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 Травма

 Аваскуларна некроза (Kummel disease)

 Остеопороза

 Langerhans’s cell histiocytosis(LCH)

 Остеогенезис имперфекта

 Левкемия/Лимфом

 Метастаза

 Мултиплен миелом

 Остеомиелит

 Костна туберкулоза

 Платиспондилия



FETISH

 F: fracture (trauma, avascular 

necrosis)

 E: eosinophilic granuloma/ LCH

T: tumor (e.g. metastases, myeloma, 

leukemia/ lymphoma)

 I: infection (non- specific, TB)

 S: steroids (osteoporosis)

H: haemangioma



• Рядко заболяване, свързано с пролиферацията и 
натрупването на хистиоцити в различни тъкани

• Локален/системен афект

• Всички възрасти с пик в педиатричната популация 
под 15г

• М>F

• Клинична картина- силно полиморфна, зависи от 
мястото и степента на засягане на съответния орган 
и система: 
-кости

-бял дроб

-ЦНС

-черен дроб

-тимус

-кожа

-лимфни възли



Заболяването се представя с три клинични форми:

1. Еозинофилен гранулом(ЕG)-80% локализирана 
бенигнена форма с изолирано костно засягане, 
често единично.Хистологично най-добре 
диференцираната форма

2. Hand- Schuller-Cristian disease-15-20% класическа 
триада: костни лезии,екзофталм, инсипиден
диабет

3. Letterer- Siwe disease-<10% дисеминирана
малигнена форма с полиорганно засягане,

подчертана дисеминация и прогресивен ход при 
деца <2г.

Pulmonary Langerhans’cell histicytosis

Rosai- Dorfman disease

Erdheim- Chester diasease



Заболяването се представя с три клинични 
форми:

1. Еозинофилен гранулом(ЕG)-остра форма
обикновено единична  остеолитична костна 
лезия с много добра прогноза и склонност за 
самоизлекуване

2. Hand- Schuller-Cristian disease-хронична 
форма  с вариабилно протичане и 
множествени костни лезии, обикновено в 
черепните кости и прешлените + екзофталм+
дибет

3. Letterer- Siwe disease-фулминантна форма с 
лоша прогноза поради полиорганно засягане-
костен мозък, ЛВ, кожа, черен дроб, слезка, 
ГИТ



Костното ангажиране може да бъде разнородно, 

но предилекционно се засягат плоските кости 

 В най- голяма степен калвария/темпорална 

кост -> таз-> гръбначен стълб->мандибула-

>ребра.

В 1/3та от случаите- дългите кости

 фемур->хумерус->тибия

 Диафиза->метафиза-> много рядко епифиза

(ДД: хондробластом и абсцес)

NB! Преминаване на растежните пластинки 
























