of bone marrow oedema. This review focus on the association of SBCs with the process of articular cartilage 
repair and regeneration, their imaging and histological appearance, their role in bony local metabolic disturbances, their clinical 
effects as well as their role in the pathophysiology and progression of OA. 

Keywords: Subchondral bone cysts, Osteoarthritis, Osteochondral regeneration, Metabolic activity

Εισαγωγή
Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) αποτελεί μια από τις κύριες 

αιτίες αναπηρίας στον ενήλικο πληθυσμό. Αν και στο 
παρελθόν θεωρούνταν πρωτίστως μια διαταραχή του 
αρθρικού χόνδρου, στις μέρες μας θεωρείται παναρ-
θρίτιδα, δηλαδή μια πάθηση της άρθρωσης εν συνό-
λω, συμπεριλαμβανομένων του ασβεστοποιημένου 
χόνδρου, του υποχόνδριου οστού, των θυλακοσυνδε-
σμικών στοιχείων και του αρθρικού υγρού [1]. 

Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η ακεραιότητα και 

η λειτουργικότητα του αρθρικού χόνδρου μπορεί να 
επηρεαστεί σημαντικά από παθολογικές καταστάσεις 
που προκαλούν βλάβες σε άλλους ιστούς της άρ-
θρωσης [2-3]. Το υποχόνδριο οστό ειδικότερα, εκτός 
του πολύ σημαντικού δομικού υποστηρικτικού του 
ρόλου, παρουσιάζει μια εξίσου σημαντική βιολογική 
διασύνδεση με τον υπερκείμενο χόνδρο, καθιστώ-
ντας το σύστημα αρθρικού χόνδρου – υποχόνδριου 
οστού μια στενά συνδεδεμένη λειτουργική μονάδα 
(functional unit) η οποία δεν μπορεί να διαχωριστεί 
[4]. Μια χαρακτηριστική μεταβολή του υποχονδρίου 
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οστού που συμβαίνει στα πλαίσια της ΟΑ είναι η δημι-
ουργία των υποχόνδριων οστικών κυστών (ΥΟΚ) [5]. 
Οι ΥΟΚ εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα σε εκφυ-
λιστικές παθήσεις των αρθρώσεων και είναι στενά 
συνδεδεμένες με την OA, ενώ βιβλιογραφικά δε-
δομένα αναφέρουν ότι ανευρίσκονται στο 50% των 
ασθενών με ΟΑ της άρθρωσης του γόνατος [6-7]. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για σφαι-
ρικούς ή ελλειψοειδείς ζελατινώδεις σχηματισμούς 
διαμέτρου μερικών χιλιοστών έως και 5 εκατοστών, 
που εντοπίζονται κατά τον απλό ακτινολογικό έλεγχο 
στο υποχόνδριο οστό των αρθρικών επιφανειών των 
μεγάλων αρθρώσεων και θεωρούνται ενδείξεις της 
προσπάθειας προσαρμογής του οστού σε περιοχές 
που υπόκεινται σε αυξημένες φορτίσεις [8-9].

Τα τελευταία χρόνια οι σχηματισμοί αυτοί συγκε-
ντρώνουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότη-
τας εξαιτίας της πιθανής συσχέτισης της παρουσίας 
τους με αυξημένη απώλεια αρθρικού χόνδρου και 
αυξημένο κίνδυνο χειρουργικής επέμβασης αντικα-
τάστασης της άρθρωσης [10].

Παθοφυσιολογία και μεταβολικές διαταραχές 
της οστεοχόνδρινης συμβολής

Οι ΥΟΚ, οι οποίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
και με τους όρους ψευδοκύστεις, μυξοειδείς κύ-
στεις, ενδοστικά γάγγλια ή γεούδια, εντοπίστηκαν για 
πρώτη φορά από τους Ondrouch [11] και Landells 
[12] στις περιοχές φόρτισης του μηριαίου οστού, της 
επιγονατίδας και της άρθρωσης του ώμου ασθενών 
με ΟΑ. Αν και ο παθογενετικός μηχανισμός δημιουρ-
γίας τους δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, υπάρχουν 
δύο επικρατέστερες θεωρίες σχετικά με τον σχημα-
τισμό ΥΟΚ στις φορτιζόμενες οστικές περιοχές στα 
πλαίσια ΟΑ [10-12].

Σύμφωνα με την πρώτη, τη θεωρία της διαφυγής 
αρθρικού υγρού (Synovial Breach Theory) [13], μια 
ΥΟΚ μπορεί να δημιουργηθεί λόγω απώλειας - λέ-
πτυνσης του υπερκείμενου αρθρικού χόνδρου και 
επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών της οστε-
οχόνδρινης συμβολής. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
μικρορωγμές στην αρθρική επιφάνεια επιτρέπουν 
την εισχώρηση αρθρικού υγρού ή/και ιστού εντός 
της περιοχής του υποχονδρίου οστού, γεγονός που 
οδηγεί σε οξεία φλεγμονώδη απάντηση και ανάπτυ-
ξη μυξωματώδους ιστού εντός του οστικού μυελού.

Αντιθέτως, κατά τη δεύτερη θεωρία της οστικής 
βλάβης (Bone Contusion Theory) [14], δεν υπάρχει 

απευθείας επικοινωνία της άρθρωσης με το υποχόν-
δριο οστό. Η φθορά και η επακόλουθη εξασθένιση 
του αρθρικού χόνδρου οδηγούν σε ανομοιόμορφη 
κατανομή των φορτίων και υποβάθμιση της ποιότη-
τας του υποκείμενου οστού με αποτέλεσμα την εμ-
φάνιση μικροκαταγμάτων του υποχονδρίου οστού 
και μυελικού οιδήματος, με ενεργοποίηση της διαδι-
κασίας της οστικής ανακατασκευής. Η συσσώρευση 
οστεοκλαστών και μακροφάγων οδηγεί στην οστική 
απορρόφηση και φαγοκυττάρωση των νεκρωτικών 
στοιχείων, με επακόλουθη επιστράτευση οστεοβλα-
στών προς εναπόθεση νέου οστού, το οποίο τελικά 
περικλείει μια κοιλότητα με ινώδες περιεχόμενο δη-
μιουργώντας μια ΥΟΚ.

Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις η δημι-
ουργία ΥΟΚ δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με κανέναν 
από τους ανωτέρω παθογενετικούς μηχανισμούς. 
Οι Powders και συν. [15] μελέτησαν 42 οστικά πα-
ρασκευάσματα κνημιαίων κονδύλων από ασθενείς 
που υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος 
λόγω σοβαρής ΟΑ. Παρατήρησαν μια τυπική εμφά-
νιση ΥΟΚ στην περιοχή του μεσοκονδυλίου βόθρου 
σε ποσοστό 45%, η οποία αποτελεί τμήμα οστού που 
δεν καλύπτεται από αρθρικό χόνδρο και δεν απο-
τελεί περιοχή φόρτισης του γόνατος. Το γεγονός 
αυτό αναιρεί τόσο τη θεωρία της διαφυγής αρθρικού 
υγρού διαμέσου μικρορωγμών του χόνδρου, όσο και 
τη θεωρία της οστικής βλάβης λόγω άνισης κατανο-
μής των φορτίων. Οι συγγραφείς διατύπωσαν την 
υπόθεση ότι οι ΥΟΚ στην περιοχή του μεσοκονδυλί-
ου βόθρου πιθανόν να είναι αποτέλεσμα της επανα-
λαμβανόμενης δύναμης που ασκούν οι χιαστοί σύν-
δεσμοι, οι οποίοι προσφύονται στην περιοχή.

Σε μια πρόσφατη μελέτη του 2017, οι Chan και 
συν. [16] προσπαθώντας να αιτιολογήσουν αυτό το 
φαινόμενο, έδωσαν μια τρίτη εκδοχή, υποθέτοντας 
ότι στον παθογενετικό μηχανισμό εμπλέκονται αγγει-
ακοί παράγοντες. Διατύπωσαν τη θεωρία ότι στις μη-
φορτιζόμενες επιφάνειες οι ΥΟΚ είναι αποτέλεσμα, 
πρωτίστως, ισχαιμίας του υποχονδρίου οστού λόγω 
ανεπαρκούς άρδευσης στα πλαίσια γήρανσης και 
δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου. Χρησιμοποιώντας 
ανοσοïστοχημικές τεχνικές παρουσίασαν ευρήματα 
πιθανής συσχέτισης αγγειακής παθολογίας και οστε-
οαρθριτικών αλλοιώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των ΥΟΚ, καταλήγοντας στην πρόταση να χρησιμο-
ποιηθεί το ακτινολογικό εύρημα της εντόπισης μιας 
ΥΟΚ σε μη-φορτιζόμενη περιοχή ως πιθανή ένδειξη 
υποκείμενης αγγειακής διαταραχής.
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MMP-1, σε ασθενείς με ιδιοπαθή ΟΑ του ισχίου ή 
του γόνατος. Η έρευνα έδειξε ότι οι ΥΟΚ σχετίζονται 
με την προχωρημένης βαρύτητας ΟΑ και περιέχουν 
ενεργοποιημένα κύτταρα που εκφράζουν MMP-1 με 
πιθανή ενεργό συμμετοχή στις οστεοχόνδρινες βλά-
βες που επισυμβαίνουν κατά την εξέλιξη της ΟΑ. Η 
αυξημένη έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών από 
οστεοβλάστες καθώς και από οστικά επενδυματικά 
κύτταρα (bone lining cells) ή σιωπηρούς οστεοβλά-
στες του τοιχώματος των ΥΟΚ, επιβεβαιώθηκε και 
σε μια περαιτέρω έρευνα της ανωτέρω ερευνητικής 
ομάδας που αφορούσε την ΜΜΡ-12 [18]. Oι ανωτέ-
ρω μεταβολές στην έκφραση αγγειογενετικών αυ-
ξητικών παραγόντων πιθανώς να σχετίζονται με τις 
μεταβολές της οστικής μάζας (Bone Mass Density, 
BMD) που παρατηρείται στις περιοχές όπου παρατη-
ρούνται οι ΥΟΚ. Συγκεκριμένα, σε ασθενείς με ΟΑ 
γόνατος μέσω της χρήσης 3D υπολογιστικής τομο-
γραφίας παρατηρήθηκε πως ο αυξημένος αριθμός 

Κατά τη διαδικασία σχηματισμού μιας ΥΟΚ πα-
ρατηρούνται δύο διακριτές φάσεις, η καταστροφική 
και η παραγωγική [13]. Η καταστροφική φάση ξεκινά 
με την οστεονέκρωση του δοκιδωτού υποχονδρίου 
οστού και ολοκληρώνεται με την επακόλουθη οστι-
κή απορρόφηση και δημιουργία κοιλότητας ινώδους 
περιεχομένου. Η παραγωγική φάση αφορά τη διαδι-
κασία σχηματισμού σκληρυντικού ιστού στα όρια της 
ινώδους κοιλότητας με ταυτόχρονη αύξηση τόσο της 
πυκνότητας όσο και του όγκου της κύστης. Σε αντι-
διαστολή με την αυξημένη πυκνότητα, παρατηρείται 
μια αμοιβαία ελάττωση της επιμετάλλωσης, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε υπονόμευση της σταθε-
ρότητας της περιοχής και αντισταθμιστική συνολική 
αύξηση της πυκνότητας και οστική σκλήρυνση. 

Οι Κασπίρης και συν. [17] σε πρόσφατη μελέτη 
εξέτασαν τη συσχέτιση παρουσίας ΥΟΚ με την έκ-
φραση μεταλλοπρωτεινασών της θεμέλιας ουσίας 
(MMPs), και συγκεκριμένα της ιστικής κολλαγενάσης 

Εικ. 1. Ανοσο-ιστοχημική εικόνα υποχονδρίων κύστεων, όπου οι τοιχωματικοί οστεοβλάστες εκφράζουν ΜΜΡ-1 (Matrix metalloproteinase-1) 
(Μεγέθυνση 10Χ).
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και όγκος των ΥΟΚ τόσο στο έξω όσο και στο έσω 
κνημιαίο διαμέρισμα συνοδεύεται από υψηλότερο 
BMD [19]. Τα ευρήματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί 
και από τις μελέτες των Chiba και συν [20] καθώς και 
των Chen και συν [21], όπου ο αυξημένος αριθμός 
των ΥΟΚ σχετιζόταν με τον αυξημένο λόγο οστικού 
όγκου προς τον συνολικό όγκο ιστού και με την αύξη-
ση της πυκνότητας του δοκιδωτού οστού, αντίστοιχα. 
Η αύξηση αυτή της οστικής μάζας στο παρακείμενο 
των ΥΟΚ οστικό τμήμα πιθανόν να αποτελεί μια προ-
σαρμογή της οστεοχόνδρινης λειτουργικής μονάδας 
στις υψηλές μηχανικές φορτίσεις, μέσω τοπικής ανα-
κατασκευής, που οδηγεί σε τροποποίηση της δομής 
του υποχόνδρίου οστού [19]. 

Ιστολογικά χαρακτηριστικά
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα ιστολογικά χαρακτηριστικά 

των ΥΟΚ θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι ο όρος 
«κύστη» δεν είναι απόλυτα ακριβής, αφού οι σπηλαι-
ώδεις αυτές βλάβες δεν καλύπτονται από επιθηλιακά 
κύτταρα και δεν περιέχουν ομοιόμορφα κατανεμημένο 
υγρό στοιχείο [22]. Ένα στρώμα ινώδους συνδετικού 
ιστού το οποίο καλύπτεται από επενδυματικά κύτταρα 
και οστεοβλάστες μπορεί κατά περίπτωση να περιβάλ-
λει μυξοειδή ή λιπώδη ιστό και χόνδρο, περιεχόμενο το 
οποίο σε αρχικά στάδια μπορεί να είναι υγρό και στη 
συνέχεια μπορεί να οστεοποιηθεί [13].

Ιστολογική μελέτη ανθρώπινων οστικών παρα-
σκευασμάτων από οστεοαρθριτικά γόνατα [15], έδει-
ξε ότι οι ΥΟΚ μπορεί επίσης να περιέχουν θραύσμα-
τα νεκρωτικού οστίτη ιστού και νεκρά αποπτωτικά 
κύτταρα, δηλαδή κύτταρα χωρίς πυρήνα. Επιπρο-
σθέτως, ανοσοïστοχημικές τεχνικές σε ζωικά πα-
ρασκευάσματα [23] έχουν αναδείξει μεγάλο αριθμό 
οστεοβλαστών και οστεοκλαστών, γεγονός που θε-
ωρείται ενδεικτικό του υψηλού ρυθμού οστικής ανα-
κατασκευής και επιμετάλλωσης που χαρακτηρίζει τις 
ΥΟΚ (Εικόνα 1).

Οι Chen και συν. [24] μελέτησαν τη διαδικασία 
οστικής ανακατασκευής στα πλαίσια καταστροφής 
του αρθρικού χόνδρου σε ασθενείς με ΟΑ του γό-
νατος. Από τους 97 ασθενείς της μελέτης το 74.2% 
παρουσίασε ΥΟΚ με ευρήματα σκληρυντικού οστι-
κού περιβλήματος, αυξημένο όγκο οστού και ακαμ-
ψία των δοκίδων. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε πα-
ρουσία χόνδρινου ιστού, τόσο στην περίμετρο όσο 
και εντός των ΥΟΚ, ο οποίος αποτελούνταν από ίνες 
κολλαγόνου τύπου Ι. Οι ίνες τύπου Ι εμφανίζονται 

χαρακτηριστικά στον ινώδη χόνδρο, σε αντίθεση με 
τις ίνες κολλαγόνου τύπου ΙΙ του υαλοειδή χόνδρου 
των αρθρώσεων, εύρημα που ενισχύει τη θεωρία της 
οστικής βλάβης στα πλαίσια του παθογενετικού μη-
χανισμού των ΥΟΚ.

Άπεικονιστικά χαρακτηριστικά
Οι ΥΟΚ απεικονίζονται ως σαφώς περιγεγραμμέ-

νες κοιλότητες, δίνοντας σήμα υγρού στην εξέταση 
μαγνητικού συντονισμού (MRI), εικόνα που αντιστοι-
χεί σε ακτινοδιαυγαστική περιοχή εντός σκληρυντι-
κών ορίων στις απλές ακτινογραφίες [15] (Εικόνα 2). 
Συνήθως πρόκειται είτε για πολλαπλές μικροσκοπι-
κές βλάβες διαμέτρου 2 έως 15 χιλ., είτε για μονή-
ρεις βλάβες έως 2εκ. και σπανιότερα μεγαλύτερες, 
που εμφανίζονται σαν κυστικοί χώροι μεταξύ λεπτυ-
σμένων οστικών δοκίδων [25]. 

Τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά των YOK τις δι-
ακρίνουν από τα νεοπλάσματα της εκάστοτε περι-
οχής, αν και πιθανή σύγχυση μπορεί να συμβεί σε 
διάφορες περιπτώσεις [26]. Αναφέρουμε ενδεικτικά 
διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία άλλων παθήσεων, η 
ακτινολογική εικόνα των οποίων θα μπορούσε να 
συγχυστεί με αυτή των ΥΟΚ.

Οι γιγαντοκυτταρικοί όγκοι εμφανίζονται μεταξύ 
20 και 30 ετών, είναι μονήρεις, έκκεντροι, χωρίς 
σκληρυντικά όρια και εντοπίζονται κυρίως στη με-
τάφυση των οστών με επέκταση προς την επίφυση 
του οστού. Το χονδροβλάστωμα το οποίο αποτελεί 
επίσης έναν μονήρη όγκο, απαντάται σε άτομα νε-
ότερης ηλικίας (10 με 30 ετών), ενώ το χονδροσάρ-
κωμα εκ διαυγών κυττάρων παρουσιάζει χόνδρινο 
υπόβαθρο με στοιχεία ασβεστοποίησης. Τέλος, οι 
μεταστατικές οστικές βλάβες μπορεί να είναι μονή-
ρεις ή πολλαπλές και εμφανίζονται σε μεγαλύτερους 
σε ηλικία ασθενείς, ενώ στερούνται εκφυλιστικών 
στοιχείων [22].

Η MRI θεωρείται η εξέταση εκλογής για την απει-
κόνιση του αρθρικού χόνδρου και των βλαβών του 
οστικού μυελού. Πρόκειται για μέθοδο πιο ευαίσθητη 
από τις ακτινογραφίες στην απεικόνιση των μικρών 
YOK, οι οποίες και απεικονίζονται ως σαφώς οριζό-
μενες στρογγυλεμένες βλάβες με ένταση σήματος 
όμοια με υγρού σε ακολουθίες χωρίς σκιαγραφικό. 
Δεδομένα από τη μελέτη MOST των Crema και συν. 
[8] έδειξαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθη-
κε ενίσχυση του σήματος μετά από χορήγηση ενδο-
φλέβιας παραμαγνητικής ουσίας. Οι Carrino και συν. 
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[27] χρησιμοποίησαν την MRI για να μελετήσουν τη 
σχέση ΥΟΚ και περιοχών οιδήματος του οστικού μυ-
ελού. Εξέτασαν δεδομένα από 32 ασθενείς με ΟΑ 
του γόνατος και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
ΥΟΚ σχηματίζονται σε περιοχές που εμφανίζουν 
σήμα οστικού οιδήματος στην MRI, ενώ ο υπερκείμε-
νος αρθρικός χόνδρος παρουσιάζει σημαντική φθο-
ρά. Σύμφωνα με αυτή την παρατήρηση οι περιοχές 
οστικού οιδήματος μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
προ-κυστικές βλάβες.

Η χρήση της CT μπορεί να αναδείξει τα βασικά 
σημεία της προχωρημένης ΟΑ συμπεριλαμβανομέ-
νων των οστεοφύτων, των ΥΟΚ και της σκλήρυνσης 
του υποχονδρίου οστού, ενώ μπορεί ακόμα να συ-
νεισφέρει στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της 
ΟΑ, με τη μέτρηση της πυκνότητας και της δομής των 
υποχόνδριων επιμεταλλωμένων ιστών in vivo [28]. Ο 
σχηματισμός ΥΟΚ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σχετί-
ζεται με αυξημένες φορτίσεις της πάσχουσας περιο-

χής, γεγονός που μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδι-
κασία της οστικής ανακατασκευής.

Πράγματι, ex vivo μελέτες τόσο στην άρθρωση 
του ισχίου με τη χρήση της υψηλής ανάλυσης ποσο-
τικής CT (HR-qCT), όσο και στην κνήμη με τη χρήση 
μικρο-υπολογιστικής CT (micro-CT) [20], αναφέρουν 
μεταβολές της οστικής πυκνότητας (BMD), ειδικά σε 
περιοχές γύρω από τις ΥΟΚ. Ωστόσο, παρά το γε-
γονός ότι αυτές οι μέθοδοι είναι πολύ ακριβείς στο 
να διακρίνουν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
τόσο των ΥΟΚ, όσο και του υποχονδρίου οστού της 
περιοχής, δεν μπορούν να συσχετίσουν τα ευρήματα 
αυτά με κρίσιμες κλινικές εκδηλώσεις, όπως ο πό-
νος, η βαρύτητα και η εξέλιξη της νόσου.

Προσπαθώντας να απαντήσουν σε ένα τέτοιο 
ερώτημα, οι Burnett και συν. [19], σε πρόσφατη 
ερευνητική μελέτη, χρησιμοποίησαν τη μέθοδο qCT 
για να εξετάσουν in vivo τα χαρακτηριστικά των ΥΟΚ 
του εγγύς άκρου της κνήμης σε ασθενείς με ΟΑ του 
γόνατος και να διερευνήσουν την πιθανή συσχέτισή 
τους με τις κλινικές εκδηλώσεις της πάθησης. Οι 
συγγραφείς ανέφεραν μεγάλος εύρος διακύμαν-
σης ως προς τον αριθμό και τον όγκο των ΥΟΚ στο 
δείγμα ασθενών που εξετάστηκε, υποδηλώνοντας 
μεγάλο βαθμό ετερογένειας των ευρημάτων από 
ασθενή σε ασθενή. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της μελέτης, ο μεγαλύτερος αριθμός 
και όγκος ΥΟΚ συσχετίστηκε με υψηλότερη BMD 
τόσο στο έσω, όσο και στο έξω διαμέρισμα του εγ-
γύς άκρου της κνήμης, ενώ ειδικά οι ΥΟΚ του έξω 
διαμερίσματος συσχετίστηκαν με συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά, όπως το φύλο, τον μηχανικό άξονα 
της άρθρωσης και τη βαρύτητα των ΟΑ αλλοιώσεων 
στο έξω διαμέρισμα. Εντούτοις, δεν κατάφεραν να 
συσχετίσουν κανένα χαρακτηριστικό των ΥΟΚ με την 
εμφάνιση πόνου σε ασθενείς με προχωρημένη ΟΑ.

Κλινική σημασία
Παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα όπως οι 

ΥΟΚ ανευρίσκονται πολύ συχνά στην ΟΑ, σε συνδυ-
ασμό με λέπτυνση του αρθρικού χόνδρου, πάχυνση 
του υποχόνδριου οστού, σχηματισμό οστεοφύτων, 
ποικίλου βαθμού αρθρική φλεγμονή, εκφύλιση συν-
δέσμων και μηνίσκων και υπερτροφία του αρθρικού 
υμένα. Πόσο όμως η επηρεάζει την κλινική εικόνα 
του ασθενούς η ύπαρξη των ΥΟΚ; Ο σύγχρονος ορι-
σμός της ΟΑ πρέπει να περιλαμβάνει τόσο συμπτώ-
ματα που αναφέρονται από τον ασθενή, όσο και δο-

Εικ. 2. Χαρακτηριστική εικόνα υποχόνδριας κύστης στη μεσότητα 
των κνημιαίων κονδύλων, σε ασθενή με Οστεοαρθρίτιδα δεξιού 
γόνατος.
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μικές αλλαγές εντός της άρθρωσης [2].
Υπάρχουν πολλές μελέτες [29–31] που εξετάζουν 

τις παραμέτρους που σχετίζονται με την εξέλιξη της 
ΟΑ και τη σχέση μεταξύ δομικών χαρακτηριστικών 
και πόνου. Τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα όσον 
αφορά τη συσχέτιση τόσο της σοβαρότητας του πό-
νου, ιδιαίτερα για την άρθρωση του γόνατος, όσο και 
της εξέλιξης της νόσου σε σχέση με τα ακτινολογι-
κά ευρήματα και ιδιαίτερα με την παρουσία ΥΟΚ. Η 
εκφύλιση του μηνίσκου, η ολικού πάχους απώλεια 
χόνδρου και τα οστεόφυτα φαίνεται να σχετίζονται 
περισσότερο με μια πιο επώδυνη κλινική εικόνα στο 
γόνατο, σε σύγκριση με την παρουσία ΥΟΚ σε ασθε-
νή με ΟΑ [10,31,32].

Εντούτοις, η παρουσία ΥΟΚ συσχετίζεται με την 
υποβάθμιση του αρθρικού χόνδρου τόσο ποσοτικά, 
όσο και ποιοτικά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο οι 
συγκεκριμένοι ασθενείς να υποβληθούν σε ολική αρ-
θροπλαστική σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ύπαρ-
ξη των ΥΟΚ μπορεί να μην συσχετίζεται άμεσα με την 
κλινική εικόνα, μπορεί όμως να εντοπίσει τους ασθε-
νείς με τα χειρότερα δομικά ελλείμματα, ιδιαίτερα 
στην άρθρωση του γόνατος, συμπεριλαμβανομένης 
της αυξημένης απώλειας χόνδρου, σε σύγκριση με 
ασθενείς που εμφανίζουν μόνο BMLs (Bone Marrow 
Lesions) και που μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο 
από την πρόληψη της εξέλιξης της νόσου [10].

Ανεξάρτητα από την αιτιολογία τους και τον ρόλο 
που παίζουν στην κλινική εικόνα ενός ασθενούς με 
ΟΑ, οι ΥΟΚ τείνουν να εμφανίζονται στα προχωρημέ-
να στάδια της νόσου, όπου ο βαθμός καταστροφής 
της άρθρωσης σε συνδυασμό με την έντονη κλινική 
εικόνα οδηγούν τον ασθενή στη λύση της ολικής αρ-
θροπλαστικής [33]. Μπορεί όμως η ύπαρξη των ΥΟΚ 
να επηρεάσει την έκβαση μιας επέμβασης αντικατά-
στασης της άρθωσης τόσο άμεσα όσο και μακροπρό-
θεσμα; Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι μικρότερες 
από αυτές τις κύστεις συνήθως υποστρέφουν μετά 
την ολική αρθροπλαστική στο ισχίο ή παραμένουν 
στο αρχικό τους μέγεθος, χωρίς να επηρεάζουν 
το λειτουργικό αποτέλεσμα και τη βιωσιμότητα των 

προθέσεων. Οι μεγαλύτερες από αυτές συνήθως 
δεν υποστρέφουν και εφόσον δεν αντιμετωπιστούν 
διεγχειρητικά δεν φαίνεται να επηρεάζουν και αυτές 
το αποτέλεσμα της χειρουργικής παρέμβασης [34]. 
Παρόμοια αποτελέσματα περιγράφουν και οι Takada 
και συν. [35], οι οποίοι αναφέρουν ότι οι ΥΟΚ στην 
κοτύλη σε ασθενείς με συγγενή δυσπλασία του ισχί-
ου που υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική, δεν 
φαίνεται να αυξάνουν σε μέγεθος ούτε να επηρεά-
ζουν την ενσωμάτωση των προθέσεων και τη μακρο-
χρόνια επιβίωση της επέμβασης.

Υποστροφή των ΥΟΚ έχει επίσης παρατηρηθεί 
στην άρθρωση του γόνατος, σε ασθενείς που υπε-
βλήθησαν σε υψηλή οστεοτομία κνήμης, κάτι που 
φαίνεται να οφείλεται στην αποκατάσταση των φυ-
σιολογικών φορτίων στο υποχόνδριο οστό μετά από 
αυτή την παρέμβαση, σύμφωνα με τους Wang και 
συν. [36]. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα, ότι η εφαρμογή του νόμου του Wolff θα μπο-
ρούσε να είναι μια από τις πιθανότερες εξηγήσεις 
του φαινομένου αυτού.

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, οι ΥΟΚ δεν φαίνεται να επηρεά-

ζουν σημαντικά την κλινική εικόνα στους ασθενείς με 
ΟΑ. Παρόλα αυτά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο κλινικός 
γιατρός να γνωρίζει ότι η εμφάνιση τους ως απεικονι-
στικό εύρημα υποδηλώνει προχωρημένη νόσο, η οποία 
συνήθως δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη μέσα συντη-
ρητικής αντιμετώπισης. Ως προς τη σημασία τους κατά 
τη διάρκεια της χειρουργικής παρέμβασης (αρθροπλα-
στική), η ύπαρξη τους δεν φαίνεται να συσχετίζεται με 
τη συνολική επιτυχία της επέμβασης και το λειτουργικό 
αποτέλεσμα. Επιπροσθέτως, η ύπαρξή τους δεν έχει 
συσχετιστεί μέχρι τώρα με τη σωστή ενσωμάτωση και 
την αντοχή των εμφυτευμάτων στο χρόνο, καθώς οι 
μικρού έως μετρίου μεγέθους κύστεις φαίνεται να υπο-
στρέφουν μετά την επέμβαση και την αποκατάσταση 
των φορτίων στην άρθρωση, ενώ οι μεγαλύτερες συνή-
θως παραμένουν στις ίδιες διαστάσεις.
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Φαρμακευτική θεραπεία της σαρκοπενίας
Π. Αλτσιτζιογλου, σ. σιουτησ, Ν.-Χ. ΞιΦΑρΑσ, Φ. σουκΑκου, ι. ζΑΦειρησ, Αικ. ΜΠΑβελου, 
Αικ. τσΑτσΑρΑγκου, Δ. κουλΑλησ, Α.Φ. ΜΑυρογεΝησ
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

Περίληψη
Η σαρκοπενία χαρακτηρίζεται ως η απώλεια μυϊκής μάζας και λειτουργικότητας και οδηγεί σε ολοένα αυξανόμενη σωματική αδυ-
ναμία, αναπηρία και κοινωνικά και υγειονομικά κόστη. Η διάγνωση της σαρκοπενίας θα πρέπει να πιθανολογείται σε όλους τους 
ασθενείς οι οποίοι αναφέρουν έκπτωση της φυσικής τους δραστηριότητας, της μυϊκής τους ισχύος καθώς και γενικά προβλήματα 
υγείας. Δεδομένου ότι η προοδευτική έκπτωση της μυϊκής μάζας και ισχύος συμβαίνει επίσης και με τη φυσιολογική γήρανση, η 
ανακατεύθυνση προς μια παθολογική κατάσταση έχει εδραιωθεί με το συνδυασμό διαγνωστικών ουδών και παραγόντων κινδύνου 
για μειωμένη κινητικότητα, πτωχή ποιότητα ζωής και αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Στον αντίποδα, η εισαγωγή διαφόρων 
κριτηρίων για τη διάγνωση της σαρκοπενίας έχει καθυστερήσει την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση αυτής. Το 
αντικείμενο της θεραπείας του μυϊκού καταβολισμού είναι η διατήρηση ή βελτίωση της μυϊκής μάζας καθώς και των μηχανικών και 
μεταβολικών μυϊκών λειτουργιών. Η διαχείριση της σαρκοπενίας πρέπει να είναι πολυπαραγοντική και διεπιστημονική, περιλαμβάνο-
ντας άσκηση και ιδιαίτερα μυϊκή ενδυνάμωση, πρόσληψη πρωτεϊνών και βιταμίνης D καθώς και θεραπεία της όποιας συνοσηρότητας 
οδηγεί σε μυϊκή απώλεια. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν φάρμακα εγκεκριμένα ειδικά για τη θεραπεία της σαρκοπενίας (ή άλλων 
παθήσεων που οδηγούν σε μειωμένη μυϊκή λειτουργία) παρόλο που πολλές ουσίες χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Ποικιλία 
φαρμάκων έχει μελετηθεί με σκοπό τη βελτίωση της μυϊκής μάζας και λειτουργικότητας, όπως η τεστοστερόνη, τα οιστρογόνα, οι 
εκλεκτικοί ρυθμιστές των υποδοχέων ανδρογόνων, η γκρελίνη, αντι-κυτταροκίνες (IL-1, IL-6, TNF-a), και οι αναστολείς της μυοστα-
τίνης. Η αναγνώριση νέων μορίων που στοχεύουν συγκεκριμένα βιολογικά μονοπάτια των οποίων η διέγερση ή η αναστολή παράγει 
καθαρές αναβολικές επιδράσεις στους σκελετικούς μύες μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα της θεραπείας 
των μυϊκών διαταραχών.

Λέξεις κλειδιά: κλειδιά: Σαρκοπενία, Βιταμίνη D, Τεστοστερόνη, Οιστρογόνα, Εκλεκτικοί ρυθμιστές των υποδοχέων ανδρογόνων, Γκρελίνη, 
Αντικυτταροκίνες, Αναστολείς της μυοστατίνης

Pharmaceutical treatment of sarcopenia
P. Altsitzioglou, s. sioutis, N.-Ch. XifArAs, f. souCACos, i. zAfiris, C. BAvelou, 
Aik. tsAtsArAgkou, D. koulAlis, A.f. MAvrogeNis
First Department of Orthopaedics, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Athens, Greece

summary
Sarcopenia is defined as a decline in skeletal muscle mass and functionality which leads to increasing weakness, frailty and 
social and financial costs. The diagnosis of sarcopenia should be considered in any patient who reports decline of their physical 
activity and their muscle strength as well as general health problems. Considering that gradual loss of muscle mass and strength 
is also related to ageing, the redirection to a pathological state has been established with a combination of diagnostic thresholds 
and several risk factors for reduced mobility, poor quality of life and increased morbidity and mortality. On the contrary, the 
introduction of various diagnostic criteria has temporized the establishment of treatment guidelines for sarcopenia. Treating 
muscle degradation relies on preserving or improving not only muscle mass but also the mechanical and metabolic functions 
of skeletal muscles. Sarcopenia management has to be multifactorial and multidisciplinary, including exercise and especially 
muscle strengthening, high protein and vitamin D intake and treatment of any comorbidity that leads to muscle loss. Until today, 
we do not have any approved medication that is special for treating sarcopenia (or other health problems associated to decreased 
muscle function) despite the fact that lots of substances are used for this purpose. Over the years, a wide variety of medication 
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has been studied in order to improve muscle mass and functionality such as testosterone, estrogens, selective androgen 
receptor modulators (SARMs), ghrelin, inflammatory cytokines (IL-1, IL-6, TNF-a) and myostatin inhibitors. The identification of 
new molecules that target specific biological pathways, the activation or deactivation of which has anabolic effects on skeletal 
muscles, could be an important break through for treating muscle disorders.

Keywords: Sarcopenia, Vitamin D, Testosterone, Estrogens, Selective androgen receptor modulators, Ghrelin, Inflammatory cytokines, 
Myostatin inhibitors

εισαγωγή
Στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών έχει ση-

μειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των ηλικιω-
μένων ανθρώπων, οδηγώντας έτσι σε προοδευτική 
γήρανση του πληθυσμού, με παράλληλη αύξηση του 
επιπολασμού ηλικιακά σχετιζόμενων νόσων που συν-
δέονται με λειτουργική έκπτωση πολλών συστημάτων 
οργάνων [1]. Μετά την ηλικία των 60 ετών, η μάζα των 
σκελετικών μυών μειώνεται έως και 3% ανά έτος, 
οδηγώντας σε προοδευτική μείωση των λειτουργι-
κών εφεδρειών, γεγονός που μπορεί να αποτελεί την 
πηγή σημαντικών περιορισμών στις επιδόσεις του 
ατόμου σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες 
[2,3]. Η σαρκοπενία ορίζει την μυϊκή αποδόμηση που 
επέρχεται με την πάροδο της ηλικίας, χαρακτηριζό-
μενη από τη μείωση της μυϊκής μάζας και ισχύος κα-
θώς και των σωματικών επιδόσεων, οδηγώντας έτσι 
σε αναπηρία, μειωμένη, σχετιζόμενη με την υγεία 
ποιότητα ζωής και αυξημένη νοσηρότητα και θνησι-
μότητα [4]. Ο Rosenberg εισήγαγε τον όρο «σαρκο-
πενία» το 1989 και από εκείνη τη στιγμή έχει υπάρξει 
θέμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για ερευνητές δια-
φόρων ιατρικών ειδικοτήτων· εντούτοις μια έντονη 
συζήτηση παραμένει σχετικά με έναν παγκοσμίως 
αποδεκτό ορισμό της σαρκοπενίας καθώς και πτυ-
χές που αφορούν την φυσιολογία της, την ανατομία 
της και την κλινική της υπόσταση [5]. Τα κέντρα ελέγ-
χου και πρόληψης νόσων (CDC) προσφάτως εισήγα-
γαν τον κωδικό «M62.84» στη Στατιστική Ταξινόμηση 
Νόσων και Σχετικών Προβλημάτων Υγείας ICD-10, 
αναγνωρίζοντας την σχετιζόμενη με την γήρανση 
του ατόμου σαρκοπενία ως μια ξεχωριστά αναφε-
ρόμενη πάθηση [6,7]. Αδιαμφισβήτητα, ένα μεγάλο 
κενό στις γνώσεις μας σχετικά με τη σαρκοπενία 
αφορά τις θεραπευτικές προσεγγίσεις δεδομένου 
ότι τα στοιχεία φαρμακευτικών θεραπειών συχνά εί-
ναι πενιχρά, κυρίως λόγω προβλημάτων μεθοδολο-
γίας στην εκτέλεση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων 

μελετών συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης 
των πρωτογενών τελικών σημείων. Σύμφωνα με μια 
πρόσφατη εργασία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
Κλινικές και Κοινωνικές Πλευρές Οστεοπόρωσης 
και Οστεοαρθρίτιδας (ESCEO), μια σωστή εκτίμηση 
ενός ατόμου με σαρκοπενία απαιτεί την ακολούθηση 
του πλαισίου της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργίας, 
Αναπηρίας και Υγείας (ICF) του Παγκοσμίου Οργανι-
σμού Υγείας (ΠΟΥ), το οποίο βασίζεται στην χρήση 
κοινής γλώσσας για τον ορισμό και την μέτρηση της 
λειτουργικότητας και της αναπηρίας καθώς και στην 
παροχή επιστημονικής βάσης για την κατανόηση των 
αλλαγών στα αποτελέσματα, με σκοπό την βελτίωση 
της επικοινωνίας ανάμεσα στους διαφόρους παρό-
χους υγείας [8]. Πράγματι, αυτή η διεπιστημονική 
ομάδα αναγνώρισε ένα βασικό κορμό τομέων στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονταν και οι παράμετροι της 
ICF. Συγκεκριμένα, οι παθοφυσιολογικές εκδηλώ-
σεις της νόσου, όπως οι εκπτώσεις σε μυϊκή μάζα, 
δύναμη και επιδόσεις θεωρήθηκαν ως σωματικές 
λειτουργίες και δομές της ICF⋅ πτώσεις, περιορισμός 
κινητικότητας, αναπηρία σε καθημερινές δραστηρι-
ότητες καθώς και μειωμένη ποιότητα ζωής σχετιζό-
μενη με την υγεία αποτέλεσαν τις παραμέτρους της 
ICF: δραστηριότητα και συμμετοχή, ενώ η χρήση 
πόρων (άμεσα και έμμεσα κόστη) συμπεριλήφθηκαν 
στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ακόμα και αν 
τα πρωτογενή τελικά σημεία ποικίλουν ανάμεσα σε 
διαφορετικές μελέτες, αυτό το πρωτότυπο μοντέλο 
θα μπορούσε να αποτελεί μια βιώσιμη στρατηγική για 
να αναγνωριστεί τόσο ένας βασικός τελικός κορμός 
πιθανών τελικών σημείων και ορισμών πληθυσμών 
στόχων που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε 
κλινικές μελέτες για νέες θεραπείες παθήσεων μυ-
ϊκού καταβολισμού ενισχύοντας έτσι τη σύγκριση 
μελετών και την βάση δεδομένων [8]. Ωστόσο, με-
θοδολογικές και λειτουργικές προκλήσεις σχετικά 
με την καταγραφή των αποτελεσμάτων έχουν καθυ-
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στερήσει την έρευνα γύρω από υποσχόμενους θε-
ραπευτικούς παράγοντες για τη σαρκοπενία, όπως 
αυτούς που στοχεύουν το μονοπάτι της μυοστατίνης 
και τους υποδοχείς ανδρογόνων. Ο σκοπός αυτής 
αφηγηματικής ανασκόπησης είναι να παράσχει την 
πλέον σύγχρονη γνώση σχετικά με τις φαρμακευτι-
κές επιλογές για την αντιμετώπιση της σαρκοπενίας 
και άλλων μορφών μυϊκής αποδόμησης.

Παθοφυσιολογία της σαρκοπενίας και 
ετερογένειας της μυϊκής αποδόμησης

Η καλύτερη θεραπεία μιας νόσου είναι αυτή που 
δρα στοχεύοντας τους κύριους παθογενετικούς 
μηχανισμούς της. Δυστυχώς, προς ώρας, έχουμε 
μόνο μερική γνώση των μηχανισμών που παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην γένεση μυϊκής απώλειας ανα-
φορικά με την ισχύ ή/και τη λειτουργία. Συχνά, ο 
μυϊκός καταβολισμός ορίζεται ως η προοδευτική 
και γενικευμένη απώλεια μυϊκής μάζας που μπορεί 
να προκύψει επίσης ανεξαρτήτως της φυσιολογικής 
γήρανσης, στα πλαίσια πολλών παθήσεων, συμπε-
ριλαμβανομένου οξέων (σήψη, εγκαύματα, τραύμα) 
και χρονίων [χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ), καχεξία σχετιζόμενη με καρκίνο, διαβήτης, 
σύνδρομο Cushing] διαταραχών [9]. Ο σχετιζόμε-
νος με την ηλικία μυϊκός καταβολισμός, ή αλλιώς 
σαρκοπενία, συχνά περιγράφεται σαν ένα πολυ-
παραγοντικό γηριατρικό σύνδρομο, ενώ η καχεξία 
αντιπροσωπεύει ένα μεταβολικό σύνδρομο όπου η 
φλεγμονή αποτελεί τον βασικό παράγοντα που σχε-
τίζεται με μια υποκείμενη νόσο και χαρακτηρίζεται 
από την απώλεια μυϊκής μάζας, με ή χωρίς απώλεια 
λίπους, έτσι ώστε στους ενήλικες, το πλέον έκδηλο 
κλινικό χαρακτηριστικό της καχεξίας να είναι η απώ-
λεια βάρους. Παρόλο που ο μυϊκός καταβολισμός 
οφείλεται σε διαφορετικά αίτια και είναι συχνά μια 
επιπλοκή ποικίλων χρονίων διαταραχών, η σαρκοπε-
νία και η καχεξία πρωτίστως πηγάζουν από μεταβο-
λικές μεταβολές λόγω κοινών μοριακών καθοριστών 
[10,11]. Επιπλέον, οι παθήσεις αυτές ενδέχεται να 
μοιράζονται πολλά κλινικά χαρακτηριστικά, συμπε-
ριλαμβανομένης της απώλειας σωματικού βάρους, 
της κόπωσης, της μυϊκής ατροφίας, της αδυναμίας 
και της απώλειας όρεξης [10,12]. Αντιθέτως, η μυϊ-
κή απώλεια ενδέχεται να παρατηρηθεί και σε ασθε-
νείς με αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα (ΡΑ), τα οποία και συχνά χαρακτηρίζονται 
από μια καχεκτική κατάσταση χωρίς ιδιαιτέρως εκτε-

ταμένη απώλεια σωματικής μάζας, πιθανώς λόγω 
φυσιολογικού ενεργειακού ισοζυγίου και διατήρη-
σης λιπώδους μάζας [13]. Σε μοριακό επίπεδο, ο 
μυϊκός καταβολισμός που παρατηρείται στα πλαίσια 
της σαρκοπενίας, πυροδοτείται από μια ανισορροπία 
ανάμεσα στη σύνθεση και αποδόμηση των πρωτεϊ-
νών, με την ζυγαριά να γέρνει υπέρ των καταβολικών 
διεργασιών για τις οποίες μεσολαβούν ειδικές για τα 
μυϊκά κύτταρα λιγάσες ουβικουιτίνης (πρωτεΐνη Ε3, 
atrogin 1/MAF-bx και MuRF1) με αποτέλεσμα την 
απώλεια μυϊκής μάζας, μείωση του μεγέθους των μυ-
ϊκών ινών και του περιεχομένου τους σε κυτταρικούς 
πυρήνες, μείωση της συσπαστικής ισχύος και ινομύ-
ωση [10,14]. Η καχεξία είναι ένα σύνθετο μεταβολι-
κό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από βαριά μυϊκή 
ατροφία με ή χωρίς απώλεια λιπώδους ιστού. Στην 
κατάσταση αυτή, ο μυϊκός καταβολισμός οφείλεται 
σε πρωτεόλυση που διαμεσολαβείται από το σύστη-
μα ουβικουϊτίνης-πρωτεοσώματος (UPS). Ωστόσο, 
προφλεγμονώδεις κυτοκίνες όπως οι: TNF-α, IL-1 
και IL-6 φαίνεται επίσης να οδηγούν σε μυϊκό κατα-
βολισμό στην περίπτωση της σχετιζόμενης με κακοή-
θεια καχεξίας. Επιπλέον, στην καχεξία του καρκίνου, 
ογκογόνοι παράγοντες επιφέρουν υπερέκφραση 
του μεταγραφικού παράγοντα Pax7 με αποτέλεσμα 
την αναστολή της διαφοροποίησης τόσο των δορυ-
φορικών όσο και των μη δορυφορικών μυϊκών κυττά-
ρων, γεγονός που οδηγεί σε μυϊκή ατροφία [15]. Στο 
σαρκοπενικό μυ, άλλοι παθογενετικοί παράγοντες 
παίζουν σημαντικό ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της 
μείωσης στη σύνθεση της μακράς αλύσου της μυο-
σίνης (MyHC), τη στιγμή που η σύνθεση της ακτίνης 
μένει ανεπηρέαστη [4,16]. Πράγματι, η έκφραση του 
mRNA των MyHC IIa και MyHC IIx μειώνεται κατά 
την γήρανση του ατόμου και αυτό οδηγεί σε πτώση 
των επιπέδων των πρωτεϊνών αυτών σε ποσοστό 3% 
και 1% ανά δεκαετία αντίστοιχα [17]. Επιπροσθέτως, 
η εξασθένιση της μυϊκής συσταλτικότητας που παρα-
τηρείται σε μεγαλύτερα άτομα μπορεί να εξηγηθεί 
από ποικίλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης 
της μείωσης στο κλάσμα των κεφαλών της μυοσίνης 
που συνδέονται στις ίνες ακτίνης [18], της δυσλει-
τουργικής αλληλουχίας διέγερσης-σύσπασης λόγω 
μείωσης της μέγιστης έκκρισης ασβεστίου από το 
σαρκοπλασματικό δίκτυο των μυϊκών κυττάρων και 
της απώλειας κινητικών μονάδων [20]. Στον μυ που 
γερνάει, η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία θεωρείται 
παράγοντας καίριας σημασίας για τη μείωση της μέ-
γιστης δυνατότητάς του για κατανάλωση οξυγόνου 
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φολογική προσέγγιση (π.χ. πρόσληψη πρωτεϊνών 
και βιταμίνης D) και η άσκηση, ιδίως δε η μυϊκή εν-
δυνάμωση, αποτελούν τη βάση της θεραπείας της 
σαρκοπενίας. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος 
ανάπτυξης σαρκοπενίας, είναι απαραίτητη η επαρ-
κής πρόσληψη πρωτεϊνών, ασβεστίου και βιταμίνης 
D· ιδιαίτερα η πρόσληψης πρωτεϊνών και η σωματική 
δραστηριότητα κατέχουν βασικό ρόλο στην αναβο-
λική διέγερση της μυϊκής πρωτεϊνοσύνθεσης [29]. Η 
κατανάλωση επαρκούς ποσότητας πρωτεΐνης από 
ηλικιωμένους είναι συχνά δύσκολη. Σε αυτήν την 
πληθυσμιακή ομάδα, η πτωχή πρόσληψη πρωτεΐνης 
με την τροφή οφείλεται σε διάφορους παράγοντες 
όπως η μείωση της όρεξης που επέρχεται με την 
πρόοδο της ηλικίας [30], η αντίσταση του οργανι-
σμού στον αναβολισμό [31], η σειρά και συχνότητα 
των γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας [32] αλλά και 
μοριακά μονοπάτια [33].

Η ομάδα έρευνας PROT-AGE συστήνει μια μέση 
ημερήσια κατανάλωση πρωτεΐνης της τάξης των 1,0-
1,2 γρ./κιλό σωματικού βάρους, με το καθένα από 
τα τρία γεύματα (πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό) να 
περιέχει 25-30 γρ. πρωτεΐνης, προκειμένου να πυρο-
δοτηθεί ένα επαρκές ερέθισμα αναβολισμού στους 
μεγαλύτερους ανθρώπους [34]. Οι Pennings και 
συνεργάτες πρότειναν ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης 
ορού γάλακτος (whey) είναι πιο αποτελεσματικός 
τρόπος ενίσχυσης της μεταγευματικής πρωτεϊνο-
σύνθεσης στον ηλικιωμένο μυ, πιθανότατα λόγω της 
ταχύτερης πέψης και απορρόφησης και της υψηλό-
τερης περιεκτικότητας που έχει η whey στο αμινοξύ 
λευκίνη (2,5 γρ/ημέρα) συγκριτικά με την καζεΐνη 
[35]. Επιπροσθέτως, τα απαραίτητα αμινοξέα διακλα-
δισμένης αλύσου αυξάνουν την όρεξη [36] και διε-
γείρουν την πρωτεϊνοσύνθεση στους μύες [37].

Ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της πρόσλη-
ψης πρωτεΐνης σε ηλικιωμένους είναι αβάσιμες διότι 
μόνο η προχωρημένη νεφρική νόσος (εκτιμώμενος 
GFR<30 mL/min) απαιτεί περιορισμό της πρόσλη-
ψης πρωτεϊνών με σκοπό την επιβράδυνση της νό-
σου [34]. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη της 
ESCEO, μια δίαιτα με υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη 
παίζει βασικό ρόλο στο να προάγει το καλώς έχειν 
των μεγαλύτερων ηλικιών [29].

Μια πρόσφατη ανασκόπηση της Ιταλικής Ομά-
δας Μελέτης πάνω Στην Υγιή Γήρανση μέσω Δια-
τροφοδραστικών και Διατροφικών Συμπληρωμάτων 
(HANDS), ανέφερε ότι όχι μόνο η λευκίνη αλλά και η 
β-αλανίνη, το ασβέστιο, η κρεατίνη και η βιταμίνη D 

[21], για τις μειωμένες εφεδρείες του ατόμου για 
περπάτημα [22] καθώς και για τη μείωση της μυϊκής 
ισχύος και αντοχής [23]. Ωστόσο, οι μηχανισμοί που 
συμβάλλουν στην συμμετοχή των μιτοχονδρίων στα 
παραπάνω φαινόμενα παραμένουν άγνωστοι σε με-
γάλο βαθμό. Υπό αυτό το πρίσμα, αναδυόμενα στοι-
χεία υποδεικνύουν πως εξωγενείς παράγοντες, όπως 
το περιβάλλον και οι συνθήκες στις οποίες το άτομο 
γερνάει μπορούν να οδηγήσουν σε καταστολή της 
μιτοχονδριακής αναπνοής [24]. Η διήθηση των μυϊ-
κών ινών από λιπώδη ιστό ενδέχεται να αποτελεί μια 
επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή για τη μυϊκή ατρο-
φία. Πράγματι, η συσσώρευση ενδομυϊκού λιπώδους 
ιστού (IMAT) συσχετίζεται με μυϊκή αποδόμηση και 
μειωμένη μυϊκή αναγέννηση και δεν αποτελεί έκπλη-
ξη το γεγονός ότι λιπώδη διηθήματα παρατηρούνται 
σε πολλές παθήσεις μυϊκής αποδόμησης , όπως μυ-
οπάθειες, ΧΑΠ, καχεξία και σαρκοπενία [25]. Η λιπώ-
δης διήθηση θα μπορούσε να προάγει την έκκριση 
προφλεγμονωδών κυττοκινών που επηρεάζουν αρ-
νητικά τον σκελετικό μυ [26] οδηγώντας σε μειωμένη 
πρωτεϊνική σύνθεση. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες 
TNF-α και IL-6 μπορούν να προάγουν την απόπτω-
ση των μυϊκών ινών, ιδιαίτερα εκείνων του τύπου II 
[27]. Ωστόσο, αν και η λιπώδης διήθηση είναι στενά 
συνδεδεμένη με την έλλειψη δραστηριότητας, οι μο-
ριακοί παίκτες που έχουν ανάμειξη στην διαδικασία 
αυτή δεν είναι καλά κατανοητοί. Από πλευράς φυ-
σιολογίας και παθολογοανατομίας, στη σαρκοπενία 
υπάρχουν τυπικές ορμονολογικές μεταβολές που 
σχετίζονται με την ηλικία, όπως είναι η μείωση των 
επιπέδων των ανδρογόνων τα οποία έχουν ρόλο 
στον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση των μυϊ-
κών κυττάρων και τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών 
ή η υπερβολική παραγωγή μυοστατίνης με συνοδό 
αναστολή της σύνθεσης μυϊκών πρωτεϊνών μέσω του 
μονοπατιού AKT-mTOR [28]. Για το λόγο αυτό η γνώ-
ση των παραγόντων αυτών μπορεί να θεωρηθεί ιδιαι-
τέρως σημαντική για την αναγνώριση και τον ορισμό 
στόχων στη θεραπεία της σαρκοπενίας.

Θεραπεία της σαρκοπενίας
Διατροφικές προσεγγίσεις

Η εύρεση αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την 
αναχαίτηση του μυϊκού καταβολισμού αποτελεί ένα 
μείζον θέμα έρευνας που απαιτεί κατανόηση των 
μοριακών μηχανισμών που σχετίζονται με τη μυϊκή 
ατροφία και αδυναμία. Μέχρι σήμερα, η διιατρο-
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παίζουν καταλυτικό ρόλο στην διατήρηση και βελτί-
ωση της σκελετικής μυϊκής μάζας και λειτουργικότη-
τας κατά τη πάροδο της ηλικίας [38].

Συγκεκριμένα, στους ηλικιωμένους, συμπληρώ-
ματα β-αλανίνης περιεκτικότητας 3,2 γρ./ημέρα για 
12 εβδομάδες βελτιώνουν την αντοχή [39], η πρό-
σληψη ασβεστίου (1 γρ./ημέρα για 24 εβδομάδες) 
αυξάνει τη μυϊκή μάζα και δύναμη όταν συνδυαστεί 
με χορήγηση πρωτεΐνης και βιταμίνη D άμεσα μετά 
την άσκηση [40], η χορήγηση συμπληρώματος κρεα-
τίνης (5 γρ./ημέρα για 12 εβδομάδες) σε συνδυασμό 
με ασκήσεις αντιστάσεων βελτιώνει τόσο τη μυϊκή 
μάζα όσο και την δύναμη και η πρόσληψη λευκίνης 
(2,5 γρ./ημέρα) μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέ-
σματα στην διέγερση μεταγευματικής πρωτεϊνοσύν-
θεσης στους μύες [29,41]. Ειδική μνεία πρέπει να 
γίνει για την βιταμίνη D, της οποίας οι δράσεις στους 
σκελετικούς μύες αποκτούν ολοένα και περισσότερο 
ενδιαφέρον και ο ρόλος της στις παθήσεις μυϊκού 
καταβολισμού έχει σημαντική κλινική συμμετοχή, ει-
δικά αναφορικά με τους κινδύνους για πτώσεις [42].

Είναι ευρέως γνωστό ότι η μειωμένη έκφραση 
του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR) σε διάφορους 
ιστούς, συμπεριλαμβανομένων και των σκελετικών 
μυών [43] καθώς και η αυξημένη συχνότητα έλλει-
ψης βιταμίνης D είναι συχνά φαινόμενα σε ηλικιω-
μένους ανθρώπους [44,45]. Η ανεπάρκεια βιταμίνης 
D για παρατεταμένο χρονικό διάστημα οδηγεί σε 
μείωση των μυϊκών ινών τύπου II, μυϊκή ατροφία και 
αδυναμία [46] που έχουν ως επακόλουθα την απο-
φυγή σωματικής δραστηριότητας, αυξημένο κίνδυ-
νο πτώσεων και «ευπάθεια» [47]. Παρόλα αυτά, τα 
στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση βιταμίνης D με σκο-
πό την αντιμετώπιση του μυϊκού καταβολισμού είναι 
αμφιλεγόμενα. Δύο συστηματικές ανασκοπήσεις και 
μετα-αναλύσεις που μελέτησαν την επίδραση της 
βιταμίνης D ως συμπληρώματος διατροφής στην 
μυϊκή ισχύ, έδειξαν την ύπαρξη μιας δοσοεξαρτώ-
μενης σχέσης, αναφέροντας σημαντική επίδραση 
της χοληκαλσιφερόλης στην μυϊκή ισχύ, ιδίως στους 
τετρακεφάλους και σε ασθενείς με σοβαρή έλλειψη 
βιταμίνης D [48,49]. Παρόμοια αποτελέσματα ανα-
φέρθηκαν σε μια μετα-ανάλυση η οποία έκανε λόγο 
για βελτίωση της μυϊκής ισχύος και της ισορροπίας 
σε ηλικιωμένους ασθενείς που ελάμβαναν συμπλή-
ρωμα βιταμίνης D (800-1000 IU/ημέρα) [50]. Στον 
αντίποδα, μια προγενέστερη συστηματική ανασκό-
πηση πρότεινε πως ο συνδυασμός βιταμίνης D και 
ασβεστίου φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα 

από τη λήψη καθενός από τα συμπληρώματα αυτά 
ξεχωριστά όσον αφορά την βελτίωση της μυϊκής 
ισχύος, της ισορροπίας και της ταχύτητας βάδισης 
σε μεγαλύτερος ανθρώπους [51]. Επιπροσθέτως, τα 
συμπληρώματα βιταμίνης D φαίνεται να ενισχύουν 
την αποτελεσματικότητα και άλλων παρεμβάσεων 
όπως της άθλησης με ασκήσεις αντιστάσεων και της 
λήψης διατροφοδραστικών, αναφορικά με τη βελτίω-
ση της λειτουργίας των σκελετικών μυών όπως κατέ-
δειξαν πρόσφατα οι Rondanelli και συνεργάτες [52]. 
Στη μελέτη αυτή οι Συγγραφείς έδειξαν ότι η καθημε-
ρινή διαιτητική λήψη συνδυασμού πρωτεϊνών τύπου 
whey, απαραίτητων αμινοξέων, βιταμίνης D μαζί με 
σωματική άσκηση μπόρεσαν να αυξήσουν σημαντικά 
την μυϊκή μάζα και ισχύ σε σαρκοπενικούς ασθενείς.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα πρότειναν μια άμεση επί-
δραση της βιταμίνης D στην μυϊκή λειτουργία για να 
εξηγηθεί η συσχέτιση έλλειψης βιταμίνης D και αυ-
ξημένου κινδύνου πτώσεων και καταγμάτων στους 
ηλικιωμένους [53]. Σύμφωνα με μια επανάληψη ανά-
λυσης των δεδομένων των μελετών που συμπεριλή-
φθησαν στην μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε 
από τους Bischoff-Ferrari και συνεργάτες το 2009, 
υψηλές δόσεις βιταμίνης D (700-1000 IU/ημέρα) μεί-
ωσαν τον κίνδυνο πτώσεων κατά 34% στους ηλικιω-
μένους [54]. Παρόμοια ευρήματα αναφέρθηκαν και 
από τους Pfeifer και συνεργάτες οι οποίοι χρησιμο-
ποίησαν έναν καθημερινό συνδυασμό ασβεστίου και 
βιταμίνης D σε δόση 1000 mg + 800 IU για να ση-
μειώσουν 27% μείωση του κινδύνου για την πρώτη 
πτώση μετά από 12 μήνες και 39% μείωση μετά από 
20 μήνες θεραπείας [55].

Το 2014, η Αμερικανική Κοινότητα Γηριατρικής 
συνέστησε την καθημερινή πρόσληψη 1000-4000 IU 
βιταμίνης D σε συνδυασμό με ασβέστιο σε ποσότη-
τες 500-1200 mg/ημέρα από τους μεγαλύτερους, 
ιδίως από εκείνους που έχουν συννοσηρότητες και 
μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσεων [56]. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει μια πρόσφατη εργασία η οποία υποστήριξε 
ότι οι ιδανικές συγκεντρώσεις 25(OH)D θα πρέπει να 
είναι ανώτερες των 40 ng/ml προκειμένου να βελτι-
ωθεί η μυϊκή λειτουργία και για να επιτευχθούν αυτές 
οι συγκεντρώσεις στον ορό απαιτείται συμπλήρωμα 
βιταμίνης D ποσότητας τουλάχιστον 2000 IU/ημέρα. 
[57]. Μια άλλη βιώσιμη επιλογή για ενίσχυση της μυ-
ϊκής λειτουργίας ενδέχεται να είναι η καλσιφεδιόλη 
που φάνηκε να αυξάνει την δύναμη έκτασης του γό-
νατος και την απόδοση των μυών και να παρέχει μια 
υψηλότερη και ταχύτερη αύξηση της 25(OH)D στον 
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ορό συγκριτικά με την απλή της μορφή [58]. Επιπλέ-
ον, η ημερήσια πρόσληψη καλσιφεδιόλης (20 μg) 
είναι πιο δραστική στην βελτίωση των επιπέδων βιτα-
μίνης D, της ταχύτητας βάδισης και της ισορροπίας, 
συγκριτικά με τη χοληκαλσιφερόλη για θεραπεία δια-
στήματος 6 μηνών [59].

Ωστόσο, η διαλείπουσα χορήγηση υψηλής δόσης 
βιταμίνης D μοιάζει αναποτελεσματική ή και επι-
βλαβής. Πράγματι, οι Glendenning και συνεργάτες 
έδειξαν ότι μεγαλύτερες γυναίκες που ελάμβαναν 
150.000 IU χοληκαλσιφερόλης κάθε 3 μήνες για διά-
στημα 9 μηνών, δεν ανέφεραν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές όσον αφορά τις σωματικές επιδόσεις σε 
σχέση με την ομάδα εικονικού φαρμάκου [60]. Ακό-
μη, δόσεις βιταμίνης D μεγαλύτερες από 500.00 IU 
θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω πιθανών ανεπιθύ-
μητων ενεργειών όπως ο αυξημένος κίνδυνος πτώ-
σεων και καταγμάτων [61].

Μέχρι σήμερα, η τρέχουσα επικρατούσα άποψη 
των ειδικών υποστηρίζει μια πολυτροπική προσέγγιση 
που περιλαμβάνει διατροφικές παρεμβάσεις , σωματι-
κή άσκηση και φαρμακολογική θεραπεία για την αντι-
μετώπιση του μυϊκού καταβολισμού. Πράγματι, μια 
πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυ-
ση επιβεβαίωσε ότι ο συνδυασμός άσκησης και δια-
τροφικών παρεμβάσεων είναι η μόνη έγκυρη με βάση 
τα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία θεραπευτική 
επιλογή για τη σαρκοπενία σε ηλικιώμενους [62].

Ορμονικές θεραπείες
Ανδρογόνα

Μια υποσχόμενη θεραπευτική στρατηγική για τις 
παθήσεις μυϊκού καταβολισμού εναπόκειται στην 
ανάπτυξη ανδρογόνων ως αναβολικών παραγόντων. 
Ωστόσο, ποικίλα θέματα ομοιόστασης που μπορούν 
να προκύψουν έχουν αποτρέψει την χρήση τεστοστε-
ρόνης (Τ) για τον σκοπό αυτό, παρά τις επιδράσεις 
της στους σκελετικούς μύες, συμπεριλαμβανομένης 
της υπερτροφίας τόσο των μυϊκών ινών τύπου I όσο 
και του τύπου ΙΙ [63], της αύξησης των πυρήνων και 
των δορυφορικών κυττάρων [64], της διαφοροποί-
ησης των πολυδύναμων μεσεγχυματικών κυττάρων 
προς μυϊκά κύτταρα και της αναστολής της διαφο-
ροποίησης τους σε λιποκύτταρα [65]. Τα ανδρογόνα 
δρουν σε ποικίλους μη αναπαραγωγικούς ιστούς, 
συμπεριλαμβανομένων των σκελετικών μυών, οδη-
γώντας σε αλλαγές στον πολλαπλασιασμό, την δια-
φοροποίηση προς μυϊκά κύτταρα και τον μεταβολι-

σμό των πρωτεϊνών τόσο στους νέους όσο και στους 
ηλικιωμένους άντρες [28]. Επιπλέον, τα αναβολικά 
αποτελέσματα των ανδρογόνων οφείλονται μερικώς 
στην παρεμβολή άλλων μορίων όπως η πρωτεϊνική 
κινάση Β (Akt), η μυοστατίνη, ο IGF-1 και το μονο-
πάτι Notch, και σε μη-γενομικούς μηχανισμούς που 
οδηγούν σε αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου από τα 
μυϊκά κύτταρα [28]. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση 
τεστοστερόνης έχει αυξηθεί στους ηλικιωμένους με 
σκοπό τη θεραπεία του όψιμου υπογοναδισμού [66]. 
Η κατάσταση αυτή συχνά χαρακτηρίζεται από χαμη-
λά επίπεδα τεστοστερόνης στον ορό (≤300 ng/dl) 
τα οποία σχετίζονται με κόπωση και απώλεια μυϊκής 
μάζας [67]. Η χορήγηση τεστοστερόνης δύναται να 
αναστείλει τη μυϊκή ατροφία και σε μικρότερο βαθμό 
την μυϊκή αδυναμία με ορισμένα θετικά λειτουργικά 
αποτελέσματα, με δοσοεξαρτώμενο μοτίβο και ανε-
ξαρτήτως θεραπευτικής σωματικής άσκησης, τόσο 
σε νέους όσο και σε μεγαλύτερους άντρες, ειδικά 
δε σε ηλικιωμένους με χαμηλά επίπεδα ανδρογόνων 
[68]. Ασθενείς που λαμβάνουν συμπλήρωμα τεστο-
στερόνης ωστόσο, απαιτούν προσεκτική εκτίμηση 
των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως ο αυ-
ξημένος κίνδυνος για καρκίνο προστάτη και καρδι-
αγγειακές παθήσεις και για περιφερικό οίδημα, κα-
ταστάσεις που παρεμποδίζουν την προσέγγιση αυτή 
σε μεγαλύτερα άτομα [69].

Πρόσφατα, η μελέτη TOM (Τεστοστερόνη σε Με-
γαλύτερους Άντρες με Σαρκοπενία) ολοκληρώθηκε 
και τα αποτελέσματα της θα δημοσιευτούν σύντομα. 
Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να εκτιμήσει αν η συ-
μπληρωματική χορήγηση τεστοστερόνης σε μεγαλύ-
τερους άντρες με χαμηλά επίπεδα θα μπορούσε να 
βελτιώσει την μυϊκή ισχύ, τις σωματικές επιδόσεις και 
να προσφέρει ένα αίσθημα καλώς έχειν, μειώνοντας 
την κόπωση [70].

Η δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA), ένα στερο-
ειδές που μπορεί να μετατραπεί σε ορμόνες του 
φύλου, ενδέχεται να βελτιώνει την μυϊκή ισχύ και 
απόδοση όταν συνδυάζεται με άσκηση και συμπλη-
ρώματα βιταμίνης D [71]⋅ παρόλα αυτά δεν μπορούν 
να δοθούν συστάσεις για χρήση της ουσίας αυτής 
στη θεραπεία της σαρκοπενίας.

Ανησυχίες για την ασφάλεια της τεστοστερόνης 
οδήγησαν στην ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων αν-
δρογονικών αναλόγων, όπως οι εκλεκτικοί ρυθ-
μιστές υποδοχέων ανδρογόνων (SARMs) που και 
έχουν ιδιαίτερα αναβολικές ιδιότητες αλλά και δεν 
επηρεάζουν το προστάτη [72].
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Το 2013, οι Basaria και συνεργάτες διερεύνησαν 
την ασφάλεια, την ανοχή, την φαρμακοκινητική και 
τις επιδράσεις της λιγανδρόλης (LGD-4033), ενός 
μη στεροειδούς, από του στόματος SARM, στη μυ-
ϊκή μάζα και ισχύ, στην δύναμη κατά την ανάβαση 
σκάλας και στις ορμόνες του φύλου σε υγιή άτομα. 
Στη διάρκειας 3 εβδομάδων, φάσης Ι μελέτη αυτή, 
76 υγιείς νέοι άντρες τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα 
εικονικού φαρμάκου ή σε ομάδες των 0,1, 0,3 ή 1 
mg LGD-4033 ανά ημέρα [73]. Η χορήγηση της λι-
γανδρόλης φάνηκε να είναι καλώς ανεκτή χωρίς να 
επηρεάζει το ειδικό προστατικό αντιγόνο ενώ συγ-
χρόνως αύξησε την άνευ λίπους μάζα σώματος και 
την δύναμη των συμμετεχόντων στην πρέσα ποδιών 
κατά ένα δοσοεξαρτώμενο μοτίβο και κατά τη διάρ-
κεια σύντομου χρονικού διαστήματος.

Πιο πρόσφατα, οι Dubois και συνεργάτες αποσα-
φήνισαν τον μηχανισμό δράσης ενός άλλου μη στερο-
ειδούς SARM, της οσταρίνης (GTx-024), η οποία επι-
δρά τόσο άμεσα με ενεργοποίηση του ανδρογονικού 
υποδοχέα στα δορυφορικά μυϊκά κύτταρα, όσο και 
έμμεσα μέσω μονοπατιών ανδρογονικών υποδοχέων 
που βρίσκονται εκτός μυϊκών κυττάρων στα οποία με-
σολαβούν μυϊκοί ινοβλάστες. Τα ευρήματα αυτά κα-
τατάσσουν την οσταρίνη στις ουσίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη του μυϊκού κατα-
βολισμού στα πλαίσια διαφόρων παθήσεων [74].

Σε μια μελέτη φάσης 2 με χρήση εικονικού φαρ-
μάκου, η οσταρίνη φάνηκε να αυξάνει την άνευ λί-
πους μάζα σώματος και να βελτιώνει την σωματική 
δραστηριότητα σε ασθενείς με καχεξία σχετιζόμενη 
με καρκίνο, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο [75]. 
Επιπλέον, πρώιμα στοιχεία μελετών φάσης 3 που πε-
ριλαμβάνουν ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα, σταδί-
ου III ή IV και συνοδό απώλεια μυϊκής μάζας και οι 
οποίοι λαμβάνουν οσταρίνη, δίνουν ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα όσον αφορά την αναβολική απόκριση 
των μυών, σε αντίθεση με τα ευρήματα αναφορικά 
με την αποτελεσματικότητά της στην ισχύ της χειρο-
λαβής και στη βελτίωση της μυϊκής ισχύος, τα οποία 
είναι αμφιλεγόμενα [76].

Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, parallel-arm, 
με χρήση εικονικού φαρμάκου, πολυκεντρική, φά-
σης 2Α μελέτη, διάρκειας 6 μηνών, των Παπανικο-
λάου και συνεργατών, μελετήθηκε η αποτελεσμα-
τικότητα και η ασφάλεια του MK0773 (TFM-4AS-1) 
50 mg με λήψη 2 φορές την ημέρα, σε γυναίκες με 
σαρκοπενία [77]. Τα ευρήματα έδειξαν σημαντική 
αύξηση του IGF-1 στον ορό καθώς και αύξηση της 

ελεύθερης λίπους μάζας σώματος στους ασθενείς 
που ελάμβαναν το MK0773 σε σχέση με την ομάδα 
του εικονικού φαρμάκου. Η μελέτη όμως τερματίστη-
κε λόγω αυξημένου κινδύνου αποτυχίας.

Οιστρογόνα

Στους πελματικούς μύες ποντικιών στα οποία έχει 
προηγηθεί αφαίρεση ωοθηκών, τα οιστρογόνα φάνη-
κε να αυξάνουν το σχετικό αριθμό των μυϊκών ινών 
που εκφράζουν ολικούς (Pax7), ενεργοποιημένους 
(MyoD), και πολλαπλασιαστικούς (BrdU) δείκτες δο-
ρυφορικών κυττάρων, ύστερα από τρέξιμο του αρου-
ραίου σε κατηφόρα, εύρημα που δηλώνει μια πιθανή 
προστασία ενάντια στην καταστροφή και φλεγμονή 
μυϊκού ιστού μετά την άσκηση [78]. Στον αντίποδα, 
είναι διαθέσιμες ασθενείς αποδείξεις για τον ρόλο 
των οιστρογόνων ή των εκλεκτικών ρυθμιστών των 
υποδοχέων οιστρογόνων (SERMs) στην ανάπτυξη 
της μυϊκής μάζας και στη διατήρησή της, παρόλο που 
πολλά άτομα, είτε άντρες είτε γυναίκες, εμφάνισαν 
έλλειψη οιστρογόνων στη μετέπειτα ζωή τους [79] και 
ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι η ορμονική θεραπεία 
υποκατάστασης (HRT) και η άσκηση μπορούν να 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της ταχύτητας βάδισης 
και στο μέγιστο ύψος άλματος σε μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες [80,81].

Επιπροσθέτως, η απορρύθμιση της απόπτωσης 
που επηρεάζει τα δορυφορικά κύτταρα, ως αποτέλε-
σμα της ανισορροπίας στα επίπεδα των ορμονών του 
φύλου σε μεγαλύτερους ανθρώπους, ενδέχεται να 
επιφέρει τη σαρκοπενία. Στο μέλλον, αναστολείς εν-
δοκυτταρικών μοριακών αγγελιαφόρων που δρουν 
ενάντια στις αποπτωτικές διεργασίες θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν χρήσιμο μέσο για ελαχιστοποίηση 
της απώλειας των δορυφορικών κυττάρων, παρά το 
γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε πώς οι δια-
φορετικοί αποπτωτικοί μηχανισμοί εμπλέκονται στην 
ανάπτυξη της σαρκοπενίας [82].

Για το λόγο αυτό, ο ρόλος της ανεπάρκειας οι-
στρογόνων ως παράγοντας κινδύνου για την εκδή-
λωση σαρκοπενίας είναι αβέβαιος, καθώς ο βαθμός 
της επίδρασής τους στην ανάπτυξη και διατήρηση 
μυϊκής μάζας παραμένει ακόμα θολός [83].

Αυξητική ορμόνη

Σε ένα πειραματικό μοντέλο, η λήψη συμπληρω-
μάτων αυξητικής ορμόνης φαίνεται να ρυθμίζει την 
μιτοχονδριακή βιογένεση, μειώνοντας την σχετιζόμε-
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νη με την ηλικία οξειδωτική βλάβη, ενεργοποιώντας 
αντιοξειδωτικά ένζυμα στους σκελετικούς μύες και 
ενισχύοντας την μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση, δρώντας 
έτσι ως ένας υπερτροφικός παράγοντας [84]. Προ-
ηγούμενη μελέτη των Rudman και συνεργάτες [85] 
έδειξε ότι η αυξητική ορμόνη οδήγησε σε αύξηση 
της μυϊκής μάζας και σε μεγαλύτερα σε ηλικία άτο-
μα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποδεικνύ-
ουν κάποιο πλεονέκτημα της χορήγησης αυξητικής 
ορμόνης όσον αφορά την μυϊκή λειτουργία στους 
ηλικιωμένους [86]. Επιπλέον, τα συμπληρώματα αυ-
ξητικής ορμόνης παρουσίασαν μια δυσμενή αναλο-
γία οφέλους προς κίνδυνο, οδηγώντας σε ποικίλα 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα όπως οίδημα μαλακών 
μορίων, υπεργλυκαιμία, μυοσκελετικό άλγος και γυ-
ναικομαστία [87].

Γκρελίνη

Την τελευταία δεκαετία, η βαθύτερη κατανόηση 
της πολυπαραγοντικής παθογένεσης των παθήσεων 
μυϊκού καταβολισμού έχει καθοδηγήσει την έρευνα 
σε νέους και πρωτότυπους παράγοντες, εξετάζο-
ντας ποικίλους και πολυτροπικούς τομείς, όπως η 
συστηματική φλεγμονή και διέγερση της όρεξης [88].

Η γκρελίνη αποτελεί πεπτίδιο που παράγεται από 
τα κύτταρα του γαστρικού βλεννογόνου και ενισχύ-
ει την έκκριση αυξητικής ορμόνης ενώ συγχρόνως 
ρυθμίζει και την ενεργειακή ομοιόσταση μέσω διέ-
γερσης της ανάγκης για κατανάλωση τροφής και 
ενίσχυσης της αποθήκευσης λίπους με μηχανισμό 
ανεξάρτητο από την αυξητική ορμόνη [89]. Η ορμόνη 
αυτή (γνωστή και ως «ορμόνη της πείνας») έχει και 
αντιφλεγμονώδεις και προ-αναβολικές ιδιότητες που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενδια-
φερουσών θεραπευτικών στρατηγικών για την αντι-
μετώπιση της σαρκοπενίας. Για το λόγο αυτό, δεν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η γκρελίνη και οι 
χαμηλού μοριακού βάρους αγωνιστές του υποδοχέα 
της γκρελίνης θεωρούνται ελκυστικοί υποψήφιοι για 
τη θεραπεία του μυϊκού καταβολισμού.

Προκλινικές και κλινικές μελέτες έδειξαν σημαντι-
κά αποτελέσματα της ορμόνης αυτής στην ρύθμιση 
της απώλειας σκελετικής μυϊκής μάζας σε περιπτώ-
σεις χρόνιων παθήσεων, όπως ο καρκίνος, η ΧΑΠ, 
η ΧΝΝ, η ΣΚΑ, μέσω διαφορετικών μηχανισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης μιτοχονδρι-
ακής οξειδωτικής δυνατότητας και της φωσφορυ-
λίωσης της πρωτεϊνικής κινάσης Β, της διέγερσης 

του άξονα αυξητική ορμόνη-STAT5-IGF-1 σε ατρο-
φικά μυϊκά κύτταρα, της καταστολής πρωτεολυτικών 
συστημάτων (ενεργοποιημένο NFκB, μυϊκό RING 
finger-1, και ατρογίνη) και της μειωμένης έκκρισης 
δεικτών φλεγμονής (CRP, TNFα, IL1β, IL6) [90,91].

Η αναμορελίνη, ένας εκλεκτικός και πολύ ειδικός 
αγωνιστής του υποδοχέα της γκρελίνης, έχει μεγα-
λύτερο χρόνο ημίσιας ζωής από την ίδια την γκρελί-
νη και είναι μια από του στόματος επιλογή για τη θε-
ραπεία της σχετιζόμενης με καρκίνο καχεξίας [92]. 
Προκλινικά δεδομένα υποδεικνύουν σημαντική διε-
γερτική δράση της αναμορελίνης στην όρεξη, στην 
αύξηση του σωματικού βάρους και στην έκκριση αυ-
ξητικής ορμόνης. Μελέτες φάσης ΙΙ που περιελάμβα-
ναν καρκινοπαθείς με καχεξία οι οποίοι ελάμβαναν 
αναμορελίνη από του στόματος για 12 εβδομάδες 
έδειξαν αύξηση της άνευ λίπους μάζας σώματος 
και βελτίωση του δείκτη HRQoL χωρίς σημαντικές 
βελτιώσεις στη δύναμη της χειρολαβής σε σχέση με 
το δείγμα που ελάμβανε το εικονικό φάρμακο [93]. 
Σε δύο μελέτες φάσης ΙΙΙ (ROMANA 1 και 2) [94] 
σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο πενύμονα, 
χορήγηση αναμορελίνης 100mg από του στόματος 
καθημερινά, επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητά 
της στην αύξηση της μάζας σώματος, ιδίως της άνευ 
λίπους, συγκριτικά με τη χορήγηση εικονικού φαρμά-
κου. Επιπροσθέτως, οι συγγραφείς ανέφεραν βελτι-
ωμένη όρεξη και παρόμοιο προσδόκιμο επιβίωσης 
χωρίς ενδείξεις διέγερσης της αύξησης του όγκου. 
Στον αντίποδα, η υπεργλυκαιμία, ο διαβήτης και η 
ναυτία ήταν οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 
(5,3%, 2,1% και 3,8% αντοίστιχα) οι οποίες εν μέρη 
μπορούν να εξηγηθούν από τον μηχανισμό δράσης 
της γκρελίνης, η οποία ρυθμίζει τον μεταβολισμό της 
γλυκόζης μέσω διαφόρων μονοπατιών [94,95].

Αντικυτταροκίνες

Ο μυϊκός καταβολισμός σχετίζεται με ένα φλεγμο-
νώδες περιβάλλον λόγω αυξημένης έκκρισης κυτ-
ταροκινών. Ποικιλία στοχευμένων θεραπειών (π.χ. 
βιολογικοί παράγοντες) που χρησιμοποιούνται για 
τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, φαίνεται να ανα-
χαιτίζουν επίσης την απώλεια μυϊκής μάζας στους 
πληθυσμούς αυτούς. Συγκεκριμένα, μονοκλονικά 
αντισώματα που στοχεύουν προφλεγμονώδεις κυτ-
ταροκίνες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους 
στην πρόληψη απώλειας μυϊκής μάζας στα πλαίσια 
χρόνιων παθήσεων όπως η φλεγμονώδης νόσος του 
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εντέρου και ο καρκίνος. Ενδοφλέβια έγχυση ινφλιξι-
μάμπης, ένα αντι-TNFα μονοκλονικό αντίσωμα, αντέ-
στρεψε την σαρκοπενία σε ασθενείς με νόσο Crohn, 
αυξάνοντας τον μυϊκό όγκο και τη δύναμη των κάτω 
άκρων και μειώνοντας τα επίπεδα IL-6 στον ορό, σε 
διάστημα 25 εβδομάδων [96].

Η IL-6 αποτελεί σημαντικό διαμεσολαβητή φλεγ-
μονωδών και ανοσολογικών αποκρίσεων σε πολ-
λές χρόνιες παθήσεις [97], ο οποίος ρυθμίζει την 
ενεργειακή ομοιόσταση και τον ιστικό μεταβολισμό 
προάγοντας έτσι μείζονες καχεκτικές μεταβολές 
καρκινικά πειραματικά μοντέλα [98]. Οι τρέχου-
σες στρατηγικές αποκλεισμού λειτουργιών της IL-6 
έχουν ερευνηθεί τόσο σε πειραματικές όσο και σε 
κλινικές μελέτες [99]. Προσφάτως αποδείχθηκε ότι 
η τοσιλιζουμάμπη, ένα αντίσωμα εναντίον του υπο-
δοχέα της IL-6, μπορεί να μειώσει την ανορεξία και 
να αυξήσει τόσο το σωματικό βάρος όσο και τη μυϊκή 
μάζα των κάτω άκρων σε μοντέλο επίμυος με καχε-
ξία σε έδαφος κακοήθειας (ανθεκτικός στη χημειο-
θεραπεία καρκίνος πνεύμονα), χωρίς να επηρεάζε-
ται η ανάπτυξη του όγκου [100]. Επίσης, θεραπείες 
που στοχεύουν την IL-1 μοιάζουν υποσχόμενες επι-
λογές στον αποκλεισμό πλειοτροπικών μηχανισμών 
παθολογικής φλεγμονής όπως είναι και ο μυϊκός 
καταβολισμός. Συγκεκριμένα, μια μελέτη φάσης Ι σε 
ασθενείς με προχωρημένη καχεξία σε έδαφος κακο-
ήθειας έδειξε πως η ενδοφλέβια χορήγηση ΜΑΒp1, 
ενός αντι-IL-1α ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα, 
αύξησε σημαντικά την άνευ λίπους μάζα σώματος 
με περιορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από 
διάστημα 8 εβδομάδων [101].

Μια πρόσφατη έρευνα πάνω σε πιθανούς θερα-
πευτικούς στόχους για τη σαρκοπενία πρότεινε πως 
αναδυόμενες μοριακές προσεγγίσεις με στόχο τις 
μυοκίνες έδειξαν τα πλέον υποσχόμενα αποτελέ-
σματα αναφορικά με τις αναβολικές του επιδράσεις 
στους μύες [102]. Πράγματι, μια ανασταλτική τροπο-
ποίηση του σήματος της μυοστατίνης/ActRIIB οδηγεί 
σε μυϊκή υπερτροφία και αυξάνει την ισχύ και τις σω-
ματικές επιδόσεις τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώ-
πους, μαζί με αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης χω-
ρίς προαγωγή του πολλαπλασιασμού του όγκου, σε 
πειραματικό μοντέλο καχεξίας [103].

Το Bimagrumab (BYM338), ένα μονοκλωνικό 
αντίσωμα εναντίον του υποδοχέα ακτιβίνης τύπου 
2, ικανό να συνδεθεί στον τύπο υποδοχέα 2Β 200 
φορές ισχυρότερα σε σχέση με τον τύπο 2Α, έδειξε 
σημαντικά αποτελέσματα στην αύξηση της σκελετι-

κής μυϊκής μάζας σε in vivo μελέτη και μεγαλύτερου 
βαθμού μυϊκή υπετροφία συγκριτικά με το προπεπτί-
διο της μυοστατίνης, το οποίο δρα αδρανοποιόντας 
μόνο τη μυοστατίνη [104]. Ο συνδυασμός BYM338 
και γλυκοκορτικοειδών δύναται τόσο να προστατέ-
ψει από τον μυϊκό καταβολισμό όσο και να αυξήσει 
την αποκατάσταση από τη μυϊκή ατροφία, διατηρώ-
ντας έτσι την μυϊκή λειτουργία [104]. Συγκεκριμένα, 
μια μόνο δόση bimagrumab (30 mg/kg), αύξησε την 
άνευ λίπους μάζα σώματος και τον όγκο των μηριαί-
ων μυών έναντι του εικονικού φαρμάκου, με ευνοϊκό 
πλαίσιο ασφαλείας (συχνότερες επιπλοκές υπήρξαν 
οι μυϊκοί σπασμοί και η γριπώδης συνδρομή) σε ασθε-
νείς με σποραδική μυοσίτιδα εγκλείστων σωματίων 
[105]. Μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, 
με χρήση εικονικού φαρμάκου μελέτη έδειξε πως η 
θεραπεία με ενδοφλέβια χορήγηση bimagrumab (30 
mg/kg) για διάστημα άνω των 16 εβδομάδων αύξησε 
την μυϊκή μάζα και ισχύ σε ηλικιωμένους που ζούσαν 
στην κοινότητα και έπασχαν από σαρκοπενία ενώ 
ταυτόχρονα βελτίωσε την κινητικότητα σε συμμετέ-
χοντες με μειωμένη ταχύτητα βάδισης [106]. Επιπλέ-
ον, φάνηκε πως μια μόνο δόση bimagrumab 30 mg/
kg ενδοφλέβια δύναται να επιταχύνει με ασφάλεια 
την αποκατάσταση του μυϊκού όγκου των μηρών και 
την απομάκρυνση του ενδομυϊκά συσσωρευμένου 
λίπους ύστερα από χρήση γύψου ακινητοποίησης για 
2 εβδομάδες [107].

Μια πολυκεντρική μελέτη φάσης 2 για το μονοκλω-
νικό αντίσωμα ενάντια στη μυοστατίνη LY2495655 
(LY) σε μεγαλύτερους ενήλικες με σαρκοπενία, οι 
οποίοι ανέφεραν πρόσφατα πτώσεις, έδειξε ότι ασθε-
νείς που θεραπεύτηκαν με LY είδαν σημαντική βελτί-
ωση της άνευ λίπους μάζας σώματος και της μυϊκής 
λειτουργίας (σε δραστηριότητες όπως ο χρόνος ανά-
βασης μιας σκάλας, το σήκωμα από καρέκλα με τη 
βοήθεια των χεριών, και το ταχύ βάδιν) σε σχέση με 
την ομάδα εικονικού φαρμάκου σε διάστημα 24 εβδο-
μάδων, υποδηλώνοντας την προοπτική του αντισώμα-
τος αυτού στη μείωση του κινδύνου για πτώση η της 
εξάρτησης για σωματική βοήθεια σε μεγαλύτερους 
που ταλαιπωρούνταν από συχνές πτώσεις [108].

Το μέλλον

Η ρύθμιση μέσω MicroRNAs (miRs) διαφόρων δι-
εργασιών όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, δια-
φοροποίηση και θάνατος, η επιδιόρθωση του DNA η 
απάντηση οξειδωτικού stress, η πρωτεϊνική έκφραση 
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σε παθολογικές καταστάσεις, αποτελεί έναν συναρ-
παστικό νέο τομέα έρευνας και για τις παθήσεις των 
μυών. Τα μόρια αυτά αποτελούν στοιχεία-κλειδιά για 
τη γονιδιακή ρύθμιση που αφορά τον φαινότυπο των 
σκελετικών μυών. Άπαξ και μεταφερθούν στο εξω-
κυττάριο περιβάλλον, ελεύθερα ή εντός των εξωκυτ-
τάριων αγγείων, τα miRs μπορούν να μεταβιβάσουν 
λειτουργικές πληροφορίες σε απομακρυσμένους στό-
χους. Συγκεκριμένα, τα εξωκυττάρια αγγεία που περι-
έχουν το miR-21 φαίνεται να έχουν ανάμειξη σε σχε-
τιζόμενο με κακοήθεια μυϊκό καταβολισμό [109,110]. 
Ωστόσο, ο καθορισμός του ρόλου των miRs στην προ-
σαρμογή των σκελετικών μυών σε ποικίλα ερεθίσματα 
είναι ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

Προσφάτως έχει προταθεί ότι ακόμα και οι ανα-
στολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτεν-
σίνης (ΑΜΕΑ) θα μπορούσαν να έχουν ευεργετικά 
αποτελέσματα στους μύες, αυξάνοντας τον αριθμό 
των μιτοχονδρίων και των επιπέδων του IGF-1 στον 
ορό [111], περισσότερη έρευνα όμως απαιτείται για 
την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων των 
μορίων αυτών στους σκελετικούς μυς.

Η ουροκορτίνη 2 (Ucn2) είναι ένα πεπτίδιο, συχνά 
εκφραζόμενο από το κεντρικό νευρικό σύστημα αλλά 
και άλλους ιστούς, το οποίο προσφάτως άρχισε να 
θεωρείται πιθανή θεραπευτική επιλογή για τη σαρκο-
πενία, λόγω της σχέσης του με τον μυϊκό καταβολι-
σμό, την αντοχή στην ινσουλίνη, την παχυσαρκία και 
το διαβήτη [112]. Δεδομένου ότι η γλυκόζη αποτελεί 
μια σημαντική πηγή ενέργειας για τους σκελετικούς 
μυς, η αντίσταση στην ινσουλίνη θα μπορούσε να 
έχει συστηματικές επιδράσεις για τους ιστούς αυτούς 
[113]. Επομένως, μόρια όπως η Ucn2, θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια σχε-
τιζόμενη με την ινσουλίνη αύξηση μυϊκής μάζας [114].

Μια άλλη θεραπευτική προσέγγιση θα μπορούσε 
να είναι το ουρσολικό οξύ το οποίο αυξάνει την μυϊκή 
μάζα μέσω αναστολής της έκφρασης γονιδίων των 
σκελετικών μυών που σχετίζονται με την ατροφία 
τους, σύμφωνα με τους Kunkel και συνεργάτες , οι 
οποίοι έδειξαν πώς το ουρσολικό οξύ μπορούσε να 
μειώσει τα επίπεδα ατρογίνης-1 και MuRF1 mRNA 

σε αρουραίους. Επιπροσθέτως, χρόνια θεραπεία με 
ουρσολικό οξύ επέφερε μέχρι και μυϊκή υπερτροφία 
[115].

Πρόσφατα, προτάθηκε η χρήση του 5-αμινολε-
βουλινικού οξέος (ALA), μια ουσία που ενεργοποιεί 
τα μιτοχόνδρια και συντίθεται από γλυκίνη και ηλε-
κτρυλο-CoA με τη δράση της συνθάσης του ALA, 
στην αντιμετώπιση της σαρκοπενίας. Οι Fujii και συ-
νεργάτες έδειξαν ότι η το ALA ενεργοποίησε σημα-
ντικά τα μυϊκά μιτοχόνδρια, αύξησε την μυϊκή μάζα 
(με συνοδό αύξηση στο περιεχόμενο των αμινοξέων 
διακλαδισμένης αλύσου, όπως η ισολευκίνη, η λευκί-
νη και η βαλίνη, κάτι που συνέβαλλε στην διέγερση 
της μυϊκής πρωτεϊνοσύνθεσης), και βελτίωσε την μυ-
ϊκή ισχύ, φυσική κατάσταση και ανοχή στην γλυκόζη 
σε αρουραίους [116]. Για το λόγο αυτό, η ενεργοποί-
ηση των μυϊκών μιτοχονδρίων από το ALA θα μπο-
ρούσε να συμβάλλει στη θεραπεία της σαρκοπενίας, 
όχι μόνο βελτιώνοντας την μυϊκή μάζα και απόδοση 
αλλά και βελτιώνοντας την ανοχή στην γλυκόζη.

Έχει πρόσφατα υποτεθεί η ύπαρξη ρόλου των δορυ-
φορικών κυττάρων, των αρχέγονων μυϊκών κυττάρων, 
στην υπερτροφία των μυϊκών ινών και από την άλλη 
πλευρά μια σύνδεση ανάμεσα σε μια σχετιζόμενη με 
την ηλικία μείωση των κυττάρων αυτών και στη σαρκο-
πενία [117]. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα η λειτουργία 
των δορυφορικών κυττάρων ως στόχο στη θεραπεία 
της σαρκοπενίας παραμένει αμφιλεγόμενη [118].

επίλογος
Ποικίλες θεραπευτικές επιλογές που στοχεύουν 

τον μυϊκό καταβολισμό έχουν προταθεί στο πέρας 
των τελευταίων δεκαετιών. Ωστόσο, η συνδυαστι-
κή προσέγγιση σωματικής άσκησης και συμπληρω-
μάτων διατροφής παραμένει ο βασικός πυλώνας 
τόσο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης της 
σαρκοπενίας. Περαιτέρω μελέτες είναι απολύτως 
απαραίτητες, ιδίως με σκοπό την αποσαφήνιση της 
παρούσας γνώσης σχετικά με το χάσμα ανάμεσα σε 
μυϊκή μάζα και ισχύ και τα αμφιλεγόμενα σημεία των 
κλινικών δοκιμών.
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Συζήτηση
Τα κατάγματα κοπώσεως του ιερού οστού είναι 

σπάνια και διακρίνονται σε κατάγματα καταπόνησης 
και κατάγματα ανεπάρκειας [1]. Η πρώτη αναφορά 
καταγμάτων καταπόνησης έγινε το 1855 από τον 
στρατιωτικό χειρούργο Breithaupt σε στρατιώτες με 
επίμονα οιδηματώδη και επώδυνα άκρα που συμμε-
τείχαν σε μεγάλες πορείες χωρίς κανένα ιστορικό 
κάκωσης [2]. Ο νεότερος αναφερόμενος ασθενής 
ήταν 4 ετών [3] και ο μεγαλύτερος 61,3 ετών [4]. Οι 
περισσότεροι ασθενείς, ωστόσο, ήταν στη δεύτε-
ρη και την τρίτη δεκαετία της ζωής τους, που είναι 
η περίοδος μεγαλύτερης σωματικής δραστηριότη-
τας και καταπόνησης. Τα κατάγματα καταπόνησης 
προκαλούνται από την εφαρμογή σημαντικών και 
επαναλαμβανόμενων φορτίων (υπέρχρηση) σε ένα 
υγιές οστό και καταγράφονται συχνότερα σε δρο-
μείς μεγάλων αποστάσεων ή σε στρατιώτες, ωστόσο 
έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες δραστηριότητες, 
όπως σπορ, μπαλέτο, πατινάζ και αλλού [5]. Το θήλυ 
φύλο και η εγκυμοσύνη, η νεαρή ηλικία, καθώς και 
ο τύπος της σωματικής άσκησης αποτελούν τους συ-
χνότερους παράγοντες κινδύνου [6,7]. Όλες αυτές 
οι δραστηριότητες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστι-
κά: 1) η σχετική δραστηριότητα είναι συνήθως νέα 

Κουΐζ

Ποια η διάγνωση και θεραπεία;  
Γυναίκα 48 ετών με επιδεινούμενη χαμηλή 
οσφυαλγία και πόνο στο ιερό
ΑΙΚ. ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΥ
Γενική/Οικογενειακή Ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, Αθήνα

What is the diagnosis and treatment? 
Α 48-year-old woman with progressive low 
back and sacrum pain 
AIK. TSATSARAGKOU
General Practice/Family Medicine, General Hospital Laikon, Athens, Greece

Γυναίκα 48 ετών προσήλθε με έντονο πόνο χαμη-
λά στην οσφύ και στο ιερό οστούν. Η ασθενής είναι 
δρομέας υψηλών επιδόσεων με έντονη αθλητική 
δραστηριότητα. Δεν αναφέρει ιστορικό κάκωσης και 
δεν έχει νευρολογικά ελλείμματα. Ο πόνος εμφανί-
στηκε προ 4 μηνών και επιδεινώνεται σταδιακά έκτο-
τε. Λόγω επίμονου πόνου έγινε μαγνητική τομογρα-
φία της οσφυοϊεράς μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 
Η μαγνητική τομογραφία έδειξε οστικό οίδημα στην 
αριστερή πτέρυγα του ιερού οστού με γραμμή κα-
τάγματος (Εικόνα 1). Δεν αναδείχθηκε παθολογικός 
ιστός, μάζα μαλακών μορίων, οστεόλυση ή άλλη πα-
θολογία. Η κλινική και η απεικονιστική εικόνα ήταν 
συμβατή με κάταγμα καταπόνησης του ιερού οστού. 
Η ασθενής έλαβε οδηγίες για ανάπαυση και αναλγη-
τικά φάρμακα, βιταμίνη D, καθώς και αποφυγή αθλη-
τικών δραστηριοτήτων για 3 μήνες. Στο χρόνο αυτό, 
η ασθενής ήταν ασυμπτωματική και ξεκίνησε σταδια-
κή επιστροφή στις αθλητικές της δραστηριότητες, με 
τρέξιμο σε σταδιακά μακρινές αποστάσεις και πλήρη 
επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο επιδόσεών της 
2 μήνες αργότερα. Στην τελική επανεξέταση, 18 μή-
νες μετά τη διάγνωση και θεραπεία, η ασθενής είναι 
ασυμπτωματική.

(2022) 29 (1): 39-41
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ή διαφορετική για το συγκεκριμένο πρόσωπο, 2) η 
δραστηριότητα είναι επίπονη, και 3) η δραστηριότητα 
επαναλαμβάνεται με συχνότητα που τελικά παράγει 
συμπτώματα.

Η συμπτωματολογία στα κατάγματα κοπώσεως του 
ιερού οστού ποικίλει. Ειδικότερα, οι ασθενείς εκδη-

λώνουν πόνο χαμηλά στην οσφύ ή πόνο στο ισχίο με 
πιθανή αντανάκλαση ή αιμωδίες στο σύστοιχο κάτω 
άκρο χωρίς αναφερόμενο ιστορικό κάκωσης [10]. 
Όταν εγερθεί η κλινική υποψία η πρώτη εξέταση που 
θα πρέπει να γίνει είναι η απλή ακτινογραφία, ωστό-
σο μόνο στο 15% των περιπτώσεων πραγματοποιεί-
ται διάγνωση σε αυτό το στάδιο. Το σπινθηρογράφη-
μα οστών με μετασταθερό τεχνήτιο 99 (Εικόνα 2), η 
μαγνητική και η αξονική τομογραφία (Εικόνα 3) της 
ιεροκοκκυγικής περιοχής αποτελούν τις εξετάσεις 

Εικ. 1. Μαγνητική τομογραφία ιερού οστού δείχνει οστικό οίδημα και γραμμή κατάγματος (βέλος) στην αριστερή πτέρυγα του οστού.

Εικ. 2. Σπινθηρογράφημα των οστών με μετασταθερό τεχνήτιο δεί-
χνει κάταγμα κόπωσης τύπου «Η» του ιερού οστού.

Εικ. 3. Αξονική τομογραφία δείχνει ατελές κάταγμα κόπωσης του 
ιερού οστού σε αθλητή δρομέα υψηλών επιδόσεων.
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εκλογής. Συνήθεις παθήσεις που πρέπει να περιλαμ-
βάνονται στη διαφορική διάγνωση είναι η ιερολαγο-
νίτιδα, τα σπονδυλικά κατάγματα, η μεσοσπονδύλιος 
δισκοπάθεια, η τροχαντηρίτιδα και οι μυϊκές θλάσεις 
της οσφύος [8].

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των καταγμάτων 
κόπωσης του ιερού οστού στα αρχικά στάδια βασί-
ζεται στην ανακούφιση του άλγους καθώς και στην 
αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας στις περιπτώ-
σεις των καταγμάτων ανεπαρκείας. Στην πλειοψη-

φία των περιπτώσεων αρκεί η συντηρητική αγωγή 
η οποία περιλαμβάνει την αποφόρτιση (σπάνια 
κλινοστατισμό), τις παλμικές ηλεκτρομαγνητικές 
συχνότητες (PEMF) και τους υπερήχους χαμηλής 
συχνότητας (LIPU). Παρόλο που η χειρουργική 
αντιμετώπιση αποτελεί θεραπεία δεύτερης εκλο-
γής, ενδείκνυται σε περιπτώσεις εμμένουσας νευ-
ρολογικής συμπτωματολογίας, αστάθειας ή παρε-
κτόπισης του ιερού οστού, τα οποία ωστόσο είναι 
εξαιρετικά σπάνια.
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Ξένες δημοσιεύσεις: Γράφονται από ξένο, διαπρεπή συγγραφέα 
κατόπιν συνεννόησης με τη συντακτική επιτροπή. Μεταφράζονται ή 
δημοσιεύονται στη γλώσσα του συγγραφέα με ευθύνη της συντακτι-
κής επιτροπής.

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

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

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

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

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

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

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

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

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
(copyright)

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

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να παρατίθενται στο κεί-

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

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

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

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