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Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού άτυπου κατάγματος μηριαίου (AFF) σε ασθενή με μεταστατική οστική νόσο (MON), μετά από διαδοχική

αγωγή με ζολενδρονικό οξύ και δενοσουμάμπη.

Υλικό – μέθοδος: Γυναίκα 76 ετών, με πρωτογενές νεόπλασμα μαστού από

35ετίας και MON από 8ετίας, έλαβε ζολενδρονικό οξύ για 6 χρόνια και στη συνέχεια

δενοσουμάμπη για έντεκα μήνες. Έξι μήνες μετά την διακοπή της δενοσουμάμπης

λόγω επιμόλυνσης χειρουργικού τραύματος υστερεκτομής παρουσίασε AFF κατά την

έγερση της από το κρεβάτι. Από 8μήνου ανέφερε άλγος στον αριστερό μηρό ενώ

παρουσίασε ήπια αυξημένη πρόσληψη ραδιοφαρμάκου στην υποτροχαντήριο περιοχή

σε σπινθηρογράφημα οστών και πάχυνση του έξω φλοιού του αριστερού μηριαίου σε

προηγούμενο ακτινολογικό έλεγχο, τα οποία δεν είχαν αξιολογήθει.

Εικόνα 1: Ακτινογραφία ένα μήνα πριν τη διάγνωση του κατάγματος-

είναι εμφανής η πάχυνση του φλοιού του ΑΡ μηρού (βέλος)

Εικόνα 2: Σπινθηρογράφημα οστών-

ηπίως αυξημένη πρόσληψη ραδιοφαρμάκου 

στην υποτροχαντήριο περιοχή ΑΡ



Συμπέρασμα: Η διαδοχική χορήγηση διφωσφονικού και δενοσουμάμπης σε

μεγάλες δόσεις για ΜΟΝ μπορεί να οδηγήσει σε AFF. Η παρουσία πόνου στο

μηριαίο οστό αυτών των ασθενών μπορεί να οφείλεται και σε επαπειλούμενο

AFF.

Αποτέλεσμα: Η απλή ακτινογραφία και η πολυτομική αξονική τομογραφία (MDCT) ανέδειξαν πλήρες εγκάρσιο υποτροχαντήριο κάταγμα με

μικρή έσω προεξοχή και πάχυνση του έξω φλοιού του μηριαίου οστού χωρίς περιοστική αντίδραση, ενδοοστική οδόντωση ή μάζα μαλακών

μορίων χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τη MON. Αντιμετωπίσθηκε με στατική ενδομυελική ήλωση και πορώθηκε σε διάστημα πέντε

μηνών,ενώ η ιστολογική εξέταση από δείγμα οστού ήταν αρνητική για κακοήθεια. Στην ασθενή χορηγήθηκε βιταμίνης D ενώ δεν χορηγήθηκε

τεριπαρατίδη λόγω της κακοήθειας. Η χορήγηση δενοσουμάμπης ή διφωσφονικού δεν συνεχίστηκε αφενός λόγω του κινδύνου AFF

ετερόπλευρα παρότι ο ακτινολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός και αφετέρου γιατί η ΜΟΝ είχε περιοριστεί.

Εικόνα 4: Ακτινογραφία-

πλήρες εγκάρσιο 

υποτροχαντήριο κάταγμα

Εικόνα 5: Ακτινογραφία 

μετά την αποκατάσταση με 

ενδομυελική ήλωση

Εικόνα 3: Αξονική 

τομογραφία 

υποδεικνύουσα το 

κάταγμα ΑΡ


