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Στην αγαπημένη μου οικογένεια – Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε  
και μου επιτρέψατε να ασχοληθώ με το πάθος μου.

Σε όλους τους ειδικευόμενους που είχα την ευκαιρία να διδάξω – Συνεχίστε να εκπαιδεύεστε,  
να προετοιμάζεστε και να φροντίζετε!

Σε όλους τους ασθενείς που είχα την τιμή να φροντίσω, είτε άμεσα είτε έμμεσα – Σας ευχαριστώ!

Στους μεγάλους Ιατρούς-Δασκάλους –Παραμένω πιστός σας μαθητής.
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Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης

«Η ανθηρή γραφή είναι λιτή, περιεκτική και σύντομη. Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν περιττές λέξεις και οι παράγραφοι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιττές 
προτάσεις, για τους ίδιους λόγους για τους οποίους ένα σχέδιο δεν θα πρέπει να έχει περιττές 
γραμμές ή μία μηχανή περιττά μέρη. Αυτό, δεν απαιτεί ο συγγραφέας να φτιάχνει όλες τις 
προτάσεις του βραχείες ή να μην παραθέτει όλες τις λεπτομέρειες του αντικειμένου του,  
αλλά η κάθε λέξη που χρησιμοποιεί να είναι περιεκτική.»

William strunk jr., ElEmEnts of stylE 1919

Πέμπτη έκδοση! Όταν ήμουν ειδικευόμενος, είχα σκεφτεί ότι 
για οποιοδήποτε εγχειρίδιο ορθοπαιδικής το οποίο επανεκδίδε-
το στην πέμπτη του έκδοση σήμαινε ότι ο κύριος συγγραφέας της 
πρώτης έκδοσης είχε προ πολλού αποσυρθεί ή αποβιώσει. Λοι-
πόν, είμαι ευτυχής να ανακοινώσω ότι δεν είμαι τίποτε από τα δύο, 
και εύχομαι να εκδώσω ακόμη πέντε εκδόσεις του δημοφιλούς 
παρόντος εγχειριδίου πριν από την απόσυρσή μου.

Άρα… τί είναι καινούριο στην Πέμπτη Έκδοση του Review of 
Orthopaedics; Μήπως είναι απλά μία επανέκδοση των προηγού-
μενων εκδόσεων; Η απάντηση είναι ασφαλώς ΟΧΙ! Αρκετά κε-
φάλαια υπέστησαν από τους συγγραφείς τους εκτεταμένη αναθε-
ώρηση –ασφαλώς προ το καλύτερο. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 
κεφάλαια των Αθλητικών Κακώσεων, του Χεριού και Μικροχει-
ρουργικής, της Τραυματολογίας και των Βασικών Αρχών της Ορ-
θοπαιδικής Πράξης και Στατιστικής. Το κεφάλαιο των Αθλητι-
κών Κακώσεων (Κεφάλαιο 4) βελτιώθηκε με την προσθήκη στοι-
χείων και γνώσεων από την ανασκόπηση της σύγχρονης σχετικής 
βιβλιογραφίας και έγχρωμων αρθροσκοπικών εικόνων με σκο-
πό την καλύτερη προετοιμασία των ορθοπαιδικών χειρουργών 
για τις εξετάσεις της υποειδικότητας των Αθλητικών Κακώσεων 
που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2007. Το κεφά-
λαιο του Χεριού και Μικροχειρουργικής (Κεφάλαιο 7) βελτιώ-
θηκε σημαντικά από το συνεργάτη και στενό μου φίλο Δρ. Bobby 
Chhabra, ο οποίος εργάστηκε με ένα εμπνευσμένο και φέρελ-
πι χειρουργό του χεριού/ειδικευόμενο τελευταίου έτους, τον Δρ. 
Lance Brunton, ώστε να παρουσιάσουν το καλύτερο κεφάλαιο 
Χεριού και Μικροχειρουργικής που περιλήφθηκε ποτέ στη σει-
ρά του Review of Orthopaedics! Το κεφάλαιο της Τραυματολογί-
ας (Κεφάλαιο 11) αναθεωρήθηκε επίσης βάσει της σύγχρονης βι-
βλιογραφίας με προσθήκη επιπλέον πινάκων σχετικά με τη διά-
γνωση, την ταξινόμηση και τη θεραπεία των κακώσεων του μυο-
σκελετικού συστήματος. Επιπλέον, περιλήφθησαν πίνακες σχε-

τικά με κακώσεις στους ενήλικες και τα παιδιά σε διάτρητες σελί-
δες στο τέλος του συγγράμματος, τις οποίες ο αναγνώστης μπορεί 
να αφαιρέσει χωρίς να καταστρέψει το βιβλίο και να τις τοποθετή-
σει σε κατάλληλο φάκελο για ευκολότερη και ταχύτερη αναζήτη-
ση. Το κεφάλαιο των Βασικών Αρχών της Ορθοπαιδικής Πράξης 
και Στατιστικής (Κεφάλαιο 12) επωφελήθηκε σημαντικά από το 
έργο δύο πολύ δραστήριων επιστημόνων με μεγάλη εμπειρία και 
επιστημονική κατάρτιση και ευρεία ερευνητική δραστηριότητα 
στους δύσκολους αυτούς τομείς.

Όλα τα κεφάλαια αναθεωρήθηκαν εκτεταμένα βάσει της τε-
λευταίας, σύγχρονης βιβλιογραφίας, με έμφαση στην παροχή της 
βασικής γνώσης και της ουσίας του αντικειμένου τους. Επιπλέον, 
ο εκδοτικός οίκος Elsevier ανέπτυξε μία ειδική ιστοσελίδα για το 
παρόν εγχειρίδιο με δυνατότητα on-line ανασκόπησης μέσω ηλε-
κτρονικού υπολογιστή όλων των κεφαλαίων (κείμενο και εικόνες) 
του παρόντος συγγράμματος και απευθείας σύνδεσης με πλήρη 
άρθρα και τη σχετική βιβλιογραφία για το σύνολο των βιβλιογρα-
φικών αναφορών που παρατίθενται στο τέλος του κάθε κεφαλαί-
ου του παρόντος συγγράμματος.

Θα ήταν σφάλμα να μην αναγνωρίσω τις εξαντλητικές προ-
σπάθειες τις συνεργάτιδος Εκδότριας, Jennifer A. Hart, PA-C, για 
την εξαίρετη εργασία της στη συνολική διαμόρφωση της παρού-
σης Πέμπτης Έκδοσης του Review of Orthopaedics.

Πραγματικά, ήμουν ευτυχής και τυχερός από το Θεό ότι η πο-
ρεία του παρόντος συγγράμματος στο χρόνο ήταν απόλυτα επιτυ-
χής. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο διακαές πάθος μας να είμαστε 
ανθηροί, λιτοί και περιεκτικοί στη γραφή και κατά μεγάλος μέρος 
στους εξαίρετους συνεργάτες και συμμετέχοντες με τους οποίους 
είχα την τιμή και χαρά να συνεργαστώ. Η ορθοπαιδική εκπαίδευ-
ση πράγματι αποτελεί αντικείμενο ζωής – αφήστε μας να σας βοη-
θήσουμε να συνεχίσετε στη διεργασία αυτή!

Mark Miller

ix
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Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης

Με την παρούσα μετάφραση πραγματοποιείται μια μεγά-
λη μου επιθυμία που είχα εδώ και πολλά χρόνια. Γνώρισα 
τον  «Miller» ήδη από την πρώτη έκδοση το 1992 σαν ένα 
περιληπτικό σύγγραμμα που είχε σκοπό να βοηθήσει τους 
Αμερικανούς ειδικευόμενους στις εξετάσεις απόκτησης 
ειδικότητας (Board Certification). Σύντομα αποτέλεσε το 
κύριο βοήθημα των ειδικευόμενων αλλά και των ειδικευ-
μένων Ορθοπαιδικών στις εξετάσεις επαναξιολόγησης 
(Recertification) και σήμερα δεν λείπει από σχεδόν κανέ-
να ειδικευόμενο σε όλο τον κόσμο. 

Η τελευταία 5η έκδοση είναι πια ώριμη και ολοκληρω-
μένη. Εμπεριέχει συνοπτικά σχεδόν όλα τα θέματα της 
Ορθοπαιδικής. Όπως όμως ο τίτλος του αναφέρει, το πα-
ρόν πόνημα αποτελεί ανασκόπηση της σύγχρονης Ορθο-
παιδικής και η κατανόησή του προϋποθέτει βασικές γνώ-
σεις, η δε εμβάθυνσή τους απαιτεί μελέτη και άλλων κλασ-
σικών συγγραμμάτων.  Μπορεί τέλος να αποτελέσει βοή-
θημα στην καθημερινή μας ιατρική πρακτική.

Δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω τη σκληρή δουλειά 
και το μεράκι των συναδέλφων που μετέφρασαν τα κεφά-
λαια που τους ανέθεσα. Διέκρινα την ευχαρίστηση και το 

πάθος σε αυτή την διαδικασία που για εμένα είναι ένδειξη 
συναίσθησης συμμετοχής σε κάτι με αξία.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής αρ-
χικά στο Δάσκαλο και μέντορά μου, για 12 ολόκληρα χρό-
νια, Καθηγητή Θ. Πανταζόπουλο στον οποίο οφείλω τα 
μέγιστα γιατί ήταν αυτός που μου μετέδωσε την Ορθοπαι-
δική σκέψη, την ακεραιότητα και την πίστη στην σκληρή 
δουλειά, και στη συνέχεια στον Καθηγητή Π.Ν. Σουκάκο 
για την σοφία του και την αγάπη στην εκπαίδευση και την 
έρευνα, και τέλος στον Καθηγητή Γ. Χαρτοφυλακίδη που 
με διδάσκει την αγάπη για τον ασθενή και την ακούραστη 
προσήλωση στην κλινική Ορθοπαιδική έρευνα.

Είμαι ευτυχής και υπερήφανος που σας παραδίδω την 
Ελληνική έκδοση-μετάφραση του «Miller» και εύχομαι να 
αποτελέσει εργαλείο τόσο για την επιτυχία στις εξετάσεις 
ειδικότητας και στη συνέχεια σύντροφο στην καθημερινή 
άσκηση του λειτουργήματός μας.

ΓΕωΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΗΣ
Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής

xi
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Έγχρωμοι Πίνακες

Αρθροσκόπηση του Γόνατος

* Από Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen FH: Orthopaedic Surgical Approaches. Philadelphia, WB Sauders, 2008

Άνω-έξω

ΕΞΩ

Κάτω-έξω

Άνω-έσω

Κάτω-έσω

Περονιαίο ν.

Άνω-έσω

Οπίσθια-έσω

Κάτω-έσω

ΕΣΩ

Οπίσθια-έσω

Σαφηνής φλέβα 
και νεύρο

Άνω-έξω

Κάτω-έξω

Διά του επιγονατιδικού 
τένοντα

Οπίσθια-έξω

Κάτω-έξω

Αρθροσκοπικές πύλες στο γόνατο*
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Αρθροσκόπηση του Γόνατος, συνέχεια

* Από Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen FH: Orthopaedic Surgical Approaches. Philadelphia, WB Sauders, 2008

Έξω μηνίσκος

Έσω μηριαίος 
κόνδυλος

Έσω διαμέρισμα
Έξω 
μηριαίος 
κόνδυλος

Ιγνυακός 
τένοντας

Επιγονατίδα

Μηριαία τροχιλία

Έσω μηριαίος 
κόνδυλος

Έσω μηνίσκος

Έσω κνημιαίος 
κόνδυλος

Έξω μηριαίος 
κόνδυλος

Έξω κνημιαίος 
κόνδυλος

ΟΧΣ

ΠΧΣ

Έξω μηνίσκος

Αρθροσκοπική εικόνα του γόνατος *
ΠΧΣ: πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, ΟΧΣ: οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος
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Αρθροσκόπηση του Γόνατος, συνέχεια

* Από Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen FH: Orthopaedic Surgical Approaches. Philadelphia, WB Sauders, 2008

Αρθροσκόπιο στην 
κάτω-έσω πύλη

Αρθροσκόπιο στην 
κάτω-έξω πύλη

Μηριαίο οστούν

Μηριαίο οστούν

Τροκάρ

Κνήμη

Μηριαίο οστούν

Βελόνη δια της 
οπίσθιας-έσω πύλης

Κνήμη

Μηριαίο οστούν

Αρθροσκόπιο 70°Αρθροσκόπιο 30°

Αρθροσκόπιο 30°Αρθροσκόπιο 70°

Βελόνη δια της 
οπίσθιας-έξω πύλης

Αρθροσκόπηση του γόνατος - οπίσθιες πύλες*
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Αρθροσκόπηση του Γόνατος, συνέχεια

* Από Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen FH: Orthopaedic Surgical Approaches. Philadelphia, WB Sauders, 2008

Αρθροσκόπιο

Αρθροσκόπιο

Επιγονατίδα

Μηριαίο οστούν

Επιγονατίδα

Μηριαίο οστούν

Τροκάρ
Βελόνη

Αρθροσκόπηση του γόνατος - οπίσθια-έξω εικόνα*
Α. Αρθροσκοπικές πύλες.  Β. Άνω-έξω αρθροσκοπική εικόνα.
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Αρθροσκόπηση του Γόνατος, συνέχεια

Παρεκτοπισμένη γλωσσοειδής ρήξη  
του έσω μηνίσκου

Έλεγχος με το ασρθροσκοπικό άγκριστρο

Περιφερική επιμήκης ρήξη του έσω μηνίσκου

Ρήξη μετά τη συρραφή του μηνίσκου

«Έσω-έξω» συρραφή του μηνίσκου

Μερική μηνισκετομή παρεκτοπισμένης  
γλωσσοειδούς ρήξης του έσω μηνίσκου
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Αρθροσκόπηση του Γόνατος, συνέχεια

Ρήξη του ΠΧΣ

Μερική (μία δέσμη) ρήξη του ΠΧΣ

Ρήξη του ΟΧΣ (εικόνα από την  
οπίσθια-έσω πύλη)

Συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ με αυτομόσχευμα 
οπίσθιων μηριαίων μυών

Συνδεσμοπλαστική της μίας δέσμης του ΠΧΣ

Συνδεσμοπλαστική του ΟΧΣ
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Αρθροσκόπηση του Γόνατος, συνέχεια

Κάκωση της οπίσθιας-έξω γωνίας 
(«διαμπερές σημείο»)

Μελαγχρωματική λαχνοοζώδης υμενίτιδα

«Μάτι του Κύκλωπα»

Ανοικτή αποκατάσταση της  
οπίσθιας-έξω γωνίας

Μελαγχρωματική λαχνοοζώδης υμενίτιδα 
- αρθροσκοπικός καθαρισμός

«Μάτι του Κύκλωπα» μετά αρθροσκοπικό 
καθαρισμό

Θύλακος

Δικέφαλος 
μηριαίος

Φύμα του 
Gerdy
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Αρθροσκόπηση του Γόνατος, συνέχεια

Χόνδρινη βλάβη τύπου κρημνού στον 
έσω μηριαίο κόνδυλο

Μεταφορά οστεοχόνδρινων κυλίνδρων

Αποκατάσταση του έσω επιγονατιδομηριαίου 
συνδέσμου

Αρθροσκοπικός καθαρισμός

Αστάθεια της επιγονατίδας (εικόνα από την 
άνω-έξω πύλη)

Αρθροσκοπική εικόνα από την 
άνω-έξω πύλη μετά την αποκατάσταση του έσω 

επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου
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Αρθροσκόπηση του Ισχίου*

* Πνευματική ιδιοκτησία των εικόνων: Marc Safon, MD.

Ρήξη της πρόσθιας μοίρας του επιχείλιου χόν-
δρου (εικόνα από την πρόσθια-έξω πύλη)

Αρθροσκοπικός καθαρισμός της ρήξης

Αρθροσκοπικός καθαρισμός της 
χόνδρινης βλάβης

Ρήξη της πρόσθιας μοίρας του επιχείλιου χόν-
δρου (εικόνα από την πρόσθια πύλη)

Χόνδρινη βλάβη της κοτύλης

Μικροκατάγματα
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Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής

Αρθροσκοπικός καθαρισμός

Αρθροσκοπική αφαίρεση ελεύθερων σωματιδίων

Αφαίρεση του τρίγωνου οστάριου (οπίσθια πύλη)

Μετά τον αρθροσκοπικό καθαρισμό

Αφαίρεση του τρίγωνου οστάριου (οπίσθια πύλη)

Αφαίρεση του τρίγωνου οστάριου (οπίσθια πύλη)
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Αρθροσκόπηση του ώμου

* Από Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen FH: Orthopaedic Surgical Approaches. Philadelphia, WB Sauders, 2008

Πρόσθια-άνω

Nevasier

Wilmington

Οπίσθια

Nevasier

Πρόσθια-κάτω

Οπίσθια

Κάτω-έξω (ώρα 7)

Πρόσθια-άνω

Πρόσθια-κάτω

Έξω

Έξω

Wilmington

Αρθροσκοπικές πύλες στον ώμο*
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Αρθροσκόπηση του ώμου, συνέχεια

* Από Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen FH: Orthopaedic Surgical Approaches. Philadelphia, WB Sauders, 2008

Επιχείλιος χόνδρος

Θύλακος

Επιχείλιος 
χόνδρος

Επιχείλιος 
χόνδρος

Επιχείλιος 
χόνδρος

Δικέφαλος 
βραχιόνιος

Ωμογλήνη

Ωμογλήνη

ΟΠΙΣΘΙΑ Οψη

Βραχιόνιος κεφαλή

Δικέφαλος βραχιόνιος 
(μακρά κεφαλή)

Υπερακάνθιος ΥπερακάνθιοςΥπακρωμιακός 
χώρος

Υποπλάτιος

Υποπλάτιος

Κεφαλή
ΜΓΒΣ

ΜΓΒΣ

Βραχιόνιος 
κεφαλή

Αρθροσκοπική εικόνα του ώμου*
ΜΓΒΣ: μέσος γληνοβραχιόνιος σύνδεσμος
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Αρθροσκόπηση του ώμου, συνέχεια

* Από Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen FH: Orthopaedic Surgical Approaches. Philadelphia, WB Sauders, 2008

ΟΠΙΣΘΙΑ Οψη

Βελόνη διά της 
πρόσθιας-άνω πύλης

Αρθροσκόπηση του ώμου - πρόσθιες πύλες*

Αρθροσκόπιο 
στην οπίσθια 

πύλη

Δικέφαλος 
βραχιόνιος 

(μακρά 
κεφαλή)

Δικέφαλος βραχιόνιος 
(μακρά κεφαλή)

Βελόνη στην πρόσθια-
άνω πύλη

Βελόνη στην πρόσθια-
κάτω πύλη

Δικέφαλος 
βραχιόνιος

Υποπλάτιος

Επιχείλιος 
χόνδρος

Επιχείλιος 
χόνδρος

Υποπλάτιος
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Αρθροσκόπηση του ώμου, συνέχεια

* Από Miller MD, Chhabra AB, Hurwitz SR, Mihalko WM, Shen FH: Orthopaedic Surgical Approaches. Philadelphia, WB Sauders, 2008

Βελόνη στην πύλη 
Wilmington

Βελόνη στην πύλη 
Nevasier

Βελόνη στην πύλη 
Nevasier

Βελόνη στην πύλη 
Wilmington

Aρθροσκόπηση του ώμου - επικουρικές πύλες*
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Αρθροσκόπηση του ώμου, συνέχεια

Βλάβη Bankart

Αρθροσκοπική αποκατάσταση βλάβης Bankart

Αρθροσκοπική αποκατάσταση οπίσθιας 
βλάβης Bankart

Βλάβη Bankart (εικόνα από την 
πρόσθια-άνω πύλη)

Oπίσθια βλάβη Bankart

Αρθροσκοπική αποκατάσταση οπίσθιας 
βλάβης Bankart (εικόνα από την 

οπίσθια πύλη)
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Αρθροσκόπηση του ώμου, συνέχεια

Βλάβη SLAP

Ρήξη του τενόντιου στροφικού πετάλου του ώμου

Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης του 
τενόντιου στροφικού πετάλου του ώμου

Αρθροσκοπική αποκατάσταση βλάβης SLAP

Αρθροσκοπική συρραφή

Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξης του 
τενόντιου στροφικού πετάλου του ώμου

0MILLER_IntroB-CMYK.indd   32 5/20/10   9:23 PM



Αρθροσκόπηση του Αγκώνα*

* Πνευματική ιδιοκτησία των εικόνων: Α. Bobby Chhabra, MD.

Υμενίτιδα

Υμενεκτομή

Κερκιδοβραχιόνια άρθρωση

Ωλεκρανικός βόθρος

Οστεόφυτα στο ωλέκρανο

Αρθροσκοπικός καθαρισμός και αφαίρεση των 
οστεόφυτων από τον ωλεκρανικό βόθρο
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Αρθροσκόπηση του Καρπού*

* Πνευματική ιδιοκτησία των εικόνων: Α. Bobby Chhabra, MD.

Κερκιδοσκαφοκεφαλωτός σύνδεσμος Ρήξη του τρίγωνου χόνδρου του καρπού

Αρθροσκοπικός καθαρισμός ρήξης του 
τρίγωνου χόνδρου του καρπού

Μεσοκάρπια άρθρωση: κεφαλωτό-αγκιστρωτό 
οστούν

Μηνοπυραμοειδής άρθρωση Σκαφομηνοειδές διάστημα
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I. Ιστολογία των Οστών
A.  Ιστολογικοί τύποι (Εικ. 1–1 και Πίνακας 1–1)—Υπάρχουν δύο 

ιστολογικοί τύποι οστών: Τα φυσιολογικά οστά είναι πεταλλιώ-
δη και διακρίνονται σε φλοιώδη και σπογγώδη. Τα άωρα και τα 
παθολογικά οστά είναι δικτυωτά, με πιο τυχαία διάταξη και πε-
ρισσότερα οστεοκύτταρα, μεγαλύτερο ρυθμό ανακατασκευής, 
μικρότερη ισχύ και μεγαλύτερη ελαστικότητα από τα πεταλλιώ-
δη οστά. Τα πεταλλιώδη οστά εμφανίζουν δοκίδωση κατά τη φο-
ρά των φορτίων, το οποίο δεν ισχύει για τα δικτυωτά οστά.
1.  Φλοιώδη ή συμπαγή οστά—Αποτελούν το 80% του σκελε-

τού και αποτελούνται από οστεώνες σε στενή διάταξη μετα-
ξύ τους (συστήματα Havers), συνδεδεμένους με τους σωλή-
νες του Ηavers (ή Volkmann) οι οποίοι περιέχουν αρτηριό-

λια, φλεβίδια, τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία, νεύρα και πιθα-
νόν λεμφαγγεία. Μεταξύ των οστεώνων βρίσκεται θεμέλια 
ουσία. Η θεμέλια ουσία συχνά συνδέεται με ινίδια τα οποία 
δεν διασχίζουν τις γραμμές οστεοποίησης (εκεί όπου η οστι-
κή απορρόφηση έχει σταματήσει και αρχίζει να σχηματίζε-
ται νέο οστούν). Σαν γραμμή οστεοποίησης (cement line) ορί-
ζεται το εξωτερικό όριο του οστεώνα. Η ενδοστική κυκλοφο-
ρία (σωλήνες και μικροσωληνίσκοι [κυτταρικές προσεκβολές 
των οστεοκυττάρων]) εξασφαλίζει την παροχή θρεπτικών ου-
σιών. Τα φλοιώδη οστά έχουν χαμηλό ρυθμό ανακατασκευής, 
σχετικά υψηλό συντελεστή ελαστικότητας του Young (E), κα-
θώς και μεγάλη αντίσταση στις στροφικές και παραμορφώ-
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σεις κάμψης σε σχέση με τα σπογγώδη οστά.
2.  Σπογγώδη ή δοκιδώδη οστά (Εικ. 1–1)—Έχουν μικρότερη 

πυκνότητα και υφίσταται μεγαλύτερη οστική ανακατασκευή 
σύμφωνα με τις γραμμές της μηχανικής φόρτισης (νόμος του 
Wolff). Έχουν υψηλότερο ρυθμό ανακατασκευής, χαμηλότε-
ρο συντελεστή ελαστικότητας του Young και είναι πιό ελαστι-
κά από τα φλοιώδη οστά.

B.  Κυτταρική βιολογία
1.  Οστεοβλάστες—Συμβάλλουν στο σχηματισμό του οστού πα-

ράγοντας την οργανική, μη-μεταλλωμένη θεμέλια ουσία. 

Προέρχονται από αδιαφοροποίητα, πρόδρομα μεσεγχυμα-
τικά κύτταρα, τα οποία έχουν περισσότερο ενδοπλασματι-
κό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi και μιτοχόνδρια από άλλα κύτ-
ταρα (για τη σύνθεση και την απέκκριση της θεμέλιας ουσί-
ας). Στα επιφανειακά στρώματα των οστών βρίσκονται πε-
ρισσότερο διαφοροποιημένα και μεταβολικά ενεργά κύττα-
ρα, ενώ τα λιγότερο μεταβολικά ενεργά κύτταρα συγκεντρώ-
νονται στις «περιοχές ηρεμίας» των οστών («εγκλωβισμένα 
κύτταρα»). Τα κύτταρα αυτά διατηρούν το ηλεκτρικό (ιοντι-
κό) περιβάλλον του οστού, ενώ τα «εγκλωβισμένα κύτταρα» 

ΠΙναΚαΣ 1–1   τΥΠΟΙ τΩν ΟΣτΩν

Μικροσκοπική  
εικόνα Τύποι Χαρακτηριστικά Παραδείγματα

Πεταλιώδες Φλοιώδες Δομή προσανατολισμένη κατά μήκος της διεύθυνσης των ασκούμενων φορτίων Μηριαία διάφυση 
Μηχανικά ισχυρό

Σπογγώδες Πιο ελαστικό από το φλοιώδες οστούν Κάτω μηριαία μετάφυση
Δικτυωτό Άωρο Δομή μη προσανατολισμένη κατά μήκος της διεύθυνσης των ασκούμενων φορτίων Εμβρυικός σκελετός

Πώρος κατάγματος 
Παθολογικό Τυχαία οργάνωση

Αυξημένος μεταβολισμός
Μηχανικά ασθενές
Ελαστικό

Οστεοσάρκωμα 
Ινώδης δυσπλασία 

Τροποποιημένο από Brinker MR, Miller MD: Fundamentals of Orthopaedics, p 1. Philadelphia, WB Saunders, 1999.

ΆωροΦλοιώδες

Παθολογικό
(γιγαντοκυτταρικός όγκος)

Διάμεσα 
πετάλια

Σωληνίσκοι

Σωλήνας 
Havers

Γραμμές 
οστεοποίησης

Οστεοκύτταρα

Σπογγώδες

   ΕΙΚΟνα 1–1   Τύποι οστών. Τα φλοιώδη οστά αποτελούνται από οστεώνες σε πυκνή διάταξη. Τα σπογγώδη οστά αποτελούνται από ένα 
δίκτυο δοκίδων. Τα άωρα οστά χαρακτηρίζονται από μη επιμεταλλωμένο οστεοειδές που επενδύει τις άωρες οστικές δοκίδες. Στα παθο-
λογικά οστά, παρατηρούνται άτυπες οστεοβλάστες και αποδιοργανωμένη αρχιτεκτονική. (Από Brinker MR, Miller MD: Fundamentals of 
Orthopaedics. Philadelphia, WB Saunders, 1999, p 2.)
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Βασικές Επιστήμες

δραστηριοποιούνται από τη διάσπαση της ζώνης των ενερ-
γών επενδυματικών κυττάρων. Η διαφοροποίηση των οστεο-
βλαστών in vivo γίνεται με τις ιντερλευκίνες (IL), τον αυξητι-
κό παράγοντα των αιμοπεταλίων (PDGF), και τον αυξητικό 
παράγοντα της ινσουλίνης (IGF). Οι οστεοβλάστες ανταπο-
κρίνονται στη δράση της παραθυρεοειδικής ορμόνης (παρα-
θορμόνη, PTH) παράγοντας αλκαλική φωσφατάση, κολλαγό-
νο τύπου I, οστεοκαλσίνη (διεγείρεται από την 1,25-διυδρο-
ξυ-βιταμίνη D), και οστική σιαλοπρωτεΐνη. Οι οστεοβλάστες 
διαθέτουν υποδοχείς με τους οποίους αλληλεπιδρούν με:  
(1) PTH, (2) 1,25-διυδροξυβιταμίνη D, (3) γλυκοκορτικοειδή, 
(4) προσταγλανδίνες, και (5) οιστρογόνα (Πίνακας 1–2). Ορι-
σμένα αντισηπτικά είναι τοξικά σε καλλιέργειες οστεοβλα-
στών (συμπεριλαμβανομένων του υπεροξείδιου του υδρογό-
νου και των διαλυμάτων ιωδιούχου ποβιδόνης [Betadine]).  
Η βακιτρακίνη θεωρείται λιγότερο τοξική.

2.  Οστεοκύτταρα (Εικ. 1–1)—Συμβάλλουν στην ομοιόσταση 
του οστίτη ιστού. Αποτελούν το 90% των κυττάρων του ώρι-
μου σκελετού. Είναι πρώην οστεοβλάστες οι οποίες περιβάλ-
λονται από νεοσχηματιζόμενη θεμέλια ουσία (και βοηθούν 
στη διατήρηση αυτής). Τα οστεοκύτταρα έχουν υψηλό κλά-
σμα πυρήνα/κυτταροπλάσματος, με μακριές κυτταροπλα-
σματικές προσεκβολές οι οποίες προβάλλουν διαμέσω σωλη-
νίσκων. Δεν είναι τόσο δραστήρια στην παραγωγή θεμέλιας 
ουσίας όσο οι οστεοβλάστες. Είναι σημαντικά για τον έλεγχο 
της συγκέντρωσης του εξωκυττάριου ασβεστίου και φωσφό-
ρου. Διεγείρονται από την καλσιτονίνη και αναστέλλονται 
από την PTH.

3.  Οστεοκλάστες—Είναι υπεύθυνες για την απορρόφηση του 
οστού. Είναι πολυπύρηνα ακανόνιστου σχήματος γιγαντο-
κύτταρα, προερχόμενα από αιμοποιητικά κύτταρα της σει-
ράς των μακροφάγων (πρόδρομες μορφές μονοκυττάρων 
οι οποίες σχηματίζουν γιγαντοκύτταρα με σύντηξη). Διαθέ-
τουν ψηκτροειδή παρυφή (η κυτταρική μεμβράνη αναδιπλώ-
νεται αυξάνοντας την επιφάνεια της, γεγονός το οποίο είναι 
σημαντικό για την οστική απορρόφηση) και περιβάλλονται 
από διαυγή άλω. H οστική απορρόφηση λαμβάνει χώρα μέσα 
σε κοιλότητες (βοθρία Howship). Η οστεογένεση και η οστι-
κή απορρόφηση είναι συνδεδεμένες διαδικασίες («συζευγ-
μένες»), με τη διαφορά ότι η οστική απορρόφηση πραγματο-
ποιείται πιο γρήγορα. Οι οστεοβλάστες (και τα καρκινικά κύτ-
ταρα) εκφράζουν τον ενεργοποιητή του υποδοχέα του παράγο-
ντα NF-kβ (παράγοντας RANKL), ο οποίος δεσμεύεται σε υπο-
δοχέα της κυτταρικής μεμβράνης των οστεοκλαστών, επάγο-
ντας τη διαφοροποίησή τους σε ώριμες οστεοκλάστες, και αυ-
ξάνοντας με τον τρόπο αυτό την οστική απορρόφηση. Ο μηχα-

νισμός αυτός αναστέλλεται από την οστεοπροτεγερίνη δε-
σμευόμενη στον παράγοντα RANKL, εμποδίζοντας με τον 
τρόπο αυτό την αλληλεπίδραση με τις οστεοκλάστες. Oι οστε-
οκλάστες συνθέτουν φωσφορικό οξύ ανθεκτικό στο τρυγικό 
οξύ. Oι οστεοκλάστες δεσμεύονται στις οστικές επιφάνειες 
μέσω συνδετικών πρωτεϊνών (ιντεγκρίνες, ειδικότερα η αvβ3 
ή υποδοχέας της φιμπρονεκτίνης). Oι οστεοκλάστες παρά-
γουν ιόντα υδρογόνου (μέσω της καρβονικής ανυδράσης), τα 
οποία μειώνουν το pH και αυξάνουν τη διαλυτότητα των κρυ-
στάλλων υδροξυαπατίτη, ενώ η οργανική θεμέλια ουσία απο-
μακρύνεται με πρωτεόλυση. Οι ασθενείς με ανεπάρκεια της 
καρβονικής ανυδράσης δεν απορροφούν οστό με το μηχανι-
σμό αυτό. Oι οστεοκλάστες έχουν ειδικούς υποδοχείς για την 
καλσιτονίνη με αποτέλεσμα να μπορούν να ρυθμίζουν απευ-
θείας την οστική απορρόφηση (Πίνακας 1–2). Oι οστεοκλά-
στες είναι υπεύθυνες για την οστική απορρόφηση που παρατη-
ρείται στο πολλαπλούν μυέλωμα και τις οστικές μεταστάσεις. 
Η ιντερλευκίνη-1 (IL-1) αποτελεί ισχυρό επαγωγέα της οστεο-
κλαστικής οστικής απορρόφησης  και έχει ανιχνευτεί στις μεμ-
βράνες που σχηματίζονται στη διεπιφάνεια οστού-πρόθεσης 
σε περιπτώσεις άσηπτης χαλάρωσης. Αντίθετα, η IL-10 κατα-
στέλλει τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών. Τα διφωσφονικά 
αναστέλλουν την οστεοκλαστική οστική απορρόφηση (εμποδί-
ζοντας το σχηματισμό ψηκτροειδούς παρυφής από τους οστεο-
κλάστες, η οποία είναι απαραίτητη για την έκφραση της όξινης 
υδρολάσης), και μειώνουν την πιθανότητα σκελετικών εκδηλώ-
σεων σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα.

4.  Οστεοπρογονικά κύτταρα—Προέρχονται από βλαστικά με-
σεγχυματικά κύτταρα και διαφοροποιούνται σε οστεοβλά-
στες (υπό την επίδραση ελαφράς καταπόνησης και αυξημέ-
νης μερικής πίεσης οξυγόνου), χονδροκύτταρα (υπό την επί-
δραση μέσου βαθμού καταπόνησης και χαμηλής μερικής πίε-
σης οξυγόνου), ή κύτταρα ινώδους ιστού (υπό την επίδραση 
υψηλής καταπόνησης). Επενδύοντας τους σωλήνες Havers, το 
ενδόστεο και το περιόστεο, τα οστεοπρογονικά κύτταρα ανα-
μένουν το ερέθισμα για διαφοροποίηση.

5.  Επενδυματικά κύτταρα—Στενά, επιπεδωμένα κύτταρα σε 
«φάση ηρεμίας», σχηματίζουν ένα περίβλημα γύρω από το 
οστούν.

Γ.  Θεμέλια ουσία—Αποτελείται από οργανικά (40%) και ανόργανα 
συστατικά (60%) (Πίνακας 1–3).
1.  Οργανικά συστατικά—40% του ξηρού βάρους του οστού.

α.  Κολλαγόνο—Κυρίως κολλαγόνο τύπου I (η λέξη «bone» 
περιέχει τη λέξη «one» θυμίζοντας ότι το οστό περιέχει κυ-
ρίως κολλαγόνο τύπου I). Στα άκρα των ινών κολλαγόνου 
σχηματίζονται κενά που ονομάζονται ζώνες οπής. Οι πό-

ΠΙναΚαΣ 1–2   ΟΣτΕΟΚΥτταρα, ΥΠΟδΟΧΕΙΣ ΚαΙ δραΣΕΙΣ

Κύτταρα Υποδοχείς Δράση

Οστεοβλάστες PTH Απελευθερώνει ένα δευτερογενές μήνυμα (ο ακριβής μηχανισμός είναι άγνωστος) που επάγει την οστεοκλαστική δραστηριότητα
Ενεργοποιεί την αδενυλική κυκλάση

1,25 βιταμίνη D3 Επάγει την παραγωγή θεμέλιας ουσίας και αλκαλικής φωσφατάσης καθώς και την παραγωγή ορισμένων ειδικών  
πρωτεϊνών του οστού (όπως οστεοκαλσίνη)

Γλυκοκορτικοειδή Αναστέλλουν τη σύνθεση του DNA, την παραγωγή κολλαγόνου και τη σύνθεση οστεοβλαστικών πρωτεϊνών
Προσταγλανδίνες Ενεργοποιούν την αδενυλική κυκλάση και επάγουν την οστική απορρόφηση
Οιστρογόνα Αναβολική (παραγωγή οστού) και αντικαταβολική (αναστέλλουν την οστική απορρόφηση) δράση στα οστά

Αυξάνουν τα επίπεδα του mRNA της αλκαλικής φωσφατάσης και αναστέλλουν την ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης 
Οστεοκλάστες Καλσιτονίνη Αναστέλλει την λειτουργία των οστεοκλαστών (αναστέλλει την οστική απορρόφηση)

mRNA: αγγελιοφόρο RNA, PTH: παραθορμόνη.
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ροι βρίσκονται παραπλεύρως δύο παράλληλων μορίων. Η 
εναπόθεση αλάτων (ασβεστοποίηση) λαμβάνει χώρα ανά-
μεσα στις ζώνες οπής και τους πόρους των ινών κολλαγό-
νου (Εικ. 1–2). Οι διασταυρούμενοι δεσμοί των ινών κολ-
λαγόνου μειώνουν τη διαλυτότητα και αυξάνουν την αντο-
χή σε δυνάμεις ελκυσμού.

β.  Πρωτεογλυκάνες
γ.  Πρωτεΐνες της θεμέλιας ουσίας (μη-κολλαγονικές)—

Oστεοκαλσίνη, μη κολλαγονική πρωτεΐνη που βρίσκεται 
σε αφθονία στα οστά, αναστέλλεται από την PTH και επά-
γεται από την 1,25-διυδροξυβιταμίνη D. Τα επίπεδα της 
οστεοκαλσίνης είναι δυνατόν να μετρηθούν στον ορρό ή 
στα ούρα και αποτελούν δείκτη οστικής ανακύκλωσης. Αυ-
ξάνουν στη νόσο Paget, τη νεφρική οστεοδυστροφία και 
τον υπερπαραθυρεοειδισμό.

δ.  Αυξητικοί παράγοντες και κυττοκίνες.
2.  Ανόργανα (μεταλλικά) συστατικά—60% του ξηρού βάρους 

του οστού.
α.  Ασβέστιο με την μορφή κρυστάλλων υδροξυαπατίτη 

[Ca10(PO4)6(OH)2].
β.  Φωσφορικό ασβέστιο (βρουσίτης).

Δ.  Οστική ανακατασκευή

1.  Γενικά
α.  Νόμος του Wolff—Το οστούν ανασκευάζεται σε απόκριση 

στις μηχανικές καταπονήσεις (νόμος του Wolff). Η αύξη-
ση της μηχανικής καταπόνησης οδηγεί σε σημαντική οστι-

   ΕΙΚΟνα 1–2  Βιολογικοί παράγοντες της επιμετάλλωσης των 
οστών: ετερογένεια των ινών κολλαγόνου. (Από Simon SR, ed: 
Orthopaedic Basic Science, p 139. Rosemont, IL, American Academy 
of Orthopaedic Surgeons, 1994.)

ΠΙναΚαΣ 1–3   ΣΥΣτατΙΚα τηΣ ΟΣτΙΚηΣ θΕΜΕΛΙαΣ ΟΥΣΙαΣ

Τύπος θεμέλιας ουσίας Λειτουργία Σύσταση Τύποι Σχόλια

Οργανική

Κολλαγόνο Αντοχή σε δυνάμεις 
τάσης

Κυρίως κολλαγόνο τύπου I 90% της οργανικής θεμέλιας ουσίας. 
Δομή: τριπλή έλικα από μια α2 και δύο 
α1 αλυσίδες

Πρωτεογλυκάνες Μερικώς υπεύθυνες 
για αντοχή σε δυνάμεις 
συμπίεσης

Πρωτεϊνικά συμπλέγματα 
γλυκοζαμινογλυκανών (GAG) 
(δείτε Ενότητα 2, Αρθρώσεις)

Αναστολή της ασβεστοποίησης

Πρωτεΐνες της θεμέλιας 
ουσίας (μη κολλαγονικές)

Προάγουν την ασβεστο-
ποίηση του οστεοειδούς 
και την οστεογένεση

 Οστεοκαλσίνη (οστική 
γ-καρβοξυγλουταμικό οξύ–πρω-
τεΐνη [οστική Gla πρωτεΐνη])

Προσελκύει οστεοκλάστες, απευθείας 
ρύθμιση της οστικής πυκνότητας, πιο 
άφθονη μη κολλαγονική πρωτεΐνη (10-
20% της ολικής πρωτεΐνης των οστών)

Οστεονεκτίνη (πρωτεΐνη SPARC) Εκκρίνεται από τα αιμοπετάλλια και τις 
οστεοβλάστες, θεωρείται ότι έχει ρόλο 
στη ρύθμιση του ασβεστίου ή στην ορ-
γάνωση της ασβεστοποιημένης θεμέλιας 
ουσίας

Οστεοποντίνη Κυτταρο-δεσμευτική πρωτεΐνη, όμοια με 
την ιντεγκρίνη

Αυξητικοί παράγοντες 
και κυττοκίνες 

Συμμετέχουν στη δια-
φοροποίηση, την ενερ-
γοποίηση, την ανάπτυξη 
και το μεταβολισμό των 
οστεοκυττάρων

Μετατρεπτικός αυξητικός  
παράγοντας-β (TGF-β)
Αυξητικός παράγοντας  
ινσουλίνης (IGF)
Ιντερλευκίνες (IL-1 και -6)
Οστικές μορφογενετικές  
πρωτεΐνες (BMPs 1-6)

Υπάρχει σε μικρά ποσά στην οστική 
θεμέλια ουσία (Πίνακας 1–9)

Ανόργανη

Ασβέστιο-υδροξυαπατίτης 
[Ca10(PO4)6(OH)2]

Αντοχή σε δυνάμεις 
συμπίεσης

 Αποτελεί το κυριότερο συστατικό της 
ανόργανης θεμέλιας ουσίας. Κυρίως 
ασβεστοποιεί τις οπές και πόρους του 
κολλαγόνου και δευτερευόντως την 
περιφέρεια

Φωσφορικό ασβέστιο 
(βρουσίτης)

 Αποτελεί το υπόλοιπο της ανόργανης 
θεμέλιας ουσίας

SPARC, secreted protein, acidic, rich in cysteine.

Οπή

Κολλαγόνο

Πο
λυ

με
ρι

σμ
ός

1α

1β
1β

1βΠόρος

Πόρος

2

2

2

2
Κολλαγόνο

Πόρος

Κολλαγόνο

Κολλαγόνο

Προοδευτική αύξηση της ανόργανης μάζας λόγω:
1.  Αύξηση του αριθμού των σωματιδίων ανόργανης φάσης (πυρηνοποίηση)
     α. Ετερογενής πυρηνοποίηση στις οπές του κολλαγόνου
     β. Κρυσταλλική πυρηνοποίηση στις οπές και τους πόρους του κολλαγόνου
2.  Αρχική αύξηση των σωματιδίων περίπου 400  x 15-30  x 50-75
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Βασικές Επιστήμες

κή αύξηση. Άρση της εξωτερικής μηχανικής καταπόνη-
σης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική οστική απώλεια, η 
οποία είναι αντιστρεπτή (σε άλλοτε άλλο βαθμό) κατά την 
επαναφόρτιση των οστών.

β.  Πιεζοηλεκτρικά φορτία—Το οστούν ανακατασκευάζεται 
αποκρινόμενο στα παραγόμενα ηλεκτρικά φορτία. Η πε-
ριοχή συμπίεσης του οστού φορτίζεται ηλεκτροαρνητικά, 
με αποτέλεσμα να διεγείρονται οι οστεοβλάστες (οστεο-
γένεση). Η περιοχή διάτασης του οστού φορτίζεται ηλε-
κτροθετικά, με αποτέλεσμα να διεγείρονται οι οστεοκλά-
στες (οστική απορρόφηση). Το φλοιώδες και το σπογγώ-
δες οστούν ανακατασκευάζονται συνεχώς κατά τη διάρ-
κεια της ζωής μέσω οστεοβλαστικής και οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας (Εικ. 1–3).

γ.  Νόμος των Hueter-Volkmann—Η οστική ανακατασκευή 
λαμβάνει χώρα σε μικρές ομάδες κυττάρων που συγκρο-
τούν τη βασική πολυκυτταρική μονάδα, η λειτουργία της 
οποίας ρυθμίζεται από συστηματικές ορμόνες και τοπικές 
κυττοκίνες. Σύμφωνα με το νόμο των Hueter-Volkmann, 
μηχανικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την επι-
μήκη αύξηση των οστών, την οστική ανακατασκευή και 
την πώρωση των καταγμάτων. Οι δυνάμεις συμπίεσης 
αναστέλλουν την αύξηση ενώ οι διατμητικές δυνάμεις τη 
διεγείρουν, γεγονός που μπορεί να παίζει ρόλο στην εξέ-
λιξη της σκολίωσης και της νόσου Blount.

2.  Φλοιώδες οστούν—Το φλοιώδες οστούν αναδομείται μέσω 
της διεργασίας της «οστεοκλαστικής σηραγγοποίησης» (Εικ. 
1–4) ακολουθούμενη από στρωματοποίηση των οστεοβλα-
στών και αλλεπάλληλη εναπόθεση στρωμάτων θεμέλιας ουσί-

ας (αφού η γραμμή οστεοποίησης έχει οριοθετηθεί), έως ότου 
το μέγεθος της οστεοκλαστικής σήραγγας αποκτήσει την κε-
ντρική διάμετρο του οστεώνα. Η κεφαλή της σήραγγας απο-
τελείται από οστεοκλάστες που διατρυπούν το σκληρό φλοιώ-
δες οστούν. Όπισθεν του μετώπου των οστεοκλαστών βρίσκο-
νται τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία, ακολουθούμενα από οστεο-
βλάστες που γεμίζουν τις σήραγγες οστικής απορρόφησης με 
οστεοειδές .

3.  Σπογγώδες οστούν—Αναδομείται μέσω οστεοκλαστικής 
απορρόφησης ακολουθούμενη από εναπόθεση νεοσχηματι-
ζόμενου οστού από τις οστεοβάστες.

E.  Οστική αιμάτωση
1.  Ανατομία—Σαν όργανα, τα οστά δέχονται το 5-10% της καρ-

διακής παροχής. Τα μακρά οστά δέχονται αίμα από τρείς πη-
γές: (1) τροφοφόρο αρτηρία (2) μεταφυσιακή–επιφυσιακή κυ-
κλοφορία, και (3) περιοστική κυκλοφορία. Στα οστά με ειδι-
κή και ευάλωτη αιμάτωση περιλαμβάνονται το σκαφοειδές,  
ο αστράγαλος, η μηριαία κεφαλή, και η οδοντοειδής απόφυση.
α. Τροφοφόρες αρτηρίες—Οι τροφοφόρες αρτηρίες αποτε-

λούν κλάδους κύριων επιχώριων αρτηριών, οι οποίες δι-
έρχονται από το φλοιό στη διάφυση των οστών δια του 
τρήματος της τροφοφόρου αρτηρίας, και στη συνέχεια ει-
σέρχονται στο μυελικό αυλό όπου διαιρούνται σε ανιόντες 
και κατιόντες αρτηριακούς κλάδους (Εικ. 1–5). Οι κλάδοι 

   ΕΙΚΟνα 1–5  Διεγχειρητική αρτηριογραφία (κνήμη κυνός) στην 
οποία φαίνονται οι ανιόντες και οι κατιόντες κλάδοι της τροφο-
φόρου αρτηρίας του οστού. (Από Brinker MR, Lipton HL, Cook SD, 
Hyman AL: Pharmacological regulation of the circulation of bone. J 
Bone Joint Surg [Am] 72:964–975, 1990.)

2
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   ΕΙΚΟνα 1–3  Ανακατασκευή των οστών. 1: Οστεοκλαστική οστι-
κή απορρόφηση στο φλοιώδες και σπογγώδες οστούν. 2: Οι οστε-
οβλάστες παράγουν νέο οστούν στο σημείο της προηγούμενης 
οστικής απορρόφησης. 3: Οι οστεοβλάστες ενσωματώνονται στο 
οστό ως οστεοκύτταρα. (Από Simon SR, ed: Orthopaedic Basic 
Science, p 141. Rosemont, IL, American Academy of Orthopaedic 
Surgeons, 1994.)

   ΕΙΚΟνα 1–4  Μηχανισμός ανακατασκευής του φλοιώδους 
οστού μέσω της οστεοκλαστικής σηραγγοποίησης. (Από Simon 
SR, ed: Orthopaedic Basic Science, p 142. Rosemont, IL, American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, 1994.)
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αυτοί, στη συνέχεια διακλαδίζονται σε αρτηριόλια στο εν-
δόστεο και αιματώνουν τουλάχιστον τα 2/3 του ώριμου δι-
αφυσιακού φλοιού μέσω των αγγείων των συστημάτων 
Havers (Εικ. 1–6 και 1–7). Η οστική αιμάτωση δια της τρο-
φοφόρου αρτηρίας είναι σύστημα υψηλής πίεσης.

β.  Μεταφυσιακή–επιφυσιακή κυκλοφορία—Προέρχεται 
από το περιαρθρικό επιφυσιακό πλέγμα (για παράδειγμα 
οι αρτηρίες του γόνατος).

   ΕΙΚΟνα 1–6  Αιμάτωση των οστών. (Από Brinker MR, Miller MD: 
Fundamentals of Orthopaedics, p 4. Philadelphia, WB Saunders, 
1999.)

γ.  Περιοστική κυκλοφορία—Αποτελείται κυρίως από τριχο-
ειδή αιμοφόρα αγγεία που αιματώνουν το εξωτερικό 1/3 
(στα περισσότερα οστά) του ώριμου διαφυσιακού φλοιού. 
Η περιοστική κυκλοφορία είναι σύστημα χαμηλής πίεσης.

2.   Φυσιολογία
α.  Κατεύθυνση της αιματικής ροής στα οστά (Εικ. 1–8)— 

Η αρτηριακή ροή στα ώριμα οστά είναι φυγόκεντρος (από 
έσω προς τα έξω), λόγω της δράσης του δικτύου που σχη-
ματίζεται από την υψηλής πίεσης τροφοφόρο αρτηρία και 
την χαμηλής πίεσης περιοστική κυκλοφορία. Σε ένα πλή-
ρως παρεκτοπισμένο κάταγμα με διατομή του ενδοστι-
κού (τροφοφόρου) συστήματος, το πρανές της πίεσης ανα-
στρέφεται καθώς επικρατεί το περιοστικό σύστημα, και η 
αιματική ροή γίνεται κεντρομόλος (από έξω προς τα έσω). 
Η αρτηριακή ροή σε ένα άωρο, αναπτυσσόμενο οστό είναι 
κεντρομόλος λόγω της πλούσιας αιμάτωσης του περιοστέ-
ου το οποίο κυριαρχεί στην οστική αιματική ροή. Η φλεβι-
κή ροή στα ώριμα οστά είναι κεντρομόλος. Τα τριχοειδή 
του φλοιού παροχετεύουν στα φλεβικά κολποειδή, και στη 
συνέχεια η ροή εκτρέπεται στο σύστημα της εκφορητικής 
φλέβας του οστού.

β.  Διαμερισματική κατανομή των υγρών στα οστά
Εξωαγγειακή  65%
Συστήματα Havers  6%
Λημνίσκοι  6%
Ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBCs) 3%
Άλλα  20%

γ.  Επίδραση φυσιολογικών καταστάσεων στην οστική αιμα-
τική ροή— Η υποξία, η υπερκαπνία και η συμπαθεκτομή 
αυξάνουν την αιματική ροή στα οστά.

3.  Πώρωση των καταγμάτων—Η αιμάτωση του οστού παίζει κα-
θοριστικό ρόλο στην πώρωση των καταγμάτων. Η αιματική 
ροή εξασφαλίζει τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες στο ση-
μείο της οστικής κάκωσης. Η αρχική απόκριση μετά την αγ-
γειακή κάκωση λόγω του κατάγματος είναι η μείωση της αιμα-
τικής ροής στην περιοχή του κατάγματος. Στις επόμενες ώρες 
και ημέρες, η αιματική ροή αυξάνει (τοπικό επιταχυντικό φαι-
νόμενο), με κορύφωση περίπου στις δύο εβδομάδες, και επα-
νέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα σε 3-5 μήνες. Το σημαντι-
κότερο πλεονέκτημα της εσωτερικής οστεοσύνθεσης με ενδο-
μυελική ήλωση χωρίς γλυφανισμό, είναι η διατήρηση της ενδο-

   ΕΙΚΟνα 1–7  Αιμάτωση του φλοιώδους 
οστού. (Από Simon SR, ed: Orthopaedic Basic 
Science, p 131. Rosemont, IL, American Academy 
of Orthopaedic Surgeons, 1994.)

Τροφοφόρος αρτηρία

Συνοδός φλέβα
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στικής αιμάτωσης. Η ενδομυελική ήλωση χωρίς γλυφανισμό 
διατηρεί τη φλοιώδη αιμάτωση ενώ επιτρέπει και πιο γρήγο-
ρη επαναιμάτωση του οστού. Ο γλυφανισμός καταστρέφει την 
αγγείωση του 50-80% του ενδόστεου. Το γεγονός αυτό σχετί-
ζεται με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση που παρατηρείται στην 
επαναγγείωση και την αποκατάσταση της ενδοστικής αιματι-
κής ροής μετά από γλυφανιζόμενη ενδομυελική ήλωση.

4.  Ομοιόσταση—Η οστική αιματική ροή βρίσκεται κάτω από 
τον έλεγχο μεταβολικών, χυμικών και αυτόνομων ερεθισμά-
των. Το αρτηριακό σύστημα των οστών έχει μεγαλύτερη τά-
ση προς αγγειοσύσπαση (στην κατάσταση ηρεμίας) και πο-
λύ μικρότερη τάση για αγγειοδιαστολή. Tα ενδοστικά αγγεία 
διαθέτουν μια ποικιλία από αγγειοδραστικούς υποδοχείς 
(β-αδρενεργικοί, μουσκαρινικοί, θρομβοξάνη/προσταγλαν-
δίνες) οι οποίοι μπορεί να φανούν χρήσιμοι στο μέλλον για 
τη φαρμακευτική αντιμετώπιση των οστικών παθήσεων που 
σχετίζονται με διαταραχές της αιμάτωσης (π.χ., οστεονέκρω-
ση, καθυστερημένη πώρωση, κλπ).

ΣΤ. Ιστοί που περιβάλλουν τα οστά
1.  Περιόστεο—Μεμβράνη συνδετικού ιστού που καλύπτει τα 

οστά. Είναι περισσότερο ανεπτυγμένο στα παιδιά εξαιτί-
ας του ρόλου του στην εναπόθεση φλοιώδους οστού και την 

αύξηση της διαμέτρου (σε πλάτος) των οστών. Το εσωτερικό 
στρώμα του περιοστέου (κάμβιο), είναι χαλαρό, περισσότερο 
αγγειοβριθές, και περιέχει κύτταρα ικανά για διαφοροποίη-
ση σε οστεοβλάστες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αύξηση 
της διαμέτρου των οστών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 
το σχηματισμό περιοστικού πώρου κατά την πώρωση των κα-
ταγμάτων. Το εξωτερικό (ινώδες) στρώμα του περιοστέου εί-
ναι λιγότερο κυτταροβριθές και συνέχεται με τον αρθρικό θύ-
λακο.

2.  Μυελός των οστών—Αποτελεί πηγή αρχέγονων κυττάρων 
και ελέγχει την εσωτερική διάμετρο των οστών.
α.  Ερυθρός μυελός—Αιμοποιητικός (40% ύδωρ, 40% λίπος, 

20% πρωτεΐνες). Ο ερυθρός μυελός μετατρέπεται με βρα-
δύ ρυθμό με την ηλικία σε ωχρό (λιπώδη) μυελό, ξεκινώ-
ντας από το σκελετό των άκρων και προχωρώντας προς 
τον αξονικό σκελετό.

β.  Ωχρός μυελός—Είναι ανενεργός (15% ύδωρ, 80% λίπος, 
5% πρωτεΐνες).

Ζ.  Τύποι οστεοποίησης (Πίνακας 1–4)
1.  Χονδρογενής οστεοποίηση

α.  Γενικά—Αδιαφοροποίητα κύτταρα εκκρίνουν χονδρο-
γενή θεμέλια ουσία και διαφοροποιούνται σε χονδρο-

   ΕΙΚΟνα 1–8  Κύρια αιμάτωση 
των μακρών οστών. Τα 1, 2 και 3 
αποτελούν τη συνολική αιματική 
παροχή στη διάφυση. Τα βέλη δεί-
χνουν την κατεύθυνση της αιμα-
τικής ροής. (Από Rhinelander FW: 
Circulation in bone. In Bourne G, ed: 
The Biochemistry and Physiology of 
Bone, 2nd ed, vol 2, pp 1-77. Orlando, 
FL, Academic Press, 1972.)

ΠΙναΚαΣ 1–4   τΥΠΟΙ ΟΣτΕΟΠΟΙηΣηΣ

1

2

3

Τύποι Μηχανισμός Παραδείγματα φυσιολογικών μηχανισμών Παραδείγματα διαταραχών της οστεοποίησης

Χονδρογενής Οστό αντικαθιστά μια 
χόνδρινη καταβολή

1) Εμβρυϊκός σχηματισμός μακρών οστών
2) Επιμήκης αύξηση (συζευκτικός χόνδρος)
3) Πώρος καταγμάτων 
4) Ο τύπος του οστού που σχηματίζεται από τη χρήση  
απομεταλλωμένης θεμέλιας ουσίας

Αχονδροπλασία 

Υμενογενής Αθροίσεις αδιαφοροποί-
ητων μεσεγχυματικών 
κυττάρων διαφοροποιού-
νται σε οστεοβλάστες, που 
σχηματίζουν νέο οστό

1) Εμβρυϊκός σχηματισμός πλατέων οστών
2) Σχηματισμός οστού κατά τη διατατική οστεογένεση
3) Οστικό βλάστημα (υπερόστωση) 

Κλειδοκρανιακή δυσόστωση

Εναπόθεσης Οι οστεοβλάστες εναπο-
θέτουν νέο οστό στο ήδη 
υπάρχον οστό

1) Περιοστική αύξηση των οστών (κατά πλάτος )
2) Η φάση της οστεοποίησης κατά την οστική  
ανακατασκευή

Νόσος Paget
Παιδική φλοιώδης υπερόστωση (νόσος Caffey)
Μελορεόστωση

ΦΛΟΙΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

ΦΛΟΙΟΣ ΜΕ ΧΑΛΑΡΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΠΕΡΙΟΣΤΕΟ
ΜΥΕΛΙΚΗ 

ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

Κύρια 
τροφοφόρος 
αρτηρία

Ανιούσα 
μυελική 
αρτηρία

Αρτηριόλια 
προερχόμενα  
από τη μυελική 
αρτηρία

Κλάδοι προς τα τριχοειδή 
του περιόστεου

Κατιούσα 
μυελική αρτηρία

Περιοστικά 
αρτηριόλια

Αναστομώσεις

Αναστομώσεις

Μεταφυσιακές 
αρτηρίες

Έξω 1/3 
του φλοιού

Έσω 2/3 
του φλοιού

Φλοιός ολικού 
πάχους

Αρτηριόλια 
προερχόμενα από  
τη μυελική αρτηρία

7

001-132_MILLER_c1.indd   7 5/20/10   9:53 PM



   ΕΙΚΟνα 1–9  Χονδρογενής οστε-
οποίηση των μακρών οστών. Οι φά-
σεις από ΣΤ έως Ι λαμβάνουν χώ-
ρα μετά τη γέννηση. (Από Moore 
KL: The Developing Human, p 346. 
Philadelphia, WB Saunders, 1982.)

κύταρα. Η θεμέλια ουσία ασβεστοποιείται και στη συνέ-
χεια διηθείται από αγγειακές προσεκβολές που μεταφέ-
ρουν πρόδρομα οστικά κύτταρα. Οι οστεοκλάστες απορ-
ροφούν ασβεστοποιημένο χόνδρο και οι οστεοβλάστες 
σχηματίζουν νέο οστούν. Αξίζει να θυμάται κανείς ότι αυ-
τό που συμβαίνει είναι αντικατάσταση του χόνδρινου από 
νεοσχηματιζόμενο οστό και όχι μετατροπή του χόνδρου σε 
οστό. Παραδείγματα χονδρογενούς οστεοποίησης είναι (1) 
η εμβρυική οστεογένεση των μακρών οστών, (2) η κατά μή-
κος αύξηση των οστών (συζευκτικός χόνδρος), (3) ο σχη-
ματισμός του καταγματικού πώρου, και (4) ο σχηματισμός 
οστού από απομεταλλωμένη θεμέλια ουσία.

β.  Εμβρυική οστεογένεση των μακρών οστών (Εικ. 1–9 και 
1–10)—Προέρχεται από καταβολές του μεσεγχύματος κα-
τά την 6η εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής. Τα μακρά οστά 
του εμβρύου αναπτύσσονται μέσω χονδρογενούς οστεο-
ποίησης. Αγγειακές προσεκβολές διεισδύουν στο μεσεγ-
χυματικό οστικό μοντέλο, μεταφέροντας πρόδρομα οστε-
οκύτταρα που διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες, και 
περίπου την 8η εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής σχηματί-
ζουν τα πρωτογενή κέντρα οστεοποίησης (διαφύσεις). Το 
χόνδρινο μοντέλο συνεχίζει να αυξάνει σε μήκος και πλά-
τος, και αρχίζει να σχηματίζεται ο μυελός του οστού. Αυ-
τό επιτυγχάνεται με απορρόφηση του κεντρικού τμήμα-
τος του χόνδρινου οστού από τη διείσδυση αρχέγονων μυ-
ελικών κυττάρων που μεταφέρονται στις θέσεις αυτές από 

τις αγγειακές προσεκβολές. Δευτερογενείς πυρήνες οστε-
οποίησης αναπτύσσονται στη συνέχεια στα δύο άκρα του 
οστού, σχηματίζοντας τα επιφυσιακά κέντρα οστεοποίη-
σης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την κατά μήκος αύξηση 
των άωρων οστών. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου 
της ανάπτυξης, παρατηρείται πλούσια αρτηριακή παρο-
χή αποτελούμενη από μια επιφυσιακή αρτηρία, (η οποία 
καταλήγει στην ζώνη πολλαπλασιασμού του συζευκτικού 
χόνδρου), μεταφυσιακές αρτηρίες, τροφοφόρες αρτηρίες, 
και περιχόνδριες αρτηρίες (Εικ. 1–11).

γ.  Συζευκτικοί χόνδροι—Στα άωρα μακρά οστά υπάρχουν 
δύο συζευκτικοί χόνδροι: (1) ο οριζόντιος (επιφυσιακή 
πλάκα) και (2) ο σφαιρικός (επιτρέπει την ανάπτυξη των 
επιφύσεων). Ο σφαιρικός συζευκτικός χόνδρος έχει την 
ίδια αρχιτεκτονική με τον οριζόντιο αλλά λιγότερο οργα-
νωμένη. Η περιχόνδρια αρτηρία είναι η κύρια πηγή αιμά-
τωσης των συζευκτικών χόνδρων. Τόσο στην ακρομεγα-
λία όσο και στην σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία παρα-
τηρείται προσβολή των συζευκτικών χόνδρων. Στην πολλα-
πλή επιφυσιακή δυσπλασία προσβάλλονται οι επιφύσεις.  
Ο συζευκτικός χόνδρος διαιρείται σε ζώνες με βάση την ανά-
πτυξη (Εικ. 1–11) και τη λειτουργία (Εικ. 1–12 και 1–13).
(1) Ζώνη ηρεμίας—Τα κύτταρα αποθηκεύουν λιπίδια, 

γλυκογόνο, και συσσωματώματα πρωτεογλυκανών 
για μετέπειτα ανάπτυξη και παραγωγή χόνδρου. Η 
μερική πίεση του οξυγόνου είναι χαμηλή. Η ζώνη αυ-

A
A1 B1 Γ1 Δ1

B Γ Δ

Z
H Θ

Ι

E
ΣΤ

Χόνδρος

Επίφυση

Διάφυση

Επίφυση

Αποτιτανωμένος 
χόνδρος

Συζευκτικός  
χόνδρος

Πυρήνας οστεοποίησης της 
διάφυσης (πρωτογενής)

Πυρήνας οστεοποίησης 
των επιφύσεων

Διαφυσεο-επιφυσιακή 
συμβολή

Οστούν Αρτηρίες
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τή προσβάλλεται σε θησαυρισμώσεις (νόσοι εναπόθε-
σης των λυσοσωμάτων) όπως η νόσος Gaucher και άλ-
λες διαταραχές.

(2) Ζώνη υπερπλασίας—Στη ζώνη αυτή λαμβάνει χώρα 
η αύξηση κατά τον επιμήκη άξονα του οστού, και τα 
χονδροκύτταρα διατάσσονται κατά τον άξονα αυτό 
(το «κορυφαίο κύτταρο» είναι το διαιρούμενο «μητρι-
κό κύτταρο»). Η μερική πίεση του οξυγόνου είναι αυ-
ξημένη καθώς και η συγκέντρωση των πρωτεογλυκα-
νών στην περιβάλλουσα θεμέλια ουσία, αναστέλλο-
ντας έτσι την αποτιτάνωση του χόνδρου. Η λειτουργία 
αυτής της ζώνης είναι ο πολλαπλασιασμός των κυττά-
ρων και η παραγωγή θεμέλιας ουσίας. Ανεπάρκεια της 
ζώνης αυτής (στον πολλαπλασιασμό των χονδροκυτ-
τάρων και το σχηματισμό στηλών) παρατηρείται στην 
αχονδροπλασία (Εικ. 1–13) (δεν προσβάλλει την υμενο-
γενή οστεοποίηση [κατά πλάτος αύξηση των οστών]).

(3) Ζώνη υπερτροφίας—Μερικές φορές υποδιαιρείται σε 
τρείς ζώνες (ωρίμανσης, εκφύλισης, και προσωρινής 

αποτιτάνωσης). Η φυσιολογική αποτιτάνωση του χόν-
δρου συμβαίνει στο κατώτερο τμήμα της ζώνης υπερ-
τροφίας, όπου τα χονδροκύτταρα αποκτούν πενταπλά-
σιο μέγεθος, συσσωρεύουν ασβέστιο στα μιτοχόνδριά 
τους, και στη συνέχεια αποπίπτουν (κυτταρικός θάνα-
τος) απελευθερώνοντας ασβέστιο. Ο ρυθμός ωρίμαν-
σης των χονδροκυττάρων ρυθμίζεται από συστηματικές 
ορμόνες και τοπικούς παράγοντες (σχετιζόμενα με την 
παραθορμόνη πεπτίδια τα οποία αναστέλλουν την ωρί-
μανση των χονδροκυττάρων). Οι οστεοβλάστες μετα-
ναστεύουν από τα κολποειδή αγγεία και χρησιμοποι-
ούν το χόνδρο σαν ικρίωμα για το σχηματισμό οστού.  
Η χαμηλή μερική πίεση οξυγόνου και η μειωμένη συ-
γκέντρωση πρωτεογλυκανών συμβάλλουν σε αυτή τη 
διεργασία. Η ζώνη αυτή διευρύνεται σε ασθενείς με 
ραχίτιδα (Εικ 1–13), όπου παρατηρείται μικρή ή κα-
θόλου ζώνη προσωρινή αποτιτάνωσης του χόνδρου. 
Το εγχόνδρωμα επίσης προέρχεται από τη ζώνη αυ-
τή. Οι βλεννοπολυσακχαριδώσεις (Εικ. 1–13) προσβάλ-

   ΕΙΚΟνα 1–10  Η ανάπτυξη των 
μακρών οστών. Ο σχηματισμός 
του συζευκτικού χόνδρου και των 
δευτερογενών πυρήνων οστέω-
σης. (Από The Ciba Collection of 
Medical Illustrations, vol 8, part I, 
p 136, 1987. Illustrated by Frank H. 
Netter. Με άδεια.)

Περιόστεο

Περιχόνδριο

Υπερτροφικός 
αποτιτανωμένος 

χόνδρος

Χονδρογενής 
οστεογένεση από 

προσεκβολές από  τη 
ζώνη εκφύλισης

Ζώνη 
ασβεστοποίησης

Ζώνη 
υπερπλασίας του 

συζευκτικού 
χόνδρου

Ζώνη 
υπερπλασίας 

του συζευκτικού 
χόνδρου

Αποτιτανωμένος 
χόνδρος

Άνω 
συζευκτικός 

χόνδρος

Κατά μήκος 
αύξηση του 

οστού

Κάτω 
συζευκτικός 

χόνδρος

Σωλήνες που 
περιέχουν τριχοειδή, 

μεσεγχυματικά 
κύτταρα του 

περιοστέου και 
οστεοβλάστες

Σπογγώδες οστούν 
εναποτίθεται στις 
προσεκβολές του 

αποτιτανωμένου χόνδρου

Αρχέγονες οστικές 
κοιλότητες

Πολλαπλασιαζόμενος 
υαλοειδής χόνδρος

Υπερτροφικός 
αποτιτανωμένος χόνδρος

Αποτιτανωμένος 
χόνδρος

Πυρήνας οστεοποίησης της 
επίφυσης (δευτερογενής)

Εξωτερικό τμήμα του περιοστικού οστού το 
οποίο μετατρέπεται σε συμπαγές οστούν

Κεντρική μυελική 
κοιλότητα

Πυρήνες 
οστεοποίησης 
της μηριαίας 
κεφαλής και 
του μείζονα 
τροχαντήρα

Αρθρικός χόνδρος της κεφαλής

Άνω επίφυση

Άνω μετάφυση

Διάφυση: η κατά πλάτος αύξηση 
συμβαίνει με εναπόθεση οστού 
από το περιόστεο

Κάτω μετάφυση

Κάτω επίφυση

Αρθρικός χόνδρος

Πυρήνες 
οστεοποίησης  
του  έξω 
και του έσω 
επικόνδυλου

Σπογγώδες οστικό 
περιλαίμιο  από το 
περιόστεο της διάφυσης

8 εβδομάδες

10 εβδομάδες Γέννηση

5 έτη

10 έτη

9 εβδομάδες
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   ΕΙΚΟνα 1–11  Δομή 
και αιμάτωση των συζευ-
κτικών χόνδρων. (Από The 
Ciba Collection of Medical 
Illustrations, vol 8, part I, p 166, 
1987. Illustrated by Frank H. 
Netter. Με άδεια.)

λουν επίσης τη ζώνη αυτή, προκαλώντας εκφύλιση των 
χονδροκυττάρων (διογκωμένα, ανώμαλα χονδροκύτ-
ταρα). Οι κακώσεις των συζευκτικών χόνδρων κλασι-
κά πιστεύεται ότι συμβαίνουν στη ζώνη της προσωρι-
νής αποτιτάνωσης του χόνδρου (ζώνη υπερτροφίας) 
αλλά πιθανόν και σε άλλες ζώνες, ανάλογα με το μηχα-
νισμό της κάκωσης (Εικ. 1–14). Η ζώνη υπερτροφίας πι-
στεύεται ότι εμπλέκεται στην ολίσθηση της άνω μηριαί-
ας επίφυσης, εκτός από τον τύπο εκείνο που σχετίζεται 
με νεφρική ανεπάρκεια, στην οποία η ολίσθηση συμβαί-
νει δια της σπογγώδους ουσίας της μετάφυσης.

δ.  Μετάφυση—Συνέχεται με το συζευκτικό χόνδρο, και αυ-
ξάνει κατά τη σκελετική ωρίμανση. Οστεοβλάστες από 
οστεοπρογονικά κύτταρα διατάσσονται στα χόνδρινα δι-
αφράγματα που παράγονται από τη διεύρυνση του συζευ-
κτικού χόνδρου. Η πρωτογενής σπογγώδης ουσία (απο-
τιτανωμένα χόνδρινα διαφράγματα) επιμεταλλώνεται 
σχηματίζοντας δικτυωτό οστούν το οποίο στη συνέχεια 
υφίσταται ανακατασκευή σχηματίζοντας δευτερογενές 
σπογγώδες οστούν και μια ζώνη μετάπτωσης στη μετάφυ-
ση. Το φλοιώδες οστούν σχηματίζεται από ανακατασκευή 
του οστού που παράγεται από το συζευκτικό χόνδρο (χον-
δρογενής οστεοποίηση) και από υμενογενή οστεοποίηση 
σαν απάντηση στα φορτία που ασκούνται στην περιφέ-

ρεια των μακρών οστών.
ε.  Περιφέρεια του συζευκτικού χόνδρου—Αποτελείται από 

δύο στοιχεία:
(1) Αύλακα του Ranvier—Τροφοδοτεί με χονδροκύτταρα 

την περιφέρεια του συζευκτικού χόνδρου για την κατά 
πλάτος αύξηση των οστών.

(2) Περιχόνδριος δακτύλιος του LaCroix—Αποτελεί πυ-
κνό συνδετικό ιστό που αποτελεί την κύρια διαχωρι-
στική μεμβράνη που σταθεροποιεί και υποστηρίζει την 
περιφέρεια του συζευκτικού χόνδρου.

στ. Μετάλλωση—Αποτελεί την εναπόθεση κρυστάλλων υδρο- 
ξυαπατίτη η οποία γίνεται στις οπές των ζωνών του κολλα-
γόνου (κρυσταλλική ανάπτυξη).

ζ.  Επίδραση ορμονών και αυξητικών παραγόντων στο συ-
ζευκτικό χόνδρο—Αρκετές ορμόνες και αυξητικοί πα-
ράγοντες έχουν τόσο άμεση όσο και έμμεση επίδραση 
στην ανάπτυξη του συζευκτικού χόνδρου. Ορισμένοι από 
τους παράγοντες αυτούς παράγονται και δρουν εντός του 
συζευκτικού χόνδρου (παρακρινής ή αυτοκρινής δρά-
ση), ενώ άλλοι παράγονται σε απομακρυσμένες θέσεις  
(ενδοκρινής δράση). Οι ορμόνες και οι αυξητικοί παράγο-
ντες ασκούν τη δράση τους στα χονδροκύτταρα και στην 
αποτιτανωμένη θεμέλια ουσία του συζευκτικού χόνδρου  
(Εικ. 1–15 και Πίνακας 1–5).
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σπογγώδης ουσία

Διάφυση

Χόνδρος

Αποτιτανωμένος χόνδρος

Οστό

Ζώνη 
υπερτροφίας
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2.  Υμενογενής οστεοποίηση—Πραγματοποιείται χωρίς την 
ύπαρξη χόνδρινου μοντέλου. Αδιαφοροποίητα μεσεγχυμα-
τικά κύτταρα συγκεντρώνονται σχηματίζοντας στοιβάδες  
(ή μεμβράνες). Τα κύτταρα αυτά διαφοροποιούνται σε οστε-
οβλάστες οι οποίες εναποθέτουν οργανική θεμέλια ουσία 
που στη συνέχεια ασβεστοποιείται για το σχηματισμό οστίτη 
ιστού. Παραδείγματα υμενογενούς οστεοποίησης είναι (1) ο εμ-
βρυϊκός σχηματισμός των πλατέων οστών (λεκάνη, κλείδα, οστά 
του θόλου του κρανίου), (2) ο σχηματισμός οστού με τη διατατι-
κή οστεογένεση, και (3) το «οστικό βλάστημα» ή σκελετική υπε-
ρόστωση (η υπέρμετρη οστική ανάπτυξη που παρατηρείται στο 
οστικό κολόβωμα σε παιδιά μετά από ακρωτηριασμό).

3.  Οστεοποίηση από εναπόθεση οστού—Οι οστεοβλάστες δι-
ατάσσονται στην επιφάνεια του οστού και εναποθέτουν νέο 
οστούν. Παραδείγματα αποτελούν (1) η περιοστική αύξηση 
του οστού (κατά πλάτος) και (2) η φάση του σχηματισμού νέου 
οστού κατά την οστική ανακατασκευή.

ΙΙ. Κάταγμα και Αποκατάσταση του Οστού
Α.  Πώρωση των καταγμάτων–Αποτελεί μια συνεχή διαδικασία από 

τη φάση της φλεγμονής έως την φάση της πώρωσης (μαλακός πώ-
ρος ακολουθούμενος από σκληρό πώρο) και τελικά την ανακατα-
σκευή του οστού. Η πώρωση των καταγμάτων επηρεάζεται από μια 
ποικιλία βιολογικών και μηχανικών παραγόντων (Πίνακας1-6). Ο 
πιο σημαντικός παράγοντας στην πώρωση του κατάγματος είναι 
η αιματική παροχή (οστική αιματική ροή). Οι κρανιοεγκεφαλι-
κές κακώσεις μπορεί να αυξήσουν την οστεογενετική απόκριση 
στη περιοχή του κατάγματος. Η νικοτίνη από το κάπνισμα παρα-
τείνει το χρόνο πώρωσης των καταγμάτων και αυξάνει τον κίνδυ-
νο ψευδάρθρωσης (κυρίως στην κνήμη), ενώ παράλληλα μειώνει 
την ισχύ του σχηματιζόμενου πώρου. Το κάπνισμα, επίσης, αυ-
ξάνει τον κίνδυνο ψευδάρθρωσης μετά από οσφυϊκή σπονδυλο-
δεσία περισσότερο από 500%. Τα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώ-
δη φάρμακα ασκούν αρνητική επίδραση στην πώρωση των κα-
ταγμάτων και της οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας.

   ΕΙΚΟνα 1–12  Αρχιτεκτονική, λειτουργία και φυσιολογία των συζευκτικών χόνδρων. (Από The Ciba Collection of Medical Illustrations, vol 8, 
part I, p 164, 1987. Illustrated by Frank H. Netter. Με άδεια.)

PO2

Διερ-
χόμενα 
αγγεία, 
χωρίς να 
τροφο-

δοτούν τη 
ζώνη αυτή

Εξαιρετική

Εξαιρετική

Ικανοποιη-
τική

Εξαιρετική

Καλή

Μηδενική

ΠτωχήΚλειστές
τριχοειδικές

αγκύλες

Αγγειακή διείσδυση 
και απορρόφηση των 

εγκάρσιων διαφραγμάτων

Ασβεστοποίηση της 
θεμέλιας ουσίας

Προετοιμασία 
της θεμέλιας  
ουσίας  για 

ασβεστοποίηση

Παραγωγή θεμέλιας 
ουσίας 

Κυτταρικός 
πολλαπλασιασμός 
(επιμήκης αύξηση)

Ανακατασκευή 
Eσωτερική: 

απομάκρυνση των 
χόνδρινων διαφραγμάτων, 

αντικατάσταση του ινώδους 
από πεταλιώδες οστούν

Εξωτερική: σηραγγοποίηση

Οστεογένεση

Πτωχή
 (πολύ 

χαμηλή)

Πενιχρή 
(χαμηλή)

Πτωχή 
(χαμηλή)

Καλή

Εξαιρετική

Κυτταρική υγεία
(χονδροκύτταρα)

Κυτταρική 
αναπνοή

Αναερόβια

Αναερόβια
γλυκόλυση

Αναερόβια
γλυκόλυση

Στα
δια

κή μετά
βα

σ
η σ

ε α
να

ερ
όβιαΣτα

δια
κή μείω

σ
η

Στα
δια

κή μείω
σ

η

Κ
α

τα
νά

λω
σ

η γλυκογόνου έω
ς εξα

ντλήσ
εω

ς

Στα
δια

κή α
να

σ
τρ

οφ
ή σ

ε α
ερ

όβια

Αερόβια

Αερόβια

Κυτταρικό 
γλυκογόνο

Υψηλή 
συγκέντρωση

Μηδενική
Κυτταρικός θάνατος

Σταδιακή 
αποδιοργάνωση

Διατηρείται καλή

Καλή, 
δραστήρια, άφθονο ενδοπλασματικό 
δίκτυο, κενοτόπια, υποχόνδρια

Εξαιρετική, άφθονο ενδοπλασματικό 
δίκτυο, ριβοσώματα, μιτοχόνδρια, 
ακέραιη κυτταρική μεμβράνη

Υψηλή 
συγκέντρωση 

(χαμηλότερη από 
την προηγούμενη)

Παραγωγή θεμέλιας 
ουσίας

Αποθήκευση

Ζώνες
Δομές

δευτερογενής 
οστική επίφυση

Ζώνη 
υπερπλασίας

Ζώνη 
ηρεμίας

Ζώνη 
ωρίμανσης

Ζώνη 
εκφύλισης

Ζώνη 
προσωρινής 

οστεοποίησης

Τελικά ακέραια 
εγκάρσια 
διαφραγμάτια

Κλάδοι της 
μεταφυσιακής και 
της τροφοφόρου 
αρτηρίας

Πρωτογενής 
σπογγώδης 

ουσία

δευτερογενής 
σπογγώδης 

ουσία

Μ
α

τέ
φ

υσ
η

Ζώ
νη

 υ
π

ερ
τρ

ο
φ

ία
ς

Επιφυσιακή 
αρτηρία

Ιστολογία Λειτουργίες αιμάτωση

11

001-132_MILLER_c1.indd   11 5/20/10   9:53 PM



   ΕΙΚΟνα 1–13  Αρχιτεκτονική και διαταραχές του κυτταρικού μεταβολισμού. (Από The Ciba Collection of Medical Illustrations, vol 8, part I, p 
165, 1987. Illustrated by Frank H. Netter. Με άδεια.)

1.  Στάδια πώρωσης των καταγμάτων
α.  Φλεγμονή—Η αιμορραγία από την καταγματική εστία και 

από τους περιβάλλοντες ιστούς δημιουργούν αιμάτωμα 
που τροφοδοτεί με αιμοποιητικά κύτταρα ικανά να εκκρί-
νουν αυξητικούς παράγοντες. Στη συνέχεια, ινοβλάστες, 
μεσεγχυματικά και πρόδρομα οστεοπαραγωγά κύτταρα 
αθροίζονται στην περιοχή του κατάγματος, και σχηματί-
ζεται κοκκιώδης ιστός στα κατεαγόντα άκρα. Οι οστεο-
βλάστες από τα περιβάλλοντα πρόδρομα οστεοκύτταρα, 
οι ινοβλάστες ή/και τα δύο κύτταρα αρχίζουν να πολλα-
πλασιάζονται.

β.  Πώρωση—Πρωτογενής πώρος αρχίζει να σχηματίζεται σε 
διάστημα 2 εβδομάδων. Εάν τα οστικά άκρα είναι παρεκτο-
πισμένα, αναπτύσσεται γεφυροποιός (μαλακός) πώρος. Ο 
μαλακός πώρος αργότερα αντικαθίσταται μέσω χονδρο-

γενούς οστεοποίησης, από δικτυωτό οστίτη ιστό (σκλη-
ρός πώρος). Ένας άλλος τύπος πώρου είναι ο μυελικός πώ-
ρος, που αποτελεί το ενδομυελικό συμπλήρωμα του γε-
φυροποιού πώρου, αν και σχηματίζεται με πιο αργό ρυθ-
μό και μετέπειτα από αυτόν (Εικ. 1-16). Κατά το σχημα-
τισμό του πώρου σε ένα ασταθές κάταγμα, πρώτα παρά-
γεται κολλαγόνο τύπου ΙΙ, και στη συνέχεια κολλαγόνο 
τύπου Ι. Η πώρωση ενός κατάγματος διαφοροποιείται 
ανάλογα με τη θεραπεία που εφαρμόζεται (Πίνακας 1-7).  
Η ποσότητα του πώρου είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη 
σταθερότητα της ακινητοποίησης του κατάγματος. Η δια-
φοροποίηση των πρόδρομων οστεοπαραγωγών κυττάρων 
εξαρτάται από την τοπική μερική πίεση του οξυγόνου και 
τα φορτία στο οστούν. Υψηλά φορτία προάγουν το σχημα-
τισμό ινώδους ιστού, ενώ χαμηλά φορτία και υψηλή μερική 
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Βασικές Επιστήμες

πίεση οξυγόνου προάγουν το σχηματισμό δικτυωτού οστού. 
Μέσης έντασης φορτία και χαμηλή μερική πίεση οξυγό-
νου προάγουν το σχηματισμό χονδρικού ιστού. Πρωτογε-
νής πώρωση μέσω υμενογενούς οστεοποίησης χωρίς ορα-
τό πώρο (κατευθείαν οστεώνες), παρόμοια με τη φυσιο-
λογική οστική ανακατασκευή, λαμβάνει χώρα σε σταθερή 
ακινητοποίηση (σταθερή οστεοσύνθεση με πλάκα συμπί-
εσης) και ανατομική ή σχεδόν ανατομική ανάταξη του κα-
τάγματος. Σε περιπτώσεις κλειστής ανάταξης, παρατηρεί-

ται χονδρογενής οστεοποίηση και σχηματισμός περιοστι-
κού γεφυροποιού πώρου. Οι αρχικές ιστολογικές μεταβο-
λές που παρατηρούνται σε μια υπερτροφική ψευδάρθρω-
ση αντιμετωπισθείσα με εσωτερική οστεοσύνθεση με πλά-
κα, είναι η αποτιτάνωση του ινώδους χόνδρου.

γ.  Ανακατασκευή—Η διαδικασία αυτή ξεκινά περίπου κα-
τά τα μέσα της φάσης πώρωσης του οστού και συνεχίζεται 
επί μακρόν και μετά το πέρας της κλινικής αποκατάστα-
σης (περισσότερο από 7 έτη). Η ανακατασκευή σαν διαδι-
κασία επιτρέπει στο οστούν να αποκτήσει την τελική του 
μορφή και σχήμα, με βάσει τα φορτία στα οποία υποβάλ-
λεται (νόμος του Wolff ). Κατά τη διαδικασία αυτή, το δι-
κτυωτό οστούν που σχηματίστηκε κατά την φάση της πώ-
ρωσης, αντικαθίσταται από πεταλλιώδες οστούν. Η πώ-
ρωση του κατάγματος έχει ολοκληρωθεί όταν ο μυελικός 
αυλός έχει επαναποικιστεί από κύτταρα.

2.  Βιοχημεία της πώρωσης των καταγμάτων-Έχουν περιγραφεί 
4 βιοχημικές διεργασίες κατά την πώρωση των καταγμάτων 
(Πίνακας 1-8).

3.  Αυξητικοί παράγοντες των οστών (Πίνακας 1-9).
4.  Ενδοκρινικές επιδράσεις στην πώρωση των καταγμάτων  

(Πίνακας 1-10).
5.  Υπέρηχοι και πώρωση των καταγμάτων—Κλινικές μελέτες 

έχουν δείξει ότι τα χαμηλής ισχύος υπερηχητικά κύματα επι-
ταχύνουν την πώρωση και αυξάνουν την μηχανική αντοχή 
του πώρου, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής σε δυνάμεις 
στροφής και κάμψης. Θεωρείται ότι τα κύτταρα τα οποία εί-
ναι υπεύθυνα για την πώρωση των καταγμάτων ανταποκρίνο-
νται ευνοϊκά στη μηχανική ενέργεια που μεταδίδεται με τους 
υπερήχους.

6.  Επίδραση της ακτινοβολίας στα οστά—Μεγάλες δόσεις ακτι-
νοβολίας προκαλούν μακροχρόνιες μεταβολές στα συστή-
ματα Havers και μειώνουν την κυτταροβρίθεια των οστών.  
Η άμεσα μετεγχειρητική ακτινοβολία έχει αντιστρεπτά απο-
τελέσματα στην οστεοενσωμάτωση των πρόσθιων μεσο-
σπονδύλιων δομικών αλλομοσχευμάτων (η καθυστέρηση της 

   ΕΙΚΟνα 1–14  Ιστολογικά, η ζώνη της αποτυχίας ποικίλλει ανάλο-
γα με το είδος των φορτίων που ασκούνται στο συζευκτικό χόνδρο. 
(Από Moen CT, Pelker RR: Biomechanical and histological correlations 
in growth plate failure. J Pediatr Orthop 4:180–184, 1984.)

   ΕΙΚΟνα 1–15  Οι θέσεις δρά-
σης ορμονών, αυξητικών παρα-
γόντων και βιταμινών στο συζευ-
κτικό χόνδρο. (Από Simon SR, ed: 
Orthopaedic Basic Science, p 197. 
Rosemont, IL, American Academy 
of Orthopaedic Surgeons, 1994.)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ζώνη ηρεμίας

TGF 1

2

3

4Ανδρογόνα
οιστρογόνα

Γλυκοκορτικοειδή 
βιταμίνη A, D

PTH
Ινσουλίνη 
βιταμίνη C

GH
T-3

CT

5

BDGF
PG
IGF

TGF
PG

EGF
PG

FGF
PDGF
TGF
IGF

Ζώνη διαφοροποίησης

Ζώνη 
υπερπλασίας

Ζώνη 
ωρίμανσης

Ζώνη 
υπερτροφίας

Ζώνη 
προσωρινής 

αποτιτάνωσης

Χόνδρινα 
διαφράγματα

ZΩΝΗ

Συζευκτικός 
χόνδρος

Τάση

Διάτμηση

Συμπίεση

Βλαστικά

Στηλοποίηση

Υπερτροφία

Αποτιτάνωση

ΕΠΙΦΥΣΗ

ΜΕΤΑΦΥΣΗ
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Βασικές Επιστήμες

ακτινοβολίας για 3 εβδομάδες μειώνει την επίδραση αυτή).  
Η ακτινοβολία των οστικών αλλομοσχευμάτων με μεγάλες 
δόσεις (90kGy, ικανή δόση για αδρανοποίηση των ιών) μειώ-
νει την δομική τους ακεραιότητα.

7.  Ηλεκτικά φορτία και πώρωση των καταγμάτων
α.  Ορισμοί.

(1) Φορτιο-παραγόμενα δυναμικά—Χρησιμεύουν σαν σή-
ματα που τροποποιούν την κυτταρική δραστηριότη-
τα. Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο και τα κυλιόμενα δυ-
ναμικά αποτελούν παραδείγματα φορτιο-επαγόμενων 
δυναμικών.

(2) Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο—Οι μεταβολές των ιστών με-
ταφέρονται υπό την επίδραση μηχανικών ερεθισμάτων.

(3) Κυλιόμενα δυναμικά—Λαμβάνουν χώρα όταν ηλεκτρι-
κά φορτισμένα υγρά εφαρμόζονται με βία σε έναν ιστό 
με ορισμένο ηλεκτρικό φορτίο (όπως η κυτταρική μεμ-
βράνη).

(4) Διαμεμβρανικά δυναμικά—Δημιουργούνται μέσω του 
κυτταρικού μεταβολισμού.

β. Πώρωση των καταγμάτων—Οι ηλεκτρικές ιδιότητες του 
χόνδρου και του οστού εξαρτώνται από τα φορτισμένα 
τους μόρια. Έχει σχεδιαστεί μια ποικιλία συστημάτων διέ-

γερσης της πώρωσης των καταγμάτων τα οποία βασίζονται 
στην τροποποίηση διαφόρων κυτταρικών παραμέτρων.

γ.  Τύποι ηλεκτρικής διέγερσης
(1) Συνεχή ρεύματα—Επάγουν μια αντίδραση τύπου φλεγ-

μονής (στάδιο Ι).
(2) Εναλλασσόμενα ρεύματα—Επιδρούν στην κυκλική μο-

νοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP), τη σύνθεση του κολ-
λαγόνου, και την αποτιτάνωση του οστεοειδούς κατά 
την πώρωση.

(3) Παλμικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία—Επάγουν την απο-
τιτάνωση του ινοχόνδρινου οστού (δεν μπορεί να επά-
γει την αποτιτάνωση του ινώδους ιστού).

8.  Παθολογικά κατάγματα—Συμβαίνoυν σε περιοχές του οστού 
που έχει υποστεί εξασθένηση λόγω οστεόλυσης, λοίμωξης, 
φλεγμονής ή μεταβολικής νόσου. Οι παράγοντες με την μεγα-
λύτερη προγνωστική σημασία για τον κίνδυνο παθολογικού 
κατάγματος είναι ο πόνος, η ανατομική εντόπιση και ο τύπος 
της οστικής καταστροφής (κλίμακα Mirels). Η περιοχή με τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο για παθολογικά κατάγματα είναι η υπο-
τροχαντήριος περιοχή του μηριαίου οστού.

Β. Οστικά μοσχεύματα—Tα οστικά μοσχεύματα έχουν τέσσερις ση-
μαντικές ιδιότητες (Πίνακας 1-11).
1.  Ιδιότητες των μοσχευμάτων 

α.  Οστεοκαθοδήγηση—Η θεμέλια ουσία δρα ως ικρίωμα 
(σκελετός) πάνω στο οποίο αναπτύσσεται το νέο οστούν.

β.   Οστεοεπαγωγή—Αυξητικοί παράγοντες όπως οι οστικές 
μορφογενετικές πρωτεΐνες (BMPs) και ο μετατρεπτικός 
αυξητικός παράγοντας-β (TGF-β) οι οποίοι ενεργοποιούν 
τοπικούς παράγοντες επάγουν την παραγωγή νέου οστού.

γ.  Οστεογένεση—Τα οστεογενετικά κύτταρα είναι αρχέγονα 
μεσεγχυματικά κύτταρα, οστεοβλάστες και οστεοκύτταρα.

δ.  Δομική ακεραιότητα.
2. Ανασκόπηση των οστικών μοσχευμάτων—Αυτομοσχεύματα 

(από το ίδιο άτομο) και αλλομοσχεύματα (από άλλο άτομο). 
Μόσχευμα σπογγώδους οστού συνήθως χρησιμοποιείται για 
την αντιμετώπιση ψευδαρθρώσεων και πλήρωση οστικών ελ-
λειμμάτων και κοιλοτήτων, καθώς αναδομείται και ενσωμα-
τώνεται γρήγορα (μέσω του φαινομένου της έρπουσας υπο-
κατάστασης). Το μόσχευμα φλοιώδους οστού έχει χαμηλότε-
ρο ρυθμό ενσωμάτωσης και ανακατασκευής σε σχέση με το 
σπογγώδες και χρησιμοποιείται συνήθως για ενίσχυση δομι-
κών ελλειμμάτων.
α. Οστεοαρθρικά (οστεοχόνδρινα) αλλομοσχεύματα-Χρησι-

μοποιούνται όλο και περισσότερο στην ορθοπαιδική 
ογκολογία. Έχουν ανοσοεπαγωγική δράση (ο χόνδρος εί-
ναι επιρρεπής σε φλεγμονώδεις παράγοντες του ανοσολο-
γικού μηχανισμού [κυτταροτοξικότητα από αντισώματα 
και λεμφοκύτταρα]). Ο αρθρικός χόνδρος συντηρείται με 
γλυκερόλη ή διμεθυλ-σουλφοξίδιο (DMSO). Μοσχεύματα 
συντηρούμενα με κρυογενετικές μεθόδους διατηρούν ζω-
ντανά λίγα χονδροκύτταρα. Τα ιστοσυμβατά οστεοχόνδρι-
να μοσχεύματα προκαλούν ελάχιστη ανοσολογική αντί-
δραση και ενσωματώνονται καλά.

β. Αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα-Αν και τεχνικά δύσκο-
λα, επιτρέπουν πιο γρήγορη ενσωμάτωση και διατήρη-
ση των κυττάρων, και είναι καλύτερα για ακτινοβολημέ-
νους ιστούς και μεγάλα οστικά ελλείμματα. Ωστόσο, σχε-
τίζονται με αυξημένη νοσηρότητα της δότριας περιοχής  
(π.χ., κρημνός αγγειούμενης περόνης).

γ.  Μη-αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα-Χρησιμοποιούνται 
περισσότερο από τα αγγειούμενα.

δ.  Οστικά αλλομοσχεύματα

   ΕΙΚΟνα 1–16  Σχηματική απεικόνιση της ιστολογίας της τυπικής πώ-
ρωσης των καταγμάτων. (Από Brighton CT, Hunt RM: Early histological 
and ultrastructural changes in medullary fracture callus. J Bone Joint 
Surg [Am] 73:832–847, 1991.)

ΠΙναΚαΣ 1–6  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚαΙ ΜηΧανΙΚΟΙ 
ΠαραΓΟντΕΣ ΠΟΥ ΕΠηρΕαΖΟΥν την ΠΩρΩ-
Ση τΩν ΚαταΓΜατΩν 

Βιολογικοί παράγοντες  Μηχανικοί παράγοντες 

 Ηλικία
 Συνοδές παθήσεις 
Λειτουργικότητα
Κατάσταση θρέψης
Νευρική λειτουργία 
Αγγειακές κακώσεις
Ορμόνες 
Αυξητικοί παράγοντες 
Κατάσταση των περιβαλλόντων 

μαλακών ιστών 
Ανοικτά κατάγματα
Κάπνισμα 
Τοπικοί παθολογικοί παράγοντες
Προσφορά ενέργειας
Τύπος του προσβεβλημένου οστού
Έκταση οστικής απώλειας 

Προσφύσεις των μαλακών μορίων 
στα οστά  

Σταθερότητα (βαθμός 
ακινητοποίησης )

Ανατομική εντόπιση  
Ενέργεια του κατάγματος
Έκταση οστικού ελλείμματος

Εξωτερικός πώρος

Περιοστικός πώρος

Φυσιολογικός 
αιμοποιητικός 

μυελός

Καταγματικός πώρος

Μυελικός πώρος
Α. Περιοχή υψηλής πυκνότητας
Β. Περιοχή χαμηλής πυκνότητας
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(1) Τύποι—(α) Φρέσκα—Αυξημένης ανοσογονικότητας. 
(β) Φρέσκα κατεψυγμένα—Λιγότερο ανοσογονικά 
από τα φρέσκα, διατηρούν τις οστικές μορφογενετι-
κές πρωτεΐνες (BMPs). (γ) Λυοφιλοποιημένα—Έχουν 
χάσει τη δομική τους ακεραιότητα και οι οστικές μορ-
φογενετικές πρωτεΐνες έχουν εξαντληθεί. Έχουν ελά-
χιστη ανοσογονικότητα, πτωχή οστεοεπαγωγικότητα, 
και ελάχιστη πιθανότητα για μετάδοση λοιμωδών νοση-
μάτων. Συνήθως χρησιμοποιούνται με τη μορφή τριμ-
μάτων. Η ενσωμάτωση είναι ταχύτερη με τα λυοφιλο-
ποιημένα αλλομοσχεύματα γεγονός που τα καθιστά πιο 

αποτελεσματικά στη χρήση τους στην ορθοπαιδική χει-
ρουργική. (δ) Οστική θεμέλια ουσία σε μορφή γέλης 
(πηγή οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών)—Η αποτι-
τανωμένη οστική θεμέλια ουσία (Grafton) έχει οστεοε-
παγωγική και οστεοκαθοδηγητική δράση.

(2) Αντιγονικότητα—Τα οστικά αλλομοσχεύματα είναι σύν-
θετα υλικά και για το λόγο αυτό διαθέτουν ένα μεγά-
λο φάσμα δυνητικών αντιγόνων (κυρίως γλυκοπρωτεΐ-
νες της κυτταρικής μεμβράνης). Ο αρχικός μηχανισμός 
της απόρριψης είναι κυτταρικός και όχι χυμικός. Κύττα-
ρα του μυελού του αλλομοσχεύματος υποκινούν το μεγα-
λύτερο μέρος της ανοσολογικής απάντησης. Τα αντιγό-
να τάξεως Ι και ΙΙ του αλλομοσχεύματος είναι αυτά που 
αναγνωρίζονται από τα Τ-λεμφοκύτταρα του ξενιστή. 
Στα κυτταρικά συστατικά που συμβάλλουν στην αντιγο-
νικότητα περιλαμβάνονται κάποια κύτταρα του μυελού 
του αλλομοσχεύματος, το ενδοθήλιο και ενεργοποιημέ-
να δικτυοενδοθηλιακά κύτταρα. Τόσο τα κυτταρικά συ-
στατικά όσο και η θεμέλια ουσία προκαλούν αντιγονική 
αντίδραση (ιδίως τα κυτταρικά συστατικά). Το κολλαγό-
νο τύπου Ι (οργανική θεμέλια ουσία) επάγει κυτταρική 
και χυμική αντίδραση. Ανοσολογική αντίδραση επάγουν 
επίσης τα μη-κολλαγονικά συστατικά της θεμέλιας ουσί-
ας (πρωτεογλυκάνες, οστεοκαλσίνη, οστεοποντίνη και 
άλλες γλυκοπρωτεΐνες). Ο υδροξυαπατίτης δεν φαίνεται 
να προκαλεί ανοσολογική αντίδραση. Η ενσωμάτωση του 
αλλομοσχεύματος σχετίζεται με το βαθμό ασυμβατότη-
τας των κυττάρων και των αντιγόνων του μείζονος συστή-

ΠΙναΚαΣ 1–8   ΒΙΟΧηΜΙΚα ΣταδΙα 
ΠΩρΩΣηΣ ΚαταΓΜατΩν  

ΠΙναΚαΣ 1–7  τΥΠΟΙ ΠΩρΩΣηΣ τΩν ΚαταΓΜατΩν 
αναΛΟΓα ΜΕ τΟν τΥΠΟ τηΣ ΣταθΕρΟΠΟΙηΣηΣ  

ΠΙναΚαΣ 1–9   αΥΞητΙΚΟΙ ΠαραΓΟντΕΣ τΩν ΟΣτΩν

Τύπος σταθεροποίησης Κυρίαρχος τύπος πώρωσης 

Γύψος Περιοστικός πώρος γεφύρωσης και 
χονδρογενής οστεοποίηση

Συμπιεστική πλάκα Πρωτογενής  φλοιώδης  πώρωση  
(κοπτικός κώνος  ή  ανακατασκευή 
 των συστημάτων Havers)

Ενδομυελικός ήλος Πρώιμα : Περιοστικός πώρος γεφύρωσης; 
χονδρογενής οστεοποίηση

 Όψιμα : μυελικός πώρος και  
υμενογενής οστεοποίηση

Εξωτερική οστεοσύνθεση Εξαρτάται από τον βαθμό της ακαμψίας: 
Λιγότερο άκαμπτη: Περιοστικός πώρος 

γεφύρωσης, χονδρογενής οστεοποίηση
  
Περισσότερο άκαμπτη: Πρωτογενής   

φλοιώδης  πώρωση, υμενογενής 
οστεοποίηση

Ανεπαρκής σταθεροποίηση  με 
επαρκή αιμάτωση

Υπερτροφική ψευδάρθρωση (αποτυχία 
χονδρογενούς οστεοποίησης). Κυριαρχεί 
το κολλαγόνο τύπου II 

Ανεπαρκής σταθεροποίηση  
χωρίς επαρκή αιμάτωση 

Ατροφική  ψευδάρθρωση

Ανεπαρκής ανάταξη με 
παρεκτόπιση του κατάγματος 

Ολιγοτροφική  ψευδάρθρωση

Αυξητικός παράγοντας  Δράση Σημειώσεις 

Οστική μορφογενετική πρωτεΐνη  
(BMP)

Οστεοεπαγωγική (διεγείρει την οστεογένεση και  
επάγει την μεταπλασία των μεσεγχυματικών 
κυττάρων σε οστεοβλάστες). 

Τα κύτταρα στόχοι των  BMP είναι τα αδιαφοροποίητα 
περιαγγειακά μεσεγχυματικά κύτταρα. Το σήμα μεταβιβάζεται 
μέσω υποδοχέων κινάσης  σερίνης/θρεονίνης.

  Ενδοκυττάρια μόρια  (SMADs) λειτουργούν σαν μεταβιβαστές 
σήματος για τις  BMPs.

Μετατρεπτικός αυξητικός 
παράγοντας (TGF-β)

Διεγείρει τα μεσεγχυματικά κύτταρα να παράγουν  
κολλαγόνο τύπου II και πρωτεογλυκάνες.

Επάγει τη σύνθεση κολλαγόνου από τις οστεοβλάστες.   

Εντοπίζεται στο καταγματικό αιμάτωμα. Θεωρείται ότι ρυθμίζει 
το σχηματισμό οστού και χόνδρου στον πώρο του κατάγματος. 
Το σήμα μεταβιβάζεται μέσω υποδοχέων κινάσης  σερίνης/
θρεονίνης.

  Η επικάλυψη προθέσεων πορώδους επικάλυψης με TGF-β ενισχύει 
την οστική διείσδυση (ingrowth).

Ινσουλινοειδής αυξητικός 
παράγοντας II (IGF-II)

Επάγει το σχηματισμό κολλαγόνου τύπου I, κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό, σύνθεση θεμέλιας ουσίας του 
χόνδρου και οστεογένεση. 

Μεταβίβαση του σήματος μέσω υποδοχέα κινάσης της τυροσίνης. 

Αυξητικός παράγοντας των 
αιμοπεταλίων  - (PDGF)

Προσελκύει φλεγμονώδη κύτταρα στην εστία του 
κατάγματος (χημειοταξία).

Απελευθερώνεται από τα αιμοπετάλια. Μεταβίβαση του σήματος 
μέσω υποδοχέα κινάσης της τυροσίνης.  

Στάδιο Τύπος κολλαγόνου 

Μεσεγχυματικό I, II (III, V)

Χονδρογενές II, IX

Χονδρογενές –οστεοειδές I, II, X

Οστεογενετικό I
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