
Εισαγωγή

Η οστεοπέτρωση αποτελεί μια ετερογενή ομάδα κληρονομούμενης οστικής δυσπλασίας που χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία των οστεοκλαστών οδηγώντας σε

αυξημένη οστική πυκνότητα. Η πιο συχνή κλινική έκφανση της νόσου αποτελεί τα συχνά κατάγματα και αφορούν το 75% των ασθενών. Πάραυτα 40% των ασθενών

παραμένουν ασυμπτωματικοί [1]. Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή οριστική θεραπεία της οστεοπέτρωσης και έτσι για τους περισσότερους ασθενείς η θεραπεία παραμένει

υποστηρικτική.

Τα κατάγματα αφορούν κυρίως τα μακρά οστά και σχετίζονται με σημαντικές διεγχειρητικές όσο και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Διεγχειρητικά ο ορθοπαιδικός

καλείται να αντιμετωπίσει ένα οστό σκληρό αλλά εύθρυπτο το οποίο μετεγχειρητικά εμφανίζει αυξημένα ποσοστά καθυστερημένης πόρωσης, ψευδάρθρωσης και

οστεομυελίτιδος. Οι αναφορές σε περιπροθετικά κατάγματα στη βιβλιογραφία είναι ελάχιστες. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς 73 ετών που υπέστη

περιπροθετικό κάταγμα δεξιού μηριαίο, η οποία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με εσωτερική οστεοσύνθεση.

.

Παρουσίαση Περιστατικού

Ασθενής 73 ετών προσεκομίσθη στα ΤΕΠ του ιδρύματος μας μετά από πτώση εξ ιδίου ύψους αναφέροντας άλγος στην δεξιά κατ’ισχίον άρθρωση, μη δυνάμενη να

φορτίσει. Στις ακτινογραφίες διεπιστώθη περιπροθετικό κάταγμα του ισχίου (Fig 2). Η ασθενής έφερε ολική αρθροπλαστική από δεκαετίας στο σύστοιχο ισχίο λόγω

προχωρημένης οστεοαρθροπάθειας. Από το ιστορικό της, η ασθενής έπασχε από οστεοπέτρωση παρουσιάζοντας χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στις ακτινογραφίες ( rugger

jersey spine, διαμόρφωση κάτω μηριαίας μετάφυσης δίκην φιάλης erlenmeyer , αυξημένη πυκνότητα οστού) και στην αξονική ( σχεδον κατειλημμένος αυλός στο μηριαίο

οστούν) (Fig. 1-4). Η ασθενής λόγω συνοδού μυελικής ανεπάρκειας ( μειωμένα WBC, HCT, PLT) ελάμβανε ανα είκοσι ημέρες ερυθροποιητίνη (EPREX) και δύο φορες

την εβδομάδα αυξητικό παράγοντα των λευκών (filgrastim- (G-CSF)).

Προγραμματίστηκε χειρουργική αποκατάσταση του κατάγματος. Η ασθενής έλαβε την εβδομάδα προ του χειρουργείου και μετά καθημερινής συμβουλευτικής από

τους αιματολόγους 5 φιαλες PRBC (χαμηλότερη προεγχειρητική τιμή Hb 7.6) και τρεις PLT (χαμηλότερη προεγχειρητικη τιμή 44.000). Διεγχειρητικά διεπιστώθη σταθερό

το κυπέλλιο και ο μηριαίος στειλεός ( περιπροθετικό κάταγμα τύπου Vancouver B1) και διενεργήθη εσωτερική οστεοσύνθεση με κλειδούμενη πλάκα βίδες και σύρματα

(Fig 5). Σημειώνεται η εξαιρετική δυσκολία κατά τους τρυπανισμούς του οστού που απαιτούσαν πολλαπλάσιο χρόνο σε σύγκριση με φυσιολογικό οστούν, η συχνή

αλλαγή των φρεζών και η συνεχής ψύξη με φυσιολογικό ορό.

Η πρόκληση για τον ορθοπαιδικό στην αντιμετώπιση των καταγμάτων στην οστεοπέτρωση είναι μεγάλη και παρουσιάζει δυσκολίες τόσο προ- όσο διε- και μετεγχειρητικές.

Προεγχειρητικά καλείται να προετοιμάσει τον ασθενή σε στενή συνεργασία με τον αιματολόγο για το χειρουργείο (ενίσχυση με αιμοπετάλια, ερυθρά και παρακολούθηση των

λευκών αιμοσφαιρίων) κάτι που μπορεί να απαιτήσει χρόνο. Ο ασθενής μας ρυθμίστηκε σε μία εβδομάδα λαμβάνοντας 5 φιάλες ερυθρά και 3 μονάδες αιμοπετάλια.

Διεγχειρητικά οι δυσκολίες πηγάζουν κυρίως από την αυξημένη σκληρότητα του οστού και την πλήρωση του αυλού από οστό. Αυτή κάνει τους τρυπανισμούς εξαιρετικά

εργώδεις, αφενώς αυξάνοντας το χειρουργικό χρόνο και κατ’επέκταση τις απώλειες σε αίμα ( 2 φιάλες PRBC στην περίπτωση μας) , αφετέρου αυξάνει τη θερμοκρασία του οστού

απαιτώντας ψύξη με φυσιολογικό ορό και συχνές παύσεις. Η θραύση των τρυπανιών είναι συχνό φαινόμενο και συνίσταται η χρήση καινούριων και σκληρότερων φρεζών.Η

ευθρυπτότητα του οστού απαιτεί λεπτούς χειρισμούς του άκρου κατά το χειρουργείο με αποφυγή χρήσης σφυριού. Κατά τη χρήση πλάκας για ORIF συνίσταται να είναι

κλειδούμενη με αυτοκόπτοντες κοχλίες ( όπως εφαρμόσαμε και στην περίπτωσή μας (Fig 5)) και με μεγάλο μήκος εργασίας [4].

Μετεγχειρητικά η προσοχή του χειρουργού εστιάζεται στα αυξημένα ποσοστά καθυστερημένης πόρωσης και ψευδάρθρωσης , οστεομυελίτιδος και στα περιπροθετικά

κατάγματα.

Συμπερασματικά

Η οστεοσύνθεση των καταγμάτων σε ασθενείς με οστεοπέτρωση παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες αλλά είναι δυνατή. Οι μειωμένες εφεδρείες του ασθενούς (χαμηλός

αιματοκρίτης, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια) και οι αυξημένες τεχνικές δυσκολίες διεγχειρητικά, απαιτούν χειρουργική ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η συνεργασία με

τους αιματολόγους θεωρείται επιβεβλημένη για τη βέλτιστη περιεγχειρητική φροντίδα του καταγματία.
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Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή πέραν της αυξημένης εγρήγορσης λόγω της καταστολής του μυελού των οστών (έλαβε 3 PRBC μετεγχειρητικά). Η πόρωση ήταν

πλήρης (6ος μήνας) με πλήρη φόρτιση στον 4ο μετεγχειρητικό μηνα και τελευταία επανεξέταση 1 έτος από το χειρουργείο (Fig 5-6). Η ασθενής ήταν περιπατητική με τη

βοήθεια μπαστουνιού και ελεύθερη επιπλοκών

Συζήτηση

Η Οστεοπέτρωση εμφανίζει τρεις κύριες κλινικές μορφές εκ των οποίων η αυτοσωμικά επικρατούμενη μορφή οστεοπέτρωσης (ΑΕΟ) είναι η συχνότερη. Αυτή χωρίζεται

περαιτέρω σε δύο μορφές εκ των οποίων η πρώτη δεν κατατάσσεται πλέον στις μορφές της νόσου. Η δεύτερη χαρακτηρίζεται από rugger jersey σπονδυλική στήλη,

δημιουργία ενδοοστού («οστό μεσα σε οστό»), αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων και είναι η μορφή που περιγράφηκε πρώτη φορά απο τον Albert Schoeberg το 1904 [2].

Παλαιότερα η συντηρητική αντιμετώπιση των καταγμάτων σε ασθενείς με οστεοπέτρωση θεωρούταν δόκιμη κάτι που πλέον περιορίζεται σε κατάγματα άνω άκρου και

στα παιδιά. Σήμερα διενεργούνται ολικές αρθροπλαστικές για την αντιμετώπιση της οστεοαρθροπάθειας στους ασθενείς αυτούς ειδικά στο ισχίο [3]. Η καταγματολογία απο

την άλλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά με πλάκες και κοχλίες αλλά και με ήλους (τεχνικά εξαιρετικά απαιτητικό αλλά όπου δύναται να εφαρμοστεί εμβιομηχανικά καλύτερο).


