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Περίληψη 

Παρουσιάζεται ασθενής με συνοβιακό σάρκωμα πηχεο-
καρπικής λόγω της σπανιότητας της πάθησης αυτής. Περιγράφεται 
η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγισή του καθώς και η έκ-
βαση αυτού μετά από παρακολούθηση 2 ετών. Ασθενής άνδρας, 
ηλικίας 25 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας 
με ελαφρά επώδυνη διόγκωση της αριστερής πηχεοκαρπικής από 
τετραμήνου που δεν υφίετο με χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρ-
μάκων και ανάπαυση. Ο αιματολογικός και ακτινολογικός έλεγχος 
ήταν αρνητικός, ενώ η αξονική και η μαγνητική τομογραφία της 
περιοχής κατέδειξαν τη βλάβη και το μέγεθος αυτής. Η διάγνωση 
και η σταδιοποίηση του όγκου έγινε με ανοικτή αφαιρετική βιο-
ψία, αξονική τομογραφία θώρακος και σπινθηρογράφημα οστών. 
Οι ιστολογικές και ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις έδειξαν συνοβιακό 
σάρκωμα μονοφασικού τύπου και ακολούθησε ευρεία εκτομή του 
όγκου. Ο ασθενής ετέθη υπό παρακολούθηση και συνεστήθη κλι-
νική εξέταση, αξονική και μαγνητική τομογραφία πηχεοκαρπικής, 
σπινθηρογράφημα οστών και αξονική τομογραφία θώρακος ανά 
τρίμηνο (ανά εξάμηνο μετά το πρώτο έτος) ενώ 2 χρόνια μετεγχει-
ρητικά έχουμε ικανοποιητικό κλινικό αποτέλεσμα, χωρίς υποτρο-
πή ή μετάσταση.
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Εισαγωγή

Το συνοβιακό σάρκωμα είναι κακοήθης 
όγκος των μαλακών μορίων ο οποίος παρά την 
ονομασία του συνήθως δεν εξορμάται από τον 
αρθρικό υμένα αλλά από τον αρθρικό θύλακο, 
τους ορογόνους υμένες ή τα τενόντια έλυτρα. 
Ανευρίσκεται πλησίον κάποιας άρθρωσης, συνή-
θως εξωαρθρικά σε ποσοστό 90% έχοντας στενή 
σχέση με τενόντια έλυτρα ή  ορογόνου θυλάκου 
(Lars et all 2011) και σπάνια ενδαρθρικά σε ποσο-
στό 10%. Αποτελεί το 10% όλων των όγκων των 
μαλακών μορίων (Deepak et al 1999) και είναι 
τέταρτο σε συχνότητα μετά το κακοήθες ινώδες 
ιστιοκύττωμα, το λιποσάρκωμα και ραβδομυο-
σάρκωμα (Campanacci 1999). Εντοπίζεται στα 
κάτω άκρα σε ποσοστό 70%, στα άνω άκρα σε 
ποσοστό 25% και στον κορμό σε ποσοστό 5%. Η 
εντόπισή του στα άκρα αντιστοιχεί το 7% όλων 
των σαρκωμάτων των μαλακών μορίων (Sobel et 
al 2002), ενώ το 8-8,5% των συνοβιακών σαρκω-
μάτων αφορούν την άκρα χείρα (Dreyfouss et al 
1986, Deepak et al 1999). Είναι συχνότερο στους 
εφήβους και νεαρούς ενήλικες 16-40 ετών, ενώ εί-
ναι σπάνιο σε βρέφη παιδιά και ηλικίες άνω των 
60 ετών. Ως προς το φύλο υπερέχουν ελαφρώς οι 
άνδρες 1,2:1 (Chou and Malawer 1994, Okohama 
et al 2002, Armstrong et al 2008, Romero et al 
2008). Συνήθως παρουσιάζεται ως ανώδυνη ή 
σπάνια επώδυνη διόγκωση, αργά αναπτυσσόμε-
νη, με πρόσφυση στους παρακείμενους ιστούς, 
ακίνητη ή ευκίνητη πολλές φορές δίνοντας την 
εντύπωση γαγγλίου. Συμπτώματα μπορεί να 
έχουμε και από πίεση νεύρων ή αγγείων της πε-
ριοχής. Έχει αναφερθεί πίεση επί της κερκιδικής 
αρτηρίας και πρόκληση ψευδοανευρύσματος 
(Platenkamp et al 1980). Εξαιρετικά σπάνια εί-
ναι η εντόπισή του μέσα στον καρπιαίο σωλή-
να με πρόκληση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα 
(McClain and Wissinger 1976, Gilleard et al 2009, 
Lars et al 2001), όπως επίσης και η ενδονευρική 
ανάπτυξή του (Chesse et al 1999).

Περιγραφή περίπτωσης

Άνδρας 25 ετών προσήλθε στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας με ελαφρά 
επώδυνη διόγκωση της αριστερής πηχεοκαρπικής 
από τετραμήνου, η οποία επέμενε παρά τη λήψη 
αντιφλεγμονωδών και την ανάπαυση που συνε-
στήθη, ενώ υπήρχε σταδιακή αύξηση του μεγέ-
θους της διόγκωσης. Κλινικά, η διόγκωση εντο-
πιζόταν στη ραχιαία επιφάνεια του άκρου, ενώ 
ήταν σκληρή και σχετικά ευκίνητη κατά την ψη-
λάφηση. Υπήρχε ευαισθησία κατά την πίεση ενώ 
οι κινήσεις της πηχεοκαρπικής τόσο οι παθητικές 
όσο και οι ενεργητικές ήταν ελαφρώς επώδυνες 
αλλά όχι περιορισμένες. Έγιναν αιματολογικές 
εξετάσεις και ακτινογραφίες της περιοχής που 
ήταν φυσιολογικές, ενώ η αξονική και μαγνητι-
κή τομογραφία της περιοχής κατέδειξαν τόσο τη 
βλάβη όσο και το μέγεθος της. Ακολούθησε ολο-
σωματικό σπινθηρογράφημα οστών και αξονική 
τομογραφία θώρακος, οι οποίες ήταν αρνητικές. 
Η διάγνωση και η σταδιοποίηση του όγκου έγι-
νε με ανοικτή αφαιρετική βιοψία. Διενεργήθηκε 
ευρεία εκτομή του όγκου που ήταν μεγέθους 3×5 
εκ. πάνω από την περιτονία και εξορμάτο από 
το περιτενόντιο πέταλο του ιδίου εκτείνοντα το 
δείκτη μυός (εικ. 1). Η ιστολογική εξέταση και οι 
ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις έδειξαν συνοβιακό 
σάρκωμα μονοφασικού τύπου χαμηλής επιθετι-
κότητας (εικ. 2). Ο ασθενής ετέθη υπό παρακο-
λούθηση και συνεστήθη κλινική εξέταση, αξονική 
και μαγνητική τομογραφία πηχεοκαρπικής, σπιν-
θηρογράφημα οστών και αξονική τομογραφία 
θώρακος ανά τρίμηνο και ανά εξάμηνο μετά το 
πρώτο έτος. Δύο χρόνια μετεγχειρητικά έχουμε 
ικανοποιητικό κλινικό αποτέλεσμα με ελεύθερες 
και ανώδυνες κινήσεις της πηχεοκαρπικής, χωρίς 
υποτροπή ή μετάσταση του όγκου. 

Συζήτηση

Στο συνοβιακό σάρκωμα οι ακτινογρα-
φίες είναι συνήθως φυσιολογικές, αλλά μερικές 
φορές μπορεί να έχουμε μια ασαφή πύκνωση των 
πέριξ μαλακών μορίων με στικτές αποτιτανώσεις 
στο 30% των περιπτώσεων, καθώς επίσης και εμ-
φάνιση περιοστικής αντίδρασης και διάβρωσης 
παρακείμενου οστού σε ποσοστό 15-20%. Στην 
αξονική τομογραφία ο όγκος φαίνεται απόστρογ-
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γυλεμένος ή πολυλοβώδης, συνήθως με σαφή 
όρια. Στην Τ1 ακολουθία της μαγνητικής τομο-
γραφίας ο όγκος δίνει σήμα ίσης έντασης με αυτό 
των μυών ή μεγαλύτερης αυτού της αιμορραγίας 
καλά διαχωριζόμενος. Το σήμα της έντασης αυ-
ξάνει μετά τη χορήγηση σκιαστικού γαδολινίου. 
Στην Τ2 ακολουθία ο όγκος έχει υψηλής, ενδι-
άμεσης ή χαμηλής έντασης σήμα (Campanacci 
1999, Deepak et al 1999, Woerler 2005). Πρέπει 
να γίνονται προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινο-
γραφίες κρανίου, ΟΜΣΣ, λεκάνης ισχίων, σπιν-
θηρογράφημα οστών, αξονική τομογραφία θώ-
ρακος, αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας 
για την ανεύρεση τυχόν μεταστάσεων αλλά και 
τη σταδιοποίηση του όγκου. Είναι γενικώς απο-
δεκτό ότι το συνοβιακό σάρκωμα δίνει μεταστά-
σεις στους πνεύμονες με τη μορφή πνευμονικών 
κυστικών βλαβών στα οστά και στους επιχώρι-

ους λεμφαδένες (Traweek et al 1990, Cohen and 
Drut 2000, Pierlot et al 2001), ενώ συχνή είναι η 
διασπορά του στα αγγεία και τα νεύρα της περι-
οχής (Armstrong et al 2008). Η τελική διάγνωση 
τίθεται είτε με βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNAC) 
ή με βιοψία πυρήνα με trocar, οι οποίες έχουν το 
πλεονέκτημα της μη διασποράς του όγκου που 
στην περίπτωση αυτή θεωρείται σπάνια. Πολλές 
φορές όμως δεν είναι δυνατό να ληφθεί επαρκές 
υλικό και γι’ αυτό δεν πρέπει να λαμβάνεται υπό-
ψη το αρνητικό αποτέλεσμα (Gurkan και Ozger 
2007). Άλλος τρόπος είναι η ανοικτή βιοψία ιδίως 
όταν ο όγκος είναι > 5 εκ. Όταν ο όγκος είναι < 
5 εκ και εντοπίζεται επιφανειακά, δηλαδή πάνω 
από την εν τω βάθει περιτονία, η βιοψία συνίστα-
ται σε εκτομή του όγκου χωρίς να παραβιάζεται η 
υποκείμενη περιτονία. Η βιοψία των όγκων των 
μαλακών μορίων πρέπει να ακολουθεί μερικούς 

Εικόνα 1: Χειρουργική εκτομή του όγκου επί υγιών ορίων.



βασικούς κανόνες. Πάντα γίνεται χρήση ίσχαιμου 
περίδεσης ενώ η αφαίμαξη του άκρου γίνεται με 
τη βαρύτητα και όχι με πιεστικό επίδεσμο για απο-
φυγή διασποράς. Οι τομές πρέπει να είναι κατά το 
διαμήκη άξονα και όχι εγκάρσιες τέτοιες ώστε να 
περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό τυχόν μελλοντι-
κής ριζικής εκτομής. Η προσπέλαση είναι επιβε-
βλημένο να γίνεται δια μέσου αναλώσιμων μυϊ-
κών μαζών και όχι γύρω από αυτούς ή διαμέσου 
μεσομυΐων διαστημάτων ενώ τα νευροαγγειακά 
δεμάτια πρέπει να αποφεύγονται. Η βιοψία καλό 
είναι να γίνεται από την περιφέρεια του όγκου, 
ενώ το δείγμα δεν πρέπει να συνθλίβεται. Πάντα 
να γίνεται επιμελής αιμόσταση μετά τη λύση της 
ίσχαιμης περίδεσης. Καλό είναι να αποφεύγεται η 
παροχέτευση αλλά εάν χρησιμοποιηθεί να εξέρ-
χεται δια του χειρουργικού τραύματος. Υπάρχουν 
4 μορφές συνοβιακού σαρκώματος: 1) η μονοφα-

σική μορφή όπου παρατηρούνται επιθηλιοειδή 
κύτταρα, 2) η μονοφασική μορφή με ατρακτοειδή 
κύτταρα, 3) η διφασική μορφή όπου παρατηρού-
νται εστίες επιθηλιοειδών και ατρακτοειδών κύτ-
ταρων και τέλος 4) η μορφή χαμηλής διαφοροποί-
ησης (Lars et al 2011) .

Η Αμερικάνικη επιτροπή για τη σταδιο-
ποίηση σαρκωμάτων των μαλακών μορίων έχει 
θέσει προϋποθέσεις ανάλογα με το μέγεθος, την 
εντόπιση, τη συμμετοχή λεμφαδένων και μετα-
στάσεων (Πίνακας 1). Η διαφορική διάγνωση 
θα γίνει από καλοήθεις όγκους μαλακών μορίων 
όπως το λίπωμα, το ίνωμα και το γάγγλιο και κα-
κοήθεις όγκους μαλακών μορίων όπως το λιπο-
σάρκωμα, το ινοσάρκωμα, το ραβδομυοσάρκωμα, 
το λειομυοσάρκωμα, το κακοήθες ινώδες ιστιο-
κύττωμα, το επιθηλιοειδές σάρκωμα, τον κακο-
ήθη γιγαντοκυτταρικό όγκο μαλακών μορίων, το 
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α) Ιστολογικό παρασκεύασμα μετά από χρώση αιματοξυλίνης και εωσίνης, 

β) Ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις που καταδεικνύουν συνοβιακό σάρκωμα μονοφασικού τύπου
 χαμηλής επιθετικότητας. 
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εξωσκελετικό χονδροσάρκωμα, το εξωσκελετικό 
οστεοσάρκωμα, το εξωσκελετικό σάρκωμα Ewing 
και τέλος από το συνοβιακό χονδροσάρκωμα. 
Επίσης θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τη 
συνοβιακή χονδρωμάτωση, την οστεοποιό μυ-
οσίτιδα και από καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους 
περιφερικών νεύρων (Campanacci 1999, Coli et 
al 2006). H αντιμετώπιση του συνοβιακού σαρ-
κώματος εξαρτάται από τη σταδιοποίησή του δη-
λαδή από το μέγεθος του όγκου, το βαθμό κακο-
ήθειας (χαμηλής ή υψηλής διαφοροποίησης) και 
την ύπαρξη μεταστάσεων (Pierlot et al 2001). Έτσι 
όταν δεν υπάρχουν μεταστάσεις και ο όγκος είναι 
< 8 εκ. και χαμηλής κακοήθειας (υψηλής διαφορο-
ποίησης) διενεργείται ευρεία εκτομή του όγκου, 
ενώ στα υψηλής κακοήθειας συνοβιακά σαρκώ-
ματα (χαμηλής διαφοροποίησης) γίνεται ριζική ή 
ευρεία εκτομή του όγκου σε συνδυασμό με ακτι-
νοβολία στην περιοχή του χειρουργικού πεδίου. 
Άλλη μέθοδος αντιμετώπισης είναι ο συνδυα-
σμός έγχυσης στο άνω άκρο δια της βραχιόνιας 
αρτηρίας melphalan και berumon, ευρείας εκτο-
μής του όγκου (Lars et al 2011) και επανορθωτι-

κή επέμβαση προς κάλυψη του ελλείμματος των 
μαλακών μορίων είτε με ελεύθερα αγγειούμενα 
μοσχεύματα ή με νησίδες μοσχευμάτων, ώστε να 
ελαττωθεί ο κίνδυνος βλάβης των ιστών από την 
μετεγχειρητική ακτινοβολία και να αποφευχθεί ο 
ακρωτηριασμός, με καλά αποτελέσματα (Ceruso 
et al 1995, Lars et al 2011). Όταν ο όγκος είναι 
μεγέθους > 8 εκ. ή έχουμε μεταστάσεις προσθέ-
τουμε και χημειοθεραπεία (cisplatin, ifosfamide, 
adriamycin) (Dick 1987, Scully et al 1999, Pierlot 
et al 2001, Kawai et al 2002). Απομακρυσμένες 
μεταστάσεις από υψηλής κακοήθειας συνοβιακό 
σάρκωμα εμφανίζονται νωρίς στην πορεία της 
νόσου και δεν επηρεάζονται από την αφαίρεση 
της πρωτοπαθούς εστίας. Η υποτροπή σχετίζεται 
άμεσα με ατελή εκτομή του όγκου (Pierlot et al 
2001). Επί υποτροπής συνήθως εκτελείται ακρω-
τηριασμός. Το συνοβιακό σάρκωμα έχει υψηλό 
ποσοστό υποτροπής με πενταετή επιβίωση 60٪ 
και 10ετή επιβίωση 40٪ Παρόλα αυτά ο ασθενής 
με πρωτοπαθή κακοήθεια από τη νόσο στο χέρι 
μπορεί να έχει μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης από 
παρόμοιους όγκους σε άλλες θέσεις του μυοσκε-
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λετικού (Buecker et al 2006). Θετικοί προγνωστι-
κοί παράγοντες θεωρούνται το θήλυ φύλο, το μι-
κρό μέγεθος του όγκου < 5 cm, η περιφερική του 
εντόπιση, η αργή ανάπτυξή του και ο διφασικός 
τύπος καλής διαφοροποίησης (Campanacci 1999, 
Χατζηπαύλου 2003, Du et al 20011, Shi et al 2012). 

Abstract

Diagnostic and therapeutic approach in syno-
vial sarcoma of the wrist - A case report.

Paraschou S., Savidis M*,  Flegkas P., 
Anastasopoulos H., Andreadou E.,  Chatziliadis 
G.

Orthopaedic Department-
General Hospital of Kilkis
* 1st Orthopaedic Department 424 M. H. TH.

We present a patient with synovial sarcoma of 
the wrist because of the rarity of this entity. The 
diagnostic and therapeutic approach as well as the 
outcome after 2 years is described. A male 25 years 
old came to our clinic because of a mild painful 
swelling of the left wrist, which appeared 4 months 
ago. The laboratory and radiological findings were 
negative whereas CT and MRI of the wrist showed 
the lesion and its size. The diagnosis and the staging 
of the tumor were completed with CT of the lungs, 
bone scanning and with open biopsy. The histo-
logical and immunohistochemical examinations 
showed synovial sarcoma of monophasic type. The 
patient underwent a wide excision of the tumor and 
was evaluated at 3 months intervals (and 6 months 
intervals after the first year) with clinical examina-
tion, CT and MRI of the wrist, bone scanning and 
CT of the lungs. At recent follow up 2 years postop-
eratively the clinical result was satisfactory without 
any recurrence or metastasis.

Key words: Synovial wrist sarcoma. 

Βιβλιογραφία

1. Armstrong AV, Aedo A, Phelps S: Synovial 
Sarcoma: a case report. Clin Podiatr Med 
Surg, 2008 Apr; 25(2):167-81.

2. Buecker PJ, Villafuerte JE, Hornicek FJ, 
Gebhardt MC, Mankin HJ: Improved surviv-
al for sarcomas of the wrist and hand. J Hand 
Surg Am, 2006 Mar; 31(3):452-5.

3. Campanacci M: Bone and soft tissue tumors. 
Piccin Nuova Libracia SPA Padova -Italy 
1999. 

4. Ceruso M, Angeloni R, Innocenti M, Lauri G, 
Capanna R, Bufalini C: Reconstruction with 
free vascularized or island flaps of soft tissue 
loss in the upper limb after tumor resection. 
16 cases. Ann Chir Main Memb Super 1995; 
14(1):21-7.

5. Chesse TJ, Geraghty M, Clarke AM: 
Intraneural synovial sarcoma of the median 
nerve. J Hand Surg Br. 1999 Jun; 24(3):373-5.

6. Chou LB, Malawer MM: Analysis of surgical 
treatment of 33 foot and ankle tumors. Foot 
Ankle Int. 1994 Apr; 15(4):175-81.

7. Cohen MC, Drut R: Persistent interstitial 
pulmonary emphysema-like cyst associated 
with metastatic synovial sarcoma. Pediatr 
Dev Pathol, 2000 Jul-Aug; 3(4):391-3.

8. Coli A, Bigotti G, Parente R, Massi G: Myxoid 
monophasic synovial sarcoma: case report of 
an unusual histological variant. J Exp Clin 
Cancer Res, 2006 Jun; 25(2):287-91.

9. Deepak Takhtani, Sany F. Saleeb, Thomas L 
Chalke: General case of the day. Radiographics 
1999 Sept, 19, 1394-1396.

10. Dick HM: Synovial sarcoma of the hand. 
Hand Clin. 1987 May; 3(2):241-5.

11. Dreyfuss UY, Boome RS, Kranold DH: 
Synovial Sarcoma of the hand-a literature 
study. J Hand Surg Br. 1986 Oct; 11(3):471-4.

12. Du ZY, Guo W, Yang RL,Yan TQ, Li DS: 
Evaluation of prognostic factors for synovial 
sarcoma. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2011 Nov; 
49(11):991-4.

13. Gilleard O, Stone C, Devarai V: Synovial sar-
coma within the carpal tunnel of a child: sen-



55Ορθοπαιδική, 25, 2, 2012

tinel lymph node biopsy and microvascular 
reconstruction.J Hand Surg Eur. Vol. 2009 
Jun; 34(3):405-6.

14. Gurkan V, Ozger H: Sarcomas of the hand. 
Acta Orthop Traumatol Turc. 2007 Aug-Oct; 
41(4):286-90.

15. Kawai A, Hasizume H, Sugihara S, Morimoto 
Y, Inoue H: Treatment of bone and soft tissue 
sarcomas of the hand and wrist. Int Orthop. 
2002; 26(1):26-30.

16. Lars Steinstraesser, Reena Agarwal, Ingo 
Stricker, Hans-Ulrich Steinau, Sammy 
Albenna: Biphasic Synovial Sarcoma of the 
extremity: Quadruple approach of isolated 
limb perfusion, surgical ablation, adipofas-
cial perforator flap and radiation to avoid 
amputation. Case Rep Oncol. 2011 Jan-Apr; 
4(1): 222-8.

17. McClain EJ, Wissinger HA: The acute carpal 
syndrome: nine case reports. J Trauma 1976 
Jan; 16(1):75-8.

18. Pierlot A, Calteux N, Mataigne F, Colette 
JM: Soft tissue sarcomas of the hand: report 
of a radiation-induced case. Ann Chir Plast 
Esthet. 2001 Feb; 46(1):45-54.

19. Platenkamp GL, Hoogendam IJ, Kuipers FC: 
Case report: false aneurysm due to synovial 
sarcoma. Neth J Surg. 1980; 32(2):66-70.

20. Romero P, Gunther P, Schenk JP, Holland-

Cunz S: Tumor or trauma: A case report of 
synovial soft tissue sarcoma in childhood. 
Unfallchirurg. 2008 Jul; 111(7): 559-62.

21. Scully SP, Temple HT, Harrelson JM: Synovial 
sarcoma of the foot and ankle. Clin Orthop 
Relat Res. 1999 Jul; (364): 220-6.

22. Shi W, Indelicato DJ, Morris CG, Scarborough 
MT, Gibbs CP, Zlotecki RA: Long-term treat-
ment outcomes for patients with synovial sar-
coma: A 40-year experience at the University 
of Florida. Am J Clin Oncol. 2012 Jan 19.

23. Sobel E, Giorgini R, Oropeza R, Bapat K, 
Richardson H: Limb salvage in recurrent sy-
novial sarcoma of the right ankle and lower 
leg. J Am Podiatr Med Assoc 2002 Feb 92(2): 
90-6.

24. Traweek T, Rotter AJ, Swartz W, Azumi 
N: Cystic pulmonary metastatic sarcoma. 
Cancer, 1990 Apr 15; 65(8):1805-11.

25. Woertler K: Soft tissue masses in the foot and 
ankle: characteristics on MR Imaging. Semin 
Musculoskelet Radiol. 2005 Sep; 9(3): 227-42.

26. Yokohama H, Yamamoto T, Satsuma S, 
Kobayashi D, Kurosaka M, Yoshiya S: 
Biphasic synovial sarcoma in a 13-month-old 
girl. Kobe L Med Sci. 2002 Apr; 48(1-2): 55-8.

27. Χατζηπαύλου Δ: Όγκοι του μυοσκελετικού 
συστήματος. Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης 
Αθήνα 2003.


