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Ασθενής 76 ετών που λάμβανε αγωγή με
διφωσφονικά για περισσότερο από 5 έτη
προσήλθε και αντιμετωπίσθηκε το 2016 από
την Ορθοπαιδική Κλινική λόγω κατάγματος
χαμηλής βίας αριστερού μηριαίου οστού. Ο
συνδυασμός του ληφθέντος ιστορικού, του
μηχανισμού κάκωσης και της ακτινολογικής
απεικόνισης οδήγησαν στη διαπίστωση ότι
το κάταγμα πληροί τα κριτήρια ένταξης
στην κατηγορία των άτυπων καταγμάτων
μακρών οστών (ΑΚΜΟ) που συσχετίζονται
με μακροχρόνια λήψη διφωσφονικών. Η
ασθενής ενημερώθηκε για την πιθανότητα
αντίστοιχου κατάγματος και ετερόπλευρα
αλλά τρία χρόνια αργότερα υπέστη κάταγμα
διάφυσης του ετερόπλευρου μηριαίου το
οποίο και αυτό πληρούσε τα κριτήρια
ΑΚΜΟ και αντιμετωπίστηκε με
ενδομυελική ήλωση τύπου long g-nail
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Σκοπός:

Τα άτυπα κατάγματα των μακρών
οστών σε ασθενείς που λαμβάνουν
μακροχρόνια αντι-οστεοπορωτική αγωγή
διφωσφωνικών είναι μια όχι συχνή αλλά
και ταυτόχρονα γνωστή επιπλοκή.
Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η
παρουσίαση περιστατικού με
αμφοτερόπλευρα κατάγματα μηριαιών.

Συμπεράσματα:
Τα άτυπα κατάγματα μακρών οστών ειναι μια
επιπλοκή της μακροχρόνιας λήψης των
διφωσφωνικών που θα πρέπει εγκαίρως να
αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται. Η
προφυλακτική αντιμετώπιση εφόσον
πληρούνται τα κρίτηρια πρέπει να λαμβάνεται
υπ όψην
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Αποτελέσματα: 

Από τον ακτινολογικό έλεγχο και
την κλινική αξιολόγηση τα κατάγματα
θεωρούνται πορωθέντα και η ασθενής
έχει επιστρέψει στις καθημερινές της
δραστηριότητες ελεύθερη
συμπτωμάτων


