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Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο 
όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής 
Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει ερ-
γασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυ-
ματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών 
βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελε-
τικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν 
απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, 
στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δρα-
στηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσι-
εύονται:

1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα 
ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγ-
γραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες 
σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογρα-
φία.

2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους 
μπορεί να είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλι-
νικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβά-
νουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντο-
μη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της 
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των με-
θόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, 
συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο 
της εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου 
(key words) καθώς και περίληψη στην αγγλι-
κή γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του 
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 
δακτυλογραφημένες σελίδες.

3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): 
παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες 
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή ανα-
πτύσσονται νεότερες απόψεις σχετικά με την 
παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου πε-
ριορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σε-
λίδες και σε αυτές περιλαμβάνονται: μικρή 
περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περι-
πτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγρα-

φείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραί-
τητη βιβλιογραφία.

4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρό-
σφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαι-
δικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 
σελίδες.

5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων 
και στρογγυλών τραπεζών.

6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχό-
λια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το 
περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά 
ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους 
Ορθοπαιδικούς.

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό 
συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην οποία 
αναφέρονται: 

1. Η κατηγορία της εργασίας.

1. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολό-
κληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό 
και

1. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες 
συγγραφείς, οι οποίοι συνυπογράφουν την 
επιστολή.

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Εταιρείας και προωθούνται στα μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και τα 
σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περί-
πτωση από ειδικούς επί του θέματος. Οι εργασίες 
που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα 
και του περιοδικού. Αναδημοσίευση μερική ή ολική 
επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της 
συντακτικής επιτροπής.

Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται 
αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την 
πλευρά του περιοδικού.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε δι-

Οδηγίες προς τους 
συγγραφείς
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πλό διάστημα μόνο σιη μία όψη του φύλλου και με 
περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας 
αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονό-
ματα των συγγραφέων, 2) το όνομα της Κλινικής ή 
του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. 
Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγρα-
φέα.

Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφε-
ται πριν από το κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, 
τα ονόματα των συγγραφέων και την προέλευση 
της εργασίας. 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γί-
νονται με χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα και 
όχι αριθμητικώς, περιλαμβάνουν το επώνυμο του 
συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρέν-
θεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, 
αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν εί-
ναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακο-
λουθούν οι λέξεις «και συν» ή “et al”. 

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο 
τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. 
Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα 
αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, 
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που 
αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία 
έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβά-
νει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: Vascular 
injuries associated with dislocation of the knee. J 
Bone Joint Surg 1977; 59A: 236-9.

Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνο¬μα 
του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η 
χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppenstall R.B. Fracture 
treatment and healing W.B. Saunders Company, 

Philadelphia, 1980.

Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρ-
χεία τους σε τρέχοντα πρωτόκολλα (formats) είναι 
σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά εμφάνισής τους 
στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο 
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επι-
θυμούμενο από τους συγγραφείς προσανατολισμό. 
Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή 
σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βι-
βλιογραφικό πίνακα και αριθμούνται σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες φωτογραφίες.

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η 
νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να απο-
φεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελ-
ληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9 
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω 
με ψηφία. Επίσης ολογράφως γράφεται αριθμός 
που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.

Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει 
να αποστέλλεται απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορ-
φή των συνηθισμένων σε χρήση κειμενογράφων 
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών. 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημο-
σίευση της εργασίας.

Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές ή 
συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.

Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, 
οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαι-
ώματα στην εκδοτική επιτροπή.

Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής αποτε-
λεί και η κατά το δυνατό εξάντληση της Ελληνικής 
Βιβλιογραφίας.
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The Orthopaedics welcomes articles that con-
tribute to orthopaedic knowledge from all sourc-
es in all countries. 

• Articles are accepted only for exclusive pub-
lication in the Orthopaedics

• Publication does not constitute official en-
dorsement of opinions presented in articles. 
Published articles and illustrations become 
the property of the journal.

SUBMISSION OF MANUSCRIPT

1. When you send an article, the following 
items must be submitted: 

2. The original manuscript and three duplicate 
manuscripts complete with illustrations. 
These four complete sets are necessary for 
reviewers. The editorial process cannot be-
gin unless they are received. Manuscripts of 
accepted articles will not be returned. 

3. A copy of the letter granting approval from 
the institutional review board or the animal 
utilisation study committee. 

4. Two cover sheets, to comply with our pol-
icy of blinded peer review. The first sheet 
must contain the title of the manuscript, 
the name and the address of each author; 
the second must include only the title of the 
manuscript. Page headers can include the 
title but not the authors’ names. The insti-
tution at which the study was done cannot 
be mentioned in the text. 

PREPARATION OF MANUSCRIPT

Manuscripts must be typewritten, double-
spaced with wide margins. In general, an article 
should consist of the following:

A structured abstract of no more than 200 to 
300 words, consisting of four paragraphs, with 
the headings Background (the hypothesis of the 

study must be clearly stated here), Methods, Re-
sults, and Conclusions. A fifth paragraph, headed 
Clinical Relevance, should be added for basic-sci-
ence articles. The abstract will precede the text 
of the published paper. An abstract is not needed 
for case reports. 

The body, which consists of:

1. Introduction: State the problem that led to 
the study, including a concise review of only 
the relevant literature. State your hypoth-
esis and the purpose of the study.

2. Materials and Methods: Describe the study 
design (prospective or retrospective, in-
clusion and exclusion criteria, duration of 
study) and the study population (demo-
graphics, length of follow-up). 

3. Results: Provide a detailed report on the 
data obtained during the study. All data in 
the text must be consistent throughout the 
manuscript, including any illustrations, leg-
ends, or tables. 

4. Discussion: Be succinct. What does your 
study show? Is your hypothesis affirmed 
or refuted? Discuss the importance of this 
article with regard to the relevant world 
literature; a complete literature review is 
unnecessary. Analyse your data and discuss 
its strengths, its weaknesses and the limi-
tations of the study. 

Illustrations, which can be photographs or 
black-on-white drawings and which should be 
professionally drawn or photographed. Each il-
lustration should have a label on the back that 
indicates the number of the figure, the title of the 
article (but not the authors’ names or the name 
of the institution) and the top of the figure. Do 
not write directly on the back of a figure and do 
not scratch a figure by using paperclips. 

Colour illustrations will be considered. If colour 
is desired, you must pay their price of 100.000 
dr. If you are submitting illustrations electroni-
cally, files must be in PC format, not Macintosh, 

Instructions to Authors
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and submitted on a 3.5-inch floppy disk, standard 
100MB Zip disk, or CD-ROM or sent by e-mail. 
If submitting by e-mail, please use ZIP compres-
sion. Images must be in TIFF, EPS, or PSD format. 
Halftone images must have a minimum resolution 
of 300 ppi (pixels per inch) and line-art drawings 
must have a minimum resolution of 1200 ppi. 

Do not submit colour figures electronically; we 
cannot vouch for the quality of the colour repro-
duction. The journal discourages submission of 
illustrations that have been published elsewhere. 
When such illustrations are deemed essential, 
the author must include a letter, from the origi-
nal holder of the copyright, granting permission 
to reprint the illustration. Give full information 
about the previous publication, including the page 
on which the illustration appeared. 

Legends for all illustrations submitted, listed 
in order and typed double-spaced. Explain what 
each illustration shows.

a) A bibliography, double-spaced, of refer-
ences made in the text. All references must 
be cited in the text. The references should 
have the follow format, (look at the Greek 
instructions).

b) The numerator and denominator should 
be included for all percentages. Round off 
percentages when the denominator is less 
than 200. Percentages should not be used 
when the value of n is less than twenty. 

c) All measurements should be given in met-
ric or SI units, which are abbreviated.

d) No other abbreviations or acronyms should 
be used. 

AUTHORSHIP

The order of names reflects only the prefer-
ence of the authors. Each author must have par-
ticipated in the design of the study, in the collec-
tion of the data, in the writing of the manuscript 
and must also assume full responsibility for the 
content of the manuscript. No more than six au-
thors should be listed; individuals who have only 
contributed to one segment of the manuscript or 
have contributed to only cases should be credited 
in a footnote. If there are more than six authors, 
the letter of transmittal must detail why the au-
thors have taken exception to these recommen-
dations and should state how each author has 
contributed to the manuscript.

REVIEW OF MANUSCRIPTS

Manuscripts are evaluated by the editorial 
staff of the journal and are sent to outside re-
viewers. A manuscript that has been rejected is 
usually returned in approximately two months. It 
may take more time to make a decision regard-
ing a paper being considered for publication. 

SUBMISSION OF ARTICLES FOR COUNTRIES 
BESIDES GREECE

The publishing board accepts the original 
articles in English form from countries besides 
Greece through e-mail in the electronic address: 
info@orthotemath.gr, bicojani@yahoo.gr

The above original articles should be in .doc or 
.txt format and the photo/pictures should be in 
jpeg format and high resolution.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Γράμμα από τον Εκδότη
23 Μαρτίου 2021

Εορτάζουμε φέτος τα 200 έτη από την εθνική 
παλιγγενεσία με την επανάσταση του 1821 την 
επίσημη έναρξη της τελευταίας και πλέον επιτυχη-
μένης ελληνικής επανάστασης, η οποία μετά δέκα 
και πλέον έτη διαρκών πολεμικών, διπλωματικών 
και ιδεολογικών αγώνων οδήγησε στη στέγαση 
του νέου ελληνικού έθνους σε ένα μικρό κράτος, 
το Νεοελληνικό Κράτος. Το Νεοελληνικό Έθνος 
είναι συνέχεια του Αρχαίου Ελληνικού Έθνους όχι 
μόνο όσον αφορά στη γλώσσα, στα εθνικά και 
θρησκευτικά χαρακτηριστικά αλλά και στη βασική 
αφομοιωτική Ιδεολογία της ενσωμάτωσης με βάση 
το Ισοκράτειο «των την αυτής της Παιδείας μετεχό-
ντων». Σαφή χαρακτηριστικά της Εθνογένεσης του 
Νεοελληνικού Έθνους που ήδη έχει ενσωματώσει 
τα Αλεξανδρινά, Ελληνιστικά χαρακτηριστικά του 
και την αφομοίωσή τους μετά τη μετακένωσή τους 
στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε χριστια-
νικό περιβάλλον ήδη από την «Συνείδηση της Νι-
καίας», η οποία μέσα στην κατ’ ουσία διάλυση της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τα στρα-
τεύματα της τέταρτης σταυροφορίας, διευκόλυνε 
αυτήν την ανάδειξη. Υπάρχει ή λανθασμένη άποψη 
ακόμη και σήμερα ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή -Ελ-
ληνική- Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνιστά παρατε-
ταμένη περίοδο παρακμής της ενιαίας Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. Η άποψη αυτή ασφαλώς δεν είναι 
ορθή, εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής 
χιλιετίας και πλέον παρατηρείται αργή διαδικασία 
πλήρους εξελληνισμού της. Η τέταρτη Σταυροφο-
ρία απλώς επισφραγίζει το πολιτικό κενό που δη-
μιούργησε η παρακμή της, αλλά όχι την εξάλειψη 
της. Στην Ιστορία και εν γένει και στον ανθρώπινο 
πολιτισμό δεν υπάρχουν κενά και μπορεί να τη δει 
κανείς και όχι μόνο από πολιτική και στρατιωτι-
κή άποψη ως ευεργετική προς τούτο. Περίτρανη 
επιβεβαίωση του ανώτερου στοχασμού είναι το 
ότι δεν υπήρχαν τα ίδια αποτελέσματα και οι ίδιες 
σχέσεις προς τη διάδοχό της Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία, παρόλο που η παρακμή της τελευταίας και 
η μετεξέλιξή της ενέπνευσε πολλούς ενδιάμεσους 

φορείς συντηρητικούς και ακραία νεωτερικούς για 
την εποχή τους όπως ο Ελληνικός Διαφωτισμός με 
κορυφαίο το κήρυγμα του Ρήγα Φεραίου, πολλές 
πτυχές της εκκλησιαστικής «κοσμικής πολιτικής» 
αλλά και της Βασιλικής Πολιτικής και μάλιστα και 
από τους δύο βασιλικούς οίκους πού μεταξύ τους 
είχαν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Τελικά δημιουργήθηκε το νεοελληνικό κράτος 
με μοναδικό μειονέκτημα την απάρνηση, καταρχήν 
τουλάχιστον της Βυζαντινορωμαϊκής παράδοσης, 
στηριγμένο κυρίως στην Ιδεολογία της συνέχειας 
της Κλασικής Ελληνικής Αρχαιότητας. Το τελευταίο 
γίνεται ακόμη πολλές φορές και σήμερα ακόμη και 
επεκτείνεται και στην απάρνηση της Ελληνιστικής 
παράδοσης, αγνοώντας την υπό του Will Durant, 
μεγάλου ιστορικού του Παγκόσμιου Πολιτισμού, 
διαπιστωτική άποψη ότι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
τουλάχιστον από τα χρόνια του Αυγούστου και 
μετά αν όχι και νωρίτερα αποτέλεσε το πιο επιτυ-
χημένο Ελληνιστικό πείραμα. Η άποψη αυτή επιβε-
βαιώνεται με τον πιο μεγαλοπρεπή τρόπο από τα 
αποτελέσματα του ρόλου της Ελληνικής Παιδείας 
στη διάδοση του χριστιανισμού στον τότε γνωστό 
κόσμο και όχι μόνον, επειδή η Βυζαντινή Αυτοκρα-
τορική Κρατική οντότητα είχε ενσωματώσει στην 
Κρατική της Ιδεολογία και την αναγέννηση του 
αρχαίου κράτους των Εβραίων, οι οποίοι με βάση 
αυτήν τη σύλληψη είχαν εκπέσει του ρόλου του 
Περιούσιου Λαού του Θεού και αντικαταστάθηκαν 
από το Ελληνικό Βυζάντιο: «φωτίζου, φωτίζου η 
Νέα Ιερουσαλήμ (Κωνσταντινούπολη)», «χαίρε και 
αγάλλου θύγατερ Σιών (και πάλι η Κωνσταντι-
νούπολη)» και αναγνωρίζεται στα τροπάρια της 
Κασσιανής που πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά με το 
«Αυγούστου μοναρχήσαντος, η πολυαρχία τοις αν-
θρώποις κατήργηται και Σου ενανθρωπήσαντος η 
πολυθεΐα τοις ανθρώποις επαύσατο». 

Η ελληνική Εθνική Μνήμη ουδέποτε απέστη από 
αυτά. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του ολιγο-
γράμματου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τους 
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Άγγλους συμβούλους της Ελληνικής Επανάστασης, 
όταν του υπενθυμίζουν ότι από άποψη Διεθνούς 
Δικαίου αποτελεί ο ίδιος υπήκοο του σουλτάνου, 
ότι αυτός και εν γένει οι Έλληνες δεν είναι υπό-
σπονδοι υπήκοοι κανενός, «Ο βασιλιάς μας (Κων-
σταντίνος Παλαιολόγος) έπεσε πολεμώντας χωρίς 
να υπογράψει καμία συνθήκη» (και ο ίδιος ο Κολο-
κοτρώνης σίγουρα δεν είχε υπογράψει). Αντιθέτως 
θυμάται το ότι «το δούνε σοι την Πόλιν ούτ’ εμόν 
εστί ούτ’ άλλου των οικούντων εν αυτή». 

Αυτά όλα επιβίωσαν για περισσότερο από 400 
χρόνια - συμβατικό το τελευταίο- και οδήγησαν εν 
μέσω μάλιστα του πιο δυσμενούς προς τούτο Διε-
θνούς κλίματος (Ιερά Συμμαχία) στην Αναγέννηση 
του Ελληνικού Έθνους. Είναι χρέος όλων μας η δι-
αφύλαξη και η εμπέδωση όλων αυτών των χαρα-
κτηριστικών.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης
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Άγγελος Κουλούρης (1955 - 2021)

Μας άφησε πρόσφατα ο καλός συνάδελφος 
Άγγελος Κουλούρης χτυπημένος από την επάρα-
τη νόσο. Ο Άγγελος ήταν κερκυραϊκής καταγωγής 
αλλά έδρασε ως ιατρός και ορθοπαιδικός στη Χαλ-
κιδική όπου και μεγάλωσε με έδρα την πόλη των 
Νέων Μουδανιών. Ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική 
στο Β΄ Γενικό Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης - Θε-
ραπευτήριο «Η Παναγία» και υπηρέτησε επί τρεις 
δεκαετίες περίπου στο ΙΚΑ Χαλκιδικής στα Νέα 
Μουδανιά. Είχε λεπτή αίσθηση του χιούμορ και 
λόγω καταγωγής αλλά και διαμονής ήταν άνθρω-
πος που γνώριζε πως να γλεντάει. Το Φεβρουάριο 

του 2014 εντάχθηκε στο Εθνικό σύστημα υγείας 
όπως οι περισσότεροι γιατροί του πρώην ΙΚΑ και 
πρόσφερε τις υπηρεσίες του και στο νοσοκομείο 
της Χαλκιδικής εκτός το κέντρο υγείας Νέων Μου-
δανιών. Η νόσος διέκοψε την προσφορά του. Του 
συμπαραστάθηκε μέχρι το τέλος η καλή του σύζυ-
γος Όλγα και τα παιδιά του Νίκος και Λευτέρης. Θα 
μείνει πάντα στη μνήμη μας για τις ωραίες στιγμές 
που περάσαμε μαζί.

Ι. Στ. Μπισχινιώτης

Νεκρολογία
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Περίληψη 
 Το οστεοσάρκωμα των οστών ένα μεσεγχυματογενές νεόπλασμα 
μεγάλες κακοήθειας που δεικνύει πολύ επιθετικό τοπικά διηθητικό 
τύπο ανάπτυξης και ένα υψηλό δυναμικό να δημιουργεί μεταστά-
σεις. Ιστορικά, η αξιολόγηση και η θεραπευτική αντιμετώπιση του 
οστεοσαρκώματος περιλαμβάνει τη διενέργεια απλών ακτινογρα-
φιών, ακτινογραφιών του θώρακα και ακρωτηριασμό (Coventry 
MB και Dahlin DC 1957). Με αυτή την περιορισμένη προσέγγιση 
μόνο 10% έως αυτό των ασθενών εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα 
ελεύθερης νόσου επιβίωσης (Campanacci M και συν 1981, Dahlin 
DC και Coventry MB 1967, Marcove RC και συν 1970, Taylor WF 
και συν 1978).

Η αξιολόγηση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με 
οστεοσάρκωμα των οστών έχει εξελιχθεί δραματικά κατά τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Ο ορισμός της τοπικής ανατομικής και ο τύπος 
της ανάπτυξης του όγκου συνοδεύονται από περιγραφές μεγαλύ-
τερης ακριβείας σήμερα με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας 
και με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας. Η αξονική τομο-
γραφία του θώρακα είναι μία πολύ πιο ευαίσθητη μέθοδος για την 
ανίχνευση λανθανουσών πνευμονικών μεταστάσεων. Τα βελτιω-
μένα συστήματα ταξινόμησης συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των 
ασθενών που τελούν σε κίνδυνο. Η πολυεπίπεδη χημειοθεραπεία 
έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τη μακροχρόνια επιβίωση 
όσο και δυνητικότητα διατήρησης του άκρου. Οι περαιτέρω βελ-
τιώσεις στο σχεδιασμό των προσθετικών στοιχείων και η εμπειρία 
που αποκτήθηκε από τη χρησιμοποίηση αλλομοσχευμάτων έχουν 
αύξηση η συχνότητα της διάσωσης άκρων σε περισσότερο από 
το 80% των περιπτώσεων ασθενών με πρωτοπαθή εντόπιση της 
νόσου στα άκρα.

Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των σύγ-
χρονων θεραπευτικών μεθόδων και των αποτελεσμάτων της θε-
ραπείας σε ασθενείς με υψηλής κακοήθειας ενδομυελικά οστεο-
σαρκώματα.

Τρέχουσες απόψεις για το 
οστεοσάρκωμα των 

 οστών
Μπισχινιώτης Ιωάννης
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Current Concepts in the Evaluation and 
Treatment of Osteosarcoma of Bone

Bischiniotis I. St.

Abstract
Osteosarcoma of bone is a high-grade mesenchymal neoplasm 
that has a very aggressive local pattern of growth and a high 
potential to metastasize. Historically, the evaluation and treat-
ment of Osteosarcoma in¬volved plain radiographs, chest ra-
diographs, and amputation (Coventry MB και Dahlin DC 1957). 
With this limited approach, only 10% to 20% of patients had 
long-term disease-free survival (Campanacci M και συν 1981, 
Coventry MB και Dahlin DC 1987, Marcove RC και συν 1970, 
Taylor WF και συν 1978). 

The evaluation and treatment of patients with osteosarcoma of 
bone have evolved dramatically during the past 2 decades. Defi-
nition of the local anatomy and pattern of growth of the tumor 
is accomplished more precisely now with computed tomogra-
phy and magnetic resonance im¬aging. Computed tomography 
of the chest is a much more sensitive method for detection of 
occult pulmonary metastases. Improved classifi¬cation systems 
aid in identifying the “at-risk” patients. Multi-agent chemother-
apy has improved dramatically both long-term survival and the 
po¬tential for limb salvage. Further refinements in prosthetic 
design and ex¬perience with allografts have increased the rate 
of limb salvage to more than 80% in patients with extremity le-
sions.

The purpose of this review is to present recent developments 
and the results of treatment in patients with high-grade in-
tramedullary osteosarcomas.
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Ταξινόμηση 
Ως οστεοσάρκωμα μπορεί να περιγραφεί ένα 

νεόπλασμα που έχει την ιδιότητα παραγωγής κα-
κοήθων κυττάρων που παράγουν είτε οστέινη 
θεμέλια ουσία ή υλικό που από ιστολογική άπο-
ψη δεν μπορεί να διακριθεί από αυτήν τουλάχι-
στον στο επίπεδο μικρών εστιακών συναθροίσεων 
(Dahlin DC και Unni KK 1989). Τα οστεοσάρκωμα 
τα μπορεί να εμφανίζονται με μία μεγάλη ποικιλία 
ακτινολογικών και ιστολογικών εικόνων (Mirra JM 
και συν 1989, Kumar R και συν 1991). Πολλές φο-
ρές, μπορεί να κυριαρχούν μικροκυτταρικά στοι-
χεία (Bertoni F και συν 1989, Stea B και συν 1988, 
Dickersin GR και Rosenberg AE 1991). Σε αυτή 
την περίπτωση ο παθολογοανατόμος θα πρέπει να 
είναι προσεκτικός ως προς τη διάκριση της βλάβης 
από το σάρκωμα Ewing (εικόνα 1 και εικόνα 2).

 
Εικόνα 1. Συγκυτιώδεις συναθροίσεις κυττάρων πλησίον 

μηριαίου οστού.

Εικόνα 2. Ο οστίτης ιστός δεν είναι πάντα κυρίαρχος στο 
οστεοσάρκωμα

Μερικές βλάβες μπορεί να εμφανίζουν ανώ-
δυνη επέκταση αλλά οι περισσότεροι όγκοι είναι 

πιο επιθετικοί με μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης με-
ταστάσεων. Η ταξινόμηση των οστεοσαρκωμάτων 
είναι χρήσιμη τόσο όσον αφορά στην πρόγνωση 
όσον και όσον αφορά στο σχεδιασμό της κατάλλη-
λης θεραπείας (πίνακας 1). 

Πίνακας 1 

Σχήμα ταξινόμησης οστεοσαρκωμάτων 

I. Υψηλής κακοήθειας οστεοσάρκωμα 
II. Χαμηλής κακοήθειας οστεοσάρκωμα 
III. Τηλαγγειεκτατικό οστεοσάρκωμα 
IV. Επιφανειακά οστεοσαρκώματα

A. Παροστικό οστεοσάρκωμα
B. Περιοριστικό οστεοσάρκωμα
C. Υψηλής κακοήθειας επιφανειακό 

οστεοσάρκωμα 
V. Οστεοσάρκωμα τα των γνάθων 
VI. Πολυκεντρικό οστεοσάρκωμα 
VII. Δευτεροπαθές οστεοσάρκωμα 

A. Οστεοσάρκωμα επί νόσου Paget
B. Μετακτινικό οστεοσάρκωμα
C. Διαφοροποιημένο χονδροσάρκωμα 

VIII. Οστεοσάρκωμα κατά την πορεία καλοή-
θων πρόδρομων καταστάσεων.

Οι πιο συχνές βλάβες αφορούν σε υψηλής κα-
κοήθειας ενδομυελικούς όγκους. Πολλές φορές 
οστεοσαρκώματα είναι καλά διαφοροποιημένα και 
είναι αυτά που ταξινομούνται ως χαμηλής κακο-
ήθειας κεντρικά οστεοσαρκώματα (Kurt A-M και 
συν 1990). Περίπου το 1% τον οστεοσαρκωμάτων 
όπως προκύπτει από την μελέτη των αρχείων της 
Mayo Clinic ταξινομούνται ως βλάβες χαμηλής κα-
κοήθειας (Taylor WF και συν 1978). Κατά ενδιαφέ-
ροντα τρόπο, αυτές οι περιπτώσεις αφορούν μόνο 
στο μηριαίο οστούν και στο κνημιαίο οστούν και οι 
ασθενείς είναι μεγαλύτερης ηλικίας από εκείνους 
με υψηλής κακοήθειας ενδομυελικούς όγκους. Τα 
ακτινολογικά ευρήματα σε ασθενείς με χαμηλής 
κακοήθειας ενδομυελικούς όγκους μπορεί να υπο-
δύονται εκείνους τους όγκους πού προέρχονται 
από εξαλλαγή ινώδους δυσπλασίας. 

Το τηλαγγειεκτατικό οστεοσάρκωμα είναι ένας 
σημαντικός υπότυπος προς διάκριση δεδομένου 
του ότι αυτή η βλάβη θα πρέπει να τύχει διαφο-
ρικής διάγνωσης από τις ανευρυσματικές κύστεις 
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και γιγαντοκυτταρικούς όγκους (Marcove RC και 
συν 1970). 

Από ιστολογική άποψη, όλες αυτές βλάβες μπο-
ρεί να περιέχουν γιγαντοκύτταρα. Τα διαγνωστικά 
κριτήρια προς τούτο περιλαμβάνουν: 

a) Ακτινολογική εικόνα μιας αμιγώς λυτικής 
βλάβης 

b) Από αδρά ανατομική άποψη όγκος αποτελεί 
ένα σάκο πλήρη αίματος δεδομένος συμπα-
γής σαρκωματώδης ιστός δεν ανευρίσκεται. 

Ένας από τους τρεις μικροσκοπικούς τύπους 
πιο συχνά εμφανίζει χώρους που διαχωρίζονται 
μεταξύ τους με διαφράγματα όπως συμβαίνει και 
με τις ανευρυσματικές κύστεις (δεδομένου ότι τα 
κύτταρα που τις υπαλείφουν είναι κακοήθη) ή είναι 
πλειομορφικά κύτταρα και επιπλέουν σε ένα σάκο 
αίματος. Τα επιφανειακά σαρκώματα μπορούν να 
τύχουν περαιτέρω ταξινόμησης σε τρεις ομάδες: 

1. Το παροστικό οστεοσάρκωμα 

2. Το περιοστικό οστεοσάρκωμα και 

3. Το υψηλής κακοήθειας επιφανειακό οστε-
οσάρκωμα (Dahlin DC και Unni KK 1986). 
Είναι σημαντική η διάκριση αυτών των νο-
σηρών οντοτήτων δεδομένου του ότι τόσο 
η θεραπευτική αντιμετώπιση όσο και η πρό-
γνωση είναι διαφορετικές. Τα παροστικά 
οστεοσαρκώματα δεικνύουν την πιο ανώ-
δυνη συμπεριφορά με πολύ μικρό κίνδυνο 
εμφάνισης απομακρυσμένων μεταστάσεων. 
Οι όγκοι αυτοί έχουν την τάση τοπικής υπο-
τροπής εάν δεν διασφαλιστεί ένα ευρύ όριο 
εκτομής σε υγιείς ιστούς. Το υψηλής κακο-
ήθειας επιφανειακό οστεοσάρκωμα δείχνει 
το ίδιο δυναμικό ανάπτυξης απομακρυσμέ-
νων μεταστάσεων όπως οι άλλες υψηλής 
κακοήθειας ενδομυελικές βλάβες (Wold LE 
και συν 1984). Το δυναμικό κακοήθειας των 
περιοστικών οστεοσαρκωμάτων βρίσκεται 
ανάμεσα σε εκείνη του παροστικού οστε-
οσαρκώματος και του υψηλής κακοήθειας 
επιφανειακού οστεοσαρκώματος. Αν και οι 
αρχές χειρουργικής αντιμετώπισης αυτών 
των όγκων είναι παρόμοιες και για τους τρεις 
τύπους, ο ρόλος της χημειοθεραπείας μπορεί 
να διαφέρει σε σχέση με την βιολογική συ-

μπεριφορά του καθενός από αυτούς.

Το πολυκεντρικό οστεοσάρκωμα είναι πολύ 
σπάνιο. Σε μία σειρά περισσότερων από 1200 
οστεοσαρκωμάτων προερχόμενα από τα αρχεία 
της Mayo Clinic ασθενείς ταξινομήθηκαν ως φέ-
ροντες βλάβες προσομοιάζουσες προς το πολυ-
κεντρικό οστεοσάρκωμα κατά το χρόνο της αρχι-
κής κλινικής εκδήλωσης (Dahlin DC και Unni KK 
1986). Σε 25 ασθενείς, αναπτύχθηκε ένα δεύτερο 
οστεοσάρκωμα μετά την αντιμετώπιση της αρχικής 
βλάβης χωρίς να αναπτυχθούν πνευμονικές μετα-
στάσεις πράγμα που ανταποκρίνεται στον όρο με-
τάχρονο οστεοσάρκωμα. 

Το οστεοσάρκωμα μπορεί επίσης να απαντά σε 
οστούν, το οποίο έχει ήδη ταλαιπωρηθεί από μία 
άλλη νοσηρή επεξεργασία. Σε ασθενείς με νόσο 
του Paget ή σαρκωματώδη εξαλλαγή μπορεί να 
προκύψει εντός της ζώνης του προσβεβλημένου 
από τη νόσο οστού. Σε ασθενείς, οι οποίοι έχουν 
υποβληθεί σε θεραπεία για άλλη παθολογική νε-
οπλασματική νόσο με χρήση ιονίζουσας ακτινο-
βολίας, μπορεί να αναπτυχθεί οστεοσάρκωμα από 
ατρακτόμορφα κύτταρα πιο συχνά σε άμεση γει-
τονία προς το χαμηλής διαφοροποίησης χόνδρινο 
στοιχείο. Αυτοί οι όγκοι έχουν χαρακτηριστεί ως 
«αποδιαφοροποιημένα χονδροσαρκώματα» λόγω 
του υψηλού κακοήθους δυναμικού τους. 

Σπανίως, τα οστεοσαρκώματα αναπτύσσο-
νται εντός μιας εστίας καλοήθους οστικού όγκου 
(Dahlin DC και Unni KK 1986). Λιγότερο από το 
1% των οστεοσαρκωμάτων όπως προκύπτει από 
τη μελέτη των αρχείων της Mayo Clinic έχουν προ-
κύψει σε έδαφος καλοήθους πρόδρομου όγκου. 
Δύο βλάβες αναπτύχθηκαν εντός εστίας ινώδους 
δυσπλασίας χωρίς προηγούμενο ιστορικό ακτινο-
βόλησης, 2 επί οστικών εμφράκτων και ανά ένας 
επί νόσου του Ollier, επί συριγγώδους πόρου σε 
έδαφος χρόνιας λοίμωξης και σε έδαφος καλοή-
θους οστεοβλαστώματος.

Αξιολόγηση και σταδιοποίηση 
Όταν ανακαλύπτεται μία οστέινη βλάβη που 

υποδηλώνει οστεοσάρκωμα, η διερεύνηση θα πρέ-
πει να προχωρεί μεταξύ και αποτελεσματικότητα. 
Οι απλές ακτινογραφίες της βλάβης σε δύο επίπε-
δα είναι απαραίτητες. Η ανατομική της βλάβης θα 
πρέπει να καθορίζεται περαιτέρω με αξονική και 
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μαγνητική τομογραφία. Η μαγνητική τομογραφία 
έχει το πλεονέκτημα της καλύτερης απεικόνισης 
των επεκτάσεων της βλάβης στα μαλακά μόρια και 
επιτρέπει την καλύτερη διερεύνηση του οστικού 
μυελού κεντρικά και περιφερικά της βλάβης προς 
αποκλεισμό διάσπαρτων βλαβών (Zimmer WD και 
συν 1986). Η επέκταση του στα μαλακά μόρια κα-
ταδεικνύεται καλύτερα με μαγνητική τομογραφία. 
Η αξονική τομογραφία δείχνει καλύτερα τη υφή 
του οπτικού φλοιού και την ανατομική της βλάβης 
στο χώρο. Προκειμένου περί βλαβών των άκρων 
η μαγνητική τομογραφία είναι ανώτερη κατά την 
απεικόνιση, ωστόσο, για τη διερεύνηση βλαβών 
κατά την πύελο η διενέργεια αξονικής τομογραφί-
ας είναι πολύ χρήσιμη και συνήθως γίνεται μετά 
διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας. Δύο ακολου-
θίες είναι αναγκαίες για τον καθορισμό της ανατο-
μίας της βλάβης: Η προσβολή του οστικού μυελού 
απεικονίζεται καλύτερα στις εικόνες Τ1 βαρύτητας 
ενώ η επέκταση στα μαλακά μόρια του απεικονίζε-
ται καλύτερα στις εικόνες Τ2 βαρύτητας (Zimmer 
WD και συν 1986).

Οι Gillespie και συν (Gillespie T και συν 1988) 
συσχέτισαν την έκταση της μυελικής προσβολής 
που παρατηρείται στην αξονική τομογραφία και 
στην μαγνητική τομογραφία προς τα παθολογοα-
νατομικά ευρήματα σε τομές 16mm. Οι Seeger και 
συν (Seeger LL και συν 1989) κατέστρωσαν ένα 
πρωτόκολλο διασφάλισης των αξιόπιστων αποτε-
λεσμάτων της ιδεώδους μαγνητικής τομογραφίας 
των άκρων: 

Αρχική διερεύνηση με πηνίο ολοσωματικής 
σάρωσης μετά έλεγχο της άποψης του αξονικού 
scanogram κατά τη μεσότητα του προσβεβλημέ-
νου ιστού. 

Η χρησιμοποίηση αξονικού scanogram για 
την ευθυγράμμιση των δρομέων του οβελιαίου 
scanogram. 

Η χρησιμοποίηση οβελιαίου scanogram που ευ-
θυγραμμίζει τις Τ1 βαρύτητας εικόνες ως προς την 
αξονική λοξή τομή κατά μήκος της διάφυσης του 
προσβεβλημένου οστού. 

Σάρωση του συνόλου του οστού με επιφανει-
ακό πηνίο Τ1 και Τ2 βαρύτητας και απεικόνιση της 
προκείμενης επέκτασης εφόσον τούτο έχει ένδειξη.

Άλλοι ερευνητές τόνισαν την εξακολουθητική 

αξία και αποτελεσματικότητα της αξονικής τομο-
γραφίας (Seeger LL και συν 1989). Οι εικόνες θα 
πρέπει να λαμβάνονται μετά εγχύσεις σκιαστικού 
και λεπτών τομών. Η αξονική τομογραφία έχει το 
πλεονέκτημα της μη υπερεκτίμησης της βλάβης, 
πράγμα το οποίο συμβαίνει όταν λαμβάνονται πα-
θολογικές εικόνες μαγνητικής τομογραφίας σε πε-
ριοχές με οίδημα των ιστών.

Τα σπινθηρογραφήματα των οστών με ραδιε-
νεργό τεχνήτιο είναι χρήσιμα τόσο μιας μελλοντι-
κής ανοιχτής βιοψίας επί διαφόρων καταστάσεων. 
Η απλή ακτινογραφία και η αξονική τομογραφία 
του θώρακα λαμβάνονται προς διερεύνηση πνευ-
μονικών μεταστάσεων. Εννοείται ότι διερευνώνται 
και οι βασικές εργαστηριακές παράμετροι. 

Όταν ολοκληρωθεί η αρχική αξιολόγηση, ο 
ασθενής προετοιμάζεται προς διενέργεια βιοψίας. 
Οι προσφερόμενες τεχνικές είναι η βιοψία δια βε-
λόνης και η ανοιχτή βιοψία προκειμένου να ληφθεί 
ιστικό δείγμα προς παθολογοανατομική εξέταση. 
Η βιοψία διά βελόνης χρησιμοποιείται περισσό-
τερο όταν η κλινική και η ακτινολογική εμφάνιση 
της βλάβης και μόνο είναι ενδεικτικές οστεοσαρ-
κώματος. Όταν υπάρχει προέχουσα μάζα μαλακών 
μορίων, το από μαλακά μόρια στοιχείο μπορεί να 
υποβληθεί σε βιοψία δια βελόνης. Υπάρχουν συ-
γκεκριμένοι περιορισμοί και μειονεκτήματα για τη 
βιοψία δια βελόνης. Πρώτα και κύρια, ο παθολογο-
ανατόμος δεν θα πρέπει να αισθάνεται άνετα με τη 
θεμελίωση της διάγνωσης μετά διερεύνηση ενός 
μικρού οστικού τεμαχίου. Είναι πολύ σημαντικό η 
βελόνη της βιοψίας να εισάγεται στην ίδια κατεύ-
θυνση με την τομή μιας ανοιχτής βιοψίας, επειδή 
ο χειρουργός θα πρέπει να αφαιρέσει το τραύμα 
που περιλαμβάνει τη διαδρομή της βελόνης κατά 
τη διενέργεια της οριστικής χειρουργικής ανοιχτής 
βιοψίας. Η ανοικτή βιοψία είναι η πιο συνηθισμένη 
χειρουργική πράξη. Ο χειρουργός οφείλει να δι-
ευθετεί την τομή, κατά τρόπον ώστε η συνολική 
διαδρομή του τραύματος των ιστών να μπορεί να 
αφαιρεθεί κατά το χρόνο της οριστικής χειρουρ-
γικής θεραπείας. Με το αυξημένο ποσό ιστού που 
λαμβάνεται από τις ανοικτές βιοψίες, ο παθολογο-
ανατόμος είναι σε θέση να διεξαγάγει μία πλειάδα 
ειδικών δοκιμασιών, όπως είναι η κυτταρομετρία 
ροής DNA και η κατάστρωση του χρώματος σω-
ματικού χάρτη. Μετά τη βιοψία ακολουθεί ο προσ-
διορισμός από χειρουργικού σταδίου σύμφωνα με 
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το σύστημα της εταιρείες για τη μελέτη των όγκων 
του μυοσκελετικού (πίνακας 2). Το σύστημα σταδι-
οποίησης σχετίζεται καλά με την πρόγνωση και επι-
τρέπει τη σύγκριση μελετών που προέρχονται από 
διάφορα κέντρα. Πολλοί ερευνητές έχουν αναζη-
τήσει την ύπαρξη προγνωστικών παραγόντων δι-
αφορετικών από τη χειρουργική διαβάθμιση της 
κακοήθειας και της εντόπισης της βλάβης. Μερικοί 
ερευνητές έχουν προτείνει ως τέτοιο το βαθμό της 
προσβολής του οστικού μυελού. Οι Hermann και 
συν (Hermann G και συν 1987) βρήκαν ότι ο λόγος 
της έκτασης της προσβολής πλαστικό μυελού (E) 
προς το μήκος του προσβεβλημένου οστού (Ε/L) 
σχετίζεται με την ύπαρξη ή άφιξη πνευμονικών με-
ταστάσεων. Δεν υπήρξαν ελεύθερη νόσου ασθε-
νείς που επιβίωσαν με λόγο Ε/L>0,5.

Πίνακας 2. 

Σύστημα Σταδιοποίησης της Musculoskeletal Tumour 
Society 

Στάδιο Περιγραφή
IA Χαμηλής κακοήθειας 

ενδοδιαμερισματική βλάβη
IB Χαμηλής κακοήθειας 

εξωδιαμερισματική βλάβη
IIA Υψηλής κακοήθειας 

ενδοδιαμερισματική βλάβη
IIB Υψηλής κακοήθειας 

εξωδιαμερισματική βλάβη
III Μεταστατική νόσος ως αρχική 

εκδήλωση

Θεραπεία 
 Η θεραπευτική στρατηγική στο οστεοσάρ-

κωμα των οστών εστιάζεται στην τοπική απομά-
κρυνσή του και την αποτροπή εμφάνισης απομα-
κρυσμένων μεταστάσεων. Από ιστορική άποψη οι 
διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η άμεση 
αφαίρεση του όγκου με διενέργεια ακρωτηρια-
σμού καταλήγεις σε συχνότητες επίτευξης περιό-
δων ελευθέρων νόσου μόνο κατά ποσοστό 15% 
έως 20%. Η εξέλιξη αποτελεσματικών σχημάτων 
χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση άλλων συ-
μπαγών όγκων όπως είναι η νόσος Hodgkin και 
όγκων των όρχεων καθοδήγησαν και τις πρώτες 
μελέτες χημειοθεραπευτικής αντιμετώπισης για το 
οστεοσάρκωμα των οστών (Jaffe N και συν 1972, 
Jaffe N και συν 1974, Cortes EP και συν 1974). 

Με βάση τις αρχικές ευνοϊκές παρατηρήσεις, έχουν 
εξειδικευτεί διάφορα πολυπαραγοντικά σχήματα 
και σήμερα αυτά συνιστούν τη βάση της συστημα-
τικής θεραπείας.

Η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης παραμένει 
ο ακρογωνιαίος λίθος για τον έλεγχο της πρωτο-
παθούς εστίας. Η διάσωση του άκρου έχει καταστεί 
μία ελκυστική εναλλακτική αντιμετώπιση έναντι 
του ακρωτηριασμού για πολλούς από τους ασθε-
νείς.

Αρχές χημειοθεραπευτικής 
αντιμετώπισης

Η προτεινόμενη θεραπευτική αντιμετώπιση για 
το οστεοσάρκωμα των οστών Έχει εξελιχθεί ση-
μαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαε-
τιών. Αν και από το 1980 οι περισσότεροι ερευ-
νητές χρησιμοποιούσαν τη χημειοθεραπεία για να 
θεραπεύσουν άτομα με οστεοσάρκωμα, χρησιμο-
ποίηση επικουρικής χημειοθεραπείας δεν είχε ακό-
μη εδραιωθεί. Για τα περισσότερα κέντρα, οι ελεύ-
θερης νόσου συχνότητα επιβίωσης των ασθενών 
αντιμετωπίζονταν με χειρουργική επέμβαση και 
μόνο ήταν 20% ή ακόμη μικρότερη (Goorin AM και 
συν 1985). Η εφαρμογή χημειοθεραπείας μέτριας 
έντασης, περιλαμβανομένης εκείνης με μεθοτρε-
ξάτη και δοξορουμπικίνη παρείχε μακροπρόθεσμη 
περίοδο επιβίωσης ελεύθερης νόσου και διενερ-
γήθηκε από την παιδιατρική ομάδα αντιμετώπισης 
του καρκίνου (Krailo M και συν 1987) με την τε-
λευταία αυτή μελέτη να υποδηλώνει ότι η φυσική 
εξέλιξη της νόσου είχε εμφανίσει βελτίωση και ότι 
το 40% έως 50% των ασθενών χωρίς μεταστάσεις 
θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την χειρουργική 
αφαίρεση και μόνο (Edmonson JH και συν 1984).

Υπό το φως αυτής της αντιγνωμίας, αναλήφθη-
κε μία τυχαιοποιημένη μελέτη από το εθνικό Ινστι-
τούτο Αντιμετώπισης του Καρκίνου και την κοινή 
Δια-ιδρυματική ογκολογική ομάδα αντιμετώπισης 
του καρκίνου (Link MP και συν 1986). Αυτή η με-
λέτη κατέληξε στο συμπέρασμα κατά το έτος 1986 
καταδεικνύοντας ότι η επικουρική πολυπαραγοντι-
κή χημειοθεραπεία που περιλαμβάνει τη χορήγηση 
υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης, δοξορουμπικίνης, 
σισπλατίνης, μπλεομυκίνης, κυκλοφωσφαμίδης 
και δακτινομυκίνης αποτελούσε σαφή ευεργετικό 
παράγοντα όταν εφαρμοζόταν (Link MP και συν 
1986). Αυτή η μελέτη αλλά κι άλλες μελέτες από 
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την ομάδα μελέτες του παιδικού καρκίνου που δι-
ενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία 1980, εδραίωσαν 
την πεποίθηση ότι το 55% έως 65% των ασθενών 
με μη μεταστατικό οστεοσάρκωμα θα μπορούσε να 
αντιμετωπιστεί χωρίς την αναζωπύρωση του όγκου 
(Goorin E και συν 1985, Link MP και συν 1986). 
Αυτό αποτέλεσε μία νέα σταθερά γιατί συχνότη-
τα επιβίωσης ελεύθερης νόσου και επιτεύχθηκε με 
εφαρμογή μέτριας επιθετικότητας πολυπαραγοντι-
κής χημειοθεραπείας, περιλαμβανομένης της χορή-
γησης υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης, δοξορου-
μπικίνης και σισπλατίνης. Δυστυχώς, περισσότερο 
από το ένα τρίτο των ασθενών ακόμη αναμενόταν 
να εμφανίσει υποτροπή της νόσου.

Αν και ο ρόλος της νεωτερικής προεγχειρητικής 
χημειοθεραπείας δεν έχει πλήρως προσδιοριστεί, 
αυτή η προσέγγιση πλέον αποτελεί τη συνηθέστε-
ρα επιλεγόμενοι στρατηγική που εφαρμόζεται κατά 
την αντιμετώπιση στο οστεοσάρκωμα., αρχικά ανα-
πτύχθηκε στο Memorial Sloan Kettering αντικαρ-
κινικό κέντρο στη Νέα Υόρκη από τα μέσα της δε-
καετίας του 1970 ενώ η προσέγγιση επέτρεψε το 
σχεδιασμό της χειρουργικής θεραπείας και διευκό-
λυνε τις τεχνικές διατηρήσεις του προσβεβλημένου 
άκρου που άρχισαν να αναπτύσσονται έκτοτε. Κατά 
την αξιολόγηση αυτής της προσέγγισης οι Rosen 
και συν (Rosen G και συν 1982) παρατήρησαν ότι 
οι ασθενείς που εμφάνισαν εξαιρετική ιστοπαθολο-
γική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία δηλαδή τέ-
λεια ή σχεδόν τέλεια νέκρωση όλων των κυττάρων 
του όγκου, εμφάνισαν εξαιρετικά μεγάλη συχνότη-
τα μακράς περιόδου επιβίωσης ελεύθερης νόσου. 
Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από 
την ομάδα μελέτης του παιδικού καρκίνου και από 
δύο γερμανικές μελέτες (Winkler G και συν 1984, 
Scheulen ME 1983). Η παρατηρούμενη συχνό-
τητα μακράς περιόδου ελεύθερης νόσου επιβίω-
σης των ασθενών με εξαιρετική ιστοπαθολογική 
ανταπόκριση στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία 
ήταν μεγαλύτερη από το 80% των περιπτώσεων. 
Ωστόσο, η συνολική συχνότητα επιβίωσης για το 
σύνολο του πληθυσμού που αντιμετωπίστηκε στα 
πλαίσια αυτής της στρατηγικής δηλαδή με νεότερη 
χημειοθεραπεία δεν ήταν καλύτερη από εκείνη της 
μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας όπου εμφανίστη-
κε συχνότητα μακράς επιβίωσης ελεύθερης νόσου 
κατά ποσοστό 55% έως 65% (Winkler G και συν 
1984, Scheulen ME 1983).

Μία επόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη συντά-
χθηκε προς αποσαφήνιση αυτού του ζητήματος. 
Ωστόσο, τα δεδομένα από προηγούμενες μελέτες 
υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει αρνητική επίδραση 
από την καθυστέρηση της πρωτοπαθούς επέμβα-
σης κατά τη χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθε-
ραπείας. Περαιτέρω, η εμπειρία που αποκτήθηκε 
από τις επέμβαση άκρου υποδηλώνει ότι αυτές 
οι επεμβάσεις είναι πιο επιτυχημένες αν διενερ-
γούνται μετά τροποποίηση της ζωτικότητας του 
όγκου και της έκτασης του από την εφαρμογή της 
χημειοθεραπείας. Αυτή είναι νεωτερική μορφή χη-
μειοθεραπευτικής προσέγγισης επίσης επιτρέπεται 
από την ευεργετική εφαρμογή χημειοθεραπείας σε 
συνθήκες in vitro, προς καθορισμό της πρόγνωσης 
και της δέκτης προσαρμογής της μετεγχειρητικής 
χημειοθεραπείας στη βάση τις ιστοπαθολογικές 
ανταποκρίσεις.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή επικουρικής νε-
ωτερικής μορφής χημειοθεραπείας βελτιώνει τη 
συχνότητα ελεύθερης νόσου επιβίωσης των ασθε-
νών με μη μεταστατικό οστεοσάρκωμα και διευκο-
λύνει την εφαρμογή τεχνικών προς διατήρηση του 
προσβεβλημένου άκρου. Οπωσδήποτε , συχνότητα 
υποτροπής παρέμενε σταθερά υψηλή σε περισσό-
τερο από το 30% στο μεγαλύτερο μέρος των σχε-
τικών μελετών.

Υπάρχει ανάγκη επινόησης νέων προσεγγίσε-
ων αλλά και απομόνωσης νέων παραγόντων θε-
ραπείας προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτε-
λέσματα που λαμβάνονται κατά τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση ασθενών με οστεοσάρκωμα ακόμη 
περισσότερο. Οι μελέτες σταδίου II με εφαρμογή 
κυκλοφωσφαμίδης κατέδειξαν ότι οι συχνότητες 
ανταπόκρισης ήταν 15% έως 35% με βάση την τέ-
λεια η μερική ανταπόκριση, σε ασθενείς με οστεο-
σάρκωμα (Scheulen ME και συν 1983, Magrath I 
και συν 1986). Αυτές οι συχνότητες ανταπόκριση 
στη θεραπεία είναι συγκρίσιμες με την ανταπό-
κριση στη χημειοθεραπεία με ένα παράγοντα και 
ταυτόχρονη χορήγηση υψηλών δόσεων μεθοτρε-
ξάτης. Έτσι, μία από τις επόμενες ερωτήσεις που 
θα μπορούσαν να τεθούν κατά την αντιμετώπιση 
ασθενών με οστεοσάρκωμα είναι πώς η κυκλοφω-
σφαμίδη μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά 
στη θεραπεία του οστεοσαρκώματος.
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Ποιοτικό πρωτόκολλο I για τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση του οστεοσαρκώματος

Χημειοθεραπεία Εβδομάδα(αριθμητικά)

Προεγχειρητική

Κυκλοφωσφαμίδη
(1800 mg/m2/ημέρα για 5 ημέρες 0,5,10

Δοξορουμπικίνη (Αδριαμυκίνη)
25 mg/m2/ημέρα για 3 ημέρες (IV) 0,5,10

Μεθοτρεξάτη 12 mg/m2 3,4,8,9,13,14

Μετεγχειρητική

Προεγχειρητική 95% νέκρωση: Κυκλοφωσφα-
μίδη, Δοξορουμπικίνη (Αδριαμυκίνη), Μεθοτρεξάτη 
<95% νέκρωση: με προσθήκη σισπλατίνης

Πρόσφατες μετα- αναλύσεις (Miser J και συν 
1982) προτείνουν μία δεύτερη δυνητική προσέγγι-
ση στη θεραπεία έχουν αναφερθεί για το ότι κατά 
τα τελευταία έτη. Η πυκνότητα των δόσεων (δόσεις 
/ μονάδα χρόνου) της δοξορουμπικίνης διορθώθη-
κε απευθείας με βάση την ιστοπαθολογική ανταπό-
κριση του όγκου στην προεγχειρητική θεραπευτική 
χορήγηση ενώ παρόμοιες συσχετίσεις θα μπορού-
σαν να καταδειχθούν προκειμένου περί χορήγησης 
υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης, σισπλατίνης και 
δακτινομυκίνης. 

Ένα πιλοτικό πρωτόκολλο θεραπευτικής αντι-
μετώπισης για το οστεοσάρκωμα άρχισε το έτος 
1987 (Miser J και συν 1982) προκειμένου να ανα-
πτυχθεί νέα σχήματα θεραπευτικών αντιμετωπίσε-
ων 

1. Με την ενσωμάτωση της κυκλοφωσφαμίδης 

2. Με την αυξημένη πυκνότητα δόσεων δοξο-
ρουμπικίνης. 

Ο σκοπός αυτού του πιλοτικού προγράμματος 
ήταν η απόκτηση πληροφόρησης πάνω στην απο-
τελεσματικότητα και την τοξικότητα για τα νέα 
θεραπευτικά σχήματα έτσι που να μπορεί να ανα-
ληφθούν τυχαιοποιημένες δοκιμασίες αυτής της 
προσέγγισης και να μπορέσει να επαναπροσδιορι-
στεί ο ρόλος της κυκλοφωσφαμίδης με μεγαλύτε-
ρη προσοχή. 

Ο πρώτος ασθενής εισήχθη σε αυτό το πιλοτικό 
πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 1987 (Link MP και 

συν 1986). Κατά το μήνα Μάιο του 1992, είχαν 
εισαχθεί 115 ασθενείς. Στο πρώτο ποιοτικό πρω-
τόκολλο (πίνακας 3) αξιολογήθηκε ο ρόλος της 
κυκλοφωσφαμίδης, της δοξορουμπικίνης και των 
υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης κατά τη διάρκεια 
μιας προεγχειρητικής φάσης θεραπείας διάρκειας 
15 εβδομάδων. Η σισπλατίνη προστέθηκε με κατά 
τη φάση της μετεγχειρητικής αγωγής εφόσον είχε 
παρατηρηθεί νέκρωση του όγκο κατά ποσοστό μι-
κρότερο του 95% αλλά όχι Αν το ποσοστό της νέ-
κρωσης του όγκου ήταν 95% ή περισσότερο. Το 
δεύτερο πιλοτικό πρωτόκολλο (πίνακας 4) επαγω-
γική δράση της εφαρμογής κατά τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση τεσσάρων παραγόντων: της κυκλο-
φωσφαμίδης, της δοξορουμπικίνης, της μεθοτρε-
ξάτης και της σισπλατίνης κατά τη διάρκεια μιας 
προεγχειρητικής φάσης θεραπείας 15 εβδομάδων 
και όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν όλους τους παρά-
γοντες που αναφέρθηκαν επί 25 εβδομάδες μετεγ-
χειρητικά.

Πληθυσμός των ασθενών. - από τους 115 
ασθενείς με υψηλής κακοήθειας οστεοσάρκωμα, 
οι 64 ήταν άρρενες και 51 ήταν θήλεις, με διάμε-
ση ηλικία 14 έτη. Κατά το χρόνο της αρχικής διά-
γνωσης 22 ασθενείς κατά ποσοστό 19% είχαν ήδη 
μεταστάσεις. Οι 62 από τους ασθενείς αυτούς είχα 
νεοπλάσματα με οστεοβλαστική μορφολογία, το 
72% είχαν όγκος προερχόμενους από το μηριαίο 
ή την κνήμη και 83% είχαν όγκους ιστολογικού τύ-
που IV ενώ 17% είχαν όγκους ιστολογικού τύπου 
H1. Οι όγκοι I και II βαθμού αποκλείστηκαν από το 
περιεχόμενο αυτής της Μελέτης καθώς εμφάνισαν 
παροστικά και περιοριστικά οστεοσαρκώματα. Τα 
ακόλουθα ευρήματα παρείχαν περαιτέρω τεκμηρί-
ωση σχετική με το αν αυτός ο πληθυσμός ασθενών 
ήταν τυπικός αναφορικά με το συνηθισμένο τύπο 
για το οστεοσάρκωμα: 68% των ασθενών είχαν 
όγκους με οστεοβλαστική μορφολογία, 51% είχαν 
όγκους διαμέτρου μεγαλύτερης των 10cm, στο 
60% όγκος είχε λυτική εμφάνιση κατά τον ακτινο-
λογικό έλεγχο και το 84% είχαν συμπτώματα διαρ-
κούσαν για ένα μήνα ή περισσότερο.

Αγωγή -. Τα πιλοτικά πρωτόκολλα είχαν σχεδι-
αστεί για θεραπευτικούς κύκλους πέντε εβδομάδων 
χορήγησης κυκλοφωσφαμίδης και δοξορουμπικί-
νης κατά την εβδομάδα 0 και υψηλές χορηγήσεις 
μεθοτρεξάτης κατά την τρίτη και τέταρτη εβδομά-
δα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν διατήρηση 
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της πυκνότητας των δόσεων των θεραπευτικών 
κύκλων μετά προσθήκη δοξορουμπικίνης. Όταν το 
σχήμα περιλαμβάνεται και τη χορήγηση σισπλατί-
νης, αυτή χρησιμοποιήθηκε προς αντικατάσταση 
της κυκλοφωσφαμίδης. Η χειρουργική αντιμετώπι-
ση του για όλους τους ασθενείς γινόταν μετά τη 
δέκατη πέμπτη εβδομάδα.

Αποτελέσματα. - από τους ασθενείς που είχαν 
υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, στο 80% 
είχαν διενεργηθεί επεμβάσεις προς διατήρηση του 
άκρου ενώ στο 68 των ασθενών υπήρξε εμφύτευ-
ση άλλο μοσχεύματος. Η λειτουργικότητα των αρ-
θρώσεων διατηρήθηκε στο 68 των περιπτώσεων 
των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε χειρουργικές 
επεμβάσεις.

Ο κύριος σκοπός αυτής της πιλοτικής μελέτης 
ήταν η αύξηση της συχνότητας των εξαιρετικών 
ιστό παθολογικών ανταποκρίσεων, δηλαδή 95% ;h 
ακόμη περισσότερο νέκρωση του όγκου στην προ-
εγχειρητική χημειοθεραπεία, εξαιτίας του ότι αυτός 
ο παράγων έχει σχετιστεί με πιο ευνοϊκά αποτελέ-
σματα σε σχέση προς τις άλλες μορφές θεραπευτι-
κής αντιμετώπισης. Εξαιτίας του ότι λιγότερο από 
το 30% των ασθενών στις πιο πρόσφατες μελέτες 
που διενεργήθηκαν από την ομάδα μελέτης του 
παιδικού καρκίνου (Miser J και συν 1992) εμφάνι-
σαν 95% ή μεγαλύτερο ακόμη ποσοστό νέκρωσης 
του πρωτοπαθούς όγκου, ο εξειδικευμένος σκοπός 
ήταν τουλάχιστον ο διπλασιασμός του ποσοστού 
των ασθενών με αυτό το χαρακτηριστικό και ο 
αποκλεισμός της πιθανότητας του 50% των ασθε-
νών να επιτύχουν αυτό το βαθμό της ιστοπαθολο-
γικής ανταπόκρισης.

Από τους 82 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε 
χειρουργικές επεμβάσεις, οι 31 Δηλαδή ποσοστό 
38% εμφάνισαν 100% νέκρωση των όγκων τους, 
οι 61 δηλαδή ποσοστό 75% εμφάνισαν 95% ή με-
γαλύτερο ποσοστό νέκρωσης και 65% είχαν 90% ή 
περισσότερο ποσοστό νέκρωσης του όγκου. Μόνο 
επτά ασθενείς είχαν εμφανίσει ποσοστό νέκρωσης 
του μικρότερο από 70%.

Δεν είχε παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές στη 
συχνότητα ιστολογικής ανταπόκρισης μεταξύ των 
δύο πιλοτικών ομάδων μελέτης. Έτσι, φαίνεται να 
μην υπάρχει βλαπτικό αποτέλεσμα από την εισα-
γωγή της δοξορουμπικίνης μετά συνεχή έγχυση 
αυτού του παράγοντα ή από την συμπερίληψη σι-

σπλατίνης στο προεγχειρητικό σχήμα χημειοθερα-
πείας.

Μετά παρέλευση ενός διάμεσου χρονικού δια-
στήματος παρακολούθησης διάρκειας 20 μηνών, 
κυμαινόμενο από 1 έως 41 μήνες, η πρακτικά πα-
ρατηρούμενη πρόοδος όσον αφορά στην ελεύθε-
ρη επιδείνωσης συχνότητα επί των ασθενών με μη 
μεταστατικό οστεοσάρκωμα των άκρων ήταν 80% 
μετά παρέλευση 2,5 ετών (εικόνα 1, Α). Η πρακτικά 
ελεύθερη νόσου περίοδος ήταν μεγαλύτερη από 
90% μετά παρέλευση του ιδίου χρονικού διαστή-
ματος 2,5 ετών προκειμένης της παρατήρησης για 
την ίδια ομάδα (εικόνα 1, Β). Προκειμένου περί 
ασθενών με μεταστάσεις κατά την αρχική διάγνω-
ση το 40% ήταν ελεύθερο επιδείνωσης μετά πα-
ρέλευση 2 ετών (εικόνα 2, Β). Αυτή η παρατήρηση 
υποβαθμίζει σοβαρά την παρουσία μεταστάσεων 
κατά την αρχική διάγνωση.

Εικόνα 1. Α. διασφαλιστική συχνότητα ελεύθερης νόσου με 
οστεοσαρκώματα των άκρων. Β. διασφαλιστική συχνότητα 
ελεύθερης νόσου με οστεοσαρκώματα των άκρων χωρίς 

μεταστάσεις. 
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Εικόνα 2. Α. διασφαλιστική συχνότητα ελεύθερης νόσου με 
οστεοσαρκώματα των άκρων με μεταστατική νόσο κατά τη δι-
άγνωση. Β. διασφαλιστική συχνότητα επιβίωσης σε ασθενείς 
με οστεοσαρκώματα των άκρων με μεταστατική νόσο κατά τη 

διάγνωση. 

Αν και αυτές οι πιλοτικές μελέτες αποτελούν 
προκαταρκτικές αναζητήσεις είναι δυνατόν να εξα-
χθούν αρκετά συμπεράσματα. 

1. Ο συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδης, δοξορου-
μπικίνης και υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης 
έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικής ιστοπαθο-
λογικής ανταπόκριση στο μεγαλύτερο ποσο-
στό των ασθενών. 

2. Το συνολικό εξαγόμενο αποτέλεσμα επί των 
ασθενών με μη μεταστατικό οστεοσάρκωμα 
των άκρων φαίνεται να βελτιώνεται με την 
προσθήκη κυκλοφωσφαμίδης. 

3. Μία τυχαιοποιημένη μελέτη είναι απαραίτη-
το να γίνει προς διευκρίνιση με μεγαλύτερη 
σαφήνεια του ρόλου της κυκλοφωσφαμίδης 
κατά την αντιμετώπιση ασθενών με οστεο-
σάρκωμα. 

4. Η χρησιμοποίηση συνεχούς έγχυσης δοξο-
ρουμπικίνης δεν φαίνεται να αυξάνει τη συ-
χνότητα της ιστολογικής ανταπόκρισης στην 
προεγχειρητική θεραπεία. 

5. Η προσθήκη σισπλατίνης στο προεγχειρητικό 
θεραπευτικό σχήμα δεν φαίνεται να ελαττώ-
νει τη συχνότητα ανταπόκρισης ή σημαντική 
αύξηση της τοξικότητας αυτού του σχήματος. 

6. Η μείζων τοξικότητα του σχήματος που έχει 
σχετιστεί με χορήγηση υψηλών δόσεων με-
θοτρεξάτης έχει περιλάβει την αναστρέψιμη 
νεφροτοξικότητα, την αναστρέψιμη νευροτο-
ξικότητα, η αναστρέψιμη αύξηση του επιπέ-
δου των τρανσαμινασών και την αναστρέψι-
μη φλεγμονή των βλεννογόνων.

Μελλοντικές κατευθύνσεις 
θεραπείας 

Πάνω στη βάση των αποτελεσμάτων που έχουν 
περιγραφεί οι επόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες 
για το οστεοσάρκωμα των οστών χώροι μεταστά-
σεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα αξιο-
λογήσουν το ρόλο της κυκλοφωσφαμίδης όταν 
συμπεριλαμβάνεται σε ένα επιθετικό θεραπευτικό 
σχήμα με πολλούς παράγοντες. Εξαιτίας των επι-
πλοκών που παρατηρούνται μετά χορήγηση υψη-
λών δόσεων μεθοτρεξάτης είναι απαραίτητη μία 
σημαντική ελάττωση των συχνοτήτων κοινότητας 
των δόσεων στο σύνολο της θεραπείας λόγω των 
καθυστερήσεων που οφείλονται στην τοξικότητα 
που σχετίζεται με την μεθοτρεξάτη και μπορεί να 
προκαλέσει ελάττωση της ικανότητας απελευθέ-
ρωσης της κυκλοφωσφαμίδης σε μερικούς ασθε-
νείς εξαιτίας της τοξικότητας της μεθοτρεξάτης επί 
της νεφρικής λειτουργίας. Μία συνακόλουθη μεί-
ζονος σημασίας τυχαιοποιημένη μελέτη θα αξιολο-
γήσει το ρόλο των υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης 
κατά τη θεραπεία για το οστεοσάρκωμα που δεν 
εμφανίζει μεταστάσεις. Ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας αξιολόγησης των μελλοντικών μελε-
τών όταν αυτές τεθούν σε εφαρμογή θα είναι ο 
ρόλος της συχνότητας των δόσεων συγκεκριμένων 
παραγόντων χημειοθεραπείας. Αυτή βασίζεται σε 
μία πρόσφατα δημοσιευμένη προκαταρκτική μελέ-
τη με τη χρήση αδριαμυκίνης, η οποία υποδηλώνει 
ότι η πυκνότητα χορήγησης των δόσεων του πα-
ράγοντος αυτού είναι σημαντική για τη θεραπεία 
του όγκου. Περαιτέρω προσπάθειες θα πρέπει να 
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γίνουν για τη βελτίωση του αποτελέσματος ασθε-
νών με μεταστάσεις κατά το χρόνο της αρχικής 
διάγνωσης. Αυτή η βελτίωση είναι πιο πιθανό να 
επιτευχθεί γρηγορότερα μετά διενέργεια μελετών 
βάθους.

Τελικά, αλλά με μεγαλύτερη σημασία παρά τις 
βελτιώσεις που έχουν γίνει πάνω στα αποτελέσμα-
τα τα λαμβανόμενα επί ασθενών χωρίς μεταστα-
τικό οστεοσάρκωμα των άκρων υπάρχουν πολλά 
ακόμα που πρέπει να επιτευχθούν. Το 20% έως 
40% των ασθενών με μη μεταστατικό οστεοσάρ-
κωμα που χρειάζεται ελάχιστη επικουρική χημει-
οθεραπεία θα πρέπει να τακτοποιηθεί πριν από 
την έναρξη της θεραπείας με στόχο την ελάττω-
ση της τοξικότητας. Αντιθέτως, το 20% έως 40% 
των ασθενών δεν θα χρειαστεί να υποβλήθηκε σε 
θεραπεία σύμφωνα με τις πρόσθετες εγγυήσεις 
θα πρέπει να ταυτοποιηθεί κατά τη διάγνωση έτσι 
ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν βελτιωμένες 
εντατικές μορφές θεραπείας που μπορεί να ανα-
πτυχθούν. Νέοι παράγοντες, που περιλαμβάνουν 
ανοσολογικές προσεγγίσεις και νέες βιολογικές 
μεταβλητές θα χρειαστεί να ληφθούν υπόψη πριν 
από την επίτευξη αυτών των στόχων.

Αρχές χειρουργικής θεραπείας και 
αποτελέσματα

Οι δύο φάσεις της χειρουργικής θεραπευτικής 
αντιμετώπισης είναι η εκτομή και η αποκατάστα-
ση του χώρου που καταλείπεται. Ο προεγχειρη-
τικός σχεδιασμός είναι ουσιώδης προκειμένου 
να βελτιστοποιηθεί η πιθανότητα ενός επιτυχούς 
αποτελέσματος. Δύο είναι τα προαπαιτούμενα 
που πρέπει να ικανοποιηθούν προ της ανάληψης 
μιας επέμβασης διατήρησης του προσβεβλημένου 
άκρου που συνιστώνται στον ασθενή. Κατά πρώ-
τον, ο χειρουργός θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διενεργήσει εκτομή του όγκου σε ευρέα χειρουργι-
κά όρια, διασφαλίζοντας ένα έλυτρο από υγιή ιστό 
γύρω από τον όγκο. Τα ογκολογικά αποτελέσματα 
των επεμβάσεων διατήρησης του άκρου, δηλαδή 
η συχνότητα τοπικής υποτροπής και η επιβίωση 
του ασθενούς θα πρέπει να είναι ισοδύναμα εκεί-
νον μετά από ακρωτηριασμό. Οι μελέτες πάνω 
στο οστεοσάρκωμα των άκρων έχουν δείξει ότι 
επεμβάσεις διατήρησης του άκρου αποτελούν μία 
ασφαλή εναλλακτική λύση έναντι του ακρωτηρια-
σμού (Simon MA και συν 1986, Springfield DS και 

συν 1988). Δεύτερον, η επανορθωτική διαδικασία 
θα πρέπει να διαρκεί πολύ και να παρέχει λειτουρ-
γικότητα.

Σήμερα περίπου το 80% έως 90% των ασθε-
νών με οστεοσάρκωμα των άκρων μπορεί να προ-
σφέρεται για επεμβάσεις διατήρησης περισσότερο 
παρά στη διενέργεια ακρωτηριασμού. Ο χειρουρ-
γός σχεδιάζει νέα επέμβαση που επιτρέπει τέλεια 
αφαίρεση του όγκου με ένα έλυτρο φυσιολογικού 
ιστού γύρω από αυτόν, το οποίο περιέχει τα μείζο-
να νευροαγγειακά στοιχεία. Εάν ένα μείζον αγγείο 
περιλαμβάνεται στον όγκο, το αγγείο μπορεί να 
αφαιρεθεί με τον όγκο και το έλλειμμα να παρα-
καμφθεί με ένα συντηρημένο φλεβικό μόσχευμα 
σαφηνούς φλέβας. Η αποκατάσταση των κυριότε-
ρων νεύρων με νευρικά μοσχεύματα είναι σπανίως 
εφικτή μετά μία επέμβαση διατήρηση στο άκρο και 
όταν προσβάλλονται μείζονες νευρικοί σχηματι-
σμοί, ο ακρωτηριασμός είναι προτιμότερος όταν ο 
όγκος προσβάλλει μία άρθρωση.

Οι ενδείξεις προς διενέργεια ακρωτηριασμού 
θα πρέπει να εξατομικεύονται. Ωστόσο, μερικές 
από τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμ-
βάνουν: 

1. Ακατάλληλο η μολυσμένο σημείο λήψης βι-
οψίας 

2. Παρουσία παθολογικού κατάγματος με μεγά-
λο αιμάτωμα 

3. Να συμπεριληφθούν στον όγκο μεγάλη αγ-
γειακοί και νευρικοί σχηματισμοί 

4. Πτωχή ανταπόκριση στην προεγχειρητική χη-
μειοθεραπεία.

Η γραμμή της εκτομή σχεδιάζεται μετά τη διε-
νέργεια προεγχειρητικών απεικονιστικών εξετάσε-
ων. Οι εικόνες που λαμβάνονται από την μαγνητική 
τομογραφία κατά τις στεφανιαίες τομές είναι ιδιαί-
τερα χρήσιμες για τον προσδιορισμό της έκτασης 
του οστικού μυελού που έχει ήδη προσβληθεί από 
τη βλάβη (Sundaram M και συν 1986). Μία γραμμή 
εκτομής επιλέγεται έτσι ώστε το από μαλακά μόρια 
αποτελούμενο έλυτρο υγιούς ιστού να αφαιρεθεί 
μαζί με τον όγκο. Αυτό το έλυτρο φυσιολογικού 
ιστού αποτελείται τόσο από οστούν όσο και από 
μαλακά μόρια. Η ακριβής ενδομυελική προσβολή 
είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί προκειμένου 
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να απευθύνει η τοπική υποτροπή Αν και αυτό έχει 
αποτελέσει αντικείμενο διαφωνιών. Πριν να κατα-
στεί δημοφιλής η προεγχειρητική χημειοθεραπεία 
θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση η αφαίρεση 
οστικού ορίου άνω των 5cm. Υπό την προστασία 
της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας και της πιο 
ακριβούς ενδομυελικής απεικόνισης που κατέστη 
δυνατή με την μαγνητική τομογραφία είναι πιθανόν 
να είναι αποδεκτός ο περιορισμός του ενδομυελι-
κού όγκου σε 2 έως 3cm. Το απαραίτητο όριο των 
μαλακών μορίων θα πρέπει να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια. Το αναγκαίο όριο των μαλακών μορίων 
ελεύθερο νόσου, στο οποίο θα πρέπει να διενερ-
γηθεί η εκτομή εξουσιοδοτώ επίσης δεν είναι καλά 

προσδιορισμένο. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να 
είναι πολύ προσεκτικός αναφορικά έκθεση με την 
είσοδο κατά την εγχείρηση στο ψευδο-κάλυμμα 
που επικαλύπτει τον όγκο. Αυτή η ψευδό κάψα πε-
ριέχει δορυφορικά κύτταρα του όγκου. Εάν κάποιο 
από αυτά τα κύτταρα παραμείνει, ο κίνδυνος το-
πικής υποτροπής θα είναι μεγαλύτερος από 50%. 
Ένα έλυτρο από φυσιολογικό ιστό, κατά προτίμηση 
μυϊκό ιστό, θα πρέπει να διαφυλαχθεί προκειμένου 
να αποφευχθεί η είσοδος μέσα στην ψευδοκάψα. 
Εάν ο όγκος προσβάλλει τον αρθρικό υμένα της 
αρθρικής επιφάνειας, θα πρέπει να αφαιρεθεί ολό-
κληρο το αρθρικό διαμέρισμα - εξωαρθρική εκτο-
μή.

Εικόνα 3. Υψηλός μηριαίος ακρωτηριασμός για οστεοσάρκωμα κάτω πέρατος μηριαίου – αποκατάσταση με κρημνό πλατέως 
ραχιαίου

Μετά το σχεδιασμό της μεθόδου χειρουργικής 
εκτομής, θα πρέπει να οριστεί η τεχνική χειρουρ-
γικής αποκατάστασης. Οι πιο πολλές θεραπευτικές 
επιλογές θα πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα 
με τις προσδοκίες και τις ανάγκες του ασθενούς 
(πίνακας 5).

Πίνακας 5. Επιλογές επανορθωτικής χειρουργικής στο 
οστεοσάρκωμα

Μετά εξωαρθρική εκτομή

A. Αρθροδεσία

B. Στροφική πλαστική Van Ness

Μετά ενδοαρθρική εκτομή

A. Εισαγωγή οστεοχόνδρινου μοσχεύματος 

B. Προσθετική αντικατάσταση 

C. Εισαγωγή αλλομοσχεύματος 

Στα παιδιά 

Ιδιαίτερες συνθήκες
Η αρθρόδεση είναι πολύ ανθεκτική και συνήθως 

διαρκεί δια βίου χωρίς να τεθεί η ανάγκη περαιτέ-
ρω χειρουργικών επεμβάσεων. Αποτελεί εξαιρετική 
επιλογή, όταν ο χειρουργός είναι υποχρεωμένος να 
αφαιρέσει το σύνολο της μία άρθρωση καθώς αυτό 
είναι απαραίτητο λόγω της διασποράς του όγκου. 
Ο ασθενής θα πρέπει να αποδεχθεί την απουσία 
του γόνατος και τους περιορισμούς στον τρόπο 
ζωής. Για τη διενέργεια της αρθροδεσίας υπάρχουν 
πολλές χειρουργικές τεχνικές. Συνηθισμένη είναι η 
γεφύρωση του κενού με αλλομόσχευμα (εικόνα5). 
Η ενδομυελική ήλωση έχει αποτελέσει συνήθη 
τρόπο οστεοσύνθεσης. 

Αντιθέτως, ο ασθενής με αρθροπλαστική γόνα-
τος ή αλλομόσχευμα μπορεί να φτάσει σε ένα σχε-
δόν φυσιολογικό επίπεδο κινητικότητας του γόνα-
τος (εικόνα 4). 
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Τεχνικές διατήρησης του άκρου επί κακοήθων νεοπλασιών.
Χρήση ιδιοκατασκευασμένων ενδοπροθέσεων – Τρόποι συγκράτησης:

Ενδομυελικός στυλεός με ή χωρίς PMMA ή με πορώδη υλικά που επιτρέπουν
είσδυση οστικού πώρου

Εικόνα 4. Ιδιοκατασκευασμένη ενδοπρόθεση γόνατος μετά εκτομή οστεοσαρκώματος μηριαίου

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί μετά 
μία προσθετική αρθροπλαστική. Θα πρέπει να απο-
φεύγει δραστηριότητες καταλήγω σε μεγάλες κα-
ταπονήσεις. Το τρέξιμο, το τροχάδην, η άρση μεγά-
λων βαρών, τα άλματα θα καταλήξουν σε άμεση 
μηχανική αστοχία της ενδοπρόθεσης. Μετά από 
τις βελτιώσεις που επήλθαν στο σχεδιασμό και την 
κατασκευή τον ιδιοκατασκευασμένων αρθροπλα-
στικών γόνατος, τα αποτελέσματα έχουν καταστεί 
προβλέψιμα και ευνοϊκά για τον ασθενή (Sim FH 
και συν 1978, Sim FH και συν 1989, Sim FH και 
συν 1987). Τα τραύματα επουλώνονται γρήγορα η 

φόρτιση χωρίς ανησυχία για την επίτευξη πώρωσης 
του αλλομοσχεύματος ή αυτόλογων μοσχευμάτων. 
Η μακροχρόνια επιβιώσει επί 20 έως 30 χρόνια 
αυτό τον εδώ προχθές είναι ακόμη άγνωστη.

Τα οστεοχόνδρινα αλλομοσχεύματα έχουν επί-
σης χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στις τεχνικές δια-
τήρησης του άκρου στο οστεοσάρκωμα (εικόνα 5). 
Ο Mankin ήταν ο πρώτος τόσο όσον αφορά στην 
κλινική εφαρμογή όσο και στην βασική έρευνα για 
τα μεγάλα τμηματικά αλλομοσχεύματα (Mankin HJ 
και συν 1987, Mankin HJ και συν 1983, Mankin HJ 
και συν 1987). 

Τεχνικές διατήρησης του άκρου επί κακοήθων νεοπλασιών.
Χρήση ιδιοκατασκευασμένων ενδοπροθέσεων – Τρόποι συγκράτησης:

Επιφανειακή στήριξη – φλοιώδης γεφύρωση

Εικόνα 5. Τεχνικές γεφύρωσης των κενών με αλλομοσχεύματα μετά αφαίρεση οστεοσαρκωμάτων. 
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Στα μακροχρόνια προβλήματα περιλαμβάνονται 
κατάγματα των μοσχευμάτων και εκφύλιση του 
χόνδρου του αλλομοσχεύματος. Τελευταία αρκετοί 
συγγραφείς συνδυάζουν τη χρήση αλλομοσχευμά-
των ενδοπρόθεσης προκειμένου να ξεπεράσουν 
τους περιορισμούς του χόνδρου όσον αφορά στην 
επιβίωση σε συνθήκες φόρτισης (Gitelis S και 
Piasecki P 1991).

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ανώριμων 
σκελετικά παιδιών δηλαδή αυτών που είναι ηλικί-
ας 13 ετών η λιγότερο είναι δύσκολη και αποτελεί 
πρόκληση ως θεραπευτικό πρόβλημα. Στο παρελ-
θόν, ο ακρωτηριασμός ήταν η μόνη βιώσιμη επι-
λογή. Προσφάτως, δύο νέες επιλογές έχουν χρη-
σιμοποιηθεί η επιλεγμένους ασθενείς η στροφική 
αρθροπλαστική κατά Van Ness και επιμηκυνόμενες 
ενδοπρόθεσης (εικόνα 6).

Εικόνα 6. Επιτρέπουν με κάποιο τρόπο αύξηση του μήκους κατά τη χρήση τους σε αναπτυσσόμενους σκελετούς.

Η στροφική αρθροπλαστική κατά Van Ness χρη-
σιμοποιήθηκε κατά πρώτον στη θεραπευτική αντι-
μετώπιση παιδιών με συγγενείς διαταραχές της 
διάπλασης του κεντρικού μηριαίου (Van Ness CP 
1950, Kostuik JP και συν 1973). Η βασική αρχή 
αυτής της επέμβασης είναι η στροφή του περιφερι-
κού άκρου κατά 180ο έτσι ώστε η λειτουργικότητα 
της ποδοκνημικής να μετατραπεί σε λειτουργικότη-
τα γόνατος. Το κυριότερο πλεονέκτημα της επεμ-
βάσεως αυτής είναι ότι ο ασθενής λειτουργεί ως 
ένας ακρωτηριασμένος κάτω από το γόνατο περισ-
σότερο παρά ως ακρωτηριασμένος πάνω από το 
γόνατο. Οι Kotz και Salzer (Kotz R και Salzer M 
1983) κατέστησαν δημοφιλή αυτή την τεχνική ως 
μία επέμβαση επανορθωτικής χειρουργικής μετά 
την εκτομή όγκων γύρω από το γόνατο στα παι-
διά. Και άλλοι συγγραφείς έχουν περιγράψει πε-
ραιτέρω την τεχνική αυτή και τις εφαρμογές της 
(Schwartz HS και συν 1989, Frassica FJ και συν 
1988, Merkel KD και συν 1991, Knahr K και συν 
1987). Από ογκολογική άποψη, η επέμβαση αυτή 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένας διαμεσο-τμηματικός 
ακρωτηριασμός. Το χειρουργικό όριο που επιτυγ-
χάνεται είναι συνήθως εξαιρετικό. Οι Gottsauner-
Wolf και συν (Gottsauner-Wolf F και συν 1991) 

ανέφεραν μόνο μία τοπική υποτροπή στους 70 
ασθενείς ποσοστό 1,4% που παρακολούθησαν. Η 
πιο σημαντική επιπλοκή ήταν η απόφραξη των αγ-
γείων λήθη αν αναστομώσεις ή σε γωνίωση των 
φλεβικών μοσχευμάτων. Οι 13 ποσοστό 19% από 
τους 70 ασθενείς εμφάνισαν που σχετιζόταν με 
την μηριαία αρτηρία ή τη φλέβα. Τα λειτουργικά 
αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά με τους ασθενείς 
να λειτουργούν ως έχοντες υποστεί ακρωτηρια-
σμό κάτω από το γόνατο (Scales JT και Sneath RS 
1987). Δεν παρατηρήθηκε σε κανέναν από τους 
ασθενείς χρησιμοποίησε βοηθημάτων βάδισης και 
οι δραστηριότητες περιλάμβαναν ποδηλασία, κο-
λύμβηση, σκι, τροχάδην και ποδόσφαιρο. Δεν πα-
ρατηρήθηκαν νεύρωμα τα γύρω από το επίπεδο 
του ακρωτηριασμού και κανένας από τους ασθε-
νείς δεν εμφάνισε κατακλίσεις ή έλκη από πίεση. 
Ψυχολογικά, οι ασθενείς είχαν καλή προσαρμογή 
στα αποτελέσματα της επέμβασης και κανένας δεν 
υποβλήθηκε σε επακόλουθο ακρωτηριασμό. 

Μία νέα εντυπωσιακή τεχνική για νέα παιδιά 
είναι η επιμηκυνόμενες ενδοπροθέσεις, οι οποίες 
μπορούν να αυξάνουν κατά μήκος καθώς το παιδί 
μεγαλώνει (Scales JT και Sneath RS 1987, Lewis 
MM 1986, Carter SR και συν 1991). Οι Kenan 
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και συν (Kenan S 1991) περιέγραψε μία σειρά 31 
παιδιών που αντιμετωπίστηκαν με επιμηκυνόμενες 
ενδοπροθέσεις. Αυτού του τύπου ενδοπρόθεσης 
έχουν χρησιμοποιηθεί για όγκος του περιφερικού 
μηριαίου, της κεντρικής περιοχής της κνήμης, για 
το κεντρικό βραχιόνιο και για το κεντρικό μηριαίο. 
Αν και έχουν παρατηρηθεί μηχανικές αστοχίες σε 
αυτές τις ενδοπροθέσεις, η εφαρμογή τους εμφα-
νίζει αύξηση καθώς οι μηχανολογικές βελτιώσεις 
σε αυτού του τύπου τα υλικά συνεχίζουν.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας μετά την επέμ-
βαση και την επιθετική χημειοθεραπεία μπορούν 
να καθοριστούν με βάση τρία κριτήρια: την τοπι-
κή υποτροπή, την ελεύθερη νόσου επιβίωση και τα 
λειτουργικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος της τοπικής 
υποτροπής είναι αποφασιστικής σημασίας για την 
επιβίωση του ασθενούς. Η προεγχειρητική χημειο-
θεραπεία και ενδελεχής προεγχειρητική απεικονι-
στική διαδικασία έχουν μειώσει τη συχνότητα το-
πικών υποτροπών σε μεγάλο βαθμό. Η συχνότητα 
τοπικής υποτροπής σε μοντέρνες χειρουργικές σει-
ρές ασθενών κυμαίνονται από 1% έως 7% (Bacci 
G και συν 1991, Glasser DB και Lane 1991, Kopej 
D και συν 1991). Η αρνητική επίδραση στα ποσο-
στά επιβίωσης είναι προφανής, όταν η σειρά που 
παρουσίασε είναι η Simon και συνεργάτες (Simon 
MA και συν 1991) και εκείνα των Glasser και 
Lane (Glasser DB και Lane JM 1991) θα πρέπει 
να εξαρτάται από δύο παράγοντες την εκρίζωση 
της τοπικής νόσου και την αποστείρωση των απο-
μακρυσμένων μεταστάσεων που λανθάνουν. Σύμ-
φωνα με τις κλασικές παρουσιάσεις ασθενών, το 
80% έως 90% των ασθενών με οστεοσάρκωμα 
αναμένεται να έχουν απομακρυσμένες μεταστά-

σεις που λανθάνουν κατά το χρόνο της διάγνω-
σης.

Το χρονικό διάστημα επιβίωσης ελεύθερο νό-
σου βελτιώθηκε από 55% σε 77% τα κατά τις πιο 
πρόσφατες μελέτες με τη βοήθεια πολυπαραγο-
ντικών χημειοθεραπευτικών σχημάτων (Bacci 
G και συν 1991, Winkler K και συν 1991). δια-
πίστωσαν βελτίωση της ελεύθερης νόσου επιβί-
ωσης διάρκειας έξι ετών στο 87% των ευνοϊκά 
ανταποκρινόμενων και στο 55% εκείνων που δεν 
ανταποκρίνονταν καλά στη θεραπεία.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα από τις επεμβά-
σεις διατήρησης άκρου θα πρέπει να τύχουν αξι-
ολόγησης. Πολλά και διαφορετικά συναισθήματα 
έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία. Η πιο λεπτή 
αξιολόγηση γίνεται με το σύστημα της Εταιρείας 
Μελέτης Όγκων του Μυοσκελετικού (Enneking 
WF 1983). Το σύστημα αυτό είναι μία πολυπα-
ραγοντική βαθμολόγηση ιδιαίτερη για κάθε περι-
οχή ανατομικής εντόπισης και σχεδιάστηκε προς 
τυποποίηση των αναφερομένων αποτελεσμάτων. 
Το σύστημα βαθμολογεί τους εξής 6 παράγοντες 
ως εξαιρετική, καλή, μέτρια και πτωχή: Την κινη-
τικότητα των αρθρώσεων, το άλγος, τη σταθερό-
τητα / παραμόρφωση, την ισχύ, την συγκινησιακή 
αποδοχή/ λειτουργικές απαιτήσεις και την εξα-
τομικευμένη βαθμολόγηση για κάθε παράγοντα. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα καλό λειτουρ-
γικό αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε από τους έξι 
παράγοντες θα πρέπει να βαθμολογηθούν ως 
καλοί ή καλύτεροι. Το σύστημα αξιολόγησης που 
χρησιμοποιείται μετά επεμβάσεις διάσωσης άκρου 
ή ακρωτηριασμού γύρω από το γόνατο φαίνεται 
στον πίνακα 6.

Πίνακας 6. Αξιολόγηση/λειτουργικά αποτελέσματα μετά εκτομή ή ακρωτηριασμό όγκων κεντρικής κνήμης-μηριαίου 

Βαθμολογία Κινητικότητα
/μοίρες Άλγος Σταθερότητα /παραμόρφωση Ισχύς Ψυχική αποδοχή

/δραστηριότητα Επιπλοκές

Εξαιρετική >90ο κανένα 0-5 ο γωνιακή αστάθεια/0-5ο 
γωνιακή παραμόρφωση ή 0-5ο 
έλλειμμα έκτασης

10lb επί 20 sec Ενθουσιασμός/
απεριόριστη

καμιά

Καλή 60-90ο Μέτριο 10-20ο γωνιακή αστάθεια/0-5ο 
γωνιακή παραμόρφωση ή 5-10ο 
έλλειμμα έκτασης

5lb επί 10 sec Ικανοποίηση/
ελάχιστος 
περιορισμός

Ελάχιστες/μη 
αναπηρικές

Μέτρια 30-60ο Ικανό >20ο γωνιακή αστάθεια/>20ο 
γωνιακή παραμόρφωση ή 10-20ο 
έλλειμμα έκτασης

αντιβαρική Αποδοχή/μερική 
ανικανότητα

Μείζονες 
(μερική 
αναπηρία)

Πτωχή 0-30ο Βαρύ >20ο γωνιακή αστάθεια/>20ο 
γωνιακή παραμόρφωση ή 10-20ο 
έλλειμμα έκτασης/χρήση κηδεμόνα 
ή βακτηριών

Μη αντιβαρική Απαξία/ολική 
ανικανότητα

Μείζονες 
(ολική 
αναπηρία)
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Αξιολόγηση μετά τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση 

Μετά θεραπευτική αντιμετώπιση, οι ασθενείς 
υποβάλλονται σε δια βίου παρακολούθηση. Ο κίν-
δυνος τοπικής υποτροπής και πνευμονικών μετα-
στάσεων ελαττώνεται οξέως σε πέντε έτη μετά 
την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Έχουν προς 
τούτο χρησιμοποιηθεί οι διαδοχικές απλές ακτινο-
γραφίες και η αξονική τομογραφία για τον έλεγχο 
παρουσίας πνευμονικών μεταστάσεων. Είναι ση-
μαντική η πρώιμη εντόπιση πνευμονικών μεταστά-
σεων, λόγω του ότι άνω του 25% των ασθενών, 
στους οποίους παρατηρούνται τέτοια ενδεχόμε-
να μπορούν να επιβιώσουν με διενέργεια πολλα-
πλών θωρακοτομιών προσθαφαίρεση των μετα-
στάσεων (Winkler K και συν 1983, Enneking WF 
1983, Telander RL και συν 1978, Meyer WH και 
συν 1987, Belli L και συν 1989, Carter SR και συν 
1991).

Οι ασθενείς βρίσκονται σε κίνδυνο τοπικής υπο-
τροπής για δύο περίπου έτη μετά μία επέμβαση 
διατήρησης άκρου. Διενεργείται απλός ακτινολο-
γικός έλεγχος για την ανίχνευση τοπικών υποτρο-
πών. Η καταστροφή οστικού μοσχεύματος ή ακου-
στικό φλοιού ή ακόμη επασβεστώσεις μιας μάζας 
μαλακών μορίων αποτελούν πρώιμα σημεία τοπι-
κής υποτροπής. 

Οι Reuther και Mutschler (Reuther G και 
Mutschler W 1990) παρατήρησαν ότι η παρουσία 
σήματος υψηλής πυκνότητας στις εικόνες T2 βα-
ρύτητας είναι ευαίσθητοι και αξιόπιστοι δείκτες της 
τοπικής υποτροπής. Η μαγνητική τομογραφία ήταν 
ανώτερη από την αξονική τομογραφία για την ανί-
χνευση τοπικών υποτροπών μικρότερων από 3,5 
cm3. Οι μεγαλύτερες μάζες ανιχνεύονται με παρό-
μοια ευαισθησία τόσο στην μαγνητική όσο και στην 
αξονική τομογραφία. 
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Περίληψη
Σε σύγκριση με άλλους όγκους οστών, το οστεοσάρκωμα-ΟΣ (bοne 
οsteοgenic sarcοma-BΟS) εξακολουθεί να προσδίδει μια πολύ 
πιο ζοφερή πρόγνωση, καθώς το όφελος επιβίωσης των παρα-
δοσιακών θεραπευτικών προσεγγίσεων χημειοθεραπείας εξακο-
λουθεί να μην είναι ικανοποιητικό. Η χημειοθεραπεία αποδείχθηκε 
ότι είναι αποτελεσματική στην εξάλειψη τόσο του πρωτοπαθούς 
όγκου όσο και των πνευμονικών μεταστάσεων τον περασμένο αι-
ώνα, με αποτελεσματικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε 
διάφορα συνδυαστικά σχήματα έχοντας αλλάξει την επιβίωση από 
λιγότερο από 10% σε 75%. Ο πιο κοινός πρωτοπαθής καρκίνος 
οστών, το ΟΣ είναι συμβατικά ένας πρωτοπαθής ενδομυελικός 
υψηλού βαθμού κακοήθειας όγκος που χαρακτηρίζεται από κακο-
ήθη κύτταρα που σχηματίζουν ανώριμο οστό ή οστεοειδή. Το ΟΣ 
είναι μια ασθένεια με ποικίλες μορφολογικές παρουσιάσεις. Η θε-
ραπεία όλων των μορφολογικών παραλλαγών φαίνεται ότι ήταν η 
ίδια για πάνω από 30 χρόνια. Η εισαγωγή αντιπολλαπλασιαστικών 
παραγόντων, όπως η πρωτεΐνη δέσμευσης αυξητικού παράγοντα 
ινσουλίνης 3 (insulin grοwth factοr-binding prοtein 3), αποτελεί 
υπόσχεση ενός δυνητικά πραγματικού θεραπευτικού στόχου. Σε 
αυτήν την ανασκόπηση, επισημαίνονται τα πρόσφατα δεδομένα 
σχετικά με το οστεοσάρκωμα.

Οστεοσάρκωμα: 
Ανασκόπηση της 

 βιβλιογραφίας
Ναούμ Συμεών

Όροι ευρετηρίου:

οστεοσάρκωμα

χημειοθεραπεία

αντιπολλαπλασιαστικοί 
παράγοντες

IGFBP3

πρόγνωση
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Οsteοsarcοma: A literature review

Naοum S.

Abstract
Cοmpared tο οther bοne tumοrs, bοne οsteοgenic sarcοma 
(BΟS) cοntinues tο cοnfer a much grimmer prοgnοsis as the sur-
vival benefit οf traditiοnal chemοtherapy treatment regimens is 
still unsatisfactοry. Chemοtherapy was demοnstrated tο be ef-
fective in eradicating bοth primary tumοr and pulmοnary metas-
tases in the last century, with effective agents used in variοus 
cοmbinatiοn regimens having changed the survival rate frοm 
less than 10% tο 75%. The mοst cοmmοn primary bοne cancer, 
BΟS is cοnventiοnally a primary intramedullary high-grade ma-
lignant tumοr characterized by malignant cells fοrming immature 
bοne οr οsteοid. BΟS is a disease with diverse mοrphοlοgical 
presentatiοns. The treatment οf all mοrphοlοgical variants seem 
tο have been the same fοr οver 30 years. The intrοductiοn οf 
antiprοliferative agents such as insulin grοwth factοr-binding 
prοtein 3 hοld prοmise οf a pοtentially veritable therapeutic tar-
get. In this review, we highlight recent data οn οsteοsarcοma tο 
cοnsοlidate a platfοrm able tο cοnnect bench and bedside.

Key words:

bοne οsteοgenic sarcοma

οsteοsarcοma

chemοtherapy

antiprοliferative agents

IGFBP3

prοgnοsis
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Εισαγωγή
Η σύγχρονη προσέγγιση της θεραπείας εξαρτά-

ται από την τεράστια γνώση της αιτιοπαθογένειας 
της εν λόγω νόσου. Έτσι, τα φάρμακα έχουν σχε-
διαστεί για να ρυθμίζουν ένα κρίσιμο σημείο στην 
εξέλιξη της νόσου με απώτερο σκοπό να σταμα-
τήσουν ολόκληρη τη διαδικασία ή να επιβραδύνει 
την εξέλιξη της, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον 
λειτουργικό ανοσολογικό μηχανισμό του σώματος 
να συνεχιστεί. Η αναζήτηση της κατανόησης της 
αιτιοπαθογένεσης των ασθενειών είναι η κύρια 
ανησυχία των ιατρικά προσανατολισμένων ερευ-
νητικών εργαστηρίων και προσπαθειών. Η ανεκδο-
τική παρατήρηση της εξέλιξης της νόσου μέσω των 
μορφολογικών αλλαγών στα διάφορα ανθρώπινα 
όργανα έχει προκαλέσει την εμφάνιση της μορια-
κής βάσης της παθολογίας (Strasser BJ 1999). Η 
γενετική βάση τέτοιων μορίων επεκτείνει περαιτέ-
ρω την κατανόηση της προέλευσης των παρατη-
ρούμενων μορφολογικών αλλαγών. Η παραπάνω 
αξίωση είναι υπερβολικά αφελής και βασίζεται 
στην υπόθεση ότι η κατανόηση των μορίων που 
εμπλέκονται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δια-
δικασία της νόσου και οι μορφολογικές αλλαγές 
μπορούν να αποκαλύψουν την πορεία προς την 
πλήρη διασαφήνιση των θεραπευτικών επιλογών. 
Η κλασική απόδειξη για αυτό είναι η χρήση αντα-
γωνιστή υποδοχέα-2 ανθρώπινου επιδερμικού 
αυξητικού παράγοντα (human epidermal grοwth 
factοr receptοr-2 antagοnist-HER2) στη θερα-
πεία του θετικού για HER2 καρκίνου του μαστού 
(Shepard HM et al 2008). Παρ ‘όλα αυτά, αυτό η 
υπόθεση έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι τόσο έγκυρη 
όσο φαίνεται σε πολλές ασθένειες όπως στο οστε-
οσάρκωμα (ΟΣ). Ωστόσο, η πρόκληση μπορεί να 
είναι η έλλειψη σωστού ορισμού της ίδιας της πα-
θολογίας. Μια ασθένεια όπως τοΟΣ με διαφορετι-
κές ιστολογικές παραλλαγές (Klein MJ and Siegal 
GP 2006), μπορεί να είναι ένας σχηματισμός δια-
φόρων ασθενειών που συλλαμβάνονται με ένα 
μόνο όνομα βασισμένο σε απλές μορφολογικές και 
ανατομικές ομοιότητες με περιορισμένη πραγματι-
κή μοριακή/γενετική αιτιοπαθογένεια. Αυτό το δί-
λημμα επιτείνεται από τον περιορισμό του αριθμού 
των περιπτώσεων και την ετερογένεια τους. 

Σε αυτή την ανασκόπηση, συνοψίζεται η τρέ-
χουσα σκέψη σχετικά με την επιδημιολογία, τη 
γενετική βάση και τις μοριακές οδούς που εμπλέ-

κονται στην παθογένεση του ΟΣ. Εξετάζονται οι 
θεραπευτικές προκλήσεις και γίνεται λόγος για την 
πρωτεΐνη δέσμευσης αυξητικού παράγοντα ινσου-
λίνης 3 (insulin grοwth factοr binding prοtein 3) 
ως εύλογος θεραπευτικός στόχος.

Το οστεοσάρκωμα: μια ασθένεια της 
αναπτυσσόμενης νεολαίας

Το οστεοσάρκωμα-ΟΣ είναι ένας κακοήθης 
όγκος στον οποίο τα νεοπλασματικά κύτταρα σχη-
ματίζουν ανόργανο (mineralized) οστό ή οστεοειδή 
μήτρα. Είναι ο συνηθέστερος πρωτοπαθής όγκος 
των οστών. Αντιπροσωπεύει περίπου το 20% όλων 
των κακοήθων πρωτοπαθών οστικών όγκων. Έχει 
μια δικόρυφη ηλικιακή κατανομή. Ωστόσο, η πλει-
οψηφία-περίπου το 75%-εμφανίζεται σε παιδιά 
και νέους (Mirabellο L et al 2009, Sergi C and 
Zwerschke W 2008). Το ΟΣ συνήθως συνδέεται 
με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου όπως η 
ιονίζουσα ακτινοβολία και άλλες σχετικές ασθέ-
νειες όπως η νόσος του Paget και το σύνδρομο 
LiFraumeni μεταξύ άλλων (Klein MJ and Siegal 
GP 2006). Φυσικοί παράγοντες όπως η ακτινο-
βολία έχουν εμπλακεί σε περίπου 2% τωνΟΣ και 
προτείνεται ότι δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην αιτιολογία της νόσου σε νεαρούς ασθενείς. 
Ωστόσο, ορισμένες χημικές ουσίες όπως το οξείδιο 
του βηρυλλίου, ο αμίαντος και τα άλατα χρωμίου 
έχουν προταθεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο 
στην αιτιολογία (Brοadhead ML et al 2011, Dutra 
FR and Largent EJ 1950, Rani AS and Kumar S 
1992). Ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων στην 
αιτιολογία αυτής της νόσου παραμένει αμφιλεγό-
μενος (Brοadhead ML et al 2011).

Η νόσος εμφανίζεται συνήθως στην περιοχή 
των μεταφύσεων των ταχέως αναπτυσσόμενων 
οστών, ειδικά αυτών των άκρων. Περίπου το 50% 
συμβαίνει γύρω από το γόνατο, που αποτελείται 
από τις επιφυσιακές πλάκες του απομακρυσμένου 
μηριαίου οστού και την εγγύτερη κνήμη (Klein MJ 
and Siegal GP 2006). Έχει επίσης αναφερθεί στο 
οστό της επιγονατίδας (Aοki M et al 2014). Η ρα-
γδαία αύξηση της ανάπτυξης κατά την εφηβεία 
έως τη νεαρή ενηλικίωση που σχετίζεται με έκθεση 
σε παράγοντες προδιάθεσης, μπορεί να είναι υπεύ-
θυνη για την υπεροχή της νόσου σε αυτή τη νεαρή 
ηλικία. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα των 
ερευνών Gelberg και των συνεργατών του , που 
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σημείωσαν μια σημαντικά θετική συσχέτιση του 
όγκου με το ύψος ενός χρόνου πριν τη διάγνωση 
σε σύγκριση με άλλους παράγοντες όπως το βά-
ρος ή ο δείκτης μάζας σώματος (Gelberg KH et 
al 1997). Σε μια άλλη μελέτη. σημειώθηκε ότι τα 
άτομα με υψηλό βάρος γέννησης καθώς και άτο-
μα υψηλότερα από το μέσο όρο είχαν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης ΟΣ, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι η ταχεία ανάπτυξη του οστού, ιδιαίτερα στην 
«οστική μήτρα», κατά την εφηβεία και την πρώι-
μη ενηλικίωση, συμβάλλει σημαντικά στην αιτι-
οπαθολογία του όγκου (Mirabellο L et al 2011, 
Lοnghi A et al 2005). Επιπλέον, παρά την αναλο-
γία αντρών:γυναικών 1,5:1, η ασθένεια λέγεται ότι 
εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία σε θηλυκάάτομα-
συγκριτικά με τα αρσενικά, γεγονός που πιστεύεται 
ότι οφείλεται στηνωρίτερη ανάπτυξη των γυναικών 
σε σύγκριση με τους άντρες. Όλα τα προηγούμενα 
υποδηλώνουν ότι οι ανωμαλίες που αφορούν πα-
ράγοντες ανάπτυξης και ρύθμισης του κυτταρικού 
κύκλου, καθώς και το γενικό κυτταρικό πολλαπλα-
σιασμό, είναι υπεύθυνες για την εκδήλωση αυτής 
της οντότητας-ασθένειας.

Το ερώτημα της κυτταρικής 
προέλευσης, των υποτύπων και της 
ετερογένειας του ΟΣ

Όλες οι νεοπλαστικές ασθένειες είναι γνωστό 
ότι αναπτύσσονται από συγκεκριμένα κύτταρα-
αποστάτες (renegade cells) τα οποία αποκτούν 
μοναδικές δυνατότητες που αντιπροσωπεύονται 
στις μορφολογικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν 
τη διαδικασία της νόσου. Το ΟΣ λέγεται ότι προ-
έρχεται από τη μυελική κοιλότητα της μεταφύσε-
ως των αναπτυσσόμενων μακριών οστών και των 
οστικών επιφανειών, καθώς και από εξωσκελετικά 
σημεία. Τα χαρακτηριστικά του γονικού κυττάρου 
(parentcell) έχουν υποβληθεί για να προσδιορι-
στεί η βιολογική συμπεριφορά του όγκου (Klein MJ 
and Siegal GP 2006). Οι ποικίλες μορφολογικές 
εκδηλώσεις που παρατηρούνται στους διαφορε-
τικούς υποτύπους του όγκου μπορεί να είναι εν-
δεικτικές των διαφορετικών κυττάρων προέλευ-
σης των υποτύπων ή της κλωνικής έκφρασης μιας 
μετάλλαξης στο γονιδίωμα του γονικού βλαστικού 
κυττάρου. Οι Klein και Siegal διευκρίνισαν τη δι-
αφορετική μορφολογία του όγκου (Klein MJ and 
Siegal GP 2006). Οι υποτύποι επιδεικνύουν την 
τεράστια φαινοτυπική ποικιλομορφία του όγκου σε 

μορφή και βαθμό. Ο συμβατικός τύπος χωρίζεται 
σε οστεοβλαστικούς, ινοβλαστικούς, χονδροβλα-
στικούς, επιθηλιοειδείς, γιγαντιαίους κυτταρικούς, 
μικρούς κυτταρικούς και τηλεαγγειεκτατικούς υπο-
τύπους, οι οποίοι διαιρούνται αποκλειστικά με τη 
μορφολογική τους εκδήλωση (Mutsaers AJ and 
Walkley CR 2014). Η βιολογική και μορφολογική 
ομοιότητα μερικών από τους υποτύπους με άλλες 
παθολογικές καταστάσεις, καθιστά πολλές υποψί-
ες για την ύπαρξη-διάγνωση διαφορετικών οντο-
τήτων (Machadο I et al 2013, Lee AF et al 2011). 
Ωστόσο, η μορφολογική εκδήλωση μπορεί να μην 
είναι αντιπροσωπευτική του αρχικού κυττάρου με 
την μεταλλαξιογόνο αλλοίωση που προκάλεσε τον 
όγκο (Mutsaers AJ and Walkley CR 2014). Επιπλέ-
ον, ξεχωριστές γενετικές μεταλλάξεις που περιγρά-
φουν τους μεμονωμένους υποτύπους δεν έχουν 
διευκρινιστεί. Το γεγονός ότι το καθοριστικό χαρα-
κτηριστικό του ΟΣ είναι η παραγωγή οστεοειδούς 
από τα κύτταρα του όγκου δίνει την εντύπωση ότι 
το κύριο κύτταρο προέλευσης είναι ο οστεοβλά-
στης, ένα κύτταρο με προέλευση από τη μεσεγχυ-
ματική γενετική γραμμή. Είναι επίσης γνωστό ότι 
το μικροπεριβάλλον του όγκου συμβάλλει σημα-
ντικά στη διάγνωση και την ανάπτυξη του όγκου 
σε καθέναν από τους υποτύπους (Alfranca A et al 
2015). Έτσι, οι μελέτες των Mutsaers και Walkley 
έθεσαν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το κύτ-
ταρο προέλευσης, που βασίζεται στην εμφανή ετε-
ρογένεια του εάν το ΟΣ προκύπτει από έναν τύπο 
κυττάρου ή διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Ακό-
μη διερωτήθηκαν εάν ακολουθεί το μοντέλο της 
ογκογένεσης (Mutsaers AJ and Walkley CR 2014). 
Παρ ‘όλα αυτά, η κοινή συναίνεση τώρα, βασισμένη 
σε πολυάριθμα ζωϊκά μοντέλα, είναι ότι οι ατέλειες 
στη διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών βλαστο-
κυττάρων, καθώς και ασυνέπειες κατά τη διάρκεια 
της οστεογονικής εξέλιξης από το γονικό μεσεγ-
χυματικό βλαστικό κύτταρο, λόγω διαμορφώσεων 
από διάφορες μεταλλαξιογόνες αλλοιώσεις, κυ-
ρίως από τα γονίδια καταστολής όγκων Ρ53 και 
του ρετινοβλαστώματος, εμπλέκονται έντονα στην 
ανάπτυξη αυτού του όγκου (Miller CW et al 1996).

Γενετική του ΟΣ
Οι μελέτες των γενετικών τροποποιήσεων που 

οδηγούν στοΟΣ περιορίζονται κυρίως στις λίγες 
διαθέσιμες περιπτώσεις. Ωστόσο, μερικές μελέ-
τες έχουν εντοπίσει ορισμένους πολυμορφισμούς 
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νουκλεοτιδίων (single nucleοtide pοlymοrphisms-
SNPs) που σχετίζονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης 
ΟΣ. Ορισμένα από τα SNP θεωρούνται ότι σχετίζο-
νται με ρυθμιστικά στοιχεία (Mοrrοw JJ and Khanna 
C 2015, Savage SA et al 2013). Ο μηχανισμός των 
γενετικών αλλαγών στο ΟΣ περιλαμβάνει κλασσι-
κές σημειακές μεταλλάξεις και ανευπλοειδισμό 
(Mοrrοw JJ and Khanna C 2015). Εκτός από αυτό, 
εμπλέκεται επίσης μια νέα μορφή γενετικής τρο-
ποποίησης που ονομάζεται χρωμοθρυψία (Mοrrοw 
JJ and Khanna C 2015). Η χρωμοθρυψία είναι μια 
κυτταρική κρίση στην οποία υπάρχουν δεκάδες 
έως εκατοντάδες γονιδιωματικές αναδιατάξεις με 
χρωμοσώματα που διασταυρώνονται μπρος-πίσω 
σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας συχνές 
ταλαντώσεις μεταξύ δύο αντιγράφων, σε ένα φαι-
νόμενο που περιγράφεται ως κυτταρική καταστρο-
φή (Stephens PJ et al 2011, Maher CA and Wilsοn 
RK 2012). 

Το ΟΣ είναι ένας όγκος με εκτεταμένη μορφολο-
γική ετερογένεια. Οι υποκείμενες γενετικές αλλοι-
ώσεις που οδηγούν στον όγκο πιστεύεται επίσης 
ότι είναι εξαιρετικά ετερογενείς, καθιστώντας έτσι 
δύσκολη την κατανόηση της μοριακής παθογένειας 
της νόσου. Το ΟΣ συνδέεται με την αστάθεια των 
χρωμοσωμάτων, με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία 
των σημείων ελέγχου των κυτταρικών κύκλων και 
των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA. Ο όγκος 
συνδέεται επίσης με πολυάριθμες απώλειες ή πολ-
λαπλασιασμό πολλαπλών χρωμοσωματικών ανευ-
πλοειδών. Λέγεται ότι το χρωμόσωμα 1 είναι αυτό 
με το μεγαλύτερο «κέρδος», ενώ τα χρωμοσώμα-
τα 9, 10, 13 και 17 είναι τα περισσότερο«χαμένα». 
Επιπλέον, οι σημαντικές αλλοιώσεις που παρατη-
ρήθηκαν σε αυτόν τον όγκο είναι οι απαλοιφές των 
τμημάτων των χρωμοσωμάτων 3, 6, 9, 10, 13, 17 
και 18 με ενισχύσεις μερών των χρωμοσωμάτων 1, 
6, 8 και 17. Αυτές οι χρωμοσωμικές αλλαγές λέγε-
ται ότι κωδικοποιούν τους καταστολείς όγκων και 
τα ογκογονίδια (Mοrrοw JJ and Khanna C 2015). 
Το ΟΣ συνδέεται με ορισμένα γενετικά σύνδρο-
μα, τα οποία παρατίθενται στο σχήμα 1 (Calvert 
GT et al 2012). Σε αυτό το σχήμα, παρατηρούνται 
οι διάφορες χρωμοσωμικές θέσεις και μερικά συ-
στατικά της οδού του κυτταρικού κύκλου και οι 
ρυθμιστές στην ανάπτυξη αυτού του όγκου. Έτσι 
οι παράγοντες μεταγραφής όπως ο c-MYC και ο c-
FΟS παίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένε-
ση [(Mοrrοw JJ and Khanna C 2015, Gamberi G et 
al 1998). Τα άλλα ογκογονίδια που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη του ΟΣ περιλαμβάνουν τα: CDC5L, 
ΜΑΡΚ7, ΜΕΤ, ΡΙΜ1, ΡΜΡ22, PRIM1, RUNX2 και 
VEGFA (Mutsaers AJ and Walkley CR 2014). 

Εκτός από τις άμεσες γενετικές τροποποιήσεις 
που αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης του ΟΣ, οι 
επιγενετικές αλλαγές έχουν επίσης αποδειχθεί ότι 
παίζουν κάποιον ρόλο. Επιγενετικές τροποποιήσεις 
είναι εκείνες οι μεταβολές στην έκφραση γονιδίων 
ή η φαινοτυπική εκδήλωση που δεν οφείλονται σε 
άμεσες αλλαγές στην αλληλουχία DNA. Αυτά πε-
ριλαμβάνουν διαδικασίες όπως η μεθυλίωση του 
DNA, η τροποποίηση των ιστονών, η αναδιαμόρ-
φωση των νουκλεοσωμάτων και τα διάφορα γε-
γονότα που προκαλούνται από το RNA (Mοrrοw JJ 
and Khanna C 2015, Li B and Ye Z 2014, Cui J et 
al 2011). Η p16 είναι μια πρωτεΐνη καταστο-
λής όγκων που παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση 
του κυτταρικού κύκλου με επιβράδυνση της εξέ-
λιξης των κυττάρων. Στα θηλαστικά, η μεθυλίωση 
της κυτοσίνης μέσα σε ένα γονίδιο μπορεί να αλ-
λάξει την έκφρασή της. Αυτό συμβαίνει συνήθως 
στις νησίδες κυτοσίνης-φωσφορικού-γουανίνης 
(CpG) ή σε θέσεις DNA με ≥ 200 ζεύγη βάσεων 
(basepair-bp), ποσοστό GC> 50% και παρατηρού-
μενη αναμενόμενη αναλογία CpG> 60%. Η μεθυ-
λίωση των νησίδωνCpG σε περιοχές του υποκινητή 
συσχετίζεται συχνά με την αποσιώπηση γονιδίων. 
Η ανώμαλη μεθυλίωση του DNA συμβαίνει στους 
περισσότερους καρκίνους, οδηγώντας σε σίγαση 
αρκετών ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Η υπερ-
μεθυλίωση έχει αναφερθεί για να μειώσει τη γο-
νιδιακή έκφραση στον τόπο p16ΙΝΚ4 (Mοrrοw JJ 
and Khanna C 2015). Η ειδική γιαλυσίνηαπομε-
θυλάση1 (Lysine-specific demethylase 1-LSD1), 
μία απομεθυλάση ιστόνης, έχει δειχθεί ότι υπε-
ρεκφράζεται στο ΟΣ και οι κυτταρικές σειρές που 
υποβάλλονται σε θεραπεία με τον αναστολέα της 
LSD1 παρουσιάζουν μειωμένη κυτταρική ανάπτυ-
ξη (Mοrrοw JJ and Khanna C 2015, Bennani-Baiti 
IM et al 2012). Η απομεθυλίωση των περιοχών 
του υποκινητή του γονιδίου TSSC3, ενός προ-απο-
πτωτικού γονιδίου, οδήγησε σε υπερέκφραση του 
γονιδίου, καταστέλλοντας έτσι την ανάπτυξη κυτ-
ταρικών σειρών ΟΣ (Li Y et al 2014). Επίσης, σε 
μια έρευνα αναφέρεται, ότι η απομεθυλίωση των 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων στο ΟΣ μπορεί να 
μειώσει τη μεταστατική ικανότητα του όγκου (Mu X 
et al 2014, Zhοu C et al 2016). Προτείνεται επίσης 
ότι ορισμένα micrοRNAs (miRNAs) είναι δείκτες 
πρόγνωσης (Dοng J et al 2016).
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Σχήμα 1. Σύνδρομα προδιαθέσης για ανάπτυξη οστεοσαρκώματος και τα συσχετισμένα γονίδια (το φόντο του σχήματος είναι 
ένας κανονικός-φυσιολογικός καρυότυπος γυναίκας 46, ΧΧ). 17p13.1 (TP53): Σύνδρομο Li-Fraumeni. 13q14.2 (RB1): Ρετι-

νοβλάστωμα; 8q24.3 (REQ4): Σύνδρομο Rοthmund Thοmsοn. 8q24.3 (REQ4): Σύνδρομο Rapadilinο. 8p12 (WRN): Σύνδρομο 
Werner. 15q26.1 (BLM): Σύνδρομο Blοοm. Πολλαπλοί τόποι (RPS19, RPL5, RPL11, RPL35A, RPS24, RPS17, RPS7, RPS10, 

RPS26): Σύνδρομο Diamοnd-Blackfan.

Παράγοντες μεταγραφής στο ΟΣ
Οι παράγοντες μεταγραφής διευκολύνουν τη 

διαδικασία της μεταγραφής πληροφοριών από το 
DNA στο μονόκλωνο RNA με δέσμευση σε αλλη-
λουχίες του υποκινητή πάνω στο γονίδιο. Αυτή η 
διαδικασία παρακολουθείται προσεκτικά στα κύτ-
ταρα. Εντούτοις, ο ρυθμιστικός μηχανισμός διατα-
ράσσεται στα κύτταρα τουΟΣ. Τα πρωτο-ογκογονί-
διαc-FΟS και c-JUNκαι οι πρωτεΐνες τους FΟS και 
JUN αντίστοιχα, τα οποία είναι συστατικά του συ-
μπλέγματος πρωτεΐνης ενεργοποιητή 1 (activatοr 
prοtein 1 cοmplex), απορυθμίζονται (υπερλει-
τουργούν) σημαντικά στο ΟΣ. Αυτό το σύμπλοκο 
πρωτεΐνης είναι ένας παράγοντας μεταγραφής που 
ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, τη 
διαφοροποίηση και τον μεταβολισμό των οστών. 
Το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα έχει επίσης εμπλακεί 
στην τάση αυτών των όγκων προς εισβολή και με-

τάσταση (Wu JX et al 1990, Franchi A et al 1998). 
Ο ενδοπυρηνικός μεταγραφικός παράγοντας MYC, 
ο οποίος προάγει την ανάπτυξη και τον πολλαπλα-
σιασμό των κυττάρων, επίσης υπερεκφράζεται στο 
ΟΣ και σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στη συμ-
βατική χημειοθεραπεία (Gamberi G et al 1998, 
Shimizu et al 2010, Sciοnti I, et al 2008). Αναφέρ-
θηκε πρόσφατα ότι το αντιελμινθικό φάρμακο νι-
κλοσαμίδη έχει αντικαρκινική δράση στους ανθρώ-
πους: αναστέλλει τη μετανάστευση κυττάρων και 
τη σύγκλειση του τραύματος, προκαλεί απόπτωση 
και αναστέλλει την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου 
στα κύτταρα ΟΣ. Η νικλοσαμίδη αναφέρεται ότι 
αναστέλλει σημαντικά-ισχυρά τους μεταγραφικούς 
παράγοντεςE2F1, AP1 και c-MYC και να αναστέλ-
λει ήπια τουςHIF1α, TCF/LEF, CREB, NFκB, SMAD/
TGFβ και RBPJ/NΟTCH[35]. Αυτό υπογραμμίζει 
περαιτέρω το σημαντικό ρόλο των μεταγραφικών 
παραγόντων στην παθογένεση του ΟΣ.
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Αυξητικοί παράγοντες στο ΟΣ

Αυξητικοί παράγοντες όπως ο ινσουλινόμορ-
φος αυξητικός παράγοντας (insulin-like grοwth 
factοr-IGF), ο αυξητικός παράγοντας συνδετικού 
ιστού (cοnnective tissue grοwth factοr-CTGF) 
και ο αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού 
(transfοrming grοwth factοr-TGF) οδηγούν σε 
επιταχυνόμενο πολλαπλασιασμό κυττάρων. Οι 
υποδοχείς για αυτούς τους αυξητικούς παράγο-
ντες επίσης υπερεκφράζονται και ενεργοποιούνται 
στο ΟΣ. Επιπλέον, τα σήματα που είναι υπεύθυνα 
για τις κατάντη φαινοτυπικές εκδηλώσεις αυτών 
των υποδοχέων θεωρείται ότι ενισχύονται στο ΟΣ 
(Gamberi G et al 1998). 

Η μελέτη του Bianchiκαι των συνεργατών του, 
έδειξε με ανοσοϊστοχημικές μελέτες ότι το ΟΣ εκ-
φράζει αυξητικούς παράγοντες όπως οιNGF, TrKA, 
NT3, TrKC και VEGF στο κυτταρόπλασμα των νε-
οπλασματικών κυττάρων και εκφράζει έντονα το 
NT4 στο διαμέρισμα του πυρήνα (Bianchi E et al 
2013). Τα BDNF και TrKB έδειξαν ισχυρή έκφραση 
κυρίως στην εξωκυτταρική μήτρα. Βρήκαν επίσης 
ότι ο TGFβ εκφράστηκε έντονα στην εξωκυτταρική 
μήτρα και στο αγγειακό ενδοθήλιο, όπου προκά-
λεσε την ανάπτυξη του όγκου μέσω του υποδοχέα 
του ALK5 και την «προς τα κάτω» ενεργοποίηση 
(υπολειτουργία) του μεταγραφικού παράγοντα c-
MYC (Bianchi E et al 2013, Matsuyama S et al 
2003). Τα κύτταρα του ΟΣ λέγεται ότι επάγουν τον 
πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων 
προωθώντας έτσι τη νεοαγγειογένεση (de Nigris 
F et al 2013). Υπάρχει επίσης η πρόταση ότι το γο-
νίδιο HER2 μπορεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
στην παθογένεση του ΟΣ και μπορεί να αποτελέσει 
ένα θεραπευτικό στόχο με βάση την επιτυχία που 
καταγράφεται στον καρκίνο του μαστού (Gill J et 
al 2014). Περαιτέρω, ο IGFBP3 εξασθένησε την 
ενεργοποίηση του αυξητικού παράγοντα TGF-β1 
στοERK1/2 και στο ΑΚΤ γονίδιο σε κύτταρα MG-63 
και ανέστειλε την πρόοδο και τον πολλαπλασιασμό 
του κυτταρικού κύκλου που προκλήθηκε από τον 
TGF-βΙ, με τη μεσολάβηση ενός διασταυρούμενου 
σήματος μεταξύ των οδών σηματοδότησης TGF-β 
και IGFσε κύτταρα MG-63 σε ΟΣ (Ο’Rear L et al 
2005, Schedlich LJ et al 2013). Αυτό υποδηλώνει 
ένα ρόλο για τον IGFBP3 ως πιθανό θεραπευτικό 
στόχο για το ΟΣ.

Ο ρόλος της αυτοφαγίας στο ΟΣ
Η αυτοφαγία είναι η διαδικασία με την οποία 

τα κύτταρα ανακυκλώνουν το κυτταρόπλασμα και 
απομακρύνουν τα περίσσεια ή ελαττωματικά οργα-
νίδια. Αυτή η διαδικασία συνήθως ενεργοποιείται 
σε κατάσταση ανεπαρκούς παροχής θρεπτικών ου-
σιών στο κύτταρο από το εξωκυτταρικό περιβάλ-
λον. Στη διαδικασία της αυτοφαγίας, οι εσωτερικές 
πρωτεΐνες και ορισμένα οργανίδια υποβαθμίζονται 
και επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγή νέων 
κυτταρικών στοιχείων. Το συστατικό που πρόκειται 
να υποστεί τη διαδικασία της αυτοφαγίας περι-
κλείεται από μία δομή διπλής μεμβράνης γνωστή 
ως αυτοφαγόσωμα, η οποία θα συγχωνευθεί με 
το λυσσοσώμα για την τελική ενζυματική αποικο-
δόμηση του οργανικού ή κυτταρικού συστατικού 
(Mοnastyrska I and Kliοnsky DJ 2006). Η αυτο-
φαγία μπορεί να είναι τόσο ευεργετική ή επιζήμια 
στην νεοπλασματικό κύτταρο: μπορεί να δρα ως 
καταστολέας του όγκου, με το να εμπλέκεται σε 
τύπου II προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο σε 
καρκινικά κύτταρα και να περιορίσουν το μέγεθος 
του κυττάρου ή μπορεί να αφαιρέσει κατεστραμ-
μένο οργανίδιο από το οποίο που θα μπορούσαν 
να παράγουν ελεύθερες ρίζες με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν οι μεταλλάξεις. Από την άλλη πλευρά, 
μπορεί να επιτρέψει την επιβίωση των καρκινικών 
κυττάρων μέσα στο φτωχό σε θρεπτικά συστατικά 
περιβάλλον ενός όγκου, να προλάβει τον κυτταρι-
κό θάνατο και να προστατεύσει από ορισμένες θε-
ραπείες για τον καρκίνο (Shintani T and Kliοnsky 
DJ 2004). 

Η αυτοφαγία έχει αποδειχθεί ότι παίζει κάποιο 
ρόλο στην έκβαση του ΟΣ. Έχει αποδειχθεί ότι 
προσδίδει αντοχή στην ακτινοβολία στα κύττα-
ρα του ΟΣ λόγω επαγωγής υποξίας (Feng H et al 
2016). Η πρόληψη της αυτοφαγίας έχει αποδει-
χθεί ότι ενισχύει την ευαισθησία των κυτταρικών 
σειρών του ΟΣ στον αγωνιστή του υποδοχέα καν-
ναβινοειδών μέσω της επαγωγής της απόπτωσης 
(Zhang G et al 2016). Έχει επίσης αποδειχθεί ότι 
ενισχύει τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο 
τύπου 2 στο ΟΣ μετά την επαγωγή της από μερι-
κούς παράγοντες (Zhaο J et al 2015, Wang Y and 
Teng JS 2016).

Ένας ρόλος για την Απόπτωση
Η υγιής ιστική ακεραιότητα διατηρείται μέσω 
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της προσεκτικής ισορροπίας μεταξύ της κυτταρικής 
ανάπτυξης και του αντι-πολλαπλασιασμού μέσω 
της απόπτωσης, η οποία είναι μια μορφή προγραμ-
ματισμένου κυτταρικού θανάτου. Επομένως, η πα-
ρεμπόδιση της απόπτωσης και της μη ρυθμιζόμε-
νης αύξησης και η ανάπτυξη του μεσεγχυματικού 
ιστού κατά την ανάπτυξη των οστών σε παιδιά και 
νεαρούς ενήλικες, καθώς και η μεταλλαξιογόνος 
επαγωγή των οστικών ιστών σε μερικούς ενήλικες, 
είναι πιθανώς το κύριο αιτιολογικό υπόβαθρο για 
το ΟΣ. Ένας θεραπευτικός παράγοντας που μπο-
ρεί να προκαλέσει απόπτωση και να εξασθενήσει 
τις δραστηριότητες των σημάτων ανάπτυξης στα 
αναπτυσσόμενα οστά, μπορεί να είναι το κλειδί για 
τη θεραπεία αυτής της νόσου (Zhaο J et al 2015). 
Η αντίσταση του ΟΣ στη συμβατική θεραπεία μπο-
ρεί να αποδοθεί στους αντι-αποπτωτικούς παρά-
γοντες στον όγκο (Wang Y and Teng JS 2016). Σε 
μια άλλη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι η ανασταλτική 
στόχευση του PDCD4 ενός προ-αποπτωτικού κα-
ταστολέα του όγκου μέσω miR-202 «επιμόλυνσης-
προσθήκης» των κυτταρικών σειρών του ΟΣ, προ-
κάλεσε σημαντική αντίσταση στη χημειοθεραπεία, 
ενώ η αναστολή του miR-202 αύξησε την απόπτω-
ση, αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία του φαρμάκου 
(Lin Z et al 2016). Περαιτέρω, είναι σκόπιμο να 
σημειωθεί ότι τόσο οι μιτοχονδριακές όσο και οι μη 
μιτοχονδριακές οδοί αποπτωτικής επαγωγής έχουν 
αποδειχθεί ότι μειώνουν το πολλαπλασιαστικό δυ-
ναμικό των κυτταρικών γραμμών ΟΣ, τόσο στην 
πρωτοπαθή όσο και στη μεταστατική κατάσταση 
(Liang CZ et al 2012, Yu X et al 2015, Huang G et 
al 2014, Wu XY et al 2015). Επομένως, η αποπτω-
τική οδός μπορεί να αποτελέσει το μυστικό για την 
επαρκή καταπολέμηση αυτής της ασθένειας και 
μάλιστα και άλλων τύπων καρκίνου.

Θεραπευτικές προκλήσεις
Ο απώτερος στόχος οποιασδήποτε θεραπευτι-

κής προσπάθειας είναι να επιστρέψει στον ασθενή 
μια όσο το δυνατόν περισσότερο κανονική ζωή. Οι 
ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για τοΟΣ 
χρειάζεται να συμβιβαστούν με τη σημαντική τρο-
ποποίηση της κοινωνικής τους ζωής (Fauske L et al 
2015). Αυτές οι αλλοιώσεις είναι οι συνέπειες των 
διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών για τη νόσο. 
Εκτός από την επιθυμία διατήρησης της ζωής των 
ασθενών, είναι επίσης ανάγκη να αναπτυχθούν θε-
ραπευτικές επιλογές που θα μειώσουν ή θα εξα-

λείψουν το κοινωνικό και ψυχολογικό βάρος που 
επιβάλλει η ασθένεια. Η σημερινή θεραπεία τουΟΣ 
είναι μια επιτυχημένηιστορία που ξεκινά στις αρχές 
της δεκαετίας του 1970. Πριν από αυτήν τη δεκα-
ετία, ο βασικός θεραπευτικός άξονας τουΟΣ ήταν 
ο ακρωτηριασμός. Ωστόσο, με την ανακάλυψη της 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας εκτός από τη χει-
ρουργική επέμβαση, το αποτέλεσμα του εντοπι-
σμένου όγκου βελτιώθηκε σημαντικά. Το ποσοστό 
επιβίωσης αυξήθηκε από λιγότερο από 20% σε 
πάνω από 70%. Οι ασθενείς ήταν επίσης σε θέση 
να έχουν χειρουργικές επεμβάσεις εξοικονόμησης 
των άκρων τους, σε σύγκριση με τον ακρωτηρια-
σμό του παρελθόντος (Jaffe N 2009, Jaffe N 2014). 

Παρόλα αυτά, η κύρια βάση για τη θλιβερή νο-
σηρότητα και θνησιμότητα του ΟΣ είναι οι μετα-
στάσεις που αναφέρθηκε ότι εμφανίζονται σε πάνω 
από το 80% των ασθενών, παρά τη χημειοθερα-
πεία και τη χειρουργική εκτομή του πρωτοπαθούς 
όγκου. Η κύρια θέση των μεταστατικών αποθέσε-
ων του όγκου είναι οι πνεύμονες. Η μετάσταση των 
όγκων είναι πρωταρχικά υπεύθυνη για τη στασιμό-
τητα στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στόχων 
για το ΟΣ σε διάστημα άνω των 30 ετών (Khanna 
C et al 2014). Ο βασικός άξονας της χημειοθερα-
πευτικής στρατηγικής για τη θεραπεία της νόσου 
ήταν τα διάφορα προεγχειρητικά και μετεγχειρη-
τικά πρωτόκολλα συνδυασμού μεθοτρεξάτης, δο-
ξορουβικίνης, σισπλατίνης, κυκλοφωσφαμίδης και 
ιφοσφαμίδης. Οι πρόοδοι στις χειρουργικές θερα-
πείες επικεντρώθηκαν στην πλήρη απομάκρυνση 
του νεοπλασματικού ιστού τόσο στην πρωτεύουσα 
θέση όσο και στις μεταστατικές θέσεις, διατηρώ-
ντας παράλληλα τον μη εμπλεκόμενο ιστό, κάτι 
που μείωσε την τάση για ακρωτηριασμό (Chen Y 
et al 2016). 

Η ακτινοθεραπεία έχει ελάχιστη επίδραση στην 
έκβαση των ασθενών με ΟΣ, καθώς ο όγκος έχει 
επισημανθεί ως ακτινοανθεκτικός. Ορισμένοι συγ-
γραφείς έχουν αποδώσει υποξικές αλλαγές ως τον 
κύριο λόγο για την αντίσταση του ΟΣ στην ακτι-
νοθεραπεία (Feng H et al 2016). Παρ ‘όλα αυτά, 
ο συνδυασμός ακτινοβολίας και χημειοθεραπείας 
έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα σε μερικούς ασθενείς (Luetke A et al 
2014). 

Η κύρια επιδίωξη ενός νέου θεραπευτικού στό-
χου είναι η ανάπτυξη ενός «μαγικού μορίου» που 
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να μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη των καρκι-
νικών κυττάρων τόσο στην πρωτεύουσα θέση όσο 
και στην απομακρυσμένη μεταστατική περιοχή. Το 
ιδανικό μόριο πρέπει να είναι σε θέση να εξοντώ-
σει το νεοπλασματικό κύτταρο χωρίς παράπλευρες 
βλάβες στον παρακείμενο φυσιολογικό μη επιδε-
κτικό ιστό. Έχουν γίνει πολυάριθμες προσπάθειες 
για τον προσδιορισμό αυτού του νέου θεραπευ-
τικού στόχου. Παρ ‘όλα αυτά, η έλλειψη πλήρους 
διασαφήνισης των ακριβών παθογενετικών οδών 
στην αιτιολογία της νόσου παραμένει ο «αχίλλειος 
τένοντας»στον προσδιορισμό των δραστικών θε-
ραπευτικών στόχων.

IGFBP3: Ένας αντιπολλαπλασιαστικός 
παράγοντας

Το IGFBP3 είναι ένα μέλος μιας οικογένειας 
πρωτεϊνών έξι μελών (IGFBP1 έως IGFBP6) με 
πολυλειτουργικές ικανότητες. Έχουν εξαιρετικά 
διατηρημένες δομές και δεσμεύουν τους παράγο-
ντες IGF1 και IGF2 με υψηλή συγγένεια. Το γο-
νίδιο IGFBP3 κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη στο 
ανθρώπινο χρωμόσωμα 7, έχει τέσσερα εξώνια 
κωδικοποίησης πρωτεΐνης, με ένα πέμπτο εξώνιο 
στην 3’αμετάφραστη περιοχή (Cubbage ML et al 
1990). Ο IGFBP3 παράγοντας είναι ο πλέον άφθο-
νος από τους IGFBPs παράγοντες και είναι κυρίως 
γνωστός για τη μεταφορά και τη σταθεροποίηση 
του IGF στην κυκλοφορία. Οι IGFBP παράγοντες 
επίσης ελέγχουν τις κυτταρικές δραστηριότητες 
του IGF, ρυθμίζοντας έτσι τη μιτογόνο δράση του 
IGF στο εξωκυτταρικό περιβάλλον. Ο IGFBP3 εί-
ναι επίσης γνωστός ότι ασκεί κυτταρικές λειτουρ-
γίες ανεξάρτητες από τις οδούς IGF (Baxter RC 
2001). Αρκετές μελέτες έχουν διευκρινίσει το ρόλο 
των ανεξάρτητων από IGF δράσεων του IGFBP3 
(αντιπολλαπλασιαστικές και προ-αποπτωτικές ιδι-
ότητες) σε πολλές ανθρώπινες ασθένειες όπως ο 
καρκίνος και ο διαβήτης. Ορισμένες από τις μελέ-
τες κατέδειξαν την αλληλεπίδραση του IGFBP3 με 
κάποιες πρωτεϊνικές οδούς που εμπλέκονται στον 
έλεγχο του κυτταρικού κύκλου και την απόπτωση. 

Η οδός IGFBP έχει αποδειχθεί ότι προάγει τον 
πολλαπλασιασμό και την επιβίωση τουΟΣ και άλ-
λων όγκων, όπως ο καρκίνος του μαστού και του 
προστάτη (Bhattacharyya N et al 2006, Leibοwitz 
BJ et al 2013). Η αυξημένη έκφραση του IGFBP3 
έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει σημαντικά στην 

εξαρτώμενη από την πρωτεΐνη p53 απόπτωση 
(Rajah R et al 1997). Η πρωτεΐνη p53 ενεργοποι-
εί τις αντιπολλαπλασιαστικές δραστικότητες του 
IGFBP3 σε απόκριση ερεθισμάτων βλάβης του 
DΝΑ, όπως πχ από ιονίζουσα ακτινοβολία. Έχει επί-
σης αποδειχθεί ότι ο IGFBP3 διαμεσολαβεί αντι-
πολλαπλασιαστικές δράσεις ανεξάρτητα από την 
p53. Η β-ιμπορτίνη (β Impοrtin) έχει αναφερθεί ότι 
είναι απαραίτητη για την πυρηνική μεταφορά του 
IGFBP3 (Schedlich LJ et al 2000). Παρ ‘όλα αυτά, 
η πλασματική μεμβράνη υποπτεύεται ότι αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο στη μεταφορά της από το εξω-
κυτταρικό διαμέρισμα. Ένας πυρηνικός υποδοχέ-
ας ρητινοειδούς Χ έχει δειχθεί ότι είναι αναγκαίος 
για την απόπτωση που επάγεται από τον IGFBP3 
και οι συνδέτες RXR συντελούν επικουρικά με τον 
IGFBP3 στην πρόκληση της απόπτωσης (Baxter RC 
2015). 

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν 
ειδικοί υποδοχείς στην κυτταρική επιφάνεια-μεμ-
βράνη για τονIGFBP3 (Οh Y et al 1993). Παρ ‘όλα 
αυτά, ο μόνος υποδοχέας που έχει επιδείξει δρα-
στικότητα συνδέτη-υποδοχέα με τονIGFBP είναι ο 
υποδοχέας ΤGFβ τύπου 2 με επακόλουθη οδό με-
ταγωγής σήματος μέσωτων πρωτεϊνών SMAD.

IGFBP3 και οστό
Ο IGF αυξάνει τον σχηματισμό οστού ρυθμίζο-

ντας τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και 
την απόπτωση των οστεοβλαστών με δέσμευση 
του υποδοχέα IGF τύπου Ι. Οι IGFBP ρυθμίζουν 
τους IGF παρεμποδίζοντας τη δέσμευσή τους στον 
υποδοχέα και ελέγχοντας την ποσότητα τουIGF 
στην κυκλοφορία που είναι διαθέσιμη στους το-
πικούς ιστούς (Gοvοni KE et al 2005). Ο IGFBP3 
εκφράζεται στους ανθρώπινους οστεοβλάστες. 
Υπάρχει αναστολή της δράσης του υποδοχέα IGF 
τύπου Ι και απορρόφηση οστού, η οποία μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα της αναστολής του υποδοχέα 
IGF τύπου Ι εξαιτίας της υπερβολικής σύνδεσης-
δέσμευσης με την περίσσεια του IGFBP3 (Silha JV 
et al 2003). 

Το έργο των Ressler και των συνεργατών του, 
αποκάλυψε τον εντοπισμό του IGFBP3 στο κυτ-
ταρόπλασμα των κυττάρων του ΟΣ σε σύγκριση 
με τον πυρηνικό του εντοπισμό στα κύτταρα υγι-
ούς οστού (Ressler S et al 2009). Επιπλέον, οι 
Micutcοva και συν., με οπτική παρατήρηση, χρησι-
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μοποιώντας αμφότερα ομογενοποιημένη και ηλε-
κτρονική μικροσκοπία, σημείωσε τη συσσώρευση 
κυττάρων IGFBP3 στο κυτταρόπλασμα, με λίγα 
κυστίδια εντός του πυρήνα, παρά την επιβεβαίω-
ση της επιτυχούς απελευθέρωσης των κυστιδίων 
στο νουκλεοπλάσμα (Micutkοva L et al 2012). Πα-
ρατήρησαν ότι παρόλο που υπήρξε μεταφορά της 
πρωτεΐνης στον πυρήνα, φάνηκε να αποικοδομεί-
ται ταχέως στον πυρήνα, υποδηλώνοντας έτσι την 
ύπαρξη πρωτεόλυσης εξαρτώμενη από την ουβι-
κουιτίνη/πρωτεάσωμα (Micutkοva L et al 2012). 
Σε μια άλλη μελέτη, αποδείχτηκε ότι η εξαρτώμε-
νη από ουβικουιτίνης/πρωτεάσωμα πρωτεόλυση, 
ρυθμίζει άμεσα τον πυρηνικό IGFBP3. Παρατηρή-
θηκε ότι η αποικοδόμηση του IGFBP3 εξαρτάται 
από μια ενεργή ουβικουιτίνη-Ε1 λιγάση. Αναφέ-
ρεται, ότι ο συγκεκριμένος αναστολέας 26Sτου 
πρωτεασώματος, σταθεροποίησε αποτελεσματικά 
τον πυρηνικό IGFBP3 και ο χρόνος ημιζωής του 
πυρηνικού IGFBP3 μειώθηκε απότομα σε σχέση με 
το κυτοπλασμικό IGFBP3. Παρατηρήθηκε περαι-
τέρω ότι η πυρηνική IGFBP3 διατηρήθηκε μέσω 
μετάλλαξης δύο CΟΟH-τελικών υπολειμμάτων 
λυσίνης. Συνεπώς, προτάθηκε ότι εάν ο IGFBP3 
εκφράζεται στον πυρήνα, θα εμφανιστεί αποπτω-
τικός κυτταρικός θάνατος (Santer FR et al 2006). 
Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ένα ελάττωμα σε μία 
από τις πυρηνικές πρωτεΐνες που εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες IGFBP3 εντός του πυρήνα. Μια 
μελέτη για την αιτία αύξησης της πρωτεΐνης που 
εξαρτάται από την ουβικουιτίνη/πρωτεάσωμα στο 
ΟΣ σε σύγκριση με τα φυσιολογικά οστεοκύτταρα 
θα είναι απαραίτητη για να διαλευκάνουν την αι-
τία της ραγδαίας αποικοδόμησης του IGFBP3 στον 
πυρήνα. Ο εξωγενής IGFBP3 έχει παρατηρηθεί ότι 
αναστέλλει την ανάπτυξη κυττάρων σαρκώματος 
Ewing σημαντικά τόσο σε μονοστρωματικές συν-
θήκες όσο και σε συνθήκες ανεξάρτητες από αγκυ-

ροβόληση· μειώνει την κυτταρική κινητικότητα και 
αναστέλλει το μεταστατικό δυναμικό των κυττά-
ρων του οστεσαρκώματος μέσω μιας εξαρτώμενης 
από IGF οδού (Benini S et al 2006). Αυτό υποδη-
λώνει ότι ο ενδοπυρηνικός IGFBP3 μπορεί να είναι 
ένας ενεργός θεραπευτικός στόχος που λείπει από 
τη σημερινή θεραπεία του ΟΣ.

Συμπεράσματα
Στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει 
παρατηρηθεί μια καταθλιπτική στασιμότητα στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης τουοστεοσαρκώματος-
ΟΣ. Αυτός είναι ένας κακοήθης όγκος του οστού 
με κακή έκβαση, ειδικά μετά την εμφάνιση 
μετάστασης. Η ποικίλη μορφολογική παρουσίαση 
της νόσου δίνει την εντύπωση διαφορετικών 
οντοτήτων με κοινή ονοματολογία. Η παθογενετική 
οδός σχετίζεται με ανωμαλίες στον έλεγχο των 
κυττάρων, μαζί με άλλες γενετικές και επιγενετικές 
ανωμαλίες. Ορισμένες μοριακές ανωμαλίες 
σχετίζονται επίσης με τη νόσο. Όλοι οι μηχανισμοί 
έχουν έναν κοινό παρονομαστή ενθάρρυνσης του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και αναστολής 
του κυτταρικού θανάτου. Ο IGFBP3, ο οποίος 
σχετίζεται με αυξημένη απόπτωση, παρατηρείται 
ότι λείπει στον πυρήνα των κακοηθών κυττάρων 
ενώ υπάρχει στα υγιή κύτταρα. Έτσι, αυτό το μόριο 
μπορεί να είναι ένας πραγματικός θεραπευτικός 
στόχος στη θεραπεία αυτής της νόσου-οντότητας. 
Η έλλειψη γνώσης της παθογένειας της νόσου 
είναι ο κύριος λόγος για τη στασιμότητα στις 
θεραπευτικές προσπάθειες. Οι λίγες διαθέσιμες 
περιπτώσεις για μελέτη μπορούν επίσης να 
συμβάλουν στην περαιτέρω γνώση της νόσου. 
Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες συνεργατικές 
προσπάθειες για να εξεταστεί λεπτομερέστερα 
αυτή η νόσος.
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Περίληψη 
Σκοπός: Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας συχνά αποτε-
λούν μέρος μιας πιο σύνθετης κάκωσης του αγκώνα ή του αντι-
βραχίου. Σκοπός είναι η ανατομική και λειτουργική αποκατάσταση 
του ασθενούς. 

Υλικό - Μέθοδοι: Κατά τη δεκαετία 2006 – 2016 αντιμετωπί-
στηκαν χειρουργικά 16 ασθενείς με ισάριθμα κατάγματα κεφαλής 
κερκίδας. Σε δύο από τους ασθενείς το κάταγμα της κεφαλής ήταν 
στο πλαίσιο ευρύτερης κάκωσης με εξάρθρημα του αγκώνα με τον 
έναν από τους δύο να φέρει και κάταγμα της κορωνοειδούς από-
φυσης (ατυχής τριάδα του αγκώνα). Σε 4 ασθενείς συνυπήρχε και 
κάταγμα του ωλεκράνου. Επρόκειτο για 10 άνδρες (62.5%) ηλι-
κίας 18 – 55 ετών (διάμεση  32) και 6 γυναίκες (37.5%) ηλικίας 
από 17 - 73 ετών (διάμεση 41). Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά 
Mason  - 8 (50%) τύπου II, 6 (37,5 %)  τύπου και 2 (12,5%) τύπου 
IV. 

Αποτελέσματα: κρίθηκαν πολύ καλά σε 9 ασθενείς (56,25%), 
καλά σε 5 (31,25%) και μέτρια σε 2 ασθενείς (12,5%). Δεν παρα-
τηρήθηκε αστοχία υλικών, δεν παρατηρήθηκε ψευδάρθρωση ούτε 
λοιμώδης επιπλοκή. Παρατηρήσαμε σε έναν ασθενή πάρεση του 
κερκιδικού νεύρου που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά, μια επίμονη 
δυσκαμψία και πρώιμη αρθροπάθεια του αγκώνα σε2 ασθενείς.  

Συμπεράσματα: η διατήρηση της κεφαλής της κερκίδας, όταν 
η ανατομική ανάταξη είναι ακριβής, δίνει καλά αποτελέσματα. Η 
αφαίρεση της κεφαλής της κερκίδας δίνει ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα για τα κατάγματα τύπου III και IV, κυρίως σε ασθενείς 
μεγάλης ηλικίας. Επί ενδείξεων θα πρέπει να προτιμάται η αρθρο-
πλαστική της κεφαλής, κυρίως σε νεότερους ασθενείς. Η χρήση 
mini υλικών οστεοσύνθεσης και το μικρό ιστικό τραύμα οδηγούν 
σύντομα σε καλό τελικό αποτέλεσμα.

Χειρουργική θεραπεία των 
καταγμάτων της κεφαλής 

 της κερκίδας
Σαρβάνης Ι., Ασσάντης Β., Κύπαρλης Δ., Χλιάπας Στ.

Ορθοπαιδική Κλινική, Γ. Ν. Κοζάνης

Όροι ευρετηρίου:

κατάγματα κεφαλής κερκίδας

 εξάρθρημα αγκώνα

ημιαρθροπλαστική  κεφαλής 
κερκίδας
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Surgical Treatment of Radial Head Fractures

Sarvanis I., Assadis V., Kyparlis D., Chliapas S.
Orthopaedic Department, Kozani General Hospital

Abstract
Objective: Displaced radial head fractures are common injuries 
they can be isolated injuries or occur in combination with other 
injuries of the elbow and forearm. The goal of treatment is ana-
tomical and functional restoration of the patient. 

Material and Methods: Time period: 2006 - 2016 in Orthopae-
dic Department, General Hospital of Kozani 16 pts with 16 radial 
head fractures were managed by surgical means, 2 pts with el-
bow dislocation, 1 with fractured coronoid, 4 pts with olecranon 
fracture. They were 10 men (62.5%) aged 18 - 55y (avg 32) 
and 6 women (37.5%) aged 17 - 73y (avg 41).  Fracture clas-
sification: in pts. 8 (50%), type II Mason in 6 pts (37,5 %) type III 
Mason and in 2 pts. (12,5%) type IV Mason. They were operated 
upon after essential arrangement under general anesthesia and 
by use of a tourniquet. Posterolateral approach of the elbow, 4 
patients with olecranon fracture, 2 with coronoid fracture. ORIF 
of the radial head (titanium screws) in 7 pts Radial head excision 
was performed in 4 pts and radial head arthroplasty in 5 pts. 

Results: were very good in 9 (56,25%) patients, good in5 
(31,25%) and acceptable in 2 (12,5%). No mechanical failure of 
the materials no malunion, no infection and no elbow instability 
were detected. 6 pts undergone ORIF (4pts type III - 2 pts type 
IV). The results were considered very good results (100%). 

Conclusions: Preservation of the radial head (ORIF), when the 
anatomical reduction is accurate, brings satisfactory results. 
Excision of the radial head gives acceptable results for Mason 
Type III and IV fractures, especially in older patients. Radial head 
arthroplasty should be preferred, especially in younger patients.

Key words:

fractures of the radial head

elbow dislocation

radial head hemi-arthroplasty
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Εισαγωγή

Τα παρεκτοπισμένα κατάγματα της κεφαλής της 
κερκίδας μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες 
κακώσεις του αγκώνα ή του αντιβραχίου συχνά 
αποτελούν διαγνωστική και θεραπευτική πρόκλη-
ση ενώ πολλές φορές οι προσφερόμενες λύσεις 
δεν ικανοποιούν, είναι ακρωτηριαστικές ή παρου-
σιάζουν μια σειρά από επιπλοκές, πρώιμες και 
απώτερες. Κύριο μέλημα της θεραπευτικής ομάδας 
αποτελεί η γνώση ότι το κάταγμα της κεφαλής της 
μπορεί να αποτελεί μέρος μιας πιο σύνθετης κάκω-
σης όπως είναι το εξάρθρημα του αγκώνα, άλλα 
κατάγματα στην περιοχή, κατάγματα του περιφερι-
κού βραχιονίου και αξονικές βλάβες του αντιβραχί-
ου (βλάβη Essex – Lopresti). Στόχος της θεραπείας 
είναι, πάντοτε, η ανατομική αποκατάσταση της άρ-
θρωσης του αγκώνα και η κατά το δυνατό καλύ-
τερη λειτουργική αποκατάσταση του άνω άκρου. 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση 
του προβλήματος και της αντιμετώπισής του σε 
ένα επαρχιακό νοσοκομείο.   

Υλικό και μέθοδοι

Κατά την δεκαετία 2006 – 2016 αντιμετωπί-
στηκαν στο Τμήμα μας χειρουργικά 16 ασθενείς 
με ισάριθμα κατάγματα κεφαλής κερκίδας. Σε δύο 
από τους ασθενείς το κάταγμα της κεφαλής ήταν 
στο πλαίσιο ευρύτερης κάκωσης με εξάρθρημα 
του αγκώνα με τον έναν από τους δύο να φέρει 
και κάταγμα της κορωνοειδούς απόφυσης (ατυχής 
τριάδα του αγκώνα). Σε 4 ασθενείς συνυπήρχε και 
κάταγμα του ωλεκράνου. Επρόκειτο για 10 άνδρες 
(62.5%) ηλικίας 18 – 55 ετών (διάμεση  32) και 6 
γυναίκες (37.5%) ηλικίας από 17 - 73 ετών (διάμε-
ση 41). Τα κατάγματα ταξινομήθηκαν κατά Mason  
- 8 (50%) τύπου II, 6 (37,5 %)  τύπου και 2 (12,5%) 
τύπου IV. 

Οι επεμβάσεις διενεργούνταν υπό γενική αναι-
σθησία και ίσχαιμη περίδεση με οπισθιοπλάγια 
προσπέλαση του αγκώνα. Σε 4 ασθενείς διενερ-
γήθηκε ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση του 
κατάγματος του ωλεκράνου και σε δύο της κορω-
νοειδούς απόφυσης. Σε 4 ασθενείς έγινε εκτομή 
της κεφαλής ενώ σε 5 έγινε ημιαρθροπλαστική. Σε 
μία περίπτωση ασθενούς τέθηκε αρθρωτή συσκευή 
εξωτερικής οστεοσύνθεσης με ατυχή τριάδα του 
αγκώνα, η οποία διατηρήθηκε επί 4-5 εβδομάδες.

Μετεγχειρητικά, γινόταν χορήγηση αντιβιοτικών 
και χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρινών σε ηλικι-
ωμένους ασθενείς και ινδομεθακίνη σε βαριές κα-
κώσεις με εξαρθρήματα του αγκώνα. Ακολουθούσε 
εφαρμογή βραχεοπηχεοκαρπικού για 3 εβδομάδες 
και κινητοποίηση. Ο ακτινολογικός έλεγχος παρα-
κολούθησης διενεργούταν μετά 4 - 8 και 12  εβδο-
μάδες 

Αποτελέσματα
Η αξιολόγηση γινόταν με βάση την κλίμακα 

Wesley ως προς την κάμψη – την έκταση, τον πρη-
νισμό και τον υπτιασμό, το άλγος, το οποίο καθό-
ρισε την επιστροφή στην εργασία. Η περίοδος πα-
ρακολούθησης 6 μήνες έως 12 έτη.  Η απόκτηση 
πλήρους εύρους κίνησης παρατηρήθηκε σε 2 μή-
νες κατά μέσο όρο. Δεν παρατηρήθηκε ετερότο-
πη οστεοποίηση του αγκώνα ακόμη και σε βαριές 
κακώσεις. 

Τα αποτελέσματα με βάση την κλίμακα Wesley 
κρίθηκαν πολύ καλά σε 9 ασθενείς (56,25%), καλά 
σε 5 (31,25%) και μέτρια σε 2 ασθενείς (12,5%). 
Δεν παρατηρήθηκε αστοχία υλικών δεν παρατη-
ρήθηκε ψευδάρθρωση ούτε λοιμώδης επιπλοκή. 
Παρατηρήσαμε σε έναν ασθενή πάρεση του κερ-
κιδικού νεύρου που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά, 
μια επίμονη δυσκαμψία και πρώιμη αρθροπάθεια 
του αγκώνα σε2 ασθενείς.  
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Ενδεικτικές περιπτώσεις: 

 Εικόνα 1. Γυναίκα 60 ετών: κάταγμα – εξάρθρημα του αγκώνα και κάταγμα κεφαλής κερκίδας. 

Εικόνα 2. Άμεση μετεγχειρητική εικόνα.

   
                                Εικόνα 3. Μετά 1 μήνα                                  Μετά 3 μήνες

Εικόνα 4. Γυναίκα 81 ετών με κάταγμα και του ωλεκράνου. 
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Εικόνα 5. Άμεση μετεγχειρητική εικόνα

  
Εικόνα 6. Μετά 1 μήνα                                                                  Μετά 3 μήνες

Εικόνα 7. Μετά 5 μήνες

Εικόνα 8. Γυναίκα 60 ετών, εξάρθρημα του αγκώνα, κάταγμα κεφαλής κερκίδας και κάταγμα και του ωλεκράνου.
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Εικόνα 9. Άμεση μετεγχειρητική εικόνα

 
Εικόνα 10. Μετά 3 εβδομάδες                                                     Μετά 3 μήνες

 
Εικόνα 11. Γυναίκα ηλικίας 60 ετών – κάταγμα κεφαλής κερκίδας ως μέρος εξρθρήματος αγκώνα -οστεοσύνθεση με πλάκα 

και βίδες.

Εικόνα 12. Άνδρας 49 ετών. Σύνθετο εξαρθρημα αγκώνα με κάταγμα κεφαλής κερκίδας.
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Συζήτηση 
Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδας εί-

ναι συνηθισμένες κακώσεις που αποτελούν το 
20% έως 30% των καταγμάτων της περιοχής του 
αγκώνα. Μπορεί να εμφανίζονται ως μεμονωμένες 
κακώσεις ή σε συνδυασμό με άλλες κακώσεις της 
περιοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται κακώσεις 
του καρπού, εξαρθρήματα του αγκώνα, κατάγμα-
τα της παρακονδύλιας απόφυσης, κατάγματα του 
ωλεκράνου καθώς και κατάγματα της διάφυσης 
της ωλένης (Monteggia), κατάγματα του περιφε-
ρικού βραχιονίου και ρήξη της περιφερικής κερ-
κιδωλενικής άρθρωσης και του μεσόστεου υμένα 
(βλάβη Essex - Lopresti) (Edwards GS και Jupiter 
JB 1988). Τα κλινικά ευρήματα συνήθως συνίστα-
νται σε άλγος κατά το έξω χείλος του αγκώνα, 
οίδημα της περιοχής, αίμαρθρο της άρθρωσης με 
τη μορφή διόγκωσης και άλγος κατά τις κινήσεις. 

Η προσεκτική κλινική εξέταση για τον εντοπισμό 
ευαισθησίας και για τον έλεγχο της σταθερότητας 
του έσω πλάγιου συνδέσμου του αγκώνα, της πε-
ριφερικής κερκιδωλενικής άρθρωσης, της ρήξης 
του μεσόστεου υμένα έχουν πολύ μεγάλη σημασία, 
οι συνοδές κακώσεις σε καθένα από αυτά τα στοι-
χεία και η αντιμετώπισή τους είναι καθοριστική για 
την θεραπεία.

Η κεφαλή της κερκίδας αποτελεί δευτερογε-
νή σταθεροποιητικό παράγοντα κατά την άσκηση 
βλαισοποιητικών καταπονήσεων στον αγκώνα και 
με την παρουσία της ανθίσταται στην κεντρική με-
τατόπιση της κερκίδας, όταν υπάρχει συνοδός κά-
κωση του μεσόστεου υμένα (Kaas L και συν 2011). 
Η εκτομή της κεφαλής της κερκίδας ως πρωτογε-
νής θεραπευτική αντιμετώπιση, όταν συνυπάρχουν 
οι κακώσεις που αναφέρθηκαν, θα καταλήξει σε 
αστάθεια του αγκώνα.

Εικόνα 13. Ασφαλής ζώνη (safe zone) τοποθέτησης υλικών στον αυχένα της κεφαλής σε σχέση με τις κινήσεις του αντιβραχίου 

Η ακτινολογική απεικόνιση του κατάγματος 
μπορεί να είναι δυσχερής. Οι λοξές προβολές του 
αγκώνα και η κερκιδοπαρακονδύλια προβολή συ-
μπληρώνουν τις τυπικές προσθιοπίσθια και πλάγι-
ες προβολές λόγω το ότι τα μη παρεκτοπισμένα 
κατάγματα συνήθως διαγιγνώσκονται δύσκολα 
με τις απλές ακτινογραφίες. Με τη δέουσα λήψη 
του ιστορικού και την κατάλληλη κλινική εξέταση, 
η απεικόνιση του οπίσθιου μαξιλαριού λίπους (fat 
pad sign) είναι αρκετή για τη θεμελίωση της δι-
άγνωσης. Όταν οι ακτινογραφίες είναι αρνητικές 
αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει τη διάγνωση και θα 

πρέπει να εγείρεται υψηλός δείκτης υπόνοιας για 
την παρουσία κατάγματος.

Όταν υπάρχει ένα μεμονωμένο κάταγμα κε-
φαλής κερκίδας ή η υπόνοια της παρουσίας του, 
η αρχική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων του αγκώνα. Ένα 
μηχανικό κώλυμα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
οστεοχόνδρινων τεμαχίων και συνακόλουθα ένδει-
ξη χειρουργικής αντιμετώπισης.

Αν και έχουν υπάρξει πολλά ταξινομητικά συ-
στήματα για τα κατάγματα της κεφαλής της κερ-
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κίδας, αυτά δείχνουν αδυναμία ως προς την εν-
σωμάτωση των συνοδών κακώσεων. Η ταξινόμηση 
κατά Mason μετά και την τροποποίηση Johnson 
είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη. Μόνο η ταξι-

νόμηση Johnson περιλάμβανε στις κατηγορίες της 
εξάρθρημα του αγκώνα. Παραθέτουμε σε πίνακα 
μερικά από αυτά.

Πίνακας 1. Περιγραφή της κατά Mason ταξινόμησης [Kaas L και συν 2010], κατά Johnston [10], κατά Hotckiss  [Hotchkiss 
RN, 1997] κατά Broberg και Morrey [Broberg MA, Morrey BF, 1987] τροποποιήσεις της κατά Mason ταξινόμησης. 

Τύπος

Ταξινομητικός τύπος και περιγραφή
Mason (Akman 
και συν 2017)

Johnston (Johnston GW 
1962)

Hotchkiss (Hotchkiss 
RN 1997)

Broberg και Morrey 
(1986)

I απαρεκτόπιστο απαρεκτόπιστο <2 mm παρεκτόπιση <2 mm παρεκτόπιση
II παρεκτοπισμένο παρεκτοπισμένο >2 mm  παρεκτόπιση  

αποκαταστάσιμο 
>2 mm +>30% 
αρθρική επιφάνεια

III Συντριπτικό Συντριπτικό Συντριπτικό 
μη αποκαταστάσιμο 

Συντριπτικό

IV — Κάταγμα της κεφαλής και 
εξάρθρημα αγκώνα

— —

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των καταγμάτων 
της κεφαλής της κερκίδας μπορεί να περιλαμβάνει 
την πρώιμη κινητοποίηση, την ανοικτή ανάταξη και 
οστεοσύνθεση, την προσθετική αντικατάσταση ή 
την εκτομή. Το θεραπευτικό σχέδιο μπορεί να κα-
θοριστεί μετά τυποποίηση της μορφής του κατάγ-
ματος, εάν υπάρχει μηχανικό κώλυμα ή εάν συνυ-
πάρχει άλλη κάκωση (Castellany F. και συν 2018).

Τα μη παρεκτοπισμένα κατάγματα ή αυτά που 
έχουν παρεκτόπιση μικρότερη των 2 mm χωρίς μη-
χανική εμπλοκή ή συνοδές κακώσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν πρωινή επάνοδο στην κινητικότη-
τα εφόσον το επιτρέψει το άλγος και λειτουργική 
αποκατάσταση. Αυτοί οι ασθενείς ανακτούν την 
κινητικότητα του αγκώνα αργά αλλά προοδευτικά 
καθώς υποχωρεί το άλγος. Τα μη παρεκτοπισμένα 
κατάγματα με συνοδές κακώσεις δεν χρειάζονται 
οστεοσύνθεση εκτός αν υπάρχει πιθανότητα δυ-
νητικής μελλοντικής αστάθειας ή εάν η καθίζηση 
είναι μεγαλύτερη από το 1/3 της αρθρικής επιφά-
νειας της κεφαλής της κερκίδας, οπότε η δυνητικό-
τητα αστάθειας και εξακολουθεί να υφίσταται. Τα 
μη παρεκτοπισμένα κατάγματα με  μηχανικό κώλυ-
μα κατά την κλινική εξέταση μπορεί να χρειασθεί 
να διερευνηθούν υπό γενική αναισθησία (An KN 
και συν 1986, Broberg MA και Morrey BF 1986) .

Υπό τον όρο σύνθετο εξάρθρημα του αγκώ-
να φέρονται και τα εξαρθρήματα με συνυπάρχον 
κάταγμα της περιοχής. Τα σύνθετα εξαρθρήματα 

αποτελούν το 49% των εξαρθρημάτων του αγκώ-
να (Broberg και Morrey 1987, Papatheodorou L 
και συν 2015). Τα περισσότερα από αυτά τα εξαρ-
θρήματα είναι ασταθή και είναι απαραίτητη η χει-
ρουργική ανάταξη και πάντως και η τελική αντι-
μετώπιση (Yu και συν 2007, Swensen S και συν 
2019). Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι η 
μακρά ακινητοποίηση του αγκώνα στοιχίζει σε δυ-
σκαμψία. Αυτός είναι ο λόγος που είναι απαραίτητη 
τόσο η κατά το δυνατό ακριβέστερη αποκατάστα-
ση των αρθρικών επιφανειών και του συνδεσμικού 
συστήματος ούτως ώστε να επιτραπεί η απρόσκο-
πτη πρώιμη κινητοποίηση.

Αρχικώς απαιτείται ανάταξη του εξαρθρήματος 
κατά προτίμηση υπό γενική αναισθησία. Οι επανα-
λαμβανόμενοι χειρισμοί πρέπει να αποφεύγονται. 

Ιδιαιτέρως, όσον αφορά στα εξαρθρήματα του 
αγκώνα με κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας 
αυτά αποτελούν το 10% του συνόλου (Hotchkiss 
1996). Συχνά συνυπάρχουν εκτεταμένες κακώ-
σεις των μαλακών μορίων, τόσο των θυλακικών 
στοιχείων όσο και του προσθίου βραχιονίου μυός 
(Pugh και συν 2004). Τη ρήξη του μυός αυτού πα-
ρατηρήσαμε και σε μια δική μας ασθενή κατά τη 
μαγνητική τομογραφία. 

Η θεραπεία των σύνθετων εξαρθρημάτων του 
αγκώνα με κάταγμα τύπου ΙΙ είναι αμφιλεγόμενη 
(Ring και συν 2002).  Συνιστάται η ανοικτή ανάτα-
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ξη και οστεοσύνθεση της κεφαλής σε νέα και ενερ-
γά άτομα με καλό οστικό υπόβαθρο. Σε κάποιες 
περιπτώσεις όπως και σε δικές μας περιπτώσεις 
ήταν απαραίτητη η χρήση οστικών μοσχευμάτων. 
Σε μεγαλύτερα άτομα η προσθετική αντικατάστα-
ση της κεφαλής της κερκίδας μπορεί να αποτελεί 
τη μόνη λύση ( Furry KL, Clinkscales CM, 1998, 
Popovic και συν 2000, ). Η εκτομή της κεφαλής 
της κερκίδας δεν συνιστάται στις περιπτώσεις αυ-
τές λόγω της βαριάς αστάθειας που καταλείπεται 
(Wiss D. 2002, Ring και Jupiter 1998, Ring και συν 
2002, Watters T, και συν 2014, Chaudhry H και 

συν 2015, Zarifian A  και συν 2018).

Συμπερασματικά, η διατήρηση της κεφαλής της 
κερκίδας, όταν η ανατομική ανάταξη είναι ακριβής, 
δίνει καλά αποτελέσματα. Η αφαίρεση της κεφαλής 
της κερκίδας δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα για 
τα κατάγματα τύπου III και IV, κυρίως σε ασθενείς 
μεγάλης ηλικίας. Επί ενδείξεων θα πρέπει να προ-
τιμάται η αρθροπλαστική της κεφαλής, κυρίως σε 
νεότερους ασθενείς. Η χρήση mini υλικών οστεο-
σύνθεσης και το μικρό ιστικό τραύμα οδηγούν σύ-
ντομα σε καλό τελικό αποτέλεσμα.
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Περίληψη
Τόσο η ημιαρθροπλαστική όσο και η ολική αρθροπλαστική του 
ισχίου έχουν περιγραφεί ως αποτελεσματικές μέθοδοι αντιμετώ-
πισης παρεκτοπισμένων καταγμάτων του αυχένα του μηριαίου σε 
ηλικιωμένα άτομα. Η διάβρωση της κοτύλης είναι μία συνηθισμέ-
νη μακροπρόθεσμη επιπλοκή της ημιαρθροπλαστικής. Παρουσιά-
ζουμε μία περίπτωση στην οποία η ταχεία διάβρωση της κοτύλης 
συνέβη εντός ολίγων εβδομάδων από τη διενέργεια της ημιαρ-
θροπλαστικής οδηγώντας τελικά στην ανάγκη διενέργειας ολικής 
αρθροπλαστικής του ισχίου. Η ταχεία και πρώιμη επέλευση τις 
χονδρόλυσης μετά ημιαρθροπλαστική του ισχίου τεκμηριωθεί στη 
σχετική βιβλιογραφία. Μπορεί να οδηγήσει σε κάταγμα ή να είναι 
το αποτέλεσμα λοίμωξης. Εάν γίνει αντιληπτή μία πλήρης διερεύ-
νηση της πιθανότητας λοίμωξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί..

Ταχεία επέλευση 
χονδρόλυσης της   

 κοτύλης μετά 
 ημιαρθροπλαστική του 
 ισχίου: ένα πτωχό 
 προγνωστικό σημείο

Μπισχινιώτης Ι. Στ., Γιανναράκης Α. Π. 

Όροι ευρετηρίου:

κατάγματα κεντρικού 
βραχιονίου

ημιαρθροπλαστική

ολική αρθροπλαστική ισχίου

χονδρόλυση
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Rapid Acetabular Chondrolysis following 
Hemiarthroplasty of the Hip: A Poor  

Prognostic Sign

Bischiniotis I. St., Giannarakis A. P. 

Abstract
Both hemiarthroplasty and total hip arthroplasty have been 
well described as effective methods of management for dis-
placed femoral neck fractures in the elderly. Acetabular erosion 
is a common long-term complication of hemiarthroplasty. We 
present a case in which rapid acetabular erosion occurs within 
weeks of hemiarthroplasty, ultimately leading to an acetabular 
fracture and need for revision to total hip arthroplasty. Early and 
rapid acetabular erosion following hip hemiarthroplasty has not 
been well documented in current literature. It may lead to ac-
etabular fracture and may be secondary to infectious causes. If 
encountered, an infection workup should be initiated.

Key words:

fractures of the proximal 
femur

hemiarthroplasty

total hip replacement

chondrolysis
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Εισαγωγή 
Η ημιαρθροπλαστική και η ολική αρθροπλαστι-

κή του ισχίου έχουν από μακρού περιγραφεί ως 
δύο αποτελεσματικές μέθοδοι αντιμετώπισης των 
παρεκτοπισμένων καταγμάτων του αυχένα του 
μηριαίου σε ηλικιωμένα άτομα  (Roth von P και 
συν 2015, Frihagen F και συν 2007, Jameson S. 
S και συν 2013, Rogmark C. και Leonardsson O 
2016, Ng Z. D. και Krishna L 2014).  Η ολική αρ-
θροπλαστική του ισχίου φαίνεται ότι έχει καλύτερα 
λειτουργικά αποτελέσματα και εμφανίζει μικρό-
τερη ανάγκη επανεγχειρήσεων (Goh S.-K και συν 
2009, Squires B. και Bannister G 1999, Gebhard 
J. S. και συν 1992, Keating J και συν 2005) ενώ η 
ημιαρθροπλαστική εμφανίζει μικρότερη συχνότητα 
εξαρθρημάτων και ο εγχειρητικός χρόνος είναι μι-
κρότερος. Ενώ η ημιαρθροπλαστική παραμένει η 
δέουσα θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς μικρών 
κινητικών απαιτήσεων συχνά συνοδεύεται από δι-
άβρωση στην πλευρά της κοτύλης (Jameson S. S. 
και συν 2013, Squires B. και Bannister G 1999, 
Baker R. P. και συν 2006, Wang F και συν 2015). Η 
διάβρωση της κοτύλης αναφέρεται ότι εμφανίζεται 
σε συχνότητα άνω του 66% (Baker R. P. και συν 
2006, Wang F και συν 2015 Hedbeck C. J. και συν 
2011). Τυπικά αυτή η διάβρωση αποτελεί απώτερη 
επιπλοκή, η οποία απαιτεί πολλούς μήνες πολλά 
έτη προκειμένου να κάνει την εμφάνισή της μετά 
τη χειρουργική επέμβαση (Gebhard J. S. και συν 
1992, Baker R. P. και συν 2006, Wang F και συν 
2015 Hedbeck C. J. και συν 2011, Inngul C. και συν 
2013, Sen D. και συν 2009, Kaku N. και συν 2017,  
Bilgen Ö και συν 2016) και μπορεί να καταλήξει 
σε εμφάνιση σοβαρού άλγους, το οποίο μπορεί να 
επιβάλλει τελικά τη διενέργεια ολικής αρθροπλα-
στικής ισχίου (Gebhard J. S. και συν 1992, Baker R. 
P. και συν 2006, Wang F και συν 2015, Hedbeck C. 
J. και συν 2011, Inngul C. και συν 2013, Sen D. και 
συν 2009, Kaku N. και συν 2017,  Bilgen Ö και συν 
2016). Η αιτιολογία αυτής της κατάστασης είναι 
ασαφής αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την άμεση 
κάκωση και τη φθορά λόγω τριβής του φυσιολο-
γικού χόνδρου λόγω δυσαρμονίας της ανατομίας 
των φερουσών επιφανειών. Έχει συσχετιστεί με 
αυξημένη δραστηριότητα και παρέλευση μεγάλο 
χρονικό διαστημάτων από το χρόνο διενέργειας 
της χειρουργικής επέμβασης (Sen D. και συν 2009). 
Αν και γενικά θεωρείται χρόνια εξεργασία (Søreide 
O και συν 2009, Inngul C. και συν 2013, Sen D. 

και συν 2009, Finnilä S. και συν 2015, Lutz B. και 
συν 2016) υπό τη μορφή οξείας επέλευσης ακό-
μη και εντός δύο εβδομάδων μετά τη διενέργεια 
της χειρουργικής επέμβασης κατά τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση καταγμάτων του αυχένα του μηριαί-
ου οδηγεί τελικά στην ανάγκη διεξαγωγής ολικής 
αρθροπλαστικής του ισχίου.   

Παρουσίαση ασθενούς
Ασθενής ηλικίας 59 ετών κατά την περίοδο 

της ελαιοκομιδής έπεσε από ύψος 1,5 - 2 μέτρων 
λόγω θραύσης του κλάδου επιτροπή είχε αναρρι-
χηθεί. Κατά την προσγείωση του στο έδαφος βί-
ωσε άλγος κατά το αριστερό ισχίο με ταυτόχρο-
νη αδυναμία στάσης και στήριξης πάνω σε αυτό. 
Διακομίστηκε με ίδια μέσα στο τοπικό επαρχιακό 
νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε ακτινολογική δι-
ερεύνηση και στο συνήθη προεγχειρητικό έλεγχο 
ρουτίνας. Ο ακτινολογικός έλεγχος κατέδειξε άτυ-
πο βασεοαυχενικό συντριπτικό κάταγμα αριστερού 
μηριαίου (νεανικού τύπου) (εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Άτυπο βασεαυχενικό κάταγμα αριστερού μηριαίου .
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Κατά τον αρχικό ακτινολογικό έλεγχο δεν παρα-
τηρήθηκαν κατά καταγματικές γραμμές κάτω από 
το επίπεδο του ελάσσονα τροχαντήρα ούτε κατά 
το επίπεδο της κοτύλης και της πυέλου. Δεν διε-
νεργήθηκε έλεγχος με αξονική τομογραφία. Από το 
ατομικό αναμνηστικό αναφέρονται υφολική θυρε-
οειδεκτομή για την αντιμετώπιση ευθυρεοειδικής 
βρογχοκήλης 15 ετών και ιστορικό γαστροδωδε-
καδακτυλικού έλκους υπό συντηρητική αγωγή. 
Αποφασίστηκε η διενέργεια διπολικής ημιαρθρο-
πλαστικής χωρίς τσιμέντο. Η επέμβαση διενεργή-
θηκε κατά την μεθεπόμενη της κάκωσης με γενική 
ενδοτραχειακή αναισθησία διαμέσου μιας προσθι-
οπλάγιας προσπέλασης (εικόνα 2). 

Εικόνα 2. Ημιαρθροπλαστική bipolar χωρίς τσιμέντο.

Η επούλωση του εγχειρητική του τραύματος 
ήταν ομαλή. Ο ασθενής αφέθηκε να φορτίσει μερι-
κώς εντός 7- 10 ημερών και παραπέμφθηκε σε ιδι-
ωτικό κέντρο αποκατάστασης προς αποθεραπεία 
στην τοπική επαρχιακή πρωτεύουσα. 

Εκεί αφαιρέθηκαν τα ράμματα και υποβλήθηκε 
σε φυσικοθεραπευτική αγωγή περιλαμβανομένης 
της κινησιοθεραπείας μέσα σε δεξαμενή. Παρά την 
ήπια θεραπευτική αγωγή παρατηρήθηκε από πολύ 
πρώιμα άλγος κατά το αριστερό σκέλος, το οποίο 
από τον τοπικό ιατρό φυσικής ιατρικής και αποκα-
τάστασης εξελήφθη ως αποτέλεσμα μετεγχειρητι-
κής ανισοσκελίας, λόγω δευτεροπαθούς διάτασης 
του ισχιακού νεύρου. Παρά την εφαρμοστεί σε 
συντηρητική θεραπεία προς τούτο, το άλγος δεν 
υποχώρησε. 

Κατά τον τρέχοντα προγραμματισμένο μετεγ-
χειρητικό ακτινολογικό έλεγχο παρακολουθήσεις 
αποκαλύφθηκε ατελής γραμμή κατάγματος, η 

οποία διέτρεχε από την περιοχή του μηριαίο πλή-
κτρου προς τα κάτω - περιφερικά παράλληλα προς 
τον διαμήκη άξονα του μηριαίου (εικόνα 3). 

Εικόνα 3. Ακτινολογική εικόνα 3 μήνες μετά την εγχείρηση. 
Κάταγμα περιοχής του μηριαίου πλήκτρου – απώλεια προσα-

νατολισμού της ενδοπρόθεσης. 

Η επισήμανση της γραμμής του κατάγματος 
προκάλεσε την αναστολή του προγράμματος φόρ-
τισης και μετατροπή της αγωγής σε κλινοστατισμό 
με απαγωγή και κλίση του κορμού προς την αντί-
θετη πλευρά του κατάγματος. Πράγματι, η γραμμή 
του κατάγματος μετά 4/52 είχε εξαφανιστεί και 
επαναλήφθηκε η φόρτιση ανταλγική φυσικοθερα-
πεία. Το επώδυνο σύνδρομο όμως δεν φάνηκε να 
υποχωρεί. 

Η επιμονή του αλγεινού συνδρόμου απεδόθη 
από τους θεράποντες ιατρούς σε επικρατούσα 
χονδρόλυση της κοτύλης, η οποία δεν ήταν δυνα-
τόν να αποδειχθεί με απεικονιστικά μέσα δηλαδή 
με απλές ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία και 
μαγνητική τομογραφία. Ο επανειλημμένος έλεγχος 
για πιθανή συνύπαρξη φλεγμονώδους λοίμωξης 
χαμηλής έντασης αποδείχθηκε αρνητικός.

Παρά τη συντηρητική θεραπεία το άλγος έδειξε 
τάση επιδείνωσης και αναλήφθηκε επανεγχείρηση 
προς αντικατάσταση της ημιαρθροπλαστική με ολι-
κή αρθροπλαστική του ισχίου (εικόνα 4). 
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Εικόνα 4. Ολική αρθροπλαστική ισχίου 10 μήνες μετά την 
ημιαρθροπλαστική

Κατά την εγχείρηση αναγνωρίστηκαν 3 πιθανά 
αιτία επιμονής του άλγους: 

1. Ή προϊόντα χονδρόλυση της κοτύλης, χωρίς 
ένδειξη πιθανόν οστεοχόνδρινων καταγμά-
των. Άλλωστε, είχαν παρέλθει πλέον των 10 
μηνών από την αρχική επέμβαση. 

2. Πλημμελής προσανατολισμός της ενδοπρό-
θεσης πιθανόν απότοκος το παραληφθέντος 
μεταφυσικού κατάγματος. 

3. Η πιθανή έστω και μικρή ανισοσκελία που 
προκάλεσε η αρχική επέμβαση.

Μετά την ολική αρθροπλαστική του ισχίου και 
ήδη μετά παρέλευση έξι μηνών από τη διενέργεια 
της ο ασθενής έχει καλώς και επέστρεψε στις πρώ-
του τραυματισμού ασχολίες του. 

Η ατυπία του κατάγματος ή των καταγμάτων σε 
συνδυασμό ενδεχομένως με αντίστοιχα στην περι-
οχή της κοτύλης θα όφειλε σε συνάρτηση με το 
νερό της ηλικίας να προκαλέσει τουλάχιστον την 
επιτέλεση αξονικής τομογραφίας της περιοχής της 
λεκάνης και της κοτύλης πριν από την εγχείρηση. 
Πάντως με αυτή την επέμβαση η χονδρόλυση της 
κοτύλης είναι δεδομένη για όλες τις περιπτώσεις 
και μπορεί να μη φανεί για το υπόλοιπο της ζωής 
ενός ηλικιωμένου. Είναι δυνατό όμως από πολύ 
πρώιμα να υποθηκεύσει τη μακροβιότητα της επέμ-
βασης σε νεότερα άτομα που είναι δυνατόν να βι-
ώνουν κάτι περισσότερο από ένα τυπικό παρεκτο-
πισμένο υποκεφαλικό κάταγμα ευθραυστότητας. Η 
άκριτη επιλογή της ημιαρθροπλαστικής κάτω από 
αυτές τις συνθήκες δεν είναι επιτρεπτή. Η χονδρό-

λυση που είναι αναπόδραστο φαινόμενο σε αυτή 
την επέμβαση μπορεί να είναι καταστροφική και να 
οδηγήσει ταχύτατα σε επανάληψη της επέμβασης.

Συζήτηση 
Η διάβρωση του οστού της κοτύλης καθώς και 

του χόνδρου αποτελεί συνηθισμένη απώτερη επι-
πλοκή της ημιαρθροπλαστικής, η οποία μπορεί να 
καταλήξει σε άλγος και μετατόπιση των εμφυτευ-
μάτων με συνακόλουθη ανάγκη νέας χειρουργικής 
επέμβασης όπως φάνηκε σε αυτή την περίπτωση 
(Hedbeck C. J. και συν 2011, Inngul C. και συν 
2013, Sen D. και συν 2009, Dalldorf P. και συν 
1995, Iamthanaporn K. και συν 2018). Η αιτιολο-
γία του φαινομένου είναι πολυπαραγοντική. Ένας 
από τους πιο συνηθισμένους μηχανισμούς είναι 
η τριβή (Judas F. και συν 2012, Taylor D. W. και 
συν 2009, Akiki A. και Arlettaz Y 2009, Hess M. D. 
και συν 2013, Miller T. T. 2012). Η επαγωγή των 
προϊόντων απόπτωσης μετάλλου, πολυαιθυλενί-
ου ή τσιμέντου οδηγεί σε φλεγμονώδη αντίδραση 
που μπορεί να οδηγήσει τόσο σε οστεόλυση όσο 
και σε αποδόμηση του χόνδρου (Dalldorf P. G. και 
συν 1995, Miller T. T. 2012). Αν και ο σχεδιασμός 
της διπολικής ημιαρθροπλαστικής έχει μικρότερες 
πιθανότητες φθοράς που προέρχεται από κίνηση 
δεδομένης της διεπιφάνειας του μετάλλου/πολυ-
αιθυλενίου, ο σχεδιασμός αυτός επίσης έχει ως 
αποτέλεσμα άσκηση μικρότερων καταπονήσεων 
επί της αρθρικής επιφάνειας της κοτύλης, η οποία 
θεωρητικά είναι δυνατόν να καταλήξει σε μικρότε-
ρη διάβρωση (Wang F. και συν 2015, Dalldorf P. 
G. και συν 1995, Hess M. D. και συν 2013, Miller 
T. T. 2012). Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί οι διά-
φορες μελέτες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα 
διαβρώσεις, όταν χρησιμοποιείται μονοπολική εν-
δοπρόθεση (Wang F. και συν 2015, Iamthanaporn 
K. και συν 2018). Αυτές οι εξεργασίες, ωστόσο, εί-
ναι βαθμιαίος ως προς την εξέλιξη και δεν καταλή-
γουν σε ακτινολογικά ευρήματα επί πολλούς μήνες 
ή ακόμα και επί πολλά έτη.

Η  περιπροσθετική λοίμωξη είναι ένα καλά με-
λετημένο αίτιο οστεόλυσης που έχει αναφερθεί 
ως προδιαθεσικός παράγοντας για αρθροκατά-
δυση της κοτύλης (protrusio acetabuli) (Miller T. 
T.2012, Pellegrini V. D.και συν 2006, Lim J. B. και 
συν 2016, Garvin K. L. και Hanssen A. D. 1995). 
Η  περιπροσθετική λοίμωξη οδηγίες εγκατάσταση 
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φλεγμονώδους κύκλου, ο οποίος συνίσταται σε 
απελευθέρωση κυτοκινών, ενεργοποίηση πρωτε-
ολυτικών ενζύμων και προοδευτικά επιθετική κα-
ταστροφή του οστού και του χόνδρου (Miller T. 
T.2012, Pellegrini V. D. και συν 2006, Lim J. B. 
και συν 2016, Garvin K. L. και Hanssen A. D. 1995 
Henningsson L. 2012). Οι Lim J. B. και συν αναφέ-
ρουν τη χρονιά λοίμωξη ως προδιαθεσικό παράγο-
ντα της μετανάστευσης των εμφυτευμάτων και την 
αρθροκατάδυση της κοτύλης μετά ημιαρθροπλα-
στική αλλά ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
αυτό γίνεται 55 έτη μετά από την πρώτη επέμβαση 
(] Lim J. B. και συν 2016). Παρά το γεγονός ότι ο 
οργανισμός που ταυτοποιείται από τις καλλιέργει-
ες που λαμβάνονται διεγχειρητικά της τελευταίας 
εγχείρησης δεν είναι ένας μόνον μικροοργανισμός 
που σχετίζεται με την προηγούμενη κρυψιμόλυνση 
ή κρυψιλοίμωξη του ασθενούς, παραμένει μία πι-
θανότητα μία ανώδυνη λοίμωξη να διαδραματίζει 
ένα ρόλο αλλά αυτός να είναι και ο κύριος λόγος 
της ταχείας χονδρόλυσης στην περιοχή.

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή 
έχουν επίσης επηρεάσει το αποτέλεσμα σε αυτή την 
περίπτωση. Αν και δεν είναι καλά προσδιορισμένο 
στη βιβλιογραφία, εντοπισμένη οστεοπόρωση δι-
αδραματίζει κάποιο ρόλο στην επέλευση της χον-
δρόλυσης μακροπρόθεσμα. Οι Finnilä S. και συνερ-
γάτες μέτρησαν τη μετατόπιση του στοιχείου της 
κοτύλης στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου και 
βρήκαν ότι ασθένειες με χαμηλή οστική μεταλλική 
πυκνότητα συνεχίζουν να εμφανίζουν σημαντική 
μετατόπιση του κυπελίου για περισσότερο από 12 
μήνες, αρκετά μετά από την αρχική περίοδο εγκα-
τάστασης των πρώτων 3 μηνών (Finnilä S. και συν 
2015). Οι Hedbeck C. J. και συν αναφέρουν ότι η 
διάβρωση της κοτύλης ήταν πιο συχνή σε ασθενείς 
με μικρό δείκτη μάζας σώματος, πράγμα το οποίο 
ήταν ασύνηθες δεδομένου του ότι η παχυσαρκία 
Ε είχε ορισθεί ως προδιαθεσικός παράγοντας για 
τη διάβρωση της κοτύλης όπως έδειξε μία μελέτη 
από τους Davalillo C. T. και συν (Davalillo C. T. 
και συν 2007). Πιθανότατα, το αυξημένο σωματικό 
βάρος οδηγεί σε αυξημένη φθορά στο επίπεδο της 
κοτύλης και προκαλεί μεγαλύτερο βαθμό διάβρω-
σης. Οι Hedbeck C. J. και συνεργάτες υπέθεσαν 
ότι η οστεοπόρωση είναι πιθανόν να συμβάλει στο 
εύρημα τους, δεδομένου του ότι οστεοπόρωση εί-
ναι πιο συχνή σε ανθρώπους με χαμηλό σωματικό 
βάρος (Hedbeck C. J. και συν 2011). Σε αυτή την 

περίπτωση, ο συνδυασμός της οστεοπόρωσης και 
παχυσαρκίας μπορεί να συμβάλει στην ταχεία επέ-
λευση εκφύλισης με τα γνωστά επακόλουθα. 

Δεν υπάρχουν περιπτώσεις στην τρέχουσα βι-
βλιογραφία που να περιγράφουν διάβρωση της 
σκοτεινής εντός των πρώτων λίγων εβδομάδων 
της μετεγχειρητικής περιόδου. Οι Sen και συν πε-
ριέγραψαν μία περίπτωση, στην οποία η διάβρω-
ση της κοτύλης που επήλθε εντός 3 έως 6 μηνών 
μετά την πρωτογενή αρθροπλαστική ισχίου ήταν 
ασαφής (Sen D. και συν 2009). H οστεόλυση που 
λαμβάνει χώρα εντός ολίγων μηνών μετά την αρ-
θροπλαστική έχει περιγραφεί ως περιπτωσιολογία 
σε παθολογικές καταστάσεις όπως είναι η νόσος 
του Paget, κακοήθεις καταστάσεις και αγγειακές 
διαμαρτίες περί την διάπλαση (Akiki A. και Arlettaz 
Y. 2007,  Oakley A. P. και Matheson J. A., 2015, 
Tiftikçi U. και Serbest S. 2015, Cole B. J. και συν 
1997). Αν και πρόκειται για μία σπάνια κατάσταση, 
μπορεί να είναι πιθανό ότι αυτή η νοσηρή επεξερ-
γασία συμβάλλει στην αποδόμηση του χοντρού και 
θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατά τη διαφορική 
διάγνωση. Ένα κάταγμα που δεν έχει διαγνωστεί ή 
ένα κάταγμα ευθραυστότητας είναι επίσης πιθανό 
να συνυπάρχει όπως και στη δική μας περίπτωση, 
κατά την πρώιμη μετεγχειρητική απεικόνιση ή ακό-
μη κατά τη διαχειριστική διερεύνηση της κατάστα-
σης. 

Συμπερασματικά, η διάβρωση της σκοτεινής 
λαμβάνει χώρα συχνά ως αποτελεί επιπλοκή της 
ημιαρθροπλαστικής. Αν και δεν έχει τεκμηριωθεί 
επαρκώς την τρέχουσα βιβλιογραφία, η πρώι-
μη και ταχέως εξελισσόμενη επιπλοκή μπορεί να 
οφείλεται σε κάταγμα της κοτύλης. Η αιτιολογία 
της διάβρωσης της κοτύλης είναι πολυπαραγοντι-
κή και έχει σχέση με λοίμωξη, οστεοπόρωση και 
παχυσαρκία, τα οποία συμβάλλουν ως ουσιώδεις 
παράγοντες προς τούτο. Εάν έχει έρθει υπόνοια, 
θα πρέπει να ακολουθήσει μία πλήρης διερεύνηση 
προς αποκλεισμό λοίμωξης. Είναι άγνωστο κατά 
πόσον η πρώιμη θεραπευτική αντιμετώπιση μιας 
περιπροσθετικής λοίμωξης, εφόσον υπάρχει, θα 
μπορούσε να διακόψει τη φυσική εξέλιξη της νο-
σηρής εξεργασίας ή θα μπορούσε να αλλάξει με 
κάποιο τρόπο την τελική κατάληξη.
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