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Περίληψη
Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μείζονα αιτία ανικανότητας του 

ενήλικα πληθυσμού. Μία προοδευτικά εξελισσόμενη εκφυλιστική 
διαταραχή, η οστεοαρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από βλάβη του αρ-
χικού χόνδρου, αλλοιώσεις στο υποχόνδριο οστούν, σχηματισμό 
οστεοφύτων, μυϊκή αδυναμία και φλεγμονώδη διήθηση του αρ-
θρικού υμένα και των τενόντων. Αν και από μακρού η οστεοαρθρί-
τιδα έχει ταυτοποιηθεί ως πρωτογενής διαταραχή του αρθρικού 
χόνδρου, η μελέτη του υποχονδρίου οστού είναι πιο ελκυστική στη 
νέα θεώρηση της κατάστασης αυτής. Συχνά αναφέρθηκε ως δια-
δραματίζον συμπτωματικό ρόλο στην παθογένεια της οστεοαρθρί-
τιδας. Η σκλήρυνση του υποχόνδριου οστού μαζί με την προοδευ-
τική αποδόμηση του αρθρικού χόνδρου, ευρέως είναι αποδεκτή 
ως η σηματοδότηση της οστεοαρθρίτιδας. Παρά την αύξηση του 
κλάσματος του οστικού όγκου, το υποχόνδριο οστούν υπόκειται 
σε υπομετάλλωση, που οφείλεται στην παθολογική οστική ανα-
διαμόρφωση. Έχουν παρατηρηθεί επίσης μερικές ιστοπαθολογι-
κές αλλοιώσεις στο υποχόνδριο οστούν και περιλαμβάνουν μικρό 
κακώσεις αλλοιώσεις που προσομοιάζουν με οίδημα του αστικού 
μυελού και ωστικές κύστεις. Στην παρακάτω ανασκόπηση συνοψί-
ζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της οστεοχόνδρινης συμβολής, η 
οποία περιλαμβάνει τον αρθρικό χοντρό και το υποχόνδριο οστούν. 
Είναι αξιόλογο ότι συζητούμε παράγοντες κινδύνου που επηρεά-
ζουν την ακεραιότητα του υποχονδρίου οστού εστιάζουμε επίσης 
στις αλλοιώσεις της μικροαρχιτεκτονικής Αλλά και της Ιστολογίας 
του υποχόνδριούς του στην οστεοαρθρίτιδα και παρέχουμε μία επι-
σκοπική εικόνα της συμβολής που μπορεί να έχει στην επιδείνωση 
της οστεοαρθρίτιδας. Προτείνεται μάλιστα ένα υποθετικό πρότυπο 
της παθογένεσης της οστεοαρθρίτιδας.

Το υποχόνδριο οστούν 
στην οστεοαρθρίτιδα. 
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Εισαγωγή
Η οστεοαρθρίτιδα είναι συνηθισμένη αιτία Άρ-

γους και ανικανότητα στο γηράσκοντα πληθυσμό. 
Ως βραδέως προοδεύουσα παθολογική κατάσταση 
χαρακτηρίζεται από βλάβη του αρθρικού χόνδρου, 
αλλοιώσεις του υποχόνδριου οστού, σχηματισμός 
οστεοφύτων, μυϊκή αδυναμία και φλεγμονώδεις 
διηθήσεις του αρθρικού ιστού και των τενόντων 
(1). 

Αν και η οστεοαρθρίτιδα έχει από μακρού θε-
ωρηθεί πρωτογενής διαταραχή του αρθρικού χόν-
δρου, η συμβολή του υποχόνδριου οστού στην 
παθοφυσιολογία της οστεοαρθρίτιδας εγείρει το 
ενδιαφέρον μας (2). Η αποδιοργάνωση του υπο-
χονδρίου οστού, συχνά συνοδεύεται με ελλείμματα 
του οστικού χόνδρου (3) και η σκλήρυνση του μαζί 
με την προοδευτική αποδόμηση του χόνδρου θεω-
ρούνται ευρέως ως χαρακτηριστικά της οστεοαρ-
θρίτιδας (4,5). Αν και υπάρχει αύξηση του αριθμού 
των δοκίδων και του οστικού όγκου, Το υποχόν-
δριο οστούν είναι υπομεταλλωμένο και κατώτερης 
ποιότητας, λόγω της συνακόλουθης παθολογικής 
τοπικής οστικής εναλλαγής (6). Κάποιες παθολο-
γοανατομικές αλλοιώσεις στο υποχόνδριο οστούν 
έχουν επίσης παρατηρηθεί, και περιλαμβάνουν 
μικροβλάβες, αλλοιώσεις προσομοιάζουσες προς 
οίδημα του οστικού μυελού και οστικές κύστεις 
(7-9).

Στην ανασκόπηση αυτή, συνοψίζονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά της λειτουργικής μονάδας της άρ-
θρωσης που αποτελείται από τον αρθρικό χόνδρο 
και το υποχόνδριο οστούν. Συζητούμε επίσης τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την ακεραιότητα του 
υποχονδρίου οστού. Είναι αξιοσημείωτο ότι εστι-
άζουμε στις αλλοιώσεις της μικροαρχιτεκτονικής 
και της ιστοπαθολογίας του υποχονδρίου οστού 
επί οστεοαρθρίτιδας και παρέχουμε μια συνολική 
άποψη για τη δυνητική συμβολή της στην επιδεί-
νωσή της.

Η δομή και η λειτουργικότητά του 
υποχόνδριος του υποχονδρίου 
οστού 

Η οστεοαρθρίτιδα θεωρείται οργανική νόσος 
που επηρεάζει ολόκληρη την άρθρωση. Το υποχόν-
δριο οστό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο τόσο στην 
έναρξη όσο και στην επιδείνωση της οστεοαρθρί-

τιδας (10). Αν και με τον όρο υποχόνδριο οστούν 
ορίζονται διάφορα πράγματα ο συνηθισμένος όρος 
υποχόνδριο οστούν περιλαμβάνει τα οστικά στοι-
χεία που βρίσκονται περιφερικά του επασβεστωμέ-
νου χόνδρου (3,4). Το υποχόνδριο οστούν χωρίζε-
ται σε δύο διακριτές ανατομικές οντότητες:

Την υποχόνδρια οστική πλάκα1. 

Το υποχόνδριο δοκιδώδες οστούν (11) (εικό-2. 
να 1).

Εικόνα 1. - Η δομή του αρθρικού χόνδρου και του υπο-
χονδρίου οστού σε φυσιολογική άρθρωση επί ανθρώπου. 
CC: επασβεστωμένος χόνδρος, NCC: με επασβεστωμένος 

χόνδρος, SBP: υποχόνδρια οστική πλάκα, STB: υποχόνδριο 
δοκιδώδες οστούν, τα βέλη δείχνουν τον παλιρροϊκό όχθο και 

η διακεκομμένη γραμμή τη θεμέλια στιβάδα. 

Η οστική πλάκα αποτελεί ένα οστέινο πέταλο 
που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον επασβεστω-
μένο χόνδρο (12). Αυτή η οστική πλάκα δεν αποτε-
λεί αδιάτρητο συστατικό αλλά διακρίνεται για την 
εξεσημασμένη πορώδη σύσταση της. Διατιτραίνε-
ται από διαύλους που παρέχουν σύνδεση μεταξύ 
του αρθρικού χόνδρου και του υποχονδρίου δοκι-
δώδους οστού. Ένας εκπληκτικά μεγάλος αριθμός 
αρτηριών φλεβών αλλά και νεύρων διέρχεται διά 
των διαύλων αυτών και εκπέμπουν μικρούς κλά-
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δους εντός του επασβεστωμένου χόνδρου (3,13).

Η κατανομή και η πυκνότητα των διαύλων 
εξαρτάται όχι μόνο από την ηλικία αλλά και από 
την ένταση των συμπιεστικών δυνάμεων που με-
ταβιβάζονται διά του χόνδρου και του υποχονδρί-
ου οστού εντός και μεταξύ των αρθρώσεων (12). 
Αυτοί δίαυλοι κατανέμονται κατά προτίμηση σε πε-
ριοχές με μεγάλες συμπιεστικά φορτία εντός της 
άρθρωσης. Το σχήμα και η διάμετρος των διαύλων 
διαφέρει ανάλογα με το πάχος της οστικής πλάκας. 
Οι δίαυλοι είναι στενότεροι και σχηματίζουν πυκνό 
δίκτυο στις περιοχές που είναι παχύτερη η οστική 
πλάκα ενώ είναι ευρύτεροι και προσομοιάζουν με 
αμπούλες εκεί που η πλάκα είναι λεπτότερη (12). 

Οι υποστηρικτικές δοκίδες εξορμώνται από την 
υποχόνδρια οστέινη πλάκα, η οποία αποτελεί το 
υποχόνδριο δοκιδώδες οστούν, μαζί με την εν τω 
βάθει οστέινη στοιβάδα (3). Το υποχόνδριο δοκι-
δώδες οστούν ασκεί σημαντική λειτουργία απορ-
ρόφησης των κραδασμών και υποστήριξης επί 
φυσιολογικών αρθρώσεων και μπορεί να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στην τροφική παροχή και 
στον μεταβολισμό (10). Σχετικώς προς την οστέι-
νη υποχόνδρια πλάκα, το υποχόνδριο δοκιδώδες 
οστούν είναι πιο πορώδες και μεταβολικώς ενεργό 
και περιέχονται σε αυτό αιμοφόρα αγγεία, αισθη-
τικά νεύρα και οστικός μυελός (2). Το υποχόνδριο 
δοκιδώδες οστούν εμφανίζει ανομοιογενή δομή 
που ποικίλει ανάλογα με την απόσταση από την 
αρθρική επιφάνεια. Δεικνύει, σημαντική δομική και 
μηχανική ανισοτροπία, που σημαίνει ότι οι οστικές 
δοκίδες δεικνύουν επιλεκτικό προσανατολισμό και 
παραλληλία στο χώρο (14).

Το υποχόνδριο οστούν αποτελεί μια πολύ δυνα-
μική κατασκευή και προσαρμόζεται μοναδικά στις 
μηχανικές καταπονήσεις, στις οποίες υποβάλλεται 
διά της άρθρωσης. Επιπροσθέτως προς τα πρό-
τυπα της οστικής πυκνότητας και των μηχανικών 
ιδιοτήτων, το υποχόνδριο οστού επίσης καθορίζει 
τον δοκιδικό προσανατολισμό και διαβαθμίζει τις 
παραμέτρους έτσι ώστε να διαμορφωθεί ακριβής 
σχέση με την κυριότερη καταπόνηση (15). Οι μη-
χανικές καταπονήσεις επίσης τροποποιούν τη δι-
αμόρφωση και το σχήμα του υποχονδρίου οστού 
διά της οστικής διαμόρφωσης και αναδιαμόρφω-
σης (16).

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του 
υποχονδρίου οστού και του 
αρθρικού χόνδρου 

Ο αρθρικός χόνδρος επίκειται του υποχονδρίου 
οστού και παρέχει ζωτική λειτουργία υποστήριξης 
για τη διατήρηση της ομοιόστασης του περιβάλλο-
ντος της άρθρωσης. Ο επασβεστωμένος χόνδρος 
είναι διαβατός στη μεταφορά μικρών μορίων και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις βιοχημικές αλ-
ληλεπιδράσεις μεταξύ του - επασβεστωμένου χόν-
δρου και του υποχονδρίου οστού (17). Αφορίζεται 
από τον μη επασβεστωμένο χόνδρο με ένα όριο 
που χαρακτηρίζεται ως παλιρροϊκός όχθος ως μία 
δυναμική δομή που εμφανίζεται ως βασεόφιλη 
γραμμή επί ιστολογικών τομών. Αυτός αντιπροσω-
πεύει το μέτωπο της επιμετάλλωσης του αρθρικού 
χόνδρου και παριστά τη βαθμιαία μετάβαση μετα-
ξύ δύο ανόμοιων περιοχών του χόνδρου (18). Τον 
όχθο αυτόν τον διαπερνούν συνεχή κολλαγόνα 
ινίδια, που δεικνύουν την ισχυρή σύνδεση μεταξύ 
του επασβεστωμένο χόνδρου και του μη επασβε-
στωμένου χόνδρου (3). Υπάρχει επίσης μια οξεία 
οριοθετική γραμμή μεταξύ του ασβεστωμένος χόν-
δρου και του υποχονδρίου οστού, που αποκαλείται 
<<θεμέλια γραμμή>> (19). Σε αντίθεση προς τον 
όχθο, παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν κολλαγόνα ινί-
δια που να διαπερνούν τη θεμέλια γραμμή. 

Δεδομένης της στενής επαφής μεταξύ του αρ-
θρικού χόνδρου και του υποχονδρίου οστού, αυτά 
σχηματίζουν μια σύνθετη λειτουργική μονάδα που 
καλείται οστεοχόνδρινη συμβολή (2) (εικόνα1). Η 
οστεοχόνδρινη συμβολή είναι ιδιαζόντως σύνθετη 
και συνίσταται από μία εν τω βάθει στοιβάδα μη 
επασβεστωμένου χόνδρου, τον όχθο, τον ασβε-
στωμένο χόνδρο, τη θεμέλια γραμμή και το υπο-
χόνδριο οστούν (18). Οι αλλοιώσεις σε κάθε ένα 
από αυτούς τους ιστούς τροποποιούν τις ιδιότητες 
και τη λειτουργικότητα των άλλων στοιχείων της 
οστεοχόνδρινης συμβολής (20). Υπάρχει στενή εμ-
βιομηχανική και βιοχημική αμοιβαία αλληλεπίδρα-
ση κατά μήκος αυτής της περιοχής που μπορεί να 
διαδραματίσει ρόλο στη διατήρηση και την εκφύλι-
ση της άρθρωσης. 

Το υποχόνδριο οστούν και ο αρθρικός χόνδρος 
αποτελούν φέροντες σχηματισμούς που διαδρα-
ματίζουν συμπληρωματικούς ρόλους στις συμφέ-
ρουσες αρθρώσεις (17). Το υποχόνδριο οστούν 
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υποστηρίζει τον υπερκείμενο αρθρικό χόνδρο και 
κατανέμει τα μηχανικά φορτία διά των αρθρικών 
επιφανειών με προοδευτική μετάβαση στην κατα-
πόνηση και τη σχετική παραμόρφωση. Το σκληρυ-
σμένο και λιγότερο εύκαμπτο υποχόνδριο οστούν 
μπορεί να μεταβιβάσει αυξημένα φορτία στον υπο-
κείμενο χόνδρο οδηγώντας σε δευτεροπαθή βλά-
βη του χόνδρου και εκφύλιση (21). Τα φορτία που 
μεταβιβάζονται στο υπερκείμενο οστούν θα είναι 
επίσης ουσιωδώς αυξημένα μετά από βλάβη του 
αρθρικού χόνδρου η απώλεια αυτού (21). 

Αν και η μηχανική σύζευξη μεταξύ του υποχον-
δρίου οστού και του αρθρικού χόνδρου είναι κα-
λώς θεμελιωμένη, οι βιοχημικές αλληλεπιδράσεις 
παραμένουν σχετικώς ακαθόριστες. Η διαπερατό-
τητα του επασβεστωμένου χόνδρου και της πλάκας 
του υποχονδρίου οστού επιτρέπει την επικοινωνία 
και παρέχει συνδετικούς διαύλους μεταξύ υποχον-
δρίου οστού και χόνδρου (17). Σε in vivo μελέτες 
καταδείχτηκε ότι προσταγλανδίνες, λευκοτριένες 
και ποικίλοι αυξητικοί παράγοντες που απελευ-
θερώνονται από τους οστεοβλάστες κατά τις φά-
σεις της οστικής ανακατασκευής του υποχονδρίου 
οστού μπορούν να φτάσουν στο υπερκείμενο αρ-
θρικό χόνδρο (22). Συνακόλουθα, φλεγμονώδεις 
παράγοντες και παράγοντες που προάγουν τη δι-
αφοροποίηση των οστεοκλαστών που εκκρίνονται 
από τον αρθρικό χόνδρο μπορεί να οδηγήσουν σε 
αναδιοργάνωση του υποχονδρίου οστού διαμέσου 
της αυξημένης οστικής αναδιαμόρφωσης επί οστε-
οαρθρίτιδας (5,23). 

Παράγοντες που επηρεάζουν την 
ακεραιότητα του υποχονδρίου 
οστού

Οστεοαρθρίτιδα είναι μία προϊούσα εκφυλιστική 
νόσος των αρθρώσεων από διαφορετικά αίτια και 
πολυεπίπεδοι παράγοντες κινδύνου έχουν προτα-
θεί ως έναυσμα έναρξής της και περιλαμβάνουν 
γενετική προδιάθεση, φύλο, ηλικία, παχυσαρκία, 
φυσική δραστηριότητα, προηγηθείσα κάκωση, 
πλημμελή ευθυγράμμιση και διαταραχή του σχή-
ματος (24). Αυτοί οι παράγοντες αναφέρονται ως 
έχοντες ειδική επίδραση στο υποχόνδριο οστούν. 

Γενετική προδιάθεση 

Η οστεοαρθρίτιδα έχε ευρέως θεωρηθεί ως 
πολυγονιδιακή νόσος με σημαντικό κληρονομικό 

υπόβαθρο (25). Μελέτες επί τοις κληρονομικότη-
τάς εμπλεκόμενες οικογενειακές ομάδες και ζεύγη 
διδύμων αποκάλυψε σημαντική γενετική συμμετο-
χή στην ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας, με τις κλη-
ρονομική συμβολή της τάξης από 39% έως 78% 
σε διαφορετικές αρθρώσεις (26-28). Τα περισσό-
τερα από τα συμμετέχοντα γονίδια που σχετίζονται 
με την οστεοαρθρίτιδα που έχουν αναφερθεί μέχρι 
σήμερα και σχετίζονται με την ανάπτυξη των αρ-
θρώσεων και τον ανατομικό σχηματισμό της άρ-
θρωσης (29). Οι παραμορφώσεις των αρθρικών 
στοιχείων, για παράδειγμα αναπτυξιακές δυσπλα-
σίες της άρθρωσης του ισχίου και μηροκοτυλιαία 
πρόσκρουση, προκαλούνται από γενετικές μεταλ-
λάξεις που οδηγούν σε σχηματισμό παθολογικού 
υποχονδρίου οστού και συμβάλλουν σημαντικά 
στην αιτιοπαθογένεια της οστεοαρθρίτιδας διά της 
μεταβολής των εμβιομηχανικών δεδομένων της 
άρθρωσης (30-32). 

Σε διαγονιδιακό επίμυ Del1 που ενσωματώνει 
το μεταλλαγμένο γονίδιο (Col2α1) Το γονίδιο που 
εφορεύει στη βιοσύνθεση του κολλαγόνου τύπου 1, 
η ενίσχυση της μεταλλοπρωτεάσης - 13 της θεμέ-
λιας ουσίας, οστικές κύστεις και σκλήρυνση εντοπί-
ζονται στο υποχόνδριο οστούν της άρθρωσης του 
γόνατος κατά τα πρώιμα στάδια (33,34). Επίμυες 
με απενεργοποίηση του γονιδίου Col9α1, Τύπος 
του γονιδίου του κολλαγόνου εννέα, αναφέρθηκαν 
σε πρωίμως ανεπτυγμένη οστεοαρθρίτιδα με ινι-
δοποίηση ή διάβρωση του αρθρικού χόνδρου που 
επεκτείνεται μέχρι το υποχόνδριο οστούν (35). Πα-
ρόλα αυτά, η επίδραση της γενετικής προδιάθεσης 
επί της ακεραιότητας του υποχονδρίου οστού επί 
ανθρώπων δεν έχει εκτενώς μελετηθεί. 

Φύλο

Έχει αναφερθεί ότι δείχνουν μεγαλύτερο επιπο-
λασμό οστεοαρθρίτιδας από ότι οι γυναίκες προ της 
ηλικίας των 50 ετών, αλλά μετά από αυτή την ηλι-
κία ο επιπολασμός είναι μεγαλύτερο στις γυναίκες, 
που συμπίπτει με την εμμηνόπαυση τους (36-38). 
Συνακόλουθα, η ανεπάρκεια των οιστρογόνων που 
επισυμβαίνει με την εμμηνόπαυση έχει συσχετιστεί 
με αύξηση της επίπτωσης και της βαρύτητας της 
οστεοαρθρίτιδας επί γυναικών (39). Μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν οιστρογονική 
θεραπεία υποκατάστασης παρουσιάζουν μειωμένο 
κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας του ισχίου και του γόνα-
τος, σε σχέση με αυτές που δεν λαμβάνουν (40,41). 
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Σε πειράματα επί ζώων, η διακοπή της έκδοσης 
οιστρογόνων ωοθηκεκτομή έχει συσχετιστεί με αύ-
ξηση της οστικής αναδιαμόρφωσης, καταστροφή 
της δομής και έκπτωση των εμβιομηχανικών ιδι-
οτήτων στο δοκιδώδες οστών των αρθρώσεων 
(42,43). Η αποστέρηση των οιστρογόνων είναι 
δυνατόν να ενισχύει τη λέπτυνση της υποχόνδρι-
ας οστέινης πλάκας, ιδιαίτερα όταν υπάρχει άλλη 
αιτία πρόκλησης οστεοαρθρίτιδας (44). Σε ένα πει-
ραματικό πρωτότυπο επί κυνοπιθήκων, η θεραπεία 
υποκατάστασης με οιστρογόνα αναφέρθηκε ότι 
ελαττώνει οστική αναδιαμόρφωση και διαφυλάτ-
τει την οστική μάζα του υποχόνδριο οστού (45). 
Μια ιστοπαθολογική μελέτη έδειξε ότι ηλικιωμέ-
νες γυναίκες που λαμβάνουν οιστρογόνα είχαν 
ελαττωμένη σημαντικά οστεοαρθρίτιδα γονάτων 
σχετιζόμενη με τριβή του χόνδρου και αλλοιώσεις 
προσομοιάζουσες προς οίδημα του οστικού μυε-
λού (46). 

Γήρανση

Η γήρανση θεωρήθηκε πρωτογενής παράγοντας 
κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας, που 
του οφείλουν μπαίνουν σε απώλεια της δομής του 
φυσιολογικού οστού και αθροιστική επίδραση των 
οστικών μικροβλαβών (47). Η μικροαρχιτεκτονική 
του υποχονδρίου Φωκίδος ποσοστού της άρθρω-
σης δείχνει μια εξέχουσα εξάρτηση από τη γήραν-
ση, που χαρακτηρίζεται από ελάττωση του πάχους 
των δοκίδων και του κλάσματος του οστικού όγκου, 
απώλεια της συνοχής, αύξηση του διαχωρισμού 
των δοκίδων και του όγκου του οστικού μυελού, 
μετασχηματισμό των δοκίδων από πλακοειδείς σε 
ραβδοειδής και αύξηση του βαθμού της ανισοτρο-
πίας (48). Παρόλα αυτά, οι γνώμες διίστανται και 
οι Crone et al (49) 100 ότι η οστεοαρθρίτιδα μετα-
βάλλει τη στενή σχέση με τη γήρανση και την δοκι-
μή οστική δομή. Προς κατάδειξη του ανώτερου το 
κλάσμα του οστικού όγκου του δοκιδώδους οστού 
στο κεντρικό μηριαίο σε πάσχοντες από οστεοαρ-
θρίτιδα δεν εξαρτάται από την ηλικία. Περαιτέρω 
οι Perilli et al (50) προσφάτως κατέδειξαν ότι ούτε 
οι δομικές παράμετροι ούτε οι μηχανικές ιδιότητες 
του δοκιδώδους οστού της οστεοαρθριτικής μηρι-
αίας κεφαλής εξαρτώνται από την ηλικία. Αυτό το 
φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε μεταβολή μηχα-
νικών παραγόντων επί αρθρώσεων με οστεοαρθρί-
τιδα, που αποτρέπουν τη σύμφυτη με την πάροδο 
της ηλικίας απώλεια οστού, όταν οι μηχανικές κα-

ταπονήσεις είναι σχετικά μεγαλύτερες (51).

Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας ιδιαί-
τερα στο γόνατο (52). Παρόλα αυτά, η συσχέτιση 
μεταξύ παχυσαρκίας και οστεοαρθρίτιδας στο χέρι 
και στο ισχίο παραμένει αντικείμενο αντιγνωμίας 
(53,54). Τυπικά, η αύξηση των αυξημένων συμπι-
εστικών καταπονήσεων στις φέρουσες αρθρώ-
σεις λόγω αύξησης του σωματικού βάρους και 
της μάζας τους λίπους θεωρείται ότι επηρεάζει 
την πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας που οφείλεται 
σε παχυσαρκία (55). Προσφάτως, η προσοχή έχει 
στραφεί στην πιθανή επίδραση της μεταβολικής 
δυσλειτουργίας της προόδου της σχετιζόμενης με 
παχυσαρκία οστεοαρθρίτιδας (56). Προτάθηκε ότι 
η πρώιμη φάση της εξαρτώμενης από παχυσαρκία 
οστεοαρθρίτιδας επηρεάζεται περισσότερο από το 
σωματικό βάρος και τη μάζα λίπους, ενώ η μεταβο-
λική δυσλειτουργία είναι πιο σημαντική στα τελικά 
στάδια της νόσου, στα οποία η εκφύλιση του χόν-
δρου είναι πιο σοβαρή (57).

Μια διασταυρούμενης σειράς ελέγχου μελέ-
τη αξιολόγησης της σχέσης μεταξύ παχυσαρκίας, 
οστικής αντοχής και της μικρορχιτεκτονικής επί 
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Αύξηση των από-
λυτων τιμών όλων των οστικών παραμέτρων δεν 
είναι αναλογική στην περίσσεια του βάρους, με 
αποτέλεσμα την ευθραυστότητα των οστών (58). 
Το αρνητικό αποτέλεσμα της παχυσαρκίας της σκε-
λετική υγεία μπορεί να αποδοθεί στις φλεγμονώ-
δεις κυτοκίνες, τα αυξημένα επίπεδα λιπαρών οξέ-
ων και της αδιποκίνες (59). Ειδικώς οι Duqueker 
et al (60) Υπέθεσα ότι η αντοχή του υποχόνδριος 
του ήταν μεγαλύτερη λόγω αυξημένων φορτίων 
σε παχύσαρκα άτομα και αυτό καθιστούσε το ως 
τον λιγότερο ικανό να αντισταθμίζει τα μεγαλύτε-
ρα επιπίπτουν τα φορτία. Παρόλα αυτά, η ακριβής 
επίπτωση της παχυσαρκίας επί της διαταραχής της 
μικροαρχιτεκτονικής και της παθολογίας του υπο-
χόνδριου οστού απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Φυσική δραστηριότητα

Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που διερευ-
νούν τη σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και 
οστεοαρθρίτιδας. Παρόλα αυτά, εάν η φυσική δρα-
στηριότητα μόνη επάγει την οστεοαρθρίτιδα παρα-
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μένει ακόμη αντικείμενο αμφιγνωμιών. Γενικώς, η 
μέτρια φόρτιση των αρθρώσεων προστατεύει από 
την οστεοαρθρίτιδα (61) ενώ είναι η φυσιολογική 
φόρτιση ή η κακή χρήση των αρθρώσεων είναι κα-
ταστροφική και αυξάνει τον κίνδυνο οστεοαρθρί-
τιδας (62). Σε μια ιστολογική μελέτη επιδρομέων, 
μετρήθηκε ογκομετρικός το μεταλλικό περιεχόμε-
νο της διάθεσης της κνήμης, φλοιώδης περιοχή και 
η πολική ροπή αντίστασης, οι οποίες ήταν μεγα-
λύτερες σε δρομείς μικρών αποστάσεων, ακολου-
θούμενες κατά φθίνουσα τάξη από δρομείς μέσων 
και μεγάλων αποστάσεων, βαδιστές και τις ομάδες 
ελέγχου. Η παρατήρηση αυτή θεωρήθηκε ότι αντα-
ποκρίνεται σε προσαρμογή στα μέγιστα απαιτού-
μενα της άσκησης των επιμέρους ομάδων (63). Σε 
πειράματα επί σκύλων, η οστική αναδιαμόρφωση 
που επαγόταν από τρέξιμο στις περιοχές του υπο-
χόνδριου οστού, είχε ως αποτέλεσμα πάχυνση της 
υποχονδρίας οστέινης πλάκας και μεγαλύτερο όγκο 
οστικών δοκίδων (64). Το υποχόνδριο οστούν αντα-
ποκρίνεται στην καταπόνηση από φυσική άσκηση 
με αύξηση του σχηματισμού νεοπλάστου οστού και 
της οστικής πυκνότητας σε μια προσπάθεια αύξη-
σης της αντοχής του (65). Η φυσική δραστηριότη-
τα της άρθρωσης κατά τη διάρκεια των κρίσιμων 
ετών και σκελετικής αύξησης και της ανάπτυξης 
μπορεί να είναι οργανική για την οστική διαμόρ-
φωση και μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή της 
οστεοαρθρίτιδας αργότερα (66). Παρόλα αυτά η 
φυσική άσκηση μπορεί να έχει ποικίλες αντιδράσεις 
επί των αρθρώσεων, τούτου εξαρτώμενου από τον 
τρόπο, το ρυθμό, την πυκνότητα και τη διάρκεια της 
δραστηριότητας (14). Η ακανόνιστη παρορμητική 
φόρτιση αναφέρθηκε ως επάγουσα υψηλούς ρυθ-
μούς οστικής αναδιαμόρφωσης, μικρών κακώσεων 
και αγγειακής εισβολής στο υποχόνδριο οστούν, η 
οποία ταυτοχρόνως ελαττώνει την ελαστικότητα 
και οδηγεί σε σκλήρυνση του (9,67,68). Σε άλογα 
ιπποδρομιών μακρών αποστάσεων και μεγάλων 
ταχυτήτων εκδηλώθηκαν ιλιγγιώδεις αλλοιώσεις 
εντός του υποχονδρίου οστού στις αρθρώσεις του 
καρπού και τις μετακαρπιοφαλαγγικές περιλαμβα-
νομένων οστεοχονδρίτιδας, κατακερματισμού και 
καταγμάτων νέκρωση του υποχονδρίου οστού και 
σκλήρυνσης (69,70).

Κακώσεις αρθρώσεων

Οι κακώσεις των αρθρώσεων, περιλαμβανομέ-
νων δασικών καταγμάτων, ρήξης μηνίσκων, συν-

δεσμικό κακώσεων και τραυματικών κακώσεων 
των χόνδρων, αυξάνουν τον κίνδυνο προοδευτικής 
εκφύλισης και αποτελούν αιτία της μετατραυμα-
τικής οστεοαρθρίτιδας (71). Κακώσεις των αρ-
θρώσεων οδηγούν σε αποδόμηση του χόνδρου, 
αλλά αναδεικνύουν και αρνητικά παρεπόμενα για 
το υποχόνδριο οστούν. Σε μια μελέτη σε ποντίκια 
τα ενδοαρθρικά κατάγματα, τα διαρθρικά κατάγ-
ματα κάτω από την άρθρωση, όπου ο ουδός του 
κατάγματος οδήγησε σε εκχυμώσεις του υποχον-
δρίου οστού (73). Στη βάση της κλινικής εμπειρίας 
και επιδημιολογικών μελετών, πολλά πειραματικά 
μοντέλα οστεοαρθρίτιδας επί ζώων, περιλαμβά-
νουν διατομή του προσθίου χιαστού συνδέσμου 
και αποσταθεροποίηση του μηνίσκου, οπότε και 
παρατηρήθηκαν όλοι αλλοιώσεις του υποχόνδριου 
οστού (74,75). Ευθεία ανθρώπων, οι μυστικές βλά-
βες μπορεί να οδηγήσουν σε παθολογικές αλλοι-
ώσεις του υποχόνδριούς του, περιλαμβανομένων 
της αύξησης της οστικής πυκνότητας των οστικών 
κύστεων και των αλλοιώσεων του οστικού μυελού 
(76,77).Οι τραυματικές συνδεσμικές κακώσεις επί-
σης απειλούν την ακεραιότητα του υποχονδρίου 
οστού, προκαλώντας μικροβλάβες (78). Οι ακτινο-
λογικές ενδείξεις επίσης υποστηρίζουν την άποψη 
ότι οι κακώσεις των χόνδρων δεικνύουν στενή συ-
σχέτιση με τη βλάβη του υποχονδρίου οστού (π.χ. 
υποχόνδριο οίδημα) (79).

Βλάβη της ευθυγράμμισης των 
αρθρώσεων

Η οστεοαρθρίτιδα είναι ποσοτική και ποιοτική 
διαταραχή, σε ενδοαρθρική καταπόνηση που έχει 
ενδογενή αίτια, όπως είναι η διαταραχή της ευθυ-
γράμμισης. Η μηχανική διαταραχή ξεπερνάει τους 
ενδογενείς φυσιολογικούς μηχανισμούς επανόρ-
θωσης των βεβλαμμένων αρθρικών ιστών (24). Σε 
μια πληθυσμιακή μελέτη επί 2644 γονάτων με δια-
ταραχή της ευθυγράμμισης - σε βλαισότητα ή ραι-
βότητα, που είναι αποτέλεσμα γενετικών, αναπτυ-
ξιακών και τραυματικών παραγόντων βρέθηκαν ότι 
έχουν πολύ στενό συσχετισμό με την ανάπτυξη της 
οστεοαρθρίτιδας (80). Είναι η διαταραχή της ευ-
θυγράμμισης καθαυτή που έχει καταστροφικές για 
την άρθρωση συνέπειες Αλλά η υπερβολική συγκέ-
ντρωση καταπονήσεων επί του αρθρικού χόνδρου 
και του υποκείμενου οστού. Η διαταραχή της ευθυ-
γράμμισης, φαίνεται ότι σχετίζεται με την τριβή του 
υποχόνδριου οστού (81). Οι αυξημένες μηχανικές 
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καταπονήσεις λόγω διαταραχής της ευθυγράμμι-
σης δίνουν γένεση σε μικρορωγμές του υποχόν-
δριου οστού με αποτέλεσμα παθολογική οστική 
αναδιαμόρφωση (82). Σε μια συριακή μελέτη επί 
γόνατος ενδοαρθρικές αλλοιώσεις ανιχνεύτηκαν 
στο υποχόνδριο οστούν πλησιάζοντας στο παθο-
λογικό κακώς ευθυγραμμισμένο αρθρώσεων (83). 

Ανώμαλο σχήμα των αρθρώσεων

Το σχήμα των αρθρώσεων έχει θεωρηθεί ως 
προγνωστικό κλειδί για την έναρξη και την εξέλιξη 
της οστεοαρθρίτιδας επί πέντε δεκαετίες και αυτό 
αλλάζει ως αποτέλεσμα νοσηρών καταστάσεων 
που οδηγούν σε μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση 
μεταξύ του σχήματος και της νόσου (84). Το σχή-
μα της άρθρωσης. Υπό αυστηρό γενετικό έλεγχο, 
που περιλαμβάνει γονίδια υπεύθυνα, όπως αυτά 
που κωδικοποιούν τη βιοσύνθεση των BMP, ή μέλη 
της ομάδας της wnt σηματοδότησης (85). Σε μια 
ιστοπαθολογική και η μελέτη ενός μεγάλου εύρους 
ηλικιών (22-93έτη) Αναφέρθηκε ότι επί δυσπλασία 
σχετιζόμενων με τη δεις κλασική νόσο του ισχίου 
(DDH, κοτυλιαία δυσπλασία, παραμόρφωση δίκην 
λαβής πιστολιού) συνιστούσαν σημαντικούς παρά-
γοντες κινδύνου για την πρόοδο της οστεοαρθρί-
τιδας (86). 

Το υποχόνδριο οστούν θεωρείται ευρέως ότι εί-
ναι ικανό να προσαρμόζει την κατασκευή του σε 
δρώντα φορτία καθώς και το σχήμα των αρθρώσε-
ων (87). Κάτι διάρκεια της ανάπτυξης της δυσπλα-
σίας του ισχίου παρατηρήθηκε σε πειραματικό πρό-
τυπο επί σκύλων, ότι οι παθολογικές συμφέρουσες 
δυνάμεις προκαλούσαν κατάγματα υποχονδριακός 
του και συνακόλουθα σκλήρυνση τόσο στη μηριαία 
κεφαλή όσο και στην κοτύλη (31). Σε μια μελέτη επί 
ανθρωπίνων μηριαίων κεφαλών σε τελικά στάδια 
δυσπλασικής νόσου του ισχίου, η μικρο- υπολογι-
στική τομογραφία με ακτινοβολία από σύγχροτρον 
ταυτοποίησε πολλές μικρές και μεγάλες κύστεις 
εντός του σκληρυντικού υποχονδρίου οστού 88). 

Αλλοιώσεις της 
μικροαρχιτεκτονικής του 
υποχονδρίου οστού επί 
οστεοαρθρίτιδας

Εκτός από την εστίαση στη συμβολή του υπο-
χόνδριούς του στην παθογένεια της οστεοαρθρί-

τιδας για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, υπάρχει 
αντιγνωμία επί του ρόλου αποτελεί εναρκτήριο πα-
ράγοντα η δευτεροπαθής επακόλουθο της εκφύλι-
σης του χόνδρου (3); Ανεξάρτητα από τον ακριβή 
μηχανισμό το υποχόνδριο οστούν θεωρείται ότι 
διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην οστεοαρθρίτιδα 
(77). Όλα αυτά, υπάρχουν μελέτες που υποδηλώ-
νουν ότι διαφορετικές διαταραχές στη μικροαρχι-
τεκτονική του υποχονδρίου οστού μπορεί να παρα-
τηρούνται μόνο στα πιο προχωρημένα στάδια της 
νόσου (89). 

Πρώιμα στάδια της οστεοαρθρίτιδας επί αν-
θρώπων, παρατηρείται ένταση στην οστική αναδια-
μόρφωση και απώλεια υποχόνδριούς στου τούτου 
θεωρούμενου προσδιοριστικό για την πρόοδο της 
οστεοαρθρίτιδας (6). Πειραματικό πρότυπο κονί-
κλων με προεξάρχουσα οστεοπόρωση, η βλάβη 
της μικροαρχιτεκτονικής του υποχόνδριου οστού 
λόγω αυξημένης αναδιαμόρφωσης επιδείνωσε 
την πειραματική οστεοαρθρίτιδα (23). Βιβλία απώ-
λεια υποχόνδριου οστού σε πρώιμη οστεοαρθρίτι-
δα τεκμηριώθηκε επίσης σε διάφορα πειραματικά 
πρότυπα επί ζώων (78,89,90). Γενικώς, παρατηρή-
θηκε ελεγκτής και αυξημένη αραίωση της πλάκας 
του υποχόνδριούς του, που δοκιμάστηκε ότι σχε-
τιζόταν στενά με τη βλάβη του αρθρικού χόνδρου 
(89). Παρόλα αυτά, η υποχόνδρια οστική πλάκα 
παραμένει λεπτή σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος επί 
αιλουροειδών (78) ενώ σε άλλα ζώα υπήρξε συ-
νακόλουθη πάχυνση της φλοιώδους πλάκας κατά 
την επιδείνωση της οστεοαρθρίτιδας (77,90). Στο 
υποκείμενο υποχόνδριο δοκιδώδες οστούν, ο αυ-
ξημένος δοκιδικός διαχωρισμός, η ελάττωση του 
κλάσματος του οστικού που και η δοκιδική λέπτυν-
ση στις υποχόνδριες οστικές δοκίδες παρατηρήθη-
καν σε αυτά τα πειραματικά πρότυπα επί ζώων, εν 
αντιθέσει προς προηγούμενες θεωρίες (77,89,90). 
Υψηλή περίπτωση μικροβλαβών ισχυρά συσχετιζό-
μενη με τη σκλήρυνση του οστού και την αποδόμη-
ση του χοντρού αναφέρθηκε επίσης στο υποχόν-
δριο οστό με πρώιμη οστεοαρθρίτιδα (91). 

Αν και ο υποκείμενος μηχανισμός της αυξημέ-
νης οστικής εναλλαγής και της δομικής αποδιορ-
γάνωσης στην πρώιμη φάση της οστεοαρθρίτιδας 
δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητός, έχουν ενοχο-
ποιηθεί αρκετοί παράγοντες, περιλαμβανομένης 
της επανορθωτικής εξεργασίας της μικροβλάβης 
(92) Της αυξημένης αγγείωσης που επάγεται από 
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αγγειογενετικούς παράγοντες (93) και ενίσχυση 
της αμοιβαίας διαδραστικής αλληλεπίδρασης δι-
αμέσου των αυξημένων πόρων της υποχονδρίου 
οστικής πλάκας (17,18). Ακόμη περισσότερο, έχει 
προταθεί ότι αυξημένη οστική αναδιαμόρφωση και 
η συσχετιζόμενη με αυτή αύξηση της αγγείωσης 
είναι απαραίτητα περισσότερο για την πρόοδο της 
οστεοαρθρίτιδας, παρά για την οστική σκλήρυνση 
(4).

Όψιμα στάδια της οστεοαρθρίτιδας, τα Μύκονο 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του υποχόνδριούς 
του αύξησαν τη φαινομενική πυκνότητα, περιλαμ-
βανομένου του αυξημένου οστικού όγκου, της 
πάχυνσης της υποχονδρίας οστικής πλάκας, της 
αύξησης της διοικητικής πάχυνσης, της ελάττω-
σης του διαχωρισμού των δοκίδων και του χώρου 
του μηλικού χώρου και των μετασχηματισμό των 
δοκίδων από ραβδοειδείς σε πλακοειδείς (94). Ο 
υπερκείμενος επασβεστωμένος χόνδρος παχύνεται 
επίσης, με προώθηση και διπλασιασμό του όχθου 
(εικόνα 2), που συμβάλλει στη λέπτυνση του αρ-
θρικού χόνδρου και την αποδιοργάνωσή του (20). 

Εικόνα 2. - Αναδιπλασιασμός των παλιρροϊκών όχθων 
σε ανθρώπινη άρθρωση με οστεοαρθρίτιδα. (Α) Ιστολογική 
εικόνα, (Β) Υπερμικροσκοπική εικόνα εκδήλωση των αναδι-
πλασιασμένων παλιρροϊκών όχθων σε ανθρώπινη άρθρωση 
με οστεοαρθρίτιδα CC: επασβεστωμένος χόνδρος, NCC: μη 
επασβεστωμένος χόνδρος, SBP: υποχόνδρια οστική πλάκα, 

SB: υποχόνδριο οστούν, τα βέλη δείχνουν τον αναδιπλασιασμό 
των παλιρροϊκών όχθων. 

Την αυξημένη οστική πυκνότητα στο ούτως 
καλούμενο σκληρυντικό Υποχόνδριο οστούν, η 
επιμετάλλωση του είναι ελαττωμένη και μικρό-
τερη από ό,τι είναι επί φυσιολογικού ή ακόμη σε 
οστεοπορωτικές αρθρώσεις (95). Αν και η σύνθεση 
του κολλαγόνου είναι αυξημένη στο υποχόνδριο 
οστούν, το αποθηκευμένο κολλαγόνο είναι υπό με-
ταβαλλόμενο και δείχνει εξεσημασμένα ελαττωμέ-
νος ο λόγος Ca/κολλαγόνου (96). Κατά τις μηχα-

νικές δοκιμασίες για αντοχή του υποχόνδριος του 
είναι επίσης υποδεέστερη τούτου βασιζόμενου στο 
υψηλότερο οστικό κλάσμα (97). Η ελάττωση της 
επιμετάλλωσης και η μειωμένη οστική αντοχή είναι 
αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της οστικής εναλλα-
γής επί οστεοαρθρίτιδας. Μειωμένη ελαστικότητα 
του υποχονδρίου οστού μπορεί να συμβάλει στην 
εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου (98), αμφισβη-
τώντας την προηγούμενη θεωρία ότι η αυξημένη 
αντοχή του υποχόνδριου οστού καθοδηγεί την πο-
ρεία της βλάβης του χόνδρου επί οστεοαρθρίτιδας 
(91).

Προσομοιάζουσες προς οίδημα 
βλάβες του οστικού μυελού επί ΟΑ

Οι αλλοιώσεις που προσομοιάζουν προς οίδη-
μα του οστικού μυελού ( BMELs) και συσχετίζονται 
ισχυρώς προς την έκλυση άλγους επί ασθενών με 
ΟΑ συχνά παρατηρούνται στη MRI σε προοδευτική 
μορφή της νόσου (99). Οι BMELs παρατηρήθηκαν 
σε υγιή, ασυμπτωματικά άτομα και θεωρείται ότι εκ-
φράζουν υψηλό κίνδυνο επέλευσης της ΟΑ (100). 
Η ακριβής παθογένεση των BMELs είναι ασαφής. 
Παρόλα αυτά, ο βεβλαμμένος αρθρικός χόνδρος ή 
μια φλεγμονώδης αντίδραση στα προϊόντα αποδό-
μησής του ή άλλοι παράγοντες στο παρεμβαλλό-
μενο αρθρικό υγρό ή ακόμη και μικροτραυματικής 
αιτιολογίας αλλοιώσεις που σχετίζονται με τη δια-
ταραχή της εμβιομηχανικής της άρθρωσης μπορεί 
να συμβάλλουν στην εμφάνιση BMELs (101). Ο 
όρος οίδημα του οστικού μυελού εισήχθη το 1988 
από τους Wilson και συν (102) και χρησιμοποιή-
θηκε για να περιγράψει τις βλάβες υπερενισχυμέ-
νου σήματος στις Τ2 βαρύτητας ακολουθίες στην 
MRI. Είναι ένα εύρημα που αναφέρεται ολοένα και 
συχνότερα από τους ακτινοδιαγνώστες (104). Πα-
ρόλα αυτά το οίδημα δεν αποτελεί το κύριο συ-
στατικό του παθολογοανατομικού υποβάθρου του 
ευρήματος (8). Υπάρχουν ανεπαρκή ιστολογικά δε-
δομένα διαθέσιμα για τις BMELs που ανιχνεύονται 
σε MRI σε οστεοαρθριτικές κακώσεις (πίνακας 1). 
Οι BMELs είναι φυσιολογικώς ορατές στις περιο-
χές του σκληρυντικού υποχόνδριου οστού με αυ-
ξημένο το οστικό κλάσμα και αυξημένη δοκιδική 
πάχυνση (104). 
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Είδος Άρθρωση Αναφορά Ιστολογική εικόνα 

Άνθρωπος Γόνατο Bergman et al Πάχυνση δοκίδων1. 
Ίνωση οστικού μυελού2. 

Γόνατο Zanetti et al Φυσιολογικός ιστός: λιπώδης μυελός (5,3%), Ανέπαφες 1. 
δοκίδες (16%), αιμοφόρα αγγεία (25)
Παθολογικός ιστός: νέκρωση οστικού μυελού (11%), 2. 
νέκρωση αναδιαμορφωμένων δικίδων (8%), ίνωση οστικού 
μυελού (4%), οίδημα οστικού μυελού (4%), αιμορραγία 
οστικού μυελού (2%)

Γόνατο Hunter et al Σκλήρυνση δοκίδων 1. 
Παθολογική διήθηση οστικού μυελού: κοκκίωση, οίδημα, 2. 
διάχυτη νέκρωση, ίνωση, υπερπλασία των τοιχωμάτων των 
αιμοφόρων αγγείων

Γόνατο Kazakia et al Σκλήρυνση δοκίδων 1. 
Παθολογική διήθηση οστικού μυελού:, νεόπλαστο οστούν 2. 

Σκύλος Γόνατο Nolte - Ernsting et al Οστεοσκλήρυνση1. 
Ενδοστικές κύστεις2. 
Παθολογικές διηθήσεις οστικού μυελού: ίνωση, σχηματισμός 3. 
νεοπλάστου οστού

Γόνατο Baldr et al Αναδιαμορφωμένες δοκίδες 1. 
Μυξοματώδης ινο-αντιδραστικός οστικός μυελός, αύξηση 2. 
αιμο/μυελοποιητικών στοιχείων, αγγειακή συμφόρηση

Γόνατο Martiq et al Αιμοποιΐα και μυξωματώδης μετασχηματισμός οστικού μυελού, ίνωση

Οι BMELs με σταθερότητα και απαρεγκλίτως 
εμπλέκονται στην ανάπτυξη της ΟΑ και θεωρού-
νται σημαντικός παράγοντας κινδύνου της δομικής 
αποδιοργάνωσης του αρθρικού χόνδρου (8,107). 
Οι εστιακές βλάβες κατά προτίμηση αναπτύσσονται 
κατά την εγγύτητα των BMELs και το επίπεδο της 
αποδιοργάνωσης του χόνδρου είναι ευθέως ανάλο-
γο προς την ένταση του σήματος των BMELs (111). 
Οι BMELs δεικνύουν επίσης βαθιά σχέση προς τις 
υποχόνδριες οστικές κύστεις (SBCs), που αναπτύσ-
σονται εκεί που προϋπήρχαν BMELs (112). 

Οι υποχόνδριες οστικές κύστεις 
στην ΟΑ

Οι σπηλαιώδεις αλλοιώσεις στο υποχόνδριο 
οστούν, που αναφέρονται ως υποχόνδριες οστικές 
κύστεις απαντούν συχνά επί ασθενών με ΟΑ (113). 
(εικόνα 3 Α,Β). Πρόσφατες ενδείξεις υποδηλώνουν 
ότι ασθενείς με SBCs είχαν μεγαλύτερη ένταση 
συμπτωμάτων και υπόκεινταν περισσότερο σε THR 
(113). Ο Plewes πρώτος ταυτοποίησε τις SBCs στο 
υποχόνδριο οστούν πασχόντων από ΟΑ το 1940. 
Ανεξαρτήτως της συνεχούς εστίασης ταπήτων επί-
σης στην οστεοαρθρίτιδα πάνω από εφτά δεκαε-

τίες, η ακριβής αιτιολογία τους και η παθογένεσή 
τους παραμένουν ασαφείς. Υπάρχουν δύο κύριες 
αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες που εξηγούν την 
παρουσία των SBCs στην οστεοαρθρίτιδα. Η θεω-
ρία της διείσδυσης του αρθρικού υγρού προτείνει 
τη διείσδυση του εθνικού έργου στο υποχόνδριο 
στον ανασχηματισμό κύστεων λόγω διάσπασης 
της οστεοχόνδρινης συμβολής (25). Η θεωρία της 
οστικής Θαλάσσης προτείνει ότι είχες πείσεις προ-
έρχονται από νεκρωτικές βλάβες στο υποχόνδριο 
οστούν που επάγονται από τις παθολογικές κατα-
πονήσεις και συνακόλουθα μικροκατάγματα, οίδη-
μα και τοπική οστική απορρόφηση (116).

Παρόλα αυτά ο όρος ώστε χοντρύνει κύστη δεν 
είναι ακριβής καθώς η σπηλαιώδης βλάβη στο υπο-
χόνδριο οστούν δένει πάλι φόντα από ενδοθήλιο 
και δεν πληρούνται ομοιόμορφα από υγρό (117). 
Κατόπιν τούτου περιγράφονται ως ενδοστικές βλά-
βες, ψευδοκύστεις ή γεόδια (117,118). Η SBCs συ-
νίστανται από ινοχόνδρινο συνδετικό ιστό που αρ-
χικώς περιέχει υγρό αλλά οστεοποιείται σε επόμενα 
στάδια (7). Οι SBCs Εμφανίζονται ως σαφώς κα-
θορισμένες περιοχές υγρό σήμα στη MRI, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε καλά αφοριζόμενες διαυγείς ζώνες 
με σκληρυντικά χείλη (112). Εμφανίζονται στις πε-
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ριοχές μεγάλης απώλειας αρθρικού χόνδρου τόσο 
επί ανθρώπων (113) όσο και ζωικών πειραματικών 
προτύπων (7). Οι SBCs είναι αποδεκτό ότι συνδέο-
νται με υψηλούς ρυθμούς οστικής μετάλλωσης και 
οστικής εναλλαγής (88). Γύρω από τις SBCs Βρέ-
θηκαν οστεοκλαστική οστική απορρόφηση, ενεργο-
ποιημένοι οστεοβλάστες σχηματισμός νεοπλάστου 
οστού (119,120) (εικόνα 3C ,D). 

Εικόνα 3. - Ακτινολογικός και ιστολογικός χαρακτηρισμός 
των υποχονδρίων οστικών κύστεων σε οστεοαρθριτική 
άρθρωση (A) Δυσδιάστατη εικόνα οστικής κύστης (SBC; 

διακεκομμένη γραμμή) σε οστικό κύλινδρο που ελήφθη από 
την πρωτοπαθώς συμπιεστική ζώνη μηριαίας κεφαλής, από 
μικροτομογραφία (B) Τρισδιάστατη εικόνα από ανασύνθεση 
μιας οστικής κύστης (SBC; Μπλε), από μικροτομογραφία. (C) 
Οστεοκλαστική απορρόφηση (βέλη0 στο δοκιδώδες οστού 

που είναι γύρω από μια οστική κύστη (SBC), εικόνα από 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (D) Ιστολογικά χαρακτηριστικά σχη-
ματισμού νεοπλάστου οστού (βέλη) επί της επιφανείας που 

περιβάλλει μια υποχόνδρια οστική κύστη. 

Μικροβλάβες του επασβεστωμένου 
χόνδρου και του υποχονδρίου 
οστού επί οστεοαρθρίτιδας

Οι μικροβλάβες είναι σημαντικός προσδιοριστι-
κός παράγοντας της οστικής πυκνότητας. Ανιχνεύ-
ονται σε αφθονία σε περιοριστικούς επιμεταλλω-
μένους ιστούς επί οστεοαρθριτικών αρθρώσεων, 
περιλαμβανομένων του επασβεστωμένου χόνδρου 
της υποχόνδριας οστέινης πλάκας και των δοκι-
δώδους οστού (67). Φυσιολογικώς επάγονται από 

την υπερφόρτιση και εμφανίζονται σε δύο διαφο-
ρετικούς τύπους: γραμμικά μικροκατάγματα και δι-
άχυτα μικροκατάγματα (122) (εικόνα 4). 

Εικόνα 4. - Γραμμικά μικροκατάγματα (βέλη) και διάχυτες 
μικροβλάβες (αιχμές βελών) σε ανθρώπινο δοκιδώδες οστούν 

μετά μαζική χρώση με φουξίνη υπό μικροσκόπιο αντίθεσης 
φάσεων με φθορίζοντα φωτισμό. 

Τα γραμμικά μικροκατάγματα, οριζόμενα ως 
βραχείες ενδιάμεσες διακοπές της συνέχειας του 
οστού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά την 
έναρξη και την προοδευτική επιδείνωση της οστε-
οαρθρίτιδας (9). Γενικώς τα μικροκατάγματα επιτε-
λών δύο διαφορετικές λειτουργίες: 

Δρουν ως επίκεντρο της οστικής αναδιαμόρ-1. 
φωσης (92).
Παρέχουν τον αγωγό γιατί φυσιολογική 2. 
επικοινωνία μεταξύ Ανδρικού χόνδρου και 
υποχόνδριου οστού, με τους περισσότερους 
καταβολικούς παράγοντες να διέρχονται δια 
της οστεοχονδρίτιδα συμβολής, η οποία και 
επιταχύνεται από την εισόρμηση αγγείων και 
κοπτόντων κώνων επί του χόνδρου (4).
Μηχανισμός για την ευόδωση της οστικής 
αναδιαμόρφωσης από τα μικροκαταστήματα 
μπορεί να αφορά στη βλάβη των προς εκβο-
λών των οστεοκυττάρων και συνακόλουθη 
απόπτωσή τους, η οποία επάγει την οστεο-
κλαστική απορρόφηση και την αποκατάσταση 
των μικροκαταγμάτων (92). Μεγάλη ταχύτη-
τα της οστικής εναλλαγής που επάγεται από 
τα μικρά κατάγματα οδήγησε πάχυνση των 
υποχόνδριων πλακών και του επασβεστωμέ-
νου χόνδρου με προώθηση του μόχθου της 
οστικής ώσεως, που ταυτόχρονα προκαλεί 
λέπτυνση του χόνδρου (123).
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Τα διάχυτα μικροκατάγματα με τη μορφή μιας 
σειράς μικροκαταγμάτων ολίγων υπομικρών είναι 
επίσης ορατά στο δοκιδικό οστούν τον οστού αρ-
θριτικών αρθρώσεων 124). Αρχικά εντοπίζονται 
σε περιοχές διακρατικών καταπονήσεων και συμ-
βάλλουν στην αποδιοργάνωση των μηχανικών ιδι-
οτήτων του οστού (125). Παρόλα αυτά, η διάχυτη 
βλάβη έχει διαφορετική βιομηχανική συμπεριφορά 
σε σχέση με τα γραμμικά μικροκατάγματα. Η διάχυ-
τη μικροβλάβη δεν οδηγεί σε απόπτωση οστεοκυτ-
τάρων ούτε ενεργοποιεί την τοπική οστική αναδι-
αμόρφωση που μετακίνησε και υποκατέστησε της 
βλαφθείσας περιοχής. (122). 

Συμπεράσματα
Το υποχόνδριο οστό είναι ένας περίπλοκος σχη-

ματισμός θολωτής υποχονδρίας οστικής πλάκας και 
υποκείμενων δοκίδων, που απολαμβάνει μιας ταινί-
ας βιομηχανική και βιοχημική σχέση με τον υπερ-
κείμενο αρθρικό χόνδρο. Το υποχόνδριο οστούν δι-
αδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της 
οστεοαρθρίτιδας. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι 
η σύνοδος αλλοιώσεις του υποχόνδριούς του συν-
δέονται με τη βλάβη και την απώλεια του χοντρού 
στην οστεοαρθρίτιδα. Στο επίπεδο των μικροδο-
μών, οι αλλοιώσεις του υποχόνδριο οστού δεν είναι 
ανάλογες των φάσεων έναρξης και επιδείνωσης 
της οστεοαρθρίτιδας. Η σκλήρυνση του υποχονδρί-
ου οστού θεωρείται κυρίως χαρακτηριστικό του τε-
λικού σταδίου της οστεοαρθρίτιδας, ενώ η πρώιμη 
οστεοαρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από λεπτή συζή-
τηση υποχόνδριας οστέινης πλάκας με αύξηση της 
αραίωσης και διαταραχή της υποχονδρίας δοκίδω-
σης με ταυτόχρονη ελάττωση της οστικής πυκνότη-
τας. Οι ιστοπαθολογικές μεταβολές το υποχόνδρι-
ος των περιλαμβανομένων των BMELs, SBCs και 
των μικροβλαβών συνδέονται επίσης ισχυρά με την 
πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας. 

Από τις πολυάριθμες παθοφυσιολογικές διατα-
ραχές που παρατηρούνται στο υποχόνδριο οστούν 
επί ΟΑ, ακόμα στερούμαστε μιας σαφούς κατανό-
ησης των μηχανισμών που υποστηρίζουν αυτά τα 
φαινόμενα και πως αυτές οι διαφορετικές πτυχές 
αλληλοσυσχετίζονται μεταξύ τους. Βασιζόμενη στο 
παρόν επίπεδο των γνώσεων μας, μια υπόθεση επί 
τις παθογένειας της οστεοαρθρίτιδας αναδύεται 
(εικόνα 5). Το υποχόνδριο οστούν διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της οστεοαρ-

θρίτιδας, εκδηλώνοντας τόσο αλλοιώσεις της μι-
κροαρχιτεκτονικής όσο και επίσης το παθολογίας 
(BMELs, SBCs και μικροβλάβες). Αυτές οι ιστοπα-
θολογικές αλλοιώσεις όχι μόνον έχουν εσωτερικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, αλλά έχουν επίσης 
στενές σχέσεις με την οστική αναδιαμόρφωση και 
θα μπορούσε συνακόλουθα να οδηγήσουν σε μι-
κροαρχιτεκτονικές αλλοιώσεις το υποχόνδριος του 
και τον υπερκείμενο αρθρικό χόνδρο. 

Ως σημαντική παθολογοανατομική βλάβη οι 
SBCs έχουν υποεκτιμηθεί στην παθογένεια της 
οστεοαρθρίτιδας και θα πρέπει να μελετηθούν 
πιο σοβαρά σε μελλοντικές έρευνες. Οι SBCs εί-
ναι δυνατόν να επεκτείνονται προς τα άνω και να 
βλάπτουν την υποχόνδρια πλάκα και τον επασβε-
στωμένο χόνδρο, διευκολύνοντας περισσότερη 
βιοχημική καταβολή και η μεταφορά μεταξύ του 
υποχόνδριούς του και του αρθρικού χόνδρου. Αυτό 
θα μπορούσε να συμβάλει σε δομικές αλλοιώσεις 
διαμέσου ολόκληρης της άρθρωσης. Επιπροσθέ-
τως, προς την ανομοιογένεια της υποχονδρίας 
οστικής πλάκας και του ασβεστωμένου χόνδρου, 
που προκαλούν διά της διεισδύσεως των SBCs 
μικροβλάβες και διατιτραίνοντες πόρους, Μπορεί 
να οδηγούν σε υψηλές διατακτικές και διατμητικές 
καταπονήσεις στην επιφάνεια υποχονδρίου οστού 
και χόνδρου. Η παθολογική κατανομή των καταπο-
νήσεων της διεπιφάνειας οστού - χόνδρου θα απο-
δομήσει τον υπερκείμενο χόνδρο και η χόνδρινη 
βλάβη θα μπορούσαμε τη σειρά της να επηρεάσει 
τη βλάβη του υποχονδρίου οστού. Αυτός ο φαύλος 
κύκλος οδηγεί σε επιδείνωση της οστεοαρθρίτι-
δας. Συλλογικά, η ιδεώδης στρατηγική μπορεί με 
τον τρόπο αυτόν να προαγάγει τη διατήρηση της 
ακεραιότητας του υποχονδρίου οστού. 

Δεδομένης της σημασίας του υποχόνδριου 
οστού στην οστεοαρθρίτιδα έχει αναγνωριστεί τις 
τελευταίες δεκαετίες, πρόοδος στον τομέα αυτόν 
όμως αυτή είναι μακριά από το να είναι ικανοποιη-
τική. Τα συμπεράσματα από τα δεδομένα της βασι-
κής έρευνας και τις ιστοπαθολογικές υποχόνδριου 
οστού στην οστεοαρθρίτιδα απαιτούν παραπέρα 
διερεύνηση. Μόνο διαμέσου μιας καλύτερης κατα-
νόησης και εκτίμησης του ρόλου αυτού του συχνά 
παραβλεπόμενου ανατομικού σχηματισμού κατά 
την ανάπτυξη και την επιδείνωση της οστεοαρθρί-
τιδας θα μπορέσει αποτελεσματικά να αποτρέψει 
να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει τη νόσο.
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