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ΕνδιαφέρονΘέμα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α 
πρω το πα θών ό γκων των ο στών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην πα ρού σα α να σκό πη ση α να φε ρό μα στε στους πρω το πα
θείς ό γκους των ο στών για τους ο ποί ους, πα ρά το ι διαί τε ρο μι κρό 
πο σο στό εμ φά νι σής τους, θε ωρού με ό τι α παι τεί ται συστη μα τι κή 
γνώ ση και ε μπειρί α εκ μέ ρους των ρευ μα το λό γων, με σκο πό την 
έ γκαι ρη διάγνω ση, α ντι με τώ πι ση και βελ τί ω ση της δυ σμε νούς 
πρό γνωσής τους. Οι πρω το πα θείς ό γκοι των ο στών προ σβάλ λουν 
συ νη θέ στερα ά το μα νε α ρής η λι κί ας, πα ρου σιά ζο νται, δε, συ χνά 
με ή πιες κλι νι κές εκ δη λώ σεις και σε με γά λο ποσοστό δια γι γνώ σκο
νται τυ χαί α σε ευ και ρια κό ερ γα στη ρια κό έ λεγ χο που α πο κα λύ πτει 
πα θο λο γι κά ευ ρή μα τα α πό τα ο στά. 

Η σω στή δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α παι τεί λε πτο με ρές ι στο ρι κό, 
α ντι κει μενι κή ε κτί μη ση, ορ θο λο γι κό ερ γα στη ρια κό έ λεγ χο πρώ τι στα 
α πει κο νι στι κό και, με βά ση αυ τές τις πλη ρο φο ρί ες, ε κτί μη ση της 
α να γκαιό τη τας για βιο ψί α της ύ ποπτης πε ριο χής. Στη διά γνω ση 
συμ με τέ χουν η κυττα ρο γε νε τι κή και ι στο χη μι κή μελέ τη του βιο πτι
κού υ λι κού, κα θώς και η χρή ση η λε κτρο νικού μι κρο σκο πί ου.

Ελ λη νι κή Ρευ ματoλoγί α 2006,17(1): 7797

Ό ροι ευ ρε τη ρί ου: πρω το πα θείς ό γκοι ο στών, ο στε ο ει δές ο στέ ω μα, ο στε
ο βλάστω μα, ο στε ο χόνδρω μα, ο στε ο σάρ κω μα, εγ χόρ δω μα, περιο στι κό 
χόν δρω μα, χον δρο βλά στω μα, χον δρομυ ξο ειδές ί νω μα, χον δρο σάρ κω
μα, ι νώ δες έλ λειμ μα ο στι κού φλοιού, μη ο στε ο ποιού μενο ί νω μα, ι νώ δης 
δυ σπλα σί α, ο στε ο ϊ νώ δης δυ σπλα σί α, ι νο σάρ κω μα, ι νώ δες ιστιο κύτ τω μα, 
αι μαγ γεί ω μα, αι μαγ γειο εν δο θη λί ω μα, αγ γειο σάρ κω μα, η ω σι νόφι λο 
κοκ κί ω μα, μο νόχω ρη κύ στη, α νευ ρυ σματι κή κύστη, γι γα ντο κυτ ταρικός 
ό γκος, α δα μα ντίνω μα, χόρ δω μα, σάρκω μα Ewing.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πρω το πα θείς κα κο ή θεις ό γκοι του μυο σκε λε τι κού συ στή μα
τος (ο στών, μαλα κών μο ρί ων, αρ θρι κού υ μέ να) α πο τε λούν έ να 
ι διαί τε ρα μι κρό πο σο στό (0,21,5% των πρω το εμ φανιζό με νων 
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πε ρι πτώ σε ων) των κακο η θειών1,2. Στην πα ρού σα 
α να σκό πη ση θα α ναφερ θού με στους πρω το πα
θείς ό γκους των ο στών που, πα ρά το ι διαί τε ρα 
μι κρό πο σο στό εμ φά νι σής τους, έ χουν ι διαί τε ρη 
ση μα σί α στην κα θη με ρι νή κλι νική ε να σχό λη ση 
του ρευ μα το λό γου για τους πα ρα κά τω λόγους:

α. Προ σβάλ λουν συ χνό τε ρα ά το μα μι κρής 
ή μέ σης η λι κί ας (παι διά, ε φή βους και νε α ρούς 
ε νήλικες).

β. Μια σει ρά προ ϋ παρ χό ντων κα τα στά σε ων 
σχε τί ζεται με α νά πτυ ξη ο στι κών ό γκων.

γ. Κά ποιοι α πό τους κα λο ή θεις ό γκους πι θα νόν 
να ε ξαλ λα χτούν σε κα κο ή θεις.

δ. Οι κα κο ή θεις ό γκοι των ο στών εμ φα νί ζουν 
κα κή πρό γνω ση, κά τι που το νί ζει την α νά γκη 
της έ γκαι ρης διά γνω σης και δια φο ρο διά γνωσής 
τους α πό ση μα ντι κό α ριθ μό άλ λων κα λο ή θων ή 
κακο ή θων κα τα στά σε ων.

ε. Η έ γκαι ρη διά γνω ση και θε ρα πευ τι κή πα
ρέμ βα ση μπο ρεί να βελ τιώ σει ση μαντι κά την 
πρό γνω ση των κα κο ή θων ο στι κών ό γκων.

στ. Με γά λο πο σο στό α σθε νών με πρω το πα θείς 
ό γκους των ο στών εμ φα νί ζει ή πιες ή και α που σί α 
κλι νι κών εκ δη λώ σε ων εί τε ε ντο πι σμέ νων (πό νος, 
διό γκω ση κ.ά.) εί τε συ στη μα τι κών (πυ ρε τός, α
πώ λεια βά ρους, κα κου χί α κ.ά.).

ζ. Σε με γά λο πο σο στό, η διά γνω ση των ο στι κών 
ό γκων γί νε ται στη βά ση τυ χαί ου ερ γα στη ριακού 
ε λέγ χου, κυ ρί ως α πει κο νι στι κού, γε γο νός που 
το νί ζει την ανά γκη υ ψη λού βαθ μού ε γρήγορ σης 
και υ πο ψί ας.

Η δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α παι τεί συ στη μα τι
κές γνώ σεις α ξιο λό γη σης τό σο των κλι νι κών εκ δη
λώ σε ων ό σο και των ερ γα στη ρια κών ευ ρη μά των. 
Αρ χι κά θα γί νει α να φο ρά στην ταξινό μη ση των 
ο στι κών ό γκων, ε νώ στη συ νέ χεια θα γί νει μια πιο 
ε κτε νής και συ στη ματι κή α να φο ρά των κλι νι κών 
και των ερ γα στη ρια κών τους εκ δη λώ σε ων. Δε θα 
ανα φερ θούν τα ε πι μέ ρους ι στο λο γι κά, ι στο χη μι κά 
και κυτ τα ρο γενε τι κά τους ευ ρή μα τα, ού τε η θε ρα
πευτική πα ρέμ βα ση, που δια φεύ γουν το σκο πό 
αυ τής της α να σκόπησης και που ο α να γνώ στης 
μπο ρεί να α να ζη τή σει σε ει δικό τε ρα συγ γράμ μα
τα ή άλ λες βι βλιο γρα φι κές α να φο ρές15.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΤΩΝΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝΟΓΚΩΝ
ΤΩΝΟΣΤΩΝ

Οι πρω το πα θείς ό γκοι των ο στών μπο ρούν να 
τα ξι νο μη θούν στις πα ρα κά τω ομά δες:

1.Αντιδραστικέςοστικέςβλάβες

Δη μιουρ γού νται α πό υ περ βο λι κό πολ λα πλα σια
σμό ο στι κών κυτ τά ρων με σκοπό την α ποκατά
στα ση ο στι κής βλά βης που ο δη γεί σε πλή ρους 
ω ρί μαν σης ο γκω τι κή διερ γα σί α.

Α νά λο γα με τον ι στολο γι κό τους τύ πο προ έρ
χο νται α πό:

Α. Ο στε ο βλα στι κό ι στό: ο στε ο ει δές ο στέ ω μα 
και οστε ο βλάστω μα.

Β. Συν δε τι κό ι στό: ινώ δες έλ λειμ μα ο στι κού 
φλοιού και μη ο στε ο ποιού με νο ί νω μα.

2.Αμαρτώματα

Δη μιουρ γού νται α πό την α νά πτυ ξη νη σί δων 
έ κτο που ι στού που α κο λου θεί το ρυθ μό ανάπτυ ξης 
του ι στού που πα ρέ μει νε λό γω σφάλμα τος κα τά 
την α νά πτυ ξη της πε ριο χής. Η ανάπτυ ξη αυ τή 
δια κό πτε ται στην ε φη βεί α και η ω ρί μαν ση του 
έ κτο που ι στού δεν ο λο κληρώνεται. Α νά λο γα με 
τον ι στό ό που ε ντο πί ζο νται δια κρί νο νται σε:

Α. Ο στε ο βλα στι κού τύ που: ο στέ ω μα και οστε
ο χόν δρω μα.

Β. Χόν δρι νου τύ που: εγ χόρ δω μα.
Γ. Ι νώ δους συν δε τι κού ι στού: αι μαγ γεί ω μα και 

ανευ ρυ σματι κή κύ στη.

3.Νεοπλάσματα

Πρό κει ται για α νώ μα λη και αυ τό νο μη α νά πτυ
ξη πολ λα πλα σια ζό με νων κυτ τάρων, που πιθα νόν 
προ έρ χο νται α πό δια φο ρε τι κά κύτ ταρα κα τά την 
έ ναρ ξη, στην πο ρεί α ό μως της α νά πτυ ξής τους 
κυ ριαρ χεί έ νας κυττα ρι κός κλώ νος. Α νά λο γα με τη 
βιο λο γι κή τους συ μπε ριφορά δια κρί νο νται σε:

Α. Κα λο ή θη νε ο πλά σμα τα που α να πτύσ σο νται 
το πι κά και δε με θί στανται.

Β. Κα κο ή θη νε ο πλά σμα τα που δι η θούν τους 
γύ ρω φυ σιο λο γι κούς ι στούς, με θίστανται και 
δια κρί νο νται σε καρ κι νώ μα τα α πό ε πι θη λιακού 
τύ που κύτ τα ρα και σαρ κώ μα τα α πό με σεγχυ μα
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τι κού τύ που κύτ τα ρα.
Γ. Νε ο πλά σμα τα εν διά με σης τα ξι νό μη σης τα 

ο ποί α εί ναι κα λο ή θη, αλ λά μπο ρεί να παρατη
ρη θούν με τα στά σεις ό πως ο γι γα ντο κυτ τα ρι κός 
ό γκος ή το χον δρο βλά στω μα που πι θα νόν να 
δώ σουν πνευ μο νι κές με ταστά σεις με ταυ τό ση μη 
ι στο λο γι κή ει κό να της αρ χι κής ε στί ας. 

Γε νι κά τα νε ο πλά σμα τα, α νά λο γα με τον ι στό 
προ έ λευ σής τους, δια κρί νο νται σε :

Α. Ο στε ο βλα στι κού τύ που
• Ο στε ο σάρ κω μα
• Γι γα ντο κυτ τα ρι κός ό γκος
Β. Χόν δρι νου τύ που
• Χον δρο βλά στω μα
• Χον δρο μυ ξο ει δές ί νω μα
• Χον δρο σάρ κω μα
Γ. Τύ που συν δε τι κού ι στού 
• Ι νο σάρ κω μα
• Κα κό η θες ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα
• Α δια φο ρο ποί η το σάρ κω μα
Δ. Προ ερ χό με να α πό στρογ γυ λού σχή μα τος 

κύτ τα ρα (α πό κύτ τα ρα μυε λού των ο στών)
• Σάρ κω μα Ewing
•  Κα κο ή θες λέμ φω μα   

(Hodgkin ή μηHodgkin)
Ε. Άλ λου τύ που νε ο πλά σμα τα
• Χόρ δω μα
• Α δα μα ντί νω μα

Ω στό σο,ε πι κρα τέ στε ρη εί ναι η τα ξι νό μη ση 
των πρω το παθών ό γκων που προ τά θη κε α πό τον 
Enneking και υ ιο θε τή θη κε α πό την Musculoskeletal 
Tumor Society των Η ΠΑ, που επιτρέ πει και τη 
στα διο ποίη σή τους6.

1.Ανάλογαμετοβαθμό(grade)απόιστολο
γικήάποψηκακοήθειαςσε:

G0: κα λο ή θη χω ρίς με τα στά σεις νε ο πλά σμα τα 
(με εξαί ρε ση το γι γα ντο κυτ τα ρι κό ό γκο και το 
χον δρο βλά στω μα που πι θα νόν να δώσουν, ό πως 
προ α να φέρ θη κε, πνευ μο νι κές μεταστά σεις).

G1: χα μη λής κα κο ή θειας με πι θα νό τη τα με τα
στά σε ων σε πο σο στό <15%.

G2: υ ψη λής κα κο ή θειας με πι θα νό τη τα με τα
στά σε ων σε πο σο στό >15%.

2.Ανάλογαμετηντοπικήεπέκτασητου
όγκου(tumour)σε:

T0: κα λο ή θης ό γκος που πε ρι βάλ λε ται α πό 
κά ψα.

T1: κα λο ή θης ή κα κο ή θης ό γκος χω ρίς κά ψα, 
που ε ντο πί ζε ται σε έ να α να το μι κό δια μέ ρι σμα 
(εν δοδια με ρι σμα τι κός).

T2: κα λο ή θης ή κα κο ή θης ό γκος χω ρίς κά ψα, που 
ε πε κτεί νε ται έ ξω α πό το α να το μι κό δια μέ ρι σμα 
α πό το ο ποί ο ε ξορ μά ται (ε ξω δια με ρι σμα τι κός).

Τα νε ο πλά σμα τα που α να πτύσ σο νται α πό την 
ε πι φά νεια των ο στών δια κρί νονται σε εν δοδια με
ρι σμα τι κά, αν πε ριο ρί ζο νται μέ σα στο πε ριό στε ο, 
και σε ε ξω διαμε ρι σμα τι κά, αν αναπτύσ σονται 
προς το ε σω τε ρι κό ή προς το ε ξω τε ρι κό των ο
στών δια σπώ ντας το πε ριόστε ο.

3.Ανάλογαμετηνπαρουσίαήμημεταστάσε
ων(metastasis)σε:

M0: χω ρίς με τα στά σεις.
Μ1: με με τα στά σεις.
Οι με τα στά σεις πι θα νόν να α φο ρούν μό νο το 

ί διο ο στό στο ο ποί ο αρ χί ζει η νε ο πλα σί α ή να 
ε πε κτεί νο νται προς τη γει το νική άρ θρω ση ή να 
δι η θούν τη γει το νι κή ή τις γειτο νι κές αρθρώ σεις 
και να ε πε κτεί νο νται προς τα γειτο νι κά ο στά ή να 
α φο ρούν α πο μα κρυ σμέ να ο στά ή άλ λους ι στούς 
και όρ γα να (π.χ. πνεύ μο νες).

Οι ό γκοι των ο στών, α νά λο γα με τη βιο λο γι κή τους 
συ μπερι φο ρά, δια κρί νο νται σε τρί α στάδια:

Στά διο Ι: α δρα νείς ό γκοι.
Στά διο Ι Ι: ε νερ γοί ό γκοι.
Στά διο Ι Ι Ι: ε πι θε τι κοί ό γκοι.

Με βά ση την πα ρα πά νω στα διο ποί η ση οι κα
λο ή θεις και κα κο ή θεις ό γκοι τα ξινο μού νται πε ραι
τέ ρω ως ε ξής:

Α.Καλοήθειςόγκοι:

G0 στα δί ου Ι: κα λά πε ρι γραμ μέ νη βλά βη που 
πε ρι βάλ λε ται α πό ζώ νη α ντι δρα στι κής α νά πτυ ξης 
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ο στού που υ πο στρέ φε ται αυ τό μα τα ή πα ρα μέ νει 
στα θε ρή.

G0 στα δί ου Ι Ι: βρα δεί ας α νά πτυ ξης βλά βη που 
πι θα νόν να μην πε ρι βάλ λε ται α πό ι κα νής α νά πτυ
ξης ζώ νη α ντι δρα στι κού ο στού, η οποί α α πω θεί 
το γύ ρω ο στό, χω ρίς ό μως να το δι η θεί και δεν 
υ πο στρέ φε ται αυ τό μα τα.

G0 στα δί ου Ι ΙΙ: βλά βη που εμ φα νίζει α σα φή 
ό ρια, δι η θεί τον ο στι κό φλοιό και ε πε κτεί νε ται στα 
γύ ρω μα λα κά ανα το μι κά στοι χεί α, χω ρίς ό μως 
να δί νει με τα στά σεις.

Β.Κακοήθειςόγκοι:

G1 στα δί ου Ι: βλά βη χα μη λής κα κο ή θειας με 
σα φή ό ρια και κύτ τα ρα που εμ φα νί ζουν μικρού 
βαθ μού α τυ πί α και α ριθ μό μι τώ σε ων.

G2 στα δί ου Ι Ι: βλά βη υ ψη λής κα κο ή θειας, με 
με γά λο βαθ μό κυτ τα ρι κής α τυ πί ας, υ ψη λό α ριθ μό 
μι τώ σε ων, πι θα νή πα ρου σί α πε ριο χών νέ κρωσης 
και υ ψη λό πο σο στό μετα στά σε ων.

G2 στα δί ου Ι Ι Ι: βλά βη υ ψη λής κα κο ή θειας με 
υ ψη λή συχνό τη τα με τα στά σε ων.

Α νά λο γα με το ε άν οι κα κο ή θεις ό γκοι πα ρα
μέ νουν σε έ να δια μέ ρι σμα ή ε πεκτεί νο νται έ ξω 
α πό αυ τό δια κρί νο νται σε:

Στα δί ου Α: εν δο δια με ρι σμα τι κούς.
Στα δί ου Β: ε ξω δια με ρι σμα τι κούς.
Συ νο λι κά, α νά λο γα με το στά διο (Ι, Ι Ι, Ι Ι Ι και 

Α, Β), την ι στο λο γι κή ει κό να (G1, G2), την ε ντό
πι ση ως προς το α να το μι κό δια μέ ρι σμα (T1, T2) 
και την πα ρου σί α ή ό χι με τα στά σε ων (Μ0, Μ1) 
οι κα κο ή θεις ό γκοι δια κρί νο νται σε :

IAG1T1M0 στα δί ου: χα μη λής κα κο ή θειας, 
εν δο δια με ρι σμα τι κοί, χωρίς με τα στά σεις.

ΙΒG1T2M0 στα δί ου: χα μη λής κα κο ή θειας, 
ε ξω δια με ρι σμα τι κοί, χωρίς με τα στά σεις.

Ι ΙΑG2T1M0 στα δί ου: υ ψη λής κα κο ή θειας, εν
δο δια με ρι σμα τι κοί, χωρίς με τα στά σεις.

Ι ΙΒG2T2M0 στα δί ου: υ ψη λής κα κο ή θειας, 
ε ξω δια με ρι σμα τι κοί, χωρίς με τα στά σεις.

Ι ΙΑG1 ή G2T1Μ1 στα δί ου: χα μη λής ή υ ψη λής 
κα κο ή θειας, εν δο δια με ρι σμα τι κοί με μετα στά
σεις.

Ι ΙΒG1 ή G2T2Μ1 στα δί ου: χα μη λής ή υ ψη λής 
κα κο ή θειας, ε ξω δια με ρι σμα τι κοί με μετα στά
σεις.

Η πα ρα πά νω τα ξι νό μη ση έ χει ι διαί τε ρη ση
μα σί α τό σο για την κα τα νό η ση της κλι νι κής και 
α πει κο νι στι κής ει κό νας ό σο και για το σχεδια σμό 
της α ντι με τώ πι σής τους.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΤΩΝΠΡΩΤΟΠΑ
ΘΩΝΟΓΚΩΝΤΩΝΟΣΤΩΝ

1.Ομαδοποίησητωνπρωτοπαθώνόγκων
τωνοστών

Οι ό γκοι των ο στών που θα προ σεγ γι σθούν 
δια γνω στι κά ομα δο ποιούνται ως ε ξής: 

Α.Όγκοιπροερχόμενοιαπόοστό

Α1.Καλοήθεις(G0)
α. Ο στε ο ει δές ο στέ ω μα
β. Ο στε ο βλά στω μα
γ. Ο στε ο χόν δρω μα
Α2.Κακοήθεις(G1ήG2)
α. Χα μη λής κα κο ή θειας G1: πα ρα ο στι κό και 

πε ριο στικό ο στε ο σάρ κω μα
β. Υ ψη λής κα κο ή θειας G2: κλασι κό και τη λε αγ

γειε κτα σι κό ο στε ο σάρ κω μα

Β.Όγκοιπροερχόμενοιαπόχόνδρο

Β1.Καλοήθεις(G0)
α. Εγ χόρ δω μα
β. Πε ριο στι κό χόν δρω μα
γ. Χον δρο βλά στω μα
δ. Χον δρο μυ ξο ει δές ί νω μα
Β2.Κακοήθεις(G1ήG2)
α. Χα μη λής κα κο ή θειας G1: χα μη λής κα κο ή θειας 

χον δρο σάρ κω μα
β. Υ ψη λής κα κο ή θειας G2: υ ψη λής κα κο ή θειας 

χον δροσάρ κω μα

Γ.Όγκοιπροερχόμενοιαπόινώδηιστό

Γ1.Καλοήθεις(G0)
α. Ι νώ δες έλ λειμ μα ο στι κού φλοιού
β. Μη ο στε ο ποιού με νο ί νω μα
γ. Ι νώ δης δυ σπλα σί α
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δ. Ο στε ο ϊ νώ δης δυ σπλα σί α
Γ2.Κακοήθεις(G1ήG2)
α. Χα μη λής κα κο ή θειας G1: χα μη λής κα κο ή θειας 

ι νο σάρκω μα και ι νώδες ι στιο κύτ τω μα
β. Υ ψη λής κα κο ή θειας G2: υ ψη λής κα κο ή θειας 

ινο σάρ κω μα και ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα

Δ.Όγκοιπροερχόμενοιαπόαγγεία

Δ1.Καλοήθεις(G0):Αιμαγγείωμα
Δ2.Κακοήθεις(G1ήG2)
α. Χα μη λής κα κο ή θειας G1: αι μαγ γειο εν δο θη

λί ω μα
β. Υ ψη λής κα κο ή θειας G2: αγ γειο σάρ κω μα

Ε.Όγκοιπροερχόμενοιαπόδιαφόρους
άλλουςιστούς

Ε1.Καλοήθεις(G0)
α. Η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα
β. Μο νό χω ρη κύ στη
γ. Α νευ ρυ σμα τι κή κύ στη
δ. Γι γα ντο κυτ τα ρι κός ό γκος
Ε2.Κακοήθεις(G1ήG2)
α. Χα μη λής κα κο ή θειας G1: α δα μα ντί νω μα 

και χόρ δω μα
β. Υ ψη λής κα κο ή θειας G2: σάρ κω μα Ewing.

2.Διαγνωστικέςπαράμετροι

Για τη διά γνω ση των πρω το πα θών ο στι κών ό
γκων α παι τεί ται υ ψη λού βαθ μού υπο ψί α, κα θό τι 
με γά λο πο σο στό χα ρα κτη ρί ζε ται α πό α που σί α 
κλι νι κών εκ δηλώ σε ων στα αρ χι κά στά δια, και μια 
ι διαί τε ρα προ σε κτι κή προ σέγ γι ση με βά ση μια 
σει ρά πα ρα μέ τρων ό πως:

1. Η η λι κί α
2. Το φύ λο
3. Το οι κο γε νεια κό ή α το μι κό ι στο ρι κό κα τα στά

σε ων που σχε τί ζο νται με την α νά πτυ ξή οστι κών 
ό γκων

4. Η έκ θε ση σε πα ρά γο ντες που σχε τί ζο νται με 
την α νά πτυ ξή ό γκων (έκ θε ση σε α κτι νο βο λί ες, 
το ξι κούς πα ρά γο ντες, χο ρή γη ση χη μειο θε ραπεί
ας, κ.ά.)

5. Ο τρό πος εμ φά νι σης ως προς την πα ρου σί α 
ε ντο πι σμέ νων (πό νο, διόγκω ση, κ.ά.) ή γενικευ

μέ νων (πυ ρε τού, α δυ να μί ας, α πώ λειας βά ρους, 
κ.ά.) κλι νι κών εκ δη λώ σε ων.

2.1.Ηλικία

Σε γε νι κές γραμ μές μπο ρού με να α να φέ ρου με 
την πα ρα κά τω ο μαδο ποί η ση:

1. Κα τά την 1η δε κα ε τί α της ζω ής πα ρα τη ρεί ται 
συ νη θέ στε ρα η α νά πτυ ξη:

α. Κα λο η θών ό γκων ό πως η ο στε ο ϊ νώ δης δυ
σπλα σί α και η α πλή ο στική κύ στη

β. Κα κο ή θων ό γκων ό πως το σάρ κω μα Ewing 
των αυ λο ει δών ο στών.

2. Κα τά την 2η3η δε κα ε τί α της ζω ής πα ρα τη
ρού νται συ χνό τερα:

α. Κα λο ή θεις ό γκοι ό πως το ο στε ο βλά στω μα, 
το ο στε ο χόν δρω μα, το εγ χόν δρω μα, το πε ριο
στι κό χό δρω μα, το ο στε ο ει δές ο στέ ω μα, το μη 
ο στε ο ποιού με νο ί νω μα, η ι νώ δης δυ σπλα σί α, 
το χον δρο μυ ξο ει δές ίνω μα, η α νευ ρυ σμα τι κή 
ή η α πλή κύ στη, το η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα και ο 
γι γα ντοκυτ τα ρι κός ό γκος.

β. Κα κο ή θεις ό γκοι ό πως το ο στε ο σάρ κω μα, 
το σάρ κω μα Ewing ή το α δα μα ντί νω μα.

3. Κα τά την 3η4η δε κα ε τί α της ζω ής εμ φα νί
ζο νται συ χνό τε ρα ό γκοι:

α. Κα λο ή θεις ό πως ο γι γα ντο κυτ τα ρι κός ό γκος 
και το χόν δρω μα

β. Κα κο ή θεις ό πως το ο στε ο σάρ κω μα, το χον
δρο σάρ κω μα, το ι νο σάρ κω μα και το λέμ φωμα.

4. Με τά την η λι κί α των 50 ε τών πρέ πει να 
λαμ βά νε ται σο βα ρά υ πό ψη η πι θα νή εμ φά νι ση 
κα κο η θών ό γκων ό πως το ο στε ο σάρ κω μα, το 
χον δρο σάρ κω μα, το μυέ λω μα κ.ά.

2.2.Φύλο

Γε νι κά μπο ρεί να πα ρα τη ρη θεί ό τι:
1. Στους κα λο ή θεις ό γκους το άρ ρεν φύ λο 

προ σβάλ λε ται συχνό τε ρα α πό ο στε ο χόν δρω μα, 
χον δρο βλά στω μα, ο στε ο ει δές ο στέ ω μα, ο στε ο βλά
στωμα ή μο νή ρη ο στι κή κύ στη και η ωσινό φι λο 
κοκ κί ω μα, ε νώ το θή λυ α πό γι γα ντο κυτ τα ρι κό 
ό γκο ή α νευρυ σμα τι κή κύ στη.

2. Στους κα κο ή θεις ό γκους το άρ ρεν φύ λο εμ
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φα νί ζει συ χνότε ρα ο στε ο σάρ κω μα, χον δρο σάρ κω
μα, ι νο σάρ κω μα, κα κό η θες ι νώ δες ι στιο κύττω μα, 
σάρ κω μα Ewing, χόρ δω μα ή κα κο ή θες λέμ φω μα, 
ε νώ το θή λυ εμ φα νί ζει συ χνό τερα πε ριο στι κό ή 
πα ρα ο στι κό ο στε ο σάρ κω μα.

2.3.Οικογενειακόκαιατομικόιστορικό

Πρέ πει να α να φερ θεί ό τι μια σει ρά κα τα στά σε
ων σχε τί ζο νται με υ ψη λό τε ρη α νά πτυ ξη οστι κών 
ό γκων ό πως εί ναι:

1. Η νό σος Ollier (συγ γε νής, μη κλη ρο νο μι κή) 
που σχε τί στη κε με αυ ξη μέ νη πι θα νό τητα α νά πτυ
ξης πολ λα πλών εγ χον δρω μά των.

2. Το σύν δρο μο Mafucci που χα ρα κτη ρί ζε ται 
α πό την πα ρου σί α αι μαγ γειω μά των στο δέρμα ή/
και στα σπλάχνα και πολ λα πλά εγ χορ δώ μα τα.

Οι πα ρα πά νω κα τα στά σεις εμ φα νί ζουν ε πί σης 
υ ψη λό πο σο στό ε ξέ λι ξης σε χονδρο σάρ κω μα, 
πι θα νόν σε πολ λα πλές ο στι κές θέ σεις.

3. Η νό σος HandShullerChristian που χα ρα
κτη ρί ζε ται α πό την πα ρου σί α η ωσι νό φι λων κοκ
κιω μά των, ά ποιου δια βή τη και ε ξό φθαλ μου.

4. Η νό σος LattererSiwe που χα ρα κτη ρί ζε ται 
α πό την πα ρου σί α η ω σινό φι λων κοκ κιω μά των, 
λεμ φα δε νι κή και η πα το σπλη νι κή διό γκω ση, α ναι
μί α και έ ντο νη α δυ να μί α.

5. Το σύν δρο μο McCuneAlbright που χα ρα κτη
ρί ζε ται α πό την πα ρου σί α κα φε ο ει δούς χρώ μα τος 
κη λί δων στο δέρ μα, πο λυο στι κής μορ φής ι νώ δη 
δυ σπλα σί α και εν δο κρι νι κές δια τα ρα χές (σακ χα
ρώ δη δια βή τη, σύν δρο μο Cushing, υ περ θυρε ο
ει δι σμό, υ περ πα ρα θυ ρεοει δι σμό, κ.ά.).

6. Το σύν δρο μο Mazabrand που χα ρα κτη ρί ζε
ται α πό πο λυο στι κή μορ φή ι νώ δους δυ σπλασί ας 
και εν δο μυ ϊ κά μυ ξώ μα τα.

7. Σε οι κο γέ νειες με κλη ρο νο μι κό ρε τι νο βλά
στω μα πα ρα τη ρή θη κε αυ ξη μέ νη επί πτω ση οστε
ο σαρ κώ μα τος.

8. Το σύν δρο μο Jaffe Campanacci έ χει να κά
νει με την πα ρου σί α πο λυο στι κής ε ντό πι σης μη 
ο στε ο ποιού με νου ι νώ μα τος και κα φε ο ει δών κη
λί δων δέρ μα τος.

9. Το σύν δρο μο Gardner που εμ φα νί ζει πολ λα
πλά ο στε ώ μα τα, οι κο γε νή α δε νω μα τώ δη πο λυ πο

δί α ση του κό λου, συγ γε νή υ περ τρο φι κή με λαγ
χρω μα τι κή αμ φι βλη στροει δί τι δα και δερ μα τι κές 
εκ δη λώ σεις ό πως κύ στεις, ι νώ μα τα ή λι πώ μα τα.

Ι διαί τε ρη ση μα σί α έ χει ε πί σης να διε ρευ νή σου
με την πι θα νό τη τα προ ϋ παρχου σών καταστά σε
ων που σχε τί ζο νται με την α νά πτυξη κα κο ή θων 
νε ο πλα σμά των των ο στών στο ι στορι κό του ί διου 
του α σθε νούς. Ό γκοι που εμ φα νί ζουν τέ τοια συ
σχέ τι ση α πο τε λούν:

1. Το ο στε ο σάρ κω μα σε α σθε νείς η λι κί ας με γα
λύ τε ρης των 40 ε τών εί ναι πι θα νόν να αναπτυ χθεί 
σε έ δα φος ο στι κής νό σου Paget, πολ λα πλής κλη
ρο νο μού με νης ο στι κής, ε ξω ο στι κής ή πο λυο στι κής 
ι νώ δους δυ σπλα σί ας.

2. Το χον δρο σάρ κω μα εί ναι πι θα νόν να α να
πτυ χθεί σε έ δα φος κα λο ή θων ό γκων χόν δρι νης 
προ έ λευ σης ό πως πολ λα πλής μορ φής ο στε ο χον
δρώ μα τος ή εγ χορ δώμα τος.

3. Το κα κο ή θες ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα εί ναι πι
θα νόν να α να πτυ χθεί σε έ δα φος ο στι κής νό σου 
Paget ή ι νώ δους δυ σπλα σί ας.

4. Το ι νο σάρ κω μα εί ναι πι θα νόν να α να πτυ
χθεί σε έ δα φος ο στι κής νό σου Paget ή ινώ δους 
δυ σπλα σί ας.

5. Τα αι μαγ γειώ μα τα, ι διαί τε ρα προ κει μέ νου για 
το σύν δρο μο Mafucci (πολ λα πλή ε ντό πι ση), σπα
νί ως μπο ρεί να υ πο στούν κα κο ή θη ε ξαλ λα γή.

6. Οι α νευ ρυ σμα τι κές κύ στες με τά συ νή θως 
α κτι νο θε ρα πεί α πι θα νόν να υ πο στούν κα κο ή θη 
ε ξαλ λα γή. Να ση μειω θεί ό τι οι κύ στες αυ τές πι θα
νόν να α να πτυχθούν σε έ δα φος χον δρο βλα στώ
μα τος ή γι γα ντο κυτ τα ρι κού ό γκου.

7. Το α δα μα ντί νω μα μπο ρεί πι θα νόν να α να
πτυ χθεί σε έ δα φος ι νώ δους δυ σπλασί ας.

Ο ποια δή πο τε λοι πόν με τα βο λή των κλι νι κών εκ
δη λώ σε ων (πό νου, διό γκω σης κ.ά.) σε συνδυα σμό 
ι διαί τε ρα με μετα βο λή της α πει κο νι στι κής ει κό νας 
θα πρέ πει να α πο τε λέ σει «σή μα κιν δύνου». Δεν 
θα πρέ πει ε πί σης να λη σμο νεί ται κα τά την α ντι
κει με νι κή ε κτί μη ση του ασθε νούς η προ σε κτι κή 
ε πι σκό πη ση και ε ξέ τα ση του δέρ μα τος, η ψη λά
φη ση των λεμ φαδένων και των ενδο κοι λια κών 
ορ γά νων, η ε πί κρου ση για πι θα νή α πο κά λυ ψη 
ο στι κής ευαι σθησί ας και η ε ξέ τα ση του νευ ρι κού 
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συ στή μα τος και των αγ γεί ων.

2.4.Έκθεσησεποικίλουςπεριβαλλοντικούς
παράγοντες

Γί νε ται α να φο ρά στο πα ρά δειγ μα συ σχέ τι σης 
της α νά πτυ ξης ο στε ο σαρ κώ ματος με τά την έκ θε ση 
σε α κτι νο βο λί α για α κτι νο θε ρα πεί α σε παι διά και 
ε νή λικες (α νά πτυ ξη συ νη θέ στε ρα 1015 χρό νια 
αρ γό τε ρα), με τά τη χη μειο θε ρα πεί α σε παι διά, 
ε νώ έ χουν α να φερ θεί και πε ρι πτώ σεις α νά πτυ
ξής του στη θέ ση της ολι κής αρ θρο πλα στι κής 
του ι σχί ου712. 

3.Κλινικέςεκδηλώσειςτωνπρωτοπαθών
όγκωντωνοστών

Ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον εμ φα νί ζει ο τρό πος κλι
νι κής εκ δή λω σης των ό γκων, το νί ζο ντας, ό πως 
προ α να φέρ θη κε, το γεγο νός ό τι πι θα νόν αυ τές 
να α που σιά ζουν στα αρ χι κά στά δια15,13,14.

3.1.Πόνος

Πι θα νόν ο φεί λε ται στον ε ρε θι σμό νευ ρι κών 
ι νών στην πε ριο χή της βλά βης ή στην έκ κρι ση 
δια φό ρων ου σιών (π.χ. προ στα γλαν δι νών) ό πως 
στην πε ρίπτω ση ο στε ο ει δούς ο στε ώ μα τος ή στην 
προ σβο λή του πε ριοστέ ου ή στην ε πέ κτα ση του 
ό γκου σε γει το νι κές αρ θρώ σεις ή άλ λες α να το μι
κές πε ριο χές ή και στην πα ρου σί α πα θο λο γι κού 
κα τάγ μα τος. Πό νος που ξυ πνά ει τον α σθε νή, πα ρά 
το γε γο νός ό τι εί ναι πο λύ χα ρα κτη ρι στι κό του ο στε
ο ει δούς ο στεώμα τος, εί ναι πι θα νόν να εμ φα νι στεί 
ε πί σης και σε μια σειρά κα κο η θών ό γκων (π.χ. 
χόρ δωμα). Η μη χα νι κή φόρ τι ση του πά σχο ντος 
ο στού μπο ρεί να ε πι δει νώ σει τον πό νο, ε νώ σε 
πε ρι πτώ σεις προ σβο λής της σπον δυ λι κής στή λης 
μπο ρεί να εκ δη λω θεί ως ρα χιαλ γί α (αυχεναλ γί α, 
θω ρα καλ γί α, ο σφυαλ γί α ή ο σφυο ϊ σχιαλ γί α) όπως 
στο πολ λα πλούν μυέ λω μα, στο χόρ δω μα, κ.α. 
Ο πό νος μπο ρεί ε πί σης να ο δηγή σει σε σο βα ρό 
πε ριο ρι σμό της λει τουρ γι κής ι κα νό τη τας των α
σθε νών, δυ σχρη σί α με λών και α νά πτυ ξη μυ ϊ κής 
α δυ να μί ας. Πό νος εντο πι ζό με νος σε διά φο ρες 
σω μα τι κές πε ριο χές με ή και χω ρίς προ η γη θεί σα 
α κτι νο βο λί α (π.χ. στην κοι λιά, στην πα ρα νε φρι κή 

πε ριο χή, κ.α.) θα πρέ πει να κατευ θύ νει τη σκέ ψη 
σε πιθανές με τα στά σεις.

Συ νηθέ στε ρα, εμ φά νι ση πό νου πα ρα τη ρεί ται σε 
κα λο ή θεις ό γκους ό πως στο ο στε ο ει δές ο στέ ω μα, 
στο χον δρο βλά στω μα και στο γι γα ντοκυτ τα ρι κό 
ό γκο και σε κα κο ή θεις ό γκους ό πως στο ο στε ο σάρ
κω μα, στο χον δροσάρ κω μα, στο ι νο σάρ κω μα, 
στο σάρ κω μα Ewing, στο η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα, 
στο α δα μαντί νω μα, στο χόρ δω μα, κ.α.

3.2.Τοπικήδιόγκωση

Ή πια ή ε ντο νό τε ρη, ε ντο πι σμέ νη ή πε ρισ σό τε
ρο διά χυ τη που πι θα νόν ο δη γεί σε αύ ξη ση των 
δια στά σε ων των πα σχό ντων με λών. Πι θα νόν 
σχε τί ζε ται με φλεβι κή ή αρ τη ρια κή στά ση λό γω 
πί ε σης ή α πό φρα ξης μι κρό τε ρων ή με γα λύ τε ρων 
αγγεια κών στε λε χών με α νά πτυ ξη πι θα νόν φλε βι
κής θρόμ βω σης ή αι μα τω μά των.

3.3.Ύδραρθρος

Πα ρα τη ρεί ται σε πε ρι πτώ σεις ε πέ κτα σης του 
ό γκου σε γει το νικές αρ θρώ σεις και μπο ρεί να 
εμ φα νι στεί με τά α πό δι ή θη ση της αρ θρι κής κά
ψας ή με τά α πό ε πέ κτα ση του ό γκου μέ σω του 
αρ θρι κού χόν δρου ή α να το μι κών κα τα σκευών 
(π.χ. μέ σω των χια στών συν δέ σμων στο γό να το) 
ή κα τά συ νέ χεια ο στού.

3.4.Τοπικήευαισθησίακατάτηνψηλάφηση

3.5.Περιορισμόςτουεύρουςκίνησης

Πα ρα τη ρεί ται ε ξαι τί ας του πό νου ή της εμ φά
νι σης πα θο λο γι κών κα ταγ μά των (στην πε ριοχή 
της αρ χι κής ε στί ας ή των ο στι κών μετα στά σε ων) 
ή της πί ε σης των α να το μι κών κατασκευών που 
συμ με τέ χουν στην κί νη ση του πά σχο ντος μέ λους 
ή της α νά πτυ ξης συ γκάμψε ων ή και της σο βα ρής 
προ σβο λής νευ ρι κών α να το μι κών κα τα σκευών 
(πλεγ μάτων, πε ρι φε ρι κών νεύ ρων, ρι ζών νω τιαί
ων νεύ ρων ή του νω τιαί ου μυε λού).

3.6.Περιορισμόςτηςλειτουργικήςικανότη
ταςτωνασθενών

Εμ φα νί ζε ται ε ξαι τί ας του πό νου, του πε ριο ρι



84

ΔιαγνωστικHπροσeγγισηασθενωνμευποψιαπρωτοπαθωνογκωντωνοστων

σμού του εύ ρους κί νη σης, της δυ σχρη σί ας των 
με λών και της α νά πτυ ξης μυ ϊ κής α δυ να μί ας ή 
προ σβο λής νευρι κών δο μών (π.χ. νω τιαί ου μυε
λού ή νω τιαί ων ρι ζών με προ σβο λή της κί νη σης, 
της λει τουρ γί ας του ορ θού ή/και της ου ρο δό χου 
κύ στης κ.ά.) ή αγ γεί ων (συ μπί ε ση ή α πό φρα ξη 
αρ τη ριών ή/και φλε βών) κ.ά. Στους α σθε νείς με 
χόρ δω μα πι θα νόν να πα ρα τη ρη θούν εκ δη λώσεις 
α πό το ου ρο ποι η τι κό, το ορ θό ή σύν δρο μο ιπ που
ρί δας α πό ε πέ κτα ση του όγκου στο μυε λι κό κώ νο 
ή στα γύ ρω α πό την ιε ρο κοκ κυ γι κή πε ριο χή της 
σπον δυ λι κής στή λης όρ γα να (ου ρο δό χο κύ στη, 
ορ θό κ.α.)

4.Κλινικάσημείαπροσοχήςστηδιάγνωση
τωνπρωτοπαθώνόγκωντωνοστών

Ι διαί τε ρη προ σο χή πρέ πει να δο θεί στις πα ρα
κά τω κα τα στά σεις.

1. Σε ο ποιο δή πο τε ά το μο με κά ταγ μα ή κα
τάγ μα τα που δε δι καιολογού νται α πό μη χα νι κή 
κα τα πό νη ση ή βί α ή άλ λες κα τα στά σεις (μετα βο
λι κά νο σή μα τα των ο στών, εν δο κρι νο πά θειες) θα 
πρέ πει να τε θεί υ πο ψί α πα θο λο γι κού κα τάγ μα τος, 
ε ντο πι ζό με νο σε πε ριο χές πρω το πα θούς ή με τα
στα τι κής βλά βης των ο στών.

2. Σε α σθε νείς που α να φέ ρουν συ στη μα τι κές 
εκ δη λώ σεις ό πως πυ ρε τό, εύ κο λη κό πω ση, αί
σθη μα κα κου χί ας, διά χυ το ή ε ντο πι σμέ νο πό νο, 
α πώλεια βάρους κ.ά., κα θό τι τέ τοιες εκ δη λώ σεις 
έ χουν α να φερ θεί σε πρω το παθή νε ο πλά σμα τα 
των ο στών.

3. Σε κα τα στά σεις ό που μια σει ρά α πό ερ γα στη
ρια κές δο κι μα σί ες ξε φεύ γουν των φυ σιο λο γι κών 
ο ρί ων διό τι πι θα νόν μπο ρεί να σχε τίζο νται με 
ο στι κούς ό γκους, ό πως:

α.  Στο πολ λα πλούν μυέ λω μα συ χνά πα ρα τη
ρεί ται α ναι μί α, ση μα ντι κή αύ ξη ση της ΤΚΕ, 
δια τα ρα χή της γλοιό τη τας του αί μα τος (υ
περ γλοιό τη τα), υ πε ρα σβε στιαι μί α και πι θα νή 
προ σβο λή της νε φρι κής λει τουρ γί ας.

β.  Αύ ξη ση της ΤΚΕ εί ναι πι θα νόν να πα ρα τη
ρη θεί σε α σθε νείς με ο στε ο σάρ κωμα ή με 
σάρ κω μα Ewing.

γ.  Αύ ξη ση της αλ κα λι κής φω σφα τά σης πα ρα τη

ρή θη κε σε ο στε ο βλα στι κής δραστη ριό τη τας 
πρω το πα θή ή με τα στα τι κά νε ο πλά σμα τα.

δ.  Αύ ξη ση της γα λα κτι κής δε ϋ δρο γο νά σης 
πα ρα τη ρή θη κε σε α σθε νείς με πτωχής πρό
γνωσης ο στε ο σάρ κω μα.

4. Σε ε ντό πι ση του πρω το πα θούς ο στι κού ό γκου 
στα ά νω ή κά τω ά κρα, στη σπον δυ λι κή στή λη ή 
σε άλ λα ο στά του κορ μού.

ΕΝΤΟΠΙΣΗΤΩΝΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝΟΓΚΩΝ

ΤΩΝΟΣΤΩΝ

Πα ρά το γε γο νός ό τι σε με γά λο α ριθ μό νε ο πλα
σμά των έ χει α να φερ θεί ε ντό πιση σε ε ξαι ρε τι κά 
με γά λο α ριθ μό ο στών, θα μπο ρού σα με να α να φέ
ρου με τις πα ρα κά τω θέ σεις ως χαρακτη ρι στικές 
θέ σεις προ τί μη σης για την ε ντό πι ση συ γκε κρι μέ
νων ο στι κών ό γκων.
Α.Καλοήθειςόγκοι

1. Το ο στε ο ει δές ο στέ ω μα ε ντο πί ζε ται στο μη
ριαί ο και στην κνή μη και λιγό τε ρο συ χνά στα 
ο στά του χε ριού ή του ταρ σού και στη σπον δυ
λι κή στή λη (ΣΣ).

2. Το ο στε ο βλά στω μα ε ντο πί ζε ται στο μη ριαί ο, 
στην κνή μη και στη ΣΣ.

3. Το ο στε ο χόν δρω μα ε ντο πί ζε ται στο κά τω 
τρι τη μό ριο του μη ριαί ου, στο ά νω τρι τη μό ριο της 
κνή μης, στο ά νω τρι τη μό ριο του βρα χιονί ου και 
σπά νια στην ω μο πλά τη, στην πύ ε λο και στη ΣΣ.

4. Το έγ χορ δω μα ε ντο πί ζε ται στα μι κρά ο στά 
του χε ριού ή του πο διού και σπά νια στις με τα φύ
σεις ή ε πι φύ σεις του μη ριαί ου και του βρα χιο νί ου. 
Η πολ λα πλή ε ντό πι σή του α φο ρά τις με τα φύ σεις 
ή δια φύ σεις των μα κρών ο στών (συ νη θέ στε ρα 
μη ριαί ο και κνή μη) και τα δάκτυ λα των χε ριών 
και των πο διών.

5. Το πε ριο στι κό χόν δρω μα ε ντο πί ζε ται στο 
εγ γύς τμή μα του βρα χιο νί ου, του μη ριαί ου και 
της κνή μης και στα δά κτυ λα των χε ριών.

6. Το χον δρο βλά στω μα ε ντο πί ζε ται στα ά κρα 
των μα κρών οστών (εγ γύς ά κρο βρα χιο νί ου και 
κνή μης) συ νη θέ στε ρα, στο εγ γύς ή το ά πω ά κρο 
του μη ριαί ου, ε νώ λι γό τε ρο συ χνά στα ο στά της 
πυέ λου, στον α στρά γα λο και στην πτέρ να και 
σπά νια στην ω μο πλά τη και τη ΣΣ.
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7. Το χον δρο μυ ξο ει δές ί νω μα ε ντο πί ζε ται στο κά
τω τρι τημό ριο του μη ριαί ου, στο ά νω τρι τη μό ριο 
της κνή μης, στο κά τω τρι τη μό ριο της πε ρό νης.

8. Το ι νώ δες έλ λειμ μα του ο στι κού φλοιού 
ε ντο πί ζε ται στις ε πι φύ σεις του μη ριαί ου (ά πω) 
και της κνή μης (εγ γύς).

9. Το μη ο στε ο ποιού με νο ί νω μα ε ντο πί ζε ται στις 
με τα φύσεις των μι κρών ο στών στα κά τω ά κρα.

10. Το ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα ε ντο πί ζε ται στη 
διά φυ ση ή στο ό ριο διά φυ σηςε πί φυ σης των 
μακρών ο στών.

11. Η ι νώ δης δυ σπλα σί α ως μο νο ο στι κή βλά
βη ε ντο πί ζε ται στο μη ριαί ο, στην κνή μη, στις 
πλευ ρές, στο κρα νί ο, ε νώ ως πο λυο στι κή βλά βη 
εντο πί ζε ται στα μα κρά ο στά, στις πλευ ρές, στην 
πύ ε λο και στο κρα νί ο.

12. Η μο νή ρης κύ στη ε ντο πί ζε ται στη διά φυ ση 
του βρα χιονί ου, του μη ριαί ου, της κνή μης και λι γό
τε ρο συ χνά στην κερ κί δα στην ω λέ νη, στην πύ ε λο 
και στην πτέρ να, ε νώ η α νευρυ σματι κή κύ στη 
ε ντο πί ζε ται στο ά νω τρι τη μό ριο του βρα χιο νί ου, 
στη διά φυ ση του μη ριαί ου και της κνήμης, στους 
σπον δύ λους, στο ιε ρό ο στό και στο κρα νί ο.

13. Ο γι γα ντο κυτ τα ρι κός ό γκος ε ντο πί ζε ται 
στην ά νω ε πίφυ ση του βρα χιο νί ου, στην κά τω 
επίφυ ση της κερ κί δας, στην κά τω του μη ριαί ου 
και στην ά νω της κνή μης.

14. Το η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα ε ντο πί ζε ται στο 
κρα νί ο, στην ωμο πλά τη, στο μη ριαί ο, στην κνή μη, 
στις πλευ ρές, στη γνά θο και στους σπον δύλους.

15. Το αι μαγ γεί ω μα ε ντο πί ζε ται στους σπον δύ
λους, στο μηριαί ο και το βραχιό νιο ο στό.
Β.Κακοήθειςόγκοι

1. Το ο στε ο σάρ κω μα, το κλα σι κό, ε ντο πί ζε ται 
στο εγ γύς τμήμα του βρα χιο νί ου, στην κνή μη, στο 
ά πω τμή μα του μη ριαί ου και σπα νί ως στα πλα τιά 
ο στά. Το πα ρα ο στι κό ε ντο πί ζε ται στο βρα χιό νιο 
και στο μη ριαί ο ή στην κνή μη συ νη θέ στε ρα γει το
νι κά του γό να τος. Το πε ριο στι κό ε ντο πί ζε ται στη 
διά φυ ση του μη ριαί ου και της κνή μης.

2. Το χον δρο σάρ κω μα ε ντο πί ζε ται στα ά κρα 
των μα κρών ο στών, το α πό διαυ γή κύτ τα ρα εντο
πίζε ται στην πύ ε λο, στο μη ριαί ο (εγ γύς ά κρο) και 
στην πε ριο χή του ώ μου, το α ποδια φο ρο ποι η μέ νο 

ε ντο πί ζε ται στην πύ ε λο, ε νώ στις πλευ ρές και στο 
κρα νί ο το με σεγ χυ μα το γε νές.

3. Το κα κο ή θες ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα ε ντο πί ζε ται 
στις μετα φύ σεις του μηριαί ου (εγ γύς/ά πω), της 
κνή μης (εγ γύς), στο βρα χιό νιο και στην πύ ε λο.

4. To ι νο σάρ κω μα ε ντο πί ζε ται στις με τα φύ σεις 
του μηριαί ου(εγ γύς/ά πω), της κνή μης (εγ γύς) 
και στην πύ ε λο.

5. Το σάρ κω μα Ewing ε ντο πί ζε ται στα ο στά 
της πυέ λου, στα μα κρά ο στά των κά τω ά κρων, 
στο βρα χιό νιο (διά φυ ση), στην ω μο πλά τη, στην 
κλείδα και στη ΣΣ.

6. Το κα κο ή θες μηHodgkin λέμ φω μα ε ντο πί
ζε ται στην πύε λο, στο μη ριαί ο, στην κνή μη, στις 
πλευ ρές και στους σπον δύ λους, ε νώ το Hodgkin 
συ νή θως στους σπον δύλους θω ρα κι κούς ή ο
σφυ ϊκούς.

7. Το μυέ λω μα ε ντο πί ζε ται στους σπον δύ λους, 
στις πλευ ρές, στο κρα νί ο και στη διά φυ ση των 
μα κρών ο στών (μη ριαί ου, βρα χιο νί ου, κ.α.).

8. Το χόρ δω μα ε ντο πί ζε ται στην ιε ρο κοκ κυ γι κή 
πε ριο χή και λι γό τε ρο συ χνά στην υ πό λοι πη ΣΣ και 
στη βά ση του κρα νί ου (σφη νο ϊ νια κή πε ριο χή). 

9. Το α δα μα ντί νω μα ε ντο πί ζε ται στα μα κρά 
ο στά, κύ ρια δε στη διά φυ ση της κνή μης.

10. Το αγ γειο σάρ κω μα ε ντο πί ζε ται στην κνή
μη, στην πύ ε λο, στο μη ριαί ο και στο βρα χιό νιο 
ο στό.

ΕντοπιστικήΔιαγνωστική

Η συ νη θέ στε ρη ε ντό πι ση των πα ρα πά νω ό γκων 
στα ο στά του σώ μα τος έ χει ως εξής:
1.Κρανίο

Κα λο ή θεις: ι νώ δης δυ σπλα σί α, α νευ ρυ σμα τι
κή κύ στη.

Κα κο ή θεις: χον δρο σάρ κω μα, πολ λα πλό μυέ
λω μα, χόρ δω μα.

Γνά θος: η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα.
2.Οστάάνωάκρων

2.1Βραχιόνιο: 
Κα λο ή θεις: ο στε ο βλά στω μα, ο στε ο χόν δρω μα, 

πε ριο στι κό χόν δρω μα, χον δρο βλά στω μα, ι νώ δες 
ι στιο κύτ τω μα, μο νή ρης/α νευ ρυ σμα τι κή κύστης, 
γι γα ντο κυτ τα ρι κός ό γκος, αι μαγγεί ω μα.
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Κα κο ή θεις: ο στε ο σάρ κω μα, χον δρο σάρ κω μα, 
κα κο ή θες ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα, μυέ λω μα, χόρ δω
μα, αγ γειο σάρ κω μα.
2.2.Αντιβράχιο:
Κα λο ή θεις: ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα, μο νή ρης κύ

στης, γι γα ντο κυτ τα ρι κός ό γκος.
Κα κο ή θεις: χον δρο σάρ κω μα.
2.3.Οστάχεριού
Κα λο ή θεις: ο στε ο ει δές ο στέ ω μα, εγ χόρ δω μα, 

πε ριο στι κό χόν δρω μα.
3.Οστάκάτωάκρων

3.1.Μηριαίο
Κα λο ή θεις: ο στε ο βλά στω μα, ο στε ο χόν δρω μα, 

εγ χόρ δω μα, πε ριο στι κό χόν δρωμα, χον δρο βλά
στω μα, χον δρο μυ ξο ει δές ί νω μα, ι νώ δες έλ λειμ μα 
του ο στι κού φλοιού, ι νώ δης δυ σπλα σί α, γι γα ντο
κυτ τα ρι κός ό γκος, η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα.

Κα κο ή θεις: ο στε ο σάρ κω μα, χον δρο σάρ κω μα, 
κα κο ή θες ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα, ινο σάρ κω μα, σάρ
κω μα Ewing, μυέ λω μα, αγ γειο σάρ κω μα.
3.2.Οστάκνήμης
Κα λο ή θεις: ο στε ο ει δές ο στέ ω μα, ο στε ο βλά στω

μα, ο στε ο χόν δρω μα, πε ριο στικό χόν δρω μα, χον
δρο βλά στω μα, χον δρο μυ ξο ει δές ί νω μα, ι νώ δες 
έλ λειμ μα του οστι κού φλοιού, ι νώ δες ι στιο κύτ τω
μα, μο νή ρης/α νευ ρυσμα τι κή κύ στη, γι γα ντο κυτ
τα ρι κός ό γκος, η ω σι νό φι λο κοκκί ω μα.

Κα κο ή θεις: ο στε ο σάρ κω μα, χον δρο σάρ κω μα, 
ι νο σάρ κω μα, σάρ κω μα Ewing, κα κο ή θες λέμ φω
μα, α δα μα ντί νω μα.
3.3.Οστάταρσού,πτέρνηςκαιποδιού
Εγ χόρ δω μα, πε ριο στι κό χόν δρω μα, μη ο στε ο

ποιού με νο ί νω μα, μο νή ρης κύ στη.

4.Ωμοπλάτη

Ο στε ο χόν δρω μα, η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα.
Στην κλεί δα πι θα νόν να πα ρα τη ρη θεί η α νά

πτυ ξη σαρ κώ μα τος Ewing.

5.Πλευρές

Κα λο ή θεις: ι νώ δης δυ σπλα σί α, η ω σι νό φι λο 
κοκ κί ω μα.

Κα κο ή θεις: χον δρο σάρ κω μα, κα κο ή θες λέμ
φω μα, μυέ λω μα.

6.Πύελος

Κα λο ή θεις: ο στε ο χόν δρω μα, χον δρο βλά στω μα, 

μο νή ρης κύ στη.
Κα κο ή θεις: ο στε ο σάρ κω μα, χον δρο σάρ κω μα, 

κα κο ή θες ι νώ δες ι στιο κύτ τω μα, ινο σάρ κω μα, 
σάρ κω μα Ewing, αγ γειο σάρ κω μα.
7.Οστάσπονδυλικήςστήλης

Κα λο ή θεις: ο στε ο ει δές ο στέ ω μα, ο στε ο βλά
στω μα, ο στε ο χόν δρω μα, α νευ ρυσμα τι κή κύ στη, 
η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα, αι μαγ γεί ω μα.

Κα κο ή θεις: σάρ κω μα Ewing, κα κο ή θες λέμ φω
μα, μυέ λω μα, χόρ δω μα.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΩΝΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝΟΓΚΩΝΤΩΝΟΣΤΩΝ

Με βά ση ό λες τις πα ρα πά νω πλη ρο φο ρί ες 
προ χω ρά με στον ερ γα στη ρια κό έ λεγχο που εί ναι 
κυ ρί ως α πει κο νι στι κός. Ό λες οι α πει κο νι στι κές 
τε χνι κές έ χουν τη θέ ση τους, ι διαί τε ρα ό μως ση
μα ντι κός εί ναι ο ρό λος του α πλού α κτι νο λο γι κού 
ε λέγ χου (σω στές λή ψεις για ι κα νο ποι η τι κή α πεικό
νι ση) των ύ πο πτων ο στών, ο ο ποί ος θα πρέ πει 
να πε ρι λαμβά νει και τις γει το νι κές αρ θρώ σεις και 
τμή μα τα των πα ρα κεί με νων ο στών για τη διε ρεύ
νη ση πι θα νής ε πέ κτα σης του ό γκου15,13,14.
1.ΑΠΛoΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚoΣeΛΕΓΧΟΣ

Πρέ πει να προ η γεί ται και να α ξιο λο γεί ται πο λύ 
προ σε κτι κά και η ερ μη νεί α των ευ ρη μά των του 
θα πρέ πει να γί νει κα τά τρό πο συ στη μα τι κό και 
να ε στιαστεί στα πα ρα κά τω ση μεί α:
Α.Εντόπισηόγκωνσταδιάφοραοστάκαι
στατμήματατωνοστώναυτών.

1. Στην ε πί φυ ση ε ντο πί ζο νται συ νη θέ στε ρα 
το χον δρο βλά στω μα και ο γι γα ντοκυτ τα ρι κός 
ό γκος σε η λι κί α πριν τη σύ γκλει ση των συ ζευκτι
κών χόν δρων.

2. Στη με τά φυ ση ε ντο πί ζο νται συ νη θέ στε ρα 
το ο στε ο χόν δρω μα, το εγ χόν δρω μα, το μη ο στε
ο ποιού με νο ί νω μα, το χον δρο μυ ξο ει δές ί νω μα, 
οι κύ στεις και ο γι γα ντο κυτ τα ρι κος ό γκος με τά τη 
σύ γκλι ση των συ ζευ κτικών χόνδρων.

3. Στη διά φυ ση ε ντο πί ζο νται συ νη θέ στε ρα το 
ο στε ο ει δές ο στέ ω μα, το α δα μα ντί νω μα, οι ό γκοι 
α πό στρογ γυ λά κύτ τα ρα (η ω σι νό φι λο κοκκί ω μα, 
σάρ κω μα Ewing, κακό η θες λέμ φω μα, μυέ λω
μα).
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4. Στο ό ριο με τά φυ σηςδιά φυ σης ε ντο πί ζο νται 
συ νη θέ στερα το μη ο στε ο ποιού με νο ί νω μα, το χον
δρο μυ ξο ει δές ί νω μα και το ο στε ο βλά στω μα.

Προ κει μέ νου για τους πε ρισ σό τε ρους κα κο ή
θεις ό γκους η πα ρα πά νω ε ντό πιση εί ναι αρ κε τά 
δύ σκο λη και μπο ρεί να ο δη γή σει σε δια γνω στι κή 
σύγ χυ ση.

5. Στη σπον δυ λι κή στή λη οι κα κο ή θεις ό γκοι 
ε ντο πί ζο νται συ νή θως στα σπονδυ λι κά σώ μα τα, 
ε νώ οι κα λο ή θεις στα πέ τα λα και στις α ποφύ σεις, 
με την ε ξαί ρε ση ό μως των αι μαγ γειω μά των, της 
ι νώ δους δυ σπλα σί ας και του η ω σι νό φι λου κοκ
κιώ μα τος που ε ντο πί ζο νται συ νή θως στα σπον
δυ λικά σώ μα τα.
Β.Προσδιορισμόςτηςπεριοχήςέναρξηςτης
βλάβηςκαιτηςεπέκτασήςτης.

Για πα ρά δειγ μα αν ο ό γκος αρ χί ζει εν δο μυε λι κά 
(εν δο αυ λι κά) και ε πε κτεί νεται στο γύ ρω ο στό, το 
φλοιό ή έ ξω α πό αυ τόν.
Γ.Απεικόνισητωνορίωντηςβλάβης.

Οι κα λο ή θεις ό γκοι σε γε νι κές γραμ μές πε ρι
βάλ λο νται α πό μια πα χιά πε ριοχή α ντι δρα στι κής 
α νά πτυ ξης ο στού που ο φεί λε ται στο γε γο νός ό τι 
α να πτύσσο νται με αρ γό ρυθ μό και δεν κα τα στρέ
φουν τη γύ ρω α πό αυ τούς ο στι κή πε ριο χή. Οι 
κα κο ή θεις ό γκοι α να πτύσ σο νται με τα χύ ρυθ μό 
και κα τα στρέ φουν το γύ ρω α πό αυ τούς ο στό μη 
δί νο ντας ε παρ κή χρό νο για α νά πτυ ξη ι κα νο ποι η
τικής πε ριο χής (ζώ νης) α ντι δρα στι κού ο στού. Σε 
πε ρι πτώ σεις ε πέ κτα σης των όγκων στις γει το νι κές 
αρ θρώ σεις α παι τεί ται η κα τάλ λη λη α κτι νο λο γι κή 
λήψη και η α ξιο λό γη ση της αρ χι τε κτο νι κής τους 
στην α πει κο νι στι κή τους ει κόνα.
Δ.Απεικόνισητηςπεριοχήςτηςβλάβης

Ε ξαρ τά ται α πό τον ι στό προ έ λευ σης των ό γκων 
κα θώς και α πό τους ι στούς που δη μιουρ γού νται 
κα τά την πο ρεί α ε ξέ λι ξης των ό γκων. 

Ο ο στί της ι στός δί νει γέ νε ση σε θε μέ λια ο στι
κή ου σί α που θυ μί ζει «νέ φος». Σε πε ρι πτώ σεις 
ε να πο θέ σε ων με ταλ λι κών α λά των στη θεμέ λια 
αυ τή ου σί α πα ρα τη ρεί ται η πα ρου σί α ο στι κών 
πε ριο χών που σε πε ρι πτώ σεις έ ντο νης ε να πό θε
σης δί νουν την ει κό να ε λε φα ντο στού.

Ο χόν δρι νος ι στός α πει κο νί ζε ται ως α ραιω τι κή 

πε ριο χή με πι θα νές α πο τιτα νώ σεις, στι κτές ή με
γα λύ τε ρες δια φό ρων σχη μά των, σε πε ρί πτω ση 
ε να πό θεσης στον ι στό αυ τό με ταλ λι κών α λά των 
(α πο τι τα νώ σε ων).

Ο ι νώ δης ι στός δί νει την ει κό να «θα μπού γυα
λιού» λό γω της πα ρου σίας σε αυ τόν α νώ ρι μης 
θε με λί ου ο στι κής ου σί ας.

Μια σει ρά ό γκων ό πως το ο στε ο βλά στω μα, το 
εγ χόρ δω μα και βε βαί ως οι κύ στεις εμ φα νί ζουν 
κυ στι κές ει κό νες με έ να ή πε ρισ σό τε ρα δια με
ρί σμα τα. Οι περιο χές των βλα βών πι θα νόν να 
εμ φα νί ζουν ει κό να ο στι κής λύ σης, ο στι κής παρα
γω γής ή ει κό να μι κτή (λυ τι κή και πα ρα γω γι κή). 
Ε πί σης, πιθα νόν να συ νο δεύ ο νται από πα ρό μοιας 
ει κό νας βλά βες στη γύ ρω α πό την αρ χι κή βλά βη 
πε ριο χή. Σε πε ρι πτώ σεις κα ταγ μά των θα α πει κο
νι στεί η γραμ μή τους ή η πα ρα μόρ φω ση της 
πε ριο χής ό που ε ντο πί ζονται, δί νο ντας διά φο ρες 
ει κό νες, ό πως για πα ρά δειγ μα, στην πε ρί πτω ση 
συ μπιε στι κών κα ταγ μά των των σπον δυ λικών 
σω μά των, τη χα ρα κτη ρι στι κή σφη νο ει δή πα ρα
μόρ φω σή τους.
Ε.Απεικόνισητουπεριοστέου

Πα ρα τη ρεί ται η α νά πτυ ξη ο μα λής ει κό νας πε
ριο στι κής α ντί δρα σης στους κα λο ή θεις ό γκους, 
ε νώ α ντί θε τα υ πέ γερ ση ή διά σπα ση με πι θα νή 
ε ξά πλω ση της βλά βης ε ξω ο στι κά στους κα κο ή θεις. 
Εί ναι πι θα νό να παρα τη ρη θεί διά σπα ση του πε ριο
στέ ου χω ρίς την α νά πτυ ξη πε ριο στι κής α ντίδρα σης 
ό πως π.χ. στο γι γα ντο κυτ τα ρι κό ό γκο.

Ι διαί τε ρα εν δια φέ ρον εμ φα νί ζουν οι δύ ο πα
ρα κά τω ει κό νες:

α. Το τρί γω νο Godman στο ό ριο της βλά βης που 
ο φεί λε ται σε υ πέ γερ ση του πε ριο στέ ου και πλή
ρω ση του δια στή μα τος με τα ξύ του υ πε γερ μέ νου 
πε ριο στέ ου και της ε πι φά νειας του υ πο κεί με νου 
ο στού με πα ράλ ληλα προς αυ τή φύλ λα ο στί τη 
ι στού που θυ μί ζουν «φύλ λα κρεμ μυ διού».

β. Η ει κό να που θυ μί ζει α κτί νες η λί ου και ο φεί
λε ται στην έλ ξη των αγ γεί ων, γύ ρω α πό τα ο ποί α 
α να πτύσ σεται α ντι δρα στι κός οστί της ι στός α πό 
το υ πε γει ρό με νο πε ριό στε ο.

γ. Ει κό να με γα λύ τε ρης πε ριο χής που θυ μί ζει «φύλ
λα κρεμ μυ διού» που ο φείλε ται ό πως και στο τρί γω
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νο Godman στην ε να πό θε ση πα ραλ λή λων προς 
την ο στι κή επι φά νεια φύλ λων ο στί τη ι στού.
ΣΤ.Αριθμόςεντοπίσεωςτωνόγκων.

Οι ό γκοι μπο ρεί να εί ναι μο νή ρεις (μια ε ντό πι ση) 
ή πο λυε στια κοί (πε ρισ σότε ρες). Πο λυε στια κή ε ντό
πι ση εμ φα νί ζουν συ νή θως η ι νώ δης δυ σπλα σί α, 
τα πολυε στια κά εγ χορ δώ μα τα, το πολ λα πλούν μυέ
λω μα, το η ω σι νό φι λο κοκ κί ω μα και τα πολ λα πλής 
ε ντό πι σης αι μαγ γειώ μα τα.
Ζ.Αναζήτησημεταστάσεων

Ο α πλός α κτι νο λο γι κός έ λεγ χος προ σφέ ρει στην 
προ σπά θεια α πο κά λυ ψης μετα στά σε ων στα υ πό
λοι πα ο στά ή σε άλ λα όρ γα να, ό πως π.χ. στους 
πνεύ μο νες. Στην προ σπά θεια αυ τή θα βο η θή σει 
ο σπιν θη ρο γρα φι κός έ λεγ χος των ο στών που θα 
ε ντο πί σει πι θα νόν τις ε στί ες των με τα στά σε ων, οι 
οποί ες στη συ νέ χεια ί σως α παι τή σουν α πλό α κτι
νο λο γι κό έ λεγ χο ή άλ λες α πεικο νι στι κές τε χνι κές.

Πολ λές φο ρές εί ναι δύ σκο λο να δια φο ρο ποι η
θούν με τα ξύ τους οι κα λο ή θεις α πό τους κα κο ή θεις 
ό γκους με βά ση μό νο τα ευ ρή μα τα του α πλού 
α κτι νο λο γικού ε λέγ χου. Για το λό γο αυ τό συ χνά 
α παι τεί ται υ πο λο γι στι κή ή μα γνη τι κή το μο γρα φί α 
και πι θα νόν βιο ψί α α πό τη βλά βη. Ι διαίτερη ση μα
σί α έ χει η πα ρα κο λού θη ση της ε ξέ λι ξης της α κτι νο
γρα φι κής ει κό νας με σει ρά δια δο χι κών ε ξε τά σε ων. 
Ό πως και να έ χει ο α πλός α κτι νο λο γι κός έ λεγ χος 
πρέ πει να προ η γεί ται κά θε άλ λης α πει κο νιστι κής 
τε χνι κής και να λαμ βά νε ται σο βα ρά υ πό ψη.
2.ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ

Ο σπιν θη ρο γρα φι κός έ λεγ χος των ο στών με 
χο ρή γη ση τε χνη τί ου προ σφέ ρει κυ ρί ως στην α πει
κό νι ση βλα βών που εμ φα νί ζουν ο στε ο βλα στι κή 
δρα στη ριό τητα. Εί ναι πι θα νόν ε πί σης να ε ντο πί
σει θέ σεις πα θο λο γι κών κα ταγ μά των, ε νώ μπο ρεί 
να χρη σι μο ποι η θεί και για την α πο κά λυ ψη της 
ε πέ κτα ση των ό γκων προς το μυε λό των ο στών, 
κα θώς και για την πα ρα κο λού θη ση της α ντα πό κρι
σης στη θε ρα πεί α1,2,4,13,1518. Έ λεγ χος με χο ρή γη ση 
θα λί ου201 έ χει δια πι στω θεί ό τι προ σφέ ρει στην 
α πει κό νι ση των κα κο ή θων ό γκων και ι διαί τε ρα 
του ο στε ο σαρκώ μα τος, καθώς και στη δια φο
ρο ποί η ση ε νός πα θο λογι κού κα τάγ μα τος α πό 
έ να κά ταγ μα α πό κό πω ση (stress), κά τι για το 

ο ποί ο, ό μως, δεν συμ φω νούν ό λες οι με λέ τες1921. 
Μπο ρεί να προ σφέ ρει, ω στό σο στην ε κτί μη ση 
της θε ρα πευ τι κής α ντα πό κρι σης και της το πι κής 
υ πο τρο πής των ό γκων1,2.
3.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΑΞΟΝΙΚΗΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Η υ πο λο γι στι κή α ξο νι κή το μο γρα φί α (ΥΤ) προ
σφέ ρει ση μα ντι κά στην α πει κόνι ση λε πτο με ρειών 
της βλά βης, της διά σπα σης του ο στι κού φλοιού, 
πε ριο χών ο στε ο ποί η σης ή α σβε στώ σε ων, της 
ε πέ κτα σης του ό γκου εν δο μυε λι κά ή ε ξω οστι κά 
κα θώς και της προ σβο λής των πα ρα κεί με νων 
αγ γεί ων, με τά α πό έγ χυ ση του κα τάλ λη λου σκια
γρα φι κού υ λικού1,2,15,16,2224. Την ευαι σθη σί α της 
αυ ξά νει η δυ να τό τη τα της μεθό δου να προ σφέ ρει 
τρισ διά στα τη ει κό να.
4.ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Η μα γνη τι κή το μο γρα φί α (ΜΤ) α πο τε λεί την πε
ρισ σό τε ρο ευαί σθη τη και α ξιόπι στη α πει κο νι στι κή 
μέ θο δο στους πρω το πα θείς ό γκους των ο στών. 
Προ σφέ ρει ση μα ντι κές πλη ρο φο ρί ες για την ε κτί
μη ση της θέ σης, της έ κτα σης, της εν δο στι κής ή 
ε ξω ο στι κής ε πέ κτα σης και των χα ρα κτή ρων των 
ό γκων αυ τών. Προ σφέ ρει ε πί σης στην ε κτί μη ση 
της δια τα ρα χής της δο μής των προ σβαλ λό με νων 
ιστών α πό την ε πέ κτα ση των ό γκων. Την ι κα νό
τη τά της βελ τιώ νει η τε χνι κή κατα στο λής του λί
πους και οι δυ να μι κές λή ψεις με τά τη χο ρή γη ση 
γα δο λη νί ου που δια φο ροποιεί τις συ μπα γείς α πό 
τις ο στι κές μά ζες, τις ε νερ γές α πό τις νε κρω τι κές 
πε ριο χές, κα θώς και τις πε ριο χές του ό γκου α πό 
τις πε ριο χές α ντι δρα στικής α νά πτυ ξης ο στού. Οι 
τε χνι κές αυ τές προ σφέ ρουν ε πί σης στην α πο κά λυ
ψη πα ρό μοιων πε ριο χών βλά βης με τά χει ρουρ γι κή 
ε πέμ βα ση ή υπο τρο πή της νό σου1,2,2530.

Η χρή ση της ΥΤ και ΜΤ διευ κο λύ νει ση μα ντι κά 
τη βιο ψί α ε νώ προσφέ ρε ται για την ε πι λο γή της 
κα λύ τε ρης πε ριο χής λή ψης α ξιό πι στων δια γνωστι
κών δειγ μά των.
5.ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΤΟΥΟΣΤΙΚΟΥΟΓΚΟΥ

Η αγ γειο γρα φί α έ χει στο σύ νο λο σχε δόν των 
πε ρι πτώ σε ων α ντι κα τα στα θεί από την ΥΤ και τη 
ΜΤ. Μπο ρεί να προ σφέ ρει ό μως στις πε ρι πτώ σεις 
που οι τε χνικές αυ τές δεν α πει κο νί ζουν με α κρι βή 
τρό πο τη σχέ ση του ό γκου με τα γει τονι κά της 
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αγ γεί α, στον κα θο ρι σμό της αγ γειο βρί θειάς του, 
κα θώς και στις περι πτώ σεις που έ χει α πο φα σι στεί 
η πα ρέμβα ση με εμ βο λι σμό της βλάβης1,2,31. Για 
τον α κρι βή προσ διορισμό της σχέ σης του ό γκου 
με τα γύ ρω αγ γεί α θα α παι τη θεί α πει κόνι ση σε 
δύ ο ε πί πε δα31.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΤΩΝΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝΟΓΚΩΝΤΩΝΟΣΤΩΝ

Πα ρα κά τω α να φέ ρο νται συ νο πτι κά τα α πει κο
νι στι κά ευ ρή μα τα των ε πιμέ ρους ό γκων15,13,14.
Α.Καλοήθειςόγκοι

1.Οστεοειδέςοστέωμα
Α νά λο γα με την ε ντό πι ση μπο ρεί να δώ σει τις 

πα ρα κά τω α κτι νο λο γι κές ει κόνες:
α. Στο φλοιώ δες ο στό εμ φα νί ζει την αρ κε τά 

χα ρα κτη ρι στική ει κό να ε νός κε ντρι κού διαυ γούς 
ομ φα λού δια μέ τρου 0,5–1,5mm, που πι θα νόν να 
πε ριέ χει και ε στί ες ε πα σβέστω σης, που πε ρι βάλ λε ται 
α πό δα κτύ λιο αυ ξη μέ νης πυ κνότη τας α ντι δρα στι κής 
α νά πτυ ξης ο στού. Με τα ξύ του ομ φα λού και του 
γύ ρω α πό αυ τόν δα κτυ λί ου μπο ρεί να πα ρα τη ρη
θεί μια διαυ γής ζώ νη, που ο φεί λε ται στην έ ντο νη 
αγ γεί ω ση του ό γκου. Στη διά φυ ση των μα κρών 
ο στών πι θα νόν να πα ρα τη ρη θεί μια α τρα κτο ει δής 
πο λύ πυ κνή πά χυν ση του έ σω φλοιού, που παίρ νει 
την ει κόνα ο μα λής υ πέ γερσης του φλοιού χω ρίς 
ό μως διά σπασή του1,4,13.

β. Στο σπογ γώ δες ο στό πι θα νόν να μην πα ρα
τη ρη θεί ο πε ρι γρα φείς δα κτύ λιος α ντι δρα στι κού 
ο στού1.

γ. Σε εν δαρ θρι κή ε ντό πι ση πι θα νόν ο ομ φα λός 
του ό γκου να μην α πει κο νι στεί ι κα νο ποι η τι κά, 
πι θα νόν ό μως και να α πει κο νι στεί πε ριαρ θρι κή 
ο στε ο πενί α και α νά πτυ ξη ο στε ο αρ θρι τι δι κών 
αλ λοιώ σε ων1.

Στο σπιν θη ρο γρά φη μα, στην πε ριο χή της βλά
βης πα ρα τη ρεί ται μέ τριου ή ση μα ντι κού βαθ μού 
κα θή λω ση του ρα διο φαρ μά κου, ε νώ η ΥΤ μπο ρεί 
να βο η θή σει πε ραι τέ ρω σε μη σα φείς α κτι νο
γραφι κές βλά βες, κα θό τι έχει ι διαίτε ρη ι κα νό τη τα 
α πει κό νι σης του ομ φα λού του ό γκου.
2.Οστεοβλάστωμα
Στις α κτι νο γρα φί ες α πει κο νί ζε ται ως σφαι ρι κή 

ή ω ο ει δής ε πε κτει νό με νη α ραιω τι κή βλά βη που 
πε ρι βάλ λε ται α πό υ ψη λής έ ντα σης ζώ νη α ντι δρα
στι κού ο στού. Στην κε ντρι κή πε ριο χή μπο ρεί να 
α πει κο νι στεί ο στε ο ποί η ση, ε νώ η ζώ νη του α ντι
δρα στι κού ο στού πι θα νόν να εί ναι πολύ μι κρής 
δια μέ τρου ή να α που σιά ζει. Α κτι νο γρα φι κά μπο ρεί 
να θυ μί ζει ο στε ο ει δές ο στέ ω μα αν και εί ναι σα
φώς με γα λύ τε ρων δια στά σε ων, α νευ ρυ σμα τική 
κύ στη ή κα κο ή θη ό γκο1,4,13. Η ΥΤ βο η θά στην 
α πει κό νι ση πε ριο χών που δύ σκο λα α πει κο νί ζο
νται α κτι νο γρα φικά ό πως τα ο στά της πυέ λου 
ή η ΣΣ, ε νώ το σπιν θη ρο γρά φη μα α πει κο νί ζει 
αυ ξημέ νη κα θή λω ση του ρα διο φαρ μά κου στην 
πε ριο χή της βλά βης.
3.Οστεοχόνδρωμα
Στις α κτι νο γρα φί ες παίρ νει την ει κό να ε ξό στω

σης με πλα τιά βά ση ή μί σχο, σα φή ό ρια α πό 
ο στι κό φλοιό και ε πι κά λυ ψη α πό χόν δρο και για 
το λό γο αυ τό απει κο νί ζε ται μι κρό τε ρων δια στά
σε ων α πό ό τι πραγ μα τι κά εί ναι1,4,13. Σε πο σο στό 
πε ρί που 1% πα ρα τη ρεί ται κα κο ήθης ε ξαλ λα γή 
του ό γκου, ι διαί τε ρα α να φο ρι κά με την ε ντό πι σή 
του στην ω μο πλά τη ή στην πύ ε λο ή στα μη ριαί α. 
Προς την κα τεύ θυν ση της ε ξέ λι ξης αυ τής θα μας 
θο ρυ βή σουν τα πα ρα κάτω ευ ρή μα τα:

1. Αύ ξη ση του με γέ θους του με τά τη σκε λε τι κή 
ω ρί μαν ση.

2. Αύ ξη ση του χόνδρου που τον κα λύ πτει (πά
χους 23cm στους ε νή λι κες).

3. Πα ρου σί α διά σπαρ των α πο τι τα νώ σε ων στην 
πε ριο χή της χόν δρι νης κε φα λής.

Το σπιν θη ρο γρά φη μα που πι θα νόν να α πει κο
νί σει αιφ νί δια ή έντο νη πρό σλη ψη του ρα διο φαρ
μά κου στους ε νή λι κες θα βο η θή σει τη διά γνω ση 
κα θώς και η ΥΤ και η ΜΤ που θα κα τα δεί ξουν την 
πα ρου σί α των μα λα κών α να τομι κών μο ρί ων. Η 
ΜΤ μπο ρεί ε πί σης να α πει κο νί σει τη σχέ ση του 
ό γκου με τα γειτο νι κά αγ γεί α1,4,13.
4.Εγχόνδρωμα
Α πει κο νί ζε ται α κτι νο γρα φι κά ως ω ο ει δής διαυ

γα στι κή βλά βη με πι θα νή παρου σί α ε πα σβε στώ
σε ων. Πι θα νόν η βλά βη να εί ναι μο νο η πο λυ δια
με ρι σμα τική. Σε πα ρου σί α κα τάγ μα τος μπο ρεί να 
φα νεί διά σπα ση του ο στι κού φλοιού. Απαι τεί ται 
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προ σε κτι κή πα ρα κο λού θη ση λό γω του μι κρού 
κιν δύ νου κα κο ή θους ε ξαλ λα γής σε χον δρο σάρ κω
μα1,4,13. Το σπιν θη ρο γρά φη μα θα δεί ξει αυ ξη μέ νη 
κα θή λω ση ρα διο φαρ μά κου ε ξαιτί ας της πα ρου σί ας 
ε πα σβε στώ σε ων1.
5.Περιοστικόχόνδρωμα 
Θα α πει κο νι στεί στην ε πι φά νεια του ο στού με 

πι θα νή διά βρω ση του ο στι κού φλοιού ε πά νω στον 
ο ποί ον προ βάλλει, που δη μιουρ γεί έ να κυ πέ λιο. Το 
κυ πέ λιο αυ τό εμ φα νί ζει σκλη ρυ ντι κά ό ρια. Ο ό γκος 
πι θα νόν να εμ φα νί ζει ε πα σβε στώ σεις1,13. Στην κα λύ
τε ρη α πει κό νι σή του βο η θά σημα ντι κά η ΥΤ.
6.Χονδροβλάστωμα 
Α πει κο νί ζε ται α κτι νο λο γι κά ως διαυ γα στι κή κυ στι

κή αλ λοί ω ση με σκλη ρυντι κά σα φή ό ρια. Πι θα νή 
εί ναι η πα ρου σί α ε πα σβε στώ σε ων και η πά χυν ση 
του ο στι κού φλοιού1,4,13. Η ΥΤ ε πι τυγ χά νει καλύ τε ρη 
α πει κό νι ση. Το χον δρο βλά στω μα σε μι κρό πο σο στό 
δί νει πνευ μο νι κές με τα στά σεις με τη μορ φή ό ζων 
ο ρα τών σε α κτι νο γρα φί α θώ ρα κος1.
7.Χονδρομυξοειδέςίνωμα
Στις α κτι νο γρα φί ες θα α πει κο νι στεί ως ω ο ει δής 

με σα φή σκλη ρυ ντι κά ό ρια κυ στι κή βλά βη με 
πι θα νή πα ρου σί α α σβε στώ σε ων1,4,13.
8.Ινώδεςέλλειμμαφλοιού 
Α πει κο νί ζε ται ως α πώλεια ο στι κού φλοιού δια

μέ τρου 12cm με σα φή ό ρια1,13.
9.Μηοστεοποιούμενοίνωμα 
Α κτι νο λο γι κά έ χει την ει κό να ω ο ει δούς λυ τι κής 

βλά βης, με ή χω ρίς την α νάπτυ ξη σκλη ρυντι κού 
ο στού, δια μέ τρου μέ χρι 10cm. Ε ντο πί ζεται στον 
ο στι κό φλοιό ή υ πο πε ριο στι κά με σκλη ρυ ντι κή 
πε ρι φέ ρεια. Στο σπινθη ρο γρά φη μα θα α πει κο νι
στεί ε λα χί στου ή μέ τριου βαθ μού κα θή λω ση του 
ραδιο φαρ μά κου, ε νώ η ΜΤ θα εμ φα νί σει χα μη λής 
έ ντα σης σήμα σε Τ1 και Τ2 α κο λου θί ες και με ρι κές 
φο ρές υ ψη λού σή μα τος Τ2 α κο λου θί α1.
10.Ινώδηςδυσπλασία 
Στη μο νο ο στι κή της μορ φή εμ φα νί ζε ται ως 

σκλη ρυ ντι κή και λυ τι κή (μι κτή) βλά βη με πι θα
νή αύ ξη ση των ο ρί ων του ο στού και λέ πτυν ση 
ή κα λο ή θεις α ντιδρα στι κού τύ που αλ λοιώ σεις 
του φλοιού1, ε νώ στην πο λυε στια κή της μορ φή, 
με πολ λα πλές ε ντο πί σεις πα ρόμοιες με τη μο νο

ο στι κή, δί νει την ε ντύ πω ση «σα που νό φου σκας» 
και πι θα νόν να κα τα λή ξει σε πα ρα μόρ φω ση των 
προ σβαλ λό με νων ο στών και πα θο λο γι κά κατάγ
μα τα1,4,13. Το μέ γε θος και ο α ριθ μός των βλα βών 
αυ ξά νουν μέ χρι την ο λο κλή ρω ση της σκε λε τι κής 
ω ρί μαν σης, ε νώ σε πο σο στό 5% μπο ρεί να πα ρα
τη ρη θεί αύ ξη ση και με τά την ω ρί μαν ση αυ τή1.
11.Οστεοϊνώδηςδυσπλασία
Α πει κο νί ζε ται α κτι νο γρα φι κά ως εν δο φλοιώ

δης μο νο ε στια κή ή πο λύ ε στια κή λυ τι κή βλά βη 
με σα φή σκλη ρυ ντι κά ό ρια. Πι θα νόν να δώ σει 
την ει κό να του «θα μπού γυα λιού» ό πως στην 
ι νώ δη δυ σπλα σί α. Ο φλοιός που γει το νεύ ει με 
την πε ριο χή της βλά βης μπο ρεί να α πει κο νι στεί 
λε πτυ σμέ νος με διά τα ση1. Η ΥΤ και η ΜΤ α πει κο
νί ζουν κα λύ τε ρα τη βλά βη με τα ό ριά της. Χα ρα
κτη ρι στι κά σε πε ριο χές ε ντό πι σης ι νώ δους ι στού 
θα πα ρα τηρη θεί στη ΜΤ χα μη λής έ ντα σης σή μα 
στις Τ2 α κο λου θί ες1.
12.Μονήρηςκύστη
Δί νει κυ στι κή ει κό να βλά βης με λέ πτυν ση του 

ο στι κού φλοιού ο ο ποί ος πα ραμέ νει α κέ ραιος. Σε 
πε ρι πτώ σεις πα θο λο γι κών κα ταγ μά των στην πε
ριο χή της, αυ τά θα α πει κο νι στούν με τη μορ φή 
ε νός ή πε ρισ σο τέ ρων ο στι κών τε μα χί ων φλοιού 
πα ρε κτο πι σμέ νων μέ σα στην κυ στι κή βλάβη1. Η 
ΜΤ προ σφέ ρει ση μα ντι κά στην α ξιό πι στη α πει
κόνι ση των παραπά νω αλ λοιώ σε ων.
13.Ανευρυσματικήκύστη
Α κτι νο γρα φι κά θα α πει κο νι στεί ως ευ με γέ θης 

κυ στι κή λυ τι κού τύ που βλάβη χω ρίς πα ρα γω γή 
ο στού, με α πώ θη ση ή κα τα στρο φή σε προ χω ρη
μέ να στά δια του γει το νι κού ο στι κού φλοιού1,4. 
Με τά την α κτι νο θερα πεί α πι θα νόν να πα ρα τη ρη
θεί κα κο ή θης ε ξαλ λα γή, γε γο νός που πι θα νόν να 
α παι τή σει την α κτι νο λο γι κή πα ρα κο λού θη ση με 
σει ρά δια δο χι κών α κτι νο γραφιών. Η ΥΤ και η ΜΤ 
προ σφέ ρουν ση μα ντι κά στην α κρι βέ στε ρη α πει κό
νι σή της κα θώς και στον α πο κλει σμό κα κο ή θους 
ε ξαλ λαγής1,4.
14.Γιγαντοκυτταρικόςόγκος
Α πει κο νί ζε ται τυ πι κά ως κυ στι κή βλά βη με ε πέ

κτα ση προς τον ο στι κό φλοιό που, σε μι κρό πο σο
στό πε ρι πτώ σε ων ε πι θε τι κών μορ φών του ό γκου, 
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δια βρώ νει ε πε κτει νό με νος τους γύ ρω μα λα κούς 
ι στούς1,4. Ο όγκος μπο ρεί να προ κα λέ σει κα τα στρο
φι κή βλά βη του γύ ρω φλοιώ δους ή σπογ γώ δους 
ο στού. Για την α κρι βέ στε ρη α πει κό νιση της φύ σης 
και της ε πέ κτα σης της βλά βης χρή σι μος ι διαί τε ρα 
α πο δεί χτη κε ο ρό λος της ΥΤ και ΜΤ1.

Ο γι γα ντο κυτ τα ρι κός ό γκος έ χει τα ξι νο μη θεί κα τά 
Campanacci32 στα τρί α πα ρα κά τω στά δια:

Στά διο Ι: σα φώς κα θο ρι ζό με νο σκλη ρυ ντι κό ό
ριο με ά θι κτο ή το πι κά λε πτυ σμέ νο ο στι κό φλοιό 
χω ρίς πα ρα μόρ φω σή του.

Στά διο Ι Ι: σα φώς κα θο ρι ζό με να ό ρια με πι θα νή 
α που σί α σκλη ρυ ντι κής α ντίδρα σης με λε πτυ σμέ
νο, χω ρίς διά σπα ση, φλοιό και πι θα νή διεύ ρυν ση 
του ο στού.

Στά διο Ι Ι Ι: α σα φή ό ρια με διά σπα ση του φλοιού 
και ε πέ κτα ση στα γει το νι κά μα λα κά μό ρια.

Ο ό γκος εμ φα νί ζει ε πί σης τά ση για πνευ μο νι κές 
με τα στά σεις συ χνό τε ρα σε πε ρι πτώ σεις το πι κής 
υ πο τρο πής ή ε ντό πι σής του στο πε ρι φε ρι κό ά
κρο της κνή μης. Α παι τεί ται α κτι νο γρα φι κός ή ΥΤ 
έ λεγ χος των πνευμό νων.
15.Ηωσινόφιλοκοκκίωμα
Α νή κει στην ο μά δα της ι στιο κυτ τά ρω σης Χ με 

την πα ρου σί α κυτ τά ρων Langerhans και στις α
κτι νο γρα φί ες α πει κο νί ζε ται ως ο μοιο γε νής λυ τι κή 
βλά βη με πε ριοστι κή α ντί δρα ση (πα ρου σί α «φύλ
λων κρεμ μυ διού») που σε πε ρισ σό τε ρο ε πι θετι κές 
μορ φές προ κα λεί κα τα στροφι κή αλ λοί ω ση του 
γύ ρω ο στού1,4. Συ νή θως ο ό γκος α να πτύσ σε ται 
με αρ γό ρυθμό. Η ει κό να αυ τή πρέ πει να δια φο
ρο δια γνω στεί α πό κα κο ή θη νε ο πλά σμα τα όπως 
το σάρ κω μα Ewing. Σε ση μα ντι κή προ σβο λή των 
σπον δύ λων μπο ρεί να πα ρα τη ρηθούν συ μπιε στι
κού τύ που πα ρα μορ φώ σεις.
16.Αιμαγγείωμαοστών
Μπο ρεί να εί ναι εν δο ο στι κό, εν δο φλοιώ δες 

ή πε ριο στι κό. Το εν δο φλοιώ δες και το πε ριο στι
κό α πει κο νί ζο νται ως λυ τι κές βλά βες με πι θα νή 
πε ριο στι κή α ντί δρα ση. Σε ε ντό πι σή του στους 
σπον δύ λους παίρ νει χα ρα κτη ρι στι κά την ει κό να 
κά θε των ρα βδώ σε ων1. 

Κα λύ τε ρη α πει κό νι ση ε πι τυγ χά νε ται με την ΥΤ 
ε νώ ή ΜΤ εμ φα νί ζει υ ψη λής έντα σης σώ μα στις Τ1 

και Τ2 α κο λου θί ες1. Σε ε κτε τα μένη βλά βη, φορ τι
ζό με νες ο στι κές πε ριο χές εμ φα νί ζουν τον κίν δυ νο 
πα θο λογι κών κα ταγ μά των τα ο ποί α θα α πει κο νι
στούν στον α πλό ακτι νο λο γι κό έ λεγ χο ή στην ΥΤ. 
Με τά την α κτι νο θε ρα πεί α, ι διαί τε ρα προ κειμέ νου 
για α σθε νείς με πολ λα πλά αι μαγ γειώ μα τα, πι θα
νόν να α να πτυ χθεί κα κοή θης ε ξαλ λα γή, κά τι που 
α παι τεί πι θα νόν προ σε κτι κή παρα κο λού θη ση με 
δια δο χι κό α κτι νο λο γι κό έ λεγ χο.

Β.Κακοήθειςόγκοι

1.Οστεοσάρκωμα
Α νά λο γα με τον τύ πο θα έ χου με:
α. Στο κλα σι κό κε ντρι κό ο στε ο σάρ κω μα υ ψη

λής κα κο ή θειας οι α κτι νο γρα φί ες θα δεί ξουν μια 
λυ τι κή και σκλη ρυ ντι κή βλά βη, α νά λο γα με την 
πα ρα γω γή α πό τον ό γκο ο στε ο ει δούς, στο ο ποί ο 
στη συ νέ χεια ε να πο τίθε νται ά λα τα με τάλ λων με 
α σα φή ό ρια, η ο ποί α ε πε κτεί νε ται α πό το μυε λό 
του ο στού προς το περιό στε ο, το ο ποί ο δια σπά 
και κα τευ θύνε ται στα γύρω μα λα κά μό ρια14,13. 
Χα ρα κτη ρι στι κά θα εί ναι τα ευ ρή μα τα α πό την 
υ πέ γερ ση του πε ριό στε ου δη λα δή, το τρί γω νο 
Godman και η εικό να που θυ μί ζει «α κτί νες η λί
ου». Η ει κό να με λυ τι κή μό νο βλά βη πιθα νόν να 
δη μιουρ γή σει δια φο ρο δια γνω στι κά προ βλή μα τα 
με την ει κό να του γι γα ντο κυτ τα ρι κού ό γκου, του 
ι νο σαρ κώ μα τος, του κα κο ή θους ινώδους ι στιο κυτ
τώ μα τος και της α νευρυ σμα τι κής ο στι κής κύ στης33. 
Στο σπιν θη ρο γρά φη μα α πει κο νί ζε ται αυ ξη μέ νη 
κα θή λω ση του ρα διο φαρ μάκου, ε νώ στη διά γνω
ση προ σφέ ρει ε πί σης και το σπιν θη ρο γρά φη μα με 
θάλλιο2014. Η ΥΤ προ σφέ ρει κα λύ τε ρη ε κτί μη ση 
των χα ρα κτη ρι στικών, της ε πέ κτα σης και της εξέ
λι ξης του ό γκου. Η ΜΤ προ σφέ ρε ται πε ραι τέ ρω 
και για τη ε κτί μη ση της ε πέ κτα σης του ό γκου δια
μέσου των ε πι φυ σια κών πλα κών προς τις γει το νι κές 
αρ θρώ σεις και τα ο στά κα θώς και διαμέ σου του 
πε ριο στέ ου προς τα γει το νι κά μα λα κά μό ρια.

β. Στο κλασι κό κε ντρι κό ο στε ο σάρ κω μα χα μη λής 
κα κο ή θειας η βλά βη α πει κο νί ζε ται λυ τι κή με σα φή 
σκλη ρυ ντι κά ό ρια που ε πε κτεί νονται προς το πε
ριό στε ο λε πτύ νο ντας και δια τεί νο ντας τον ο στι κό 
φλοιό. Ο όγκος αυ τός πα ρά γει ση μα ντι κή πο σό τη τα 
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ο στε ο ει δούς που του δί νει α κτι νογρα φικά μια ει κό
να νε φε λο ει δή. Πι θα νό να υ πάρ ξει δια γνωστι κή 
σύγ χυ ση με την ει κό να της ι νώ δους δυ σπλα σί ας, 
στην ο ποί α ό μως δεν πα ρα τη ρεί ται νε φε λο ει δής 
ει κό να α πό την πα ρα γω γή ο στεο ει δούς1.

γ. Στο πα ρα ο στι κό ο στεο σάρ κω μα, το ο ποί ο 
αρ χί ζει την ανά πτυ ξή του α πό τον ο στι κό φλοιό, 
α κτι νο γρα φι κά κα τα δει κνύ ε ται μια με γάλων δια
στά σε ων, λο βώ δης ο στε ο πυ κνω τι κή μά ζα που 
δια χω ρί ζε ται α πό τον ο στι κό φλοιό με μια γραμ
μο ει δή διαυ γα στι κή πε ριο χή και έ χει την τά ση να 
περι βάλ λει το ο στό. Η πε ρι φε ρι κό τε ρη πε ριο χή 
της βλά βης εμ φα νί ζε ται λι γό τερο ώ ρι μη α πό την 
κε ντρι κή, ε νώ στην κε ντρι κή πι θα νόν να δούμε 
διαυγα στι κό τε ρες πε ριο χές1,2,4,34.

δ. Στο πε ριο στι κό ο στε ο σάρ κω μα θα έ χου με 
την ει κό να μιας λυ τι κής ή και πυκνω τι κής (μι κτής) 
βλά βης, ό χι με γά λων δια στά σε ων, η ο ποί α ε πε κτεί
νε ται προς το φλοιό υ πε γεί ρο ντας το πε ριό στε ο 
με τη δη μιουρ γί α του τρι γώ νου Godman, χωρίς 
ό μως να το δια σπά. Δεν ε πη ρε ά ζει το μυελό των 
ο στών1,2.

ε. Στο ε πι φα νεια κό ο στε ο σάρ κω μα υ ψη λής κα
κο ή θειας θα έ χου με την ει κό να μιας μι κρού προς 
με σαί ου με γέ θους λυ τι κής βλά βης, με έντο νη ή 
μι κρού βαθ μού επα σβέ στω ση1,2.

Στο ο στε ο σάρ κω μα υ πάρ χει πά ντο τε η πι θα
νό τη τα με τα στά σε ων σε άλ λα γειτο νι κά ή α πο
μα κρυ σμέ να ο στά κα θώς και σε άλ λα όρ γα να, 
όπως στους πνεύ μο νες, και οι α σθε νείς θα πρέ πει 
να υ πο βάλλο νται στον κα τάλ λη λο α πει κο νι στι κό 
έ λεγ χο με σπιν θη ρο γρά φη μα ο στών, ΥΤ πνευμό
νων, κ.ά. Τέ λος, υ πεν θυ μί ζε ται η πι θα νό τη τα α νά
πτυ ξης ο στε ο σαρ κώ ματος στο έ δα φος ο στι κής 
νό σου Paget.
2.Χονδροσάρκωμα
α. Στο κε ντρι κό χον δρο σάρ κω μα δια κρί νο νται 

δύ ο τύ ποι α πει κο νι στικής βλά βης1,2,4,13. Μια μι
κρή, με σα φή ό ρια, λυ τική βλά βη με μια στε νή 
ζώ νη με τά βα σης και, γύ ρω α πό αυ τήν, α νά πτυ ξη 
σκλη ρυ ντικού ο στού, κα θώς και μια μι κρή λυ τι
κή βλά βη χω ρίς σκληρυ ντι κά ό ρια που δύ σκο λα 
ε ντο πί ζε ται2.

β. Στο πε ρι φε ρι κό χον δρο σάρ κω μα, η βλά βη 

α πει κο νί ζε ται ως μια με γά λων δια στά σε ων μά
ζα με ε πα σβε στώ σεις που προ βάλ λει έ ξω α πό 
το ο στό. Σε προ χω ρη μέ να στά δια του ό γκου 
πα ρα τη ρεί ται ση μα ντι κή ο στι κή κατα στρο φή, 
δι ή θη ση των γύ ρω μα λα κών μο ρί ων μέ σα στα 
ο ποί α δια κρί νο νται ασβε στώ σεις1,2.

γ. Στο χον δρο σάρ κω μα α πό διαυ γή κύτ τα ρα 
θα α πει κο νι στεί λυ τι κή βλά βη με διά τα ση του 
ο στού και πι θα νόν πε ριο στι κή α ντί δρα ση και ε
πέ κτα ση στα γύρω μα λα κά μό ρια. Η ει κό να αυ τή 
πρέ πει να δια φο ρο δια γνω στεί α πό το κα λόη θες 
χον δρο βλά στω μα και σε αυ τό βο η θά ει η ΜΤ η 
ο ποί α θα δείξει υ ψη λής έ κτα σης Τ2 σή μα και εν
διά με σης έ ντα σης Τ1 στο χον δρο σάρ κω μα, ε νώ 
στο κα λό ηθες χον δρο βλά στω μα χα μη λής έ ντα σης 
Τ1 και Τ2 σή μα1.

ε. Στο α πο δια φο ρο ποι η μέ νο χον δρο σάρ κω μα 
θα α πει κο νι στεί μια έ ντο να ε πιθε τι κά ε πε κτει νό με νη 
βλά βη με ε πα σβε στώ σεις στο ο στό και ε πέ κτα ση 
προς τους γύ ρω μα λα κούς ι στούς1,4.

στ. Στο με σεγ χυ μα το γε νές χον δρο σάρ κω μα η 
βλά βη θα α πει κο νι στεί ως λυ τική, έ ντο να δια βρω τι
κή πε ριο χή στο μυε λι κό σω λή να που επε κτεί νε ται 
προς τον ο στι κό φλοιό, τον ο ποί ον δια περ νά, και 
στη συ νέ χεια προς τους γύ ρω μα λα κούς ι στούς. 
Στην πε ριο χή της βλά βης θα α πει κο νι στούν πε
ριο χές στι κτών επα σβε στώ σεων1,4.

Δεν θα πρέ πει να λη σμο νεί ται η α να γκαί α με λέ
τη των α σθε νών για με τα στά σεις, η πι θα νό τη τα 
δια φο ρο ποί η σης του χον δρο σαρ κώ μα τος, ι διαί
τε ρα σε η λικιω μέ να ά το μα, προς ι νο σάρ κω μα ή 
ο στε ο σάρ κω μα35, κα θώς και η πι θα νό τη τα ε ξέ λι ξης 
προς χον δρο σάρ κω μα της ι νώ δους δυ σπλα σί ας, 
συ νή θως με τά α κτι νο θε ρα πεί α του εγ χορ δώ μα
τος, ι διαί τε ρα σε α σθε νή με σύν δρο μο Οllier ή 
Maffucci ή των ε ξο στώ σε ων ι διαί τε ρα σε πε ρι πτώ
σεις πολ λα πλών ε ξο στώ σε ων.
3.Κακόηθεςινώδεςιστιοκύττωμα
Θα α πει κο νι στεί στις α κτι νο γρα φί ες ως μια 

λυ τι κή βλά βη με α σα φή όρια, η ο ποί α ε κτεί νε
ται προς τον ο στι κό φλοιό, τον ο ποί ο δια σπά σε 
ε πι θε τι κές μορ φές του, ε πε κτει νό με νη προς στα 
γύ ρω μα λακά μόρια1,2,36. Πι θα νόν να πα ρα τη ρη θεί 
μικρού βαθ μού φλοιώ δης ή πε ριο στι κή ο στι κή 
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α ντί δρα ση, ενώ έ χουν α να φερ θεί πε ρι πτώ σεις με 
πολ λές ε στί ες και άλ λες που συ νο δεύ ο νταν α πό 
ο στι κά έμ φρα κτα37. Η πα ρα πά νω ει κό να πρέ πει 
να δια φο ρο δια γνω στεί α πό το ι νο σάρ κω μα των 
ο στών που θα πε ρι γρα φεί α μέσως πα ρα κά τω.
4.Ινοσάρκωματωνοστών
Θα α πει κο νι στεί ως λυ τι κή βλά βη με σα φή (χα

μη λής κα κο ή θειας) ή α σα φή ό ρια και κα τα στρο φή 
του γύ ρω ο στού (υ ψη λής κα κο η θείας) 1,2,38. Η 
ει κό να αυ τή πρέ πει να δια φο ρο δια γνωστεί α πό 
το γι γα ντο κυτ ταρι κό ό γκο, την α νευ ρυ σμα τική ο
στι κή κύ στη, το κα κο ή θες ι νώ δες ι στιο κυ τώ μα και 
το ο στε ο σάρ κωμα38. Υ πεν θυ μί ζε ται η πι θα νό τη τα 
κα κο ή θους ε ξέ λιξης της ο στι κής νό σου Paget σε 
ι νο σαρ κώ μα των ο στών.
5.Σάρκωμαewing
Θα α πει κο νι στεί α κτι νο γρα φι κά ως λυ τι κή με 

α σα φή ό ρια πε ριο χή, με έ ντο νη κα τα στρο φή του 
ο στού και ε πέ κτα ση προς το πε ριό στε ο το ο ποί ο 
και υ πε γείρει με σχη μα τι σμό τρι γώ νου Godman 
και ει κό να «φύλ λων κρεμ μυ διού» ή δια σπά επε
κτει νό με νη προς τους γύ ρω μα λα κούς ι στούς σε 
ε πι θε τι κές μορ φές του ό γκου1,3. Στο σπιν θη ρο γρά
φη μα θα πα ρα τη ρη θεί αυ ξη μέ νη πρόσλη ψη του 
ρα διο φαρ μά κου στην αρ χι κή ε στί α του ό γκου 
κα θώς και στις με τα στα τι κές πε ριο χές1,3. Η ΥΤ και 
η ΜΤ βοηθούν ση μα ντι κά στην α πει κό νι ση της 
ε πέ κτα σης του ό γκου προς τον αυ λό του ο στού ή 
προς στα γύ ρω α να το μι κά μό ρια. Δεν θα πρέ πει 
να λη σμο νεί ται το υ ψη λό πο σο στό πνευμο νι κών 
με τα στά σε ων και η α να γκαί α α κτι νο λο γι κή με λέ τη 
των πνευ μό νων. 
6.ΛέμφωμαμηHodgkin(δικτυοκυτταρικό

σάρκωμα)
Α κτι νο λο γι κά θα α πει κο νι στεί ως λυ τι κή και 

σκλη ρυ ντι κή (μι κτή) βλά βη με α σα φή ό ρια, που 
ε πε κτεί νε ται προς τον ο στι κό φλοιό τον ο ποί ο και 
κα τα στρέ φει ε πε κτει νό με νη προς στους γύ ρω 
μα λα κούς ι στούς. Στους σπον δύ λους προ κα λεί 
έ ντο νη ο στε ο πα ρα γω γή και η ει κό να του θυ μί ζει 
ε λε φα ντο στό1,2,4.

Στο σπιν θη ρο γρά φη μα θα φα νεί αυ ξη μέ νη 
πρό σλη ψη ρα διο φαρ μάκου, ε νώ η ΥΤ και η ΜΤ 
βο η θούν στην κα λύ τε ρη α πει κό νι ση των χα ρα κτή

ρων της βλά βης, των ο ρί ων της και της ε πέ κτα
σής της προς το φλοιό και τα γύ ρω α να το μι κά 
μό ρια1,2,4.
7.ΛέμφωμαHodgkin
Α πει κο νι στι κά εμ φα νί ζε ται συ νή θως ως ο στε ο

σκλη ρυ ντι κή βλά βη που στους σπον δύ λους δί νει 
την ει κό να ε λε φα ντο στού και λι γό τε ρο συ χνά ως 
λυ τι κή ή μι κτή βλά βη1,2,4,13.
8.Πολλαπλούνμυέλωμα
Στα αρ χι κά στά δια πι θα νόν να εμ φα νι στεί ως 

μο νή ρες μυέ λω μα (πλα σμα το κύττω μα) που α πει
κο νί ζε ται ως λυ τι κή βλά βη χω ρίς α ντι δρα στι κή 
σκλή ρυν ση (πιθα νόν συ νο δευό με νη α πό κα τα
στρο φή του γύ ρω ο στού) σε πλευ ρές, πύ ελο ή 
μα κρά ο στά14,13,14.

Το πολ λα πλούν μυέ λω μα στον α πλό α κτι νο λο γι
κό έ λεγ χο μπο ρεί να δώ σει μια ποι κι λί α ει κό νων 
ό πως:

α. Διά χυ τη ο στε ο πε νί α με κα τά λη ξη σε προ χω ρη
μέ νες κα τα στά σεις στα ο στε οπο ρω τι κά κα τάγ μα τα 
(στα σπον δυ λι κά σώ μα τα) ή σε πολ λα πλές ο στε ο
λυ τι κές εστί ες με διά βρω ση του εν δο στέ ου.

β. Σκλη ρυ ντι κό μυέ λω μα (κύ ρια στο κρα νί ο) με 
ει κό να λυ τι κών ή μι κτών ε στιών με πε ρι βάλ λου σα 
ο στι κή σκλή ρυν ση.

Το σπιν θη ρο γρά φη μα ο στών θα δεί ξει αυ ξη
μέ νη κα θή λω ση μό νο στις πε ριο χές με ο στι κά 
κα τάγ μα τα, ε νώ στις υ πό λοι πες πε ρι πτώ σεις δεν 
προ σφέ ρει διαγνω στι κά.
9.Χόρδωμα
Α πο τε λεί ό γκο που α να πτύσ σε ται α πό υ πο

λείμ μα τα της νω τιαί ας χορ δής σε άτο μα η λι κί ας 
συ νή θως μι κρό τε ρης των 30 ε τών και ε ντο πί ζε ται 
συ χνό τε ρα στην ιε ρο κοκ κυ γι κή πε ριο χή και λι γό τε
ρο συ χνά στην υ πό λοι πη σπον δυ λι κή στή λη ή στη 
βά ση του κρα νί ου1,2. Ο ό γκος μπο ρεί να ε πε κτα θεί 
στα γύ ρω α να το μι κά στοι χεί α, φθά νο ντας πι θα νόν 
έ ως το ορ θό ή την ου ρο δό χο κύ στη και με θί στα ται 
σε πολ λά όρ γα να ό πως τα ο στά, οι πνεύ μο νες, το 
ή παρ, το λεμ φι κό σύ στη μα κ.α.39.

Στον α πλό α κτι νο λο γι κό έ λεγ χο των ο στών θα 
α πει κο νι στεί ως μια ή πε ρισ σότε ρες λυ τι κές βλά
βες με ε πέ κτα ση πι θα νόν ε ξω ο στι κή, ε νώ στην ΥΤ 
και ΜΤ θα προσ διο ρι στεί η πε ριο χή ε πέ κτα σής 
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του εν δο και ε ξω ο στι κά στους γύ ρω μα λα κούς 
ι στούς, στοι χεί ο που έ χει ζω τι κή ση μα σί α στην 
εντό πι ση στη βά ση του κρα νί ου ό που πι θα νό να 
προ σβλη θούν τα διερ χό με να νεύ ρα ή να επε κτα
θεί η βλά βη στην υ πό φυ ση1,2.
10.Αδαμαντίνωμα
Α κτι νο γρα φι κά α πει κο νί ζε ται ως λυ τι κή ή μι κτή 

βλά βη (συ νη θέ στε ρα στον πρό σθιο φλοιό της διά
φυ σης της κνή μης) χω ρίς συ νή θως σκλη ρυ ντι κή 
ο στι κή α ντί δρα ση, που πι θα νόν να ε πε κτεί νε ται 
κα τα στρέ φο ντας τον ο στι κό φλοιό προς τους 
γύ ρω μα λα κούς ι στούς1. Πι θα νόν να πα ρα τη
ρη θεί και πο λυε στια κή ε ντό πι ση. Η ει κό να του 
πρέ πει να δια φο ρο δια γνω στεί α πό την ι νώ δη 
δυ σπλα σί α. Η ΥΤ θα προσ διο ρίσει κα λύ τε ρα τη 
φύ ση και την έ κτα ση της βλά βης, ε νώ στη ΜΤ 
ο ό γκος δί νει υψη λής έ ντα σης σή μα στη Τ1 και 
Τ2 α κο λου θί α.
11.Αγγειοσάρκωμα
Α πει κο νί ζε ται α κτι νο γρα φι κά ως λυ τι κή ε στί α με 

πε ριο στι κή α ντί δρα ση και πι θα νή ε πέ κταση προς 
τα γύ ρω μα λα κά μό ρια1,3. Η ΥΤ και ΜΤ προσ διο
ρί ζουν α σφα λέ στε ρα την έ κτα ση της βλά βης.

Η συλ λο γή των πλη ρο φο ριών α πό τις κλι νι κές 
εκ δη λώ σεις, την α ντι κει με νική ε κτί μη ση και τον 
α πει κο νι στι κό έ λεγ χο κα θο ρί ζει αν αυ τές εί ναι ε
παρ κείς για τη διά γνω ση και στα διο ποί η ση του 
ό γκου, κα θώς και την ε πι λο γή της θε ρα πευ τι κής 
πα ρέμ βα σης (χει ρουρ γι κή, α κτι νο θε ρα πεί α, χη
μειο θε ρα πεί α ή συν δυα σμούς των πα ρεμ βά σε ων 
αυ τών). Αν δεν ε παρ κούν διενερ γεί ται βιο ψί α 
της πρω το πα θούς ή της με τα στα τι κής ε στί ας. Η 
α πόφα ση έ χει ως γνώ μονα την εκ με τάλ λευ ση κά θε 
δυ να τής πα ρέμ βασης (θε ρα πευ τι κής ή πα ρη γο ρι
κής) με σκο πό τη βελ τί ω ση της πρό γνω σης των 
ασθε νών. Στη δια δι κα σί α θα πρέ πει να λη φθούν 
υ πό ψη μια σει ρά πα ρα γό ντων όπως:

1. Η η λι κί α και η γε νι κό τε ρη κα τά στα ση υ γεί
ας των α σθε νών που μπο ρούν ως έ να βαθ μό να 
ε πηρε ά σουν την πρό γνω ση.

2. Η ε ντό πι ση του ό γκου ή των με τα στα τι κών 
ε στιών σχε τικά με το κα τά πό σο ή δια δι κα σί α της 
βιο ψί ας εί ναι πε ρισ σό τε ρο ή λι γό τε ρο εύ κο λη ή 

ε νέ χει κιν δύ νους σο βα ρών ε πι πλο κών, αυ ξη μέ νης 
πι θα νό τη τας διασπο ράς γε νι κευ μέ νης ή το πι κής 
κα θώς και ε πι μό λυν σης.

3. Οι χα ρα κτή ρες του ό γκου, δη λα δή αν πρό κει
ται για κα λο ήθεις ή χα μη λού, δια μέ σου ή υ ψη λού 
βαθ μού κα κο ή θειας ό γκους, στοι χεί ο που σχετί ζε
ται ά με σα με την πρό γνω ση.

4. Η έ κτα ση του ό γκου σε συν δυα σμό με την 
ε ντό πι ση και τους χα ρα κτή ρες του, α να φο ρι κά με 
τον κίν δυ νο να προ κλη θεί πα θο λο γι κό κά ταγμα, 
με δυ σμε νείς ί σως ε πι πτώ σεις λό γω π.χ. προ σβο
λής νευ ρι κών α να τομικών κα τα σκευών (νω τιαί ου 
μυε λού, κρα νια κών ή πε ρι φε ρι κών νεύ ρων ή 
ρι ζών), αγ γεί ων κ.ά., κα θώς ε πί σης και α να φο ρι
κά με τον άμε σο κίν δυ νο προ σβο λής των γύ ρω 
α να το μι κών δο μών (νεύ ρα, αγ γεί α, όρ γα να) και 
σο βα ρής προ σβο λής λει τουρ γιών ή άμε σου κινδύ
νου με τα στά σε ων.

Η ε ξέ λι ξη του ό γκου ι διαί τε ρα α να φο ρι κά με 
κα λο ή θεις ό γκους που εμ φα νίζουν ύ πο πτες κλι
νι κές ή α πει κο νι στι κές εκ δη λώ σεις με τάλ λα ξης 
σε κα κο ήθη νε ο πλά σμα τα. Αυ τό εί ναι ι διαί τε ρα 
ση μα ντι κό προ κει μέ νου και για κα ταστά σεις που 
δυ νη τι κά μπο ρούν να κα τα λή ξουν σε κα κο ή θη 
νε ο πλά σμα τα των οστών, ό πως η ο στι κή νό σος 
Paget, με πολ λα πλές ε ντο πί σεις σε α σθε νείς που 
εμ φα νί ζουν πό νο, αύ ξη ση της αλ κα λι κής φωσφα
τά σης, κ.ά.

Η δυ να τό τη τα συν δυα σμού της βιο ψί ας με 
ι κα νο ποι η τι κή, προ γνω στι κά, χει ρουρ γι κή πα ρέμ
βα ση που α πο τε λεί α ντικεί με νο ε ξει δι κευ μέ νων 
χει ρουρ γών οι ο ποί οι πρέ πει να συ νεργα στούν με 
α κτι νο θε ρα πευ τές/χη μειο θε ρα πευ τές προ κει μέ νου 
να συνα πο φα σι στεί η πι θα νό τη τα προ εγ χει ρη τι κής 
α κτι νο θε ρα πευ τι κής ή και χημειο θε ρα πευ τι κής 
πα ρέμ βα σης.

Η βιο ψί α μπο ρεί να γίνει με λε πτή ή με γα λύ τε ρου 
αυ λού βε λό να, με σκο πό μό νο τη λή ψη τε μα χί ου, 
ή να εί ναι α νοι χτή με συγ χρό νως α φαί ρε ση του 
ό γκου. Έ χει ι διαί τε ρη ση μα σί α να α πο φευ χθεί 
κά θε ε πι πλο κή ό πως ε πι μό λυν ση, πρό κληση αι μα
τώ μα τος ή σο βα ρής αι μορ ρα γί ας, βλά βη νευρικών 
α να το μι κών δο μών ή δια σπο ρά του ό γκου στους 
γύ ρω ι στούς με αύ ξη ση του κιν δύ νου με τα στά σε
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ων. Πρέ πει να προ σε χθεί ε πί σης ι διαίτε ρα να μην 
κα τα πο νη θεί ση μα ντι κά η πε ριο χή της βλά βης κα τά 
τη λή ψη της βιο ψί ας, έ τσι ώ στε να μην αυ ξη θεί 
στη συ νέ χεια ο κίν δυ νος εμ φά νισης κα τάγ μα τος. 
Η βιο ψί α της βλά βης πρέ πει να έ χει ως πρω ταρ
χι κό στό χο τη λή ψη ε παρ κών και κα τάλ λη λων 
δειγ μά των για τη δια σφά λι ση της α ξιο πι στί ας 
της ι στο λο γι κής διά γνω σης, που έ χει κα θο ρι στι κή 
σημασί α στην πα ρα πέ ρα πο ρεί α της α ντι με τώ πι
σης των ασθε νών. Ο πα θο λο γο α να τό μος πρέ πει 
να έ χει ε παρ κή πλη ρο φό ρη ση α να φο ρι κά με την 
ηλι κί α, το φύ λο, την πι θα νή πα ρου σί α κα τα στάσε
ων που ε νέ χουν κίν δυ νο κα κο ή θους ε ξέ λι ξης, τις 
κλι νι κές εκ δη λώ σεις, τα ερ γα στη ρια κά ευ ρή μα τα 
(βιο χη μι κά, α πει κο νι στι κά) ή τα ευ ρή μα τα κυτ τα
ρογε νε τι κών ε λέγ χων που πι θα νόν να δεί χνουν 
χρω μο σω μα τι κές α νω μα λί ες που σχε τί ζο νται με 
τους ό γκους. Για την α σφα λή διά γνω ση έ χει στη 
διά θε σή του, ε κτός α πό την α πλή ι στο λο γι κή με λέ
τη με τις συ νή θεις χρώ σεις, και μια σειρά άλ λων 
ε ξει δι κευ μέ νων τε χνι κών ό πως η ι στο χη μι κή με λέ τη 
με τη χρή ση δει κτών προσ διο ρι σμού των ο στι κών 
στοι χεί ων προ έ λευ σης των ό γκων, κα θώς και τη 
χρή ση του η λε κτρο νι κού μι κρο σκό πιου, κα θό τι 
η ει κό να των κυτ τά ρων που δί νει μπο ρεί να βο
η θή σει σημα ντι κά τη δια φο ρο διά γνω ση με τα ξύ 
δια φό ρων ιστο λο γι κών τύ πων και ό γκων15,13,14.

Στην α σφα λή διά γνω ση των ό γκων μπο ρεί να 
συ νει σφέ ρουν και άλ λες τε χνι κές ό πως η κυτ τα ρο γε
νε τι κή με λέ τη, στην ο ποί αν πι θα νό να δια πι στω θεί 
η πα ρου σί α κα ρυο το πι κών δια τα ρα χών που σχε
τί ζο νται με συγκε κρι μέ νους πρω το πα θείς ό γκους 
των ο στών, κα θώς και η με λέ τη α πο κά λυ ψης μιας 
σει ράς ο γκο γο νι δί ων ή υ πε ρέκ φρα σης γο νι δί ων 
(όπως του p53) που σχε τί ζο νται με αυ ξη μέ νη πι
θα νό τη τα α νά πτυ ξης τέ τοιων όγκων1,2,4,5,13,14.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πα ρά το ό τι οι πρω το πα θείς ό γκοι των ο στών 
και ι διαί τε ρα οι κα κο ή θεις είναι αρ κε τά σπά νιοι, 
το γε γο νός ό τι προ σβάλ λουν συ νη θέ στε ρα ά το μα 
νε α ρής η λι κί ας, εμ φα νί ζουν δυ σμε νή πρό γνω ση 
και συ χνά δεν πα ρουσιά ζο νται ση μα ντι κές κλι νι
κές εκ δη λώ σεις αλ λά δια γι γνώ σκο νται τυ χαί α σε 

με γά λο πο σο στό των πε ρι πτώ σε ων, α παι τεί μια 
συ στη μα τι κή γνώ ση και την α πό κτη ση ε μπει ρί ας 
εκ μέ ρους των ρευ μα το λό γων, με σκο πό την έ
γκαι ρη διά γνω ση και δια φο ρο ποί η σή τους α πό 
άλ λες πα θή σεις του μυο σκε λε τι κού συ στή μα τος. 
Η σω στή δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α παι τεί λεπτο
με ρές ι στο ρι κό και α ντι κει με νι κή ε ξέ τα ση, ορ θο
λο γι κό, α πει κονιστι κό και ερ γα στη ρια κό έ λεγ χο 
και με βά ση τις πληρο φο ρί ες αυ τές ε κτί μη ση της 
α να γκαιό τη τας για βιο ψί α της ύ πο πτης πε ριοχής. 
Ό λα τα πα ρα πά νω σκο πό έ χουν την έ γκαι ρη διά
γνω ση και α ντι με τώ πι ση των α σθε νών, κα θώς και 
την ε κτί μη ση και βελ τί ω ση της πρόγνω σης των 
ό γκων αυ τών, η ο ποί α εί ναι ι διαί τε ρα δυ σμε νής 
α να φο ρι κά με τους κα κο ή θεις ό γκους.

ABSTRACT

Diagnosticworkupofpatientswith
suspectedprimaryskeletaltumour.

N.G. Galanopoulos, G.P. Kampakis 
OutpatientsdepartmentofRheumatology,General
HospitalofAlexandroupolis

Albeit primary bone tumours are infrequently 
encountered in the daily routine of rheumato
logical practice, there is still a need for special 
knowledge on this field; ensuring timely diagnosis, 
appropriate treatment and amelioration of the 
potentially unfavorable prognosis. Primary bone 
tumours affect usually young patients, without 
causing intense clinical signs or symptoms and 
often are accidentally diagnosed. This article reviews 
the pertinent literature and suggests a systematic 
approach consisting of detailed interview and 
physical examination as well as a rational use of 
the available laboratory methods mainly imaging 
modalities estimating the necessity to perform 
a biopsy at the suspected area. Cytogenetic, 
histochemical and electron microscopy studies 
help in establishing diagnosis.
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Key words: primary bone tumours, osteoid osteoma, 
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osteoblastoma, osteochondroma, osteosarcoma, 
periosseal chondroma, chondroblastoma, chondro
myxoid fibroma, chondrosarcoma, nonossifying 
fibroma, fibroid dysplasia, osteofibroid dysplasia, 
fibrosarcoma, fibroid histiocytoma, haemangioma, 
haemangioendothelioma, angiosarcoma, eosinophilic 
granuloma, bone cysts, giant cell tumour, adamanti
noma, chordoma, Ewing’s sarcoma.
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