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Ειζαγωγή 

Η άκεζε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζύλδεζε ηνπ νζηνύ κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εκθπηεύκαηνο  ρωξίο ηε κεζνιάβεζε ζπλδεηηθνύ ηζηνύ απνηειεί ηνλ ηειηθό ζηόρν 

ηεο επνύιωζεο ζηελ εκθύηεπζε θαη βαζηθό παξάγνληα καθξνπξόζεζκεο επηηπρίαο 

ηωλ  ελδνζηηθώλ εκθπηεπκάηωλ ζηελ νξζνπαηδηθή θαη ηελ νδνληηαηξηθή. 

Η ππόζεζε ηωλ εξεπλεηώλ είλαη όηη ν πξνβιεκαηηθόο νζηηθόο κεηαβνιηζκόο κπνξεί 

λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επνπιωηηθή δηαδηθαζία ζηε δηάξθεηα ηεο 

νζηενελζωκάηωζεο. Κιαζζηθό παξάδεηγκα δηαηαξαρήο ηνπ νζηηθνύ κεηαβνιηζκνύ 

απνηειεί ε εκθάληζε νζηενπόξωζεο ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο. Τα 

δηθωζθνληθά ζεωξνύληαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο θάξκαθν εθινγήο, κε ζπλεζέζηεξν 

ρνξεγνύκελν παξαζθεύαζκα εθείλν ηεο αιεδξνλάηεο.  

 

Αλεδρονάηη και οζηεοενζωμάηωζη 

 

Η αιεδξνλάηε απνηειεί αλαζηνιέα ηεο δξάζεο ηωλ νζηενθιαζηώλ κε ζπλέπεηα ηελ 

κείωζε ηεο νζηηθήο απνξξόθεζεο, εμηζνξξνπώληαο ηνλ νζηηθό κεηαβνιηζκό. Τα 

δηθωζθνληθά, ζύκθωλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο, ιεηηνπξγνύλ θαη ωο επαγωγείο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ θαη ωξίκαλζεο ηωλ νζηενβιαζηώλ, παξ’ όιν πνπ ζε παιαηόηεξεο 

έξεπλεο δελ παξαηεξείηαη επίδξαζε ζηνλ νζηηθό ζρεκαηηζκό. Σίγνπξα πάληωο δελ 

εκπνδίδνπλ ηελ νζηενβιαζηηθή ιεηηνπξγία. 

Η εθαξκνγή ηεο αιεδξνλάηεο ζε νζηενπνξωηηθά πεηξακαηόδωα πξηλ, κεηά ή θαη 

ηαπηόρξνλα κε ηελ εκθύηεπζε, θαίλεηαη όηη έδξαζε ζεηηθά ζηελ επνπιωηηθή 

δηεξγαζία, ελώ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε πγηή πεηξακαηόδωα ηα απνηειέζκαηα είλαη 

αληηθξνπόκελα. Οη θιηληθέο έξεπλεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνύλ θπξίωο ζε 

νξζνπαηδηθέο εθαξκνγέο, κε αληηθξνπόκελα θαη πάιη απνηειέζκαηα. 

Τειεπηαία ε έξεπλα θαηεπζύλεηαη ζηελ ηνπηθή εθαξκνγή αιεδξνλάηεο, πρ 

παξαζθεπάδνληαο  βηναπνδνκήζηκα κηθξνζθαηξίδηα  ζηα νπνία ελζωκαηώλεηαη ην 

άιαο ηεο  αιεδξνλάηεο. 



 

 

Σσμπεράζμαηα 

Μεηά ηε δηεξεύλεζε ηωλ δεδνκέλωλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαη ιόγω ηεο απνπζίαο 

ζηαζεξώλ πξωηνθόιιωλ γηα ηελ εμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ από ηα απνηειέζκαηα ηωλ 

πεηξακάηωλ, ηα κνλαδηθά αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία  κπνξνύκε λα 

θαηαιήμνπκε είλαη: 

1. Αζζελείο κε ρακειή νζηηθή κάδα πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε ζεξαπεία κε 

δηθωζθνληθά, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νζηενπόξωζεο ή άιιωλ κεηαβνιηθώλ 

λνζεκάηωλ ηωλ νζηώλ, ελδερνκέλωο λα επλννύληαη επηπξόζζεηα ζηελ 

νζηενελζωκάηωζε, ρωξίο ηελ αιιαγή ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πεξηβάιινληνο. 

2. Χξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αιεδξνλάηεο ζε 

πγηή άηνκα θαζώο  εθθξάδεηαη από θάπνηνπο εξεπλεηέο ν θόβνο όηη κπνξεί ε δξάζε 

ηεο λα νδεγεί ζε αιινηωκέλε νζηηθή κηθξνδνκή.  

 


