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ΜΑΘΗΜΑ                                                            
ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ -                                         
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ    

Μπεσλίκας Θεόδωρος                  

 

Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 

 

Α.1. Όγκοι των Οστών και των Μαλακών Μορίων 
 

   Τα νεοπλάσµατα των Οστών όπως και των Μαλακών µορίων  ταξινοµούνται 

σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή ή µεταστατικά.  

    Τα πρωτοπαθή διακρίνονται σε καλοήθη και κακοήθη ανάλογα µε τα  

ιδιαίτερα ιστολογικά χαρακτηριστικά τους. 

      Ανάλογα µε προέλευσή τους χαρακτηρίζονται σαν νεοπλάσµατα του 

οστίτη ιστού,του χονδρικού ιστού ,του λιπώδους ιστού ,του ινώδους ιστού, 

των αγγείων του οστού, και του δικτυοενθοθηλιακού συστήµατος (µυελού των 

οστών).  

      H πρώιµη διάγνωση έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την επιτυχή 

αντιµετώπιση των κακοήθων όγκων των οστών και των µαλακών µορίων. 

Απαιτείται η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για την επιτυχή αντιµετώπισή 

τους. Οι ειδικότητες που συνεργάζονται µε την Ορθοπαιδική για τη διάγνωση 

και την αξιολόγηση της βαρύτητας και τη θεραπεία των παθήσεων αυτών είναι 

η Παθολογική Ανατοµία , η Ακτινολογία και η Ογκολογία, η Χειρουργική και η 

Αγγειοχειρουργική  

       Η σταδιοποίηση και αναγνώριση των παθολογικών οστικών κυττάρων 

του όγκου, βάσει των οποίων θα ακολουθηθεί η ενδεδειγµένη θεραπευτική 

αγωγή, στηρίζεται στις ειδικότητες αυτές. Η επιτυχής αντιµετώπιση ενός 

κακοήθους όγκου των οστών ή των µαλακών µορίων που δεν έχει δώσει 

µεταστάσεις σε άλλα όργανα περιλαµβάνει την αφαίρεση του όγκου  εντός 

υγιών ορίων (αφαίρεση των πέριξ διηθηµένων µαλακών µορίων και των 
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ευγενών ανατοµικών στοιχείων όταν αυτά έχουν διηθηθεί από τον όγκο ).Η 

αφαίρεση ικανού τ µήµατος του οστού  µε αντίστοιχη αφαίρεση σε µεγάλη 

έκταση των   µαλακών µορίων της περιοχής µπορεί να  απαιτήσει την ανάγκη  

αντικατάστασης µιας άρθρωσης και των συντασσοµένων σ' αυτήν οστών µε 

ανάλογη πρόθεση µεταλλικού συνήθους εµφυτεύµατος. Η θεραπευτική µας 

αγωγή περιλαµβάνει ανάλογα µε το ε ίδος του όγκου προεγχειρητική και 

µετεγχειρητική χηµειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία. Τις περισσότερες φορές 

µετά την εγχειρητική µας παρέµβαση στους κακοήθεις όγκους των οστών και 

των µαλακών µορίων απαιτείται επανάληψη της χηµειοθεραπείας ή και 

ακτινοθεραπείας. Για την επιτυχή αντιµετώπιση των όγκων αυτών είναι 

απαραίτητη  η  στενή συνεργασία  µε άλλες ειδικότητες (ογκολογία, 

επεµβατική ακτινολογία, γενική χειρουργική, αγγειοχειρουργική κτλ .). Το 

γεγονός αυτό  επιβάλλει  την ύπαρξη ειδικών νοσηλευτικών κέντρων για τις 

παθήσεις αυτές όπου θα συστεγάζονται όλες οι προαναφερόµενες 

ειδικότητες. 

   ΟΙ διάφορες ταξινοµήσεις των καλοήθων και κακοήθων όγκων των Οστών 

ανάλογα µε το βαθµό κακοήθειας και το βαθµό επέκτασης των ταξινοµούνται 

σε οµάδες για την καλύτερη µελέτη τους. 

      Η θεραπευτική αντιµετώπιση των  κακοήθων όγκων περιλαµβάνει τη 

χειρουργική παρέµβαση, τη χηµειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία.  Ανάλογα 

µε το είδος του κακοήθους όγκου επιλέγεται ο συνδυασµός της θεραπευτικής 

αγωγής. Η συνεργασία όλλων των ειδικοτήτων που αναφέρθηκαν επιβάλλει 

την ύπαρξη ειδικών κέντρων για την αντιµετώπισή τους  

     Ο διαχωρισµός των πρωτοπαθών νεοπλασµάτων µε βάση την ιστική τους 

προέλευση βοηθά στην κατάταξη τους και  τη µελέτη τους χωρίς όµως να 

συµβάλλει ουσιαστικά στη θεραπεία τους. 

      Θα περιγράψοµε τους πιο συχνούς καλοήθεις  και κακοήθεις όγκους των 

οστών και των µαλακών µορίων. Επιγραµµατικά θα αναφερθούµε στους 

µεταστατικούς όγκους των οστών και των µαλακών µορίων και τις  

πρωτοπαθείς  εστίες των. 

   Η διερεύνηση των οστικών όγκων περιλαµβάνει διαδοχικες εργαστηριακές 

εξετάσεις που γίνονται µε καθορισµένη σειρά. 

   Ο κλινικός έλεγχος ακολουθείται από τον ακτινολογικό. Στη συνέχεια  η 

αξονική τοµογραφία µας βοηθάει στον ακριβή προσδιορισµό των οστικών  
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ορίων του όγκου ενώ η µαγνητική τοµογραφία για τυχόν αποκάλυψει της 

επέκτασης του όγκου εντός των µαλακών µορίων και την ύπαρξη 

µεταστάσεων σε άλλα όργανα. Το σπινθηρογράφηµα των οστών προηγείται 

πάντα της βιοψίας είτε αυτή είναι ανοικτή είτε γίνεται δια της βελόνης. 

  Για το  σπινθηρογράφηµα των οστών χρησιµοποιείται το τεχνιτιο Tcmdp-

99m (τεχνιτιο 99m-methylene diphosphonate). Με το ολόσωµο 

σπινθηρογράφηµα αποκαλύπτεται η καλοήθεια ή κακοήθεια του όγκου και η 

ύπαρξη µετστάσεων σε άλλα όργανα. 

    Η ανοικτη βιοψία του όγκου ή δια ειδικής βελόνης βιοψία  είναι οι 

διαγνωστικές µέθοδοι που θέτουν τη διάγνωση του όγκου µε τη 

κυτταρολογική του µελέτη. Οι βελόνες που χρησιµοποιούνται έχουν 

διαφόρους διαµέτρους (2mm, 3mm, 4mm και 5mm) και το υλικό λαµβάνεται 

µε ακτινοσκοπική καθοδήγηση. 

Ο εργαστηριακός αιµατολογικός έλεγχος περιλαµβάνει αιµατολογικές και 

βιοχηµικές εξετάσεις τα αποτελέσµατα των οποίων δεν µας βοηθούν 

σηµαντικά. Υπάρχει έντονη αναιµία (στις οστεολυτικές µορφέςτου καρκίνου) 

και µεγάλη αύξηση του ασβεστίου στο αίµα και της όξινης φωσφατάσης. 

Αυξάνονται τα λευκά αιµοσφαίρια, η ΤΚΕ και η CRP. Στο µυελωµα υπάρχει 

αύξηση των σφαιρινών και στα ούρα ανιχνευεται η σφαιρίνη Bence - Jones 

στο 40% των ασθενών µε τη µορφή αυτή του όγκου. 

 

Ταξινόµηση των καλοήθων όγκων των Οστών ανάλογα 

µε τη ιστική προέλευσή τους 

 

Καλοήθεις όγκοι του οστίτη ιστού 

Οστέωµα  

Οστεοειδές Οστέωµα 

Οστεοβλάστωµα 

Καλοήθεις όγκοι του Χονδρικού ιστού 

Χόνδρωµα  

Χονδροβλάστωµα 

Οστεοχόνδρωµα – Εξόστωση 

Χονδροµυξοειδές ίνωµα 

Καλοήθεις όγκοι του Ινώδους Ιστού 



	   4	  

Μη οστεοποιούµενο ίνωµα 

Ινώδες οστικό έλλειµµα 

Οστεοποιούµενο ίνωµα 

Καλοήθεις Κυστικοί  Ογκόµορφοι Όγκοι τω Οστών 

Μονήρης  Κύστη 

Ανευρυσµατική Κύστη 

Καλοήθεις όγκοι των Νεύρων των Οστών 

Νευρειλήµωµα 

Νευρίνωµα 

Καλοήθεις όγκοι των Αγγείων  των Οστών 

Αιµαγγείωµα  

Γλοµαγγείωµα 

Καλοήθεις όγκοι του Λιπώδους ιστού   των Οστών 

Λίπωµα 

Καλοήθεις Όγκοι άγνωστης προέλευσης 

Γιγαντοκυτταρικός  Όγκος 

 

 

Ταξινόµηση των καλοήθων  όγκων των Οστών κατά Enneking µε βάση τις 

δυνατότητες επέκτασής των 

Grade  I.   Ασυµπτωµατικοί όγκοι ( εγχόνδρωµα-µη οστεοποιούµενο ίνωµα). 

 

Grade  II.  Ενεργείς οστεολυτικοί όγκοι ( ανευρυσµατικές κύστεις, µονήρεις   

                               κύστεις,  χονδροµυξοειδές ίνωµα, χονδροβλάστωµα). 

 

Grade  III. Επιθετικοί οστεολυτικοί όγκοι (γιγαντοκυτταρικός όγκος των    

                               οστών). 

 

 

 

Ταξινόµηση των κακοήθων όγκων των Οστών ανάλογα 

µε τη ιστική τους προέλευση 

 

Κακοήθεις όγκοι του οστίτη ιστού 
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Οστεοσάρκωµα 

Παραοστικό οστεοσάρκωµα 

 

Κακοήθεις όγκοι του Χονδρικού ιστού 

Χονδροσάρκωµα 

Μεσεγχυµατικό Οστεοσάρκωµα 

 

Κακοήθεις όγκοι  από κύτταρα του Μυελού των Οστών 

Σάρκωµα Ewing 

Λεµφοσάρκωµα 

Δικτυοσάρκωµα 

Μυέλωµα 

 

Κακοήθεις όγκοι του Ινώδους Ιστού 

Ινοσάρκωµα 

 

Κακοήθεις όγκοι των Νεύρων των Οστών 

Νευρειλήµωµα 

Νευρίνωµα 

 

Κακοήθεις όγκοι των Αγγείων  των Οστών 

Αγγεισάρκωµα 

 

Κακοήθεις όγκοι του Λιπώδους ιστού   των Οστών 

Λιποσάρκωµα 

 

 

Ιστολογική  Ταξινόµηση των κακοήθων  Όγκων των Οστών ανάλογα µε το 

βαθµό κακοήθειάς των 

 

Grade  I.  Όγκοι µε µικρού βαθµού κυτταραρική ατυπία (low grade- χαµηλής   

                 κακοήθειας). 

 

Grade  II. Όγκοι µε µεγάλο βαθµό  κυτταρικής ατυπίας , πλειοµορφία   
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                 κυττάρων και   µιτώσεων (high grade -υψηλής κακοήθειας). 

 

Grade  III. Όγκοι µε µεγάλο βαθµό  κυτταρικής ατυπίας , πλειοµορφία     

                 κυττάρων και   µιτώσεων (high grade -υψηλής κακοήθειας)  µε   

                 ύπαρξη  µεταστάσεων σε άλλα   όργανα του σώµατος. 

 

 

Ταξινόµηση των κακοήθων  όγκων των Οστών κατά Enneking µε βάση τις  

δυνατότητες επέκτασής των 

 

 

 

Grade  IΑ.    Ενδοδιαµερισµατικός  όγκος µε µικρού βαθµού κακοήθεια. 

 

Grade  IΒ.    Εξωδιαµερισµατικός  όγκος  χωρίς  µεταστάσεις  µε χαµηλή   

                    κακοήθεια 

 

Grade  IΙΑ.   Υψηλής κακοήθειας  όγκος  ενδοδιαµερισµατικός. 

 

Grade  IΙΒ.   Όγκος  υψηλής κακοήθειας,µε εξωδιαµερισµατική  επέκταση    

                    χωρίς την ύπαρξη µεταστάσεων. 

 

Grade  ΙIΙΑ.  Ενδοδιαµερισµατικός όγκος  µε µεταστάσεις ανεξαρτήτου  

                    βαθµού  κακοήθειας. 

 

Grade  ΙIΙΒ.  Κακοήθης οστικός όγκος µε εξωδιαµερισµατική επέκταση  και  

                    µεταστάσεις σε άλλα όργανα. 

 

 

    Υπάρχουν συγκεκριµένοι παράγοντες που καθορίζουν τη εξέλιξη ενός 

κακοήθους όγκου των οστών ή των µαλακών µορίων όπως το µέγεθος του 

όγκου (µέγεθος µεγαλύτερο των 5 cm –χειρότερη πρόγνωση), όγκοι επιπολής 

(άνωθεν της εν τω βάθει  περιτονίας –καλύτερη πρόγνωση), ο ιστολογικός 

βαθµός κακοήθειας, ύπαρξη µεταστάσεων και η συγκεκριµένη εντόπιση 
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αυτών (χαµηλής κακοήθειας καλύτερη πρόγνωση , µεταστάσεις σε ευγενή 

όργανα έχουν χειρότερη πρόγνωση), η ενδοδιαµερισµατική ή 

εξωδιαµερισµατική εντόπιση του όγκου (οι ενδοδιαµερισµατικοί όγκοι έχουν 

καλύτερη πρόγνωση). 

 

 

Α.2. Μεταστατικοί  Όγκοι των Οστων 

 

Τα µεταστατικά νεοπλάσµατα των οστών είναι πολύ συχνότερα από τους 

πρωτοπαθείς όγκους των οστών. Οι  µεταστάσεις των  καρκινώµατων  είναι 

συχνότερες από αυτές των σαρκώµατων. Σε άτοµα µέσης και γεροντικής 

ηλικίας ( άνω των 40 ετών) συχνότερο είναι το µεταστατικό καρκίνωµα ενώ 

στη παιδική  ηλικία συχνότερο είναι το µεταστατικό σάρκωµα. 

Οι µεταστάσεις των κακοηθών νεοπλασµάτων στα οστά γίνονται δια της 

κυκλοφορίας του αίµατος (φλεβικό δικτυο) και λιγότερο δια της λεµφικής οδού. 

Οι µεταστάσεις ση ΟΜΣΣ ευνοούνται απο το ευρύ δίκτυο φλεβικών 

αναστοµώσεων της κάτω κοίλης φλέβας και του φλεβικού δικτύου της ΟΜΣΣ. 

Τα νεοπλάσµατα που δίνουν πιο συχνά οστικές µεταστάσεις είναι ο καρκίνος 

του µαστού,ο καρκίνος του προστάτη ,ο καρκίνος του πνευµονος,ο καρκίνος 

του στοµάχου.,ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα και των νεφρών. Πιο 

σπάνια κάνουν µεταστάσεις στα ο στά  ο καρκίνος του δέρµατος, του 

τραχήλου της µήτρας, του στοµάχου και του παχέως εντέρου. 

Τα οστά στα οποία κατά προτίµηση µεθίσταται ο καρκίνος είναι οι σπόνδυλοι, 

µε συχνότερη εντόπιση την οσφυϊκή µοίρα για τον καρκίνο του προστάτη και 

τη θωρακική µοίρα για τον καρκίνο του µαστού. Πιο σπάνιες είναι οι 

µεταστάσεις στα οστά της λεκάνης, στις πλευρές, στο µηριαίο και στο 

βραχιόνιο οστούν. Γενικά θεωρείται εξαιρετικά σπάνια η µετάσταση στα οστά 

που είναι περιφερικότερα του αγκώνα και περιφερικότερα του γόνατος. Ο 

µεταστατικός όγκος αποτελείται από καρκινικά κύτταρα του πρωτοπαθούς 

όγκου. 

Στο σηµείο της µετάστασης προκαλείται διάβρωση του οστού και ο οστίτης 

ιστός που καταστρέφεται αντικαθίσταται από καρκινωµατώδη κύτταρα. 

Ο µεταστατικός καρκίνος εξελίσσεται µε δύο µορφές. 
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Την οστεολυτική µορφή στην οποία δηµιουργείται µεγάλη οστική καταστροφή 

µε το σχηµατισµό κοιλότητας.  

Στην   οστεοσκληρυντική ή οστεοπλαστική µορφή. Στο τύπο αυτό των 

µεταστατικών όγκων το φυσιολογικό  οστούν που έρχεται σε επαφή µε τον 

όγκο σκληρύνεται και δηµιουργεί µια αφοριστική ζώνη.. Στην 

οστεοσκληρυντική µορφή, τα καρκινωµατώδη κύτταρα είναι λιγότερα .Η 

πρόγνωση των µεταστατικών όγκων της µορφήσ αυτήσ είναι πολύ καλύτερη. 

 

 

Κλινική εικόνα 

Ο µεταστατικός καρκίνος εκδηλώνεται κυρίως µε έ ντονο άλγος το οποίο 

ανθίσταται και στα ισχυρά αναλγητικά (π.χ. µορφίνη). Εάν η εντόπιση είναι 

στη σπονδυλική στήλη µπορεί να εµφανισθούν συµπτώµατα από την πίεση 

των ριζών που είναι ανάλογα µε την εντόπιση του όγκου (π.χ. στη θωρακική 

µοίρα εµφανίζεται µεσοπλεύριος νευραλγία και στην οσφυϊκή µοίρα 

οσφυαλγία ή ισχιαλγία). Στην εντόπιση µεταστατικού όγκου στη σπονδυλική 

στήλη δεν είναι σπάνια τα φαινόµενα παραπληγίας. Σπανιότατα ο όγκος 

µπορεί να εκδηλωθεί µε αυτόµατο κάταγµα ή τοπική διόγκωση. 

 

Ακτινολογική εικόνα 

Τα ακτινολογικά ευρήµατα εµφανίζονται όταν πλέον έχει γίνει η εγκατάσταση 

του όγκου και έχουν ήδη γίνει οι ιστολογικές εξεργασίες στα οστά. 

Η οστεολυτική µορφή απεικονίζεται σαν οµοιογενής διαυγαστική περιοχή η 

οποία διαχωρίζεται σαφώς από το υγιές οστούν. Η έκταση της διαύγασης 

ποικίλλει, έχει σχήµα στρογγυλό ή ωοειδές και η εντόπιση µπορεί να είναι 

µονήρης ή πολλαπλή. Στη σπονδυλική στήλη προσβάλλει ένα ή 

περισσότερους σπονδύλους και η διαύγαση µπορεί να είναι µικρής έκτασης 

και κεντρική ή µεγάλης έκτασης και περιφερική. Ο σπόνδυλος 

καταστρεφόµενος υφίσταται καθίζηση µε µορφή πλατυσπονδυλίας ή 

σφηνοειδούς σπονδύλου. Ο µεταστατικός καρκίνος δεν προσβάλλει τους 

µεσοσπονδύλιους δίσκους και αυτό αποτελεί στοιχείο για τη διαφορική 

διάγνωση από τη φυµατιώδη σπονδυλίτιδα. 

Η οστεολυτική µορφή στα πλατέα οστά (ιερό, λαγόνιο, ηβικό) δηµιουργεί 

διάβρωση έτσι ώστε να εξαφανίζονται µεγάλα τµήµατα του οστού. Στα µακρά 
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οστά οι µεταστάσεις εντοπίζονται στη διά-φυση σε αντίθεση µε τους 

πρωτοπαθείς όγκους που εντοπίζονται στη µετάφυση.  

Η οοτεοσκληρυντική µορφή µεταστατικού καρκίνου χαρακτηρίζεται από τη 

δηµιουργία νεόπλαστου ιστού και η απεικόνιση στην ακτινογραφία είναι σαν 

πολλαπλές διάσπαρτες σκιερές κηλίδες στρογγυλού ή ακανόνιστου σχήµατος 

άλλοτε άλλης έκτασης. 

 

Διάγνωση 

Η διάγνωση των µεταστατικών όγκων θα στηριχθεί εκτός από τον 

ακτινολογικό έλεγχο, στο σπινθηρογράφηµα των οστών, στην αξονική 

τοµογραφία και στη µαγνητική τοµογραφία. 

Από τις εργαστηριακές εξετάσεις υπάρχει έντονη αναιµία κυρίως στις 

οστεολυτικές µορφές και µεγάλη αύξηση του ασβεστίου στο αίµα. Ο 

φωσφόρος και η αλκαλική φωσφατάση είναι σχεδόν φυσιολογικά αλλά 

υπάρχει αύξηση της όξινης φωσφατάσης. 

 

 

Θεραπεία 

Η θεραπεία εξαρτάται από το τύπο του όγκου της πρωτοπαθούς εστίας. Τις 

περισσότερες φορές ε ίναι παρηγορική και έχει στόχο την αντιµετώπιση του 

άλγους και την αποκατάστη των παθολογικών καταγµάτων που 

προκαλούνται. 

 

 

΄Ογκοι Μαλακών Μορίων 

Οι όγκοι των µαλακών µορίων ταξινοµούνται όπως και των οστών σε 

καλοήθεις και κακοήθεις  και η ονοµασία τους έχει σχέση µε την ιστική τους 

προέλευση. 

 

Οι όγκοι  των µαλακών µορίων είναι  : 

 

  1.Όγκοι των γραµµωτών και λείων µυών (ραβδοµύωµα, ραβδοµυοσάρκωµα,  

     λειοµύωµα, λειοµυοσάρκωµα) 
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  2. Όγκοι του ινώδους ιστού ( ίνωµα,ινοσάρκωµα ) 

 

  3. Όγκοι των αγγείων (αιµαγγείωµα, αγγειοσάρκωµα, λεµφαγγείωµα, 

λειοµυοσάρκωµα) 

 

  4.Όγκοι  του λιπώδους ιστού (λίπωµα, λιποσάρκωµα) 

 

  5.Όγκοι του αρθρικού υµένα (συνοβίωµα, συνοβιακό σάρκωµα) 

 

   6.Όγκοι των νεύρων  (νευρειλήµωµα, νευρίνωµα ,νευροβλάστωµα) 

 

Τα σαρκώµατα τω ν µαλακών µορίων είναι πολύ συχνότερα των  

οστεοσαρκωµάτων . Έχουν συχνότητα 20-30 περιπτώσεις  ανά 1000000 

κατοίκους ενώ τα οστεοσαρκώµατα 2-3 περιπτώσεις  ανά 1000000 κατοίκους. 

 

Ταξινόµηση  

Η ταξινόµηση των σαρκωµάτων των µαλακών µορίων ανάλογα µε την 

επέκταση τους και το βαθµό κακοήθειάς τους ακολουθούν την ταξινόµηση των 

οστεοσαρκωµάτων κατά Enneking : 

Grade  IΑ.    Ενδοδιαµερισµατικός  όγκος µε µικρού βαθµού κακοήθεια. 

 

Grade  IΒ.    Εξωδιαµερισµατικός  όγκος  χωρίς  µεταστάσεις  µε χαµηλή   

                    κακοήθεια 

 

Grade  IΙΑ.   Υψηλής κακοήθειας  όγκος  ενδοδιαµερισµατικός. 

 

Grade  IΙΒ.   Όγκος  υψηλής κακοήθειας,µε εξωδιαµερισµατική  επέκταση    

                    χωρίς την ύπαρξη µεταστάσεων. 

 

Grade  ΙIΙΑ.  Ενδοδιαµερισµατικός όγκος  µε µεταστάσεις ανεξαρτήτου  

                    βαθµού  κακοήθειας. 
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Grade  ΙIΙΒ.  Κακοήθης µε εξωδιαµερισµατική επέκταση  και  

                    µεταστάσεις σε άλλα όργανα. 

 

 

Α.3. Καλοήθεις όγκοι του οστίτη ιστού 
 

Α.3.1. Οστέωµα (Osteoma) -  Σύνδροµο Gardner 

 

 

Ορισµός 

Καλοήθης όγκος του οστίτη ιστού που αναπτύσσεται βραδέα. 

Όταν συνοδέυεται από υποδόριες κύστεις ή πολύποδες στο παχύ έντερο η 

νόσος ονοµάζεται Σύνδροµο Gardner.Το παραπάνω σύδροµο είναι κληροµική 

νόσος που κληρονοµείται µε τον επικρατούντα χαρακτήρα. 

Εντόπιση 

Εντοπίζεται κυρίως στα πλατέα οστά του θόλου και του σπλαχνικού κρανίου 

και της πυέλου.. Η εµφάνιση του όγκου γίνεται στην περίοδο της σκελετικής 

ανάπτυξης. 

Κλινική Εικόνα 

Εµφανίζεται κλινικά µε  ανώδυνη οστική προπέτεια που εντοπίζεται στο θόλο 

του κρανίου,στην κάτω γνάθο,στα ηθµοειδή οστά ή  τη βάση του κρανίου. Η 

διόγκωση του οστού γίνεται  αντιληπτή µε την ψηλάφηση. Όταν το οστέωµα 

εντοπίζεται στο θόλο του κρανίου µπορεί η πάθηση να εκδηλωθεί  µε 

επιληπτική κρίση.  

Ακτινολογικά Ευρήµατα 

Ο ακτινολογικός έλεγχος παρουσιάζει την περιοχή σχηµατισµό έκτοπου οστού 

ιδιαίτερα πυκνωτικού (σκληρυντική απεικόνιση) χωρίς άλλα ευρήµατα (Εικ. 

8Α3.1.1). Αν και ο οστίτης ιστός είναι ιδιαίτερα σκληρυντικός είναι 

φυσιολογικός στην υφή του. 
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Εικ. 8Α3.1.1. Ευµέγεθες οστέωµα λεκάνης. 

 

Θεραπεία 

 Όταν πιέζονται από τον όγκο ευγενή ανατοµικά στοιχεία απαιτείται η εξαίρεσή  

του. 

 
Εικ. 8Α3.1.2. Η µακροσκοπική εικόνα του οστεώµατος εικ. 8Α3.1.1 µετά τη χειρουργική του 

αφαίρεση. 
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Α.3.2. Οστεοειδές Οστέωµα (Osteoid Osteoma) 
 

Ορισµός 

Καλοήθης όγκος του οστίτη ιστού  µε περιορισµένο µέγεθος (0,5-1 cm). 

Περιγράφηκε για πρώτη φορά  από τον Jaffe το 1935. Σήµερα εµφανίζεται 

συχνότερα από ότι στο παρελθόν . Αυτό φένεται ότι  είναι αποτέλεσµα των 

καλύτερων απεικονιστικων µεθόδων που έχουµε στη διάθεσή µας και κατά 

συνέπεια τη συχνότερη διάγνωσή του.Στο παρελθόν συγχεόταν και µε την 

οστεοµυελίτιδα  Brodie (Εικ. 8Α3.2.1) 

  

Εικ. 8Α3.2.1. Οστεοειδές Οστέωµα στη περιοχή του µείζονα τροχαντήρα του δεξ ισχίου. 

 

Εντόπιση 

Το 50% των περιπτώσεων εντοπίζεται στις µεταφύσεις ή διαφύσεις των 

µακρών οστών.  Πιο  συχνά  εντοπίζεται στη  περιοχή του εγγύς µηριαίου 

(περιοχή τροχαντήρων). Ε µφανίζεται σε όλα τα οστά : σπονδυλική στήλη 

(οπίσθια ανατοµικά στοιχεία), φάλαγγες ,όστα του καρπού  κτλ.  Η πάθηση 

αφορά  συνήθως στον αναπτυσσόµενο σκελετό 
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Εικ. Εικ. 8Α3.2.2. Οστεοειδές Οστέοµα στη βασική φάλαγγα του δείκτου.  

 

Επιδηµιολογία 

Νοσούν νεαρά άτοµα 5-30 ετών. Συχνότερα εµφανίζεται σε άρρενα άτοµα.      

Η αναλογία  πασχόντων αγορίων/ κοριτσιών  είναι 3/1. 

Παθολογοανατοµία 

Ο όγκος αποτελείται από νεόπλαστο  οστίτη,  ινώδη,αγγειακό και νευρογενή  

ιστό. Ι στολογικά παρατηρείται στη περφέρια του όγκου µία ζώνη µε υψηλή 

οστική πυκνότητα που στο κέντρο της περιέχει ένα πυρήνα (nidus) ο οπoίος 

αποτελείται  από ακανόστο οστίτη  ιστό µε άφθονα πολυπύρηνα 

γιγαντοκύτταρα και πλήθος τριχοειδών αγγείων. 

 

Εικ. 8Α3.2.3. Μακροσκοπική εικόνα οστεειδούς οστεώµατος: ο πυρήνας του 

οστεώµατος και ο σκληρυντικός οστίτης ιστός  που τον περιβάλλει. 

 

 Κλινική εικόνα 

     Η πάθηση ξεκινάει µε ήπιο άλγος που εντοπίζεται στην περιοχή της 

βλάβης . Το άλγος ανάλογα µε τη αρχική εντόπιση µπορεί να αντανακλάται σε 
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περιοχή περιφερικά της εντόπισης (ισχίο-γόνατο).  Η ένταση του άλγους 

αυξάνεται µε τη πάροδο του χρόνου. Το ά λγος έχει τον εξής ιδιαίτερο 

χαρακτήρα: εµφανίζεται τη νύκτα και υποχωρεί  µε τη λήψη µη στεροειδών 

αντιφλεγµονοδών φαρµάκων και ιδιαίτερα της ασπιρίνης. Ο χαρακτήρας  

αυτός του άλγους  θεωρήθηκε παθογνωµονικός. Αυτός ο ισχυρισµός δεν 

ισχύει γιατί το άλγος υφίεται µε οποιδήποτε αναλγητικό. Η εντόπιση στα κάτω 

άκρα προκαλεί χωλότητα και µυΐκή ατροφία του σύστοιχου σκέλους γιατί δεν 

φορτίζεται εξαιτίας του άλγους. ς . Η εντόπιση στη σπονδυλική στήλη 

προκαλεί επίµονο οστικό άλγος στη αντίστοιχη περιοχή της ΣΣ και ανταλγική 

σκολίωση. Το οστεοειδές οστέωµα στις περιπτώσεις αυτές εντοπίζεται στη 

κορυφή του κοίλου της ανταλγικής  σκολίωσης. 

Ακτινολογικά Ευρήµατα  

Χαρακτηριστική είναι η ακτινολογική εικόνα του όγκου.Η απλή ακτινογραφία 

τις περισσότερες φορές θέτει τη διάγνωση. Παρουσιάζεται  οστεολυτική εικόνα 

ωοειδής  µε διαστάσεις 0,5-1,5 cm , µε  ακτινοδιαβατό κέντρο (πυρήνας) και 

µε  περιφέρεια σκληρυντική.Η αξονική τοµογραφία µας βοηθαει για την ακριβή 

εντόπιση της θέσης του όγκου (Εικ. 8Α3.2.4). Το σπινθηρογράφηµα δείχνει 

θερµή περιοχή µε σαφή όρια της βλάβης (Εικ. 8Α3.2.5). 

 

 

Εικ. 8Α3.2.4. C/T:Οστεοειδές οστέωµα στη κάτω µετάφυση του µηριαίου. 
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Εικ. 8Α3.2.6. Σπινθηρογράφηµα µε Tech 99 της ΣΣ:Οστεοειδές οστέωµα στο 

Ο1 προκαλεί ανταλγική σκολίωση µε το κοίλο δεξιά. 

 

Διαφορική Διάγνωση  

Η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει τις ακόλουθες παθήσεις που έχουν 

παρόµοια κλινική και ακτινολογιοκή εικόνα:  την οστεοµυελίτιδα Brodie, το 

σάρκωµα Ewing,το οστεοβλάσωµα ,το κάταγµα από κόπωση καθώς και τη 

µονήρη και ανευρισµατική κύστη. 

 

 

Θεραπεία 

 

     Το οστεοειδές οστέωµα θεραπεύεται µε την  εγχειρητική αφαίρεση του 

πυρήνα  του. Σε περιοχές όπου αυτό δεν είναι εύκολο τεχνικά (µηριαία 

κεφαλή) επιχειρήται µε  καθοδήγηση από αξονικό τοµογράφο καυτηριασµός 

µε ηλεκρική διαθερµία τ ου πυρήνα του όγκου (radiofrequency ablation). Αν 

µέρος του πυρήνα παραµείνει ο όγκος υποτροπιάζει. Με τη διαθερµία 

νεκρώνεται µια περιοχή 1 cm .Με  τη µέθοδο αυτή έχουµε υποτροπή  του 

όγκου σε ποσοστό 10%-15% . Έχει σχετική αντένδειξη η εφαρµογή της 

µεθόδου  στη σπονδυλική στήλη (ότανο όγκος βρίσκεται κοντα στο νωτιαίο 

µυαλό) και σε όγκους που βρίσκονται  κοντά σε στελέχη νεύρων.Μπορεί να 

επιχειρηθεί και δευτρη συνεδρία (έχει διάρκεια 6 λεπτά) όταν ο ογκος 

υποτροπιάσει. 
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Διαφορική διάγνωση Οστεοειδούς Οστεώµατος - Οστεοβλαστώµατος 

 

Οστεοειδές Οστέωµα                                          Οστεοβλάστωµα 

 

Μέγεθος         Οστεοειδές Οστέωµα :1-1,5  cm        Οστεοβλάστωµα: >1,5 cm 

Εντόπιση¨     Διαφύσεις µκρών οστών                    Οπίσθια στοιχεία ΣΣ 

Περιοχή  εµ/σης  Εγγύς µηριαίο,δίαφυση κνήµης   Οπίσθια στοιχεία ΣΣ,  

                               δίαφυση κνήµης                          Εγγύς Βραχιόνιο,Ισχίο 

Εξέλιξη            Περιορισµένη                                    Προδευτικά Επιθετική  
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Α.3.3. Οστεοβλάστωµα (Osteoblastoma - Giant Cell Osteoid  Osteoma) 
 

Ορισµός 

Επιθετικός καλοήθης όγκος του οστίτη ιστού µε τα ίδια ακτινολογικά και 

ιστολογικά χαρακτηριστικά του οστεοειδούς οστώµατος. Το µέγεθός του είναι 

µεγαλύτερο από αυτό του οστεοειδούς οστεώµατος,είναι µεγαλύτερο των 2 

cm (Εικ. 8Α3.3.1). Ο όγκος ονοµάζεται και γιγαντοειδές οστεοειδές οστέωµα.  

 
Εικ. 8Α3.3.1. Οστεοβλάστωµα άνω µετάφυσης βραχιονίο (βέλος). 

 

Αιτιοπαθογένεια 

Είναι αγνωστη η αιτιολογία του όγκου. Σχηµατίζεται µε την ίδια διαδικασία του 

οστεοειδούς οστεώµατος. Παράγεται ακανόνιστος οστίτης ιστός που 

απεικονίζεται σαν οστεολυτική εξεργασία που περιβάλεται από σκληρυντικό 

οστίτη ιστό.Εκτός του οστίτη ιστού στη περιοχή του όγκου ανευρίσκονται 

νεόπλαστα αγγεία και συνδετικός ιστός  διηθηµένος από γιγαντοκύτταρα. 

Εντόπιση 

Η πιο συχνή εντόπιση είναι στα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης 

(Εικ. 8Α3.3.2a-b). 
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Εικ. 8Α3.3.2.a. Διακρίνεται η προσβολή της ακανθώδους αποφύσης του Α5 σπονδύλου στη Ρ 

ακτινογραφία της ΑΜΣΣ (βέλος) και η σπινθηρογραφική απεικόνιση της βλάβης. 

 

 
Εικ. 8Α3.3.2.b. C/T του  A5  σπονδύλου της Εικ. 8Α3.3.2.a. Διακρίνεται ευµεγέθης 

οστεολυτική εξεργασία  στο αρ πέταλο και ακανθώδη απόφυση του Α5 σπονδύλου. 

 

Εντοπίζεται επίσης στις µεταφύσεις όλων των µακρών οστών 

Ο όγκος είναι πιο συχνός στα άρρενα άτοµα (αναλογία αγοριών /κοριτσιών 

3/1 ) και εµφανίζεται στις πρώτες 3 δεκαετίες.   

 

 
Εικ. 8Α3.3.3. Οστεοβλάστωµα κάτω µετάφυσης µηριαίου. 

 

Κλινική Εικόνα 

Είναι παρόµοια του οτεοειδούς οστεώµατος. Εντονος οστικός πόνος είναι το 

κυρίαρχο σύµπτωµα. Τα χαρακτηρηστικά του πόνου είναι όµοια µε του 

οστεοειδούς οστεώµατος. Είναι νυκτερινός και  υφίεται µε τη λήψη 

αναλγητικών.Η εντόπιση στη σπονδυλική στήλη δηµιούργει κλινική εικόνα 

ανάλογη της εντόπισης.Πίεση συγκεκριµένης ρίζας προκαλεί ριζίτιδα του 
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συγκεκρίµµένου νεύρου ενώ  µπορεί να προκαλέσι και παραπληγία όταν 

καταρρεύσει ο σπόνδυλος στον οποίο εντοπίζεται (Εικ. 8Α3.3.2a-b). 

 

Ακτινολογικά Ευρήµατα. 

        Ο ακτινολογικός έλεγχος αποκαλύπτει οστεολυτική ε ξεργασία µεγέθους 

2-  3 cm µε σαφή σκληρυντικά όρια, Το σπινθηγράφηµα των οστών δείχνει 

στη περιοχή του όγκου θερµή περιοχή της οποίας τα όρια είναι σαφή (Εικ. 

8Α3.3.4).Τα  2/3 του όγκου εντοπίζονται στο φλοιό και 1/3 στο αυλό του 

οστού. 

  
Εικ. 8Α3.3.4. Α πεικόνιση στο σπινθηρογράφηµα  οστεοβλαστώµατος στη περιοχή των 

τροχαντήρων του δεξιού ισχίου. 

 

 

Διαφορική Διάγνωση 

Η διαφορική διάγνωση του οστεοειδούς οστεώµατος περιλαµβάνει παθήσεις 

µε προσόµοια κλινική και ακτινολογική ε ικόνα όπως : οστεοειδές οστέωµα, 

οστεοµυελίτιδα,  µονήρη και ανευρυσµατική κύστη. 

Θεαραπεία 

   Η ριζική εκτοµή και αφαίρεση του πυρήνος του οστεοβλαστώµατος είναι  η  

θεραπεία εκλογής. Η ακτινοθεραπεία εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου η 

αφαίρεση του όγκου είναι δυσχερής. Συχνές είναι και οι υποτροπές του ογκου. 

Κυµαίνονται δε σε ποσοστό 10% -20% . 
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Α.4. Καλοήθεις Όγκοι Χονδρικού  Ιστού 
 

 

 

Α.4.1. Εγχόνδρωµα – Χόνδρωµα – Εκχόνδρωµα                                         
Νόσος των Πολλαπλών Εγχονδρωµάτων ή Νόσος του Ollier ή 

Πολλαπλή  Οστεοχονδροµάτωση  ή Δυσχονδροπλασία , Σύνδροµο 
Maffucci (Enchondromas, Multiple Osteocartilagenous Exostoses 
Achondroplasia , Ollier's diseas ,Maffucci's  syndrome) 

 

Ορισµός 

      Καλοήθης όγκος  του χονδρικού ιστού των οστών .Όταν εντοπίζεται εντός 

του οστού (στον αυλό) αποκαλείται εγχόνδρωµα ενώ όταν εντοπίζεται στο 

φλοιό του οστού (αµέσως κάτω από το περιόστεο) καλείται εκχόνδρωµα. Ο 

όγκος  αποτελείται από υαλοειδή χονδρικό ιστό ο οποίος περιβάλλεται από 

χονδροβλάστες. 

       Οι ασθενείς µε πολλαπλές εντοπίσεις εγχονδρωµάτων έµφανίζουν 

ποικίλες κλινικές εικόνες και κατατάσσονται  σε διάφορα σύνδροµα (Νόσος 

του  Ollier , Σύνδροµο Mafucci) 

 

 
Εικ. 8Α4.1.1. Ιστολογική εικόνα εγχονδρώµατος που δείχνει πλήθος χονδροκυττάρων 
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Αιτιοπαθογένεια 

Δηµιουργείται από κύτταρα του συζευκτικού χόνδρου τα οποία δεν 

οστεοποιούνται και παραµένουν µε κυτταρική δραστηριότητα εκτός της 

τοπογραφικής θέσης του. 

 

Εντόπιση 

Συχνότερη εντόπιση είναι αυτή των χεριών (60%)  και ακολουθεί η εντόπιση 

στο περιφερικό µηριαίο (20%) και στο εγγύς βραχιόνιο (10%). Προσβάλλει µε 

την ίδια συχνότητα άνδρες και γυναίκες. Σπάνια είναι η εντόπιση στη 

σπονδυλική στήλη και στη πύελο. Εµφανίζεται από την ηλικία των 10 εως των 

50 ετών. 

Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καλοήθης όγκος των οστών µετά το 

οστεοχόνδρωµα. 

 

 Κλινική εικόνα 

 

     Τις περισσότερες φορές το εγχόνδρωµα ανακαλύπτεται τυχαία από  

ακτινολογικούς ελέγχους που γίνονται στη περιοχή του. Άλγος  στη περιοχή 

του όγκου εµφανίζεται όταν προκληθεί παθολογικό κάταγµα. Η ύπαρξη  

πολλών εγχονδρωµάτων στα άκρα που προκαλούν διαταραχές της 

λειτουργίας των συζευκτικών χόνδρων αποτελούν τη Νόσο του Ollier ενώ τα 

πολλαπλά εγχονδρώµατα που συνυπάρχουν µε συγγενή αιµαγγειώµατα είναι 

η κύρια κλινική εικόνα του Συνδρόµου Maffucci. Στη Νόσο του Ollier 

προσβάλλονται τα µακρά οστά µε αποτέλεσµα και τη γωνίωσή τους (Εικ. 

8Α4.1.2).   

H νόσος του Ollier κληρονοµείται κατά τον υπολειπόµενο χαρακτήρα. Στη 

νόσο αυτή η  επίφυση των µακρών οστών παχύνεται χωρίς όµως να 

ακολουθεί και ανάλογη κατά µήκος ανάπτυξη. Εξαιτίας της παθολογικής αυτής 

κατάστασης είναι πιθανόν να προκύψει ανισοσκελία. Προσβάλλονται  όλα τα 

οστά. Συνήθως όµως προσβάλλονται τα οστά των άκρων (Εικ. 8Α4.1.3) και 

σπανίως τα οστά των πλευρών, της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης. 

Στο Σύνδροµο Maffucci   τα  πολλαπλά εγχονδρώµατα που  συνυπάρχουν µε  

εκτεταµµένα  αιµµαγγειώµατα εξαλλάσονται σε χονδροσαρκώµατα σε ένα 
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ποσοστό τουλάχιστον 50%.  Διαπιστώνεται ακόµη ύπαρξη επασβεστώσεων  

στα τοιχώµατα των µεγάλων αγγείων. 

 

: 

       
Εικ. 8Α4.1.2. Νοσος του Ollier : Διακρίνονται τα πολλαπλά εγχονδρώµατα στα δάκτυλα των 

χεριών και η γωνίωση των οστών του αντιβραχίου που προκαλείται. 

 

 

 
Εικ. 8Α4.1.3. Εικόνα πολλαπλών εγχονδρωµάτων του άκρου ποδός. 

 

 

Ακτινολογικά ευρήµατα 

   Έχει ακτινολογική εικόνα Οστεολυτικής εξεργασίας  µε ποικίλο σχήµα και 

µέγεθος. Το όρια τη λυτική βλαβης είναι σαφή και έχουν σκληρυντική 

απεικόνιση. Η MRI δείχνει οστεολυτική εξεργασία η οποία πληρούται από 

χόνδινο ιστό (Εικ. 8Α4.1.5)  ενώ η αξονική τοµογραφία (Εικ. 8Α4.1.7). 

αποκαλύπτει το παθολογικό κάταγµα στο οποίο οφείλεται το άλγος που 

υπάρχει στη περιοχή. Το σπινθηρογράφηµα µας βοηθάει στη διαφορική 

διάγνωση χονδροσαρκώµατος – εγχονδρώµατος και στη αποκάλυψη 

πολαπλων εστιών (Εικ. 8Α4.1.6).  
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Εικ. 8Α4.1.4. Εγχόνδρωµα της περιοχής των τροχαντήρων: εκτεταµένη οστεολυτική 

εξεργασία στη περιοχή των τραοχαντήρων µε σαφή όρια. 

 

 
Εικ. 8Α4.1.5. MRI - Μονήρες εγχόνδρωµα άνω µετάφυσης βραχιονίου (βέλος) 

 

 
Εικ. 8Α4.1.6. Εντονη καθήλωση του παδιοισοτόπου στη περιοχή του εγχονδρώµατος. 

 

 

 



	   25	  

Διαφορική Διάγνωση 

Περιλαµβάνει παθήσεις µε την ίδια ακτινολογική και κλινική εικόνα όπως τα 

οστικά έµφρακτα και τα χονδροσάρκωµα χαµηλής κακοήθειας. 

 
Εικ. 8Α4.1.7. Εγχόνδρωµα C/T : Διακρίνονται τα σαφή και σκληρυντικά όρια  της οστεολυτικής 

εξεργασίας (βέλος) 

 

 

Θεραπεία 

Η  πλειοψηφία των εγχονδρωµάτων δεν απαιτεί καµµιά θεραπευτική αγωγή. 

Η ακτινολογική τακτική παρακολούθησή τους είναι αναγκαία (ανά τρίµηνο για 

δύο έτη). Όταν αλάζει το σχήµα και το µέγεθος του όγκου απαιτείται η ριζική 

αφαίρεσή του . 

Στις  εντοπίσεις στα δάκτυλα και µικρά οστά απαιτείται  χειρουργική εξαίρεση 

και απόξεση του όγκου µε ταυτόχρονη πλήρωση του κενού µε µοσχεύµατα.  

Το µέγεθος της οστεολυτικής εξεργασίας στα µακρά οστα καθορίζει το είδος 

της θεραπευτικής αγωγής. Τα εγχονδρώµατα µε µικρό µέγεθος απλά 

παρακολουθούνται ακτινολογικά ενώ του µεγάλου µεγέθους αφαιρούνται. 

 

Πρόγνωση  

Το παθολογικό κάταγµα και η µετάλαξη του όγκου σε χονδροσάρκωµα είναι η 

συχνότερη επιπλοκή. Το εγχόνδρωµα συχνότερα µεταλάσσεται σε 

χονδροσάρκωµα. Τα εγχόνδρώµατα του  Σύνδρόµου Maffucci εµφανίζουν το 

µεγαλύτερο πσσοστό εξαλλαγής (ποσοστό εξαλλαγής 50-100%). Ακολουθεί 

σε συχνότητα η µετάλαξη των εγχονδρωµάτων στη Νόσο του Ollier (25-30%). 

Η πιθανότητα της εξαλλαγής του µονήρους εγχονδρώµατος είναι µικρή (1%).  
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Α.4.2. Οστεοχόνδρωµα - Εξόστωση. Σύνδροµο Πολλαπλών 
Εξοστώσεων (Osteochondroma - Multiple Hereditary Exostosis)  

Ορισµός 

      Καλοήθης όγκος του χονδρικού ιστού που δηµιουργεί δυο µορφές: Τη 

µονήρη εξόστωση ή οστεοχόνδρωµα (Εικ. 8Α4.2.1) και το σύνδροµο των 

πολλαπλών εξοστώσεων (Εικ. 8Α4.2.2). Ο όγκος αποτελείται από τρία 

διακριτά µέρη : τη κορυφή του (χόνδρινος ιστός),το µίσχο και τη βάση του. 

 

Εικ. 8Α4.2.1. Μονήρης εξόστωση της βραχιονίου κεφαλής.Διακρίνεται το χόνδρινο τµήµα της 

εξόστωσης (το  «κυπέλιο») και ο µίσχος της εξόστωσης µε τον οποίο εξορµάται από 

επιφάνεια του οστού. 

 

Εικ. 8Α4.2.2. Πολλαπλές εξοστώσεις στο άνω τριτηµόριο του βραχιονίου. 

Αιτοπαθογένεια 

Η αιτιοπαθογένεια του µονήρους Οστεοχονδρώµατος  είναι άγνωστη. Το 

Σύνδροµο των Πολλαπλών Εξοστώσεων είναι κληρονοµική νόσος. 

Μεταβιβάζεται µε τον επικρατούντα χαρακτήρα. Συχνά συναντάµε πολλά µέλη 

µιας οικογένειας µε το σύνδροµο. Υπεύθυνα για τη µεταβίβαση θεωρούνται τα 
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γονίδια EXT1,EXT 2 και EXT3. Πιστευεται ότι η δράση των παραπάνω 

γονιδίων στα κύτταρα του συζευκτικού χόνδρου είναι η αιτία δηµιουργίας των 

οστεοχονδρωµάτων.  Το οστεοχόνδρωµα είναι ο πίο συχνός καλοήθης όγκος 

των οστών. Υπολογίζεται ότι το 3% του γενικού πληθυσµού έχει πιθανότητα 

εµφάνισης του όγκου. Τον συναντάµε σε νέους ηλικίας 10-25 ετών. 

 

Ιστολογικά Ευρήµατα 

Διαπιστώνεται ύπαρξη φυσιολογικού χονδρικού ιστού ο οποίος συνέχεται µε 

φυσιολογικό σπογγώδη οστίτη ιστό.  

 

Εικ. 8Α4.2.3.  Ιστολογική εικόνα οστεοχονδρώµατος : φυσιολογικός σπογγώδης οστίτης 

ιστόςκαλυπτόµενος από χονδρικό ιστό (το «κυπέλιο»). 

 

Εντόπιση 

    Εντοπίζεται  συχνότερα στις µεταφύσεις των οστών που γειτνιάζουν µε 

τους γόνιµους συζευκτικούς χόνδρους (οι πλησίον του γόνατος και µακράν 

του αγκώνος).   

Κλινική Εικόνα   

Στους περισσότερους ασθενείς ο όγκος εµφανίζεται χωρίς συµπτώµατα. 
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Η παρουσία του σε συγκεκριµµένες ανατοµικές θέσεις προκαλεί συµπτώµατα 

από τη πίεση που ασκεί σε γειτονικά ευγενή ανατοµικά στοιχεία. Ύπαρξη του 

όγκου στη κεφαλή της περόνης προκαλεί πάρεση του περονιαίου νεύρου (Εικ. 

8Α4.2.5)  ενώ η εµφάνισή του στη περιοχή του γόνατος, της πηχεοκαρπικής ή 

ποδοκνηµικής άρθρωσης προκαλεί διαταραχή της λειτουργίας του των εγγύς 

συζευκτικών χόνδρων (Εικ. 8Α4.2.4, Εικ. 8Α4.2.6, Εικ. 8Α4.2.8). Οι εντοπίσεις 

στις συγκεκριµµένες θέσεις µπορεί να προκαλέσουν ανισοσκελία, βλαισότητα 

ή ραιβότητα του γόνατος ,βλαισότητα της ποδοκνηµκής άρθρωσης,βράχυνση 

του αντιβραχίου, περιορισµό στη κίνηση των αρθρώσεων,περιορισµό των 

στροφικών κινήσεων του αντιβραχίου, ωλένια απόκλιση του 

καρπού,υπεξάρθρηµα της πηχεοκαρπικής κτλ.  Χαρακτηριστική κλινική εικόνα 

δηµιουργεί η υπονύχια εξόστωση (Εικ. 8Α4.2.7). 

 

Εικ. 8Α4.2.4. Νόσος τω πολλαπλών εξοστώσεων:εξοστώσεις στη άνω µετάφυση του 

βραχιονίου και στην περιοχή της πηχεοκαρπικης µε περιορισµό της κινητικότητας των 

γειτονικών αρθρώσεων. 

 Εικ. 8Α4.2.5. Ευµεγέθης εξόστωση στην οπίσθια – εξω 

επιφάνεια του γόνατος (ιγνυακή χώρα) µε συνοδό κλινική εικόνα πάρεσης του περονιαίου 

νεύρου). 
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Εικ. 8Α4.2.6.  Νόσος των πολλαπλών εξοστώσεων: Διακρίνεται η γωνίωση του αντιβραχίου 

(ωλένια απόκλιση  -  βράχυνση της ωλένης)  εξαιτίας της διαταραχής της λειτουργίας των 

συζευκτικών χόνδρων. 

 

Εικ. 8Α4.2.7. Κλινική και ακτινολογική εικόνα υπονύχιας εξόστωσης µεγάλου δακτύλου. 

           

Εικ. 8Α4.2.8.  Ραιβότητα του δεξιού γόνατος εξαιτίας πρώιµης σύγκλεισης του άνω - έσω 

τµήµατος του συζευκτικού χόνδρου της κνήµης περιοχή από την οποία αφαιρέθηκε προ δύο 

ετών εξόστωση. 
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Ακτινολογικά Ευρήµατα 

Ακτινολογικά διακρίνεται οστέινος όγκος που εξορµάται µε ευρεία βάση από 

το οστούν και η κορυφή του καλύπτεται από χόνδρινο ιστό (Εικ. 8Α4.2.4, Εικ. 

8Α4.2.5).   Η κορυφή αυτή του όγκου ονοµάζεται  «κυπέλιον». Διακριτά είναι 

τα δυό αυτά στοιχεία του όγκου στην MRI  και  στη C/T (Εικ. 8Α4.2.1, Εικ. 

8Α4.2.2). 

Διαφορική Διάγνωση 

Περιλαµβάνει παθήσεις µε π αρόµοια κλινική,ιστολογική  και ακτινολογική 

εικόνα οπώς το παραοστικό χόνδωµα , εγχόνδρωµα, χονδροσάρκωµα, ινώδη 

οστική δυσπλασία και ηωσινόφιλο κοκκίωµα. 

Πρόγνωση 

Κακοήθης εξαλλαγή παρατηρείται σε ένα ποσοστό 5-10% των ασθενών όταν 

η εξόστωση δεν αφαιρείται. Η εξαλλαγή σε χονδροσάρκωµα αφορά ασθενείς 

µεγάλης ηλικίας  (> των 50 ετών). Η συχνότερη εντόπιση των δευτεροπαθών 

χονδροσαρκωµάτων είναι η  περιοχή της πυέλου.Τα οστεοχονδρώµατα που 

εντοπίζονται στις κεντρικές µεταφύσεις έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα 

εξαλλαγής σε σχέση µε αυτά των περιφερικών µεταφύσεων. 

 

 

Α.4.3. Χονδροβλάστωµα  (Chondroblastoma) 

Ορισµός 

Καλοήθης επιθετικός όγκος του χονδρικού ιστού. 

 Εικ. 8Α4.3.1. Χαρακτηριστική είναι  η δικτυωτή διάταξη των 

χονδροκυττάρων στη µάζα του όγκου. 
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Εντόπιση 

Εντοπίζεται κυρίως  στις επιφύσεις των µακρών οστών όπως στις επιφύσεις 

του µηριαίου (στο περιφερικό και εγγύς µηριαίο) στην άνω επίφυση του 

βραχιονίου, άνω επίφυση κνήµης και στη περιοχή του συζευκτικού χόνδρου 

της ισχίου (τριακτινωτό συζευκτικό χόνδρο). Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ο όγκος διατιτραίνει το συζευκτικό χόνδρο και εισέρχεται στη 

γειτονική µετάφυση. 

 

Εικ. 8Α4.3.2. Οστεοβλάστωµα άνω επίφυσης –µετάφυσης κνήµης 

Αιτιοπαθογένεια 

Είναι  άγνωστη. Πρόσφατες γενετικές µελέτες συσχετίζουν τον όγκο µε 

ανωµαλίες στο χρωµόσωµα 5 και 8. 

Επιδηµιολογία 

Εµφανίζεται σε νέους ,κυρίως στη δεύτερη δεκαετία της ζωής (ηλικία των 10-

20 ετών). Είναι συχνότερη η εµφάνιση  στους άνδρες σε αναλογία 

άνδρες/γυναίκες  2/1. 

Κλινική Εικόνα 

Επίµονο οστικό άλγος στη περιοχή του όγκου. Στις περιπτώσεις των ασθενών 

που ο όγκος είναι ευµεγέθης  υπάρχουν συµπτώµατα και από τη γειτονική 

άρθρωση όπως διόγκωση και επώδυνος περιορισµός της κινητικότητάς της.  
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Απεικονιστικά Ευρήµατα  

Η ακτινολογική εικόνα δείχνει  οστεολυτική εξεργασία µε σαφή όρια η οποία 

εντοπίζεται στην επίφυση  ενός µακρού οστού και επεκτείνεται στη γειτονική 

µετάφυση (Εικ. 8Α4.3.3). Τα όρια της οστεολυτικής εξεργασίας είναι 

σκληρυντικά και σαφώς την οριοθετούν  από τους γειτονικούς υγιείς ιστούς.  

 

Εικ. 8Α4.3.3. Οστεολυτική εξεργασία στη περιοχή του έξω κονδύλου του µηριαίου η οποία 

επεκτείνεται στη µετάφυση. 

 

Εικ. 8Α4.3.4. Η απεικόνιση του χονδροβλαστώµατος στην MRI: Ελέγχονται τα όρια του 

συζευκτικού χόνδρου και η τυχόν προσβολή του γειτονικού συζευκτικού χόνδρου. 

Διαφορική Διάγνωση 

Η διαφορική διάγνωση γίνεται από παθήσεις που έχουν την ίδια ακτινολογική 

και κλινική εικόνα όπως είναι οι ανευρυσµατικές κύστεις  των οστών, οι 

µονήρης κύστεις των οστών, το οστεοβλάστωµα, το εγχόνδρωµα, το 

χονδροµυξοειδές ίνωµα και η οστεοµυελίτιδα –απόστηµα Brodie. 

Θεραπεία  
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Η ριζική χειρουργική αφαίρεση του όγκου είναι η θεραπεία εκλογής καθώς και 

η αφαίρεση των πνευµονικών µεταστάσεων όταν τον συνοδεύουν . 

Πρόγνωση 

Η πιθανότητα επανεµφάνισης του όγκου µετά τη χειρουργική του αφαίρεση 

ανέρχεται στο ποσοστό του 10%-15%.Ο όγκος µεθίσταται στα πνευµόνια 

όπως και οι ανευρυσµατικές κύστεις σε ποσοστό 1-2%.Οι µεταστάσεις αυτές 

χειρουργικά µπορεί να εξαιρεθούν.   

 

Α.5. Καλοήθεις όγκοι του Ινώδους Ιστού 
 

 

Α.5.1. Μη οστεοποιούµενο  Ί νωµα ή Ινώδες Έλλειµα του Όστικού 
Φλοιού 
(Non Ossifying Fibroma, Fibrous  Cortical Defect) 
 

Ορισµός 

Καλοήθης όγκος του ινώδους ιστού των οστών που αναπτύσσεται στις 

επιφύσεις και µεταναστευει στις µεταφύσεις µε την αύξηση του  µήκους του 

οστού.Το ινώδες έλλειµµα του οστικού φλοιού όταν αυξάνεται σε µέγεθος και 

βρίσκεται εντός του οστού ονοµάζεται µη οστεοποιούµενο ίνωµα. 

 

Ιστολογική Εικόνα 

 
Εικ. 8Α5.1.1. Η ιστολογική εικόνα του µη οστεοποιούµενου ινώµατος:ινοβλαστικά ατρακτοειδή 

κύτταρα σε διάταξη «δινης».  
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Εντόπιση –Συχνότητα 

 

Εµφανίζεται κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία και εντοπίζεται στη 

µετάφυση των µακρών οστών,συνήθως στην κνήµη,το µηρό και το βραχιόνιο. 

Το 80% των ασθενών η εντόπιση αφορά τα κάτω άκρα. 

(Εικ. 8Α5.1.5). 

Η πάθηση είναι ασυµπτωµατική και η ύπαρξη της διαπιστώνεται τυχαία σε 

ακτινολογικό έλεγχο παρακείµενης περιοχής. 

  
Εικ. 8Α5.1.3. Χαρακτηριστική εικόνα του µη οστεοποιούµενο ίνωµατος που δείχνει το έλλεµµα 

του έσω φλοιού της  άνω µετάφυσης της κνήµης. 

 

 

Ακτινολογικά Ευρήµατα 

Οστεολυτική εξεργασία µε σαφή σκληρυντικά όρια.Αρχίζει από το φλοιό και 

επεκτείνεται προς τον αυλό. Τα όρια της αλλοίωσης περιγράφονται µε 

ακρίβεια στην αξονική τοµογραφία 

 
Εικ. 8Α5.1.2. Ακτινολογική εικόνα µη οστεοποιούµενο ίνωµατος της κάτω µετάφυσης του 

µηριαίου: οστεολυτική εξεργασία που ξεκινάει από το φλοιό και καταλαµβάνει τον αυλό του 

οστού. Διακρίνονται τα διαφραγµάτια µε τα οποία η  οστεολυτική εξεργασία διαιρείται σε 

διαµερίσµατα. 
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Εικ. 8Α5.1.3. Ακτινολογική εικόνα,εικόνα αξονικής τοµογραφίας και σπινθηρογραφήµατος στο 

µη οστεοποιούµενο ίνωµα της κάτω µετάφυσης του µηριαίου. 

 

Οστεολυτική εξεργασία µε σαφή σκληρυντικά όρια.Αρχίζει από το φλοιό και 

επεκτείνεται προς τον αυλό. Τα όρια της αλλοίωσης περιγράφονται µε 

ακρίβεια στην αξονική τοµογραφία. 

 

Διαφορική Διάγνωση 

Γίνεται από τις ακόλουθες παθήσεις που έχουν παρόµοια ακτινολογική 

απεικόνιση:µονήρη κύστη,ανευρυσµατική κύστη,ινώδη οστική 

δυσπλασία,καλόηθες ινώδες ιστιοκύττωµα, σύνδροµο Jaffe-Campanacci 

(συγγενή  νόσο που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλαπλών ινώδων 

οστικών ελλεµµάτων του φλοιου) και τη νευροϊνωµάτωση 

Θεραπεία  

Οι περισσότεροι ασθενείς µε ινώδες έλλειµα του οστικού φλοιού δεν 

χρειάζονται καµµία θεραπευτική αγωγή.Το έλλειµµα µε τη πάροδο του χρόνου 

αντικαθίσταται από φυσιολογικό οστίτη ιστό. Απαιτείται τακτική ακτινολογική 

παρακολούθηση ανά 6µηνο για δύο έτη.Όταν το µέγεθος της οστεολυτικής 

εξεργασίας αυξάνεται και καταλαµβάνει  τα 2/3 του οστικού αυλού ο κίνδυνος 

του παθολογικού κατάγµατος είναι µεγάλος.Ο χειρουργικός καθαρισµός της 

βλάβης και πλήρωση µε µοσχεύµατα του οστικού κενού είναι η ενδεικνυόµενη 

θεραπευτική αγωγή. 
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Α.6. Καλοήθεις όγκοι των οστών αγγειακής προέλευσης 

 

Α.6.1. Αιµαγγείωµα 
 

Ο πιο συνηθισµένος καλοήθης αγγειακός όγκος 

Εντόπιση 

ΣΣ, κρανίο, σπανιότερα µακρά οστά. Εµφανίζεται σε όλες τις ηλικίες κυρίως 

σε άτοµα ηλικίας µικρότερης των 60 ετών. 

Κλινική Εικόνα 

Είναι  ασυµπτωµατικός, και αποτελεί  συνήθως τυχαίο εύρηµα. Προκαλεί 

συµπιεστικά κατάγµατα στη ΣΣ. . Μπορεί να συνυπάρχει µε αιµαγγείωµα 

µαλακών µορίων ή δέρµατος. 

Ακτινολογικά ευρήµατα 

Προκαλείται ωοειδής αραιωτική εξεργασία στη περιοχή του οστού όπου 

εντοπίζεται 

Διαφορική διάγνωση 

Ηωσινόφιλο κοκκίωµα, ανευρυσµατική κύστη, µονήρης κύστη, πολλαπλούν 

µυέλωµα. 

Θεραπεία:  Εµβολισµός τροφοδότη αγγείου,ακτινοβολία µε µέτριες δόσεις 

Η πεταλεκτοµή στη ΣΣ όταν υπάρχει αιµαγγείωµα στη γειτονική περιοχή 

εγκυµονεί το κίνδυνο αιµορραγίας 

 

 

Α.6.2 Γλοµαγγείωµα (Globus tumor) - Αγγειο-µυονεύρωµα 

 

Ιδιαίτερα επώδυνος καλοήθης όγκος που εµφανίζεται συνήθως στις 

ονυχοφόρες φάλαγγες των χεριών. 

Αιτιοπαθογένεια 

Ο όγκος εξορµάτε από τα κύτταρα των τριχοειδών αγγείων. Εντός του όγκου 

περιέχονται και κύτταρα του νευρικού και µυϊκού ιστού. 
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Κλινική Εικόνα 

Ο έντονος πόνος είναι το κυρίαρχο σύµπτωµα του όγκου. Η ψηλαφητή 

διόγκωση στη περιοχή της ονυχοφόρου φάλαγγας είναι ιδιαίτερα επώδυνη. 

Ακτινολογικά Ευρήµατα 

Δηµιουργεί εντύπωµα στο γειτνιάζον οστούν ενώ τα ακριβή όρια εντοπίζονται 

µε  την αγγειογραφία (Εικ. 8Α6.2.1). 

 

Εικ. 8Α6.2.1. Διακρίνεται το εντύπωµα στη ραχιαία επιφάνεια της ονυχ. φάλαγγος από το 

παρακείµενο γλοµαγγείωµα. 

 

Διαφορική Διάγνωση 

Νεοπλάσµατα του δέρµατος και η  υπονύχια εξόστωση (subungual) έχουν 

παρεµφερή κλινική εικόνα. 
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Α.7. Καλοήθεις όγκοι των Νεύρων 
 

 

Α.7.1. Νευρειλήµωµα - Schwannoma 
 

Ορισµός 

Είναι εξαιρετικά σπάνιοι όγκοι που εξορµούνται από τα νεύρα των οστών 

καθώς και από τους αισθητικούς κλάδους όλων των µαλακών µορίων. 

Προέρχονται από τα  κύτταρα του Schwann από τα οποία αποτελούνται τα 

έλυτρα των νεύρων.Είναι όγκοι µε σαφή όρια που περιβάλλονται από κάψα. 

Αιτιοπαθογένεια 

Εκφύονται συνήθως από τους αισθητικούς κλάδους των νεύρων. 

Παρουσιάζονται στις ηλικίες 40-60 ετών.  Σχετίζονται µε µεταλάξεις 

συγκεκριµµένου γονιδίου (NF2 gene). 

Εντόπιση 

Συχνότερη είναι η εντόπιση στους κλάδους των άνω και κάτω άκρων. 

Κλινική εικόνα 

Όταν το µέγεθός των είναι µικρό οι όγκοι είναι ασυµπτωµατικοί. Όταν πιέζεται 

το νεύρο µπορεί να εµφανισθούν παραισθησίες στη περιοχή. Το κλινικό 

σηµείο Tinnel είναι θετικό στο προσβεβληµµένο νεύρο. 

Θεραπεία  

Ριζική αφαίρεση του όγκου όταν δηµιουργεί συµπτώµατα. Σπάνιες είναι οι 

υποτροπές του όγκου. 

 

 

 

 

Α.7.2. Νευρίνωµα (Νeurofibroma) 
 

Ορισµός  

Καλοήθης όγκος των νεύρων  που σχηµατίζεται από τα ινοελαστικά κύτταρα 

(fibroblast cells) του περινευρίου και τα αµµύελα κύτταρα του Schwann. 

Τα εµµύελα κύτταρα του Schwann καλύπτουν νεύρα µε µεγάλη διάµετρο ενώ 

τα αµµύελα καλύπτουν νεύρα µε µικρή διάµετρο. 
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Αιτιοπαθογένεια  

Έχει σχέση µε µεταλάξεις που αφορούν τα γονίδια CDKN2A  και  TP53 και 

εξορµάται από τα αµύελα κύτταρα του Schwann. 

 

Εντόπιση 

Διακρίνουµε δύο κλινικές µορφές : τα µονήρη νευρινώµατα και τα πολλαπλά 

που συναντάµαι στη Νόσο του Recklinhausen (Νευροΐνοµάτωση). 

Τα  σποραδικά ή µονήρη νευρινώµατα συναντώνται κυρίως  στα άνω και 

κάτω άκρα ενώ στη νευροΐνοµάτωση οι όγκοι συναντώνται πλησίον της 

σπονδυλικής στήλης και του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 

 

Κλινική Εικόνα 

Ασυµπτωµατικοί είναι οι περισσότεροι όγκοι µε µικρό µέγεθος. Υπάρχει πονος 

όταν ψηλαφάται και πιέζεται η περιοχή του όγκου. Αίσθηµα κνησµού και 

νυγµών µπορεί να συνοδεύει την κλινική εικόνα.  

Όταν υπάρχει µείωση ή έλλεψη της αισθητικότητας της περιοχής µπορεί να 

υπάρχουν εξελκώσεις στη περιοχή εξαιτίας των συχνών τραυµατισµών.Στη 

Πολλαπλή Νευροΐνωµάτωση συνυπάρχουν και παραµορφώσεις της 

σπονδυλικής στήλης (κύφωση – σκολίωση) ,ψευδαρθρώσεις των οστών και 

παραµόρφωση του άξονα των µακρών οστών. 

 

Διαφορική Διάγνωση 

Η διαφορική διάγνωση  Νευρινώµατος και Νευρειληµώµατος είναι ιστολογική. 

Στο Νευρειλήµωµα ο όγκος βρίσκαται έκκεντρα των νευρικών ινών ενώ στο 

Νευρίνωµα κεντρικά  των ινών. 

 

Θεραπεία 

Απαιτείται παρακολούθηση του ασθενούς και ριζική αφαίρεση του όγκου όταν 

είναι συµπτωµατικός,  

Είναι πιθανή η κακοήθης εξαλαγή του όγκου (σε ποσοστό 5%) σε 

νευροΐνοσάρκωµα. 
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Α.8. Γαγγλιακές Κύστεις των Οστών 
 

Ορισµός 

Πρόκειται για ενδοοστικές επεκτάσεις των γαγγλίων των µαλακών µορίων. 

 

Εντόπιση 

Οι συχνότερες εντοπίσεις είναι της περιοχής του γόνατος και της περιφερικής 

κνήµης  . 

 

Ακτινολογικά Ευρήµατα  

Έχουν εικόνα µονοκυστικής ή πολυκυστικής εξεργασίας, µε σαφή και 

σκληρυντικά όρια. 

 

Θεραπεία 

Τοπική εκτοµή του γαγγλιου και των µαλακών µορίων από όπου εξορµάται. 

Η υποτροπή είναι σπάνια. 

 

 

 
Εικ. 8Α8.1. Οστικό Γάγγλιο άνω επίφυσης κνήµης όπως απεικονίζεται στη 

ακτινογραφία και τη τοµογραφία. 
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Α.9. Καλοήθεις Κυστικοί  Ογκόµορφοι Όγκοι τω Οστών 
 

 

Α.9.1. Μονήρης Κύστη των Οστών  (Solitary Bone Cyst) 
 

Ορισµός  

Η µονήρης κύστη των οστών είναι καλοήθης οστεολυτική βλάβη αγνώστου 

αιτιοπαθογένειας. Κατατάσσεται όπως και η ανευρυσµατική κύστη στους 

καλοήθεις ογκόµορφους όγκους των οστών. 

 

Εντόπιση 

Εντοπίζεται στις µεταφύσεις των οστών και εµφανίζει άλλοτε άλλο µέγεθος. 

Παρουσιάζεται συνήθως σε αγόρια ηλικίας 4 έως 15 ετών. 

 

Ιστολογική εικόνα  

Η πάθηση διατρέχει ασυµπτωµατικά και γίνεται αντιληπτή τυχαία σε 

ακτινολογικό έλεγχο ή µετά από παθολογικό κάταγµα. 

Η κύστη έχει σχήµα ωοειδές και το τ µήµα του οστού που την περιβάλλει 

αποτελείται από λεπτό τοίχωµα οστικού φλοιού, ο οποίος ως προς το πάχος 

του οµοιάζει µε κέλυφος αυγού. Το εσωτερικό της κύστης πληρούται από 

λεπτόρρευστο υγρό που βρίσκεται υπό πίεση και είναι ξανθοχρωµατικό. Είναι 

υπέρυθρο και αιµορραγικό όταν έχει προηγηθεί κάταγµα. Τα τοιχώµατά της 

επαλείφονται από στοιβάδα γιγαντοκυττάρων. 

 

Κλινική εικόνα 

Η µονήρης κύστη παρουσιάζεται συνήθως σε αγόρια ηλικίας 4 έως 15 ετών, 

χωρίς όµως αυτό να είναι απόλυτο. Εντοπίζεται στις µεταφύσεις των µακρών 

οστών και διατρέχει ασυµπτωµατικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις κλινικά 

εµφανίζεται σαν ένα αναίτιο πιεστικό άλγος, σύµπτωµα που οδηγεί τον 

πάσχοντα σε ιατρικό έλεγχο. Κατά την ψηλάφηση πιθανόν να εντοπισθεί 

ανώδυνη διόγκωση στην περιοχή της µετάφυσης, ενώ κατά την άσκηση 

πίεσης στην πάσχουσα περιοχή προκαλείται τοπικό άλγος. 
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Ακτινολογικός έλεγχος 

Στην ακτινογραφία διαπιστώνεται εικόνα διαύγασης στην περιοχή της 

µετάφυσης άλλοτε άλλου µεγέθους (Εικ. 8Α9.1.1). Το σχήµα της εικόνας δίνει 

την εντύπωση "µπαλονιού", ενώ ο φλοιός θυµίζει το κέλυφος αυγού. Εάν τη 

βλάβη συνοδεύει και κάταγµα, η εικόνα που εµφανίζεται στην ακτινογραφία 

είναι χαρακτηριστική. 

 

 
Εικ. 8Α9.1.1.  Ακτινολογική εικόνα της µονήρους κ ύστης της άνω µετάφυσης της περόνης 

(βέλος). 

  
Εικ. 8Α9.1.2. Χειρουργική απόξεση της µονήρους κύστης του αυχένα του µηριαίου  και 

οστεοσύνθεση του παθολογικού κατάγµατος µε βελόνες Kirschner και εύκαµπτους 

ενδοµυελικούς ήλους τιτανίου. 
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Εικ. 8Α9.1.3. Χειρουργική απόξεση της µονήρους κύστης της κεντρικής µετάφυσης του 

βραχιονίου και οστεοσύνθεση του παθολογικού κατάγµατος µε βελόνες Kirschner. 

 

Θεραπεία 

Έχουν προταθεί πολλές θεραπευτικές µέθοδοι, όπως η πλήρωση της κύστης 

µε µοσχεύµατα, η έγχυση κορτιζόνης, η έγχυση υγρού αζώτου(κρυοθεραπεία) 

κλπ. Η θεραπευτική µέθοδος που εφαρµόζεται στη κλινική µας  συνίσταται 

στην τοποθέτηση τριών τουλάχιστον βελονών Kirschner που χιάζονται µεταξύ 

τους διασταυρώνοντας την πάσχουσα περιοχή(Εικ. 8Α9.1.2, Εικ. 8Α9.1.3: ο  

µέθοδος αντιµετώπισης των µονήρων κύστεων στη κλινική µας). Η 

τοποθέτηση των βελονών αρχίζει περιφερικά από υγιά περιοχή, µετά τη 

διαµόρφωση καταλλήλου µεγέθους οπών στο οστούν για τη διέλευση των 

βελονών µε ορισµένη κατεύθυνση δια της κύστεως και την καθήλωση τους 

κεντρικά που γίνεται σε υγιά επίσης περιοχή. Οι βελόνες στη διαδροµή τους 

και στο σηµείο του χιασµού εφάπτονται. Η µέθοδος αυτή οδηγεί σε ταχεία 

οστεογενετική δράσητα τα αποτελέσµατα της οποίας γίνονται αντιληπτά σε 

δύο ή το πολύ τρεις εβδοµάδες.  

 

 

 

 

Α.9.2. Ανευρυσµατική Κύστη των Οστών (Aneurismal Bone Cyst) 

Ορισµός 

Καλοήθης οστεολυτική εξεργασία  µε αιµατηρό περιεχόµενο (Εικ. 8Α9.2.1) 

που εσωτερικά καλύπτεται από ινώδη µεµβράνη µε ινοβλάστες και 

γιγαντοκύτταρα. Η κοιλότητα της κύστης χωρίζεται από διαφραγµάτια (Εικ. 

8Α9.2.2), είναι έκκεντρη,διαβρώνει το φλοιό του οστού ,µπορεί να τον 
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διατρήσει και να επεκταθεί στα µαλακά µόρια. Οι ανευρυσµατικές κύστεις 

ταξινοµούνται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς . Το 70% των κύστεων είναι 

πρωτοπαθείς. 

Αιτιοπαθογένεια 

Υπάρχει γενετική προδιάθεση. Περιγράφονται  µεταλλάξεις των γονιδίων  

t(16;17)(q22;p13)  και  CDH11 on 16q22. 

Το έδαφος της ανευρυσµατικής κύστης αποτελεί πρόσφορο έδαφος για 

κακοήθη εξελλαγή. 

Μακροσκοπικά περιγράφεται παρουσία αγγειακής δυσπλασίας στην περιοχή 

και διαταραχή της φλεβικής παροχέτευσης 

 

 

Εικ. 8Α9.2.1. Το περιεχόµενο της ανευρυσµατικής κύστης έχει όψη αιµατώµατος. 

 

 

Εικ. 8Α9.2.2. Ανευρυσµατική κύστη άνω µετάφυσης  µηριαίου µε διάβρωση του µείζονα 

τροχαντήρα και του αυχένα του µηριαίου. Διακρίνονται τα διαφραγµάτια της κύστης. 
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Επιδηµιολογία 

Αποτελούν το 1% των πρωτοπαθών οστικών όγκων 

και  υποτροπιάζουν µετά από αφαίρεση σε ποσοστό 20%-70%. 

Αναφέρονται περιπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής και εµφανίζονται σε όλα τα 

οστά του σκελετού. Παρουσιάζονται  από την ηλικία των 10 -20 ετών. 

 

Εντόπιση 

Η πιο συχνή εντόπιση είναι οι µεταφύσεις των  µακρών οστών των άνω και 

κάτω άκρων.  Εντοπίζονται ακόµη στα οστα  της λεκάνη, του  προσώπου, 

πλευρές και σπονδύλους. 

 

Κλινική εικόνα 

Τοπική διόγκωση,ευαισθησία στην πίεση  και ήπιο συνεχές  άλγος είναι τα 

κύρια κλινικά σηµεία.  Η παρουσία παθολογικού κατάγµατος επιτείνει όλα τα 

προηγούµενα κλινικά συµπτώµατα (Εικ. 8Α9.2.3). 

 
Εικ. 8Α9.2.3. Ανευρυσµατική κύστη  άνω µεταφυσης  βραχιονίου µε πολλαπλά προηγηθέντα 

παθολογικά κατάγµατα. 

 

Ακτινολογικά   Ευρήµατα 

Η οστεολυτική βλάβη είναι έκκεντρη, διογκώνει το οστούν και το 

παραµορφώνει σαν µπαλόνι (Εικ. 8Α9.2.4). Χαρακτηριστική είναι η εικόνα των 

διιαφραγµατίων της οστικής κοιλότητας. 

Η αξονική τοµογραφία  µας δίνει τα ακριβή όρια του όγκου ενώ η µαγνητική 

τοµογραφία  πληροφορίες για το περιεχόµενο της κύστης  και την τυχον 

επέκταση του όγκου στα µαλακά µόρια. 
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Εικ. 8Α9.2.4. Ανευρυσµατική κύστη  κάτω µετάφυσης περόνης  µε διάβρωση του φλοιού. 

 

 

Διαφορική διάγνωση 

Διαφορική διάγνωση γίνεται από την µονήρη κύστη (από την ακτινολογική 

εικόνα: η βλάβη είναι κεντρική χωρίς διαφραγµάτια,δεν διαβρώνει το φλοιό,το 

περιεχόµενο είναι ορώδες), το γιγαντοκυτταρικό όγκο,το χονδοβλάστωµα, το 

χονδροµυξοειδές  ίνωµα  και το οστεοβλάστωµα. 

 

Θεραπεία 

Η χειρουργική επιµελής απόξεση της κύστης και η τοποθέτηση µοσχευµάτων 

αποτελεί  τη θεραπεία  εκλογής .Η υποτροπή  είναι πιθανή στο 20-50% των 

περιπτώσεων. Η οστεοσύνθεση του παθογικού κατάγµατος µε βελόνες  

Kirschner  ή ενδοµυελικούς  ήλους στα µακρά οστά κινητοποιεί  πρωΐµώτερα 

τους ασθενείς και τη µέθοδο αυτή εφαρµόζουµε στη κλινική µας. Αναφέρονται 

και άλλες θεραπευτικές µέθοδοι όπως η κρυοχειρουργική µε άζωτο,η 

πλήρωση της κύστης µε ακρυλικό τσιµέντο  και ο κλ εκτικός αρτηριακός 

εµβολισµός (στη ΣΣ ή λεκάνη). 
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Εικ. 8Α9.2.5. Θεραπεία ανευρυσµατικής κύστης µε τοποθέτηση µοσχευµάτων και 

οστεοσύνθεση µε  βελόνες Kirschner. 
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Α.9.3. Γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών - Οστεοκλάστωµα 
(Giant Cell  Tumor – Osteoclastoma)  
 

 

Ορισµός 

Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών είναι µονήρης και εντοπίζεται σχεδόν 

πάντα στις επιφύσεις των µακρών οστών, χωρίς όµως να αποκλείεται η 

οποιαδήποτε άλλη εντόπισή του. Συχνότερα προσβάλλονται το κάτω πέρας 

του µηριαίου και το άνω πέρας του οστού της κνήµης, καθώς και το κάτω 

πέρας της κερκίδας. Το χαρακτηριστικό του όγκου είναι ότι τα πολυπύρηνα 

γιγαντοκύτταρα που καλύπτουν εκ των έσω το φλοιό της κοιλότητας. 

 
Εικ. 8Α9.3.1. Ιστολογική εικόνα  του γιγαντοκυτταρικού όγκου: διακρίνονται τα πολυπύρηνα 

γιγαντοκύτταρα. 

 

Εντόπιση 

Οι επιφύσεις των µακρών οστών είναι η συχνότερη εντόπιση. Το 50% των 

περιπτώσεων εντοπίζονται στη περιοχή του γόνατος. Ακολουθεί η εντόπιση 

στη κάτω επίφυση της κερκίδας (πιο επιθετικός), άνω τριτηµόριο µηριαίου , 

βραχιονίου και  λεκάνης. Σπάνια είναι η εντόπιση στη  ΣΣ. Αφορά κυρίως  τα 

σώµατα των σπονδύλων. Σπάνια είναι και η εντόπιση στις µεταφύσεις των 

παιδιών µε συζευκτικό χόνδρο που λειτουργεί.  

Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος των οστών εµφανίζεται µε την ίδια συχνότητα σε 

άνδρες και γυναίκες, δεν έχει όµως περιγραφεί σε παιδιά, εφήβους και άτοµα 

µεγάλης ηλικίας. 
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Κλινική εικόνα 

Τα πρώτα συµπτώµατα είναι ήπιο άλγος στην περιοχή της βλάβης, µετά το 

οποίο ακολουθεί η εµφάνιση µιας επώδυνης διόγκωσης. Δεν είναι σπάνιες οι 

περιπτώσεις στις οποίες το πρώτο σύµπτωµα είναι η δηµιουργία παθολογικού 

κατάγµατος (στο 10-30 % των περιπτώσεων).  

 

 
Εικ. 8Α9.3.2. Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος της περιφερικής επίφυσης κερκίδας είναι ιδιαίτερα 

επιθετικός. 

 

Ακτινολογική εικόνα 

 Η ακτινολογική εικόνα του όγκου εµφανίζει ευρεία οστεολυτική εξεργασία που 

εξαφανίζει τα όρια του οστού. 

Ο οστικός φλοιός είναι λεπτός και δίνει την εντύπωση "ελαφρώς 

φουσκωµένου µπαλονιού". Η οστεολυτική εξεργασία είναι οµοιογενής, 

πολύχωρη  (δίκην φυσαλίδων σάπωνος), χωρίς περιφερική οστεοσκλήρυνση 

ή περιοστική αντίδραση. Η ανάπτυξη του όγκου είναι   έκκεντρη. Ο φλοιός 

εµφανίζει λέπτυνση και σε συγκεκριµένες περιοχές καταστρέφεται.  Ο 

αρθρικός χόνδρος συνήθως παραµένει ανέπαφος. Η MRI είναι χρήσιµη γιατί 

µας δίνει πληροφορίες για το περιεχόµενο του όγκου και τα ακριβή του όρια. 

Το σπινθηρογράφηµα δείχνει ιδιαίτερα θερµή περιοχή. 

Η διάγνωση τίθεται µε βιοψία. Δεν µπορεί να στηριχθεί στην κλειστή βιοψία 

δια βελόνης. 
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Εικ. 8Α9.3.3. Γιγαντοκυτταρικός όγκος κεντρικής επίφυσης κνήµης. 

 

 
Εικ. 8Α9.3.4. MRI του γιγαντοκυτταρικού όγκου της Εικ. 8Α9.3.2 

 

 Εικ. 8Α9.3.5. Scanning οστών µε Tc 99. Θερµή περιοχή στη περιφερική επίφυση 

της κερκίδας όπου εντοπίζεται ο γιγαντοκυτταρικός όγκος.  
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Θεραπεία 

Επιµελής απόξεση του όγκου (χωρίς να παραµένουν κύτταρα του όγκου στη 

κοίτη του) είναι η θεραπεία εκλογής. Στη  συνέχεια πληρούται ο χώρος µε  

λαγόνια µοσχεύµατα ή ακρυλικό τσιµέντο. Σε ποσοστό όµως 25% περίπου ο 

όγκος  υποτροπιάζει και η εγχείρηση επαναλαµβάνεται. Υπάρχει κίνδυνος 

εξαλλαγής µε τη  πάροδο του χρόνου µετά από την  εµφάνιση υποτροπών. Ο 

όγκος µπορεί να εµφανίσει µετάσταση στα πνευµόνια. Η πρόγνωση της 

µετάστασης είναι καλή µετά τη ριζική της αφαίρεση (λοβεκτοµή). Το ποσοστό 

των πνευµονικών µεταστάσεων είναι 3% . Οι πνευµονικές µεταστάσεις 

εµφανίζουν θνησιµότητα 15%.Απαιτείται α/α θώρακος κάθε 3 µήνες για 1 

χρόνο  και κάθε 6 µήνες για 2 χρόνια.  

 

Μακροσκοπική Εικόνα του  Όγκου 

Μακροσκοπικά ο όγκος, µετά από εγχειρητική εξαίρεση, ε µφανίζει λεπτό 

οστικό φλοιό και κοιλότητα µε απουσία οστικών δ οκίδων, γεµάτη όµως µε 

φαιό ή υπέρυθρο υγρό, αποτέλεσµα αιµορραγίας από µικροκατάγµατα που 

προκαλούνται στο φλοιό. 

 

Διαφορική διάγνωση 

Περιλαµβάνει παθήσεις µε προσόµοια ακτινολογική και κλινική εικόνα όπως 

το Καλοήθες χονδροβλάστωµα, το µη οστεοποιούµενο ίνωµα, το 

Χόνδροΐνοσάρκωµα ,την Ανευρυσµατική ή  Μονήρη κύστη και το Φαιό όγκο 

των οστών (υπερπαραθυρεοειδισµός). 
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Α.10. Καλοήθεις  Νεοπλασµατικές  Εξεργασίες του Αρθρικού Υµένα 
 

 

Α.10.1. Ξανθοχρωµατική Λαχνοοζώδης Υµενίτιδα 
(Pigmented Villonodular Synovitis) 
 

Ορισµός 

Είναι πάθηση του αρθρικού υµένα. Οι λάχνες του υµένα καταλήγουν σε όζους 

ή οζιόδεις διογκώσεις µε ξανθοχρωµατική χροιά, όπως φαίνεται σε 

µακροσκοπικά παρασκευάσµατα. Η πάθηση είναι σπάνια, µε τάση 

συχνότερης εµφάνισης στους άνδρες. Προσβάλλει νεαρά άτοµα µε κύρια 

εντόπιση την άρθρωση του γόνατος. 

 

Κλινική εικόνα 

Διαπιστώνεται ανώδυνη, µαλθακή διόγκωση στον υπερεπιγονατιδικό κυρίως 

χώρο, χωρίς σηµεία κλυδασµού. Οι κινήσεις της άρθρωσης είναι φυσιολογικές 

και ανώδυνες. Κατά περιόδους είναι δυνατόν να αυξηθεί η διόγκωση και να 

εµφανισθεί κλυδασµός. Αυτό όµως είναι αποτέλεσµα της παγίδευσης των 

λαχνών µεταξύ των αρθρικών επιφανειών και της πρόκλησης αιµορραγίας. 

 

Ακτινολογικός έλεγχος 

Στην ακτινογραφία αρχικά παρατηρείται αποµάκρυνση της επιγονατίδας από 

τους µηριαίους κονδύλους (εφ' όσον η εντόπιση είναι στο γόνατο). 

Στον αρθρικό υµένα η πάθηση καταλαµβάνει κυρίως τον υπερεπιγονατιδικό 

θύλακο. Μακροσκοπικά η εµφάνιση της πάσχουσας περιοχής είναι 

εντυπωσιακή, µε τον υµένα παχύ και τις υµενικές λάχνες να προβάλλουν σαν 

"σταφύλια". Το σύνολο του υµένα έχει το χρώµα της σκουριάς εξαιτίας των 

συχνών αιµορραγιών και της εναπόθεσης αιµοσιδηρίνης. 

 

Θεραπεία 

Γίνεται σχολαστική εγχειρητική αφαίρεση τον πάσχοντος αρθρικού υµένος ή 

καλύτερα το σύνολο του αρθρικού υµένος, πράγµα που αποτρέπει τυχόν 

υποτροπή. 
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Α.10.2. Αρθρική Οστεοχονδροµάτωση 
(Synovial Osteochondromatosis) 

 

Η αρθρική οστεοχονδρωµάχωση είναι µια σπάνια πάθηση που εντοπίζεται 

στον αρθρικό υµένα. Πρόκειται για καλοήθη όγκο και ορισµένοι πιστεύουν ότι 

αφορά µετάπλαση των υµενικών λαχνών που προβαλλόταν στην άρθρωση, 

µε οστεοχόνδρινης σύστασης οζίδια. Η οστεοχονδρωµάτωση εντοπίζεται 

κυρίως στο γόνατο και σπάνια στους ορογόνους θυλάκους και τα έλυτρα των 

τενόντων. 

Η ακτινολογική εικόνα είναι χαρακτηριστική εµφανίζοντας την άρθρωση 

γεµάτη από πλήθος "σφαιριδίων". 

Η θεραπεία είναι εγχειρητική. Μακροχρόνια η πάθηση προκαλεί άλλοτε άλλου 

βαθµού οστεορθριτικές αλλοιώσεις στην άρθρωση. 
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Α.11. Κακοήθεις Όγκοι των Οστών 

 

Α.11.1. Οστεοσάρκωµα  (Osteosarcoma) 
 

Ορισµός 

Είναι το πιο συχνό σάρκωµα του οστίτη ιστού και ο δεύτερος σε συχνότητα 

πρωτοπαθής κακοήθης όγκος των οστών µετά το πολλαπλούν  µυέλωµα. 

 

Αιτιοπαθογένεια  

Η αιτιοπαθογένεια του όγκου είναι άγνωστη. Στο 25% τ ου καρυότυπου των 

ασθενών ανιχνεύεται το ογκογόνο γονίδιο  MDR-1 ( multi – drug resistance 

gene). Προδιάθεση για την εµφάνιση του όγκου εµφανίζουν οι ασθενείς που 

πάσχουν από το σύνδροµο  Rothmund (σύνδροµο µε  δερµατολογικές 

εκδηλώσεις ,ευαισθησία στο φως του ηλίου, λεπτό δέρµα και χαρακτηριστική 

υποδόρια εµφάνιση των υποδορίων αγγείων). Το παραπάνω σύνδροµο 

κληρονοµείται µε το γονίδιο RECQL4 gene, chr. 8q24.3. Δευτεροπαθής 

εµφάνιση οστεοσαρκώµατος έχουµε στη Νόσο του Paget καθώς και σε 

ασθενείς που ακτινοβολούνται για διαφόρους λόγους. Τα µαλακά µόρια που 

ακτινοβολούνται καθώς και το οστούν µπορεί να ανπτύξουν διαφόρους 

τύπους σαρκωµάτων. 

 

Ιστολογική Εικόνα 

Η ιστολογική εικόνα χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη ατυπία των κυττάρων που 

παράγουν άµορφο θεµέλιο  οστίτη ιστό ,µεγάλη αύξηση του κυτοπλάσµατος 

του πυρήνα των κυττάρων και αύξηση των παθολογικών µιτωτικών 

εξεργασιών. 

Η ύπαρξη πολλών γιγαντοκυττάρων εντός του ογκου µπορεί να προκαλέσει 

προβλήµατα διαφορικής διάγνωσης µε το γυγαντοκυτταρικό όγκο. 
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Εικ. 8Α11.1.1. Ιστολογική εικόνα του οστεοσαρκώµατος. Διακρίνεται η ατυπία των κυττάρων 

και το αφθονο κυτόπλσµα των πυρήνων των νεοπλασµατικών κυττάρων. 

 

Εντόπιση 

Η συχνότερη εντόπιση είναι αυτή του περιφερικού µηριαίου ,ακολουθεί η 

εντόπιση στη κεντρική µετάφυση της κνήµης και στη κεντρική µετάφυση του 

βραχιονίου (περιοχές που γειτνιάζουν µε γόνιµους συζευκτικούς χόνδρους).  

Ως αναφορά τη τοπογραφική του θέση σε σχέση µε την ανατοµία του οστού 

διακρίνεται στο ενδοµυελικό οστεοσάρκωµα και το παραοστικό (µεταξύ 

φλοιού και περιοστέου).  

 

Συχνότητα  

Εµφανίζεται στα παιδιά και νέους ασθενείς ηλικίας 15-30 ετών. 

Στους ενήλικες ασθενείς συνήθως είναι δευτεροπαθής η εµφάνιση του όγκου 

(Νόσος του Paget ). Συχνότητα εµφάνισης: 2-3 περιπτώσεις ασθενών ανά 

εκατοµµύριο γενικού πληθυσµού.  

Αποτελεί το 25% των κακοήθων όγκων των οστών. Η σειρά τοπογραφικής  

εµφάνισης του όγκου είναι η ακόλουθη : περιφερικό µηριαίο, κεντρική κνήµη, 

κεντρικό βραχιόνιο, κεντρικό µηριαίο και πύελος. 

 

Κλινική εικόνα 

Εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Το πρώτο σύµπτωµα είναι το τοπικό 

επίµονο άλγος, το οίδηµα των µαλακών µορίων της περιοχής ,η αύξηση της 

τοπικής θερµοκρασίας και η χωλότητα όταν εντοπίζεται στα κάτω άκρα. 
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 Η διάγνωση της νόσου σήµερα γίνεται  πιο έγκαιρα (στο στάδιο ΙΑ ,ΙΒ , ΙΙΑ και 

στάδιο ΙΙΒ) όταν δεν υπάρχουν έξω-διαµερισµατικές µεταστάσεις. Το γεγονός 

αυτό αυξάνει τη πιθανότητα επιβίωσής  των. Το ποσοστό επιβίωσης των 

ασθενών που διαγιγνώσκονται στο στάδιο ΙΙΒ (υψηλής διαφοροποίησης, έξω 

διαµερισµατικός ,χωρίς µεταστάσεις όγκος)  σήµερα είναι υψηλό µε την 

κατάλληλη προεγχειρητική και µετεγχειρητική αγωγή  µπορεί να φτάσει το 

ποσοστό του 75%. 

Στο 20% των ασθενών όταν η πάθηση διαγνωσθεί οι ασθενείς έχουν ήδη 

µεταστάσεις στα πνευµόνια. 

 

Ακτινολογικά ευρήµατα 

Η ακτινολογική εικόνα του όγκου είναι χαρακτηριστική: οστεολυτική µε εστίες 

οστικής πύκνωσης λόγω της δηµιουργίας νέου οστού.  Η οστεολυτική 

εξεργασία διαβρώνει το φλοιό του οστού και επεκτείνεται στα µαλακά µόρια.  

 
Εικ. 8Α11.1.2. Οστεοσάρκωµα άνω τριτηµορίου βραχιονίου. Διακρίνεται η διάσπαση του έσω 

φλοιού και  η οστεολυτική εξεργασία χωρίς σαφή όρια.  

 

Τα  όρια της οστεολυτικής εξεργασίας είναι  ανώµαλα και έχει ανοµοιογενή 

υφή. Εξαιτίας της υπέγερσης του περιοστέου και της δηµιουργίας νέου οστού 

δηµιουργείται σχήµα τριγώνου (τρίγωνο Godman). Το νεόπλαστο οστούν σε 

µια κατηγορία ασθενών εµφανίζεται στον ακτινολογικό έλεγχο  σαν «ακτίνες 

ηλίου». Πριν από τη βιοψία του όγκου απαιτείται εντελεχής έλεγχος µε αξονική 

τοµογραφία των πνευµόνων  και µαγνητική τοµογραφία της άνω και κάτω 

κοιλίας για την αποκάλυψη τυχόν µεταστάσεων. Η µαγνητική τοµογραφία µας 

περιγράφει τα ακριβή όρια του όγκου και την επέκτασή του στα µαλακά µόρια. 
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 Το σπινθηρογράφηµα των οστών είναι απαραίτητο γιατί µας αποκαλύπτει τις 

σκελετικές µεταστάσεις. Ο όγκος κατά σ ειρά συχνότητας µεθισταται στα 

πνευµόνια ,στα οστά, το ήπαρ και τον εγκέφαλο. Η περιγραφή της 

ακτινολογικής εικόνας µε τα παρακάτω χαρακτηρηστικά θέτει την υποψία της 

πάθσσης: 

� Οστεολυτικές περιοχές που εναλλάσσονται µε οστεοπυκνωτικές 

• Ασαφή ενδοοστικά όρια 

• Διάσπαση του φλοιού µε συνοδό περιοστική αντίδραση «ακτινών 

ήλιου» , τρίγωνο Godman 

 

 
Εικ. 8Α11.1.3. Οστεοσάρκωµα άνω τριµορίου κνήµης µε µικτή εικόνα οστεολυτικών και 

οστεοπυκνωτικών εστιών (εικόνα σκωληκόβρωτης οστεολυτικής εξεργασίας).   
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Εικ. 8Α11.1.4. Το οστεοσάρκωµα της διάφυσης της κνήµης προκαλεί  υπέγερση του 

περιοστέου και δηµιουργει  νέο οστούν  διαιµορφώνοντας σχήµα τριγώνου  στη περιοχή που 

αναπτύσσεται ο όγκος  (τρίγωνο Godman). 

 

 

Εργαστηριακά Ευρήµατα 

Δεν υπάρχουν παθογνωµονικά ευρήµατα. Μικρή αύξηση της τιµής της 

αλκαλικής φωσφατάσης είναι το συχνότερο εύρηµα καθώς και η αντίστοιχη 

αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων ,της ΤΚΕ και της CRP. 

 

Διαφορική Διάγνωση 

Οι παθήσεις που παρουσιάζουν παρόµοια ακτινολογικά και αιµατολογικά 

ευρήµατα είναι η Λ ευχαιµία,το Σάρκωµα Ewing, η Οστεοµυελίτιδα, το 

Ινοσάρκωµα,το Ηωσινόφιλο κοκκίωµα, το Δευτεροπαθές Οστεοσάρκωµα ,το 

Πολλαπλούν Μυέλωµα  το Ραβδοµυοσάρκωµα κτλ ..  Για τη διαφορική 

διάγνωση απαραίτητη είναι η βιοψία. Στη διαφορική διάγνωση λαµβάνεται 

υπόψιν το ιστορικό και η ηλικία του ασθενούς. 

 

Θεραπεία 

Το ποσοστό επιβίωσης µε τη σύγχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση είναι 

υψηλό όταν η διάγνωση είναι έγκαιρη (δεν υπάρχουν µεταστάσεις του όγκου). 

Η επιβίωση στις περιπτώσεις αυτές φτάνει το ποσοστό του 75%. 

Η εξαίρεση του όγκου εντός των υγιών ορίων  και η σύγχρονη αφαίρεση των  

διηθηµένων µαλακών µαρίων  που τον περιβάλλουν είναι η θεραπεία 

εκλογής. 

Όταν απαιτείται αφαίρεση και των αρθρικών επιφανειών των οστών 

τοποθετούνται ειδικές ογκολογικές προθέσεις  για την αποκατάσταση των 

αρθρώσεων που αφαιρούνται  ή επιδιώκεται αρθρόδεση των αρθρικών 

επιφανειών (Εικ. 8Α11.1.6, Εικ. 8Α11.1.7). 

 

Πρόγνωση 

Προγνωστικοί παράγοντες για την επιβίωση των ασθενών είναι: ο ιστολογικός 

τύπος, το µέγεθος του όγκου ,η ύπαρξη µεταστάσεων (το στάδιο του όγκου), 

η τιµή της αλκαλικής φωσφατάσης, η τιµή της lactic dehydrogenase, ο τύπος 
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της P-glycoprotein, η διήθηση µεγάλων αγγειακών στελεχών και ο τύπος της 

χηµειοθεραπείας που έχει ακολουθηθεί.  

 
Εικ. 8Α11.1.5. Οστεοσάρκωµα κάτω τριτηµορίου µηριαίου σε ασθενή ηλικίας 6 ετών που 

αφαιρέθηκαι µε η περιφερική αρθρική επιφάνεια του µηριαίου.  

 

 
Εικ. 8Α11.1.6. Το µηκος του µηριαίου οστού  της  ασθενούς της εικόνας 24 αποκατεστάθηκε 

µε τοποθέτηση συστήµατος επιµήκυνσης  του µηριαίου  µετά από οσ τεοτοµία της  άνω 

µετάφυσης  του µηριαίου µε στόχο την αρθρόδεση του κολοβώµατος του µηριαίου µε την 

κνήµη. 
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 Εικ. 8Α11.1.7. Οστεοσάρκωµα κάτω τριµορίου του µηριαίου:Αφαίρεση των 

κάτω 2/3 του µηριαίου και τοποθέτης ειδικής ενδοπρόθεσης σε παιδί ηλικίας 12 ετών. 
 

Α.11.2. Χονδροσάρκωµα  (Chondrosarcoma) 
 

 

Ορισµός 

Το χονδροσάρκωµα είναι όγκος του χονδρικού ιστού και προέρχεται από 

κακοήθη εξαλλαγή των χονδρικών κυττάρων. 

Ανάλογα µε βαθµό κακοήθειας διακρίνεται σε χαµηλής και υψηλής κακοήθειας 

(low-grade, high-grade). 

Μπορεί να αποτελεί εξελιξη του καολοήθους χονδρώµατος και 

εγχονδρώµατος (κίνδυνος εξαλαγής 1%) καθώς και εξέλιξη καλοήθων 

χονδρωµάτων της νόσου του Ollier's disease  (25-40% κίνδυνος κακοήθους 

εξαλλαγής) και του συνδρόµου Maffucci's (100% κίνδυνος κακοήθους 

εξαλλαγής). 

 

Ιστολογική εικόνα  
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Εικ. 8Α11.2.1.   Χονδροκύτταρα  µε  ιστολογικά στοιχεία κακοήθειας.  

                 

Εντόπιση 

Εµφανίζεται σε άτοµα µέσης ηλικίας (40-75 ετών) και εντοπίζεται στα άκρα 

των µακρών οστών ή συνηθέστερα στα πλατέα οστά και ιδιαίτερα στα 

λαγόνια,ωµοπλάτη και εγγύς µηριαίο. 

 

 

Κλινική Εικόνα 

Κύριο κλινικό σηµείο είναι το άλγος  µέτριας έντασης και η σκληρή και 

επώδυνη τοπική διόγκωση. Ο όγκος δίνει µεταστάσεις κυρίως στους 

πνεύµονες, Οι µεταστάσεις είναι σπανιότερες  από αυτές του 

οστεοσαρκώµατος. 

Ακτινολογική Εικόνα 

Οστεολυτικές και οστεοπυκνωτικές εστίες εντοπίζονται στη προσβεβληµµένη 

περιοχή. Διαπιστώνεται διάσπαση του φλοιού και επέκταση της βλάβης στα 

γειτονικά µαλακά  µόρια. 

 

 
Εικ. 8Α11.2.2. Χονδροσάρκωµα άνω 1/3 αρ µηρίαιου : ανοµοιεγής υφή όγκος άνω µετάφυσης 

µηριαίου µε επέκταση στα  µαλακά µόρια. 
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Εικ. 8Α11.2.3. Χονδροσάρκωµα άνω µετάφυσης κνήµης (βέλος). 

 
Εικ. 8Α11.2.4. Απεικόνιση Χονδροσάρκωµα τος άνω µετάφυσης µηριαίου µε την MRI. 

Θεραπεία  

Η θεραπεία είναι ανάλογη του οστεοσαρκώµατος. Απαιτείται ριζική εκτοµή του 

όγκου µε όρια τα υγιά  µαλακά µορία.   Όταν απαιτείται αφαίρεση και των 

αρθρικών επιφανειών των οστών τοποθετούνται ειδικές ογκολογικές 

προθέσεις για την αποκατάσταση των αρθρώσεων που αφαιρούνται  ή 

επιδιώκεται αρθρόδεση των αρθρικών επιφανειών. 

 

Πρόγνωση 

Το  85 %  των χονδροσαρκωµάτων είναι  grade 1 ή  2. Ανάλογα µε το βαθµό 

κακοήθειας η επιβίωση υπολογίζεται στα : Grade I: 90% επιβίωση,Grade II: 

60-70% επιβίωση και Grade III: 30-50% επιβίωση 

Τα χονδροσαρκώµατα των µακρών οστών που έχουν κεντρική εντόπιση 

έχουν χειρότερη πρόγνωση.  
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Α.11.3. Σάρκωµα του Ewing (Ewing’s Sarcoma) 
 

Ορισµός 

Το σάρκωµα του Ewing ή κακόηθες ενδοθηλίωµα, είναι όγκος των οστών µε 

υψηλή κακοήθεια που προέρχεται από το ενδοθήλιο των αγγείων του 

µυελού(small round cell sarcoma). 

Η πάθηση αυτή µελετήθηκε και περιγράφηκε το 1921 από τον Ewing. Το ότι η 

πάθηση προέρχεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αιµοφόρων τριχοειδών 

του µυελού των οστών αµφισβητήθηκε, αλλά παρά το πλήθος των µελετών 

που πραγµατοποιήθηκαν δεν παρουσιάστηκε κάποια άλλη πειστική άποψη. 

 

Αιτιοπαθογένεια 

Πιστευεται ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση που οφείλεται στη 

Χρωµοσωµιακή µετάθεση του γονιδίου EWS από το χρωµόσωµα 11 στο 22. 

Ο όγκος µε την ανάπτυξη του διασπά τον οστικό φλοιό προκαλούντος οίδηµα 

και τοπική υποπεριοστική συλλογή που οδηγεί στην αποκόλληση του 

περιοστέου στο µέσο συνήθως της διάφυσης του οστού. Αποτέλεσµα της 

αποκόλλησης είναι η δηµιουργία υποπεριοστικής αντίδρασης, δηµιουργία 

δηλαδή νεόπλαστου οστού. Αυτό επαναλαµβάνεται σε διαδοχικά στάδια, έτσι 

ώστε να δηµιουργούνται στοιβάδες οστού που δίνουν ακτινολογικά την εικόνα 

"φύλλων βιβλίου" ή "κρεµµυδιού". 

 

Επιδηµιολογία 

Ο όγκος εµφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία. Η πλειοψηφία των ασθενών 

είναι από  5-25 ετών.Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα κακοήθης όγκος του 

αναπτυσσόµµενου σκελετού. Είναι σπανιότερος στη Αφρική και την Κίνα. 

 

Εντόπιση 

Οι συχνές εντοπίσεις είναι της λεκάνης ,του περιφερικού µηριαίου,της 

διάφυσης του µηριαίου, και του κεντρικού τµήµατος του βραχιονίου. 

 

 

Κλινική  Εικόνα 
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Τα τοπικά  κλινικά συµπτώµατα  

• Άλγος προοδευτικά επιδεινούµενο 

• Τοπική διόγκωση της περιοχής  

• Υπεραιµία των µαλακών µορίων  

 

Τα γενικά συµπτώµατα είναι  

• Πυρετός  

� Καταβολή 

� Απώλεια βάρους 

Τα συστηµατικά συµπτώµατα µπορεί να καθυστερήσουν τη διάγνωση 

στρέφοντας σε άλλη κατευθυνση το ενδιαφέρον του θεράποντος ιατρού. 

 

Εργαστηριακά Ευρήµατα 

Τα συµπτώµατα αυτά µαζί µε την αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων και της 

ΤΚΕ µπορεί να µας οδηγήσουν  στην υποψία οστεοµυελίτιδας (αποτέλεσµα 

µόλυνσης από χαµηλής τοξικότητας µικρόβια). 

 

Ακτινολογικά Ευρήµατα 

Ο όγκος µε την ανάπτυξή του διασπά τον οστικό φλοιό προκαλόντας οίδηµα 

και τοπική υποπεριοστική συλλογή που οδηγεί στην αποκόλληση του 

περιοστέου στο µέσο συνήθως της διάφυσης το υ οστού. Αποτέλεσµα της 

αποκόλλησης είναι η δηµιουργία υποπεριοστικής αντίδρασης, δηµιουργία 

δηλαδή νεόπλαστου οστού. Αυτό επαναλαµβάνεται σε διαδοχικά στάδια, έτσι 

ώστε να δηµιουργούνται στοιβάδες οστού που δίνουν ακτινολογικά την εικόνα 

"φύλλων βιβλίου" ή "κρεµµυδιού". 

 Η MRI µας δείχνει τυχόν επέκταση του όγκου στα µαλακά µόρια. 

Το σπινθηρογράφηµα δείχνει ιδιαίτερα θερµή περιοχή στη περιοχή του όγκου. 

Απαιτείται επισταµένη µελετη µε CT του θώρακα για την αποκάλυψη πιθανών 

µεταστάσεων. 

 



	   65	  

 
Εικ. 8Α11.3.1. Σάρκωµα Ewing: Ασαφής οστεολυτική εξεργασία άνω τριτηµοριού κνήµης µε 

υπέγερση του περιοστέου και άλγος στη περιοχή. 

 

 

 

 

 
Εικ. 8Α11.3.2. Σάρκωµα Ewing:  Ακτινολογική   εικόνα "φύλλων βιβλίου" ή "κρεµµυδιού" στο 

κάτω τριτηµόριο του µηριαίου. 

 

Θεραπεία 

Πριν από τη ριζική αφαίρεση του όγκου απαιτείτα προεγχειρητική 

χηµειοθεραπεία και ακτινοβολία (8-12 εβδοµάδων) . Αντίστοιχη θεραπεία 

απαιτείται και µετά την αφαίρεση του όγκου. 

Πρόσφατες µελέτες ενοχοποιούν την ακτινοβολία µε µεγαλύτερη συχνότητα 

θνητότητας και έχει πλέον θεση µόνο στους ανεγχείρητους όγκους. 
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Εικ. 8Α11.3.3. Σάρκωµα Ewing δεξιού βραχιονίου:  Τοποθέτηση ειδικής πρόθεσης µετά την 

αφαίρεση της διάφυσης και άνω επίφυσης του βραχιονίου. 

 

Διαφορική Διάγνωση 

Η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει τη Λευχαιµία,την Οστεοµυελίτιδα, το 

Ηωσινόφιλο Κοκκίωµα, το Οστεοσάρκωµα, το Πρωτοπαθές λέµφωµα, τις 

µεταστάσεις των µεσεγχυµατικών όγκων  και το Νευροβλάστωµα όταν ο 

όγκος αφορά τα µαλακά µόρια. 

 

 

 

 

Α.11.4. Ινοσάρκωµα  (Fibrosarcoma) 

 

Ορισµός 

Το ινοσάρκωµα είναι κακοήθης όγκος των οστών που προσβάλλει συνήθως 

άτοµα ηλικίας από 20 έως 40 ετών χωρίς να αποκλείεται η εµφάνιση του και 

σε µικρότερες ηλικίες (άνω όµως των 10 ετών). 

Προέρχεται από τον ινώδη συνδετικό ιστό του οστού και χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη κυτταροβρίθεια, ενώ σε µερικές περιοχές δεν υπάρχουν κολλαγόνες 

ίνες. 

Κλινική Εικόνα 
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Τα κλινικά συµπτώµατα είναι ο πόνος, το οίδηµα της περιοχής και η 

δυσλειτουργία του πάσχοντος µέλους. 

Ακτινολογική Εικόνα 

Η ακτινολογική εικόνα δεν είναι χαρακτηριστική. Εµφανίζεται σαν οστεολυτική 

εξεργασία διάχυτα αραιωτική χωρίς την εµφάνιση νεοσχηµατιζόµενου οστού 

(Εικ. 8Α11.4.1). 

 

 
Εικ. 8Α11.4.1. Ινοσάρκωµα άνω τριτηµοριου βραχιονίου. 

 

Θεραπεία 

Θεραπευτικά ακολουθείται η ίδια αντιµετώπιση όπως σε όλα τα κακοήθη 

νεοπλάσµατα των οστών, δηλαδή ο ακρωτηριασµός σε ύψος υγιούς ιστού η 

διέκπριση της περιοχής σε συνδυασµό µε ακτινοβολία και χηµειοθεραπεία. 

Ανάλογα το βαθµό επιθετικότητας (βαθµός κακοήθειας ) συνιστάται : 

• ΙΑ ευρεία εκτοµή και προσθετική αντικατάσταση της γειτονικής 

άρθρωσης. 

• ΙΙΑ και ΙΙΒ ριζική εκτοµή ή ακρωτηριασµό 

• ΙΙΙ παρηγορητική θεραπεία 

 

 

 

Α.11.5. Πολλαπλούν Μυέλωµα (Multiple Myeloma) 
 

Ορισµός 
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Το πολλαπλούν µυέλωµα είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής  κακοήθης όγκος 

των οστών. Προέρχεται από την εξαλλαγή  των κυττάρων του µυελού των 

οστών και των  πλασµοτοκυττάρων  τα οποία πολλαπλασιάζοµενα  

δηµιουργούν περιγεγραµµένες περιοχές όγκου µέσα στο µυελό των οστών.Τα 

νεοπλασµατικά κύτταρα παράγουν µεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών 

προκαλώντας αύξηση της  IgG (κατά 52%), της  IgA (κατά 21%) και της  IgM 

(κατά 12%).   Αυξάνεται επίσης η παραγωγή της πρωτεΐνης  Bence Jones 

που ανιχνευεται στα ούρα.  Η πάθηση χαρακτηρίζεται  σαν µία  µυελο-

υπερπλαστική κακοήθης διαταραχή των Β -λεµφοκυττάρων όπου κυριαρχούν 

τα πλασµατοκύτταρα. Διαταράσσεται η λειτουργία των µυελοκύτταρων, 

αυξάνεται η οστεοκλαστική δραστηριότητά τους  µε αποτέλεσµα την 

οστεοπόρωση και την εµφάνιση οστεολύσεων σε όλο το σκελετό  

Ιστολογική Εικόνα 

Η διάγνωση τίθεται µε βιοψία του µυελού των οστών. Η διήθηση του µυελού 

των οστών µε πλασµατοκύτταρα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30% είναι το 

χαρακτηριστικό εύρηµα. Το φυσιολογικό ποσοστό των πλασµατοκυττάρων 

του µυελού των οστών είναι µικρότερο του 2%. Στην ιστοχηµική µελέτη 

ανευρίσκεται τα CD38+.αντισώµατα. 

 
Εικ. 8Α11.5.1. Ιστολογική εικόνα πολλαπλόυ µυελώµατος: αφθονία πλασµατοκυττάρων στο 

µυελό των οστών µε έκκεντρους πυρήνες  

 

Εντόπιση 
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Η νόσος εµφανίζεται µε 3 µορφές,τη µορφή του πολλαπλού µυελώµατος, του 

µονήρους πλασµοκυτόµατος και του οστεοσκλυρηντικού πλασµακυττοµατος.   

Προσβάλλονται κυρίως άνδρες ηλικίας µεγαλύτερης των 40 ετών. Η νόσος 

είναι συχνότερη στη µαύρη φυλή.  

Κλινική εικόνα  

Η συνηθέστερη κλινική εικόνα είναι αυτή του παθολογικού κατάγµατος των 

πλευρών και της σπονδυλικής στήλης. Εξαιτίας της αναιµίας που συνοδεύει τη 

πάθηση η εύκολη κόπωση είναι ένα άλλο κλινικό σύµπτωµα. Λόγω των µη 

ειδικών συµπτωµάτων συγχέεται µε οσφυαλγία ,ραχιαλγία και µεσοπλεύρια 

νευραλγία. Κοιλιακό άλγος, δίψα και πολυουρία (λόγω της 

υπερασβαιστιαιµίας) µπορεί να συνυπάρχουν στη κλινική συµπτωµατολογία.  

Ακτινολογική εικόνα 

Η ακτινολογική εικόνα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές διάστικτες αραιωτικές 

περιοχές που εντοπίζονται στα πλατέα οστά και κυρίως στα οστά του θόλου 

του κρανίου και τα οστά της λεκάνης. 

 

 
Εικ. 8Α11.5.2. Ακτινολογική εικόνα Πολλαπλού Μυελώµατος του περιφερικού µηριαίου. 
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Εικ. 8Α11.5.3. Ακτινολογική εικόνα Πολλαπλού Μυελώµατος του βραχιονίου. 

 

 

Εργαστηριακά Ευρήµατα 

Από το πλήθος των εργαστηριακών εξετάσεων η πλέον χρήσιµη είναι η  

ηλεκτροφόρηση των σφαιρινών του αίµατος. Βρίσκουµε αυξηµένες της  

IgG (κατά 52%), της  IgA (κατά 21%) και της  IgM (κατά 12%). Η ανίχνευση  

της πρωτεΐνης  Bence Jones στα ούρα αποτελεί κύριο διαγνωστικό εύρηµα.   

Υπάρχει ακόµη αύξηση της κρεατινίνης και πρωτεΐνουρία. 

Θεραπεία 

Η επιθετική χηµειοθεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής. Χορηγούνται ακόµη 

διφωσφονικά  και συχνά απαιτείται χειρουργική σταθεροποίηση της 

σπονδυλικής στήλης .Υπάρχουν ακόµη περιπτώσεις ασθενών όπου η 

κυφοπλαστική και ακτινοβολία της πάσχουσας περιοχής  έχει ένδειξη. 

Διαφορική Διάγνωση 
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Η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει τις ακόλουθες παθήσεις :Λευχαιµία, 

Οστεοσάρκωµα, Σάρκωµα Ewing και Νόσο του Paget και µεταστατικούς 

όγκους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 

 

Β.1. Συγγενής Αναπτυξιακή Δυσπλασία του Ισχίου (Developmental 
Dysplasia of Hip – DDH) - Συγγενές εξάρθρηµα του Ισχίου (Congenital 
Dislocation of the Hip) 

 

Ορισµός 

Η Συγγενής Αναπτυξιακή Δυσπλασία του Ισχίου (ΣΑΔΙ) χαρακτηρίζεται από 

την κακή ανατοµική διαµόρφωση της κοτύλης και της µηριαίας κεφαλής, µε 

αποτέλεσµα την παραµόρφωση της άρθρωσης του ισχίου ή τη δηµιουργία 

εξαρθρήµατος ή υπεξαρθρήµατος. Η κοτύλη του δυσπλασικού ισχίου είναι 
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αβαθής, η µηριαία κεφαλή έχει απολέσει το σφαιρικό της σχήµα, είναι 

µικρότερη του φυσιολογικού, ο αυχένας του µηριαίου είναι βραχύς, ο µείζονας 

τροχαντήρας έχει µικρότερο µέγεθος και η πρόσθια έγκλιση της µηριαίας 

κεφαλής είναι πολύ µεγαλύτερη (60ο-90ο). Όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία 

µηριαίας κεφαλής και κοτύλης έχουµε τη δηµιουργία του συγγενούς 

εξαρθρήµατος του ισχίου. 

 

 

Εικ. 8Β1.1. Αµφοτερόπλευρο συγγενές εξάρθρηµα του ισχίου.  

Αιτιοπαθογένεια - Επιδηµιολογία 

Τα ανατοµικά στοιχεία της άρθρωσης του ισχίου διαµορφώνονται µέχρι την 9η 

εµβρυική εβδοµάδα. Αν η µηριαία κεφαλή αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την 

κοτύλη (στο 3ο µήνα της ενδοµητρίου ζωής έχει ήδη εγκατασταθεί εξάρθρηµα 

στο ισχίο) τότε το εξάρθρηµα, µε το οποίο γεννιέται το παιδί, ονοµάζεται 

τερατογενές. Στην ΣΑΔΙ συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω συγγενείς 

διαταραχές της λειτουργίας του ισχίου. 

 α. Εξαρθρώσιµο ισχίο (preluxation - dislocable)). Είναι η ελαφρότερη µορφή 

της ΣΑΔΙ. Τη χαρακτηρίζει η απουσία υπεξαρθρήµατος και η παραµονή της 

κεφαλής του µηριαίου στην αβαθή κοτύλη, που εξαρθρώνεται, εάν την 

πιέσουµε ελαφρά προς τα πίσω. 

 β. Υπεξάρθρηµα (subluxation). Είναι η συχνότερη µορφή της δυσµορφίας. 

Είναι το ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ της προηγούµενης µορφής και του 

εξαρθρήµατος του ισχίου. Αναφέρεται σε ισχίο που εξαρθρώνεται µε τους 

χειρισµούς. Η κεφαλή του µηριαίου είναι σε µερική αντιστοιχία µε την κοτύλη, 

η οποία είναι αβαθής. 



	   73	  

 γ. Εξάρθρηµα (congenital dislocation). Η κεφαλή του µηριαίου είναι εκτός της 

κοτύλης σε οπίσθια και άνω θέση.  

Η αιτία της συγγενούς δυσπλασίας του ισχίου είναι άγνωστη. Η συχνότητά της 

είναι 25-30 φορές συχνότερη σε συγγενείς πρώτου βαθµού απ’ότι στο γενικό 

πληθυσµό, που συµβαίνει σε 1:500-1000 γεννήσεις. Στο ¼ των περιπτώσεων 

είναι αµφοτερόπλευρη. H µονόπλευρη εµφάνιση της ΣΑΔΙ  είναι 3 φορές 

συχνότερη στο αριστερό ισχίο 

Στην ανάπτυξη της πάθησης έχουν ενοχοποιηθεί: γενετικοί παράγοντες, η 

ανώµαλη ενδοµήτρια θέση του εµβρίου (ισχιακή), η χαλαρωτική δράση των 

ορµονών (ρηλαξίνη) στις αρθρώσεις για να διευκολυνθεί ο τοκετός µε τη 

χαλάρωση της ηβικής σύµφυσης, και η περιποίηση του νεογνού µε το 

µέθοδος τυλίγµατος µε πάνες (φάσκιωµα µε τα κάτω άκρα σε έκταση και 

προσαγωγή). 

 

 

 

Εικ. 8Β1.2. Ισχιακή προβολή του εµβρύου: θεωρείται κύριος αιτιολογικός παράγοντας της 

δυσπλασίας του ισχίου. 

 

Στους περισσότερους ασθενείς υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό. Ο 

τρόπος  φροντίδας του νεογνού εξηγεί τη µικρή συχνότητα της πάθησης σε 

κοινωνικές οµάδες, που µετέφεραν τα νεογέννητα στην πλάτη τους µε τα ισχία 

σε απαγωγή και την υψηλή συχνότητα της δυσπλασίας στους Ινδιάνους του 

Καναδά και Εσκιµώους που «φάσκιωναν» τα νεογνά. Η ΣΑΔΙ του ι σχίου 

µπορεί να έχει τις ακόλουθες µορφές εξέλιξης: να διαµορφωθεί ένα 

δυσπλασικό ισχίο µε αβαθή κοτύλη και µηριαία κεφαλή µη σφαιρική ή να 

εξελιχθεί σ’ένα χαµηλό ή υψηλό συγγενές εξάρθρηµα του ισχίου (Congenital 
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Dislocation of the Hip). Στο 1/3 των ασθενών η προσβολή των ισχίων είναι 

αµφοτερόπλευρη. 

 

 Κλινική Εικόνα 

Η κλινική της εικόνα κατά την νεογνική περίοδο και πριν από τη βάδιση του 

παιδιού (πρώτο έτος) είναι ανάλογη µε το βαθµό της δυσπλασίας του ισχίου. 

Η πρώιµη διάγνωση αµέσως µετά τη γέννηση αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την επιτυχή θεραπεία της πάθησης. Για την αναγνώριση των κλινικών 

σηµείων, που περιγράφονται παρακάτω απαιτείται η κλινική εµπειρία του 

θεράποντος ιατρού. Τα κλινικά αυτά ευρήµατα πρίν από τη βάδιση του 

παιδιού είναι η  δυσχέρεια απαγωγής του δυσπλασικού ισχίου (Εικ. 8Β1.4), η 

ασυµµετρία των γλουτιαίων πτυχών (Εικ. 8Β1.3), η ανισοσκελία (Εικ. 8Β1.6),  

ήχος (κλικ) ανάταξης (σηµείο Ortolani Εικ. 8Β1.3) ή απεξάρθρωσης του ισχίου 

(σηµείο Barlow - Εικ. 8Β1.1).    Μετά τη βάδιση του παιδιού η διάγνωση είναι 

πιο εύκολη. Τα κλινικά σηµεία της δυσπλασίας του ισχίου διαφέρουν µετά τη 

βάδιση του παιδιού. Όταν είναι ετερόπλευρη και έχει εξελιχθεί σε  χαµηλό ή 

υψηλό εξάρθρηµα, η χωλότητα λόγω της ανισοσκελίας, είναι η κύρια κλινική 

εκδήλωση της πάθησης. Οι ασθενείς µε αµφοτερόπλευρο εξάρθρηµα έχουν 

χαρακτηριστικό βάδισµα, που ονοµάζεται νήσσειο (βάδισµα πάπιας). 

 

Εικ. 8Β1.3. Δοκιµασία  Ortolani  στο αρ. ισχίο  και  Barlow  στο δεξιό.Για παραχθεί ο ηχος 

ανάταξης ή απεξάρθρωσης τοποθετείται ο δείκτης στο περιοχή του µείζονα τροχαντήρα και ο 

αντίχειρας στη έσω πλευρά του ριζοµηρίου.Ασκείται πίεση όπως τα βέλη του διαγράµµατος 

δειχνουν για να παραχθούν οι αντίστοιχοι ήχοι ανάταξης ή απεξάρθρωσης. 
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Εικ. 8Β1.4. Η δυσχέρεια απαγωγής (του αρ. ισχίου) αποτελεί το πιο συχνό κλινικό σηµείο της 

δυσπλασίας του ισχίου. 

  

 

 

Εικ. 8Β1.5. Ασυµµετρία µηρογεννητικών πτυχών  

 

Εικ. 8Β1.6. Σηµείο Ortolani : διαπιστώνεται βραχυνση του αρ σκέλους στη δυσπλασία του αρ 

ισχίου όταν φερονται τα δυο σκέλη σε καµψη (ισχίου 90º -γόνατος 90º). Το αρ µηριαίο 

φαίνεται βραχύτερο. 
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Ένα ακόµη χαρακτηριστικό κλινικό σηµείο των ασθενών αυτών είναι το σηµείο 

Tredelenburg: όταν στηρίζονται στο σκέλος µε το εξαρθρωµένο ή δυσπλασικό 

ισχίο, δεν µπορούν να συγκρατήσουν τη λεκάνη τους οριζόντια και 

προκειµένου να ισορροπήσουν κλίνουν τον κορµό στην πάσχουσα πλευρά, 

ενώ η αντίθετη πλευρά της λεκάνης τους, πέφτει χαµηλότερα από αυτήν της 

στήριξης. Το σηµείο Tuedelenburg είναι κλινικό σηµείο το  οποίο µπορεί να 

ανιχνευθεί µετά τη βάδιση του ασθενούς. Στην Εικ. 8Β1.4 είναι η σχηµατική 

απεικόνιση της κλινικής εξέτασης για τη ΣΑΔΙ. 

Με τη δοκιµασία Ortolani διαπιστώνεται το εξάρθρηµα ή υπεξάρθρηµα του 

ισχίου το οποίο όµως ανατάσσεται συντηρητικά. 

Με τη δοκιµασία Barlow διαγιγνώσκεται  το εξαρθρώσιµο ισχίο (παραµονή της 

κεφαλής του µηριαίου στην αβαθή κοτύλη από την οποία όµως εξαρθρώνεται 

µε έξω στροφή και οπίσθια πίεση) . Και στις δύο δοκιµασίες το ισχίο και η 

κνήµη είναι σε κάµψη 90 ͦ  . Στην πρώτη δοκιµασία ο εξεταστής αγκαλιάζει µε 

την παλάµη το µηρό στο ύψος του γόνατος (Εικ. 8Β1.4). Το µεσαίο δάκτυλο 

τοποθετείται πάνω στον µεί- ζονα τροχαντήρα και ο αντίχειρας πλησίον του 

ελάσσονα. Το άλλο χέρι του εξεταστού κρατά σταθερά την πύελο. Ο 

εξεταστής έλκει το µηρό και τον στρέφει προς τα έσω ώστε η κεφαλή από την 

οπίσθια θέση που ευρίσκεται σε σχέση µε την κοτύλη να τοποθετηθεί 

απέναντι από αυτήν. Απάγει και στρέφει προς τα έσω µαλακά το µηρό και η 

κεφαλή του µηριαίου οστού επιστρέφει µέσα στην κοτύλη. Τότε ο εξεταστής 

αισθάνεται την ανάταξη της κεφαλής σαν ένα κλανκ, που µπορεί να είναι 

ψηλαφητό και ακουστό. Ο ήχος αυτός δεν οµοιάζει µε τον ήχο «κλικ», που 

άλλοι παρακείµενοι ιστοί (µύες, χόνδροι, οστά) µπορούν να προκαλέσουν. 

Αυτός ο ήχος (κλικ) δεν δηλώνει την παρουσία ΣΑΔΙ. Ο ήχος του κλανκ είναι 

αισθητός και είναι δύσκολο να συγχέεται µε το φυσιολογικό «κλικ» από 

παρακεί- µενους ιστούς. Τα δύο άκρα εξετάζονται χωριστά  

το καθένα. Στο τερατογενές ισχίο δεν παράγεται ο ήχος αυτός.  

Στην δοκιµασία Barlow ο εξεταστής πιέζει το µηρό προς την κοτύλη κατά 

µήκος του µηριαίου οστού (Εικ. 8Β1.4). Ο αντίχειρας ασκεί πίεση προς τα έξω 

στην περιοχή του ελάσσονα τροχαντήρα και ο µηρός στρέφεται ελαφρά προς 

τα έξω. Εάν η κεφαλή του µηριαίου είναι ασταθής µέσα στην κοτύλη θα 

µετακινηθεί έξω από αυτήν και µετά θα επανατοποθετηθεί µέσα σε αυτή µε τη 
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δοκιµασία Ortolani. Το «εξάρθρηµα» του ισχίου διαγιγνώσκεται µε τη 

δοκιµασία Ortolani. 

Το υπεξάρθρηµα του ισχίου και το εξαρθρώσιµο ισχίο αναγνωρίζονται µε τη 

δοκιµασία Barlow. Ο Barlow διαπίστωσε ότι 58% από τα εξαρθρώσιµα ισχία 

βαθµιαία σταθεροποιούνται την πρώτη εβδοµάδα µετά τη γέννηση και τα 80% 

θα υποχωρήσουν τον πρώτο µήνα της ζωής.  

 

Ακτινολογικά Ευρήµατα 

 

Η υπερηχογραφική εξέταση των ισχίων τους πρώτους 2 µήνες (νεογνική 

περίοδος) καθιερώθηκε σα διαγνωστική µέθοδος, η οποία µας δίνει ιδιαίτερα 

χρήσιµες πληροφορίες για τη δοµή των µαλακών µορίων, της µηριαίας 

κεφαλής . 

     

Εικ. 8Β1.3. Εικόνα υπερηχογραφήµατος του ισχίου. Διακρίνεται η µηριαία κεφαλή το λαγόνιο 

οστούν και οι γωνίες  α  και β  που σχηµατίζουν  οι ευθείες που λαµβάνονται µε οδηγό το 

λαγόνιο οστούν ,την οστεΐνη οροφή της κοτύλης και τη χόνδρινη κάλυψη της µηριαίας 

κεφαλής. 
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Εικ. 8Β1.7. Σχηµατική απεικόνιση  της µεθόδου Graf  που ταξινοµεί τη δυσπλασία του 

Ισχίου.Βασίζεατι στη λήψη 3 ευθειών και το σχηµα τισµό δύο γωνιών που µας δείχνουν το 

βάθος της οστική κοτύλης (γωνία α) και της χόνδρινης κοτύλης  (γωνία β). 

 Ο πυρήνας οστέωσης  της µηριαίας κεφλής στο σ υγγενές εξάρθρηµα του 

ισχίου  (Εικ. 8Β1.8)  βρίσκεται  στο άνω έξω τεταρτηµόριο, το οποίο 

σχηµατίζουν οι γραµµές Hilgemreiner (συνδέει τους συζευκτικούς χόνδρους 

των κοτύλων) και Perkins (κάθετη στο λαγόνιο οστούν - έξω χείλος της 

κοτύλης).  

 

 

Εικ. 8Β1.8. Ακτινολογκή εξέταση της λεκάνης και των ισχίων µε τις γραµµές   Hilgemreiner  

και Perkins. Διακρίνονται τα 4 τεταρτηµόρια του αρ ισχίου. 

 

Οι γραµµές Hilgemreiner (συνδέει τους συζευκτικούς χόνδρους των κοτυλών) 

και Perkins (κάθετη στο λαγόνιο οστούν - έξω χείλος της κοτύλης) µας δίνουν 

τη δυνατότητα να να υπολογίζουµε  το ποσοστό κάλυψης της µηριαίας 

κεφαλής από την κοτύλη (Εικ. 8Β1.8). Ο φυσιολογικός κοτυλιαίος  δείκτης (η 

γωνία που σχηµατίζουν οι δύο γραµµές) είναι µικρότερος των 28 º. Η  

ακτινολογική εξέταση µε  απλές ακτινογραφίες των ισχίων σε θέση F και Ρ 

µετά την εµφάνιση των πυρήνων οστέωσης των µηριαίων κεφαλών (4ος-5ος  

µήνας) είναι απαραίτητη (Εικ. 8Β1.8) για την εκτίµηση του βαθµού της 
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δυσπλασίας της  κοτύλης και της µηριαίας κεφαλής, καθώς και τη διαπίστωση 

της ύπαρξης ή µη υπεξαρθρήµατος - εξαρθρήµατος. 

 

 Θεραπεία 

 Όταν στο νεογνό στην κλινική εξέταση αµέσως µετά τη γέννηση διαπιστωθεί 

σηµείο συγγενούς δυσπλασίας του ισχίου (εξαρθρώσιµο ισχίο ή 

υπεξάρθρηµα) συνιστάται, να χρησιµοποιούνται δύο πάνες µετά από την 

οριστικοποίηση του ελέγχου µε το υπερηχογράφηµα των  ισχίων. Όταν η 

διάγνωση της πάθησης γίνει έγκαιρα, η θεραπεία του εξαρθρήµατος είναι 

συντηρητική. Με ειδικούς «κηδεµόνες» τα ισχία απάγονται και συγκρατούνται 

σε κάµψη µέχρι να αναταχθεί το εξάρθρηµα (Εικ. 8Β1.9).  

 

 
 
Εικ. 8Β1.9. Ο νάρθηκας Pavlik  για τη συντηρητική αντιµετώπιση της δυσπλασίας του Ισχίου. 

 

 
 
Εικ. 8Β1.10. Θεραπεία του ΣΑΔΙ µε λειτουργικό νάρθηκα Daimler- Hofman 
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 Εικ. 8Β1.11. Ο νάρθηκας  απαγωγής των 

ισχίων τύπου Frejka   χρησιµοποείται για τη θεραπεία  τη θεραπεία  της συγγενούς 

δυσπλασίας του ισχίου  και όχι του συγγενούς εξαρθρήµατος. 

 

Μετά την ανάταξη απαιτείται µακρόχρονη ακινητοποίηση για να διαµορφωθεί 

ανάλογα η άρθρωση (αποκτήσει η κοτύλη φυσιολογικό βάθος και η µηριαία 

κεφαλή φυσιολογικό σχήµα και µέγεθος). Η θεραπεία µετά τη βάδιση του 

παιδιού (12ος - 16ος µήνας) είναι εγχειρητική και συνίσταται στην ανοικτή 

ανάταξη του εξαρθρήµατος. Η αβαθής κοτύλη και η αυξηµένη πρόσθια 

έγκλιση της µηριαίας κεφαλής (anteversion) αποκαθίστανται µε οστεοτοµίες 

της λεκάνης, του µηριαίου ή και αµφοτέρων των οστών. 

 

 

Εικ. 8Β1.12. Οστεοτοµία ραιβότητας του ισχίου µε αφαίρεση οστικής σφήνας για την 

αποκάσταση της δυσπλασίας του (βλαισού ισχίου). 
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Εικ. 8Β1.13. Οστεοτοµία ραιβότητας του ισχίου για την αποκάσταση της δυσπλασίας του 

ισχίου µε τη χρησιµοποίηση ειδικής γωνιώδους πλάκας. 

 


