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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η οσφυαλγία είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία επίσκεψης σε ιατρό και η πρώτη αιτία απουσίας 

από την εργασία στις αναπτυγμένες χώρες. Στην αιτιολογία της οσφυαλγίας συμμετέχουν όλα τα 

δομικά στοιχεία της οσφυϊκής μοίρας αλλά, η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι 

υπεύθυνη σε ένα ποσοστό 23% των περιστατικών με οσφυαλγία. Ως εκ’ τούτου η μελέτη των 

μηχανισμών  εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρων τα 

τελευταία χρόνια. Ο ανθρώπινος μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι μια δομή άνευ αγγείων με μεγάλο 

ποσοστό εξωκυττάριας ουσίας το οποίο αναζωογονείται από ένα μικρό αριθμό κυττάρων. Στην 

σημαντική  διαδικασία  κυτταρικής επιβίωσης το Akt/PKB λειτουργεί ως μεσολαβητής 

διαφόρων σηματοδοτών μονοπατιών. 

Η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι μία πολύπλοκη, πολυπαραγοντική διαδικασία με 

άγνωστο μηχανισμό έναρξης, όπου μηχανικοί, βιολογικοί και γενετικοί παράγοντες ,είτε μόνοι 

τους είτε σε συνέργεια παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Η κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

αποτελεί τη σημαντικότερη κλινική εκδήλωση αυτής της διαδικασίας φθοράς. Γεγονός είναι ότι 

πάνω από 90% των περιπτώσεων βελτιώνονται με συντηρητική θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι ο 

οργανισμός είναι σε θέση να ενεργοποιήσει διάφορους μηχανισμούς σε κυτταρικό επίπεδο με 

σκοπό την διόρθωση της δομικής βλάβης που έχει προκύψει.  

Οι μηχανισμοί αυτοί είναι πολύπλοκοι και σκοπεύουν  στην έκκριση διαφόρων φλεγμονωδών 

μεσολαβητών με καταβολικές ιδιότητες (ιντερλευκίνες, παράγοντες νέκρωσης των όγκων και  

μεταλλοπροτεϊνασες) και παραγόντων με αναβολικές ιδιότητες (αυξητικοί  παράγοντες και η 

αναστολείς των μεταλλοπρωτεϊνασών). 



Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν αφενώς η ταυτόχρονη εξέταση των μεταγραφικών 

επιπέδων συγκεκριμένων οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών (BMP 1,2,7) και της πλήρης 

ομάδας των ιστικών αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνασών (TIMPs 1,2,3,4) καθώς επίσης και 

των τριών ισομορφών των Akt/PKB γονιδίων στα ίδια δείγματα κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, 

και αφετέρου η πιθανή συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα κλινικό-παθολογικά 

χαρακτηριστικά ασθενών με συμπτώματα ισχιαλγίας.  

Για τους σκοπούς της μελέτης τα επίπεδα mRNA των υπό εξέταση παραγόντων μετρήθηκαν με 

τη βοήθεια ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real-time 

PCR) σε 63 δείγματα οσφυικής κήλης ΜΣΔ ασθενών με συμπτώματα ισχιαλγίας και σε 10 

πτωματικά δείγματα ως ομάδα ελέγχου.  

Τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν ενδιαφέρων λόγω της ύπαρξης πολλών θετικών 

συσχετίσεων. Η ανάλυση της συν-έκφρασης ανά  ζεύγη μας έδειξε σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ AΚΤ1 και  AΚΤ3 στην ομάδα του ΜΣΔ, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεργιστική 

δράση μεταξύ τους, κατά της διαδικασία της εκφύλισης του δίσκου. 

Όσων αφορά την μελέτη των ΒΜΡs, στην ομάδα των δίσκων ελέγχου τα  μεταγραφικά επίπεδα 

της ΒΜΡ-1 συσχετίζονται θετικά με τα επίπεδα της ΒΜΡ-2. Ωστόσο, στην ομάδα των 

παθολογικών δίσκων, εκτός από μία συν-έκφραση που παρατηρήθηκε μεταξύ ΒΜΡ-1 και ΒΜΡ-

2 mRNA, μια σημαντική αρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ ΒΜΡ-1 και ΒΜΡ-7. 

Τέλος, στην ομάδα ελέγχου τα επίπεδα των TIMPs δεν παρουσιάζουν συσχέτιση ενώ στα 

παθολογικά δήγματα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συσχετίσεων ανά ζεύγη αποδεικνύοντας 

ότι και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας δρουν σε αρμονία.  



Τα αποτελέσματά μας παρέχουν ενδείξεις για το μοριακό προφίλ των γονιδίων της οικογένειας 

των Akt/PKB, των  αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνασών και των οστικών μορφογενετικών 

πρωτεϊνών στην κήλη του ΜΣΔ καθώς και για τη σχέση τους με τα κλινικό-παθολογικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών που μελετήθηκαν, ενισχύοντας την υπόθεση της εμπλοκής των 

παραγόντων αυτών στη φυσική ιστορία της νόσου. Με τη μελέτη μας πιστεύουμε ότι έχουμε 

προσθέσει ένα λίθο στην μελέτη της παθογένειας της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου. 

Περαιτέρω έρευνα ωστόσο απαιτείται ώστε να διαφωτιστεί ο ακριβής ρόλος των 

επικαλούμενων παραγόντων σε αυτή την περίπλοκη διαδικασία.  



ABSTRACT 

Back pain is the second leading cause of doctor visits and the leading cause of absenteeism in 

developed countries. The etiology of low back pain involves all the anatomical components of 

the lumbar spine, but the degeneration of intervertebral disc is responsible in 23% of cases with 

sciatica. For this reason the study of the mechanisms of degeneration of the intervertebral disc 

has gained much attention in the recent years. The human intervertebral disc is an avascular 

structure with a large proportion of extracellular matrix which is regenerated by a small number 

if cells. So, the integrity of these fewer cells is crucial and Akt / PKB tyrosine kinase act as an 

important mediator in the cell survival process. 

The degeneration of the intervertebral disc is a complex, multifactorial process with unknown 

onset motive, where mechanic, biological and genetic factors, either alone or in synergy play the 

most important role. The herniated intervertebral disc is the most important clinical 

manifestation of this process of wear. The fact is that, over 90% of cases improve with 

conservative treatment. This means that the body is able to activate various mechanisms at the 

cellular level to correct the structural damage that has occurred. 

These mechanisms are complex and intend (or comprise) the secretion of several inflammatory 

mediators with various catabolic properties (interleukins, tumor necrosis factors and 

metalloproteinases) and agents with anabolic properties (growth factors and tissue inhibitors of 

metalloproteinases). 

The aim of this study was to examine the simultaneous transcription levels of bone 

morphogenetic proteins (BMP 1,2,7) and the full group of tissue inhibitors of metalloproteinases 

(TIMPs 1,2,3,4) as well as of Akt / PKB in the same samples intervertebral disc hernia and the 



potential association of the results with the clinical-pathological characteristics of patients with 

symptoms of sciatica. 

For this purpose mRNA levels were measured using quantitative PCR real time (real-time PCR) 

on 63 samples of lumbar disc herniation from patients with sciatica symptoms and in 10 

cadaveric samples as controls. 

Our results are interesting because of the existence of multiple positive correlations. The analysis 

of co-expression pairs showed a significant positive correlation between Akt1kai Akt3 in the 

pathological group, suggesting a synergistic action between them, in the process of degeneration 

of the intervertebral disc. In respect of the BMPs study, in the group of disc control the 

transcriptional levels of BMP-1 are positively correlated with the levels of BMP-2. However, in 

the group of pathologic discs, except for a co-expression observed between BMP-1 and BMP-2 

mRNA, a significant negative correlation was observed between BMP-1 and BMP-7. Finally, in 

the control group, TIMPs’s levels show no correlation, while the pathological group presents a 

large number of pairwise correlations demonstrating that all four family members act in a 

synergic way. 

Smoking habits were found to have a positive correlation with pain intensity, suggesting an 

unfavorable role for smoking in the regression process of herniated disc fragments. Our results 

provide knowledge to the molecular profile of Akt / PKB tyrosine-kinase, tissue inhibitors of 

metalloproteinases(TIMP1 to 4) and bone morphogenetic proteins(BMP1,2,7) in the  herniated 

intervertebral disc and highlights the relationship with the clinical and pathological 

characteristics of the patients studied, strengthening the hypothesis of the involvement of these 

agents in the natural history of the disease. The present study according to our opinion provides 



another stone to our understanding of the complex mechanism that mediates the pathogenesis of 

intervertebral disc herniation. However, further research is needed to elucidate the exact role of 

the alleged players in this complicated process. 
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ΓΕΝΙΚΟ 

ΜΕΡΟΣ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η υψηλή συχνότητα της οσφυαλγίας και της ισχιαλγίας, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην παθολογία του μεσοσπονδυλίου δίσκου (ΜΣΔ), έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια  το 

ενδιαφέρον  για  την μελέτη και την πρόληψη της εκφυλιστικής αυτής διαδικασίας.  

Σε κυτταρικό επίπεδο η εκφύλιση προκύπτει όταν η ισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της 

αποδρομής της εξωκυττάρριας ουσίας μεταβάλλεται. Η δομική αποδιοργάνωση σε συνδυασμό 

με την διατροφική δυσχέρεια που χαρακτηρίζει τον μεσοσπονδύλιο δίσκο, χειροτερεύουν την 

φυσιολογική λειτουργία της εξωκυττάρριας ουσίας του ΜΣΔ. Κατά συνέπεια με την ηλικία και 

τις επαναλαμβανόμενες φορτίσεις/δονήσεις  επιταχύνεται η  αποδόμηση των βασικότερων 

δομικών  πρωτεϊνών, η δομική ακεραιότητα και τα επίπεδα ενυδάτωσης του δίσκου, πράγμα που 

οδηγεί στην απώλεια των βασικών λειτουργικών του ιδιοτήτων1,2,3. 

Η κήλη του ΜΣΔ είναι η πιο θορυβώδη  κλινική εκδήλωση αυτής της διαδικασίας φθοράς. 

Ανατομικά χαρακτηρίζεται από την ρήξη του ινώδη δακτυλίου και την έξοδο του πηκτοειδή 

πυρήνα στον επισκληρίδιο χώρο. Το μέγεθος της κήλης ποικίλει και μπορεί να χαρακτηριστεί 

προοδευτικά σε προβολή (bulging), πρόπτωση(protrusion) ή διαχωρισμό (sequestrion). Σε 

μικροσκοπικό επίπεδο η εκφύλιση του ΜΣΔ χαρακτηρίζεται από απόπτωση και κυτταρική 

νέκρωση, βλεννώδη εκφύλιση και από την δημιουργία νέων δομών νευρικής και αγγειακής 

προέλευσης 3. 

Σε βιοχημικό επίπεδο αυτή η ανατομική αποδόμηση πυροδοτεί μια αυτοάνοση αντίδραση λόγο 

της συμπεριφοράς ως ξένο σώμα προκαλώντας την μετακίνηση των μακροφάγων και την 

έκκριση  διαφόρων φλεγμονωδών μεσολαβητών όπως  κυττοκινών (ιντερλευκίνες και 



παράγοντες νέκρωσης των όγκων), αυξητικών παραγόντων και μεταλλοπρωτεϊνασών. Σήμερα 

ακόμα δεν γνωρίζουμε επαρκώς τον τρόπο και τους μηχανισμούς με το οποίο τα κύτταρα 

ενεργοποιούνται από τους αυξητικούς παράγοντες. 

Η σηματοδοτική οδός της Akt/PKB ( Akt/PKB signaling pathway) είναι μια από τις 

σημαντικότερες οδούς στην κυτταρική επιβίωση. Είναι γνωστό ότι, μερικοί αυξητικοί 

παράγοντες όπως PDGF, bFGF and IGF- I διεγείρουν  τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του 

ΜΣΔ μέσο της δραστηριοποίησης των σηματοδοτικών οδών της ERK and Akt.4 

Τα τελευταία χρόνια μια πληθώρα μελετών έχουν δείξει ότι οι αυξητικοί παράγοντες, οι 

μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs) και φλεγμονώδεις μεσολαβητές, όπως οι κυττοκίνες, παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ομοιόσταση αλλά και την παθολογία του ΜΣΔ. Ο οργανισμός αντιδρά 

παράγοντας ουσίες οι οποίες έχουν σκοπό να καταστέλλουν την δράση των προφλεγμονόδων 

ενζύμων, όπως είναι τα TIMPs (Tissue inhibitors of MMPs)5,6.   

Από την άλλη μεριά η οικογένεια των  BMPs αποτελεί μια πολύ σημαντική ομάδα αυξητικών 

παραγόντων. Η εμπλοκή τους στην διαδικασία φλεγμονής και επούλωσης είναι επιβεβαιωμένη 

και ασφαλώς παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομοιόσταση του ΜΣΔ7. 

Αυτές οι ουσίες είναι παρών στην οξεία και χρόνια φάση της νόσου της δισκοκήλης, αλλά ο 

ρόλος των παραγόντων αυτών και ο μηχανισμός δράσης τους στην αυτόματη υποστροφή των 

κηλών του ΜΣΔ έχει μελετηθεί μόνο μερικώς. 

Η εμπλοκή των αυξητικών παραγόντων (BMPs) και των MMPs/ TIMPs τόσο στην παθογένεια 

όσο και την υποστροφή της κήλης του ΜΣΔ έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί κυρίως με τη χρήση 

βιοχημικών και ανοσο-ιστοχημικών μεθόδων.8,9 Ωστόσο, περιορισμένος αριθμός μελετών έχουν 



διερευνήσει τα μεταγραφικά επίπεδα των ανωτέρω ενζύμων και παραγόντων, ιδίως σε 

ανθρώπινα δείγματα κήλης ΜΣΔ. 

Επιπλέον, η πλειοψηφία των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί εξέτασε ένα περιορισμένο 

αριθμό ενζύμων σε συγκριτικά ολιγάριθμες και ετερογενείς ομάδες δειγμάτων. Κατά  συνέπεια, 

ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει ταυτόχρονα τα μεταγραφικά επίπεδα ενός 

εκτεταμένου αριθμού αυξητικών παραγόντων(BMP1,2,4) και  TIMPs (1,2,3,4) καθώς επίσης και  

των ισομορφών Akt/PKB σε σεβαστό αριθμό δειγμάτων κήλης του ΜΣΔ και σε φυσιολογικά 

δείγματα με σκοπό αφενός μεν να καταγράψει το μεταγραφικό τους προφίλ αφετέρου δε  να 

διερευνήσει τη συσχέτισή τους με το κλινικό-απεικονιστικό προφίλ ασθενών που πάσχουν από 

συμπτωματική κήλη του ΜΣΔ.  

 

1.O ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

 

1.1 Ανατομία και ιστολογία του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος (ΜΣΔ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα  δομικά στοιχεία της 

σπονδυλικής στήλης (Εικόνα 1).Χωρίς την ύπαρξη του η σπονδυλική στήλη δεν θα είχε την 

δυνατότητα καμπτικών, εκτατικών και στροφικών κινήσεων. Αποτελείται από τρεις ζώνες: 1) 

τον εξωτερικό ινώδη δακτύλιο, που είναι ένα μεμβρανώδες δαχτυλίδι από εναλλασσόμενα λοξά 

προσανατολισμένα και πυκνά  τοποθετημένα ινώδη πέταλα οι οποίες αποτελούνται από ίνες 

κολλαγόνου τύπου Ι και εισέρχονται επάνω στα σπονδυλικά σώματα. 2) τον ινοχόνδρινο 

εσωτερικό ινώδη δακτύλιο, που αποτελείται από ίνες κολλαγόνου τύπου ΙΙ τοποθετημένα σε 



λιγότερο πυκνά στρώματα και 3) τον κεντρικό πηκτοειδή πυρήνα, με ελαστικές ιδιότητες λόγο 

υψηλής συγκέντρωσης πρωτεογλυκανών, οι οποίες αποτελούν το 50% του βάρους του 

πηκτοειδή πυρήνα. 

 

 

 

Εικόνα 1: Εγκάρσια άποψη του μεσοσπονδυλίου δίσκου . 

 

Τα βασικά μακρομοριακά συστατικά του ΜΣΔ είναι το νερό, το κολλαγόνο, οι πρωτεογλυκάνες, 

οι μη-κολλαγονικές πρωτεΐνες και οι ελαστίνες. Αυτές διατάσσονται σε μοναδικά για το 

συγκεκριμένο ιστό πρότυπα και συμβάλλουν στη δομή και στη λειτουργικότητα του δίσκου.  

Περίπου το 90% του κολλαγόνου στον ΜΣΔ αποτελείται από κολλαγόνο τύπου Ι και ΙΙ.10 Κατά 

μέσο όρο η αναλογία των τύπου ΙΙ προς τύπου Ι είναι 60% με 40% στο σύνολο του δίσκου. Τα 

ινίδια στον εσωτερικό ινώδη δακτύλιο αποτελούνται σχεδόν εξολοκλήρου από κολλαγόνο τύπου 

ΙΙ αλλά προοδευτικά εμπλουτίζονται από τύπου Ι προχωρώντας προς τον εξωτερικό δακτύλιο.11  



Στον πηκτοειδή πυρήνα η συγκέντρωση των τύπου ΙΙ κολλαγόνου προσεγγίζει το 80% του 

συνολικού κολλαγόνου ενώ απουσιάζουν οι ίνες τύπου Ι. 

 Ο ΜΣΔ, ιδιαίτερα ο πηκτοειδής πυρήνας, παρουσιάζει πολύ υψηλή συγκέντρωση 

πρωτεογλυκανών. Η υψηλή αρνητική φόρτιση των  πρωτεογλυκανών παράγει μια υψηλή 

οσμωτική πίεση η οποία είναι σημαντική για την ικανότητα του δίσκου για να αντέχει 

συμπιεστικές δυνάμεις. Η μεγαλύτερη πρωτεογλυκάνη του δίσκου είναι η αγκρεκάνη, η οποία 

συνδέεται με το υαλουρονικό οξύ, μέσω πρωτεϊνών σύνδεσης και περιέχει τόσο θειική 

χονδροϊτίνη όσο και θειική κερατίνη.12,13 Επιπλέον, ο ΜΣΔ περιέχει μια μικρή ποσότητα 

βερσικάνης, μια δεύτερη πρωτεογλυκάνη, η οποία διανέμεται κυρίως στον ινώδη δακτύλιο, 

καθώς και μια σειρά μικρότερων πρωτεογλυκανών, συμπεριλαμβανομένων της ντεκορίνης, της 

διγλυκάνης, της φιμπρομοδουλίνης και της λουμικάνης. Η λειτουργία των μορίων αυτών είναι 

να ρυθμίζουν την παραγωγή των ινιδίων κολλαγόνου και συνεπώς να επηρεάζουν την οργάνωση 

και τις μηχανικές ιδιότητες των ιστών 11,13,14 

Οι ενυδατωμένες πρωτεογλυκάνες του πυρήνα προσφέρουν ελαστικότητα στο δίσκο και 

παρέχουν αντίσταση στη συμπίεση από αξονική φόρτιση.15  

Ο πηκτοειδής πυρήνας είναι μια ζελατινώδης δομή που αποτελείται κυρίως από αγκρεκάνη και 

κολλαγόνο τύπου II μαζί με μικρές ποσότητες κολλαγόνου τύπου VI, IX και XI. Ο εξωτερικός 

δακτύλιος περιέχει μεγάλες ποσότητες κολλαγόνου τύπου Ι σε συνδυασμό με κολλαγόνο τύπου 

III, V και VI.  

Ο πυρήνας έχει αξιοσημείωτη δυνατότητα διόγκωσης που αγγίζει το διπλάσιο του φυσιολογικού 

όγκου του. Η υψηλή περιεχτικότατα σε νερό και σε υδρόφιλες προτεογλυκάνες παρέχει μεγάλη 

αντοχή σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις. 



 Ο φυσιολογικός ανθρώπινος ΜΣΔ περιέχει κύτταρα που ομοιάζουν με χονδροκύτταρα στον 

πυρήνα και εσωτερικό δακτύλιο και με ινοβλάστες στον εξωτερικό δακτύλιο.2,16  

Η παροχή αίματος στο ΜΣΔ είναι πτωχή και περιορίζεται στον περιφερικό εξωτερικό δακτύλιο 

του φυσιολογικού δίσκου. Τα αιμοφόρα αγγεία του σπονδυλικού σώματος διέρχονται αμέσως 

κάτω από τις τελικές πλάκες αλλά δεν εισέρχονται στον ίδιο το δίσκο. Η διατροφή των πιο 

κεντρικά τοποθετημένων κυττάρων του δίσκου πραγματοποιείται μέσω διάχυσης και μεταφοράς 

των διαφόρων θρεπτικών ουσιών και μεταβολιτών μέσα από την πορώδη εξωκυττάρια ουσία. Η 

επιφάνεια του εξωτερικού ινώδους δακτυλίου νευρώνεται από απλές και αμύελες νευρικές ίνες, 

αλλά δεν έχουν εντοπιστεί νεύρα  στην εσωτερική δομή του δίσκου.14,17 

Η σύνθεση και η διατήρηση  της εξωκυττάρριας ουσίας είναι το κλειδί για τις λειτουργικές 

δυνατότητες του ΜΣΔ. Η αποδόμηση των προτεογλυκανών   επηρεάζει τις υδρόφιλες ιδιότητες 

της εξωκυττάρριας ουσίας και αυτό θα οδηγήσει σε μειωμένο ύψος δίσκου καθώς και σε 

αυξημένη ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων και νεύρων στην κατά κανόνα ανάγγεια και άνευρη 

περιφέρειά του.18,19 Η αφυδάτωση και η απώλεια του ύψους του ΜΣΔ, η δημιουργία νέων 

αγγείων και νευρικών στοιχείων  έχουν συνδεθεί με την πρόοδο της διαδικασίας της γήρανσης 

και εκφύλισης προωθώντας την εμφάνιση συμπτωμάτων οσφυαλγίας.20 

 

 

2. ΚΗΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

2.1 Επιδημιολογία 



Η οσφυϊκή δισκοκήλη είναι μια πάθηση που αφορά κατά κύριο λόγο την μέση  ηλικία αλλά 

επισυμβαίνει ακόμη και σε παιδιά και εφήβους. Μάλιστα η βιβλιογραφία αναφέρει την ύπαρξη 

της δισκοκήλης και σε παιδί μόνο 12-μηνών.21 

Η υψηλότερη συχνότητα παρατηρείται στην τέταρτη και πέμπτη δεκαετία της ζωής.22 Το 70-

80%  του πληθυσμού αναφέρει τουλάχιστον ένα επεισόδιο οσφυαλγίας κατά την διάρκεια της 

ζωής αλλά, ευτυχώς, μόνο 10% συνοδεύονται με ριζίτιδα  η οποία σε  6% των περιπτώσεων 

οφείλονται σε συμπτωματική δισκοκήλη. 

Οι άνδρες  είναι πιθανότερο να εμφανίζουν μέχρι και τρεις φορές περισσότερο μία κήλη σε 

σύγκριση με τις γυναίκες.22,23 Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αντιμετωπίζονται συντηρητικά 

ενώ η πιθανότητα για χειρουργική επέμβαση για τη αντιμετώπιση μιας τέτοιας κήλης κυμαίνεται 

από 1% έως 3%.24 

Ο ετήσιος επιπολασμός της οσφυαλγίας κυμαίνεται μεταξύ 15% με 45%, με μέσο όρο το 30%.25 

Στις ΗΠΑ, η οσφυαλγία είναι η πιο κοινή αιτία περιορισμού της δραστηριότητας σε άτομα κάτω 

των 45 ετών, η δεύτερη πιο συχνή αιτία ιατρικών επισκέψεων, η πέμπτη σε συχνότητα αιτία 

εισαγωγής στο νοσοκομείο και η τρίτη πιο κοινή αιτία χειρουργικής επέμβασης.26,27 Περίπου το 

2% του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ θα αποζημιωθούν για τραυματισμό στην μέση τους κάθε 

χρόνο. Τα δεδομένα από άλλες δυτικές χώρες είναι παρόμοια. Στον ενήλικο Ελληνικό πληθυσμό 

ο επιπολασμός της οσφυαλγίας εκτιμήθηκε στο 32%. Το ποσοστό αυτό είναι συγκριτικά 

υψηλότερο από άλλες επιδημιολογικές μελέτες και πιθανόν αντανακλά το σχετικά υψηλότερο 

ποσοστό του πληθυσμού που εμπλέκεται σε χειρωνακτική εργασία, όπως οι αγροτικές 

εργασίες.28 Υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτιολογικής διάγνωσης, η μεγάλη 

ηλικία, το προηγούμενο ιστορικό οσφυαλγίας και οι ψυχό-κοινωνικές διαταραχές σχετίζονται με 



την επίπτωση της οσφυαλγίας αλλά και με τη συχνότητα των υποτροπών, τη διάρκεια των 

συμπτωμάτων και το χρόνο επιστροφής στη εργασία.30   

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ο ετήσιος επιπολασμός ενός μείζονος επεισοδίου χαμηλής 

οσφυαλγίας κυμαίνεται από 60 έως 80% αλλά μόνο το 10% από αυτά συνοδεύεται από 

συμπτώματα ισχιαλγίας. Ισχιαλγία που διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες είναι ακόμη πιο 

σπάνια με μία δια βίου επίπτωση περίπου 1.6%.26-30 Η υψηλότερη συχνότητα (23.7%) 

παρατηρείται σε άτομα ηλικίας από 45 έως και 64 έτη. Η καθιστική ζωή, η συχνή οδήγηση, η 

εγκυμοσύνη, ο χρόνιος βήχας, το κάπνισμα, και η συχνή άρση βάρους θεωρούνται ως 

παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ισχιαλγίας.26,31-33  

2.2 Κλινική εικόνα 

Το σύνηθες σύμπτωμα με το οποίο παρουσιάζονται οι ασθενείς είναι οξεία ή χρόνια οσφυαλγία 

η οποία μπορεί να συνοδευτεί με ισχιαλγία, δηλαδή με καυστικό και/ή ηλεκτρικό πόνο που 

ακτινοβολεί στην κατανομή ενός δερμοτομίου και μερικές φορές συνοδεύεται με παραισθησίες. 

Θα πρέπει να είμαστε προσεχτική στην διαφοροποίηση της ισχιαλγίας με τον αντανακλαστικό 

πόνο, ο οποίος είναι ένας βύθιος πόνος μακριά από την περιοχή που εντοπίζεται ο εκφυλισμένος 

ΜΣΔ.  

Όταν η ανατομική ακεραιότητα του ινώδη δακτυλίου  έχει χαλάσει, ο πηκτοειδής  πυρήνας  θα 

μεταναστεύσει εντός του μυελικού σωλήνα. Μια κεντρική έξοδος (κεντρική κήλη ΜΣΔ) μπορεί 

να οδηγήσουν σε μια μικτή κλινική εικόνα (οσφυαλγία, ισχιαλγία, πόνο και στα δυο κάτω άκρα) 

ή εναλλακτικά μπορεί να υπερισχύσει η εικόνα της οσφυϊκής σπονδυλικής στένωσης. 

Καθοριστική σημασία στην αξιολόγηση του ασθενή με οσφυϊκή δισκική νόσο έχει η λήψη του 

ιστορικού.25 Σοβαρές μελέτες από την δεκαετία του 90’ έχουν επιβεβαιώσει την σημασία της 



σωστής λήψης ιστορικού δεδομένου ότι, οι περισσότερες πληροφορίες που βρέθηκαν στην 

αντικειμενική και ακτινολογική εξέταση είχαν ήδη αποκαλυφθεί από την εκτενή και σωστή 

λήψη του ιστορικού.26 

Ο προσεχτικός κλινικός πριν να οριοθετήσει την αιτία του πόνου και να διαγνώσει τελικά την 

ΚΜΔ (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου) πρέπει να κάνει την διαφορική διάγνωση με άλλες 

σοβαρές έξω σπονδυλικές παθήσεις. Ζωτικής σημασίας είναι η αναγνώριση των λεγόμενων 

σημείων «κόκκινες σημαίες» (red flags signs). Οι πιο σημαντικές είναι: 1.νυχτερινός πόνος 2.Ο 

πυρετός 3.Ηλικία πάνω από 50 και μικρότερη από 20 ετών 4.Ιστορικό τραύματος 5.Yψιλή 

ταχύτητα καθίζησης.34 

Γενικά μια οξεία οσφυαλγία και ισχιαλγία δεν αποτελεί μια επείγουσα χειρουργική κατάσταση. 

Υπάρχει όμως μία πολύ σοβαρή κλινική οντότητα  η οποία χρήζει άμεσα χειρουργική 

αντιμετώπιση. Πρόκειται για την υππουριδική συνδρομή η οποία είναι η οξεία ανεπάρκεια των 

οσφυϊκών και ιερών ριζών λόγο μίας μεγάλης πίεσης. Κατά κανόνα η αιτία είναι μία κεντρική 

κήλη του ΜΣΔ σε ένα η δύο επίπεδα. 

Η κλινική εικόνα είναι θορυβώδη και χαρακτηριστική. Ο ασθενής αναφέρει πόνο, αδυναμία 

βάδισης, δυσουρικά φαινόμενα (ακράτεια η επίσχεση ούρων) και είναι σύνηθες η παραισθησία 

τύπου σέλλας. Αν η χειρουργική αντιμετώπιση καθυστερεί πάνω από 8 ώρες μπορεί να 

παραμείνουν σημαντικά νευρολογικά ελλείμματα για τον ασθενή.35 

2.3 Αντικειμενική Εξέταση 

Η αξιολόγηση του ασθενή με ΚΜΔ αρχίζει από την στιγμή που ο ασθενής εμφανίζεται στην 

πόρτα του ιατρείου. Ο έντονος και ο παρατεταμένος πόνος δίνει στον ασθενή μια όψη 

πάσχοντος. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει απώλεια της οσφυϊκής λόρδωσης και να υποστηρίξει 



την οσφυϊκή μοίρα με τα χέρια του. Επίσης όταν η κήλη είναι πλάγια η ενδοτρηματική μπορεί 

να παρατηρηθεί μια σοβαρή ανταλγική σκολίωση. H παρουσία δερματικών κηλίδων ( café au 

lait) κατά την δερματική επισκόπηση υποδηλώνει νευροίνωμάτωση. 

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει: 

                Α. Την νευρολογική εξέταση. Ο σκοπός είναι η ανίχνευση κάθε νευρικής δυσλειτουργίας ως 

συνέπεια της νευρικής πίεσης. Όταν μία νευρική ρίζα είναι συμπιεσμένη, η έλλειψη 

κινητικότητας δημιουργεί πόνο. Κατά συνέπεια, κάθε δοκιμασία που θα τεντώσει την νευρική 

ρίζα θα προκαλέσει πόνο. Πρόκειται για τα σημεία τάσης του ισχιακού νεύρου που 

συμπεριλαμβάνεται: η δοκιμασία ανύψωσης του τεντωμένου σκέλους (SLR), σημείο Braggard, 

σημείο χορδής τόξου, σημείο FLIP, σημείο Kernig, και σημείο ανύψωσης του αντιθέτου 

σκέλους (reverse SLR). Οι δοκιμασίες αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι, κατά κανόνα, οι 

ρίζες νεύρων έχουν μια διαδρομή από 1,5 έως 3 mm για τις Ο4, Ο5 και Ι1 ρίζες αντίστοιχα. 

Επίσης, υπάρχουν σημεία τάσης του μηριαίου νεύρου που αφορά τις κήλες με εντόπιση στα 

ανωτέρα επίπεδα της οσφυϊκής μοίρας. Η διαταραχές της αισθητικότητας και η εκτίμηση των 

αντανακλαστικών συμπληρώνουν την νευρολογική εξέταση.36  

Β. Την εξέταση μυοσκελετικού. Ξεκινάει από την επισκόπηση της στάσης του σόματος, την 

εκτίμηση της ανισοσκελίας και πάντα συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της βάδισης. Η 

ψηλάφηση βοηθάει στην εκτίμηση της τοπικής ευαισθησίας και στον τοπογραφικό εντοπισμό 

της παθολογικής διεργασίας. Η εκτίμηση του εύρου κίνησης είναι πολύ σημαντικός λόγος της 

μείωσης του στον οξύ πόνο και ως αποτέλεσμα του προστατευτικού μυϊκού  σπασμού. 

Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις είναι ευρέως αποδεχτές για την ταυτοποίηση τριών συνδρόμων 

μηχανικής οσφυαλγίας: το σύνδρομο στάσης, το σύνδρομο δυσλειτουργίας και το σύνδρομο 



διαταραχής. Γενικά ο πόνος στην κάμψη είναι αποτέλεσμα  συμπιεστικής βλάβης ενώ ο πόνος 

σε έκταση υποδηλώνει προσβολή των οπισθίων στοιχείων.36,37 

Γ. Tην εκτίμηση της ανικανότητας και την ψυχολογική αξιολόγηση. Η ανικανότητα είναι η 

έκπτωση συνολικής λειτουργίας του ασθενή ως αποτέλεσμα της νόσου του ΜΣΔ. Για να γίνει 

μια αξιόπιστη εκτίμησης της ανικανότητας σήμερα υπάρχουν ειδικά ερωτηματολόγια π.χ 

Oswestry, SF-36 και Roland-Morris.Η ψυχολογική εκτίμηση σκοπεύει την κατανόηση της 

συμπεριφοράς με την βοήθεια διαφόρων τεστ που συμπεριλαμβάνει τα ανάρμοστα συμπτώματα, 

ανάρμοστα σημεία, τα μη φυσιολογικά σχεδιαγράμματα πόνου και η υψηλή βαθμολογία σε 

ερωτηματολόγια ανικανότητας.36,37,38  

 2.4 Η απεικονιστική ταξινόμηση της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

Η απεικονιστικοί μέθοδοι στην νόσο της δισκοκήλης έχουν βελτιωθεί συνεχώς για μια καλύτερη 

διάγνωση, ταξινόμηση και προφανώς θεραπεία της ΚΜΔ. Η σύγχρονη μαγνητική τομογραφία 

έχει σχεδόν αντικαταστήσει την αξονική τομογραφία και την μυελογραφία.  

Η Μαγνητική Τομογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για την διάγνωση της οσφυϊκής 

δισκοκήλης (Εικόνα 2). Προσφέρει το πλεονέκτημα ότι δεν παρουσιάζει παρενέργειες, 

νοσηρότητα ή έκθεση σε ακτινοβολία και είναι μη επεμβατικό. Με τη Μαγνητική Τομογραφία 

είναι δυνατόν να αναγνωριστούν τα ξεχωριστά συστατικά του δίσκου με βάση τη διαφορετική 

συγκέντρωση του νερού, των πρωτεογλυκανών και του κολλαγόνου μέσα σε αυτόν.  

Η μαγνητική τομογραφία παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην απεικονιστική 

διάγνωση μιας δισκοκήλης.39 Τα απεικονιστικά ευρήματα από τη μαγνητική τομογραφία έχουν  

συσχετιστεί με κλινικά ευρήματα και είναι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες των χειρουργικών 



αποτελεσμάτων και η μαγνητική τομογραφία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του χειρουργικού 

πλάνου.  

 

  

Εικόνα 2: Απεικόνιση σε εγκάρσια και οβελιαία τομή με Μαγνητική Τομογραφία μίας περίπτωσης 

καταδυόμενης κήλης του ΜΣΔ στο επίπεδο Ο5-Ι1 από ασθενή που συμπεριελήφθη στη μελέτη.  

 

Η ίδια μελέτη σημειώνει επίσης ότι τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά φαίνεται να 

προβλέπουν τα αποτελέσματα της μη-χειρουργικής θεραπείας. Παρόμοια, μια άλλη μελέτη 

επίσης προτείνει ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι ψυχολογικές πτυχές της θέσης εργασίας 

είναι αποτελεσματικότεροι παράγοντες σε σύγκριση με τις βλάβες του δίσκου που 

προσδιορίζονται από τη μαγνητική τομογραφία στην πρόβλεψη της ανάγκης για ιατρική 

συμβουλή που συνδέονται με χαμηλότερο πόνο στην πλάτη και η συνακόλουθη αδυναμία για 

εργασία. 

Το 2001, ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας της Βορειο-Αμερικανικής Εταιρείας 

Σπονδυλικής Στήλης και των Αμερικανικών εταιρειών Ακτινολογίας Σπονδυλικής Στήλης και 

Νεύρο-ακτινολογίας, διατυπώθηκαν κοινά αποδεκτοί όροι και κριτήρια σχετικά με την 

παθολογία του ΜΣΔ.39 Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, κήλη του δισκου ονομάζεται κάθε 



εντοπισμένη παρεκτόπιση του δισκικού υλικού έξω από τα όρια του χώρου του 

μεσοσπονδυλίου δίσκου. 

 Το υλικό που προβάλλει μπορεί αν είναι πηκτοειδής πυρήνας, χόνδρος, αποφυσιακό οστούν που 

έχει κατακερματιστεί, ινώδης δακτύλιος ή συνδυασμός όλων αυτών. Ο χώρος του ΜΣΔ 

προσδιορίζεται κρανιακά και ουραία από τις τελικές πλάκες των σπονδυλικών σωμάτων και 

περιφερειακά από τα εξωτερικά όρια των σπονδυλικών αποφύσεων εξαιρώντας τους τυχόν 

οστεοφυτικούς σχηματισμούς. Με βάση την απεικόνιση στη μαγνητική τομογραφία αλλά και τα 

μακροσκοπικά διεγχειρητικά ευρήματα, διακρίνονται κυρίως οι ακόλουθοι τύποι κήλης του 

ΜΣΔ (Εικόνα 3): 

Προβολή (protrusion). Απλή προβολή του δίσκου. Η μάζα του προπίπτοντος τμήματος του 

δίσκου καλύπτεται από το περιφερικότερο στρώμα του ινώδους δακτυλίου που δεν έχει ραγεί. 

Στην περίπτωση αυτή, η μέγιστη απόσταση του υλικού που προβάλλει από το χώρο του δίσκου 

είναι μικρότερο από το εύρος της βάσης του τεμαχίου που προπίπτει. 

Πρόπτωση (extrusion). Ο ινώδης δακτύλιος έχει ραγεί και ο δίσκος προβάλλει εντός του 

σπονδυλικού σωλήνα. Η απόσταση του άκρου του υλικού που προπίπτει από τον χώρο του 

δίσκου είναι μεγαλύτερη από το εύρος της βάσης του. 

Μετανάστευση (migration) ή Διαχωρισμός (sequestration). Το τμήμα του δίσκου που προπίπτει 

έχει απομακρυνθεί από το σημείο της αρχικής πρόπτωσης ή έχει αποσπαστεί πλήρως από το 

σώμα του δίσκου και έχει μεταναστεύσει εντός του σπονδυλικού σωλήνα. 

 

 



                                                                       

                     Πρόπτωση                  Διαχωρισμός              Μετανάστευση 

Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση των διαφόρων τύπων κήλης του ΜΣΔ από τους ασθενείς της 

μελέτης μας . Κατά σειρά:  πρόπτωση, μετανάστευση και διαχωρισμός.  

 

2.5 Παθοφυσιολογία της εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

Η παθογένεια της εκφύλισης του ΜΣΔ είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει μία σειρά 

από βιολογικές, χημικές και μηχανικές μεταβολές που έχουν μελετηθεί μόνο μερικώς.19  

Όπως κάθε δομή του ανθρώπινου σόματος και ο ΜΣΔ υφίσταται γήρανση και εκφύλιση με την 

πάροδο του χρόνου. Σήμερα υπάρχει μεγάλη συζήτηση όσων αφορά την διαφορά που υπάρχει 

μεταξύ «φυσιολογικής» γήρανσης και παθολογικής εκφύλισης. Πάντως, και στις δυο 

περιπτώσεις επικρατεί μια αστάθεια στην ισορροπία που χαρακτηρίζει την αναβολική και την 

καταβολική δραστηριότητα της εξωκυττάρριας ουσίας. 

Σε μοριακό επίπεδο η εκφύλιση μπορεί να συνοδευτεί από την  έκκριση  των διαφόρων 

φλεγμονοδών μεσολαβητών π.χ (IL-1,TNF-a,superoxide,νιτρικό οξύ),ΜΜP-s, και ταυτόχρονα 

από την μείωση των επιπέδων των TIMPs.40H εκφύλιση του ΜΣΔ είναι πολυπαραγοντική 



διαδικασία. Πολλές θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν μεμονωμένα αυτήν την διαδικασία αλλά 

το ποιο σωστό θα ήταν ο συνδυασμός τους. 

Η φυσιολογική γήρανση. Με την πάροδο της ηλικίας το  πρότυπο της  σύνθεσης μεταβάλλεται 

με μεγαλύτερες ποσότητες κολλαγόνου τύπου ΙΙ να εμφανίζονται στον εξωτερικό δακτύλιο και 

κολλαγόνο τύπου Ι, που σχηματίζει ισχυρότερα ινίδια, εντός του εσωτερικού δακτυλίου και του 

πυρήνα με αποτέλεσμα ο πηκτοειδής πυρήνας να γίνει πιο σκληρός, ξερός και κοκκιωματώδης 

με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ρωγμές σε ένα αφυδατωμένο περιβάλλον.41Η σύνθεση των 

πρωτεογλυκανών επηρεάζεται με μείωση αναλογικά της αγκρεκάνης και αύξηση της παραγωγής 

βερσικάνης, ντεκορίνης και διγλυκάνης. Ταυτόχρονα, επηρεάζεται και η αναλογία των γλυκοζο-

αμινογλυκανών, με αύξηση της θειικής κερατίνης σε σχέση με τη θειικής χονδροϊτίνης, που έχει 

ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων ενυδάτωσης.42 Το περιεχόμενο σε φιμπρονεκτίνη 

επίσης αυξάνεται με την πρόοδο της εκφύλισης του δίσκου.43 Μελετώντας τις κήλες του ΜΣΔ 

παρατηρήθηκε αυξημένος βαθμός γήρανσης και προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη ικανότητα για την αντικατάσταση των κυττάρων αυτών και 

αυξημένο επίπεδο νέκρωσης και απόπτωσης.44 Παράλληλα με τις μεταβολές στη σύνθεση των 

δομικών συστατικών της εξωκυτταρίου ουσίας, κατά την εκφύλιση του ΜΣΔ παρατηρείται και 

αυξημένη αποδόμησή τους. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας αποδόμησης 

πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση των μεταλλοπρωτεϊνασών και των ADAMTS.  

Οι αλλαγές αυτές στο εσωτερικό του δίσκου έχουν μία σειρά από επιπτώσεις. Η αποδιοργάνωση 

και η μείωση των πρωτεογλυκανών και των κολλαγόνων έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της 

δομικής ακεραιότητας, την ελάττωση της ενυδάτωσης και κατά συνέπεια τη μειωμένη ικανότητα 

να αντέχει φορτία, οδηγώντας σε αρκετά από τα χαρακτηριστικά σημεία της εκφύλισης του 

ΜΣΔ, με εντονότερο αυτών την κήλη του δίσκου. Η αποδόμηση της εξωκυτταρίου ουσίας 



επίσης οδηγεί στην απελευθέρωση ενός αριθμού διαλυτών παραγόντων και κυττοκινών που 

βρίσκονται αποθηκευμένες μέσα σε αυτή,45 και επηρεάζουν με τη σειρά τους την κυτταρική 

δραστηριότητα και την ομοιόσταση του δίσκου. Επιπλέον, η αφυδάτωση του δίσκου και οι 

μεταβολές εντός της εξωκυτταρίου ουσίας σε συνάφεια με τα κύτταρα του δίσκου, επηρεάζει τη 

διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και αυξητικών παραγόντων σε αυτά,45 με αποτέλεσμα τον 

περαιτέρω περιορισμό της φυσιολογικής κυτταρικής δραστηριότητας. Πρόσφατα μεγαλύτερο 

βάρος έχει δοθεί στην λοιμώδη θεωρία με τους διάφορους ιούς να υποψιάζονται ως αίτιο της 

αποδόμησης του δίσκου. Έτσι, ο  Herpes Simplex και  Cytomegalovirus είναι οι κυριότεροι ιοί 

που έχουν απομονωθεί στην κήλη του δίσκου της οσφυϊκής μοίρας.46 

Μια θεωρία υπερτερεί της άλλης δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε ένα συγκεκριμένο 

παθοφυσιολογικό παράγοντα. Έτσι υπάρχει η γενετική θεωρία, η μηχανική θεωρία, η 

μεταβολική θεωρία, η τοξική και μικροβιακή, η ανοσολογική και η νευρογενή. Ένα διάγραμμα 

με τον τρόπο συμμετοχής αυτών των θεωριών παρουσιάζεται στον παρακάτω  πίνακα.45 

 

 

 

 



 

 

Εικόνα 4. Διάγραμμα με τον τρόπο συμμετοχής διάφορων  θεωριών στην εκφύλιση του ΜΣΔ. 

 

2.6 Φυσική ιστορία της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η οσφυϊκή κήλη του ΜΣΔ έχει μία ευνοϊκή φυσική ιστορία, δηλαδή 

μία θετική κλινική πορεία που οδηγείται στην ίαση σε μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων. Στην 

κλασσικότερη σχετική μελέτη, οι Weber και συν μελέτησαν σε διάστημα δεκαετίας την εξέλιξη 

της οσφυαλγίας σε δύο ομάδες ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με ή χωρίς χειρουργική 

επέμβαση. Διαπιστώθηκε ότι στη δεκαετία δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων σε σχέση με την κινητικότητα της ΣΣ, τον πόνο και την αποκατάσταση της μυικής 

ισχύος παρότι στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα υπερείχε συγκριτικά η ομάδα που υποβλήθηκε 

σε χειρουργική θεραπεία. Η βελτίωση στα κλινικά αποτελέσματα φάνηκε ότι μπορεί να 



διατηρηθεί για ένα διάστημα έως και τριών ετών.47 Ο Hakelius εξέτασε μια σειρά περιπτώσεων 

όσον αφορά την φυσική τους εξέλιξη με την έννοια ότι αντιμετωπίστηκαν μόνο με 

κλινοστατισμό και νάρθηκα οσφύος για δύο μήνες και παρατήρησε μια σημαντική μείωση στον 

πόνο και βελτίωση της λειτουργικότητας με την πάροδο του χρόνου.48 Το 80% των ασθενών 

εμφάνισαν σημαντική βελτίωση εντός έξι εβδομάδων, το 90% εντός 12 και το 93% εντός 24 

εβδομάδων. Από την άποψη της κινητικής λειτουργίας δεν κατέγραψε κάποιο σημαντικό 

πλεονέκτημα της χειρουργικής έναντι της συντηρητικής θεραπείας σε ασθενείς με μόνιμο 

κινητικό έλλειμμα. Το 45% από αυτούς εμφάνισαν βελτίωση με μη χειρουργική θεραπεία σε 

σχέση με το 53% όσων χειρουργήθηκαν.48,49 

Η πλειοψηφία των κηλών του ΜΣΔ μειώνονται σε μέγεθος με το πέρασμα του χρόνου, με το 

80% αυτής της μείωσης να υπερβαίνει το 50% σε μία μελέτη.49 Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος 

κήλες τείνουν να υποστρέφουν περισσότερο πιθανόν λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητα σε 

νερό. Έχει καταγραφεί μία θετική συσχέτιση μεταξύ της υποστροφής των κηλών της οσφυϊκής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της ύφεσης των συμπτωμάτων των ασθενών,49,50 η οποία 

θεωρείται ότι επισυμβαίνει καθώς ο ιστός που προπίπτει αφυδατώνεται και ενώ ανοσολογικές 

αντιδράσεις υποβοηθούν την απορρόφηση του δισκικού υλικού. 

Μελέτες με επαναλαμβανόμενες μαγνητικές τομογραφίες της οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ 

επιβεβαίωσαν την ευνοϊκή φυσική ιστορία της κήλης του ΜΣΔ. Οι Yukawa και συν μελέτησαν 

σε ένα διάστημα 30 μηνών την εξέλιξη των οσφυϊκών δισκοκηλών σε 30 ασθενείς. Κατέγραψαν 

σημαντική βελτίωση στη δοκιμασία Lasegue και στους λειτουργικούς δείκτες καθώς επίσης και 

μείωση του μεγέθους της κήλης κατά 15% και 18% στις εγκάρσιες και οβελιαίες τομές 

αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ενώ η σημαντικότερη βελτίωση στους κλινικούς δείκτες 

καταγράφηκε κατά τον πρώτο χρόνο της παρακολούθησης, το μέγεθος της κήλης συνέχισε να 



μειώνεται και μετά το χρονικό αυτό διάστημα.51 Παρόμοια, οι Komori και συν μελέτησαν την 

εξέλιξη των κηλών σε 77 ασθενείς με συμπτώματα ισχιαλγίας με τη χρήση μαγνητικής 

τομογραφίας που επαναλήφθηκαν σε μέσο χρόνο 150 ημερών. Παρατήρησαν μία συσχέτιση των 

μορφολογικών αλλαγών που απεικονίστηκαν με την κλινική βελτίωση των ασθενών παρόλο που 

η τελευταία φάνηκε να προηγείται χρονικά κατά τι χρονικά. Η σημαντικότερη σε μέγεθος 

υποστροφή παρατηρήθηκε σε τμήματα δίσκου που είχαν μεταναστεύσει εντός του μυελικού 

σωλήνα ορισμένα από τα οποία είχαν πλήρως εξαφανιστεί.20 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία σχετικά με την 

μακροπρόθεσμη πορεία της οσφυαλγίας είναι αντικρουόμενα λόγω και των διαφοροποιήσεων 

στον ορισμό της χαμηλής οσφυαλγίας καθώς και της έλλειψης διάκρισης μεταξύ των 

παραμέτρων που αξιολογούνται. Διάφορες παράμετροι όσον αφορά τα αποτελέσματα έχουν 

μελετηθεί (πόνος, αναπηρία, αναρρωτική άδεια και επισκέψεις στο ιατρείο). Μια πρόσφατη 

ανασκόπηση για τη διερεύνηση της μακροπρόθεσμης επίπτωσης και επιπολασμού της 

οσφυαλγίας έδειξε ότι το καταγεγραμμένο ποσοστό των ασθενών που εμφάνιζαν ακόμη πόνο 

μετά από 12 μήνες ήταν 62% (εύρος 42-75%), καταρρίπτοντας τη λαϊκή αντίληψη ότι μέχρι και 

το 90% επεισοδίων οσφυαλγίας υποχωρούν αυτόματα μέσα σε ένα μήνα. Τα δεδομένα από τη 

γενική πρακτική έχουν δείξει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών με οσφυαλγία θα 

εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα αλλά και τη συνακόλουθη αναπηρία μετά 4 

χρόνια, ωστόσο δεν θα ζητούν κατ 'ανάγκη ιατρική φροντίδα σε εκείνο το σημείο.52 Η 

ψυχολογική επιβάρυνση (με τη μορφή των καταθλιπτικών συμπτωμάτων) αναδείχθηκε ως ο 

ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας του αποτελέσματος στην τετραετία και υπερέβη 

σημαντικά την επίδραση της έντασης του πόνου. Οι φοβικές συμπεριφορές και η αυξημένη 



σωματική ανησυχία είναι επίσης καθοριστικοί παράγοντες υποτροπής σε πιο μακροπρόθεσμη 

βάση.52  

 

2.7 Mορφολογικές αλλοιώσεις στο μεσοσπονδύλιο δίσκο 

Ο ΜΣΔ υφίσταται μια μεγάλη μορφολογική μεταβολή είτε κατά την διάρκεια της φυσιολογικής 

γήρανσης όπως και στην διαδικασία πρώιμης εκφύλισης του. Tο 1950, οι Lindblom και 

Hultqvist διέκριναν την παρουσία νεοαγγείων στα μισά από τα χειρουργικά δείγματα κήλης που 

εξέτασαν και υπέθεσαν ότι το εύρημα τους συσχετιζόταν με την αυτόματη υποστροφή των 

εκφυλισμένων δίσκων.53 Η νέο-αγγείωση παρατηρείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

επούλωσης αλλά και σε παθολογικούς ιστούς κατά τη διάρκεια της φλεγμονής και αναπτύσσεται 

σε στενή σχέση με διάφορες παθήσεις όπως η κήλη του ΜΣΔ. Πιο πρόσφατα, μελέτες με τη 

χρήση μαγνητικής τομογραφίας και ενδοφλέβια έγχυση σκιαστικού (γαδολινίου) έδειξαν 

ενίσχυση του σήματος στην περιφέρεια της βλάβης και συνέδεσαν το εύρημα αυτό με την 

αυτόματη ελάττωση του μεγέθους της κήλης.54,55 Σχετικά με τη προέλευση των 

νεοσχηματιζόμενων αγγείων στον ιστό του δίσκου που προπίπτει, οι ακόλουθες θεωρίες έχουν 

προταθεί: α) διείσδυση από την επιφάνεια του επισκληριδίου χώρου, β) διείσδυση από τα χείλη 

του σπονδυλικού σώματος και γ) εξάπλωση από τα αγγεία που υπάρχουν σε περιορισμένο 

αριθμό πάνω στον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο ή στο χώρο γύρω από αυτόν. Έχει αποδειχθεί ότι 

ενεργός νεο-αγγείωση είναι εμφανής στα περιφερικότερα στρώματα του δακτυλίου ακόμη και 

κάποιες περιπτώσεις κήλης του τύπου της απλής προβολής.56 Στην περιοχή αυτή αγγειακά 

ενδοθηλιακά κύτταρα και αρχέγονα κύτταρα εμφανίζονται αρχικά και πολλαπλασιάζονται 

σχηματίζοντας κοιλότητες. Οι Virri και συν με τη χρήση ανοσοιστοχημικών μεθόδων 



επιβεβαίωσαν την παρουσία νεόπλαστων αγγείων σε ποσοστό έως και 91% των δίσκων που 

μελέτησαν. Η ανάπτυξη των αγγείων ήταν εντονότερη σε δίσκους με διαχωρισμένη κήλη αλλά 

ήταν εμφανής και σε δίσκους με απλή προβολή.57 

Πρωτεΐνες ή πεπτίδια που δυνητικά διαδραματίζουν ρόλο στην αγγειογένεση και έχουν 

ταυτοποιηθεί σε εκφυλισμένους δίσκους είναι ο FGF,58 η αγγειογενίνη, ο TGF-b,59 ο PDGF60,61 

και ο VEGF.61 Οι Koike και συν μελέτησαν με ανοσοιστοχημικές μεθόδους χειρουργικά 

δείγματα οσφυϊκής δισκοκήλης και απέδειξαν ότι η παρουσία νεοαγγείων παίζει σημαντικό ρόλο 

για τη διαπίδυση μακροφάγων εντός του εκφυλισμένου δίσκου.18 Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι τα 

μακροφάγα που διεισδύουν στην εξωκυττάριο ουσία του δίσκου παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

φυσική ρίκνωση των προπιπτόντων τεμαχίων του δίσκου μέσα από την έκκριση πρωτεασών.  

Κατά συνέπεια, έχει διατυπωθεί η θεωρία ότι η ανάπτυξη νεοαγγείων στην περιφέρεια του ΜΣΔ 

υπό την επίδραση αγγειογενετικών/αυξητικών παραγόντων και κυττοκινών έχει ως αποτέλεσμα 

τη διαπίδυση μακροφάγων εντός του ΜΣΔ και την ενεργοποίηση πρωτεολυτικών ενζύμων, όπως 

οι μεταλλοπρωτεϊνάσες, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστροφή ή και εξαφάνιση των 

τμημάτων του δίσκου που σχηματίζουν την κήλη.  

 

 

 

2.8 Χειρουργική θεραπεία της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

Η χειρουργική θεραπεία αφορά το 5-8% των ασθενών με ισχιαλγία. Κατά κανόνα αν ο ασθενής 

με διαγνωσμένη ΚΜΔ δεν βελτιώνεται σημαντικά μετά από 6 εβδομάδες όσον αφορά τον πόνο 



υπάρχει σχετική χειρουργική ένδειξη.  Στις περιπτώσεις αυτές προσφέρει γρηγορότερη 

αποδρομή του πόνου και της νευρολογικής συμπτωματολογίας.33,62 Απόλυτη ένδειξη για 

χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί η εμφάνιση υππουριδικής συνδρομής ή η παρουσία 

επιδεινούμενης και μη αναστρέψιμης μυϊκής αδυναμίας.  

Η χειρουργική θεραπεία της κήλης του ΜΣΔ αποσκοπεί στην αφαίρεση του τμήματος του 

δίσκου που προπίπτει, στην αποσυμπίεση των νευρικών ριζών και του νωτιαίου σωλήνα στα 

σημεία που υφίστανται πίεση, και στη σταθεροποίηση της ΣΣ εφόσον υπάρχει ανάγκη. Ο χρυσός 

κανόνας στην αντιμετώπιση της κήλης του ΜΣΔ παραμένει η ανοικτή μερική δισκεκτομή μέσα 

από μία περιορισμένη οπίσθια παρασπονδυλική τομή. Πρόσφατα, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές 

έχουν προταθεί, όπως η ενδοσκοπική δισκεκτομή, διαδισκική ηλεκτροθερμική θεραπεία, με 

σκοπό  να περιοριστεί το τραύμα των μαλακών μορίων και η προκαλούμενη αστάθεια της ΣΣ. 

Σήμερα δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών, διότι 

δεν υπάρχουν προοπτικές μελέτες σύγκρισης και έχουν παρατηρηθεί συχνές υποτροπές της 

νόσου. 

Η χειρουργική θεραπεία προσφέρει σχεδόν στο 85% έως 95% των ασθενών καλά έως άριστα 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα.47,49,63 Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν, ωστόσο, να 

χειροτερεύσουν με το χρόνο.64 Η υποτροπή της οσφυαλγίας είναι συνήθως η αιτία για την πτώση 

στην ικανοποίηση των ασθενών και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν έχουν βρεθεί διαφορές 

βρέθηκαν μεταξύ αυτών αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά και συντηρητικά. Οι Lewis και συν 

ανέφεραν ότι  μακροπρόθεσμα τα  καλά έως άριστα αποτελέσματα μειώνονται σταδιακά στο 

55% έως 70% περίπου, με το 18% των ασθενών να καταλήγει σε επανεπέμβαση.65 Δεν είναι 

ξεκάθαρο αν αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα της χειρουργικής θεραπείας ή απλά απόρροια της 

φυσικής ιστορίας της εκφυλιστικής νόσου του ΜΣΔ. 



Η επιτυχία της χειρουργικής θεραπείας εξαρτάται από την συνύπαρξη και άλλων παθήσεων, το 

κάπνισμα, η παχυσαρκία, το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς και ψυχο-κοινωνικοί 

παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, όπως η κατάθλιψη, η επαγγελματική κατάσταση.66  

 

2.9 Μεταβολικοί  παράγοντες και κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

Η ομαλή ομοιόσταση του ΜΣΔ βασίζεται στην σωστή ισορροπία μεταξύ αναβολικής και 

καταβολικής δράσης. Η μετατροπή του μεταβολισμού του ΜΣΔ αφορά ένα μεγάλο αριθμό 

μορίων όπως κυττοκίνες, ένζυμα, ενζυματικούς αναστολείς, και αυξητικούς παράγοντες, οι 

οποίοι ασκούν τις βιολογικές λειτουργίες τους μέσα από ενδοκρινείς, παρακρινείς και 

αυτοκρινείς μηχανισμούς.67 

Η αυξητικοί παράγοντες είναι πολυπεπτίδια που προσκολλώνται στις μεμβρανώδη πρωτεΐνες 

μέσω ειδικών διαμεμβρανικών υποδοχέων με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση ενός διακυτταρικού 

καταρράκτη και ασκούν τις βιολογικές τους δράσεις, όπως η διέγερση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης, μετανάστευσης και απόπτωσης των κυττάρων.67 

Επίσης ρυθμίζουν την παραγωγή και αποκατάσταση της εξωκυττάριου ουσίας από διάφορα είδη 

κυττάρων όπως τα χονδροκύτταρα, οι ινοβλάστες και τα ενδοθηλιακά κύτταρα.68  

H ανίχνευση της παρουσίας και η εκτίμηση της έκφρασης αυξητικών παραγόντων στον 

εκφυλισμένο μεσοσπονδύλιο δίσκο αλλά και στην κήλη του δίσκου έχει μελετηθεί ευρέος με τη 

χρήση ανοσοιστοχημικών μεθόδων αλλά και με την εφαρμογή της μεθόδου της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Με τη χρήση ανοσοιστοχημικών μεθόδων έχουν ανιχνευθεί σε 

αυξημένα επίπεδα σε σύγκριση με το φυσιολογικό οι IGF-1(insulin–like growth factor-I),69 



bFGF(basic fibroblast growth factor),61 VEGF(vascular endothelial growth factor), 

PDGF(platelet-derived growth factor) και TGF-β(transforming growth factor-β).18,58,61 

 Μια ξεχωριστή ομάδα αυξητικών παραγόντων, μορφογενετικές οστικές πρωτεΐνες (BMPs) που 

ανήκουν στην ύπερ-οικογένεια των TGF-β, έχει κερδίζει μεγάλη προσοχή από την επιστημονική 

κοινότητα τα τελευταία χρόνια, λόγο της  σημαντικής αναβολικής ιδιότητας  τους στο 

μεταβολισμό του ΜΣΔ, μέσο της δράσης τους στην ομοιόσταση της εξωκυττάριας ουσίας. Η 

άλλη ομάδα αποτελείται από αυξητικούς παράγοντες με κλασσική μιτογενή δράση όπως  PDGF, 

IGF-I και bFGF.70 

Στο ενδοκρινή μηχανισμό, ορισμένοι αυξητικοί παράγοντες συντίθενται αρχικά στο ήπαρ, τους 

νεφρούς ή άλλα όργανα και στη συνέχεια εκκρίνονται στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτοί οι 

«ενδοκρινείς» αυξητικοί παράγοντες μεταφέρονται τελικά στους υποδοχείς στην επιφάνεια των 

κυττάρων από το υγρό των ιστών. Στον παρακρινή μηχανισμό, τα κύτταρα που είναι η πηγή του 

αυξητικού παράγοντα στοχεύουν γειτονικά κύτταρα τα οποία έχουν ειδικούς υποδοχείς για την 

έναρξη της βιολογικής τους δράσης. Τα περισσότεροι κύτταρα συνδετικού ιστού παράγουν 

αυξητικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Στον αυτοκρινή 

μηχανισμό, το κύτταρο αυτορρυθμίζεται συνθέτοντας πρώτα έναν αυξητικό παράγοντα ο οποίος 

στη συνέχεια  προσκολλάται στον κατάλληλο υποδοχέα στην επιφάνεια του ίδιου κυττάρου, με 

αποτέλεσμα μια αντίδραση στο ερέθισμα. Στο μεσοσπονδύλιο δίσκο υπάρχει μικρή 

αγγειοβρίθεια αλλά τα ιστικά υγρά μπορούν να παραδώσουν τους αυξητικούς παράγοντες, μέσω 

της τελικής πλάκας με έναν ενδοκρινή μηχανισμό. Στο εξωτερικό στρώμα του δακτυλίου, η νεο-

αγγείωση μετά από τραυματισμό ή ως συνέπεια της εκφύλισης μπορεί να προκαλέσει μια εισροή 

των αυξητικών παραγόντων. Επιπλέον, η αυτοκρινής και παρακρινής παραγωγή αυξητικών 



παραγόντων θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό μηχανισμό στο συγκεκριμένο 

ιστό.69,71  

Στη συνέχεια παρατίθενται βασικά στοιχεία για τη μοριακή δομή των μορφογενητικών οστικών 

πρωτεΐνών (BMPs), των αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνασών(TIMPs), και της Αkt/PKB 

κινάσης, ως κυρίως μεσολαβητής στην διαδικασία κυτταρικής επιβίωσης και αποτελούν το 

βασικό αντικείμενο μελέτης στην παρούσα διδακτορική διατριβή. 

 

2.9.1 Μορφογενητικές οστικές πρωτεΐνες (BMPs). 

Είναι ομοδιμερή 30-38 kDa σε μορφή πρε-προπεπτιδίου με περίπου 400-525 αμινοξέα. Οι 

πολλαπλές λειτουργίες των BMPs έχουν εντοπιστεί για πρώτη φορά από τον Urist72 το 1965 

αλλά η τελική κάθαρση  ολοκληρώθηκε από τον Wozney et al73 το 1988. Ανήκουν στην υπερ-

οικογένεια του TGF-β(transforming growth factor-β) και συμμετέχουν σε πολλές κυτταρικές 

λειτουργίες όπως, διαφοροποίηση, απόπτωση και πολλαπλασιασμό διαφόρων κυττάρων π.χ 

στους χονδροβλάστες, οστεοβλάστες, νευρικά και επιθηλιακά κύτταρα. Έχουν περιγραφεί 

περίπου είκοσι  BMPs αλλά την τελευταία δεκαετία οι μελέτες έχουν συγκεντρωθεί  στις BMPs 

2,4,7,14 που παρουσιάζουν αναβολικές ιδιότητες και είναι υποψήφιες ουσίες για την 

αναζωογόνηση του εκφυλισμένου ΜΣΔ. 

Η εμπλοκή της BMP-1 στο μεταβολισμό του ΜΣΔ δεν έχει μελετηθεί. Πρόσφατα οι μελέτες 

δείχνουν ότι BMP-1 πρωτεϊνάση ενεργοποιεί μεγάλο αριθμό μελών του TGF-β οικογένειας. 

Γεγονός είναι ότι η προσομοιάζουσα με BMP-1 πρωτεϊνάση προσφέρει σημαντικό ρόλο στην  

αναβολική διαδικασία της εξωκυττάρριας ουσίας. Αυτό γίνεται είτε μέσω της ωρίμανσης του 



κολλαγόνου τύπου Ι-ΙΙΙ,V,VII, λαμινίνης 5, προτεογλυκανών και οστεογλυκινης, είτε μέσω της 

ενεργοποίησης των BMP-2 και 4.74 

H εκφύλιση του ΜΣΔ συνοδεύεται από το φαινόμενο της  νεοαγγειογένεσης και από την 

δημιουργία νέου νευρικού ιστού. Πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί ότι το BMP-1συμμετέχει ενεργά 

σε αυτήν την διαδικασία.75 

H δράση της BMP-2 στον μεταβολισμό της εξωκυττάριας ουσίας έχει απασχολήσει ευρέως τα 

τελευταία χρόνια την επιστημονική κοινότητα. Σε μελέτες στα ποντίκια παρατηρήθηκε ότι το 

BMP-2 ευνοεί την παραγωγή των γλυκοσαμινογλυκανών και του ελαστικού κολλαγόνου τύπου 

ΙΙ, αφήνοντας αμετάβλητο την ποσότητα του σκληρού κολλαγόνου τύπου ΙΙ.76Aυτό παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα διότι το BMP-2 δεν ευνοεί την δημιουργία οστίτη ιστού στο ελαστικό ΜΣΔ. 

Έχει αποδεχθεί ότι η έκθεση  των κυττάρων του ινώδη δακτυλίου στο BMP-2 συνοδεύεται με 

την αύξηση της μιτογενούς δραστηριότητας ενώ η δράση στα κύτταρα του πηκτοειδή πυρήνα 

συνοδεύεται από μια αύξηση στην σύνθεση των προτεογλυκανών.77 

Η BMP-7 (γνωστή επίσης ως οστεογενετική προτεινη OP-1) ενισχύει την παραγωγή των 

προτεογλυκανών και του κολλαγόνου σε μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στα ποντίκια. 

Επίσης παρουσιάζει και ήπια δράση και στο κυτταρικό πολλαπλασιασμό78. Ασημείωτο είναι το 

γεγονός ότι η έγχυση του OP-1  στον πηκτοειδή πυρήνα αυξάνει την ποσότητα προτεογλυκανών 

αλλά και η έγχυση σε ένα ποιο σκληρό περιβάλλον όπως είναι ο ινώδης δακτύλιος 

συμπεριφέρεται με το ίδιο τρόπο, αποδείχνοντας τις ανανεωτικές ιδιότητες του BMP-7.79 

2.9.2 Ο ρόλος της Akt/PKB  

Η Akt/PKB λειτουργεί σαν μεσολαβητής διαφόρων σηματοδοτικών μονοπατιών και της 

κυτταρικής επιβίωσης. Η ενεργοποίηση  της Akt/PKB γίνεται εφικτή από την δράση διαφόρων 



αυξητικών παραγόντων καθώς επίσης και της ινσουλίνης ,συμμετέχοντας σε πολλές κυτταρικές 

λειτουργίες όπως, η μεταγραφική ρύθμιση, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η απόπτωση και η 

ικανότητα για επιβίωση.80,81  

 

   

Εικόνα 5. Η δομή τριών ισόμορφων Akt/PKB 

Οι τρείς ισόμορφες έχουν παρόμια δομή με  περίπου 80%  ομοιότητα στην πρωτεϊνική 

ταυτότητα. Στα θηλαστικά έχουν αποκαλυφθεί τρία γονίδια  υπεύθυνα για την σύνθεση της 

Akt/PKB: Akt1/PKBa,στο χρωματόσωμo 14q32; Akt2/PKBb, στο χρωματόσωμo 19q13; and 

Akt3/PKBc στο χρωματόσωμo 1q44. Οι δυο πρώτες ισομορφές εκφράζονται στα κύτταρα όλων 

των ιστών ενώ η Akt3/ PKBc έχει μια πιο ειδική έκφραση. Στα ποντίκια,  η  ελλιπής ποσότητα 

της AΚΤ1 προκαλεί πρόβλημα ανάπτυξης, της ΑΚΤ2 προκαλεί διαταραχές στον μεταβολισμό 

της γλυκόζης ενώ η έλλειψη της  AΚΤ3 προκαλεί διαταραχές στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήματος. Αρκετές μελέτες αναφέρουν αυξημένη δραστηριότητα σε όγκους του μαστού, 

προστάτη, ωοθηκών και του πάγκρεας.82        

 

Λίγες μελέτες έχουν ρίξει φώς στον ρόλο που ασκεί η  Akt/PKB στους κυτταρικούς 

μηχανισμούς επιβίωσης και εκφύλισης. Πρόσφατα σε μελέτη  πραγματοποιημένη σε χοίριες 



κυτταρικές σειρές ΜΣΔ παρατηρήθηκε ότι  το PDGF, βFGF and IGF-I  μπορούν να διεγείρουν  

τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό  in vitro μέσο της ενεργοποίησης των ERK and Akt μονοπατιών 

σηματοδότησης.4  

Επίσης , η διαδικασία της φλεγμονής μπορεί να ενεργοποιήσει την Akt/PKB. Στην κήλη του 

ΜΣΔ το τμήμα του πηκτοειδή πυρήνα που μετακινείται μπορεί να ερμηνευθεί ως ξένο σώμα 

αυξάνοντας την μετανάστευση των μακροφάγων στο επισκληρίδιο χώρο, ξεκινώντας μια 

περίπλοκη φλεγμονώδη αντίδραση. Πολλά μονοπάτια σηματοδότησης, συμπεριλαμβάνοντας την  

(PI3K)-Akt μονοπάτη, μεσολαβούν στην παραγωγή των φλεγμονωδών κυτοκινών στους 

μακροφάγους του εκφυλισμένου ΜΣΔ.83 

 

2.9.3 TIMPs (tissue inhibitor of metalloproteinases) 

Οι ιστικοί αναστολείς των μεταλλοπρωτεϊνασών είναι ενδογενή παράγοντες που συμβάλλουν 

αφενός μεν στην αναστολή της δράσης των MMPs αφετέρου δε συμμετέχουν ενεργά στον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό, κυτταρική μετανάστευση, την απόπτωση και στην αναστολή της 

νέο-αγγειογένεσης. Έως σήμερα έχουν αναγνωριστεί τέσσερεις μορφές ιστικών αναστολών 

(TIMPs) με μοριακό βάρος από 21 έως 30 kDa. Η σχέση MMP/TIMPs είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας στην ισορροπία της βιολογικής ακεραιότητας του ΜΣΔ συμβάλλοντας στην 

διατήρηση της ομοιόστασης της εξωκυττάριας ουσίας. Έως σήμερα έχουν αναγνωριστεί 

τέσσερεις TIMPs(1-4) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αναστολή της δράσης των 24 MMPs και 

ΑDAMTS (a disintregin and metalloprotease with trombospondin motifs).84,85 

 Ο TIMP-1 είναι ένας ασθενής αναστολέας των membrane –type MMPs(MMP-14-16-19-24) 

και ταυτόχρονα παρουσιάζει μια προ MMP-9 αλληλοεπίδραση. Ο TIMP-1 εκφράζεται στα 

αναπαραγωγικά όργανα και έχει παρατηρηθεί ότι  ποντίκια με γονότυπο ΤΙΜΡ-1-/ - 



παρουσιάζουν  διαταραχή της ισορροπίας ορμονών του φύλου, με σοβαρές επιπτώσεις στη δομή 

και τη λειτουργία των αναπαραγωγικών οργάνων, καθώς και στο μεταβολισμό του λίπους.6,86  

Ο TIMP-2 είναι ένας αναστολέας όλων των MMPs συμπεριλαμβανομένου του ADAM 12(a 

disintegrin and metalloprotease) και ταυτόχρονα παρουσιάζει μια προ MMP-2 αλληλοεπίδραση . 

Φαίνεται ότι ό ρόλος του TIMP2 αναστολέα στην ωρίμανση του νευρικού ιστού είναι 

σημαντικός. Έχει παρατηρηθεί ότι τα ποντίκια  με γονότυπο TIMP2 - / -. παρουσιάζουν  

καθυστερημένη νευρωνική διαφοροποίηση και σοβαρή κινητική.6 

Ο TIMP-3 εκφράζεται κυρίως στην καρδιά, τα νεφρά, και τον θύμου αδένα. Ποντίκια με 

γονότυπο TIMP3 - / - παρουσιάζουν μειωμένη πνευμονική και καρδιακή λειτουργία, πιθανότητα  

ανάπτυξης όγκου, αυξημένη αγγειογένεση και τη μεταστατική διάδοση πολλαπλών οργάνων, 

καθώς και αυθόρμητη ανάπτυξη της αρθρίτιδας.87 Αποτελεί το ποιο ενεργό μέλος της 

οικογένειας των TIMPs και συγκεκριμένα αλληλοεπιδρά με τη θειικό γλυκοσαμινογλυκάνη και 

για τον λόγο αυτό εντοπίζεται εγκλωβισμένο  ΤΙΜP-3 στο εξωκυττάριο χώρο. O TIMP-3 μπορεί 

να αναστέλλει όλα τα MMPs, ADAM 10, 12,17,28,33 και ΑDAMTS-1,2,4,5. Ταυτόχρονα o 

TIMP-3 παρουσιάζει μια MMP-2 MMP-9 αλληλοεπίδραση.87,88  

O TIMP-4, είναι o μεγαλύτερος δομικά αναστολέας, το νεότερο και το λιγότερο μελετημένο 

μέλος της οικογένειας των TIMPs. Είναι ένας  αναστολέας του ADAM 17 , 28 και ADAM 33. 

Ταυτόχρονα TIMP-4 παρουσιάζει μια MMP-2 αλληλοεπίδραση.86  Ο TIMP4 έχει περιορισμένη 

έκφραση στους ιστούς (καρδιά, νεφρά,  πάγκρεας, παχύ έντερο, εγκέφαλο, αναπαραγωγικά 

όργανα και  λιπώδη ιστό) και έχει εμπλακεί στην εισβολή και στην εξέλιξη του καρκίνου χωρίς 

ακριβή σημασία στην πρόγνωση του καρκίνου.86,89  



Η πρόσφατη βιβλιογραφία είναι πλούσια από μελέτες σχετικά με τη συμμετοχή των MMPs στην 

εκφύλιση του ΜΣΔ, αλλά λίγες έρευνες έχουν αναλύσει τον ρόλο των αναστολέων τους στην 

παθογένεια της νόσου. Ο Le Maitre et al. και οι συνεργάτες του έχουν διερευνήσει με 

ανοσοϊστοχημικές τεχνικές την έκφραση ενζυμάτων (MMPs 1, 3, 13, ADAMTS4) παράλληλα 

με τους δικούς τους αναστολείς (TIMP1, 2 και 3) σε μη-εκφυλισμένους και εκφυλισμένους 

δίσκους.90 Πιο πρόσφατα, οι Bechmeier και συνεργάτες παρουσιάζουν μια ποσοτική μοριακή 

ανάλυση των επιπέδων έκφρασης του mRNA για τον αριθμό των MMPs (ΜΜΡ-1, -2, -3, -7, -8, 

-9, -13) και ταυτόχρονα για TIMP1 και 2 σε δείγματα εκφυλισμένων δίσκων και σε κήλες 

μεσοσπονδύλιου δίσκου. 91  

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, οι μοριακοί μηχανισμοί της κήλης του 

μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι διαφορετικοί από εκείνους της εκφύλισης του δίσκου, λόγω της 

αντίδρασης του οργανισμού μέσω των αντιφλεγμονώδων κύτταρων.  Στη μελέτη μας 

ερευνήσαμε την έκφραση στο προβαλλόμενο υλικό του δίσκου όλων των αναστολέων των 

TIMPs1, 2, 3 και 4 και μελετήσαμε  συγκριτικά την έκφραση τους σε  υγιή δείγματα 

μεσοσπονδυλίων δίσκων. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε η έκφραση της TIMP4 στην ανθρώπινο 

μεσοσπονδύλιο δίσκο δεν αναφέρεται στην πρόσφατη αγγλική βιβλιογραφία. 
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1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στην παρούσα διατριβή επιδιώχθηκε: 

1.Να μελετηθεί η έκφραση σε επίπεδο mRNA της οικογένειας των γονιδίων Akt/PKB (1,2,3)  

στην κήλη του ΜΣΔ, να ερευνηθεί ο ρόλος της σε σχέση με τα κλινικά και ακτινολογικά 

ευρήματα καθώς επίσης σε σχέση με τις αλλαγές της αρχιτεκτονικής της εξωκυττάριας ουσίας 

στην παθογένεια της κήλης του ΜΣΔ. 



 

2.Να προσδιοριστούν με αντίστοιχο τρόπο τα μεταγραφικά επίπεδα των οστικών 

μορφογενετικών παραγόντων BMPs (1,2,7) προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στην 

σύνθεση της εξωκυττάριας ουσίας του δίσκου. 

 

3.Να προσδιοριστούν τα μεταγραφικά επίπεδα των ιστικών αναστολέων των 

μεταλλοπρωτεϊνασών (ΤΙΜPs 1,2,3,4) προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στην 

αναβολική δραστηριότητα που αφορά την εξωκυττάρια ουσία του δίσκου . 

 

4.Να συσχετιστούν τα επίπεδα έκφρασης των ως άνω παραγόντων με τα κλινικο-παθολογικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών με σκοπό να εντοπιστούν νέοι πιθανοί μοριακοί μηχανισμοί της 

ανάπτυξης και εξέλιξης της νόσου. 



2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Δείγματα ΜΣΔ συλλέχθηκαν συνολικά από 63 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οπίσθια 

ανοικτή δισκεκτομή για κήλη της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στα τμήματα 

Ορθοπαιδικής και Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατά τη 

διάρκεια του έτους 2008. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν συμπτώματα ισχιαλγίας προ της 

επέμβασης. Ασθενείς που έπασχαν από σπονδυλική στένωση, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση ή 

συστηματική φλεγμονώδη νόσο αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Μετά την εκτομή του 

προπiπτοντος τμήματος του δίσκου ένας έμπειρος παθολογο-ανατόμος σε συνεργασία με τους 

χειρουργούς εξέταζαν τα δείγματα του δίσκου και απομόνωναν τα τμήματα πηκτοειδούς πυρήνα 

με σκοπό να περιοριστεί το ποσοστό των τελικών πλακών ή του ινώδους δακτυλίου. Στη 

συνέχεια τα δείγματα άμεσα τοποθετούνταν σε βαθιά ψύξη (-80οC) μέχρι την εξαγωγή του 

RNA. Δέκα δείγματα ΜΣΔ ελήφθησαν επίσης από νεκροτομικό υλικό για τις ανάγκες της 

μελέτης εντός 12 ωρών από τη στιγμή που ο ασθενής υπέκυψε στην ασθένειά του. Τα δείγματα 

αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες της φυσιολογικής έκφρασης των MMPs. Οι δότες ήταν 

ηλικίας από 20 έως 46 έτη και δεν είχαν γνωστό ιστορικό οσφυαλγίας, τραύματος στη ΣΣ ή 

συστηματικής φλεγμονώδους νόσου. Όλοι οι ασθενείς ή συγγενείς υπέγραψαν ένα έντυπο 

συναίνεσης εγκεκριμένο από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ιδρύματος για να συμπεριληφθούν 

στη μελέτη. Η μελέτη ήταν σύμφωνη με τις οδηγίες της Διακήρυξης του Ελσίνκι. 

Πριν από την επέμβαση, μαγνητική τομογραφία της οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ 

πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ασθενείς και χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση του τύπου 

της κήλης. Για τον καθορισμό του τύπου της κήλης εφαρμόστηκαν οι συστάσεις της μεικτής 

επιτροπής της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης της Βορείου Αμερικής, της Αμερικάνικης 

εταιρείας Ακτινολογίας Σπονδυλικής Στήλης και της Αμερικάνικης εταιρείας Νευροραδιολογίας 



με βάση τα κριτήρια απεικόνισης του Milette.39 Ο προεγχειρητικός πόνος καταγράφηκε 

υποκειμενικά με τη χρήση της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας Πόνου. Το επάγγελμα του 

ασθενούς χαρακτηρίστηκε ως βαρύ εφόσον περιελάμβανε χειρωνακτική εργασία με 

επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις της οσφύος. Τα επιδημιολογικά και κλινικο-παθολογικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών και της ομάδας ελέγχου παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.  

 

Πίνακας 1: Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με κήλη ΜΣΔ. 



Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων κήλης του ΜΣΔ και ελέγχου σε 

σχέση με την ηλικία, το φύλο, το δείκτη μάζας σώματος, το επάγγελμα και τη συνήθεια του 

καπνίσματος (ελάχιστο p<0.24).  

 

 

Πίνακας 2: Κλινικά χαρακτηριστικά ομάδας ελέγχου. 

 

 

3. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΚΤ ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ 

 

RNA extraction 

Το RNA απομονώθηκε από τα δείγματα με την χρήση του αντιδραστηρίου Trizol (Invitrogen) 

και ακολουθώντας της οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας (Invitrogen, Carlsbad, CA). Τα 

δείγματα ομογενοποιήθηκαν με τη βοήθεια ειδικού μηχανικού ομογενοποιητή με έμβολο από 

τεφλόν, μέσα σε διάλυμα Trizol. Στη συνέχεια εκχυλίστηκε το RNA από το φαινολικό διάλυμα 

του Trizol με προσθήκη χλωροφορμίου. Ακολούθησε κατακρήμνιση του RNA από το 

υπερκείμενο διάλυμα με προσθήκη ισοπροπανόλης, καθαρισμός με αιθανόλη και αναδιασπορά 

της πελέτας με νερό ελεύθερο νουκλεασών (DEPC-H2O). Τα δείγματα RNA αποθηκεύτηκαν 



στους -80 ºC έως τη χρήση τους. Η συγκέντρωση RNA και η καθαρότητα του εκτιμήθηκαν με 

φωτομέτρηση (Ηitachi Instruments Inc.,USA) στα 260 nm και 280 nm. Η ακεραιότητα της RNA 

εξετάστηκε με την βοήθεια της ηλεκτροφόρεσης σε 1% agarose gel και χρώσης με ethidium 

bromide. 

Αντίστροφη Μεταγραφή  

Το στάδιο της αντίστροφης μεταγραφής, δηλαδή της μετατροπής του RNA σε 

συμπληρωματικό DNA (cDNA) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ενζύμου ανάστροφη 

μεταγραφάση (reverse transcriptase) και τυχαίων εξαμερών (random hexamers) ως εκκινητές. To 

cDNA από κάθε δείγμα προέκυψε από την αντίστροφη μεταγραφή 2 μg ολικού RNA με τη 

χρήση του Affinity Script TM Multi Temperature cDNA synthesis kit (Stratagene, La Jolla, CA, 

USA). Για να απομακρυνθεί το πρόσθετο RNA χρησιμοποιήθηκε επώαση του cDNA με RNάση 

από E.Coli και αποθηκεύτηκε στους -20οC μέχρι τη χρήση του. 

 

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου – RT-PCR 

Με την τεχνική της RΤ PCR πραγματοποιήθηκε ο ποσοτικός προσδιορισμός των επιπέδων 

mRNA των γονιδίων που μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή. Για την πραγματοποίηση των 

αντιδράσεων της Real Time PCR χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Mx3000P Real Time PCR 

(Stratagene, La Jolla, CA, USA) με τη βοήθεια του SYBR Green I Master Mix (Stratagene, La 

Jolla) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Τα στοιχεία συλλεχτήκαν και εξετάστηκαν με την βοήθεια του συστήματος Mx3000P real-time 

PCR system (Stratagene, La Jolla, CA, USA) with SYBR® Green I Master Mix (Stratagene, 

USA)ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 



Ως εσωτερικό πρότυπο για την ποσοτικοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο 

αναφοράς της γλουτεραλδεύδης 3- φωσφορικής δευδρογονάσης GAPDH με σκοπό την 

ομαλοποίηση των επιπέδων έκφρασης της ΑΚΤ 1, 2 και 3. Οι αλληλουχίες των εκκινητών και οι 

θερμοκρασίες πολλαπλασιασμού που χρησιμοποιήθηκαν για τις  ΑΚΤ1,2,3 παρουσιάζονται 

στον πίνακα 3. 

 

Gene Primer pair sequence (5'-3') Annealing 

temperature

Product size 

(bp) 

AKT-1 TCTATGGCGCTGAGATTGTG 

CTTAATGTGCCCGTCCTTGT 

58ºC 145 

AKT-2 TGAAAACCTTCTGTGGGACC 

TGGTCCTGGTTGTAGAAGGG 

60ºC 172 

AKT-3 GGCGAGCTGTTTTTCCATTTG 

GGCCATCTTTGTCCAGCATTAG 

58ºC 88 

GAPDH GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 

60ºC 101 

 

Πίνακας 3:Αλληλουχία εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την RT-PCR ποσοτική  στα γονίδια των 

ΑΚΤ. 

Όλα τα ζεύγη εκκινητών  σχεδιαστήκαν για να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ιντρόνιο, 

προκειμένου να αποφευχθεί η ενίσχυση τμημάτων DNA μαζί με το cDNA. Για να εξασφαλιστεί 

η ακρίβεια των μετρήσεων και να κατασκευαστεί μία πρότυπη καμπύλη για την διαδικασία της 

ποσοτικοποίησης, δημιουργήθηκε μίγμα όλων των  δειγμάτων το οποίο στη συνέχεια αραιώθηκε  

σε μια σειρά επτά 2X αραιώσεις και μετρήθηκε  στο ίδιο πείραμα. Μετά την αρχική αποδιάταξη 



(denaturation) σε 95 ˚ C για 10 λεπτά, τα δείγματα υποβλήθηκαν σε 45 κύκλους ενίσχυσης που 

περιλαμβάνουν την αποδιάταξη σε 95 ˚ C για 30 δευτερόλεπτα, υβριδοποίηση στην κατάλληλη 

θερμοκρασία για κάθε ζεύγος εκκινητών για 30 δευτερόλεπτα (Πίνακας 2) και επιμήκυνση κατά 

72 ˚ C για 30 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από μια καμπύλη πήξης. Η συλλογή στοιχείων 

έγινε κατά τη διάρκεια τόσο υβριδοποίησης και επέκτασης, με δύο μετρήσεις σε κάθε βήμα και 

ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της τήξης ανάλυση καμπύλης. Για να επιβεβαιώσουμε τα 

αποτελέσματα της καμπύλης τήξης(melt), τα προϊόντα της PCR αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση 

σε πηκτές αγαρόζης 2%, χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογράφιση σε διαφανοσκόπιο με 

UV φως. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν δύο αρνητικοί μάρτυρες που περιελήφθησαν σε κάθε 

αντίδραση PCR ένας που δεν έχει cDNA και ένα πρότυπο που δεν αντιστρέφεται την 

μεταγραφή. Τα επίπεδα mRNA των Akt / PKB υπολογίστηκαν με βάση τη μέθοδο το 2 (-ΔΔCt). 

Οι διαδικασίες αυτές επανελήφθησαν για κάθε δείγμα με cDNA που συντέθηκε τρεις φορές από 

το ίδιο RNA. Τα επίπεδα του mRNA του κάθε δείγματος για κάθε AKT ισομορφή 

αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή των δεδομένων που αποκτήθηκαν από τρία ανεξάρτητα 

πειράματα RT-PCR. Η αναπαραγωγικότητα των πειραμάτων της PCR σε πραγματικό χρόνο για 

τα ίδια δείγματα ήταν 99%. 

Στατιστική ανάλυση 

Η δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η κανονικότητα  της 

κατανομής των τιμών έκφρασης mRNA των γονιδίων που μελετήθηκαν. Η mRNA έκφραση των 

γονιδίων  ΑΚΤ 1,2 και 3  μεταξύ των ομάδων κήλης και ελέγχου όπως και μεταξύ ομάδων 

διαφορετικών κλινικο-παθολογικών χαρακτηριστικών και ευρημάτων στη μαγνητική 

τομογραφία συγκρίθηκε με τη χρήση μη παραμετρικών δοκιμασιών (Kruskal Wallis και Mann-

Whitney) με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμασίας Kolmogorov-Smirnov. Η δοκιμασία 



συσχέτισης Spearman εφαρμόστηκε για να εξετασθούν πιθανές συσχετίσεις της έκφρασης 

mRNA των ΑΚΤ 1,2 και 3  στις ομάδες κήλης και ελέγχου. Τιμές πιθανότητας P διαφορές 

μικρότερες του 0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. Οι στατιστικοί υπολογισμοί 

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS, version 11. 

3.1 Αποτελέσματα 

1. Επίπεδα AKT mRNA σε φυσιολογικούς και παθολογικούς δίσκους 

Παρόμοια επίπεδα έκφρασης του mRNA των τριών γονιδίων AKT παρατηρήθηκαν σε 

φυσιολογικούς και παθολογικούς μεσοσπονδύλιους δίσκους. (Σχήμα 1). Οι μέσες τιμές των 

επιπέδων και τα τυπικά σφάλματα της μέσης τιμής (SEM) σε κάθε ομάδα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4. 

 Normal discs 

(N=10) 

Herniated discs 

(N=63) 

P value* 

AKT-1 0.90±0.37 0.96±0,98 NS 

AKT-2 1.82±0.89 1.22 ±0.28 NS 

AKT-3 0.92±0.43 0,60 ±0,10 NS 

*Mann-Whitney test 

 

Πίνακας 4.Ποσοτική έκφραση του mRNA  των  τριών AKT ισομορφών σε φυσιολογικούς και δίσκους 

με κήλη. 

 



 

 

Σχήμα1. Τα επίπεδα έκφρασης του mRNA των τριών γονιδίων AKT σε φυσιολογικούς και παθολογικούς 

μεσοσπονδύλιους δίσκους. 

2.Ανάλυση της συνέκφρασης των mRNA-AKT γονιδίων ανά ζεύγη 

Στην ομάδα ελέγχου των δίσκων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις στα 

μεταγραφικά επίπεδα μεταξύ των τριών γονιδίων AKT (Akt1, Akt2 και Akt3) (Spearman 

συσχέτιση). Ωστόσο, στην ομάδα των παθολογικών δίσκων μια σημαντική θετική συσχέτιση 

παρατηρήθηκε μεταξύ Akt1 και Akt3 (Ρ <0.001, συσχέτιση Spearman) (Πίνακας 5). 

A. normal discs 

  AKT-1 AKT-2 AKT-3 

AKT-1 Spearman's rho 1.000   

 Sig. (2-tailed)    

AKT-2 Spearman's rho 0.609 1.000  

 Sig. (2-tailed) 0.200   

AKT-3 Spearman's rho 0.185 0.213 1.000 

 Sig. (2-tailed) 0.726 0.686  

Πίνακας 5A: Συσχέτιση κατά Spearman που καταδεικνύουν το προφίλ συνέκφρασης των  τριών AKT 

ισομορφών σε φυσιολογικούς ΜΣΔ. 

 



B. herniated discs 

  AKT-1 AKT-2 AKT-3 

AKT-1 Spearman's rho 1.000   

 Sig. (2-tailed)    

AKT-2 Spearman's rho 0.011 1.000  

 Sig. (2-tailed) 0.934   

AKT-3 Spearman's rho 0.529** 0.055 1.000 

 Sig. (2-tailed) <0.001 0.671  

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 5B: Συσχέτιση κατά Spearman που καταδεικνύουν το προφίλ συνέκφρασης των  τριών AKT 

ισομορφών σε ΚΜΔ. 

 

3. Συσχέτιση των μεταγραφικών  επιπέδων των AKT γονιδίων με τα κλινικό-παθολογικά  

χαρακτηριστικά των ασθενών. 

Κάπνισμα 

Οι καπνιστικές συνήθειες των ασθενών δεν έδειξαν να συσχετίζονται  με τα μεταγραφικά 

επίπεδα των AKT γονιδίων. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η χρήση του καπνού βρέθηκε 

να σχετίζεται με ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας (p = 0.008, συσχέτιση Spearman). 

Συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός  του δίσκου, παρατηρήθηκε κυρίως σε μη καπνιστές ασθενείς, ενώ 

η πρόπτωση του  δίσκου, παρατηρήθηκε σε ίσο αριθμό καπνιστών και μη καπνιστών ασθενών (p 

= 0,042, δοκιμασία x2).  Η προβολή του δίσκου σημειώθηκε συχνότερα μεταξύ των καπνιστών 

(p = 0,025, δοκιμασία Fisher) σε σύγκριση με τον διαχωρισμό  του δίσκου. 



Απασχόληση-Επάγγελμα 

Η απασχόληση ή το επάγγελμα των ασθενών δεν επηρεάζουν σημαντικά  τα μεταγραφικά Akt / 

PKB επίπεδα με βάση την καθιστική ζωή (Ν = 27) ή την βαριά σωματική εργασία (Ν = 36). 

Διάρκεια των συμπτωμάτων 

Η έκφραση του AKT2 mRNA βρέθηκε να συσχετίζεται με τη διάρκεια των συμπτωμάτων των 

ασθενών (p = 0,029, δοκιμασία Mann-Whitney). Συγκεκριμένα, ασθενείς που υπέφεραν για 

περισσότερο από 12 μήνες εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα του AKT2 mRNA, ενώ οι ασθενείς 

με οξύ πόνο κατά τη διάρκεια των πρώτων 3-12 μηνών έδειξαν υψηλότερα επίπεδα του AKT2 

mRNA (Σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2. Τα μεταγραφικά επίπεδα της AKT-2 mRNA στους ασθενείς με χρόνιο πόνο >12 μήνες ήταν 

σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τους ασθενείς με οξύ πόνο(P = 0.029, Mann–Whitney test). 

Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν σε ασθενείς που έπασχαν για 6-12 μήνες (Ν = 14) σε 

σύγκριση με τους ασθενείς οι οποίοι ανέφεραν  πόνο για περισσότερο από ένα χρόνο (p = 

0.048). 



Η  ένταση του πόνου 

Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ριζοπάθεια στο ιατρικό ιστορικό τους. Η  έκφραση της  Akt / PKB 

δεν ήταν στατιστικά σημαντικά διαφορετική μεταξύ των ασθενών με χαμηλό (VAS <5), μέτρια 

(5-7) ή έντονο πόνο (8-10). 

Ηλικία και φύλο 

Ούτε η ηλικία , ούτε το φύλλο δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται με τα μεταγραφικά επίπεδα των 

ΑΚΤ γονιδίων. 

 

Η συσχέτιση με τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας 

Παρατηρήθηκε μια τάση στα  επίπεδα mRNA AKT1 να διαφέρουν σε δίσκους με διαφορετικά 

ευρήματα στην μαγνητική τομογραφία (προβολή, πρόπτωση και διαχωρισμό) (P = 0,081, 

Kruskal-Wallis test). Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα επίπεδα του AKT1 mRNA των 

διαχωρισμένων δίσκων ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τους δίσκους σε πρόπτωση 

(P = 0,037, δοκιμασία Mann-Whitney). Επιπλέον, σημαντικά αυξημένα μεταγραφικά επίπεδα 

του AKT1 παρουσιάστηκαν σε διαχωριστικούς δίσκους σε σύγκριση με τους δίσκους σε 

πρόπτωση (p = 0,048, δοκιμασία Mann-Whitney) (Σχήμα 3). 



  

Σχήμα 3. Τα μεταγραφικά επίπεδα της Α.AKT-1, Β.ΑΚΤ-2, C.AKT-3 σε σχέση με τα ευρήματα της 

Μαγνητικής Τομογραφίας :τα επίπεδα mRNA AKT-1 είναι σημαντικά υψηλοτέρα στον διαχωρισμό σε 

σχέση με τους δίσκους οι οποίοι παρουσιάζουν πρόπτωση  η μετανάστευση(P = 0.037, P = 0.048, Mann–

Whitney test, αντίστοιχα.) 

 

3.2  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1.Η μελέτη των Akt/PKB ισομορφών 

Στην  παρούσα μελέτη εξετάστηκε το μεταγραφικό προφίλ των ισομορφών των Akt/PKB 

(Αkt1/PKBα, Αkt2/PKBβ, Akt3/PKBγ) σε ένα ομοιογενές και συγκριτικά μεγάλο δείγμα 

χειρουργικά εξαιρεθέντων εκφυλισμένων μεσοσπονδυλίων δίσκων (σε κήλη μεσοσπονδυλίου 

δίσκου με αλλοιώσεις διαφόρων βαθμίδων) και σε μια ομάδα δειγμάτων ελέγχου που 

ελήφθησαν κατά τη διενέργεια νεκροψίας. Η επιλογή μελέτης των Akt/PKB έγινε για δυο 

κυριότερους λόγους: Καταρχήν, η Akt/PKB είναι ένας από τις πιο σημαντικούς σηματοδοτικούς 

οδούς σε όλους τους ιστούς με σημαντική προσφορά στην μεταγραφική ρύθμιση και τον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Κατά δεύτερο λόγο,  ο ρόλος της συγκεκριμένης ουσίας στον 

μεταβολισμό του ΜΣΔ δεν έχει μελετηθεί προηγουμένως. Από τη μας είναι γνωστό, η παρούσα 



μελέτη είναι η πρώτη που διερευνά την έκφραση της Akt / PKB στην παθογένεια της κήλης του 

δίσκου μέσω της εξέτασης του προφίλ έκφρασης των γονιδίων των τριών AKT στην οσφυϊκή 

δισκοκήλη και στους δίσκους ελέγχου. 

Τα επίπεδα mRNA των AKT σε φυσιολογικούς και παθολογικούς δίσκους 

Οι Akt ισομορφές έχουν σημαντική λειτουργική επικάλυψη.92 Παρ 'όλα αυτά, είναι άγνωστο αν 

υπάρχει οποιαδήποτε συνεργιστική δράση μεταξύ των τριών ισομορφών. Τόσο τα παθολογικά 

όσο και τα δείγματα ελέγχου έδειξαν παρόμοια επίπεδα έκφρασης των γονιδίων των τριών AKT 

στην παρούσα μελέτη. Ωστόσο, η  ανάλυση της συν-έκφρασης ανά  ζεύγη μας έδειξε σημαντική 

θετική συσχέτιση μεταξύ Akt1 και  Akt3 mRNA στην ομάδα του ΜΣΔ, γεγονός που υποδηλώνει 

μια συνεργιστική δράση μεταξύ τους, κατά της διαδικασία της εκφύλισης του δίσκου. Κατά την 

ταπεινή μας γνώμη,  αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που το μοριακό τους  

προφίλ στους μεσοσπονδυλιους δίσκους μελετάται και συγκρίνεται με εκείνο των κανονικών 

δίσκων. Τα ευρήματά μας έδειξαν ότι τα επίπεδα mRNA του Akt1 συσχετίστηκαν  με τα επίπεδα 

mRNA του Akt3 μόνο στα δείγματα της  κήλης του ΜΣΔ.  Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν 

ότι οι μεταβολές του μεταγραφικού προφίλ των πολλαπλών γονιδίων, αντί του ενός ξεχωριστού 

μορίου  φαίνεται να εμπλέκονται στην διαδικασία δημιουργίας της κήλης του  μεσοσπονδύλιου 

δίσκου στον άνθρωπο. Ωστόσο, οι μεταβολές του mRNA δεν  μεταφράζονται αναγκαστικά σε 

πρωτεϊνικό επίπεδο και είναι η ενεργοποίηση των Akt που παίζει ρόλο στην αντίδραση των 

κυττάρων στα εξωγενή ερεθίσματα. Η μελέτη μας είναι μόνο η αρχή. Χρειάζονται περισσότερες  

μελέτες για να διευκρινιστεί ο ακριβός ρόλος και η πραγματική συμμετοχή των AKT ισομορφών 

στην παθογένεια της κήλης του ΜΣΔ. 



Επίσης, η διαδικασία εκφύλισης και η δημιουργία της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου,  είναι 

γνωστό ότι σχετίζεται με σημαντική και αυξημένη νεοαγγείωση και νεύρωση.93 Στην 

πραγματικότητα, τόσο ο VEGF (αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας) και ο NGF 

(αυξητικός παράγοντας των νεύρων) μπορούν  να ενεργοποιήσουν τις Akt ισομορφές. Το Akt1 

συνδέεται με την αγγειογένεση, ενώ το Akt3 συσχετίζεται με τον μεταβολισμό των νευρικών 

κυττάρων.94 Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι η διαδικασία της  νεοαγγείωσης και η 

δημιουργία νευρικών στοιχείων  μπορεί να είναι μια ταυτόχρονη διεργασία κατά τη διάρκεια της 

εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου. 

 

Συσχέτιση των μεταγραφικών επιπέδων  των Akt/PKB  γονιδίων με τα κλινικο-παθολογο-

ανατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

Το κάπνισμα 

Είναι γνωστό ότι η νικοτίνη αναστέλλει τη σύνθεση του κολλαγόνου στο πηκτοειδή πυρήνα 

(NP) και είναι υπεύθυνη για την αντικατάσταση του κολλαγόνου τύπου ΙΙ, με το άκαμπτο 

κολλαγόνο τύπου Ι. Στους μεσοσπονδύλιους δίσκους των αρουραίων οι αλλαγές στην έκφραση 

των γονιδίων από το παθητικό κάπνισμα τσιγάρων προηγούνται από τις  ιστολογικές μεταβολές 

στην διαδικασία εκφύλισης του δίσκου.96 Μια χαμηλή συγκέντρωση νικοτίνης μπορεί να 

τονώσει νικοτινικούς υποδοχείς, αλλά σε υψηλότερες συγκεντρώσεις θα μπορούσε να έχει 

άμεση τοξική επίδραση στον πηκτοειδή πυρήνα. Αν και η νικοτίνη μπορεί να μειώσει περαιτέρω 

το περιεχόμενο του κολλαγόνου στον ινώδη δακτύλιο, μπορεί επίσης να προδιαθέσει το 

δακτύλιο σε τραυματικές  και εκφυλιστικές αλλοιώσεις όπως αυτές που συμβαίνουν στην 

δισκοκήλη.97 



 Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι,  μετά τη διακοπή του καπνίσματος, το ινώδες στοιχείο 

αρχίζει να γεμίζει τις ρωγμές στον ινώδη δακτύλιο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η απόκλιση δεν 

επισκευάζεται, έχει παρατηρηθεί ότι οι δομικές αλλοιώσεις του ινώδους δακτυλίου που 

προκαλούνται από το κάπνισμα είναι αμετάκλητες.97  

Στην αξιολόγησή μας, οι συνήθειες καπνίσματος των ασθενών δεν έδειξαν συσχέτιση με τα 

μεταγραφικά επίπεδα των AKT γονιδίων. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός των μη καπνιστών ασθενών (n = 37) και των ελαφρών καπνιστών (Ν = 6) σε σύγκριση 

με τους βαρείς καπνιστές (Ν = 20)  ενισχύει  το δικό μας αποτέλεσμα. Ωστόσο, μια πιο λογική 

εξήγηση  θα ήταν ότι  η τοξική επίδραση της νικοτίνης στα κύτταρα του ινώδη δακτυλίου 

ασκείται μέσω διαφόρων μοριακών μηχανισμών που δεν περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη 

μεταγραφική απορύθμιση των Akt / PKB κινάσης. 

Παρουσιάζει  ενδιαφέρον το γεγονός ότι,  οι καπνιστικές συνήθειες των ασθενών με κήλη ΜΣΔ 

βρέθηκαν να σχετίζονται με τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας. Συγκεκριμένα, ο 

διαχωρισμός του  δίσκου ήταν πιο συχνός σε μη-καπνιστές ασθενείς, ενώ η πρόπτωση  του 

δίσκου ήταν πιο συχνό φαινόμενο σε καπνιστές, ενισχύοντας την υπόθεση ότι οι καπνιστές είναι 

επιρρεπείς σε δομικές αλλοιώσεις  των οσφυϊκών μεσοσπονδυλίων δίσκων. 

Το επάγγελμα 

Η επαγγελματική φόρτωση πιστεύεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο εκφύλισης μεσοσπονδυλίου 

δίσκου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, ο 

κίνδυνος για  πρόπτωση στην μαγνητική τομογραφία διαπιστώθηκε ότι ήταν υψηλότερος μεταξύ 

των οικοδομικών εργατών. Ωστόσο, η μείωση της έντασης του σήματος η οποία είναι συμβατή 



με εκφύλιση του δίσκου δεν σχετίζεται με την εργασία.33 Στην παρούσα μελέτη, τα Akt / PKB 

μεταγραφικά επίπεδα  δεν επηρεάστηκαν από την απασχόληση του ασθενή. 

Η ένταση του πόνου 

Στην παρούσα μελέτη, η ένταση του πόνου αξιολογήθηκε με την βοήθεια πίνακα αξιολόγησης 

πόνου VAS(Visual Analog Scale). O πόνος δεν βρέθηκε να σχετίζεται με τα επίπεδα έκφρασης 

του mRNA Akt / PKB. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι, το μέγεθος της κήλης του 

ΜΣΔ  ελάχιστα σχετίζεται με την ένταση του πόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που όλοι 

οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη ανέφεραν ριζοπάθεια στο ιατρικό ιστορικό τους, ένα 

σημαντικό ποσοστό από αυτούς δεν ανέφερε το ανώτατο όριο πόνου κατά τη στιγμή της 

χειρουργικής επέμβασης. Πρέπει να τονίζουμε ότι  η ριζοπάθεια που συνοδεύει την κήλη 

μεσοσπονδύλιου δίσκου οφείλεται τόσο σε μηχανικές όσο και σε  βιοχημικές διαταραχές.98 

Διάρκεια των συμπτωμάτων 

Στην ομάδα των ασθενών με οξύ πόνο κατά τη διάρκεια των πρώτων 3-12 μηνών υπάρχει μια 

στατιστικά σημαντική ενίσχυση της μεταγραφικής δραστηριότητας του Akt2 σε σύγκριση με 

ασθενείς που πάσχουν για περισσότερο από 12 μήνες. Αν και δεν μπορούμε να καθορίσουμε την 

ακριβή πηγή κυττάρων των επιπέδων του  Akt2/PKB-β mRNA που παρουσιάζονται  στην 

παρούσα μελέτη (πηκτοειδής πυρήνας, ινώδης δακτύλιος, χονδροκύτταρα από τα κύτταρα των 

τελικών σπονδυλικών πλακών, μακροφάγα), αφενός μεν δεν μπορεί να αποκλειστεί μια μικρή 

μόλυνση των δειγμάτων, αφετέρου δε  μπορούμε να εικάζουμε μια υποκείμενη σχέση με τη 

διαδικασία της οξείας παρά χρόνιας φλεγμονής και φαγοκυττάρωση στην κήλη του ΜΣΔ. Ένας 

σημαντικός περιορισμός αυτού του ευρήματος όμως, είναι η υποκειμενικότητα του ορισμού  της 



έντασης του πόνου  και της διάρκειας από κάθε ασθενή η οποία αποδυναμώνει την ανωτέρω 

υπόθεση. 

Τα εκτεθειμένα κύτταρα του πηκτοειδή πυρήνα κατά τη δημιουργία  της κήλης του δίσκου 

μπορούν να παρερμηνευθούν  ως ξένο σώμα, προκαλώντας   αντιφλεγμονώδη αντίδραση  που 

οδηγούν στη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης, λόγω της έλξης των μακροφάγων στον 

επισκληρίδιο χώρο. Η σημαδοτικός οδός (PI3K)-Akt  μεσολαβεί στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις, 

ενώ η ενεργοποίηση της Akt / PKB έχει εμπλακεί στην φαγοκυττάρωση από τα μακροφάγα των 

ξένων σωμάτων.99 Η δική μας υπόθεση αυτή ενισχύεται από τα ευρήματα των Shiratsuchi και 

Basson που αναφέρουν ότι οι αλλαγές στην πίεση του ιστού κατά τη διάρκεια της φλεγμονής 

μπορεί να ρυθμίζουν την κυτταροφαγική ικανότητα  των μακροφάγων από την ενεργοποίηση 

της PI-3K/Akt2/PKBβ, αλλά όχι και Akt1/PKBα Akt3/PKBγ.100 

 

4. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ   BMPs 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Δείγματα ΜΣΔ συλλέχθηκαν συνολικά από 63 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οπίσθια 

ανοικτή δισκεκτομή για κήλη της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στα τμήματα 

Ορθοπαιδικής και Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατά τη 

διάρκεια του έτους 2008. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν συμπτώματα ισχιαλγίας προ της 

επέμβασης. Ασθενείς που έπασχαν από σπονδυλικά στένωση, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση ή 

συστηματική φλεγμονώδη νόσο αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Μετά την εκτομή του 

προπiπτόντος τμήματος του δίσκου ένας έμπειρος παθολογο-ανατόμος σε συνεργασία με τους 



χειρουργούς εξέταζαν τα δείγματα του δίσκου και απομόνωναν τα τμήματα πηκτοειδούς πυρήνα 

με σκοπό να περιοριστεί το ποσοστό των τελικών πλακών ή του ινώδους δακτυλίου. Στη 

συνέχεια τα δείγματα άμεσα τοποθετούνταν σε βαθιά ψύξη (-80οC) μέχρι την εξαγωγή του 

RNA. Δέκα δείγματα ΜΣΔ ελήφθησαν επίσης κατά τη διενέργεια νεκροψίας για τις ανάγκες της 

μελέτης εντός 12 ωρών από τη στιγμή που ο ασθενής υπέκυψε στην ασθένειά του. Τα δείγματα 

αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες της φυσιολογικής έκφρασης των BMPs. Οι δότες ήταν 

ηλικίας από 20 έως 46 έτη και δεν είχαν γνωστό ιστορικό οσφυαλγίας, τραύματος στη ΣΣ ή 

συστηματικής φλεγμονώδους νόσου. Όλοι οι ασθενείς ή συγγενείς υπέγραψαν ένα έντυπο 

συναίνεσης εγκεκριμένο από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ιδρύματος για να συμπεριληφθούν 

στη μελέτη. Η μελέτη ήταν σύμφωνη με τις οδηγίες της Διακήρυξης του Ελσίνκι. 

Πριν από την επέμβαση, μαγνητική τομογραφία της οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ 

πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ασθενείς και χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση του τύπου 

της κήλης. Για τον καθορισμό του τύπου της κήλης εφαρμόστηκαν οι συστάσεις της μεικτής 

επιτροπής της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης της Βορείου Αμερικής, της Αμερικάνικης 

εταιρείας Ακτινολογίας Σπονδυλικής Στήλης και της Αμερικάνικης εταιρείας Νευροραδιολογίας 

με βάση τα κριτήρια απεικόνισης του Milette.39 Ο προεγχειρητικός πόνος καταγράφηκε 

υποκειμενικά με τη χρήση της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας Πόνου. Το επάγγελμα του 

ασθενούς χαρακτηρίστηκε ως βαρύ εφόσον περιελάμβανε χειρωνακτική εργασία με 

επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις της οσφύος. Τα επιδημιολογικά και κλινικο-παθολογικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών και της ομάδας ελέγχου παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.  

 

 

 



Expressed 

Gene 

Control discs 

N 

Herniated discs 

N (%) 
P value* 

BMP-1 7/10 33/63 (52.4) NS 

BMP-2 7/10 41/63 (65) NS 

BMP-7 3/10 20/63 (31.7) NS 

 

Πίνακας 6. Το ποσοστό έκφρασης της mRNA των BMP-1,2 και 7 στους παθολογικούς ΜΣΔ και στους 

δίσκους ελέγχου. 

 

Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων κήλης του ΜΣΔ και ελέγχου σε 

σχέση με την ηλικία, το φύλο, το δείκτη μάζας σώματος, το επάγγελμα και τη συνήθεια του 

καπνίσματος (ελάχιστο p<0.24).  

RNA extraction 

Το RNA απομονώθηκε από τα δείγματα με την χρήση του αντιδραστηρίου Trizol (Invitrogen) 

και ακολουθώντας της οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας (Invitrogen, Carlsbad, CA). Τα 

δείγματα ομογενοποιήθηκαν με τη βοήθεια ειδικού μηχανικού ομογενοποιητή με έμβολο από 

τεφλόν, μέσα σε διάλυμα Trizol. Στη συνέχεια εκχυλίστηκε το RNA από το φαινολικό διάλυμα 

του Trizol με προσθήκη χλωροφορμίου. Ακολούθησε κατακρήμνιση του RNA από το 

υπερκείμενο διάλυμα με προσθήκη ισοπροπανόλης, καθαρισμός με αιθανόλη και αναδιασπορά 

της πελέτας με νερό ελεύθερο νουκλεασών (DEPC-H2O). Τα δείγματα RNA αποθηκεύτηκαν 

στους -80 ºC έως τη χρήση τους. Η συγκέντρωση RNA και η καθαρότητα του εκτιμήθηκαν με 

φωτομέτρηση (Ηitachi Instruments Inc.,USA) στα 260 nm και 280 nm. Η ακεραιότητα της RNA 

εξετάστηκε με την βοήθεια της ηλεκτροφόρεσης σε 1% agarose gel και χρώσης με ethidium 

bromide. 



 

Αντίστροφη Μεταγραφή  

Το στάδιο της αντίστροφης μεταγραφής, δηλαδή της μετατροπής του RNA σε συμπληρωματικό 

DNA (cDNA) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ενζύμου ανάστροφη μεταγραφάση (reverse 

transcriptase) από 2 μg ολικού RNA με τη χρήση του Affinity Script TM Multi Temperature 

cDNA synthesis kit (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Τυχαίοι εξάμεροι  (random hexamers) 

χρησημοποιήθικαν ως εκκινητές. Η τεχνική της RΤ PCR πραγματοποιήθηκε την βοήθεια του 

συστήματος Mx3000P real-time PCR system (Stratagene, La Jolla, CA, USA) with SYBR® 

Green I Master Mix (Stratagene, USA)ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το Mx3000P real-time PCR version 

2.00, Build 215 Schema 60 (Stratagene). Γλυκεραλδεΰδη-3-φωσφορική αφυδρογονάση 

(GAPDH) χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικός έλεγχος για την ομαλοποίηση  των επιπέδων 

έκφρασης του mRNA των παραγόντων αναπτύξεως (GFs) που εξετάστηκαν. Οι αλληλουχίες 

ζευγών εκκίνησης, που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται  στον Πίνακα 6. 

Tα προϊόντα της PCR αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πηκτές αγαρόζης 2%, χρώση με 

βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογράφιση σε διαφανοσκόπιο με UV φως. 

Τα μεταγραφικού επίπεδα υπό εξέταση γονιδίου για κάθε παθολογικό δείγμα ή δείγμα ελέγχου 

υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τον τύπο:  

Παθολογικό δείγμα η δείγμα ελέγχου= (1 + EGF)-ΔCtGF/ (1 + EGAPDH)-ΔCtGAPDH.  

 

Gene Primer pair sequence (5'-3') Annealing 

temperature 

Product size 

(bp) 

BMP-1 GGCCGGCCGCTGGACTT  63ºC 255 



AGGCTGCCCGTTGGTGCTCTG 

BMP-2 CGTGTCCCCGCGTGCTTCTTAG 

CCTGCTGGGGGTGGGTCTCTGT 

63ºC 242 

BMP-7 TCGGAGGAGGGCTGGCTGGTGTT  

CTTGGGCGTCTTGGAGCGGTTCTG 

66ºC 273 

GAPDH GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 

60ºC 101 

 

Πίνακας 7. Αλληλουχία εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την RT-PCR ποσοτική  στα γονίδια των 

BMP-1,2,7. 

 

Οι διαδικασίες αυτές επανελήφθησαν για κάθε δείγμα με cDNA που συντέθηκε τρεις φορές από 

το ίδιο RNA. Τα επίπεδα του mRNA του κάθε δείγματος για κάθε γονίδιο αντιπροσωπεύουν τη 

μέση τιμή των δεδομένων που αποκτήθηκαν από τρία ανεξάρτητα πειράματα RT-PCR. Η 

αναπαραγωγικότητα των πειραμάτων της PCR σε πραγματικό χρόνο για τα ίδια δείγματα ήταν 

99. 

 

Στατιστική ανάλυση 

Η δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η κανονικότητα της 

κατανομής των τιμών έκφρασης mRNA των γονιδίων που μελετήθηκαν. Η mRNA έκφραση των 

γονιδίων των BMP  γονιδίων μεταξύ των ομάδων κήλης και ελέγχου συγκρίθηκε με τη χρήση 

παραμετρικών ή και μη παραμετρικών δοκιμασιών ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας 

Kolmogorov-Smirnov. Η δοκιμασία συσχέτισης Spearman (μη παραμετρικό) εφαρμόστηκε για 

να εξετασθούν πιθανές συσχετίσεις της έκφρασης των  BMPs 1,2  και 7 στις ομάδες κήλης και 



ελέγχου. Πιθανές τιμές  ή διαφορές μικρότερες του 0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. Οι 

στατιστικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής 

ανάλυσης SPSS, version 11. 

 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Επίπεδα mRNA των ΒΜΡs  σε φυσιολογικούς και παθολογικούς δίσκους 

Παρόμοια επίπεδα έκφρασης του mRNA των ΒΜΡ-1, -2 και -7 παρατηρήθηκαν στους 

φυσιολογικούς και παθολογικούς δίσκους (Πίνακας 8). 

Expressed 

Gene 

Control discs 

(N=10) 

Herniated discs 

(N=63) 

P value* 

BMP-1 0.19±0.11 21.11±11.98 0.891 

BMP-2 2.18±1.74 299.30±206.74 0.741 

BMP-7 ** ** ** 

*Mann-Whitney test 

**Δεν μπορεί να υπολογιστεί λόγο του πολύ χαμηλού αριθμού δειγμάτων με BMP-7 έκφραση. 

 

Πίνακας 8. Τα επίπεδα έκφρασης του mRNA των ΒΜΡ-1, -2 και -7  στους παθολογικούς ΜΣΔ και στους 

δίσκους ελέγχου. 

 

2.Ανάλυση της συνέκφρασης των mRNA των BMP γονιδίων ανά ζεύγη 

Στην ομάδα των δίσκων ελέγχου τα  μεταγραφικά επίπεδα του ΒΜΡ-1 συσχετίζονται θετικά με 

τα επίπεδα του ΒΜΡ-2 (Ρ = 0,044, συσχετίσεις Spearman). Ωστόσο, στην ομάδα των 



παθολογικών δίσκων, εκτός από μία συν-έκφραση που παρατηρήθηκε μεταξύ ΒΜΡ-1 και ΒΜΡ-

2 mRNA (Ρ = 0,002, Spearman συσχέτιση), μια σημαντική αρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε 

μεταξύ ΒΜΡ-1 και ΒΜΡ-7 ( Ρ = 0,047, Spearman συσχέτιση) (Πίνακας 9). 

A. normal discs 

  BMP-1 BMP-2 BMP-7 

BMP-1 Spearman's rho 1.000   

 Sig. (2-tailed)    

BMP-2 Spearman's rho 0.824* 1.000  

 Sig. (2-tailed)  0.044   

BMP-7 Spearman's rho 0.105 0.525 1.000 

 Sig. (2-tailed)  0.843 0.285  

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 9A. Ανάλυση της συνέκφρασης των mRNA των BMP γονιδίων ανά ζεύγη στους δίσκους 

ελέγχου. 

 

 

 

B. herniated discs. 



  BMP-1 BMP-2 BMP-7 

BMP-1 Spearman's rho 1.000   

 Sig. (2-tailed)    

BMP-2 Spearman's rho 0.382** 1.000  

 Sig. (2-tailed) 0.002   

BMP-7 Spearman's rho -0.251* -0.069 1.000 

 Sig. (2-tailed) 0.047 0.591  

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 9B. Ανάλυση της συνέκφρασης των mRNA των BMP γονιδίων ανά ζεύγη στους παθολογικούς 

ΜΣΔ. 

Συσχέτιση των μεταγραφικών επιπέδων των BMPs με τα κλινικό-παθολογικά 

χαρακτηριστικά 

Κάπνισμα 

Εξετάσαμε αν η χρήση του καπνού  είχε επίπτωση στα mRNA επίπεδα των BMPs . Συνήθειες 

καπνίσματος δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται με τα επίπεδα μεταγραφής των ΒΜΡs που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη: ΒΜΡ-1, -2, -7. Ωστόσο, σε προηγουμένη δημοσιευμένη 

μελέτη μας,93 δείξαμε ότι οι συνήθειες καπνίσματος των  ασθενών σχετίστηκαν με τα ευρήματα 

της MRI.  

Απασχόληση-Επάγγελμα 



Οι ασθενείς με κήλη ΜΣΔ χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το επάγγελμά τους: Η πρώτη 

ομάδα περιελάμβανε 27 ασθενείς με καθιστική ζωή ή ελαφριά σωματική εργασία και στην 

δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονταν 36 ασθενείς με βαριά σωματική εργασία. Το επάγγελμα των 

ασθενών δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με τα μεταγραφικά επίπεδα των  ΒΜΡs που  

μελετήθηκαν, εκτός  από την ΒΜΡ-7, η οποία κατέδειξε οριακά υψηλότερα επίπεδα mRNA σε 

ασθενείς με βαριά απασχόληση (1,78 ± 0,70) σε σύγκριση με το ελαφριά απασχόληση (1,56 ± 

0,97) (Ρ = 0,063, Mann-Whitney). 

Διάρκεια των συμπτωμάτων 

Τα ΒΜΡ-1 και ΒΜΡ-7 mRNA επίπεδα βρέθηκαν να συσχετίζονται με την διάρκεια των 

συμπτωμάτων των ασθενών (χρονική περίοδος του πόνου: <3 μήνες, 3-12 μήνες,> 12 μηνών) (Ρ 

= 0.044 και Ρ = 0.048, αντίστοιχα Kruskal -Wallis test). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, 

όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια του πόνου τόσο υψηλότερα τα ΒΜΡ-1 mRNA 

επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που έπασχαν για περισσότερο από 12 μήνες παρουσίασαν 

υψηλότερα ΒΜΡ-1 mRNA επίπεδα σε σύγκριση με τους ασθενείς με οξύ πόνο κατά τη διάρκεια 

των 3 πρώτων μηνών (Ρ = 0.010 δοκιμασία Mann-Whitney ).Από την άλλη πλευρά τα 

μεταγραφικά ΒΜΡ-2 επίπεδα βρέθηκαν να είναι σημαντικά αυξημένα σε ασθενείς που πονούσαν  

για μακρύτερους χρονικούς περιόδους από ένα έτος σε σύγκριση με τους ασθενείς που έπασχαν 

για 3-12 μήνες (Ρ = 0,046, δοκιμασία Mann-Whitney) (Σχήμα 4). Στην περίπτωση του ΒΜΡ-7, 

το αντίστοιχο mRNA, βρέθηκε να εκφράζεται σπάνια σε ασθενείς με σύντομο οξύ πόνο (<3 

μήνες συμπτώματα) (έκφραση σε 6% των ασθενών), ενώ η ΒΜΡ-7 mRNA έκφραση ήταν πολύ 

πιο συχνή σε ασθενείς που υποφέρουν για 3-12 μήνες (45% των ασθενών) και αρκετά συχνή σε 

ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν σε πόνο για περισσότερο από 12 μήνες (35% των ασθενών).  



 

Σχήμα 4. Τα μεταγραφικά επίπεδα των ΒΜΡ-1 και 2 συγκριτικά με την διάρκεια των συμπτωμάτων. 

 

 

Η ηλικία και το φύλο 

Ούτε η ηλικία, ούτε το  φύλο, βρέθηκαν να συσχετίζεται με τα μεταγραφικά επίπεδα των ΒΜΡ-1 

ή -2 ή -7. 

Η  ένταση του πόνου 

Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ριζοπάθεια στο ιατρικό ιστορικό τους. Χρησιμοποιήθηκε  ο 

κλίμακας  VAS (οπτική αναλογική επίδοση) για τη μέτρηση της έντασης του πόνου. Κατά τη 

στιγμή της χειρουργικής επέμβασης 18 ασθενείς είχαν VAS χαμηλότερο από 5, 14 ασθενείς 

είχαν VAS μεταξύ 5 και 7 και 31 ασθενείς είχαν πολύ σοβαρό πόνο με VAS που κυμαίνονται 

από 8 έως 10. 



Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των τριών ομάδων της έντασης του πόνου και  τα 

μεταγραφικά επίπεδα των ΒΜΡ-1, -2 και -7, με εξαίρεση το ΒΜΡ-2 που εμφάνισε οριακά μη-

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα mRNA στην ομάδα με VAS 8 έως 10, σε σύγκριση με ασθενείς 

με VAS 5-7 (Ρ = 0,054, δοκιμασία Mann-Whitney). 

Ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας 

Τα  μεταγραφικά επίπεδα των ΒΜΡ-1, -2 και -7 των δίσκων που προέρχονται από ασθενείς που 

συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται με τα αντίστοιχα ευρήματα 

στην Μαγνητική Τομογραφία (προβολή, πρόπτωση και διαχωρισμό). 

  

4.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο εκφυλισμός του  μεσοσπονδυλίου  δίσκου είναι μια περίπλοκη και μερικώς γνωστή  

διαδικασία, η οποία αρχίζει όταν η καταβολική δραστηριότητα  της εξωκυτταριάς  ουσίας  

(ECM) καθίσταται ανώτερη της αναβολικής  ικανότητας. Αναβολικοί παράγοντες, 

περιλαμβανομένων των οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών, παίζουν ένα διακεκριμένο  ρόλο 

ως μέρος της μεγάλης ομάδας των αυξητικών παραγόντων. 

Τα BMPs γονίδια είναι μέλη της υπέρ-οικογένειας του μετασχηματιστικού αυξητικού 

παράγοντα-β (TGF-β) σε μορφή ομοδιμερών με βάρος 30-38 KDa . Αυτά συντίθενται ως προ-

προπεπτίδια με  περίπου 400-525 αμινοξέα και εμπλέκονται στην εμβρυογένεση και 

χονδρογένεση.74,101 Τα BMPs γονίδια και οι περισσότεροι παράγοντες ανάπτυξης και 

διαφοροποίησης (GDF) μπορούν να ταξινομηθούν σε μία ομάδα από 20 γνωστά μέλη που έχουν 

σαν κοινό χαρακτηριστικό την ενεργοποίηση των Smads 1, 5 ή 8.102  Τα ΒΜΡs εμπλέκονται 



στον σχηματισμό των οστών, καθώς και στην  εμβρυογένεση διαφόρων  άλλων  οργάνων, 

συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, των νεφρών και του νευρικού συστήματος.  

Το ΒΜΡ-1 διαφέρει από τα άλλα BMPs από το γεγονός ότι δεν είναι μέλος της υπέρ-οικογένειας 

TGF-β, αλλά είναι το πρωτότυπο μιας υποομάδας  δομικά όμοιων με μεταλλοπρωτεϊνάσες με 

περιοχές πρωτεάσης που ομοιάζουν με astacin.74 Το ΒΜΡ-1 έχει δειχθεί ότι παρέχει 

δραστηριότητα προκολλαγόνοy C -πρωτεϊνάση, αποδεικνύοντας ότι αυτές οι πρωτεϊνάσες 

επεξεργάζονται διάφορα πρόδρομα ένζυμα σε ενεργά ένζυμα που εμπλέκονται στο σχηματισμό 

της εξωκυττάριας ουσίας.74 Από τι γνωρίζουμε έως τώρα , η συμμετοχή του ΒΜΡ-1 στον 

μεταβολισμό του μεσοσπονδυλίου  δίσκου δεν έχει προηγουμένως περιγραφεί στη βιβλιογραφία. 

Από την βασική επιστήμη ξέρουμε ότι η ΒΜΡ-1 πρωτεϊνάση  εμπλέκεται στην ενεργοποίηση 

πολυάριθμων μελών  της υπέρ-οικογένειας TGF β.74,103 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, μία σημαντική συν-έκφραση παρατηρήθηκε μεταξύ ΒΜΡ-1 

και ΒΜΡ-2 mRNA σε αμφότερες τις ομάδες των φυσιολογικών και παθολογικών ΜΣΔ. Στην 

πραγματικότητα, είναι επιβεβαιωμένο ότι το ΒΜΡ-1 εμπλέκεται στην ενεργοποίηση του ΒΜΡ-2 

και -4 μέσω διάσπασης (cleaving) του εξωκυττάρριου ανταγωνιστή, χορδίνης.103,104 Η οστική 

μορφογενετική πρωτεΐνη-1 (ΒΜΡ-1), όπως και οι  μεταλλοπρωτεϊνάσες, διαδραματίζουν βασικό 

ρόλο στον σχηματισμό της εξωκυττάριας ουσίας (ECM) μέσω της μετατροπής  των πρόδρομων  

πρωτεϊνών σε ώριμές λειτουργικές πρωτεΐνες (κολλαγόνο τύπου Ι-III, V, VII, XI, λαμινίνη 5, και 

πρωτεογλυκάνες proteglycans διγλυκάνη).74,104 Το ΒΜΡ-1 παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη 

μετατροπή της ανώριμης μορφής, προ-OGN (pro-osteoglycin), σε ώριμη μορφή, OGN 

(osteoglycin), αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγή της ECM γενικά και ινωδογένεσης 

(fibrillogenesis) κολλαγόνου ειδικότερα.105 Πρόσφατα, οι Maruhashi και συνεργάτες έδειξαν ότι 

η αλληλεπίδραση μεταξύ περιοστίνης και ΒΜΡ-1 προάγει την πρωτεολυτική ενεργοποίηση της 



λυσυλ οξειδάσης στην εξωκυττάρρια ουσία, η οποία από την μεριά της προωθεί την εγκάρσια 

διασύνδεση του κολλαγόνου.106 

Το παζλ του ενεργού ρόλου της ΒΜΡ-1 στο σχηματισμό της ECM συμπληρώνεται με την 

ενεργοποίηση του TGFβ-1 μέσω διάσπασης του λανθάνοντος ΤGFβ-δεσμευτικής πρωτεΐνης.107 

Ένας νέος ρόλος για τη μορφογενετική πρωτεΐνη 1 (ΒΜΡ-1) έχει προκύψει πρόσφατα στον 

σχηματισμό του νευρωνικού ιστού εκτός από το γνωστό ρόλο στον σχηματισμό της ECM.108 

Ταυτόχρονα ένας ρόλος στην έναρξη της  μετατροπής από μαλακό σε σκληρό συνδετικό ιστό 

έχει επίσης περιγραφεί.74 Οι ασθενείς μας με μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων  παρουσιάζουν 

υψηλότερα BMP-1 mRNA επίπεδα. Το χρόνιο στάδιο της νόσου της δημιουργίας της 

δισκοκήλης χαρακτηρίζεται από νεοαγγειογένεση, πρόσφατο σχηματισμό νευρικού ιστού και 

από αποθήκευση  του ασβεστίου στο μαλακό ιστό, με αποτέλεσμα την σκλήρυνση του. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μορφογενετική πρωτεΐνη 1 (ΒΜΡ-1), παρόμοια με τις 

μεταλλοπρωτεϊνάσες, παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στο σχηματισμό της  ECM μετά την έναρξη της 

εκφύλισης του δίσκου. 

Η μελέτη της επίδρασης της  ΒΜΡ-2 στην παραγωγή της εξωκυττάρριας ουσίας του 

μεσοσπονδύλιου δίσκου έχει ερευνηθεί εκτενώς. Σε αρουραίους, ΒΜΡ-2 αύξησε σημαντικά τις 

θειικές γλυκοζαμινογλυκάνες (sGAG) και την παραγωγή του κολλαγόνου τύπου II (έμεινε 

αμετάβλητη η παραγωγή του κολλαγόνου τύπου Ι).76  

Η επεξεργασία των ανθρώπινων κύτταρων του  μεσοσπονδύλιου δίσκου  με rhBMP-2 

παρουσιάζει υπερέκφραση του mRNA της αγκρεκάνης, κολλαγόνου τύπου Ι και II και δεν 

παρουσίαζε  καμία έκφραση της  mRNA οστεοκαλσίνης,  αποδεικνύοντας  στοιχεία για μια  

χονδρογενή και όχι  οστεογενή επίδραση.109 



Τα κύτταρα του ινώδη δακτυλίου που  εκτέθηκαν  σε ΒΜΡ-2 έδειξαν μια  μιτογενή επίδραση, 

ενώ τα κύτταρα του πηκτοειδή πυρήνα έδειξαν μια αυξημένη σύνθεση πρωτεογλυκάνης. 

Ωστόσο, η ΒΜΡ-2 δεν έχει οστεογενή επίδραση σε οποιαδήποτε περιοχή του ΜΣΔ.77 

Επιπροσθέτως, η ανασυνδυασμένη ΒΜΡ-2 αύξησε την πρωτεϊνική σύνθεση στα  κύτταρα 

ανθρώπινου  πηκτοειδή πυρήνα , ενώ παρουσιάζει ελάχιστη επίδραση στα κύτταρα του ινώδη 

δακτυλίου.110 Η παραγωγή της  ΒΜΡ-2 και ΒΜΡ-7 αυξάνεται στην περίπτωση της 

υπερέκφρασης της LMP-1(Lim Mineralization Protein),  ένα ενδοκυτταρικό ρυθμιστικό μόριο 

το οποίο  εκφράζεται σε φυσιολογικό ιστό του ΜΣΔ.111 Στην ομάδα ασθενών της παρούσας 

μελέτης, τα μεταγραφικά ΒΜΡ-2 επίπεδα βρέθηκαν να είναι σημαντικά αυξημένα στις 

περιπτώσεις των ασθενών με νόσο του δίσκου για περισσότερο από ένα έτος. 

Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε ότι η αναβολική διαδικασία στην κήλη δίσκου αυξάνεται 

σημαντικά μετά από ένα χρόνο από τα πρώτα συμπτώματα, σε μια προσπάθεια για να 

επιδιορθωθεί η ιστοπαθολογική ακεραιότητα του μεσοσπονδύλιου δίσκου. 

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από μια εντατική μελέτη των αναβολικών / μη-

καταβολικών ιδιοτήτων  της ΒΜΡ-7, γνωστή στο εμπόριο ως Οστεογενή Πρωτεΐνη -1 (ΟΡ-1). Η 

επίδρασή της έχει μελετηθεί ιδιαιτέρως στην διαδικασία δημιουργίας του οστικού πόρου, στην 

αναγέννηση του αρθρικού χόνδρου, καθώς και στον μεταβολισμό του  μεσοσπονδυλίου δίσκου. 

Ένας  μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων έχουν αναλύσει τον ενεργό ρόλο της ΒΜΡ-7 στον 

μεταβολισμό και την διαφοροποίηση στα  οστεοκύτταρα και χονδροκύτταρα των ζώων.112,113 Η  

ΒΜΡ-7 επηρεάζει θετικά την παραγωγή της εξωκυττάριας ουσίας  ECM μέσω  της αναστολής 

των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών (IL-1β και ΤΝΡ-α), διάφορων  μεταλλοπρωτεϊνασών (ΜΜΡ-

13) και ταυτοχρόνως διεγείροντας την έκφραση του γονιδίου του αναστολέα ιστού των 

μεταλλοπρωτεϊνασών (ΤΙΜΡs ).114  



Η χορήγηση της ΒΜΡ-7 στο εσωτερικό του δίσκου αυξάνει το ύψος του μεσοσπονδύλιου δίσκου 

και την ποσότητα των πρωτεογλυκανών στα κύτταρα του πηκτοειδή πυρήνα σε φυσιολογικά  

κουνέλια μέσης ηλικίας.78 Προηγουμένως, έχει αποδειχθεί και η  αναβολική επίδραση στην 

διέγερση του μεταβολισμού των πρωτεογλυκανών  σε ανθρώπινα κύτταρα μεσοσπονδύλιου 

δίσκου in vitro, αλλά η απάντηση στην ανασυνδυασμένη ΟΡ-1 από τα ανθρώπινα κύτταρα του 

μεσοσπονδύλιου δίσκου ήταν βραδύτερη από ότι σε ζωικά κύτταρα.115 Είναι ενδιαφέρον να 

σημειωθεί ότι στα αποτελέσματά μας, η έκφραση της ΒΜΡ-7 ήταν μόνο 6% σε ασθενείς με 

οξεία συμπτώματα (λιγότερο από 3 μήνες) με προοδευτικά υψηλότερη έκφραση σε ασθενείς με 

μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων, αντίστοιχα σε 45% των ασθενών με συμπτώματα διάρκεια 

από 3 -12 μήνες και σε 55% των ασθενών με συμπτώματα διάρκειας περισσότερο από 12 μήνες. 

Με τις υπάρχουσες γνώσεις που διαθέτουμε, μια παρόμοια  έκφραση των ΒΜΡs σε συσχέτιση 

με τα κλινικά χαρακτηριστικά της οσφυϊκής δισκοπάθειας δεν έχει προηγουμένως αναφερθεί 

στην αγγλική βιβλιογραφία. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι, κατά την αρχική φάση της 

δημιουργίας κήλης στο δίσκο, η πλειονότητα των ασθενών παρουσιάζει ενδεχομένως μια 

έλλειψη στην ικανότητα της αποτελεσματικής ενεργοποίησης ενός τόσο σημαντικού αναβολικού 

και αντί-καταβολικού παράγοντα όπως είναι το  ΒΜΡ-7. 

Η κλινική μας παρατήρηση είναι παρόμοια με τη μειωμένη ΒΜΡ-7 έκφραση μετά από μια 

πειραματική νεφρική βλάβη και την αύξηση της έκφρασης κατά τη διάρκεια της αναγέννησης 

νεφρικής δομής.116 Το ΒΜΡ-7 προστατεύει τα κύτταρα του πηκτοειδή πυρήνα από την 

απόπτωση, μέσω της απενεργοποίησης της κασπάσης-3 (caspase-3).117 In vitro, έχει επίσης 

αποδειχθεί ότι, το ΒΜΡ-7 αυξάνει την πρωτεϊνική σύνθεση της εξωκυττάριας ουσίας και 

ταυτόχρονα προστατεύει τα κύτταρα του δίσκου από την βλαπτική επίδραση της ιντερλευκίνης-

1. Επιπροσθέτως, Zhang και υπλ. απόδειξαν  ότι η χαμηλή δόση της ιντερλευκίνης -1 



εξουδετερώνει μερικώς το ΒΜΡ-7.118 Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε ότι στην αρχική 

φάση της δισκοπάθειας η παραγωγή μιας υψηλότερης ποσότητας της IL-1 ρυθμίζει προς τα 

κάτω, ενδεχομένως, την έκφραση της ΒΜΡ-7. 

Είναι γνωστό ότι η διαδικασία της  νεοαγγειογένεσης και της δημιουργίας εκ-νέου του νευρικού 

ιστού παίζει  θεμελιώδη ρόλο στην παθογένεση της νόσου μεσοσπονδύλιου δίσκου. Η 

συμμετοχή του ΒΜΡ-2 στην αγγειογένεση δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ωστόσο, πολλές 

μελέτες έχουν εμπλακεί στον σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων στους όγκους,119 στην διέγερση 

του πολλαπλασιασμού σε ανθρώπινα αορτικά ενδοθηλιακά κύτταρα120 και στην προαγωγή 

επιβίωσης και πολλαπλασιασμού των πνευμονικών και  αορτικών ενδοθηλιακών κυττάρων.121  

Έχει αποδειχθεί ότι το ΒΜΡ-7 επάγει άμεσα την αγγειογένεση στη δοκιμασία CAM και έμμεσα 

μέσω της επαγωγής του VEGF-A.122 Από την άλλη πλευρά, η ΒΜΡ-2 έχει εμφανή συνεργιστική 

δράση με τον παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF-α) στη διέγερση της παραγωγής των νευρικού 

αυξητικού παράγοντα (NGF) από τους ινοβλάστες .123  

Σύμφωνα με τον Freemont  η ανάπτυξη νέων νευρικών στοιχείων στο επώδυνο ΜΣΔ   συνδέεται 

με την παραγωγή NGF από τα αιμοφόρα αγγεία εντός του εκφυλισμένου δίσκου καθώς επίσης 

από τα  γειτονικά σπονδυλικά σώματα.124 Ο σοβαρός πόνος (VAS 8 έως 10) συσχετίζεται 

οριακά με τα μεταγραφικά επίπεδα της ΒΜΡ-2 (Ρ = 0,054, δοκιμασία Mann-Whitney). Η 

παθοφυσιολογία του πόνου είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. Μια πρόσφατη μελέτη 

έδειξε ότι η έλλειψη BAMBI [bone morphogenetic protein (BMP) and activin membrane-bound 

inhibitor] σε μεταλλαγμένα ποντίκια οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων της δραστηριότητας της  

σηματοδότησης  της TGF-β, το οποίο συνδέεται με την εξασθένηση της έντασης του οξύ  πόνου, 

ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα  των ερεθισμάτων (θερμικές, μηχανικές, χημικές / 

φλεγμονώδη).125 Επιπλέον, η έγχυση της ΒΜΡ-7 σε ένα εκφυλισμένο  μεσοσπονδύλιο δίσκο 



κατάργησε την παραγωγή της ουσίας Ρ η οποία είναι ένα πολύ γνωστό νευροπεπτίδιο που 

συνδέεται με την φλεγμονή και τον πόνο.114  

Ωστόσο, η διαθεσιμότητα των υγιών και βιώσιμων ΜΣΔ είναι δύσκολη στον άνθρωπο, η οποία 

αποτελεί και ένα περιορισμό  στην τρέχουσα μελέτη. Επιπλέον, το αφαιρούμενο χειρουργικά  

κομμάτι του μεσοσπονδύλιου δίσκου περιλαμβάνει αναπόφευκτα χονδρογενή συστατικά 

(endplate), πηκτοειδή πυρήνα και ινώδη δακτύλιο  κυρίως στην περιφερειακή ζώνη, μολονότι 

μεγάλης  προσπάθειας που  έχει γίνει για να προσδιοριστεί και να περιλαμβάνεται μόνο το 

τμήμα του πηκτοειδή στη μελέτη μας (βλέπε υλικά και μέθοδοι ενότητα παραπάνω). Η 

συζήτηση μας βασίζεται σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις που αφορούν διαφορετικά είδη (ποντίκια, 

κουνέλια και βόδια) με διαφορετικούς  πηκτοειδούς πυρήνες και  ποσοστό επιβίωσης κυττάρων 

που οφείλεται στην περιορισμένη έρευνα που διεξήχθη σε ανθρώπινα κύτταρα. Τέλος, με τη 

μελέτη του ιστορικό της νόσου για κάθε ασθενή, μια υποκειμενική περιγραφή των 

συμπτωμάτων,  της διάρκειας και  της έντασης του πόνου πρέπει  να ληφθεί υπόψη.  

Παρ 'όλα αυτά, τα ευρήματά μας υποστηρίζουν την υπόθεση της συμμετοχής των BMPs στη 

φυσική ιστορία της ΚΜΔ. Το ΒΜΡ-1 φαίνεται να παίζει  ένα σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό 

του  μεσοσπονδύλιου δίσκου  ενεργοποιώντας το ΒΜΡ-2.  

Η αύξηση των μεταγραφικών επιπέδων των ΒΜΡ-1, -2 και -7 που βρέθηκε στους  ασθενείς με 

χρόνιο πόνο υποδηλώνει μια προσπάθεια που ο οργανισμός κάνει  να επιβραδύνει  την πρόοδο 

του εκφυλισμού του μεσοσπονδύλιου δίσκου  διεγείροντας την αναβολική δραστηριότητα των 

κυττάρων του δίσκου. 

 

 



5. H ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ TIMPs 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Δείγματα ΜΣΔ συλλέχθηκαν συνολικά από 63 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οπίσθια 

ανοικτή δισκεκτομή για κήλη της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στα τμήματα 

Ορθοπαιδικής και Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατά τη 

διάρκεια του έτους 2008. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν συμπτώματα ισχιαλγίας προ της 

επέμβασης. Ασθενείς που έπασχαν από σπονδυλικά στένωση, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση ή 

συστηματική φλεγμονώδη νόσο αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Μετά την εκτομή του 

προπiπτόντος τμήματος του δίσκου ένας έμπειρος παθολογο-ανατόμος σε συνεργασία με τους 

χειρουργούς εξέταζαν τα δείγματα του δίσκου και απομόνωναν τα τμήματα πηκτοειδούς πυρήνα 

με σκοπό να περιοριστεί το ποσοστό των τελικών πλακών ή του ινώδους δακτυλίου. Στη 

συνέχεια τα δείγματα άμεσα τοποθετούνταν σε βαθιά ψύξη (-80οC) μέχρι την εξαγωγή του 

RNA. Δέκα δείγματα ΜΣΔ ελήφθησαν επίσης κατά τη δινέργιεα νεκροψίας για τις ανάγκες της 

μελέτης εντός 12 ωρών από τη στιγμή που ο ασθενής υπέκυψε στην ασθένειά του. Τα δείγματα 

αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες της φυσιολογικής έκφρασης των ΤIMPs. Οι δότες ήταν 

ηλικίας από 20 έως 46 έτη και δεν είχαν γνωστό ιστορικό οσφυαλγίας, τραύματος στη ΣΣ ή 

συστηματικής φλεγμονώδους νόσου. Όλοι οι ασθενείς ή συγγενείς υπέγραψαν ένα έντυπο 

συναίνεσης εγκεκριμένο από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ιδρύματος για να συμπεριληφθούν 

στη μελέτη. Η μελέτη ήταν σύμφωνη με τις οδηγίες της Διακήρυξης του Ελσίνκι. 

Πριν από την επέμβαση, μαγνητική τομογραφία της οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ 

πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ασθενείς και χρησιμοποιήθηκε για την ταξινόμηση του τύπου 

της κήλης. Για τον καθορισμό του τύπου της κήλης εφαρμόστηκαν οι συστάσεις της μεικτής 

επιτροπής της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης της Βορείου Αμερικής, της Αμερικάνικης 



εταιρείας Ακτινολογίας Σπονδυλικής Στήλης και της Αμερικάνικης εταιρείας Νευροραδιολογίας 

με βάση τα κριτήρια απεικόνισης του Milette.39 Ο προεγχειρητικός πόνος καταγράφηκε 

υποκειμενικά με τη χρήση της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας Πόνου. Το επάγγελμα του 

ασθενούς χαρακτηρίστηκε ως βαρύ εφόσον περιελάμβανε χειρωνακτική εργασία με 

επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις της οσφύος. Τα επιδημιολογικά και κλινικο-παθολογικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών και της ομάδας ελέγχου παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.  

Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων κήλης του ΜΣΔ και ελέγχου σε 

σχέση με την ηλικία, το φύλο, το δείκτη μάζας σώματος, το επάγγελμα και τη συνήθεια του 

καπνίσματος (ελάχιστο p<0.24).  

 

RNA extraction 

Το RNA απομονώθηκε από τα δείγματα με την χρήση του αντιδραστηρίου Trizol (Invitrogen) 

και ακολουθώντας της οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας (Invitrogen, Carlsbad, CA). Τα 

δείγματα ομογενοποιήθηκαν με τη βοήθεια ειδικού μηχανικού ομογενοποιητή με έμβολο από 

τεφλόν, μέσα σε διάλυμα Trizol. Στη συνέχεια εκχυλίστηκε το RNA από το φαινολικό διάλυμα 

του Trizol με προσθήκη χλωροφορμίου. Ακολούθησε κατακρήμνιση του RNA από το 

υπερκείμενο διάλυμα με προσθήκη ισοπροπανόλης, καθαρισμός με αιθανόλη και αναδιασπορά 

της πελέτας με νερό ελεύθερο νουκλεασών (DEPC-H2O). Τα δείγματα RNA αποθηκεύτηκαν 

στους -80 ºC έως τη χρήση τους. Η συγκέντρωση RNA και η καθαρότητα του εκτιμήθηκαν με 

φωτομέτρηση (Ηitachi Instruments Inc.,USA) στα 260 nm και 280 nm. Η ακεραιότητα της RNA 

εξετάστηκε με την βοήθεια της ηλεκτροφόρεσης σε 1% agarose gel και χρώσης με ethidium 

bromide. 

Αντίστροφη Μεταγραφή  



Το στάδιο της αντίστροφης μεταγραφής, δηλαδή της μετατροπής του RNA σε συμπληρωματικό 

DNA (cDNA) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ενζύμου ανάστροφη μεταγραφάση (reverse 

transcriptase) από 2 μg ολικού RNA με τη χρήση του Affinity Script TM Multi Temperature 

cDNA synthesis kit (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Τυχαίοι εξάμεροι  (random hexamers) 

χρησημοποιήθικαν ως εκκινητές. Η τεχνική της RΤ PCR πραγματοποιήθηκε την βοήθεια του 

συστήματος Mx3000P real-time PCR system (Stratagene, La Jolla, CA, USA) with SYBR® 

Green I Master Mix (Stratagene, USA)ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το Mx3000P real-time PCR version 

2.00, Build 215 Schema 60 (Stratagene). Γλυκεραλδεΰδη-3-φωσφορική αφυδρογονάση 

(GAPDH) χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικός έλεγχος για την ομαλοποίηση  των επιπέδων 

έκφρασης του mRNA των παραγόντων αναπτύξεως (GFs) που εξετάστηκαν. Οι αλληλουχίες 

ζευγών εκκίνησης, που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται  στον Πίνακα 10.  

Tα προϊόντα της PCR αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πηκτές αγαρόζης 2%, χρώση με 

βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογράφιση σε διαφανοσκόπιο με UV φως. 

Τα επίπεδα του υπό εξέταση γονιδίου υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τον τύπο: Φυσιολογικό 

δείγμα η δείγμα ελέγχου = (1 + EGF)-ΔCtGF/ (1 + EGAPDH)-ΔCtGAPDH.  

Οι διαδικασίες αυτές επανελήφθησαν για κάθε δείγμα με cDNA που συντέθηκε τρεις φορές από 

το ίδιο RNA. Τα επίπεδα του mRNA του κάθε δείγματος για κάθε αυξητικό παράγοντα 

αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή των δεδομένων που αποκτήθηκαν από τρία ανεξάρτητα 

πειράματα RT-PCR. Η αναπαραγωγικότητα των πειραμάτων της PCR σε πραγματικό χρόνο για 

τα ίδια δείγματα ήταν 99%. 

Gene Primer pair sequence (5'-3') Annealing 

temperature 

Product size 

(bp) 



TIMP-1 TIMP-1 CACCATGGCCCCCTTTGAGC 

CACGAACTTGGCCCTGATGACGA  

60ºC 146 

TIMP-2 CCAAAGCGGTCAGTGAGAAGGAAG 

GAGGAGGGGGCCGTGTAGATAAAC 

60ºC 145 

TIMP-3 GGCGGCAGCAGCGGCAATGAC 

TACCAGCTTCTTCCCCACCACCTT 

60ºC 172 

TIMP-4 GGCGCACCCTCAGCAGCACA 

GTCTGCACTGGCCGGAACTACCTT 

60ºC 88 

GAPDH GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 

60ºC 101 

Πίνακας 10. Αλληλουχία εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την RT-PCR ποσοτική  στα γονίδια των 

TIMP-1,2,3,4. 

 

Στατιστική ανάλυση 

Η δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η κανονικότητα  της 

κατανομής των τιμών έκφρασης mRNA των γονιδίων που μελετήθηκαν. Η mRNA έκφραση των 

γονιδίων των αυξιτικών παραγόντων   μεταξύ των ομάδων κήλης και ελέγχου συγκρίθηκε με τη 

χρήση Παραμετρικών και μη παραμετρικών δοκιμασιών αντίστοιχα με τα αποτελέσματα της 

Kolmogorov-Smirnov  δοκιμασίας. Η δοκιμασία συσχέτισης Spearman (μη παραμετρικό) 

εφαρμόστηκε για να εξετασθούν πιθανές συσχετίσεις της έκφρασης των  BMPs 1,2  και 7 στις 

ομάδες κήλης και ελέγχου. Πιθανές τιμές  ή διαφορές μικρότερες του 0,05 θεωρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές. Οι στατιστικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του 

προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS, version 11. 

5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



1. Επίπεδα TIMPs mRNA σε φυσιολογικούς και παθολογικούς δίσκους 

Δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών δειγμάτων όσον αφορά τα 

επίπεδα έκφρασης των TIMP-1, -2, -3, -4.(Πίνακας 11). 

Expressed 

Gene 

Control discs 

(N=10) 

Herniated discs 

(N=63) 

P value* 

TIMP-1 0.25±0.07 9.21±5.38 0.310 

TIMP-2 0.17±0.09 18.74±8.81 0.075 

TIMP-3 0.58±0.15 27.24±1.07 0.716 

TIMP-4 1.91±0.85 2.91±1.62 0.310 

*Mann-Whitney test 

Πίνακας 11. Τα επίπεδα έκφρασης του mRNA των TIMP-1,2,3 και 4  στους παθολογικούς ΜΣΔ και 

στους δίσκους ελέγχου. 

2.Ανάλυση της συνέκφρασης των mRNA-BMP γονιδίων ανά ζεύγη 

Στην ομάδα των δίσκων ελέγχου(Ν=6) τα  μεταγραφικά επίπεδα των TIMPs δεν παρουσιάζουν 

συσχέτιση. Αντίθετα  στα παθολογικά δείγματα (Ν=63) υπάρχουν οι εξής συσχετίσεις: 

A. normal discs 

  TIMP-1 TIMP-2 TIMP-3 TIMP-4 

TIMP-1 Spearman's rho 1.000    

 Sig. (2-tailed)     

TIMP-2 Spearman's rho 0.642 1.000   



 Sig. (2-tailed)  0.169    

TIMP-3 Spearman's rho -0.768 -0.808 1.000  

 Sig. (2-tailed)  0.074 0.052   

TIMP-4 Spearman's rho -0.368 -0.237 0.638 1.000 

 Sig. (2-tailed)  0.472 0.651 0.172  

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 12A. Παρουσίαση της συνέκφρασης της TIMPs mRNA σε  δίσκους ελέγχου. 

 

 

 

B.herniated discs. 

  TIMP-1 TIMP-2 TIMP-3 TIMP-4 

TIMP-1 Spearman's rho 1.000    

 Sig. (2-tailed)     

TIMP-2 Spearman's rho 0.768** 1.000   

 Sig. (2-tailed)  <0.001    

TIMP-3 Spearman's rho 0.371** 0.361** 1.000  



 Sig. (2-tailed)  0.003 0.004   

TIMP-4 Spearman's rho 0.242 0.278* ,109 1.000 

 Sig. (2-tailed)  0.056 0.027 ,394  

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 12B. Παρουσίαση της συνέκφρασης της TIMPs mRNA σε. παθολογικούς ΜΣΔ(Spearman 

correlation ). 

 

 

 

Συσχέτιση των μεταγραφικών επιπέδων των BMPs με τα κλινικο-παθολογικά 

χαρακτηριστικά 

 

Κάπνισμα 

Εξετάσαμε αν η χρήση του καπνού  είχε επίπτωση στα mRNA επίπεδα των TIMPs . Οι 

συνήθειες καπνίσματος δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται με τα επίπεδα μεταγραφής των TIMPs 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Ωστόσο, σε προηγουμένη δημοσιευμένη μελέτη 

μας,93 δείξαμε ότι οι συνήθειες καπνίσματος των  ασθενών σχετίστηκαν με τα ευρήματα της 

MRI.  



 

Απασχόληση-Επάγγελμα 

Το επάγγελμα των ασθενών δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με τα μεταγραφικά επίπεδα των  

TIMPs που  μελετήθηκαν. 

 

Διάρκεια των συμπτωμάτων 

Από την ανάλυση της  έκφρασης του mRNA των TIMPs (1,2,3,4) δεν βρέθηκε να υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση με την χρονική διάρκεια των συμπτωμάτων. Μόνο για το TIMP-4 βρέθηκε 

να υπάρχει μια τάση αύξησης (p=0.064)  στην ομάδα των ασθενών με πόνο <3 μήνες σε 

σύγκριση με την ομάδα των ασθενών με πόνο από 3 έως 12 μήνες(Σχήμα 5). 
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Σχήμα 5. Τα μεταγραφικά επίπεδα του TIMP-4 συγκριτικά με την διάρκεια των συμπτωμάτων. 

 

Σχήμα 6. Τα μεταγραφικά επίπεδα του TIMP-4 στους άνδρες και στις γυναίκες. 

Η ηλικία και το φύλο 

Η ηλικία δεν βρέθηκε  να συσχετίζεται με τα επίπεδα μεταγραφής TIMPs (1,2,3,4). Όσον αφορά 

το φύλο,  ενδιαφέρων παρουσιάζει η  στατιστικά σημαντική αύξηση στο TIMP-4 mRNA στους 

άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες (p=0.030, Mann-Whitney)(Σχήμα 6). 

 

Η  ένταση του πόνου 

Όπως έχουμε σημειώσει χρησιμοποιήθηκε ο κλίμακας VAS (οπτική αναλογική επίδοση) για τη 

μέτρηση της έντασης του πόνου. Κατά τη στιγμή της χειρουργικής επέμβασης 18 ασθενείς είχαν 

VAS χαμηλότερο από 5, 14 ασθενείς είχαν VAS μεταξύ 5 και 7 και 31 ασθενείς είχαν πολύ 

σοβαρό πόνο με VAS που κυμαίνονται από 8 έως 10.Παρατηρήθηκε  στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο TIMP-4 για  VAS=0-4 kai VAS=8-10 (p= 0.030, Mann-Whitney).(σχήμα 7). 



 

Σχήμα 7. Τα μεταγραφικά επίπεδα του TIMP-4 στους ασθενείς σε  τρείς ομάδες πόνου. 

Ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας 

Τα  μεταγραφικά επίπεδα των TIMPs(1,2,3,4) των δίσκων που προέρχονται από ασθενείς που 

συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται με τα αντίστοιχα ευρήματα 

στην Μαγνητική Τομογραφία (προβολή, πρόπτωση και διαχωρισμό). 

5.2 ΣΥΖΥΤΗΣΗ 

Το σημείο κλειδί στην εκφύλιση του ΜΣΔ είναι η αποικοδόμηση της εξωκυττάριας ουσίας, η 

οποία αφενός μεν αποτελεί ένα δομικό ικρίωμα για το κυτταρικό σύνολο αφετέρου δε, 

εξυπηρετεί και ως δεξαμενή για τους αυξητικούς παράγοντες, η οποίοι συμμετέχουν αναβολικά 

στην ανακατασκευή. Οι πιο σημαντικές πρωτεάσες του  ECM (extracellular matrix), οι οποίες 

είναι υπεύθυνες για την μεταβολική δραστηριότητα που αφορά την εξωκυττάρια ουσία,  είναι οι 

μεταλλοπροτεινασες (MMPs). Η δραστηριότητα των MMPs ρυθμίζεται από τους φυσικούς τους 

αναστολείς, TIMPs (TIMPs1, 2, 3 and 4). 



Τα τέσσερα ανθρώπινα TIMPs παρουσιάζουν μια δομική ομοιότητα περίπου 40% μεταξύ τους. 

Το TIMP-2 και TIMP-4 παρουσιάζουν 50 % ομοιότητα ενώ το TIMP-1 έχει μόνο 37 % 

ομοιότητα με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Τα TIMPs κατέχουν επίσης και άλλες βιολογικές 

λειτουργίες όπως είναι η προώθηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και η καταστολή της 

κυτταρικής απόπτωσης.126 

Το TIMP-1 έχει εντοπιστεί κυρίως στα αναπαραγωγικά όργανα και παρουσιάζει περιορισμένες 

κασταλτικές ιδιότητες σε σχέση με τα άλλα μέλη της οικογένειας λόγο της χαμηλής συγγένειας 

με τα μεμβρανώδη-τυπου MMPs 14, 16, 19 και 24.127 

Το TIMP-2-είναι το μοναδικό μέλος της οικογένεις με διάχυτη και σταθερή έκφραση σε όλο το 

σώμα. Το TIMP-3 εκφράζεται κατά κύριο λόγο στην καρδιά, νεφρά και στο θύμο αδένα και 

μονομερώς καταστέλλει τον μεγαλύτερο αριθμό των MMPs αλλά επίσης και μερικά από τα μέλη 

της οικογένειας των ΑDAM και ADAMTS. Σε γενικές γραμμές και τα δυο αυτά TIMPs 

παρουσιάζουν ισχυρότερες κατασταλτικές ιδιότητες σε σύγκριση με το TIMP-1 εκτός μόνο 

έναντι των MMP-3 και MMP-7.126 

Το TIMP-2 παρουσιάζει τη σημαντική ιδιότητα να είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας των 

TIMPs ικανό να καταστέλλει και ταυτόχρονα να ενεργοποιεί τα  MMPs.128 Το ΤΙΜP-4, το 

νεότερο μέλος της οικογένειας, εκφράζεται κυρίως στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στους ωοθήκες, 

στο πάγκρεας, στα νεφρά  και στους σκελετικούς μύες. Πρόσφατες μελέτες συνδέουν το ΤΙΜP-4 

με την ικανότητα των όγκων για μετάσταση και διήθηση, κυρίως όσων αφορά το πορογενές 

καρκίνωμα του μαστού.89  

Η πρόσφατη βιβλιογραφία είναι πλούσια από μελέτες που αφορούν στην εμπλοκή των MMPs 

στην αποικοδόμηση του ΜΣΔ αλλά λίγες έρευνες έχουν αναλύσει τον ρόλο των ΤΙΜΡs στην 



παθογένεια της νόσου. Ο Le Maitre et al. και οι συνεργάτες του διερεύνησαν με 

ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, την έκφραση των ενζύμων αποικοδόμησης (ΜΜΡ 1, 3, 13, 

ADAMTS4) παράλληλα με τους αναστολείς τους (TIMP1, 2 και 3) σε μη-εκφυλισμένους και σε 

εκφυλισμένους δίσκους.90 Πιο πρόσφατα, ο Bechmeier et al. και οι συνεργάτες του 

παρουσιάζουν μια ποσοτική μοριακή ανάλυση των mRNA επιπέδων έκφρασης για έναν αριθμό 

των MMPs (ΜΜΡ-1, -2, -3, -7, -8, -9, -13), και ταυτόχρονα για TIMP1 σε δείγματα  

εκφυλισμένων δίσκων και κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου.91 Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε 

ότι, οι μοριακοί μηχανισμοί της κήλης του μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι διαφορετικοί από 

εκείνη της εκφύλισης δίσκου, λόγω της αντίδρασης του οργανισμού διαμέσου των αντι-

φλεγμονωδών κυττάρων. Στη μελέτη μας, μελετήσαμε την έκφραση όλων των ΤΙΜΡs (TIMP1, 

2, 3 και 4) σε δείγματα μεσοσπονδύλιων δίσκων με εκφύλιση που ανακτήθηκαν χειρουργικά με 

σύγκριση με υγιή δείγματα ιστών. 

Tα επίπεδα έκφρασης των TIMPs, όπως συμβαίνει και στην μελέτη των ΑΚΤ και BMPs δεν 

παρουσιάζουν σημαντική διαφορά στα φυσιολογικά και παθολογικά δήγματα. Το γεγονός ότι 

στην ομάδα ελέγχου τα επίπεδα των TIMPs δεν παρουσιάζουν συσχέτιση ενώ στα παθολογικά 

δήγματα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συσχετίσεων μας οδηγεί σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα: 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκφύλισης και δημιουργίας της κήλης του μεσοσπονδυλίου 

δίσκου υπάρχει μια αύξηση των επίπεδων όλων των TIMPs με μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

τους, αποδεικνύοντας ότι και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας δρουν σε αρμονία. Κατά την 

ταπεινή μας γνώμη η εργασία  μας είναι η πρώτη που μελετά την πλήρη ομάδα των TIMPs σε 

ΚΜΔ. Σε άλλες εργασίες  οι συσχετίσεις υπάρχουν μόνο μεταξύ  δυο μελών της οικογένειας και  

εκφράζονται σε διαφορετικούς ιστούς από αυτό του μεσοσπονδυλίου δίσκου. 



Ο Le Maitre et al και οι συνεργάτες του έχουν μελετήσει την έκφραση των TIMP-1,2,3  στους 

εκφυλισμένους ΜΣΔ σε σχέση με τα επίπεδα μερικών MMPs και ADAMTS. Τα επίπεδα των 

TIMP-1 και 2 αυξάνονται σημαντικά με τον βαθμό της εκφύλισης ενώ τα επίπεδα του TIMP-3 

αντίθετα δεν μεταβάλλονται. Η υπέρ-έκφραση του ADAMTS-4 η οποία δεν συνοδεύεται από 

την αύξηση των επιπέδων του φυσικού του αναστολέα (TIMP-3) φαίνεται να παίζει σημαντικό 

ρόλο στην διαδικασία εκφύλισης του ΜΣΔ δεδομένου ότι το ADAMTS-4 καταστέλλει την 

παραγωγή της αγγρεκάνης.129  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη εργασία του Huang et al.όπου η αξονική φόρτιση 

στο ΜΣΔ αυξάνει τα επίπεδα των ADAMTS ενώ δεν επηρεάζει τα επίπεδα του TIMP-3 ,με 

αποτέλεσμα να επικρατήσει η καταβολική δράση και ο εκφυλισμός.130 Εμείς παρατηρήσαμε ότι 

και τα τέσσερα TIMPs παρουσιάζουν αλληλεπίδραση μεταξύ τους, επιδρόντας σε αρμονία. 

Μόνο όσον αφορά την σχέση TIMP-1- TIMP-4 δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την διεθνή βιβλιογραφία, δεδομένου ότι το TIMP-4 αλληλεπιδρά 

καλύτερα με TIMP-2, 3 και λιγότερο με TIMP-1.89 

Ο TIMP-1 είναι ο φυσικός αναστολέας της MMP-3, η οποία κατέχει ηγετικό ρόλο στην 

καταβολική δραστηριότητα σε όλους τους ιστούς. Στην ΚΜΔ η αύξηση των επιπέδων της 

MMP-3 δεν συνοδεύεται από την αύξηση του TIMP-1. Σημαντικό είναι να υπογραμμίζουμε ότι 

η έκκριση των MMP-3/ TIMP-1 δεν γίνεται μόνο από τα φλεγμονώδη κύτταρα (μικροφάγα) 

αλλά και από τα χονδροκύτταρα, δίνοντας στα τελευταία ένα ενεργό ρόλο στην παθογένεια της 

ΚΜΔ.131 Η νεο-αγγειογένεση αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην παθογένεια της κήλης του 

μεσοσπονδυλίου δίσκου. Εμείς βρήκαμε πολλαπλές συσχετίσεις μεταξύ των TIMPs στα 

παθολογικά δείγματα. Ξέρουμε ότι, τα ενδογενή TIMPs παρουσιάζουν αντι-αγγειογενετικές 

ιδιότητες. Ο TIMP-2 καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων μέσω της 



καταστολής του βFGF (fibroblast growth factor). Ο TIMP-3 αναστολέας καταστέλλει την 

μεταναστευτική ικανότητα των ενεργοποιημένων ενδοθηλιακών κυττάρων και ο TIMP-4 

καταστέλλει την δημιουργία ενδοθηλιακών κυτταρικών σωλήνων στη βασική μεμβράνη 

Matrigel.132  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα μας σχετικά με τα επίπεδα του TIMP-4 στα δυο φύλα. Εμείς 

βρήκαμε ότι οι άνδρες παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα έκφρασης με στατιστική διαφορά 

σημαντική σε σχέση με τις γυναίκες. Με την σημερινή γνώση δεν μπορούμε να δώσουμε μια 

σοβαρή εξήγηση σε αυτό το εύρημα. Γεγονός είναι ότι το φύλο αποτελεί ένα μη αμφισβητήσιμο 

αντικειμενικό χαρακτηριστικό. Από την άλλη ο TIMP-4 αναστολέας περιέχει ένα στοιχείο 

απόκρισης οιστρογόνου (estrogen response element) το οποίο ρυθμίζει τα επίπεδα τα επίπεδα 

του TIMP-4 κατά την διάρκεια του ενδομητριακού κύκλου. Το εύρημα μας είναι σε αντίθεση με 

τα αποτελέσματα της έκφρασης του TIMP-4 στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου όπου τα 

επίπεδα έκφρασης του TIMP-4 είναι σημαντικά μεγαλύτερες στις γυναίκες σε σχέση με τους 

άνδρες.133                            

Παρατηρήθηκε επίσης μια μεγαλύτερη mRNA TIMP-4 έκφραση στους ασθενείς με μικρότερη 

ένταση πόνου.( VAS=8-10) σε σχέση με την ομάδα με πολύ έντονο πόνο (VAS=0-4) (p= 0.030, Mann-

Whitney).Καταρχάς πρέπει να τονίζουμε ότι ο πόνος είναι ένα υποκειμενικό εύρημα. MMP2και MMPs9 

είναι οι πιο σημαντικές μεταλλοπρωτεϊνασες στην δημιουργία και στην συνέχεια του νευροπαθητικού 

πόνου, κατά συνέπεια συνοδεύεται  και από μια αύξηση των επιπέδων των  φυσικών τους αναστολέων 

TIMP-1 και TIMP-2134.Στον ώμο σε χρόνιες ρήξης του πετάλου έχει παρατηρηθεί αύξηση των 

επιπέδων της MMP3,13 και πτώση των επιπέδων των TIMP-2,3,4135. 



Ο τρόπος έκφρασης των TIMPs σε διάφορες φάσεις της φλεγμονώδης διαδικασίας διαφέρει 

σημαντικά από μια μελέτη στην άλλη. Η βιβλιογραφία είναι πλούσια με αποτελέσματα 

αντικρουόμενα λόγο της ποικιλίας όσον αφορά τον ασθενή,  την πάθηση και τον ιστό 

προσβεβλημένο. Περισσότερες στοχευόμενες μελέτες χρειάζονται να καταλάβουμε την 

συμπεριφορά των TIMPs στην παθογένεια της εκφύλισης και της δημιουργίας της κήλης του 

ΜΣΔ.  

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την έκφραση σε επίπεδο mRNA της οικογένειας των γονιδίων 

Akt/PKB (1,2,3), των οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών(BMPs) και των ιστικών αναστολέων 

των μεταλλοπρωτεϊνασών (ΤΙΜPs 1,2,3,4) που εμπλέκονται στη φυσική ιστορία της κήλης του 

ΜΣΔ.Η μελέτη μας παρουσιάζει και μερικούς περιορισμούς. 

1.Δεν μελετήθηκε ταυτόχρονα η έκφραση σε πρωτεϊνικό επίπεδο των ίδιων γονιδίων. Κάτι 

τέτοιο θα επέτρεπε τη συσχέτιση της μεταγραφικής έκφρασης με την πρωτεϊνική μετάφραση των 

παραγόντων αυτών και θα αναδείκνυε πιθανούς μηχανισμούς ή μετά-μεταγραφικές 

τροποποιήσεις που επισυμβαίνουν σε αυτό το επίπεδο. 

2.Δεν πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός με ανοσο-ιστοχημικές μεθόδους της κατά σημεία 

έκφρασης των υπό εξέταση γονιδίων. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό, με βάση τα δεδομένα 

αυτής της μελέτης, να διευκρινιστεί εάν αυτά εκφράζονται από τα κύτταρα του δίσκου ή από 

μακροφάγα που διεισδύουν εντός του δίσκου από την αιματική κυκλοφορία, όπως επίσης και αν 

εκφράζονται στον ινώδη δακτύλιο ή τον πηκτοειδή πυρήνα.  



3.Οι παράγοντες που μελετήθηκαν εμπλέκονται, όπως αναφέρθηκε, σε ένα μεταβολικό 

καταρράκτη που σκοπεύει την  υποστροφή της κήλης του ΜΣΔ. Στη διαδικασία αυτή κεντρικό 

ρόλο διαδραματίζουν φλεγμονώδεις μεσολαβητές, όπως οι ιντερλευκίνες IL-1,-6 και -8, και ο 

TNF-a, οι οποίοι επάγουν την έκφραση μιας σειράς αυξητικών παραγόντων και 

μεταλλοπρωτεϊνασών. Η μη εξέταση της έκφρασης των παραγόντων αυτών ώστε να συσχετιστεί 

με αυτή των  Akt/PKB, BMPs και TIMPs αποτελεί ένα περιορισμό της παρούσας μελέτης.  

4.Εμείς σχετίσαμε  τα αποτελέσματα  μας με τα κλινικά στοιχεία των ασθενών. Μερικά από 

αυτά είναι υποκειμενικά κριτήρια με αμφίβολη αξιολόγηση, επηρεάζοντας προφανώς  και το 

τελικό αποτέλεσμα. 



7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα μελέτη παρέχει δεδομένα σχετικά με το μοριακό προφίλ των τριών ισομορφών 

των Akt/PKB γονιδίων ,οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών (BMP 1,2,7) και της πλήρης 

ομάδας των ιστικών αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνασών (TIMPs 1,2,3,4) στη δισκοκήλη της 

οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ.  

Τα μεταγραφικά επίπεδα των μελετώμενων παραγόντων δεν διέφεραν σημαντικά σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου. Εμείς μελετήσαμε για πρώτη φορά την συμμέτοχη της Akt/PKB κινάσης 

στην παθογένεια της κήλης του ΜΣΔ. Τα επίπεδα mRNA του Akt1 συσχετίστηκαν με τα 

επίπεδα mRNA του Akt3  μόνο στα δείγματα της  κήλης του ΜΣΔ, γεγονός που υποδηλώνει μια 

συνεργιστική δράση μεταξύ τους. Στην ομάδα των ασθενών με οξύ πόνο υπάρχει μια στατιστικά 

σημαντική ενίσχυση της μεταγραφικής δραστηριότητας του Akt2, γεγονός που μας επιτρέπει να 

υποθέσουμε ότι το Akt2 εκφράζεται περισσότερο στην οξεία φάση της φλεγμονής. 

Η εργασία  μας είναι από τις λίγες μελέτες που έχουν αναλύσει τον ρόλο  της ΒΜΡ-1 στην 

παθογένεια της κήλης του ΜΣΔ. Η συν-έκφραση που παρατηρήθηκε μεταξύ ΒΜΡ-1 και ΒΜΡ-2 

mRNA μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ΒΜΡ-1 συμμετέχει στην νόσο ενεργοποιώντας την 

BMP-2. Η ΒΜΡ-7 εκφράζεται ελάχιστα στην οξεία φάση της νόσου, άλλα με την πάροδο του 

χρόνου η έκφραση της αυξάνεται. 

Στα παθολογικά δήγματα, οι TIMPs παρουσιάζουν ένα μεγάλο αριθμό συσχετίσεων ανά ζεύγη 

αποδεικνύοντας ότι και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας συμμετέχουν  αρμονικά  στην 

διαδικασία εκφύλισης του ΜΣΔ.Ο  TIMP-4 παρουσιάζει σημαντικά μεγαλύτερη έκφραση 

στους άνδρες και στους ασθενείς με οξύ πόνο. 



Με την εργασία μας, πιστεύουμε ότι έχουμε συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των 

μηχανισμών εκφύλισης του ΜΣΔ και δημιουργίας της δισκοκήλης.  

Ο δρόμος για μια πλήρη εξήγηση σε μοριακό επίπεδο των φαινομένων που συμβαίνουν σε 

αυτήν την διαδικασία είναι μακρύς και προκλητικός, λόγω της συμμετοχής αμέτρητων 

μεταβολικών ουσιών, της διαφορετικότητας των δειγμάτων, των συνηθειών των ασθενών και 

των μεθόδων μελέτης. 
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