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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τα πνιιαπιά νζηενρνλδξώκαηα (MO) ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αλάπηπμε δύν ή πεξηζζνηέξσλ ρόλδξσλ 
πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε νζηέηλεο πξνεθβνιέο (νζηενρνλδξώκαηα) ζηα καθξά νζηά. Ο επηπνιαζκόο 
ππνινγίδεηαη ζε 1:50.000 θαη θαίλεηαη λα είλαη πςειόηεξνο ζηνπο άλδξεο (αλαινγία αλδξώλ -γπλαηθώλ 
1.5:1). Τα νζηενρνλδξώκαηα αλαπηύζζνληαη θαη απμάλνπλ ζε κέγεζνο θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηεο δσήο, 
παύνπλ λα απμάλνληαη όηαλ νη πιάθεο αλάπηπμεο θιείλνπλ ζηελ εθεβεία. Μπνξεί λα είλαη μισχωτά (κε 
ζηελό κίζρν θαη βνιβώδε θνξπθή) ή άμισχα (κε πιαηεηά, επίπεδε βάζε)  θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ 
ζεκαληηθά ζην κέγεζνο. Ο αξηζκόο ησλ νζηενρνλδξσκάησλ κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά εληόο θαη 
κεηαμύ ησλ νηθνγελεηώλ, ελώ ν κέζνο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ είλαη 15-18. Σηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη 
αζπκπησκαηηθά θαη εληνπίδνληαη ζε νζηά πνπ αλαπηύζζνληαη από ρόλδξν, εηδηθά ζηα καθξά νζηά ησλ 
άθξσλ, θπξίσο γύξσ από ην γόλαην. Τα νζηά ηνπ πξνζώπνπ δελ επεξεάδνληαη. Τα νζηενρνλδξώκαηα 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ  πόλν, ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη παξακνξθώζεηο (εηδηθά ηνπ αληηβξάρηνπ), ηα 
νπνία κπνξεί λα απνηειέζνπλ ιόγν ρεηξνπξγηθήο αθαίξεζεο. Η πην ζεκαληηθή επηπινθή είλαη  ν θαθνήζεο 
εμαιιαγή ησλ νζηενρνλδξσκάησλ πξνο δεπηεξνπαζέο πεξηθεξηθό ρνλδξνζάξθσκα, ην νπνίν εθηηκάηαη 
όηη εκθαλίδεηαη ζην 0.5-5% ησλ πεξηπηώζεσλ. Τα MO είλαη κηα απηνζσκαηηθή επηθξαηεηηθή  δηαηαξαρή θαη 
παξνπζηάδεη γελεηηθή εηεξνγέλεηα. Γακεηηθέο κεηαιιάμεηο ζηα νγθνθαηαζηαιηηθά γνλίδηα, EXT1 ή EXT2, 
βξίζθνληαη ζρεδόλ ζην  90% ησλ αζζελώλ κε ΜΟ. Τα γνλίδηα EXT θσδηθνπνηνύλ 
γιπθνδπινηξαλζθεξάζεο, πνπ θαηαιύνπλ ηνλ πνιπκεξηζκό ηεο  ζεηηθήο  επαξάλεο. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη 
ζηελ αθηηλνινγηθή θαη θιηληθή ηεθκεξίσζε, πνπ ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ ηζηνινγηθή αμηνιόγεζε, εάλ 
ππάξρεη, ηνπ νζηενρνλδξώκαηνο. MO πξέπεη λα δηαθξίλνληαη από ηελ κεηαρνλδξσκάησζε, ηελ εκηκειηθή 
επηθπζηαθή δπζπιαζία θαη ηε λόζν Ollier (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Τα νζηενρνλδξώκαηα είλαη θαινήζε 
θαη δελ επεξεάδνπλ ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο. Αλ  ε αθξηβήο κεηάιιαμε είλαη γλσζηή, ηόηε είλαη ηερληθά 
εθηθηή ε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. Η αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ησλ νζηενρνλδξσκάησλ 
όηαλ πξνθαινύλ  ζπκπηώκαηα. Τα αθαηξεζέληα νζηενρνλδξώκαηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα θαθνήζε 
εμαιιαγή πξνο ην δεπηεξνπαζέο πεξηθεξεηαθό ρνλδξνζάξθσκα. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα είλαη θαιά 
ελεκεξσκέλνη κε νδεγίεο θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηαθηηθή παξαθνινύζεζε γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε 
θαθνήζεηαο. Γηα ην δεπηεξνπαζέο πεξηθεξηθό ρνλδξνζάξθσκα,  ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ε en-bloc εθηνκή 
ηεο βιάβεο θαη ηεο ςεπδνθάςαο κε πγηή όξηα, θαηά πξνηίκεζε ζε έλα θέληξν παξαπνκπήο γηα όγθνπο ησλ 
νζηώλ 
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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. 

 

 

 


