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1. Про CRMO
1.1 Що це таке?
Хронічний рецидивуючий (той, що повторюється) мультифокальний
остеомієліт (CRMO) є найбільш важкою формою хронічного
небактеріального остеомієліту (СNО). У дітей і підлітків
відбуваються запальні пошкодження, в основному, у метафізах
довгих кісток. Однак, такі зміни можуть відбуватися у будь-якому
місці скелетного апарату. Крім цього, можуть бути пошкоджені
інші органи, такі, як шкіра, очі, шлунково-кишковий тракт і суглоби.

1.2 Як часто зустрічається це захворювання?
Що стосується частоти цього захворювання, то немає детальних
досліджень. Дані з європейських національних реєстрів
припускають, що є близько 1-5 випадків на 10000 жителів. Немає
гендерної залежності.

1.3 Що є причиною захворювання?
Причини невідомі. Вважається, що це захворювання пов'язане з
розладом вродженої імунної системи. Рідкісні захворювання
кісткового метаболізму можуть нагадувати CNO. Вони включають
гіпофосфатемію, синдром Камураті-Енгельмана, доброякісний
гіперостоз / пахідермоперіостоз і гістіоцитоз.
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1.4 Чи це спадкове захворювання?
Спадковий характер хвороби не встановлено, проте підозрюється.
Насправді, це описано лише у поодиноких сімейних випадках.

1.5. Чому моя дитина хворіє цим захворюванням? Чи можна
хворобу попередити?
До цих пір причини хвороби є невідомими. Не існує жодних відомих
методів профілактики.

1.6. Чи це заразно?
Ні, хвороба неконтагіозна. У недавніх дослідженнях не було
виявлено жодного інфекційного агента (до прикладу, бактерій).

1.7 Які симптоми є основними?
Хворі скаржаться, як правило, на біль у кістках або в суглобах. Для
діагностики повинні бути заперечені інші захворювання, такі як
ювенільний ідіопатичний артрит, бактерійний остеомієліт, оскільки
у багатьох пацієнтів при проведенні обстеження, в основному,
виявляють артрит. Часто виявляють місцевий набряк біля кістки та
болючість при натискуванні, втрату функції. Захворювання може
набути хронічного або рецидивуючого перебігу.

1.8 Чи захворювання перебігає у кожної дитини однаково?
Ні, воно перебігає не завжди однаково. Особливо у випадку
пошкодження кісток, дуже різниться тривалість та ступінь
важкості симптомів від пацієнта до пацієнта та у того ж самого
пацієнта при рецидивуючому перебігу.

1.9 Чи відрізняється захворювання у дітей та дорослих?
У цілому, захворювання є подібним у дитячому та підлітковому віці.
Однак, деякі симптоми захворювання, такі як ураження шкіри
(плями з лускою, пустульозне акне) у дітей зустрічаються рідко. У
дорослих це захворювання позначається як SAPHO-синдром, це

2/3

скорочення включає синовіїт, акне, пустульоз, гіперостоз та остеїт.
CRMO класифікується як SAPHO-синдром у дитячому та
підлітковому віці.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

