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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, κε ηελ επηηεηλφκελε ρξήζε ηξνρνθφξσλ 

νρεκάησλ θαη ε αλάπηπμε ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο έρνπλ νδεγήζεη ζε δξακαηηθή 
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο βαξχηεηαο ησλ κπνζθειεηηθψλ θαθψζεσλ θαη ησλ 
θαηαγκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηξνραία θαη εξγαηηθά αηπρήκαηα. Έηζη, 

παξάιιεια κε ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ εγρεηξεηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ νζηηθψλ θαθψζεσλ, ππάξρεη θαη κηα δηαξθήο έξεπλα ηφζν γηα 
απνηειεζκαηηθφηεξα θαη αζθαιέζηεξα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νξζνπαηδηθψλ πξνβιεκάησλ φζν θαη γηα ηελ εμέιημε ηερληθψλ 
επφδσζεο ηεο πψξσζεο. Δίλαη ζπλήζεο θιηληθή πξαθηηθή ε ρξήζε 
αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άιγνπο, ηνπ νηδήκαηνο θαη 

ηεο ζπλνδνχ θιεγκνλήο ελφο θαηάγκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ πεξηεγρεηξεηηθή 
δηαρείξεζε ηνπ πφλνπ θαη ζθνπφ ηελ ηαρεία απνζεξαπεία. 

Απφ ηα ππάξρνληα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, θαίλεηαη πσο ε ρξήζε 
θιαζζηθψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ ζε πεξηπηψζεηο θαηαγκάησλ, κε ζθνπφ 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ άιγνπο θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θιεγκνλήο, επεξεάδεη 
αξλεηηθά ηελ πψξσζε, θαζπζηεξψληαο ηελ θαη δεκηνπξγψληαο ππνδεέζηεξν ζε 
αληνρή θαη πνηφηεηα πψξν. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εμέηαζαλ παιαηφηεξνπ ηχπνπ 

αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ εμ ίζνπ ηελ COX-1 θαη COX-2, ηηο 
δχν δειαδή ηζνκνξθέο ηεο θπθιννμπγελάζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ 
ζρεκαηηζκφ ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ. Ζ θαηάζηαζε είλαη θάπσο πην αζαθήο φζνλ 

αθνξά αθελφο ζηελ δξάζε ησλ ζχγρξνλσλ εθιεθηηθψλ COX-2 αλαζηνιέσλ ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο θαη αθεηέξνπ θπξίσο ζηελ πξνγλσζηηθή αμία ησλ 

κεηξήζεσλ ζε πεηξακαηφδσα κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο 
αλζξψπνπο.  

Αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο 
επίδξαζεο ηεο βξαρπρξφληαο ρνξήγεζεο ρακειψλ ζεξαπεπηηθψλ δφζεσλ ηεζζάξσλ 
παξαγφλησλ, ελφο θνξηηθνζηεξνεηδνχο - ηεο πξεδληδνιφλεο - θαη ηξηψλ κε 

ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ, ηεο ηλδνκεζαθίλεο (ελφο παξαδνζηαθνχ 
αληηθιεγκνλψδνπο θαξκάθνπ ρσξίο εθιεθηηθφηεηα ζηελ αλαζηνιή ηεο COX-2) 
θαη ηεο κεινμηθάκεο (ελφο ρακειήο εθιεθηηθφηεηαο COX-2 αλαζηνιέα) θαη ηεο 

ξνθεθνμίκπεο (ελφο πςειήο εθιεθηηθφηεηαο COX-2 αλαζηνιέα) ζηελ πψξσζε 
πεηξακαηηθψλ θαηαγκάησλ σιέλεο ζε θνλίθινπο. Μειεηήζεθε δειαδή ε επίδξαζε 

δηαθφξσλ εηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ ζηελ πψξσζε, κε βάζε έλα πεηξακαηηθφ 
πξσηφθνιιν πνπ πξνζνκνηάδεη ην αληίζηνηρν θιηληθφ ζελάξην ρνξήγεζεο 
αληηθιεγκνλσδψλ ζε έλαλ αζζελή πνπ πθίζηαηαη θάηαγκα. 
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ην γεληθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο επηρεηξήζεθε λα αλαπηπρζνχλ 

επαξθψο (κε βάζε ζχγρξνλα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα αιιά θαη παιαηφηεξεο 
θιαζζηθέο εξγαζίεο) ε αλαηνκία θαη θπζηνινγία ηνπ νζηνχ, ε ηαμηλφκεζε ησλ 
θαηαγκάησλ, ε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

θαη ηέινο ε επίδξαζε ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ 
νζηνχ θαη ηελ πψξσζε ελφο θαηάγκαηνο. 

ην εηδηθφ κέξνο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 
αθηηλνινγηθέο, εκβηνκεραληθέο θαη ηζηνινγηθέο κεηξήζεηο ησλ πσξσκέλσλ 

νζηηθψλ δνθηκίσλ ησλ πεηξακαηνδψσλ θαη ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα απηά ζε 
ζχγθξηζε κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. 

Ζ εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ Ηαηξηθνχ 
Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Αλαπιεξσηή 
Καζεγεηή Οξζνπαηδηθήο θ. Θεφθηινπ Καξαράιηνπ ζηνλ νπνίν νθείισ έλα κεγάιν 

επραξηζηψ γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε, ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη ηελ 
ακέξηζηε ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο απηήο, 
θαζψο θαη ηελ θαηαιπηηθή ηνπ ζπκβνιή θαηά ην ζηάδην ηεο ζπγγξαθήο.  

Θεξκφηαηα επραξηζηψ ηα ππφινηπα δχν κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο, ηνλ Καζεγεηή Οξζνπαηδηθήο θ. Κσλζηαληίλν Μαιίδν γηα ην ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ, ηελ πνιχπιεπξε ζπκπαξάζηαζε, ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 
επίιπζε επηζηεκνληθψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ κεγάιε επθαηξία πνπ κνπ 

έδσζε, ράξε ζηελ νπνία πθίζηαηαη ε δηαηξηβή απηή, θαη ηνλ Καζεγεηή 
Πλεπκνλνινγίαο θαη Αληηπξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θ. Κσλζηαληίλν 
Γνπξγνπιηάλε γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ηελ 
ζπκβνιή ηνπ ζηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πεηξακάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Υεηξνπξγηθή 
Κιηληθή ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε ηελ 
βνήζεηα ηνπ εθιηπφληα Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ 

Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Γηνλπζίνπ Γηαλλαξάθνπ. Νηψζσ πξαγκαηηθά ηελ αλάγθε 
λα εθθξάζσ ηελ εηιηθξηλή κνπ επγλσκνζχλε ζηνλ αδηθνρακέλν ζπλεξγάηε θαη 
θίιν γηα ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηα θαη ζηήξημή ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζε κεγάινπ 
κέξνπο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Ζ ηζηνινγηθή κειέηε νινθιεξψζεθε ζην εξγαζηήξην Παζνινγηθήο 
Αλαηνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο κε ηε βνήζεηα ηεο 
Παζνινγναλαηφκνπ θπξίαο Λνχκπλα Υάιληη ηελ νπνία επίζεο επραξηζηψ ζεξκά 

γηα ηελ άξηηα ηζηνκνξθνκεηξηθή εμέηαζε ησλ πεηξακαηηθψλ δνθηκίσλ ηεο 
παξνχζαο κειέηεο. 

Ζ κειέηε αληνρήο ησλ πεηξακαηηθψλ νζηηθψλ δνθηκίσλ έγηλε ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ θ. Καξαράιηνπ ζην Δξγαζηήξην Μειέηεο Παζήζεσλ ηνπ 

Μπνζθειεηηθνχ πζηήκαηνο (Θ. Γαξνθαιίδεο) κε Γηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή θ. 
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Γεψξγην Λπξίηε ηνλ νπνίν επραξηζηψ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε 
απηήο ηεο δηαηξηβήο.  

Δπραξηζηψ ζεξκά ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ γφληκε θξηηηθή 
θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηε δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ Καζεγεηή ηαηηζηηθήο ηεο 
Κηεληαηξηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θ. Υξήζην 
Μπάηδην γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεηξακάησλ. 

Θεξκά επραξηζηψ ηνπο ζηελνχο θίινπο, Οξζνπαηδηθφ Υεηξνπξγφ θ. 

Αξηζηείδε Γακδνχλε θαη εηδηθεπφκελν ζηελ Οξζνπαηδηθή θ. Λάδαξν Πνπιηζίδε 
γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπο βνήζεηα ζηελ νινθιήξσζε ησλ πεηξακάησλ.  

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθέξσ ηελ νπζηαζηηθή θαη εζηθή βνήζεηα ηνπ 
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Υξήζηνπ Γεκεηξίνπ, Γηεπζπληή κνπ ζηελ Οξζνπαηδηθή 
Κιηληθή ηνπ Ηππνθξαηείνπ Γ.Π.Ν. Θεζζαινλίθεο. Σνλ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ 
ζηήξημή ηνπ θαη ηηο πνιχηηκεο ζπδεηήζεηο καο.  

Πνιχηηκεο απνδείρζεθαλ νη εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηεο θαιήο θίιεο 
θηεληάηξνπ θ. Παλαγηψηαο Καηίθνπ θαηά ηελ δηφξζσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο 
παξνχζαο δηαηξηβήο. Σελ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζε. 

Ζ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο απηήο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηελ δηαξθή 

ζπκπαξάζηαζε θαη πιήξε ζηήξημε θαη θαηαλφεζε ηεο ζπδχγνπ κνπ Θέηηδαο 
Εαραξάθε, θηεληάηξνπ, γηα ηηο αηειείσηεο ψξεο δνπιεηάο πνπ ρξεηάζηεθαλ αιιά 
θαη ηηο εχζηνρεο ππνδείμεηο ηεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο καο πεξί επηζηεκνληθψλ 

ζεκάησλ. Σειεηψλνληαο, νθείισ έλα ηεξάζηην επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ θαη ζε 
άιια ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο δσήο κνπ, γηα ηελ απφιπηε αγάπε, ηελ ππνκνλή, ηε 
δχλακε θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζηήξημε, φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα 
νινθιήξσζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, αιιά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δσήο κνπ. 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΟΣΧΝ 

 

Οζηά 
 

Σα νζηά είλαη φξγαλα ηνπ εξεηζηηθνχ ηζηνχ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 

είλαη ε ζθιεξφηεηα θαη ε αληνρή. πλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηηο αξζξψζεηο θαη 
ζρεκαηίδνπλ ην ζθειεηφ (παζεηηθφ θηλεηηθφ ζχζηεκα) ζηνλ νπνίν νθείιεηαη θαη ην 
ζρήκα ηνπ ζψκαηνο. Σα νζηά έρνπλ σο βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο ηελ ζηήξημε ηνπ 

ζψκαηνο, ηελ πξνζηαζία εππαζψλ νξγάλσλ (εγθέθαινο, θαξδηά θ.α.) θαη ηελ 
θηλεηηθφηεηα κε ηελ βνήζεηα ησλ κπψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην ελεξγεηηθφ 
θηλεηηθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζην κεηαβνιηζκφ 

ηνπ αζβεζηίνπ, ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ απνζήθε, αιιά θαη πεγή πξνκήζεηαο 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ (Μηραήι 1985, 1986, Κεξακέσο-Φόξνγινπ 
1987, πκεσλίδεο 1996).  

Αλάινγα κε ηε κνξθνινγία ηνπο ηα νζηά δηαθξίλνληαη ζε καθξά ή επηκήθε, 

ζε βξαρέα θαη ζε πιαηηά. Σα επηκήθε απνηεινχληαη απφ ην ζψκα ή δηάθπζε θαη 
δχν πην νγθψδε άθξα, ηηο επηθχζεηο, κε ηηο αξζξηθέο επηθάλεηεο ησλ νπνίσλ 
ζπλδένληαη ηα γεηηνληθά νζηά. Παξαδείγκαηα καθξνχ νζηνχ είλαη ην κεξηαίν, ην 
βξαρηφλην θ.η.ι. 

Σα βξαρέα νζηά έρνπλ ζρήκα θπβηθφ, είλαη κηθξά, ζπλήζσο έρνπλ πνιιέο 
αξζξηθέο επηθάλεηεο θαη απαληψληαη θπξίσο ζηνλ θαξπφ θαη ηνλ ηαξζφ. 

Σα πιαηηά νζηά ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ θνηινηήησλ ηνπ ζψκαηνο. 
Έρνπλ κηα εμσηεξηθή θπξηή επηθάλεηα θαη κηα εζσηεξηθή θνίιε θαη παξάδεηγκα 
πιαηένο νζηνχ είλαη ε σκνπιάηε. Αλ κέζα ζην νζηφ ππάξρνπλ θνηιφηεηεο πνπ 

πεξηέρνπλ αέξα (θφιπνη) ηφηε νλνκάδεηαη αεξνθφξν (Μηραήι 1985, 1986, 
Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, πκεσλίδεο 1996). 

Γνκηθφο ηζηφο ησλ νζηψλ είλαη ν νζηίηεο ηζηφο (bone). 

 

Οζηίηεο ηζηόο 
 

Ο νζηίηεο ηζηφο είλαη κηα κνξθή ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. Απνηειείηαη απφ 
εηδηθνχ ηχπνπ νζηηθά θχηηαξα θαη κεζνθπηηάξηα νπζία. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 
ηνπ νζηίηε ηζηνχ είλαη ν εκπνηηζκφο ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο ηνπ κε αλφξγαλα 

ζπζηαηηθά, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηνλ ηζηφ κεγάιε ζθιεξφηεηα θαη αληνρή, 
κεγάιν βαζκφ εληάζεσο θαη δπλάκεσο ζπκπίεζεο αιιά θαη κηθξνχ βαζκνχ 
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ειαζηηθφηεηα κε ζρεηηθά κηθξφ εηδηθφ βάξνο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε  
θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε αληνρήο θαη νηθνλνκίαο πιηθνχ θαηαζθεπήο.  

Παξά ηε ζθιεξφηεηά ηνπ θαη ηε κεγάιε ηνπ πεξηεθηηθφηεηα ζε αλφξγαλα 

ζπζηαηηθά, ν νζηίηεο ηζηφο είλαη έλαο δσληαλφο ηζηφο ν νπνίνο ζε φιε ηελ δηάξθεηα 
ηεο δσήο εκθαλίδεη έληνλν κεηαβνιηζκφ, ζπλερή απνξξφθεζε θαη δεκηνπξγία λένπ 
νζηίηε ηζηνχ θαη δηαξθή πξνζαξκνγή ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηφο ηνπ αλάινγα 
κε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη θαη ηηο κεραληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νζηνχ. 

Ο νζηίηεο ηζηφο απνηειείηαη θαηά 35% απφ νξγαληθά πιηθά (θχηηαξα, 
ζεκέιηα νπζία, ηλίδηα θνιιαγφλνπ) θαη θαηά 65% απφ αλφξγαλα πιηθά. Σα 
αλφξγαλα πιηθά πνπ εκπνηίδνπλ ηε ζεκέιηα νπζία είλαη: ην θσζθνξηθφ αζβέζηην 

(80-90%) πνπ βξίζθεηαη κε ηε κνξθή θξπζηάιισλ πδξνμπαπαηίηε (κήθνπο 20-40 
nm θαη πάρνπο 2-3 nm), ην αλζξαθηθφ αζβέζηην (8-10%), ην θζνξηνχρν θαη ην 
ρισξηνχρν αζβέζηην (0,5%), ην θσζθνξηθφ καγλήζην (1-2%) θαη ηα αιθαιηθά 
άιαηα (2%) (Μηραήι 1986, Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, Bostrom θαη ζπλ. 2000). 

 

Μνξθνινγηθά ζηνηρεία νζηίηε ηζηνύ 

 
Ο νζηίηεο ηζηφο απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο ηχπνπο νζηηθψλ θπηηάξσλ (bone 

cells), ηα αδηαθνξνπνίεηα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα (stem cells), ηνπο νζηενβιάζηεο 

(osteoblasts), ηα νζηενθχηηαξα (osteocytes) θαη ηνπο νζηενθιάζηεο (osteoclasts), 
νη νπνίνη πηζαλφηαηα απνηεινχλ δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζηάδηα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ 
νζηηθνχ θπηηάξνπ θαη απφ ηηηαλσκέλε κεζνθπηηάξηα νπζία (εηθ. 1) (Μηραήι 1986, 

Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, Bostrom  θαη ζπλ. 2000, Yang θαη Damron  2002). 

 

 

 

 
 

Δηθ. 1: Οζηηθά θχηηαξα: Οζηενβιάζηεο, νζηενθιάζηεο, νζηενθχηηαξα. 

(Microanatomy Web Atlas) 
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Αδηαθνξνπνίεηα θύηηαξα 

 
Σα αδηαθνξνπνίεηα θχηηαξα (κηθξά, κνλνπχξελα θαη κε ιίγα νξγαλίδηα)  

επξίζθνληαη ζηα θαλάιηα ησλ νζηψλ, ζην ελδφζηεν θαη ην πεξηφζηεν, θαη αλ  

δερζνχλ θαηάιιειν εξέζηζκα δηαθνξνπνηνχληαη ζε νζηενβιάζηεο. Παξφκνηα  
θχηηαξα, πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ νζηνχλ, επξίζθνληαη θαη ζε άιινπο ηζηνχο. 

 

Οζηενβιάζηεο 

 
Σα νζηενπαξαγσγά θχηηαξα είλαη νη νζηενβιάζηεο θαη ηα νζηενθχηηαξα. Αλ 

θαη έρνπλ ηελ ίδηα θαηαγσγή δηαθέξνπλ ηφζν σο πξνο ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη φζν 
θαη ζηε ιεηηνπξγία. Οη νζηενβιάζηεο παξάγνπλ ηα νξγαληθά ζηνηρεία ηεο νζηέηλεο 
νπζίαο (θνιιαγφλν ηχπνπ Η, βιελλνπνιπζαθραξίηεο), είλαη επαίζζεηνη ζηελ 

παξαζνξκφλε (PTH) θαη εθθξίλνπλ νζηενθαιζίλε (osteocalcin) θαη νζηηθή 
ζηαινπξσηεΐλε (bone sialoprotein). ηελ νζηέηλε νπζία ελαπνζέηνπλ επηπιένλ 
άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ κέζσ εηδηθνχ ελδχκνπ, ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο, ηελ 

νπνία πεξηέρνπλ ζε αθζνλία ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο θπηηαξηθήο ηνπο 
κεκβξάλεο. ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνχ παξαγσγήο νζηέηλεο νπζίαο εκθαλίδνπλ 

θπβνεηδέο ζρήκα, έληνλα βαζεφθηιν θπηηαξφπιαζκα θαη επηζειηαθή δηάηαμε 
επάλσ ζηηο ειεχζεξεο επηθάλεηεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ νζηίηε ηζηνχ. ηηο πην 
αλελεξγείο θάζεηο ηνπο εκθαλίδνληαη πην απνπιαηπζκέλνη θαη ιηγφηεξν 

βαζεφθηινη. Δλψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ιεπηέο θαη θνληέο θπηηαξνπιαζκαηηθέο 
απνθπάδεο πνπ δηαθξίλνληαη θαιχηεξα κεηά ηελ κεηαηξνπή ησλ νζηενβιαζηψλ ζε 
νζηενθχηηαξα θαη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπο ζηε κεζνθπηηάξηα νζηέηλε νπζία. 

Οη νζηενβιάζηεο κηθξνζθνπηθά εκθαλίδνπλ ππξήλα, αλαπηπγκέλε ζπζθεπή 
Golgi θαη εθηεηακέλν θνθθψδεο ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν. Δκθαλίδνπλ πνιηθφηεηα 

θαη έηζη ν ππξήλαο βξίζθεηαη ζηνλ έλα πφιν ηνπ θπηηάξνπ ελψ ην πξντφλ έθθξηζεο 
απνβάιιεηαη απφ ηνλ άιιν πφιν ηνπ θπηηάξνπ. Σν πξντφλ απηφ είλαη πξνζηάδην 

ηεο ζεκέιηαο νπζίαο ηνπ νζηίηε ηζηνχ, πεξηβάιιεη ακέζσο ηνπο νζηενβιάζηεο, δελ 
είλαη αθφκα απνηηηαλσκέλν θαη νλνκάδεηαη νζηενεηδήο νπζία (osteoid). 

 Οη νζηενβιάζηεο πξνέξρνληαη θαηά ηελ εμσκήηξην δσή απφ ειαθξά 
δηαθνξνπνηεκέλα πξφδξνκα κεζεγρπκαηνγελή θχηηαξα (νζηενπξνγνληθά θχηηαξα, 
osteoprogenitor cells) πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειεχζεξε εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ 

νζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εζσηεξηθή ζηνηβάδα ηνπ πεξηνζηένπ θαζψο θαη ζην 
ελδφζηεν. Σα παξαπάλσ θχηηαξα ελεξγνπνηνχληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

νζηενβιάζηεο θαη νζηενθιάζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάπιαζεο θαη αχμεζεο ησλ 
νζηψλ αιιά θαη θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο φπσο ηα θαηάγκαηα. Οη παξάγνληεο 
πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε απηή βξίζθνληαη ππφ ελεξγφ έξεπλα, είλαη 

πνηθίινη θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο νζηενκνξθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο (bone 
morthogenetic proteins – BMPs), απμεηηθνχο παξάγνληεο, θπηνθίλεο, 
ηληεξιεπθίλεο, ηλζνπιηλφκνξθνπο απμεηηθνχο παξάγνληεο (insulin-like growth 
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factors), ηνλ αηκνπεηαιηαθφ απμεηηθφ παξάγνληα (platelet-derived growth factor) 

θ.ά. (Μηραήι 1986, Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, Bostrom θαη ζπλ. 2000, Yang θαη 
Damron 2002).  

 

Οζηενθύηηαξα 
 

Όηαλ έλαο νζηενβιάζηεο πεξηβιεζεί πιήξσο απφ ηηηαλσκέλε νζηέηλε νπζία 

πνπ ν ίδηνο παξάγεη, κεηαηξέπεηαη ζε νζηενθχηηαξν. Σν κέγεζνο ηνπ 
νζηενθπηηάξνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ νζηενβιάζηε απφ ηνλ νπνίν 
δηαθνξνπνηήζεθε (Marotti 1996, 2000). Σα νζηενθχηηαξα θαηαιακβάλνπλ ηειείσο 

ηηο νζηηθέο θνηιφηεηεο θαη έρνπλ ζρήκα απνπιαηπζκέλν, κεγαιχηεξε αλαινγία 
ππξήλα πξνο θπηηαξφπιαζκα ζε ζρέζε κε ηνπο νζηενβιάζηεο, ειαθξά βαζεφθηιν 
θπηηαξφπιαζκα κε άθζνλα θνθθία γιπθνγφλνπ θαη ζεκαληηθά αλεπηπγκέλα 

νξγαλίδηα - θπξίσο ηα λεαξά νζηενθχηηαξα. Απφ ηα νζηενθχηηαξα εθθχνληαη 
πνιπάξηζκεο ιεπηέο απνθπάδεο πνπ δηεηζδχνπλ κέζα ζηα νζηηθά ζσιελάξηα φπνπ 
έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο απνθπάδεο γεηηνληθψλ νζηενθπηηάξσλ κε 

ραζκαηνζπλδέζεηο (gap junctions). Λεπηφηεξεο θαη καθξχηεξεο απνθπάδεο 
(αγγεηαθέο απνθπάδεο – vascular dendrites) θέξλνπλ ζε επαθή ηα νζηενθχηηαξα 

κε ηνπο νζηενβιάζηεο ηεο πεξηθέξεηαο ησλ ζσιήλσλ ηνπ Havers, πνπ κε ηελ ζεηξά 
ηνπο επηθνηλσλνχλ κε ηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ αγγείσλ κέζσ απνθπάδσλ θαη 
ζπλδεηηθψλ θπηηάξσλ (stromal cells) (Marotti 1996, 2000). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νζηενθπηηάξσλ θαη ε αληίδξαζή ηνπο ζε 
νξκνληθά εξεζίζκαηα πνπ δηαβηβάδνληαη κφλν ζηα νζηενθχηηαξα πνπ γεηηληάδνπλ 
άκεζα κε ηα αηκνθφξα αγγεία (Μηραήι 1986, Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, Bostrom 
θαη ζπλ. 2000, Yang θαη Damron 2002).  

Σν ζχκπιεγκα απηφ 

νζηενθπηηάξσλ, νζηενβιαζηψλ 
ηεο πεξηθέξεηαο ησλ ζσιήλσλ ηνπ 

Havers θαη ζπλδεηηθψλ θπηηάξσλ 
έρεη νλνκαζηεί βαζηθφ νζηηθφ 
θπηηαξηθφ ζχζηεκα (bone basic 

cellular system – BBCS) (εηθ. 2) 
θαη ππξνδνηεί δηαδηθαζίεο 
απνξξφθεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ 

νζηνχ ππφ ηνλ έιεγρν κεραληθψλ 
θαη νξκνληθψλ εξεζηζκάησλ. 
Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ηα 

κεραληθά εξεζίζκαηα πνπ 
αζθνχληαη ζην νζηφ γίλνληαη 
αληηιεπηά πξψηα απφ ηα 

νζηενθχηηαξα πνπ κε ηε ζεηξά 
ηνπο ξπζκίδνπλ αληίζηνηρα ην 

 
 

Δηθ. 2: Σν βαζηθφ νζηηθφ θπηηαξηθφ ζχζηεκα  

(ηξνπνπνηεκέλν απφ Marotti 1996, 2000). 
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ζρεκαηηζκφ ή ηελ απνξξφθεζε νζηνχ (Marotti 1996, 2000). 

Σα νζηενθχηηαξα θαίλεηαη φηη έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζπλνιηθφ 
κεηαβνιηζκφ ηνπ νζηίηε ηζηνχ, ζηε ζπληήξεζε ηεο νζηέηλεο νπζίαο αιιά θαη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηελ άκεζε αληαιιαγή ηνπ κεηαμχ νζηίηε ηζηνχ 
θαη αίκαηνο. 

 

Οζηενθιάζηεο 

 
Οη νζηενθιάζηεο είλαη πνιππχξελα γηγαληνθχηηαξα κε δηάκεηξν 20-100 κm, 

πνηθίιν ζρήκα θαη πεξηέρνπλ 5-50 ππξήλεο. Βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ 

ζπληειείηαη απνξξφθεζε νζηνχ θαη ζπλήζσο κέζα ζε ζθαθνεηδή θνηιψκαηα ηεο 
ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηεο νζηέηλεο νπζίαο πνπ νλνκάδνληαη βνζξία ηνπ Howship 
(Howship’s lacunae). Έρνπλ ζαθή πνιηθφηεηα, πνιιαπιέο ζπζθεπέο Golgi, 

κεγάιν αξηζκφ κηηνρνλδξίσλ θαη ιπζνζσκάησλ ελψ ην θπηηαξφπιαζκα είλαη 
βαζεφθηιν ζηνπο λεαξνχο 
νζηενθιάζηεο θαη νμεφθηιν 

ζηνπο ψξηκνπο (εηθ. 3). Ζ 
θπηηαξηθή ηνπο κεκβξάλε 

παξνπζηάδεη πνιιέο ιεπηέο 
πηπρψζεηο ζηα ζεκεία πνπ 
έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ 

νζηέηλε νπζία ψζηε λα 
απμήζεη ηελ ελεξγφ 
ιεηηνπξγηθή επηθάλεηα ησλ 

νζηενθιαζηψλ, ν ξφινο ησλ 
νπνίσλ είλαη ε δηάβξσζε θαη 
ε απνξξφθεζε ηεο νζηέηλεο 

νπζίαο κέζσ ηεο έθθξηζεο 
φμηλεο θσζθαηάζεο θαη 
άιισλ πδξνιπηηθψλ ελδχκσλ. 

Οη νζηενθιάζηεο, φπσο θαη ηα καθξνθάγα θχηηαξα ηνπ αίκαηνο, 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηε ζπγρψλεπζε κνλνπχξελσλ θπηηάξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
πνιπδχλακα πξνγνληθά θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. Πηζηεχεηαη κάιηζηα φηη 
ηα κνλνπχξελα απηά θχηηαξα είλαη νζηενβιάζηεο θαη φηη είλαη δπλαηφ ζε ζηηγκή 

έληνλεο παξαγσγήο νζηίηε ηζηνχ λα δηαρσξηζηεί ην θπηηαξφπιαζκα ησλ 
νζηενθιαζηψλ θαη λα ζρεκαηίζεη θαη πάιη κνλνπχξελα θχηηαξα κε ηα ιεηηνπξγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νζηενβιαζηψλ (Μηραήι 1986, Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, 

Bostrom θαη ζπλ. 2000, Yang θαη Damron 2002). 
 

 

 

 
Δηθ. 3: Μηθξνθσηνγξαθία θσηφο (Α) θαη 

ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ (Β) νζηενθιαζηψλ 

(Bostrom  θαη ζπλ. 2000). 
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Μεζνθπηηάξηα νπζία 

 
Ζ κεζνθπηηάξηα νπζία ηνπ νζηίηε ηζηνχ (bone matrix) απνηειείηαη θαηά 60-

70% απφ αλφξγαλε ζεκέιηα νπζία πνπ έρεη εκπνηηζηεί κε αλφξγαλα άιαηα, θαηά 5-
8% απφ λεξφ ελψ ην ππφινηπν είλαη θνιιαγφλεο ίλεο (νξγαληθή νπζία).  

Ζ αλφξγαλε νπζία απνηειείηαη θπξίσο απφ θξπζηάιινπο πδξνμπαπαηίηε πνπ 

βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ θνιιαγφλσλ ηληδίσλ. Οη θξχζηαιινη πδξνμπαπαηίηε 
ζρεκαηίδνληαη θπξίσο απφ αζβέζηην θαη θψζθνξν, παξφιν πνπ ππάξρνπλ θαη 

πξνζκίμεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο απφ αλζξαθηθά άιαηα, πδξνμείδην, λάηξην, θζφξην, 
ζηξφληην θ.ά. πνπ αληαλαθινχλ ην δηαηηεηηθφ ηζηνξηθφ, ηελ θαηάζηαζε πγείαο, ηε 
ζέζε ηνπ ηζηνχ θαη ηελ ειηθία (εηθ. 4).  

Σα θνιιαγφλα ηλίδηα ηχπνπ Η 
απνηεινχλ ην 90% πεξίπνπ ηεο νξγαληθήο 

νπζίαο ελψ ην 5-8% είλαη κε θνιιαγφλεο 
πξσηεΐλεο (φπσο νζηενθαιζίλε, 
θηκπξνλεθηίλε, ζξνκβνζπνλδίλε θ.ά.) θαη 

ην ππφινηπν ιηπίδηα, θνιιαγφλα ηλίδηα 
άιισλ ηχπσλ θαη θάπνηα καθξνκφξηα. Σα 

θνιιαγφλα ηλίδηα έρνπλ δηάκεηξν 50-70 
nm θαη παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηε δνκή 
ηνπ νζηνχ θαη ζηηο κεραληθέο θαη 

βηνρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Ζ θνξά θαη ε 
ζχληαμε ησλ θνιιαγφλσλ ηληδίσλ δελ 
είλαη ηπραία αιιά θαζνξηζκέλε. 

Μέζα ζηελ κεζνθπηηάξηα νπζία βξίζθνληαη κηθξέο θαθνεηδείο θνηιφηεηεο, 
νη νζηηθέο θνηιφηεηεο (lacunae) νη νπνίεο ζπλδένληαη θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο κε πνιπάξηζκα, ιεπηφηαηα θαη δηαθιαδηδφκελα νζηηθά ζσιελάξηα 
(canaliculi). Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ νζηηθψλ θνηινηήησλ θαη ζσιελαξίσλ 

θαιχπηνληαη απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα κε απνηηηαλσκέλεο ζεκέιηαο νπζίαο ζηελ 
νπνία ππάξρνπλ θνιιαγφλα κηθξντλίδηα (Μηραήι 1986, Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, 
Bostrom θαη ζπλ. 2000, Yang θαη Damron 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Δηθ. 4: Κξχζηαιινο πδξνμπαπαηίηε κε 
ηηο πηζαλέο πξνζκίμεηο ηνπ (Bostrom  

θαη ζπλ. 2000). 
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Δίδε νζηίηε ηζηνύ 

 
Απφ ηε δηάηαμε ησλ 

θνιιαγφλσλ ηληδίσλ ζηε κεζνθπηηάξηα 
νπζία θαζνξίδνληαη θαη ηα δχν είδε 
νζηίηε ηζηνχ (εηθ. 5). 

α) Ζ αδξά ηλώδεο ή δηθηπσηή 

κνξθή ή πξσηνγελήο νζηίηεο ηζηόο 
(woven or primary bone) έρεη ζαλ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φηη ηα 
θνιιαγφλα ηλίδηα ζρεκαηίδνπλ αδξέο 
δεζκίδεο πνπ έρνπλ παξάιιειε ή 

πνηθίιεο θαηεπζχλζεηο. Απηή ε  
πιεγκαηνεηδήο (plexiform) κνξθή 
νζηίηε ηζηνχ απαληάηαη ζηα θαηψηεξα 

ζπνλδπισηά ελψ ζηα ζειαζηηθά 
παξαηεξείηαη πξνζσξηλά ζηε δηάξθεηα 
ηεο δηάπιαζεο ησλ νζηψλ θαη ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο πψξσζεο ησλ θαηαγκάησλ, αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
αληηθαζίζηαηαη ζηε ζπλέρεηα απφ δεπηεξνγελή νζηίηε ηζηφ πεηαιηψδνπο κνξθήο. Ζ 

ηλψδεο κνξθή έρεη κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε αλφξγαλα ζπζηαηηθά θαη είλαη 
πινπζηφηεξε ζε νζηενθχηηαξα ζε ζρέζε κε ηελ πεηαιηψδε κνξθή. 

β) Ζ πεηαιηώδεο κνξθή ή δεπηεξνγελήο νζηίηεο ηζηόο (lamellar or 
secondary bone tissue) ζπλαληάηαη ζηα νζηά ηνπ ελήιηθα. ηελ κνξθή απηή ηα 
θνιιαγφλα ηλίδηα ζπγθνιιψληαη κεηαμχ ηνπο κε ζεκέιηα νπζία θαη ζρεκαηίδνπλ 

ιεπηέο δεζκίδεο, νη νπνίεο έρνληαο ππθλή θαη παξάιιειε δηάηαμε, ζρεκαηίδνπλ ηα 
νζηέηλα πεηάιηα (bone lamelae). 

ηε ζπνγγψδε νπζία ησλ νζηψλ (spongy or cancellous bone), ηα νζηέηλα 
πεηάιηα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ δνθίδεο (trabeculae) πνπ έρνπλ 

πνηθίιεο θαηεπζχλζεηο. Οη δνθίδεο ρηάδνληαη κε άιιεο θαη ζρεκαηίδνπλ κηθξνχο, 
αθαζφξηζηνπο ρψξνπο, ηηο κπεινθπςέιεο, πνπ πιεξνχληαη απφ κπειφ ησλ νζηψλ. 
Ζ δηεχζπλζε θαη ε θνξά ησλ ηζρπξφηεξσλ θπξίσο δνθίδσλ είλαη παξάιιειε κε ηηο 

ηξνρηέο ησλ κέγηζησλ ηάζεσλ πνπ αζθνχληαη πάλσ ζην νζηνχλ, απμάλνληαο κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ηηο κεραληθέο αληνρέο ηνπ. 

ηελ ζπκπαγή νπζία ηεο δηάθπζεο (dense or compact bone) ησλ καθξψλ 
νζηψλ, ηα νζηέηλα πεηάιηα δηαηάζζνληαη θπθινηεξψο ζρεκαηίδνληαο ηέζζεξα 
ζπζηήκαηα νκφθεληξσλ θχθισλ ή θπιίλδξσλ:  

i. Σν πεξηθεξηθφ ζχζηεκα (outer circumferential system), ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 
δηάθπζεο θάησ απφ ην πεξηφζηεν, ηνπ νπνίνπ ηα νκφθεληξα πεηάιηα δελ 
ζρεκαηίδνπλ ζπλήζσο πιήξεηο θχθινπο (θπιίλδξνπο) 

 
 

Δηθ. 5: Δίδε νζηίηε ηζηνχ  

(Bostrom θαη ζπλ.  2000) 
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Δηθ. 8: Καλάιη ηνπ Volkmann  

(Microanatomy Web Atlas) 

ii. Σν πεξηκπειηθφ ζχζηεκα (inner circumferential system), ηνπ νπνίνπ ηα 

νκφθεληξα νζηέηλα πεηάιηα πεξηβάιινπλ ην κπειηθφ απιφ. 
iii. Σα ζπζηήκαηα ηνπ Havers ή νζηεψλεο (Haversian systems or osteons), πνπ 

παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηα δχν πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα (εηθ. 6 θαη 7). 

Κάζε ζχζηεκα ηνπ Havers απνηειείηαη απφ έλα θεληξηθφ ζσιήλα, ην 
ζσιήλα ηνπ Havers (Haversian canal) θαη απφ 4-20 νκφθεληξα νζηέηλα 
πεηάιηα γχξσ απφ ην ζσιήλα. Ζ πεξηθέξεηα ηνπ νζηεψλα αθνξίδεηαη απφ 

κηα ιεπηή δψλε (cement line). Οη ζσιήλεο ηνπ Havers έρνπλ ηε θνξά ηνπ 
επηκήθε άμνλα ηνπ νζηνχ, θπιηλδξηθφ ζρήκα κε δηάκεηξν 20-110 κm θαη 
πεξηέρνπλ 1-2 ιεπηφηαηα αηκνθφξα αγγεία (ζπρλά θαη λεχξα), ην ηνίρσκα 

ησλ νπνίσλ νκνηάδεη ζε δνκή κε απηφ ησλ ιεκθηθψλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ θαη 
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληαιιαγή ηφλησλ αζβεζηίνπ θαη θσζθφξνπ 
απφ θαη πξνο ην νζηνχλ. Οη ζσιήλεο ηνπ Havers επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, 

κε ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ νζηνχ θαη κε ην κπειηθφ ζσιήλα δηακέζνπ 

 
 

Δηθ. 6: Γνκή πεηαιηψδνπο νζηίηε ηζηνχ. 

 
 

Δηθ. 7: χζηεκα ηνπ Havers ή νζηεψλαο 

(Microanatomy Web Atlas) 
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ησλ ζσιήλσλ ηνπ Volkmann (Volkmann’s canals) πνπ έρνπλ ινμή ή 

εγθάξζηα θνξά ζε ζρέζε κε ηνπο ζσιήλεο ηνπ Havers, πεξηέρνπλ δε 
πεξηνζηηθά αηκνθφξα αγγεία θαη θιάδνπο ηεο ηξνθνθφξνπ αξηεξίαο ηνπ 
νζηνχ, ηα νπνία αλαζηνκψλνληαη κε ηα αγγεία ησλ ζσιήλσλ ηνπ Havers 

(εηθ. 8). Σα θνιιαγφλα ηλίδηα ηνπ θάζε νζηέηλνπ πεηαιίνπ πνξεχνληαη 
κάιινλ ζπεηξνεηδψο γχξσ απφ ηνλ επηκήθε άμνλα ηνπ ζσιήλα ηνπ Havers, 
ε θνξά ηνπο φκσο ζε έλα νπνηνδήπνηε επίπεδν δελ είλαη ίδηα κε εθείλε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ή ηνπ επφκελνπ πεηαιίνπ. 
iv. Σα δηάκεζα ζπζηήκαηα (interstitial systems) ησλ νπνίσλ ηα πεηάιηα έρνπλ 

αθαλφληζηε θνξά θαη δελ ζρεκαηίδνπλ θχθινπο. 

Μεηαμχ ησλ νζηέηλσλ πεηαιίσλ ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, φπσο θαη 

κεηαμχ ησλ δνθίδσλ ηεο ζπνγγψδνπο νπζίαο ησλ νζηψλ, ππάξρνπλ νη νζηηθέο 
θνηιφηεηεο, πνπ πεξηέρνπλ ηα νζηενθχηηαξα θαη απφ ηηο νπνίεο μεθηλνχλ αθηηλσηά 
δηαηεηαγκέλα θαη αλαζηνκνχκελα νζηηθά ζσιελάξηα, πνπ θέξνπλ ζε επηθνηλσλία 

φιεο ηηο νζηηθέο θνηιφηεηεο. ρεκαηίδεηαη έηζη έλα πνιχπινθν, ζπλερφκελν 
ελδνζηηθφ ζχζηεκα ζσιελαξίσλ πνπ ζπλδέεη ηα νζηηθά θχηηαξα κε ηνπο 
πιεζηέζηεξνπο πεξηαγγεηαθνχο ρψξνπο. 

Ζ ηδηφκνξθε ζσιελσηή δηάηαμε ησλ νζηέηλσλ πεηαιίσλ ηεο ζπκπαγνχο 

νπζίαο θαη ε ιεηηνπξγηθά θαζνξηζκέλε θνξά ησλ νζηέηλσλ δνθίδσλ ηεο 
ζπνγγψδνπο νπζίαο ζπκπίπηεη κε ηε θνξά δξάζεο ησλ κέγηζησλ κεραληθψλ 
θνξηίσλ, παξέρνληαο ζην νζηφ ηε κεγαιχηεξε ζηεξηθηηθή ηθαλφηεηα θαη αληνρή κε 

ην κηθξφηεξν δπλαηφ βάξνο, εμαζθαιίδνληαο έηζη κεγάιε νηθνλνκία χιεο (Μηραήι 

1986, Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, Bostrom  θαη ζπλ. 2000, Yang θαη Damron 2002, 

School of Anatomy and Human Biology – The University of Western Australia). 
Οπζηαζηηθά, ην θινηψδεο θαη ην ζπνγγψδεο νζηνχλ είλαη δχν ηχπνη νζηίηε ηζηνχ 
κε δηαθνξεηηθή αξρηηεθηνληθή αιιά ίδηα ιεηηνπξγία πνπ πθίζηαληαη δηαξθή 

κεηαβνιή αλάινγα κε ηελ δξάζε ησλ εθαξκνδφκελσλ ζπκπηεζηηθψλ ή 
δηαηκεηηθψλ δπλάκεσλ. 



 

 

 

 
 
  

 



Γεληθό κέξνο 
 

27 

 

 

 

 

ΤΦΖ ΚΑΗ ΑΓΓΔΗΧΖ ΜΑΚΡΧΝ ΟΣΧΝ 
 

Σα καθξά ή επηκήθε νζηά απνηεινχληαη απφ ην ζψκα ή δηάθπζε θαη δχν πην 

νγθψδε άθξα, ηηο επηθχζεηο κε ηηο αξζξηθέο επηθάλεηεο ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη ηα 
γεηηνληθά νζηά. Μαθξνζθνπηθά, ηα νζηά απνηεινχληαη απφ ην πεξηφζηεν θαη ην 
ελδφζηεν, ηελ νζηέηλε νπζία, ην κπειφ ησλ νζηψλ, ηα αγγεία θαη ηα λεχξα 
(πκεσλίδεο 1996). 

Σα πεξηφζηεν (periosteum) είλαη έλαο πκέλαο ππθλνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, 
πάρνπο 1-2 mm, πνπ πεξηβάιιεη φιν ην νζηνχλ εθηφο απφ ηηο αξζξηθέο ηνπ 
επηθάλεηεο. Απνηειείηαη απφ δχν ζηνηβάδεο, ηελ εμσηεξηθή ή ηλώδε πνπ 

απνηειείηαη απφ ππθλφ θαη θησρφ ζε θχηηαξα ζπλδεηηθφ ηζηφ ζηνλ νπνίν 
πνξεχνληαη αγγεία θαη λεχξα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην νζηνχλ, θαη ηελ εζσηεξηθή 
ζηνηβάδα πνπ είλαη πην θπηηαξνβξηζήο θαη έρεη πνιιέο ειαζηηθέο ίλεο. Ζ 

εζσηεξηθή ζηνηβάδα ζπλδέεηαη κε ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ νζηνχ κέζσ ησλ 
αγγείσλ πνπ εηζδχνπλ ζ’ απηφ θαη ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ ηνπ Sharpey (perforating 
or Sharpey’s fibers) (εηθ. 9). Ζ ζχλδεζε απηή είλαη ηζρπξφηεξε ζηηο ηξαρηέο 

επηθάλεηεο ηνπ νζηνχ παξά ζηηο ιείεο. Ζ εζσηεξηθή ζηνηβάδα αληηπξνζσπεχεη ηελ 
νζηενγφλν ζηνηβάδα ηνπ νζηνχ, ε νπνία απνηειείηαη απφ απνπιαηπζκέλα θχηηαξα, 
πξφδξνκα ησλ νζηενβιαζηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηνπο κνξθνινγηθνχο ραξαθηήξεο 

ησλ ηλνβιαζηψλ. Ζ ζηνηβάδα απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηφδνπο αλάγθεο 
(δηάπιαζε, αλάπηπμε, θάηαγκα), παξνπζηάδεη έληνλε κηησηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 
νδεγεί ζε παξαγσγή νζηενπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (Μηραήι 1986, Yang θαη Damron 
2002).  

Σν ελδφζηεν (endosteum) 
θαιχπηεη εζσηεξηθά ηηο 
θνηιφηεηεο ηνπ νζηνχ πνπ 

πεξηέρνπλ κπειφ, φπσο ν κπειηθφο 
ζσιήλαο θαη νη κπεινθπςέιεο, 
αιιά θαη ηνπο ζσιήλεο ηνπ 

Havers. Απνηειείηαη απφ έλα 
ζηνίρν απνπιαηπζκέλσλ 
νζηενπξνδξνκηθψλ θπηηάξσλ θαη 

έρεη ηηο ίδηεο νζηενγφλεο ηδηφηεηεο 
κε ην πεξηφζηεν θαηά ηελ 

πψξσζε θαη ηελ αλαθαηαζθεπή 
 

 

Δηθ. 9: Ίλεο ηνπ Sharpey (Sh) 

(Histology - Histology of Cartilage and Bone) 
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ηνπ νζηνχ (Μηραήι 1986, Yang θαη Damron 2002). 

Ζ νζηέηλε νπζία απνηειείηαη ζηα ζειαζηηθά απφ πεηαιηψδε νζηίηε ηζηφ ελψ 
ζηα θαηψηεξα ζπνλδπισηά απφ πξσηνγελή νζηίηε ηζηφ (δηθηπσηή κνξθή). Οη 
κνξθέο ηεο έρνπλ ήδε αλαιπζεί παξαπάλσ. 

Ο κπειφο ησλ νζηψλ ή κπεινεηδήο ηζηφο (myeloid tissue) πεξηέρεηαη ζηηο 
κπεινθπςέιεο θαη ζην κπειηθφ απιφ ησλ επηκήθσλ νζηψλ. Γηαθξίλεηαη ζε εξπζξφ 
θαη σρξφ ή ιηπψδε κπειφ. Ο εξπζξφο κπειφο, ηνπ νπνίνπ ε ρξνηά νθείιεηαη ζηελ 

αθζνλία αγγείσλ θαη εξπζξνθπηηάξσλ θαη απνηειεί ηελ θχξηα πεγή έκκνξθσλ 
ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο, αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά ζηελ εμσκήηξην δσή απφ ηνλ 
αλελεξγφ, σο πξνο ηελ αηκνπνίεζε, ιηπψδε ή σρξφ κπειφ. Ο πινχζηνο ζε ιηπψδε 

θχηηαξα σρξφο κπειφο είλαη δπλαηφλ λα αλαθηήζεη ηε ρακέλε αηκνπνηεηηθή ηνπ 
ηθαλφηεηα ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ απαηηήζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε αηκνθχηηαξα. 
Ο κπεινεηδήο ηζηφο απνηειείηαη απφ έλα αξαηφ ζηξψκα δηθηπσηψλ θπηηάξσλ, 

κεζεγρπκαηνγελνχο πξνέιεπζεο (πνπ παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 
πψξσζεο), αγγεία θαη πξφδξνκεο κεηξηθέο κνξθέο φισλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ 
αίκαηνο (Μηραήι 1986, Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987). 

Οη δηαθχζεηο θαη νη κεηαθχζεηο ησλ καθξψλ απινεηδψλ νζηψλ έρνπλ ηξεηο 

πήγεο αηκάησζεο: ηηο ηξνθνθφξεο αξηεξίεο, ηηο αξηεξίεο πνπ εηζέξρνληαη ζηηο 
επηθχζεηο θαη ηηο κεηαθχζεηο θαη ηηο αξηεξίεο ηνπ πεξηνζηένπ (Whiteside 1983, Οni 
θαη Gregg 1990). Οη ηξνθνθφξεο αξηεξίεο εηζέξρνληαη ινμά απφ ζπγθεθξηκέλν 

ηξήκα ηεο δηάθπζεο θαη δηαρσξίδνληαη ελδναπιηθά ζε δπν θιάδνπο ηνλ αληφληα 
θαη ηνλ θαηηφληα πνπ αξδεχνπλ ηελ κπειηθή θνηιφηεηα κε δηαδνρηθέο 
δηαθιαδψζεηο κέρξη ηα ειηθνεηδή αξηεξίδηα ζηελ δψλε ηνπ ελδνζηένπ. Οη αληφληεο 

θαη θαηηφληεο απηνί θιάδνη αλαζηνκψλνληαη κε θιάδνπο ησλ κεηαθπζηαθψλ θαη 
πεξηνζηηθψλ αξηεξηψλ (πνπ πξνέξρνληαη νη κελ πξψηεο απφ θιάδνπο 
παξαθεηκέλσλ κεγάισλ αγγείσλ θαη νη δεχηεξεο απφ ηηο πξνζθχζεηο ηελφλησλ, 

ζπλδέζκσλ θαη κεζνζηέσλ πκέλσλ) θαη ζρεκαηίδνπλ ην αξηεξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 
κπεινχ ησλ νζηψλ. Οη ηειηθνί θιάδνη απηψλ ησλ αλαζηνκψζεσλ ζηνλ θινηφ είλαη 

ηα ηξηρνεηδή αξηεξίδηα ησλ νζηεψλσλ (ζχζηεκα Havers). Σν ζχζηεκα απηφ έρεη, 
θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, θπγφθεληξν ξνή αίκαηνο θαη αηκαηψλεη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θινηνχ ησλ νζηψλ πνπ θαιχπηεηαη απφ πεξηφζηεν 

(Rhinelander 1972, Whiteside 1983). Απηφο ν ηχπνο αηκάησζεο αιιάδεη ζε 
πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ νζηνχ φπνπ ππάξρνπλ πξνζθχζεηο ηελφλησλ, 
ζπλδέζκσλ θαη κεζνζηέσλ κεκβξαλψλ (Rhinelander 1972). Δθεί ηα πεξηνζηηθά 

αγγεία αηκαηψλνπλ ην εμσηεξηθφ έλα ηξίην ηνπ θινηνχ. Ζ αηκνδπλακηθή παξνρή 
αίκαηνο ζην κπειφ ησλ νζηψλ πνπ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αηκάησζεο 
ηνπ θινηνχ έρεη ππνινγηζηεί ζε πεηξακαηφδσα φηη είλαη 18 cm3/100 gr νζηνχ/min. 

ηα ζπνγγψδε νζηά ε αηκάησζε είλαη αλάινγε κε απηή ησλ κεηαθχζεσλ. Οη 
αξηεξίεο δηαπεξλνχλ ην ιεπηφ θέιπθνο ηνπ θινηνχ θαη δηαθιαδίδνληαη εληφο ηνπ 
νζηνχ. Σα ηειηθά ηξηρνεηδή επηθάζνληαη ησλ ιεπηψλ νζηενδνθίδσλ, ελψ ζηηο πιένλ 
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πεπαρπκέλεο παξαηεξείηαη ηξηρνεηδηθφο ζρεκαηηζκφο αλάινγνο ηνπ νζηεψλα ηνπ 
θινηψδνπο νζηνχ (εηθ. 10). 

 Σν πεξηφζηεν επίζεο έρεη έλα ππθλφ αγγεηαθφ δίθηπν πνπ εθάπηεηαη ηεο 

εμσηεξηθήο ηλψδνπο ζηηβάδαο ηνπ (Rhinelander 1972, Whiteside 1983, Οni θαη 
Gregg 1990). Οη αλαζηνκψζεηο ηνπ δηθηχνπ απηνχ ζπλδένληαη κε ηα 
κηθξναγγεηαθά πιέγκαηα ησλ κπψλ θαη κε ηα πιέγκαηα ησλ βαζχηεξσλ ζηηβάδσλ 

ηνπ πεξηνζηένπ (Brookes 1971). ηα παηδηά ηα κηθξναγγεηαθά ζπζηήκαηα ησλ ελ 
ησ βάζεη ζηηβάδσλ ηνπ πεξηνζηένπ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλα, δηαηηηξαίλνπλ ηνλ 

θινηφ θαη ζπλδένληαη κε ην αγγεηαθφ ζχζηεκα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. Θα πξέπεη 
λα αλαθεξζεί φηη ην πεξηφζηεν έρεη ππνδνρείο ηδηνδεθηηθήο αηζζεηηθφηεηαο νη 
νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηνπηθή ξχζκηζε ηεο κηθξνθπθινθνξίαο. ε 

κεγαιχηεξε ειηθία, ηα αγγεία ηνπ πεξηνζηένπ ειαηηψλνληαη ζε αξηζκφ θαη ε 
ζπκβνιή ηνπο ζηελ αηκάησζε ηνπ θινηνχ πεξηνξίδεηαη (Whiteside 1983). ε απηφ 
ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζνχλ κεξηθά πξαθηηθά (απφ θιηληθήο πιεπξάο) 

επξήκαηα – παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζχλδεζε ηνπ αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 
ηνπ πεξηνζηένπ κε ηα κηθξναγγεηαθά ζπζηήκαηα ησλ κπψλ (Whiteside 1983). Δάλ, 
κεηά απφ θάθσζε, έλαο κπο ζηεξεζεί ηελ παξνρή αίκαηνο απφ ηελ ηξνθνθφξν 

αξηεξία ηνπ κπνξεί λα επηδήζεη κφλν εάλ δηαηεξνχληαη αθέξαηεο νη αλαζηνκψζεηο 
κε ην δίθηπν ηνπ πεξηνζηένπ. Δάλ ν κπο έρεη ππνζηεί βιάβε ηεο ηξνθνθφξνπ 
αξηεξίαο θαη ηαπηφρξνλα έρεη απνθνιιεζεί ζε κεγάιε έθηαζε απφ ην πεξηφζηεν, 

ηφηε ε αλάπηπμε νιηθήο ε κεξηθήο ηζραηκίαο είλαη βέβαηα. Δάλ κεηά απφ κηα 
θάθσζε ή απφ κηα ππνπεξηνζηηθή ρεηξνπξγηθή παξαζθεπή ην πεξηφζηεν 
απνθνιιεζεί απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ, ζπλερίδεη λα παξακέλεη ιεηηνπξγηθά  

δξαζηήξην, κφλν φηαλ δελ έρεη δηαηαξαρζεί ε αγγεηαθή ηνπ ζχλδεζε κε ηνπο κχεο. 
Ζ απνθφιιεζε ηνπ πεξηνζηένπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θινηνχ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη πεξηνξηζκέλε ηνπηθή λέθξσζε ηνπ θινηνχ ιφγσ δηαηαξαρήο ηεο 
θιεβηθήο απαγσγήο ηνπ αίκαηνο ηνπ θινηνχ. 

 Γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα καθξά απινεηδή νζηά έρνπλ κηα δηπιή αηκάησζε, 
απφ ην αγγεηαθφ ζχζηεκα ηνπ κπεινχ θαη ηνπ πεξηνζηένπ (Whiteside 1983, Oni θαη 
Gregg 1990, Strachan θαη ζπλ. 1990) (εηθ. 11). Παξά ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ 

ελήιηθν δσή ε παξνρή αίκαηνο είλαη θπγφθεληξνο θαη ην ελδνκπειηθφ ζχζηεκα 
ππεξηεξεί, ζε δηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηξαπκαηηζκνχο ησλ ηζηψλ 
ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηφλ ε ξνή απηή κέζσ ησλ 

αλαζηνκσηηθψλ δηθηχσλ λα αλαζηξαθεί παξνδηθά θαη λα κελ πξνθιεζεί ηειηθά 
λέθξσζε ησλ ηζηψλ (Whiteside 1983, Strachan θαη ζπλ. 1990). Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, πεξηνξηζκέλε θπθινηεξήο απνθφιιεζε ηνπ πεξηνζηένπ δελ κεηψλεη 
ηελ ξνή αίκαηνο ζηα κεζαία ζηξψκαηα ηνπ δηαθπζηαθνχ θινηψδνπο νζηνχ. Καη’ 
αλάινγν ηξφπν ν γιπθαληζκφο ηνπ κπειηθνχ απινχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ελδνκπειηθνχ ήινπ δελ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ ξνή αίκαηνο ησλ ηδίσλ ζηξσκάησλ. 
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ππάξρεη ε ιεηηνπξγηθή δπλαηφηεηα ην νζηνχ λα ιάβεη ηελ 
κεγαιχηεξε πνζφηεηα αίκαηνο πνπ ρξεηάδεηαη απφ ην έλα ε θαη ηα δπν ζπζηήκαηα  
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αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο παζνινγίαο ε θάθσζεο πνπ επηθξαηνχλ. Θα 

πξέπεη φκσο λα ηνληζζεί φηη ζε ζπληξηπηηθά θαηάγκαηα πςειήο ελέξγεηαο φπνπ 
ππάξρνπλ θαη βαξηέο θαθψζεηο ησλ καιαθψλ κνξίσλ, παξαβιάπηνληαη θαη ηα δπν 
ζπζηήκαηα θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγηθήο αλαπιήξσζεο ηεο αηκαηηθήο 

ξνήο κε ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ ηζραηκηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ δξνπλ 
αξλεηηθά ζηνπο θπζηνινγηθνχο επνπισηηθνχο κεραληζκνχο. ε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο ην επηπξφζζεην ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα ηεο επέκβαζεο κπνξεί λα παίμεη 
ζεκαληηθφ αξλεηηθφ ξφιν. 

Ζ αγγεηαθή παξνρή αίκαηνο ζηηο επηθχζεηο είλαη ιηγφηεξν ππθλή θαη πην 
επαίζζεηε ζε θαθψζεηο απφ απηή ησλ αγγεηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξναλαθέξακε 
(Rhinelander 1972, Whiteside 1983). Οη επηθπζηαθέο θαη κεηαθπζηαθέο αξηεξίεο 

δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αγγείσζε ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο αιιά θαη 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπδεπθηηθνχ ρφλδξνπ (Yang θαη Damron 2002). Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ειάρηζηα επηθπζηαθά ή κεηαθπζηαθά αγγεία δηαπεξλνχλ 

ηελ επηθπζηαθή πιάθα θαη έηζη ε επίθπζε βαζίδεηαη γηα αηκαηηθή παξνρή κφλν ζηα 
δηαηηηξαίλνληα επηθπζηαθά αγγεία (Rhinelander 1972, Whiteside 1983). Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο, πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επηθπζηαθψλ θαη 

κεηαθπζηαθψλ αγγείσλ δηαπεξλνχλ ηελ πεξηνρή ηεο επηθπζηαθήο πιάθαο θαη 
αλαζηνκψλνληαη. Ζ ιεηηνπξγηθή επάξθεηα ησλ αλαζηνκψζεσλ απηψλ 
ακθηζβεηείηαη θαη ζηελ πξάμε ε ξνή αίκαηνο ζηελ επίθπζε δελ κπνξεί λα 

αλαπιεξσζεί κεηά απφ θάθσζε ησλ επηθπζηαθψλ αγγείσλ. Απηή ε ιεηηνπξγηθή 
αλεπάξθεηα είλαη ελ κέξεη ππεχζπλε γηα ηα πξνβιήκαηα λέθξσζεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηα θαηάγκαηα ηεο θεθαιήο ηνπ κεξηαίνπ, ηνπ ζθαθνεηδνχο, ηεο 

θεθαιήο ηνπ δεχηεξνπ κεηαηαξζίνπ θαη ηεο πξφζζηαο αξζξηθήο επηθαλείαο ηνπ έμσ 
επηθνλδχινπ ηνπ βξαρηνλίνπ νζηνχ. 

Οη θιέβεο ηνπ κπεινχ ζπλνδεχνπλ ηελ ηξνθνθφξν αξηεξία θαη εμέξρνληαη 
ηνπ νζηνχ απφ ην ηξνθνθφξν ηξήκα αθνχ αλαζηνκσζνχλ κε ηα αγγεία ηνπ 

πεξηνζηένπ. Οη ππφινηπεο θιέβεο ηνπ νζηνχ δελ ζπλνδεχνπλ ηηο αξηεξίεο αιιά 
θηάλνπλ σο ηηο επηθχζεηο φπνπ εγθαηαιείπνπλ ην νζηνχλ απφ δεπηεξεχνληα 
ηξήκαηα (Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987). Ζ παξνπζία ιεκθηθψλ αγγείσλ ζηα νζηά 

ακθηζβεηείηαη (πκεσλίδεο 1996) ή ηνπιάρηζηνλ πεξηνξίδεηαη ζην πεξηφζηεν 
(Yang θαη Damron 2002). 

Σα λεχξα ησλ νζηψλ ζρεκαηίδνπλ ζην πεξηφζηεν ππθλά πιέγκαηα, θιάδνη 
ησλ νπνίσλ ζπλνδεχνπλ ηα ηξνθνθφξα αγγεία πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ νζηνχ έσο 

θαη ην εζσηεξηθφ ησλ ζσιήλσλ ηνπ Havers. Δίλαη θπξίσο λεχξα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 
θαη ηεο «ελ ησ βάζεη» αηζζεηηθφηεηαο. Αηζζεηηθέο ίλεο πφλνπ είλαη ακθίβνιν αλ 
ππάξρνπλ ζηα νζηά, ελψ είλαη βέβαηε ε χπαξμή ηνπο ζην πεξηφζηεν (Μηραήι 1986, 
Κεξακέσο-Φόξνγινπ 1987, πκεσλίδεο 1996, Yang θαη Damron 2002). 
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Δηθ. 10: Σξηρνεηδή αγγεία νζηνχ ζην ειεθηξνληθφ 

κηθξνζθφπην. 

 
 

Δηθ. 11: Αγγείσζε καθξνχ νζηνχ. 
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ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ 

 

Σαμηλόκεζε θαηαγκάησλ 
 

Κάηαγκα νλνκάδεηαη ε κεξηθή ή νιηθή ιχζε ηεο ζπλέρεηαο ελφο νζηνχ. Σα 
θαηάγκαηα δηαηξνχληαη: 

α) Αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο βίαο (θαηάγκαηα πςειήο ή ρακειήο ελέξγεηαο) 
Βίαηα ή πςειήο ελέξγεηαο είλαη ηα θαηάγκαηα φηαλ πξνθαινχληαη απφ ηζρπξή 

βία πνπ δξα κηα θνξά ζε έλα θπζηνινγηθφ νζηνχλ. 
Καηάγκαηα από θαηαπόλεζε (stress fractures) νλνκάδνληαη ηα θαηάγκαηα 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επίδξαζε κηθξήο έληαζεο βίαο πνπ δξα πνιιέο θνξέο 

πάλσ ζε θπζηνινγηθφ νζηνχλ, ε νπνία αλ δξνχζε κία θνξά δελ ζα πξνθαινχζε 
θάηαγκα. 

Παζνινγηθά ιέγνληαη ηα θαηάγκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ αζήκαληε βία 
πάλσ ζε έλα παζνινγηθφ νζηνχλ. 

β) Αλάινγα κε ηελ επηθνηλσλία ή όρη ηεο εζηίαο ηνπ θαηάγκαηνο κε ην 

πεξηβάιινλ 
Απιό ή θιεηζηό είλαη ην θάηαγκα πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ιχζε ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο. 
Δπηπεπιεγκέλν ή αλνηθηό νλνκάδεηαη ην θάηαγκα φηαλ ζπλππάξρεη ιχζε ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο θαη ζπλεπψο επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ. 

γ) Αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο θάθσζεο ηνπ νζηνύ 
Αηειέο ή ξσγκώδεο νλνκάδεηαη ην θάηαγκα φηαλ ε ιχζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 

νζηνχ είλαη κεξηθή. 
Σέιεην είλαη ην θάηαγκα πνπ ε ιχζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νζηνχ είλαη πιήξεο 

θαη ην νζηνχλ ρσξίδεηαη ζε δχν ηεκάρηα. 

δ) Αλάινγα κε ην κεραληζκό ζε: 
Άκεζα, φηαλ ηα θαηάγκαηα γίλνληαη ζην ζεκείν πνπ έδξαζε ε βία. 
Έκκεζα, φηαλ ηα θαηάγκαηα ζπκβαίλνπλ καθξηά απφ ηε ζέζε πνπ 

εθαξκφζηεθε ε βία. 

ε) Αλάινγα κε ηε θνξά ηεο γξακκήο ηνπ θαηάγκαηνο (γξακκηθά θαηάγκαηα) 

Δγθάξζην είλαη ην θάηαγκα φηαλ ε θνξά ηεο γξακκήο ηνπ θαηάγκαηνο είλαη 
θάζεηε πξνο ηνλ επηκήθε άμνλα ηνπ νζηνχ. 

Λνμό νλνκάδεηαη ην θάηαγκα πνπ ε θνξά ηεο γξακκήο ηνπ θαηάγκαηνο 

ζρεκαηίδεη γσλία κε ηνλ επηκήθε άμνλα ηνπ νζηνχ. 
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Δπίκεθεο θάηαγκα, φηαλ ε θνξά ηεο γξακκήο ηνπ είλαη παξάιιειε κε ηνλ 

επηκήθε άμνλα ηνπ νζηνχ. 
πεηξνεηδέο είλαη ην θάηαγκα πνπ ε θνξά ηεο γξακκήο ηνπ νκνηάδεη κε 

ζπείξα ειαηεξίνπ. 
Κάηαγκα ζε ζρήκα Σ ή Τ. 

ζη) Αλάινγα κε ηε κεηαηόπηζε ησλ θαηεαγόησλ ηκεκάησλ 

Απνζπαζηηθό νλνκάδεηαη ην θάηαγκα πνπ ζπκβαίλεη ζηα ζεκεία πξφζθπζεο 
κπψλ φηαλ ηεκάρην νζηνχ απνζπάηαη χζηεξα απφ βίαηα ζχζπαζή ηνπο.  

Δλζθελσκέλν θαιείηαη ην θάηαγκα φηαλ ηα θαηαγκαηηθά άθξα εηζρσξνχλ ην 
έλα κέζα ζην άιιν. πλήζσο είλαη ζηαζεξά θαηάγκαηα. 

Ο φξνο ζπκπηεζηηθό αλαθέξεηαη ζην θάηαγκα ηνπ ζψκαηνο ελφο ζπνλδχινπ 

ή ελφο ζπνγγψδνπο νζηνχ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ βξάρπλζή ηνπ ιφγσ 
θαζίδεζεο ησλ δνθίδσλ ηνπ.  

Πηεζηηθό θάηαγκα ή εκπίεζκα νλνκάδεηαη ην θάηαγκα ησλ νζηψλ ηνπ ζφινπ 

ηνπ θξαλίνπ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θαζίδεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ θαηεαγφησλ νζηψλ 
θαη ζπκπίεζε ηεο εγθεθαιηθήο νπζίαο.

δ) Άιιεο ππνδηαηξέζεηο  
Κάηαγκα ζαλ «ζπαζκέλν ρισξό μύιν» (green stick fracture). πκβαίλεη ζηα 

παηδηά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπάζηκν κφλν ηνπ ελφο θινηνχ ζηελ θπξηή πιεπξά,  
ελψ ε θνίιε απιψο θάκπηεηαη ιφγσ ειαζηηθφηεηαο ηνπ νζηνχ. 

πληξηπηηθά είλαη ηα θαηάγκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζην ίδην ζεκείν ηνπ 

νζηνχ πεξηζζφηεξα απφ ηξία θνκκάηηα (εηθ. 12). 
Γηπιά ή δηπνιηθά νλνκάδνληαη ηα θαηάγκαηα φηαλ ζην ίδην νζηνχλ ππάξρνπλ 

δχν ιχζεηο πνπ απέρνπλ φκσο κεηαμχ ηνπο. 

Ο φξνο θάηαγκα-εμάξζξεκα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ καδί κε ην εμάξζξεκα 
κηαο άξζξσζεο ζπλππάξρεη θαη θάηαγκα ζην έλα απφ ηα δχν νζηά πνπ απνηεινχλ 
ηελ άξζξσζε. 

Σέινο, απφ ζεξαπεπηηθήο πιεπξάο, είλαη ρξήζηκνο ν δηαρσξηζκφο ησλ 
θαηαγκάησλ ζε ζηαζεξά θαη αζηαζή φπσο επίζεο έρεη ζεκαζία θαη αλ 
παξνπζηάδνπλ νζηηθή απώιεηα ή φρη (Παπαδόπνπινο 1992, πκεσλίδεο 1996, 

Apley 1998).  

ρεδφλ θάζε θάηαγκα ζηνλ άλζξσπν έρεη ηνπιάρηζηνλ κία δηθή ηνπ 
ηαμηλφκεζε. Ζ πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελε θαη επξέσο απνδεθηή ζήκεξα ηαμηλφκεζε 

φισλ ησλ θαηαγκάησλ είλαη απηή πνπ πξφηεηλε ε νκάδα ηεο AO/ASIF 
(Association for the Study of Internal Fixation) ην 1990, ε νπνία θαηέζηεζε δπλαηή 
ηελ ζαθή πεξηγξαθή ησλ θαηαγκάησλ αιιά θαη ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο 
αληηκεηψπηζήο ηνπο (εηθ. 13). 
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Δηθ. 12: Σαμηλφκεζε θαηαγκάησλ θαηά Orthopaedic Trauma Association (Gustilo 1991)
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Δηθ. 13: Σαμηλφκεζε θαηαγκάησλ θαηά AO/ASIF (ηξνπνπνηεκέλν απφ Murphy θαη Leu 

2001). 
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ΠΧΡΧΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ 
 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θαηάγκαηνο, ην νζηνχλ αξρίδεη ηελ 
πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο αλαγέλλεζήο ηνπ πνπ νδεγεί ζηελ πψξσζε ηνπ 
θαηάγκαηνο (fracture healing). Παξφιν πνπ νη δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

είλαη παξεκθεξείο κε ηηο αληίζηνηρεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ επνχισζε άιισλ 
ηζηψλ, δελ θαηαιήγνπλ φπσο νη ηειεπηαίεο ζε ζρεκαηηζκφ νπιψδνπο ηζηνχ, αιιά 

ζηε δεκηνπξγία γλήζηνπ νζηίηε ηζηνχ. Ο λένο απηφο νζηίηεο ηζηφο κπνξεί λα κελ 
θαίλεηαη παλνκνηφηππνο ζηελ αθηηλνγξαθία αιιά έλα πσξσζέλ θάηαγκα, φηαλ έρεη 
ππνζηεί ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθαηαζθεπήο, έρεη δνκηθά επηζηξέςεη ζηελ 
πξνθαηαγκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε (Webb θαη Tricker 2000). 

 Σα θιαζζηθά ηζηνινγηθά ζπγγξάκκαηα πεξηγξάθνπλ δχν ηχπνπο πψξσζεο 

θαηάγκαηνο, ηελ πξσηνγελή θαη ηε δεπηεξνγελή. Ζ πξσηνγελήο πψξσζε ζπκβαίλεη 
φηαλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο αλαηνκηθήο αλάηαμεο, ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζπκπίεζεο 

ηνπ θαηάγκαηνο θαη ε θαηάζηαζε απηή ζπλαληάηαη κφλν κεηά απφ αλνηθηή 
αλάηαμε θαη ζηαζεξή εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ νκάδα 
ηεο ΑΟ/ASIF (Association for the Study of Internal Fixation). Ζ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ θαηαγκάησλ πθίζηαληαη δεπηεξνγελή πψξσζε πνπ πξνυπνζέηεη 
θάπνηα θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ θαηεαγφλησλ ηκεκάησλ θαη επηηπγράλεηαη κεηά 
απφ ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο φπνπ παξακέλεη θάπνηα 
θίλεζε ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο (Webb θαη Tricker 2000). 

 

  
ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΧΡΧΖ ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ 
 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξσηνγελήο πψξσζε απαληάηαη ζε ζπλζήθεο 
απνπζίαο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο, φπσο ζε έλα ξσγκψδεο 
θάηαγκα ή έλα θάηαγκα πνπ αλαηάρζεθε αλαηνκηθά θαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπ 

εμαζθαιίζζεθε κε ζηαζεξή ζπκπηεζηηθή εζσηεξηθή νζηενζχλζεζε, ψζηε λα 
εμαθαληζζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ θαηαγκαηηθψλ επηθαλεηψλ.  

Ζ πξσηνγελήο πψξσζε απνηειεί ηελ άκεζε απφπεηξα  ηνπ θινηψδνπο νζηνχ 
λα απνθαηαζηήζεη ηε δηαζπαζκέλε κεραληθή ζπλέρεηά ηνπ κε απεπζείαο 

ζρεκαηηζκφ πεηαιηψδνπο νζηνχ απφ ην ζχζηεκα ησλ ζσιελαξίσλ ηνπ Havers, 
δηακέζνπ ηεο θαηαγκαηηθήο γξακκήο θαη κε δηεχζπλζε παξάιιειε κε ηνλ επηκήθε 
άμνλα ηνπ νζηνχ. Όηαλ έρεη επηηεπρζεί ζηαζεξή νζηενζχλζεζε παξακέλνπλ πνιχ 

κηθξά θελά αλάκεζα ζηηο θαηαγκαηηθέο επηθάλεηεο. ε έλα πξψην ζηάδην, ε 
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πψξσζε αλάκεζα ζε απηά ηα ράζκαηα επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηξηρνεηδψλ 

αγγείσλ, πνπ αξρίδεη ζχληνκα κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Μεζεγρπκαηηθά θχηηαξα 
δηαθνξνπνηνχληαη ζε νζηενβιάζηεο, πνπ αξρίδνπλ λα ελαπνζέηνπλ νζηενεηδέο ζηηο 
εθηεζεηκέλεο θαηαγκαηηθέο επηθάλεηεο. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ρσξίο 

νζηενθιαζηηθή απνξξφθεζε. Οη λεθξσηηθέο πεξηνρέο ηνπ θαηάγκαηνο θαζψο θαη ν 
πψξνο πνπ ζρεκαηίζζεθε θαηφπηλ ζην θαηαγκαηηθφ θελφ, πθίζηαληαη απνξξφθεζε 
ζε δεχηεξν ζηάδην, ζρεκαηίδνληαο θνηιφηεηεο απνξξφθεζεο. Οη θνηιφηεηεο 

απνξξφθεζεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ θελφ ρψξν πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο νκάδεο 
νζηενθιαζηψλ, νη νπνίνη θηλνχληαη κέζα ζην θαηαγκαηηθφ ράζκα θαηά ηνλ 
επηκήθε άμνλα ηνπ νζηνχ θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ έλαλ 

ηέκλνληα θψλν (cutting cone) (εηθ. 14). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζρεκαηίδνληαη 
δεπηεξνγελή ζπζηήκαηα ηνπ Havers, πνπ παξέρνπλ ηηο νδνχο δηείζδπζεο ησλ 
λενζρεκαηηζζέλησλ αγγείσλ. Σα αγγεία ζπλνδεχνληαη απφ ελδνζειηαθά, 

πεξηαγγεηαθά κεζπγρπκαηηθά θαη νζηενπξνγνληθά θχηηαξα, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 
ζε νζηενβιάζηεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, θαιχπηνπλ θαηά ζηξψκαηα ηελ 
θνηιφηεηα, παξάγνληαο νζηενεηδέο. Σειηθά, νιφθιεξε ε θνηιφηεηα πιεξνχηαη απφ 

ζηξψκαηα λενζρεκαηηζκέλνπ νζηίηε ηζηνχ ηθαλνχ λα αλαπηπρζεί θαηά ηνλ 
επηκήθε άμνλα ηνπ νζηνχ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη πξσηνγελήο 

πώξσζε κε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο (primary bone formation by gap healing) 
(Rahn 1982, Shapiro 1988, Chao θαη ζπλ. 1989, Day θαη ζπλ. 2000, Webb θαη 
Tricker 2000). 

 
 
Δηθ. 14: Αλαθαηαζθεπή νζηνχ κέζα ζε έλαλ ηέκλνληα θψλν.  
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Πξσηνγελήο πώξσζε εμ επαθήο (primary bone formation by contact 

healing) ζπκβαίλεη φηαλ ηα θαηαγκαηηθά άθξα αθηλεηνπνηνχληαη ζηαζεξά ζε  
αλαηνκηθή ζέζε ηέηνηα, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά αλάκεζα ζηηο θαηαγκαηηθέο 
επηθάλεηεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο είλαη φκνηα κε ην 

δεχηεξν ζηάδην ηεο πξσηνγελνχο πψξσζεο κε γεθχξσζε ράζκαηνο, δειαδή ε 
αλαθαηαζθεπή ησλ δεπηεξνγελψλ νζηεψλσλ αξρίδεη ακέζσο κεηά ην θάηαγκα κε 
ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηέκλνληα θψλνπ ησλ νζηενθιαζηψλ θαη ηεο θνηιφηεηαο 

απνξξφθεζεο, ε νπνία επελδχεηαη απφ νζηενβιάζηεο πνπ παξάγνπλ νζηενεηδέο 
(Rahn 1982, Chao θαη ζπλ. 1989).  

 

 
ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΠΧΡΧΖ ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ 

 
Ζ δηαδηθαζία ηεο δεπηεξνγελνχο πψξσζεο (secondary fracture healing) 

ιακβάλεη ρψξα ζε θαηάγκαηα κε παξεθηφπηζε θαη θάπνηνπ βαζκνχ θηλεηηθφηεηα 
ζηα θαηαγκαηηθά άθξα. Ζ δεπηεξνγελήο πψξσζε πεξηιακβάλεη αληίδξαζε θαη απφ 

ην πεξηφζηεν θαη απφ ηνπο πέξημ καιαθνχο ηζηνχο. Ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε 
δηεξγαζία ηεο επνχισζεο ηνπ νζηνχ λα ιακβάλεη ρψξα ζην πεξηφζηεν. Δθεί, 
νζηενπξνγνληθά θχηηαξα θαη αδηαθνξνπνίεηα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο κέζσ «αλαθεθαιαίσζεο» ηεο 
εκβξπτθήο πκελνζηέσζεο (embryonic intramembranous ossification) θαη ηεο 
ελδνρνλδξίνπ παξαγσγήο νζηνχ (endochondral bone formation) (Day θαη ζπλ. 

2000). ρεκαηίδεηαη δειαδή, αθηηλνινγηθά εκθαλήο, εμσηεξηθφο, ηλνρφλδξηλνο 
πψξνο, πνπ ζηε ζπλέρεηα νζηενπνηείηαη. Ζ αληίδξαζε ηνπ πεξηνζηένπ, πνπ είλαη 
πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηελ πψξσζε, εληζρχεηαη απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

θαηενγφησλ ηκεκάησλ θαη αλαζηέιιεηαη κε ηε ζηαζεξή νζηενζχλζεζε, γη’ απηφ 
θαη ε πνζφηεηα ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ πψξνπ είλαη αλάινγε κε ην βαζκφ 
θηλεηηθφηεηαο ησλ θαηαγκαηηθψλ άθξσλ (Hulth 1989, Yamaji θαη ζπλ. 2001). Έηζη 

κπνξνχλ λα γεθπξσζνχλ θελά πιάηνπο ίζνπ κε ην κηζφ ηεο δηακέηξνπ ηνπ νζηνχ 
(Day θαη ζπλ. 2000).  

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο δηαθαηαγκαηηθήο ηάζεο (interfragmentary 
strain) πνπ πξφηεηλε ν Perren (Perren 1979), ν ιφγνο ηεο ζρεηηθήο θηλεηηθφηεηαο 

ησλ θαηεαγφησλ ηκεκάησλ πξνο ην αξρηθφ θελφ κεηαμχ ηνπο, επεξεάδεη ηνλ ηχπν 
ηνπ ηζηνχ πνπ ζα ζρεκαηηζζεί ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο θαη ζπλεπψο ην 
κνληέιν πψξσζεο πνπ ζα ιάβεη ρψξα. Έηζη, κεγάιε δηαθαηαγκαηηθή ηάζε (≤ 

100%) νδεγεί ζε ζρεκαηηζκφ ηλψδνπο ηζηνχ ελψ κηθξή δηαθαηαγκαηηθή ηάζε (≤ 
2%) ζε ζρεκαηηζκφ απεπζείαο νζηίηε ηζηνχ (πξσηνγελήο πψξσζε). 

Ζ αληίδξαζε ησλ πέξημ καιαθψλ κνξίσλ είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζηελ 
αιιεινπρία ηεο δεπηεξνγελνχο πψξσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηαρεία θπηηαξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε πψξνπ, πνπ γεθπξψλεη θαη ζηαζεξνπνηεί ηα 
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θαηαγκαηηθά άθξα. Ζ δηαδηθαζία απηή εμαξηάηαη θπξίσο απφ κεραληθνχο 

παξάγνληεο θαη κπνξεί λα αλαζηαιεί κε ηε ζηαζεξή νζηενζχλζεζε. Ο ηχπνο ηνπ 
ηζηνχ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα καιαθά κφξηα εμειίζζεηαη κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο 
ελδνρνλδξίνπ νζηενπνίεζεο, θαηά ηελ νπνία αδηαθνξνπνίεηα κεζεγρπκαηηθά 

θχηηαξα ζηξαηνινγνχληαη, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη ηειηθψο δηαθνξνπνηνχληαη ζε 
νζηενπαξαγσγά θχηηαξα (Day θαη ζπλ. 2000). 

Ζ δεπηεξνγελήο πψξσζε είλαη ε ζπρλφηεξα απαληψκελε δηαδηθαζία 
πψξσζεο, δηφηη ηα πεξηζζφηεξα θαηάγκαηα είηε δελ αληηκεησπίδνληαη, είηε 

αληηκεησπίδνληαη κε ηξφπν πνπ νδεγεί ζε θάπνηνπ βαζκνχ θηλεηηθφηεηα 
(αθηλεηνπνίεζε ζε λάξζεθα ή θπθινηεξή γχςηλν επίδεζκν, εμσηεξηθή 
νζηενζχλζεζε, ελδνκπειηθή ήισζε). Ζ δηάξθεηά ηεο κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 

κήλεο έσο θαη ρξφληα κεηά ην θάηαγκα (Brown 1981, Rahn 1982, Day θαη ζπλ. 
2000).  

Πάλησο, αλάινγα κε ηελ κέζνδν νζηενζχλζεζεο θαη ηνλ ηχπν ηνπ 
θαηάγκαηνο, απαληψληαη πνιινί πηζαλνί ζπλδπαζκνί κνληέισλ πψξσζεο. ην ίδην 
θάηαγκα κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε απφιπηε επαθή θαη 

άιιεο ζηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγεζεί νζηηθφ θελφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη Chao θαη 
ζπλ. (1989) πξφηεηλαλ κηα ηξνπνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε ησλ ηχπσλ πψξσζεο ησλ 

θαηαγκάησλ (εηθ. 15) πνπ αληηθαζηζηά ηνλ απινπζηεπκέλν δηαρσξηζκφ ζε 
πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πψξσζε. Έηζη, ηνλίδεηαη φηη πψξσζε εμ επαθήο 
κπνξεί λα ζπκβεί κε ή ρσξίο εμσηεξηθφ πψξν θαη φηη πψξσζε κε γεθχξσζε 

ράζκαηνο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα είηε ηα θαηεαγφηα άθξα είλαη ζε απφιπηε επαθή 
είηε φρη. Πξσηνγελήο πψξσζε νξίδεηαη ε αθηηλνινγηθή έιιεηςε ζρεκαηηζκνχ 
εμσηεξηθνχ πψξνπ θαη ε πξννδεπηηθή εμαθάληζε ηεο ιεπηήο θαηαγκαηηθήο 

γξακκήο. Αληίζηνηρα, ε δεπηεξνγελήο πψξσζε εθθξάδεη έλα κεραληζκφ νζηηθήο 
επνχισζεο κε ζρεκαηηζκφ αθηηλνινγηθά εκθαλνχο εμσηεξηθνχ πψξνπ. Σα 
θξηηήξηα γηα ηνλ κεραληζκφ νζηενληθήο πψξσζεο κε γεθχξσζε ράζκαηνο είλαη, 

πξψηνλ, ν ζρεκαηηζκφο πεηαιηψδνπο νζηίηε ηζηνχ ζην θαηαγκαηηθφ ράζκα κε ηα 
ηλίδηα θνιιαγφλνπ πξνζαλαηνιηζκέλα παξάιιεια ζηνλ άμνλα ηνπ νζηνχ θαη 
δεχηεξνλ, ε αλάπηπμε δεπηεξνγελψλ νζηεψλσλ απφ ην έλα θαηαγκαηηθφ άθξν ζην 

άιιν. Ζ νζηενληθή πψξσζε κε γεθχξσζε ράζκαηνο κπνξεί λα ζπκβεί κε ή ρσξίο 
ζρεκαηηζκφ εμσηεξηθνχ πψξνπ ζε νζηηθά θελά έσο 1 mm. Ζ κε νζηενληθή 
δεπηεξνγελήο πψξσζε πεξηιακβάλεη φια ηα ππφινηπα κνληέια πψξσζεο ζηα 

νπνία δελ εκθαλίδεηαη άκεζε αλάπηπμε νζηεψλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο 
(Chao θαη ζπλ. 1989). 
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Δηθ. 15: Μνληέια πψξσζεο θαηάγκαηνο (ηξνπνπνηεκέλν απφ Aro θαη Chao 1993). 
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Τπάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα 

ηεο δεπηεξνγελνχο κε νζηενληθήο πψξσζεο, θαη απηφ γηαηί δελ παξνπζηάδνπλ 
ζαθή φξηα κεηαμχ ηνπο, αιιά αιιεινεπηθαιχπηνληαη, θαη θάζε ζηάδην αξρίδεη φζν 
ην πξνεγνχκελν βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Αδξά, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξία 
ζηάδηα (εηθ.16):  

(α). Σν ζηάδην ηεο θιεγκνλήο (inflammatory stage) ή ζηάδην ηνπ 

αηκαηψκαηνο (hematoma stage) (Frost 1989α θαη 1989β, Cornell θαη Lane 1992, 
πκεσλίδεο 1996, Kalfas 2001). 

(β). Σν επαλνξζσηηθφ ζηάδην (reparative stage), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 
δεκηνπξγία πψξνπ θαη δηαθξίλεηαη ζην ζηάδην ηνπ καιαθνχ πψξνπ (soft callus 

stage) θαη ζην ζηάδην ηνπ ζθιεξνχ πψξνπ (hard callus stage) (Frost 1989α θαη 
1989β, Cornell θαη Lane 1992, πκεσλίδεο 1996, Kalfas 2001). ην ζηάδην απηφ, 
ζχκθσλα κε θάπνηνπο ζπγγξαθείο, δηαθξίλνληαη ηα ππνζηάδηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

ρφλδξνπ, ηεο νζηενπνίεζεο ηνπ ρφλδξνπ, ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ρφλδξνπ θαη ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ νζηνχ (Day θαη ζπλ. 2000). 

(γ). Σν ζηάδην ηεο νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο (bone remodelling stage), πνπ 
αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα απνκάθξπλζεο ηνπ παιαηνχ νζηνχ θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ λέν νζηνχλ (Frost 1989α θαη 1989β, Cornell θαη Lane 
1992, πκεσλίδεο 1996, Day θαη ζπλ. 2000, Kalfas 2001). 

 

 

 

Δηθ. 16: ηάδηα δεπηεξνγελνχο πψξσζεο θαηάγκαηνο. 
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α) Σν ζηάδην ηεο θιεγκνλήο ή ζηάδην ηνπ αηκαηώκαηνο 

 
Όηαλ ζπκβαίλεη έλα θάηαγκα, ξήγλπληαη ηα αγγεία πνπ ζπλδένπλ ηα δχν 

ηκήκαηα ηνπ νζηνχ, αιιά πξνθχπηνπλ θαη θαθψζεηο δηαθφξνπ βαζκνχ ησλ πέξημ 

καιαθψλ ηζηψλ (κχεο, ζχλδεζκνη, αγγεία, ηέλνληεο, ζπλδεηηθφο ηζηφο). 
Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία αηκαηψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ 
θαηάγκαηνο, ν φγθνο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφο, φπσο ζε θαηάγκαηα 

ηεο ιεθάλεο ή ηνπ κεξηαίνπ (Hulth 1989, Buckwalter θαη ζπλ. 1996, πκεσλίδεο 
1996, Webb θαη Tricker 2000). χκθσλα κε παιαηφηεξεο απφςεηο, ν ξφινο απηνχ 
ηνπ αηκαηψκαηνο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ηθξηψκαηνο ηληθήο αλάκεζα ζηηο 

θαηαγκαηηθέο επηθάλεηεο, ψζηε λα παξάζρεη θάπνηνπ είδνπο πξψηκε κεραληθή 
ζηαζεξνπνίεζε. Δίλαη πιένλ γεληθά απνδεθηφ, φηη ην αηκάησκα ιεηηνπξγεί θπξίσο 
σο πεγή ελεξγνπνηεκέλσλ κνξίσλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλαξμε αιπζηδσηψλ 

θπηηαξηθψλ γεγνλφησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επνχισζε ηνπ νζηνχ (Day θαη ζπλ. 
2000).  

Με ηε ξήμε ησλ αγγείσλ, πξνθαιείηαη δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη 
λέθξσζε ησλ νζηενθπηηάξσλ ζηα άθξα ηνπ θαηάγκαηνο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ φπνπ 

παξακέλεη αλέπαθν ην αλαζηνκσηηθφ δίθηπν ησλ αγγείσλ ηνπ Havers, δειαδή ζε 
κήθνο πεξίπνπ 1-2 mm (πκεσλίδεο 1996). Σν ηξαπκαηηζκέλν πεξηφζηεν θαζψο 
θαη άιινη ηξαπκαηηζκέλνη γεηηνληθνί καιαθνί ηζηνί κπνξνχλ επίζεο λα απμήζνπλ 
ην λεθξσηηθφ πιηθφ ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο (Buckwalter θαη ζπλ. 1996).  

Ζ παξνπζία ηνπ ζπλφινπ ησλ λεθξσκέλσλ ηζηψλ πξνθαιεί άκεζε θαη 
έληνλε αληίδξαζε θιεγκνλήο, πνπ εθδειψλεηαη κε αγγεηνδηαζηνιή θαη εμίδξσζε 
πιάζκαηνο, θαη ηειηθά νδεγεί ζε νμχ νίδεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο. 

Παξάιιεια, εκθαλίδεηαη πιήζνο θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ (θνθθηνθχηηαξα, 
καθξνθάγα, καζηνθχηηαξα, πνιπκνξθνπχξελα, ιεκθνθχηηαξα) ηα νπνία αξρίδνπλ 
ηελ απνδφκεζε ησλ λεθξσκέλσλ ηζηψλ. Ζ δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο ησλ 

θιεγκνλσδψλ απηψλ θπηηάξσλ είλαη πεξίπνπ ίδηα κε εθείλε ηεο επνχισζεο ελφο 
ηξαχκαηνο (Hulth 1989). Σα θιεγκνλψδε θαζψο θαη ηα λεθξσκέλα θχηηαξα 
εθθξίλνπλ θπηνθίλεο, φπσο ηληεξιεπθίλεο -1 θαη -6 (IL-1, IL-6), ζεκαληηθέο ζηε 

ξχζκηζε ησλ αξρηθψλ γεγνλφησλ ηεο πψξσζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα απνζπληεζεηκέλα 
αηκνπεηάιηα ηνπ πήγκαηνο ηνπ αηκαηψκαηνο απειεπζεξψλνπλ ρεκεηνηαθηηθνχο 
παξάγνληεο, φπσο ηνλ απμεηηθφ παξάγνληα κεηακφξθσζεο β (transforming growth 

factor – beta, TGF-β) θαη ηνλ αηκνπεηαιηαθφ απμεηηθφ παξάγνληα (platelet-derived 
growth factor, PDGF), πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ κεζεγρπκαηηθψλ πξνγνληθψλ θπηηάξσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 
άιιεο νπζίεο πξνάγνπλ ηηο δηεξγαζίεο ηεο θιεγκνλήο. Ο ξφινο δειαδή ηνπ 
αηκαηψκαηνο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πψξσζεο είλαη νπζηψδεο (Ozaki θαη ζπλ. 
2000). 

Οη παξαπάλσ άκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ θαηάγκαηνο θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπ 

θαθψζεσλ νδεγνχλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ππεχζπλσλ 
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θπηηάξσλ γηα ηελ επηδηφξζσζε ηνπ νζηνχ. Με ηελ επαηζζεηνπνίεζε, ηα θχηηαξα 

κπνξνχλ πιένλ λα αληηδξάζνπλ επαξθψο ζηα ηνπηθά θαη ζπζηεκαηηθά εξεζίζκαηα, 
φπσο ε έθιπζε πιεηάδαο δηακεζνιαβεηηθψλ νπζηψλ, ην αξρηθά φμηλν pH θαη ε 
ειαηησκέλε κεξηθή πίεζε νμπγφλνπ (PO2) ηεο πεξηνρήο θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ 

ψζηε λα επηηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ζηα πιαίζηα ηεο πψξσζεο 
(πνιιαπιαζηαζκφο, κεηαλάζηεπζε, λεναγγεηνγέλεζε, έθθξηζε νπζηψλ θηι) (Frost 
1989α θαη 1989β). 

 

β) Δπαλνξζσηηθό ζηάδην 
 

Σα άθξα ηνπ νζηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο απνζηεξνχληαη ηεο 

αηκάησζήο ηνπο κε απνηέιεζκα ηε λέθξσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απνξξφθεζή 
ηνπο. Έηζη, ζε αξθεηά θαηάγκαηα δεκηνπξγείηαη έλα αθηηλνινγηθά εκθαλέο θελφ 
πνπ κπνξεί λα παξακείλεη γηα αξθεηέο εβδνκάδεο κεηά ην θάηαγκα. Σα ππεχζπλα 

θχηηαξα γηα απηή ηε ιεηηνπξγία, νη νζηενθιάζηεο, έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε 
απφ ηνπο νζηενβιάζηεο, πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ νζηνχ. Οη 
νζηενθιάζηεο πξνέξρνληαη απφ ηα κνλνθχηηαξα ηνπ αίκαηνο θαη ηα πξνγνληθά 

ηνπο θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ, ελψ νη νζηενβιάζηεο, απφ αδηαθνξνπνίεηα 
κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο 
(Buckwalter θαη ζπλ. 1995α θαη 1995β). 

Πνιπδχλακα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα, πηζαλφηαηα θνηλήο πξνέιεπζεο, 

ζρεκαηίδνπλ θνθθησκαηψδε – ηλψδε ηζηφ, ρφλδξν θαη ελ ζπλερεία νζηνχλ ζηελ 
θαηαγκαηηθή πεξηνρή. Κάπνηα απφ ηα θχηηαξα απηά πξνέξρνληαη απφ ηνπο 
ηξαπκαηηζκέλνπο ηζηνχο ελψ άιια κεηαλαζηεχνπλ ζηελ ηξαπκαηηζκέλε πεξηνρή 

δηακέζνπ ησλ αγγείσλ. Σα θχηηαξα ησλ ελ ησ βάζεη ζηνηβάδσλ ηνπ πεξηνζηένπ 
ζρεκαηίδνπλ ηνλ πξψην πψξν θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηα παηδηά πνπ ην 
πεξηφζηεν είλαη πην παρχ θαη πην θπηηαξνβξηζέο. Όζν πεξλά ε ειηθία, ην πεξηφζηεν 

ιεπηαίλεη θαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ πψξσζε πεξηνξίδεηαη. Οη νζηενβιάζηεο ηνπ 
ελδνζηένπ, επίζεο, ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ νζηνχ, ελψ ηα επηδψληα 
νζηενθχηηαξα δελ θαίλεηαη λα ζρεκαηίδνπλ επηδηνξζσηηθφ ηζηφ. Σα πεξηζζφηεξα, 

ππεχζπλα γηα νζηενγέλεζε, θχηηαξα πξνέξρνληαη απφ ηνλ θνθθησκαηψδε ηζηφ πνπ 
αληηθαζηζηά ην αηκάησκα ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο. 

Σα δηεγεξκέλα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα αξρίδνπλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη 8 
ψξεο κεηά ην θάηαγκα θαη ε κηησηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξπθψλεηαη ζηηο 24 ψξεο. 

Έηζη, ζρεκαηίδεηαη έλαο καιαθφο θνθθησκαηψδεο ηζηφο απφ ηα 
πνιιαπιαζηαδφκελα ζπγαηξηθά θχηηαξα, αιιά θαη απφ ηνπο ζπγαηξηθνχο ηνπο 
ηλνβιάζηεο, πνπ ζηαδηαθά γεθπξψλεη ην θαηαγκαηηθφ ράζκα ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 

2 εβδνκάδσλ θαη παξέρεη ην απαξαίηεην ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάπηπμε 
λεφπιαζησλ αγγείσλ (McKibbin 1978).   
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Ζ απνθαηάζηαζε επαξθνχο αηκαηηθήο ξνήο είλαη επηηαθηηθή γηα ηελ 

επνχισζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πψξσζεο αιιά πεξηζζφηεξν ζην επηδηνξζσηηθφ 
ζηάδην (LaStayo θαη ζπλ. 2003). Σν λεφπιαζην αγγεηαθφ δίθηπν δεκηνπξγείηαη απφ 
θπηηαξνπιαζκαηηθέο πξνζεθβνιέο ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ησλ πγηψλ 

ηξηρνεηδηθψλ αγγείσλ πνπ αλαδηπιαζηάδνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ απιφ. Σα 
καζηνθχηηαξα θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ επίζεο ζηνλ ζρεκαηηζκφ αγγείσλ κε 
αδηεπθξίληζην φκσο ηξφπν (Marks θαη ζπλ. 1986). Ζ πξνέιεπζε ηνπ λένπ απηνχ 

αγγεηαθνχ δηθηχνπ νθείιεηαη, ζηα πξψηα ζηάδηα, θπξίσο ζην αλέπαθν ηξηρνεηδηθφ 
δίθηπν ηνπ πεξηνζηένπ, ελψ αξγφηεξα ζπλεηζθέξνπλ θαη νη ηξνθνθφξεο αξηεξίεο 
πνπ έρνπλ αξρηθά δηαηαξαρζεί απφ ην θάηαγκα (Rhinelander θαη Wilson 1982, Day 

θαη ζπλ. 2000). Μέζσ ηνπ λεφπιαζηνπ απηνχ αγγεηαθνχ δηθηχνπ δηεηζδχνπλ ηα 
θχηηαξα ζηνλ εχζξαπζην θνθθησκαηψδε ηζηφ γηα λα ζρεκαηίζνπλ πψξν. 

 ε 2 κε 3 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ είλαη εκθαλήο θιηληθά ε 
ζπλέλσζε ησλ θαηαγκαηηθψλ άθξσλ, θαζψο πιένλ ν θνθθησκαηψδεο ηζηφο έρεη 

αληηθαηαζηήζεη ην αξρηθφ αηκάησκα. Τπφ ηελ επίδξαζε απμεηηθψλ παξαγφλησλ 
θαη κεραληθήο θφξηηζεο, ηα νζηενπξνγνληθά θχηηαξα δηαθνξνπνηνχληαη ζε 
νζηενβιάζηεο, ρνλδξνβιάζηεο θαη ηλνβιάζηεο κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

νζηενεπαγσγήο (osteoinduction). Σα δηαθνξνπνηεκέλα απηά θχηηαξα αξρίδνπλ λα 
ζπλζέηνπλ πξσηνγελέο (woven) νζηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θαηάγκαηνο φπνπ ε 
αηκάησζε είλαη επαξθήο, ρφλδξηλν ηζηφ ζηηο γεηηνληθέο ηνπ θαηάγκαηνο πεξηνρέο 

φπνπ ε αηκάησζε είλαη πησρφηεξε θαη ε PO2 ρακειή θαη ηλνρφλδξηλν ηζηφ κεηαμχ 
ησλ θαηαγκαηηθψλ άθξσλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα ηλνρφλδξηλν κφξθσκα πνπ 
απνηειεί ην καιαθφ πψξν ηνπ θαηάγκαηνο θαη κε ηε κνξθή δχν εμσηεξηθψλ 

δαθηπιίσλ γχξσ απφ θάζε θαηαγκαηηθφ άθξν, επεθηείλεηαη γηα λα ζπλαληήζεη ν 
έλαο δαθηχιηνο ηνλ άιιν. Ζ δεκηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ πψξνπ απνδίδεηαη ζε δχν 
ηχπνπο θπηηάξσλ. Σα πξψηα είλαη ζπγθεθξηκέλα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα απφ ηνπο 

παξαθείκελνπο ηζηνχο πνπ φηαλ δηεγεξζνχλ παξάγνπλ ρφλδξν ή νζηνχλ. Σα 
θχηηαξα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο επαγψγηκα νζηενπξνγελλεηηθά θχηηαξα 

(inducible osteoprogenitor cells – IOPC) θαη είλαη ππεχζπλα γηα ην ζρεκαηηζκφ 
ηνπ πψξνπ πνπ βξίζθεηαη καθξπά απφ ηηο θαηαγκαηηθέο επηθάλεηεο (πψξνο εμ 
επαγσγήο – inducible callus) (McKibbin 1978, Hulth 1989). Ο McKibbin (1978) 

αλαθέξεη δηάθνξνπο κεραληθνχο, ειεθηξηθνχο θαη ρεκηθνχο παξάγνληεο πνπ 
πξνθαινχλ επαγσγή ησλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ, πάληα ζε ζρέζε κε ην 
γελεηηθφ ηνπο πξνθαζνξηζκφ, ελψ ν Triffit (1987) ζεσξεί ππεχζπλεο δξάζεηο 

κνξηαθνχ επηπέδνπ. Ο άιινο ηχπνο θπηηάξσλ πνπ επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία 
εμσηεξηθνχ πψξνπ είλαη νζηενπξνγελλεηηθά θχηηαξα ηνπ πεξηνζηένπ (determined 
osteoprogenitor cells – DOPC). 

Παξάιιεια κε ην ζρεκαηηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ πψξνπ, νζηενπξνγελλεηηθά 

(DOPC) θχηηαξα ηνπ ελδνζηένπ θαη ηνπ κπεινχ ηνπ νζηνχ ζπγθεληξψλνληαη θαη 
πνιιαπιαζηάδνληαη ζηα θαηαγκαηηθά άθξα θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζε νζηενβιάζηεο 
πνπ παξάγνπλ κεκβξαλψδεο (πεηαιηψδεο) νζηνχλ ζηα άθξα ηνπ θαηάγκαηνο. Έηζη, 
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ζρεκαηίδνληαη αληίζηνηρα δχν θεληξηθνί δαθηχιηνη πψξνπ πνπ αλαπηχζζνληαη 

πξνο ην αληίζεην θαηαγκαηηθφ άθξν ηείλνληαο ν έλαο πξνο ηνλ άιιν. Ζ δηαδηθαζία 
απηή ζρεκαηηζκνχ εζσηεξηθνχ πψξνπ (internal callus) νλνκάδεηαη αληίδξαζε 
πξσηνγελνχο πψξσζεο, είλαη πεξηνξηζκέλε ζε δηάξθεηα, αλεμάξηεηε απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο ζην θάηαγκα ζπλζήθεο θαη κπνξεί λα δηαθνπεί πξηλ ζπλαληεζνχλ νη 
δαθηχιηνη θαη γίλεη ν εζσηεξηθφο πψξνο εληαίνο (McKibbin 1978, Hulth 1989). 

Καζψο ζρεκαηίδεηαη ν εμσηεξηθφο θαη ν εζσηεξηθφο πψξνο, ηα θχηηαξα 
παξάγνπλ θαη απνζεθεχνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο θνιιαγφλνπ ηχπνπ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ, 

βιελλνπνιπζαθραξίηεο θ.ά. ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξα 
ζηάδηα ηεο πψξσζεο. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πψξνπ είλαη αξλεηηθά 
θνξηηζκέλε θαη απμάλεη ηελ πξφζιεςε ηφλησλ αζβεζηίνπ. Ζ πψξνο δελ 

αλαπηχζζεηαη αθαλφληζηα πξνο θάζε θαηεχζπλζε αιιά ππφ ηελ επίδξαζε ησλ 
νζηενκνξθνγελλεηηθψλ νπζίσλ ηείλεη λα αλαπηπρζεί πξνο ην αληίζεην 
θαηαγκαηηθφ άθξν. Ζ πνζφηεηα ηνπ πψξνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη αλάινγε ηεο 

απφζηαζεο ησλ θαηεαγφησλ ηκεκάησλ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εζηία ηνπ 
θαηάγκαηνο (Hulth 1989).  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνγνληθψλ θπηηάξσλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην 
βαζκφ αηκάησζεο ηνπ πψξνπ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο PO2. Έηζη, ζε πεξηνρέο 

κε πινχζηα αηκάησζε θνληά ζηα άθξα ηνπ θαηάγκαηνο, ηα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα 
δηαθνξνπνηνχληαη θαηεπζείαλ ζε νζηενβιάζηεο πνπ παξάγνπλ πξσηνγελέο νζηνχλ, 
ελψ ζε πεξηνρέο κε θησρφηεξε αηκάησζε δηαθνξνπνηνχληαη ζε ρνλδξνβιάζηεο πνπ 

παξάγνπλ ρφλδξν. ε πεξηνρέο κε αλεπαξθή αηκάησζε ζρεκαηίδεηαη ηλψδεο 
ζπλδεηηθφο ηζηφο. Αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο επαξθνχο αξρηθήο αηκάησζεο θαη 
ζρεκαηηζκνχ νζηενβιαζηψλ, αλ δηαθνπεί ε αηκαηηθή παξνρή δηαθφπηεηαη θαη ε 

παξαγσγή νζηενβιαζηψλ (Trueta 1963, Whiteside θαη Lesker 1978). Ζ επαξθήο 
αηκάησζε δξα ζηελ νζηενγέλεζε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδνζειηαθνχ απμεηηθνχ 
παξάγνληα (endothelium derived growth factor – EDGF) πνπ παξάγεηαη απφ ηα 

ελδνζειηαθά θχηηαξα ησλ αγγείσλ θαη πξνάγεη ηελ παξαγσγή νζηενβιαζηψλ 
(Guenther θαη ζπλ. 1986). 

Με ηελ επίηεπμε επαξθνχο αηκάησζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ θαηάγκαηνο, 
αξρίδεη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ρφλδξηλνπ ηζηνχ απφ νζηέηλν κέζσ ηεο 

ελδνρνλδξηθήο νζηενπνίεζεο (endochondral ossification). Οη ρνλδξνβιάζηεο 
εθθξίλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηε κεζνθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία κε θνιιαγφλν ηχπνπ Η 
θαη νξγαληθά θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά, θαζψο θαη άιαηα θπξίσο αζβεζηίνπ πνπ 

θαζηδάλνπλ κε ηελ κνξθή θξπζηάιισλ πδξνμπαπαηίηε. Έηζη εμειίζζεηαη 
πξννδεπηηθά ε απνηηηάλσζε ηνπ πψξνπ. Καζψο σξηκάδνπλ νη ρνλδξνβιάζηεο θαη 
κεηαηξέπνληαη ζε ρνλδξνθχηηαξα, δηαθφπηεηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο, 

κεγεζχλνληαη θαη εθθξίλνπλ πξσηενγιπθάλεο, βιελλνπνιπζαθραξίηεο, θνιιαγφλν 
ηχπνπ Η θαη αιθαιηθή θσζθαηάζε πνπ νδεγεί ζε αζβεζηνπνίεζε ηεο 
κεζνθπηηάξηαο νπζίαο. Σφηε ηα ρνλδξνθχηηαξα λεθξψλνληαη, δηφηη ε θαηαζηξνθή 

ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο. Ζ 
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απνηηηαλσκέλε κεζνθπηηάξηα νπζία εηζέξρεηαη ζηα ρνλδξνθχηηαξα θαη ζηε ζέζε 

ηεο παξακέλεη θελφο ρψξνο πνπ πιεξψλεηαη κε λεφπιαζηα αγγεία. Μέζσ ησλ 
αγγείσλ θαηαθζάλνπλ ζηελ πεξηνρή νζηενθιάζηεο πνπ απνξξνθνχλ ηελ 
απνηηηαλσκέλε κεζνθπηηάξηα νπζία θαη, θαηφπηλ, νζηενβιάζηεο πνπ εθθξίλνπλ 

νζηενεηδέο. Πξννδεπηηθά φινο ν ρφλδξηλνο πψξνο αληηθαζίζηαηαη κε 
λενζρεκαηηζκέλν νζηνχλ πνπ έρεη κηα αθαλφληζηα δηθηπσηή κνξθή θαη είλαη πιένλ 
αθηηλνινγηθά νξαηφο. Ζ πνζφηεηα θαη ε ππθλφηεηα ηνπ ζθιεξνχ απηνχ πψξνπ 

εμαξηάηαη απφ ηε κεραληθή θφξηηζε ηεο θαηαγκαηηθήο πεξηνρήο πνπ δξα ζαλ 
ξπζκηζηήο, ψζηε ην λενζρεκαηηζκέλν νζηνχλ λα έρεη ηειηθά ηηο ίδηεο 
εκβηνκεραληθέο ηδηφηεηεο κε ην αξρηθφ νζηνχλ (McKibbin 1978, Heppenstall 1980, 
Rahn 1982, Buckwalter θαη ζπλ. 1996, Day θαη ζπλ. 2000, LaStayo θαη ζπλ. 2003). 

 

γ) ηάδηα νζηηθήο αλάπιαζεο ή αλαθαηαζθεπήο ηνπ νζηνύ 
 

Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ νζηνχ κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ ιίγνπο κήλεο έσο 
αξθεηά ρξφληα. Ο ππέξηαηνο ζθνπφο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα απνθαηαζηήζεη ην 
νζηνχλ ζηελ αξρηθή ηνπ δνκή θαη δχλακε, αλάινγα κε ηα ζπλήζε θνξηία πνπ 

αζθνχληαη ζε απηφ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε πξννδεπηηθή απνξξφθεζε ηνπ νζηέηλνπ 
πψξνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε κεκβξαλψδεο νζηνχλ. Ζ νζηηθή αλάπιαζε 
νδεγεί ζε απνξξφθεζε νζηνχ ζε πεξηνρέο πνπ δελ ρξεηάδεηαη (πεξηνρέο ήζζνλνο 

θφξηηζεο) θαη παξαγσγή ηνπ ζε πεξηνρέο πνπ ρξεηάδεηαη (πεξηνρέο κείδνλνο 
θφξηηζεο). Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηνλ λφκν ηνπ Wolff 
(1892) πνπ ζπζρεηίδεη ηελ αλαηνκηθή δνκή ηνπ νζηνχ κε ηε κεραληθή ηνπ 

ιεηηνπξγία. Ο ζθιεξφο πψξνο πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ην επαλνξζσηηθφ ζηάδην 
είλαη δνκηθά ππνδεέζηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ην πεηαιηψδεο νζηνχλ. Έηζη γηα λα 
βειηησζεί ε ζηαζεξφηεηα θαη ε  δχλακε ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο, ην κέγεζνο 

ηνπ πψξνπ πξέπεη λα είλαη επαξθψο κεγάιν γηα λα αληηζηαζκίζεη ηε ζρεηηθά κηθξή 
δχλακε ηνπ πξσηνγελνχο νζηνχ.  

Ο κεραληζκφο πνπ ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νζηενθπηηάξσλ 
ζεσξείηαη πσο είλαη ειεθηξηθήο θχζεσο (Arnoczky θαη ζπλ. 1985, Mann θαη Payne 

1989, LaStayo θαη ζπλ. 2003). Όηαλ έλα νζηνχλ πηέδεηαη κεραληθά (έιμε ή ηάζε), 
εκθαλίδεη ζεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη αξλεηηθφ θνξηίν ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ιφγσ 

πηεδνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ (Basset θαη Becker 1962, Cruess θαη Dumond 1985). 
Πεξηνρέο κε ζεηηθφ θνξηίν ζρεηίδνληαη κε νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ελψ 

πεξηνρέο κε αξλεηηθφ θνξηίν κε νζηενβιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα (Basset 1971). 
Έηζη ζηηο πεξηνρέο ηνπ νζηνχ πνπ αζθνχληαη απμεκέλα κεραληθά θνξηία, 
εκθαλίδνληαη αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία κε απνηέιεζκα νζηενβιαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, παξαγσγή νζηενεηδνχο πνπ ζηελ ζπλέρεηα απνηηηαλψλεηαη θαη 
ζρεκαηίδεη νκφθεληξα θαη δηάκεζα πεηάιηα. Αληίζεηα, ζηηο πεξηνρέο πνπ αζθείηαη 
ηάζε, εκθαλίδνληαη ζεηηθά θνξηία κε απνηέιεζκα λα εηζέξρνληαη νζηενθιάζηεο 
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πνπ απνξξνθνχλ ην πιενλάδνλ νζηνχλ. Σα πεηάιηα επζπγξακκίδνληαη ζε κηα 

θαηεχζπλζε παξάιιειε κε ηνλ επηκήθε άμνλα κέγηζηεο θφξηηζεο. Έηζη ε επαξθήο 
θφξηηζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ θαηάγκαηνο, ηνλ ζρεκαηηζκφ 
πψξνπ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πεηαιηψδνπο νζηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ , 

εξκελεχεηαη ν λφκνο ηνπ Wolff κε βάζε ηελ δξάζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
(Buckwalter θαη ζπλ. 1996, LaStayo θαη ζπλ. 2003).   

Αλεμάξηεηα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ κεραληζκφ ηεο 
νζηηθήο αλαθαηαζθεπήο, πεξηγξάθεηαη ζε θπηηαξηθφ επίπεδν ε χπαξμε θαη ε 

δξάζε ηεο βαζηθήο πνιπθπηηαξηθήο κνλάδαο αλαθαηαζθεπήο (remodelling basic 
multicellular unit – RBMU). Απνηειείηαη απφ πνιιά είδε θπηηάξσλ, κεζνθπηηάξηα 
νπζία θαη ηξηρνεηδή κε νξγαλσκέλε κνξθή ζην ρψξν θαη θάπνηνπ είδνπο 

ελδνεπηθνηλσλία ζηελ νπνία νθείιεηαη ε ζπλεξγηθή ηνπο δξάζε. Ζ κνλάδα απηή 
παξάγεη αξρηθά νζηενθιάζηεο, πνπ απνξξνθνχλ ηκήκα ηνπ πψξνπ θαη θαηφπηλ 
νζηενβιάζηεο, πνπ ην αληηθαζηζηνχλ κε λέν πεηαιηψδεο νζηνχλ. Ζ αληηθαηάζηαζε 

απηή γίλεηαη επαλαιακβαλφκελα θαη γηα θάζε θχθιν απαηηνχληαη 3 – 4 κήλεο αλά 
κνλάδα, έηζη ψζηε νιφθιεξε ε αλαθαηαζθεπή ηνπ πψξνπ λα δηαξθέζεη ζηνλ 
άλζξσπν 1 – 4 ρξφληα (Frost 1989α θαη 1989β). 

Γηα πνιιά ρξφληα κεηά ηελ νζηηθή αλάπιαζε ηνπ πψξνπ ζπλερίδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ νζηνχ θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ 
νξγαληζκνχ λα δεκηνπξγήζεη νζηνχλ κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγηθή, 
δνκηθή θαη εκβηνκεραληθή νκνηφηεηα κε ην παιαηφ νζηνχλ (Frost 1989α θαη 
1989β). 

 

Απνηπρία ηεο πώξσζεο ηνπ θαηάγκαηνο 

 
Παξά ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε, θάπνηα θαηάγκαηα επνπιψλνληαη αξγά ή 

απνηπγράλνπλ λα επνπισζνχλ. Δίλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζεί ν ρξφλνο πνπ έλα 
ζπγθεθξηκέλν θάηαγκα πξέπεη λα επνπισζεί, αιιά φηαλ ε επνχισζε πξνρσξάεη 

αξγφηεξα απφ ην κέζν φξν, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε θαζπζηεξεκέλε πώξσζε. Ο 
Watson-Jones (1955) πεξηέγξαςε κηα θαηάζηαζε πνπ νλφκαζε αξγή πώξσζε φπνπ 
ε θαηαγκαηηθή γξακκή παξακέλεη αθηηλνινγηθά εκθαλήο, αιιά δελ ππάξρεη 

απιήξσην θαηαγκαηηθφ θελφ, ζπειαηνπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ ή ζθιήξπλζε. Απηή 
ε λσζξή επνχισζε ηνπ θαηάγκαηνο κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ βαξχηεηα ηεο 
θάθσζεο, ηελ πησρή αηκαηηθή παξνρή, ηελ ειηθία θαη ηε δηαηξνθηθή θαηάζηαζε 

ηνπ αζζελνχο ή άιινπο παξάγνληεο. Γελ απνηειεί έλα κε ζπλελσκέλν θάηαγκα 
αιιά πεξηζζφηεξν κηα παξαιιαγή ηεο θπζηνινγηθήο πψξσζεο. Ζ απνηπρία ηεο 

πψξσζεο ή ςεπδάξζξσζε νθείιεηαη ζηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πψξσζεο. Ζ 
ςεπδάξζσζε πνπ ζπκβαίλεη, παξά ην ζρεκαηηζκφ κεγάιεο πνζφηεηαο πψξνπ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο, νλνκάδεηαη ππεξηξνθηθή ςεπδάξζξσζε ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηελ αηξνθηθή ςεπδάξζξσζε, φπνπ ππάξρεη ιίγνο ή θαζφινπ πψξνο θαη 
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απνξξφθεζε νζηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο. Οη ςεπδαξζξψζεηο κπνξεί λα 

είλαη επψδπλεο ή αλψδπλεο, αιιά ζρεδφλ ζπλνιηθά παξακέλνπλ αζηαζείο. ε 
θάπνηεο ςεπδαξζξψζεηο ην θαηαγκαηηθφ θελφ πιεξνχηαη κε ηλψδε ή ηλνρφλδξηλν 
ηζηφ πνπ κπνξεί λα είλαη ηζρπξφο θαη λα ζηαζεξνπνηεί ηζρπξά ην θάηαγκα 

νδεγψληαο ζε κηα ηλώδε ζπλέλσζε, πνπ φκσο δελ απνθαζηζηά ηε δχλακε ηνπ 
νζηνχ. ε πεξίπησζε κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαηάγκαηνο έρνπκε ηε ζεπηηθή 
ςεπδάξζξσζε (Buckwalter θαη ζπλ. 1996). 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πώξσζε 
 

Πεξηζηαζηαθά, ε θαζπζηεξεκέλε πψξσζε ή ε ςεπδάξζξσζε ιακβάλνπλ 
ρψξα ρσξίο εκθαλή αηηία, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξάκεηξνη πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ηξαπκαηηζκφ, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηε κέζνδν 
ζεξαπείαο, αλαγλσξίδνληαη σο ππαίηηνη γηα ηελ πιεκκειή πψξσζε. Κάπνηεο απφ 
ηηο παξακέηξνπο απηέο έρνπλ κειεηεζεί θαη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά αιιά ίζσο δελ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή θιηληθή ζεκαζία, ελψ άιιεο δελ έρνπλ εξεπλεζεί 
εθηελψο ζε πεηξακαηηθά κνληέια, αιιά ε θιηληθή εκπεηξία δείρλεη φηη 
παξεκπνδίδνπλ ηελ πψξσζε. Οη έξεπλεο έρνπλ επίζεο αλαγλσξίζεη κηα πνηθηιία 

ζεξαπεηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ πψξσζε θαη λα έρνπλ επεξγεηηθά 
απνηειέζκαηα ζηνλ αζζελή.  

 

 

Παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηξαπκαηηζκό  
 
Αλνηθηά θαηάγκαηα 
 

Σα ζνβαξά αλνηθηά θαηάγκαηα πξνθαινχλ κεγάιε θαηαζηξνθή ησλ 
καιαθψλ κνξίσλ, παξεθηφπηζε ησλ θαηεαγφλησλ άθξσλ θαη, ζε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθή νζηηθή απψιεηα. Ζ θαηαζηξνθή ησλ καιαθψλ κνξίσλ 

δηαηαξάζζεη ηελ αηκαηηθή παξνρή ζηελ θαηαγκαηηθή πεξηνρή, πξνθαιεί λέθξσζε 
ησλ νζηψλ θαη ησλ πέξημ καιαθψλ ηζηψλ θαη παξεκπνδίδεη ην ζρεκαηηζκφ 
αηκαηψκαηνο, θαζπζηεξψληαο ηελ αλάπηπμε θνθθησκαηψδνπο επηδηνξζσηηθνχ 

ηζηνχ. Δπηπξφζζεηα, ηα αλνηθηά θαηάγκαηα έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα 
επηκνιπλζνχλ. Ο επηκειήο ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο, ε ζσζηή αληηκεηψπηζε ηεο 
κφιπλζεο θαη ε έγθαηξε θάιπςε ησλ ζνβαξψλ αλνηθηψλ θαηαγκάησλ κε 

αγγεηνχκελνπο θλεκλνχο καιαθψλ κνξίσλ κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα επίηεπμε ηεο πψξσζεο (Buckwalter θαη ζπλ. 1996). 
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Γηαηαξαρή ηεο αηκαηηθήο παξνρήο 

 
Ζ έιιεηςε επαξθνχο αηκάησζεο ελφο θαηάγκαηνο κπνξεί λα νθείιεηαη είηε 

ζηνλ εθηεηακέλν ηξαπκαηηζκφ ηνπ νζηνχ θαη ησλ καιαθψλ κνξίσλ είηε ζηελ ήδε 

πεξηνξηζκέλε αηκάησζε νξηζκέλσλ νζηψλ ή νζηηθψλ πεξηνρψλ. Έηζη, ε επάισηε 
αηκαηηθή παξνρή ηεο κεξηαίαο θεθαιήο, ηνπ ζθαθνεηδνχο θαη ηνπ αζηξαγάινπ 
πξνδηαζέηεη ζε θαζπζηεξεκέλε πψξσζε ή ςεπδάξζξσζε, αθφκα θαη φηαλ ηα 
καιαθά κφξηα είλαη αλέπαθα (Buckwalter θαη ζπλ. 1996). 

 
Βαξχηεηα ηεο θάθσζεο 
 

Σα ζνβαξά θαηάγκαηα κπνξεί λα είλαη αλνηθηά ή θαη θιεηζηά. Αθφκα θαη ζε 
θιεηζηά θαηάγκαηα, ε ζπληξηβή ησλ θαηαγκαηηθψλ ηεκαρίσλ ή ε κεγάιε 
παξεθηφπηζε ηνπ θαηάγκαηνο ππνδειψλεη ζπλππάξρνπζα εθηελή θαηαζηξνθή θαη 

ησλ γεηηνληθψλ καιαθψλ κνξίσλ. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ ηζηηθνχ θαθέινπ ηνπ νζηνχ 
δηαηαξάζζεη ηελ αηκάησζε, απμάλεη ηνλ φγθν ηνπ λεθξσηηθνχ νζηνχ, εκπνδίδεη ηελ 
κεηαλάζηεπζε κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη λεναγγείσλ, κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

βηψζηκσλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη εκπνδίδεη ηελ πψξσζε. Έλαο ιηγφηεξν 
ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο δηαηεξεί αθέξαην ηνλ ηζηηθφ θάθειν πνπ πεξηνξίδεη ην 
αηκάησκα, παξέρεη έηνηκα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα, λαξζεθνπνηεί θαη ζηαζεξνπνηεί 

ην θάηαγκα θαη θαηεπζχλεη ηνλ πψξν ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε (Buckwalter θαη ζπλ. 
1996). 

 
Δλδαξζξηθά θαηάγκαηα 

 
Ζ θηλεηηθφηεηα θαη ε θφξηηζε ηεο άξζξσζεο ζηα ελδαξζξηθά θαηάγκαηα 

ηείλεη λα παξεθηνπίζεη ηα θαηαγκαηηθά άθξα. Δπίζεο, ε παξαηεηακέλε 

αθηλεηνπνίεζε ηεο άξζξσζεο πξνθαιεί δπζθακςία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηα 
ελδαξζξηθά θαηάγκαηα ρξεηάδνληαη αλαηνκηθή αλάηαμε θαη ζηαζεξή 
νζηενζχλζεζε. Γπζηπρψο, ε αλαηνκηθή αλάηαμε θαη ζηαζεξή νζηενζχλζεζε 

κπνξεί λα απαηηήζεη εθηεηακέλεο πξνζπειάζεηο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ αηκάησζε 
ησλ νζηψλ θαη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν κνιχλζεσλ. Αθφκα θαη κεηά απφ αλάηαμε 
θαη νζηενζχλζεζε, ηα ελδαξζξηθά θαηάγκαηα κπνξνχλ λα παξεθηνπηζηνχλ θαη λα 

κελ πσξσζνχλ εμαηηίαο ηζρπξψλ ελδαξζξηθψλ δπλάκεσλ, απνηπρίαο ηεο 
νζηενζχλζεζεο ή ππνρψξεζεο ηνπ ππνρφλδξηνπ νζηνχ. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ηα 

ελδαξζξηθά θαηάγκαηα απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνλ νξζνπαηδηθφ (Buckwalter θαη 
ζπλ. 1996). 
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Αλαηνκία θαηάγκαηνο 

 
Ζ ζέζε ηνπ θαηάγκαηνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Καηάγκαηα πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζηηο επηθχζεηο πσξψλνληαη ηαρχηεξα, ιφγσ πινπζηφηεξεο αηκάησζεο απφ 

ηηο κεηαθπζηαθέο αξηεξίεο. Δπίζεο ε κνξθή ηνπ θαηάγκαηνο επεξεάδεη ηελ 
πψξσζε. Σα ινμά θαη ηα ζπεηξνεηδή θαηάγκαηα πσξψλνληαη ηαρχηεξα απφ ηα 
εγθάξζηα ιφγσ κεγαιχηεξεο θαηαγκαηηθήο επηθάλεηαο. ηα πνιπηκεκαηηθά 

θαηάγκαηα δηαθφπηεηαη ε ελδαπιηθή αηκάησζε ζην κεζαίν ηκήκα θαη απμάλεη ε 
πηζαλφηεηα ςεπδάξζξσζεο (Rommens θαη ζπλ. 1989, Woll θαη Duwelius 1992). 
εκαληηθή είλαη θαη ε ζύζηαζε ηνπ θαηεαγφηνο νζηνχ. Σα ζπνγγψδε νζηά 

πσξψλνληαη ηαρχηεξα απφ ηα θινηψδε. Δπίζεο, ε παξεκβνιή καιαθώλ κνξίσλ 
ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο παξεκπνδίδεη ηελ αλάηαμε ηνπ θαηάγκαηνο θαη ηε 
δεκηνπξγία πψξνπ θαη ζέηεη ηελ πψξσζε ζε θίλδπλν. 

 

Παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αζζελή 
 
Ζιηθία 

 
Ζ ειηθία έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο πψξσζεο θαη είλαη γλσζηφ 

φηη είλαη ηαρχηεξε ζηα λεφηεξα άηνκα ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα. Ο ξπζκφο 

επνχισζεο επηβξαδχλεηαη έσο ηελ ειηθία ηεο ζθειεηηθήο σξίκαλζεο θαη κεηά 
παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο θαη απνδίδεηαη ζηελ ηαρχηεξε δηαθνξνπνίεζε θαη ην 
κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ ζηα παηδηά (Buckwalter θαη 
ζπλ. 1996).  

 
Γεληθή θαηάζηαζε θαη δηαηξνθή 
 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο, ε κεηαλάζηεπζε ησλ θπηηάξσλ θαη ν 
πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο απαηηνχλ ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο. Δπίζεο, ε παξαγσγή 
κεγάισλ πνζνηήησλ θνιιαγφλνπ, πξσηενγιπθαλψλ θαη άιισλ καθξνκνξίσλ ηεο 

ζεκέιηαο νπζίαο απαηηεί ζηαζεξά θαη έηνηκα απνζέκαηα πξσηετλψλ θαη 
πδαηαλζξάθσλ, πνπ απνηεινχλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπο. Έλα απιφ θάηαγκα 
πξνθαιεί αχμεζε ησλ κεηαβνιηθψλ αλαγθψλ θαηά 20 έσο 25% πνπ κπνξεί λα 

θηάζεη θαη ην 50% ζε πνιπθαηαγκαηίεο (Cuthbertson 1936, Jensen θαη ζπλ. 1982, 
Einhorn θαη ζπλ. 1986). πλεπψο, ε θαθή ζξέςε θαη ε επηβαξπκέλε γεληθή 

θαηάζηαζε απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο γηα ηελ πψξσζε παξάγνληεο. Δπίζεο, 
παζήζεηο φπσο λενπιαζκαηηθέο λφζνη, πξσηνπαζείο ή κεηαζηαηηθνί νζηηθνί φγθνη 
ζηελ πεξηνρή ελφο παζνινγηθνχ θαηάγκαηνο, νζηενπφξσζε, νζηενκαιαθία, λφζνο 

ηνπ Paget, αηειήο νζηενγέλεζε, ηλψδεο δπζπιαζία, ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο, 
ζαθραξψδεο δηαβήηεο θ.ά. πξνθαινχλ επηβξάδπλζε ηεο πψξσζεο θαη πηζαλφλ λα 
απαηηεζεί εηδηθή ζεξαπεία. Σν θάπληζκα θαη ε ληθνηίλε δξνπλ επίζεο αλαζηαιηηθά 
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ζηελ εμέιημε ηεο πψξσζεο (Riebel θαη ζπλ. 1995, Raikin θαη ζπλ. 1998), ελψ ε 
βηηακίλε C ηελ επηηαρχλεη (Yilmaz θαη ζπλ. 2001). 

 

πζηεκαηηθέο νξκφλεο 
 

Μηα πνηθηιία νξκνλψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πψξσζε, φπσο ε 

παξαζνξκφλε, ε θαιζηηνλίλε, ε απμεηηθή νξκφλε (Bail θαη ζπλ. 2002), ηα 
νηζηξνγφλα, ε ηλζνπιίλε, νη ζπξενεηδηθέο νξκφλεο θ.ά. Ζ δξάζε ησλ νξκνλψλ 

ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηφληα θπξίσο αζβεζηίνπ, θσζθφξνπ θαη καγλεζίνπ αιιά θαη 
απφ βηηακίλεο, φπσο ε Α θαη D θαη έλδπκα. Παζήζεηο ινηπφλ, πνπ δηαηαξάζζνπλ 
ηε νκνηφζηαζε ησλ νξκνλψλ (πξσηνπαζήο ή δεπηεξνπαζήο 

ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο, ππεξιεηηνπξγία ή αλεπάξθεηα ηνπ θινηνχ ησλ 
επηλεθξηδίσλ, ζαθραξψδεο δηαβήηεο θ.ά) δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ηεο 
πψξσζεο (Kagel θαη ζπλ. 1995), αλ θαη απφ ηελ θιηληθή παξαηήξεζε έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ε πψξσζε ηειηθά επηηπγράλεηαη, ζπλήζσο κε πην αξγφ ξπζκφ 
(Buckwalter θαη ζπλ. 1996). Ζ ρνξήγεζε πάλησο παξαζπξενεηδηθήο νξκφλεο ζε 
θαηάγκαηα ζε πεηξακαηφδσα βξέζεθε λα δξα ζεηηθά ζηελ πψξσζε (Holzer θαη 
ζπλ. 1999). 

Σα θνξηηθνζηεξνεηδή θαίλεηαη φηη επηβξαδχλνπλ ηελ επνχισζε ησλ 
θαηαγκάησλ, πηζαλφηαηα αλαζηέιινληαο ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ κεζεγρπκαηηθψλ 
θπηηάξσλ ζε νζηενβιάζηεο θαη ειαηηψλνληαο ηελ ζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο (Simmons θαη Kunvin 1967, Cruess θαη 
Sakai 1972, Newman θαη ζπλ. 1987). Παξαηεηακέλε ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ 
πξνθαιεί νζηενπφξσζε, ειάηησζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο θαη απμεκέλν θίλδπλν 

θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ, ηεο πεξηθεξηθήο θεξθίδαο, ησλ πιεπξψλ θαη ησλ 
ζπνλδχισλ (Adinoff θαη Hollister 1983).  

Ο ξφινο ηεο απμεηηθήο νξκφλεο είλαη αθφκα αδηεπθξίληζηνο. Κάπνηνη 
ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ φηη ε απμεηηθή νξκφλε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πψξσζε 

θαη πσο ε εμσγελήο ρνξήγεζή ηεο ζε πεξηπηψζεηο  έιιεηςεο βνεζά ζηελ πψξσζε 
θαηαγκάησλ (Koskinen 1959, Misol θαη ζπλ. 1971, Bak θαη ζπλ. 1991, Nielsen θαη 
ζπλ. 1991, Schmidmaier θαη ζπλ. 2002). Άιινη επηζεκαίλνπλ φηη θπζηνινγηθέο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ επηπέδνπ ηεο απμεηηθήο νξκφλεο ζην αίκα έρνπλ κηθξή ή 
θαζφινπ επίδξαζε ζηελ πψξσζε (Northmore-Ball θαη ζπλ. 1980, Carpenter θαη 
ζπλ. 1992). 

Οη  ζπξενεηδηθέο νξκφλεο, ε θαιζηηνλίλε, ε ηλζνπιίλε, ε βηηακίλε Α, νη 

ελεξγνί κεηαβνιίηεο ηεο βηηακίλεο D θαη ηα αλαβνιηθά ζηεξνεηδή έρνπλ, ζε 
πεηξακαηηθέο κειέηεο, ζεηηθή δξάζε ζηελ πψξσζε ησλ θαηαγκάησλ ελψ ε 
ππεξβηηακίλσζε Α θαη D θαη ε έιιεηςε νηζηξνγφλσλ θαη αλδξνγφλσλ ηελ 

επηβξαδχλνπλ (Buckwalter θαη ζπλ. 1996, Silverberg θαη Lindsan 1987, 
Poavolainen θαη ζπλ. 1989).  
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Νεπξνινγηθνί παξάγνληεο  

 
Έρεη δηαπηζησζεί φηη ζε θαηαγκαηίεο κε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο ή 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ παξνπζηάδεηαη επηηάρπλζε ηεο πψξσζεο, 

ζρεκαηηζκφο ππεξηξνθηθνχ πψξνπ θαη εηεξφηνπσλ νζηενπνηήζεσλ κε 
κεραληζκνχο φρη αθφκα ζαθψο δηεπθξηληζκέλνπο (Garland θαη Todel 1980, 
Spencer 1987, Spencer θαη ζπλ. 1990, Binder θαη ζπλ. 1990). Σν λεπξηθφ ζχζηεκα 

επεξεάδεη επίζεο ηελ εμέιημε ηεο πψξσζεο, δηφηη κέζσ ηνπ πφλνπ πεξηνξίδνληαη νη 
θηλήζεηο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πψξσζεο ν αξηζκφο ησλ 
λεπξνυπνδνρέσλ ηνπ πφλνπ είλαη απμεκέλνο ζηελ θαηαγκαηηθή πεξηνρή θαη 
πξννδεπηηθά ν αξηζκφο ηνπο κεηψλεηαη (Rusanen θαη ζπλ. 1987). 

 
 
Παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζεξαπεία 

 
Ζ ζέζε ησλ θαηαγκαηηθψλ άθξσλ, ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη ε αλάηαμε 

ηνπ θαηάγκαηνο επεξεάδνπλ ηελ πψξσζε. Ζ ζσζηή αλάηαμε θαη ε ζπκπιεζίαζε 

ησλ άθξσλ ηνπ θαηάγκαηνο κεηψλεη ην θαηαγκαηηθφ θελφ θαη ην πνζφ ηνπ πψξνπ 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πψξσζε θαη απνθαζηζηά ηνλ ηζηηθφ θάθειν πνπ πεξηβάιιεη 
ην θάηαγκα.  

Ο ξφινο ηνπ κεραληθνχ παξάγνληα ζηελ πψξσζε είλαη πιένλ απνδεδεηγκέλα 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο θαη ζπλεπψο νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο πψξσζεο ελφο 
θαηάγκαηνο πεξηιακβάλνπλ θαη ηε θφξηηζε ηνπ επηδηνξζσηηθνχ ηζηνχ. Έηζη, ε 
θφξηηζε ελφο θαηάγκαηνο δηεγείξεη ην ζρεκαηηζκφ πψξνπ, ελψ ε απνθφξηηζε 

επηβξαδχλεη ηηο δηεξγαζίεο ηεο πψξσζεο (Buckwalter θαη Woo 1994, O’Sullivan 
θαη ζπλ. 1994). Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη απφ πεηξακαηηθέο εξγαζίεο φηη ε έγθαηξε 
ειεγρφκελε θφξηηζε θαη νη κηθξνθηλήζεηο ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο πξνάγνπλ 

ηελ πψξσζε (Sarmiento 1967, Sarmiento θαη ζπλ. 1977, Goodship θαη Kenwright 
1985, Kenwright θαη ζπλ. 1986, Buckwalter θαη Woo 1994, Buckwalter 1995, 
Garden θαη ζπλ. 1997, Park θαη ζπλ. 1998, Yamaji θαη ζπλ. 2001, Lacroix θαη 

Prendergast 2002). Βέβαηα, ν ζσζηφο ρξφλνο, ε έληαζε θαη ν ηχπνο ηεο θφξηηζεο 
δηαθέξεη φρη κφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηαγκάησλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ 
αζζελψλ. 

Δλψ νη κηθξνθηλήζεηο πξνάγνπλ ηελ πψξσζε, ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ζηελ 

εζηία ηνπ θαηάγκαηνο εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε λένπ νζηνχ θαη ζπλήζσο θαηαιήγεη 
ζε ςεπδάξζξσζε (Hankemeier θαη ζπλ. 2001, Claes θαη ζπλ. 2002). πλεπψο, φια 
ηα θαηάγκαηα ρξεηάδνληαη αθηλεηνπνίεζε, ε ζηαζεξφηεηα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη 
απφ ηνλ ηχπν ηνπ θαηάγκαηνο θαη ηνπ νζηνχ. 
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Βηνρεκηθνί παξάγνληεο  

 
Έλα πιήζνο ελδνγελψλ βηνρεκηθψλ κνξίσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πψξσζεο θαη έρνπλ είηε επλντθή είηε αλαζηαιηηθή δξάζε. Πνιιέο απφ ηηο νπζίεο 

απηέο έρνπλ απνκνλσζεί θαη παξαζθεπαζζεί ζην εξγαζηήξην θαη ρνξεγνχληαη σο 
ππνβνεζεηηθά ηεο πψξσζεο (Urist θαη ζπλ. 1983, Alberts 1987, Kawamura θαη 
Urist 1988). 

Οη δχν ηζνηχπνη θνιιαγφλνπ πνπ ππάξρνπλ ζε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο είλαη νη ηχπνη Η θαη ΗΗ. Ο ηχπνο Η είλαη ην θχξην 
ζπζηαηηθφ ηεο νξγαληθήο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο ηνπ νζηνχ ελψ ν ηχπνο ΗΗ 
βξίζθεηαη κφλν ζην ρφλδξν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πψξσζεο ην θνιιαγφλν ηχπνπ 

ΗΗ απμάλεη ζην ηέινο ηεο 1εο εβδνκάδαο αιιά ε ζπγθέληξσζή ηνπ πέθηεη δξακαηηθά 
ζην ηέινο ηεο 2εο εβδνκάδαο. Αληίζεηα, ην θνιιαγφλν ηχπνπ Η αξρίδεη λα απμάλεηαη 
ειαθξψο αξγφηεξα, αιιά ε αχμεζε απηή έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Σα επξήκαηα 

απηά ζπκθσλνχλ κε ην αξρηθφ κνληέιν ρφλδξηλνπ πψξνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη 
αξγφηεξα κε πξσηνγελέο νζηνχλ. Καη άιια κφξηα θνιιαγφλνπ είλαη επίζεο ελεξγά 
ζηνλ πψξν. Ο ηχπνο ΗV πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κεζνθπηηάξηα νπζία ησλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ν ηχπνο X πνπ παξάγεηαη απφ ηα ππεξηξνθηθά 
ρνλδξνθχηηαξα πηζηεχεηαη φηη επηηξέπνπλ ηελ εθιεθηηθή δέζκεπζε απμεηηθψλ 
παξαγφλησλ πνπ ππξνδνηνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ κεζεγρπκαηηθψλ θχηηαξσλ ζε 

νζηενβιάζηεο. Ο ηχπνο V ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηλψδνπο 
δηθηχνπ ηνπ αξρηθνχ πψξνπ (Hulth 1989, Sandberg θαη ζπλ. 1989, Hiltunen θαη 
ζπλ. 1993, Einhorn 1998, Day θαη ζπλ. 2000, Webb θαη Tricker 2000). 

Ζ αιθαιηθή θσζθαηάζε είλαη έλδπκν πνπ παξάγεηαη ζε κεγάιε πνζφηεηα 

απφ ηνπο νζηενβιάζηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νζηενπνίεζεο. Βξίζθεηαη θπξίσο 
ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ νζηενβιαζηψλ, ζηελ πεξηνρή πνπ δεκηνπξγείηαη ν 
νζηηθφο πψξνο. Δηζέξρεηαη φκσο θαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζε πνζά πνπ 

δελ πξνθαινχλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ζηνλ νξφ ζε ζπλήζε 
θαηάγκαηα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ θαηαγκάησλ ή λφζσλ πνπ 
πξνθαινχλ κεγάιε νζηηθή θαηαζηξνθή θαη ζπλνδφ έληνλε νζηενβιαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε ξαρίηηδα, ε λφζνο ηνπ Paget θ.η.ι. Γελ έρεη δηεπθξηληζζεί ν 
αθξηβήο ξφινο ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ζηελ παξαγσγή νζηνχ. Τπνζηεξίδεηαη 
φηη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πδξφιπζε ησλ θσζθνξηθψλ εζηέξσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

θαη απνζήθεπζε ηνπ θσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ (Ali 1980, Robinson 1983). Οη 
Salomon (1974) θαη Lewinson θαη ζπλ. (1982) ππνζηεξίδνπλ φηη ην έλδπκν 

ζπκκεηέρεη ζηε κεηαθνξά θσζθφξνπ ζην νξγαληθφ ππφζηξσκα ηνπ νζηνχ ελψ ν 
Boskey (1985) ππνζηεξίδεη φηη παξεκβαίλεη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ αλαζηνιέσλ 
ηεο αζβεζηνπνίεζεο. Ο Shifrin (1970) έδεημε φηη, ελψ θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ 

πεηαιηψδνπο νζηνχ δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αιθαιηθήο 
θσζθαηάζεο ζηνλ νξφ, ε αχμεζε είλαη κεγαιχηεξε ζε πεξηπηψζεηο ζρεκαηηζκνχ 
ηλψδνπο πψξνπ. Σα επίπεδα, πάλησο, ηεο θαιζηηνλίλεο θαη ηεο 24,25-δηυδξνμπ-
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βηηακίλεο D είλαη θαιχηεξνη δείθηεο ηεο εμέιημεο ηεο πψξσζεο απφ φηη ε αιθαιηθή 
θσζθαηάζε (Meller θαη ζπλ. 1984).  

εκαληηθφηαηε είλαη ε δξάζε ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ 

ζηνπο δηαθνξνπνηεκέλνπο νζηενβιάζηεο θαη δηεγείξνπλ ηελ ελδνθπηηάξηα ζχλζεζε 
DNA, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο κηησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 
παξαγσγή νζηνχ (Barnes θαη ζπλ. 1999). Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ν ζθειεηηθφο 

απμεηηθφο παξάγνληαο (skeletal growth factor – SGF), ν νζηηθφο απμεηηθφο 
παξάγνληαο (bone-derived growth factor – BDGF), ν αηκνπεηαιηαθφο απμεηηθφο 

παξάγνληαο (platelet-derived growth factor – PDGF), ν επηδεξκηθφο απμεηηθφο 
παξάγνληαο (epidermal growth factor – EGF), ν απμεηηθφο παξάγνληαο ησλ 
ηλνβιαζηψλ (fibroblast growth factor – FGF), νη ηλζνπιηλφκνξθνη απμεηηθνί 

παξάγνληεο (insulin-like growth factors – IGF) Η θαη ΗΗ, ν παξάγσλ λέθξσζεο 
φγθσλ (tumor necrosis factor – TNF), νη ηληεξιεπθίλεο (interleukin) Ηα θαη Ηβ θ.ά. 
(Drivdahl θαη ζπλ. 1982, Urist θαη ζπλ. 1983, Parfitt 1984, Hulth 1989, Mann θαη 

Payne 1989, Frost θαη ζπλ. 1997, Solheim 1998, Fujii θαη ζπλ. 1999, Bhandari θαη 
Schemitsch 2002, Dunning 2002, Lieberman θαη ζπλ. 2002). Δηδηθή ζεκαζία έρεη 
θαη ν απμεηηθφο παξάγνληαο κεηακφξθσζεο β (transforming growth factor – beta, 

TGF-beta) ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη απφ ην φμηλν πεξηβάιινλ ή απφ πξσηενιπηηθά 
έλδπκα θαη δξα ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ. Οη 
νζηενβιάζηεο δηαζέηνπλ ππνδνρείο πςειήο ζπγγέλεηαο κε ηνλ παξάγνληα απηφλ, 

κπνξεί φκσο θαη νη ίδηνη λα παξάγνπλ TGF-β (Sporn θαη ζπλ. 1987, Hulth 1989, 
Webb θαη Tricker 2000). Ο TGF-β φηαλ πξνζηίζεηαη ζε νζηενβιαζηηθά θχηηαξα, 

πξνθαιεί επηπιένλ παξαγσγή ηνπ 

απμεηηθνχ παξάγνληα ηνπ ελδνζειίνπ ησλ 
αγγείσλ (vascular endothelial growth 
factor – VEGF) πνπ πξνάγεη ηελ 
αγγεηνγέλεζε (Chua θαη ζπλ. 2000). 

Οη νζηενκνξθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο 
(bone morphogenetic proteins – BMPs) 
είλαη κηα νκάδα 40 ηνπιάρηζηνλ 

γιπθνπξσηετλψλ θαη αλήθνπλ ζηελ ππεξ-
νηθνγέλεηα ηνπ TGF-β (Sakou 1998).  
Πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην νζηνχλ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο απμεηηθνχο 
παξάγνληεο δηεγείξνπλ ηα νζηενπξνγνληθά 

θχηηαξα ηνπ κπεινχ θαη ηνπ πεξηνζηένπ 
ψζηε λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε 
ρνλδξνβιάζηεο θαη νζηενβιάζηεο. Ζ 

BMP-4 αληρλεχεηαη ζην αηκάησκα 12 
κφιηο ψξεο κεηά ην θάηαγκα. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κεκβξαλψδνπο 

 
Δηθ. 17: Ο πψξνο αλαπηχζζεηαη 

πιάγηα γεθπξψλνληαο ηε δηάζηαζε. 

Οη θχθινη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

πεξηνρέο φπνπ νη BMPs εθθξίλνληαη 

απφ ηα άθξα ηνπ νζηνχ. Ζ επηθάλεηα 

αιιεινεπηθάιπςεο έρεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαη εθεί 

είλαη πνπ αλαπηχζζεηαη ν πψξνο 

(Hulth 1989). 
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νζηενπνίεζεο, νη BMP-2 θαη BMP-4 εθθξίλνληαη απφ ηνπο νζηενβιάζηεο, νη 

νπνίνη δηεγεξκέλνη, ελαπνζέηνπλ πξσηνγελέο νζηνχλ (Bax θαη ζπλ. 1999, Bouxsein 
θαη ζπλ. 2001). Καηά ηελ ελδνρνλδξηθή νζηενπνίεζε παξάγνληαη BMPs-2, 4 θαη 7 
(Einhorn 1995, Reddi 1998, Webb θαη Tricker 2000, Den Boer θαη ζπλ. 2002). 

Έρνπλ απνκνλσζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζε νζηηθά κνζρεχκαηα, δηφηη 
επηηαρχλνπλ ηελ παξαγσγή πψξνπ. Τπνζηεξίδεηαη επίζεο, φηη ζε θαηάγκαηα πνπ 
έρνπλ δηάζηαζε, ν πψξνο αλαπηχζζεηαη ινμά απφ ην έλα θαηαγκαηηθφ άθξν ζην 

άιιν, εμαηηίαο ηεο πςειφηεξεο ζπγθέληξσζεο BMPs ζην θαηαγκαηηθφ θελφ, ιφγσ 
ηεο αζξνηζηηθήο παξαγσγήο ηνπο θαη απφ ηα δχν άθξα ηνπ θαηάγκαηνο (εηθ. 17) 
(McKibbin 1978, Jonson θαη ζπλ. 1988, Hulth 1989). 

Σέζζεξηο κε θνιιαγνληθέο πξσηεΐλεο ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο, ε 

νζηενλεθηίλε (osteonectin), ε νζηενπνληίλε (osteopontin), ε νζηενθαιζίλε 
(osteocalcin) θαη ε θηκπξνλεθηίλε (fibronectin) παίδνπλ ξφιν ζηελ επνχισζε ηνπ 
νζηνχ. Ζ νζηενλεθηίλε έρεη ηε κεγαιχηεξή ηεο έθθξαζε ζην καιαθφ πψξν ηελ 9ε 

εκέξα θαη ζπλερίδεη λα έρεη πςειή ζπγθέληξσζε έσο ηελ 15ε εκέξα. Δθθξάδεηαη 
ζηελ αξρή ηφζν ηεο κεκβξαλψδνπο φζν θαη ηεο ελδνρνλδξηθήο νζηενπνίεζεο, 
γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη παίδεη ξφιν ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο νζηενπνίεζεο. 

Δθδειψλεηαη ηνλ ίδην πεξίπνπ ρξφλν κε ην θνιιαγφλν Η θαη V, πνπ δείρλεη φηη ίζσο 
λα ξπζκίδεη καδί κε άιια ζπζηαηηθά ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο ηελ κνξθνγέλεζε 
ηνπ πψξνπ (Boskey 1985, Einhorn 1998, Webb θαη Tricker 2000). Ζ νζηενλεθηίλε 

έρεη βξεζεί ζε πνιιαπιαζηαδφκελα θαη ππεξηξνθηθά ρνλδξνθχηηαξα, αιιά φρη ζηε 
κεζνθπηηάξηα νπζία ηνπ πψξνπ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη πεξηζζφηεξν έλα 
ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ, παξά ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 
κεζνθπηηάξηαο νπζίαο (Day θαη ζπλ. 2000, Webb θαη Tricker 2000). 

Ζ νζηενθαιζίλε, κηα εηδηθή πξσηεΐλε ησλ νζηψλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηε 
βηηακίλε Κ, παξάγεηαη απφ ηνπο νζηενβιάζηεο θαη δεζκεχεη ηφληα αζβεζηίνπ. Ζ 
ζπγθέληξσζή ηεο θνξπθψλεηαη ηελ 2ε εβδνκάδα. Ζ δξάζε ηεο έγθεηηαη ζηελ 

πξνζθφιιεζε ησλ νζηενβιαζηψλ ζηελ επηθάλεηα ησλ κνξίσλ πδξνμπαπαηίηε ηνπ 
νζηνχ θαη εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζθιεξφ πψξν παξά ζην καιαθφ (Einhorn 
1998, Day θαη ζπλ. 2000). 

Ζ νζηενπνληίλε είλαη επίζεο κηα εηδηθή νζηηθή πξσηεΐλε πνπ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζθφιιεζε ησλ θπηηάξσλ, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηεο 
κε ηελ γιπθνπξσηεΐλε CD44 πνπ δεζκεχεη παινπξνληθφ νμχ, θνιιαγφλν ηχπνπ Η 
θαη θηκπξνλεθηίλε (fibronectin). Ζ παξνπζία ηεο ζηα νζηηθά θχηηαξα θλήκεο 

ελήιηθσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ επίκπσλ ππνδειψλεη θάπνην ξφιν ζηε 
θπζηνινγηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ νζηνχ (Einhorn 1998, Day θαη ζπλ. 2000, Webb 
θαη Tricker 2000). 

Ζ θηκπξνλεθηίλε, έλα κφξην πνπ ξπζκίδεη ηελ πξνζθφιιεζε θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε θπηηάξσλ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ αλάπηπμε φζν θαη 
ζηελ επηδηφξζσζε ηνπ νζηνχ. Παξάγεηαη απφ ηλνβιάζηεο, ρνλδξνθχηηαξα θαη 
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νζηενβιάζηεο θαη αλεπξίζθεηαη θπξίσο ζην ζηάδην ηνπ αηκαηψκαηνο θαη ηνπ 

θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ, φπνπ δηαδξακαηίδεη θαη ηνλ θπξηφηεξφ ηεο ξφιν (Einhorn 
1998, Day θαη ζπλ. 2000, Webb θαη Tricker 2000). 

Ο πεξηνζηηθφο ελεξγνπνηεηηθφο παξάγνληαο (PAA) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ελεξγνπνηεί ηα θχηηαξα ηνπ πεξηνζηένπ κέζα ζε ειάρηζηεο ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο 
παξαγσγήο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε παξαγσγή πψξνπ (Alberts 1987). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ έρεη απνκνλσζεί είλαη ν αγγεηνθηλεηηθφο 

ελεξγνπνηεηήο (AA), ν νπνίνο απμάλνληαο ηελ ηνπηθή αηκαηηθή ξνή θαη πηζαλψο 
δηεγείξνληαο ηε δξάζε ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ γηα παξαγσγή νζηενβιαζηψλ, 
δηεπθνιχλεη ηελ πψξσζε (Nottebaert θαη ζπλ. 1989). 

Παξάιιεια έρεη απνκνλσζεί κηα πξσηεΐλε πνπ νλνκάδεηαη παξάγνληαο 

δηέγεξζεο ηεο ρνλδξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (CSA), ε νπνία ζπληίζεηαη απφ ηα 
νζηενγελλεηηθά θχηηαξα θαη απνζεθεχεηαη ζην θπζηνινγηθφ νζηνχλ, ψζηε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε ελδερφκελν θάηαγκα γηα ηε κεηαηξνπή ησλ κεζεγρπκαηηθψλ 
θπηηάξσλ ζε ρξνλδξνβιάζηεο.  

Ζ δξάζε ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ ζηελ πψξσζε ηνπ θαηάγκαηνο ζα 
αλαπηπρζεί εθηελέζηεξα παξαθάησ. 

 
 
Άιινη παξάγνληεο 

 
Ζ ρνξήγεζε θπηηαξνηνμηθψλ, αληηλενπιαζκαηηθψλ θαη αληηεπηιεπηηθψλ 

θαξκάθσλ φπσο θαη ε έθζεζε ζε αθηηλνβνιία επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εμέιημε 

ηεο πψξσζεο θπξίσο θαηά ηηο πξψηεο 2 κε 3 εβδνκάδεο (Kalfas 2001). ηε 
βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη θαη άιινη παξάγνληεο, πεξηζζφηεξν ηερληθνί, πνπ 
πξνάγνπλ ηελ πψξσζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή πξάμε, φπσο ε 

εθαξκνγή ειεθηξηθψλ εξεζηζκάησλ, ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ, ππεξήρσλ  
(Malizos θαη ζπλ. 2006α, 2006β), ε ρξήζε ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ, ε 

ρξεζηκνπνίεζε νζηηθψλ αιινκνζρεπκάησλ θ.ά. (Einhorn θαη ζπλ. 1984, Sun θαη 
ζπλ. 1999, Ludwig θαη ζπλ. 2000, Warden θαη ζπλ. 2000, Webb θαη Tricker 2000, 
Ayaci θαη ζπλ. 2002, Spadaro θαη Bergstrom 2002). Πξέπεη βέβαηα λα ηνληζζεί φηη 

ππάξρνπλ δπζρέξεηεο ζηνλ αθξηβή έιεγρν ηεο επφδσζεο ή ηεο αλαζηνιήο ηεο 
πψξσζεο θαηά ηελ εμέιημε απηήο. Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπο απνκαθξχλεηαη απφ 
ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο. 
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ΠΡΟΣΑΓΛΑΝΓΗΝΔ 

 
Γνκή, ζύλζεζε θαη δξάζεηο  

 
Οη νηθνγέλεηα ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ, ηα ιεπθνηξηέληα θαη νη ζρεηηθέο ηνπο 

ελψζεηο νλνκάδνληαη εηθνζαλνεηδή γηαηί πξνέξρνληαη απφ ιηπαξά νμέα κε 20 
άηνκα άλζξαθα ζην κφξηφ ηνπο. ηνλ άλζξσπν ην αξαρηδνληθφ νμχ 

(εηθνζαηεηξαλντθφ νμχ) απνηειεί ηελ πιένλ άθζνλε πξφδξνκε νπζία. Ζ ζχλζεζε 
ησλ εηθνζαλνεηδψλ εκπιέθεη έλδπκα φπσο ηηο αθπιπδξνιάζεο θαη ηηο 

θσζθνιηπάζεο ηα νπνία απειεπζεξψλνπλ αξαρηδνληθφ νμχ απφ ηηο θπηηαξηθέο 
κεκβξάλεο (Vane θαη ζπλ. 2002).  

Οη πξνζηαγιαλδίλεο (PGs) ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θχξηεο νκάδεο νη 
νπνίεο δειψλνληαη κε γξάκκαηα θαη δηαθξίλνληαη απφ ηηο αληηθαηαζηάζεηο ζην 
δαθηχιην ηνπ θπθινπεληαλίνπ. Οη θχξηεο νκάδεο ππνδηαηξνχληαη κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηπιψλ δεζκψλ ζηηο πιάγηεο αιπζίδεο. Απηφ δειψλεηαη κε ην δείθηε 1, 
2 ή 3 (Sharma θαη Sharma 1997). Οη πξνζηαγιαλδίλεο ηεο ζεηξάο D, E θαη Fα 
αλαθέξνληαη σο  πξσηαξρηθέο πξνζηαγιαλδίλεο.  

Ζ ζχλζεζε ησλ πξσηαξρηθψλ PGs επηηπγράλεηαη ζε δηαδνρηθά ζηάδηα κε ηε 

δξάζε κηθξνζσκηθψλ ελδχκσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην είλαη ε ιηπν-νμπ-θπθιν-
νμπγελάζε. Με ηελ επίδξαζε ησλ ιηπνμπγελαζψλ θαη θπξίσο ηεο 5-ιηπνμπγελάζεο 
παξάγνληαη απφ ην αξαρηδνληθφ νμχ ηα ιεπθνηξηέληα. Έηζη αξρηθά ζρεκαηίδεηαη ην 

5-HPETE θαη κεηά εμ απηνχ δηαδνρηθά ηα ιεπθνηξηέληα LTA4, LTB4, LTC4, LTD4 
θαη LTE4

 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρεκεηνηαμία θαη κεηαλάζηεπζε θπηηάξσλ. Σα κε 
εζηεξνπνηεκέλα νμέα νμπγνλψλνληαη θαη θπθινπνηνχληαη κε ηελ δξάζε ηεο 

θπθιννμπγελάζεο (COX) γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηα αζηαζή ελδνπεξνμείδηα PGG θαη 
PGH πνπ ηζνκεξίδνληαη ζε πην ζηαζεξέο ελψζεηο (Vane 1996, Vane θαη Botting 
1998α θαη 1998β, Vane θαη ζπλ. 2002).  

Δθ ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο, ην ελδνπεξνμείδην PGH2 κεηαβνιίδεηαη ζε δπν 

άιιεο αζηαζείο αιιά βηνινγηθά ελεξγέο νπζίεο. Ζ πξψηε είλαη ε TXA2, πνπ 
παξάγεηαη κε ηελ δξάζε ηεο ζπλζεηάζεο ηεο ζξνκβνμάλεο, ε νπνία βξίζθεηαη σο 
επί ην πιείζηνλ ζηα αηκνπεηάιηα θαη κεηαβνιίδεηαη ζηελ πην ζηαζεξή TXB2. H 

TXA2 έρεη δξάζε ζηε ζπγθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ην ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ. 
Ο άιινο αζηαζήο κεηαβνιίηεο ηνπ PGH2 είλαη ην PGI2 (πξνζηαθπθιίλε), πνπ 
ζρεκαηίδεηαη κε ηε δξάζε ηνπ ελδχκνπ ζπλζεηάζε ηεο πξνζηαθπθιίλεο. Ζ  

πξνζηαθπθιίλε, αληίζεηα κε ηε ζξνκβνμάλε, αλαζηέιιεη ηε ζπζζψξεπζε ησλ 
αηκνπεηαιίσλ θαη έηζη ε δξάζε ησλ δχν απηψλ νπζηψλ ξπζκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα 
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ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηελ θπθινθνξία. Δπηπιένλ, ε PGI2 πξνθαιεί αγγεηνδηαζηνιή 

κε ηε ράιαζε ησλ ιείσλ κπψλ ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, ελψ ζπληηζέκελε ζηα 
ζπεηξακαηηθά θαη κεζαγγεηαθά θχηηαξα ησλ λεθξψλ, πηζαλφλ λα απνηειεί 
εξέζηζκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ξελίλεο απφ ηα γεηηνληθά θχηηαξα. ην γαζηξηθφ 

βιελλνγφλν έρεη θπηηαξνπξνζηαηεπηηθή δξάζε δηφηη δηεγείξεη ηελ έθθξηζε 
παρχξξεπζηεο βιέλλαο θαη δηηηαλζξαθηθψλ. Ζ PGI2 απειεπζεξψλεηαη ζηα 
θιεγκνλψδε εμηδξψκαηα καδί κε ηελ PGE2 θαη έρεη ξφιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ ππνδνρέσλ ηνπ πφλνπ. Ζ PGI2 κεηαβνιίδεηαη ζηελ πην ζηαζεξή αιιά ιηγφηεξν 
ελεξγφ 6-θεην-PGF1α (Vane 1996, Vane θαη Botting 1998α θαη 1998β, Vane θαη 
ζπλ. 2002). 

Με ηε δξάζε επίζεο άιισλ ζπλζεηαζψλ ζρεκαηίδνληαη νη πξνζηαγιαλδίλεο 

PGD2, PGE2 θαη PGF2α
 (Frolich 1997). Απφ έλα άιιν εηθνζαλνεηδέο, ην 

εηθνζαπεληαλντθφ νμχ (EPA), ε COX παξάγεη PGG3 θαη PGH3 πνπ επίζεο 
θαηαβνιίδνληαη ζε εηθνζνλνεηδή ησλ ηξηψλ ζεηξψλ. Έηζη ζρεκαηίδνληαη 

αληίζηνηρα TXA3, PGI3, TXA3, PGE3 θ.η.ι. Ζ βηνζχλζεζε ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθ. 18. 

Ζ ζχλζεζε δειαδή ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ κπνξεί λα δηαθνπεί απφ δχν 
νδνχο. Αθ’ ελφο, ηα θνξηηθνζηεξνεηδή κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ πξφδξνκσλ ιηπαξψλ νμέσλ απφ ηηο απνζήθεο θσζθνιηπηδίσλ θαη αθ’ εηέξνπ, 
ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ ελδπκηθή κεηαηξνπή 
ησλ πξφδξνκσλ κνξθψλ ζε ελεξγέο πξνζηαγιαλδίλεο (Cornell θαη Lane 1992). 

Ζ PGD2 παξάγεηαη ζηνλ εγθέθαιν θαη ζηα καζηνθχηηαξα. Ζ απειεπζέξσζε 
PGD2 απφ ηα καζηνθχηηαξα πηζαλφλ ζπκβάιιεη ζην βξνγρφζπαζκν ηνπ άζζκαηνο, 

καδί κε ηελ LTC4 θαη ηελ ηζηακίλε. Ζ PGD2 θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε ην 
θπζηνινγηθφ χπλν θαη ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ζε αληίζεζε κε 
ηελ PGE2 πνπ πξνθαιεί εγξήγνξζε θαη ππξεηφ. Δπνκέλσο, νη δχν απηέο 

πξνζηαγιαλδίλεο έρνπλ αληίζεηε δξάζε ζηε ξχζκηζε ηνπ χπλνπ θαη ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. 

Ζ PGF2α ζπληίζεηαη ζηελ εγθπκνλνχζα κήηξα, ηηο εκβξπτθέο κεκβξάλεο θαη 
ηνλ νκθάιην ιψξν θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ σρξνχ ζσκαηίνπ θαη 
ηελ έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ.  

Ζ παληαρνχ παξνχζα ζηνλ νξγαληζκφ PGE2 ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκφ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Δίλαη ε ζεκαληηθφηεξε PG πνπ εκπιέθεηαη 
ζηε δηαδηθαζία ηεο θιεγκνλήο θαη ηα ζπκπηψκαηά ηεο. Ζ PGE2 πξνθαιεί έληνλν 

πφλν πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βξαδπθηλίλεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
ππνδνρέσλ ηνπ πφλνπ. Ο ππξεηφο πξνθαιείηαη απφ ηελ απειεπζέξσζή ηεο ζηνλ 
ππνζάιακν απφ θιεγκνλψδεηο κεζνιαβεηέο πνπ δηεγείξνπλ ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

θπηνθίλεο ηληεξιεπθίλεο-1 (IL-1), πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δηεγείξεη ηε ζχλζεζε PGE2. 
H ηζρπξή αγγεηνδηαζηαιηηθή δξάζε ηεο PGE2, πνπ επζχλεηαη γηα ην νίδεκα θαη ηελ 
εξπζξφηεηα ηεο ηνπηθήο θιεγκνλήο, νθείιεηαη ζηε ράιαζε ησλ ιείσλ κπψλ ησλ 
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αγγείσλ πνπ πξνθαιεί. Ζ PGE2 παξάγεηαη απφ ηα δηεγεξκέλα καθξνθάγα, 

κνλνθχηηαξα θαη ιεπθνθχηηαξα ηεο θιεγκνλήο θαη πηζηεχεηαη φηη ιεηηνπξγεί σο 
αξλεηηθφο κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο, εκπνδίδνληαο ηελ πεξαηηέξσ 
ελεξγνπνίεζή ηνπο (Vane 1996, Vane θαη Botting 1998α θαη 1998β, Vane θαη ζπλ. 
2002). 

 

 Δηθ. 18: Ζ βηνζχλζεζε ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ (Vane θαη ζπλ. 2002). 
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Όια ηα ηκήκαηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα κπνξνχλ λα παξάγνπλ PGE2, 

ε θπηηαξνπξνζηαηεπηηθή ηεο φκσο δξάζε είλαη εληνλφηεξε ζην ζηνκάρη, φπνπ 
κεηψλεη ηελ έθθξηζε πδξνρισξηθνχ νμένο, πξνθαιεί αγγεηνδηαζηνιή θαη απμάλεη 
ηελ αηκαηηθή ξνή ηνπ γαζηξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη δηεγείξεη ην ζρεκαηηζκφ 

παρχξξεπζηεο πξνζηαηεπηηθήο βιέλλαο. Ζ παξαγσγή επίζεο PGE2 ζηα λεθξά 
πξνθαιεί δηαζηνιή ησλ λεθξηθψλ αγγείσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο λεθξηθήο 
ξνήο. Γηαδξακαηίδεη επίζεο ξφιν ζηε ξχζκηζε ηνπ χπλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηνλ εγθέθαιν, φπσο αλαπηχρζεθε παξαπάλσ (Vane 1996, Vane θαη Botting 1998α 
θαη 1998β, Vane θαη ζπλ. 2002). 

Ζ παξνπζία PGE2 θαη PGI1 ζην ζπεξκαηηθφ πγξφ πξνθαιεί ράιαζε ησλ 
ιείσλ κπψλ θαη δηεπθνιχλεη ηε ζχιιεςε κέζσ ζπζπάζεσλ ηνπ ηξαρήινπ θαη ηεο 

κήηξαο. Ζ PGE2 εκπιέθεηαη ζηελ σξίκαλζε ηνπ ηξαρήινπ πξηλ ηνλ ηνθεηφ θαη 
δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηνθεηφ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εγθπκνζχλεο. Γηαηεξεί 
επίζεο αλνηθηφ ηνλ αξηεξηαθφ πψξν ζην έκβξπν (Vane 1996, Vane θαη Botting 
1998α θαη 1998β, Vane θαη ζπλ. 2002). 

 

Οη δύν ηζνκνξθέο ηεο COX 

 

Μέρξη ην 1989, κφλν ε κηα ηζνκνξθή ηεο COX είρε αλαγλσξηζζεί. Σν 1989 
αλαθαιχθζεθε ε COX-2 απφ ην Simmons θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Simmons θαη 

ζπλ. 1989). Ζ COX-2 θσδηθνπνηείηαη απφ δηαθνξεηηθφ γνλίδην απφ απηφ ηεο COX-
1. Σα έλδπκα COX-1 θαη COX-2 είλαη νκνδηκεξή θαη έρνπλ παξφκνην κνξηαθφ 
βάξνο (71 kDa) (Vane θαη Botting 1998α θαη 1998β). Ζ αθηηλνινγηθή θξπζηαιιηθή 

δνκή ηεο COX-2 είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο COX-1 (εηθ. 19), αιιά νη ζέζεηο 
δέζκεπζεο (ελεξγφο πιεπξά) ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο ζηα δχν έλδπκα είλαη ειαθξά 
δηαθνξεηηθέο (εηθ. 20). Ζ ηξηζδηάζηαηε κνξθή ησλ δχν COX πεξηιακβάλεη κηα 

πεξηνρή ηχπνπ επηδεξκηθνχ απμεηηθνχ παξάγνληα, κηα πεξηνρή ζχλδεζεο 
κεκβξάλεο θαη κηα ελδπκηθή πεξηνρή (Picot θαη ζπλ. 1994). Οη πεξηνρέο δξάζεηο 

ηεο ππεξνμεηδάζεο θαη ηεο COX είλαη γεηηνληθέο αιιά δηαθνξεηηθέο ζην ρψξν. Καη 
ηα δχν έλδπκα ελζσκαηψλνληαη ζε κία κφλν επηθάλεηα ηνπ δηπινχ ζηξψκαηνο 
ιηπηδίσλ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, έηζη ψζηε ε ζέζε ηνπ θαλαιηνχ ηεο COX λα 

επηηξέπεη ζην αξαρηδνληθφ νμχ λα απνθηά πξφζβαζε ζηελ ελεξγφ πιεπξά απφ ην 
εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ δηπινχ ζηξψκαηνο. Πνιιά κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε 
θάξκαθα (ΜΑΦ) αληαγσλίδνληαη ην αξαρηδνληθφ νμχ ζηε ζχλδεζε κε ηελ ελεξγφ 

πεξηνρή. Ζ αζπηξίλε αλαζηέιιεη κε αλαζηξέςηκα ηελ COX-1, κε ηελ αθεηπιίσζε 
ηεο ζεξίλεο 530, απνθιείνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ζην ππφζηξσκα. Με ηνλ ίδην 
ηξφπν ε αζπηξίλε αλαζηέιιεη ηελ COX-2 (Bjorkman 1998, Vane θαη Botting 1998α 
θαη 1998β, Vane θαη ζπλ. 2002). 
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ηελ εηθφλα 21 θαίλνληαη νη κνξηαθέο δηαθνξέο ησλ ελεξγψλ πεξηνρψλ ηεο 

COX-1 θαη COX-2. Οη αλαζηνιείο ηεο COX εηζέξρνληαη ζην θαλάιη απφ ην 
ζηξψκα ησλ ιηπηδίσλ θαη ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπλ ηε ζηέλσζε ε νπνία 
δεκηνπξγείηαη ελ κέξεη απφ ηελ αξγηλίλε 120 (κσβ). Ζ ηπξνζίλε 385 (θφθθηλν) 

επξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θαλαιηνχ θαη ιεηηνπξγεί σο ελεξγφ θέληξν. Ζ ζεξίλε 
530 (θίηξηλν) απνηειεί ηελ πεξηνρή αθεηπιίσζεο κε ηελ αζπηξίλε (Ruth θαη ζπλ. 
1975). Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ COX-2 θαλαιηνχ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ COX-1. 

Δπηπιένλ, ην COX-2 θαλάιη επεθηείλεηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε δχν ηζνιεπθηλψλ 
ηεο COX-1 κε βαιίλεο ζηελ COX-2. Ζ βαιίλε 523 (πνξηνθαιί) επηηξέπεη 
θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ «πεξηνρή ηζέπεο» θαη ε βαιίλε 434 (πξάζηλν) επηηξέπεη 

ζηε θαηλπιαιαλίλε 518 λα κεηαβάιιεη ηε κνξθή ηεο, δεκηνπξγψληαο επηπιένλ 
ρψξν ζηελ θνξπθή ηνπ θαλαιηνχ. Ζ αξγηλίλε 513 ζηελ COX-2, ε νπνία 
αληηθαζηζηά ηελ ηζηακίλε 513 ζηελ COX-1, επηηξέπεη επηπιένλ αιιειεπηδξάζεηο 

ζηελ «πεξηνρή ηζέπεο» (side pocket) (Luong θαη ζπλ. 1996, Vane θαη Botting 
1998α θαη 1998β, Hawkey 1999, Vane θαη ζπλ. 2002). 

Οη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηεο COX-2, φπσο ε κεινμηθάκε, ε ξνθεθνμίκπε 
θαη ε ζειεθνμίκπε είλαη κεγαιχηεξα κφξηα απφ ηνπο ζπλήζεηο κε εθιεθηηθνχο 

αλαζηνιείο. Δπνκέλσο, πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα ζηε κεγαιχηεξε ελεξγφ 
πεξηνρή ηεο COX-2, ζε ζχγθξηζε κε ηελ COX-1. Δπηπιένλ, νη δνκέο ηεο 
ξνθεθνμίκπεο θαη ηεο ζειεθνμίκπεο πξνζαξκφδνληαη ζηελ «πεξηνρή ηζέπεο» ηεο 

ελεξγνχο πιεπξάο ηεο COX-2, ελψ ε κεινμηθάκε ζπλδέεηαη ζην άλσ ηκήκα ηνπ 
θαλαιίνπ (Hawkey 1999, Vane θαη ζπλ. 2002). 

 

 

Δηθ. 19:  Αθηηλνινγηθή θξπζηαιιηθή 

δνκή αλζξψπηλεο COX-2.  

Πεξηνρή ηχπνπ επηδεξκηθνχ 

απμεηηθνχ παξάγνληα (θίηξηλν), 

πεξηνρή ζχλδεζεο κεβξάλεο 

(άζπξν), ηκήκα αίκεο (πνξηνθαιί) 

θαη ΜΑΦ ζηελ ελεξγφ πεξηνρή 

(πξάζηλν) (Vane θαη ζπλ. 2002). 
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Ζ COX-1 είλαη ζηαζεξά παξνχζα ζηα πεξηζζφηεξα θχηηαξα θαη 

παξνπζηάδεη ζαθείο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Έηζη, ε ελεξγνπνίεζή ηεο νδεγεί 
ζηελ παξαγσγή PGI2 πνπ έρεη θπηηαξνπξνζηαηεπηηθή δξάζε ζην γαζηξηθφ 
βιελλνγφλν (Whittle θαη ζπλ. 1980). Ζ παξαγσγή φκσο PGI2 ζην επηζήιην ησλ 

αγγείσλ θαη ε αληηζξνκβσηηθή ηεο δξάζε θαίλεηαη πσο νθείινληαη ζηελ COX-2, 
παξά ζηελ COX-1.  

Ζ COX-2 επάγεηαη θπξίσο ζε κεηαλαζηεπηηθά θαη άιια θχηηαξα απφ 
πξνθιεγκνλψδε εξεζίζκαηα (Xie θαη ζπλ. 1992). Παξά ηαχηα, ε COX-2 έρεη θαη 
θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη είλαη δνκηθφ έλδπκν ζε πνιιά φξγαλα. Έηζη έρεη 

βξεζεί COX-2 ζην ζηνκάρη θπζηνινγηθψλ αλζξψπσλ θαη πεηξακαηφδσσλ, αλ θαη ε 
πιεηνλφηεηα ησλ γαζηξηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ PGs παξάγνληαη απφ ηελ COX-1 

(Kargman θαη ζπλ. 1996). Φαίλεηαη επίζεο φηη ζπκκεηέρεη ζηελ επνχισζε ησλ 
γαζηξηθψλ ειθψλ. ηνπο λεθξνχο δξα θπξίσο ε COX-1 παξάγνληαο PGE2 θαη 
PGI2, πνπ έρνπλ αγγεηνδηαζηαιηηθή δξάζε θαη ξπζκίδνπλ ηε ζπεηξακαηηθή 

δηήζεζε. Ζ COX-2 πηζαλφλ λα ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ PGs πνπ πξνθαινχλ 
απειεπζέξσζε ξελίλεο θαη απνβνιή Na (Harris θαη ζπλ. 1994, Katori θαη Majima 
2000).  

Δηθ. 20: Ζ ελεξγφο πιεπξά ηεο 
COX-2 είλαη κεγαιχηεξε ηεο COX-

1 θαη έρεη επίζεο πεξηνρή ηζέπεο 

(Vane θαη ζπλ. 2002). 

Δηθ. 21: Αληηθαηαζηάζεηο ακηλνμέσλ 

κεηαμχ COX-1 (αξηζηεξά) θαη COX-2 

(δεμηά). 

Οη γξακκνζθηαζκέλεο πεξηνρέο ζηελ 

COX-1 είλαη πεξηνρέο πεξηζζφηεξν 

πξνζβάζηκεο ζηελ COX-2 ιφγσ ησλ 

αληηθαηαζηάζεσλ ησλ ακηλνμέσλ, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 
πεξηζζφηεξνπ ρψξνπ θαη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή ηζέπεο (Vane 

θαη ζπλ. 2002). 
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ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ε ππξεηνγφλνο δξάζε ηεο PGE2 νθείιεηαη 

ζηελ COX-2. Ζ έληνλε λεπξηθή δηέγεξζε, πνπ πξνθαιεί ζπαζκνχο πξνάγεη ηελ 
εκθάληζε COX-2 mRNA ζηνλ ηππφθακπν, ελψ ην νμχ ζηξεο αλεβάδεη ηα επίπεδά 
ηνπ ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ (Yamagata θαη ζπλ. 1993, Marcheselli θαη Bazan 

1996). Ζ COX-1 βξίζθεηαη ζε φινλ ηνλ εγθέθαιν αιιά θπξίσο ζην πξφζζην ηκήκα 
ηνπ θαη εκπιέθεηαη ζε πνιχπινθεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ν έιεγρνο ηνπ 
απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε πξνψζεζε ησλ εξεζηζκάησλ (Yamagata 
θαη ζπλ. 1993, Breder θαη ζπλ. 1995). 

Όζνλ αθνξά ζην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, ε COX-1 εθθξάδεηαη 
πεξηζζφηεξν απφ ηελ COX-2 ζηελ εκβξπτθή θαξδηά, ζηνπο λεθξνχο, ζηνπο 
πλεχκνλεο θαη ζην θζαξηφ πκέλα ηεο κήηξαο (Bennet θαη Slater 1996, Gibb θαη 

Sun 1996). Ζ παξνπζία ηεο COX-1 ζην ακληαθφ πγξφ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε 
πγηνχο θχεζεο θαη ηελ επηβίσζε ηνπ εκβξχνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ (Trautman θαη ζπλ. 
1996). Ακθφηεξεο νη ηζνκνξθέο εθθξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

ζηελ αξρή ηεο εγθπκνζχλεο θαη είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εκθχηεπζε ηνπ 
γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ θαη ηελ αγγεηνγέλεζε ηνπ πιαθνχληα (Chakraborty θαη 
ζπλ. 1996). 

Σειεπηαία, αλαθαιχθζεθε κηα ηξίηε ηζνκνξθή ηεο COX, ε COX-3, πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ εγθέθαιν θαη θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε δξάζε ηεο 
παξαθεηακφιεο (Chandrasekharan θαη ζπλ. 2002, Kis θαη ζπλ. 2004, Botting θαη 
Ayoub 2005, Graham θαη Scott 2005). 

 

Πξνζηαγιαλδίλεο θαη πώξσζε θαηάγκαηνο 

 

Σν νζηνχλ είλαη έλα δπλακηθφ φξγαλν ζην νπνίν ε ζπλερήο απνξξφθεζε  
ξπζκίδεηαη απφ ηνπο νζηενθιάζηεο θαη ν δηαξθήο ζρεκαηηζκφο λένπ νζηνχ απφ 
ηνπο νζηενβιάζηεο. Οη δπν απηέο ιεηηνπξγίεο βξίζθνληαη ζε κηα αξκνληθή 

ηζνξξνπία (Rodan 1998). Ο κεηαβνιηζκφο ηνπ νζηνχ ξπζκίδεηαη, κέζσ 
νζηενθιαζηψλ θαη νζηενβιαζηψλ, απφ πιήζνο νπζηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
θπηνθίλεο, νξκφλεο, ηφληα θαη κεηαβνιίηεο ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο, φπσο επίζεο 

θαη απφ κεραληθά εξεζίζκαηα (Ganong 1997, Greenfield θαη ζπλ. 1999). Σα 
πεξηζζφηεξα ξπζκηζηηθά εξεζίζκαηα πνπ αλαζηέιινπλ ηελ νζηενθιαζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο νζηενθιάζηεο. Παξά 

ηαχηα, νη πεξηζζφηεξνη δηακεζνιαβεηέο πνπ δηεγείξνπλ ηελ νζηενθιαζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα δξνπλ έκκεζα κέζσ ησλ νζηενβιαζηψλ (Greenfield θαη ζπλ. 1999). 

Οη νζηενβιάζηεο δειαδή έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ηφζν ζηνλ αλαβνιηζκφ φζν θαη 
ζηνλ θαηαβνιηζκφ ηνπ νζηνχ.  

Δίλαη γλσζηφ εδψ θαη πνιιά ρξφληα φηη νη πξνζηαγιαλδίλεο, πνπ παξάγνληαη 
απφ ηνπο νζηενβιάζηεο, έρνπλ κείδνλνο ζεκαζίαο δξάζε ζηελ απνξξφθεζε θαη ην 
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ζρεκαηηζκφ νζηνχ θαη είλαη νπζηψδεηο ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ νζηνχ θαη ηελ 

επνχισζε ησλ θαηαγκάησλ (Kawaguchi θαη ζπλ. 1995, Xu θαη ζπλ. 1997, 
Morinaga θαη ζπλ. 1998, Raisz 1999, 2001). Έρεη παξαηεξεζεί κηα αχμεζε ηεο 
ζπγθέληξσζεο ηεο PGE2 κέζα ζηηο πξψηεο 1-2 εβδνκάδεο κεηά απφ θαηάγκαηα. 

ηε ζχλζεζε ησλ PGs ζπκκεηέρνπλ πνιιέο νξκφλεο θαη θπηνθίλεο, φπσο απμεηηθνί 
παξάγνληεο κεηακφξθσζεο (TNFs), ε ηληεξιεπθίλε-1 (IL-1), παξάγνληεο 
λέθξσζεο φγθσλ (TNFs), ε παξαζνξκφλε (PTH), απμεηηθνί παξάγνληεο 

ηλνβιαζηψλ (FGFs) θ.ά. (Hulth 1989, Bergmann θαη Schoutens 1995, Morinaga 
θαη ζπλ. 1998). Ζ PGE2 κε ηε ζεηξά ηεο, δηεγείξεη ηε ζχλζεζε ηνπ IGF-I (insulin-
like growth factor I). Μειέηεο έρνπλ  δείμεη φηη  ν  IGF-I απμάλεηαη  κεηά απφ κηα 

εβδνκάδα απφ θαηάγκαηα ζε αλζξψπνπο θαη κχο (Keller 1996). Ο IGF-I είλαη 
ζεκαληηθφο ζηνλ ζρεκαηηζκφ νζηνχ θαη ζηε ζχλζεζε θνιιαγφλνπ (Bergmann θαη 
Schoutens 1995, Bail θαη ζπλ. 2001). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε PGE2 κέζσ ηεο 

δξάζεο ηεο ζε εθιεθηηθνχο ππνδνρείο ηεο (EP), έρεη ηθαλά αλαβνιηθά 
απνηειέζκαηα ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα (Jee θαη Ma 1997, Weinreb θαη ζπλ. 1997, 
Machwate θαη ζπλ. 2001). Ζ έγρπζε PGE2 ζην πεξηφζηεν θνλίθισλ πξνθάιεζε ην 

ζρεκαηηζκφ πξσηνγελνχο νζηνχ, ελψ έγρπζή ηεο ζε κπ νδήγεζε ζην ζρεκαηηζκφ 
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη νζηνχ (Keller θαη ζπλ. 1992). Ζ ρνξήγεζε PGE2 θαίλεηαη φηη 

ζεηηθνπνηεί ην ηζνδχγην ζρεκαηηζκνχ θαη απνξξφθεζεο νζηνχ ζηα αξρηθά ζηάδηα 
ελψ αξγφηεξα, φηαλ ν ζρεκαηηζκφο λένπ νζηνχ θηάζεη ζε κηα θνξπθή, απμάλεη ηελ 
νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ηεο 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ (Jee θαη Ma 1997). πγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ 
επηθεληξψζεθαλ ζηνπο θπηηαξηθνχο κεραληζκνχο δξάζεο ησλ PGs κέζα ζην 
νζηνχλ, έδεημαλ άκεζε δξάζε ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ νζηενθιαζηψλ 

(Athanasou 1996, Okada θαη ζπλ. 2000) θαη ησλ νζηενβιαζηψλ (Li θαη ζπλ. 2002). 
Ζ δξάζε ινηπφλ ηεο PGE2 νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε ησλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ 
θαη δηέγεξζε ησλ θπηηαξηθψλ θαη ηζηηθψλ κεραληζκψλ παξαγσγήο νζηνχ (Baylink 

θαη ζπλ. 1996, Xu θαη ζπλ. 1997). Οη πξνζηαγιαλδίλεο (θπξίσο νη PGE2 θαη PGF2 
πνπ απμάλνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο) φκσο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε θαη 
ζηελ αχμεζε ηεο αηκάησζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαηάγκαηνο (Deckel θαη ζπλ. 1989) 
αθφκα θαη ζην ζηάδην ηεο αλαθαηαζθεπήο (remodeling) (Keller 1996).    

Έρεη επίζεο βξεζεί φηη ηα κεραληθά εξεζίζκαηα πνπ αζθνχληαη ζην νζηνχλ  
πξνθαινχλ ζχλζεζε PGs, κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηεο COX-2, νη νπνίεο απνηεινχλ 
θχξηνπο ηνπηθνχο ξπζκηζηέο ηεο θπηηαξηθήο αληαπφθξηζεο (Somjen θαη ζπλ. 1980, 

Bergmann θαη Schoutens 1995, Thorsen θαη ζπλ. 1996, Burger θαη Klein-Nulend 
1998, Fermor θαη ζπλ. 1998, Bakker θαη ζπλ. 2003, Cherian θαη ζπλ. 2003).  Σα 
κεραληθά εξεζίζκαηα (θφξηηζε – δηάηαζε) θαίλεηαη πσο είλαη νπζηψδε γηα ηελ 

παξαγσγή PGs. Αιιά θαη νη πξνζηαγιαλδίλεο θαη θπξίσο ε PGE2  ειαηηψλνπλ ηνλ 
νπδφ ηεο θφξηηζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκνηφζηαζε ηνπ νζηνχ θαη έηζη, κε ηελ 
ζπλεξγηθή δξάζε θαη ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ, πξνσζείηαη ε ζχλζεζε λένπ 

νζηνχ. Απαξαίηεην βέβαην γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη λα ππάξρνπλ επαξθή 
απνζέκαηα νζηενπξνγελεηηθψλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ (Jee θαη Ma 1997). 
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Αληίζεηα φηαλ PGs ρνξεγήζεθαλ ζε κε θνξηηδφκελεο νζηηθέο επηθάλεηεο (φπσο ην 

πεξηφζηεν θξαλίσλ ελήιηθσλ) δελ πξνθάιεζαλ παξαγσγή λένπ νζηνχ (Jee θαη Ma 
1997, Suponitzky θαη Wenreb 1998).  

Ο ξφινο ηεο COX-2 ζηελ πψξσζε είλαη ζέκα κειέηεο ζε πνιιέο πξφζθαηεο 
εξγαζίεο θπξίσο γηαηί θάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ ηε ζχλζεζε πξνζηαγιαλδηλψλ 
θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ηελ πψξσζε ζε πεηξακαηηθά θαηάγκαηα. Άιιεο κειέηεο 

πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, έδεημαλ φηη αθφκα θαη νη εθιεθηηθνί COX-
2 αλαζηνιείο κεηψλνπλ ηελ παξαγσγή νζηνχ ζε κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα 

(Goodman θαη ζπλ. 2002). Αξθεηέο εξγαζίεο πνπ κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε 
εθιεθηηθψλ θαη κε COX-2 αλαζηνιέσλ ζε πεηξακαηηθέο ζπνλδπινδεζίεο ζε δψα 
έδεημαλ αξλεηηθή επίδξαζή ηνπο ζηελ πψξσζε (Long θαη ζπλ. 2002, Dumont θαη 

ζπλ. 2000). Αληίζεηα, ε εθιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ PG ππνδνρέσλ κε 
θαξκαθεπηηθνχο αγσληζηέο ηνπο πξνσζεί ηελ πψξσζε (Paralkar θαη ζπλ. 2003). 
Δπηπιένλ, κειέηεο ζε γελεηηθά κεηαιιαγκέλα πεηξακαηφδσα πνπ είραλ ζπγγελή 

έιιεηςε PG ππνδνρέσλ, έδεημαλ ειαηησκέλε αληνρή ηνπ νζηνχ ζηα δψα απηά 
(Akhter θαη ζπλ. 2001). 

Ο ξφινο ηεο COX-2 ζηελ πψξσζε κειεηήζεθε απφ κεγάιν αξηζκφ 
εξεπλεηψλ, είηε κε θαξκαθεπηηθή αλαζηνιή ηεο είηε ζε κεηαιιαγκέλα 

πεηξακαηφδσα κε πιήξε έιιεηςή ηεο. Οη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε θαξκαθεπηηθή 
αλαζηνιή ηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε επφκελν θεθάιαην. Οη Simon θαη ζπλ. 
(2002) έδεημαλ αλαζηνιή ηεο πψξσζεο θαηαγκάησλ κεξηαίνπ ζε κχο κε νκφδπγε 

έιιεηςε ηνπ γνληδίνπ ηεο COX-2 (COX-2-/-) πνπ δελ παξνπζηάζηεθε ζηνπο 
αληίζηνηρνπο COX-1-/- κχεο. ηνπο COX-1-/- κχο ε πψξσζε εμειίρζεθε 
θπζηνινγηθά κε άθζνλν λέν νζηνχλ θαη δηαθνξνπνηεκέλα ρνλδξνθχηηαξα ζηνλ 

πψξν θαη πινχζηα λεναγγείσζε. Αληίζεηα νη COX-2-/- κχεο παξνπζίαζαλ 
ειαηησκέλν ή θαζφινπ πψξν, έιιεηςε λένπ νζηνχ θαη παξνπζία κηθξήο κφλν 
κεκβξαλψδνπο νζηενπνίεζεο ζηα άθξα ηνπ θαηάγκαηνο. Υνλδξνθχηηαξα 

παξαηεξήζεθαλ ζηνλ πψξν ησλ COX-2-/- πεηξακαηφδσσλ αιιά απέηπραλ λα 
ζρεκαηίζνπλ απνηηηαλσκέλε κεζνθπηηάξηα νπζία. Ζ ελδνρνλδξηθή νζηενπνίεζε 
ήηαλ εκθαλψο πεξηνξηζκέλε. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 
απαξαίηεηε ζηελ πψξσζε ηνπ θαηάγκαηνο είλαη ε COX-2 θαη φρη ε COX-1. 

Οη Zhang θαη ζπλ. (2002) δεκνζίεπζαλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο COX-2 ζηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πψξσζεο. 
Υξεζηκνπνηψληαο COX-1-/- θαη COX-2-/- πεηξακαηφδσα, έδεημαλ ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ηεο COX-2 θαη ζηελ ελδνρνλδξηθή θαη ηε κεκβξαλψδε νζηενπνίεζε. Ζ 
πψξσζε θαηάγκαησλ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά θαη ππήξραλ πςειά πνζνζηά 
ςεπδαξζξψζεσλ ζηα COX-2-/- πεηξακαηφδσα, ηα νπνία εκθάληζαλ παξακνλή ησλ 

κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ ζε αδηαθνξνπνίεηε θαηάζηαζε θαη ειάηησζε ηεο 
νζηενβιαζηνγέλεζεο. Σα απνηειέζκαηά ηνπο επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ 
θπηηαξνθαιιηέξγεηεο COX-1-/- θαη COX-2-/- πεηξακαηφδσσλ φπνπ παξαηεξήζεθε 
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θαηά 50% ειάηησζε ησλ νζηενβιαζηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα 
απηά ζηηο COX-2-/- θαιιηέξγεηεο, αλαζηξάθεθαλ απφιπηα κε ηελ πξνζζήθε PGE2. 

ε κία εξγαζία ησλ Gerstenfeld θαη ζπλ. (2003) κεηξήζεθε ε ζπγθέληξσζε 

COX-1 mRNA θαη COX-2 mRNA ζηνλ πψξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 21 πξψησλ 
εκεξψλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ελδηαθέξνληα: ελψ ε ζπγθέληξσζε ηεο COX-1 
παξέκεηλε ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ησλ 21 εκεξψλ, ε COX-2 παξνπζίαζε θνξχθσζε 

απφ ηελ 3ε έσο ηελ 14ε εκέξα θαη επαλήιζε ζηα πξν ηνπ θαηάγκαηνο επίπεδα ηελ 
21ε εκέξα. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ε παξαγσγή PGs απφ ηελ 

COX-2 έρεη ζεκαληηθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο επνχισζεο κεηά 
απφ θάθσζε θαη ιηγφηεξν ζηα κεηέπεηηα. 

 ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμαλ θαη νη Keller θαη ζπλ. (1993) ζηε 
κειέηε ηνπο γηα ηε δξάζε ηεο ηνπηθήο εμσγελνχο ρνξήγεζεο PGE2 ζηελ πεξηνρή 
ηνπ θαηάγκαηνο ζε θνλίθινπο. Ζ εμσγελήο PGE2 αχμεζε ην ζρεκαηηζκφ πψξνπ 

φηαλ ρνξεγήζεθε απφ ηελ 3ε έσο ηελ 6ε εβδνκάδα ηεο πψξσζεο. Αληίζεηα, ε 
ρνξήγεζή ηεο ηηο 3 πξψηεο εβδνκάδεο δελ έρεη ζεκαληηθφ απνηέιεζκα. Οη 
ζπγγξαθείο νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ελψ ε απμεκέλε ελδνγελήο PGE2 

ελεξγνπνηεί ην ζρεκαηηζκφ πψξνπ ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο πψξσζεο, ε επηπιένλ 
ρνξήγεζε εμσγελνχο PGE2, δελ επηθέξεη επηπιένλ ζρεκαηηζκφ νζηνχ ζην ζηάδην 
απηφ. 
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ΑΝΣΗΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ  

(ΚΟΡΣΗΚΟΣΔΡΟΔΗΓΖ ΚΑΗ ΜΖ ΣΔΡΟΔΗΓΖ)  

ΚΑΗ ΠΧΡΧΖ ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ 

 
Σα παξαδνζηαθά ΜΑΦ είλαη κε εθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηεο COX θαη 

αλαζηέιινπλ εμίζνπ ηηο COX-1 θαη COX-2. Χο εθ ηνχηνπ, παξνπζηάδνπλ 
αληηθιεγκνλψδε θαη αλαιγεηηθή δξάζε κέζσ ηεο δξάζεο ηνπο ζηελ COX-2, αιιά 

ε δξάζε ηνπο ζηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ COX-1 ζην 
γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο λεθξνχο, έρεη σο απνηέιεζκα πηζαλέο 
παξελέξγεηεο. Γεδνκέλσλ ησλ αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ απφ ηελ ρξήζε 

παξαδνζηαθψλ ΜΑΦ (Evans θαη ζπλ. 1995, Cryer θαη Dubois 1998, Cryer θαη 
Kimmey 1998), παξαζθεπάζηεθαλ νη εθιεθηηθνί COX-2 αλαζηνιείο. Ζ ππφζεζε 
πίζσ απφ ηελ αλάπηπμή ηνπο ήηαλ φηη ζα είραλ ηελ ίδηα αληηθιεγκνλψδε δξάζε κε 

ηα παξαδνζηαθά ΜΑΦ αιιά ιηγφηεξεο γαζηξεληεξηθέο θαη λεθξηθέο επηπινθέο 
(Brooks 1998, Freston 1999). Ζ κεινμηθάκε έιαβε ηελ πξψηε άδεηα θπθινθνξίαο 
ην 1995 θαη ζήκεξα είλαη δηαζέζηκε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο. Οη δχν 

πξψηεο θνμίκπεο, ε ζειεθνμίκπε θαη ε ξνθεθνμίκπε, θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε 
θνξά ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά ην 1999. Πξφζθαηα, ε ξνθεθνμίκπε απνζχξζεθε 
ιφγσ πηζαλψλ θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ (Warden θαη ζπλ. 2005). 

Σα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε 

ηελ εθιεθηηθφηεηά ηνπο ζηελ COX. Ζ εθιεθηηθφηεηα ηνπ θάζε θαξκάθνπ γηα θάζε 
κηα απφ ηηο ηζνκνξθέο ηεο COX ζπρλά εθηηκάηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θάζε 
ηζνκνξθήο ζε αλαιχζεηο νιηθνχ αίκαηνο. Οη αλαιχζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ 

παξαγσγή ηεο ζξνκβνμάλεο Β2 θαηά ην ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ (δείθηεο ηεο δξάζεο 
ηεο COX-1 ζηα αηκνπεηάιηα) θαη ηελ παξαγσγή PGE2 απφ βαθηεξηαθφ 
ιηπνπνιπζαθραξίηε (δείθηεο ηεο δξάζεο ηεο COX-2 ζηα κνλνθχηηαξα) ζε νιηθφ 

αίκα (Frolich 1997, Cryer θαη Feldman 1998, Demasi θαη ζπλ. 2000, Hawkey 
2001). Παξφιν πνπ ακθηζβεηείηαη ε πξνγλσζηηθή αμία απηψλ ησλ in vitro 

αλαιχζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δξάζεο ησλ θαξκάθσλ in vivo (Pairet θαη Van 
Ryn 1998, Blain θαη ζπλ. 2002), καο δίλνπλ έλα κέηξν ζχγθξηζεο ηεο 
εθιεθηηθφηεηαο ησλ θαξκάθσλ ζηελ COX-2. Καζνξίδνληαο ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ 

θαξκάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο COX-1 θαη COX-2 
θαηά 50% (IC50) θαη ππνινγίδνληαο ην ιφγν COX-1/COX-2 IC50 κπνξνχκε λα 
ζπγθξίλνπκε ηελ εθιεθηηθφηεηα ηνπ θάζε θαξκάθνπ ζηελ αλαζηνιή ηεο COX-2. 

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη COX-1/COX-2 IC50 κεξηθψλ απφ ηα πιένλ 
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ρξεζηκνπνηνχκελα ΜΑΦ (Warden θαη ζπλ. 2005) θαη ζηελ εηθφλα 22 ε δνκή 
κεξηθψλ εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ ηεο COX-2 (Vane θαη ζπλ. 2002). 

 

 

 

 

Πηλ. 1: Ζ εθιεθηηθφηεηα ζηελ αλαζηνιή ηεο COX κεξηθψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ, 

φπσο ππνινγίζηεθε απφ κειέηεο νιηθνχ αίκαηνο (Warden θαη ζπλ. 2005). 

Ο ιφγνο COX-1/COX-2 IC50 αλαθέξεηαη ζην ιφγν κεηαμχ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ 

θαξκάθνπ πνπ απαηηνχληαη γηα λα αλαζηείινπλ ηελ δξάζε ηεο COX-1 θαη COX-2 θαηά 

50% in vitro. Οη ηηκέο είλαη κέζνη φξνη δεκνζηεπκέλσλ COX-1/COX-2 IC50 ιφγσλ (Cryer 

θαη Feldman 1998, Chan θαη ζπλ. 1999, Warner θαη ζπλ. 1999, Talley θαη ζπλ. 2000, 

Patrono θαη ζπλ. 2001, Riendeau θαη ζπλ. 2001, Blain θαη ζπλ. 2002, Tacconelli θαη ζπλ. 

2002). 

Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ιφγνο  COX-1/COX-2 IC50, ηφζν πην εθιεθηηθφ είλαη ην θάξκαθν 

σο πξνο ηελ αλαζηνιή ηεο COX-2. 

 

 
 

Οπζία Λόγνο COX-1/COX-2 IC50 

Παξαδνζηαθά ΜΑΦ (NSAIDs) 

Φεξνπξνθέλε ≤ 1 

Ηκπνππξνθέλε ≤ 1 

Ηλδνκεζαθίλε ≤ 1 

Κεηνπξνθέλε ≤ 1 

Κεηνξνιάθε ≤ 1 

Ναπξνμέλε ≤ 1 

Παξαθεηακόιε ≤ 1 

Πηξνμηθάκε ≤ 1 

αιηθπιηθό νμύ ≤ 1 

Δθιεθηηθνί COX-2 αλαζηνιείο 

Δηνδνιάθε 5 

Μεινμηθάκε 6 

Γηθινθελάθε 12 

ειεθνμίκπε 17 

Νηκεζνπιίδε 23 

Βαιληεθνμίκπε 44 

Παξεθνμίκπε 44 
Ρνθεθνμίκπε 137 

Δηνξηθνμίκπε 225 
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Σα αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θιεγκνλήο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
ηξαπκαηηζκνχο πνηθίιεο αηηηνινγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηαγκάησλ 
(Altman θαη ζπλ. 1995). Σν άιγνο, ην νίδεκα, ε εξπζξφηεηα απαληψληαη ζηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαγκάησλ θαη ε ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ – 
αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ θξίλεηαη αλαγθαζηηθά επηβεβιεκέλε (Ro θαη ζπλ. 
1976). Παξά φκσο ηελ αλακθηζβήηεηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

έληαζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ ζεκείσλ απηψλ, ε θιηληθή 
εκπεηξία έρεη εγείξεη ζπδεηήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ θάξκαθσλ απηψλ 
ζηελ πψξσζε ησλ θαηαγκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ 

νζηνχ. Αξθεηέο κειέηεο ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ησλ 
κε ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ (ΜΑΦ - NSAIDs) ζηελ πψξσζε 

Δηθ. 22: Ζ δνκή κεξηθψλ αλαζηνιέσλ ηεο COX-2 (Vane θαη ζπλ. 2002). 
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ησλ θαηαγκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα πεηξακαηηθά πξσηφθνιια θαη 

πνηθίιεο νπζίεο, ελψ ππάξρνπλ θαη αξθεηέο αλαζθνπήζεηο ηεο ζρεηηθήο 
βηβιηνγξαθίαο (Dumont θαη ζπλ. 2000, Maxy θαη Glassman 2001, Einhorn 2002α 
θαη 2002β, Gajraj 2003, Harder θαη An 2003, Gerstenfeld θαη Einhorn 2004, 

Seidenberg θαη An 2004, Warden 2005). Παξά ηα θάπνηα αληηθξνπφκελα 
απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε 
θάξκαθα δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ πψξσζε ησλ θαηαγκάησλ, παξαηείλνληαο ην 

ρξφλν πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ νζηνχ, φπσο ηεο 
κεραληθήο αληνρήο ηνπ νζηνχ, θαη ειαηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ πψξνπ (Altman 
θαη ζπλ. 1995). Δίλαη πηζαλφ νη αξλεηηθέο απηέο επηδξάζεηο ησλ ΜΑΦ λα 

νθείινληαη ζηελ αληηπξνζηαγιαλδηθή ηνπο δξάζε. Ο κεραληζκφο ηεο παξάηαζεο 
ηνπ ρξφλνπ πψξσζεο ηνπ νζηνχ είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε άκεζε επίδξαζε 
ζηνπο νζηενβιάζηεο, ζε αλαζηνιή ηεο παξαγσγήο PGE2 πνπ δηεγείξεη ηνπο 

νζηενθιάζηεο, ζηελ αλαζηνιή ηεο πξννζηενβιαζηηθήο κεηαηξνπήο (Ro θαη ζπλ. 
1976) θαη ηεο δηέγεξζεο ησλ νπδεηεξφθηισλ, ηεο ρεκεηνηαμίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο 
απηψλ θαζψο θαη ηεο θαγνθπηηάξσζεο  (Altman θαη ζπλ. 1995). 

Οη  πεξηζζφηεξεο  κειέηεο  πνπ  αθνξνχλ  ζην  πξφβιεκα  απηφ  έρνπλ  

ρξεζηκνπνηήζεη  παιαηνηέξνπ ηχπνπ  αληηθιεγκνλψδεηο  νπζίεο. Γηα  παξάδεηγκα,  
κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο ζηελ πψξσζε ησλ θαηαγκάησλ ζε κχο 
(Ro θαη ζπλ. 1976). Οη εξεπλεηέο ρνξήγεζαλ 2 mg/kg/εκέξα per os ζε νκάδα κπψλ 

πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ ππνζηεί θιεηζηά θαηάγκαηα ζην κέζν ηξηηήκνξην ηνπ 
κεξηαίνπ νζηνχ θαη ζπλέθξηλαλ ην ρξφλν πψξσζεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πψξνπ κε 
ηελ νκάδα ειέγρνπ (placebo) ρξεζηκνπνηψληαο κεραληθά κέζα, αθηηλνινγηθέο θαη 

ηζηνινγηθέο εμεηάζεηο. ηελ νκάδα πνπ ρνξήγεζαλ ηλδνκεζαθίλε παξαηήξεζαλ 
καθξνζθνπηθά θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο θαη κεγαιχηεξε αζηάζεηα ηνπ πψξνπ, 
ελψ κε αθηηλνινγηθέο κεζφδνπο δηαπίζησζαλ αχμεζε ηεο γσλίσζεο κεηαμχ ησλ  

ηκεκάησλ ηνπ νζηνχ κεηά ηελ πψξσζε θαη θαζπζηέξεζε ηεο νζηενπνίεζεο ηνπ 
πψξνπ. Μεηά  ηελ  αθηηλνινγηθή  επηβεβαίσζε ηεο πψξσζεο ηνπ νζηνχ,  

κεηξήζεθε κε ηε δνθηκαζία θαηαπφλεζεο ηξηψλ  ζεκείσλ ε κεραληθή αληνρή ηνπ, 
ε νπνία βξέζεθε κεησκέλε ζηελ νκάδα ηεο ηλδνκεζαθίλεο. Οη ηζηνινγηθέο 
εμεηάζεηο επηβεβαίσζαλ ηελ παξνπζία κηθξφηεξνπ πνζνζηνχ νζηενεηδνχο ζηνλ 
πψξν ηεο νκάδαο ηεο ηλδνκεζαθίλεο.  

ε κηα άιιε εξγαζία, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο θαη ηεο 

ηκπνππξνθέλεο ζηελ πψξσζε ησλ θαηαγκάησλ, επίζεο ζε κπο (Altman θαη ζπλ. 
1995). Πξνθάιεζαλ θάηαγκα ζην δεμί κεξηαίν νζηνχλ ζε νκάδεο κπψλ θαη 

ρνξήγεζαλ ηλδνκεζαθίλε (1 mg/kg/εκέξα per os) θαη ηκπνππξνθέλε (30 
mg/kg/εκέξα per os) γηα 4 θαη γηα 12 εβδνκάδεο. Οη κεραληθέο δνθηκαζίεο ζην 
πσξσκέλν νζηνχλ θαζψο θαη νη ηζηνινγηθέο εμεηάζεηο έδεημαλ θαζπζηέξεζε ζηελ 

πψξσζε ηνπ νζηνχ θαη ειάηησζε ηεο αληνρήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πψξνπ ζηηο 
νκάδεο πνπ ρνξεγήζεθαλ ηλδνκεζαθίλε θαη ηκπνππξνθέλε ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
νκάδα ειέγρνπ. 
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Ο ξφινο ηεο ηκπνππξνθέλεο ζηελ πψξσζε ησλ θαηαγκάησλ εμεηάζηεθε θαη 

ζε άιιε κειέηε (Huo θαη ζπλ. 1991). Ζ ρνξήγεζε 30 mg/Kg/εκέξα per os γηα 12 
εβδνκάδεο αξρίδνληαο απφ ηελ 3ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα ζε κπο κε κεξηαία 
θαηάγκαηα δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κεραληθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ πσξσκέλνπ νζηνχ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ. 
εκαληηθέο δηαθνξέο δελ παξαηεξήζεθαλ νχηε ζηελ ηζηνινγηθή εηθφλα ηνπ πψξνπ, 
νχηε ζηα επίπεδα νζηενθαιζίλεο ηνπ νξνχ, νχηε ζηηο ηζηνκνξθνκεηξηθέο 

παξακέηξνπο ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ νζηνχ κεηαμχ ηεο νκάδαο ηεο 
ηκπνππξνθέλεο θαη ηεο νκάδαο  ησλ  καξηχξσλ.  Ζ δξάζε ηεο ηκπνππξνθέλεο 
κειεηήζεθε θαη απφ ηνπο Tornknist θαη ζπλ. (1980, 1985) πνπ δηαπίζησζε 

ειάηησζε ηεο κάδαο ηνπ πψξνπ αιιά φρη αιιαγή ηεο ζχζηαζήο ηνπ ζηηο 3 
εβδνκάδεο κεηά ην θάηαγκα. Παξά ηαχηα, ε κάδα ηνπ νζηνχ απνθαηαζηάζεθε ζηα 
θπζηνινγηθά επίπεδα ζηηο 9 εβδνκάδεο. 

ηα ίδηα πεξίπνπ απνηειέζκαηα θαηέιεμε κηα άιιε εξγαζία φπνπ 

ρνξεγήζεθαλ 10 mg/kg/εκέξα ηλδνκεζαθίλεο per os ζε θνλίθινπο κε νζηενηνκίεο 
θλήκεο (Keller 1996). Παξαηεξήζεθε κηθξφηεξε αχμεζε ηεο αηκάησζεο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ θαηάγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα κάξηπξα, κηθξφηεξε πνζφηεηα 

πψξνπ θαη ειαηησκέλε απνηηηάλσζή ηνπ ζε ζηαζεξά θαηάγκαηα, θαζψο θαη 
θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθαηαζθεπήο ηνπ νζηνχ (remodeling). 

Ζ βξαρπρξφληα ζεξαπεία κε ηλδνκεζαθίλε είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 
πψξσζε ησλ αζηαζψλ θαηαγκάησλ θαη ζε κηα άιιε κειέηε (Hogevold θαη ζπλ. 

1992). Υνξεγψληαο ηλδνκεζαθίλε (0,20 mg/100 gr Β../εκέξα γηα 3 εκέξεο κεηά 
ηελ νζηενηνκία κε ξηλνγαζηξηθφ ζσιήλα) ζε επίκπο Winstar πνπ είραλ ππνζηεί 
νιηθή νζηενηνκία ζηελ κεζφηεηα ηνπ κεξηαίνπ νζηνχ, παξαηήξεζαλ κεησκέλε 

αληνρή ηνπ πσξσκέλνπ νζηνχ ζηηο κεραληθέο δνθηκαζίεο ζηηο 6 εβδνκάδεο κεηά 
ηελ νζηενηνκία. ε ζηαζεξφηεξα  θαηάγκαηα  (αηειήο  νζηενηνκία) ε αλαζηαιηηθή 
δξάζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο ήηαλ επηφηεξε. ηελ ίδηα εξγαζία δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κεραληθή αληνρή ηνπ πσξσκέλνπ νζηνχ 6 
εβδνκάδεο κεηά ηελ νζηενηνκία, κεηά απφ βξαρπρξφληα ρνξήγεζε 
κεζπινπξεδληδνιφλεο (0,20 mg/100 gr Β../εκέξα im γηα 3 εκέξεο κεηά ηελ 

νζηενηνκία). ε άιιε εξγαζία ησλ ίδησλ ζπγγξαθέσλ (Hogevold θαη ζπλ. 1993), ε 
ηλδνκεζαθίλε είρε αλαζηαιηηθή δξάζε είηε ρνξεγνχκελε βξαρπρξφληα (0,20 
mg/100 gr Β../εκέξα γηα 3 εκέξεο per os) είηε καθξνρξφληα (ίδηα δφζε γηα 6 

εβδνκάδεο) ελψ δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 
βξαρπρξφληαο θαη καθξνρξφληαο ρνξήγεζεο.  

Αληίζεηα, ζηελ κειέηε ησλ Waters θαη ζπλ. (2000) ε ζπζηεκαηηθή 
καθξνρξφληα ρνξήγεζε πξεδληδνιφλεο πξνθάιεζε ζαθή αλαζηνιή ηεο πψξσζεο 

ζε πεηξακαηηθά κνληέια νζηενηνκίαο σιέλεο ζε θνλίθινπο. Οη εξεπλεηέο 
ρνξήγεζαλ 0,15 mg/kg/εκέξα sub cut πξεδληδνιφλεο γηα 2 κήλεο ζε θνλίθινπο, 
θαηφπηλ πξνθάιεζαλ ρεηξνπξγηθά νζηενηνκία ζηελ σιέλε θαη ζπλέρηζαλ ηε 

ρνξήγεζε γηα 6 εβδνκάδεο κέρξη ηε ζπζία ησλ πεηξακαηφδσσλ. Σα δνθίκηα 
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κειεηήζεθαλ αθηηλνινγηθά θαη εκβηνκεραληθά θαη πξνέθπςε αλαζηνιή ηεο 

πψξσζεο κεγαιχηεξε ηνπ 50% ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κάξηπξεο. Σα απνηειέζκαηά 
ηνπο ζπκθσλνχλ θαη κε απηά παιαηφηεξσλ κειεηψλ (Blunt θαη ζπλ. 1950, Sissons 
θαη Hadfield 1951) ζηηο νπνίεο ε ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ κεηά απφ θάηαγκα 
ζε θνλίθινπο, εκπφδηζε ηελ πψξσζε.  

Αξλεηηθά απνηειέζκαηα είρε θαη ε δεμακεζαδφλε (0,05 mg/kg im 2 θνξέο 

ηελ εκέξα γηα 6 εβδνκάδεο) ζε πεηξακαηηθέο ζπνλδπινδεζίεο ζε θνλίθινπο. Σα 
πεηξακαηφδσα παξνπζίαζαλ κεησκέλε ελζσκάησζε ησλ κνζρεπκάησλ θαη 
απμεκέλν πνζνζηφ ςεπδαξζξψζεσλ (Sawin θαη ζπλ. 2001). 

Ζ βξαρπρξφληα (7 εκέξεο) θαη καθξνρξφληα (28 εκέξεο) επίδξαζε ηεο 

ηλδνκεζαθίλεο (2 mg/kg/εκέξα per os) ζε θιεηζηά θαηάγκαηα κεξηαίνπ κπψλ 
κειεηήζεθε θαη ζηηο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο ησλ Sudmann θαη ζπλ. (Sudmann θαη 
Bang 1979, Sudman θαη ζπλ. 1979, Sudman θαη ζπλ. 1982). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ θαη ζηελ εξγαζία απηή, αλαζηνιή ηεο πψξσζεο θαη ζηηο δχν νκάδεο. Με 
ηα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ θαη νη Bo θαη ζπλ. (1976) θαη Allen θαη ζπλ. 
(1980). Οη ηειεπηαίνη απέδεημαλ ηελ αλαζηαιηηθή δξάζε θαη ηεο αζπηξίλεο.  

Οη Goodman θαη ζπλ. (2002) κειέηεζαλ αλνζντζηνρεκηθά ηελ επίδξαζε ηεο 

λαπξνμέλεο (ζε δφζε 110 mg/kg/εκέξα per os) θαη ηεο ξνθεθνμίκπεο (12,5 
mg/εκέξα per os) ζε θαηάγκαηα θλήκεο θνλίθισλ. Σα θάξκαθα ρνξεγήζεθαλ γηα 
4 εβδνκάδεο θαη κεηά ηε ζπζία ησλ πεηξακαηφδσσλ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ πψξνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
νζηενβιαζηψλ θαη ζηηο δχν νκάδεο θαξκάθσλ ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ησλ 
καξηχξσλ. ε πην πξφζθαηε δεκνζίεπζή ηνπο (Goodman θαη ζπλ. 2005) 

θαηέιεμαλ ζην φηη ε  αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο ξνθεθνμίκπεο είλαη αλάινγε ηεο 
δηάξθεηαο ρνξήγεζήο ηεο. 

Οη Giordano θαη ζπλ. (2003) εξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ηελνμηθάκεο ζε 
θιεηζηά θαηάγκαηα κεζφηεηαο θλήκεο ζε επίκπο. Υνξήγεζαλ γηα 4 εβδνκάδεο 10 

mg/kg/εκέξα im ηελνμηθάκεο ζε 3 νκάδεο επίκπσλ κε έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο απφ 
7 εκέξεο πξηλ έσο 2 εκέξεο κεηά ην πεηξακαηηθφ θάηαγκα. Σα πεηξακαηφδσα 
ζπζηάζηεθαλ ζηηο 4 εβδνκάδεο θαη θαηέδεημαλ ηζηνινγηθά θαη ηζηνκνξθνκεηξηθά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ πψξνπ πνπ ήηαλ 
κεγαιχηεξε φζν λσξίηεξα άξρηδε ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ. 

Ζ ηλδνκεζαθίλε αλαζηέιιεη ηελ πψξσζε αθφκα θαη φηαλ ρνξεγεζεί ηνπηθά 
ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο. ε κηα εξγαζία ησλ Engesaeter θαη ζπλ. (1992) ζε κε 

αθηλεηνπνηεκέλα θαηάγκαηα κεξηαίνπ ζε επίκπο, ρνξεγήζεθε ηλδνκεζαθίλε απφ ην 
ζηφκα ζηελ πξψηε νκάδα (2 mg/kg/εκέξα γηα 10 εκέξεο) θαη ηνπηθά ζηελ εζηία 
ηνπ θαηάγκαηνο ζηε δεχηεξε (0,5 mg εθ’ άπαμ). Σα πεηξακαηφδσα ζπζηάζηεθαλ 

ζηηο 0, 5, 10 θαη 20 εκέξεο κεηά ην θάηαγκα θαη κεηξήζεθε ε θηλεηηθφηεηα ζηελ 
εζηία ηνπ θαηάγκαηνο, ε γσλίσζε ηνπ θαηάγκαηνο θαη ε αθηηλνινγηθή πψξσζε. 
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Καη ζηηο δχν νκάδεο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηεο 
πψξσζεο. 

Οη Endo θαη ζπλ. (2002) κειέηεζαλ αθηηλνινγηθά θαη εκβηνκεραληθά ηελ 

επίδξαζε ηεο εηνδνιάθεο, ελφο εθιεθηηθνχ COX-2 αλαζηνιέα, ζηελ πψξσζε κε 
παξεθηνπηζκέλσλ θαηαγκάησλ κεξηαίνπ ζε επίκπο. Υνξεγήζεθαλ 20 mg/εκέξα 
εηνδνιάθεο ελδνπεξηηνλατθά γηα 3 εβδνκάδεο θαη κεηά ηα πεηξακαηφδσα 

ζπζηάζηεθαλ. Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθηηλνινγηθή θαζπζηέξεζε 
ηεο πψξσζεο θαη κηθξφηεξε κεραληθή αληνρή ηνπ πψξνπ ζηελ νκάδα ηεο 

εηνδνιάθεο. ε πην πξφζθαηε εξγαζία ηνπο (Endo θαη ζπλ. 2005) θαηέιεμαλ ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο εηνδνιάθεο είλαη εληνλφηεξε φζν 
λσξίηεξα αξρίδεη ε ρνξήγεζή ηεο κεηά ην θάηαγκα. 

Οη Reikeraas θαη Engebretsen (1998) πεηξακαηίζηεθαλ κε έλα άιιν κε 
ζηεξνεηδέο αληηθιεγκνλψδεο θάξκαθν, ηελ θεηνξνιάθε, κε εθιεθηηθφηεηα ζηελ 

αλαζηνιή ηεο COX-2. Υνξήγεζαλ θεηνξνιάθε (1 mg/kg/εκέξα im γηα 3 εκέξεο) 
θαη ηλδνκεζαθίλε (2 mg/kg/εκέξα im γηα 3 εκέξεο) ζε αζηαζή θαη ζηαζεξά 
θαηάγκαηα κεξηαίνπ ζε επίκπο πνπ θαηφπηλ ζπζηάζηεθαλ ζηηο 6 εβδνκάδεο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη πσο ε θεηνξνιάθε δελ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 
πψξσζε ησλ αζηαζψλ θαηαγκάησλ ζε αληίζεζε κε ηελ ηλδνκεζαθίλε, πνπ 

εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηα ζηαζεξά θαηάγκαηα θαλέλα απφ ηα 
δχν θάξκαθα δελ είρε αλαζηαιηηθή δξάζε.  

Ζ δξάζε ηεο καθξνρξφληαο ρνξήγεζεο πηξνμηθάκεο εμεηάζζεθε απφ ηνπο 
More θαη ζπλ. (1989) θαη ηνπο Moed θαη ζπλ. (1994) (0,2 mg/kg/8 h per os). Απφ 
ηα απνηειέζκαηα, ζηε δφζε απηή, δελ πξνέθπςε αλαζηαιηηθή δξάζε ζηελ πψξσζε 

θαηαγκάησλ νχηε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ζηελ έθηνπε νζηενπνίεζε. Αληίζεηα, ε 
ηλδνκεζαθίλε (10 mg/kg/εκέξα im) ζηηο ίδηεο εξγαζίεο αλέζηεηιε ηελ παξαγσγή 
θαη έθηνπνπ νζηνχ θαη θπζηνινγηθνχ πψξνπ. 

Οη Beck θαη ζπλ. (2003) αζρνιήζεθαλ κε ηε δξάζε ηεο δηθινθελάθεο (5 

mg/kg/εκέξα per os) ζε πεηξακαηηθέο νζηενηνκίεο θλήκεο κπψλ. Ζ κία νκάδα 
έιαβε δηθινθελάθε γηα 7 εκέξεο θαη ε άιιε γηα 21 εκέξεο. ηηο 3 εβδνκάδεο ηα 
πεηξακαηφδσα ζπζηάζηεθαλ θαη νη αθηηλνινγηθέο, εκβηνκεραληθέο θαη ηζηνινγηθέο 

δνθηκαζίεο έδεημαλ ζαθή θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο θαη κεησκέλε αληνρή ηνπ 
νζηνχ ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Ζ επίδξαζε ησλ εθιεθηηθψλ COX-2 αλαζηνιέσλ ζηελ πψξσζε 
ζπνλδπινδεζηψλ είλαη πην αζαθήο. ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ησλ Long θαη ζπλ. 

(2002) ζε ζπνλδπινδεζίεο ζε θνλίθινπο ε ρνξήγεζε ζειεθνμίκπεο (10 
mg/kg/εκέξα per os γηα 8 εβδνκάδεο) δελ θαηέδεημε θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο ή 
αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ςεπδαξζξψζεσλ κεηά απφ αθηηλνινγηθέο θαη 

ηζηνινγηθέο κεηξήζεηο. Αληίζεηα, θαη ζε απηή ηελ κειέηε, ε ηλδνκεζαθίλε (10 
mg/kg/εκέξα per os γηα 8 εβδνκάδεο) είρε ζεκαληηθή αλαζηαιηηθή δξάζε. Οη 
Reuben θαη Ekman (2005) ζε κηα πξνδξνκηθή, ηπραηνπνηεκέλε, δηπιή ηπθιή 
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κειέηε, δελ παξαηήξεζαλ απμεκέλα πνζνζηά ςεπδαξζξψζεσλ ζε ζπνλδπινδεζίεο 

ζε αλζξψπνπο πνπ είραλ ιάβεη 400 mg ζειεθνμίκπεο per os γηα 5 εκέξεο 
κεηεγρεηξεηηθά. ηα ίδηα πεξίπνπ απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ νη Reuben θαη ζπλ. 
(2005) ζε κηα αλαδξνκηθή κειέηε ζπνλδπινδεζηψλ ζε αλζξψπνπο. Οη αζζελείο 

πνπ έιαβαλ ζειεθνμίκπε (600 mg/εκέξα per os), ξνθεθνμίκπε (50 mg/εκέξα per 
os) θαη θεηνξνιάθε ζε ρακειέο δφζεηο (< 110 mg/εκέξα per os) γηα 5 εκέξεο 
κεηεγρεηξεηηθά δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξέο ζηελ πψξσζε ησλ ζπνλδπινδεζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο. Αληίζεηα, νη πςειέο δφζεηο θεηνξνιάθεο (240 mg/εκέξα) 
είραλ αξλεηηθή δξάζε. Ζ θεηνξνιάθε (ζε δφζεηο 180-240 mg/εκέξα) είρε 
απμεκέλν πνζνζηφ ςεπδαξζξψζεσλ θαη ζε κηα αλαδξνκηθή κειέηε ησλ Glassman 
θαη ζπλ. (1998) ζε νπίζζηεο ζπνλδπινδεζίεο ζε αλζξψπνπο. 

Οη Dimar θαη ζπλ. (1996) θαηέδεημαλ αλαζηαιηηθά απνηειέζκαηα ηεο 
ηλδνκεζαθίλεο (3 mg/kg/εκέξα sub cut γηα 12 εβδνκάδεο) ζε πεηξακαηηθέο 
ζπνλδπινδεζίεο ζε επίκπο. ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Riew θαη 

ζπλ. (2003) πνπ πξνέβεζαλ επίζεο ζε πεηξακαηηθέο νπίζζηεο ζπνλδπινδεζίεο ζε 
θνλίθινπο. Ζ αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο (10 mg/kg/εκέξα per os) ήηαλ 
ηζρπξφηεξε φζν λσξίηεξα άξρηδε ε κεηεγρεηξεηηθή ηεο ρνξήγεζε. Οη Lebwohn θαη 

ζπλ. (1994) δεκνζίεπζαλ αξλεηηθή δξάζε ηεο ηκπνππξνθέλεο ζηελ πψξσζε 
ζπνλδπινδεζηψλ ζε θνλίθινπο. Με ηελ αξλεηηθή δξάζε ηεο ηκπνππξνθέλεο ζηηο 
ζπνλδπινδεζίεο δελ ζπκθσλνχλ νη Martin θαη ζπλ. (1999), πνπ φκσο θαηέδεημαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ςεπδαξζξψζεσλ ζε 
ζπνλδπινδεζίεο ζε θνλίθινπο πνπ ρνξεγήζεθε θεηνξνιάθε. Δλδηαθέξνλ 
παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε αξλεηηθή δξάζε ηεο θεηνξνιάθεο αλαζηέιινληαλ κε 
ηε ζπγρνξήγεζε αλαζπλδπαζκέλεο BMP-2. 

Σν 2001 θαη 2002 νη Simon θαη ζπλ. εμέηαζαλ ηε δξάζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο 
(1 mg/kg/εκέξα), ηεο ζειεθνμίκπεο (4 mg/kg/εκέξα) θαη ηεο ξνθεθνμίκπεο (3 
mg/kg/εκέξα) ζε ρνξήγεζε 8 εβδνκάδσλ ζηελ πψξσζε θαηαγκάησλ κεξηαίνπ ζε 

επίκπο. Αθνινχζεζαλ αθηηλνινγηθέο, εκβηνκεραληθέο θαη ηζηνινγηθέο κεηξήζεηο 
ζηηο 4, 6, θαη 8 εβδνκάδεο θαη πξνέθπςε φηη ε ζειεθνμίκπε θαη ε ηλδνκεζαθίλε 
θαζπζηεξνχλ ηελ πψξσζε αιιά δελ ηελ αλαζηέιινπλ, ελψ ε ξνθεθνμίκπε έρεη 

ζαθψο πην αλαζηαιηηθή δξάζε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζηελ ίδηα κειέηε, 
παξνπζηάδεη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πψξσζεο θαηαγκάησλ ζε 
γελεηηθά κεηαιιαγκέλνπο κπο πνπ είραλ νκφδπγε έιιεηςε ηνπ γνληδίνπ ηεο COX-

2. ηα πεηξακαηφδσα απηά ππήξρε ζνβαξή αλαζηνιή ζρεκαηηζκνχ πψξνπ ζε 
ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά πεηξακαηφδσα. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά επηβεβαηψζεθαλ 

θαη απφ αληίζηνηρα πεηξάκαηα ησλ Zhang θαη ζπλ. (2002) ζε γελεηηθά 
κεηαιιαγκέλνπο κπο. Πξνθχπηεη ινηπφλ ζεκαληηθφο ξφινο ηεο COX-2 ζηε 
δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αχμεζε ζρεκαηηζκνχ πψξνπ, 

ζηελ επηζηξάηεπζε ησλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ, ζηε δηέγεξζε ηεο 
αγγεηνγέλεζεο θαη ζηε ζχλζεζε ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο. 
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Σα ίδηα απνηειέζκαηα δεκνζίεπζαλ θαη νη Leonelli θαη ζπλ. (2006) 

αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε κεγάισλ δφζεσλ ξνθεθνμίκπεο (8 mg/kg) θαη 
ηκπνππξνθέλεο (30 mg/kg) ζηελ πψξσζε. Ζ ξνθεθνμίκπε θαζπζηέξεζε 
ζεκαληηθά ηελ πψξσζε θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ ηκπνππξνθέλε. 
Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα είραλ θαη νη Safanda θαη ζπλ. (2003). 

ε κηα πξφζθαηε κειέηε ησλ Gerstenfeld θαη ζπλ. (2003) εμεηάζζεθε ε 

δηαθνξεηηθή επίδξαζε ελφο κε εθιεθηηθνχ αλαζηνιέα ηεο COX-2, ηεο 
θεηνξνιάθεο (4 mg/kg/εκέξα per os  γηα 42 εκέξεο), θαη ελφο εθιεθηηθνχ 

αλαζηνιέα ηεο COX-2, ηεο παξεθνμίκπεο (πξνθάξκαθν ηεο βαιληεθνμίκπεο, 
δφζεηο ησλ 0,3 θαη 1,5 mg/kg/εκέξα per os γηα 42 εκέξεο) ζηελ πψξσζε 
θαηαγκάησλ κεξηαίνπ ζε επίκπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε πσο ε 

θεηνξνιάθε θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ηελ πψξσζε, ελψ ε παξεθνμίκπε είρε ήπηα 
αλαζηαιηηθή δξάζε ζηα αξρηθά ζηάδηα, πνπ φκσο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζηηο 6 εβδνκάδεο.  

ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Brown θαη ζπλ. (2004) 
ζε θαηάγκαηα κεξηαίνπ ζε κπο, ζηελ νπνία ε ζειεθνμίκπε (3 mg/kg/εκέξα γηα 8 

εβδνκάδεο) δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο πψξσζεο θαη παξφιν πνπ 
ππήξρε κηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ηλψδνπο πψξνπ ζηηο 4 εβδνκάδεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο, νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πψξνπ θπκαίλνληαλ ζηα 
ίδηα επίπεδα. Ζ ηλδνκεζαθίλε παξά ηαχηα ζηελ ίδηα έξεπλα είρε εκθαλή 
αλαζηαιηηθή δξάζε. 

Οη Mullis θαη ζπλ. (2002) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ηκπνππξνθέλεο, ηεο 
θεηνξνιάθεο, ηεο ζειεθνμίκπεο θαη ηεο ξνθεθνμίκπεο ζηελ πψξσζε θαηαγκάησλ 

ζε επίκπο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θαλέλα απφ ηα ηέζζεξα θάξκαθα 
δελ ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλα πνζνζηά ςεπδαξζξψζεσλ. Αληίζεηα, ζε κηα 
πξφζθαηε εξγαζία ησλ Bergenstock θαη ζπλ. (2005), ε ρνξήγεζε ζειεθνμίκπεο ζε 

δφζεηο ησλ 3 θαη 6 mg/kg per os γηα 10 εκέξεο ζε επίκπεο κε θιεηζηά θαηάγκαηα 
δηάθπζεο κεξηαίνπ νδήγεζε ζε θαζπζηεξεκέλε θαη πιεκκειή πψξσζε πνπ 

απνδείρζεθε κε αθηηλνινγηθέο, κεραληθέο θαη ηζηνινγηθέο κεηξήζεηο. ηελ ίδηα 
εξγαζία, ε ρνξήγεζε κεγάισλ δφζεσλ παξαθεηακφιεο (60 θαη 300 mg/kg per os) 
γηα ην ίδην δηάζηεκα δελ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ πψξσζε. 

Οη Yugoshi θαη ζπλ. (2002) αλαθνίλσζαλ αξλεηηθή δξάζε ηεο δηθινθελάθεο 
ζηελ επνχισζε ησλ θαηλίσλ ηεο γλάζνπ επίκπσλ κεηά απφ εμαγσγή νδφληνο. Ζ 

δηθινθελάθε (10 mg/kg/εκέξα ελδνπεξηηνλατθά) θαζπζηέξεζε ζηε κειέηε απηή 
θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ αηκαηψκαηνο ηνπ θαηλίνπ θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ λένπ νζηνχ. 

Οη Sculean θαη ζπλ. (2003) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ξεθεθνμίκπεο (25 
mg/εκέξα γηα 14 εκέξεο) ζηελ επνχισζε πεξηνδνληηθψλ νζηηθψλ ειιεηκκάησλ 
αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίζζεθαλ κε πξσηεΐλεο ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο ηεο 

αδακαληίλεο θαη δελ παξαηήξεζαλ αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο ζηελ επνχισζε ηνπ 
νζηηθνχ ειιείκκαηνο.  
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 Οη Bhandari θαη ζπλ. (2002) αζρνιήζεθαλ κε ηελ επίδξαζε ηεο 

ηλδνκεζαθίλεο θαη ησλ αληη-IGF I θαη αληη-IGF II αληηζσκάησλ ζε θαιιηέξγεηεο 
νζηηθψλ θπηηάξσλ απφ ηνλ πψξν 7 εκεξψλ ζηαζεξνπνηεκέλσλ θαηαγκάησλ 
κεξηαίνπ κπψλ. ηε κία νκάδα πεηξακαηνδψσλ είρε πξνεγεζεί γιπθαληζκφο πξηλ 

ην θάηαγκα, ελψ ζηελ άιιε φρη. Απφ ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ 
πξνέθπςε αλαζηαιηηθή δξάζε θαη ηεο ηλδνκεζαθίλεο θαη ησλ αληη-IGF 
αληηζσκάησλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πψξσζεο ηνπ θαηάγκαηνο. ε αληίζηνηρεο 

κειέηεο ζε θαιιηέξγεηεο νζηενβιαζηψλ, νη Ho θαη ζπλ. (1998, 1999) θαηέιεμαλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θεηνξνιάθε θαη ε ηλδνκεζαθίλε έρεη αλαζηαιηηθή δξάζε 
θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ νζηενβιαζηψλ θαη ζηελ αζβεζηνπνίεζε 

κνζρεπκάησλ απνηηηαλσκέλεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο νζηνχ (demineralized bone 
matrix - DBM). Σελ ίδηα δξάζε φκσο είρε θαη ε ρνξήγεζε PGE1 θαη PGE2, 
γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαζηαιηηθή δξάζε ησλ 

αληηθιεγκνλσδψλ ζηελ πψξσζε ίζσο λα κελ ζρεηίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ εμ’ 
νινθιήξνπ, κε ηελ αλαζηνιή παξαγσγήο πξνζηαγιαλδηλψλ απφ ηα NSAIDs. 

Παξά ηαχηα, ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο ζηελ πψξσζε ησλ 
θαηαγκάησλ θαη ε θαζπζηέξεζε πνπ πξνθαιεί ζ’ απηήλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ζε πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκνχ ηνπ απμεηηθνχ ρφλδξνπ θαη απηφ δηφηη 
παξέρεηαη ν ρξφλνο θαη ε δπλαηφηεηα ζην ρφλδξν λα επαλαζρεκαηηζζεί πξηλ ηελ 
αλάπηπμε γεθπξψλ νζηίηε ηζηνχ ζην θάηαγκα. Ζ ρνξήγεζε ηλδνκεζαθίλεο 

(10mg/kg/εκέξα sub cut) ζε θνλίθινπο ζηνπο νπνίνπο πξνεγνπκέλσο είραλ 
εθηειέζεη νζηενηνκίεο ζην κεξηαίν θφλδπιν, νδήγεζε ζε ειάηησζε ηεο γσλίαο ηεο 
παξακφξθσζεο ηνπ θνλδχινπ θαη θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ρφλδξνπ ζε ζρέζε κε 
ηελ νκάδα κάξηπξα (placebo) (Shindell θαη ζπλ. 1988). 

Οη Boiskin θαη ζπλ. (1988) κεηξψληαο ην Ca, ηελ νζηενθαιζίλε θαη ηελ 1, 
25(OH)2D βηηακίλε ζε επίκπο ζηνπο νπνίνπο είρε ρνξεγεζεί ηλδνκεζαθίλε (2 
mg/kg/εκέξα sub cut) γηα 4 θαη 8 εβδνκάδεο, δελ βξήθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα κάξηπξα. Γηαθνξέο δελ ππήξραλ νχηε ζηηο πνζνηηθέο 
ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξακέηξνπο απνξξφθεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ νζηνχ νχηε ζηελ 
ηζηνινγία ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ. ηε κειέηε απηή, ε ηλδνκεζαθίλε δε 
δηαθνξνπνίεζε ην κεηαβνιηζκφ ησλ αιάησλ ηνπ νζηνχ. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε εξγαζία ησλ Forslund θαη ζπλ. (2003) ζηελ νπνία 
δεκνζίεπζαλ ζεηηθή επίδξαζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο θαη ηεο ζειεθνμίκπεο ζηελ  
επνχισζε ηελφλησλ ζε επίκπο. Αληίζεηα ζε άιιε έξεπλα, ε παξεθνμίκπε θαίλεηαη 

λα είλαη επηδήκηα ζηελ επνχισζε ηνπ αρίιιεηνπ ηέλνληα (Virchenko θαη ζπλ. 
2004). Γελ ππάξρνπλ πνιιέο δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ησλ COX-2 
αλαζηνιέσλ ζηελ επνχισζε ησλ ζπλδέζκσλ, αιιά απφ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα 

ζπλάγεηαη φηη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επνχισζε ηνπ ηζηνχ (Elder θαη ζπλ. 
2001). 
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Υπόζεζε κειέηεο 
 

Ο ζρεκαηηζκφο πξνζηαγιαλδηλψλ απφ ην αξαρηδνληθφ νμχ θαη ε επίδξαζε 
ησλ αληηθιεγκνλσδψλ αλαιχζεθε δηεμνδηθά παξαπάλσ. Σν θάηαγκα νδεγεί ζηελ 
παξαγσγή θαη ηελ απειεπζέξσζε πξνζηαγιαλδηλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο θάθσζεο. 

Δλ ζπλερεία, νη πξνζηαγιαλδίλεο ππξνδνηνχλ ηηο δηεξγαζίεο ηεο θιεγκνλήο θαη 
απμάλνπλ ηελ νζηενβιαζηηθή θαη νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, γεγνλφηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ νζηηθή επνχισζε. Οη αθξηβείο ξφινη ηεο COX-1 θαη COX-2 
ζε απηφλ ηνλ θαηαξξάθηε ησλ θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ δελ έρεη αθφκα ζαθψο 
δηεπθξηληζηεί, θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη ζαθέο εάλ νη εθιεθηηθνί COX-2 αλαζηνιείο 
αλαζηέιινπλ ηελ πψξσζε φζν θαη ηα παξαδνζηαθά κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε. 

 χκθσλα κε ην αληίζηνηρν αλζξψπηλν θιηληθφ ζελάξην, νη αζζελείο 

απαηηνχλ αλαιγεζία γηα ιίγεο κφλν εκέξεο κεηά απφ έλα θάηαγκα θαη ζπλεπψο ε 
αλάγθε ρνξήγεζεο ζεξαπεπηηθψλ δφζεσλ κε ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ είλαη 

βξαρπρξφληα. Μηα θξηηηθή αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο καο δείρλεη φηη, ζηηο 
πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ, νη εθιεθηηθνί COX-2 αλαζηνιείο 
ρνξεγήζεθαλ ζε πνιχ κεγάιεο δφζεηο θαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Μέρξη 

ηε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, καο ήηαλ γλσζηέο 4 κφλν 
εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζε βξαρπρξφληα ρνξήγεζε εθιεθηηθνχ COX-2 
αλαζηνιέα (Sculean θαη ζπλ. 2003, Reuben θαη ζπλ. 2005, Reuben θαη Ekman 

2005, Bergenstock θαη ζπλ. 2005) θαη ζπγθεθξηκέλα κφλν ε ηειεπηαία αθνξνχζε 
ζηελ επίδξαζε βξαρπρξόληαο ρνξήγεζεο ρακειώλ ζεξαπεπηηθώλ δόζεσλ εθιεθηηθνύ 
COX-2 αλαζηνιέα (3 θαη 6 mg/kg ζειεθνμίκπεο γηα 10 εκέξεο) ζε πξννπηηθφ 

πξνηππνπνηεκέλν πεηξακαηηθφ κνληέιν θαηάγκαηνο. Απφ ηα ππάξρνληα 
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ζηηο ζχλζεηεο βηνρεκηθέο νδνχο παξαγσγήο 
PGs ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο ζπκκεηέρεη θαη ε ηνπηθή COX-1, 

πξνζηαηεχνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο (Long θαη ζπλ. 2002, Gerstenfeld θαη 
ζπλ. 2003, O’Keefe 2005). ε άιιεο κειέηεο έρεη επίζεο πξνηαζεί ζεκαληηθφο 
ξφινο ηεο COX-1 ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θιεγκνλήο (Gilroy θαη Colville-Nash 2000). 

Έρνληαο ππφςηλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ησλ εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ 
ζηελ πψξσζε εκθαλίδνληαη δνζνεμαξηψκελα θαη αλαζηξέςηκα (Beck θαη ζπλ. 
2003, Gerstenfeld θαη Einhorn 2004),ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο βξαρπρξφληαο ρνξήγεζεο ρακειψλ ζεξαπεπηηθψλ 
δφζεσλ εθιεθηηθψλ COX-2 αλαζηνιέσλ ζηελ πψξσζε ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο, 
αλ φρη ζε θιηληθφ, ηνπιάρηζηνλ ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν. 

Ζ κεινμηθάκε είλαη έλαο ζχγρξνλνο, ρακειήο εθιεθηηθφηεηαο COX-2 

αλαζηνιέαο πνπ δελ έρεη κειεηεζεί ζηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ηνπ 
ζηελ πψξσζε ησλ θαηαγκάησλ. Ζ επξεία ζπληαγνγξάθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
θαξκάθνπ ζηελ θιηληθή πξάμε δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε έξεπλαο ηεο δξάζεο ηνπ 

ζηελ νζηηθή επνχισζε. Ζ παξνχζα κειέηε είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη 
ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 
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Ζ ππφζεζε ινηπφλ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε παξνχζα κειέηε είλαη φηη 

ρακειέο ζεξαπεπηηθέο δόζεηο ξνθεθνμίκπεο, ελόο ζύγρξνλνπ, πςειήο εθιεθηηθόηεηαο  
COX-2 αλαζηνιέα, θαη κεινμηθάκεο, ελόο ρακειήο εθιεθηηθόηεηαο COX-2 
αλαζηνιέα γηα βξαρύ ρξνληθό δηάζηεκα, αληίζηνηρα κε ην αλζξώπηλν θιηληθό 
ζελάξην ζε έλα θάηαγκα, δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηεο πώξσζεο. 

 

 

 

 
 

PLA2: θσζθνιηπάζε A2, COX: θπθιννμπγελάζε, NSAIDs: κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε 
θάξκαθα, PGG2: πξνζηαγιαλδίλε G2, PGH2: πξνζηαγιαλδίλε H2, PGI2: πξνζηαθπθιίλε, 

PGD2: πξνζηαγιαλδίλε D2, PGE2: πξνζηαγιαλδίλε E2, PGF2: πξνζηαγιαλδίλε F2, TXA2: 

ζξνκβνμάλε A2.
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ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ 

ΑΝΣΗΒΡΑΥΗΟΤ ΣΟΤ ΚΟΝΗΚΛΟΤ 

 
 

Οζηά αληηβξαρίνπ – θεξθίδα θαη σιέλε  

 
Ζ θεξθίδα θαη ε σιέλε απνηεινχλ ηα δχν νζηά ηνπ αληηβξαρίνπ (εηθ. 23). Ζ 

θεξθίδα βξίζθεηαη πξνζζίσο ηεο σιέλεο, κεηαμχ βξαρηνλίνπ θαη θαξπνχ. Δίλαη 
επίκεθεο νζηνχλ κε θάζεηε θνξά θαη έρεη κηα κέζε κνίξα, ην ζψκα, θαη δχν άθξα, 

ην άλσ θαη ην θάησ. Σν ζψκα έρεη δχν επηθάλεηεο, ηελ πξφζζηα θαη ηελ νπίζζηα θαη 
δχν ρείιε, ην έζσ θαη ην έμσ. Ζ θεξθίδα ηνπ θνλίθινπ ζε ζχγθξηζε κε ηηο θεξθίδεο 
άιισλ δψσλ εκθαλίδεηαη (καδί κε ηελ σιέλε) έληνλα θπξηή, θπξίσο φηαλ ηελ 
παξαηεξνχκε απφ ηα πιάγηα. 

Ζ σιέλε εθηείλεηαη νπηζζίσο θαη ιίγν πξνο ηα έμσ ηεο θεξθίδαο. Δίλαη 

επίκεθεο νζηνχλ κε δχν άθξα, ην άλσ θαη ην θάησ, θαη ην ζψκα ζηε κέζε. Έρεη 
ηξεηο επηθάλεηεο, πξφζζηα, έζσ θαη έμσ, θαη ηξία ρείιε, ην νπίζζην, ην έζσ θαη ην 
έμσ. ην άλσ άθξν ππάξρεη κηα ηζρπξή πξνεμνρή, ην σιέθξαλν, ε αξζξηθή 
επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ δηαξζξψλεηαη κε ηελ ηξνρηιία ηνπ βξαρηνλίνπ.  

ηνλ θφληθιν ηα δπν νζηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηζρπξφηαηνπο 
ζπλδέζκνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά θάζε θίλεζε αλάκεζά ηνπο νπζηαζηηθά 
ακειεηέα. Ζ σιέλε είλαη ζε άκεζε επαθή κε ηελ θεξθίδα θαη έληνλα θπξηή πξνο 
ηα εκπξφο (Barone 1980, Μηραήι 1985). 

 

Πεξηηνλίεο θαη κύεο ηνπ αληηβξαρίνπ 

 

Οη κχεο ηνπ αληηβξαρίνπ ηνπ θνλίθινπ πεξηβάιινληαη απφ κηα παρηά 
πεξηηνλία, ηελ πεξηηνλία ηνπ αληηβξαρίνπ. Υσξίδνληαη ζε κχο ηεο πξφζζηαο ή 
εθηαηηθήο επηθάλεηαο ηνπ αληηβξαρίνπ θαη ηεο νπίζζηαο ή θακπηηθήο επηθάλεηαο 
(εηθ. 24).  

Οη κχεο ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο είλαη απφ έζσ πξνο ηα έμσ: ν καθξφο 
ππηηαζηήο, ν πξφζζηνο εθηείλσλ ηνλ θαξπφ, ν θνηλφο εθηείλσλ ηα δάθηπια θαη ν 
έμσ εθηείλσλ ηα δάθηπια ζηελ επηπνιήο ζηνηβάδα, θαη ν βξαρχο ππηηαζηήο, ν 

ινμφο εθηείλσλ ηνλ θαξπφ θαη ν εθηείλσλ ηνλ αληίρεηξα θαη ηνλ δείθηε ζηελ ελ ησ 
βάζεη ζηηβάδα. 



 82 

   

 

 
Δηθ. 23: Σα νζηά ηνπ αληηβξαρίνπ ηνπ θνλίθινπ: θεξθίδα θαη σιέλε (Barone 1973) 

 

 

Οη κχεο ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ αληηβξαρίνπ είλαη δηαηεηαγκέλνη ζε δχν 
ζηνηβάδεο, απφ ηηο νπνίεο ε επηπνιήο πεξηιακβάλεη απφ ηα έμσ πξνο ηα έζσ, ηνλ 
έμσ σιέλην, ηνλ έζσ σιέλην, ηνλ θεξθηδηθφ θακπηήξα ηνπ θαξπνχ θαη ηνλ 

ζηξνγγχιν πξεληζηή θαη ε ελ ησ βάζεη ηνλ επηπνιήο θακπηήξα ησλ δαθηχισλ, ηνλ 
ελ ησ βάζεη θακπηήξα ησλ δαθηχισλ θαη ηνλ ηεηξάγσλν πξεληζηή (Barone 1980, 
Μηραήι 1985). 
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Αξηεξίεο ηνπ αληηβξαρίνπ 

 
Σν αληηβξάρην αηκαηψλεηαη απφ θιάδνπο ηεο βξαρηφληαο θαη ηεο κέζεο 

αξηεξίαο πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο βξαρηφληαο αξηεξίαο (εηθ. 25). Οη 

παξάπιεπξνη θιάδνη ηεο βξαρηφληαο αξηεξίαο πνπ πνξεχνληαη ζην αληηβξάρην 
είλαη: ε ελ ησ βάζεη βξαρηφληα αξηεξία, ε σιέληα αξηεξία, ε επηπνιήο βξαρηφληα 
αξηεξία πνπ ζπλερίδεη ζην αληηβξάρην σο πξφζζηα επηπνιήο αληηβξάρηα αξηεξία, ε 

πξφζζηα ελ ησ βάζεη αληηβξάρηα αξηεξία (θιάδνο ηεο είλαη ε πξφζζηα κεζφζηεε 
αξηεξία) θαη ε θνηλή κεζφζηεε αξηεξία πνπ ρνξεγεί ηελ νπίζζηα κεζφζηεε 
αξηεξία, ηελ ηξνθνθφξα αξηεξία ηεο θεξθίδαο θαη ηεο σιέλεο θαη ηελ κηθξή 
παιίλδξνκε κεζφζηεε αξηεξία. 

Ζ κέζε αξηεξία ρνξεγεί ηελ νπίζζηα ελ ησ βάζεη αληηβξάρηα αξηεξία, ηελ 
άλσ θεξθηδηθή αξηεξία θαη ηελ θεξθηδηθή αξηεξία (Barone 1980, Μηραήι 1985). 

 

Φιέβεο ηνπ αληηβξαρίνπ 

 

Οη θιέβεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην αίκα ηεο πεξηνρήο ηνπ αληηβξαρίνπ είλαη ε 
βξαρηφληα, ε κέζε θαη ε θεθαιηθή θιέβα. 

Ζ βξαρηφληα θιέβα ππνδέρεηαη ηηο δνξπθφξεο θιέβεο ησλ παξάπιεπξσλ 
θιάδσλ ηεο βξαρηφληαο αξηεξίαο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη ε θνηλή 

κεζφζηεε θιέβα, ε πξφζζηα ελ ησ βάζεη αληηβξάρηα θιέβα, ε σιέληα θιέβα, ε ελ  
ησ βάζεη βξαρηφληα θιέβα θαη ε έζσ αγθσληαία θιέβα. 

Ζ κέζε θιέβα πνξεχεηαη παξάιιεια κε ην κέζν λεχξν θαη ηελ νκψλπκε 
αξηεξία θαη αζξνίδεηαη απφ ηηο θιέβεο ηνπ κεηαθαξπίνπ.  

Ζ θεθαιηθή θιέβα είλαη επηπνιήο θιέβα. Κιάδνη ηεο είλαη ν πξφζζηνο 
θιάδνο, ε έζσ αγθσληαία θιέβα θαη ε επηθνπξηθή θεθαιηθή θιέβα (Barone 1980, 
Μηραήι 1985). 

 

Νεύξα ηνπ αληηβξαρίνπ 

 
Σα λεχξα πνπ δηαζρίδνπλ ην αληηβξάρην είλαη ην έζσ δεξκαηηθφ λεχξν ηνπ 

αληηβξαρίνπ (ιεπηφο δεξκαηηθφο θιάδνο ηνπ κπνδεξκαηηθνχ λεχξνπ), ην θεξθηδηθφ 

λεχξν κε ηνπο δχν θιάδνπο ηνπ, ηνλ ελ ησ βάζεη ή κπτθφ θιάδν θαη ηνλ επηπνιήο ή 
δεξκαηηθφ θιάδν ή έμσ δεξκαηηθφ λεχξν ηνπ αληηβξαρίνπ, ην σιέλην λεχξν πνπ 

ρνξεγεί ην νπίζζην δεξκαηηθφ λεχξν ηνπ αληηβξαρίνπ θαη ην κέζν λεχξν κε 
θπξηφηεξνπο θιάδνπο ην κεζφζηεν λεχξν ηνπ αληηβξαρίνπ, ην έζσ θαη ην έμσ 
παιακηαίν λεχξν (Barone 1980, Μηραήι 1985). 
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Δηθ. 24: Οη κχεο ηνπ δεμηνχ πξφζζηνπ άθξνπ ηνπ θνλίθινπ – έζσ πιεπξά (Popesko θαη 

ζπλ. 1992). 
 
1-θιείδα, 2,3-ππνθιείδηνο κπο, 4-ελ ησ βάζεη ζσξαθηθφο κπο, 5-πιεπξηθφ ηκήκα κείδνλνο 

ζσξαθηθνχ κπφο, 6-αληψλ ζσξαθηθφο κπο, 7-σκνπιαηηαίν ηκήκα δειηνεηδνχο κπνο, 8-
βξαρηνλνθιεηδηθφο κπο, 9-ππεξαθάλζηνο κπο, 10-ππνπιάηηνο κπο, 11-πξφζζηνο νδνλησηφο κπο, 

12-κείδσλ ζηξνγγχινο κπο, 13-πιαηχο ξαρηαίνο κπο, 14-δεξκαηηθφο ζσξαθνθνηιηαθφο κπο, 15-
δηθέθαινο βξαρηφληνο κπο, 16-ηείλσλ ηελ πεξηηνλία ηνπ αληηβξαρίνπ, 17-έζσ θεθαιή ηξηθέθαινπ 

βξαρηνλίνπ κπφο, 18-καθξά θεθαιή ηξηθέθαινπ βξαρηνλίνπ κπφο, 19-θεξθηδηθφο εθηείλσλ ηνλ 
θαξπφ, 20-καθξφο απαγσγφο ηνπ αληίρεηξα, 21-ζηξνγγχινο πξεληζηήο, 22-θεξθηδηθφο θακπηήξαο 

ηνπ θαξπνχ, 23-βξαρηφληα θεθαιή ηνπ ελ ησ βάζεη θακπηήξα ησλ δαθηχισλ, 24-ελ ησ βάζεη 

θακπηήξαο ηνπ πέκπηνπ δαθηχινπ, 25-σιέληνο θακπηήξαο ηνπ θαξπνχ, 26-επηπνιήο θακπηήξαο 
ησλ δαθηχισλ, 27-απαγσγφο κπο ηνπ πέκπηνπ δαθηχινπ, 28-βξαρχο θακπηήξαο ηνπ αληίρεηξα, 

29-εθηείλσλ κπο ηνπ αληίρεηξα θαη ηνπ δείθηε, 30-κεζφζηενη κχεο, 31-εικηλζνεηδείο κχεο 
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Δηθ. 25: Οη αξηεξίεο ηνπ δεμηνχ πξφζζηνπ άθξνπ ηνπ θνλίθινπ – έζσ πιεπξά (Popesko 

θαη ζπλ. 1992). 
 

1-καζραιηαία αξηεξία, 2-βξαρηφληα αξηεξία, 3-κέζε αξηεξία, 4-ππεξπιάηηα αξηεξία, 5-
ππνπιάηηνο θιάδνο, 6-ππνπιάηηα αξηεξία, 7-νπίζζηα πεξηζπψκελε βξαρηφληα αξηεξία, 8-

πεξηζπψκελε αξηεξία ηεο σκνπιάηεο, 9-έμσ ζσξαθηθή αξηεξία, 10-πξφζζηα πεξηζπψκελε 
βξαρηφληα αξηεξία, 11-ζσξαθνξαρηαία αξηεξία, 12-θεξθηδηθή αξηεξία, 13-καζηηθφο θιάδνο ηεο 

έμσ ζσξαθηήο αξηεξίαο, 14-ελ ησ βάζεη βξαρηφληα αξηεξία, 15-σιέληα αξηεξία, 16-πξφζζηα ελ 

ησ βάζεη αληηβξάρηα αξηεξία, 17-θνηλή κεζφζηεα αξηεξία, 18-σιέληα αξηεξία, 19-νπίζζηα 
κεζφζηεα αξηεξία, 20-άλσ θεξθηδηθή αξηεξία, 21-πεξηθεξηθή θεξθηδηθή αξηεξία, 22-νπίζζηα ελ 

ησ βάζεη αληηβξάρηα αξηεξία 
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ΤΛΗΚΟ - ΜΔΘΟΓΟ 
 

Αληηθείκελν ηεο πεηξακαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο 

ηεο βξαρπρξφληαο ρνξήγεζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ 
ζηε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο ελφο καθξνχ νζηνχ.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 77 ιεπθνί αξζεληθνί 
ελήιηθεο θφληθινη New Zealand, ειηθίαο 3 κελψλ θαη βάξνπο πεξίπνπ 3,5 θηιψλ 

έθαζηνο. Απφ ηνπο 77 ζπλνιηθά θνλίθινπο, νη 37 απνθιείζηεθαλ απφ ηε κειέηε 
ιφγσ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθάληζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. 
Έηζη 9 θφληθινη απεβίσζαλ πξηλ ηελ πεξάησζε ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

αλαηζζεζίαο, 14 θφληθινη εκθάληζαλ επηπνιήο ή ελ ησ βάζεη θιεγκνλή ελψ ζε 5 
θνλίθινπο ε νζηενηνκία δελ ήηαλ πιήξεο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίζνπλ θάηαγκα 
κε παξαζρίδα. ε 6 θνλίθινπο είρακε δεπηεξνγελψο θάηαγκα θαη ζηελ θεξθίδα, 

ελψ ζε 3 πεηξακαηφδσα παξνπζηάζηεθε επαλαθάηαγκα ηεο σιέλεο θαηά ηε ιήςε 
ησλ δνθηκίσλ κεηά ηε ζπζία.  

Σα 40 πεηξακαηφδσα πνπ παξέκεηλαλ, ρσξίζηεθαλ ζε 5 νκάδεο ησλ 8 
θνλίθισλ. ηελ πξψηε νκάδα, πνπ ήηαλ θαη ε νκάδα ειέγρνπ, ρνξεγήζεθε 0,1 

ml/Kg Β./24h NaCl 0,9% ελδνκπτθά. ηε δεχηεξε νκάδα ρνξεγήζεθε 
πξεδληδνιφλε (inj sol Prezolon 25 mg/ml amp 1 ml – Nycomed) ζε δφζε 2,5 
mg/Kg Β../24h ελδνκπτθά, ελψ ζηελ ηξίηε ρνξεγήζεθε ηλδνκεζαθίλε (caps 

Reumacid 25 mg – Remek) ζε δφζε 2 mg/Kg Β./24h απφ ην ζηφκα κε ζχξηγγα, 
απφ δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζηεθε κε δηάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαςνπιψλ 
ζε water for injection ζε πεξηεθηηθφηεηα 6,25 mg ηλδνκεζαθίλεο αλά ml 

δηαιχκαηνο. ηελ ηέηαξηε νκάδα ρνξεγήζεθε 0,3 mg/Kg Β../24h κεινμηθάκεο 
(inj sol Movatec 15 mg/1,5 ml amp 1,5 ml – Boehringer Ingelheim) ελδνκπτθά θαη 
ηέινο, ζηελ πέκπηε νκάδα ρνξεγήζεθε 0,5 mg/Kg Β../24h ξνθεθνμίκπεο (susp 

Vioxx 12,5 mg/5 ml vial 150 ml – Merck) απφ ην ζηφκα κε ζχξηγγα. ε φιεο ηηο 
νκάδεο ρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 5 δφζεηο θαξκάθσλ, κία δφζε ηελ εκέξα ηνπ 
ρεηξνπξγείνπ θαη θαηφπηλ, απφ κία δφζε ηηο επφκελεο 4 κεηεγρεηξεηηθέο εκέξεο 
(πίλαθαο  2). 

Καζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ, νη θφληθινη δηαηεξήζεθαλ ζε 
εηδηθνχο θισβνχο θαη δηαηξέθνληαλ κε λεξφ θαη θξνθέηεο ππφ ηελ επίβιεςε θαη 
θξνληίδα δσνθφκσλ θαη θηελίαηξνπ, θάησ απφ ζηαζεξέο θαη φκνηεο ζπλζήθεο γηα 
φια ηα πεηξακαηφδσα  ζεξκνθξαζίαο 22ν C  θαη πγξαζίαο 40%. 

Διέγρνληαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ δψνπ, ε 
παξνπζία ρσιφηεηαο ή κε ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ άθξνπ, ε θαηάζηαζε ηνπ 
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ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο, ε παξνπζία ή κε ζεκείσλ θιεγκνλήο φπσο νηδήκαηνο, 

άιγνπο, ζεξκφηεηαο, εξπζξφηεηαο ή ππφξξνηαο, θαζψο θαη ε παξνπζία ή κε 
αλψκαιεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εζηία ηνπ θαηάγκαηνο.  

 

Χεηξνπξγηθή επέκβαζε 

 

Όιεο νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο έγηλαλ ππφ γεληθή αλαηζζεζία. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ρνξεγνχληαλ ζε θάζε θφληθιν ελδνκπτθά δηάιπκα πνπ πεξηείρε 200 

mg πδξνρισξηθήο θεηακίλεο (inj sol Imalgene 1000, Ketamine hydrochloride 100 
mg/ml vial 10 ml – Merial), 7,5 mg κηδαδνιάκεο (inj sol Dormicum 15 mg amp 
3ml – Roche) θαη 1 mg ζεηηθήο αηξνπίλεο (inj sol Atropine 1 mg/ml amp 1 ml – 

Demo). Οη παξαπάλσ πνζφηεηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηε δνζνινγία ησλ θαξκάθσλ 
θαηά ηελ ελδνκπτθή αλαηζζεζία ζηνπο θνλίθινπο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηε 
βηβιηνγξαθία (θεηακίλε 15-60 mg/kg Β.., κηδαδνιάκε 1-2 mg/kg Β.., αηξνπίλε 

0,5 mg/kg Β..) (Bortowski θαη ζπλ. 1990, Petry θαη ζπλ. 1990, Robertson θαη 
Eberhart 1994, Vachon θαη ζπλ. 1999, The Merck Veterinary Manual 2006).  

Καηφπηλ, απνςηιψλνληαλ ε πεξηνρή ηνπ δεμηνχ αληηβξαρίνπ θαη ηνπ θάησ 
εκίζεσο ηνπ βξαρίνλα (εηθ. 26) θαη αθνινπζνχζε αληηζεςία κε δηάιπκα ησδηνχρνπ 

πνβηδφλεο (Betadine 10%). ηε ζπλέρεηα, ην εγρεηξεηηθφ πεδίν απνκνλψλνληαλ κε 
απνζηεηξσκέλα πεδία κηαο ρξήζεσο (εηθ. 27). Αθνινπζνχζε ηνκή δέξκαηνο 3 
πεξίπνπ cm ζην σιέλην ρείινο ηεο κεζφηεηαο ηνπ αληηβξαρίνπ (εηθ. 28), δηαηνκή 

ηεο πεξηηνλίαο ηνπ αληηβξαρίνπ θαη δηαρσξηζκφο ησλ κπτθψλ νκάδσλ κεηαμχ 
σιέληνπ θακπηήξα θαη σιέληνπ εθηείλνληα ηνλ θαξπφ έσο ηελ σιέλε (εηθ. 29). Με 
ηε βνήζεηα κηθξψλ αγθίζηξσλ Hohmann απνθαιχπηνληαλ ην νζηνχλ (εηθ. 30) θαη 

αθνινπζνχζε εγθάξζηα νζηενηνκία κε κηθξφ ειεθηξηθφ πξηφλη κε ιάκα πάρνπο 1 
mm ζηε κεζφηεηα ηεο δηάθπζεο ηεο δεμηάο σιέλεο (εηθ. 31) ζε ζηαζεξή απφζηαζε 
4,5 cm απφ ην άθξν ηνπ σιεθξάλνπ, θαζψο ην κήθνο ηεο σιέλεο ηνπ θνλίθινπ ζε 

απηή ηελ ειηθία είλαη πεξίπνπ 9 cm. Καηφπηλ, ειέγρνληαλ ε πιεξφηεηα ηεο 
νζηενηνκίαο ηεο σιέλεο, θαζψο θαη ε αθεξαηφηεηα ηεο θεξθίδαο (εηθ. 32), ην 
ηξαχκα εθπιχλνληαλ κε άθζνλν απνζηεηξσκέλν θπζηνινγηθφ νξφ θαη ην δέξκα 

ζπξξάπηνληαλ ζηελ πεξηνρή ηεο εγρεηξεηηθήο ηνκήο κε ζπλερφκελε ξαθή κε 
απνξξνθήζηκν ξάκκα Vicryl 2/0 (εηθ. 33).  

Παξαθνινπζνχληαλ ε αλάλεςε ησλ πεηξακαηνδψσλ απφ θηελίαηξν θαη 
ρνξεγνχληαλ σο πξνθπιαθηηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή ελξνθινμαθίλε 5mg/Kg 

Β../24h ππνδνξίσο άκεζα κεηεγρεηξεηηθά θαη θαηφπηλ γηα 4 εκέξεο (0,3 ml sub 
cut/24h,  inj sol Baytril 50 mg/ml vial 100 ml – Bayer-Veterin). 
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Πηλ. 2: Σα πεηξακαηφδσα ησλ νκάδσλ ηεο κειέηεο θαη νη νπζίεο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθαλ. 

 

 
Οπζία Πνζόηεηα 

Οδόο  

ρνξήγεζεο 

Βάξνο 

(Kg) 

Αληηβίσζε 

(post op) 

A 1 NaCl 0.9% 0,1 ml/Kg Β.. im 3,3 Baytril 0,3 ml sub cut 

A 2 NaCl 0.9% 0,1 ml/Kg Β..  im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 
A 3 NaCl 0.9% 0,1 ml/Kg Β..  im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

A 4 NaCl 0.9% 0,1 ml/Kg Β..  im 3,6 Baytril 0,3 ml sub cut 
A 5 NaCl 0.9% 0,1 ml/Kg Β..  im 3,8 Baytril 0,3 ml sub cut 

A 6 NaCl 0.9% 0,1 ml/Kg Β..  im 3,3 Baytril 0,3 ml sub cut 
A 7 NaCl 0.9% 0,1 ml/Kg Β..  im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

A 8 NaCl 0.9% 0,1 ml/Kg Β..  im 3,8 Baytril 0,3 ml sub cut 

 
B 1 πξεδληδνιόλε 2,5 mg/Kg Β..  im 3,3 Baytril 0,3 ml sub cut 

B 2 πξεδληδνιόλε 2,5 mg/Kg Β..  im 3,4 Baytril 0,3 ml sub cut 
B 3 πξεδληδνιόλε 2,5 mg/Kg Β..  im 3,4 Baytril 0,3 ml sub cut 

B 4 πξεδληδνιόλε 2,5 mg/Kg Β..  im 3,6 Baytril 0,3 ml sub cut 
B 5 πξεδληδνιόλε 2,5 mg/Kg Β..  im 3,8 Baytril 0,3 ml sub cut 

B 6 πξεδληδνιόλε 2,5 mg/Kg Β..  im 3,7 Baytril 0,3 ml sub cut 
B 7 πξεδληδνιόλε 2,5 mg/Kg Β..  im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

B 8 πξεδληδνιόλε 2,5 mg/Kg Β..  im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

 
C 1 ηλδνκεζαθίλε 2 mg/Kg Β.. per os 3,7 Baytril 0,3 ml sub cut 

C 2 ηλδνκεζαθίλε 2 mg/Kg Β.. per os 3,7 Baytril 0,3 ml sub cut 
C 3 ηλδνκεζαθίλε 2 mg/Kg Β.. per os 3,6 Baytril 0,3 ml sub cut 

C 4 ηλδνκεζαθίλε 2 mg/Kg Β.. per os 3,7 Baytril 0,3 ml sub cut 
C 5 ηλδνκεζαθίλε 2 mg/Kg Β.. per os 3,3 Baytril 0,3 ml sub cut 

C 6 ηλδνκεζαθίλε 2 mg/Kg Β.. per os 3,4 Baytril 0,3 ml sub cut 

C 7 ηλδνκεζαθίλε 2 mg/Kg Β.. per os 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 
C 8 ηλδνκεζαθίλε 2 mg/Kg Β.. per os 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

 
D 1 κεινμηθάκε  0,3 mg/Kg Β.. im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

D 2 κεινμηθάκε 0,3 mg/Kg Β. im 3,4 Baytril 0,3 ml sub cut 
D 3 κεινμηθάκε 0,3 mg/Kg Β. im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

D 4 κεινμηθάκε 0,3 mg/Kg Β. im 3,6 Baytril 0,3 ml sub cut 
D 5 κεινμηθάκε 0,3 mg/Kg Β. im 3,7 Baytril 0,3 ml sub cut 

D 6 κεινμηθάκε 0,3 mg/Kg Β. im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

D 7 κεινμηθάκε 0,3 mg/Kg Β. im 3,4 Baytril 0,3 ml sub cut 
D 8 κεινμηθάκε 0,3 mg/Kg Β. im 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

 
E 1 ξνθεθνμίκπε 0,5 mg/Kg Β. per os 3,8 Baytril 0,3 ml sub cut 

E 2 ξνθεθνμίκπε 0,5 mg/Kg Β. per os 3,8 Baytril 0,3 ml sub cut 
E 3 ξνθεθνμίκπε 0,5 mg/Kg Β. per os 3,4 Baytril 0,3 ml sub cut 

E 4 ξνθεθνμίκπε 0,5 mg/Kg Β. per os 3,5 Baytril 0,3 ml sub cut 

E 5 ξνθεθνμίκπε 0,5 mg/Kg Β. per os 3,7 Baytril 0,3 ml sub cut 
E 6 ξνθεθνμίκπε 0,5 mg/Kg Β. per os 3,6 Baytril 0,3 ml sub cut 

E 7 ξνθεθνμίκπε 0,5 mg/Kg Β. per os 3,6 Baytril 0,3 ml sub cut 
E 8 ξνθεθνμίκπε 0,5 mg/Kg Β. per os 3,3 Baytril 0,3 ml sub cut 
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Αθηηλνινγηθόο έιεγρνο 

 
Ακέζσο κεηά ηελ επέκβαζε, ιακβάλνληαλ αθηηλνγξαθίεο ηνπ δεμηνχ 

αληηβξαρίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο νζηενηνκίαο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε 

αθηηλνινγηθφο έιεγρνο ηελ 1ε, 2ε, 3ε, 4ε, 5ε θαη 6ε κεηεγρεηξεηηθή εβδνκάδα κέρξη 
ηε ζπζία ησλ πεηξακαηνδψσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εμέιημεο ηεο πψξσζεο (εηθ. 34). 
Οη αθηηλνγξαθίεο γίλνληαλ ππφ γεληθή αλαηζζεζία κε ηε κηζή πνζφηεηα ηνπ ίδηνπ 

δηαιχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηελ εγρείξεζε. Σα ζηνηρεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αθηηλνγξαθίεο ήηαλ ηάζε 50 mV θαη έληαζε 4 mAs. 

 

Νεθξνηνκηθή παξαηήξεζε 

 
Σα πεηξακαηφδσα ζπζηάδνληαλ ζηηο 6 εβδνκάδεο κεηά ηελ εγρείξεζε, κε 

ελδνθιέβηα έγρπζε λαηξηνχρνπ ζεηνπεληάιεο 0,5 gr (inj sol Trapanal 0,5 gr – 
Altana Pharma) θαη ιακβάλνληαλ θαη νη δχν σιέλεο ηνπ θάζε πεηξακαηφδσνπ κεηά 
απφ ηελ αθαίξεζε ησλ καιαθψλ κνξίσλ (εηθφλεο 35 θαη 36). Διέγρνληαλ 

καθξνζθνπηθά ε πνξεία ηεο πψξσζεο, ε χπαξμε θηλεηηθφηεηαο ζηελ εζηία ηνπ 
θαηάγκαηνο θαη ε κνξθνινγία ηνπ πψξνπ. Σα νζηηθά δνθίκηα δηαηεξνχληαλ ζε 
θπζηνινγηθφ νξφ θαη εληφο 48 σξψλ ππνβάιινληαλ ζε εκβηνκεραληθέο δνθηκαζίεο.  
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Δηθ. 26: Απνςίισζε πεξηνρήο ΓΔ αληηβξαρίνπ. 

Δηθ. 27: Πξνεηνηκαζία πεξηνρήο εγρείξεζεο. 
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Δηθ. 28: Σνκή δέξκαηνο ζηελ σιέληα πιεπξά ηνπ αληηβξαρίνπ. 

Δηθ. 29: Πξνζπέιαζε δηάθπζεο σιέλεο. 
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Δηθ. 30: Απνθάιπςε νζηψλ αληηβξαρίνπ. 

Δηθ. 31: Οζηενηνκία κεζφηεηνο δηάθπζεο σιέλεο. 
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Δηθ. 32: Έιεγρνο πιήξνπο εγθάξζηαο νζηενηνκίαο. 

Δηθ. 33: πξξαθή δέξκαηνο. 
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Μετεγχειρητικά 

6 εβδομάδες 5 εβδομάδες 4 εβδομάδες 

3 εβδομάδες 2 εβδομάδες 1 εβδομάδα 

Δηθ. 34: Πεηξακαηφδσν Α7. Πιήξεο αθηηλνινγηθφο έιεγρνο 6 εβδνκάδσλ. 
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Δηθ. 35: Πεηξακαηφδσν Α7. 

Γνθίκηα 6εο κεηεγρεηξεηηθήο εβδνκάδαο. 

Δηθ. 36: Πεηξακαηφδσν B3. 

Γνθίκηα 6εο κεηεγρεηξεηηθήο εβδνκάδαο. 
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Δκβηνκεραληθέο δνθηκαζίεο νζηώλ 

 
Αξθεηέο κέζνδνη είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ κέηξεζε ησλ εκβηνκεραληθψλ 

ηδηνηήησλ αθέξαησλ θαη ππφ πψξσζε νζηψλ (Ekeland θαη ζπλ. 1981). Οη βαζηθέο 
αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη δνθηκαζίεο ειθπζκνχ (tensile), ζηξέςεο 

(torsion) θαη θάκςεο (bending). Οη δνθηκαζίεο ειθπζκνχ έρνπλ απνδεηρζεί 
επαίζζεηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δχλακεο ηνπ πψξνπ ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο 
πψξσζεο, πξηλ επηηεπρζεί νζηηθή ζπλέλσζε. Οη δνθηκαζίεο ζηξέςεο πξνζθέξνπλ 

ην πιενλέθηεκα ηεο νκνηφκνξθεο θφξηηζεο ηνπ νζηηθνχ δνθηκίνπ πνπ βξίζθεηαη 
κεηαμχ ησλ δχν ζηαζεξψλ ζεκείσλ (Burstein θαη Frankel 1971) αιιά ζε φςηκα 
ζηάδηα πψξσζεο, ν πψξνο κπνξεί λα είλαη ηζρπξφηεξνο απφ ην γεηηνληθφ αλέπαθν 

νζηνχλ. Σν γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα ησλ 
δνθηκαζηψλ ζηξέςεο, δηφηη ην θάηαγκα ζα ζπκβεί ζην πην αδχλαην ζεκείν. ηηο 

δνθηκαζίεο θάκςεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, ην νζηνχλ 
ηνπνζεηείηαη κεηαμχ δχν ππνζηεξηθηηθψλ ζηαζεξψλ ξάβδσλ θαη ε δχλακε 
αζθείηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ κέζσ κηαο ηξίηεο ξάβδνπ κεηαμχ ησλ δχν 

ππνζηεξηθηηθψλ ξάβδσλ. Ζ δνθηκαζία θάκςεο – παξακφξθσζεο ηξηψλ ζεκείσλ 
πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα φηη ε δχλακε  επηθεληξψλεηαη ζην ζεκείν  ηνπ 
θαηάγκαηνο (Ekeland θαη ζπλ. 1971). 

Γηα ηε κειέηε ησλ εκβηνκεραληθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ νζηηθψλ δνθηκίσλ, 
ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ειεθηξνυδξαπιηθή 
ζπζθεπή Karl – Frank. Δθαξκφζηεθε 

δνθηκαζία θάκςεο - παξακφξθσζεο ηξηψλ 
ζεκείσλ (εηθ. 37) έσο ηελ ζξαχζε ηνπ 
νζηνχ θαη ζηηο δχν σιέλεο θάζε 

πεηξακαηνδψνπ, κε ηελ αξηζηεξή 
αρεηξνχξγεηε σιέλε λα ρξεζηκνπνηείηαη 
σο κάξηπξαο. Ζ παξακφξθσζε ηνπ νζηνχ 

έγηλε κε θαηεχζπλζε απφ ηελ έζσ πξνο 
ηελ έμσ πιεπξά ζηελ πεξηνρή ηεο 
νζηενηνκίαο ζηε δεμηά σιέλε θαη ζην ίδην 

ζεκείν (4,5 cm απφ ην άθξν ηνπ 
σιεθξάλνπ) ζηελ αξηζηεξή σιέλε κε 
ξπζκφ παξακφξθσζεο 0,05 mm/sec. Σν 

κήθνο ηνπ θνξηηδφκελνπ νζηνχ (L) νξίζηεθε ζηα 30 mm, έηζη ψζηε ην 85-90% ηεο 
παξακφξθσζεο λα νθείινληαλ ζηελ θάκςε θαη φρη ζε δηαζρηζηηθέο δπλάκεηο 
(Turner θαη Burr 1993). 

Λήθζεθαλ θακπχιεο δχλακεο – παξακφξθσζεο απφ ηα δνθίκηα θαη απφ 

απηέο ππνινγίζηεθαλ νη δνκηθέο νζηηθέο κεραληθέο παξάκεηξνη ηνπ θαηάγκαηνο 
δειαδή ην θνξηίν ζξαχζεο ηνπ πψξνπ (bending fracture load – F), ε κέγηζηε 

Biomechanical Evaluations

Compression test 

of femoral neck

Compression test of 

lumbar vertebral body

Three-point bending 

of femoral midshaft

 cancellous bone 

 cortical bone

 cortical bone 

Ø cancellous bone

Mixture of cancellous

and cortical bone

  

Δηθ. 37: Γνθηκαζία παξακφξθσζεο 

ηξηψλ ζεκείσλ. 
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αθακςία ηνπ πψξνπ (stiffness – S, δηαθνξά δχλακεο πξνο δηαθνξά παξακφξθσζεο 

ζην αξρηθφ ζρεδφλ γξακκηθφ ηκήκα ηεο θακπχιεο) θαη ε ελέξγεηα πνπ 
απνξξνθήζεθε θαηά ηελ παξακφξθσζε κέρξη ηελ ζξαχζε ηνπ νζηνχ (bending 

fracture work – W, πεξηνρή ππφ ηεο θακπχιεο) (εηθ. 38). Σν θνξηίν ζξαχζεο ηνπ 

πψξνπ (F) κεηξήζεθε ζε Ν, ε αθακςία (S) ηνπ πψξνπ ζε N/mm θαη ε ελέξγεηα 
(W) ζε N.mm. 

Καηφπηλ, ππνινγίζηεθε ζε θάζε παξάκεηξν ν ιφγνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
δεμηάο ρεηξνπξγεκέλεο σιέλεο πξνο ηελ αξηζηεξή σιέλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

κάξηπξαο επί ηνηο εθαηφ θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εμαιείθζεθαλ νη αηνκηθέο δηαθνξέο 
κεηαμχ ησλ πεηξακαηφδσσλ, έρνληαο ππφςηλ φηη ηα καθξά νζηά ηνπ θνλίθινπ 

έρνπλ ακθνηεξφπιεπξα ζπκκεηξία ζηηο κεραληθέο ηνπο ηδηφηεηεο (An 1996). Σα 
απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα  6. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 38: Κακπχιεο δχλακεο – παξακφξθσζεο 

ζε δνθηκαζία παξακφξθσζεο 3 ζεκείσλ. 

 
F (fracture load): δχλακε - θνξηίν ζξαχζεο 

πψξνπ ζην ζεκείν ηνπ πψξνπ (Ν) 

D (distortion): παξακφξθσζε πψξνπ (mm) 

S (stiffness): κέγηζηε αθακςία πψξνπ (dF/dD – 

N/mm) 

U (ultimate force): κέγηζηε δχλακε – θνξηίν 

πνπ αζθήζεθε (N) 

W (work): ελέξγεηα - έξγν πνπ θαηαλαιψζεθε 

γηα ηελ ζξαχζε ηνπ πψξνπ (N.mm) 
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Ιζηνκνξθνκεηξηθή εμέηαζε 

 
ηε ζπλέρεηα, αθαηξέζεθε ν καιαθφο ζπλδεηηθφο ηζηφο απφ ηα νζηηθά 

δνθίκηα θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε κνληκνπνηεηηθφ δηάιπκα θνξκαιίλεο 10% ζε 
θσζθνξηθφ ξπζκηζηηθφ  δηάιπκα (phosphate buffer – PB) γηα 3 εκέξεο θαη θαηφπηλ 

ειήθζεζαλ ρνλδξέο ηνκέο 5 mm κε κηθξνηφκν δηακαληηνχ ρακειήο ηαρχηεηαο έηζη 
ψζηε, νη ηνκέο απηέο λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ πψξν ηνπ θαηάγκαηνο θαη θπζηνινγηθφ 
θινηφ θαη απφ ηηο δχν θαηαγκαηηθέο πιεπξέο. ηε ζπλέρεηα, ηα δείγκαηα 

αθπδαηψζεθαλ ζε ζεηξά δηαιπκάησλ αιθνφιεο κε απμαλφκελε ζπγθέληξσζε, 
θσδηθνπνηήζεθαλ, εγθιείζζεθαλ ζε αθξπιηθφ ηζηκέλην, θφπεθαλ ζε ιεπηέο 
επηκήθεηο ηνκέο πάρνπο 8-10 κm κε κηθξνηφκν (Polycut Model) θαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο ηνκέο ρξσκαηίζηεθαλ κε ρξψζε Goldner. Γηάθνξεο 
ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη ππνινγίζηεθαλ ζε νπηηθφ κηθξνζθφπην, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εκηαπηνκαηνπνηεκέλν ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα 
OsteoMeasure θαη πηνζεηψληαο ηελ ηππνπνίεζε ηεο νλνκαηνινγίαο, ησλ ζπκβφισλ 
θαη ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ζχκθσλα κε ηελ American Society of Bone and 

Mineral Research (ASBMR) Histomorphometry Committee (Parfitt θαη ζπλ. 
1987). Οη αξρηθέο παξάκεηξνη θαη νη απφ απηέο παξαγφκελνη δείθηεο εθηηκήζεθαλ 
ζηαηηζηηθά. 

 

ηαηηζηηθή επεμεξγαζία 
 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκφζηεθαλ 
παξακεηξηθέο κέζνδνη. Γηα ηηο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ησλ δηαθπκάλζεσλ σο πξνο ην 
«εληειψο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην» (One-way ANOVA) κε ή ρσξίο πξνεγνχκελνπο 
κεηαζρεκαηηζκνχο (Zolman 1993). Ζ θαλνληθφηεηα (normality) ησλ ζηνηρείσλ 

ειέγρζεθε κε ην Shapiro – Wilk test, ελψ ε νκνηνγέλεηα (homogeneity) ησλ 
δηαθπκάλζεσλ κε ηνλ έιεγρν ηνπ Levene. Γηα ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ ησλ επηκέξνπο 
ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν λένο έιεγρνο ηνπ πνιιαπινχ εχξνπο 

ηνπ Duncan (Zar 1996). Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεηηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηνπ Pearson. Οη αλαιχζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS for Windows (v. 11.5) 
θαη φινη νη έιεγρνη έγηλαλ κε επίπεδν πηζαλφηεηαο p ≤ 0,05. 

Καηφπηλ εθαξκφζηεθε post – hoc αλάιπζε ηζρχνο (statistical power 
analysis) ηεο κειέηεο θαηά Cohen (Cohen 1988) κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
α=0,05. Γηα ηηο εκβηνκεραληθέο παξακέηξνπο ην επίπεδν ηζρχνο ηεο κειέηεο 

θπκάλζεθε κεηαμχ 97-99%. Γηα ηηο ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξακέηξνπο ην επίπεδν 
ηζρχνο ηεο κειέηεο θπκάλζεθε κεηαμχ 77-99%. Γηα ηελ αθηηλνινγηθή παξάκεηξν 
dC/dB ε ηζρχο ηεο κειέηεο βξέζεθε γ=49%. Ζ αλάιπζε ηζρχνο ηεο κειέηεο έγηλε 
κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα G*Power for Windows (v. 2). 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Κιηληθή παξαηήξεζε 
 

Μεηεγρεηξεηηθά φια ηα πεηξακαηφδσα θξαηνχζαλ ην ρεηξνπξγεκέλν κέινο 
ζε θάκςε, ρσξίο θφξηηζε θαη βάδηδαλ ζηεξηδφκελα ζηα ππφινηπα ηξία ζθέιε. Ζ 
γεληθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ε φξεμή ηνπο δελ δηαηαξάρζεθε, εθηφο απφ ηηο πξψηεο 

2 κεηεγρεηξεηηθέο εκέξεο. Σα ρεηξνπξγηθά ηξαχκαηα φισλ ησλ θνλίθισλ πνπ 
ηειηθά ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε επνπιψζεθαλ θπζηνινγηθά θαηά 
πξψην ζθνπφ θαη δελ παξνπζίαζαλ θαλέλα ζεκείν ινίκσμεο.  

Σελ 7ε εκέξα φια ηα πεηξακαηφδσα παξνπζίαδαλ ρσιφηεηα ζην 
ρεηξνπξγεκέλν κέινο θαη εκθάληδαλ άιγνο θαηά ηελ ςειάθεζε. 

Σελ 14ε εκέξα ε ρσιφηεηα θαη ην άιγνο θαηά ηελ ςειάθεζε ήηαλ κφιηο 
αηζζεηά ζε φια ηα πεηξακαηφδσα. Ζ γεληθή θαηάζηαζε ησλ θνλίθισλ παξέκεηλε 
άξηζηε κέρξη ηελ 6ε κεηεγρεηξεηηθή εβδνκάδα, νπφηε θαη ζπζηάζηεθαλ. 

 

Αθηηλνινγηθή παξαηήξεζε 
 

Όια ηα πεηξακαηφδσα ππνβάιινληαλ ζε αθηηλνινγηθφ έιεγρν ελφο επηπέδνπ 
(πιάγηα αθηηλνγξαθία αληηβξαρίνπ) άκεζα κεηεγρεηξεηηθά, γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
νζηενηνκίαο ηεο σιέλεο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο θεξθίδαο. ε φια ηα 

πεηξακαηφδσα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε, ε νζηενηνκία ήηαλ 
πιήξεο, ε θεξθίδα αθέξαηε θαη ηα θαηεαγφηα άθξα ηεο σιέλεο βξίζθνληαλ ζε ζέζε 
πιήξνπο αλάηαμεο. 

Σα πεηξακαηφδσα φισλ ησλ νκάδσλ κειέηεο ππνβάιινληαλ θαηφπηλ, ζε 

αθηηλνινγηθφ έιεγρν ελφο επηπέδνπ, ππφ ηελ ίδηα αλαηζζεζία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
γηα ηελ νζηενηνκία, ηελ 1ε, 2ε, 3ε, 4, 5ε θαη 6ε κεηεγρεηξεηηθή εβδνκάδα γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο εμέιημεο ηεο πψξσζεο ηνπ θαηάγκαηνο (εηθ. 39).  

ην θάηαγκα ειηθίαο 1 εβδνκάδαο δελ ππήξραλ νξαηά ζεκεία ζρεκαηηζκνχ 
πψξνπ ζε θαλέλα πεηξακαηφδσν. ε φια ηα πεηξακαηφδσα ηα θαηάγκαηα ήηαλ 
αλαηαγκέλα, ρσξίο παξεθηφπηζε ησλ θαηεαγφησλ άθξσλ. 

ην θάηαγκα ειηθίαο 2 εβδνκάδσλ δηαπηζηψζεθαλ ζηνηρεία ζρεκαηηζκνχ 
πεξηνζηηθνχ πψξνπ ζε φιεο ηηο νκάδεο, ρσξίο φκσο λα παξαηεξεζνχλ ζεκεία 
γεθχξσζεο ηνπ θαηάγκαηνο. Γελ παξαηεξήζεθαλ εκθαλείο δηαθνξέο ζην κέγεζνο 
ηνπ πψξνπ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηε θάζε απηή ηεο πψξσζεο. 
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ην θάηαγκα ειηθίαο 3 εβδνκάδσλ ππήξρε εκθαλήο πεξηνζηηθφο πψξνο θαη 

αζαθνπνίεζε ηεο εζηίαο ηνπ θαηάγκαηνο, ρσξίο φκσο πιήξε γεθχξσζε ηνπ 
θαηαγκαηηθνχ θελνχ. Σν κέγεζνο ηνπ πψξνπ ήηαλ κεγαιχηεξν ζηηο νκάδεο ειέγρνπ 
θαη ξνθεθνμίκπεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο, ελψ ε εζηία ηνπ θαηάγκαηνο 
εκθαλίδνληαλ πην αζαθνπνηεκέλε.  

ην θάηαγκα ειηθίαο 4 εβδνκάδσλ παξαηεξήζεθε εκθαλέζηεξε γεθχξσζε 

ηνπ θαηαγκαηηθνχ θελνχ ζηηο νκάδεο ειέγρνπ θαη ξνθεθνμίκπεο, κε αλάπηπμε 
επκεγέζνπο πεξηνζηηθνχ πψξνπ. ηηο νκάδεο ηλδνκεζαθίλεο, πξεδληδνιφλεο θαη 

κεινμηθάκεο ν πεξηνζηηθφο πψξνο ήηαλ κεηξίνπ κεγέζνπο θαη ε γεθχξσζε ηνπ 
θαηαγκαηηθνχ ράζκαηνο αηειήο. 

ην θάηαγκα ειηθίαο 5 εβδνκάδσλ ν πψξνο ήηαλ πεξηζζφηεξν 
νζηενπνηεκέλνο θαη ε γεθχξσζε ηνπ θαηαγκαηηθνχ θελνχ ζρεδφλ πιήξεο ζηηο 
νκάδεο ειέγρνπ θαη ξνθεθνμίκπεο. ηελ νκάδα ειέγρνπ άξρηζαλ λα θαίλνληαη θαη 

ζεκεία αλαθαηαζθεπήο ηνπ πψξνπ. ηηο νκάδεο πξεδληδνιφλεο, ηλδνκεζαθίλεο θαη 
κεινμηθάκεο ν πψξνο εκθάληζε κεγαιχηεξε νζηενπνίεζε, αιιά ην θαηαγκαηηθφ 
θελφ ήηαλ αθφκα εκθαλέο.  

ην θάηαγκα ειηθίαο 6 εβδνκάδσλ ε πψξσζε ήηαλ πιήξεο ζηα πεξηζζφηεξα 

πεηξακαηφδσα ησλ νκάδσλ ειέγρνπ θαη ξνθεθνμίκπεο, ελψ ην κέγεζνο ηνπ πψξνπ 
δελ εκθάληδε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε εμέηαζε. ηηο ππφινηπεο ηξεηο 
νκάδεο ε θαηαγκαηηθή γξακκή ήηαλ εκθαλήο ζηα κηζά πεξίπνπ πεηξακαηφδσα, ζηα 
νπνία ε πψξσζε δελ είρε αθφκα νινθιεξσζεί. 

ηνλ πίλαθα 3 παξαηίζεηαη ν αξηζκφο ησλ πσξσζέλησλ θαη αηειψο 
πσξσζέλησλ θαηαγκάησλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο ηελ 6ε κεηεγρεηξεηηθή εβδνκάδα. 
Χο πιήξσο πσξσζέληα ραξαθηεξίζηεθαλ ηα θαηάγκαηα ζηα νπνία ππήξρε νζηηθή 

ζπλέρεηα θαη γεθχξσζε θαη ησλ δχν θινηψλ ζηελ αθηηλνγξαθία θαη εμαθάληζε ηνπ 
θαηαγκαηηθνχ θελνχ. Χο αηειήο πψξσζε νξίζηεθε ε πψξσζε ζηελ νπνία ν έλαο 
θινηφο ηνπ νζηνχ είρε γεθπξσζεί απφ πψξν θαη ε θαηαγκαηηθή γξακκή ήηαλ 
εκθαλήο. 

ηηο αθηηλνγξαθίεο ηεο 6εο κεηεγρεηξεηηθήο εβδνκάδαο ππνινγίζζεθε επίζεο 
ν ιφγνο ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ηνπ πψξνπ πξνο ηελ δηάκεηξν ηνπ νζηνχ ζην 
ζεκείν ηνπ θαηάγκαηνο (dC/dB). Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο ζαθψο ιακβάλεη 

ππ’ φςηλ κφλν ηνλ πεξηνζηηθφ πψξν αιιά ζεσξείηαη πσο έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή 
ζπζρέηηζε κε ην βαζκφ ηεο πψξσζεο (Marsch 1998, Oni θαη ζπλ. 1991).  Σα 
απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 4. ηνλ πίλαθα 5 θαη ηελ εηθφλα 40 

θαίλνληαη νη κέζνη φξνη ησλ ιφγσλ dC/dB ησλ νκάδσλ κειέηεο θαη ηα ηππηθά ηνπο 
ζθάικαηα, απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ δελ εκθαλίζηεθαλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ (p>0,05). 
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2 εβδομάδες 

4 εβδομάδες 

6 εβδομάδες 

Α. ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΧΟΥ 

2 εβδομάδες 

6 εβδομάδες 

4 εβδομάδες 

D. ΜΔΛΟΞΗΚΑΜΖ 

2 εβδομάδες 

6 εβδομάδες 

4 εβδομάδες 

C. ΗΝΓΟΜΔΘΑΚΗΝΖ 

2 εβδομάδες 

6 εβδομάδες 

4 εβδομάδες 

Β. ΠΡΔΕΝΗΕΟΛΟΝΖ 
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Δηθ. 39: πγθξηηηθή αθηηλνινγηθή αλάιπζε ηεο πψξσζεο ηνπ θαηάγκαηνο ζηηο 5 νκάδεο 

κειέηεο ηελ 2ε, 4ε θαη 6ε κεηεγρεηξεηηθή εβδνκάδα.  

Α. Οκάδα ειέγρνπ, Β. Οκάδα πξεδληδνιφλεο, C. Οκάδα ηλδνκεζαθίλεο, D. Οκάδα 

κεινμηθάκεο, E. Οκάδα ξνθεθνμίκπεο. 

 
 

 

 
Πηλ. 3: πρλφηεηα πψξσζεο, αηεινχο πψξσζεο θαη ςεπδάξζξσζεο ζηηο νκάδεο κειέηεο.  

 
νπζία πώξσζε αηειήο πώξσζε ςεπδάξζξσζε 

NaCl 0,9% 6 2 - 

πξεδληδνιφλε 4 4 - 

ηλδνκεζαθίλε 4 4 - 
κεινμηθάκε 5 3 - 

ξνθεθνμίκπε 6 2 - 

 
 
 

2 εβδομάδες 

6 εβδομάδες 

4 εβδομάδες 

Δ. ΡΟΦΔΚΟΞΗΜΠΖ 
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Οπζία 
Λόγνο 

dC/dB 
A 1 NaCl 0.9% 2,25 
A 2 NaCl 0.9% 1,60 

A 3 NaCl 0.9% 1,75 

A 4 NaCl 0.9% 1,75 
A 5 NaCl 0.9% 1,50 

A 6 NaCl 0.9% 1,75 
A 7 NaCl 0.9% 1,50 

A 8 NaCl 0.9% 1,75 

 
B 1 πξεδληδνιόλε 2,00 
B 2 πξεδληδνιόλε 1,60 

B 3 πξεδληδνιόλε 1,50 

B 4 πξεδληδνιόλε 1,75 
B 5 πξεδληδνιόλε 1,88 

B 6 πξεδληδνιόλε 1,50 
B 7 πξεδληδνιόλε 2,00 

B 8 πξεδληδνιόλε 1,75 

 
C 1 ηλδνκεζαθίλε 2,33 
C 2 ηλδνκεζαθίλε 2,00 

C 3 ηλδνκεζαθίλε 2,00 

C 4 ηλδνκεζαθίλε 1,75 
C 5 ηλδνκεζαθίλε 2,33 

C 6 ηλδνκεζαθίλε 2,00 
C 7 ηλδνκεζαθίλε 2,00 

C 8 ηλδνκεζαθίλε 1,50 

 
D 1 κεινμηθάκε 1,60 

D 2 κεινμηθάκε 2,00 
D 3 κεινμηθάκε 2,00 

D 4 κεινμηθάκε 1,67 
D 5 κεινμηθάκε 2,00 

D 6 κεινμηθάκε 2,00 
D 7 κεινμηθάκε 2,33 

D 8 κεινμηθάκε 2,00 

 
E 1 ξνθεθνμίκπε 1,60 

E 2 ξνθεθνμίκπε 2,50 
E 3 ξνθεθνμίκπε 2,00 

E 4 ξνθεθνμίκπε 2,00 
E 5 ξνθεθνμίκπε 1,67 

E 6 ξνθεθνμίκπε 1,67 
E 7 ξνθεθνμίκπε 2,00 

E 8 ξνθεθνμίκπε 2,50 

Πηλ. 5: Οη κέζνη φξνη ησλ ιφγσλ dC/dB ζηηο 

νκάδεο κειέηεο θαη ηα ηππηθά ηνπο ζθάικαηα. 

 
Οπζία Λόγνο dC/dB 

 
X ± SEM 

NaCl 0,9% 1,73 ± 0,084
α
 

πξεδληδνιόλε 1,75 ± 0,072
α
 

ηλδνκεζαθίλε 1,99 ± 0,097
α
 

κεινμηθάκε 1,95 ± 0,080
α
 

ξνθεθνμίκπε 1,99 ± 0,130
α
 

 

X : κέζνο φξνο 

SEM: ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο 

± ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ. Οη κέζνη φξνη ηεο 

ίδηαο ζηήιεο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο (p≤0,05). Οη κέζνη φξνη ηεο ίδηαο 

ζηήιεο κε ίδην εθζέηε δελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 

(p>0,05). 

 

Πηλ. 4: Οη ηηκέο ησλ ιφγσλ dC/dB ζηα 

πεηξακαηφδσα ησλ νκάδσλ κειέηεο. 
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1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

NaCl 0,9% πξεδληδνιόλε ηλδνκεζαθίλε κεινμηθάκε ξνθεθνμίκπε

νπζία

d
C

/d
B

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 40: Γξαθηθή απεηθφληζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ιφγσλ dC/dB ζηηο νκάδεο 

κειέηεο θαη ησλ ηππηθψλ ηνπο ζθαικάησλ. 
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Δκβηνκεραληθά απνηειέζκαηα 
 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εκβηνκεραληθψλ κεηξήζεσλ απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα  6 ελψ νη κέζνη φξνη ησλ νκάδσλ θαη ηα ηππηθά ζθάικαηα απηψλ 
απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 7. Δπηιέρζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηππηθνχ 
ζθάικαηνο δηφηη αλαθέξεηαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή 

απφθιηζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα (Zar 1996, Πεηξίδεο 2000). Ζ 
ζπγθξηηηθή γξαθηθή παξάζηαζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
εκβηνκεραληθψλ πεηξακάησλ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πεηξακαηνδψσλ απεηθνλίδεηαη 
ζηελ εηθφλα 41. 

Μεηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςαλ ηα εμήο 
απνηειέζκαηα: 

Ζ πξψηε παξάκεηξνο πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ην θνξηίν-δχλακε ζξαχζεο ηνπ 
πψξνπ (fracture load – F). ε φιεο ηηο νκάδεο πεηξακαηνδψσλ πνπ βξαρπρξφληα 

ρνξεγήζεθαλ αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα (πξεδληδνιφλε, ηλδνκεζαθίλε, 
κεινμηθάκε θαη ξνθεθνμίκπε), ρξεηάζηεθε κηθξφηεξε δχλακε γηα λα επέιζεη 
ζξαχζε ηνπ πψξνπ ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (NaCl 0,9%). Ο κέζνο φξνο 

ηνπ θνξηίνπ ζξαχζεο πνπ απαηηήζεθε ζηα δψα ηεο νκάδαο ηεο πξεδληδνιφλεο ήηαλ 
θαηά 51% κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ελψ νη κέζνη φξνη ηνπ 
θνξηίνπ ζξαχζεο ησλ νκάδσλ ηεο ηλδνκεζαθίλεο, ηεο κεινμηθάκεο θαη ηεο 

ξνθεθνμίκπεο ήηαλ θαηά 37%, 21% θαη 9% κηθξφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 
ειέγρνπ, αληίζηνηρα. Οη παξαπάλσ δηαθνξέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηφζν 
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

ηεζζάξσλ πξψησλ νκάδσλ κειέηεο (πξεδληδνιφλεο, ηλδνκεζαθίλεο, κεινμηθάκεο, 
ξνθεθνμίκπεο) (p≤0,05). 

Όζνλ αθνξά ζηελ αθακςία ηνπ πψξνπ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ παξεκθεξή. Ζ 
αθακςία ηνπ πψξνπ ζηελ νκάδα ηεο πξεδληδνιφλεο ήηαλ 48% κηθξφηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. ηελ νκάδα ηεο ηλδνκεζαθίλεο ε δηαθνξά ήηαλ 
κηθξφηεξε, κε ηελ αθακςία ηνπ πψξνπ λα ππνιείπεηαη θαηά 34%. ηελ νκάδα ηεο 
κεινμηθάκεο ε αθακςία βξέζεθε θαηά 16% κηθξφηεξε απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, 

ελψ ηέινο, ζηελ νκάδα ηεο ξνθεθνμίκπεο 3% αληίζηνηρα κηθξφηεξε. Οη δηαθνξέο 
κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο πξεδληδνιφλεο, ηεο ηλδνκεζαθίλεο, ηεο κεινμηθάκεο θαη 
ηεο ξνθεθνμίκπεο  ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p≤0,05). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(p≤0,05) ήηαλ θαη νη δηαθνξέο ησλ νκάδσλ ηεο πξεδληδνιφλεο, ηεο ηλδνκεζαθίλεο 
θαη ηεο κεινμηθάκεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (NaCl 0,9%), ελψ 
αληίζεηα, ε δηαθνξά ηεο αθακςίαο ηνπ πψξνπ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο 
ξνθεθνμίκπεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p>0,05). 
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Πηλ. 6: Σηκέο ησλ εκβηνκεραληθψλ παξακέηξσλ ζηα πεηξακαηφδσα. 

 
 

 
Οπζία 

θνξηίν 

ζξαύζεο 
αθακςία 

ελέξγεηα 

ζξαύζεο 

A 1 NaCl 0.9% 110.55 111.40 101.35 

A 2 NaCl 0.9% 118.60   89.89   99.55 
A 3 NaCl 0.9% 103.90 102.30 133.43 

A 4 NaCl 0.9%   94.90 94.57 126.80 
A 5 NaCl 0.9% 105.80 99.70 105.40 

A 6 NaCl 0.9% 112.30 101.80 104.90 
A 7 NaCl 0.9% 101.10 102.80 105.90 

A 8 NaCl 0.9% 119.40 119.40 142.15 

 
B 1 πξεδληδνιόλε   51.43   51.40   66.60 

B 2 πξεδληδνιόλε   53.38   52.40   77.33 
B 3 πξεδληδνιόλε   64.52   64.87   86.60 

B 4 πξεδληδνιόλε   48.40   47.55   79.40 
B 5 πξεδληδνιόλε   37.90   39.80   55.40 

B 6 πξεδληδνιόλε   59.40   60.20   79.80 
B 7 πξεδληδνιόλε   55.35   57.90   78.80 

B 8 πξεδληδνιόλε   50.60   52.80   65.70 

 
C 1 ηλδνκεζαθίλε   59.50   60.10   73.40 

C 2 ηλδνκεζαθίλε   61.05   61.37   71.86 
C 3 ηλδνκεζαθίλε   68.30   67.80   84.30 

C 4 ηλδνκεζαθίλε   70.40   71.20   86.30 
C 5 ηλδνκεζαθίλε   73.80   72.90   87.40 

C 6 ηλδνκεζαθίλε   69.20   70.70   82.10 
C 7 ηλδνκεζαθίλε   63.70   64.10   78.40 

C 8 ηλδνκεζαθίλε   76.60   77.10   88.20 

 
D 1 κεινμηθάκε   88.35   89.90   90.40 

D 2 κεινμηθάκε   92.53   93.10 110.40 
D 3 κεινμηθάκε   82.39   82.56   73.46 

D 4 κεινμηθάκε   82.76   82.10   58.41 
D 5 κεινμηθάκε   79.20   79.34 119.50 

D 6 κεινμηθάκε   94.70   92.80 107.10 

D 7 κεινμηθάκε   82.33   84.15 103.90 
D 8 κεινμηθάκε   84.75   85.20   90.50 

 
E 1 ξνθεθνμίκπε 103.80 102.50 133.53 

E 2 ξνθεθνμίκπε   94.98   94.90 151.93 
E 3 ξνθεθνμίκπε   99.32   99.28 201.95 

E 4 ξνθεθνμίκπε 104.10 103.20 174.50 
E 5 ξνθεθνμίκπε   98.72   98.98   84.83 

E 6 ξνθεθνμίκπε   92.60   97.50 130.70 

E 7 ξνθεθνμίκπε 101.15 104.87   97.24 
E 8 ξνθεθνμίκπε   90.90   92.20 145.10 
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Πηλ. 7: Οη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ θνξηίνπ ζξαχζεο πψξνπ, αθακςίαο πψξνπ θαη ελέξγεηαο 

ζξαχζεο πψξνπ ζηηο νκάδεο κειέηεο θαη ηα ηππηθά ηνπο ζθάικαηα. 

 

νπζία 
θνξηίν 

ζξαύζεο 
αθακςία 

ελέξγεηα 

ζξαύζεο 

 
X ± SEM X ± SEM X ± SEM 

NaCl 0,9% 108,32 ± 3,01
α
 102,73 ± 3,26

δ
 114,94 ± 5,85

θ
 

πξεδληδνιφλε 52,62 ± 2,79
β
 53,37 ± 2,75

ε
 73,70 ± 3,60

ι
 

ηλδνκεζαθίλε 67,82 ± 2,13
γ
 68,16 ± 2,09

ζ
 81,50 ± 2,23

ι,κ
 

κεινμηθάκε 85,88 ± 1,93
δ
 86,14 ± 1,83

η
 94,21 ± 7,20

κ
 

ξνθεθνμίκπε 98,20 ± 1,75
ε
 99,18 ± 1,52

δ
 139,97 ± 13,49

θ
 

 

X : κέζνο φξνο 
SEM: ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο ± ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ. Οη κέζνη φξνη 

ηεο ίδηαο ζηήιεο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο (p≤0,05). Οη κέζνη φξνη ηεο ίδηαο ζηήιεο κε ίδην εθζέηε δελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο (p>0,05). 
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Δηθ. 41: Γξαθηθή απεηθφληζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηηκψλ θνξηίνπ ζξαχζεο πψξνπ, 

αθακςίαο πψξνπ θαη ελέξγεηαο ζξαχζεο πψξνπ ζηηο νκάδεο κειέηεο θαη ησλ ηππηθψλ ηνπο 

ζθαικάησλ. 
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Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα ζηελ ηειεπηαία 

παξάκεηξν πνπ κειεηήζεθε, ηελ ελέξγεηα - έξγν πνπ θαηαλαιψζεθε γηα ηε ζξαχζε 
ηνπ πψξνπ. Έηζη, ζηελ νκάδα ηεο πξεδληδνιφλεο απαηηήζεθε 36% ιηγφηεξε 
ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηελ νκάδα ηεο ηλδνκεζαθίλεο 29% 

ιηγφηεξε θαη ζηελ νκάδα ηεο κεινμηθάκεο 18% ιηγφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα 
ειέγρνπ. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ηεο ξνθεθνμίκπεο απαηηήζεθε 22% πεξηζζφηεξε 
ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη δηαθνξέο ησλ νκάδσλ ηεο 

πξεδληδνιφλεο, ηεο ηλδνκεζαθίλεο θαη ηεο κεινμηθάκεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο νκάδεο 
ειέγρνπ (NaCl 0,9%) θαη ξνθεθνμίκπεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p≤0,05) ελψ 
αληίζεηα, ε δηαθνξά ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ ζξαχζε ηνπ πψξνπ 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο ξνθεθνμίκπεο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ ήηαλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p>0,05). Ζ δηαθνξά επίζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 
πξεδληδνιφλεο θαη κεινμηθάκεο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p≤0,05). Με 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο ηλδνκεζαθίλεο θαη 
ηεο πξεδληδνιφλεο, φπσο αληίζηνηρα θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο ηλδνκεζαθίλεο 
θαη ηεο κεινμηθάκεο (p>0,05).  
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Ιζηνκνξθνκεηξηθά απνηειέζκαηα 
 

Μειεηήζεθαλ ηξεηο νκάδεο ηζηνκνξθνκεηξηθψλ παξακέηξσλ ζε πεξηνρή 

επηκήθνπο δηαηνκήο ηνπ πψξνπ. Ζ πξψηε νκάδα αθνξνχζε ζηνπο νζηενβιάζηεο 
ηνπ πψξνπ θαη πεξηειάκβαλε ηνλ αξηζκφ ησλ νζηενβιαζηψλ (number of 
osteoblasts – NOb), ην κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ησλ νζηενβιαζηψλ (osteoblast 

perimeter – ObPm), ην ιφγν επηθάλεηαο νζηενβιαζηψλ πξνο επηθάλεηα νζηίηε 
ηζηνχ (osteoblast surface/bone surface – ObS/BS), ην ιφγν αξηζκνχ νζηενβιαζηψλ 
πξνο πεξίκεηξν νζηίηε ηζηνχ (number of osteoblasts/bone perimeter – NOb/BPm) 

θαη ην ιφγν αξηζκνχ νζηενβιαζηψλ πξνο ηελ πεξίκεηξν ησλ νζηενβιαζηψλ 
(number of osteoblasts/osteoblast perimeter – NOb/ObPm). 

Ζ δεχηεξε νκάδα αθνξνχζε ζηνπο νζηενθιάζηεο ηνπ πψξνπ θαη 
πεξηειάκβαλε ηνλ αξηζκφ ησλ νζηενθιαζηψλ (number of osteoclasts – NOc), ην 

κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ησλ νζηενθιαζηψλ (osteoclast perimeter – OcPm), ην ιφγν 
επηθάλεηαο νζηενθιαζηψλ πξνο επηθάλεηα νζηίηε ηζηνχ (osteoclast surface/bone 
surface – OcS/BS), ην ιφγν αξηζκνχ νζηενθιαζηψλ πξνο πεξίκεηξν νζηίηε ηζηνχ 

(number of osteoclasts/bone perimeter – NOc/BPm) θαη ην ιφγν αξηζκνχ 
ζηενθιαζηψλ πξνο ηελ πεξίκεηξν ησλ νζηενθιαζηψλ (number of 
osteoclasts/osteoclast perimeter – NOc/OcPm). 

Σέινο, ε ηξίηε νκάδα αθνξνχζε ζηηο νζηηθέο δνθίδεο θαη πεξηειάκβαλε ηηο 

εμήο παξακέηξνπο: ηνλ αξηζκφ ησλ νζηηθψλ δνθίδσλ (trabecular number – TbN), 
ην πάρνο ηνπο (trabecular thickness – TbTh) θαη ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ή ην 
δηαρσξηζκφ ηνπο (trabecular separation - TbSp). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

ησλ παξαπάλσ ηζηνκνξθνκεηξηθψλ παξακέηξσλ ζηηο νκάδεο κειέηεο ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε παξαηίζεληαη ζηνλ 
πίλαθα 8 ελψ ηα ηζηνγξάκκαηά ηνπο ζηελ εηθφλα 42. 

Όπσο πεξηγξάθεθε ζην γεληθφ κέξνο, θαηά ηα φςηκα ζηάδηα ηεο πψξσζεο ν 

πξσηνγελήο νζηίηεο ηζηφο ηνπ πψξνπ απνξξνθάηαη κε ηε δξάζε ησλ 
νζηενθιαζηψλ θαη θαηφπηλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ ηζρπξφηεξν θαη σξηκφηεξν 
πεηαιηψδε νζηίηε ηζηφ πνπ παξάγεηαη κε ηε δξάζε ησλ νζηενβιαζηψλ θαη 

απνηειείηαη απφ έλα ππθλφ δίθηπν παξάιιεια δηαηεηαγκέλσλ νζηηθψλ δνθίδσλ 
πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα νζηηθά πεηάιηα. πλεπψο, ζε έλαλ ψξηκν πψξν ππεξηεξνχλ νη 
νζηενβιάζηεο, ελψ νη νζηενθιάζηεο κεηψλνληαη ζε αξηζκφ θαη νη νζηηθέο δνθίδεο 

είλαη πνιιέο, ηζρπξέο θαη ππθλέο. Αληίζεηα, ζε έλαλ πην άσξν πψξν ζπλαληνχκε 
κεγαιχηεξε νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, κηθξφηεξν αξηζκφ νζηενβιαζηψλ 
ζπγθξηηηθά κε ηα πην φςηκα ζηάδηα θαη νη νζηηθέο δνθίδεο είλαη ιηγφηεξεο, πην 

ιεπηέο θαη πην αξαηά δηαηεηαγκέλεο. Απφ ηηο ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξακέηξνπο 
ινηπφλ πνπ κειεηήζεθαλ, έρνπκε κηα ζαθή εηθφλα ηνπ ζηαδίνπ ηεο πψξσζεο πνπ 
βξίζθνληαλ ηα νζηηθά δνθίκηα ηε ζηηγκή ηεο ζπζίαο ζηηο 6 εβδνκάδεο απφ ηελ 
νζηενηνκία. 
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα φισλ ησλ 

ηζηνκνξθνκεηξηθψλ παξακέηξσλ ησλ νκάδσλ πεηξακαηνδψσλ πνπ κειεηήζεθαλ, 
θαζψο θαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο κειέηεο, 
παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 8. Δίλαη εκθαλήο ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο  ε 

αξλεηηθή επίδξαζε ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο 
θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο εμέιημήο ηεο. Σα αληηθιεγκνλψδε πξνθάιεζαλ κείσζε ησλ 
νζηενβιαζηψλ, αχμεζε ησλ νζηενθιαζηψλ θαη ιεπηφηεξεο θαη αξαηφηεξεο νζηηθέο 

δνθίδεο ζηηο 6 εβδνκάδεο κεηεγρεηξεηηθά, ππνδειψλνληαο θαζπζηέξεζε ηεο 
πψξσζεο θαη πξσηκφηεξν ζηάδην απηήο.  

Χζηφζν, κηα πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ ηζηνκνξθνκεηξηθψλ 
απνηειεζκάησλ νδεγεί ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ πξεδληδνιφλε θαη ε ηλδνκεζαθίλε είραλ ηελ ηζρπξφηεξε 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πψξσζε θαη απηφ είλαη ζαθέο ζε φιεο ηηο 
παξακέηξνπο. ε φιεο ηηο παξακέηξνπο ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ πξεδληδνιφλεο θαη ηλδνκεζαθίλεο ζπγθξηλφκελεο κε ηελ 
νκάδα ειέγρνπ, ελψ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο νη ηηκέο ησλ νκάδσλ 
πξεδληδνιφλεο θαη ηλδνκεζαθίλεο δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Ζ πξεδληδνιφλε θαη ε ηλδνκεζαθίλε κπνξνχλ δειαδή λα θαηαηαγνχλ, 
ζχκθσλα κε ηε δξάζε ηνπο ζηελ πψξσζε, ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

 Ζ ξνθεθνμίκπε, σο εθπξφζσπνο ησλ εθιεθηηθψλ COX-2 

αλαζηνιέσλ, θαίλεηαη πσο έρεη κηα ήπηα αλαζηαιηηθή δξάζε ζηε δηαδηθαζία 
ηεο πψξσζεο, αιιά ε αξλεηηθή απηή δξάζε απηή είλαη ε κηθξφηεξε απφ φιεο 

ηηο νπζίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. ε 7 απφ ηηο 13 ηζηνκνξθνκεηξηθέο 
παξακέηξνπο, ε ξνθεθνμίκπε δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 
ζπγθξηλφκελε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. ηηο ππφινηπεο 6 παξακέηξνπο, νη 

δηαθνξέο ησλ ηηκψλ έρνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ 
αιιά θαη ζηηο παξακέηξνπο απηέο δηαθαίλεηαη πην φςηκν ζηάδην πψξσζεο απφ 
φιεο ηηο άιιεο νκάδεο θαξκάθσλ ηεο κειέηεο. 

 Ζ αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο κεινμηθάκεο ζηελ πψξσζε είλαη 

επηφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξεδληδνιφλε θαη ηελ ηλδνκεζαθίλε αιιά 

ηζρπξφηεξε απφ ηελ δξάζε ηεο ξνθεθνμίκπεο. Ζ δηαθνξά ησλ ηηκψλ ηεο 
νκάδαο ηεο κεινμηθάκεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 6 απφ ηηο 13 
ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξακέηξνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. ε 11 

απφ ηηο 13 παξακέηξνπο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ 
κεινμηθάκεο θαη ξνθεθνμίκπεο, παξφιν πνπ ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο νη ηηκέο 
ηεο ξνθεθνμίκπεο είλαη επλντθφηεξεο γηα ηελ πψξσζε απφ ηηο αληίζηνηρεο 
ηηκέο ηεο κεινμηθάκεο. 

Απφ ηα ηζηνκνξθνκεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαίλεηαη 
φηη, φζν πεξηζζφηεξν εθιεθηηθφο αλαζηνιέαο ηεο COX-2 είλαη κηα νπζία ηφζν 
ιηγφηεξν δξα αλαζηαιηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 
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παξαγφκελνπ πψξνπ. ηηο εηθφλεο 43 έσο 51 παξνπζηάδνληαη ηζηνινγηθέο ηνκέο 

ησλ νζηηθψλ δνθηκίσλ ησλ νκάδσλ ηεο κειέηεο ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο, ζε απιφ 
ή πνισκέλν θσο, φπνπ θαίλνληαη νη δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ηνπ πψξνπ. 

 

Πηλ.  8: Οη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ησλ ηζηνκνξθνκεηξηθψλ παξακέηξσλ ζηηο νκάδεο κειέηεο 

θαη ηα ηππηθά ηνπο ζθάικαηα. 

 

Οπζία NOb ObPm ObS/BS NOb/BPm NOb/ObPm 

 X ± SEM X ± SEM X ± SEM X ± SEM X ± SEM 

NaCl 0,9% 843,375±75,93
α
 9,685±0,59

α
 35,057±2,78

α
 38,878±1,25

α
 86,122±2,56

α
 

Πξεδληδνιόλε 219,125±26,11
β
 3,473±0,37

β
 18,920±2,08

β
 11,819±1,39

β
 63,108±1,94

β
 

Ιλδνκεζαθίλε 321,125±41,13
β
 4,360±0,49

β
 21,963±1,61

β,γ
 17,981±1,09

β,γ
 72,663±1,82

β,γ
 

Μεινμηθάκε 516,750±45,57
γ
 6,778±0,44

γ
 27,835±2,47

γ
 21,573±2,31

γ,δ
 75,573±1,90

α,γ
 

Ρνθεθνμίκπε 600,125±70,92
γ
 6,999±0,33

γ
 28,611±2,59

α,γ
 26,348±4,66

δ
 84,305±7,40

α
 

 

Οπζία NOc OcPm OcS/BS NOc/BPm NOc/OcPm 

 X ± SEM X ± SEM X ± SEM X ± SEM X ± SEM 

NaCl 0,9% 16±2,30
α
 1,357±0,18

α
 4,699±0,39

α
 1,010±0,06

α
 11,658±0,41

α
 

Πξεδληδνιόλε 40,875±2,54
β
 1,969±0,14

β
 9,278±1,50

β
 1,743±0,12

β
 20,950±0,68

β
 

Ιλδνκεζαθίλε 43,625±2,18
β
 1,946±1,14

β
 8,288±0,68

β
 2,115±0,06

γ
 22,719±0,76

β
 

Μεινμηθάκε 31±1,15
γ
 1,835±0,15

α,β
 7,200±1,10

α,β
 1,094±0,11

α
 17,444±0,90

γ
 

Ρνθεθνμίκπε 24,875±4,56
γ
 1,65±0,25

α,β
 5,248±0,62

α
 1,049±0,073

α
 14,520±0,79

δ
 

 

Οπζία TbTh TbSp TbN 

 X ± SEM X ± SEM X ± SEM 

NaCl 0,9% 90,820±1,49
α

  67,886±8,13
α

  7,031±0,24
α
 

Πξεδληδνιόλε 58,509±1,65
β
 113,868±5,62

β
 4,954±0,49

β
 

Ιλδνκεζαθίλε 56,604±1,68
β
 122,493±2,66

β
 5,575±0,12

β,γ
 

Μεινμηθάκε 79,5±1,76
γ
 81,182±3,22

α
 6,289±0,17

α,γ
 

Ρνθεθνμίκπε 84,404±1,84
δ
 74,455±2,32

α
 6,552±0,34

α
 

 

X : κέζνο φξνο 
SEM: ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο ± ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ. Οη κέζνη φξνη 

ηεο ίδηαο ζηήιεο κε δηαθνξεηηθφ εθζέηε παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο (p≤0,05). Οη κέζνη φξνη ηεο ίδηαο ζηήιεο κε ίδην εθζέηε δελ παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο (p>0,05). 
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NOb: αξηζκφο ησλ νζηενβιαζηψλ - number of osteoblasts, ObPm: κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ησλ 

νζηενβιαζηψλ - osteoblast perimeter, ObS/BS: ιφγνο επηθάλεηαο νζηενβιαζηψλ πξνο επηθάλεηα 
νζηίηε ηζηνχ - osteoblast surface/bone surface, NOb/BPm: ιφγνο αξηζκνχ νζηενβιαζηψλ πξνο 

πεξίκεηξν νζηίηε ηζηνχ - number of osteoblasts/bone perimeter, NOb/ObPm: ιφγνο αξηζκνχ 

νζηενβιαζηψλ πξνο ηελ πεξίκεηξν ησλ νζηενβιαζηψλ - number of osteoblasts/osteoblast perimeter, 
NOc: αξηζκφο ησλ νζηενθιαζηψλ - number of osteoclasts, OcPm: κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ησλ 

νζηενθιαζηψλ - osteoclast perimeter, OcS/BS: ιφγνο επηθάλεηαο νζηενθιαζηψλ πξνο επηθάλεηα 
νζηίηε ηζηνχ - osteoclast surface/bone surface, NOc/BPm: ιφγνο αξηζκνχ νζηενθιαζηψλ πξνο 

πεξίκεηξν νζηίηε ηζηνχ - number of osteoclasts/bone perimeter, NOc/OcPm: ιφγνο αξηζκνχ 

νζηενθιαζηψλ πξνο ηελ πεξίκεηξν ησλ νζηενθιαζηψλ - number of osteoclasts/osteoclast perimeter, 
TbN: αξηζκφο ησλ νζηηθψλ δνθίδσλ - trabecular number, TbTh: πάρνο ησλ νζηηθψλ δνθίδσλ - 
trabecular thickness, TbSp: δηαρσξηζκφο ησλ νζηηθψλ δνθίδσλ - trabecular separation  
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 Δηθ.  42: Γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ ηηκψλ ησλ ηζηνκνξθνκεηξηθψλ 

παξακέηξσλ ζηηο νκάδεο κειέηεο θαη ησλ ηππηθψλ ηνπο ζθαικάησλ. 
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Δηθ. 43: Πεηξακαηφδσν Α7. Οκάδα ειέγρνπ. Μεγέζπλζε x10.  

ηελ άλσ δεμηά γσλία δηαγξάθεηαη ην έλα θαηαγκαηηθφ ρείινο (ζηηθηή γξακκή), ε ππφινηπε 

εηθφλα αλαπαξηζηά ψξηκν πψξν κε νινθιεξσκέλε ηελ δεχηεξε θάζε επηκεηάιισζεο. 

Δπίζεο, παξαηεξνχληαη δηαθφξσλ κεγεζψλ κνλάδεο αλαθαηαζθεπήο (άζπξα βέιε) κε 
επελδεδπκέλε ηελ επηθάλεηά ηνπο απφ πνιπάξηζκνπο νζηενβιάζηεο (καχξν βέινο). 

 

 
 

Δηθ. 44: Ίδηα εηθφλα κε ηελ πξνεγνχκελε αιιά κε πνισκέλν θσο, φπνπ δηαθξίλνπκε ηνλ 

πεηαιηψδε νζηίηε ηζηφ θαη ηηο ππθλέο νζηηθέο δνθίδεο ηνπ θινηνχ ηνπ νζηνχ θαζψο θαη ηνπ 

πψξνπ.  
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Δηθ. 45: Πεηξακαηφδσν Α7. Οκάδα ειέγρνπ. Μεγέζπλζε x40. 

Μνλάδα αλαθαηαζθεπήο πψξνπ φπνπ ην έληνλν πξάζηλν αληηπξνζσπεχεη επηκεηαιισκέλν 

νζηνχλ, ην θφθθηλν νζηενεηδέο, ην κσβ πνιπάξηζκνπο νζηενβιάζηεο θαη ην αρλφ πξάζηλν 

αλάκεζα ζην θφθθηλν θαη ην κσβ κε επηκεηαιισκέλε ζεκέιηα νπζία. 
 

 

 
 

Δηθ. 46: Πεηξακαηφδσν Δ3. Οκάδα ξνθεθνμίκπεο. Μεγέζπλζε x10. 

Σν θαηαγκαηηθφ ρείινο παξαηεξείηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία (ζηηθηή γξακκή). Ο 

θαηαγκαηηθφο πψξνο παξνπζηάδεηαη ψξηκνο κε κηθξέο θαη κεγάιεο κνλάδεο αλαθαηαζθεπήο 

(άζπξα βέιε).  
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Δηθ. 47: Ίδηα εηθφλα κε ηελ πξνεγνχκελε αιιά κε πνισκέλν θσο. Φαίλεηαη ν πεηαιηψδεο 

νζηίηεο ηζηφο ηνπ θινηνχ ηνπ νζηνχ θαη ηνπ πψξνπ. 

 

 

 

 
 

Δηθ. 48: Πεηξακαηφδσν D8. Oκάδα κεινμηθάκεο. Μεγέζπλζε x10. 

Ληγφηεξν ψξηκνο πψξνο. Μεγάιεο κνλάδεο αλαθαηαζθεπήο (άζπξα βέιε) κε εθηεηακέλεο 

επηθάλεηεο θαιπκέλεο απφ νζηενεηδέο (πξάζηλν βέινο) θαη αξθεηνχο νζηενβιάζηεο (καχξν 

βέινο). 
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Δηθ. 49: Πεηξακαηφδσν C7. Οκάδα ηλδνκεζαθίλεο. Μεγέζπλζε x10. 

πγθξηηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο εηθφλεο παξαηεξείηαη ιηγφηεξν ψξηκνο πψξνο, φπνπ ην 

επηκεηαιισκέλν νζηνχλ είλαη άλαξρν (πξσηνγελέο) κε κεγάιεο κνλάδεο αλαθαηαζθεπήο 

(άζπξν βέινο), θαιπκκέλεο κε νζηενεηδέο (πξάζηλν βέινο) θαη νζηενβιάζηεο (καχξν 

βέινο). 

 

 
 

Δηθ. 50: Πεηξακαηφδσν C7. Οκάδα ηλδνκεζαθίλεο. Μεγέζπλζε x40. 

Ίδηα πεξηνρή κε ηελ πξνεγνχκελε αιιά ζε κεγαιχηεξε κεγέζπλζε φπνπ θαίλεηαη κνλάδα 

αλαθαηαζθεπήο κε αξαηά δηαηεηαγκέλνπο νζηενβιάζηεο (καχξα βέιε). 
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Δηθ. 51: Πεηξακαηφδσν Β8. Οκάδα πξεδληδνιφλεο. Μεγέζπλζε x4. 

Αλψξηκνο ραιαξφο πψξνο, αδχλακνο ζηελ ζπλνρή ηνπ, φπνπ αληί γηα ζπκπαγή πψξν 

ζρεκαηίδνληαη παρηέο, άλαξρεο νζηηθέο δνθίδεο (πξσηνγελέο νζηνχλ). 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 
Σα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε είλαη απφ ηα πην πνιπζπληαγνγξαθφκελα 

θάξκαθα ζηνλ θφζκν κε πνηθίιεο ελδείμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ 
κνξθψλ αξζξίηηδαο, εκκελνξπζηαθνχ πφλνπ, θεθαιαιγίαο, ππξεηνχ αιιά θαη 

πιεζψξαο θαθψζεσλ θαη θιεγκνλψλ ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ρξήζε 
ηνπο ζηα θαηάγκαηα νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηνπ άιγνπο θαη ηνπ νηδήκαηνο θαη 
κείσζε ηεο αλάγθεο ρξήζεο νπηνεηδψλ. Δηδηθά κε ηελ αλαθάιπςε θαη αλάπηπμε 

ησλ εθιεθηηθψλ COX-2 αλαζηνιέσλ, πεξηνξίζηεθαλ νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 
ησλ θιαζζηθψλ κε ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ ζην γαζηξεληεξηθφ 
ζχζηεκα θαη ηνπο λεθξνχο θαη δηεπξχλζεθαλ νη ελδείμεηο ηνπο ζηηο παζήζεηο θαη 

θαθψζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ. Φαίλεηαη φκσο απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ηα 
θιαζζηθά αληηθιεγκνλψδε έρνπλ αλαζηαιηηθή δξάζε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πψξσζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο δξάζεο ηεο 
βξαρπρξφληαο ρνξήγεζεο ζχγρξνλσλ εθιεθηηθψλ COX-2 αλαζηνιέσλ ζηελ 
πψξσζε αιιά θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε θιαζζηθά ζηεξνεηδή θαη κε ζηεξνεηδή 
αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεηξακαηηθφ κνληέιν 

νζηενηνκίαο ζηελ κεζφηεηα ηεο δηάθπζεο ηεο σιέλεο ζε θφληθιν. Σν πεηξακαηηθφ 
απηφ κνληέιν έρεη εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο κειέηεο (Bostrom θαη ζπλ. 1996, 

Karachalios θαη ζπλ. 2000, Waters θαη ζπλ. 2000) θαη έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ 
ρξεηάδεηαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή νζηενζχλζεζε γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 
θαηάγκαηνο, δηφηη ν κεζφζηενο πκέλαο ζηνλ θφληθιν είλαη ηζρπξφηαηνο θαη έηζη ε 

θεξθίδα ιεηηνπξγεί σο λάξζεθαο. Έηζη, ην πεηξακαηφδσν κπνξεί λα θνξηίζεη 
πιήξσο ην ζθέινο, φζν ηνπ επηηξέπεηαη απφ ην άιγνο, ρσξίο λα παξεθηνπηζηεί ην 
θάηαγκα. Απηφ ην πεηξακαηηθφ κνληέιν είλαη θαηάιιειν γηα ηελ κειέηε ηεο 

δεπηεξνγελνχο, κε νζηενληθήο πψξσζεο δηφηη ππάξρεη θελφ ζε φιε ηελ έθηαζε 
κεηαμχ ησλ δχν ζηαζεξνπνηεκέλσλ θαηαγκαηηθψλ επηθαλεηψλ. Αληίζεηα, ζηηο 
πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ζηελ βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηνπ 

θαηάγκαηνο κεξηαίνπ ζε επίκπ πνπ ζηαζεξνπνηνχληαλ κε ελδνκπειηθή ξάβδν, 
νδεγψληαο έηζη ην θάηαγκα ζε δεπηεξνγελή νζηενληθή πψξσζε. Δπηπξφζζεηα, ν 
θφληθινο είλαη έλα κεγαιχηεξν δψν ζε ζρέζε κε ην ζχλεζεο πεηξακαηηθφ κνληέιν 

ηνπ επίκπνο θαη ε νζηενηνκία ηεο σιέλεο αλαπαξάγεη έλα ζρεηηθά δχζθνιν 
πεξηβάιινλ πψξσζεο. Οη δχν απηέο παξάκεηξνη βνεζνχλ ζην λα εμαρζνχλ 
ζπκπεξάζκαηα θιηληθψο ζρεηηθά κε ηνλ άλζξσπν. Ζ ζπλερήο έθπιπζε ηεο 

πεξηνρήο ηεο νζηενηνκίαο κε θπζηνινγηθφ νξφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγρείξεζεο 
πξνθπιάζζεη ηνπο ηζηνχο απφ ζεξκηθή θαηαζηξνθή. Ο ζχληνκνο ρξφλνο ηεο 
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εγρείξεζεο (πεξίπνπ 5 ιεπηά) θαζψο θαη ε κε απνγχκλσζε ηνπ πεξηνζηένπ 

θεληξηθά θαη πεξηθεξηθά ηεο νζηενηνκίαο πεξηνξίδνπλ επίζεο ηηο ηζηηθέο 
θαηαζηξνθέο. πλεπψο, ν ζεβαζκφο ησλ ηζηψλ θαη ε απνθπγή ρξήζεο 
νζηενζχλζεζεο νδεγνχλ ζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο παξεκβάζεηο ζηελ εζηία ηνπ 

θαηάγκαηνο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο. 
Παξαηαχηα, πάληα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ φηη φζν πξνζεθηηθά θαη 
αηξαπκαηηθά θαη αλ γίλεηαη κηα αλνηθηή νζηενηνκία, δηαηαξάζζεηαη θαη ην 

πεξηφζηεν θαη ην θαηαγκαηηθφ αηκάησκα θαη ν πέξημ ηζηηθφο θάθεινο ησλ 
καιαθψλ κνξίσλ. πλεπψο, πξέπεη λα επηδεηθλχνπκε πξνζνρή φηαλ ζπγθξίλνπκε  
ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε νζηενηνκίεο κε 

εξγαζίεο θιεηζηψλ θαηαγκάησλ, δηφηη ζηηο πξψηεο θαζπζηεξεί θαη ε πψξσζε θαη ε 
απνθαηάζηαζε ησλ εκβηνκεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ νζηψλ (Park θαη ζπλ. 1999).  

Οη δφζεηο ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε είλαη 1,5-2 
θνξέο κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ άλζξσπν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ νμένο πφλνπ. Έηζη ε δφζε ησλ 2,5 mg/kg im πξεδληδνιφλεο 
αληηζηνηρεί ζε 175 mg/70 kg im ζηνλ άλζξσπν. Ζ δφζε ησλ 2 mg/kg per os 
ηλδνκεζαθίλεο αληηζηνηρεί ζε 140 mg/70 kg im ζηνλ άλζξσπν. Ζ δφζε ησλ 0,3 

mg/kg im κεινμηθάκεο αληηζηνηρεί ζε 21 mg/70 kg im ζηνλ άλζξσπν. Ζ δφζε ησλ 
0,5 mg/kg per os ξνθεθνμίκπεο αληηζηνηρεί ζε 35 mg/70 kg per os ζηνλ άλζξσπν. 
Οη ειαθξψο απμεκέλεο απηέο δφζεηο δηθαηνινγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα 

πεηξακαηφδσα ν ξπζκφο κεηαβνιηζκνχ ησλ θαξκάθσλ είλαη ηαρχηεξνο απφ φηη 
ζηνλ άλζξσπν. Έηζη, ν ρξφλνο εκηζείαο δσήο ηεο ξνθεθνμίκπεο ζην πιάζκα ζε 
αξζεληθνχο επίκπο είλαη 5 ψξεο (Halpin θαη ζπλ. 2000), ελψ ν αληίζηνηρνο ζηνλ 

άλζξσπν είλαη 10-17 ψξεο αλάινγα κε ηε δφζε ηνπ θαξκάθνπ (Depre θαη ζπλ. 
2000). Ζ κεινμηθάκε εκθαλίδεη ηηο ίδηεο θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ζηνπο 
αξζεληθνχο επίκπο, ζε δφζε 1 mg/kg iv θαη ζηνπο αλζξψπνπο, ζε δφζε 0,43 mg/kg 

iv (Busch θαη ζπλ. 1998). πλεπψο, ε ρνξήγεζε δφζεο θαξκάθνπ αληίζηνηρεο κε 
απηήο ηνπ αλζξψπνπ ζε θνλίθινπο ελέρεη ηνλ θίλδπλν κηθξφηεξνπ επηπέδνπ 

αλαζηνιήο ηεο COX-1 θαη COX-2 κέζα ζην 24σξν. Πξέπεη βέβαηα λα ιεθζεί ππ’ 
φςηλ, φηη ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε κπνξεί λα έρνπλ 
δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο αλαζηνιήο ησλ ηζνκνξθψλ ηεο COX ηνπ θνλίθινπ ζε 

ζρέζε απηψλ ηνπ αλζξψπνπ. Μέρξη ηε ζηηγκή ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπγγξαθήο 
ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ καο ήηαλ γλσζηά ππάξρνληα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα 
ησλ επηπέδσλ αλαζηνιήο ηεο COX-1 θαη COX-2 ζηνλ πψξν θαηάγκαηνο ζε 
θνλίθινπο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ αληηθιεγκνλψδε. 

Απφ ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ αθηηλνγξαθηψλ ησλ πεηξακαηνδψσλ, 
πξνέθπςε παξεκθεξήο αθηηλνινγηθή εμέιημε πψξσζεο ζηηο νκάδεο ειέγρνπ θαη 
ξνθεθνμίκπεο κε ίδηα πνζνζηά πιήξνπο (75%) θαη αηεινχο πψξσζεο (25%). ε 

θάπνηα πεηξακαηφδσα ηεο νκάδαο ειέγρνπ εκθαλίζηεθαλ θαη ζεκεία 
αλαθαηαζθεπήο ηνπ νζηνχ πνπ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηελ νκάδα ηεο ξνθεθνμίκπεο. 
Οη νκάδεο ηεο ηλδνκεζαθίλεο, ηεο κεινμηθάκεο θαη ηεο πξεδληδνιφλεο 
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παξνπζίαζαλ αθηηλνινγηθή θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο. Έηζη, ζηηο νκάδεο ηεο 

ηλδνκεζαθίλεο θαη ηεο πξεδληδνιφλεο ε πψξσζε δελ είρε νινθιεξσζεί 
αθηηλνινγηθά ζην 50% ησλ πεηξακαηνδψσλ, ελψ ζηελ νκάδα ηεο κεινμηθάκεο ην 
πνζνζηφ πιήξνπο αθηηλνινγηθήο πψξσζεο ήηαλ 62,5%. ε θαλέλα πάλησο 

πεηξακαηφδσν ζηελ παξνχζα κειέηε δελ εκθαλίζηεθαλ ζεκεία ςεπδάξζξσζεο ή 
αλαζηνιήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πψξσζεο. Απφ ηα αθηηλνινγηθά καο δεδνκέλα 
δειαδή, δηαθαίλεηαη πψο ηα παιαηφηεξα αληηθιεγκνλψδε, φπσο ε πξεδληδνιφλε, ε 

ηλδνκεζαθίλε θαη ε κεινμηθάκε θαζπζηεξνχλ ηελ πψξσζε αιιά δελ ηελ 
αλαζηέιινπλ, κε ηελ κεινμηθάκε λα έρεη ιηγφηεξν αλαζηαιηηθή δξάζε σο 
εθιεθηηθφηεξνο αλαζηνιέαο ηεο COX-2. Αληίζεηα, ε ξνθεθνμίκπε, ε νπνία δξα 

εθιεθηηθά ζηελ αλαζηνιή ηεο COX-2, θαίλεηαη πσο δελ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ 
εμέιημε ηεο πψξσζεο ζε θιηληθφ επίπεδν. 

Μειεηήζεθε επίζεο κία αθφκα αθηηλνινγηθή παξάκεηξνο, ν ιφγνο κέγηζηεο 
δηακέηξνπ πψξνπ πξνο ηε δηάκεηξν ηνπ νζηνχ ζην ζεκείν ηνπ θαηάγκαηνο 

(dC/dB). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο ιακβάλεη ππ’ φςηλ 
κφλν ηνλ πεξηνζηηθφ πψξν αιιά ζεσξείηαη πψο έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή 
ζπζρέηηζε κε ηνλ βαζκφ ηεο πψξσζεο θαη ηηο εκβηνκεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πψξνπ, 

ζπγθξηλφκελε κε άιιεο αθηηλνινγηθέο παξακέηξνπο (Oni θαη ζπλ. 1991, Marsch 
1998). ηε κειέηε καο, ν ιφγνο dC/dB ήηαλ ειαθξψο απμεκέλνο ζηηο νκάδεο ηεο 
ηλδνκεζαθίλεο, ηεο κεινμηθάκεο θαη ηεο ξνθεθνμίκπεο ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο 

ειέγρνπ θαη πξεδληδνιφλεο αιιά νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δελ ήηαλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p>0,05).  

ηελ εξγαζία καο ν ιφγνο dC/dB κειεηήζεθε, κε ηε ζηαζηηζηηθή δνθηκαζία 
Pearson, φζνλ αθνξά ζηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηηο ηξεηο εκβηνκεραληθέο παξακέηξνπο 

πνπ κεηξήζεθαλ, δειαδή ηε δχλακε ζξαχζεο, ηελ αθακςία ηνπ νζηνχ θαη ην έξγν 
πνπ ρξεηάζζεθε λα θαηαλαισζεί γηα ηε ζξαχζε ηνπ νζηνχ. Γελ εκθαλίζηεθε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ ιφγνπ dC/dB κε θακία εκβηνκεραληθή 

παξάκεηξν (p>0,05) (πηλ. 9). Πξνθχπηεη δειαδή, πσο ε απιή αθηηλνγξαθία δελ 
απνηειεί απφιπηα αμηφπηζην παξάγνληα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πψξσζεο, παξφιν 
πνπ καο παξέρεη θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία.  

 

Πηλ.  9: πζρέηηζε dC/dB κε ηηο εκβηνκεραληθέο παξακέηξνπο ηνπ πψξνπ. 

 

 Φνξηίν 
ζξαύζεο (F) 

Αθακςία 
(S) 

Δλέξγεηα 
ζξαύζεο (W) 

Λόγνο 
dC/dB 

πζρέηηζε 
Pearson 

-0,064 -0,011 0,173 

Πηζαλόηεηα (p) 0,694 0,947 0,287 
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Με ην ζπκπέξαζκα απηφ ζπκθσλνχλ θαη άιιεο κειέηεο (Marsch 1998). Οη 

Panjabi θαη ζπλ. (1985) ζε κηα εξγαζία ηνπο ζε νζηενηνκίεο θλήκεο ζε θνλίθινπο, 
δεκνζίεπζαλ φηη ε γεθχξσζε ησλ θινηψλ έρεη ηελ ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ 
πψξσζε θαη ηηο εκβηνκεραληθέο παξακέηξνπο ηνπ θαηάγκαηνο. Αληίζεηα, ε 

παξεθηφπηζε ηνπ θαηάγκαηνο, ην πάρνο, ε δηάκεηξνο θαη ην κέγεζνο ηνπ πψξνπ δελ 
είραλ ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηελ παξαπάλσ κειέηε. Με ηα ζπκπεξάζκαηα απηά 
ζπκθσλνχλ θαη ηα δηθά καο απνηειέζκαηα. ε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αθηηλνινγηθήο εθηίκεζεο θαη εκβηνκεραληθψλ ηδηνηήησλ πψξσζεο 
θαηέιεμαλ θαη νη Nicholls θαη ζπλ. (1979). 

ε κηα άιιε κειέηε, ζπγθξίζεθαλ ε αθηηλνινγηθή εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ηεο 
πψξσζεο κε επαλαιακβαλφκελεο κε επεκβαηηθέο κεηξήζεηο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

θαηάγκαηνο ζε θαηάγκαηα θλήκεο ζε αλζξψπνπο (Hammer θαη ζπλ. 1985). Καη 
ζηε κειέηε απηή, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Οη Blokhuis θαη 
ζπλ. (2001) επίζεο, δελ βξήθαλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ αθηηλνινγηθψλ 

κεηξήζεσλ θαη εκβηνκεραληθψλ θαη ηζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Πην αμηφπηζηε 
αθηηλνινγηθή κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πψξσζεο ζεσξείηαη ε πνζνηηθή 
κέηξεζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ πψξνπ κε αμνληθή ηνκνγξαθία (Jamsa θαη 
ζπλ. 2000, Grigoryan θαη ζπλ. 2003). 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ ηξεηο εκβηνκεραληθέο παξακέηξνη ηεο 
πψξσζεο ηνπ θαηάγκαηνο, ε δχλακε-θνξηίν ζξαχζεο ηνπ πψξνπ, ε αθακςία ηνπ 
νζηνχ ζην ζεκείν ηνπ πψξνπ θαη ην έξγν-ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε γηα ηε 

ζξαχζε ηνπ πψξνπ. Καη νη ηξεηο απηέο παξάκεηξνη εκθάληζαλ ηζρπξή ζεηηθή 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο κε πηζαλφηεηα p<0,001 (πηλ. 10). πλεπψο, νη θακπχιεο 
δχλακεο – παξακφξθσζεο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ εκβηνκεραληθή δνθηκαζία ησλ 
νζηηθψλ δνθηκίσλ, ήηαλ νκνηφκνξθεο θαη ζπγθξίζηκεο.  

Πηλ.  10: πζρέηηζε κεηαμχ ησλ εκβηνκεραληθψλ παξακέηξσλ ηνπ πψξνπ (p≤0,001 – 

αξηζκφο πεηξακαηνδψσλ n=40). 

 
Φνξηίν 

ζξαύζεο (F) 
Αθακςία (S) 

Δλέξγεηα 

ζξαύζεο 

(W) 

Φνξηίν 
ζξαύζεο (F) 

πζρέηηζε Pearson 1 0,971 0,716 

Πηζαλόηεηα (p) 0 0,000 0,000 

Αθακςία (S) 
πζρέηηζε Pearson 0,971 1 0,747 

Πηζαλόηεηα (p) 0,000 0 0,000 

Δλέξγεηα 

ζξαύζεο (W) 

πζρέηηζε Pearson 0,716 0,747 1 

Πηζαλόηεηα (p) 0,000 0,000 0 
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Απφ ηελ εκβηνκεραληθή θαη ηζηνκνξθνκεηξηθή κειέηε ησλ νζηηθψλ 
δνθηκίσλ πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

Ζ βξαρπρξφληα ρνξήγεζε πξεδληδνιφλεο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ θαηάγκαηνο 

ζαθψο θαζπζηεξεί ηελ εμέιημε ηεο πψξσζεο. Καη νη ηξεηο εκβηνκεραληθέο 
παξάκεηξνη ήηαλ κεησκέλεο θαηά 50% πεξίπνπ, ζπγθξηλφκελεο κε ηελ νκάδα 
ειέγρνπ θαη νη δηαθνξέο απηέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δπηπιένλ, ζηελ νκάδα 

ηεο πξεδληδνιφλεο παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηειψο πσξσζέλησλ 
αθηηλνινγηθψο θαηαγκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο. Σα απνηειέζκαηά καο 

είλαη ζχκθσλα θαη κε άιιεο κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην γεληθφ κέξνο (Blunt θαη 
ζπλ. 1950, Sissons θαη Hadfield 1951, Waters θαη ζπλ. 2000, Sawin θαη ζπλ. 2001). 
Σα ηζηνκνξθνκεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ηεο πξεδληδνιφλεο ήηαλ 

αληίζηνηρα κε ηηο εκβηνκεραληθέο κεηξήζεηο. Όιεο νη παξάκεηξνη πνπ εμεηάζηεθαλ 
επεξεάζζεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ πξεδληδνιφλε θαη νη δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε 
ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ ζαθψο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ζ ρνξήγεζε 

θνξηηθνζηεξνεηδψλ νδεγεί ζε ειαηησκέλε νζηενβιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 
επνκέλσο κεησκέλε ζχλζεζε κεζνθπηηάξηαο νπζίαο (Lund θαη ζπλ. 1985, Aaron 
θαη ζπλ. 1989, LoCascio θαη ζπλ. 1990). Έρεη δεηρζεί φηη ηα θνξηηθνζηεξνεηδή 

ειαηηψλνπλ επίζεο ηε ζχλζεζε ηνπ θνιιαγφλνπ ηχπνπ Η θαη ηνπ mRNA ηεο 
νζηενθαιζίλεο. Σν θνιιαγφλν ηχπνπ Η είλαη ε πην άθζνλε πξσηεΐλε ηεο νζηηθήο 
κεζνθπηηάξηαο νπζίαο, ελψ ε νζηενθαιζίλε είλαη ν πην επαίζζεηνο δείθηεο ηεο 

νζηενβιαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Lukert θαη Kream 1996). Παξάιιεια, ηα 
θνξηηθνζηεξνεηδή κεηαβάιινπλ ηελ αληηγξαθή ησλ mRNA ηεο αιθαιηθήο 
θσζθαηάζεο, ηεο νζηηθήο ζηαινπξσηεΐλεο, ηεο θηκπξνλεθηίλεο, ηεο β1-

ηληεγθξίλεο θαη ηεο δηάκεζεο θνιιαγελάζεο (Lukert θαη Kream 1996). Σα 
θνξηηθνζηεξνεηδή κεηψλνπλ αθφκα ηελ παξαγσγή απμεηηθψλ παξαγφλησλ 
ζεκαληηθψλ ζηελ πψξσζε θαη θπξίσο ησλ IGF-1 θαη TGF-β (Lane θαη Lukert 

1998). Δπηπιένλ, ηα θνξηηθνζηεξνεηδή επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο 
βηηακίλεο D (Cosman θαη ζπλ. 1994), ηελ απνξξφθεζε αζβεζηίνπ θαη ηελ έθθξηζε 

γελλεηηθψλ νξκνλψλ, ιφγσ επηλεθξηδηθήο θαηαζηνιήο θαη πηζαλφλ δεπηεξνπαζνχο 
ππεξπαξαζπξενεηδηζκνχ (Lane θαη Lukert 1998).  

Ζ ηλδνκεζαθίλε είλαη έλα απφ ηα πξψηα αληηθιεγκνλψδε πνπ κειεηήζεθαλ 
ζε ζρέζε κε ηελ πψξσζε ηνπ θαηάγκαηνο. ε φιεο ηηο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην γεληθφ κέξνο, ε ηλδνκεζαθίλε είρε αλαζηαιηηθή δξάζε ζηελ εμέιημε ηεο 

πψξσζεο (Bo θαη ζπλ. 1976, Ro θαη ζπλ. 1976, Sudmann θαη Bang 1979, Sudmann 
θαη ζπλ. 1979, Sudmann θαη ζπλ. 1982, Allen θαη ζπλ. 1980, More θαη ζπλ. 1989, 

Engesaeter θαη ζπλ. 1992, Hogevold θαη ζπλ. 1992, Moed θαη ζπλ. 1994, Altman 
θαη ζπλ. 1995, Dimar θαη ζπλ. 1996, Keller 1996, Reikeraas θαη Engebretsen 1998, 
Simon θαη ζπλ. 2001, Simon θαη ζπλ. 2002, Bhandari θαη Schemitsch 2002, Long 

θαη ζπλ. 2002, Riew θαη ζπλ. 2003, Brown θαη ζπλ. 2004). ην ίδην ζπκπέξαζκα 
θαηέιεμε θαη ε δηθή καο κειέηε. Παξά ηε βξαρπρξφληα ρνξήγεζε ηεο 
ηλδνκεζαθίλεο, παξαηεξήζεθε αθηηλνινγηθή θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο θαη 
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κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηειψο πσξσζέλησλ θαηαγκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Βέβαηα, παξά ηελ εκθαλή θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο πνπ πξνθάιεζε ε 
ηλδνκεζαθίλε, δελ ππήξραλ ζεκεία δηαθνπήο ηεο ή ςεπδάξζξσζεο. Ζ κείσζε θαη 
ησλ ηξηψλ εκβηνκεραληθψλ παξακέηξσλ ηνπ πψξνπ πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 30-35% θαη ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ ζαθψο 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ήηαλ θαη νη δηαθνξέο ησλ 
εκβηνκεραληθψλ παξακέηξσλ ηνπ πψξνπ κεηαμχ πξεδληδνιφλεο θαη ηλδνκεζαθίλεο, 

κε ηελ ηλδνκεζαθίλε λα παξνπζηάδεη επηφηεξε θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο. Καη 
ζηελ νκάδα ηεο ηλδνκεζαθίλεο ηα ηζηνκνξθνκεηξηθά απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ 
θαη εληζρχνπλ ην ζπκπέξαζκα ησλ εκβηνκεραληθψλ κεηξήζεσλ. Όιεο νη 

ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξάκεηξνη έδεημαλ θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο θαη είραλ 
ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. ε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ηεο 
πξεδληδνιφλεο, νη ηηκέο ηεο ηλδνκεζαθίλεο ήηαλ παξεκθεξείο, κε ηελ ηλδνκεζαθίλε 

λα ππεξηεξεί ειαθξψο ζηηο παξακέηξνπο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ νζηενβιαζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πξεδληδνιφλε λα ππεξέρεη ζηηο παξακέηξνπο ηηο ζρεηηθέο 
κε ηελ νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο νζηηθέο δνθίδεο. Παξαηαχηα, νη 
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

ηελ κειέηε καο, ε βξαρπρξφληα ρνξήγεζε κεινμηθάκεο ζηα αξρηθά ζηάδηα 
ηεο πψξσζεο είρε αλαζηαιηηθά απνηειέζκαηα. Ζ νκάδα ηεο κεινμηθάκεο είρε 
πεξηζζφηεξεο αηειείο πσξψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη αθηηλνινγηθή 

θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο, αιιά ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ ηλδνκεζαθίλε θαη ηελ 
πξεδληδνιφλε. Οη ηηκέο ησλ εκβηνκεραληθψλ παξακέηξσλ ζηελ νκάδα ηεο 
κεινμηθάκεο ήηαλ 16-19% κεησκέλεο ζπγθξηλφκελεο κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη νη 

δηαθνξέο απηέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p≤0,05). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ 
θαη ε δηαθνξά ησλ ηηκψλ φισλ ησλ εκβηνκεραληθψλ παξακέηξσλ κεηαμχ ησλ 
νκάδσλ κεινμηθάκεο θαη πξεδληδνιφλεο, ελψ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηλδνκεζαθίλεο 

θαη κεινμηθάκεο ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηεο δχλακεο 
ζξαχζεο θαη αθακςίαο ηνπ πψξνπ αιιά φρη θαη ηνπ έξγνπ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ 

ζξαχζε ηνπ πψξνπ. Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα ηζηνκνξθνκεηξηθά απνηειέζκαηα κε ηε 
κεινμηθάκε λα εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζπγθξηλφκελε κε ηελ νκάδα 
ειέγρνπ ζηηο κηζέο πεξίπνπ παξακέηξνπο. ε θάζε πεξίπησζε, θάλεθε απφ ηα 

απνηειέζκαηά καο φηη ε κεινμηθάκε επεξεάδεη ιηγφηεξν αξλεηηθά ηελ πψξσζε 
απφ ηελ πξεδληδνιφλε θαη ηελ ηλδνκεζαθίλε. Μέρξη ηε ζηηγκή ηεο νινθιήξσζεο 
ηεο δηαηξηβήο απηήο, δελ ππήξραλ ζηε δηάζεζή καο βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα γηα 

ηελ επίδξαζε ηεο κεινμηθάκεο ζηελ πψξσζε. ε κηα εξγαζία πάλησο (Legenstein 
θαη ζπλ. 2003), κειεηήζεθε ε ζπγθξηηηθή ρνξήγεζε κεινμηθάκεο θαη 
ηλδνκεζαθίλεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο εηεξφηνπεο νζηενπνίεζεο κεηά απφ νιηθή 

αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ. Καη ηα δχν θάξκαθα βνήζεζαλ ζηελ πξφιεςε ηεο 
εηεξφηνπεο νζηενπνίεζεο ρσξίο λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε 
δξάζε ηνπο, ππνδειψλνληαο έηζη αλαζηαιηηθή δξάζε θαη ηεο κεινμηθάκεο ζηε 
δηαδηθαζία παξαγσγήο νζηνχ. 
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Ζ κεγάιε ζπδήηεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα αθνξά 

ζηελ αλαζηαιηηθή ή φρη δξάζε ησλ εθιεθηηθψλ COX-2 αλαζηνιέσλ ζηε 
δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξγαζηψλ απηψλ πνπ 
αλαπηχρζεθαλ εθηελψο ζην γεληθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο είλαη κάιινλ 

αληηθξνπφκελα θαη είλαη αζαθέο ην εάλ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζηα 
πεηξακαηφδσα κπνξεί κε αζθάιεηα λα ζεσξεζνχλ φηη ηζρχνπλ θαη ζηνπο 
αλζξψπνπο. ε άιιεο κειέηεο θαηαδεηθλχεηαη φηη νη COX-2 αλαζηνιείο έρνπλ 

αξλεηηθή δξάζε ζηελ πψξσζε (Simon θαη ζπλ. 2001, Simon θαη ζπλ. 2002, Endo 
θαη ζπλ. 2002, Goodman θαη ζπλ. 2002, Goodman θαη ζπλ. 2005, Bergenstock θαη 
ζπλ. 2005, Leonelli θαη ζπλ. 2006) ελψ ζε άιιεο θαίλεηαη πσο δελ έρνπλ ζεκαληηθή 

αλαζηαιηηθή δξάζε ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο ειέγρνπ (Long θαη ζπλ. 2002, Mullis 
θαη ζπλ. 2002, Gerstenfeld θαη ζπλ. 2003, Sculean θαη ζπλ. 2003, Brown θαη ζπλ. 
2004, Reuben θαη ζπλ. 2005, Reuben θαη Ekman 2005, Mullis θαη ζπλ. 2006). ηε 

δηθή καο κειέηε ε ξνθεθνμίκπε, έλαο εθιεθηηθφο αλαζηνιέαο ηεο COX-2, 
πξνθάιεζε κηα ήπηα θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο εκβηνκεραληθέο 
θαη ηζηνκνξθνκεηξηθέο καο κεηξήζεηο, αιιά ζηελ πιεηνςεθία ησλ παξακέηξσλ 

πνπ εμεηάζζεθαλ νη δηαθνξέο κε ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθέο (p>0,05). Δηδηθφηεξα, ζε 2 απφ ηηο 3 εκβηνκεραληθέο θαη ζε 7 απφ ηηο 

13 ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξακέηξνπο δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 
νκάδαο ειέγρνπ θαη ξνθεθνμίκπεο. ηαηηζηηθά θαιχηεξε εηθφλα πψξσζεο είρε ε 
νκάδα ηεο ξνθεθνμίκπεο ζπγθξηλφκελε θαη κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο 
αληηθιεγκνλσδψλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο.  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε ξνθεθνμίκπε 

ήηαλ απφ ηνπο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνπο ζηελ θιηληθή πξάμε, πςειήο 
εθιεθηηθφηεηαο COX-2 αλαζηνιείο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέρζεθε κεηαμχ ησλ 
θνμηκπψλ. Ζ απφζπξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ απφ ηελ θπθινθνξία γηα 

πηζαλέο θαξδηαγγεηαθέο επηπινθέο, δελ πεξηνξίδεη ηελ ζεκαζία ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ηεο βξαρπρξφληαο ρνξήγεζεο 
ηεο ξνθεθνμίκπεο ζηελ πψξσζε. 

Γχν νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ηεο κειέηεο καο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο είλαη ε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ησλ αληηθιεγκνλσδψλ 
θαξκάθσλ θαζψο θαη νη δφζεηο ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο, 
ηα αληηθιεγκνλψδε ρνξεγήζεθαλ ζε κεγάιεο δφζεηο θαη γηα κεγάιε δηάξθεηα κεηά 

ην θάηαγκα. Αληίζεηα, ζηε κειέηε καο ηα αληηθιεγκνλψδε ρνξεγήζεθαλ κφλν γηα 
5 εκέξεο κεηά ην πεηξακαηηθφ καο θάηαγκα θαη ζε δφζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο 

ζεξαπεπηηθέο δφζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ άλζξσπν. Απηφ ην πεηξακαηηθφ 
κνληέιν πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ην αληίζηνηρν αλζξψπηλν θιηληθφ ζελάξην 
ζχκθσλα κε ην νπνίν νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο απαηηνχλ αλαιγεζία γηα ιίγεο κφλν 

εκέξεο κεηά ην θάηαγκα. Μέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, 
καο ήηαλ γλσζηέο 4 κφλν εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζε βξαρπρξφληα ρνξήγεζε 
εθιεθηηθνχ COX-2 αλαζηνιέα. Οη Reuben θαη ζπλ. ζε δχν εξγαζίεο ηνπο ην 2005, 
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κειέηεζε ηε δξάζε ηεο ζειεθνμίκπεο θαη ηεο ξνθεθνμίκπεο (400-600 θαη 50 

mg/εκέξα αληίζηνηρα γηα 5 εκέξεο) ζε ζπνλδπινδεζίεο ζε αλζξψπνπο θαη δελ 
θαηέιεμε ζε αλαζηαιηηθή ηνπο δξάζε ζηελ πψξσζε. Οη Sculean θαη ζπλ. (2003) 
κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ξνθεθνμίκπεο (25mg/εκέξα γηα 14 εκέξεο) ζηελ 

επνχισζε πεξηνδνληηθψλ νζηηθψλ ειιεηκκάησλ αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ 
κε πξσηεΐλεο ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο θαη επίζεο δε βξήθε αλαζηαιηηθή δξάζε. 
Αληίζεηα, νη Bergenstock θαη ζπλ. (2005) παξαηήξεζαλ αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο 

ζειεθνμίκπεο κεηά απφ βξαρπρξφληα ρνξήγεζή ηεο (3 θαη 6 mg/kg γηα 10 εκέξεο) 
ζε θαηάγκαηα δηάθπζεο κεξηαίνπ επίκπσλ. 

Έλα άιιν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηά καο είλαη φηη ε 
βξαρπρξφληα ρνξήγεζε αληηθιεγκνλσδψλ δελ πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο πψξσζεο 

αιιά θαζπζηέξεζή ηεο. ε θαλέλα πεηξακαηφδσν ηεο κειέηεο καο δελ 
παξαηεξήζακε ςεπδάξζξσζε, είηε αθηηλνινγηθά είηε εκβηνκεραληθά. Αθφκα θαη 
ζηηο νκάδεο ηεο ηλδνκεζαθίλεο θαη ηεο πξεδληδνιφλεο πνπ παξαηεξήζεθε ε 

κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο, ζηηο 6 εβδνκάδεο δελ ππήξρε θακία 
ςεπδάξζξσζε. Φαίλεηαη φηη ε δξάζε ησλ αληηθιεγκνλσδψλ είλαη ηζρπξφηεξε ζηα 
αξρηθά ζηάδηα ηεο πψξσζεο  (ζηάδην αηκαηψκαηνο θαη θιεγκνλήο) θαη πσο κε ηε 

δηαθνπή ησλ αληηθιεγκνλσδψλ απνθαζίζηαηαη ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία 
πψξσζεο θαη αλαζηξέθνληαη ηα αξρηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα (Beck θαη ζπλ. 
2003, Gerstenfeld θαη Einhorn 2004). Με ην ζπκπέξαζκα απηφ ζπκθσλνχλ θαη νη 

Gerstenfeld θαη ζπλ. (2003) πνπ παξφηη ρνξήγεζαλ γηα 42 εκέξεο παξεθνμίκπε ζε 
θαηάγκαηα κεξηαίνπ επίκπσλ θαη παξαηήξεζαλ κηα ήπηα αλαζηαιηηθή δξάζε ζηα 
αξρηθά ζηάδηα, ζηηο 6 εβδνκάδεο δε δηαπίζησζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο πξνθχπηεη φηη, κεηαμχ ησλ νπζηψλ πνπ 

κειεηήζεθαλ, φζν πην εθιεθηηθφο αλαζηνιέαο ηεο COX-2 είλαη έλα 
αληηθιεγκνλψδεο, ηφζν ιηγφηεξν επηδξά αλαζηαιηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πψξσζεο. Έρεη γίλεη ζαθέο φηη νη πξνζηαγιαλδίλεο (PGs) πνπ παξάγνληαη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο είλαη νπζηψδεηο ζηε θπζηνινγηθή εμέιημε ησλ δηεξγαζηψλ 

ηεο πψξσζεο. Απηφ πνπ δελ είλαη αθφκα ζαθέο είλαη εάλ ε παξαγσγή ησλ 
πξνζηαγιαλδηλψλ απηψλ νθείιεηαη κφλν ζηελ COX-2 ή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 
ξφιν θαη ε ηνπηθή COX-1. Απφ ηα απνηειέζκαηά καο εληζρχεηαη ε άπνςε φηη ζηηο 

ζχλζεηεο βηνρεκηθέο νδνχο παξαγσγήο PGs ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο 
ζπκκεηέρεη θαη ε ηνπηθή COX-1, πξνζηαηεχνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο. Με 
ηελ άπνςε απηή ζπκθσλνχλ αξθεηνί ζπγγξαθείο (Long θαη ζπλ. 2002, Gerstenfeld 

θαη ζπλ. 2003, O’Keefe 2005). ε αξθεηέο κειέηεο έρεη επίζεο πξνηαζεί 
ζεκαληηθφο ξφινο ηεο COX-1 ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θιεγκνλήο (Gilroy θαη Colville-
Nash 2000). Άιιεο κειέηεο πξνηείλνπλ πσο νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηεο COX-2 

πεξηνξίδνπλ ηηο αλνζνθαηαζηαιηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ηξαχκαηνο θαη πσο απηφ 
κπνξεί λα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επνχισζε ησλ ηζηψλ (Strong θαη 
ζπλ. 2000, Mack Strong θαη ζπλ. 2001, Gerstenfeld θαη ζπλ. 2003). Δίλαη ζπλεπψο 

πηζαλφ πσο νη ζπζηεκαηηθέο θαη ηνπηθέο παξαιιαγέο ζηελ εθιεθηηθή παξαγσγή 
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πξνζηαγιαλδηλψλ απφ ηελ COX-1 θαη COX-2 κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο 

βηνινγηθέο απαληήζεηο, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηνπηθή επνχισζε ησλ 
ηζηψλ (Gerstenfeld θαη ζπλ. 2003). 

Αλαζθνπψληαο ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε πσο ζε δηαθνξεηηθά 
πεηξακαηηθά κνληέια πεηξακαηνδψσλ, πξνθχπηνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα 
(O’Keefe 2005). Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνλ 

εθιεθηηθφ COX-2 αλαζηνιέα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε πεηξακαηηθή κειέηε 
(Brown θαη ζπλ. 2004). Δίλαη πηζαλφ λα επεξεάδεηαη ε πψξσζε απφ δεπηεξεχνληεο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάζε θάξκαθν θαη φρη κε ηελ άκεζε δξάζε ηνπ 
θαξκάθνπ απηνχ θαζ’ απηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην επίπεδν αλαιγεζίαο πνπ 
πξνζθέξεη ε θάζε νπζία θαη ζπλεπψο ην δηαθνξεηηθφ βαζκφ θφξηηζεο πνπ 

επηηξέπεη ε αλαιγεζία απηή. Γελ ππάξρνπλ επίζεο αλαθνξέο ζηελ αθξηβή 
θαξκαθνθηλεηηθή ηνπ θάζε αληηθιεγκνλψδνπο ζε θάζε πεηξακαηφδσν θαη θαηά 
ζπλέπεηα δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα ε δφζε θαη ε νδφο 

ρνξήγεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδηνπ βαζκνχ αλαζηνιή ηεο COX-1 θαη COX-2. 
ε δχν εξγαζίεο (Simon θαη ζπλ. 2002, Zhang θαη ζπλ. 2002) ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γελεηηθά κεηαιιαγκέλα πεηξακαηφδσα κε νκφδπγε έιιεηςε ηνπ γνληδίνπ 

παξαγσγήο COX-2 θαη απέδεημαλ φηη ζηα δψα απηά ε πψξσζε θαζπζηέξεζε 
ζεκαληηθά. Παξαηαχηα, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ ζπγθξίλνληαη 
πεηξακαηφδσα ζηα νπνία ε ελδπκηθή δξάζε ηεο COX-2 έρεη θαηαξγεζεί γελεηηθά, 

κε πεηξακαηφδσα ζηα νπνία ε COX-2 έρεη αλαζηαιεί θαξκαθνινγηθά. Οη 
ζπγθξίζεηο είλαη ηειείσο ζρεηηθέο αθνχ, αθφκα θαη ζηελ εξγαζία ησλ Simon θαη 
ζπλ. (2002) θάλεθε πσο ππάξρνπλ πνζνηηθά κεηξήζηκεο δηαθνξέο ζηε δξάζε 

δηάθνξσλ εθιεθηηθψλ θαη κε εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ ηεο COX-2 ζηελ επνχισζε 
ηνπ νζηνχ. πλεπψο, πηζαλφηαηα ππάξρνπλ παξαιιαγέο ζην πσο δηάθνξνη 
θαξκαθνινγηθνί παξάγνληεο δξνπλ ηνπηθά ή πσο κεηαβνιίδνληαη, γεγνλφο πνπ 
νδεγεί ζε πνηθίιεο ελέξγεηεο ζηα ηειηθά φξγαλα ζηα νπνία δξνπλ. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη πσο ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο πσο ε 
COX-2 θαη νη παξαγφκελεο απφ απηήλ πξνζηαγιαλδίλεο δηαδξακαηίδνπλ θάπνην 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηεξγαζίεο πψξσζεο ηνπ νζηνχ πνπ δελ έρεη φκσο αθφκα 

δηεπθξηληζηεί ζηελ πιήξε ηνπ έθηαζε. Παξά ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαζηψλ ζε 
πεηξακαηφδσα κε ζέκα ηελ επίδξαζε ησλ αληηθιεγκνλσδψλ ζηελ πψξσζε, δελ 
ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο γηα ηε δξάζε ησλ θαξκάθσλ απηψλ ζηελ πψξσζε ζε 

αλζξψπνπο. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο, καο ήηαλ 
γλσζηέο ηξεηο κφλν εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζε αλζξψπνπο (Sculean θαη ζπλ. 

2003, Reuben θαη Ekman 2005, Reuben θαη ζπλ. 2005) θαη κάιηζηα θακία απφ 
απηέο δελ είρε ζαλ αληηθείκελν ηα θαηάγκαηα. ηελ πξψηε εξγαζία ε ξνθεθνμίκπε 
δελ εκπφδηζε ηε θπζηνινγηθή πιήξσζε πεξηνδνληηθψλ νζηηθψλ ειιεηκκάησλ.ηηο 

δπν ηειεπηαίεο εξγαζίεο δελ πξνέθπςε αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο βξαρπρξφληαο 
ρνξήγεζεο ζειεθνμίκπεο (400 θαη 600 mg/εκέξα γηα 5 εκέξεο), ξνθεθνμίκπεο (50 
mg/εκέξα γηα 5 εκέξεο) θαη θεηνξνιάθεο (<110 mg/εκέξα γηα 5 εκέξεο) ζηελ 
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επηηπρή ζπνλδπινδεζία ζε αλζξψπνπο, ελψ κεγαιχηεξεο δφζεηο θεηνξνιάθεο (240 

mg/εκέξα) είραλ αξλεηηθή δξάζε. Δπίζεο, παξφιν πνπ αξθεηέο έγθπξεο κειέηεο 
έρνπλ δείμεη πσο ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε πξνθπιάζζνπλ απφ ηελ 
εηεξφηνπε νζηενπνίεζε κεηά απφ νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ ή θαηάγκαηα 

ιεθάλεο, δελ ππάξρνπλ παξφκνηεο θιηληθέο πιεξνθνξίεο γηα ίδηα αλαζηαιηηθή 
δξάζε ζηελ πψξσζε ηνπ θαηάγκαηνο (Moore θαη ζπλ. 1998, Einhorn 2002α θαη 
2002β, Legenstein θαη ζπλ. 2003).  

 

Κιηληθή εθαξκνγή ηεο παξνύζαο κειέηεο 

 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ πξνζνρή φηαλ ηα απνηειέζκαηα πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ 
αλάγνληαη ζηνπο αλζξψπνπο, ηδίσο φηαλ δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο 
ηπραηνπνηεκέλεο, πξνδξνκηθέο, δηπιέο ηπθιέο κειέηεο ζε αζζελείο. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ εμεηάδεη ηελ πψξσζε θπξίσο ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα ηε 
ζηηγκή πνπ ε δηαδηθαζία ηεο πψξσζεο ζηνπο αλζξψπνπο δηαξθεί κήλεο ή ρξφληα 
γηα λα νινθιεξσζεί. Παξά ηαχηα, απφ φιε ηε βηβιηνγξαθία κπνξεί θαλείο λα θάλεη 

θάπνηεο ζπζηάζεηο γηα ηε ρξήζε αληηθιεγκνλσδψλ ζε θαηαγκαηίεο. Γε πξέπεη λα 
ππνηηκάηαη ε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ απηψλ θαη θπξίσο ησλ ζχγρξνλσλ εθιεθηηθψλ 

COX-2 αλαζηνιέσλ ζηελ δηαρείξεζε - αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαθαηαγκαηηθνχ θαη 
κεηεγρεηξεηηθνχ πφλνπ θαη θιεγκνλήο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε κείσζε ηεο 
ρξήζεο ησλ νπηνεηδψλ. Όκσο, φιεο νη πξναλαθεξζείζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα θάξκαθα απηά, πξέπεη λα είλαη γλσζηέο ζηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο, ψζηε λα 
ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε απηέο. Ζ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα είλαη 
φηη φηαλ ηα αληηθιεγκνλψδε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αλαιγεηηθά κεηά απφ 

θάηαγκα, ζα πξέπεη λα πξνηηκψληαη εθιεθηηθνί COX-2 αλαζηνιείο θαη ε ρξήζε 
ηνπο λα είλαη βξαρπρξφληα - πηζαλφλ λα κελ μεπεξλά ζε δηάξθεηα ηηο 10 εκέξεο. 
Πξέπεη επηπξνζζέησο λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ζπλνδέο έμεηο ή παζήζεηο ησλ 

αζζελψλ πνπ αλαζηέιινπλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ νζηηθή επνχισζε, φπσο ην 
θάπληζκα, ε ρξήζε γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ, νη κεηαβνιηθέο παζήζεηο ησλ νζηψλ, 
ν δηαβήηεο.  

Ζ δπλαηφηεηα λα απαληεζνχλ ηα πνιιά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε 

κηα ηπραηνπνηεκέλε, έγθπξε θιηληθή κειέηε είλαη παξαπάλσ απφ ειθπζηηθή. Ζ 
επηζηξάηεπζε ηθαλνχ αξηζκνχ αζζελψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ζηαηηζηηθή 
ζεκαληηθφηεηα, ε αλάπηπμε αμηφπηζησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

πψξσζεο θαη ε ηπραηνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζε νκάδεο κε βάζε έλα εζηθά ζσζηφ 
πεηξακαηηθφ πιάλν πξνηππνπνηεκέλσλ θαηαγκάησλ, απαηηεί ζεκαληηθή ζθέςε θαη 
πξνγξακκαηηζκφ (Gerstenfeld θαη Einhorn 2004). Μέρξη λα είλαη δηαζέζηκα ηέηνηα 

δεδνκέλα, ε γλψζε γηα ην ξφιν ηεο COX-2 ζηελ πψξσζε ζηνπο αλζξψπνπο, 
πξέπεη λα αληιείηαη απφ κειέηεο βαζηθήο έξεπλαο ζε πεηξακαηφδσα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 
θνπόο: Ζ ρξήζε ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

κεηαθαηαγκαηηθνχ άιγνπο θαη θιεγκνλήο είλαη θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή θαη 
έρεη νδεγήζεη ζηελ ειάηησζε ηεο αλάγθεο ρξήζεο νπηνεηδψλ. Απφ ηελ ζχγρξνλε 
θαη παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία, ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη ηα θιαζζηθά 

αληηθιεγκνλψδε επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηεο πψξσζεο θαη ηε πνηφηεηα 
ηνπ παξαγφκελνπ πψξνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο πεηξακαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο βξαρπρξφληαο ρνξήγεζεο παξαδνζηαθψλ 
ΜΑΦ θαη εθιεθηηθψλ COX-2 αλαζηνιέσλ ζηελ πψξσζε. 
 

Τιηθό – Μέζνδνο: Υξεζηκνπνηήζεθε ην πεηξακαηηθφ κνληέιν νζηενηνκίαο ηεο 
κεζφηεηαο ηεο δηάθπζεο ηεο δεμηάο σιέλεο ζε 40 ιεπθνχο θνλίθινπο New 
Zealand. Σα πεηξακαηφδσα ρσξίζηεθαλ ζε 5 νκάδεο: ηηο νκάδεο ειέγρνπ, 

πξεδληδνιφλεο (2,5 mg/kg im), ηλδνκεζαθίλεο (2 mg/kg per os), κεινμηθάκεο (0,3 
mg/kg im) θαη ξνθεθνμίκπεο (0,5 mg/kg per os). ε φιεο ηηο νκάδεο ρνξεγήζεθαλ 
ζπλνιηθά 5 δφζεηο θαξκάθσλ, κία δφζε ηελ εκέξα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη θαηφπηλ, 

απφ κία δφζε ηηο επφκελεο 4 κεηεγρεηξεηηθέο εκέξεο. Ζ πψξσζε 
παξαθνινπζνχηαλ αθηηλνινγηθψο ζε εβδνκαδηαία βάζε, ηα πεηξακαηφδσα 
ζπζηάδνληαλ ζηηο 6 εβδνκάδεο κεηεγρεηξεηηθά θαη ιακβάλνληαλ ε ρεηξνπξγεκέλε 

δεμηά σιέλε θαζψο θαη ε αξηζηεξή αθέξαηα σιέλε πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ σο 
κάξηπξαο. Σα νζηηθά δνθίκηα ππνβάιινληαλ θαηφπηλ ζε εκβηνκεραληθέο 
δνθηκαζίεο (παξακφξθσζε 3 ζεκείσλ) θαη ηζηνκνξθνκεηξηθή εμέηαζε.  

 
Απνηειέζκαηα: Απφ ηα απνηειέζκαηά καο πξνέθπςε ζαθήο θαζπζηέξεζε ηεο 

πψξσζεο ζηηο νκάδεο ηεο πξεδληδνιφλεο θαη ηεο ηλδνκεζαθίλεο, ηφζν 
εκβηνκεραληθά φζν θαη ηζηνινγηθά. Σν θνξηίν ζξαχζεο πψξνπ ήηαλ 51% 
κηθξφηεξν ζηελ νκάδα ηεο πξεδληδνιφλεο θαη 37% κηθξφηεξν ζηελ νκάδα ηεο 

ηλδνκεζαθίλεο ζπγθξηλφκελν κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (p≤0,05). Οη αληίζηνηρεο ηηκέο 
γηα ηελ αθακςία ηνπ νζηνχ ήηαλ 48% θαη 37% κηθξφηεξεο αληίζηνηρα, ελψ γηα ηελ 
ελέξγεηα ζξαχζεο πψξνπ 36% θαη 29% αληίζηνηρα (p≤0,05). ηελ νκάδα ηεο 

κεινμηθάκεο παξαηήζεθε επίζεο κηα ήπηα θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο θαη νη 
αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ην θνξηίν ζξαχζεο, ηελ αθακςία θαη ηελ ελέξγεηα ζξαχζεο 
ήηαλ 21%, 16% θαη 18% κηθξφηεξεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (p≤0,05). Παξά ηαχηα, ζε 

6 απφ ηηο 13 ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξακέηξνπο δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
δηαθνξά απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ (p>0,05). Ζ επηφηεξε θαζπζηέξεζε ηεο πψξσζεο 
παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ηεο ξνθεθνμίκπεο, ζηελ νπνία νη ηηκέο ηεο αθακςίαο 
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νζηνχ (3% κηθξφηεξε) θαη ελέξγεηαο ζξαχζεο (22% κεγαιχηεξε) θαζψο θαη 7 απφ 

ηηο 13 ηζηνκνξθνκεηξηθέο παξακέηξνπο δελ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (p>0,05). 
 

πκπεξάζκαηα: Απφ ηα απνηειέζκαηά καο πξνέθπςε φηη φζν εθιεθηηθφηεξνο 
αλαζηνιέαο ηεο COX-2 είλαη έλα αληηθιεγκνλψδεο, ηφζν ιηγφηεξν επεξεάδεη 
αξλεηηθά ηηο δηεξγαζίεο ηεο πψξσζεο. Όηαλ ρξεηάδεηαη λα ρνξεγεζνχλ ΜΑΦ 

κεηά απφ θάηαγκα, πξνηείλεηαη ε βξαρπρξφληα ρνξήγεζε ελφο εθιεθηηθνχ COX-2 
αλαζηνιέα. 
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SUMMARY 
 

 
Background: The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the management 
of pain due to a fracture is common clinical practice. There is clear evidence in the 

literature that classic nonsteroidal anti-inflammatory drugs delay fracture healing. 
The goal of our study is to determine the effect of short-term administration of 
specific COX-2 inhibitors in fracture healing. 

 
Methods: A nondisplaced osteotomy of the mid-diaphysis of the right ulna was 

performed in 40 adult male New Zealand rabbits. Rabbits were divided in five 
groups: control, prednisolone (2.5 mg/Kg/day im), indomethacin (2 mg/Kg/day per 
os), meloxicam (0.3 mg/Kg/day im) and rofecoxib (0.5 mg/Kg/day per os). Drugs 

were administered for five days only, starting on the day of surgery. Fracture 
healing was assessed radiographically in a weekly basis. Rabbits were killed six 
weeks postoperatively, both ulnae were obtained and were subjected to 

biomechanical tests (three point bending) and histomorphometric measurements.  
 
Results: At six weeks there was clear delay in healing in the groups of 

prednisolone and indomethacin, radiographically, biomechanically and 
histologically. The biomechanical parameters were 36-51% lower in the 
prednisolone group and 29-37% lower in the indomethacin group, compared to the 

control (p≤0.05). In the meloxicam group a delay in healing was also observed and 
the biomechanical parameters were reduced at a level of 16-21% (p≤0.05) when 
compared to those of the control. However, in six out of the thirteen 

histomorphometric parameters measured there were no statistically significant 
differences (p>0.05). The mildest delay in fracture healing was observed in the 
rofecoxib group, in which the values of stiffness (3% lower) and toughness (22% 

higher) and the values of six out of thirteen histomorphometric parameters had no 
statistically significant differences (p>0.05) compared to the control. 

 
Conclusions: Our study shows that short-term administration of selective COX-2 
inhibitors did not affect the state stages of secondary non-osteonal bone healing 

and that the mild delay observed in the early stages of healing is both dose-
depended and reversible. The more selective the anti-COX-2 is, the less negative 
effect on bone healing is observed. 
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Clinical Relevance: Our data suggest that if there is a need for anti-inflammatory 

drugs administration in fracture, selective COX-2 inhibitors should be preferred 
and administration should be as short-term as possible. 
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