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:: Νόσος Gorham-Stout 

Αξηζκόο Orphanet: 73 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η λόζνο Gorham-Stout (GSD)  νξίδεηαη  ωο λόζνο κε απηόκαηε, καδηθή νζηεόιπζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ηνπηθό πνιιαπιαζηαζκό ηωλ κηθξώλ αγγείωλ ή ιεκθαγγείωλ  κε 

απνηέιεζκα ηελ πξννδεπηηθή θαηαζηξνθή θαη απνδόκεζε ηνπ νζηνύ. Δίλαη κηα ζπάληα πάζεζε 

αγλώζηνπ αηηηνινγίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά θαη ζπλήζωο επεξεάδεη ηα παηδηά θαη ηνπο 

λεαξνύο ελήιηθεο, ρωξίο πξνηίκεζε ζην θύιν. Σηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ιηγόηεξεο από 

200 πεξηπηώζεηο.  Από ηελ πξώηε πεξηγξαθή ηνπ λνζήκαηνο  ην 1955, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία, ηελ πξόγλωζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο. Η GSD κπνξεί λα 

πξνζβάιιεη  έλα ή πεξηζζόηεξα, ζπρλά γεηηνληθά νζηά, κε θπξίαξρεο πεξηνρέο εθδειώζεηο  ε 

πύεινο, ε ωκηθή δώλε, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ηα πιεπξά θαη ην θξαλίν. Κιηληθά ζεκεία θαηά ηελ 

εκθάληζε είλαη ν πόλνο, ην νίδεκα θαη ηα απηόκαηα θαηάγκαηα. Η νζηεόιπζε κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη ηελ εμέιημή ηεο αλά πάζα ζηηγκή, αιιά ζπρλά  ν νζηίηεο  ηζηόο εμαθαλίδεηαη εληειώο, 

αθήλνληαο κόλν έλα ππόινηπν ηλώδνπο δώλεο, κηα δξακαηηθή εμέιημε πνπ εκπλέεη ηνλ όξν 

«λόζνο εμαθάληζεο ηωλ νζηώλ».Η δηάγλωζε βαζίδεηαη ζηα θιηληθά, αθηηλνινγηθά θαη 

ηζηνπαζνινγηθά επξήκαηα. Γεδνκέλνπ όηη ε GSD είλαη ζπλήζωο κηα δηάγλωζε εμ΄απνθιεηζκνύ, 

είλαη ζεκαληηθό λα δηαθνξνπνηεζεί από ηελ νζηεόιπζε πνπ πξνθαιείηαη από ινίκωμε, 

θιεγκνλή, ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο θαη όγθνπο. Κακία απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία  δελ έρεη 

εθαξκνζζεί ωο ζήκεξα. Η αληηκεηώπηζε ηεο GSD πεξηιακβάλεη  ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, 

αθηηλνζεξαπεία θαη δηάθνξα θάξκαθα (κόλα ή ζε ζπλδπαζκό): βηηακίλε D, θζνξηνύρν λάηξην, 

γιπθεξνθωζθνξηθό αζβέζηην, ηληεξθεξόλε άιθα 2b, δηθωζθνληθά. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπηωζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλωζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


