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Εισαγωγή: Η οστική επιμήκυνση αποτελεί χειρουργική
πράξη που απαιτεί φυσιολογικό και επαρκή οστικό
μεταβολισμό ώστε να επιτευχθεί η ομαλή
επιμετάλλωση του πώρου διατατκής οστεογέννεσης.
Το φάσμα της ραχίτιδας ως μεταβολική διαταραχή θα
μπορούσε να παρεμποδίσει τόσο την αναμενόμενη
ωρίμανση, όσο και την ενσωμάτωσητου
σχηματιζόμενου πώρου. Παρουσιάζουμε περιστατικό
ασθενούς με υποφωσματαιμική ραχίτιδα που
υπεβλήθη σε αμφοτερόπλευρη επιμήκυνση μηριαίων
λόγω βραχέως αναστήματος και ανισοσκελίας.

Παρουσίαση περιστατικού: Θήλυ ασθενής 24 ετών με
ιστορικό υποφωσφαταιμικής ραχίτιδας παραπέμφθηκε
στο τμήμα μας λόγω αναπτυξιακής ανισοσκελίας των
κάτω άκρων. Ανέφερε δυσχέρεια βάδισης (νήσσειο
βάδισμα) με περιστασιακά επεισόδια ισχιαλγίας και
άλγος του δεξιού γόνατος. Στον προεγχειρητικό έλεγχο, η
ακτινολογική αξιολόγηση με αξονομέτρηση ανέδειξε
ανισοσκελία, με βραχύ αριστερό μηριαίο (1,1cm) και
βραχεία αριστερή κνήμη (1,6cm) , δημιουργώντας
συνολική ανισοσκελία της τάξης των 2,7cm. Ο μηχανικός
άξονας των άκρων ήταν φυσιολογικός αμφοτερόπλευρα.
Ο εργαστηριακός έλεγχος συμπεριέλαβε εξετάσεις για το
προφίλ οστικού μεταβολισμού, ενώ η ασθενής συνέχισε
να λαμβάνει την αγωγή της με από του στόματος
φωσφόρο, ασβέστιο και βιταμίνη D. Στο χειρουργικό
σκέλος, διενεργήθηκαν αμφοτερόπλευρες υπερκονδύλιες
οστεοτομίες των μηριαίων και η επιμήκυνση
πραγματοποιήθηκε μέσω τοποθέτησης συσκευής LRS. Η
διάταση ξεκίνησε την 9η ημέρα και συνεχίστηκε με ρυθμό
1mm ανά ημέρα.

Κλινικά αποτελέσματα: Οι τιμές του φωσφόρου, ασβεστίου και βιταμίνης D 
ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα προεγχειρητικά. Το αριστερό μηριαίο 
επιμηκύνθηκε για 5,6cm και το δεξιό μηριαίο για 3cm. Η διάρκεια διάτασης 
για το αριστερό μηριαίο ήταν 66 ημέρες και ακολούθησε περίοδος 
επιμετάλλωσης 194 ημερών. Η διάταση διήρκησε αντιστοίχως για 30 ημέρες 
στο δεξιό μηριαίο με διάρκεια επιμετάλλωσης στις 92 ημέρες. Η χρονική 
διάρκεια αμφοτέρων των φάσεων (επιμήκυνση/επιμετάλλωση) ακολούθησαν 
τις φυσιολογικές καμπύλες χωρίς χρονική παράταση, ενώ κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας δεν κατέστη αναγκαία η τροποποίηση των δόσεων της 
φαρμακευτικής αγωγής. Κατά την αφαίρεση της αριστερής συσκευής 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης το αριστερό άκρο είχε ραιβό άξονα ο οποίος 
ωστόσο δεν αποτέλεσε αιτία διαταραχής της βάδισης. Κατεγράφησαν 2 
επεισόδια επιπολής δερματικών λοιμώξεων στην περιοχή των διαδερμικών
βελόνων τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με  χορήγηση αντιβιοτικών 
από του στόματος. Αμφότερα τα γόνατα είχαν απώλεια του εύρους κίνησης 
κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διαδικασίας, η οποία λύθηκε με 
κινητοποίηση των αρθρώσεων υπό μέθη. Στην ετήσια μετεγχειρητική 
παρακολούθηση, η ασθενής αναφέρει εξάλειψη των προεγχειρητικών εστιών 
άλγους, χωρίς ωστόσο να έχει υποχωρήσει το νήσσειο βάδισμα και κατ 
επέκταση αυτού τα περιστασιακά επεισόδια ισχιαλγίας.

Συζήτηση: Στο περιστατικό αυτό, η ύπαρξη ραχίτιδας δεν επηρέασε τη 
διαδικασία επιμήκυνσης η οποία εξελίχθηκε ομαλά καθ’ όλη τη 
διάρκεια. Τόσο η χρονική εξε΄λιξη όσο και τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του πώρου ήταν εντός των φυσιολογικών 
αναμενόμενων ορίων. Το νήσσειο βάδισμα αν και πρωταρχικό 
ενόχλημα του ασθενούς δεν ήταν δυνατό να υφεθεί ακόμα και μετά τη 
διόρθωση της ανισοσκελίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την εγγενή 
σύνδεση του με καθαυτό το σύνδρομο της ραχίτιδας και υπογραμμίζει 
τη δυσκολία αντιμετώπισης του. Εξ αιτίας της σπανιότητας του 
συνδρόμου στο γενικό πληθυσμό, αν και η οστική επιμήκυνση κατέληξε 
ομαλώς, απαιτούνται μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών ώστε να 
θεωρηθεί ασφαλής η αμφοτερόπλευρη επιμήκυνση σε αυτή την ομάδα 
ασθενών.

Προεγχειρητική
αξονομέτρηση. Η ασθενής 
είναι ψευδώς νορμοαξονική
με εμφανή ανισοσκελία και 
μεταφυσιακές
παραμορφώσεις.

Ακτινολογικός έλεγχος κατά τη 
διάρκεια της επιμήκυνσης. Τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του πώρου είναι φυσιολογικά. 
Στο διάστημα αυτό δεν 
απαιτήθηκε η τροποποίση των 
δόσεων αγωγής.

Εικόνα του δεξιού μηριαίου προ 
απογαλακτισμού. Καταγράφεται 
αφθονία πώρου και ομαλή 
επιμετάλλωση. Σε αυτό το σημείο, το 
αριστερό μηριαίο είναι ακόμη σε 
διαδικασία επιμήκυνσης.

Τελική αξονομέτρηση μετά 
την επίτευξη της ισοσκελίας. 
Στη δεδομένη στιγμή, 
σχεδιάζονται διορθωτικές 
οστεοτομίες για την 
αποκατάσταση των αξόνων.


