
Οι όγκοι των μαλακών μορίων είναι πολύ συ-
χνοί. Οι καλοήθεις όγκοι είναι πολύ συχνότε-
ροι από τα κακοήθη νεοπλάσματα (1% όλων 

των νεοπλασιών). Μόνο 5.000 νέα σαρκώματα των 
μαλακών μορίων εμφανίζονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. 
Βάσει του συστήματος χειρουργικής σταδιοποίησης 
της Εταιρείας Μυοσκελετικών Όγκων της Αμερικής 
(ΜTS), οι κακοήθεις όγκοι διακρίνονται σε: στάδιο ΙΑ: 
χαμηλής κακοήθειας, ενδοδιαμερισματικοί, στάδιο ΙΒ: 
χαμηλής κακοήθειας, εξωδιαμερισματικοί, στάδιο ΙΙΑ: 
υψηλής κακοήθειας, ενδοδιαμερισματικοί, στάδιο ΙΙΒ: 
υψηλής κακοήθειας, εξωδιαμερισματικοί, στάδιο ΙΙΙ: 
παρουσία μεταστάσεων.

Οι	ασθενείς	με	όγκους	των	μαλακών	μορίων	συνήθως	
προσέρχονται	παραπονούμενοι	για	την	παρουσία	επώδυ-
νης	ή	ανώδυνης	ψηλαφητής	μάζας	ή	διόγκωσης.	Τα	σαρ-
κώματα,	συνήθως,	προκαλούν	πόνο	δευτεροπαθώς	λόγω	
της	φλεγμονής	της	περιοχής	της	αντιδραστικής	ζώνης	του	
όγκου.	Όγκοι	οι	οποίοι	διηθούν	το	περιόστεο	μπορεί	επί-
σης	να	είναι	επώδυνοι.	

Συστηματικά	συμπτώματα,	όπως	πυρετός	και	κακουχία,	
συνήθως	οφείλονται	σε	λοίμωξη	ή	σχηματισμό	αποστήμα-
τος,	ενώ	τα	κακοήθη	νεοπλάσματα	όπως	τα	λεμφώματα,	το	
Ewing	σάρκωμα	και	το	πλασματοκύττωμα	μπορεί	να	συνο-
δεύονται	από	συστηματικά	συμπτώματα.	

Η	διάρκεια	των	συμπτωμάτων	ποικίλλει	από	μερικές	εβδο-

μάδες	έως	μερικά	χρόνια,	αναλόγως	του	ιστολογικού	τύ-
που	του	όγκου.

Στην	πλειοψηφία	τους	τα	σαρκώματα	δίνουν	μεταστάσεις	
στους	πνεύμονες.	Αρχικά,	οι	πνευμονικές	μεταστάσεις	είναι	
ασυμπτωματικές.	Η	ακτινογραφία	και	η	αξονική	τομογρα-
φία	θώρακος	είναι	χρήσιμες	για	την	ανίχνευση	των	πνευμο-
νικών	μεταστάσεων.	

Ο	απεικονιστικός	έλεγχος	περιλαμβάνει	την	εκτέλεση	απλών	
ακτινογραφιών,	σπινθηρογραφήματος	των	οστών,	αξονικής	
και	μαγνητικής	τομογραφίας,	ακτινογραφίας	και	αξονικής	το-
μογραφίας	του	θώρακος.	Η	αγγειογραφία	μπορεί	σε	ορισμέ-
νες	περιπτώσεις	να	είναι	χρήσιμη	για	την	εκτίμηση	της	αγγει-
οβρίθειας	του	όγκου,	ειδικά	στην	προεγχειρητική	σταδιοποί-
ηση	του	ασθενούς.	Εντούτοις,	με	τη	βελτίωση	της	ευκρίνει-
ας	της	μαγνητικής	τομογραφίας,	οι	ενδείξεις	της	αγγειογρα-
φίας	έχουν	μειωθεί.	Αιματολογικές	δοκιμασίες	περιλαμβά-
νουν	πλήρη	γενική	εξέταση	αίματος	με	τύπο	των	κυττάρων,	
ταχύτητα	καθίζησης	των	ερυθρών,	ηλεκτρολύτες	και	βιοχη-
μικό	έλεγχο,	που	περιλαμβάνει	επίσης	μέτρηση	ασβεστίου	
και	φωσφόρου	του	ορού	και	αλκαλική	φωσφατάση.	

Μετά	 τον	απεικονιστικό	 έλεγχο	ακολουθεί	η	βιοψία.	
Υπάρχουν	3	είδη	βιοψίας:	η	κλειστή	βιοψία	με	βελόνη,	
η	ανοικτή	βιοψία	με	αφαίρεση	τμήματος	του	όγκου	και	η	
ανοικτή	βιοψία	εκτομής	του	όγκου.	Η	βιοψία	εκτομής	μπο-
ρεί	να	χρησιμοποιηθεί	μόνο	για	μικρού	μεγέθους	όγκους,	
για	τους	οποίους	ο	ορθοπαιδικός	χειρουργός	είναι	απολύ-

τως	σίγουρος	ότι	ο	όγκος	είναι	καλοήθης.	Είναι	σημαντικό	
να	λαμβάνει	κανείς	και	καλλιέργειες	για	αερόβια,	αναερό-
βια	βακτηρίδια,	μύκητες	και	μυκοβακτηρίδια	φυματίωσης	
καθώς	διάφορες	φλεγμονώδεις	βλάβες	μπορούν	να	μιμη-
θούν	τα	νεοπλάσματα.	

Η	θεραπεία	των	σαρκωμάτων	των	μαλακών	μορίων	βασί-
ζεται	στην	ιστολογική	διάγνωση	και	τη	χειρουργική	σταδιο-
ποίηση	βάσει	του	σύστηματος	της	Αμερικάνικης	Εταιρείας	
Μυοσκελετικών	Ογκων	(MTS).	Οι	κακοήθεις	όγκοι	των	μα-
λακών	μορίων	χρειάζονται	μια	ομαδική	προσέγγιση,	με	τη	
συμμετοχή	ογκολόγου	ορθοπαιδικού,	ακτινοδιαγνώστη,	πα-
θολογοανατόμου,	παθολόγου	ογκολόγου,	πλαστικού	χει-
ρουργού	και	θωρακοχειρουργού.

Η	θεραπεία	εκλογής	των	σαρκωμάτων	είναι	η	ευρεία,	en	
bloc	χειρουργική	εκτομή,	με	αφαίρεση	του	όγκου	μέσα	σε	
ένα	περίβλημα	φυσιολογικού	ιστού.	Επικουρικά,	μπορεί	να	
χρησιμοποιηθεί	εξωτερικής	δέσμης	ακτινοθεραπεία	(προεγ-
χειρητικά	ή	μετεγχειρητικά)	είτε	βραχυθεραπεία.	

Η	χειρουργική	θεραπεία	περιλαμβάνει	επεμβάσεις	διάσω-
σης	μέλους	ή	ακρωτηριασμό.	

Οι	επεμβάσεις	διάσωσης	του	μέλους	έχουν	δύο	προϋπο-
θέσεις:	α)	θα	πρέπει	να	έχουν	την	ίδια	πιθανότητα	τοπικής	
υποτροπής	όπως	μετά	από	ακρωτηριασμό	και	β)	θα	πρέ-
πει	να	δίνουν	ένα	καλό	λειτουργικό	μέλος	στον	ασθενή.	
Παράγοντες	οι	οποίοι	περιορίζουν	την	εφαρμογή	επεμβά-
σεων	διάσωσης	του	μέλους	είναι	η	συμμετοχή	μεγάλων	αγ-
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Εικόνα 1. A. Εγκάρσια αξονική τομογραφία η οποία δείχνει μία 
ευμεγέθη μάζα μαλακών μορίων με αποτιτανώσεις στο οπίσθιο 
διαμέρισμα του δεξιού μηρού. B. Εγκάρσια μαγνητική τομογραφία 
σε T2 ακολουθία με καταστολή του λίπους, η οποία δείχνει έναν 
ευμεγέθη όγκο μαλακών μορίων στο οπίσθιο διαμέρισμα του 
μηρού. Γ. Η αρτηριογραφία του δεξιού μηρού δείχνει μετρίου 
βαθμού αγγειοβρίθεια του όγκου.

Εικόνα 2. A. Ευρεία εκτομή του όγκου με διατήρηση του ισχιακού 
νεύρου, μετά από ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης ακτινοβολίας 
δόσης 55cGy. B. Τοποθέτηση των ηλεκτροδίων βραχυθεραπεί-
ας. Γ. Μετεγχειρητική βραχυθεραπεία 12cGy. Δ. Ικανοποιητική 
μετεγχειρητική πορεία μετά από αποκατάσταση του ελλείμματος 
των μαλακών μορίων με ελεύθερο μυοδερματικό κρημνό από 
τον πλατύ ραχιαίο μυ.

Εικόνα 3. A. Μακροσκοπικό παρασκεύασμα του όγκου. 
Μικροφωτογραφίες σε χαμηλή (Β,Γ) και υψηλή μεγέθυνση (Δ)  
στις οποίες φαίνεται ο πλειομορφισμός και η εξωκυττάρια παρα-
γωγή θεμέλιας ουσίας των κυττάρων του εξωσκελετικού οστεο-
σαρκώματος.

γείων	και	νεύρων	μέσα	στον	όγκο,	τα	οποία	θα	πρέπει	να	
θυσιαστούν	με	αποτέλεσμα	τη	δυσλειτουργία	του	μέλους,	
και	μεγάλοι	όγκοι	οι	οποίοι	δεν	μπορούν	να	αφαιρεθούν	
εντελώς	χωρίς	να	γίνει	ακρωτηριασμός.

Μετά	την	αφαίρεση	του	όγκου	ακολουθεί	η	επανορθωτι-
κή	χειρουργική.	Το	χειρουργικό	έλλειμμα	θα	πρέπει	προ-
σεκτικά	να	πληρωθεί	ώστε	να	ελαχιστοποιηθεί	ο	κίνδυνος	
αιματώματος	και	φλεγμονής	και	καθυστερημένης	επούλω-
σης	του	τραύματος.	

Όταν	είναι	αναγκαίο,	τα	μεγάλα	ελλείμματα	καλύπτονται	
με	τοπικούς	μυϊκούς	κρημνούς	ή	με	ελεύθερα	μικροαγγεια-
κά	ιστικά	μοσχεύματα.	Μερικού	πάχους	δερματικά	μοσχεύ-
ματα	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	όταν	υπάρχουν	ελλείμ-
ματα	δέρματος	με	υγιή	υποκείμενο	μυ.	

Η	ακτινοθεραπεία	έχει	σημαντικό	ρόλο	στην	επικουρική	θε-
ραπεία	των	σαρκωμάτων	των	μαλακών	μορίων,	δεδομένου	
ότι	τα	σαρκώματα	των	μαλακών	μορίων	είναι	μεγάλοι	όγκοι	
και	βρίσκονται	κοντά	σε	μεγάλα	αγγεία	και	νεύρα	και	είναι	

δύσκολο	να	επιτευχθούν	ελεύθερα	όγκου	χειρουργικά	όρια.	
Η	χορήγηση	επικουρικής	προ-	και	μετεγχειρητικής	ακτινοβο-
λίας	επιτρέπει	μια	πιο	συντηρητική	χειρουργική	προσπέλα-
ση,	χωρίς	αυτό	να	είναι	σε	βάρος	του	τοπικού	ελέγχου	του	
όγκου	ή	της	τελικής	επιβίωσης	του	ασθενούς.	

Η	ακτινοθεραπεία	μπορεί	να	δοθεί	μέσα	από	υψηλής	ενέρ-
γειας	εξωτερική	δέσμη	ακτινοβολίας,	μέσω	βραχυθεραπεί-
ας,	με	τη	χρησιμοποίηση	ειδικών	καθετήρων,	οι	οποίοι	το-
ποθετούνται	κατά	τη	διάρκεια	της	χειρουργικής	επέμβασης,	
με	διεγχειρητική	ακτινοβολία	δέσμης	ηλεκτρονίων	ή	με	το	
συνδυασμό	των	ανωτέρω.

Ο	ρόλος	της	επικουρικής	χημειοθεραπείας	στην	αντιμετώ-
πιση	των	υψηλής	κακοήθειας	σαρκωμάτων	των	μαλακών	
μορίων	(με	την	εξαίρεση	του	σαρκώματος	Ewing	των	μα-
λακών	μορίων)	συνεχίζει	να	βρίσκεται	υπό	έρευνα.	Λίγες	
προοπτικές	τυχαιοποιημένες	μελέτες	της	επικουρικής	χη-
μειοθεραπείας	για	όγκους	των	άκρων	έχουν	δείξει	βελτί-
ωση	όσον	αφορά	στην	επιβίωση	ελευθέρας	νόσου	και	τη	

συνολική	επιβίωση	των	ασθενών,	ενώ	πολλές	άλλες	μελέ-
τες	δεν	έχουν	δείξει	κανένα	σημαντικό	όφελος	της	χημειο-
θεραπείας.	Προς	το	παρόν,	το	χαμηλό	ποσοστό	μεταστα-
τικής	νόσου	στους	χαμηλής	κακοήθειας	όγκους	των	μαλα-
κών	μορίων	δεν	δικαιολογεί	τις	πιθανές	επιπλοκές	μιας	χη-
μειοθεραπείας.

Η	χρησιμοποίηση	προεγχειρητικής	ενδοαρτηριακής	χημειο-
θεραπείας,	με	ή	χωρίς	ακτινοβολία,	έχει	μελετηθεί	σε	διάφο-
ρα	κέντρα,	αλλά	η	ωφέλεια	όσον	αφορά	την	επιβίωση	των	
ασθενών	δεν	έχει	αποδειχθεί	με	τυχαιοποιημένες	μελέτες.	

Οι	ασθενείς	με	σαρκώματα	των	μαλακών	μορίων	θα	πρέ-
πει	να	παρακολουθούνται	στενά	μετά	τη	θεραπεία.	Στους	
τρεις	μήνες	μετά	τη	χειρουργική	επέμβαση,	μια	μαγνητική	
τομογραφία	του	χειρουργικού	πεδίου	θα	χρησιμοποιηθεί	
ως	μέτρο	σύγκρισης	για	τις	επόμενες	επανεξετάσεις	κάθε	
χρόνο,	για	τα	επόμενα	πέντε	χρόνια,	για	τον	έλεγχο	πιθα-
νής	τοπικής	υποτροπής.	Ακτινογραφίες	θώρακος	και	αξονι-
κή	τομογραφία	θώρακος	συνιστάται	να	γίνονται	κάθε	τρεις	
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μήνες	για	τα	δύο	πρώτα	χρόνια	και	μετά	μια	φορά	το	χρό-
νο	για	τα	επόμενα	δέκα	χρόνια	για	τον	έλεγχο	των	πνευμο-
νικών	μεταστάσεων.	

Η	πρόγνωση	των	ασθενών	με	σάρκωμα	των	μαλακών	μο-
ρίων	εξαρτάται	από	το	βαθμό	κακοήθειας,	το	μέγεθος	του	
όγκου	όπως	και	από	τη	παρουσία	ή	όχι	μεταστάσεων.	

Οι	μεγάλοι	όγκοι,	πάνω	από	5cm,	και	οι	υψηλής	κακοή-
θειας	όγκοι	έχουν	μεγαλύτερη	πιθανότητα	να	δώσουν	με-
ταστάσεις.	Περίπου	το	50%	των	ασθενών	με	υψηλής	κακο-
ήθειας	όγκους	θα	εμφανίσουν	πνευμονικές	μεταστάσεις	και	
τελικά	θα	καταλήξουν	από	τη	νόσο.	

Η	συνολική	πενταετής	επιβίωση	για	ασθενείς	με	υψηλής	
κακοήθειας	βλάβες,	οι	οποίοι	παρουσιάζονται	με	εντοπισμέ-
νη	νόσο,	είναι	περίπου	70-80%.	

Όσοι	ασθενείς	έχουν	πνευμονικές	μεταστάσεις	κατά	τη	δι-
άρκεια	της	αρχικής	διάγνωσης	ή	αναπτύσσουν	πνευμονι-
κές	μεταστάσεις	μέσα	σε	έξι	μήνες	μετά	τη	διάγνωση,	έχουν	
πάρα	πολύ	κακή	πρόγνωση	και	είναι	σπάνιο	να	ζήσουν	επί	
μακρόν.	

Πολλά	κέντρα	εφαρμόζουν	επιθετική	θωρακοτομή	για	πνευ-
μονικές	μεταστάσεις	και	σε	ασθενείς	με	πνευμονικές	μετα-
στάσεις	μετά	το	πρώτο	χρόνο	μετεγχειρητικά,	έχει	επιτευχθεί	
βελτίωση	της	επιβίωσης	στο	25%	των	περιπτώσεων.	
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