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Υλικό & Μέθοδος          

Μεταξύ 2007 και 2009 αντιμετωπίστηκαν 12 ασθενείς (8 θήλεα, 4 άρρενες) με μονήρεις οστικές κύστεις μακρών οστών (μηριαίο
οστούν: 10 ασθενείς, βραχιόνιο οστούν: 2 ασθενείς). Οι ασθενείς προσήλθαν λόγω πόνου άνω ή κάτω άκρου, χωρίς ακτινολογική
εικόνα παρεκτοπισμένου κατάγματος του αντίστοιχου οστού. Οι κύστεις κατηγοριοποιήθηκαν σε ενεργείς και αδρανείς σύμφωνα
με τα κριτήρια Neer. Ο κίνδυνος επαπειλούμενου κατάγματος υπολογίστηκε με βάση τα κριτήρια Mirel. Οι ασθενείς
αντιμετωπίστηκαν με εκτεταμένη απόξεση και πλήρωση της κύστης με μοσχεύματα (άλλο- , αυτομόσχευμα, DBM) μέσω μικρής
χειρουργικής τομής και διάνοιξης οστικού παραθύρου. Ακολούθησε προληπτική ελαστική ενδομυελική ήλωση του πάσχοντος
μακρού οστού με βάση τις αρχές της ελαστικής ήλωσης καταγμάτων των μακρών οστών στα παιδιά.

Σκοπός

Οι μονήρεις οστικές κύστεις αποτελούν καλοήθεις ογκόμορφες (tumor-like) καταστάσεις των μακρών οστών παιδιών και

εφήβων. Η θεραπευτική παρέμβαση αποσκοπεί στην πρόληψη παθολογικού κατάγματος του οστού. Ο συνδυασμός απόξεσης,
πλήρωσης με οστικά μοσχεύματα και ενίσχυσης της μηχανικής σταθερότητας του οστού με ελαστικούς ενδομυελικούς ήλους
τιτανίου αποτελεί μια αξιόπιστη και προβλέψιμη μέθοδο αντιμετώπισης των μονήρων οστικών κύστεων

Συγρραφείς: Κολοβός Παναγιώτης, Ροδάνθη Μαργαρίτη,Σαμέλης Παναγιώτης, Κατερίνα Κατσούλη, Λούκας Χρήστος, Γεωργίου Φλουρέντζος, 
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος,Ζαμπακίδης Χρήστος



Αποτέλεσμα 

Η ενσωμάτωση των οστικών μοσχευμάτων και η οστεοποίηση (πλήρης, ικανοποιητική) του οστικού
ελλείμματος της κύστης επετεύχθη στο σύνολο των ασθενών. Δεν χρειάστηκε η πραγματοποίηση
συμπληρωματικών επεμβάσεων, εκτός από την επέμβαση αφαίρεσης των ενδομυελικών ήλων. Οι
ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, ενώ οι παρακείμενες αρθρώσεις παρουσιάζουν πλήρες εύρος
κίνησης.

Συμπεράσματα

Η αντιμετώπιση μονήρων οστικών κύστεων με απόξεση, πλήρωση με μοσχεύματα σε συνδυασμό με

ενδομυελική ήλωση αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο αντιμετώπισης των μονήρων οστικών κύστεων στον
αναπτυσσόμενο σκελετό. Η χρήση των ενδομυελικών ήλων προάγει την οστεοποίηση λόγω της
μηχανικής αποσυμπίεσης της κύστης, προστατεύει το πάσχον οστούν από παθολογικό κάταγμα και
παραμόρφωση και επιτρέπει την ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς.
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