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Χερου6ισμός: Αναφορά τριών περιmώσεων σε μία οικογένεια.

ΤόσlΟς Κ*, XρισrόπoυΛoς Π**, Παπαδάκης Ε.***, ΠαπαδόπουΛοςΜ.****

Ο χερουΒισμός efVQI μω σπάνια κ?ιηρονομική νόσος της παιδικής ηmκfας, η onofa XapaΚInpfzerQI
από χωροκατακτηπκές Β?ιάΒες των γνάθων που Sfvovv στο πρόσωπο των ασθενών την εικόνα των

μικρών αwέ?ιων «<χερουΒεψ») της αναγεννησΙακής Ζωγραφικής. Η νόσος μεταΒιΒάζεται κυρfως με
τον αυτοσωμαπκό εΩ1κρατούντα τύπο κ?ιηρονομικότητας, ενώ έχουν αναφερθε! και μη-Ο1κογενεfς
περιmώσεις. Η διάγνωση του χερουΒισμού BaafzerQI στο ιστορικό, την κmνΙKή εικόνα και τα ακτινο

γραφικά ευρήματα. Επειδή η κ?ιινική εικόνα ΠΟ1κί?ιει, τα ακτινογραφικά ευρήματα ενδέχεται να efVQI
τα πρώτα ή τα μόνα σημεfα της νόσου.

Στην παρούσα εργασ[α περιγράφονται τρεις περιmώσεις χερουΒισμού σε ένα αγόρι 8 χρονών και
τα δύο πρώτα εξαδέ?ιφω του από την π?ιευρά του πατέρα του, nJuκfας 12 και14 ετών, avrfar01XQ. Ο

πρώτος ασθενής εξετάστηκε γω τη διερεύνηση αυξανόμενης αμφοτερόπ?ιευρης διόγκωσης των

παρειών και ο δεύτερος γω την αξlΟ?ιόγηση της ανάγκης ορθοδοντικής θεραπεfας. Ο ακτινογραφι
κός έ?ιεΥχος των γνάθων εντόπισε πολλαπ?ιές, αμφοτερόπ?ιευρες, πο?ιύχωρες δωυγάσεις στην κάτω

γνάθο. Από τη συνεκτψηση των κ?ιινικών και ακτινογραφικών ευρημάτων τέθηκε η διάγνωση του

χερουΒισμού. Από τα υπό?ιΟ1πα μέ?ιη της Ο1κογένεως πρoσιi?ιθε γω εξέrαση ο μεγαΛύτερος αδε?ιφός
του δεύτερου ασθενή, ο οποfος napovafaze ε?ιαφρά συμμετρfα του προσώπου. Ακτινογραφικά,
παρατηρήθηκε ετερόπ?ιευρη πο?ιύχωρη δωυγασπκή Β?ιάΒη σε σχέση με έγκ?ιειστο rpfro γομφfο, που

θεωρήθηκε συμΒατή με χερουΒισμό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κερουθισμοο είναι μια σπάνια νόσος της παιδικής

ηλικίας που καρακττιρίεεται από την οντικατάσταση του

οστού των γνάθων από ινώδη συνδετικό IOlό1,2. Περιγρά

φηκε από τον Jones (αναφέρεται από τους Yamaguchi
και συν.Ρ) αρχικά ως Ο1κογενής ποΛυεσιιακή κυστική

νόσος των γνάθων, και στυ συνέχεια ως κερουβισμώ;
επειδή σιην τυπική μορφά της νόσου οι ασθενείς παρου-
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σιάεουν έντονη πληρότητα του προσώπου, προς τα άνω

οτροφά των οφθαλμικών βολβών και έκθεση μέρους του

σκληρού χιτώνα των οφθαλμών (<<μάτια οτραμμενα οιοικ

ουρανούς»), με αποτέλεσμα να μοιάζουν με τους μικρούς
αγγέλους ("χερουβείμ») της ανανεννησιακώ;
ΖωγραφlκήςΙ,2. Η νόσος αναφέρεται συχνά και ως οικο

γενής ή κ?ιηρονομική ινώδης SvanΛaafa, όρος που πρέ
πει να αποφεύγεται επειδή ο κερουθισμο; και η ινώδης
δυσπλασία διαφέρουν ως προς τις εκδηλώσεις και την

ααθονενεια+". Επιπλέον, ο όρος αυτός δημιουργεί σύγ
χυση με την οικογενή κρανιοπροσωπική ινώδη δυσηΛα

afa (familial craniofacial fibrous dysplasia), μια σπάνια

νοσολογική οντότητα που προσβάλλει απoκλεlOlIKά τα

οστά της κρονιοαροσωαυσκ χώρας7.
Ο κερουθισμο; δεν εμφανίεεται συννενώς, αλλά εκδη

λώνεται ουνάθω; σων πρώτη δεκαετία της Ζωής και είναι

ουκνότερο; και μεγαλύτερης βαρύτητας στα αγόρια από

τα κορίτσια2,8. Η ηλικία σων οποία γίνεται η διάγνωση

της νόσου εξαρτάται από τη βαρύτητα της προσβολής των

γνάθων και το βαθμό της προκαλούμενης λειτουργικής
και αισθητικής διαταρωσκ. Οι ασθενείς εμφανϊεουν,

ουνάθωο, ανώδυνη και συμμετρική διόγκωση των οπί

σθιων περιοχών της κάτω γνάθου, η οποία μεγεθύνεται
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γρήγορα για 2-3 χρόνια και με αργό ρυθμό μετά την ηλι
κία των 5 χρόνωνΙ,2,8-10. Οι βλάβες εντοαίεονται κυρίως
σω γωνία, τον κλάδο και την οπισθογόμφιο περιοχή της
κάτω γνάθου, ενώ η προσβολή των κονδύλων, της άνω

γνάθου ή των ιγμορείων δεν είναι συχνήΙ,8,9, Αναφέρεται
πως η κάτω γνάθος προσβάλλεται συνηθέστερα στα αγό
ρια και η άνω σια κορίτσια".

Η εικόνα «πληρότητας» του προσώπου μπορεί να επι
τείνεται από αντιδραστική διόγκωση των υπογνάθιων και

τραχπλικών λεμφαδένων, η οποία ενκαθκπαιαι ουνηθωο
πριν την ηλικία των 6 χρονών, υποχωρεί μετά τα 8 χρόνια
και εξαφανίζεται μετά τα 12 χρόνια8,10. Όταν οι βλάβες
της άνω γνάθου επεκτείνονται σιο έδαφος των οφθai\μι
κών κονκων και το πρόσθιο τμήμα των ιγμορείων, η
πίεση που ασκείται στους κόΥχους και η διάταση του δέρ
ματος της πεΡΙΟΧής προκai\ούν τπν προς τα άνω στροφά
των οφθαλμικών βολβών και την έκθεση του σκληρού
Χιτώνα2,8,9.

Ενδοστοματικά παρατηρείται διόγκωση των φοτνιοκών
ακρολοφιών, άμβλυνση της ουλοααρειακώ; αύλακας, και
διογκώσεις της υπερώας, ενώ σπάνια οι βλάβες μπορεί
να επεκταθούν στα μαλακά μόρια μέσω διάιρηοτκ του
οστικού nEtMOu1.2,8,10,1l. Παρατηρούνται, επίσης, ανωμα
λίες στο νεογιλό και στο μόνιμο οδοντικό φραγμό και
συνκλεισιοκό; διαταραχέςΙ,2,8,10. Αυξημένη κινητικότητα ή

οηορροφηστι των ΡΙΖών μονίμων δοντιών παρατηρείται
σε επιθετικές βλάβεςΙ0.'Εχουν περιγραφεί μεμονωμένες
περιπτώσεις βλαβών και σε άλλα οστά του σκελετού, η
σχέση των οποίων με το κερουθισμο δεν είναι σαφής2.

Ακτινογραφικά παρατηρούνται κai\ά περιγεγραμμένες
πoi\ύxωρες διαυγάσεις των γνάθων, η οφοτεροαλευρα
εντόπιση των οποίων θεωρείται διαγνωστικήΙ,2,10. Με την
πάροδο της ηλικίας ΟΙ βλάβες γίνονται ακτινοσκιερετ!",
Άλλα ακτινογραφικά ευρήματα που έχουν αναφερθεί
είναι η σμίκρυνση των γναθιαίων κόλπων, η ετιιαεδωοη
της οιγμοειδούς εντομής, και η απώθηση του γναθιαίου
πόρουI0,12.

Η ιστολογική εικόνα του κερουβισμοϋ μοιάζει με αυτή
του κεντρικού γιγαVΤOKυπαΡΙKOύ κοκκιώματοςl.3,8. Σε
ενεργές βλάβες παρατηρείται κιπτοροθριθικ και αγγειο
βριθής ινώδης συνδετικός ιστός με αιμορραγικές εστίες
και διάσααρτα πολυπύρηνα γιγαντοκύπαρα με καρακτη
ρισιικά oσrεoκλαστώνl3, ενώ σε ώριμες βλάβες ο συνδε
τικός ιστός είναι περισΌότερο ινώδης και τα γιγαντοκύτ
ταρα λιγότερα. Η εναπόθεση ηωOlνόφιi\Oυ υλικού γύρω
από το τοίχωμα τριχοειδών αγγείων θεωρείτοι χαρακτηρι
στική του κερουθισμοϋ, χωρίς η απουσία της να αποκλεί
ει τη διάγνωση της νόσου. Τα εργαστηριακά ευρήματα
είναι ουνάθω; φυOlολογικά2,8,10,12.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η τιερινραφή
των κλινικών και ακτινογραφικών ευρημάτων του κερου
θισμοο σε τρία παιδιά από μια οικογένεια.

ΠεΡIΥραφή nεΡlπrώσεωv

Δύο αγόρια από τη Λιβύη, ηλικίας 8 και 12 χρονών,
εξετάσrηKαν από έναν από τους συγγραφείς (ΜΠ) για τη

διερεύνηση αυξανόμενης σμφοτεροτιλευρτκ διόνκωστκ;
των παρειών και την αξιολόγηση της ανάγκης ορθοδοντι
κής θεραπείας, αντίστοιχα. Ο πρώτος ασθενώ; εμφάνιεε
«πρασμενα μάγουλα» από τη νηπιακή ηλικία, που τους
τελευταίους μήνες είχαν γίνει εντονότερα. Ο δεύτερος
αοθεντκ ααρουσίαεε πολλά «στραβά δόντια» στην κάτω
γνάθο. Οι ασθενείς ήταν παιδιά δύο αδελφών. Είχαν
γεννηθεί μετά από ομai\ές εγκυμοσύνες και τοκετούς, και
είχαν άριστη υγεία.

Ο πρώτος ασθεντκ ααρουσίαεε συμμετρική διόγκωση
του σώματος και του κλάδου της κάτω γνάθου (εικ. 1). Η
διόγκωση ήταν σκi\ηρή στην ψni\άφηση και δεν παρου
σίαεε πόνο ή ευαισθησία. Ενδοσιομοτικά, δεν υπήρχαν
παθολογικά ευρήματα και ο μικτός οδοντικός φραγμός
ήταν φυσιολογικός για την ηλικία του ασθενή, Ο δεύτε
ρος ασθενώ; δεν ηορουσϊαεε εξωστοματικά ανωμαλίες

Εικόνα 1: Περίmωσn 1. ΣυμμεrΡΙKιl διόγKωσn rnς κάrω γνάθου.

Εικόνα 2: Περίmωσn 1. Σrnv οπισθοπρόσθια ακrινoγραφία rou
κρανίου διακρίvοvrαι πoΛιJxωρες οorεοΛυrικές ΒΛάΒες ornv κάrω
γνάθο και παρεκrόπισn rωv οδοvrοθυΛακίωv rωv δοvrιώv #37
#38, #47, #48.

'
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Εικόιια 3: Περίmωσn 2. Σrnv οnισθοπρόσθια ακrινoγραφία του

κρανίου διακρίvοvrαι ποilι5χωρες διαυγάσεις σrnv κάrω γνάθο,
έγκilεισn rωv οοvrιώv #33 και #43, και ΣUWεvnς έiIiIειψn rωv
δοvrιώv #38 και #48.

των γνάθων, αλλά στπν ευδοοτοματικά εξέτασn διαπιστώ
θπκε έλλειψπ των δοντιών #35, #33, #43, #45, #47,
σιρεθλοδοντίο; και διοταρωσί τπς σύγκλεισnς. Και στους
δύο ασθενείς δεν υπήρχαν ψπλαφπτοί ετιικώριοι λεμφα
δένες.

Κατά τον έλεγχο του κρανίου με οπισθοπρόσθια και
πλάγιες λοξές ακτινογραφίες τιαρατηρήθηκαν πολλα
πλές, αμφοτερόπλευρες, πολύχωρες διαυγάσεις στπν
κάτω γνάθο, χωρίς απορρόφπσπ των Ριζών των παρακεί
μενων δοντιών (εικ. 2, 3). Οι βλάβες ήταν κai\ά περιγε
γραμμένες και εκτείνοταν στις κορωνοειδείς αποφύσεις,
όΧΙ όμως και στους κονδύλους. Στον πρώτο ασθενή

παρατηρήθηκε παρεκτόπισπ των οδοντοθυλακίων των
δοντιών #37, #38, #47, #48 (εικ. 2), και στο δεύτερο
έγκλεισn των δοντιών #33 και #43 και συγγενής έλλει

ψπ των δοντιών #38 και #48 (εικ. 3). Τα κλινικά και

ακτινογραφικά ευρήματα ήταν διαγνωστικά κερουβισμού.
Συστάθηκε n εξέτασπ των υπόλοιπων μελών των δύο

οικογενειών.
Ο μεγαλύτερος αδελφός του δεύτερου ασθενή, 14

ετών, ααρουσίαεε ασυμμετρία του προσώπου λόγω διό

γKωσnς τπς κάτω γνάθου δεξιά (εικ. 4). Η πεΡΙΟΧή ήταν

σκλπρή στπν ψπλάφπσn και δεν ααρουσίαεε πόνο ή ευαι

σθπσία, ενώ ενδοστοματικά διαπιστώθπκε έλλειψπ του
δοντιού #37. Στπν προσθιοπίσθια και στπν πλάγια λοξή
ακτινογραφία (εικ. 5) ααροταρηθηκαν καλά περιγεγραμ
μένες διαυγαστικές βλάβες στπν κάτω γνάθο δεξιά, σε
σxέσn με το έκτοπο και έγκλειστο δόντι #48. Η αριστερή
πλευρά τπς γνάθου δεν ιιαρουσίαεε παθολογικά ευρήμα
τα, με εξαίρεσπ τπν έγκλεισn του δοντιού #37 και m συγ
γενή έλλειψπ του δοντιού #38. Τα ευρήματα και σε αυτή
τπν περίπτωσn θεωράθακον συμβατά με κερουθισμό.

Οι γονείς των ασθενών αρνήθτικον να υποβλπθούν σε

ΤΟΜΟΣ 15, Νο 2, 2001

Εικόιια 4: Περίmωσn 3. ΔιόγKωσn rnς κάrω γνάθου δεξιά, που

προκaiιεί ασuμμεrρία του προσώπου.

Εικόιια 5: Περίmωσn 3. Σrnv πilάγια iιοξn ακrινoγραφία rnς
δεξιάς πilευράς διακρίvοvrαι, κaiιά περιγεγραμμένες διαυγασrΙKές
ΒiιάΒες σε σxέσn με rov έκroπo έγκilεισro σοφρωvισrnρα.

κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο, και δεν θέλπσαν τπν

περαιτέρω διερεύνπσπ και ααρακολουθηοη των παιδιών.

ΣVΖnmσn

Η διάγνωσn του κερουδισμοϋ Βσσίεειαι στο ιστορικό,
τπν κλινική εικόνα και τα ακτινογραφικά ευρήματα, ενώ

ιστολογική εξέτασn απαιτείται μόνο σε αμφίβολες περι
πτώσεις8,12 • Το φάσμα των κλινικών εκδπλώσεων του

κερουβισμού είναι μεγάλο και τα ευρήματα μπορεί να
ποικίλουν ακόμα και μεrαξύ των μελών τπς ίδιας οικογέ
νειας. Ο Ρετετε? έχει περιγράψει 18 ασθενείς με κερουβι-
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σμό σε μια οικονενιεα, από του; οποίους 12 παρουσία
εαν διόγκωση Ίων γνάθων και αεντε οδοντικά; ανωμα
λίες. Από Ίις αερωτώσεκ που ααρουσιάεοντσι, μόνον ο

.
πρώΊΟς ασθεντυ; τιαρουσίαεε Ίυπική κλινική εικόνα

κερουθισμοϋ, δηλαδή αμφοτεράαλευρυ διόγκωση ως
κοτω γνάθου. Ο δεύτερο; ασθενώ; εμφάνιεε μόνον οδο

VΊΙKές ανωμαλίες, ενώ στον τρίτο η ακτιψοδιαυναοιικά
βλάβη σε σχέση με ΊΟ έΥκίΊειΟΊΟ δόντι θεωρήθηκε συμβα
Ίή με κερουθισμό λόγω Ίης κλινικής εικόνας και Ίου

οικογενειακού ιστορικού ως νόσου2,16. Η ετεροιιλευρη
εκδήλωση Ίου κερουθισμοϋ είναι σιιάνκι,

Ο κερουθισμώ; θεωρεπαι σπάνια νόσος. Μέχρι ΊΟ
1993 είχαν περιγραφεί Η5 αερωτωσεκ!", ενώ από ΊΟ
1993 έχουν ΠΡΟΟΊεθεί ΟΊη βιβλιογραφία ΊουλΆΧΙΟΊον 56

περιmώσεις, από ης οποίες 9 τιροέρκοψται από ανασκό
πηση Ίης Ιαπωνικής βιβλιογραφίας15 και 34 περιλαμβά
νονται σε δύο γενεΊικές μελέrες4,5. Θεωρείται πιθανό πως
πολλές ηεριαιωσεκ δεν διανιννώοκονται, επειδή Ία κλι
νικά σημεία Ίης νόσου δεν ονοννωρίεονται και δεν Υίνε
ται ακυνονραφικοο έiΊεYXOς15. ΣΊΟν τράο από ΊΟυς ασθε

νείς αυΊής Ί:ης εργασίας, η αποκάλυψη Ίης νόσου έγινε
μετά από τη διάγνωση Ίου κερουθισμοϋ ΟΊον αδελφό και
Ίον εξάδελφό Ίου, γεγονός που επισημαίνει την ανάγκη
κλινικής και ακηνονραφικτκ διερεϋνηοτκ Ίων συγγενών
προσβεβλημένων ατόμων.

Οι OδOVΊΙKές ανωμαλίες ΟΊΟ κερουβισμό περιλαμΒά
νουν απώλεια Ίων νεογιλών δοντιών πριν την ηλικία Ίων
3 ετών και αναΟΊολή Ίου ωωμσιισμοϋ ή σαρεκτοαιοη Ίων
οδοντοθυλακϊων Ίων μονίμων δοντιών, συχνότερα των

δεύτερων και τρέων γομφίωνι,8. Η ααρεκτόπιοτι των οδο
ντοθυλακϊων οδηγεί σε έγκλειση, εκτοωι ανατολά, ή

δυσπλασίες Ίων δοντιών, ως αποτέλεσμα Ίων οποίων

μπορεί να προκληθεί διοταρωσί της σύγκλεισηςΙ,2,8. Οδο

VΊΙKές ανωμaiΊίες τιαραιηρήθηκαψ και στου; τρεκ ασθε

νείς της παρούσας μελέΊης. Επειδή η εκδήλωση Ίου

κερουθισμοϋ συμπίmει συνάθω; χρονικά με την ανατολή
Ίου νεογιλού ή Ίου μόνιμου φραγμού, έχει διατυπωθεί η
υπόθεση πως οι οδοντικά; ανωμaiΊίες σκετϊεονται με Ία

νενετικά ωτια Ίης νόσου",
Η παρουσία πολλών ασθενών στην ίδια οικογένεια

είναι αναμενόμενη, καθώς η νόσος είναι κληρονομική
και μεταθιθάεεται με Ίον συτοσωματικό εαικροτοϋοτα
Ίύπο κληρονομικόΊηΊας17. Το γονίδιο Ίου χερουβισμού
εvίoπΊZεΊαι ΟΊΟ χρωμόσωμα 4ρ16 και παρουσιάζει υψηλή
διεισδυτικότητα και ποικίλη εKδniΊωηKόωΊα4,5. Αναφέρε
Ίαι διεισδυηκόΊηΊα 100% ΟΊα αγόρια και 50-75% ΟΊα

κορίτσιαι,8, ωΟΊόσο Ία ποσοστά ποικίλουν ανάλογα με ΊΟ

KΡlΊήρια που χρησιμοποιούνται για Ίη διάγνωση Ίης
νόσου5. Έχουν περιγραφεί και μη-οικογενείς πεΡΙΠΊώ
σεις, οι οποίες εvδέxεΊαι να αΠΟΊελούν Ίυχαίες μεΊαλλά
ξεις, να σxεΊΊZOVΊαι με Ίην ποικίλη εκδηλωηκότηΊα της
νόσου και Ίη δυναΊόΊητα αυΊόματης υΠΟΟΊροφής, ή να

oφείλOVΊαι στην πλημμελή διερεύνηση Ίου ΙΟΊορικού Ίων
ασθενώνΙΙ,12.

Ο χερουΒισμός έχει συσχετιστεί με άλλα γενεηκά
νοσήμαΊΟ, όπως ΊΟ σύνδρομο Ramon και ΊΟ σύνδρομο
που <<μοιάΖει με ΊΟ σύνδρομο Noonan» (<<Noonan-

like/multiple giant-ceIl lesion syndrome»), ενώ η εμφάνιστι
κερουθιομοϋ σε έναν ασθενή με ΊΟ σύνδρομο Ίου

εύθραυσιου Χ κρωμοσόμοτο; θεωρείται ίuxαία17.
Η διαφορικά διάγνωση σμφπερότιλευρων διογκώσε

ων Ίης γνάθου με πoiΊύxωρες οστεολυτικά; ΒλάΒες σε
παιδιά περιλαμΒάνει κυρίως Ίον υπερπαραθυρεοειδισμό,
ΊΟ σύνδρομο Gorlίn-Goltz ri σύνδρομο των πολλαπΛών
σπιΛοειδών Βασικοκυπαρικών καρκινωμάτων και την

οικονενά κρανιοαροσωτιικά ινώδη δυσπλασία. Ο υπερ
παραθυρεοειδισμός εμφανίεεται συνάθακ σε ενήλικες
και ααροοσιάεει σημεία από ΊΟυς νεφρούς, ΊΟ τιεστικο

σύοταμα, και ΊΟ κεντρικό νευρικό σοοτυμα". ΣΊα ΟΟΊά
σνωπϋσοονται πολλαπλά γιγαVΊOKυπαΡΙKά κοκκιωμστο,
n ΙΟΊολογική εικόνα Ίων οποίων είναι ταυτόοημιι με Ίου

κερουθισμοϋ, ενώ ερνασσιριακά σναυεϋοοται αυξημένα
ή φυσιολογικά επίπεδα ααροθορμόνητ, σε συνδυασμό
με αυξημένα επίπεδα οσβεσιίου, Στο σύνδρομο Ίων πολ
λαπλών σπιλοειδών Βασικοκυπαρικών καρκιυωμότων οι

πoiΊύxωρες διαυγάσεις αντιπροσωπεύουν πολλαπλές
οδουτονενεκ κερατινοκϋοτεκ και συνοδεύονται από δερ
μαηκές βλάΒες, κυρίως πολλαπλά Βασικοκυπαρικά καρ
κινώματα σε νεαρή ηλικία, σκελετικές ανωμαλίες,
δυσμορφία του προσώπου, και ΒλάΒες στο κεντρικό νευ

ρικό οϋοτημα".
Η οικογενής κρανιοαροσωαική ινώδης δυσπλασία

είναι μια σπάνια νόσος που προσβάλλει ααοκλειοτικά τα
ΟΟΊά της κρανιοηροσωηικώ; Χώρας και δεν οκετϊεεται

ααθονενετικά με το κερουβισμά ή την ινώδη δυσπλα
σία7,18. Μεταδίδεται με τον αυτοσωματικό εαικροτοϋντα
τύπο κληρονομικότητας. Εκδηλώνεται συνιίθωο κατά τη

δεύτερη δεκαετία με ετερόπλευρες βλάβες που έχουν

ακτινονραφικά εικόνα «γυαλιού αμμοβολής» (ground
glass) και οταθεροηοιουνται με την ολοκλήρωση της σκε
λεΊικής ανάΠΊυξης7. Η διαφορικτϊ διάγνωση του κερουθι
σμού από την οικονενϋ κρανιοπροσωπική ινώδη
δυσπλασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε περι
στώσεκ χωρίς Ίυπική ακυνονραφυοί εικόνα, όπως όταν ο
κερουθισμο; εκδηλώνεται ετεράαλευρα ή η κρανιοπρο
σωηική ινώδης δυσπλασία αμφοτεροαλευρα". Σε αυτές
ης περιπτώσεκ, η τεκμηρίωση Ίης διάννωσιυ; σιηρίεεται
οτην ΙΟΊολογική εξέωση Ίων βλαβών7.

Ο χερουΒισμός είναι «αυτoπεριoΡΙZόμΕVη» νόσος που
εμφανίΖει, κατά κανόνα, ύφεση ή πλήρη υποστροφή
χωρίς θεραπεία μετά την εφηβεία2,8.Ι9. Η πορεία της
νόσου δεν μπορεί να προΒλεφθεί με ακρίβεια για κάθε
ασθενή. Συνήθως παρατηρείται περιορισμός των διογκώ
σεων μεΊαξύ δεύτερης και φίτης δεκαεΊίας και οι ΟΟΊεο
λυηκές ΒλάΒες αντΙKαθίσταVΊαι από ΟΟΊό8,19. Δεν απο
κλείεΊαι, ωΟΊόσο, η νόσος να παραμείνει ενεργός σε ενή
λικες και οι ΟΟΊικές ΒλάΒες να μην υΠΟΟΊραφούν για
πολλά χρόνια8,lΟ.
Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την ανάγκη θεραπευ

ηκής παρέμΒασης, αλλά και ως προς το αν η θεραπεία
πρέπει να αναΒόλλεΊαι μέχρι την ήβη, οπότε ενδεχομέ
νως οι βλάΒες θα έχουν ΟΊαθεροποιηθείΖ,lΟ,12. Συνήθως
οι βλάΒες αφαιρoύvίαι με συVΊηρηΤΙKή απόξεση ή γίνεΊαι
ΟΟΊεοπλαΟΊική. Ενδείξεις χειρουργικής επέμΒασης απο-
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τελούν (α) οι δισταροκό; στην ομιλία, τη μάσηση, την

κοτώιοσυ, και την αναπνοή, λόγω του περιορισμού του

Χώρου του στοματοφάρυγγα, (β) τα σοβαρά αισθητικά

προβλήματα και (γ) n παρουσία επιθετικών βλαβών στην
άνω γνάθο που λόγω της γειτvίασης με ευγενή ανατομικά
στοιχεία ενέχουν τον κίνδυνο σοθαρτκ αναπηρίας8,9.
Έχουν αναφερθεί περιmώσεις υαοτροαώ; αλλά και πλή

ρους υαοστροφώ; μετά από χειρουργική θεραπεία, που
αποδίδονται στη διέγερση των βλαβών ή στην επαγωγή
της ενοαάθεοτκ οστού, αντίστοιχαιο,Ι2. lδιαίτερn αντιμε
τώπιση απαιτείται σε σννειοβριθεύ; βλάβες, όπου υπάρχει
ο κίνδυνος αιμορραγίαςΙΟ.

Η ακτινοβολία αντενδείκνυται, λόγω του κινδύνου

ανάπτυξης σαρκώματος ή πρόκλησης διαταρωαδν στην

ανάmυξn των γνάθων'l,9,IO, ενώ n αποτελεσματικότητα της
χορήγησης καλσιτονίνης βρίσκεται υπό διερευντιοη".

SUMMARY

Cherubism: Report οί three cases from one family.

Tosios Κ, Christopoulos Ρ, Papadakis Ε, Papadopoulos
Μ.

Cherubism is a rare disease of childhood characterized

by proliferative lesions within the manadible and maxilla,
that cause marked fullness of the lower face and upwardly
gazing eyes, an appearance reminiscent of the cherubs

portrayed ίη Renaissance paintings. The disease is
inherited as an autosomal dominant trait, although non
familial cases have been reported. The clinical

appearance may be quite variable and radiographic
examination may provide the first and only sign of the
disease.

Three cases of cherubism ίη an 8-year-old boy, and his
12- and 14-year old paternal first cousins are presented.
The first patient presented with painless symmetrical
enlargement of the posterior region of the mandible and
the second seeked orthodontic treatment {οτ the
cοπectiοn of dislocated teeth. Radiographic examination
revealed bilateral multilocular mandibular radiolucencies
with dislocated teeth, establishing the diagnosis of
cherubism. The older brother of the second patient
showed mild facial asymmetry and a unilateral
multilocular radiolucency associated with an impacted
third molar tooth was considered as consistent with
cherubism. Νο other family members could be examined
and the patients were lost to follow-up.

Index words: Cherubism; jaw diseases; malocclusion; tooth,
impacted
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Διεύθυνση για ανάτυπα

Δρ. Κων/νος Τόσιος
Τρίτωνος 42, Π. Φάληρο

17561 Αθήνα
Τηλ.: 9852187

ΌρΎiίς κρατέειν άριστον εθίζειν έωυτόν, μάλιστα μέν καί πρός τό μή εύπετέως ύπ' αύτής
ξυγκινέεσθαι, εί δέ μή, άλλ' ώστε Υε πάντως μή τό καταναΥκαζόμενον ύπ' αύτης αύτίκα καί

εν τφ άλΟΥίστφ άποπιμπλάναι.

Το καλύτερο είναι να συνηθίζει; τον εαυτό σου να συγκρατεί την οργή και το σπουδαιότερο να μην
εξεγείρεται εύκολα. Αν όμως αυτό δε σου είναι εύκολο, το πιο καλό είναι να μην εκτελείς αμέσως τις

αποφάσεις που παίρνεις κατά την ώρα της οργής, γιατί τότε η λογική δε λειτουργεί σωστά.

ΕΥΣΕΒΙΟΥ (Ανθ, Στοβ. ΙΘ, 9)
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