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The case depressive symptoms coexisting with Keith’s disease  

Przypadek współwystępownia choroby Keith’a i zaburzeń depresyjnych  
na podłożu organicznym 

Mnogie wyrosła chrzęstno - kostne ( osteochondroma multiplex ) zwane chorobą Keith’a (ch. K.) należą 
do zaburzeń rozwojowych szkieletu. Przez C. L. Raggio klasyfikowane jako łagodne zmiany nowotworopo-

dobne rosnącego układu szkieletowego (2). Charakteryzują się obecnością występów kostnych w zakresie 

kośćca. Choroba Keith’a występuje rodzinnie, zdarza się raz na 1000 żywo urodzonych (1). Przekazanie 

genetyczne przebiega drogą autosomalno - dominującą, i to na płeć męską prawie w stu procentach (3, 1). 

Według piśmiennictwa występują dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet (5). 

Mimo wrodzonego charakteru zmian ujawnia się dopiero po 6 roku życia ( 3 ), tj. w okresie pierwszego 

przyspieszenia wzrostu. Mogą być wykryte nawet u noworodka (1). Wielkość guzów, jak ich ilość, może 

być rozmaita (1). Wyrośla kostne wyrastają z okolic przynasad szybko rosnących kości. Mogą być ułożone 

symetrycznie. Najczęściej dotyczą kości udowej ( koniec dalszy), piszczeli ( koniec bliższy), kości ramien-

nej ( koniec bliższy), kości przedramienia ( odcinki obwodowe), strzałki ( oba końce ). Mogą dotyczyć 
grzebienia kości biodrowej, przykręgowego brzegu łopatki, obojczyków, żeber, żuchwy, kręgów ( łuki ) ( 1, 

3, 5). Wyjątkowo pojawiają się w innych miejscach. Osoby chore są niższego wzrostu; mężczyźni poniżej 

169 cm, a kobiety poniżej 159 cm ( 3).  Obecność wyrośli jest przyczyną nierównego wzrostu kończyn ( 5, 6 

), zniekształceń kończyn, utykania, wygięcia bocznego kręgosłupa (3 ). Wyrośla mogą też upośledzać ruchy 

kończyn ( 3, 6, 9 ), powodować zwichnięcia (7) i uciskać na tkanki otaczające. Z tego powodu, mimo, że 

same są nie bolesne, powodują dolegliwości bólowe ( i uciskowe ) ( 6 )  ze strony mięśni, ścięgien, nerwów, 

naczyń krwionośnych. Wyrośla łuków kręgowych dają objawy ucisku na rdzeń i nerwy rdzeniowe, rzadziej 

uciskają jelita ( są wówczas przyczyną zaparć) (11)  i moczowody ( 6) (powodują jednostronne wodonercze 

). Wyrośla kości miednicy mogą być przyczyną powikłań porodu.  

Nie ma leczenia przyczynowego tej choroby. Mimo to często ( ze względu na wtórne objawy uciskowe) 

konieczna jest interwencja chirurgiczna. Wyrośla mają tendencję do późnego zezłośliwienia (osteosarcoma) 

(1, 3, 4, 6, 10, 11), z tego powodu należy je badać śródoperacyjnie. 

Opis przypadku 

Pacjentka w czasie przyjęcia do Kliniki ukończyła 31 lat. Przebywała w Klinice od 01. 06. 2001r. do 21. 

09. 2001r. początkowo w oddziale całodobowym, a następnie na oddziale dziennym. Z zawodu jest pielę-
gniarką. Z wywiadu uzyskanego od pacjentki wiadomo, że jej ojciec zmarł z powodu raka kości. Zarówno 

ojciec pacjentki, jak i jej rodzeństwo ( siostra i brat) oraz ona sama cierpią na genetycznie uwarunkowane 

występowanie mnogich wyrośli kostno-chrzęstnych. O chorobach psychicznych, samobójstwach i uzależ-
nieniach w rodzinie pacjentka nie zna danych. Sama pacjentka jest panną. Nie jest z nikim związana „by nie 

obarczać opieką nad sobą”. Z powodu dużych zmian zasadniczej choroby była dwukrotnie operowana jako 

dziecko, a obecnie oczekuje na kolejną operację. Zmiany dotyczą licznych okolic ciała ( plecy - łopatka, 

kończyny dolne i górne - w miejscach typowych), są wyczuwalne palpacyjnie, powodują ograniczenia 

ruchomości, przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała oraz silne dolegliwości bólowe, które dodatkowo 

ograniczają  aktywność ruchową. Pacjentka w czasie ostatnich 10 lat mieszka w hotelu pielęgniarskim. 

Pracuje zawodowo na oddziale dziecięcym. Dodatkowym czynnikiem może być emocjonalny związek z 

jednym z pacjentów, którego adoptowała przyjaciółka. Ważne wydaje się również unieważnienie zwolnienia 

lekarskiego przez orzecznika ZUS i nakaz powrotu do pracy.  
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Od tego czasu ( koniec 2000 r.) dolegliwości bólowe ograniczały jej funkcjonowanie w pracy, nie znaj-

dowała zrozumienia wśród koleżanek w pracy. Zażywała duże ilości leków przeciwbólowych i nasennych 

by móc pracować. Od lutego 2001 roku nie radziła sobie z własnymi problemami, była smutna, przestała się 
uśmiechać, towarzyszyło jej poczucie beznadziejności, bezradności oraz silne obiektywnie nieuzasadnione 

poczucie winy. Uznała, że choroba jest karą, zaczęła unikać ludzi, zamknęła się w sobie. Lepsze samopo-

czucie wieczorem, okresowa bezsenność, brak apetytu, wewnętrzny niepokój szczególnie silny rano. Myśli 
suicydalne, bez prób samobójczych. Zgłosiła się do psychiatry. Leczona ambulatoryjnie Lerivonem do 70mg 

oraz doraźnie Afobamem. Po krótkim okresie poprawy powyższe objawy nasiliły się. W czerwcu 2001 

zdecydowała się na leczenie w warunkach oddziału psychiatrycznego. 

Przy przyjęciu chora była w dobrym kontakcie afektywnym. Świadomość miała jasną, orientacja 

wszechstronnie prawidłowa. Tok myślenia zwarty. Omamom zaprzecza, urojeń nie wypowiada. Koncentra-

cja uwagi prawidłowa, funkcje pamięci w normie. Nastrój obniżony ( choć wyraźnie kontrolowane emocje 

przez pacjentkę). Modulacja afektu prawidłowa. Obecne poczucie bezradności i beznadziejności. Struktura 

osobowości zwarta. Obecne myśli samobójcze związane z bezradnością wobec ciężkiej choroby somatycz-

nej. Trudności z zasypianiem, nocne wybudzanie się oraz budzenie z lękiem. Apetyt obniżony. Obecny 

ciągły niepokój. 

Rozpoznano epizod depresji umiarkowanej i włączono Lerivon w dawce 120mg dziennie. 

Z wykonanych badań: morfologia, odczyn Biernackiego, enzymy wątrobowe, badanie ogólne moczu, 

zdjęcie rtg kości czaszki, badanie okulistyczne oraz MRI mózgowia były w normie. W badaniu EEG podej-

rzenie zmian uogólnionych ze względu na pojedyncze fale wolne theta. Testy Bentona, Bender, Figury 

Złożonej Rey’a  wskazują na istnienie zmian w obrębie OUN. Test MMPI - 2 wskazuje na reakcję depresyj-

ną na podłożu osobowości neurotycznej. 

W trakcie hospitalizacji pacjentka przyznała się do stosowania Tramalu i Relanium, a ostatnio także 

Dormicum i Clonazepamu. Ze względu na objawy abstynencyjne stosowano Tranxene 100mg i. m. i Tramal 

doraźnie. Następnie do Lerivonu dołączono Pernazin 300mg. Ze względu na znaczny niepokój wycofano się 
z Lerivonu zastępując go Noverilem. Po tygodniu zmniejszył się niepokój, nastrój stopniowo się wyrówny-

wał. Poprawie uległ sen i funkcjonowanie całodzienne. Chętnie korzystała z przepustek. W tym czasie 

niepokój pojawiał się okresowo, dołączyło się poczucie gorszej sprawności intelektualnej i zaburzenia kon-

centracji, które wyrównano dawką 800mg Piracetamu. Ze względu na zmiany w eeg i ponowne nasilenie 

niepokoju dołączono Tegretol (200mg). Utrzymywały się myśli samobójcze, poczucie beznadziejności i 

pustki. Zmieniono Noveril na Fluoksetynę, po dwóch dniach na Aurorix 300mg dziennie. W czasie czterech 

tygodni od zmiany leczenia poprawiło się funkcjonowanie chorej zarówno na oddziale dziennym jak i poza 

nim. Stopniowo odstawiono Pernazynę. Odwiedziła  rodzinę ( po długim czasie ). Mimo silnych dolegliwo-

ści bólowych ze strony zmian zasadniczych pacjentka była pogodna na oddziale, lubiana przez innych pa-

cjentów, chętnie korzystała z psychoterapii. Została wypisana w wyrównanym stanie psychicznym do dal-

szego leczenia w Poradni Przyklinicznej Nerwic, Poradni Dermatologicznej ( z powodu rozległych zmian 

trądzikowych na twarzy i klatce piersiowej) oraz Poradni Ortopedycznej. W czasie trzech tygodni od opusz-

czenia kliniki miała przebyć kolejną operację.  Zalecono przyjmowanie Tegretolu 200mg i Aurorixu 300mg.       

Z dokumentacji poradni przyklinicznej wiadomo, że do kolejnego zabiegu doszło dopiero w listopadzie 

2001 r. Do poradni zgłaszała się nieregularnie z powodu bezsenności ( jak podawała spowodowanej dole-

gliwościami bólowymi), przygnębienia, płaczliwości. Zalecane leki ( Efectin ER, Pernazyna, Hydroksyzyna) 

stosowała zgodnie z zaleceniami przez około 3 miesiące, tj. do czasu powrotu do pracy zawodowej. Uzyska-

no poprawę nastroju. Nadal skarżyła się na bóle kończyn dolnych i związaną z tym bezsenność. Po uzyska-

niu recept na Signopam i Stilnox zaniechała wizyt w PZP. Nie znamy dalszych losów pacjentki.  

OMÓWIENIE 

Związek między wystąpieniem depresji w przebiegu choroby Keith’a u tej konkretnej pacjentki wydaje 

się być wysoce prawdopodobny, mimo braku doniesień o podobnych koincydencjach w literaturze. Ponadto 

z ch. K. wiąże się niewątpliwie duże ryzyko występowania uzależnień (lekomanii). Sama ch. K. stanowi 

czynnik ryzyka wystąpienia depresji ze względu na – rodzinne występowanie – bliskie 100 % ryzyko wystą-
pienia tej choroby u potomstwa osoby chorej; upośledzenie fizyczne (niski wzrost, zniekształcenia ciała 

garb, kaczkowaty chód, utykanie; uciążliwe dla pacjenta następstwa uciskania tkanek otaczających wyrośla ( 

ból ze strony ścięgien, nerwów, naczyń, zaburzenia funkcji uciskanych nerwów i naczyń nerwowych, zabu-

rzenia czucia, niedowłady i porażenia); ryzyko zezłośliwienia zmian (lęk przed rakiem); ryzyko zagrożenia 

dla ewentualnej ciąży ( nieprawidłowe ułożenie płodu upośledzające poród; lęk przed urodzeniem chorego 

dziecka). W tym przypadku pacjentka z tego powodu zrezygnowała z założenia własnej rodziny. Miała żal 

do rodziców, że urodziła się w wielodzietnej rodzinie, gdzie każde z dzieci było nosicielem genu, ujawniają-
cego się fenotypowo w różnym stopniu. Dodatkowo samotność, brak zrozumienia w środowisku pracy 
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(pielęgniarki), poczucie niespełnienia jako kobieta, żona, matka przyczyniło się do powstania problemów 

natury psychologicznej, rozwoju nerwicy a następnie pełnego zespołu depresyjnego. W związku z tym 

uzasadnione wydaje się wnioskowanie o opiekę psychologiczno - psychiatryczną dla pacjentów i ich rodzin 

a także o poradnictwo rodzinne i genetyczne. Z dalej idących wniosków może wydawać się uzasadnione 

przypuszczenie o obecności wspólnego genu depresji i choroby Keitha. 
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STRESZCZENIE 

Doniesienie kazuistyczne. Pacjentka I Kliniki  Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych AMG  

przyjęta  z powodu objawów depresyjnych współistniejących z chorobą  Keitha. Chora była leczona prze-

ciwdepresyjnie (mianserin, dibenzepin, carbamazepine, moclobemide, fluoxetine, venlafaxine, perazine), a 

także lekami przeciwbólowymi ( tramadol, carbamazepine), benzodiazepinami i innymi lekami uspokajają-
cymi. Efekt leczenia nie był zadawalający. Opisany powyżej przypadek może świadczyć o zależności po-

między chorobą Keith’a i wystąpieniem zaburzeń depresyjnych. W piśmiennictwie brak doniesień na ten 

temat.  

ABSTRACT 

Case report. Patient admitted to the I Department of Psychiatric and Anxiety Disorders of Medical Uni-

versity of Gdansk, because of depressive symptoms coexisting with Keith’s disease. She was treated with 

antidepressant ( mianserin, dibenzepin, carbamazepine, moclobemide, fluoxetine, venlafaxine, perazine), 

analgesic ( tramadol, carbamazepine) and also benzodiazepines. The therapy was not successful. Described 

patient can show a significant connection between Keith’s disease and depressive disorders. In a published 

literature there are hardly any descriptions about such case. 

 

 

 

 

 


