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Διάπλαση των οστών

       


 
 

 




Αύξηση των οστών 


 












1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

 

 




Πίνακας 1.1 Τύποι και Ιδιότητες των Οστικών Μοσχευμάτων

Ιδιότητες

Μόσχευμα Οστεοκα- Οστεο- Οστεοπαρά- Δομική Άλλες ιδιότητες
θοδήγηση επαγωγή γωγα κύτταρα ακεραιότητα

Αυτομόσχευμα

Σπογγώδες Άριστη Καλή Άριστη Πτωχή Ταχεία ενσωμάτωση

Φλοιώδες Μέτρια Μέτρια Μέτρια Άριστη Βραδεία ενσωμάτωση

Αλλομόσχευμα Μέτρια Μέτρια Καθόλου Καλή Το φρέσκο έχει τη μεγαλύτερη
ανοσογονικότητα.
Το λυοφιλοποιημένο είναι το λιγότερο
ανοσογονικό, αλλά έχει τη μικρότερη
δομική ακεραιότητα (ασθενέστερο).
Το φρέσκο κατεψυγμένο διατηρεί τις BMP

Κεραμικά Μέτρια Καθόλου Καθόλου Μέτρια

Απομεταλλιωμένη  Καλή Μέτρια Καθόλου Πτωχή
θεμέλια ουσία

Μυελός των οστών Πτωχή Πτωχή Καλά Πτωχή

Τροποποιημένο από BrinkerMR, MillerMD:Fundamentasisoforthopaedics, Philadelphia, 1999, WB Saunders, σελ. 7, BMP, Οστικέςμορφογενετικές
πρωτεΐνες.




Αρθρικός χόνδρος
 









 





 


ΜΟΣχΕΥΜΑΤΑ ΟΣΤΙΚΑ
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

 



 



ΣΥΝOΠΤΙΚΗ OΡΘOΠΑΙΔΙΚΗ




 







Κλινική εξέταση

 














 
 










 
 


 
       





  

     


 


 


 


 



  


      
 
 


 


 

 
 


 




 


Απεικονιστικές μέθοδοι

 

 
















 
      
 



 
 

    
  


 
  



 


 
 
 


 





 

 

  
  

 
  
  

 

 
  

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

 
  

 
 








    







 



    














 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

  


Πίνακας 1.2 Ραδιοϊσότοπα στην Ορθοπαιδική

Μελέτη Συνηθέστερες εφαρμογές

–  Τριών φάσεων  –  Ύποπτα, ρωγμώδης κατάγματα
με Τc99 m –  άσηπτη νέκρωση κεφ. μηριαίου

άσηπτη χαλάρωση ενδοπρόθεσης
–  πρώιμη εντόπιση νεοπλασματικών 
εστιών και χρον. λοίμωξης

–  Γάλλιο –  Σηπτική χαλάρωση αρθροπλαστικών
(κιτρικό  –  Πρώιμη εντόπιση εστιών φλεγμονής
γάλλιο-67) ή νεοπλασίας

–  Ινδιο-111 –  Λοιμώξεις οξείες ή σε προθέσεις
–  Λευκά αιμοσ- –  Όχι νεοπλασματικές περιοχές
φαίρια με Tc

–  SPECT: Σπινθη-
ρογράφημα με
αξονική τομο-
γραφία

 










Εργαστηριακές εξετάσεις
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
α) Συντηρητική θεραπεία
 
 





 


 


 


 








  

   




