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Περίληψη
Η Μελορεόστωση είναι μια σπάνια α-

ναπτυξιακή δυσπλασία των οστών. Συχνά 
προσβάλλει μόνο το ένα σκέλος και τις πε-
ρισσότερες φορές διαλάθει, χωρίς συμπτώ-
ματα, μέχρι την εφηβική ή ενήλικη ζωή. 
Ο πόνος, η δυσκαμψία των αρθρώσεων, 
ο περιορισμός της κίνησης και χαρακτη-
ριστικά σημεία στο δέρμα μπορεί να είναι 
τα αρχικά κλινικά συμπτώματα. Σε πολλές 
περιπτώσεις ανακαλύπτεται σε τυχαίο ακτι-
νολογικό έλεγχο. Οι απλές ακτινογραφίες 
αποτελούν το χρυσό κανόνα της διάγνωσης. 
Παθογνωμική είναι η εικόνα της υπερόστω-
σης του οστού, εικόνα «λιωμένου κεριού». 
Συχνά εμφανίζονται οστεοποιημένες μάζες 
στα μαλακά μόρια πέριξ των αρθρώσεων. Η 
αιτιολογία ήταν μέχρι πρόσφατα άγνωστη. 
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οφείλε-
ται σε λειτουργική μετάλλαξη του LEMD3 
γονιδίου, το οποίο φυσιολογικά δρα ως 
αναστολέας στο μονοπάτι σηματοδότησης 
των BMP-TGF-b.

Εισαγωγή και Ορισμός
Η ασθένεια περιγράφηκε από τους Leri 

και Joanny το 19221.Είναι μια σπάνια, μη 
κληρονομούμενη διαταραχή. Ανήκει στην 
ομάδα των μικτών σκληρωτικών ανωμα-
λιών2 που παρουσιάζουν διαταραχή στην 
ενδοχόνδρια και ενδομεμβρανώδη οστε-
οποίηση. Το όνομά της προέρχεται από 
τις ελληνικές λέξεις «μέλος» και «ροή», 
θέλοντας να αποδώσει τη χαρακτηριστι-
κή ακτινολογική εικόνα του «λιωμένου 
κεριού». Η μελορεόστωση μπορεί να συ-
σχετίζεται με βλάβες του δέρματος και των 
μαλακών ιστών, τη νευροϊνωμάτωση, το 
σκληρόδερμα, την οζώδη σκλήρυνση και 
την εστιακή υποδόρια ίνωση. Ασθενείς με 
μελορεόστωση παρουσιάζουν ανωμαλίες 
του αίματος ή των λεμφικών αγγείων, σε 
ποσοστό 5-17%3, 4. Οι αγγειακές ανωμαλίες 
μπορεί να είναι τριχοειδικές δυσπλασίες, 
αιμαγγειώματα, αρτηριακά ανευρύσματα5, 
κιρσοί, αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία, ενώ 
έχει συσχετισθεί με στένωση της νεφρικής 
αρτηρίας και ανεπάρκεια της αορτικής βαλ-
βίδας6-9. Η αιτιολογία της μελορεόστωσης 
είναι άγνωστη, αλλά μία θεωρία προτείνει 
πως η βλάβη προκύπτει από μια ανωμαλία, 
του αισθητικού νεύρου του προσβληθέντος 
σκληροτομίου10. Το σκληροτόμιο είναι μία 
ζώνη του σκελετού νευρούμενη από ένα 
και μοναδικό ραχιαίο αισθητικό νεύρο, και 
παριστά τη βασική μονάδα της εμβρυϊκής 
ανάπτυξης των σπονδύλων. Μπορεί να 
συμμετέχει μόνο ένα οστούν (μονοοστική), 
περισσότερα από ένα οστά (πολυοστική), 
καθώς και να επηρεαστεί ένα ολόκληρο 
μέλος σε πολλές κατά τόπους περιοχές 
(μονομελική)11, 12. Η μονομελική μορφή 
είναι η συχνότερη13.Οι αλλοιώσεις μπορεί 
να επηρεάζουν μόνο τη μία πλευρά ενός 
οστού, ή γειτονικών οστών που σχετίζονται 
με το ίδιο σκληροτόμιο14, 15.
Επίπτωση και Δημογραφικά

Η Μελορεόστωση είναι συνήθως εμ-
φανής στην πρώιμη παιδική ηλικία, ακό-
μα και κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής. 
Ωστόσο, περίπου το 50% των ατόμων που 
την έχουν, μπορεί να αναπτύξουν τα συ-
μπτώματα από την ηλικία των 20 ετών. 
Προσβάλλονται ισομερώς και τα δύο φύλα. 

Η εκτιμώμενη επίπτωση είναι 0,9 περι-
πτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 
Ωστόσο, στη βιβλιογραφία αναφέρονται 
μόνο 400 καταγεγραμμένες περιπτώσεις16, 

17. Μεμονωμένες περιπτώσεις κακοήθειας 
έχουν αναφερθεί σε συνδυασμό με μελο-
ρεόστωση, οστεοσάρκωμα και κακόηθες 
ινώδες ιστιοκύττωμα18. Έχουν αναφερθεί 
σποραδικές περιπτώσεις θανάτων σε α-
σθενείς με μελορεόστωση, οι οποίες δεν 
οφείλονται στις οστικές ανωμαλίες, αλλά 
στις συνυπάρχουσες παθολογικές κατα-
στάσεις, όπως αγγειακές δυσπλασίες και 
αιμαγγειώματα.

Κλινική εικόνα
Οι ενήλικες γενικά παραπονιούνται για 

πόνο επιδεινούμενο με τη δραστηριότητα, 
δυσκαμψία των αρθρώσεων και προο-
δευτικές παραμορφώσεις19-21. Στα παιδιά 
η πάθηση επηρεάζει κυρίως τα οστά των 

άκρων και της πυέλου, και μπορεί να οδη-
γήσει σε ανισοσκελία και παραμορφώσεις. 
Ο πόνος απουσιάζει στα παιδιά και αρχίζει 
να εμφανίζεται αργότερα κατά την εφηβεία22. 
Τα κάτω άκρα προσβάλλονται συχνότερα 
από τα άνω, ενώ σπανιότερα προσβάλλεται 
ο αξονικός σκελετός. Συχνά επηρεάζεται 
το δέρμα, το οποίο γίνεται στιλπνό και 
ερυθηματώδες, και μπορεί να παρουσιάζει 
σκλήρυνση, δυσχρωσία και ευαισθησία 
στο κρύο. Συνυπάρχει μυϊκή ατροφία και 
ρικνώσεις της παλαμιαίας και πελματιαίας 
απονεύρωσης, μακροδακτυλία, βραχύνσεις 
τενόντων (Εικόνα 1) και ενίοτε σύνδρομο 
καρπιαίου σωλήνα.

Ακτινολογική εικόνα
Οι κλασσικές ακτινογραφίες είναι επαρκείς 

για τη διάγνωση23. Ακτινολογικά οι βλάβες 
εμφανίζουν μια χαρακτηριστική υπερό-
στωση του φλοιού που έχει την εικόνα 
«τηκόμενου κεριού»24 (Εικόνα 2). Συνήθως 
συμπεριλαμβάνεται η μία πλευρά του οστού 
κατά μήκος, ενώ η άλλη παραμένει άθικτη. 
Οι βλάβες του φλοιού είναι προοδευτικά 
εξελισσόμενες και μπορεί να καταλήξουν 
σε στένωση του σπονδυλικού τρήματος ή 
του σπονδυλικού σωλήνα. Είναι δυνατή η 
πίεση κινητικών ή αισθητικών νεύρων με 
αντίστοιχη συμπτωματολογία, για παρά-
δειγμα πίεση του υπερπλάτιου νεύρου στην 
ωμοπλατιαία αύλακα25. Η υπερόστωση 
του φλοιού μπορεί να επεκτείνεται και στις 
γειτονικές αρθρώσεις προκαλώντας περι-
ορισμό στο εύρος κίνησης. Είναι δυνατό 
να αναπτύσσονται εκτεταμένες μάζες στα 
μαλακά μόρια, οι περισσότερες των οποίων 
μπορεί να σχετίζονται με τα γειτονικά οστά 
ή να είναι τελείως ανεξάρτητες, η αποτιτά-
νωση των οποίων εξελίσσεται προοδευτικά 
με το χρόνο. Συνηθέστερες εντοπίσεις είναι 
πέριξ των αρθρώσεων του ισχίου και του 
γόνατος. Στη μαγνητική τομογραφία, αυτές 
οι μάζες εμφανίζουν ετερογενή ένταση 

σήματος λόγω της συμμετοχής διαφορετι-
κών ιστών -οστίτης, χόνδρινος, ινώδης και 
λιπώδης26, 27. Το σήμα ενισχύεται με την 
ενδοφλέβια έγχυση γαδολινίου. Χρειάζεται 
αρκετή προσοχή για να μην εκληφθεί λαν-
θασμένα η διάγνωση του σαρκώματος, 
ειδικά στην περίπτωση όπου η μαλακή 
μάζα δεν έχει ακόμα επιμεταλλωθεί. Με το 
σπινθηρογράφημα μπορεί να εντοπιστούν 
και άλλες περιοχές οστικής προσβολής 
με αυξημένη πρόσληψη ραδιοφαρμά-
κου28-30. Η εικόνα στο σπινθηρογράφημα 
μοιάζει με την εικόνα στη νόσο του Paget31. 
Ακτινολογικά, η μελορεόστωση θα πρέπει 
να διαφοροδιαγνωσθεί από την οστεοποιό 
περιοστίτιδα, την οστεοποιό μυΐτιδα και την 
έκτοπη οστεοποίηση.
Ιστοπαθολογικά ευρήματα

Η ιστοπαθολογική εξέταση δεν δείχνει 
παθογνωμικά χαρακτηριστικά. Ο προσβε-
βλημένος φλοιός παρατηρείται πεπαχυ-
σμένος με στένωση του αυλού. Η βιοψία 
δείχνει ποικίλου βαθμού ίνωση του μυε-
λού, μαζί με εμφανές ακανόνιστο οστούν 
και μικτές περιοχές άμορφου και πετα-
λιώδους οστού32. Τα αβερσιανά κανάλια 
έχουν άνιση διάμετρο33. Το υπεροστωτικό 
οστούν είναι σκληρυντικό χωρίς αυξημένη 
οστεοκλαστική δραστηριότητα34. Στις μάζες 
των μαλακών μορίων μπορεί ιστολογικά 
να αναγνωριστούν οστεοχόνδρινος, ινο-
αγγειακός και λιπώδης ιστός35.

Αιτιολογία
Η ακριβής αιτιολογία παραμένει ασαφής. 

Υπάρχουν ενδείξεις συσχέτισης της μελο-
ρεόστωσης με λειτουργική μετάλλαξη του 
γονιδίου της LEMD3 (12q12-12q14.3), μιας 
πρωτεΐνης που εμπλέκεται στη σηματοδότη-
ση στον πυρήνα των BMP-TGFb36. Η LEMD3 
μπλοκάρει φυσιολογικά τους BMP TGF-b, 
οπότε σε μειωμένη ή παθολογική έκφραση 
της LEMD3 πρωτεΐνης εκφράζεται περισ-
σότερο η οστική ανακατασκευή (Εικόνα 3). 

Μελορεόστωση
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Ορθοπαιδική κλινική γενικού Νοσοκομείου λιβαδειάς

Εικόνα 1. Βραχύνσεις καμπτήρων τενόντων μέσου 
και παραμέσου δακτύλου.

Εικόνα 2. Η ει-
κόνα «λιωμένου 
κεριού».

Εικόνα 3. LEMD3 και μονοπάτι σηματοδότησης BMP-TGF b (Ben-Asher, et al 2005).
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Ωστόσο, σε μία μελέτη με τρεις ασθενείς με 
σποραδική μελορεόστωση δεν βρέθηκε η 
μετάλλαξη37. Έχει προταθεί συσχέτιση με 
αγγειακές διαταραχές στην ανάπτυξη ή με 
κάποια φλεγμονώδη διεργασία38.

Διαφορική διάγνωση
Σε προχωρημένες περιπτώσεις, η διά-

γνωση της μελορεόστωσης τίθεται σχετικά 
εύκολα, χωρίς προβληματισμό, από τη 
χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα. Ο 
συνήθης εργαστηριακός έλεγχος δεν βοηθά 
στη διάγνωση, επειδή οι τιμές ασβεστίου, 
φωσφόρου και αλκαλικής φωσφατάσης, 
κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η 
οστική βιοψία ούτε συνιστάται, ούτε είναι 
διαγνωστική. Σε αρχικά στάδια, εάν υπάρ-
χουν μόνο η προσβολή στα μαλακά μόρια 
και η δυσκαμψία των αρθρώσεων, μπορεί 
να θεωρηθεί ως Αρθρογρύπωση. Ωστόσο 
στην αρθρογρύπωση, τα συμπτώματα εμ-
φανίζονται από τη στιγμή της γέννησης, 
απουσιάζει ο πόνος και τα άκρα έχουν 
χαρακτηριστικές εμφανείς παραμορφώ-
σεις. Μαζί με την μελορεόστωση39, άλλες 
σκληρωτικές δυσπλασίες είναι η Οστεο-
ποικίλωση40, 41 και η Osteopathia striata42, 
οι οποίες από το παρελθόν θεωρούνται 
πως μπορεί να έχουν κοινό παθογεννετικό 
μηχανισμό43. Πράγματι, τα νεότερα δεδο-
μένα στη βιβλιογραφία αποδεικνύουν ότι 
και οι τρεις παθήσεις είναι συνδεδεμένες 
με την LEMD344. Η οστεοποικίλωση είναι 
κληρονομική διαταραχή των οστών45, χα-
ρακτηρίζεται ακτινολογικά από διάσπαρτες 
λευκές εντοπίσεις παρομοίων διαστάσεων 
(2-10 χιλιοστών), διάσπαρτων σε όλο το 
σκελετό (Εικόνα 4). Δεν διαταράσσεται 
η επιφάνεια των οστών, ούτε υπάρχουν 
παθολογικές εντοπίσεις στους μαλακούς 
ιστούς. Η συχνότητά της κυμαίνεται μεταξύ 
1/20.000-1/50.000. Μπορεί να συνυπάρχει 
με τη μελορεόστωση46.

Η οsteopathia striata χαρακτηρίζεται ακτι-
νολογικά από οστεοπυκνωτικές ραβδώσεις, 
παράλληλα διαταγμένες στις μεταφύσεις 
των μακρών οστών, επεκτεινόμενες ορι-
σμένες φορές και στις επιφύσεις (Εικόνα 
5). Αν και η νόσος περιγράφηκε για πρώτη 
φορά από τον Voorhoeve47 το 1924, ανα-
καλύπτοντάς την στον πατέρα του και στα 
δύο του παιδιά, η ονομασία οsteopathia 
striata δόθηκε από τον Fairbank το 192548. 
Δεν εμφανίζει κλινική συμπτωματολογία, 
εκτός αν προσβάλλει τα οστά της λεκά-
νης ή του κρανίου, μεγαλοκεφαλία49, 50. 
Άλλες καταστάσεις που εξετάζονται στη 
διαφορική διάγνωση είναι το παραοστικό 
οστεοσάρκωμα, η έκτοπη οστεοποίηση και 
τα ασβεστοποιημένα αιματώματα ειδικά 
όταν συμμετέχουν οστεοποιημένες μάζες 

μαλακών μορίων.

Θεραπεία
Η κλινική πορεία είναι αργά εξελισσόμενη. 

Στη συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνονται 
αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμα-
κα για την αντιμετώπιση του πόνου, και 
η περιστασιακή χρήση ναρθήκων για την 
πρόληψη παραμορφώσεων των αρθρώσε-
ων. Έχουν χρησιμοποιηθεί διφωσφονικά, 
κυρίως παμινδρονάτη ενδοφλεβίως, με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα51. Σημαντικός 
είναι ο ρόλος της εντατικής και στοχευμένης 
φυσικοθεραπείας, τόσο για τη βελτίωση 
της κινητικότητας και την αντιμετώπιση της 
δυσκαμψίας, όσο και για τον έλεγχο του 
πόνου και την εκπαίδευση του ασθενή 
στη διαχείρισή του. Χειρουργικά κατά πε-
ρίπτωση γίνονται επεμβάσεις μαλακών 
μορίων, όπως επιμηκύνσεις τενόντων, ό-
πως του Αχιλλείου τένοντα για διόρθωση 
υπάρχουσας ιπποποδίας (Εικόνα 6) ή του 
οπίσθιου κνημιαίου τένοντα, εξαίρεση των 
ινωδών ή οστεοποιημένων μαλακών μαζών 
ή υμενεκτομή. Όπου χρειάζεται γίνονται 
διορθωτικές οστεοτομίες, για τη διόρθω-
ση των παραμορφώσεων και αφαίρεση 
του υπεροστικού οστού. Tα αποτελέσματα 
των οστεοτομιών δεν είναι πάντοτε προ-
βλέψιμα και η επούλωση μπορεί να είναι 
προβληματική52. Η εξαίρεση των μαλακών 
μαζών στην παιδική ηλικία, όταν δεν έχει 
επέλθει η οριστική σκελετική ωρίμανση, 
συνοδεύεται από πολύ υψηλά ποσοστά 
υποτροπών. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 
επιτυχή αποτελέσματα στη διόρθωση των 
παραμορφώσεων ή στην διόρθωση της 
ανισοσκελίας με την τεχνική Ιlizarov53-55 ή 
με άλλο σύστημα διατατικής οστεογένεσης 
(Εικόνα 7). Σε ορισμένες περιπτώσεις προ-
τείνεται επιφυσιόδεση, για τη διόρθωση 
της ανισοσκελίας. Σε σοβαρές περιπτώσεις 
προσβολής μέλους με συνεχή πόνο, έχει 
προταθεί συμπαθεκτομή και ακρωτηρια-
σμός, ειδικά όταν συνδυάζεται με αγγειακή 
ισχαιμία56, 57. Γενικά, οι υποτροπές είναι 
αρκετά συχνές και η επιτυχία δεν είναι πά-
ντα σίγουρη σε όλες τις κατηγορίες των 
χειρουργικών επεμβάσεων, γεγονός που 
συνιστά καλή εφαρμογή των ενδείξεων, 
την κατάλληλη χρονική στιγμή, με καλή 
ενημέρωση και συνεργασία του ασθενούς 
και του περιβάλλοντός του.
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