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Περίληψη
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς 46 ετών με άλγος και προη-
γούμενο ιστορικό θλαστικού τραύματος κατά την κνήμη και οστεο-
λυτική αλλοίωση στα όρια του μέσου προς το κάτω τριτημόριο του 
οστού, η οποία μετά διενέργεια βιοψίας διαγνώστηκε λανθασμένα 
ως μορφή χρόνιας οστεομυελίτιδας. Η αρνητική εξέλιξη κατά τη 
διαδρομή αξιολογήθηκε δεόντως και ο ασθενής παραπέμφθηκε 
σε τριτοβάθμιο ογκολογικό Νοσοκομείο του Κέντρου, όπου ετέ-
θη η διάγνωση πρωτοπαθούς λεμφώματος του κνημιαίου οστού 
με τη βοήθεια ανοσοϊστοχημικής παθολογοανατομικής εξέτασης 
ακολουθούμενη από σταδιοποίηση. Διενεργήθηκε η δέουσα χει-
ρουργική, χημειοθεραπευτική και ακτινοθεραπευτική αντιμετώπι-
ση. Τέσσερα έτη μετά την αρχική εμφάνιση της νόσου ο ασθενής 
τελεί υπό παρακολούθηση και φαίνεται ότι είναι ελεύθερος της 
νόσου, τόσο γενικά όσο και επιχωρίως. Η οστική βιοψία χωρίς την 
κατάλληλη ιστοπαθολογική υποδομή φαίνεται ότι αποτελεί μία 
επισφαλή πρακτική, όταν αναλαμβάνεται σε ένα γενικό, δευτερο-
βάθμιο, επαρχιακό νοσοκομείο. Πολύ περισσότερο, όταν πρόκειται 
για έναν όγκο πολύ σπάνιο που εμφανίζει μεγάλη πολυμορφία και 
δεν έχουν επιλυθεί ακόμη όλα τα προβλήματα που αφορούν στην 
διαγνωστική και θεραπευτική του προσέγγιση.
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Abstract
A case of a 46 years old man with a mild tibial and a past his-
tory of a tibial wound was misdiagnosed as suffering of a form 
of chronic infection-osteomyelitis, after an open bone biopsy. 
The adverse course of the case was further evaluated and the 
diagnosis of a primary lymphoma of bone (PLB) was established 
in a tertiary anticancer Hospital, after immunohistopathological 
assay followed by staging and proper surgical, chemotherapy 
and radiation therapy. Four years after the initial presentation, 
the patient is under follow-up and seems to be free of local and 
distant disease. Bone biopsy without the facility of modern his-
topathological modalities is a precarious modality when under-
taken in a non-specific General Provincial Secondary Care Hospi-
tal., especially when dealing with a rare musculoskeletal and not 
only tumour with unsolved definition and management queries.
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Παραγγέλθηκε μαγνητική τομογραφία κνήμης, 
οποία κατέδειξε τα ακόλουθα ευρήματα: Στο μέσο 
τριτημόριο της κνήμης απεικονίζεται ετερογενής 
κυστική βλάβη μειωμένης έντασης μαγνητικού σή-
ματος στις T1 βαρύτητας ακολουθίες και αυξημέ-
νης έντασης στις T2 και STIR ακολουθίες κεφα-
λουραίας διαμέτρου 27 mm εγκάρσιας διαμέτρου 
14 mm και προσθιοπίσθια διαμέτρου 11 mm. Μετά 

την ενδοφλέβια έγχυση παραμαγνητικής ουσίας 
παρατηρείται περιφερική ταινιοειδής πρόσληψη 
από τη βλάβη. Στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης 
απεικονίζεται σημαντική ελάττωση του εύρους του 
φλοιού με ανάδειξη ενδοφλοιικού συριγγίου. Συ-
νυπάρχει εκτεταμένο οίδημα του υποδόριου κυττα-
ρολιπώδους ιστού των μαλακών μορίων αλλά και 
του έσω τριτημορίου της κνήμης. Τα ανωτέρω ευ-

Εισαγωγή

Η παρούσα ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς 
παρουσιάζεται ως παράδειγμα αποφυγής λαθών, 
στα οποία μπορεί να οδηγήσει η κλινική, η παθο-
λογοανατομική και απεικονιστική πολυμορφία που 
εμφανίζει ένας σπάνιος όγκος του μυοσκελετικού 
συστήματος και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα πρω-
τοπαθές λέμφωμα των οστών υποδυόμενο την 
εικόνα της οστεομυελίτιδας, που αντιμετωπίσα-
με τελικά με επιτυχία. Η άσκηση της Ιατρικής σε 
ένα Δευτεροβάθμιο Επαρχιακό Νοσοκομείο πολ-
λές φορές φαίνεται να παραπαίει μεταξύ ανάγκης 
για διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και την υποταγή στους περιορισμούς 
που τίθονται από τη φύση και τις δυνατότητες του 
Ιδρύματος. Η πολυμορφία και η σπανιότητα μιας 
νοσηρής κατάστασης όπως το πρωτοπαθές λέμ-
φωμα των οστών αλλά και τα αναπάντητα ακό-

μη ερωτήματα που είναι σχετικά με τη φύση της 
μπορούν κατά τη γνώμη μας να δικαιολογήσουν τα 
διατρέξαντα κατά την αντιμετώπιση της περίπτω-
σης. Είναι δύσκολο να καταρτισθούν αξιόπιστοι 
αλγόριθμοι συμβατοί με την πολυμορφία και όλα 
τα ενδεχόμενα μιας διαφορικής διάγνωσης που να 
καλύπτονται προς τούτο. 

Παρουσίαση της περίπτωσης του 
ασθενούς 

Ασθενής άνδρας ηλικίας 46 ετών προσέρχεται 
με άλγος κατά την αριστερά κνήμη από 2μήνου. 
Αναφέρεται ιστορικό κάκωσης της κνήμης με θλα-
στικό τραύμα κατά τη μεσότητα προ 2ετίας. Δεν 
εμφάνιζε πυρετό ούτε τοπικό οίδημα ή ερυθρότη-
τα κατά την περιοχή. Ο ακτινολογικός έλεγχος με 
απλές ακτινογραφίες περιλάμβανε ις τρεις προβο-
λές της πάσχουσας περιοχής και παρατίθενται κα-
τωτέρω (εικόνα 1). 

Εικόνα 1. Υποφαινόμενη περιοχή οστικής αραίωσης κατά τα όρια του μέσου και κάτω τριτημορίου του κνημιαίου οστού χωρίς 
σημεία περιοστικής αντίδρασης, διάσπασης του φλοιού ή επέκταση της εξεργασίας στα γειτονικά οστά και αρθρώσεις ή στα 

μαλακά μόρια. 
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Εικόνα 2. Μετωπιαίες και οβελιαίες τομές από την 1η MRI της κνήμης. 

ρήματα συνηγορούν υπέρ οξείας οστεομυελίτιδας. 

Στην πρόσθια επιφάνεια της μετα-διάφυσης της 
κνήμης απεικονίζεται ταινιοειδής υποφλοιώδης 
βλάβη 14 mm διαμέτρου περίπου εμπλουτιζόμε-
νη περιφερικά από την παραμαγνητική ουσία. Μι-
κρές υπό αρθρικές κύστης αναδεικνύονται στο έσω 
σφυρό διαμέτρου 9 mm, 6 mm και 3 mm αντιστοί-

χως. Ελάττωση του εύρους της αρθρικής επιφάνει-
ας της ποδοκνημικής με συνοδό λέπτυνση του αρ-
θρικού χόνδρου της κνήμης. Η αστραγαλοπτερνική 
και η αστραγαλοσκαφοειδής απεικονίζονται με 
φυσιολογικό εύρος και ομαλό οστικό περίγραμμα. 
Φυσιολογική απεικόνιση του αχίλλειου τένοντα και 
των λοιπών συνδεσμικών και τενοντίων μορίων. 
Συμπέρασμα: Οξεία οστεομυελίτιδα κνήμης.

Η γενική αίματος ήταν εντός των φυσιολογι-
κών ορίων, όπως η CRP και η ΥΚΕ .Παραγγέλθηκε 
πλήρης βιοχημικός έλεγχος, ο οποίος απέβη χωρίς 
ευρήματα.δεν παρατηρήθηκε αύξηση των δεικτών 
της φλεγμονής και η η ακτινολογική διάγνωση της 
οστεομυελίτιδας ήταν αμφίβολη. Παραγγέλθηκε 
CT θώρακος, CT κοιλίας, η οποία απέβη χωρίς ευ-
ρήματα. Αποφασίστηκε στο δευτεροβάθμιο Νοσο-
κομείο να διερευνήσουμε τη βλάβη κάνοντας ανοι-
κτή βιοψία. 

Ανοικτή βιοψία (1)

Διενεργήθηκε φλοιοτομή με μικρό παράθυρο 
στρογγυλής διαμέτρου. Στην περιοχή της βλά-
βης ινολιπώδης ιστός, χωρίς πυώδες, ή υδαρές 
περιεχόμενο. Ελήφθησαν τρία ιστοτεμάχια από 
το κέντρο, κεντρικά και περιφερικά της βλάβης / 
αποστολή προς ιστολογική εξέταση. Έγινε λήψη 
υλικού για καλλιέργεια. Το τραύμα συγκλείσθηκε 

κατά στρώματα χωρίς να τεθεί οστικό τσιμέντο στο 
παράθυρο του φλοιού προσπέλασης της βλάβης.

Ιστολογική εξέταση (1)

Η ιστολογική εξέταση δεν ταυτοποιούσε τη βλά-
βη κάνοντας λόγο για ινολιπώδη ιστό με φλεγμο-
νώδη διήθηση και αθροίσεις κυττάρων με ακαθό-
ριστη προέλευση. Η καλλιέργεια του υλικού ήταν 
αρνητική. Πιο αναλυτικά η απλή ιστολογική εξέτα-
ση είχε ως εξής: 

ΥΛΙΚΟ: Τεμάχια οστεολυτικής εξεργασίας αρ. 
κνήμης.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ: Κιτρινόλευκα ιοτοτεμάχια 
συνολικής έκτασης 2,5 Χ 2cm. Οστικό τεμάχιο μέ-
σης διαμέτρου 0,6 cm (υλικό σε αφαλάτωση ).

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Στο εξετασθέν 
υλικό αναγνωρίζονται: κατακερματισμένες 
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οστεοδοκίδες, τμήματα ινολιπώδους ιστού 
με φλεγμονώδη διήθηση, τμήμα οστού με 
μορφολογικά χαρακτηριστικά νεοπλάστου οστού. 
.Επίσης παρατηρούνται αθροίσεις σκιωδών 
κυττάρων σχετικά ομοιόμορφων με υποοτρόγγυλο 
πυρήνα και λίγο κυτταρόπλασμα σε χαλαρές 
αθροίσεις ή διάχυτα των οποίων η φύση δεν 
μπορεί να ταυτοποιηθεί. Συνιστάται η συσχέτιση 
με τον απεικονιστικό έλεγχο και το ιστορικό της 

ασθενούς και η επανάληψη της βιοψίας κατά την 
κρίση του θεράποντος. -Υλικό αφαλάτωσης: Μικρό 
τεμαχίδιο οστίτη ιστού. 

Επειδή η ανάλυση των ευρημάτων δεν ικανο-
ποίησε τις ανησυχίες μας παραγγέλθηκε εκ νέου 
διενέργεια MRI κνήμης κατά την οποία παρατηρή-
θηκε ετερογένεια σήματος και μετεγχειρητικές αλ-
λοιώσεις (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Επανάληψη των ίδιων τομών και εκτίμηση του επιθετικού χαρακτήρα της βλάβης. 

Μετά συνεννόηση ο ασθενής παραπέμπεται σε 
τριτοβάθμιο ογκολογικό Κέντρο, όπου διενεργή-
θηκε εκ νέου βιοψία οστού και οστικού μυελού. 
Η παθολογοανατομική εξέταση σε συνδυασμό με 
τον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο της βλάβης έθεσαν τη 
διάγνωση του μη–Hodgkin πρωτοπαθούς λεμ-
φώματος οστού.

Η σταδιοποίηση που ακολούθησε κατέδειξε ότι 
επρόκειτο περί μονήρους οστικής εντόπισης της 
νόσου. 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οστικός κύλινδρος μήκους 1,5 εκ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οστίτης ιστός σπογγώδους τύπου ο οποίος 
περιλαμβάνει πολλούς μυελοχώρους και φέρει 
αιμοποιητικό μυελό μέτρια υποκυτταρικό. Οι 
κυτταρικές σειρές αντιπροσωπεύονται:

Η μυελική σειρά ωριμάζει με ηπίου βαθμού 
στροφή προς τα αριστερά. Η ερυθρά σειρά απαντά 
σε νησίδες με ελαφρά ποικιλία μεγέθους.

Τα μεγακαρυοκύτταρα απαντούν σε αναμενόμε-
να για το υλικό επίπεδα με μεμονωμένη κατανομή. 
Ο σίδηρος στα κύτταρα του δικτύου + Δικτυωτές 
ίνες + 1.

Εφόσον πρόκειται για έλεγχο του αιμοποιητικού 
μυελού στα πλαίσια Β μη Hodgkin λεμφώματος 
(15450/16) σημειώνεται ότι ο ανοσοϊστοχημικός 
έλεγχος με τα. αντισώματα έναντι των αντιγόνων 
CD20, CD3, CD79a, Pax-5, CDS και CD23 δεν 
απεκάλυψε λεμφωματώδη διήθηση αλλά μικρά Τ 
και Β _ λεμφοκύτταρα, με τα οποία αναπτύσσονται 
με διάμεση κατανομή σε ποσοστό 5% του κυτταρι-
κού πληθυσμού

Πλασματοκύτταρα CD 138+ CD56- σε ποσο-
στό 2-3% με πολυκλωνικό ανοσοσφαινότυπο. 
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Ποσοστό CD34+ κυττάρων ~1 -2 %

Παθολογοανατομική εξέταση. 

ΥΛΙΚΟ: Παρελήφθη ένας κύβος παραφίνης με 
ΑΠ. 10312/16 που περιείχα υλικό οστεόλυσης (?) 
κάτω πέρατοςκνήμης

Ανοσοϊστοχημεία CD20,CD3,CD10,CD5,be12,
be16,Cmye,cyclinD1,MUM1,

Κi67

MIΚΡΟΣΚΟΠ1ΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μη Hodgkin λέμφωμα Β κυτταρικής προέλευσης 
διάχυτου τύπου από μεγάλα κύτταρα μη περαιτέρω 
προσδιοριζόμενο, (μη ειδικού τύπου(DLBCL-NOS 
WHO 2008)

Διάχυτη και περιαγγειακή ανάπτυξη μεγάλων 
κυττάρων με χαρακτήρες συχνότερο ανοσοβλάστης. 
Ανοσοφαινότυπος μεγάλων κυττάρων .

CD20 (έντονη έκφραση σε ποσοστό 100% των 
κυττάρων), CD79a+ 100%

bcl-2 πρωτεΐνη +>70% (έντονη και καθολική 
κυτταροπλασματική έκφραση)

c-myc πρωτεΐνη +>40% 

bcl-2 πρωτεΐνη +>30% CD10- MUM-1/ΙRF4+·> 
30% 

Έκτοπη έκφραση CD5- αντιγόνου. Απουσία 
Cyclin D1 

Ki-67, Ρυθμός πολλαπλασιασμού - 95 % του 
κυτταρικού πληθυσμού,

Σχόλια 

1. Σύμφωνα με τον ανοσοφαινοτυπικό αλγόριθ-
μο κατά Hans ως κύτταρο προέλευσης του 
λεμφώματος θεωρείται το λεμφοκύτταρο 
μετά το βλαστικό κέντρο του λεμφοζιδίου 
(post-GCC-like) ενεργοποιημένο Β 
λεμφοκύτταρο, (activated Β cell ΑΒC)

2. Σημειώνεται ή έκτοπη έκφραση CD5 αντιγό-
νου,

3. Πρόκειται για Β λέμφωμα με διπλή ανοσο-
φαινοτυπική έκφραση των πρωτεϊνών bcl2 
και c-myc.

4. Ως προς τον χαρακτηρισμό του λεμφώματος 
το ενδεχόμενο να πρόκειται για πρωτοπαθές 
δερματικό λέμφωμα ποδιού(Primary 
Cutaneous D1BCl, leg type)) με οστική 
επέκταση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με τα 
λοιπά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα.

Πορεία

Ο ασθενής ολοκλήρωσε τους κύκλους χημει-
οθεραπείας σε αιματολογική κλινική (4 κύκλοι). 
Ακολούθησαν 20 συνεδρίες ακτινοθεραπείας. Πα-
ρέμεινε χωρίς φόρτιση του σκέλους επί τρίμηνο. 
Διενεργήθηκε νέα σταδιοποίηση της νόσου. Έγινε 
επανεκτίμηση της οστεόλυσης της κνήμης για ορι-
στική αντιμετώπιση. Ήδη μετά 4 έτη (2020) μετά τη 
ακτινοβολία, χημειοθεραπεία, χειρουργικό καθαρι-
σμό, ο ασθενής είναι χωρίς συμπτώματα με οστική 
ακτινολογική αποκατάσταση και πλησιάζει το όριο 
της πενταετούς επιβίωσης ελεύθερος νόσου (Do-
soretz DE και συν 1982). 

Εικόνα 4. Απλές ακτινογραφίες κνήμης 4 έτη μετά τη 
διάγνωση και θεραπεία. 

Συζήτηση
Το κακόηθες λέμφωμα των οστών είναι 

ασυνήθης κατάσταση και για αυτό παρουσιάζει 
διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα. Αν 
και η διάγνωση του πρωτοπαθούς λεμφώματος 
του οστού περιγράφηκε για πρώτη φορά από 
τον Oberling το 1928 (Oberling C 1928) η 
νόσος αναγνωρίστηκε ως ιδιαίτερη οντότητα το 
1939 από τους Parker και Jackson (Parker F και 
Jackson H 1939), οι οποίοι αναφέρθηκαν σε 17 
περιπτώσεις. Αν και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά 
των κακοήθων λεμφωμάτων των λεμφαδένων 
έχουν τύχει εκτεταμένης μελέτης σε σχέση με την 
πρόγνωση (Nathwani BN και συν 1978, Lennert 
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K και συν 1975, Lennert K και συν 1975b, 
Berard CW 1977, Rosenberg SA και συν 1975, 
Bloomfield CD και συν 1977, Jaffe ES και συν 
1975), υπάρχουν σχετικά λίγες μελέτες οι οποίες 
να διεξέρχονται τα προβλήματα των λεμφωμάτων 
των οστών (Dosoretz DE και συν 1982). Το 1974, 
οι Boston και συνεργάτες (Boston HC και συν 
1974) αναφέρθηκαν σε 179 περιπτώσεις από την 
Mayo Clinic και έδωσαν έμφαση στην προγνωστική 
σημασία της σταδιοποίησης της νόσου και όχι στα 
ιστολογικά χαρακτηριστικά. 

Από ιστορική άποψη, η παρουσία λεμφαγγείων 
στα οστά αμφισβητήθηκε (Συμεωνίδης Π. Π. 1984, 
1996). Η παρατήρηση αυτή μπορεί να συνέβαλε 
στο να μη διαμορφωθεί σαφής άποψη από 
την πλευρά της ογκολογίας διαχρονικά και 
να συμβάλει επίσης στην αμφισβήτηση για 
το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ο όρος 
πρωτοπαθές λέμφωμα των οστών, παρά το 
ότι άρχισε να αναγνωρίζεται αυτοδύναμα 
από το 1928 (Oberling C. 1928). Η παρου-
σία βέβαια λεμφαγγείων στον οστικό μυελό 
είναι πολλαπλώς επιβεβαιωμένη (Breslin JW 
και συν 2019). Εάν σε αυτήν τη διαπίστωση 
προστεθούν και οι δύο άλλες διαπιστώσεις: 
α) η παρουσία λεμφοζιδίων στο περιόστεο και 
β) η υπακοή σε αγγειοκινητικά ερεθίσματα 
της ανάπτυξης λεμφαγγείων στα οστά κάτω 
από την ίδια σηματοδότηση όπως και για την 
ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων (Hominick D. 
Και συν 2018) αλλά και γ) η παρουσία δικτυωτών 
ινών στην οστέινη ουσία, μικρή σημασία έχει για το 
χαρακτηρισμό του πρωτοπαθούς και όχι μεταβατι-
κού κατά συνέχεια ιστών ή άλλως πως νεοπλάσμα-
τος. Άλλωστε, η κυκλοφορία στα οστά όπως πρα-
κτικά σε όλα τα όργανα και οργανικά συστήματα 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. 

Με βάση την μελέτη μας πάνω στο θέμα, η έκθε-
ση στη γνώση του σπάνιου αυτού κακοήθους όγκου 
μπορεί να χωρισθεί σε 4 περιόδους. Η πρώτη μέχρι 
το 1960 όπου κυριαρχεί η μετά διενέργεια βιοψίας 
και θέση της διάγνωσης ακτινοθεραπευτική αντι-
μετώπιση. Η δεύτερη από το 1969 μέχρι το 1975, 
όπου κυριαρχεί η χειρουργική αντιμετώπιση μαζί με 
ακτινοθεραπεία ή ραδιοθεραπεία. Η τρίτη περίοδος 
αρχίζει από 1975 μέχρι το 2000, όπου οι απεικο-
νιστικές μέθοδοι με ανασύνθεση εικόνας όπως η 
CT, η MRI και η PET συμβάλλουν στην καλύτερη 

σταδιοποίηση, ενώ η συμβατικές ιστοπαθολογικές 
μέθοδοι διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο τόσο 
για τη διάγνωση όσο και για την επιλογή των πιο 
κατάλληλων θεραπευτικών στρατηγικών. Τέλος, η 
τέταρτη περίοδος από το 2001 μέχρι το 2020, όπου 
ενισχύεται διαρκώς ο ρόλος των ανοσοϊστοχημι-
κών μεθόδων για την ταυτοποίηση της διάγνωσης, 
στη θεραπεία αλλά και στη διάκριση από το αντί-
στοιχο λέμφωμα στα παιδιά, πράγμα το όποιο ήταν 
κατανοητό και παλαιότερα (Huebner-Chan D και 
συν 2001). Όπως γίνεται αμέσως κατανοητό αυξά-
νει ο ρόλος της βιοψίας για την επίτευξη και εξειδί-
κευση της διάγνωσης, η οποία οφείλει να ακολου-
θεί (Mankin HJ, Lange TA, Spanier SS 1982, 1996, 
Mankin HJ, Mankin CJ, Simon MA 1996). Οι αρχές 
αυτές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία Μελέ-
της των Όγκων του μυοσκελετικού προέκυψε από 
την παρακολούθηση 597 ασθενών με όγκους των 
οστών και προέρχεται από 21 ιδρύματα, 25 χει-
ρουργούς, οι ήταν ιατροί αναφοράς. Η συχνότητα 
σφάλματος με λανθασμένη διάγνωση  σε μη ειδικά 
κέντρα είναι 17,8%. Σε ποσοστό 19,3% η μη ορθή 
τεχνική κατά τη βιοψία οδήγησε σε τροποποίηση 
της οριστικής επέμβασης mε πιο περίπλοκους 
και σύνθετους χειρισμούς, με κατάληξη την 
αναπηρία, την απώλεια της λειτουργικότητας, 
την τοπική υποτροπή ή και το θάνατο. Οι 
επιπλοκές αυτές στο 10% των περιπτώσεων 
επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. Στο 3% των 
περιπτώσεων επέβαλαν την ανάγκη διενέργειας 
ακρωτηριασμών. Τα λάθη και οι επιπλοκές ήταν 
2 έως 12 φορές συχνότερες όταν οι βιοψίες 
διενεργούνται σε μη εξειδικευμένο κέντρο. Η 
επέλευση παθολογικού κατάγματος επηρεάζει 
δυσμενώς την εξέλιξη της νόσου.  

Πιο συγκεκριμένα περιληπτικά παρατίθενται οι 
ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες: 

Η βιοψία να διενεργείται από το χειρουργό 
που θα αντιμετωπίσει τη βλάβη

Να έχει ικανό ποσό ιστού, αντιπροσωπευτικού 
για τη διάγνωση

Να μην επηρεάζει την περιοχή για την οριστική 
αντιμετώπιση

Ατραυματική που να εναρμονίζεται με το 
οριστικό χειρουργείο

Προσοχή στη διασπορά του όγκου
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Να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας βιοψίας

Κλείνουμε το τραύμα κατόπιν συνεννοήσεως με 
τον παθολογοανατόμο

Συνιστάται ο επιπωματισμός του οστικού 
παραθύρου με βύσμα από PMMA τσιμέντο. 

Χειρουργικά λάθη κατά τη διενέργεια 
ανοικτής βιοψίας:

Προσοχή στη διασπορά του όγκου εξωδιαμερι-
σματικά

Δεν συνιστώνται εγκάρσιες προσπελάσεις

Η παροχέτευση τοποθετείται κοντά στον όγκο

Η προσπέλαση αν είναι δυνατόν διά μιας μυϊκής 
γαστέρας

Αποφυγή διαμεσομυίων διαστημάτων, διαμυϊ-
κών προσπελάσεων και νευροαγγειακών δεματί-
ων. Αποφυγή προσπελάσεων διαμέσου διαφορετι-
κών διαμερισμάτων.

Εφαρμογή ισχαίμου περίδεσης χωρίς προηγού-
μενη εξαγγείωση

Διενεργείται επιμελής αιμόσταση προ και μετά 
σύγκλειση του τραύματος.

Οι φλοιοτομές δεν πρέπει να αφορούν σε πάνω 
από 10% της οστικής διαμέτρου

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι φλοιοτομή 20% 
της περιμέτρου μειώνει την αντοχή του οστού κατά 
50%.

Επιβάλλονται οξείες τομές, χωρίς αποκολλή-
σεις χωρίς υπέγερση του δέρματος, και δημιουργία 
υποδόριων κρημνών. 

Ο επιπωματισμός του οστικού παραθύρου 
με βύσμα PMMA ελαχιστοποιεί τη διασπορά του 
όγκου. 

Συμπερασματικά, αν η βλάβη είναι μικρών δι-
αστάσεων μια ανεπιτυχής βιοψία που μπορεί να 
προκαλέσει λοίμωξη, παθολογικό κάταγμα, ή 
καταστροφή της ιστολογικής αρχιτεκτονικής μπο-
ρεί να οδηγήσει σε διαγνωστικό αδιέξοδο. Η έκ-
βαση μιας κακής βιοψίας μπορεί να επηρεάσει 
δραματικά και μη αναστρέψιμα την πρόγνωση της 
νόσου και πρέπει να γίνεται σε τριτοβάθμιο θερα-
πευτικό κέντρο
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