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ΠΕΡIΛΗΨΗ
H ελρνλδξσκάησζε (ή ζύκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ ΠΟΥ αζζέλεηα Ollier) νξίδεηαη από ηελ
παξνπζία πνιιαπιώλ ελρνλδξσκάησλ κε αζύκκεηξε θαηαλνκή. Ο εθηηκώκελνο επηπνιαζκόο
ηεο λόζνπ Ollier είλαη 1/100.000. Τα ελρνλδξώκαηα είλαη ζπλήζσο ελδννζηηθνί, θαινήζεηο, όγθνη
ησλ ρόλδξσλ, πνπ αλαπηύζζνληαη θνληά ζηελ πιάθα αλάπηπμεο ησλ ρόλδξσλ. Οη θιηληθέο
εθδειώζεηο ηεο λόζνπ Ollier εκθαλίδνληαη ζπρλά θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηεο δσήο. Οη βιάβεο
ηνπ ρόλδξνπ κπνξνύλ λα πνηθίιινπλ εμαηξεηηθά (όζνλ αθνξά ην κέγεζνο, ηνλ αξηζκό, ηε ζέζε,
ηελ εμέιημε ησλ εγρνλδξσκάησλ, ηελ ειηθία έλαξμεο, ηε δηάγλσζε θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο). Κιηληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηα ελρνλδξώκαηα
πεξηιακβάλνπλ ζθειεηηθέο παξακνξθώζεηο, αληζνζθειία θαη πηζαλό θίλδπλν γηα θαθνήζε
εμαιιαγή ζε ρνλδξνζάξθσκα. Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε πνιιαπιή ελρνλδξσκάησζε
ζπλδπάδεηαη κε αηκαγγεηώκαηα καιαθώλ ηζηώλ είλαη γλσζηή σο ζύλδξνκν Maffucci. Μέρξη ηώξα
ηόζν ε λόζνο Ollier όζν θαη ην ζύλδξνκν Maffucci έρνπλ εθδεισζεί κόλν ζε κεκνλσκέλεο
πεξηπηώζεηο αζζελώλ θαη δελ είλαη νηθνγελείο θαηαζηάζεηο. Παξακέλεη αβέβαην αλ ε δηαηαξαρή
πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζε έλα κόλν γνλίδην ή από ζπλδπαζκνύο κεηαιιάμεσλ (θύηηαξα
βιαζηηθήο ζεηξάο γνλάδσλ θαη / ή ζσκαηηθά ). Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε θιηληθέο θαη ζπκβαηηθέο
αθηηλνινγηθέο αμηνινγήζεηο. Η ηζηνινγηθή αλάιπζε έρεη πεξηνξηζκέλν ξόιν θαη ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο αλ ππάξρεη ππνςία γηα θαθνήζεηα. Γελ ππάξρεη θακία ηαηξηθή ζεξαπεία γηα ηελ
ελρνλδξνκάησζε. Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ελδείθλπηαη ζηηο πεξηπηώζεηο κε επηπινθέο
(παζνινγηθά θαηαγκάηα, δηαηαξαρέο αλάπηπμεο, θαθνήζεο εμαιιαγή). Δίλαη δύζθνιν λα
εθηηκεζεί ε πξόγλσζε ηεο λόζνπ Ollier. Όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, νη πεξηπηώζεηο κε πξώηκε
έλαξμε έρνπλ κηα πην ζνβαξή πνξεία. Τα εγρνλδξώκαηα ζηε λόζν Ollier παξνπζηάδνπλ θίλδπλν
θαθνήζνπο εμαιιαγήο ζε ρνλδξνζαξθώκαηα.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην www.orpha.net 2

