ΑΑ006 :ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΕ ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΑΣΑΦΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΑΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΝΟΝ ΑΛΓΟΣ
Ιωάννα Μπουλιμάρη, Αννα Καλαϊτζή, Σοφία Αλευρά, Δέσποινα Κακάτσιου, Σωτηρία Κολιού, Στυλιανή Μυλωνά, Γεωργία Ράπτη
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
• Εισαγωγή : Οι όγκοι των οστών αποτελούν το 6-10% του συνόλου των κακοηθειών στα παιδιά και τους εφήβους. Οι δυο κύριοι όγκοι των οστών είναι το
οστεοσάρκωμα και το σάρκωμα Ewing, που αντιπροσωπεύουν το 90% του συνόλου των οστικών όγκων της παιδικής ηλικίας. Προσβάλλουν συχνότερα μεγάλα
παιδιά και εφήβους. Κλινικά προβάλλουν με άλγος αρχικά διαλείπον και στην συνέχεια μόνιμο, το οποίο χαρακτηριστικά δεν συνδέεται με την άσκηση και
συνεχίζεται και την νύχτα. Επίσης ενδέχεται να προβάλλουν και ως κάταγμα μετά από ασήμαντο τραυματισμό.
•Σκοπός : Παρουσίαση περιστατικού έφηβης με κακοήθη όγκο των οστών
• Μέθοδος-Υλικό : Κορίτσι ηλικίας 15 ετών προσκομίστηκε στην κλινική λόγω εμπυρέτου, αδυναμίας και θωρακικού άλγους από 3ημέρου. Προ 1,5 μηνός
αναφέρεται κάταγμα δεξιάς επιγονατίδας, χωρίς σαφές ιστορικό κάκωσης, με εμμένον άλγος για το οποίο ελάμβανε καθημερινά παυσίπονα καθώς και απώλεια
σωματικού βάρους. Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε αδυναμία βάδισης, χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο
διαπιστώθηκε ήπια αναιμία (Hb:10,8 g/dl, Hct:32,4%), αύξηση των δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ: 105 mm, CRP:121 mg/lt), τρανσαμινασαιμία (SGOT:114 IU/L,
SGPT:101 IU/L) καθώς και αυξημένη LDH:1866 IU/L). O απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε λυτικές εστίες στην περιοχή των τροχαντήρων του δεξιού μηριαίου
καθώς και περιοστική αντίδραση. Ετέθη η υποψία κακοήθους εξεργασίας, οπότε και διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία λεκάνης-ισχίων, στην οποία
περιγράφηκαν πολλαπλές και διασπάρτες εστίες παθολογικού σήματος στην διάφυση του δεξιού μηριαίου, διάφυση, μετάφυση και κεφαλή ΑΡ μηριαίου καθώς
και στα οστά της λεκάνης.
• Αποτελέσματα : Η ασθενής με την διάγνωση της κακοήθους εξεργασίας των οστών διακομίσθηκε σε ογκολογικό τμήμα προς περαιτέρω διερεύνηση και
αντιμετώπιση.
• Συμπεράσματα : Στην διαφορική διάγνωση καταγμάτων με ασαφές ιστορικό κάκωσης και συνοδό εμμένον άλγος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η
κακοήθης εξεργασία των οστών.

