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Περίληψη
Παρουσιάζουμε σπάνια περίπτωση εξαλλαγής σε οστεοσάρ-

κωμα σε ασθενή με νόσο του Paget επ’ ευκαιρία κατάγματος. Η 
επιπλοκή είναι σπάνια και κακής πρόγνωσης. Φαίνεται πως η κυτ-
ταρική πολυμορφία κατά την μεταβολική έξαρση της νόσου και η 
διαδικασία της πώρωσης προδιαθέτει σε εξαλλαγή. Τα κατάγματα 
σε νόσο του Paget απαιτούν καλή προετοιμασία, υψηλό βαθμό 
κλινικής υποψίας για τον κίνδυνο εξαλλαγής και συνδυασμό χει-
ρουργικής προσέγγισης και χημειοθεραπείας.
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Abstract
We present a rare case of sarcomatous change in a patient 

with Paget disease a pro po of a fracture. This complication is 
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relative rare and carries bad prognosis. It seems that cellular 
polymorphism during the active phase of the disease and frac-
ture healing allows for malignant change into osteoasarcoma. 
Fractures in a substrate of Paget disease require good prelimi-
nary care, a high suspicion index for malignant change in combi-
nation wit meticulous surgical technique and chemotherapy.
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Εισαγωγή

 Η νόσος του Paget είναι μια άγνωστης αιτι-

ολογίας διαταραχή του οστικού μεταβολισμού που 

προδιαθέτει σε κατάγματα από ασήμαντη βία. Είναι 

συνηθισμένη στο δυτικό κόσμο και σπανιότατη στην 

Άπω Ανατολή (Lee et al 2011). Συνήθως προτιμά 

τον αξονικό σκελετό, παρουσιάζεται με την πολυ-

οστική μορφή και τους άνδρες μέσης ηλικίας, ενώ 

μόνο 5%-10% είναι συμπτωματικοί. Σοβαρές επι-

πλοκές της νόσου θεωρούνται η καρδιακή ανεπάρ-

κεια, τα παθολογικά κατάγματα σε ποσοστό 10% 

και η σαρκωματώδης εξαλλαγή (Pradhakar et al 

2006). H σαρκωματώδης εξαλλαγή είναι σπάνια 

θανατηφόρος επιπλοκή που κυμαίνεται από 0,1% 

- 1% (Raptis et al 2014, Smith et al 1984). Τα 

πιο πολλά είναι οστεογενή σαρκώματα με δυσμενή 

και ζοφερά πρόγνωση, που συνήθως φτάνει στο 

8%, για επιβίωση άνω της πενταετίας (Semble CJ 

1969). Κατά κύριο λόγο παρατηρούνται στα μακρά 

οστά, μετά μακροχρόνια νόσο, με τον πολυοστι-

κό τύπο σε ηλικίες άνω των 50 ετών. Οι βλάβες 

είναι λυτικές ή βλαστικές ενώ ιστοπαθολογικώς 

παρατηρείται χαοτικός τύπος οστικού μεταβολι-

σμού (Tapp E 1967). Τα κατάγματα σε νόσο του 

Paget, συνήθως πωρώνονται, όμως περιοχές με 

φλοιϊκή καταστροφή, πόνο και ψηλαφητή μάζα με 

καθυστέρηση πώρωσης είναι ενδεικτικές εξαλλα-

γής (Verinder RGD, Burke J 1979). Παρουσιάζουμε 

ασθενή άνδρα, μέσης ηλικίας, που έπασχε χρονίως 

από τη νόσο και ανέπτυξε οστεοσάρκωμα, συνε-

πεία κατάγματος του ισχίου και γίνεται ανασκόπη-

ση της βιβλιογραφίας.

Παρουσίαση ασθενούς

Άνδρας 56 ετών, με μακρά νόσηση από τη νόσο 

του Paget και πολυοστικό τύπο, προσκομίζεται για 

υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού ισχίου μετά από 

πτώση κατά τη βάδιση (Εικ. 1). 

Eικόνα 1. - Διαυχενικό  κάταγμα  αριστερού  ισχίου σε  
ραιβότητα ,μετα  από  πτώση, επί  εδάφους  νόσου  Paget  σε  

ασθενή  56  ετών

Από το ιστορικό είναι διαβητικός υπό φαρμα-
κευτική αγωγή από χρόνια και ανέφερε πόνο στο 
αριστερό ισχίο από μηνών με αυξημένες τιμές αλ-
καλικής φωσφατάσης, που αυτό τουλάχιστον είναι 
ενδεικτικό ότι η νόσος ήταν σε μεταβολική έξαρση 
κατά την πτώση του. Από την κλινική και ακτινολο-
γική μελέτη διαπιστώνεται υποκεφαλικό κάταγμα 
ισχίου τύπου III κατά Garden με σημαντική ραι-
βοποίηση και έντονη προβολή πόνου, εκτεταμένο 
οίδημα-αιμάτωμα και δυσχρησία του σκέλους. Ο 
ασθενής αντιμετωπίσθηκε την τρίτη ημέρα μετά το 
κάταγμα και υπεβλήθη σε ημιαρθροπλαστική δι-
πλής κίνησης (Εικόνα 2).

Εικόνα  2. - Χειρουργική  θεραπεία, ημιαρθροπλαστική  
διπλής  κίνησης
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Το χειρουργείο ήταν εργώδες, αιμορραγικό με 
ευθραυστότητα του οστού. Η μετεγχειρητική του 
πορεία υπήρξε θορυβώδης, με προβολή έντονου 
πόνου και εκτεταμένο οίδηματα-αιμάτωμα. Τρεις 
εβδομάδες μετά το χειρουργείο παρουσίασε δρα-
ματική επιδείνωση της κλινικής του εικόνας με πόνο 
που δεν υποχωρούσε με τα ισχυρότερα αναλγητικά 
και εκτόξευση της τιμής της αλκαλικής φωσφατά-
σης (Πίνακας 1).

Πίνακας  1. - Διακύμανση  της  τιμής  της αλκαλικής  φω-
σφατάσης  πριν το  κάταγμα και  κατά  την  εξαλλαγή  ως  το  

τέλος  του  ασθενούς (Από  386 U/L -10298 U/L).

Τοπικά ο αριστερός μηρός ήταν διογκωμένος δί-
κην μπαλονιού, με αδυναμία κινητοποίησης του και 
πλήρη απορρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη. 
Με την πάροδο των ημερών εμφάνισε αναπνευστι-
κά προβλήματα και πυρετό. Από τον απεικονιστικό 
έλεγχο παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

1) από την ακτινογραφία του ισχίου πέριξ της 
πρόθεσης άρχισε να αναπτύσσεται έκτοπος οστίτης 
ιστός κατά τόπους νεφελοειδής με ακτινωτή διεκ-
βολή προς τα μαλακά μόρια άναρχης και άτυπης 
διάταξης (Εικόνα 3,5). Η όλη κλινική και ακτινο-
λογική προσέγγιση με την αιματολογική του εικό-
να σε αποδιοργάνωση (Αναιμία, υψηλή ΤΚΕ, CRP, 
λευκοκυττάρωση), συνηγορούσαν υπέρ εξαλλαγής 
σε οστεοσάρκωμα. 

Εικόνα 3. - Ένα  μήνα  μετα  την  επέμβαση, εμφάνιση  έκτο-
που  οστίτη  ιστού ασαφών  ορίων  και  ακανόνιστου σχήμα-
τος περιαρθρικά  με  βαριά  τοπικά  φαινόμενα  και  υψηλή 

ΤΚΕ, CRP  και  αλκαλική  φωσφατάση.

Εικόνα  5. - 3  μήνες  μετα  την  εγχείρηση   εκτεταμένες  
περιαρθρικές  οστεοποιήσεις άναρχες , δίκην  τολυπίων  
βάμβακος, με  βαριά  τοπικά  και  γενικά  φαινόμενα  και  

εργαστηριακά  εκτόξευση  της  αλκαλικής  φωσφατάσης ,που  
συνηγορούν  υπέρ  εξαλλαγής  σε  σάρκωμα .

2) Από την ακτινογραφία θώρακος φαίνονται 
διάσπαρτες πυκνωτικές εστίες, αναπνευστικής λοί-
μωξης η μεταστατικών εστιών (Εικόνα  4).
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Εικόνα  4. - Ακτινογραφία  θώρακος  ένα μήνα  μετα  την 
εγχείρηση, παραπυλαίες  πυκνώσεις –μεταστάσεις,  εμφυση-

ματικό  παρέγχυμα  και  συνοδά  προβλήματα  δύσπνοιας.

Ο ασθενής κατόπιν επιθυμίας του εξήλθε της κλι-
νικής και νοσηλεύθηκε σε ιδιωτικές κλινικές, όπου 
υποβλήθηκε σε ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες 
ενώ παράλληλα λήφθηκε βιοψία, όπου επιβεβαιώ-
θηκε η εξαλλαγή σε οστεοσάρκωμα (Εικόνα 6).

Εικόνα 6. - Υψηλού βαθμού οστεοσάρκωμα σε έδαφος 
νόσου Paget. Το προϋπάρχον οστούν  που διηθείται εμφανίζει 

εικόνα μωσαϊκού (χρώση Η+ΕΧ200).

Ένα χρόνο μετα την επέμβαση καταλήγει εν 
μέσω γενικευμένων μεταστάσεων και ανεπάρκει-
ας πολλαπλών οργάνων. Ο ασθενής ανέφερε πόνο 
στο αριστερό ισχίο μήνες πριν το κάταγμα με αυξη-
μένες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης. Διεγχειρητική 
βιοψία δεν έγινε και δεν μπορούμε να υποστηρί-
ξουμε ότι το κάταγμα προκάλεσε την εξαλλαγή η 
ότι βραδέως η εξαλλαγή, πάνω στην έξαρση της 
νόσου, προηγήθηκε του κατάγματος.

Συζήτηση

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στην ιατρική τα τε-

λευταία χρόνια, λίγα έχουν αλλάξει σχετικά με την 
επιβίωση των ασθενών με σαρκωματώδη εξαλλαγή 
σε νόσο του Paget. Άλλες σοβαρές επιπλοκές είναι 
η καρδιακή ανεπάρκεια και τα παθολογικά κατάγ-
ματα από ασήμαντες πτώσεις η μετα μακρά χρήση 
διφωσφονικών (Goh et al 2007). Η εξαλλαγή είναι 
σπάνια επιπλοκή και συνιστά τραγικό συμβάν, συ-
νήθως το προανάκρουσμα του τελικού σταδίου της 
νόσου. Η νόσος παρουσιάζεται με πόνο και οίδημα 
και ενίοτε χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα. Η 
ανάπτυξη λυτικής εστίας με τοπικά φαινόμενα ση-
μαίνει συναγερμό για εξαλλαγή (Smith et al 1984, 
Megas et al 2004). Τα κατάγματα συμβαίνουν 
μετά ασήμαντη βία σε ποσοστό 84% και αφορούν 
μακρά οστά σε ποσοστό 40% και απ’ αυτά το 28% 
αναπτύσσουν ψευδάρθρωση (Raptis et al 2014, 
Giliotti et al 1990 ). Ο χειρισμός των καταγμάτων 
αυτών είναι δύσκολος, λόγω της διεγχειρητικής 
αιμορραγίας που συμβαίνει σε ποσοστό 11%, της 
υπερασβεστιαιμίας και των συνοδών βλαβών των 
νεύρων εγγύς των οστικών βλαβών της νόσου του 
Paget (Dove J 1980, Ramos et al 2004, Redden 
et al 1981, Shardlow et al 1999). Δεν πρέπει να 
ξεχνούμε ακόμη ότι τα γραμμοειδή κατάγματα 
του αυχένα του μηριαίου μπορεί να οδηγήσουν 
σε ψευδάρθρωση, και προτιμούμε ηλώσεις χωρίς 
γλυφανισμό στα μακρά οστά (Gray ET 1989). Από 
πολλούς ερευνητές επισημαίνεται πως η χρήση της 
πλάκας προδιαθέτει σε νέο κάταγμα στα άκρα της 
πλάκας λόγω stress concentration (Ramos et al 
2004). Επί πλέον, τονίζεται ότι η καθυστέρηση της 
πώρωσης με όχι τυπική ακτινογραφία μπορεί να εί-
ναι προάγγελος εξαλλαγής καθώς η οστεοβλαστι-
κή κυτταρική πολυμορφία στην έξαρση της νόσου 
και επ’ ευκαιρία του κατάγματος μπορεί να προδι-
αθέσει σε κυτταρική εκτροπή και εξαλλαγή (Τapp 
E 1967, Siris et al 2006). Η διάγνωση της εξαλλα-
γής σε σάρκωμα μετα από κάταγμα είναι δύσκολη 
και η διαφορική διάγνωση μεταξύ αιματώματος και 
σαρκώματος θα γίνει με CT - σκιαστικό και σπιν-
θηρογράφημα. Η εξαλλαγή σε σάρκωμα μπορεί 
να παρατηρηθεί ένα μήνα ως και χρόνο μετά το 
κάταγμα, ενώ το ιστορικό πολλών καταγμάτων 
μπορεί να προδιαθέσει σε κυτταρική εκτροπή. Πιο 
συχνά παρατηρείται σε πολυοστικές μορφές και σε 
άτομα άνω των 50 ετών. Επί εξαλλαγής η θερα-
πεία περιλαμβάνει:
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1) Ακτινοθεραπεία,

2) χημειοθεραπεία,

3) ακρωτηριασμό κεντρικά του όγκου.

Η πρόγνωση είναι φτωχή, σε μελέτη των 
McKenna και συν 1964, 4 επιβίωσαν άνω της πε-
νταετίας σε μια σειρά 212 ασθενών, που το κά-
ταγμα προηγήθηκε της εξαλλαγής 1, 2, 3 και 8 
χρόνια μετά και προφανώς δεν έχει σχέση (Smith 
et al 1964, Semble JC 1969). Είναι σημαντικό να 
ξεχωρίσουμε το κάταγμα που συμβαίνει ενώ ήδη 
υπάρχει σάρκωμα και αυτού που έπεται με σαφή 
κλινικά ακτινολογικά δεδομένα. Σε μικρότερη σει-
ρά οι Paretta και συν 1957, εκτιμούν ότι 18% 
των σαρκωμάτων σε νόσο Paget, συμβαίνουν σε 
προηγηθέν κάταγμα. Η καθυστέρηση της διάγνω-
σης του κατάγματος από τον όγκο αρχίζει από 6 
εβδομάδες ως 7 μήνες και ίσως κάποια κατάγματα 
να συμπίπτουν με την αρχή της σαρκωματώδους 

εξαλλαγής. Οι Paretta και συν (1957) πιστεύουν 
ότι δεν υπάρχει στατιστικό συμπέρασμα συσχέτι-
σης κατάγματος και σαρκώματος σε νόσο Paget, 
παρά ταύτα επισημαίνουν τον κίνδυνο και αυτό 
συνιστά παρατήρηση (Semble JC 1969). Σε μια πιο 
πρόσφατη σειρά των (Smith και συν 1984), επί 82 
ασθενών, το 3,5% των ασθενών με εξαλλαγή, εί-
χαν επιβίωση άνω των 5 ετών, ενώ το 28% των 
ασθενών με πρωτοπαθές σάρκωμα άνω των 39 
ετών, είχαν επιβίωση κάτω των 5 ετών.

Συμπέρασμα
H εξαλλαγή σε σάρκωμα επί κατάγματος σε 

νόσο του Paget είναι σπάνια επιπλοκή κακής πρό-
γνωσης. Αν και η συσχέτιση αυτή αμφισβητείται, 
επισημαίνεται ως παρατήρηση δυνητικού κινδύνου 
και συνιστάται υψηλή περιεγχειρητική διαγνωστική 
υποψία και επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση αυ-
τής της σπάνιας νοσολογικής οντότητας.
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