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Περίληψη
Η ατελής οστεογένεση είναι παθολογική κληρονομική διαταρα-

χή που χαρακτηρίζεται από ευθραυστότητα των οστών και μεγάλες 
παραμορφώσεις . Οφείλεται σε ποσοτική και ποιοτική διαταραχή 
σύνθεσης του κολλαγόνου τύπου Ι. Η νόσος εμφανίζεται κατά την 
παιδική ηλικία και υφίεται κατά την εφηβεία 

Παρουσιάζουμε ασθενή ηλικίας 27 ετών, που εμφάνισε τη νόσο κατά 
την παιδική ηλικία και γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
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Abstract
Osteogenesis imperfecta is a hereditary pathological disor-

der characterized by the osseous fragility, which causes increas-
ing severe deformities in patients. The basic defect is one of a 
quantitative and qualitative reduction of type I collagen. It af-
fects children and it regresses by puberty. We report a particular 
observation of 27 year old adolescent boy who presented first 
time the disease in childhood. A review of the literature was 
done.
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Εισαγωγή 
Η ατελής οστεογένεση ανήκει σε ομάδα κληρο-

νομικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από πο-
σοτική και ποιοτική διαταραχή της σύνθεσης κολ-
λαγόνου τύπου Ι.  Η νόσος εκδηλώνεται κλινικά με 
ευθραυστότητα των οστών και παραμορφώσεις 
Κληρονομείται κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα  
και κατά 90% οφείλεται σε μετάλλαξη των γονιδίων 
COL1A1,COL1A2 (Abraham et al 1961, Konstantini-
dou et al 2013). To σύνδρομο έχει συνδεθεί με τα 
ονόματα των ερευνητών και τους τύπους: Lobstein 
(τύπος Congenita), Vrolik (τύπος Tarda), Seedorf (τύ-
πος Gravis) (Βουτσινάς 1993). Ως προς την επιδημι-
ολογία είναι αρκετά σπάνια και εμφανίζεται μία στις 
20000-40000 γεννήσεις ζώντων νεογνών, σε όλες 
τις φυλές ανεξαρτήτως  φύλου (Marini 1988). Από 
την άποψη των κλινικών εκδηλώσεων ταξινομείται 
σε 8 τύπους κλιμακούμενης βαρύτητας, από Ι-VIII, με 
πιο συχνούς τους τρείς πρώτους τύπους (Beary και 
Chines 2009, King και  Bobechco 1971). Συνήθως 
εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία και υποχωρεί 
κατά την εφηβεία. Παρουσιάζουμε ασθενή ηλικίας 27 
ετών σε διαχρονική εξέλιξη του συνδρόμου από την 
ηλικία των 8 ετών, που τυχαία εντοπίστηκε..

Παρουσίαση του ασθενούς.
Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 27 ετών που πά-

σχει από ΑΟ, με πολλαπλές εγκατεστημένες  παρα-
μορφώσεις των άκρων, χαμηλό ανάστημα και συ-
νοδό βαριά κυφοσκολίωση. Ο ασθενής εξετάσθηκε 
τυχαία πριν από 19 χρόνια σε ηλικία 8 ετών, όταν 
προσκομίσθηκε για πολλαπλά κατάγματα των άνω 
και κάτω άκρων από ασήμαντη βία με μυς άτονους 
και πλαδαρούς {Εικόνα 1,2,3}. 

Εικόνα 1. - Ο ασθενής  σε  ηλικία  9  ετών Πολλαπλά  κατάγ-
ματα άνω και  κάτω  άκρων με  παραμορφώσεις χωρίς καμία 

ορθοπαιδική  παρέμβαση.

Εικόνα 2. - Ακτινολογική εικόνα πυέλου και κάτω άκρων σε 
ηλικία 9 ετών.

Εικόνα 3. - Ακτινολογική εικόνα του κορμού σε ηλικία 9 
ετών.

Το οικογενειακό περιβάλλον από την πρώτη τυ-
χαία εξέταση και 19 χρόνια μετά δεν δέχθηκε καμία 
ορθοπαιδική παρέμβαση - βοήθεια, για αυτό και 
τα κατάγματα πωρώθηκαν σε θέση μεγίστης πα-
ραμόρφωσης, υπό την ανταγωνιστική δράση των 
μυών και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι 
παραμορφώσεις είναι σήμερα εξεσημασμένες, τύ-
που ορθής γωνίας, με δερματικά  έλκη πίεσης και 
αποπεπλατυσμένα οστά {Εικόνα 4,5}.
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Εικόνα 4 - 19 χρόνια μετά ο ασθενής με εγκατεστημένες 
ριζομελικές παραμορφώσεις κλειστής γωνίας και αλλά και 

τοπικές.

Εικόνα 5. - 19 χρόνια μετά ο ασθενής με εγκατεστημένες 
ριζομελικές παραμορφώσεις κλειστής γωνίας και αλλά και 

τοπικές.

Οι μυς είναι ανεπτυγμένοι παρά τις παραμορ-
φώσεις και ο ασθενής έχει σχετική ευκινησία με τη 
χρήση των χεριών, καθώς οι αρθρώσεις λειτουρ-
γούν και εύκολα κινείται προς το κρεβάτι του από 
το αναπηρικό αμαξίδιο και το αντίστροφο. Από τον 
εργαστηριακό έλεγχο κατά την έξαρση της νόσου 
παρατηρείται αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης 
και του ασβεστίου. Οι παραμορφώσεις είναι έκδη-
λες ριζομελικές στα κάτω άκρα και τοξοειδείς στα 
άνω . Ακτινολογικά παρατηρείται αποπλάτυνση 
των επιφύσεων με κυστικές αλλοιώσεις με κατά 
τόπους ευμεγέθεις πώρους και διαταραχή της αρ-
χιτεκτονικής {6,7,8}.

Εικόνα 6, 7, 8. - παραμορφώσεις στα άνω άκρα τύπου S και 
καλή κίνηση των αρθρώσεων ορατό διπλό κάταγμα στο αρ. 

βραχιονίου.

Συνυπάρχει κλινικά και ακτινολογικά έκδηλη 
θωρακοοσφυϊκή σκολίωση, ενώ η λεκάνη παρου-
σιάζει παραμόρφωση δίκην «κούπας» τραπουλό-
χαρτου {9.10,11/12,13}. Ο ασθενής είναι καθηλω-
μένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν περπάτησε, δεν 
έπαιξε, φοίτησε σε κανονικό σχολείο, έχει φίλους, 
έχει εξόδους, γνωρίζει την πάθηση του μέσω δια-
δικτύου, ενώ κατά καιρούς είχε κάποια ψυχολογικά 
προβλήματα. Είναι απορίας άξιο πώς ένα ζεστό και 
φιλικό οικογενειακό περιβάλλον άφησε μια τόσο 
σοβαρή πάθηση να εξελιχθεί πάνω σε μια μοιρο-
λατρική βάση, χωρίς καμία βοήθεια, επηρεάζοντας 
αρνητικά την ποιότητα ζωής του παιδιού της.  Ο 
ενηλικιωμένος πλέον ασθενής, παρά το ότι έμαθε 
να ζει και συμβιβάσθηκε με τα δεδομένα της νόσου 
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και ότι αυτό συνεπάγεται, άρχισε να σκέφτεται κά-
ποιες στοχευόμενες παρεμβάσεις διόρθωσης των 
μεγάλων παραμορφώσεων του.

Εικόνα 9, 10, 11. - ακτινολογικά περιαρθρική οστεοπόρωση 
ζώνες του Looser και οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις γονάτων 

και ισχίων.

Εικόνα 12, 13. - βαρύτατη  κυφοσκολίωση  με  παραμόρ-
φωση  του θωρακικού  κλωβού και αυξημένο υπολειπόμενο 

αναπνευστικό όγκο

Συζήτηση
Από το 1678 που περιγράφηκε για πρώτη φορά 

από τον Malebrance, άνω των 40 συνώνυμα 
έχουν αναφερθεί, στοιχείο της πολυμορφίας των 
εκδηλώσεων της νόσου και της πολυσυστηματικής 
προσβολής. Από την άποψη της ιστοπαθολογίας η 
διαταραχή εντοπίζεται στο μεσόδερμα και χαρα-
κτηρίζεται από αδυναμία μετατροπής του προκολ-
λαγόνου σε κολλαγόνο τύπου Ι . Οι μεταλλάξεις 
(μετάλλαξη ένα χημικό λάθος), πιο ειδικά εντοπί-
ζονται στα χρωματοσώματα 7 και 17 (Kocher και 
Shapiro 1998, Strevel et al 2005). Οι κλινικές εκ-
δηλώσεις είναι πολυμορφικές και αφορούν γενι-
κευμένη οστεοπόρωση, κυανούς σκληρούς χιτώνες 
των οφθαλμών, χαλαρότητα των συνδέσμων, κώ-
φωση, διαταραχές οδοντοφυΐας και καρδιοπνευ-
μονικές διαταραχές (Shapiro et al 2005, Saeves 
et al 2009). Η οστεοπόρωση είναι υπεύθυνη για 
την ευθραυστότητα των οστών από ασήμαντη βία. 
Η πλαδαρότητα και η ατονία των μυών με την υπε-
ρεκτατικότητα και χαλαρότητα των συνδέσμων 
οδηγούν σε παραμορφώσεις με ευμεγέθεις πώ-
ρους. Από τις πλέον χρησιμοποιούμενες κατατάξεις 
είναι αυτή του Silence D O (1979), που αφορά σε 
τρείς κλινικές μορφές, τις ελαφρές που δεν διαγι-
γνώσκονται, τις μεσαίες που βελτιώνονται και τις 
βαριές που δεν επιζούν. Η διαφορική διάγνωση εί-
ναι ενδιαφέρουσα και θα γίνει από την συγγενή 
υποφωσφαταιμία, αχονδροπλασία, καμπτομελικό 
νανισμό κυστίνωση, πυκνοδυσόστωση και άλλες. Η 
θεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει φαρμακευ-
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τική αγωγή με διφωσφονικά ενδοφλεβίως και από 
του στόματος, που φαίνεται να μειώνουν την οστι-
κή απώλεια και τον κίνδυνο καταγμάτων (Cundy 
et al 2007). Επί πλέον τα εύθραυστα οστά και οι 
παραμορφώσεις χρειάζονται ορθωτικά μηχανήμα-
τα – κηδεμόνες από ελαφρά και ισχυρά υλικά, με 
μακρόχρονη εφαρμογή και χρήση. Στα παραμορ-
φωμένα οστά χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση: 
γίνονται πολλαπλές οστεοτομίες και εσωτερική 
συγκράτηση με ενδομυελικούς ήλους σταθερούς 
η τηλεσκοπικούς. Οι σταθεροί ήλοι οφείλουν να 
αλλάζουν κάθε 2-4 χρόνια (Elmirini et al 2006, 
Cheung και Glorieux 2008). Όμως δεν πρέπει να 

ξεχνούμε ότι σ αυτά τα παιδιά οι επεμβάσεις αυτές 
είναι επικίνδυνες, λόγω συνυπάρχουσας κυφοσκο-
λίωσης με μειωμένες αναπνευστικές εφεδρείες. 
Ακόμη πρέπει να υπάρχει καλή προετοιμασία και 
σχεδιασμός, γιατί τα παιδιά αυτά αιμορραγούν 
ακατάσχετα και μπορεί να παρουσιάσουν κατά την 
αναισθησία κακοήθη υπερθερμία (Cooper 1989).  
Η ΑΟ είναι πολυσύνθετο ιατρο-κοινωνικό πρόβλη-
μα που για την αντιμετώπιση του χρειάζεται ομάδα 
ειδικών της υγείας, με συνοδό ψυχολογική υπο-
στήριξη, αλλά και εκπαίδευση  για πρόληψη και 
αποτροπή των καταγμάτων. 


