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Περίληψη

Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από την αντιμετώπιση 6 ασθε-
νών με μονοοστική ινώδη δυσπλασία. Η ηλικία των ασθενών κυ-
μάνθηκε από 21 έως 44 έτη, με μέσο όρο τα 28,3 έτη. Οι ασθενείς 
ήταν κυρίως γυναίκες 4/6. Η βλάβη εντοπίστηκε στο άνω πέρας 
του μηριαίου σε 5 ασθενείς και στο κάτω πέρας της κνήμης σε 
έναν ασθενή. Η τελική διάγνωση τέθηκε με βιοψία. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση περιλάμβανε επιμελή απόξεση και καθαρισμό της 
βλάβης και τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων από το λαγόνιο σε 3 
ασθενείς , συνδυασμό αυτομοσχευμάτων και αλλομοσχευμάτων σε 
2 ασθενείς και διορθωτική οστεοτομία βλαισότητας δεξιού ισχίου 
σε έναν ασθενή. Στην παρακολούθηση από 5 έως 13 έτη δεν είχαμε 
καμιά υποτροπή ενώ τα μοσχεύματα, όλα πλην ενός, ενσωματώ-
θηκαν πλήρως. Επ’ ευκαιρία γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφί-
ας σε σχέση με το αίτιο, τη συχνότητα, την εντόπιση, την κλινική, 
ακτινολογική και ιστολογική εικόνα, τη θεραπεία και τη συχνότη-
τα εξαλλαγής της νόσου.
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Εισαγωγή

Η ινώδης μονοοστική δυσπλασία είναι μια σχε-
τικά συχνή καλοήθη βλάβη των οστών αγνώστου 
αιτιολογίας. Αντιπροσωπεύει το 7% των καλοη-
θών όγκων των οστών (Parekh et al 2004). Συ-
νήθως είναι μονοοστική, 80% των περιπτώσεων, 
ενώ σπανιότερα πολυοστική, 20% των περιπτώ-
σεων. Το 3% της πολυοστικής μορφής της ινώ-
δους δυσπλασίας συνοδεύεται από πρώιμη ήβη, 
μελαγχρωματικές κηλίδες ή άλλες ενδοκρινοπά-
θειες (μεγαλακρία, υπερθυρεοειδισμό) και τότε 
ονομάζεται σύνδρομο McCune – Albright, από 
τα ονόματα των δύο ερευνητών που συγχρόνως 
αλλά ανεξάρτητα το περιέγραψαν το 1937. Η 
ινώδης δυσπλασία χαρακτηρίζεται από την αντι-
κατάσταση του φυσιολογικού οστού από οστεοι-
νώδη συνδετικό ιστό και προσβάλει συνήθως τις 
γυναίκες σε αναλογια 3:1. Εντοπίζεται κυρίως στα 
μακρά οστά αλλά και στα οστά του κρανίου τα 
οποία προσβάλονται συνηθέστερα στην πολυκυ-
στική ινώδη δυσπλασία σε ποσοστό 50%-100% 
(Zimmerman et al 1958) και 20%-30% στην μο-
νοκυστική μορφή (Davis MC et al 1991).

Υλικό - μέθοδος

Αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας 6 ασθενείς 
με μονοοστική ινώδη δυσπλασία. Οι 4 ασθενείς 
ήταν ασυπτωματικοί και η ανίχνευση της βλά-
βης έγινε τυχαία. Ο ένας προσήλθε με διόγκωση 
κάτω πέρατος κνήμης και πόνο κατά την κόπωση 
ενώ ο τελευταίος προσήλθε λόγω χωλότητας και 
οστεοαρθριτικού πόνου στο ισχίο που οφειλόταν 
σε παραμόρφωση (ραιβότητα) του άνω πέρατος 
του μηριαίου εξ αιτίας της ινώδους δυσπλασίας. 
Η εντόπιση αφορούσε στο άνω πέρας του μηρι-
αίου σε 5 ασθενείς και στο κάτω πέρας της κνή-
μης σε έναν ασθενή. Τα ακτινολογικά ευρήματα 
περιελάμβαναν μια διάχυτη κυστική αραίωση με 
λέπτυνση του φλοιού ενώ στον ασθενή με τη δι-
όγκωση του κάτω πέρατος της κνήμης είχαμε και 
απώθηση του φλοιού (εικ. 1). Η διαφορική διά-
γνωση έγινε κυρίως από τη μονήρη κύστη, την 
ανευρυσματική κύστη, από το μη οστεοποιούμε-

νο ίνωμα αλλά και από το οστεοποιούμενο ίνωμα. 
Η τελική διάγνωση ετέθη με τη βιοψία. Η θερα-
πεία περιελάμβανε απόξεση και καλό καθαρισμό 
της βλάβης, τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων σε 3 
ασθενείς και σε συνδυασμό με αλλομοσχεύματα 
σε 2 ασθενείς (εικ. 2). Στον ασθενή με την Ο.Α 
ισχίου έγινε διορθωτική οστεοτομία βλαισότητας 
(εικ. 3). Στην παρακολούθηση που διάρκεσε από 
5 έως 13 έτη σε 5 ασθενείς είχαμε εξάλειψη του 
πόνου, δεν είχαμε υποτροπή, ενώ τα μοσχεύμα-
τα ενσωματώθηκαν πλήρως. Στον ασθενή με τη 
βλάβη στο κάτω πέρας της κνήμης 11 χρόνια με-
ταγχειρητικά είχαμε παραμονή του πόνου και της 
κυστικής κοιλότητας λόγω μη ενσωμάτωσης των 
μοσχευμάτων. Ο ασθενης αρνήθηκε νέα επέμβα-
ση καθώς δεν παρουσιάστηκε εξαλλαγή.

Συζήτηση

Ως προς το αίτιο της μονοοστικής ινώδους δυ-
σπλασίας βιοψίες που έγιναν σε παθολογικούς 
ιστούς πασχοντων ατόμων έδειξαν ότι οφείλεται 
σε μετάλλαξη γονιδίου. Συγκεκριμένα στο γονί-
διο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της α-
υποομάδας των G-πρωτεϊνών έχουμε αντικατά-
σταση της αργινίνης είτε με ιστιδίνη ή κυστείνη. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη δραστη-
ριότητα της α-υποομάδας άρα και του ενζύμου 
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Εικόνα1: Προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια ακτινογρα-
φία κάτω πέρατος δεξιάς κνήμης. Παρατηρείται κυστική 
βλάβη με λέπτυνση και απώθηση φλοιού. Κλινικά είχαμε 

διόγκωση της περιοχής.



cAMP που αυτή ενεργοποιεί. Τελικό αποτέλεσμα 
είναι τόσο η αυξημένη δραστηριότητα των οστε-
οκλαστών (απορρόφηση οστού) όσο και των 
οστεοβλαστών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 
παραγωγή οστού (Marie PJ et al 1997, Sakamoto 
A. et al 2001, Lietman SA et al 2005). Εντοπίζεται 
κυρίως στα, μακρά, οστά του μηριαίου, της κνή-

μης και του βραχιονίου αλλά έχουν αναφερθεί 
και σπάνιες εντοπίσεις όπως στη θωρακική μοίρα 
της Σ.Σ (Oba M et al 1998), στην οσφυϊκή μοίρα 
της Σ.Σ (Asaruma T. et al 2005, Avimabie AM et al 
2000), στο ιερό οστούν (Hidalgo-Ovejero AM et 
al 2001), στην πτέρνα (Hauger O. Et al 2003), στην 
άκρα χείρα (Gropper PT et al 1985), στον άκρο 
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Εικόνα2: α) Πλαγιοπλάγια ακτινογραφία αριστερού ισχίου σε ασθενή 18 ετών. Παρατηρείται πολύχωρη κυστική βλάβη 
με λέπτυνση φλοιού. β) Προσθιοπίσθια μετεγχειρητική ακτινογραφία. Παρατηρείται η διάνοιξη παραθύρου για την από-
ξεση της κοιλότητας και την πλήρωση αυτής με αυτόμοσχευματα. γ) Προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια ακτινογραφία 6 

μήνες μετεγχειρητικά. Παρατηρείται κλείσιμο του οστικού παραθύρου και σχετική καλή ενσωμάτωση των μοσχευμάτων. 
δ) Προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια ακτινογραφία1,5 χρόνο μετεγχειρητικά. Παρατηρείται σχεδόν πλήρη πλήρωση της 
οστικής κοιλότητας. ε) Προσθιοπίσθια ακτινογραφία 6 χρόνια μετεγχειρητικά. Παρατηρείται πλήρη πλήρωση της οστι-

κής κοιλότητας.
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Εικόνα 3:

α) Προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια 

ακτινογραφία δεξιού ισχίου σε ασθε-

νή 44 ετών. Παρατηρείται η πολύχω-

ρη κυστική βλάβη η ραιβότητα και οι 

οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις του ισχί-

ου. β) Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες. 

Διορθωτική οστεοτομία βλαισότητας 

και  συγκράτησή της με γωνιώδη πλά-

κα γ) Προσθιοπίσθια ακτινογραφία 3 

μήνες μετεγχειρητικά. Παρατηρείται 

πώρωση της οστεοτομίας. δ) Μετεγ-

χειρητικές ακτινογραφίες 13 χρόνια 

μετά. Παρατηρείται επιδείνωση των 

ΟΑ αλλοιώσεων.

α



πόδα (Dunkan GS et al 1987), και στις πλευρές 
(Chang BS et al 1994). Συνήθως είναι ασυπτωμα-
τική και ανακαλύπτεται τυχαία ενώ άλλες φορές 
προκαλεί πόνο, διόγκωση, παθολογικό κάταγμα 
ή και παραμόρφωση του οστού (Parekh SG et al 
2004). Ακτινολογικώς παρουσιάζεται σα διόγκω-
ση ή κυστική αραίωση και διακρίνονται 3 τύποι: 
χωρίς διόγκωση οστού, με διόγκωση οστού και 
λέπτυνση φλοιού και με διόγκωση οστού και 
περιοστική αντίδραση (Loredo JD et al 1995). Η 
διαφορική διάγνωση γίνεται από άλλες κυστικό-
μορφες βλάβες αλλά κυρίως από την οστεοινώδη 
δυσπλασία ή οστεοποιούμενο ίνωμα (Blackwell 
JB et al 1988). Η βιοψία με λεπτή βελόνα, το σπιν-
θηρογράφημα οστών και η μαγνητική τομογρα-
φία ολοκληρώνουν και βοηθούν τη διαγνωστική 
προσέγγιση (Logorno R et al 1998, Karr JC et al 
2001). Η θεραπεία με παμιδρονάτη ή καλσιτονίνη 
φαίνεται να έχει θετικό αποτέλεσμα στην πορεία 
της νόσου καθώς εξαλείφει τον πόνο, μειώνει τη  
διόγκωση και δημιουργεί νέο οστούν (Kos M. Et 
al 2004, Yasuaka T et al 2003). Η κυρίως θεραπεία 
είναι η χειρουργική. Όταν υπάρχει μόνο κυστική 
κοιλότητα συνιστάται καλός καθαρισμός, από-
ξεση και τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων. Όταν η 
κοιλότητα είναι μεγάλη χρησιμοποιούνται αυτο-
μοσχεύματα σε συνδυασμό με αλλομοσχεύματα 
ή με βιοενεργό υδροξυαπατίτη (Guille JT et al 
1998, Keijser LC et al 2001, Allan et al 2003). Σε 
περίπτωση παραμόρφωσης ραιβότητας η ενδει-
κνυόμενη θεραπεία είναι η απόξεση της κοιλό-
τητας με την τοποθέτηση μοσχευμάτων η οποία 
συμπληρώνεται με διορθωτική οστεοτομία βλαι-
σότητας σε δεύτερο χρόνο (Onoda S et al 2004). 
Έχει αναφερθεί και χρήση αγγειούμενου μοσχεύ-
ματος περόνης για θεραπεία μονοοστικής ινώ-
δους δυσπλασίας μεταταρσίου (Tomctak RL et al 
1993). Περίπτωση αυτομάτου ίασης μονοοστικής 
ινώδους δυσπλασίας εχει περιγραφει μια φορά 
στην κνήμη (Van Dekm I, Fadrh C 1999). Αυτό-
ματη εξαλλαγή σε ινοσάρκωμα, χονδροσάρκωμα 
ή οστεοσάρκωμα είναι σχετικά σπάνια (Yu D et al 
1996, Yubut SM et al 1988).

Abstract

Monostotic fibrous dysplasia. Therapeutic ap-
proach and review of the literature
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We present our experience in the treatment of 6 

patients with monostotic fibrous dysplasia. The age 
ranged from 21 to 44 years (mean age 28,3 years). 4 
of the patients were women. The lesion was located 
in the proximal part of the femur (5 patient) and in 
the distal third of the tibia (one patient). The final 
diagnosis was proved with biopsy. The treatment 
was surgical and included meticulous curettage of 
the cavity and placement of autografts in 3 patients, 
autografts mixed with allografts in 2 patients and 
corrective valgus osteotomy of the right hip in one 
patient. The patients were reexamined 5-13 years 
postoperatively and we did not have any reccurence. 
Additionally all the grafts were fully incorporated, 
except one. A review οf the acceptable literature re-
lated to the aitiology, location, frequency, clinical, 
radiological and histological picture, treatment and 
maligment transformation of the monostotic fibrous  
dysplasia is attempted and discussed.

Key words:  monostotic fibrous dysplasia, surgical 
treatment.
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