
Περίληψη

Σκοπός: παρουσίαση ασθενούς με διαταραχές της ανάπτυξης, 
προπέτεια του μετώπου και προοδευτική εγκατάσταση παραμορ-
φώσεων τύπου Madelung στα άνω άκρα. 

Κλινική εικόνα ασθενούς: Άρρεν άτομο ηλικίας 7 ετών, όψεως 
και θρέψεως καλής, με προοδευτική εγκατάσταση παραμορφώσε-
ων Madelung στα άνω άκρα, φυσιολογική ανάπτυξη μικρό ανά-
στημα και προπέτεια μετώπου. Υποβλήθηκε σε κλινικό και πα-
ρακλινικό έλεγχο. Το οικογενειακό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο. 
Κλινικώς μπορούσαν να ψηλαφηθούν ακίνητα μορφώματα στα 
πέρατα όλων των μακρών οστών και στις δύο πλευρές. Υποβλή-
θηκε σε κατά χώρας ακτινολογική διερεύνηση. Παρατηρήθηκε η 
παρουσία εξοστώσεων στις μεταφύσεις όλων των μεγάλων αλλά 
και των μικρών επιμήκων οστών του σκελετού περιλαμβανομέ-
νων μετακαρπίων, μεταταρσίων φαλάγγων των δακτύλων χεριών 
και ποδιών. Δεν εξαιρούνταν τα λαγόνια και τα νωτιαία χείλη των 
ωμοπλατών. Σε μακρά οστά με πολυπολική κατά μήκος αύξηση, 
όπως το μηριαίο και το βραχιόνιο, η μεταφυσιακή ακλασία αφο-
ρούσε σε περισσότερους εξωδιαφυσιακούς πυρήνες χονδρογενούς 
οστεογένεσης. Στις εξεργασίες αυτές δε συμμετείχαν τα υμενογενή 
οστά (οστά θόλου του κρανίου, πολλά από τα οστά του προσωπι-
κού κρανίου, κλείδες κλπ).
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Η νόσος των πολλαπλών οστεοχονδρω-
μάτων χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη δύο ή 
περισσοτέρων οστέινων εκβλαστήσεων καλυπτό-
μενων από χόνδρο (οστεοχονδρωμάτων) στα μα-
κρά οστά. Η επίπτωση της κατάστασης στο γενικό 
πληθυσμό υπολογίζεται σε 1: 50.000 και φαίνεται 
ότι είναι συχνότερη στο αρσενικό φύλο με αναλο-
γία προς το θηλυκό (1,5:1). Τα οστεοχονδρώματα 
αναπτύσσονται και αυξάνουν κατά μέγεθος κατά 
την πρώτη δεκαετία της ζωής, με τάση επιβράδυν-
σης της αύξησης ταυτόχρονη με τη σύγκλειση των 
επιφύσεων κατά την ολοκλήρωση της κατά μήκος 
αύξησης κατά την ήβη. Ο αριθμός των οστεοχον-
δρωμάτων ποικίλλει σημαντικά και επειδή η κα-
τάσταση εμφανίζει οικογενειακή επιβάρυνση και 
κατά τη βαρύτητα ο μέσος αριθμός εντοπίσεων 
κυμαίνεται μεταξύ 15-18. Στην πλειονότητα των 
ασθενών η κατάσταση διαδράμει ασυμπτωμα-
τικώς και εντοπίζεται στα χονδρογενή οστά και 
ιδιαιτέρως στα μακρά οστά των άκρων, κυρίως 
γύρω από το γόνατο. Τα οστά του προσώπου δεν 
προσβάλλονται. Τα οστεοχονδρώματα μπορεί να 
προκαλούν άλγος, λειτουργικά προβλήματα και 
παραμορφώσεις, ιδιαιτέρως στο αντιβράχιο όπου 
και μπορεί να αποτελέσουν λόγο χειρουργικής 
αφαίρεσης. Οι πιο σημαντικές επιπλοκές είναι η 
κακοήθης εξαλλαγή του οστεοχονδρώματος προς 
δευτεροπαθές περιφερικό χονδροσάρκωμα, η συ-
χνότητα της οποίας υπολογίζεται σε 0,5-5%. Η 
πολλαπλή οστεοχονδρωμάτωση είναι νόσημα που 
κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό κυρίαρχο 
χαρακτήρα και είναι γενετικώς ετερογενής. Στο 
90% των περιπτώσεων των ασθενών με πολλα-
πλή οστεοχονδρομάτωση παρατηρούνται μεταλ-
λάξεις στα κατασταλτικά ογκογονίδια EXT1 και 
EXT2. Τα γονίδια EXT ελέγχουν την παραγωγή 
των γλυκουρονυλοτρανσφερασών δρώντας κατα-
λυτικώς στον πολυμερισμό της θειικής ηπαράνης. 
Η διάγνωση βασίζεται στην ακτινολογική εικόνα 
και στην κλινική τεκμηρίωση και συμπληρώνε-
ται αν είναι δυνατό από ιστοπαθολογική εξέταση 
των αλλοιώσεων. Εάν η ακριβής μετάλλαξη είναι 
γνωστή είναι δυνατή η διάγνωση προγεννητικώς. 
Η πολλαπλή οστεοχονδρωμάτωση πρέπει να δια-
φοροδιαγιγνώσκεται από τη μεταχρωμασία, την 
επιφυσιακή δυσπλασική ημιμέλεια και τη νόσο 

του Ollier (πολλαπλή χονδρωμάτωση, νόσος των 
πολλαπλών χονδρωμάτων). Τα οστεοχονδρώμα-
τα είναι καλοήθεις εξεργασίες που δεν περιορί-
ζουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Η αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει την αφαίρεση των αλλοιώσεων που 
προκαλούν πόνο. Τα αφαιρεθέντα οστεοχονδρώ-
ματα εξετάζονται για την πιθανότητα κακοήθους 
εξαλλαγής. Οι ασθενείς καθοδηγούνται στο να 
πραγματοποιούν τακτικές επανεξετάσεις για την 
έγκαιρη διάγνωση πιθανής κακοήθους εξαλλα-
γής. Η en block αφαίρεση του δευτεροπαθούς 
χονδροσαρκώματος μαζί με την ψευδοκάψα που 
το περιβάλλει επί υγιών ορίων κατά προτίμηση 
διενεργούμενη σε κέντρο με εμπειρία στην ογκο-
λογία του μυοσκελετικού συνήθως αρκεί ως θε-
ραπεία.

Ορισμός και διαγνωστικά κριτήρια
 
 Τα οστεοχονδρώματα δηλαδή οι χόνδρι-
νες εξοστώσεις είναι οστέινες εκβλαστήσεις με 
χόνδρινο επικάλυμμα που εξορμώνται από την 
εξωτερική επιφάνεια οστών που περιέχουν μυελι-
κή κοιλότητα που συνέχεται με αυτήν του υπο-
κειμένου οστού (Khurana et al 2002). Η διάγνωση 
της νόσου μπορεί να γίνει ακτινολογικώς με τον 
εντοπισμό τουλάχιστον δύο οστεοχονδρωμάτων 
της παραεπιφυσιακής περιοχής μακρών οστών. 
Στην πλειονότητα των ασθενών υπάρχει θετικό 
οικογενειακό ιστορικό ή/και μετάλλαξη σε ένα 
από τα δύο γονίδια EXT (Legeai-Mallet et al 1997, 
Bovee και Hogendoom 2002). 

Επιδημιολογία

 Η επίπτωση της νόσου του πολλαπλών 
εξοστώσεων υπολογίζεται σε 1:50.000 στο γενι-
κό πληθυσμό (Schmale et al 1994) και φαίνεται 
ότι είναι συχνότερη στους άρρενες (άρρενες προς 
θήλεις 1,5:1 (Legeai-Mallet 1997, Wicklund 1995). 
Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι οι γυναίκες 
επιδεικνύουν ηπιότερο φαινότυπο και έτσι εύκο-
λα υποδιαγιγνώσκονται (Legeai-Mallet et al 2002). 
Οι μονήρεις σποραδικές μορφές της νόσου είναι 
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περίπου έξι φορές συχνότερη από την πολλαπλή 
εντόπιση. Περίπου το 62% των ασθενών με νόσο 
πολλαπλών εξοστώσεων δεικνύουν θετικό οικο-
γενειακό ιστορικό (Legeai-Mallet et al 2002).

Κλινική περιγραφή

 Τα οστεοχονδρώματα αναπτύσσονται 
και αυξάνουν κατά μέγεθος κατά τη διάρκεια της 
πρώτης δεκαετίας της ζωής ενώ αναστέλλεται η 
αύξηση κατά την εφηβεία. Τα οστεοχονδρώματα 
είναι μισχωτά ή ερείδονται σε πλατιά βάση και 
ποικίλλουν ευρέως κατά μέγεθος. Στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων των ασθενών η νόσος δια-
δράμει ασυμπτωματικώς και εντοπίζεται στα χον-
δρογενή οστά, ιδιαιτέρως στα μακρά οστά των 
άκρων κατά προτεραιότητα στις επιφύσεις γύρω 
από το γόνατο (εικ. 1). Τα οστά του προσώπου 
δεν προσβάλλονται. Ο αριθμός των οστεοχον-
δρωμάτων μπορεί να ποικίλλει ευρέως εντός και 

μεταξύ των μελών των οικογενειών με μέσο όρο 
εντόπισης από 15-18 (Hennekam 1991). Επιπρο-
σθέτως, στους ασθενείς με νόσο των πολλαπλών 
εξοστώσεων μπορεί να παρουσιαστεί μια ποικι-
λία ορθοπαιδικών παραμορφώσεων, όπως είναι 
βράχυνση της ωλένης με συνακόλουθη κύρτωση 
της κερκίδας (Madelung) σε ποσοστό 39-60% 
(Shapiro et al 1979, Hennekam 1991, Schmale et al 
1994) ανισοσκελία σε ποσοστό 10-50% (Shapiro 
et al 1979, Schmale et al 1994), ραιβογονία ή βλαι-
σογονία σε ποσοστό 8-33% (Schmale et al 1994, 
Shapiro et al 1979), παραμόρφωση της ποδοκνημι-
κής σε ποσοστό 2-54% (Shapiro et al 1979, Schmale 
et al 1994) και δυσαναλόγως μικρό ανάστημα σε 
ποσοστό 37-44% (Hennekam 1991, Wicklund et 
al 1995, Bovee και Hogendoorn 2002).
 Άλλες επιπλοκές της νόσου περιλαμβά-
νουν οστικές και κοσμητικού χαρακτήρα παρα-
μορφώσεις, σχηματισμό υπερτροφικών θυλάκων, 
αρθροπάθεια (14%) (Wicklund 1995) και φαινόμε-
να προστριβής των οστικών εκβλαστήσεων στους 
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παρακείμενους τένοντες, νεύρα (22,6%) (Wicklund 
1995), αγγεία (11,3%) (Wicklund 1995) ή ακόμη 
και στο νωτιαίο μυελό (0,6%) (Wicklund 1995, 
Vanhoenacker et al 2001, Hosalkar et al 2007). Τα οστε-
οχονδρώματα εμφανίζουν τον κίνδυνο κατάγματος 
της οστέινης φάσης τους κατά τη διάρκεια έντονης 
δραστηριότητας. Αυτό υπολογίζεται ότι συμβαίνει 
περίπου στο 5% των περιπτώσεων (Carpintero et al 
2003) και αποτελεί λόγο χειρουργικής αφαίρεσης. 
 Η πλειονότητα των ασθενών παραπο-
νείται για εντοπισμένα άλγη (Bottner et al 2003, 
Darilek et al 2005) περίπου το 50% παραπονείται 
για γενικευμένα άλγη (Darilek et al 2005). Ο πραγ-
ματικός αριθμός, έτσι, των ασθενών με νόσο των 
πολλαπλών εξοστώσεων με άλγη μπορεί να υποε-
κτιμάται και να παραβλέπεται ως σύμπτωμα κατά 
την εξέταση. Η επίπτωση του άλγους συσχετίζε-
ται με επιπλοκές που μπορεί να παραπέμπουν σε 
διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων (Darilek et 
al 2005). 
 Η πιο σημαντική επιπλοκή είναι η κακοή-

θης εξαλλαγή, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 
0,5-5% των ασθενών (Gordon et al 1981, Peterson 
1989, Schmale et al 1994, Wicklund et al 1995, 
Legeai-Mallet et al 1997). Τα κλινικά σημεία της κα-
κοήθους εξαλλαγής περιλαμβάνουν αύξηση των 
εξοστώσεων κατά μέγεθος και άλγος (Hennekam 
1991). Η κακοήθης εξαλλαγή των οστεοχονδρω-
μάτων προκαλεί σχηματισμό χονδροσαρκώματος 
στο 94% των περιπτώσεων (Wilms et al 1997). Η 
υπόνοια του χονδροσαρκώματος τίθεται από την 
αύξηση του οστεοχονδρώματος κατά την εφηβι-
κή ηλικία, παρουσία άλγους ή πάχυνση πάνω από 
ένα εκατ. του χόνδρινου επικαλύμματος επί ενη-
λίκων. 

Αιτιοπαθογένεια

 Δύο γονίδια, τα EXT1 και EXT2 που εντο-
πίζονται αντιστοίχως στις θέσεις 8q24 και 11p11 
- p12 ενοχοποιούνται ως αίτιο της νόσου (Cook et 
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al 1993, Ahn et al 1995, Wuyts ea al 1996, Stickens 
et al 1996). Επιπροσθέτως έχει εντοπιστεί σύνδεση 
του χρωματοσώματος 19p που μπορεί να σημαίνει 
την ύπαρξη τρίτου ογκογονιδίου EXT3 (Merrer et 
al 1994). Το ογκογονίδιο αυτό δεν έχει επί του πα-
ρόντος εντοπιστεί. Ακόμη η αυξημένη ευαισθη-
σία στην ανίχνευση μεταλλάξεων και η εφαρμογή 
νεοτέρων μεθόδων για την ανίχνευση μεγαλυτέ-
ρων ελλειμμάτων όπως είναι η MLPA (Multiplex 
Ligation-dependent Probe Amplification) έχουν 
προκαλέσει δραματική μείωση της αναλογίας των 
ασθενών χωρίς μεταλλάξεις των EXT1 και EXT2 
ογκογονιδίων σε ποσοστό κάτω από 15% (Legeai-
Mallet et al 1997, Wuyts et al 2000, Seki et al 2001). 
Αυτά τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης 
και τρίτου ογκογονιδίου EXT3 στη θέση 19p. 
 Το ογκογονίδιο EXT1 αποτελείται από 11 
εξόνια και έχει κωδική εντόπιση 2238bp (Ahn et 

al 1995, Wuyts et al 1998). Το ογκογονίδιο EXT2 
αποτελείται από 16 εξόνια 18,19, και το cDNA κα-
θορίζει ένα απλό καταγραφικό ικρίωμα του 2154 
bp. Τα ογκογονίδια EXT1 και EXT2 είναι σε με-
γάλο βαθμό παρόμοια ιδιαιτέρως κατά τα πέρατά 
τους που περιλαμβάνουν μια καρβοξυλική ομάδα 
(Wuyts et al 1995, Stickens et al 1996).
 Το ογκογονίδιο EXT1 έχει αναφερθεί ότι 
εμφανίζει σύνδεση σε ποσοστό 44-66% των οικο-
γενειών με νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων (Xu 
et al 1999, Park et al 1999) ενώ το EXT2 εμπλέκεται 
μόνο στο 27% (Park et al 1999). Οι γονοτυπικές με-
ταλλάξεις του EXT1 και EXT2 ογκογονιδίου σε 
ασθενείς με νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων 
μελετήθηκε καλά σε Καυκασιανούς και σε Ασι-
ατικούς πληθυσμούς (Park et al 1999). Στο ογκο-
γονίδιο EXT1, οι μεταλλάξεις έχουν λίγο πολύ 
τυχαία κατανομή στα πρώτα έξι εξόνια, ενώ στα 
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τελευταία πέντε, που περιλαμβάνουν και την καρ-
βοξυλομάδα, περιλαμβάνουν σημαντικώς μικρό-
τερο αριθμό μεταλλάξεων (Francannet et al 2001). 
Κατά παρόμοιο τρόπο, στο EXT2 ογκογονίδιο 
οι μεταλλάξεις ανευρίσκονται στα πρώτα οκτώ 
εξόνια. Δεν έχουν ανευρεθεί μεταλλαξιογόνες θέ-
σεις. Περίπου το 80% των μεταλλάξεων είναι είτε 
άνευ φαινοτυπικής έκφρασης, αποκλισιογόνες ή 
εφαπτομενικές προκαλούσες πρώιμη ολοκλήρω-
ση της πρωτεϊνοσύνθεσης από τα γονίδια EXT 
(Wuyts και Van Hul. 2000, Cheung et al 2001, Porter 
et al 2004, Alvarez et al 2006, Alvarez et al 2006, 
Jager et al 2007). Η πλειονότητα των μη φαινο-
τυπικών μεταλλάξεων επίσης οδηγεί σε ελλειμμα-
τική δράση των EXT πρωτεϊνών (Hameetman et 
al 2007). Οι μεταλλάξεις στο ογκογονίδιο EXT1 
φαίνεται ότι συσχετίζονται με πιο βαρύ φαινότυ-
πο σε σχέση με εκείνες του EXT2 (Mertens et al 
1994, Bridge et al 1998, Bovee et al 1999, Feely et al 
2002).
 Από μακρού έχει υποτεθεί ότι τα οστε-
οχονδρώματα είναι αποτέλεσμα σκελετικής δυ-
σπλασίας. Παρόλα αυτά σήμερα είναι γενικώς 
αποδεκτό ότι τα οστεοχονδρώματα είναι νεοπλα-
σματικής φύσης, επειδή εντοπίζονται γενετικές 
αλλοιώσεις στα κύτταρα του χόνδρινου επικα-
λύμματος (Khurana et al 2002, Hall et al 2002, Lin 
et al 1998, 3 Stickens και Evans 1997, Stickens et al 
2000, Hameetman et al 2007). Τα ογκογονίδια είναι 
κατασταλτικά ογκογονίδια. Η απώλεια του ενα-
πομένοντος EXT1 πρωτόγονου τύπου αλληλίου 
έχει αποδειχτεί στα κύτταρα του χόνδρινου επικα-
λύμματος των εξοστώσεων ασθενών με τη νόσο 
των πολλαπλών εξοστώσεων (Lin et al 1998). Πα-
ρόλα αυτά σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με τη 
νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων η απώλεια του 
πρωτογόνου αλληλίου δε μπορεί πια να ανιχνευ-
θεί (Lind et al 1998). Στα επτά από τα οκτώ μονή-
ρη οστεοχονδρώματα ανευρίσκεται ομοζυγωτία 
στα ελλείμματα του EXT1 ογκογονιδίου (Hall et 
al 2002) πράγμα που ενισχύει τη θεωρία των δύο 
πληγμάτων. Ακόμη τα ελλείμματα περιορίζονται 
στα κύτταρα του χόνδρινου επικαλύμματος. Έτσι, 
το χόνδρινο επικάλυμμα αποδεικνύεται να είναι 
κλωνικό νεοπλασματικό στοιχείο ενώ ο μίσχος 
αντιδραστικό. 

Τόσο το EXT1 όσο και το EXT2 mRNA 
είναι πανταχού παρόντα (Ahn et al 1995, Stickens 
et al 1996). Υψηλά επίπεδα έκφρασης των EXT1 
και EXT2 mRNA έχουν βρεθεί στα βλαστήματα 
των άκρων σε έμβρυα επίμυων (McCormick et al 
1998, Simmons et al 1999) και η έκφραση της δρά-
σης φαινοτυπικώς εντοπίζεται στα χονδροκύττα-
ρα του αυξητικού χόνδρου (McCormick et al 2000). 
Στα οστεοχονδρώματα και τα περιφερικά χον-
δροσαρκώματα η έκφραση των EXT1 ή/και EXT2 
ελαττώνεται, τούτου αντανακλώντος στο στάδιο 
της μετάλλαξης (Bellaiche et al 1998). 

Τα προϊόντα των γονιδίων, όπως εί-
ναι η εξοστωσίνη-1 (EXT1) και η εξοστωσίνη-2 
(EXT2), είναι τύπου ΙΙ διαπερώσες την κυτταρική 
μεμβράνη γλυκοπρωτεΐνες που εντοπίζονται στο 
ενδοπλασματικό δίκτυο που μαζί με το ολιγομερι-
κό σύμπλεγμα που εντοπίζεται στο όργανο Golgi 
προκαλεί τον καταλυτικό πολυμερισμό της θειικής 
ηπαράνης(The et al 1999, Toyoda et al 2000, Han et 
al 2004, Takei et al 2004). Οι πρωτεογλυκάνες της 
θειικής ηπαράνης (HSPG) είναι μεγάλα μακρομό-
ρια που συντίθενται από αλύσους γλυκοζαμινο-
γλυκάνης της θειικής ηπαράνης που συνδέονται 
με το πρωτεϊνικό κεντρομέρος. Τέσσερις σημαντι-
κές οικογένειες HSPG υπάρχουν. Αυτές είναι οι 
συνδεκάνες, οι γλυπικάνες, οι περλεκάνες και τα 
ισόμορφα προς την CD44 παραλλαγή του εξονί-
ου 3 (CD44v3). Τα οστεοχονδρώματα στα οποία 
η έκφραση των EXT ογκογονιδίων ελαττώνεται 
λόγω μετάλλαξης ή απαλοιφής, οι πρωτεογλυκά-
νες της θειικής ηπαράνης φαίνεται να συναθροί-
ζονται στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων αντί 
να μεταφέρονται στην κυτταρική επιφάνεια των 
κυττάρων εκδήλωσης των χαρακτήρων που πα-
ρατηρούμε (Bellaiche et al 1998).

Τα EXT και οι HSPGs είναι απαραίτητα 
επειδή δεικνύουν μεγάλη χημική συγγένεια με 
τον αυξητικό παράγοντα των ινοβλαστών, όσον 
αφορά στον ομόλογο υποδοχέα τους και για 
τη διάχυση των μορφογενετικών παραγόντων 
Hedgehog (Hh) Human Homologues Indian 
(IHH) και Sonic Hedgehog (SHH) (Bovee et al 
2000, Hameetman et al 2006, Benoist-Lasselin et al 
2006), δεκαπενταπληγικά παράγωγα (dpp, Human 
Homologues TGF-β και BMP) και απτέρυγα (wnt, 
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Human Homologues Wnt) (Hameetman et al 
2004, Hameetman et al 2005). Αυτοί οι τρεις με-
ταβολικοί δρόμοι είναι σημαντικοί και είναι ειδι-
κώς ενεργοί όταν πρόκειται για την αύξηση του 
αυξητικού δίσκου κατά τη φάση της ενδοχόνδρι-
ας οστέωσης. Κατά τη φυσιολογική αύξηση, τα 
IΗΗ και PLHLH εμπλέκονται στην εξυπηρέτηση 
αγκύλης ευαίσθητου παρακκρινικού μηχανισμού 
ανάδρασης και διαφοροποίησης των χονδροκυτ-
τάρων του αυξητικού χόνδρου. Στο οστεοχόνδρω-
μα, η διέγερση IΗΗ είναι ακόμη ενεργή και πιθα-
νώς ανεξάρτητη της κυτταρικής δραστηριότητας 
(Wuyts et al 2005, Lome 2006). Η PLHLH διέγερση 
αποτελεί τον επίλογο της διέγερσης ΙΗΗ, είναι 
υπεύθυνη για τον πολλαπλασιασμό των χονδρο-
κυττάρων και απουσιάζει στο οστεοχόνδρωμα 
(Geirnaerdt et al 2000, Feldman et al 2001). Η δι-
έγερση Wnt και TGF-β είναι επίσης ενεργές στην 
πλειονότητα των οστεοχονδρωμάτων (Wuyts et al 
2005). Ο ακριβής ρόλος των EXT είναι η ενορχή-
στρωση αυτών των μεταβολικών οδών που οδη-
γούν στο σχηματισμό οστεοχονδρωμάτων αλλά 
απαιτείται παραπέρα διευκρίνισή του.

Διαγνωστική προσέγγιση

 Όταν υποπτευόμαστε την παρουσία της 
νόσου των πολλαπλών εξοστώσεων είναι απαραί-
τητη η πλήρης ακτινολογική τεκμηρίωση αλλά 
και ιστολογική τέτοια, αν τούτο είναι εφικτό και 
στηριζόμαστε στο ιστορικό του ασθενούς και 
στο οικογενειακό αναμνηστικό. Λαμβανομένων 
υπόψη της σπανιότητας της κατάστασης και την 
ειδικότητα των ακτινολογικών και ιστολογικών 
ευρημάτων αλλά και των δεδομένων της διαφο-
ρικής διάγνωσής της συνιστάται η προσφυγή σε 
ειδικό για το σκοπό αυτό και αναφορά σε εθνικό 
κέντρο αναφοράς όγκων. Είναι απαραίτητη λήψη 
περιφερικού αίματος για ανίχνευση των ογκογο-
νιδίων EXT1 και EXT2. Σε περίπτωση θετικού 
οικογενειακού αναμνηστικού, η διάγνωση είναι 
κλινική και η ανίχνευση μεταλλάξεων δεν είναι 
απαραίτητη. Με τα τρέχοντα μέσα είναι δυνατή 
η ανίχνευση εστιακών μεταλλάξεων στο 90% των 
πασχόντων (Legeai-Mallet et al 1997, Wuyts et al 

2000, Seki et al 2001, Glick et al 2007, Bovee et al 2006, 
Murphey et al 2000).
 Για την αξιολόγηση πιθανής κακοήθους 
εξαλλαγής στην περίπτωση που προβάλλονται 
ενοχλήματα ή υπέρμετρη αύξηση των βλαβών 
κατά την εφηβεία, μπορεί να μελετηθεί το μέ-
γεθος του χόνδρινου επικαλύμματος με τη βοή-
θεια μαγνητικής τομογραφίας (ακολουθία Τ2) 
(Silverman 1989). Χόνδρινο επικάλυμμα μεγαλύτε-
ρο από 1,5 cm θεωρείται επιλήψιμο. Ο ρόλος του 
PET (Positron Emission Tomography) με τη βοή-
θεια της 18-φθορο-δεσοξυγλυκόζης (18FDG Pet) 
χρειάζεται παραπέρα διερεύνηση για την θέση 
του στη διάγνωση. 

Διαφορική διάγνωση

 Η ημιμελική επιφυσιακή δυσπλασία 
(dysplasia epiphysialis hemimelica DEH, νόσος 
Trevor, ταρσοεπιφυσιακή ακλασία) και η μετα-
χρωμασία (MC) (Ippolito και Tudisco 1983) υπει-
σέρχονται στη διαφορική διάγνωση της μονήρους 
και της πολλαπλής διαφυσιακής ακλασίας. Παρά 
τις όποιες ομοιότητες αυτές είναι διακριτές οντό-
τητες (Kuo et al 1998) και η εξέλιξη αποφοράς των 
ογκογονιδίων EXT δεν επηρεάζεται.

Η ημιμελική επιφυσιακή δυσπλασία είναι 
μια κληρονομική διαταραχή όπου παρατηρείται 
χόνδρινη υπερπλασία μιας μοίρας μιας ή περισ-
σοτέρων επιφύσεων (Bassett και Cowell 1985, 
Herman et al 1997). Προσβάλλει κυρίως το κάτω 
άκρο στη μια πλευρά του σώματος. Συνήθως περι-
ορίζεται στο έσω (συνηθέστερα) ή στο έξω χείλος 
του σκέλους, από το οποίο προέρχεται και ο όρος 
ημιμελική. Κατά παρόμοιο τρόπο με το καλόηθες 
οστεοχόνδρωμα η ημιμελική επιφυσιακή δυσπλα-
σία συνήθως διαγιγνώσκεται προ της ηλικίας των 
15 ετών, είναι συχνότερη στα αγόρια από ό,τι εί-
ναι στα κορίτσια και η αύξηση αυτών των αλλοι-
ώσεων ολοκληρώνεται κατά την εφηβεία με τη 
σύγκλειση των επιφυσιακών χόνδρων (Kennedy 
1983, Herman et al 1997). Σε αντίθεση με τη νόσο 
των πολλαπλών εξοστώσεων στην ημιμελική 
επιφυσιακή δυσπλασία δεν έχει αναφερθεί επί 
του παρόντος κακοήθης εξαλλαγή (Herman et al 
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1997) και δε φαίνεται να υπάρχει, επίσης, κανένα 
είδος γενετικής επιβάρυνσης (Kennedy 1983, van 
Lerberghe et al 1990).

Η μεταχρωμασία (MC) είναι σπάνια δια-
ταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη 
εμφάνιση οστεοχονδρωμάτων και εγχονδρωμά-
των στα παιδιά. Εμφανίζεται κατά τον αυτοσω-
ματικό κυρίαρχο χαρακτήρα (Lamovec et al 1999, 
Matsuno et al 1998, Bovee et al 2002) αλλά η κατά-
σταση δεν έχει επί του παρόντος χαρτογραφηθεί 
στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Μεταχρωμασία που 
σχετίζεται με οστεοχονδρώματα έχει περιγραφεί 
χαρακτηριστικώς στα χέρια και στα πόδια, κυρί-
ως στα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών και 
εμφανίζουν τακτισμό προς τον προσκείμενο επι-
φυσιακό χόνδρο, ενώ στη νόσο των πολλαπλών 
εξοστώσεων τα οστεοχονδρώματα εντοπίζονται 
στα μακρά ή τα άλλα αυλοειδή οστά και έχουν 
αρνητικό τακτισμό ως προς τον επιφυσιακό χόν-
δρο (Lamovec et al 1999). Η διαφοροποίηση από 
τη νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων είναι με-
γάλης κλινικής σημασίας επειδή σε ασθενείς με 
μεταχρωμασία οι βλάβες δεν έχουν ως αποτέλε-
σμα τη βράχυνση ή την παραμόρφωση των προ-
σβεβλημένων οστών και μπορεί να υποχωρήσουν 
αυτομάτως κατά μέγεθος ή και να εξαφανιστούν 
εντελώς, τόσο κλινικώς όσο και ακτινολογικώς 
(Lamovec et al 1999, Bovee et al 2002). 

Επιπλέον η νόσος των πολλαπλών εξο-
στώσεων πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από την 
εγχονδρωμάτωση (νόσος Ollier) και το σύνδρομο 
Mafucci στα οποία οι πολλαπλοί χόνδρινοι όγκοι 
καταλαμβάνουν το μυελώδη αυλό των οστών με 
μια προτίμηση στα βραχέα αυλοειδή οστά και με 
ετερόπλευρη εντόπιση (Tsuchiya et al 1990).

Κατά την ιστοπαθολογική εξέταση του 
οστεοχονδρώματος μετά χειρουργική αφαίρεση 
πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα κακοήθους 
εξαλλαγής. Η κακοήθης εξαλλαγή στο χόνδρινο 
επικάλυμμα του οστεοχονδρώματος οδηγεί σε 
δευτεροπαθές κακόηθες χονδροσάρκωμα. Ενίοτε, 
αναπτύσσονται οστεοσαρκώματα και ατρακτο-
κυτταρικά σαρκώματα στο μίσχο των οστεοχον-
δρωμάτων (Wilms et al 1997, Bertoni et al 1989, 
Staals et al 2007, Akita et al 2007, Matsubara et al 2006, 
Donati et al 2005). Πάρα πολύ σπάνια είναι η πα-

ρουσία διαφοροποιημένου περιφερικού χονδρο-
σαρκώματος στο οποίο είναι δυνατό ένα χαμηλής 
κακοήθειας χονδροσάρκωμα που αναπτύσσεται 
μέσα σε ένα οστεοχόνδρωμα να μεταπίπτει σε ένα 
μεγάλης κακοήθειας σάρκωμα (Evans et al 1977). 

Γενετικός έλεγχος

 Η νόσος των πολλαπλών εξοστώσεων 
είναι διαταραχή που μεταδίδεται κατά τον αυτο-
σωματικό κυρίαρχο χαρακτήρα. Τα προσβεβλημέ-
να άτομα έχουν 50% πιθανότητα μετάδοσης της 
διαταραχής στους απογόνους τους. Η νόσος των 
πολλαπλών εξοστώσεων εμφανίζει διεισδυτικό-
τητα 100%. Εάν είναι γνωστή η ακριβής μετάλλα-
ξη που την προκαλεί είναι δυνατή η προγεννητική 
διάγνωση. 

Αντιμετώπιση περιλαμβανομένης
      και της θεραπείας

 Τα οστεοχονδρώματα αφαιρούνται μόνον 
αν αποτελούν αίτιο αλγεινών ενοχλημάτων και 
όταν δημιουργούν λειτουργικά ενοχλήματα που 
οφείλονται σε πίεση που ασκούν πάνω σε νεύρα, 
αγγεία και τένοντες ή ακόμη και για κοσμητικούς 
λόγους. Η χειρουργική θεραπεία των παραμορ-
φώσεων του αντιβραχίου παραμένει σημείο αντι-
γνωμίας. Σε αναδρομικές μελέτες σε 23 πάσχο-
ντες από τη νόσο των πολλαπλών εξοστώσεων 
οι διορθωτικές οστεοτομίες και η επιμήκυνση για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων στο αντιβράχιο 
δεν ήταν επωφελείς. Η απλή αφαίρεση του οστε-
οχονδρώματος μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να 
βελτιώσει την εμφάνιση και τη λειτουργία (εικ. 2), 
ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για μεμονωμένο όγκο 
του περιφερικού πέρατος της ωλένης.
Εάν η διάγνωση της νόσου των πολλαπλών εξο-
στώσεων έχει τεθεί και όλοι οι όγκοι έχουν ανευ-
ρεθεί, συνιστάται στους ασθενείς η στενή ιατρι-
κή παρακολούθηση για την πρόληψη πιθανών 
εξαλλαγών, π.χ. όταν εμφανίζεται άλγος σε μια 
παλιά βλάβη. Είναι σημαντική η γνώση του ότι 
δεν σχηματίζονται άλλα οστεοχονδρώματα μετά 
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την εφηβεία. Ακόμη, οι κατά τακτά διαστήματα 
διαδοχικές επανεξετάσεις αποκαλύπτουν πιθανή 
κακοήθη εξαλλαγή σε πρώιμο στάδιο έτσι ώστε 
να επιτραπεί πιο επαρκής θεραπεία. Ο κίνδυνος 
της κακοήθους εξαλλαγής του οστεοχονδρώμα-
τος προς δευτεροπαθές περιφερικό χονδροσάρ-
κωμα υπολογίζεται στο 1-5% των περιπτώσεων 
(Gordon et al 1981, Peterson 1989, Schmale et al 
1994, Wicklund et al 1995, Legeai-Mallet et al 1997, 
Bovee et al 1999). Μετά τη σκελετική ωρίμανση συ-
νιστάται η διενέργεια ενός σπινθηρογραφήματος 
αναφοράς για κάθε πιθανή μελλοντική μεταβολή 
(Feldman et al 2006). Ακόμη απλές ακτινογραφίες 
αναφοράς πρέπει να γίνονται για περιοχές που 
δεν είναι προσιτές στην κλινική εξέταση όπως εί-
ναι ο θώρακας, η λεκάνη και η ωμοπλάτη (Glick et 
al 2007) (εικ. 3). Μετά την τεκμηρίωση αναφοράς 
ακολουθεί η επιλογή των ασθενών προς παρακο-
λούθηση με διαδοχικές εξετάσεις για παράδειγμα 
για κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Δεν υπάρχουν 
μελέτες που να αποδεικνύουν την επάρκεια αυτής 
της διαδικασίας. Η μεταβολή των αλλοιώσεων 
σημαίνει ανάγκη παραπέρα ελέγχου με μαγνητική 
τομογραφία απλή ή με χρήση σκιαστικού (Glick et 
al 2007). 

Όταν διαπιστωθεί καοήθης εξαλλαγή συ-
νιστάται η en block αφαίρεση της βλάβης και της 
ψευδοκάψας που την περιβάλλει σε όρια ελεύθε-
ρα όγκου κατά προτίμηση από ένα κέντρο ανα-
φοράς όγκων του μυοσκελετικού, με καλά μακρά 
τοπικά και γενικά αποτελέσματα. Η πιο συνήθης 
περιοχή κακοήθους εξαλλαγής είναι η πύελος 
όπου είναι δυσχερής η αφαίρεση ενός μεγάλου 
χόνδρου. Οι Donatti και συν (Donati et al 2005) 
αναφέρουν σε μια σειρά 61 ασθενών με Ι και ΙΙ 
βαθμού δευτεροπαθές περιφερικό χονδροσάρκω-
μα ποσοστό τοπικής υποτροπής 3% σε σχέση με 
το 23% ανεπαρκούς αφαίρεσης.

Πρόγνωση

 Τα οστεοχονδρώματα είναι καλοήθεις 
βλάβες και δεν επηρεάζουν την επιβίωση των 
ασθενών. Ο κίνδυνος εξαλλαγής είναι 1-5%. Η 
πρόγνωση του δευτεροπαθούς περιφερικού χον-

δροσαρκώματος εξαρτάται από την ιστολογική 
του κακοήθεια: 10ετής επιβίωση είναι δυνατή 
στο 83% των περιπτώσεων ασθενών με χονδρο-
σάρκωμα Ι βαθμού κακοήθειας και 29% με χον-
δροσάρκωμα ΙΙΙ βαθμού κακοήθειας (Evans et al 
1977).

Αναπάντητα ερωτήματα
 
•	 Πως ερμηνεύεται η διαφορετική βαρύ-

τητα της προσβολής μεταξύ πασχόντων 
μελών της ίδιας οικογένειας;

•	 Τι προκαλεί της καοήθη εξαλλαγή ενός 
οστεοχονδρώματος και πως μπορεί να 
αποφευχθεί;

•	 Ποιός είναι ο ρόλος των ογκογονιδίων 
EXT στο φυσιολογικό αυξητικό χόνδρο 
και τη διαφοροποίησή του και στο σχη-
ματισμό οστεοχονδρώματος;

 
Abstract

Multiple exostoses disease 
Report of a case 

Assantis V, Tziris N, Giannarakis A, Bischiniotis I. 

AHEPA University Hospital, Thessaloniki, Greece. 

Objective of this study is presentation of a patient 
with developmental disorders, preponderance of the 
frontal bone and progressive establishment of Mad-
elung deformities on both upper extremities. A pres-
ent day literature review is attempted. 

Clinical examination. Male patient aged 7 years 
of good condition with progressive establishment 
of Madelung deformities near-to-normal develop-
ment, stature retardation, and frontal bone prepon-
derance. He was examined clinically and radiologi-
cally. Family history seemed to be free. On clinical 
examination palpable immobile lumps were noticed 
at the ends of long bones on both sides. A regional 
X-ray survey was undertaken. Presence of multiple 
exostoses was noticed on metaphyses of all large and 
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small long bones of the skeleton including metacar-
pals, metatarsals, phalanges of digits and toes. Iliac 
bones and spinal borders of scapulae were not ex-
cluded. On long bones with multipolar growth such 
as femur and humerus metaphyseal aclasia affected 
most extradiaphyseal nucleuses of endochondral os-
sification. In these procedures membranous bones 
did not participate (vault bones, facial bone, clav-
icles etc) 

Clinical course. Despite deformities none of osteo-
chondromas caused significant compression effects 
were noticed and patient’s parents were informed to 
proceed on successive clinical and radiological ex-
aminations twice a year at first just for a malignant 
transformation to be excluded. 

Quotation. Which may be the present-day way 
of managing of similar situations under recent ad-
vances in etiology and pathogenesis of this disease? 

Key words:  Multiple exostoses disease, Multiple 
osteochondromas, Diaphyseal aclasia, 
Osteochondromatosis, Multiple carti-
laginous exostoses
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