
Εισαγωγή
Η θεραπεία ή, αν θέλετε, η δέσμη των θε-

ραπευτικών στρατηγικών για την ΟΑ, συνε-
χώς εξελίσσεται. Η πρωτοπαθής ΟΑ προ-
σβάλλει το 10% του πληθυσμού άνω των 
55 ετών και ο ρυθμός και η αναλογία ανα-
μένεται να αυξηθεί καθώς το προσδόκιμο 
επιβίωσης αυξάνεται, όπως και το μέσο σω-
ματικό βάρος του πληθυσμού.

Η ΟΑ φαίνεται να ξεκινά όταν εγκαταστα-
θεί ανατροπή του ισοζυγίου μεταξύ της εκ-
φύλισης και της επανορθωτικής ικανότητας 
του αρθρικού χόνδρου. Σαν αιτιολογικοί πα-
ράγοντες ενοχοποιούνται το φύλο, η φυλή, 
η παχυσαρκία, μεταβολικοί παράγοντες, το 
επάγγελμα, η κληρονομικότητα και μηχανι-
κοί παράγοντες.

Η ΟΑ δε θεραπεύεται! Οι πρωταρχικοί 
μας στόχοι στη θεραπευτική της αντιμετώ-
πιση είναι η ανακούφιση του πόνου, η επι-
βράδυνση της εξέλιξής της, η διατήρηση ή 
και η βελτίωση της λειτουργικότητας των 
αρθρώσεων και η πρόληψη ή η διόρθωση 
παραμορφώσεων. 

Μη φαρμακολογικές 
θεραπευτικές εκδοχές

Διαδερμική ηλεκτρική νευρική 
διέγερση

Η διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερ-
ση (TENS: Transcutaneous electrical ner-
ve stimulation), αποτελεί την πλέον συχνά 
χρησιμοποιούμενη ηλεκτροαναλγητική μέ-
θοδο στην αντιμετώπιση του πόνου, κυρί-
ως της ΟΑ γόνατος. Εφαρμόζεται σε διαφο-
ρετικές συχνότητες, εντάσεις και διάρκεια 
παλμού. Διακρίνεται αδρά στα λεγόμενα 
συμβατικά TENS (υψηλής συχνότητας και 
χαμηλής εντάσεως) με άμεση ανακούφιση 
του πόνου, χωρίς όμως διάρκεια της αναλ-
γητικής δράσης και στα δίκην βελονισμού, 
AL–TENS (χαμηλής συχνότητας και υψηλής 
εντάσεως), τα οποία προκαλούν σύσπαση 
του μυός. Παρά το ότι η αναλγητική τους 
δράση διαρκεί, δημιουργούν ενόχληση και 
δυσανεξία στον ασθενή. Είναι δυνατόν να 
δημιουργήσουν ερεθισμό στο δέρμα. Είναι 
αναποτελεσματικά σε ασθενείς με αντοχή 
στην αναλγητική δράση της μορφίνης και 

αντενδείκνυνται σε ασθενείς με βηματοδότη 
και στην εγκυμοσύνη. Ανασκόπηση 7 εργα-
σιών με 148 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε 
αγωγή με TENS σε σύγκριση με 146 που έλα-
βαν πλασματική αγωγή, συμπεραίνει ότι η 
αγωγή με συμβατικά και AL-TENS για 4 εβδο-
μάδες βελτίωσε σημαντικά τον πόνο και τη 
δυσκαμψία σε οστεοαρθριτικά γόνατα1.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ)
Άρχισαν να χρησιμοποιούνται στη θερα-

πεία της ΟΑ από τη στιγμή που διαπιστώθηκε 
ότι μπορούσαν να διεγείρουν την ανάπτυξη 
του χόνδρου σε εργαστηριακές συνθήκες. 
Τα ΗΜΠ δρουν επί των οστών, οδηγώντας 
στην παραγωγή πιεζοηλεκτρικών δυναμι-
κών. Αυτά, στη συνέχεια, δρουν ως οδωτι-
κά σήματα για την προαγωγή της οστεοποί-
ησης και την αύξηση της παραγωγής πρω-
τεογλυκανών από τα χονδροκύτταρα. Οι 
Hulme JM, Judd MD et al2, ερευνώντας την 
κλινική εφαρμογή των ΗΜΠ, έδειξαν στα-
τιστικά σημαντική βελτίωση του πόνου και 
της λειτουργικότητος στην ΟΑ. Παραμένει, 
όμως, προς περαιτέρω έρευνα αν η βελτί-
ωση είναι αισθητή κλινικά στην καθημερι-
νή ζωή του πάσχοντος.

Θεραπευτική χρήση υπερήχων
Οι υπέρηχοι που προκαλούν μηχανικές δο-

νήσεις σε συχνότητες μεταξύ 1,0–3,0 ΜΗz, 
εισερχόμενοι εντός των ιστών, προκαλούν 
παλμικές δονήσεις στα σωματίδιά του με επα-
κόλουθο την ανάπτυξη θερμότητας. Εκτός 
της θερμότητος, η ίδια η δόνηση μπορεί να 
έχει κάποια δράση επί των ιστών. Οι παλμικοί 
υπέρηχοι συνιστώνται για τον οξύ πόνο και 
τη φλεγμονή, ενώ οι συνεχείς για τη θερα-
πεία της δυσκαμψίας. Ελάχιστες και όχι καλά 
τεκμηριωμένες εργασίες υπάρχουν σχετικά 
και αυτές δε διακρίνουν ιδιαίτερη ωφέλεια 
έναντι της πλασματικής θεραπείας.

Θεραπεία με laser (low level laser 
therapy, LLLT)

Πηγή εξαιρετικά καθαρού φωτός, ενός και 
μοναδικού μήκους κύματος, επιδρά επί των 
ιστών και η δράση του είναι μάλλον φωτο-
χημική, παρά θερμική. Τα κλινικά αποτελέ-
σματα μοιάζουν κάπως αντιφατικά ή όχι και 

τόσο ξεκαθαρισμένα. Δεν υπάρχουν δεδο-
μένα για το ποια εκ των παραμέτρων που 
αφορούν στα LLLT (μήκος κύματος, διάρκεια 
θεραπείας, δόση και θέση εφαρμογής, επί 
της αρθρώσεως ή επί νεύρων), επηρεάζει 
κυρίως τη θεραπευτική τους δράση3.

Φαρμακευτική θεραπεία
 
Αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη

Περιλαμβάνει την τοπική και συστηματική 
χορήγηση μη οπιοειδών, οπιοειδών και 
σύνθετων αναλγητικών παρασκευασμάτων. 
Οι δυνατότητές τους είναι αναμφισβήτητες, 
αλλά οπωσδήποτε εμφανίζουν και σημαντικές 
παρενέργειες. Στην τρέχουσα ανασκόπηση, 
θα εστιάσουμε περισσότερο στην ομάδα των 
μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών (ΜΣΑΦ), 
μια από τις πιο συνταγογραφημένες κατηγο-
ρίες φαρμάκων. Έχουν αναλγητική δράση 
σε δόσεις χαμηλότερες των απαιτουμένων 
για αντιφλεγμονώδη δράση. Δεν αποτελούν 
εναλλακτική λύση των οπιοειδών, αλλά συν-
δυάζονται πολύ καλά με αυτά για τον έλεγ-
χο του μετεγχειρητικού πόνου. Μειώνουν τη 
δόση των οπιοειδών, χωρίς να μειώνουν τη 
συνολική αναλγητική τους δράση. Παρ’ όλα 
αυτά, δε μειώνουν τις ανεπιθύμητες ενέργει-
ες των οπιοειδών (ναυτία, έμετος). Ο μηχανι-
σμός δράσης των ΜΣΑΦ συνδέεται με τη δι-
ακοπή της σύνθεσης των προσταγλανδινών 
(ΠΓ), αναστέλλοντας τη δράση των ενζύμων 
κυκλοξυγενάση 1 και 2 (COX-1, COX-2).

Ανάλογα με την ισχύ της αναλγητικής ή της 
αντιφλεγμονώδους συνιστώσας τους μπο-
ρούν να διακριθούν σε:

α) Ισχυρή αναλγητική - ελάχιστη αντιφλεγ-
μονώδης δράση (παρακεταμόλη).

β) Ισχυρή αναλγητική - ήπια αντιφλεγμο-
νώδης δράση (παράγωγα του προπιονικού 
οξέος: υμπουπροφένη, φενοπροφένη, κετο-
προφένη, ναπροξένη και παράγωγα του φε-
ναμικού οξέος: μεφεναμικό οξύ).

γ) Φάρμακα με αναλγητική και ισχυρή αντι-
φλεγμονώδη δράση (παράγωγα σαλικυλι-
κού οξέος, παράγωγα του οξικού οξέος: δι-
κλοφενάκη, φενκλοφενάκη, παράγωγα της 
πυραζολάμης).

- Στη σχηματικά χωριστή κατηγορία των ανα-
στολέων της COX–2 (νιμεσουλίδη, σελεκο-

ξίμπη, ροφεκοξίμπη, μελοξικάμη).
Σημαντικό πρόβλημα στη θεραπευτική χρή-

ση των ΜΣΑΦ αποτελούν οι πολλές και δυ-
νητικά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειές τους, 
όπως η αναστολή ή επιβράδυνση της οστεο-
γένεσης (μια φλεγμονώδης διαδικασία!), που 
προκαλείται από την αναστολή της δράσης 
των οστεοβλαστών, όταν τα ΜΣΑΦ χρησι-
μοποιούνται σαν αναλγητικά σε περιπτώσεις 
καταγμάτων. Η χορήγησή τους είναι μια από 
τις πιο βασικές αιτίες σχηματισμού πεπτικού 
έλκους. Η αναστολή παραγωγής προστα-
γλανδινών, οι οποίες προκαλούν αγγειοδι-
αστολή, είναι δυνατόν σε οριακές καταστά-
σεις ηλικιωμένων ασθενών, προηγουμένων 
νεφρολογικών παθήσεων, στη μετεγχειρη-
τική περίοδο με υπόταση και υπογκαιμία, 
να προκαλέσει μείωση της αιματικής ροής 
στους νεφρούς με συνεπακόλουθη νεφρι-
κή ανεπάρκεια. Η ανασταλτική δράση τους 
στην ικανότητα των αιμοπεταλίων να συνα-
θροίζονται και να σχηματίζουν θρόμβο, κλι-
μακώνεται από την ασπιρίνη με τη μη ανα-
στρέψιμη δράση της επί των COX-1 & 2 των 
αιμοπεταλίων στη σύντομη ζωή τους των 
7–10 ημερών, μέχρι τη δράση των υπόλοι-
πων ΜΣΑΦ που διαρκεί όσο αυτά κυκλο-
φορούν στον οργανισμό. Γενικά, οι εκλεκτι-
κοί αναστολείς των κοξιμπών και ιδιαίτερα 
οι αναστολείς της COX-2 παρουσιάστηκαν 
στην αρχή ως η εναλλακτική λύση με τις λι-
γότερες παρενέργειες. Παρά το ότι αναμένε-
ται να έχουν μικρότερη νεφροτοξικότητα, λι-
γότερη επίδραση επί του γαστρικού βλεννο-
γόνου και καλύτερη συμπεριφορά επί της 
αιμοστατικής δράσεως των αιμοπεταλίων, 
πρόσφατες έρευνες τις συνδέουν με σοβα-
ρές παρενέργειες από το ΚΝΣ και το καρδι-
αγγειακό. Το 2004, η ροφεκοξίμπη απεσύρ-
θη εθελουσίως από τον κατασκευαστή της, 
καθώς απεδείχθη ότι μακροχρόνια χορήγη-
ση (18 μήνες), θα μπορούσε να αυξήσει τον 
κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου και 
ανακοπής. Παραμένει πλειάδα ερωτημάτων 
σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους από 
τη χορήγηση των εκλεκτικών αναστολέων 
COX-2 και η έρευνα συνεχίζεται. 

Τα ΜΣΑΦ αποτελούν πολύτιμο εργαλείο 
μέχρι σήμερα στο θεραπευτικό χειρισμό της 
ΟΑ γόνατος, θα πρέπει, όμως, να χορηγού-
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Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
για τη θεραπεία της 

πρώιμης οστεοαρθρίτιδος του ισχίου
Ι. Π. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Η. ΚΩΤΟΥΛΑΣ, Κ. ΚΑΤΕΡΟΣ, Γ. ΣΙΝΗΣ, Ι. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Ορθοπαιδική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Παρά το ότι η μερική ή ολική αντικατάσταση της αρθρώσεως 
του γόνατος παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης του τελικού σταδίου της οστεοαρθρίτιδος (ΟΑ), σε 
ένα μεγάλο αριθμό ασθενών που ευρίσκονται στα πρώιμα στάδια 
της νόσου, όπου η αρθροπλαστική δεν έχει θέση, θα πρέπει να 
εφαρμοσθούν μέτρα και θεραπευτικές τεχνικές για την ανακούφισή 
τους.
Η απώλεια βάρους, τα ΜΣΑΦ, η φυσιοθεραπεία, η χρήση 
βακτηριών, η τροποποίηση της καθημερινής δραστηριότητος 
της ζωής θα αποτελέσουν τη βάση της θεραπευτικής τους 
προσέγγισης.
Στην παρούσα μελέτη θα ανασκοπήσουμε την αποτελεσματικότητα 
κάποιων δημοφιλών θεραπευτικών μεθόδων και πιθανών 
μελλοντικών στρατηγικών.
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νται με σύνεση και γνώση των κινδύνων και 
παρενεργειών τους και ιδιαίτερα στις περι-
πτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω.

Γλυκοζαμίνη και θειϊκή χονδροϊτίνη 
(ΓΘΧ)

Η χρήση της γλυκοζαμίνης στη θεραπεία 
των συμπτωμάτων της ΟΑ έγινε ιδιαίτερα δη-
μοφιλής μετά το 1997.Οι γλυκοζαμινογλυ-
κάνες, μείζον συστατικό των πρωτεογλυκα-
νών και η θειϊκή χονδροϊτίνη ανευρέθησαν 
σαν συστατικά του υαλοειδούς χόνδρου. Οι 
πρωτεογλυκάνες είναι αυτές που προσδίδουν 
στον υαλοειδή χόνδρο τις ιδιαίτερες εκείνες 
ιδιότητες της γλοιελαστικότητας και της ικα-
νότητάς του να συμπεριφέρεται σαν μαξιλά-
ρι ή σαν αμορτισέρ. Οι ΓΘΧ θεωρήθηκε ότι 
επηρεάζουν το μεταβολισμό του χόνδρου, 
όπως υπεδείκνυαν μελέτες σε εργαστηρι-
ακό περιβάλλον και σε πειραματόζωα. Τα 
φαινόμενα αυτά δεν απεδείχθησαν επί του 
ζώντος. Η υποθετική προαγωγή παραγωγής 
μεσοκυτταρίου ουσίας, η μείωση παραγωγής 
πρωτεολυτικών ενζύμων, η βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του αρθρικού υγρού, οι 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι σημαντικές 
στην κλινική πράξη. Πρόσφατη ανασκοπι-
κή μελέτη 8 καλά τεκμηριωμένων εργα-
σιών απέτυχε να αποδείξει θετική επίδρα-
ση επί του πόνου4. Από την άλλη πλευ-
ρά, ανάλυση 20 τυχαιοποιημένων μελετών 
(RCTs) που περιελάμβαναν 2.570 ασθε-
νείς, έδειξε υπεροχή της γλυκοζαμίνης ένα-
ντι του πλασματικού φαρμάκου σε σχέση 
με τον πόνο, χωρίς όμως τα αποτελέσματα 
να είναι με ομοειδή τρόπο θετικά, πράγμα 
ανεξήγητο. Θεραπείες που είχαν διάρκεια 6 
εβδομάδων έδειξαν βελτίωση του πόνου 
και της λειτουργικότητος, ενώ μελέτες που 
αναφέρονται σε τρίμηνη αγωγή δείχνουν 
μικρή διαφορά. Δύο από τις μελέτες έδειξαν 
ακτινολογική βελτίωση των διαστάσεων του 
μεσαρθρίου διαστήματος, παρά το ότι η 
ακτινολογική εκτίμηση της προόδου της 
ΟΑ παραμένει αμφιλεγόμενη. Ελάσσονες 
παρενέργειες της γλυκοζαμίνης (γαστρεντερικά 
άτυπα ενοχλήματα, πονοκέφαλος, φαγούρα, 
πόνος στα πόδια) είναι ευχερώς ανεκτές από 
τους ασθενείς. Μελέτες σε πειραματόζωα 
έδειξαν ότι η γλυκοζαμίνη μπορεί να επηρε-
άζει το μεταβολισμό της γλυκόζης και ως εκ 
τούτου η χορήγηση σε διαβητικούς θα πρέ-
πει να περιορίζεται μέχρι να υπάρξουν και 
μελέτες στον άνθρωπο.

Ενίσχυση της γλοιοελαστικότητος του 
αρθρικού υγρού

Στην ΟΑ, η συγκέντρωση και το μοριακό βά-
ρος του υαλουρονικού οξέος, συστατικού του 
φυσιολογικού αρθρικού υγρού και σημαντικού 
παράγοντα για την ομοιοστασία του, ευρίσκο-
νται μειωμένα. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης 
της ενίσχυσης/υποκατάστασης του αρθρικού 
υγρού δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένος. 
Ο προφανής, της αποκατάστασης των ιδι-
οτήτων του αρθρικού υγρού, οπωσδήπο-
τε υπάρχει, αλλά και άλλοι μηχανισμοί θα 
πρέπει να εμπλέκονται, όπως η πιθανή αντι-
φλεγμονώδης και αναλγητική δράση του ενι-
έμενου υαλουρονικού οξέος και η ικανότητά 
του προς διέγερση και παραγωγή υαλουρο-
νικού οξέος από τον οργανισμό. Ο ενεργός 
χρόνος παραμονής του ενιέμενου υαλουρο-
νικού οξέος στην άρθρωση, είναι από ώρες, 
ως μερικές ημέρες, αλλά ο χρόνος της κλι-
νικής του επιδράσεως εκτείνεται σε μερικούς 
μήνες. Σκευάσματα για ενδαρθρική έγχυση 
κυκλοφορούν αρκετά. Το μόριο των υαλα-
νών είναι υψηλού μοριακού βάρους με πολ-
λαπλούς πλάγιους δεσμούς μορίων υαλου-
ρονικού οξέος, με αυξημένες γλοιοελαστικές 
ιδιότητες και μεγαλύτερη δυνατότητα παραμο-
νής στην άρθρωση (βραδύτερη απορρόφη-
ση). Ο συνιστώμενος τρόπος χορήγησης είναι 
μία ενδαρθρική έγχυση την εβδομάδα, για 3–

5 εβδομάδες και το σχήμα μπορεί να επανα-
λαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Εφόσον συνυπάρχει 
ύδραρθρος, παροχετεύεται πριν την έγχυση, 
ώστε να μην αραιωθεί το σκεύασμα. Ασθενείς 
άνω των 65 και ασθενείς με πλήρη κατάργηση 
του μεσαρθρίου διαστήματος σε ακτινολογική 
εκτίμηση, αναμένεται να ωφεληθούν λιγότερο 
από το σχήμα. Ως μόνη σημαντική παρενέρ-
γεια αναφέρεται η επώδυνος τοπική οξεία 
αντίδραση σε ποσοστά 2–8%. Οι αναφο-
ρές είναι ενθαρρυντικές σε ό,τι αφορά τη λει-
τουργικότητα, τον πόνο και τη γενική αίσθη-
ση του ασθενούς με ΟΑ γόνατος5,6. Το μέ-
γιστο της βελτίωσης των συμπτωμάτων εμ-
φανίζεται μεταξύ της 5ης και 13ης εβδομά-
δας μετά τις εγχύσεις. Τα αποτελέσματα εί-
ναι συγκρίσιμα με αυτά των ΜΣΑΦ, χωρίς 
μάλιστα τις παρενέργειες των δευτέρων και 
διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα, συγκρινόμενα με την ενδαρθρική έγχυ-
ση κορικοστεροειδών. Απαιτούνται περαιτέ-
ρω μελέτες για τις παρατηρούμενες διαφο-
ρές στη θεραπευτική ικανότητα των διαφό-
ρων σκευασμάτων.
Ενδαρθρική έγχυση 
κορτικοστεροειδών

Τα κορτικοστεροειδή αναστέλλουν το φλεγ-
μονώδη και ανοσολογικό καταρράκτη σε 
πολλά επίπεδα. Η χορήγησή τους αντενδεί-
κνυται σε σηπτικές καταστάσεις, επί υπάρ-
ξεως αρθροπλαστικών και επί συνυπάρξε-
ως επιπολής τοπικής φλεγμονής και στις πα-
ρενέργειές τους συμπεριλαμβάνονται ο κίν-
δυνος φλεγμονής και η καταστροφή της άρ-
θρωσης σε μακροχρόνια χορήγηση, παρά 
το ότι υπάρχουσες εργασίες7 δεν το επιβε-
βαιώνουν. Αντίθετα, μακροχρόνια ενδαρθρι-
κή χορήγηση, είχε σαν αποτέλεσμα τη ση-
μαντική κλινική βελτίωση. Ανασκόπηση 26 
εργασιών που περιελάμβαναν 1.721 ασθε-
νείς, απέδειξε την υπεροχή των κορτικοστε-
ροειδών έναντι του πλασματικού φαρμά-
κου, σε ό,τι αφορά τον πόνο και τη γενική 
καλή κλινική κατάσταση του ασθενούς με-
ταξύ 1–3 εβδομάδων μετά την έγχυση, αλ-
λά τα ίδια αποτελέσματα δεν εμφανίζονταν 
μεταξύ της 4ης και 24ης εβδομάδας, ούτε 
υπήρχε σημαντική βελτίωση της λειτουργι-
κότητας. Συγκρινόμενα με τα παράγωγα υα-
λουρονικού οξέος, είχαν όμοια αποτελέσμα-
τα, βραχυπρόθεσμα, όμως, τα σκευάσμα-
τα υαλουρονικού οξέος, όπως ήδη αναφέ-
ραμε, προσέφεραν ανακούφιση μακρύτε-
ρης διάρκειας. Σε ό,τι αφορά την απόδοση 
μεταξύ των διαφόρων μορφών κορτικοστε-
ροειδών, φαίνεται ότι η τριαμσινολόνη υπε-
ρέχει της βηταμεθαζόνης σε διάρκεια ανα-
κούφισης εκ των συμπτωμάτων. Συγκριτικά 
με την αρθροσκοπική έκπλυση της άρθρω-
σης, δεν υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφο-
ρά την αποτελεσματικότητα και την ασφά-
λεια των μεθόδων.

Συντηρητικές χειρουργικές 
θεραπευτικές μέθοδοι

Αρθροσκοπική έκπλυση και 
χειρουργικός καθαρισμός της 
άρθρωσης

Οι τεχνικές περιλαμβάνουν την έκπλυση, 
το χειρουργικό καθαρισμό ρακών μηνίσκων 
ή χόνδρου, διέγερση του μυελού και θερ-
μική laser χονδροπλαστική. Ο μηχανισμός 
δράσης είναι πολυπαραγοντικός και μπορεί 
να περιλαμβάνει διέγερση προς παραγωγή 
ινώδους χόνδρου για πλήρωση ελλειμμάτων 
και αποκατάσταση των ιστών μετά από 
ενζυματική διεργασία της εξωκυτταρίου 
ουσίας. Παρ’ όλα αυτά, τα κλινικά αποτε-
λέσματα δεν είναι επαρκώς προσδιορισμέ-
να και υπάρχουν ελάχιστες προοπτικές με-
λέτες προς υποστήριξη. Με πολύ καλή επι-
λογή, σχετικά νέα άτομα που δεν ανταπο-
κρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή, όπου 
η ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί 

μακροπρόθεσμη επιλογή, με πρώιμη εκφυ-
λιστική ΟΑ, χωρίς μόνιμες παραμορφώσεις 
σε ραιβότητα/βλαισότητα, με λιγότερο των 
100 σύγκαμψη και βαθμολογία HSS μεγα-
λύτερη του 22, χωρίς μεγάλες διαβρώσεις 
των χόνδρων, που παραπονούνται για μη-
χανικά συμπτώματα, όπως εμπλοκές του 
γόνατος, είναι αυτά τα άτομα που θα ωφε-
ληθούν τα μέγιστα από την εφαρμογή αυ-
τών των μεθόδων.

Μικροκατάγματα
Προτάθηκε από τον Steadman προ 20ετίας. 

Μετά από επιμελή χειρουργικό καθαρισμό 
αρθροσκοπικά όλων των ασταθών και κα-
τεστραμμένων τεμαχιδίων χόνδρου, μέχρι 
το υποχόνδριο οστούν και επεκτεινόμενοι 
περιφερικά μέχρι υγιούς κάθετα κομμένου 
χόνδρου, γίνονται πολλαπλοί τρυπανισμοί 
(με οξύαιχμο όργανο αρθροσκοπικά, όχι με 
φρέζα) στην κοίτη του ελλείμματος. Το έλ-
λειμμα προφανώς πληρούται με αιμάτω-
μα, το οποίο προσφέρει κατάλληλες συν-
θήκες αναπτύξεως και πολλαπλασιασμού 
πολυδύναμων κυττάρων του μυελού, σε 
ινώδη χόνδρο. Περιγράφονται καλά απο-
τελέσματα σε σχέση με την ικανοποίηση 
του ασθενούς και τη λειτουργική βελτίωση 
στην 25-ετία, αλλά επίσης και ένα σχετικά 
υψηλό ποσοστό (22,2%) αναθεωρήσεων 
στην πενταετία8.

Αυτόλογος εμφύτευση 
χονδροκυττάρων (ΑΕΧ)

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων σχετικά με 
τη χρήση της για την πλήρωση μεμονωμέ-
νων οστεοχόνδρινων ελλειμμάτων στην άρ-
θρωση του γόνατος είναι περιορισμένος. 
Φαίνεται να υπερέχει της mosaicplasty στη 
θεραπεία των συμπτωματικών οστεοχόνδρι-
νων ελλειμμάτων9. Όμως, βραχείας διάρκει-
ας συγκριτική μελέτη της ΑΕΧ δεν έδειξε δι-
αφορά κλινικού αποτελέσματος, συγκρινό-
μενη με τη μέθοδο των μικροκαταγμάτων10, 
όμως μπορεί να επιδείξει σταθερά αποτελέ-
σματα έως 11 έτη11. Φαίνεται να μπορεί να 
έχει ρόλο στην πρόληψη και στην καθυστέ-
ρηση εμφάνισης της ΟΑ, με επιτυχέστερη 
εφαρμογή στις νεαρότερες ηλικίες και πά-
ντως με σχετική αντένδειξη την ύπαρξη εκ-
φυλιστικών αλλοιώσεων. Ωστόσο, μπορεί 
να αποδειχθεί χρήσιμη σαν σωστική μέθο-
δος σε άτομα που η ολική αρθροπλαστική 
δεν μπορεί να γίνει για διαφόρους λόγους, 
εμφανίζοντας ύφεση του πόνου και άνεση 
στις καθημερινές δραστηριότητες12. 

 
Δυνητικές θεραπείες  
του μέλλοντος

Κυτοκίνες
Οι κυτοκίνες IL-1β και TNFα παίζουν ένα 

μείζονα ρόλο στη φλεγμονώδη διαδικασία 
που συνδέεται με την καταστροφή του χόν-
δρου στην οστεοαρθρίτιδα. Η IL-1β ενερ-
γοποιείται με το διχασμό του μορίου της 
με τη δράση του IL-1β μετατρεπτικού εν-
ζύμου (ICΕ). Εργαστηριακές μελέτες έδει-
ξαν ότι η αναστολή του ICE μειώνει αποτε-
λεσματικά την παραγωγή ενεργού μορφής 
IL-1β στον οστεοαρθριτικό χόνδρο και υμέ-
να13. Ο από του στόματος αναστολέας του 
ICE, Pralnacasan, απεδείχθη αποτελεσματι-
κός στη μείωση των οστεοαρθριτικών αλλοι-
ώσεων σε ποντίκια14. Επίσης, ενδαρθρική έγ-
χυση ανταγωνιστού υποδοχέων IL-1 (IL-1 Ra) 
απεδείχθη αποτελεσματική στον έλεγχο του 
πόνου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας 
στον άνθρωπο15.

Αυξητικοί παράγοντες
Σαν απάντηση στην αρθριτική βλάβη, τα χον-

δροκύτταρα συνθέτουν μακρομόρια με σκο-
πό την επιδιόρθωση της βλάβης. Αυξητικοί 
παράγοντες, όπως ο IGF-1, συνεισφέρουν 

στην επανορθωτική διεργασία. Πιλοτική ερ-
γασία με χρήση ανασυνδυασμένου IGF-1 σε 
ασθενείς με βαρειά ΟΑ, δεν απέδειξε βελτί-
ωση στον πόνο ή την κινητικότητα, συγκρι-
νόμενο με την ομάδα ελέγχου. Σαν απο-
τέλεσμα αυτού, αλλά και του υψηλού κό-
στους, δεν έχουν γίνει αρκετές κλινικές με-
λέτες, παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον παρα-
μένει και τροφοδοτείται από τα καλά in vitro 
αποτελέσματα16.

Γονιδιακή θεραπεία
Περιλαμβάνει γονιδιακή μετατροπή των 

χονδροκυττάρων ή/και των κυττάρων του 
αρθρικού υμένα, ώστε να προαχθεί η πα-
ραγωγή ανταγωνιστών των υποδοχέων κυ-
τοκίνης (π.χ. IL-1 Ra) και έτσι να καταστoύν 
ο χόνδρος και ο υμένας ανθεκτικοί στην εκ-
φύλιση που η κυτοκίνη προωθεί. Η μετα-
τροπή θα γίνει δια της μεταφοράς γονιδίων 
που «παρήχθησαν» in vitro ή in vivo. Η in 
vitro διαδικασία είναι περίπλοκη και περι-
λαμβάνει αρκετά βήματα. Τα δι’ αυτής της 
οδού τροποποιηθέντα κύτταρα έχουν το μει-
ονέκτημα της παροδικής δραστικότητας και 
μπορεί να αποπέσουν προτού καν εκφρά-
σουν τη γονιδιακή τους δράση. Η in vivo δι-
αδικασία αποσκοπεί στη δημιουργία γενε-
τικά ενισχυμένων χονδροκυττάρων ή των 
προδρόμων τους, που μπορεί να αποκτή-
σουν ένα βελτιωμένο προφίλ σε ό,τι αφο-
ρά τη δυνατότητά τους να αποτελούν συ-
νεχή πηγή παραγωγής ανταγωνιστών των 
υποδοχέων κυτοκίνης.

Διφωσφονικά
Οι προσβεβλημένες από ΟΑ αρθρώσεις 

εμφανίζονται να έχουν υποχόνδριο οστούν 
μειωμένης οστικής πυκνότητας και ποιότη-
τας και με οστική εναλλαγή όμοια με αυτή 
που εμφανίζουν οι ασθενείς με οστεοπό-
ρωση. Τα διφωσφονικά, ως γνωστόν, ανα-
στέλλουν τη δράση των οστεοκλαστών, εί-
τε επιταχύνοντας την απόπτωσή τους, είτε 
τροποποιώντας το μεταβολισμό τους. 

Πρώιμες μελέτες εφαρμογής ριζεδρονά-
της, έδειξαν πιθανή δράση της στη μείω-
ση της ταχύτητας στένωσης του μεσαρθρί-
ου διαστήματος.
Ορμονική θεραπεία υποκατάστασης

Επιδημιολογικές μελέτες υπαινίσσονται 
ότι οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ευρί-
σκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης 
ΟΑ. Τα οιστρογόνα, επομένως, πιθανόν να 
παίζουν κάποιο ρόλο στην αιτιολογία της. 
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν τυχαιοποι-
ημένες, προοπτικές, ελεγχόμενες μελέτες 
για την πιθανή σχέση θεραπείας υποκατά-
στασης και δομικής προόδου της ΟΑ. Οι 
αυξημένοι κίνδυνοι χορήγησης θεραπείας 
υποκατάστασης, από την άλλη πλευρά, δε 
δικαιολογούν την αποδοχή της σαν θερα-
πεία της ΟΑ, στον παρόντα χρόνο.

Αναστολείς της μεταλλοπρωτεϊνάσης 
της θεμέλιας ουσίας

Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες αποτελούν μια 
ομάδα ψευδαργυροεξαρτωμένων ενζύμων 
που συμμετέχουν στην αποδόμηση των μα-
κρομορίων της θεμέλιας ουσίας του χόν-
δρου. Λανθασμένος έλεγχος στη διαδικα-
σία εκκρίσεως – ενεργοποιήσεως – δρά-
σεως τους μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο 
στην παθογένεση της ΟΑ. Κλινικές μελέ-
τες με χρήση αναστολέων των μεταλλο-
πρωτεϊνασών στη θεραπεία της ΟΑ συ-
χνά έδειξαν προβλήματα τοξικότητας και 
εμφάνισης ενοχλητικών και σοβαρών επι-
πλοκών από το μυοσκελετικό, με αποτέ-
λεσμα την απόσυρση των ασθενών από 
το πρόγραμμα. Αντιβιοτικά του τύπου της 
τετρακυκλίνης, βρέθηκε ότι αναστέλλουν 
τη δράση των μεταλλοπρωτεϊνών και μεί-
ωσαν τη σοβαρότητα της ΟΑ σε πειραμα-
τόζωα. Η χορήγησή τους στην επιβράδυν-



ΣΕΛΙΔΑ �

ση της πορείας της ΟΑ μελετάται.

Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ)
Η εκσεσημασμένη παραγωγή μονοξειδί-

ου του αζώτου έχει συσχετισθεί με την πα-
θογένεια της ΟΑ. Μειώνοντας την υπερπα-
ραγωγή του ΝΟ, πιθανόν να βελτιώνονται 
τα συμπτώματα της ΟΑ και να σταματά η 
επιδείνωσή της. Χορήγηση σε θεραπευτι-
κές δόσεις σε πειραματόζωα του αναστο-
λέα της ΝΟ συνθετάσης, έδειξε ελάττωση 
της έκτασης των βλαβών του χόνδρου και 
του σχηματισμού οστεοφύτων, με ρυθμό 
δοσοεξαρτώμενο17.

Τεχνητοί μηνίσκοι
Πρώιμες μελέτες σε πειραματόζωα με χρή-

ση τεχνητών μηνίσκων από υδρογέλη πολυ-
βυνιλικής αλκοόλης (PVA – H), είχαν ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσματα18. Έδειξαν γλοιοελα-
στική συμπεριφορά και συντελεστή τριβής 
παρόμοιο με του φυσικού μηνίσκου. Μελέτες 
επίσης σε πειραματόζωα, έδειξαν καθυστέ-

ρηση εμφάνισης ΟΑ μετά μηνισκεκτομή, με 
τη χρήση τεχνητών μηνίσκων.

Ερευνητικές κατευθύνσεις
•  Έλεγχος των καρδιαγγειακών επιπλοκών 

από τη μακροχρόνια χρήση ΜΣΑΦ.
•  Μελέτες in vivo για την αποτελεσματικότη-

τα της γλυκοζαμίνης και θειϊκής χονδροϊτί-
νης στο μεταβολισμό του χόνδρου.

•  Φάρμακα που επιδρούν στην πορεία εξέ-
λιξης της ΟΑ γόνατος.

•  Βιολογική υποκατάσταση του γεροντι-
κού χόνδρου με τη χρήση τεχνικών ιστι-
κής μηχανικής.

•  Προληπτική θεραπεία για τη γήρανση 
του χόνδρου.

Συμπεράσματα
•  Οι τρέχουσες ενδείξεις υποστηρίζουν τη 

χρήση ενδαρθρικής γλοιο–υποκατάστα-
σης και έγχυσης κορτικοστεροειδών σε 
επιλεγμένους ασθενείς με αρχόμενη ΟΑ 
του γόνατος.

•  Για τη θεραπευτική χορήγηση από του 
στόματος γλυκοζαμίνης και θειϊκής χον-
δροϊτίνης, απαιτούνται περισσότερες μα-
κράς διαρκείας μελέτες, για την καθιέρω-
σή τους.

•  Ο αρθροσκοπικός χειρουργικός καθαρι-
σμός είναι χρήσιμος σε νεότερους ασθε-
νείς, με ελάχιστα ακτινολογικά ευρήματα 
ΟΑ και μόνιμη παραμόρφωση, για τη θε-
ραπεία μηνισκικών βλαβών και την αφαί-
ρεση και θεραπεία χόνδρινων ρακών και 
ελλειμμάτων.

•  Η θεραπεία της ΟΑ εξελίχθηκε από τη 
συμπτωματική αγωγή στην πιθανή προ-
φυλακτική και, περαιτέρω, σε λύσεις που 
μπορούν να τροποποιήσουν την πορεία 
της νόσου.

•  Καθιερωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
ευρίσκονται ακόμη υπό έρευνα και αναθε-
ώρηση και η τροποποιητική της πορείας 
της νόσου θεραπευτική προσέγγιση περ-
νά ακόμη τη νηπιακή της ηλικία.

•  Η συνεχής διερεύνηση είναι αναγκαία σε 

ένα γηράσκοντα πληθυσμό, στον οποίο 
η ΟΑ αποτελεί και θα αποτελέσει μείζον 
πρόβλημα.
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