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Η τυχαία ανεύρεση σε τραυµατία µε κάταγµα µηριαίου της ακτινολογικής
ακτινολογικής εικόνας της σπάνιας δυσπλασίας της
Οστεοποικίλωσης, µας έκανε να ασχοληθούµε µε την περίπτωση και να ανασκοπήσουµε την βιβλιογραφία.
Η Οστεοποικίλωση είναι σπάνια, γενετικά µεταβιβαζόµενη δυσπλασία, που χαρακτηρίζεται
χαρακτηρίζεται από την ανεύρεση πολλαπλών
νησίδων συµπαγούς οστού στις µεταφύσεις και επιφύσεις των µακρών οστών. Απαιτείται αυξηµένος δείκτης υποψίας για
τη διαφορική διάγνωση από άλλες, δυνητικά θανατηφόρες καταστάσεις.
καταστάσεις.

Στην παρούσα µελέτη περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς γυναίκας
γυναίκας 24 ετών µε εγκάρσιο κάταγµα στο µέσο
τριτηµόριο της διάφυσης του δεξιού µηριαίου, επακόλουθο τροχαίου ατυχήµατος. Το κάταγµα αντιµετωπίστηκε
αντιµετωπίστηκε
χειρουργικά. Τόσο η µετεγχειρητική πορεία όσο και το τελικό αποτέλεσµα
αποτέλεσµα δεν επηρεάστηκαν από την ύπαρξη της
οστεοποικίλωσης.
Ο πατέρας της και δύο συγγενείς πρώτου βαθµού ήταν γνωστό ότι εµφάνιζαν οστεοποικίλωση. Ο ακτινολογικός
έλεγχος του σκελετού ανέδειξε πολλαπλές, συµµετρικές εστίες οστεοποικίλωσης
οστεοποικίλωσης στις µεταφύσεις της κνήµης, του µηριαίου,
του βραχιονίου, καθώς επίσης στα οστά του ταρσού, του καρπού, του
του χεριού και της πυέλου. Η ασθενής υποβλήθηκε σε
κλειστή, ασφαλιζόµενη, ενδοµυελική ήλωση του κατάγµατος του µηριαίου,
µηριαίου, κατά την οποία δεν αντιµετωπίσθηκαν ιδιαίτερες
δυσκολίες. Λόγω της σταθερότητας του κατάγµατος επετράπη πρώϊµη κινητοποίηση µε πλήρη φόρτιση. Μετά από οµαλή
µετεγχειρητική πορεία εξήλθε από το Νοσοκοµείο χωρίς επιπλοκές.
Κατά τον τακτικό επανέλεγχο στους τέσσερις µήνες διαπιστώθηκε
διαπιστώθηκε πλήρης πώρωση του κατάγµατος. Η ασθενής
επέστρεψε στην εργασία της και στις προ του ατυχήµατος δραστηριότητες.
δραστηριότητες.
Η οστεοποικίλωση αποτελεί καλοήθη νόσο, που δεν συσχετίζεται
συσχετίζεται µε παθολογικά κατάγµατα ή διαταραχές της πώρωσης.
Παρά την καλοήθη της φύση όµως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για διαφορική διάγνωση από κακοήθεις νόσους.
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