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Περίληψη
Το οστεοειδές οστέωμα αποτελεί καλοήθη όγκο του οστίτη 

ιστού, το οποίο συχνά θέτει διαγνωστικές και θεραπευτικές προ-
κλήσεις στον θεράποντα ιατρό. Τα διαγνωστικά και θεραπευτικά 
προβλήματα είναι περισσότερα όταν ο όγκος εντοπίζεται σε δύ-
σκολα προσπελάσιμες περιοχές όπως είναι η σπονδυλική στή-
λη και αφορούν στην εφηβική ηλικία. Παρουσιάζεται περίπτωση 
ασθενούς με οστεοειδές οστέωμα στην οσφυοϊερά συμβολή που 
διαγνώστηκε και αφαιρέθηκε επιτυχώς με μικρή ανοι-κτή προσπέ-
λαση.
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Abstract
 Osteoid osteoma is a benign primary bone tumor being 

frequently a diagnostic and therapeutic problem. These prob-
lems are of paramount importance especially in difficult to ap-
proach regions such as spine are found in adolescence. A case of 
a pa-tient diagnosed with osteoid osteoma in lumbosacral spine 
is presented and success-fully resected with mini open proce-
dure. 

Οστεοειδές Οστέωμα: 
Μία σπάνια εντόπιση στο    

 σώμα του Ι1 σπονδύλου    
 σε παιδί 12 ετών
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Εισαγωγή
Το οστεοειδές οστέωμα είναι ένα καλόηθες νε-

όπλασμα των οστών, με συνήθη εντόπιση τα μα-
κρά οστά και σπανιότερα την σπονδυλική στήλη 
στο ύψος του σπονδυλικού τόξου. Περιγράφεται 
για πρώτη φορά τo 1935 από τον Jaffe (1953), ως 
ένας καλοήθης οστικός όγκος, ο οποίος χαρακτη-
ρίζεται από το σχηματισμό φωλεάς με αγγειώδη 
οστεοειδή ιστό κεντρικά, ενώ περιβάλλεται περι-
φερικά από πυκνή σκλήρυνση οστού. Το οστεοει-
δές οστέωμα αποτελεί το 3,7% των πρωτοπαθών 
οστικών όγκων και το 1,37% των πρωτοπαθών 
σπονδυλικών οστικών όγκων. Το σημαντικό σύ-
μπτωμα που εμφανίζεται στην σπονδυλική στή-
λη σε κάθε ασθενή, είναι συνήθως, το νυχτερινό 
άλγος με συνοδό επώδυνη σκολίωση σε ποσοστό 
περίπου 70%, η οποία δημιουργείται λόγω μυϊκού 
σπασμού, ενώ παρατηρείται δυσκαμψία της οσφύ-
ος και των οπισθίων μηριαίων. Το άλγος υποχωρεί 
με τη χρήση σαλικυλικών (ασπιρίνης) και αντιφλεγ-
μονωδών φαρμάκων.

Υλικό - Μέθοδος 
Ο ασθενής ήτα μαθητής 12 ετών με αναφε-

ρόμενο νυχτερινό άλγος στην οσφυϊκή χώρα από 
10ημερου, χωρίς ιστορικό πτώσης. Κατά την κλινική 
εξέταση παρατηρήθηκε ευαισθησία στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Το σημείο Lasègue 
ήταν  θετικό με συνοδό έντονη δυσκαμψία των 
οπισθίων μηριαίων μυών, χωρίς νευρολογική ση-
μειολογία. Ο μαθητής παραπέμφθηκε για ακτινο-
λογικό έλεγχο οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης σε δύο επίπεδα. (εικ. 1).

Εικόνα 1.- Α/α ΟΜΣΣ face.

Εικόνα 1.- Α/α ΟΜΣΣ profile

Στην προσθοπίσθια λήψη, παρατηρήθηκε 
στρόγγυλος σχηματισμός περίπου ενός εκατοστού 
στο ύψος της δεξιάς ιερής χώρας, συγκεκριμένα 
στον Ι1 σπόνδυλο. Κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί 
σε αξονική τομογραφία σε τρία επίπεδα (εικ. 2), 
εξαιτίας του επίμονου άλγους στην οσφύ, καθώς 
και της οστικής αλλοίωσης στην δεξιά ιερή χώρα. 
Μετά την λήψη παρατηρήθηκε στο ανώτερο δεξιό 
οπίσθιο τμήμα του Ι1 σπονδύλου, λυτικού τύπου 
βλάβη διαμέτρου 8mm περίπου με διάσπαση του 
φλοιού του οστού και παρουσία άμορφου υπέρ-
πυκνου υλικού εντός αυτής, ενώ το παρακείμενο 
τμήμα του σώματος του σπονδύλου εμφάνισε διά-
χυτη σκληρυντική απεικόνιση. Τα μορφολογικά χα-
ρακτηριστικά της βλάβης συνηγόρησαν υπέρ οστε-
οειδούς οστεώματος. Λόγω αυτής της εξέλιξης 
συνεστήθη περαιτέρω διερεύνηση με μαγνητική 
τομογραφία (MRI) ΟΜΣΣ σε τρία επίπεδα (εικ. 3).
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Αποτελέσματα 
Λόγω της σπάνιας εντόπισης στο σώμα του Ι1 

σπονδύλου, κατόπιν συζητήσεως με ειδικό επεμ-
βατικό ακτινοδιαγνώστη, κρίθηκε δύσκολη η δια-
δικασία με θερμικό καυτηριασμό (RF), εξαιτίας του 
μετρίου ποσοστού επιτυχίας αφαίρεσης της φωλε-
άς. Εξαιτίας αυτής της δυσμενούς εξέλιξης, κατό-
πιν συζητήσεως με τους γονείς για την κατανόηση 
του προβλήματος και των κινδύνων που διέπουν 
την υγεία του αγοριού, αποφασίστηκε να πραγμα-

τοποιηθεί χειρουργική αφαίρεση της φωλεάς του 
οστεοειδούς οστεώματος. Διενεργήθηκε με οπί-
σθια προσπέλαση μέση τομή δέρματος 4cm, δεξιά 
ημιπεταλεκτομή, εντόπιση του οστεώματος με τη 
βοήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος, εκρίζωση 
της φωλεάς και του αντιδραστικού σκληρυντικού 
οστού μέχρι τα υγιή όρια. Ακολούθησε μετεγχειρη-
τικός αιματολογικός έλεγχος σε ένα μήνα, 3μηνο, 
6μηνο και απεικονιστικός έλεγχος με CT-scan και 
μαγνητική τομογραφία (εικ. 4)

Εικόνα 2 . – CT σε τρία επίπεδα

Εικόνα 3 . – MRI σε τρία επίπεδα.

Εικόνα 4 . – Μετεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος.

Συμπεράσματα

Η εντόπιση του οστεοειδούς οστεώματος είναι 
συχνή σε αγόρια σε ποσοστό περίπου 75% σε ηλι-
κίες έως 20 ετών, ενώ πολύ σπάνια είναι η εντό-

πιση στο σώμα του Ι1 σπονδύλου (Haibach H και 
συν 1986, Graham GN και Browne H 2001, Kir-
wan EO και συν 1984, Janin Y και συν 1981, ). 
Ο όγκος εμφανίζεται στην σπονδυλική στήλη στο 
10-25% των περιπτώσεων, συνήθως στα οπίσθια 
στοιχεία, ενώ στο σπονδυλικό σώμα αφορά μόνο 
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το 10% (Healey JH και Ghelman B 1986). Η δι-
άγνωση μπορεί να τεθεί με απεικονιστικό έλεγχο 
(απλές ακτινογραφίες, CT τομογραφία, μαγνητική 
τομογραφία, σπινθηρογράφημα οστών και να δια-
φοροδιαγνωσθεί από άλλες παθήσεις. Η θεραπεία 
περιλαμβάνει τη 

θερμοπηξία της φωλεάς (nidus) με ραδιοσυχνό-
τητες (RF), ενώ η χειρουργική αφαίρεση εφαρμό-
ζεται όταν το ποσοστό του καυτηριασμού μειώνε-
ται (Lindner N. J. Και συν 2001, Campanacci M και 
συν 1999, Labbé JL και συν 1995). Η χειρουργική 

αφαίρεση συνήθως οδηγεί σε άμεση ανακούφιση 
από το επώδυνες μυϊκές συσπάσεις και τη διόρ-
θωση της σκολίωσης. Η προτιμώμενη χειρουργική 
προσέγγιση για το οστεοειδές οστέωμα της σπον-
δυλικής στήλης είναι η απόξεση του πυρήνα. Σε 
αντίθετη περίπτωση το οστεοειδές οστέωμα, εάν 
δεν αφαιρεθεί πλήρως, υποτροπιάζει στο 28% των 
περιπτώσεων. Η συχνότητα υποτροπής της βλά-
βης είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την έκταση 
του αφαιρεθέντος τμήματος (Haibach H και συν 
1986).


