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H Συντακτική Eπιτρoπή επισημαίνει ότι oι στήλες της εφημερίδας είναι ανoικτές για κάθε συνεργασία 
συναδέλφoυ πoυ θα αφoρά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιoγραφική ενημέρωση ή σε 

πρoσωπική εμπειρία γύρω από επίκαιρα ή κλασικά oρθoπαιδικά θέματα.

OδHΓIEσ ΠPOσ σYΓΓPAΦEIσ TOY INFO ORTHOPAEDICS

To INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση:
• Aνασκοπήσεις ορθοπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγ-
χρονες απόψεις. • Eπίκαιρα ορθοπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
ορθοπαιδικής. • Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον • Aναφορά σε συνέδρια, 
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους 
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. • Kλινικοεργαστηριακά ή 
επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ορθοπαιδική. • Θέματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ορθοπαιδική. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα 
επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας 
στην ορθοπαιδική. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό του 
ορθοπαιδικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα 
ορθοπαιδικά θέματα. • Επιστολές προς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. 
• Ορθοπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Oρθοπαιδική και Πληροφορική. 
• Oρθοπαιδική και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου 
ορθοπαιδικών γνώσεων. • Αφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν. • Nέα ιατροφαρ-
μακευτικά προϊόντα. • Αγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο. • Προαναγγελίες επιστημονικών 
εκδηλώσεων.
Eπίσης, τo INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις 
στα ελληνικά εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρογράφων σε Η/Υ προς αποστολή για το INFO ORTHOPAEDICS:

•  Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με 
διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). Το σύνολο του κειμένυ 
να μην υπερβαίνει τις 6 σελίδες Α4.

•  Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν 
το χειρόγραφο) καθένα:
α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων (ονο ματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, 
εάν είναι απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Yπότιτλοι 
των εικόνων.

•  Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω 
μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να 
δείχνει το πάνω μέρος της.

•  Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρο-
νική μορφή: 
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή 
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO ORTHOPAEDICS».

O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Σημείωση: Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, 
διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε τα χειρόγραφα και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση 
στην διεύθυνση:

ΠPOΣ: INFO ORTHOPAEDICS
Υπόψη κ Γ. Σάπκα Δ/νση: Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Tηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352, E-mail: kafkas@otenet.gr

σYNTAKTIKH EΠITPOΠH

MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352

E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com
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Εισαγωγή
Το 1965 ο Urist, για πρώτη φορά, ανακοίνωσε ότι 

η ενδομυϊκή χορήγηση απομεταλλωμένης θεμέλιας 
ουσίας προκαλούσε παραγωγή οστίτη ιστού σε έκτο-
πες θέσεις1. Το γεγονός οδήγησε σε έρευνα στην 
οικογένεια των αυξητικών παραγόντων γνωστών 
ως οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες2 (ΟΜΠ). Οι 
πρωτεΐνες αυτές δρουν ως παράγοντες κυτταρικών 
σημάτων και χαρακτηριστικά οι ΟΜΠ παίζουν ένα 
κριτικό ρόλο στην διέγερση των κυττάρων για οστική 
παραγωγή και επούλωση. Με την σύνδεσή τους 
στους επιφανειακούς υποδοχείς των μεσεγχυματικών 
κυττάρων, ενεργοποιούν ένα καταρράκτη σημάτων 
προς τον πυρήνα αυτών των κυττάρων. Η δραστη-
ριότητα των γονιδίων εκφράζεται με την παραγωγή 
μακρομορίων που ενέχονται στην αποκατάσταση 
βλαβών οστού και χόνδρου και τα μεσεγχυματικά 
κύτταρα ακολούθως θα διαφοροποιηθούν προς 
χονδροκύτταρα, ή οστεοβλάστες3.

Οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες ευρίσκονται 
στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος των ορθοπαιδικών 
τα τελευταία χρόνια για πολλούς λόγους:
1.  Στην θεραπεία της ψευδαρθρώσεως της κνήμης, 

αποδεικνύονται ίδιας αποτελεσματικότητας με το 
αυτόλογο οστικό μόσχευμα4.

2.  Αποτελούν ένα ιδιαίτερα επιβοηθητικό παρά-
γοντα
•  Στην αποκατάσταση των οστικών ελλειμμά-

των5,6

• Στα πρόσφατα κατάγματα7

• Στην αποκατάσταση του χόνδρου8,9

•  Στην αποκατάσταση του μεσοσπονδυλίου δί-
σκου10

• Στην ενσωμάτωση αλλομοσχευμάτων11,12

•  Στην πρόσθετη ενίσχυση της ενσωμάτωσης 
προθέσεων13,14

• Στην σπονδυλοδεσία15

•  Στην επιτάχυνση οστεοποιητικής διαδικασίας 
των οστικών επιμηκύνσεων16

•  Στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης τενοντίων 
μοσχευμάτων χρησιμοποιουμένων για την απο-
κατάσταση συνδεσμικών βλαβών17

Εκ των ανωτέρω προκύπτει η ανάγκη ενασχόλησης 
των ορθοπαιδικών και κατανόησης της βασικής θεω-
ρίας και γνώσεων σχετικά με τις ΟΜΠ, ώστε να είναι 
δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
τους στην θεραπευτική.

Ορισμοί18,19

•  Οστεοεπαγωγή (osteoindaction), καλείται η διαδι-
κασία κατά την οποία υποστηρίζεται η στρατολό-

γηση άωρων, αδιαφοροποίητων μεσεγχυματικών 
κυττάρων και η διέγερσή τους που οδηγεί σε 
δημιουργία προγονικών, προ - οστεοβλαστικών 
κυττάρων20, που θα προχωρήσουν περαιτέρω 
σε σχηματισμό νέου οστού.

•  Ο ανθρώπινος σκελετός έχει την εγγενή ικανότητα 
αναγέννησης - ανακατασκευής, σαν μέρος της 
διαδικασίας αποκατάστασης.

•  Οι ανασυνδυασμένες ΟΜΠ έχουν οστεοεπαγωγι-
κές ιδιότητες, η αποτελεσματικότητα των οποίων 
υποστηρίζεται πλέον από επιπέδου Ι ενδείξεις* 
της διεθνούς βιβλιογραφίας.

•  Οστεοκαθοδήγηση (osteoconduction), καλείται 
η ιδιότητα της θεμέλιας ουσίας να υποστηρίζει 
την προσέλκυση και σύνδεση οστεοπαραγωγικών 
κυττάρων με σκοπό την παραγωγή νέου οστίτη 
ιστού. Σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο που μπορεί 
να είναι η κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια 
εμφυτεύματος, ή οστικού μοσχεύματος, θα δι-
εισδύσουν τριχοειδή αγγεία και οστεοπρογονικά 
κύτταρα από την δέκτρια περιοχή.

•  Οστεογένεση είναι η ικανότητα παραγωγής νέου 
οστίτη ιστού από κύτταρα έχοντα αυτήν την δυ-
νατότητα, εντός συνδετικού ιστού ή χόνδρου. 

Βασικές γνώσεις
Μια μακρά πορεία κατανόησης και ακολούθως 

εφαρμογής διαγράφεται για τις ΟΜΠ από την δημοσί-
ευση του Urist το 1965 στο Science1, όπου περιγράφει 
παραγωγή οστού δι’ αυτεπαγωγής, την δημοσίευσή 
του το 1971, όπου εμφανίζεται σε «ενικό αριθμό» η 
ονομασία Bone Morphogenetic Protein2, την κάθαρση 
της πρωτεΐνης από τον Urist και την κλινική εφαρ-
μογή της από τον Johnson21. Η σειρά αυτή (Level-4) 
έδωσε ενθαρρυντικά κλινικά αποτελέσματα και 
πυροδότησε το ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα 
επί του θέματος. Η λήψη ανθρώπινης κεκαθερμένης 
ΟΜΠ από πτωματικά οστά δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Οι δυσκολίες εμφανίζονταν σε ότι αφο-
ρά στην ποσότητα. Σαν αποτέλεσμα, οι εταιρείες 
προχώρησαν στην παραγωγή ανασυνδυασμένων 
ανθρώπινων πρωτεϊνών και εστίασαν στην μελέτη 
της ευνοϊκής επίδρασης της κάθε μίας από αυτές 
στην οστεοεπαγωγή.

Οι ΟΜΠ είναι μέλη μιας μεγάλης ομάδας πρω-
τεϊνών, των Τροποποιητικών Αυξητικών Ορμονών 
(Transforming Growth Factor-β, TFG-β, ΤΑΟ-β), που 
παίζουν σπουδαίο ρόλο κατά την διάρκεια της εμ-
βρυογένεσης και της μετά την γέννηση ικανότητας 
αποκατάστασης των ιστών. Περισσότερες από 40 
ΟΜΠ έχουν απομονωθεί. Από αυτές η ΒΜΡ-1, δεν 

Οστικές μορφογενετικές 
πρωτεΐνες:

θεωρία και εφαρμογή 
στην επανορθωτική χειρουργική 

ισχίου και γόνατος

Β. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ1, Η. ΚΩΤΟΥΛΑΣ2, Σ. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ2, Ι. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ3

1Ειδικευόμενος Α΄Ορθοπ. Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
2Επικ. Επιμ. Β΄ Ορθ. Κλιν. Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, 

3Ειδικευόμενος Ορθ. Κλιν. Γεν. Νοσοκ. Λιβαδειάς

*Βαθμοί συστάσεως (grades of recommendation)
Α.  Καλή ένδειξη (good evidence / επιπέδου I μελέτες με σύμφωνα ευρήματα) υπέρ ή κατά της προτεινόμενης παρέμβα-

σης.
B.  Επαρκής ένδειξη(fair evidence / επιπέδου ΙΙ ή ΙΙΙ μελέτες με σύμφωνα ευρήματα) υπέρ ή κατά της προτεινόμενης παρέμ-

βασης. 
C.  Πτωχή ένδειξη (poor evidence / επιπέδου IV ή V μελέτες).
I.  Υπάρχουν ανεπαρκή ή αντικρουόμενα στοιχεία που δεν επιτρέπουν τη σύσταση υπέρ ή κατά μιας παρέμβασης.
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ανήκει στην οικογένεια των ΤFG-β και άρα δεν είναι στην πράξη 
ΟΜΠ. Ευρίσκονται στην θεμέλια ουσία πολλών θηλαστικών. 
Είναι διμερή μόρια με δύο αλυσίδες πολυπεπτιδίων, άνω των 
400 αμινοξέων, που ενώνονται με ένα δεσμό δισουλφιδικό. Τα 
γονίδια που εκφράζουν τις ΒΜΡ-2, 7 και 14 εντοπίζονται στο 
χρωμόσωμα 203,22.

Η έκφραση της δράσης των ΟΜΡ είναι μια σύμπλοκη εσω - και 
εξωκυτταρική διαδικασία ανταλλαγής βιολογικών σημάτων, 
διαφορετική για κάθε στάδιο του καταρράκτη μορφογένεσης 
των οστών. Οι ΒΜΡ-2, 6 και 9 εμπλέκονται στο πρώιμο στάδιο 
διαφοροποίησης των προγονικών μεσεγχυματικών κυττάρων 
σε προ - οστεοβλάστες. Η ΒΜΡ-7 εκδηλώνει την δράση της με 
παραγωγή οστεογεννητικών κυττάρων από την 7η ημέρα της 
εμβρυϊκής ζωής με κορύφωση την 2η - 4η εβδομάδα.

Οι ΒΜΡ-2, 4, 6, 7 και 9 αυξάνουν την έκκριση οστεοκαλσί-
νης και αλκαλικής φωσφατάσης στους προ - οστεοβλάστες, 
οδηγώντας στην μετάλλωση του οστίτη ιστού23. Η ΒΜΡ-3 έχει 
οστεοεπαγωγική δράση, αλλά μπορεί επίσης να δράσει και ως 
αναστολέας με την παρουσία των ΒΜΡ-2 και 724.

Μελέτες σε ζώα και ανθρώπους έδειξαν μια τυπική ακολουθία 
γεγονότων στην οστική μορφογένεση: 
• Χημειοταξία και μίτωση των μεσεγχυματικών κυττάρων
• Διαφοροποίηση αυτών των κυττάρων σε χόνδρο
• Αντικατάσταση του χόνδρου από οστό.

Τι ξεκινά αυτήν την διαδικασία καταρράκτη είναι αδιευκρίνιστο. 
Υποτίθεται ότι ινώδες εκ του πλάσματος δημιουργεί δεσμούς 
για τον σχηματισμό τελικά της απομεταλλωμένης θεμέλιας 
ουσίας, διευκολύνοντας την στρατολόγηση και πολλαπλασιασμό 
των μεσεγχυματικών κυττάρων (μέγιστο την 3η ημέρα)25. Τα 
μεσεγχυματικά κύτταρα διαφοροποιούνται σε χονδροκύτταρα 
(5η - 8η ημέρα) και υπερτρέφονται. Ακολουθεί ασβεστοποίηση 
του χόνδρου την 9η ημέρα. Νέο - αγγειoγένεση και διείσδυση 
των τριχοειδών εμφανίζεται συγχρόνως με την διαφοροποίη-
ση των οστεοβλαστών και τον σχηματισμό οστού (10η - 11η 
ημέρα). Τελικά, το νεοσχηματισθέν άμορφο (woven) οστό 
ανακατασκευάζεται μετασχηματιζόμενο σε φλοιώδες και σπογ-
γώδες και σχηματίζεται ο μυελός των οστών. Στην περίπτωση 
ανακατασκευής του πώρου διακρίνουμε δύο ζώνες οστεοποιή-
σεως, την δια του φλοιού και εντός του αυλού με σχηματισμό 
«μαλακού πώρου» που οδεύει στην ωρίμανση δια χονδρογενούς 
οστεοποιήσεως και της υποπεριοστικής περιοχής και των πέριξ 
του οστού μαλακών μορίων με σχηματισμό «σκληρού πώρου» 
και τελικώς οστού, δια υμενογενούς οστεοποιήσεως26.

Μόνο ορισμένοι τύποι κυττάρων είναι ικανοί να ανταποκρίνονται 
στις ΟΜΠ. Η ενεργοποίησή τους εκδηλώνεται μέσω ειδικών 
υποδοχέων ΒΜΡ, οι οποίοι ενεργοποιούν ενδοκυτταρικές αγ-
γελιοφόρους πρωτεΐνες ονομαζόμενες SMAD’s (Trancriptional 
control via TFG-β-Smad). Οι ενεργοποιημένες πλέον Smads 
μετακινούνται προς τον πυρήνα του κυττάρου και ενεργοποι-
ούν τα «ανταποκρινόμενα στις ΟΜΠ γονίδια» με επακόλουθο 
την αντιγραφή των μακρομορίων που θα εμπλακούν στην 
δημιουργία οστού και χόνδρου.

Τρόποι και συστήματα μεταφοράς και εφαρμογής
Από την στιγμή που οι ανασυνδυασμένες ανθρώπινες ΟΜΡ 

ανακαλύφθηκαν και παρήχθησαν, κατέστη σαφές ότι η δράση 
τους υπάκουε σε ένα δοσοεξαρτώμενο λόγο27 και για να ξε-
κινήσει η οστεοεπαγωγική δράση τους, η ποσότητά τους θα 
έπρεπε να φθάσει σε μία κριτική τιμή. Έτσι, η μεγάλη τοπική 
συγκέντρωσή τους έχει μέγιστη σημασία, μεγαλύτερη από 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς, ή την συνολική 
δόση. Η συστηματική τους χορήγηση είναι προς το παρόν 
αδιευκρίνιστη, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί φορέας που να 
εξασφαλίζει στην περιοχή δράσης συγκεκριμένη συγκέντρωση 
και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα απαιτηθεί28, δεδομένου 

του σχετικά μικρού χρόνου υποδιπλασιασμού τους. Τα προα-
ναφερθέντα, εμμέσως μας καθησυχάζουν εν μέρει για πιθανές 
συστηματικές τοξικές επιδράσεις. Εκτιμάται ότι για τον άνθρωπο 
η θεραπευτική δόση για την rhBMP-7 είναι 0,88 mg/ml στείρου 
φυσιολογικού ορού και για την rhBMP-2, 1,50 mg/ml στείρου 
ύδατος29. Οι συγκεντρώσεις των ΟΜΠ σε κλινική εφαρμογή είναι 
σαφώς υψηλότερες από τις φυσιολογικά εμφανιζόμενες στο 
σώμα. Το κόστος των ΟΜΠ πιθανόν αποτελεί ένα περιοριστικό 
παράγοντα συνδυασμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και 
βέβαια η ανάπτυξη συστημάτων αποτελεσματικών και οικο-
νομικά προσιτών είναι το ζητούμενο, εκτός αν ο περίπλοκος 
καταρράκτης βιολογικών δράσεων γίνει καλύτερα κατανοητός 
και καταστεί δυνατόν να αντιγραφεί.

Αρκετές μέθοδοι μεταφοράς έχουν δοκιμασθεί. Σύνδεση με 
κολλαγόνο, ζελατίνη, υδροξυαπατίτη και απομεταλλωμένη 
οστική θεμέλια ουσία, καθώς και συνθετικές ουσίες, όπως 
πολυγλυκολικό και πολυλακτικό οξύ12,13,30. ΟΜΠ σε διάλυμα 
μπάφερ, ή συνδεδεμένες σε στερεό φορέα (απομεταλλωμένη 
θεμέλια ουσία). Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των φορέων θα 
πρέπει να συνυπολογισθούν στην διαδικασία της οστεογένεσης 
και ανακατασκευής8,13,31,32. Η γενετική θεραπεία, με διαφόρους 
τρόπους, όπως μεταφορά γονιδίων στην περιοχή δράσεως ή 
η εξωσωματική καλλιέργεια μεσεγχυματικών κυττάρων και ο 
ενοφθαλμισμός τους με την απαραίτητη γενετική πληροφορία 
και μεταφορά στην περιοχή δράσεως8,33-37 και άλλους.

Ένα μειονέκτημα των φορέων σε στερεά μορφή είναι ότι η 
εφαρμογή τους απαιτεί ανοικτές χειρουργικές μεθόδους, με 
την συνοδό νοσηρότητα. Επίσης, προσθέτουν μη απαραίτητη 
αιματηρή χειρουργική πράξη σε περιπτώσεις θεραπείας, επί 
παραδείγματι, κλειστών καταγμάτων. 

Ασφάλεια των ΟΜΠ - Πιθανές παρενέργειες
Είναι γεγονός ότι η συγκέντρωση των ΟΜΠ κατά την θεραπευτι-

κή κλινική εφαρμογή, μπορεί συχνά να φθάνουν το τετραπλάσιο 
έως εξαπλάσιο των φυσιολογικών συγκεντρώσεων στον αν-
θρώπινο οργανισμό. Πέραν τούτου, αναφέρονται παρενέργειες 
οφειλόμενες στα έκδοχα των σκευασμάτων των ΟΜΠ, καθώς και 
στα προϊόντα διάσπασής τους, αλλά και στο γεγονός ότι πολλά 
από αυτά τα έκδοχα στοχεύουν στην βραδεία αποδέσμευση 
των ΟΜΠ, γεγονός που συνεπάγεται την επί μακρόν παρουσία 
τους στον οργανισμό. Όλα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμώνται 
όταν χορηγούνται οι ΟΜΠ.
•  Παραγωγή έκτοπου οστίτη ιστού ή υπερβολική παραγωγή 

οστού τοπικά, έχει αναφερθεί με την εφαρμογή υπερβολικής 
δόσεως ΟΜΠ27. Αυτό θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει 
προβλήματα εκ πιέσεως νεύρων και παρακειμένων μαλακών 
μορίων σε περιπτώσεις σπονδυλοδεσίας. Οι αναφορές είναι 
σποραδικές και δεν φαίνεται να αποτέλεσαν πρόβλημα επί 
κλινικού επιπέδου. Πάντως, χρησιμοποιώντας θεραπευτι-
κές δόσεις, φαίνεται να υπάρχει σχετικά μικρός κίνδυνος 
εκσεσημασμένης οστεοποίησης και συνήθως η περίσσεια 
ανακατασκευάζεται με την πάροδο του χρόνου, στα όρια 
της μορφής του οστού38. 

•  Η συστηματική κάθαρση των ανασυνδυασμένων ανθρώπι-
νων ΟΜΠ είναι ταχεία και μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί 
συστηματική τοξική δράση. 

•  Οι κολλαγονικοί φορείς των ΟΜΠ φαίνεται να επάγουν πα-
ραγωγή αντισωμάτων σε ποσοστό 5-20% των ασθενών σε 
μία σειρά7, ενώ αντισώματα έναντι των ΟΜΠ φαίνεται να 
σχηματίζονται σε ποσοστό 6-10%, σε άλλη μελέτη4. Επί του 
παρόντος, η χρήση ΟΜΠ πέραν της μίας φοράς στον ίδιο 
ασθενή, θα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν είναι γνωστό αν 
υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, 
ακόμη και κατά την πρώτη εφαρμογή, έναντι των ΟΜΠ ή έναντι 
των φορέων κολλαγόνου, εάν χρησιμοποιηθούν μεγάλες 
δόσεις σκευάσματος ή εάν το σκεύασμα χρησιμοποιηθεί και 
πάλι σε ήδη ευαισθητοποιημένο ασθενή.

•  Μακροπρόθεσμα γενετικά προβλήματα στον άνθρωπο, δεν 
είναι αυτή την στιγμή γνωστά.

•  Μελέτες δεν έχουν καταδείξει περιπτώσεις καρκινογενέ-
σεως. Πάντως, σαν παράγοντες διαφοροποίησης οι ΟΜΠ, 
δεν φαίνεται πιθανόν να προκαλούν καρκινική εξαλλαγή σε 
χαμηλότερα διαφοροποιημένο ιστό. Σε περιπτώσεις ήδη 
εγκαταστημένης νεοπλασματικής νόσου, δεν είναι γνωστό 
το αποτέλεσμα δράσης τους39-44. 

•  Η χρήση τους σε περίπτωση εγκυμοσύνης αντενδείκνυται 
και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη επιφύλαξη στα 
παιδιά44-51.

Οικονομική συνιστώσα
Λαμβάνοντας υπόψη, ότι με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, 

•  επιπέδου Ι σύσταση για κλινική χρήση μόνο των rhBMP-7 
και rhBMP-2 υποστηρίζεται από εργασίες με μεγάλο αριθμό 
περιστατικών, προοπτικές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες, εν 
μέρει τυφλές, πολυκεντρικές, που αφορούν σε ψευδαρθρώ-
σεις καταγμάτων κνήμης τουλάχιστον 9 μηνών45, καθώς και 
ανοιχτών καταγμάτων κνήμης κατά την αρχική θεραπευτική 
αντιμετώπιση46,47, καθώς επίσης ότι,

•  επειδή η χρήση της τεχνολογίας  των ΟΜΠ πιθανόν να συ-
νοδεύεται από κάποιου βαθμού κίνδυνο για τον ασθενή, 
οι rhBMP κατατάσσονται από τον FDA στην κατηγορία του 
«κατασκευάσματος» (Class III devices)18,

• το κόστος διάθεσής τους παραμένει σχετικά υψηλό.
Η χρήση των ΟΜΠ σε θεραπευτικά σχήματα και ενδείξεις 

εκτός των μόλις παραπάνω αναφερθεισών περιπτώσεων, 
παραμένει επιφυλακτική. Η χρήση τους σε πρώτο σκοπό, σε 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
Υποκατάστατα Oστικού Mοσχεύματος
(Bone Graft Substitutes. De Long 

WG Jr, Einhorn TH, et al.  
JBJS A. 2007; 89:649-658)

Υποκατάστατα  Βαθμός
οστικού μοσχεύματος συστάσεως

Οστεοεπαγωγικά
Οστικό αλλομόσχευμα I
Απομεταλλωμένη θεμέλια ουσία C
Ανθρώπινη κεκαθαρμένη ΟΜΠ 
(δεν διατίθεται στο εμπόριο) C
Συσκευή OP-1  A
Εμποτισμός A

Οστεοκαθοδηγητικά
CaPO4 B
  A
CaSO4 B
 C
Αλλομόσχευμα C
Υδροξυαπατίτης A

Οστεογενετικά και οστεοπροωθητικά
Εκλεκτική κυτταρική πρόσληψη I
Ένεση / εμφύτευση αναρρόφησης 
μυελού των οστών B
Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια 
και συμπυκνωμένο αίμα I
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απλά κατάγματα, που σύμφωνα με την γνώση μας αναμένεται 
σε μεγάλο ποσοστό να πωρωθούν χωρίς προβλήματα, καθώς 
και σε πλείστες άλλες εφαρμογές όπου η οστική επαγωγή και 
η ταχεία αποκατάσταση οστικής συνέχειας είναι εξαιρετικά 
επιθυμητή, είναι μία πρόκληση και η εξισορρόπηση του κόστους 
μελετάται θετικά48. Η διεύρυνση και περισσότερο η γενίκευση 
της χρήσης τους πιθανόν να πρέπει να αντιμετωπίζεται επί του 
παρόντος με σκεπτικισμό. 

Κλινικές εφαρμογές των ΟΜΠ
Από τις πλέον των 40 απομονωθεισών ΟΜΠ, οι περισσότερες 

ξεχωρίζουν για την δυνατότητά τους να επάγουν παραγωγή 
νέου οστού. Από αυτές, οι ανασυνδυασμένες ανθρώπινες ΒΜΡ-
2 και ΒΜΡ-7 (rhBMP-2 και rhBMP-7, ή Osteogenic protein-1, 
ΟΡ-1) φαίνεται να είναι οι πλέον δραστικές και είναι οι μόνες 
που μέχρι αυτή τη στιγμή αναπτύχθηκαν για κλινική χρήση με 
βάση τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες. Αυτές απέδειξαν 
την ΒΜΡ-7 τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική με αυτόλογο 
οστικό μόσχευμα στην θεραπεία της ψευδαρθρώσεως της κνή-
μης. Η ΒΜΡ-2 ενισχύει την πώρωση των ανοικτών καταγμάτων 
κνήμης και αποδεικνύεται τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική 
με αυτόλογο οστικό μόσχευμα στην πρόσθια σπονδυλοδεσία 
για την θεραπεία της εκφυλιστικής δισκικής νόσου και την πλή-
ρωση οστικών κενών. Ενδείξεις για άλλες κλινικές εφαρμογές 
έχουν ληφθεί από μελέτες με άλλοτε άλλο βαθμό συστάσεως 
(recommendation grade).

Γενικά θα μπορούσαμε να αποπειραθούμε μια κατηγοριοποίηση 
των ενδείξεων εφαρμογής των ΟΜΠ:
•  Σε περιπτώσεις που το ζητούμενο είναι η κατά το δυνατόν 

επιτάχυνση της πωρώσεως, για λόγους επιστημονικούς 
κοινωνικούς και οικονομικούς, όπως στα κατάγματα.

•  Στις περιπτώσεις που απαιτείται οστική επαγωγή και πιθανώς 
δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί πώρωση χωρίς αυτήν, όπως 
σε οστικά ελλείμματα και επιμηκύνσεις.

•  Σε ειδικές, ή αντίξοες βιολογικά περιπτώσεις, τοπικά ή συστη-
ματικά, όπου η οστική επαγωγή θα βοηθήσει την πώρωση 
(κακοήθεια, ακτινοβολία, κάπνισμα, λοίμωξη, καθήλωση εμ-
φυτευμάτων με χρήση οστικών μοσχευμάτων, ή δια οστικής 
διεισδύσεως). 

Κλινική εφαρμογή των ΟΜΠ στην σε πρώτο χρόνο 
και αναθεωρητική αρθροπλαστική

Είναι προφανές ότι οι ιδιαίτερα ελκυστικές ιδιότητες των ΟΜΠ 
θα αποτελούσαν εξαιρετικό κίνητρο για την χρήση τους στις 
ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος, σε πρώτο χρόνο και 
σε αναθεωρήσεις, όπου η επιτάχυνση της νέο - οστεογένεσης, 
της ενσωμάτωσης τυχόν οστικών μοσχευμάτων και της οστικής 
διείσδυσης σε μικροπορώδεις επιφάνειες και κατά συνέπεια, 
η ταχεία και ασφαλής ενσωμάτωση των προθέσεων είναι το 
κυρίαρχο ζητούμενο. 

Από τα παραπάνω αναφερθέντα προκύπτουν οι τομείς ενδι-
αφέροντος και συνεπώς μελέτης και εφαρμογής της αναμφι-
σβήτητης οστεοεπαγωγικής δράσης των ΟΜΠ στην προσθετική 
χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων.
•  Η χρήση ΟΜΠ τοπικά, πέριξ των προθέσεων, προάγει την 

νέο - οστεογένεση; Και επάγεται η οστική διείσδυση στην 
μικροπορώδη επιφάνεια προθέσεων με την χρήση ΟΜΠ;

•  Η προσθήκη ΟΜΠ σε οστικά μοσχεύματα εμπαχθέντα πέριξ 
των προθέσεων επιταχύνει την ενσωμάτωσή τους;

•  Θα βοηθήσει η επικάλυψη των προθέσεων με υλικό που 
θα αποδεσμεύει τοπικά, μετά την εμφύτευσή τους, ΟΜ 
πρωτεΐνες; 

•  Επιταχύνεται και ενισχύεται η ενσωμάτωση των προθέσεων 
γενικά, με την χρήση ΟΜΠ;

•  Σε πειραματική μελέτη των Sumner DR και συν.13, σε 28 σκύ-
λους, στους βραχίονες των οποίων δημιουργήθηκε οστικό 
κενό 3 χιλ. μεταξύ της προθέσεως εκ τιτανίου και του εγγύς 
τμήματος του μηρού, το κενό καλύφθηκε με rhBMP-2 μόνο, 
rhTGF-β2 μόνο, rhBMP-2 και rhTGF-β2 μαζί, ή με αυτόλογο 
μόσχευμα μόνο. Η σταθερότερη συγκράτηση του μοσχεύμα-
τος επετεύχθει με την χρήση του συνδυασμού rhBMP-2 και 
rhTGF-β2 και ήταν ανάλογη αυτής του αυτόλογου οστικού 
μοσχεύματος. Οι Sumner DR και συν.49 και πάλι, σε άλλη 
πειραματική εργασία τους με χρήση rhBMP-2, κατέδειξαν ότι 
ο βαθμός οστεοποίησης και οστικής διείσδυσης σε δημιουργη-
θέν οστικό κενό, είναι αντιστρόφως ανάλογος της δόσεως.

•  Σε πειραματική μελέτη των Bragdon CR και συν.50, σε 15 
σκύλους, δημιουργήθηκε οστικό κενό μεταξύ της πορώδους 
επιφάνειας κοτυλιαίας προθέσεως και οστού και ετέθησαν 
προς έλεγχο 4 παράμετροι: 
α)  Η αποτελεσματικότητα εφαρμογής rhBMP-2 συνδεδεμένης 

με φορέα (αBSM), εφαρμογής μόνου του φορέα και χωρίς 
εφαρμογή κανενός εκ των δύο, στην επαγωγή παραγωγής 
οστού κατά μήκος του οστικού κενού. 

β)  Η ικανότητα του συμπλόκου rhBMP-2-αBSM να επάγει 
διείσδυση οστού εντός της πορώδους επιφανείας, κάτω 
από το οστικό κενό. 

γ)  Η ικανότητα του συμπλόκου rhBMP-2-αBSM να επάγει 
διείσδυση οστού εντός της πορώδους επιφανείας σε 
περιοχές απόλυτης επαφής προθέσεως - οστού. 

δ)  Για να ελεγχθεί αν το σύμπλοκο rhBMP-2-αBSM, τοποθετού-
μενο σε ελεύθερη επιφάνεια, μη καλυπτόμενη από οστό, 
της κοτυλιαίας προθέσεως, θα επήγε νέο - οστεογένεση. 
Μετά από 12 εβδομάδες τα πειραματόζωα ελέγχου δεν 
ανέπτυξαν καμία παραγωγή οστού, σε αντίθεση με αυτά 
στα οποία τοποθετήθηκε το σύμπλοκο rhBMP-2-αBSM, 
όπου διαπιστώθηκε πλήρης κάλυψη του οστικού κενού και 
διείσδυση εντός της πορώδους επιφάνειας. Στις περιοχές 
απόλυτης επαφής οστού - προθέσεως, δεν διαπιστώθηκε 
αύξηση παραγωγής οστού.

•  Παρόμοια ενθαρρυντικά αποτελέσματα αναφέρουν οι Barrack 
RL και συν.51 στην πλήρη επούλωση οστικού κενού 8 χιλ. 
διαμέτρου και βάθους 5 χιλ. στην φορτιζόμενη επιφάνεια 
της κοτύλης 6 σκύλων. Το κενό πληρώθηκε με rhBMP-7 
και απόλυτης εφαρμογής, πορώδους επιφάνειας κοτυλιαία 
πρόθεση χρησιμοποιήθηκε. Το ετερόπλευρο ισχίο αποτέλεσε 
το παρασκεύασμα ελέγχου, όπου είτε δεν δημιουργήθηκε 
κενό, είτε το κενό αφέθηκε άδειο, είτε πληρώθηκε με αλ-
λομόσχευμα. Η χρησιμοποιηθείσα ΟΜΠ βοήθησε στην πλη-
ρέστερη αποκατάσταση των οστικών κενών, σε σχέση με το 
αλλομόσχευμα και πέτυχε οστική πυκνότητα ισοδύναμη της 
ακεραίας κοτύλης. Η οστική διείσδυση εξάλλου, ήταν σημα-
ντικά υψηλότερου βαθμού, σε σύγκριση με τις κοτύλες όπου 
το οστικό κενό πληρώθηκε με αλλομόσχευμα, ή παρέμεινε 
άδειο και ήταν παρόμοια της ακεραίας κοτύλης. 

•  Σχετικά αποθαρρυντικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα δύο 
εργασιών που αφορούν στην πιθανή βελτίωση της σταθερό-
τητας και ενσωμάτωσης μηριαίων και κοτυλιαίων προθέσεων 
με χρήση οστικών αλλομοσχευμάτων αναμεμειγμένων με 
ΒΜΡ-7, σε περιπτώσεις αρχικών χειρουργείων ή αναθεω-
ρήσεων. Οι Karrholm J και συν.52, παρουσιάζουν σειρά 20 
κοτυλιαίων αναθεωρήσεων (10 στην ομάδα μελέτης και 10 
στην ομάδα ελέγχου) και 41 μηριαίων αναθεωρήσεων (11 
και 30, αντιστοίχως), όπου ανέμειξαν ΒΜΡ-7 με αλλομό-
σχευμα για την πλήρωση οστικών κενών και την στερέωση 
των προθέσεων. Παρακολούθησαν την μετακίνηση των 
προθέσεων με την μέθοδο της ραδιοστερεομετρικής ανά-
λυσης για διάστημα έως 5 ετών. Θεωρούν αρχικά το δείγμα 
τους μικρό για την εξαγωγή σταθερών συμπερασμάτων, 
παρόλα αυτά όμως, η απουσία κάποιας τάσης βελτίωσης 
της σταθερότητος των προθέσεων, τους οδήγησε στην 
εγκατάλειψη της μελέτης. Οι Buma P. και συν.53, σε πει-
ραματικό πρότυπο κοτυλών σε κατσίκες, δημιούργησαν 
οστικό κενό στην φορτιζόμενη επιφάνεια που πλήρωσαν με 
μείγμα ΒΜΡ-7 και αλλομοσχεύματος και αλλομοσχεύματος 
μόνου. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην οστεοποίηση και 
ενσωμάτωση των μοσχευμάτων μεταξύ των δύο ομάδων. Οι 
συγγραφείς σχολιάζουν, ότι το πλείστον της ΟΜΠ απελευ-
θερώνεται κατά την διάρκεια, ή αμέσως μετά την πάκτωση 
των μοσχευμάτων και την διαμόρφωση στην θέση τους 
και ουσιαστικά απουσιάζει όταν νέα αγγεία και προγονικά 
κύτταρα έχουν πλησιάσει το μόσχευμα! Καταλήγουν στο 
συμπέρασμα, ότι η ανάμειξη ΟΜΠ στο αλλομόσχευμα δεν 
υποστηρίζεται από τα πειραματικά δεδομένα. 

•  Αντίθετη όμως άποψη εκφράζουν οι Ma T. και συν.54 εργα-
ζόμενοι με κονίκλους και συγκρίνοντας την ενσωμάτωση 
ομόλογου μοσχεύματος με την ενσωμάτωση ετερολόγου, 
το οποίο επί μακρόν υφίστατο συνεχή εμπότιση με ΒΜΡ-7 
και FGF-2(fibroblast growth factor-2), πιστεύουν ότι η το-
πική δράση των ΟΜΠ αποτελεί ένα χρήσιμο υποβοηθητικό 
παράγοντα για την ενσωμάτωση ετερολόγου μοσχεύματος 
επί του ζώντος.

•  Σε πειραματική μελέτη των Ripamonti U και συν.55, οι οποίοι 
εργάσθηκαν με μπαμπουίνους, σε οστικό κενό που δημιούρ-
γησαν στον θόλο του κρανίου τους, τοποθέτησαν ένθεμα 
πορώδους υδροξυαπατίτη προεπεξεργασμένου με την 
απορρόφηση από αυτόν, ΒΜΡ-7. Εντός 90-365 ημερών από 
την τοποθέτηση του ενθέματος, διαπιστώθηκε πλήρης ανα-
κατασκευή και διείσδυση νέο - παραχθέντος οστού εντός των 
προσφερομένης πορώδους υφής του υδροξυαπατίτη.

•  Οι Jenissen HP και συν. στο Κέντρο της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου της Έσσης, έχουν δημοσιεύσει σε σει-
ρά ανακοινώσεων από το 1999, τα αποτελέσματα των 
εργασιών τους για την βιοσυμβατότητα των μεταλλικών 
προθέσεων, προς το οστούν, σε ότι αφορά τόσο στο υλι-
κό κατασκευής, όσο και στην υφή της επιφανείας του. 
Περαιτέρω ασχολούμενοι με την τοπογραφική ανάλυση 
της ΒΜΡ-2, ανακάλυψαν μία νέα ελικοειδή δομή του μορίου 
της που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες εφαρμογές στην 

κατασκευή προθέσεων. Συγκεκριμένα, κατασκεύασαν βιο 
- ενεργές επιφάνειες προθέσεων με απευθείας επικάλυψη 
με ΒΜΡ-256-58, η οποία θα αποδεσμευθεί και θα ενεργήσει 
τοπικά μετά την εμφύτευση. Η τεχνική αυτή τους έδωσε 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με ενίσχυση και επιτάχυνση 
της οστικής διείσδυσης και ενσωμάτωσης προθέσεων βιο 
- ενεργού επιφανείας τιτανίου, που εμφυτεύθηκαν σε κο-
νίκλους και πρόβατα58,59. 

•  Τέλος, οι Giannoudis και συν.60, εκτιμώντας τις ενδείξεις 
και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της ΒΜΡ-7 σε 
μία ποικιλία κλινικών περιπτώσεων, προδιαγράφοντας τις 
προοπτικές για το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρουν ότι σε 
653 περιπτώσεις εφαρμογής, η γενική συχνότητα επιτυχίας 
ήταν 82%. Μεταξύ των περιπτώσεων περιλαμβάνονταν και η 
ενσωμάτωση προθέσεων. Οι συγγραφείς εκτιμούν τις ΟΜΠ 
σαν ένα ισχυρό όπλο στο οπλοστάσιο του ορθοπαιδικού για 
την θεραπεία αυτών των ειδικών περιπτώσεων.

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες, εμφανίζουν μία ισχυρή 

και πολλά υποσχόμενη δυναμική στην θεραπεία των μυοσκε-
λετικών ανωμαλιών61. Παρ’ όλα αυτά, εγείρεται κριτική για τον 
τρέχοντα τρόπο χρήσης των ΟΜΠ, δηλαδή την μαζική τοπική 
συγκέντρωση ενός και μόνου παράγοντα. Αυτό κρίνεται σαν 
χονδροειδής χρήση ενός θεραπευτικού μέσου, που πάντως 
αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμη και έτσι! Οι 
ΟΜΠ αποτελούν μόλις ένα τύπο αυξητικού παράγοντα, σε ένα 
πολύπλοκο καταρράκτη της διαδικασίας επούλωσης, ακόμη 
μη ικανοποιητικά κατανοητής. Όμως φαίνεται ότι ακόμη και 
μία και μόνη ΟΜΠ, είναι ικανή στην πράξη να εκκινήσει την 
διαδικασία πώρωσης του κατάγματος και τούτο αποτελεί 
μια σαφή ένδειξη της χρησιμότητάς τους στην χειρουργική 
ορθοπαιδική. Ιδιαίτερα η ΒΜΡ-7 απέδειξε τις ικανότητές της 
στις ψευδαρθρώσεις, ενώ η ΒΜΡ-2, στα πρόσφατα κατάγματα 
και στις σπονδυλοδεσίες. Η μετα - ανάλυση των μέχρι τώρα 
αποτελεσμάτων φανερώνει ρυθμούς πώρωσης ισοδύναμους, 
αν όχι ταχύτερους από εκείνους της τοπικής εφαρμογής αυ-
τόλογων οστικών μοσχευμάτων.

Οι μελέτες ασφάλειας χορήγησης των ΟΜΠ είναι εξαιρετικά 
ενθαρρυντικές, με εμφάνιση ελάχιστης τοξικότητας, ή παρενερ-
γειών. Η ασφάλεια χορήγησης σε κυοφορούσες ή σε ασθενείς 
με συνυπάρχοντα νοσήματα δεν έχει μελετηθεί. Υφίσταται 
πιθανότητα εμφάνισης παροδικής αλλεργικής αντίδρασης, 
όπως και ανάπτυξης αντισωμάτων. Δεν είναι γνωστά τυχόν 
μακροχρόνια δυσμενή αποτελέσματα. Δεν φαίνεται πιθανή 
τυχόν νεοπλασματική εξαλλαγή. 

Οι ΟΜΠ δεν αποτελούν πανάκεια για την ορθοπαιδική και 
απαιτούνται περαιτέρω ενδείξεις για να αποδειχθούν και άλλες 
περιοχές θεραπευτικής ένδειξης. Πιθανά καλά αποτελέσματα 
σε πειραματόζωα, οφείλουν να αποδειχθούν και στον άνθρωπο 
και αυτό απαιτεί μελέτη και προσοχή.

Συνδυασμοί ΟΜΠ μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσμα-
τικοί. Άλλοι αυξητικοί παράγοντες, όπως ο ινοβλαστικός αυξη-
τικός παράγων (FGF, fibroblast growth factor) και η αυξητική 
ορμόνη, δίδουν καλές ενδείξεις σε πειραματόζωα, ιδιαίτερα 
σε συνδυασμό με ΟΜΠ. Τα κυριότερα προβλήματα που πρέπει 
να επιλυθούν στην θεραπευτική χορήγηση των ΟΜΡ είναι οι 
μέθοδοι και οι φορείς για την μεταφορά και εφαρμογή τους 
τοπικά, ο βέλτιστος χρόνος αποδέσμευσής τους στον τόπο 
δράσης και οι θεραπευτικές δόσεις.

Η περαιτέρω κατανόηση των δυνητικών εφαρμογών των ΟΜΡ, 
σε συνδυασμό με επιμελή χειρουργική τεχνική, θα δώσει ώθηση 
στην χρήση του πολύτιμου αυτού εργαλείου. Στο μέλλον, οι 
ΟΜΡ μπορεί να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλους 
αυξητικούς παράγοντες, μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα 
(MSC) και γονιδιακή θεραπεία. 
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