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Σκοπός

Η ανευρυσματική οστική κύστη (ABC) περιγράφεται ως μία εν γένει καλοήθης, αλλά τοπικά
επιθετική οστεολυτική εξεργασία με υποτροπιάζοντα χαρακτήρα, η οποία συνηθέστερα εντοπίζεται
στις μεταφύσεις των μακρών οστών. Σπανιότατα η ABC διαπερνά την επιφυσιακή πλάκα,
οδηγώντας άμεσα ή έμμεσα στην παραμόρφωση του παιδικού οστού.
Παρουσιάζουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών.

Παρουσίαση Πρώτου Περιστατικού

Αγόρι 12 ετών προσήλθε τον Νοέμβριο 2016 αιτιώμενο άλγος στον ΔΕ ώμο συνεπεία πτώσεως. Στο
ιστορικό αναφέρεται ABC δεξιού κεντρικού βραχιονίου, που αντιμετωπίστηκε μέσω απόξεσης και
τοποθέτησης αλλομοσχεύματος προ 3ετίας αλλαχού. Η ακτινολογική εξέταση ανέδειξε κάταγμα
δεξιού κεντρικού βραχιονίου επί εδάφους οστεόλυσης με κλινικά εμφανή ανισοσκελία άνω άκρων
λόγω βράχυνσης του δεξιού βραχιονίου κατά 5 εκ (a). Στην αξονική (b) και μαγνητική τομογραφία
(c) επιβεβαιώθηκε υποτροπή της ABC με επέκταση στην επίφυση της βραχιόνιας κεφαλής και
μερική επιφυσιόδεση.
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Διενεργήθηκε εκ νέου απόξεση και τοποθέτηση αλλομοσχεύματος (d). Έναν χρόνο αργότερα
διαπιστώθηκε πλήρης πώρωση της ABC (e) με επιφυσιόδεση της αυξητικής πλάκας και αύξηση
της ανισοσκελίας στα 8 εκατοστά έναντι του υγιούς αριστερού βραχιονίου (f).
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Πραγματοποιήθηκε οστεοτομία δεξιού βραχιονίου (g) και σταδιακή επιμήκυνση μέσω
συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης κατά 5 εκατοστά (h). Ο ασθενής έχει πλέον
επιστρέψει σε αθλητικές δραστηριότητες.
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Παρουσίαση Δεύτερου Περιστατικού

Κορίτσι 11 ετών παρουσιάστηκε λόγω άλγους ΔΕ κνήμης χωρίς ιστορικό τραυματισμού. Στον
απεικονιστικό έλεγχο μέσω απλής ακτινογραφίας (a), αξονικής (b) και μαγνητικής τομογραφίας (c)
διαπιστώθηκε κυστική αλλοίωση κεντρικής κνήμης επεκτεινόμενης στην επίφυση με
χαρακτηριστικά ανευρυσματικής κύστεως.

Επί αρχικής προοδευτικής πωρώσεως της κύστης διαπιστώθηκε 6 μήνες αργότερα υποτροπή
αυτής (e) με επακόλουθη επαναληπτική απόξεση και τοποθέτηση αυτομοσχεύματος (f). Η
πώρωση της κύστης οδήγησε σε μερική επιφυσιόδεση ΔΕ κεντρικής κνήμης και βλαισογονία (g),
η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τοποθέτηση 8plate (h1 & h2). H ασθενής είναι
ασυμπτωματική με ελεύθερη ROM γόνατος.
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Πραγματοποιήθηκε απόξεση και τοποθέτηση αλλομοσχεύματος, η βιοψία επιβεβαίωσε την
διάγνωση (d).

Συμπέρασμα:
Η χειρουργική απόξεση και τοποθέτηση μοσχευμάτων αποτελεί τη θεραπεία εκλογής των ABC.
Στις περιπτώσεις που επηρεάζεται η επιφυσιακή πλάκα συνιστάται στενό και μακροχρόνιο
follow up, καθώς αναμένεται υψηλό ποσοστό υποτροπών αλλά και παραμορφώσεων, που
απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις.
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