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Ε ι κ ό ν α  4 . 
Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή 
αντ ιμετώπιση 
Σκολίωσης σε 
CCD.

Εισαγωγή - Αιτιολογία
Η κλειδο-κρανιακή δυσόστωση ή κλειδοκρανιακή δυσπλα-

σία (CCD) είναι γενετικό νόσημα που επηρεάζει την ανάπτυξη 
του σκελετού και ειδικά των οστών της μεμβρανώδους οστε-
ογένεσης1. Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα 
χαρακτήρα, προσβάλλονται ισομερώς και τα δύο φύλα και 
η συχνότητα εκτιμάται 1/εκατομμύριο πληθυσμού2-4. Δεν 
συνδυάζεται με άλλες συστηματικές παθήσεις και το προσ-
δόκιμο επιβίωσης είναι φυσιολογικό. Είναι γνωστή πάνω 
από 200 χρόνια. Πιθανολογείται ότι ο ήρωας των Ομηρικών 
επών Θερσίτης έπασχε από κλειδοκρανιακή δυσόστωση5. 
Έχει περιγραφεί, πρώτη φορά, ασθενής με συγγενή έλλειψη 
κλειδών το 1765 από τον Martin6, ενώ έχουν δημοσιευ-
θεί ευρήματα από ανθρώπινο σκελετό της προϊστορικής 
εποχής, ο οποίος έφερε συμπτώματα του συνδρόμου7. To 
γονίδιο της δυσόστωσης (Osf2/bfa1 πρωτεΐνη Runx2) έχει 
χαρτογραφηθεί στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 6 
(6p21). O έλεγχος του γονιδίου γενετικά μπορεί να επιβε-
βαιώσει τη διάγνωση στο 60-70% των περιπτώσεων8-13. Οι 
ανωμαλίες διάπλασης και αύξησης των οστών οφείλονται, 
κυρίως, στη μη ομαλή διαδικασία της διαφοροποίησης 
των οστεοβλαστών. Ειδικότερα, λόγω της ανεπάρκειας του 
μεταγραφικού παράγοντα Cbfa1, δεν γίνεται η απαιτούμε-
νη ενεργοποίηση των γονιδίων - στόχων του, δηλαδή των 
γονιδίων της οστεοκαλσίνης VEGF, MMP13, κολλαγόνου 
τύπου 10a1, οστεοποντίνης και αλκαλικής φωσφατάσης, 
τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά παράγωγα κυττάρων 
που ανήκουν αποκλειστικά στην οστεοβλαστική σειρά14. Ο 

παράγοντας Cbfa1 ρυθμίζει το ρυθμό εναπόθεσης οστικής 
θεμέλιας ουσίας από τους διαφοροποιημένους οστεοβλάστες 
και με αυτόν τον τρόπο παίζει σπουδαίο ρόλο, όχι μόνο στη 
διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, αλλά και στη λειτουργία 
τους15. Μελέτη, σε οικογένειες ατόμων που πάσχουν από 
κλειδοκρανιακή δυσόστωση, ανέδειξε μεγάλη εξατομικευ-
μένη ποικιλομορφία ως προς την κλινική εκδήλωση των 
συμπτωμάτων του συνδρόμου, εύρημα που αποδόθηκε 
στην αντίστοιχη γονοτυπική ποικιλομορφία16,17.

Κλινική εικόνα
Το πιο χαρακτηριστικό κλινικό γνώρισμα είναι η ύπαρξη 

υποπλαστικών κλειδών, που δίνει τη δυνατότητα υπερκινητι-
κότητας των ώμων, ώστε να έχουν την τάση να πλησιάσουν ο 
ένας τον άλλον πρόσθια, μέχρι και πλήρους επαφής μεταξύ 
τους18-22 (Εικόνα 1).

Οι κλείδες μπορεί να απουσιάζουν σε ποσοστό 10%. Η 
απουσία των κλειδών κάνει τους ώμους να φαίνονται πεσμένοι 
και το λαιμό να εμφανίζεται μακρύτερος. Λοιπά χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα είναι: μακροκεφαλία, διόγκωση και 
προβολή του μετωπιαίου οστού με εξοστώσεις στην οροφή 
των οφθαλμικών κόγχων, καθυστερημένη επιμετάλλωση 
των ραφών και των ηβικών οστών (Εικόνα 2), υποπλασία της 
γνάθου και των ζυγωματικών23,24, συνοστέωση σπονδύλων, 
σπονδυλολίσθηση, κύφωση, λόρδωση, στενή λεκάνη25, 
υπεράριθμες πλευρές, ανωμαλίες στα μετακάρπια και τις 
φάλαγγες των δακτύλων, κυρτότητα στα νύχια26.

Τα περισσότερα αγόρια και πολλά από τα κορίτσια εμφα-

νίζουν χαμηλότερο ανάστημα σε σχέση με την ηλικία τους. 
Ο μέσος όρος αναστήματος για τους ενήλικους άνδρες είναι 
160cm27. Συχνή είναι η εμφάνιση ραιβών ισχίων (coxa-vara), 
με χαρακτηριστική χωλότητα στη βάδιση λόγω ανεπάρκειας 
των απαγωγών μυών - Trendelenburg gait και περιορισμό 
στην απαγωγή των ισχίων28-30. Νοητική υστέρηση μπορεί 
να είναι παρούσα31.

Συσχέτιση με την υποφωσφατασία
Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται περιστατικά ασθενών με 

κλειδοκρανιακή δυσόστωση με συνύπαρξη μειωμένων 
τιμών αλκαλικής φωσφατάσης, αύξηση τιμών φωσφο-
αιθανολαμίνης των ούρων και μειωμένη οστική πυκνότητα. 
Τα ευρήματα αυτά είναι ενδεικτικά υποφωσφατασίας32.

Ο γενετικός έλεγχος από περιφερικό αίμα και βιοψία δέρ-
ματος μπορεί να δείξει μετάλλαξη της TNSALP (ιστική μη 
ειδική ALP), που είναι χαρακτηριστική της υποφωσφατασίας 
με ευαισθησία περίπου 94%. O γενετικός έλεγχος μπορεί να 
επιβεβαιώσει τη διάγνωση στο 33-50% των περιπτώσεων. 
Στη βιβλιογραφία, αναφέρονται ελάχιστα περιστατικά αυτής 
της συνύπαρξης33,34, ωστόσο, προτείνεται ότι μία υποομάδα 
ασθενών με CCD εμφανίζουν δευτεροπαθώς υποφωσφα-
τασία λόγω μειωμένης έκφρασης του γονιδίου της TNSALP. 
Μελέτες σε ασθενείς και οικογένειες με CCD υποδηλώνουν 
ότι η ετερόζυγη απώλεια της λειτουργικότητας του Runx2 
γονιδίου επαρκεί για την εμφάνιση του φαινοτύπου35,36.Το 
γονίδιο εκφράζεται στο περιχόνδριο, τους οστεοβλάστες και 
τα χονδροκύτταρα των αναπτυσσόμενων οστών. Ετερόζυγη 
απενεργοποιητική μετάλλαξη του Runx2 σε ποντίκια οδηγεί 
σε φαινότυπο προσομοιάζοντα της CCD στον άνθρωπο.

Ακτινολογική εικόνα
Η προγεννητική ακτινολογική διάγνωση μπορεί να γίνει 

υπερηχογραφικά με τις υποπλαστικές ή απούσες κλείδες. 
Υπάρχουν γραφικές παραστάσεις που προσδιορίζουν το 
μέγεθος των κλειδών ανάλογα με την ηλικία της κύησης. 
Το τμήμα της κλείδας το οποίο είναι παρόν είναι σχεδόν 
πάντα το έσω. Στη σπονδυλική στήλη μπορεί να υπάρχει 
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σπονδυλόλυση και δισχιδής ράχη. Η πύελος είναι στενή και 
ο τριακτινωτός χόνδρος εμφανίζεται διευρυμένος. Η ηβική 
σύμφυση αργεί να οστεοποιηθεί. Η πανοραμική ακτινογραφία 
προσώπου μπορεί να δείξει υπεράριθμα δόντια στην άνω 
γνάθο ή συγγενή έλλειψη ορισμένων δοντιών.

Κλειδοκρανιακή Δυσόστωση και 
Οδοντογέννηση

Ο παράγοντας Cbfa1 ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων στα 
μεσεγχυματικά κύτταρα του οδοντικού επιθηλίου. Η ανε-
πάρκειά του οδηγεί στην εκδήλωση των οδοντικών ανωμα-
λιών που παρατηρούνται σε ασθενείς με κλειδοκρανιακή 
δυσόστωση. Η μελέτη του κυτταρικού μηχανισμού της 
οδοντικής ανατολής σε ετερόζυγα Cbfa1+/- πειραματόζωα 
έδειξε μειωμένο αριθμό οστεοκλαστών, οι οποίοι συμβάλ-
λουν στην ομαλή απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας 
για την ανατολή των δοντιών. Η μείωση του αριθμού των 
οστεοκλαστών σε ασθενείς με κλειδοκρανιακή δυσόστωση 
οδηγεί σε καθυστέρηση ανατολής και σημαντικού βαθμού 
εγκλεισμό των δοντιών τους37. Η οδοντική ηλικία καθυστερεί 
18-36 μήνες38.

Συχνή είναι η εμφάνιση υπεράριθμων δοντιών ειδικά στην 
άνω γνάθο39, χωρίς να αποκλείονται περιπτώσεις συγγενούς 
έλλειψής τους40. Tα δόντια έχουν υποπλαστική αδαμαντίνη, 
ανωμαλίες στη μορφολογία της μύλης και κεκαμμένες ρίζες, 
με αυξημένο μήκος41-43.

Η πλέον κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση των στο-
ματικών εκδηλώσεων είναι ο συνδυασμός χειρουργικής 
αφαίρεσης των νεογιλών και των εγκλείστων υπεραρίθμων 
και ορθοδοντική θεραπεία με μηχανική υποβοήθηση της 
ανατολής και διευθέτηση των μονίμων εγκλείστων από 
ομάδα ειδικών. Οι επεμβάσεις είναι πολλαπλές και μπορεί 
να συνδυάζονται και με ειδικές οστεοτομίες της άνω γνάθου 
για την αντιμετώπιση της υποπλασίας44.

Κλειδοκρανιακή Δυσόστωση και Σκολίωση
Η κλειδοκρανιακή δυσόστωση συνδυάζεται με την εμφά-

νιση σκολίωσης από τη νηπιακή ηλικία, σε ποσοστό που 
προσδιορίζεται περίπου στο 18% (Εικόνα 3). Η σκολιωτική 
καμπύλη συχνά έχει τη μορφή του διπλού θωρακικού 
κυρτώματος και απαιτεί έγκαιρη θεραπεία45 (Εικόνα 4, 5). 
Συριγγομυελία με καθήλωση του τελικού νηματίου στο 
νωτιαίο μυελό έχει αναφερθεί σε αρκετούς ασθενείς με κλει-
δοκρανιακή δυσόστωση. Για το λόγο αυτό, προτείνεται, σε 
όλους τους ασθενείς με εξελισσόμενη σκολίωση, εξέταση με 
μαγνητικό συντονισμό MRI46. Η σφηνοειδής παραμόρφωση 
των σπονδύλων μπορεί να είναι αιτία κύφωσης ή λόρδωσης 
(Εικόνα 6, 7). Συχνή είναι η παρουσία σπονδυλόλυσης ή 
σπονδυλολίσθησης.

Ορθοπαιδική προσέγγιση
Βιβλιογραφικά δε, έχει αναφερθεί σημαντική λειτουργική 

έκπτωση σε ασθενείς με κλειδοκρανιακή δυσόστωση. Δεν 
προτείνεται κάποια θεραπεία για τις υποπλαστικές κλείδες. 
Τα ραιβά ισχία προτείνεται να αντιμετωπίζονται με υποτροχα-
ντήριες οστεοτομίες βλαισότητας, ειδικά αν η αυχενομηριαία 
γωνία είναι μικρότερη από 100°. Σε περίπτωση που εμφανί-
ζεται δυπλασία των κοτυλών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με περικοτυλιαίες οστεοτομίες πριν από τις οστεοτομίες 
ραιβότητας των ισχίων. Η σκολίωση, αν και μπορεί να έ-
χει επιθετικό χαρακτήρα, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις 
γνωστές κατευθυντήριες οδηγίες. Ωστόσο, στις απότομα 
εξελισσόμενες καμπύλες, συνιστάται έλεγχος με MRI λόγω 
του αυξημένου κινδύνου συριγγομυελίας. Εκφυλιστική αρ-
θρίτιδα του ισχίου παρουσιάζεται ενίοτε στην ενήλικο ζωή. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Οστεοπόρωση εγκαθίσταται 

νωρίς με πρώτη εκδήλωση τα πρόωρα κατάγματα47.
Επειδή υπάρχει μεγάλη εξατομικευμένη ποικιλομορφία ως 

προς την κλινική εκδήλωση των συμπτωμάτων, η πλήρης 
επιβεβαίωση του συνδρόμου και η επιβεβαιωμένη διαφορι-
κή διάγνωση από άλλα γενετικά σύνδρομα μπορεί να γίνει 
μόνο με γενετικό έλεγχο του ατόμου και της οικογενείας 
του48. Συνιστάται υψηλός δείκτης υποψίας για συνύπαρξη 
με υποφωσφατασία για την έγκαιρη έναρξη φαρμακευτικής 
αγωγής. 

Εργαστηριακά, βοηθά ο γενετικός έλεγχος από περιφερικό 
αίμα και βιοψία δέρματος (έλεγχος ινοβλαστών) για τυχόν 
μετάλλαξη της TNSALP. Επικουρικά, γίνεται και έλεγχος της 
τιμής ALP των δύο γονέων και η μέτρηση της οστικής πυ-
κνότητας του ασθενή από μικρή ηλικία. Θεραπευτικά μπορεί 
να δοθεί αλφα-κασιδόλη και φώσφορος.
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Σημείωση
Οι Ακτινολογικές εικόνες 17 ανήκουν στο αρχειακό υλικό του 
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και δημοσιεύονται κατόπιν σχε
τικής άδειας.

Εικόνα 7. Η σφηνο
ειδής παραμόρφωση 
του Ο5 συμβάλλει 
στην εμφάνιση λόρ
δωσης σε ασθενή 
με CCD.


