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Εισαγωγή
Το οστεοχόνδρωμα αντιμετωπίζεται συντηρητικά 
εκτός και αν γίνει συμπτωματικό, επώδυνο, 
εμφανίσει ταχεία ανάπτυξη, ή εμφανίσει σημάδια 
κακοήθειας.  Αύξηση του μεγέθους ενός 
oστεοχονδρώματος μετά τη σύγκλιση των 
επιφύσεων υποδηλώνει κακοήθη μετάλλαξη σε 
xονδροσάρκωμα αν και υπάρχει αναφορά στη 
βιβλιογραφία καλοήθους ανάπτυξης σε σκελετικά 
ώριμο ασθενή(1).

Σκοπός
Παρουσιάζουμε ακόμη μία περίπτωση 
οστεοχονδρώματος στην πελματιαία επιφάνεια 
της πτέρνης που εμφάνισε καλοήθη ανάπτυξη σε 
μεγάλες διαστάσεις στην ενήλικο ζωή. Από όσα 
γνωρίζουμε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
οστεοχονδρώματα που έχουν περιγραφεί στην 
περιοχή.

Υλικό Case Report
Ενήλικας 27 ετών, με επώδυνη, σταδιακά αυξανόμενη 
από 7ετίας και ενοχλητική, στη βάδιση, οστική μάζα 
στην πελματιαία επιφάνεια της πτέρνας. Χωρίς λοιπές 
εξοστώσεις στον αξονικό σκελετό και στα άκρα όπως 
διαπιστώθηκε με ενδελεχή ακτινολογικό έλεγχο. 
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Αποτελέσματα 
Μέγεθος μάζας (5,2 cm x 4,6cm x 2,8 cm), με 
καλοήθη χαρακτηρηστικά, και με ιστολογική 
εξέταση που επιβεβαίωσε την διάγνωση καλοήθους 
οστεοχονδρώματος

Αποθεραπεία ασθενούς  

Η επούλωση του χειρουργικού τραύματος έγινε χωρίς 
επιπλοκές και η βάδιση του ασθενούς 
αποκαταστάθηκε. Δεν υπήρξε κλινική ή ακτινολογική 
υποτροπή μέχρι και τον τελευταίο επανέλεγχο  12 
μήνες μτχ.

Βιβλιογραφία

Συμπέρασμα
Το οστεοχόνδρωμα κατά κανόνα δεν

αυξάνει σε μέγεθος σε σκελετικά ώριμους

ασθενείς και η εντόπιση μονήρους

βλάβης στην πτέρνα είναι σπάνια. Ευρεία

εκτομή του όγκου σε περίπτωση που

καταστεί συμπτωματικός λόγω αύξησης

του μεγέθους του, μπορεί να αποφέρει

σημαντική ανακούφιση από τον πόνο και

βελτίωση της βάδισης.
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