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ΠΕΡIΛΗΨΗ
H oζηενπέηξσζε, επίζεο γλσζηή θαη σο λόζνο ησλ καξκάξηλσλ νζηώλ, είλαη έλαο
πεξηγξαθηθόο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα ζπάλησλ, θιεξνλνκηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπ
ζθειεηνύ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε νζηηθή ππθλόηεηα ζηηο αθηηλνγξαθίεο. Ο
ζπλνιηθόο επηπνιαζκόο θαη ε επίπησζε απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζεί,
αιιά ε απηνζσκαηηθή ππνιεηπόκελε θαθνήζεο νζηενπέηξσζε (ARO; δείηε απηό ηνλ όξν) έρεη
ζπρλόηεηα 1 / 250.000 γελλήζεηο, ελώ ε απηνζσκαηηθή επηθξαηεηηθή νζηενπέηξσζε (ADO ή
Albers-Schönberg νζηενπέηξσζεο; δείηε απηό ην όξν) έρεη ζπρλόηεηα 1 /20.000 γελλήζεηο. Oη
νζηενπνξσηηθέο θαηαζηάζεηο πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκό σο πξνο ηελ ειηθία εκθάληζήο ηνπο
θαη ηελ ζνβαξόηεηα, θπκαίλνληαη από απηέο κε λενγληθή εθδήισζε κε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή
επηπινθέο, όπσο ε αλεπάξθεηα ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ (π.ρ. θιαζηθή ή θαθνήζεο ARO; δείηε
απηό ηνλ όξν), έσο ηελ ηπραία εύξεζε ηεο νζηενπέηξσζεο ζηηο αθηηλνγξαθίεο (π.ρ.
νζηενπνηθίισζε; δείηε απηόλ ηνλ όξν). Η θιαζηθή ARO ραξαθηεξίδεηαη από θαηάγκαηα, θνληό
αλάζηεκα, ζπκπηεζηηθέο λεπξνπάζεηεο, ππαζβεζηηαηκία κε επαθόινπζεο ηεηαληθέο επηιεπηηθέο
θξίζεηο, θαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή παλθπηηαξνπελία. Η παξνπζία πξσηνπαζνύο
λεπξνεθθύιηζεο, λνεηηθήο πζηέξεζεο, ζπκκεηνρήο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ
ζπζηήκαηνο ή λεθξηθήο ζσιελαξηαθήο νμέσζεο κπνξεί λα ππνδεηθλύνπλ ζπαληόηεξεο
παξαιιαγέο νζηενπέηξσζεο, ελώ ε έλαξμε ησλ εθδειώζεσλ από ηνλ θύξην ζθειεηό, όπσο
θαηάγκαηα θαη νζηενκπειίηηδα ζηελ όςηκε παηδηθή ειηθία ή ηελ εθεβεία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ADO. Η νζηενπέηξσζε πξνθαιείηαη από ηελ αλεπαξθή αλάπηπμε ή ιεηηνπξγία ησλ
νζηενθιαζηώλ, θαζώο κεηαιιάμεηο ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα γνλίδηα έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο
αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ζηνπο αλζξώπνπο, αληηπξνζσπεύνληαο ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ
πεξηπηώζεσλ. Η δηάγλσζε ζε κεγάιν βαζκό βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή θαη αθηηλνινγηθή αμηνιόγεζε
θαη ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλεηαη κε γνληδηαθό έιεγρν, όπνπ εθαξκόδεηαη. Μόιηο γίλεη ε δηάγλσζε
ελόο πξσηνπαζνύο νζηενπεηξσηηθνύ λνζήκαηνο είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ
δηαθνξεηηθώλ ππνηύπσλ. Είλαη ζεκαληηθά ε ζσζηή δηάγλσζε γηα ηελ πξόβιεςε θαη ηελ
θαηαλόεζε ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο ηεο λόζνπ, ε παξνρή εηδηθώλ ζεξαπεηώλ, εθόζνλ ππάξρνπλ,
θαη ε πξνζθνξά πξνζαξκνζκέλεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο
ππνηξνπήο θαη ε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε γηα ηηο ζνβαξέο κνξθέο. Ελαιιαθηηθέο δηαγλώζεηο
πεξηιακβάλνπλ ηελ ππεξθζνξίσζε, ηελ δειεηεξίαζε κε βεξύιιην, κόιπβδν θαη βηζκνύζην, ηελ
κπεινΐλσζε, ηελ λόζν Paget (ζθιεξπληηθή κνξθή) θαη ηηο θαθνήζεηεο (ιεκθώκαηα, κεηαζηάζεηο
νζηενβιαζηηθνύ θαξθίλνπ) (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη δπλαηή εάλ
νη κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινύλ ηε λόζν ζηελ νηθνγέλεηα είλαη γλσζηέο. Οη νληόηεηεο απηέο
κπνξεί λα θιεξνλνκνύληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν, ηνλ επηθξαηεηηθό ή ηνλ
θπινζύλδεην ηξόπν, κε ηηο πην ζνβαξέο κνξθέο όκσο λα θιεξνλνκνύληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό
ππνιεηπόκελν. Η ζεξαπεία ησλ νζηενπεηξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκό
ζπκπησκαηηθή, αλ θαη ε κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ βιαζηηθώλ θπηηάξσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηηο πην ζνβαξέο κνξθέο πνπ ζπλνδεύνληαη κε αλεπάξθεηα ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ θαη πξνζθέξεη
ζήκεξα ηελ θαιύηεξε επθαηξία γηα καθξνρξόληα επηβίσζε ζηνπο αζζελείο απηήο ηεο νκάδαο. Οη
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ζνβαξέο βξεθηθέο κνξθέο νζηενπέηξσζεο ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλν πξνζδόθηκν επηβίσζεο, κε
ηα πεξηζζόηεξα παηδηά πνπ δελ ιακβάλνπλ ζεξαπεία λα πεζαίλνπλ θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηεο
δσήο, ιόγσ ηεο θαηαζηνιήο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ. Τν πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζηηο κνξθέο ηεο
ελήιηθεο εκθάληζεο είλαη θπζηνινγηθό.
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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.
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