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Μεηαιιηθνί αθξνί από πνξώδεο ηαληάιην ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ζε νξζνπαηδηθέο εθαξκνγέο, όπσο αλάπιαζε ρόλδξνπ (cartilage resurfacing), νζηηθά 

ππνθαηάζηαηα (bone graft substitute) θαη νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηνπ ηζρίνπ. Η δηείζδπζε 

ηνπ νζηνύ (bone ingrowth) παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δνκηθή αθεξαηόηεηα ηεο 

ζύλδεζεο κεηαμύ νζηνύ θαη εκθπηεύκαηνο. Οη κέρξη ηώξα κειέηεο νζηηθήο δηείζδπζεο 

βαζίδνληαη ζε πεηξακαηόδσα θαη ε νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο κεραληζκνύο δηείζδπζεο 

αλζξώπηλνπ νζηνύ ζε πνξώδεο ηαληάιην είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σηελ παξνύζα εξγαζία 

κειεηήζακε , πνηνηηθά, ηνλ κεραληζκό δηείζδπζεο ηνπ νζηνύ ζε κία θεθαιή θνηύιεο 

(acetabular cup) από πνξώδεο ηαληάιην, κε ηελ εθαξκνγή νπηηθήο κηθξνζθνπίαο, 

ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ζάξσζεο θαη κηθξναλάιπζεο αθηίλσλ-Χ. Τα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη (α) ην νζηό θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ αθνινπζεί ηελ επηθαλεηαθή κνξθνινγία 

ηνπ κεηαιιηθνύ αθξνύ, (β) ππθλή δηείζδπζε θαη απόζεζε νζηηθήο κάδαο 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηηο δύν πξώηεο ζεηξέο θπςειίδσλ ζε βάζνο 1-2mm από ηελ 

επηθάλεηα ηεο θνηύιεο, όπσο επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ παξνπζία Ca θαη P, (γ) ζε 

κεγαιύηεξα βάζε από ηελ επηθάλεηα, ππάξρεη κεξηθή πιήξσζε ησλ θπςειίδσλ κε νζηό 

κε ηελ παξνπζία κόλνλ Ca θαη όρη P, (δ) ππάξρεη αλίρλεπζε Ca ζηελ εζσηεξηθή 

επηθάλεηα ησλ θπςειίδσλ ( επάλσ ζηηο ξάβδνπο ηνπ ηαληαιίνπ) ζηηο νπνίεο δελ έρεη 

αξρίζεη νξαηή δηείζδπζε νζηνύ θαη (ε) ππάξρνπλ αξθεηέο θπςειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ίλεο 

θνιιαγόλνπ. Τα πην πάλσ απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη ε δηείζδπζε ηνπ νζηνύ ζηηο 

θπςειίδεο ηνπ πνξώδνπο ηαληαιίνπ είλαη κία δηεξγαζία πνπ εμειίζζεηαη πξννδεπηηθά. 

Αξρίδεη κε ηελ ελαπόζεζε αζβεζηίνπ ζην εζσηεξηθό ησλ θπςειίδσλ θαη ζπλερίδεη κε ηνλ 

ζρεκαηηζκό νζηνύ θαη ηελ πύθλσζε ζε πδξνμπαπαηίηε. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνύ δηείζδπζεο ηνπ 

νζηνύ ζην πνξώδεο ηαληάιην θαη βνεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θνηπιηαίνπ εκθπηεύκαηνο. 

 

 

 

 


