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ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ασθένεια Nasu-Hakola (NHD), που αναφέρεται επίσης ως πολυκυστική λιπομεμβρανώδης οστεοδυσπλασία με 

σκληρυντική λευκοεγκεφαλοπάθεια (PLOSL), είναι μία σπάνια αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομική γενετική ασθένεια που 

χαρακτηρίζεται απο προοδευτική προγεροντική άνοια και επαναλαμβανόμενα παθολογικά κατάγματα οστών, τα οποία οφείλονται 

σε σύνδρομο πολυκυστικών οστικών βλαβών των άνω και κάτω άκρων.

ΥΛΙΚΟ : Γυναίκα ασθενής 65 ετών  με μετωποκροταφική άνοια προσήλθε με  

οστικά άλγη, φλεγμονή ΑΡ κάτω άκρου και εμπύρετο. Αναφερόμενο στο 

ιστορικό, πρόσφατο κάταγμα  ΑΡ γόνατος το οποίο αντιμετωπίστηκε 

συντηρητικά. Πραγματοποιήθηκε υπερηχογραφικός έλεγχος με έγχρωμο και 

παλμικό  Doppler και ακτινογραφίες πηχεοκαρπικής άρθρωσης (F,P).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Στις ακτινογραφίες (Εικ.1, Εικ.2) παρατηρήθηκε διαταραχή 

της αρχιτεκτονικής των απεικονιζόμενων οστών με παρουσία κυστικών  

βλαβών χωρίς σαφή εικόνα κατάγματος . Η υπερηχογραφική  μελέτη ανέδειξε 

θρόμβωση των πρόσθιων κνημιαίων φλεβών του  ΑΡ κάτω άκρου (Εικ.3, 

Εικ.4, Εικ.5). 
Εικ. 1,2 :  Στην Α/α πηχεοκαρπικής άρθρωσης (F,P)  αναδείχθηκε διαταραχή 

της  αρχιτεκτονικής  της επίφυσης  με εναλλαγή σκιερών και διαυγαστικών 

περιοχών, χωρίς όμως εμφανή εικόνα κατάγματος. 

ΣΚΟΠΟΣ : Ο ρόλος της κλασικής ακτινολογίας στην διάγνωση και 

παρακολούθηση των οστικών αλλοιώσεων σπανίων γενετικών και 

εκφυλιστικών νοσημάτων.



Εικ. 3-4-5 : Eξέταση με έγχρωμο παλμικό Doppler ανέδειξε  υποηχογενές  υλικό και  απουσία  αιματικής  ροής σε αμφότερες τις πρόσθιες κνημιαίες 

φλέβες του αριστερού κάτω άκρου.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Ο συνδυασμός  της μετωποκροταφικής άνοιας με την παρουσία πολυκυστικών οστικών 

αλλοιώσεων προσανατολίζει την διάγνωση στη πολύ σπάνια νόσο Nasu-Hakola (NHD-Πολυκυστική 

λιπομεμβρανώδης οστεοδυσπλασία με σκληρυντική λευκοεγκεφαλοπάθεια) καθώς ειναι μοναδικός σε αυτήν. Τα 

ακτινολογικά ευρήματα, χαρακτηριστικά της νόσου, διαφοροποιούν τη NHD από άλλες μορφές μετωποκροταφικού 

τύπου άνοιας  και αποτελούν σημαντικό διαγνωστικό κριτήριο. Σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις ο μοριακός γενετικός 

έλεγχος επιβεβαιώνει την διάγνωση.


