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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 



12- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 2 - 2021

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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