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Περίληψη

Η νόσος του Paget είναι μια μεταβολική νόσος αγνώστου αιτιο-
λογίας αν και πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν την εμπλοκή μιας 
ιογενούς λοίμωξης ή την ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης. Φαίνεται 
να δείχνει μια εθνική κατανομή προσβάλλοντας συνηθέστερα τον 
πληθυσμό της Δ. Ευρώπης και Β. Αμερικής και πολύ σπανιότερα 
τους κατοίκους της Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Υπάρχει 
μια αυξημένη οστεοβλαστική και οστεοκλαστική δραστηριότητα 
με τελικό αποτέλεσμα διόγκωση και παραμόρφωση των οστών. 
Κλινικά έχουμε πόνο, πιεστικά φαινόμενα νευρικών ριζών, οστικές 
παραμορφώσεις κυρίως των κάτω άκρων που μπορεί να οδηγή-
σουν σε οστεοαρθρίτιδα, παθολογικά κατάγματα και εξαλλαγή σε 
σάρκωμα. Θεραπευτικά χορηγούμε καλσιτονίνη ή διφωσφονικά 
ενώ χειρουργικά επεμβαίνουμε επί επιπλοκών που προαναφέρθη-
καν. 
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Εισαγωγή

Πρωτοαναφέρθηκε από τον James Paget το 1877 
ως παραμορφωτική οστείτιδα. Η νόσος του Paget 
είναι μια διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στη 
συνεχή παραγωγή και απορρόφηση οστίτη ιστού 
που συμβαίνει φυσιολογικά στον ανθρώπινο σκε-
λετό. Όταν και όπου προεξάρχει η οστεοκλαστική 
δραστηριότητα έχουμε απορρόφηση οστού και 
πλήρωση του κενού με ινώδη αγγειακό ιστό. Σε 
παρακείμενες περιοχές έχουμε παραγωγή νέου 
οστού που εν συνεχεία θα προσβληθούν και αυ-
τές από τους οστεοκλάστες και τελικά θα έχουμε 
ένα μωσαϊκό πεταλιώδους και δικτυωτού ιστού. 
Η εναλλασσόμενη αυτή δραστηριότητα τόσο στο 
ενδόστεο όσο και στο περιόστεο οδηγεί σε αύξη-
ση του πάχους του οστού το οποίο όμως δομικά 
είναι αδύναμο και εύθρυπτο με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση παραμορφώσεων και παθολογικών κα-
ταγμάτων. 

Συχνότητα-Αιτιολογία-Κλινική εικόνα

Η νόσος εμφανίζεται συνήθως σε άτομα άνω 

των 50 ετών αλλά η συχνότητά της αυξάνει με 
την πάροδο της ηλικίας. Είναι σπάνια σε άτομα 
ηλικίας μικρότερης των 40 ετών αλλά πιο εκτετα-
μένη (Holgado S et al 2005). Ο ακριβής αριθμός 
των νοσούντων δε μπορεί να προσδιοριστεί επα-
κριβώς λόγω του ότι πολλοί ασθενείς είναι ασυ-
μπτωματικοί. Φαίνεται ότι δείχνει γεωγραφική και 
εθνική κατανομή με μεγαλύτερη συχνότητα στη 
Δ. Ευρώπη και Β. Αμερική ενώ στην Αφρική, την 
Ασία και Μέση Ανατολή είναι σπάνια (Lee GH et 
al 2004). Ο επιπολασμός της νόσου στην Ελλάδα 
είναι περίπου 0.5% (Μπατακόιας και συν 2001). 
Είναι αγνώστου αιτιολογίας αν και πρόσφατες με-
λέτες ενοχοποιούν προηγούμενη ιογενή λοίμωξη 
ή και γενετική προδιάθεση. Από τη μελέτη οικο-
γενειών με μέλη που έπασχαν από την νόσο Paget 
φάνηκε ότι ο τρόπος κληρονομικότητας είναι ο 
επικρατούν αυτοσωματικός με ατελή διεισδυτικό-
τητα η οποία αυξάνει με την ηλικία ( Siris E et al 
1991, Morales-Piga AA et al 1995, Singer FR 1996, 
Cody JD et al 1997, Sieghart S 2004, Daroszewska 
και Ralston SH 2005). 7 Χρωμοσωμικές περιοχές 
PDB1-PDB7 συνδέθηκαν με την προδιάθεση για 
εμφάνιση της νόσου Paget (Daroszewska A και 
Ralston SH 2005). Τα γονίδια που συσχετίστηκαν 
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Εικόνα 1: Ασθενής 56 ετών. Προσβολή της δεξιάς κερκίδας (σπάνια εντόπιση). Παρατηρούμε τη χαρακτηριστική 
ακτινολογική εικόνα της νόσου και τη ραχιαία γωνίωση της κερκίδας. 



με τη νόσο Paget είναι 4 (TNFRSFI 1A, TNFRSFI 
1B, SQSTM1 και VCP). (Hughes et al 2000, Sparκs 
et al 2001,Wuyts et al 2001, Laurin et al 2001, 
Kovach et al 2001, Hocking et al 2001 και 2002, 
Cundy et al 2002, Daroszewska et al 2004). Πολ-
λοί ασθενείς ανακαλύπτονται τυχαία γιατί είναι 
ασυμπτωματικοί. Αιτολογικοί παράγοντες που 
προκαλούν πόνο στη νόσο Paget είναι οι οστικές 
βλάβες (διάταση περιοστέου, έντονη υπεραιμία, 
μικροκατάγματα), η οστεοαρθρίτιδα παρακείμε-
νων αρθρώσεων, η πίεση νευρικών ριζών, το πα-
θολογικό κάταγμα και η εξαλλαγή. Ο πόνος είναι 
αμβλύς, σπάνια έντονος εκτός εάν υπάρχει εξαλ-

λαγή ή παθολογικό κάταγμα. Οι συχνότερες εντο-
πίσεις είναι στα οστά της λεκάνης και της κνήμης 
και ακολουθούν το μηριαίο οστούν, το κρανίο, η 
σπονδυλική στήλη και τα άλλα οστά (εικόνα 1). 
Η νόσος Paget μπορεί να είναι μονοοστική, προ-
σβολή ενός μόνο οστού ή πολυοστική προσβολή, 
δύο ή περισσότερων οστών με ασύμμετρη κατα-
νομή. Όταν εμφανίζεται στο κρανίο και υπάρχει 
διόγκωση κλινικά φαίνεται ότι ο ασθενής έχει 
κοντό αυχένα, επίσης μπορεί να εμφανιστεί υδρο-
κέφαλος (Roohi F et al 2005) ή λόγω πίεσης κρα-
νιακών νεύρων έκπτωση όρασης, όσφρησης και 
ακοής, νευραλγία τριδύμου ή και παράλυση προ-
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Εικόνα 2: 
α.  Ασθενής 48 ετών με νόσο Paget και προσβολή των 

οστών του προσωπικού κρανίου (λεόντειο προσω-
πείο).

β.  Ασθενής με ινώδη δυσπλασία και λεόντειο προσω-
πείο.

 γ.  Ασθενής 51 ετών με νόσο Paget και προσβολή των 
οστών του σπλαχνικού κρανίου. 
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Εικόνα 3: Ασυμπτωματικός ασθενής 61 ετών με νόσο Paget.
 Προσβολή αριστεράς λαγονίου πτέρυγας(τυχαίο εύρημα). 

Εικόνα 4:
Ασθενής 57 ετών με προσβολή αριστερού μηριαίου και αριστερής κνήμης

 α. προσθιοπίσθια ακτινογραφία αριστερού μηριαίου
 β.  πλαγιοπλάγια και γ. αριστερού ισχίου F. Παρατηρείται η πλάγια έξω και πρόσθια γωνίωση του μηριαίου 

καθώς και η χαρακτηριστική ακτινολογική απεικόνιση της νόσου στον αυχένα του μηριαίου.
 δ.  προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια ακτινογραφία αριστερής κνήμης. Παρατηρείται χαρακτηριστική πρόσθια 

γωνίωση αυτής. 

4α
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σωπικού νεύρου (Eretto P et al 1984, Monsell EM 
2004, Teufert KB και Linthicum F 2005). Σπάνια 
η διόγκωση των οστών του προσωπικού κρανίου 
οδηγεί σε λεόντειο προσωπείο το οποίο είναι συ-
χνότερο σε ασθενείς με ινώδη δυσπλασία (εικό-
να 2). Η προσβολή των οστών της λεκάνης είναι 
συνήθως ασυμπτωματική (εικόνα 3). Η εντόπιση 
στη σπονδυλική στήλη μπορεί να προκαλέσει 
συμπιεστικά κατάγματα με κλινική εκδήλωση 
τον πόνο ή την κύφωση. Εικόνα μυελοπάθειας, 
ιππουριδική συνδρομή ή ριζονευρίτιδα μπορεί 
να εμφανιστούν λόγω στένωσης των τρημάτων, 
σπονδυλικής στένωσης ή σύνδρομο διαφυγής 
του αίματος από την κυκλοφορία του νωτιαίου 
μυελού στο αγγειακό δίκτυο των υπερτροφικών 
σπονδύλων (Hadjipavlou και Lander P 1991). 

Όταν προσβάλλεται το μηριαίο οστούν ή η κνή-
μη μπορεί να έχουμε πόνο λόγω μικροκαταγμά-
των, παραμορφώσεις (πρόσθια γωνίωση κνήμης, 
πρόσθια έξω γωνίωση μηριαίου) ή και οστεοαρ-
θρίτιδα ισχίου ή γόνατος (Lee GC et al 2005) (ει-
κόνα 4). Στην νόσο Paget σπάνια έχουμε εμφάνιση 
εξαλλαγής περίπου 1. 5% με συχνότερη την εμφά-
νιση του οστεοσαρκώματος 50-60% των ασθενών 
με εξαλλαγή και ακολουθούν το ινοσάρκωμα, το 
χονδροσάρκωμα και πολύ σπάνια το αγγειοσάρ-
κωμα και λεμφοσάρκωμα. Το οστεοσάρκωμα της 
νόσου Paget εμφανίζεται σε ηλικιωμένα άτομα με 
πολυοστική νόσο κυρίως στο ισχίο, στην πύελο 
και στον ώμο (Hadjipavlou A. et al 1992). 

Διαγνωστική προσέγγιση

Η ακτινολογική απεικόνιση είναι χαρακτηριστι-
κή στη νόσο Paget. Μπορεί να παρατηρήσουμε 
συνύπαρξη λυτικών και σκληρυντικών βλαβών, 
μικροκατάγματα, πάχυνση φλοιού, διόγκωση και 
παραμόρφωση οστών, αρθρίτιδα παρακείμενων 
αρθρώσεων και παθολογικά κατάγματα. Στο κρα-
νίο στα αρχικά στάδια έχουμε περιγεγραμμένη 
οστεοπόρωση που είναι ασυμπτωματική, μετωπι-
αία διόγκωση, πλατυβασία, ενώ σε τελικά στάδια 
πάχυνση του φλοιού (εικόνα 5). Στη σπονδυλική 
στήλη έχουμε συμπιεστικά κατάγματα σπονδύ-
λων, στένωση σπονδυλικών τρημάτων και τρα-
χείες κάθετες ραβδώσεις στο σπονδυλικό σώμα. 
Στο μηριαίο και στην κνήμη εκτός της χαρακτη-
ριστικής εικόνας με οστεολυτικές βλάβες και 
δημιουργία νέου οστού με κάθετες δοκιδώσεις 
(εικόνα 6) μπορεί να εμφανιστούν παραμορφώ-
σεις, οστεοαρθρίτιδα ισχίου, μικροκατάγματα ή 
και παθολογικά κατάγματα. Το σπινθηρογράφη-
μα οστών συμβάλει στην εντόπιση συνυπάρχου-
σων βλαβών επομένως και στην αξιολόγηση της 
έκτασης της νόσου, αλλά και στην εκτίμηση της 
μεταβολικής δραστηριότητας μιας περιοχής και 
συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 
παρακολούθησης. Είναι λοιπόν ευαίσθητη αλλά 
όχι ειδική εξέταση για τη νόσο Paget (Zanglis A 
et al 2005). Από τον εργαστηριακό έλεγχο έχουμε 
συνήθως αυξημένη αλκαλική φωσφατάση (ALP) 
η οποία όμως μπορεί να είναι και φυσιολογική 
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α β

Εικόνα 5: α. πλαγιοπλάγια ακτινογραφία κρανίου σε ασθενή 49 ετών με νόσο Paget και β. σε ασθενή 71 ετών. Πα-
ρατηρούμε την πάχυνση των οστών του σπλαχνικού κρανίου. 
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(Eechof MF et al 2004) και η οποία είναι δείκτης 
οστεοβλαστικής δραστηριότητας. Έαν συνυπάρ-
χει κύηση ή ηπατική νόσος που μπορεί να επηρε-
άσουν την τιμή της ALP τότε μετρούμε το οστικό 
κλάσμα αυτής. Επίσης η έκκριση υδροξυπρολίνης 
στα ούρα 24ώρου (δείκτης οστεοκλαστικής δρα-
στηριότητας) είναι αυξημένη αλλά είναι ακριβή 

μέθοδος. Η οστεοκαλσίνη, δείκτης οστεοβλαστι-
κής δραστηριότητας, αυξάνει αλλά έχει μικρότε-
ρη ευαισθησία από την ALP. Η πυριδολίνη, η δεο-
ξυπυριδολίνη, το Ν και C-τελοπεπτίδιο του κολ-
λαγόνου είναι πιο ευαίσθητοι δείκτες. Η μέτρησή 
τους όμως δε θεωρείται αναγκαία. Η μέτρηση της 
ALP τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακο-

Εικόνα 6: Ασθενής 66 ετών με νόσο Paget και εντόπιση στο αριστερό μηριαίο α. προσθιοπίσθια και πλαγιοπλάγια 
ακτινογραφία αριστερού μηριαίου με χαρακτηριστικές εικόνες περιοχών με οστεοβλαστική και οστεοκλαστική 

δραστηριότητα χωρίς όμως οστική παραμόρφωση β. Λεπτομέρειες των περιοχών αυτών.

α

β
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λούθηση της νόσου είναι επαρκής. Η διαφορική 
διάγνωση θα γίνει από νόσους που έχουν υψηλή 
ALP και παρόμοια ακτινολογική εικόνα όπως με-
ταστάσεις από προστάτη ή μαστό, νεφρική οστε-
οδυστροφία, υπερπαραθυρεοειδισμό με κυστική 
ινώδη οστεΐτιδα, ατελή οστεογένεση, ινώδη δυ-
σπλασία, χρόνια οστεομυελίτιδα, αιμαγγείωμα. 
Επί διαγνωστικών αμφιβολιών, η βιοψία δίνει τη 
λύση. 

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι χειρουργική και φαρμακευ-
τική. Η χειρουργική ενδείκνυται όταν υπάρχουν 
επιπλοκές της νόσου. Έτσι συνίσταται αποσυ-
μπίεση επί συμπιεστικών φαινομένων στα νεύρα, 
οστεοτομίες διορθωτικές επί παραμορφώσεων 
(Meyers M και Singer F 1978), ολικές αρθροπλα-
στικές ισχίου ή γόνατος επί οστεοαρθρίτιδας (Lee 
GC et al 2005). Προσοχή απαιτείται διότι σε ολική 
αρθροπλαστική έχουμε ανάπτυξη πιθανώς έντο-
νης οστεοποίησης (Ferguson DS et al 1994) και 
πρέπει να χορηγούμε προεγχειρητικά ΜΣΑΦ ή 
ακτινοβολία. Σε περίπτωση ανάπτυξης υδροκε-
φάλου διενεργούνται επεμβάσεις παροχέτευσης 
του ΕΝΥ (Roohi F et al 2005). Επί παθολογικών 
καταγμάτων συνίσταται ενδομυελική ήλωση 
(Ramos L 2004) ενώ επί εξαλλαγής επεμβάσεις 
διάσωσης του μέλους ανάλογα με τη σταδιοποί-
ηση (Mayilvahanan N et al 2004, Megas P et al 
2004, Schub et al 2004). Συνήθεις επιπλοκές των 
εγχειρήσεων σε έδαφος Paget είναι η αιμορραγία, 
η ψευδάρθρωση και η δημιουργία έκτοπης οστε-
οποίησης. Για την καταστολή της νόσου και την 
ελαχιστοποίηση των επιπλοκών πρέπει να χορη-
γούνται 3 μήνες προεγχειρητικά διφωσφονικά. 

Δείκτης καταστολής της νόσου είναι η μείωση 
της ALP κατά 50% πριν τη χειρουργική επέμβα-
ση. Η χορήγηση φαρμάκων καταστέλλει τη νόσο, 
ελαττώνει τον πόνο και προλαμβάνει τις επιπλο-
κές. Οι περισσότεροι ασυμπτωματικοί ασθενείς 
δεν πρέπει να θεραπεύονται. Ένδειξη θεραπείας 
υπάρχει επί συμπτωματικών ασθενών και νεαρών 
ασυμπτωματικών με εκτεταμένη προσβολή κρα-
νίου, προσβολή σπονδυλικής στήλης ή μακρών 

οστών κοντά σε αρθρώσεις. Κύρια χορηγούμενα 
φάρμακα είναι η καλσιτονίνη και τα διφωσφονι-
κά. Η δόση χορήγησης καλσιτονίνης είναι 100IU 
υποδορίως καθημερινά. Κλινική ανακούφιση συ-
μπτωμάτων έχουμε σε λίγες εβδομάδες ενώ υπο-
χώρηση των τιμών των δεικτών σε 3-6 μήνες. Εάν 
διακοπεί η χορήγηση η βιοχημική ύφεση θα διαρ-
κέσει περίπου ένα χρόνο, άρα συνεχίζεται η θερα-
πεία με τροποποιημένη δοσολογία 50-100IU ανά 
2η μέρα. Η ρινική χορήγηση έχει μικρή αποτελε-
σματικότητα ενώ η υποδόρια έγχυση δημιουργεί 
παρενέργειες και έτσι έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί 
(Nagant Je Deuxchuisnes C et al 1987). Υπάρχει 
πληθώρα διφωσφονικών. Η λήψη τους γίνεται 
είτε από του στόματος (ετιδρονάτη, αλεδρονάτη, 
ρισεδρονάτη) είτε ενδοφλεβίως (παμιδρονάτη, 
ζολεδρονικό οξύ). Τα από του στόματος χορηγού-
μενα διφωσφονικά λαμβάνονται πρωί με άδειο 
στομάχι για να μεγιστοποιηθεί η απορρόφησή 
τους και αποφεύγεται η κατάκλιση για 30΄ μετά 
τη λήψη για μείωση κινδύνου οισοφαγίτιδας. Πά-
ντα συγχορηγούνται Ca και βιταμίνη D για την 
πρόληψη εμφάνισης υπασβαστιαιμίας. Η ετιδρο-
νάτη που πρωτοχρησιμοποιήθηκε έχει χαμηλή 
αποτελεσματικότητα και συντελεί στη δημιουρ-
γία παθολογικών καταγμάτων λόγω ανεπαρκούς 
επιμετάλλωσης του νέου οστού έτσι η χρήση της 
τείνει να καταργηθεί (Khairi MRA et al 1977). Η 
αλεδρονάτη έχει 700 φορές ισχυρότερη δράση 
από την ετιδρονάτη και μικρότερα προβλήματα 
στη μετάλλωση των οστών. Η συνιστώμενη δόση 
είναι 40mg ημηρεσίως για 6 μήνες διάστημα στο 
οποίο έχουμε βελτίωση και στα επίπεδα της ALP 
αλλά και στην ακτινολογική εικόνα. Συνιστά-
ται επανεξέταση κάθε 6 μήνες και επί εμφάνισης 
υψηλής ALP 6 μηνο κύκλο θεραπείας (Siris E et al 
1996, Walsh JP et al 2004). Η ρισεδρονάτη είναι 
1000 φορές πιο δραστική από την ετιδρονάτη. Η 
συνιστώμενη δόση είναι 30mg για 3 μήνες. Κύριες 
επιπλοκές είναι η ναυτία, διάρροιες, αρθραλγίες, 
γαστρικό βάρος και η οισοφαγίτιδα (Miller et al 
1999, Rendina et al 2004). H παμιδρονάτη χορη-
γούμενη ενδοφλεβίως είναι 100 φορές πιο ισχυρή 
από την ετιδρονάτη και χωρίς προβλήματα με τη 
μετάλλωση των οστών. Σε ήπια νόσο μια ενδο-
φλέβια έγχυση 60mg διάρκειας 3 ωρών, σε μέτρια 
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νόσο (τριπλάσια τιμή ALP) 3 με 4 εγχύσεις των 60-
90 mg ανά 7-15 ημέρες, σε βαρειά νόσο (15πλά-
σια τιμή ALP) η δόση αυξάνεται στα 300-500mg. 
Επαναξέταση ανά τρίμηνο και επί αύξησης ALP 
νέος κύκλος ανάλογα με τη βαρύτητα. Συνήθως 
η ύφεση που προκαλεί η χορήγηση παμιδρονάτης 
διαρκεί ένα χρόνο. Ως ανεπιθύμητες ενέργειες 
μπορεί να εμφανιστούν γρίππη, χαμηλός πυρε-
τός, λεμφοπενία, επιπεφυκίτιδα και σκληρίτιδα. 
Ένα νέο ελπιδοφόρο διφωσφονικό στην καταπο-
λέμηση της νόσου του Paget είναι και το ζολεδρο-
νικό οξύ σε ενέσιμη μορφή (Reid IR et al 2005). 
Χορηγείται σε δόση 5 mg ενδοφλεβίως διάρκειας 
15΄ και καλύπτει τον ασθενή για 6 μήνες. Είναι 40 
φορές πιο δραστικό από την παμιδρονάτη, η εν-
δοφλέβια έγχυσή του είναι μικρότερης διάρκειας 
και έχουμε μόνο μία έγχυση. Σε μελέτη συγκρι-
τική μεταξύ ζολενδρονικού οξέος και ρισεδρονά-
της σε ασθενείς με νόσο Paget είχαμε ισχυρότερη, 
ταχύτερη και πιο μακροχρόνιας διάρκειας απά-
ντηση με το ζολενδρονικό οξύ τόσο κλινικά όσο 
ακτινολογικά και εργαστηριακά, στοιχεία που το 
καθιστούν φάρμακο επιλογής για τη νόσο Paget. 
Οι επιπλοκές που εμφανίστηκαν ήταν ήπιες και 
της ίδιας συχνότητας με αυτές της ρισεδρονάτης, 
εμφανίζοταν τις 3 πρώτες ημέρες μετά την έγχυ-
ση και διαρκούσαν το πολύ 4 ημέρες (Green J. et 
Rogers M. 2002). 

Abstract

Paget’s disease-Review

S. Paraschou, H. Anastasopoulos, M. Kousouti, 
P. Dionelis, A. Karanikolas

A΄ Orthopeadic Department
      Kilkis General Hospital

Paget’s disease is a metabolic disorder of bone re-
modeling of unknown aetiology.Recent researches 
support a virous infection involvement or a genetic 
predisposition.It seems to have a geographic and 
racial distribution,It is usual in West Europe and 
North America but rare in Africa,Asia and Middle 

East.There is an increased osteoblastic and osteo-
clastic activity and results in bone enlargement 
and bone deformities.The most common clinical 
manifestations are pain, bone deformities with or 
without arthritis of the hip and knee, pathological 
fractures and nerves entrapment.Therapy includes 
calcitonin and biphosphonates administration.Sur-
gery may be useful to restore complications.

Key words: Paget’s disease, biphosphonates, calcitonin
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