
71

Περίληψη

Στους ψευδοσαρκωματώδεις όγκους των μυών περιλαμβάνονται 
α) οζώδης περιτονίτις β) διηθητική περιτονίτις και γ) διηθητική 
μυοσίτις. Η διηθητική μυοσίτις είναι μία σπάνια καλοήθης πάθηση 
των μυών της οποίας η κλινική και ιστολογική εικόνα μοιάζει με 
σάρκωμα γι΄ αυτό και ονομάζεται από τους ξένους συγγραφείς και 
ψευδοσάρκωμα (pseudosarcoma). Λόγω της γρήγορης ανάπτυξης 
του όγκου, δημιουργείται συνήθως η εντύπωση κακοήθειας και 
πραγματοποιούνται κάποιες φορές και ακρωτηριαστικές επεμβά-
σεις καθώς και επιβαρυντικές θεραπείες, τις οποίες μπορούμε να 
αποφύγουμε αν έχουμε υπ’ όψη μας τη νόσο, διότι ο όγκος έχει 
πολύ καλή πρόγνωση είτε αφεθεί ως έχει είτε γίνει μερική ή ολική 
εκτομή. Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας ασθενούς 73 ετών με 
διηθητική μυοσίτιδα στο αντιβράχιο. 
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Εισαγωγή 

Οι ψευδοσαρκωματώδεις όγκοι δεν είναι συνή-
θεις και η διηθητική μυοσίτις (Δ.Μ) είναι η σπα-
νιότερη εξ αυτών με χαρακτηριστικό την ταχεία 
ανάπτυξη. H ΔΜ είναι δύσκολο να διαφοροδια-
γνωσθεί από τη διηθητική περιτονίτιδα διότι μοι-
άζουν μεταξύ τους ακόμα και ιστολογικά (Παπα-
δημητρίου 1990, Kent και συν 2002). 

Ο πρώτος που περιέγραψε την πάθηση είναι 
ο Ackerman το 1958 ακολουθεί ο Kern (1960) 
με 7 περιπτώσεις και μετά ο Εnzinger με 33 πε-
ριπτώσεις το 1976. Παρουσιάζεται κυρίως στους 
μυς του ώμου και του βραχίονα (Παπαδημητρίου 
1990, Kern 2002) σε ηλικίες άνω των 45 ενώ έχουν 
αναφερθεί και περιπτώσεις στον κορμό και στην 
περιοχή του αυχένα. Σπανιότερα έχουν αναφερθεί 
στην παιδική ηλικία.

 Μέχρι το 2002 οι περιπτώσεις ΔΜ στη διεθνή 
βιβλιογραφία ήταν λιγότερες από 100. Στην Ελλη-
νική βιβλιογραφία δε βρήκαμε, στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων μας, κάτι ανάλογο αν και υπάρχει 
ανακοίνωση από Έλληνες σε ξενόγλωσσο περιο-
δικό (Pagonidis και συν 2005). 

Η πάθηση λόγω της γρήγορης ανάπτυξης του 
οιδήματος και του άλγους δίνει την εικόνα σαρ-
κώματος, γι’ αυτό και στην αγγλική βιβλιογρα-
φία αναφέρεται και ως ψευδοσάρκωμα (pseudo 
sarcoma). Είναι φλεγμονώδης όγκος με καλή 
πρόγνωση, αυτοπεριοριζόμενος. Έχει αναφερθεί 
πλήρης ίαση και μετά από μερική εκτομή, χωρίς 
υποτροπή, όπως φυσικά και μετά από ριζική εκτο-
μή. Kαι στην περίπτωσή μας έγινε πλήρης αφαί-
ρεση του διότι είχαμε την εντύπωση πως επρόκει-
το για σάρκωμα.

 

Περιγραφή περίπτωσης

Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας ασθενούς 
73 χρονών η οποία προσήλθε στα εξωτερικά ια-
τρεία του Νοσοκομείου μας με οίδημα και άλγος 
στο αριστερό αντιβράχιο. Το ιστορικό της άρχισε 
με αίσθηση νυγμού στην παλαμιαία επιφάνεια του 
αντιβραχίου κα εξελίχθηκε μέσα σε τρεις εβδομά-
δες σε εξέρυθρη, επώδυνη, σκληρή διόγκωση. Από 

το ιστορικό δεν αναφέρει ούτε τραυματισμό ούτε 
λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Αναφέρει 
Ca μαστού και μαστεκτομή δεξιά το 1995, χωρίς 
να λάβει ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή να κάνει 
ακτινοθεραπεία αλλά μόνο τακτική παρακολού-
θηση ανά εξάμηνο με τελευταίο επανέλεγχο προ 2 
μηνών. Αναφέρει επίσης λήψη αντικαταθλιπτικών 
φαρμάκων τα τελευταία 5 χρόνια. 

Εδόθη αμέσως αγωγή με αντιβίωση και μη στε-
ροειδή αντιφλεγμονώδη, ο αιματολογικός έλεγ-
χος ήταν φυσιολογικός και διενεργήθηκε μαγνη-
τική τομογραφία με χορήγηση παραμαγνητικής 
σκιαστικής ουσίας.

Η εξέταση έγινε σε σύστημα PHILIPS Gyroscan 
Intera 1.0 T και έγιναν τομές σε τρία επίπεδα με 
ακολουθίες T1-W, T2-W και SPIR πριν και μετά 
την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής σκια-
στικής ουσίας (Εικ 1,2,3).

Ευρήματα

Στη μαγνητική τομογραφία παρατηρήθηκε ση-
μαντικού βαθμού ατρακτοειδής διόγκωση του 
βραχιονοκερκιδικού μυός, με διάχυτα παθολογι-
κή ένταση σήματος και παθολογικό εμπλουτισμό 
της γαστέρας του, που συνοδευόταν από οίδημα 
και παθολογική συλλογή κατά μήκος των περιτο-
νιών και στον επιπολής υποδόριο ιστό που περι-
βάλλει όλο το αντιβράχιο.

Επί απουσίας πρόσφατης κάκωσης, στη δια-
φορική διάγνωση θα ληφθούν υπ’ όψη τόσο η 
φλεγμονή όσο και η δευτεροπαθής εντόπιση του 
όγκου, δεδομένου του ιστορικού, αν και δεν απει-
κονιζόταν εστιακή ογκόμορφη βλάβη.

Όπως φαίνεται και από το πόρισμα δεν είχαμε 
άλλη επιλογή από την ανοικτή βιοψία, η οποία 
έγινε μια εβδομάδα μετά από την αρχική εξέταση, 
οπότε και κλινικά υπήρχε μια ελαφρά υποχώρηση 
του οιδήματος και της ερυθρότητας. Έγινε τομή 
κατά μήκος του βραχιονοκερκιδικού μυός ο οποίος 
ήταν διογκωμένος με υπέρυθρη χροιά χωρίς συμ-
φύσεις με τους παρακείμενους ιστούς (Εικόνα 4).

 Έγινε ριζική εκτομή του μυός και στάλθηκε για 
ιστολογική εξέταση. Η μικροσκοπική εξέταση το-
μών Η-Ε έδειξε: παρουσία ογκοειδούς εξεργασίας 
του συνδετικού ιστού, αποτελούμενη κυρίως από 
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ατρακτόμορφα κύτταρα με ινοβλαστικούς χαρα-
κτήρες και ινώδες υπόστρωμα, τα οποία περιβάλ-
λουν και απομονώνουν μυϊκές ίνες καταλαμβάνο-
ντας το περιμύιο και ενδομύιο. Ο υπόλοιπος μυς 
παρουσίασε έντονες ατροφικές αλλοιώσεις χωρίς 
στοιχεία αναγέννησης και χωρίς σαφή στοιχεία 
καταστροφής του μυός. Σε αρκετές θέσεις ανα-
γνωρίστηκαν ευμεγέθη κύτταρα με βασεόφιλο 

κυτταρόπλασμα τα οποία προσομοιάζουν με γαγ-
γλιακά κύτταρα και σε ορισμένα από αυτά ανα-
γνωρίστηκαν κυτταροπλασματικά έγκλειστα. 
Σε διάσπαρτες εστίες στο υπόστρωμα παρατη-
ρήθηκε οστεοποίηση με παρουσία ολιγάριθμων 
οστεοβλαστών αλλά και πολυπύρηνων γιγαντο-
κυττάρων του τύπου των οστεοκλαστών. Οι πυ-
ρηνοκινησίες πρακτικά απουσίαζαν. Η εξεργασία 
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καταλάμβανε όλο το μυ και τα χειρουργικά όρια 
εκτομής και επεκτείνονταν και στο έτερο τεμάχιο 
του μυός (Εικ. 4) .

Συμπέρασμα: Ιστολογικά ευρήματα διηθητικής 
μυοσίτιδος. Σχόλιο: Η συμπεριφορά της εξεργα-
σίας είναι απροσδιόριστη και για το λόγο αυτό 
συνιστάται η παρακολούθηση της ασθενούς για  
τυχόν υποτροπές.

Η ασθενής ανάρρωσε χωρίς προβλήματα και 
μέχρι σήμερα δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.

Συζήτηση

Η ΔΜ είναι αγνώστου αιτιολογίας, πιθανά με-
σεγχυματικής προελεύσεως (Gokel και συν 1975), 
ογκοειδής μη νεοπλασματική επεξεργασία του 
μυός με ταχεία εξέλιξη που ομοιάζει ιστολογικά 
και κλινικά με σάρκωμα και μπορεί να οδηγήσει 
σε ακρωτηριαστικές επεμβάσεις με μοιραία κατά-
ληξη (Allen and Allen 1994). Συνήθως παρουσι-
άζεται σε ενήλικες άνω των 45 χρονών, μέχρι 70 
περίπου, κυρίως στον ώμο και στο βραχιόνιο οστό 
(Enzinger 1976). Έχουν αναφερθεί και 16 περι-
πτώσεις στον αυχένα (Budde και συν 2002), ενώ 
στον κορμό είναι ακόμη λιγότερες. 

Ακόμη πιο σπάνια είναι στα παιδιά και πολλές 
φορές και εκεί ακολουθήθηκε αγωγή σαρκώματος 
με ανοσοκαταστολή, χημειοθεραπεία καί λεμφα-
δενεκτομή (Meiss και συν 1992).

Στο αντιβράχιο οι περιπτώσεις που μπορέσαμε 
να εντοπίσουμε δεν ήταν περισσότερες από 15-20 
στην αγγλόφωνη πάντα βιβλιογραφία. Αξίζει να 
αναφερθεί και ανακοίνωση που παρουσίασε ΔΜ 
σε ασθενή με AIDS (Wlachovska και συν 2004), 
καθώς και εκείνη που έδειξε μια μορφή ΔΜ με 
διάσπαρτους υποδόριους όζους (Turner και συν 
1997). Επίσης έχει αναφερθεί και ως επιπλοκή ρευ-
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ματοειδούς αγγειίτιδος (Chevalier 
και συν 1993).

Ο Kern (1960) ανακοίνωσε 7 περι-
πτώσεις μετά από τραυματισμό και 
απέδωσε εκεί την αιτιολογία της νό-
σου, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται 
από την υπόλοιπη βιβλιογραφία και 
η αιτιολογία παραμένει άγνωστη.

Λίγοι αναφέρουν μη εκτομή του 
όγκου και βιοψία με βελόνη (Wong 
2002), όλοι όμως οι ερευνητές συμφω-
νούν πως είτε με μερική είτε με ολική, 
είτε με μη αφαίρεση του όγκου η πρό-
γνωση είναι πολύ καλή και χωρίς υπο-
τροπές. Πρέπει όμως ο ορθοπαιδικός 
χειρουργός να έχει υπ’ όψη του αυτόν 
τον καλοήθη όγκο των μυών, γιατί 
η ιστολογική του ομοιότητα με το 
σάρκωμα μπορεί να αποβεί εις βάρος 
του ασθενούς εάν υποστεί ακρωτη-
ριαστική επέμβαση (Allen and Allen 
1994) ή να υποβληθεί σε ακτινοβολί-
ες ή ανοσοκαταστολή (Meiss και συν 
1992), με δυσάρεστα επακόλουθα για 
τον ίδιο και το περιβάλλον του.

Η διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να 
γίνει εκτός από το σάρκωμα και από 
τη διηθητική περιτονίτιδα (Παπαδη-
μητρίου 1990, Kent et al 2002). 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε 
και σε κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη 
εντύπωση σχετικά με την εικόνα την 
απεικονιστική. Στη μαγνητική τομο-
γραφία παρατηρήσαμε πως η εικόνα 
της ΔΜ μοιάζει επίσης πολύ με την 
εστιακή μυοσίτιδα, στην υπερτροφι-
κή της μορφή, και αυτό γιατί αρχικά 
σκεφτήκαμε πως πρόκειται για αυτή 
τη μορφή μυοπάθειας (Gomez και 
συν 1996) και παρατηρώντας τις εικό-
νες στις αντίστοιχες εργασίες φάνηκε 
η ομοιότητα. Ίσως η εμπειρία μας να 
μην είναι αρκετή στην ανάγνωση του 
MRI σε αυτές τις παθήσεις. Απλά το 
επισημαίνουμε. 

Η τελική διάγνωση γίνεται μόνο 
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Χ100.

με τη βιοψία, ανοικτή ή με βελόνη (Flury και συν 1993), ενώ 
μεγάλη βοήθεια προσφέρει η μαγνητική τομογραφία, κα-
θώς είναι η πρώτη που θα θέσει την ένδειξη ή όχι κακοήθει-
ας (Pagonidis και συν 2005). Επίσης η αξονική τομογραφία 
(Schmit και συν 1990) είναι  επιβοηθητική όπως και η υπερη-
χοτομογραφία (Sartechi 1997).

Συμπέρασμα
 
Λόγω της χαρακτηριστικής ταχείας ανάπτυξης του όγκου 

σχεδόν πάντοτε τίθεται η υπόνοια κακοήθειας που οδηγεί το 
χειρουργό μερικές φορές σε ακρωτηριαστικές επεμβάσεις και 
σε ακραίες θεραπείες και βέβαια σε δύσκολες κοινωνικές και 
ψυχολογικές καταστάσεις. Η βοήθεια της μαγνητικής τομο-
γραφίας είναι ουσιαστική, με επικουρία της αξονικής τομο-
γραφίας και των υπερήχων. Η τελική όμως διάγνωση θα τε-
θεί από την ιστολογική εξέταση, θα πρέπει όμως να έχει τη 
σχετική γνώση και ο παθολογοανατόμος γιατί και εδώ έχουν 
αναφερθεί λάθη.

Ο όγκος είναι καλοήθης και αυτοπεριορίζεται αλλά και μετά 
από εκτομή μερική ή ολική δεν έχουν αναφερθεί υποτροπές.
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Abstract

Proliferative Myositis
A rare pseudosarcomatous tumor

E. I Fufulas1, I. Mellios1, D. Ηatzibougias2,
E. Athanasiou2, L. Papadimitriou1

1.  Orthopaedic surgeon at the General Hospital
     of Kastoria
2. Pathologists.

Proliferative myositis (PM) is a rare benign in-
flammatory tumor of the muscle with malignant 
like clinical presentation which may lead to mu-
tilating surgery. This is why is important to make 
the correct diagnosis. In most cases is located in the 
region of shoulder and thorax, in patients over 45 
years old.

It is self-limited disease.
The conclusive diagnosis is made by biopsy (open 

or needle), although important assistance is given 
by MRI and secondary by Ultrasound and CT.

PM is a rapidly growing mass which not only 
clinically but also histologicaly is possible to be con-
fused as a sarcoma. Usually are affected the muscles 
of shoulder and arms, and they may be found at the 
region of neck and face. In children is even rarer.

It was first described by Ackerman in 1958 fol-
lowed by Kern in 1960 and Enzinger in 1976 with 
33 cases. To our knowledge, in the English medical 
literature, there are less than 20 reported cases at 
the forearm.

Macroscopically PM appears as a tumor with 
scared irregular surface.

Microscopically there is fibroblastic multicellular 
tissue which surrounds and isolates muscle fibers, 
also large basophile cells coexists with giant gangli-
on like cells (probably of mesenchymal origin) and 
spindle cells. 

Key words:  Proliferative Myositis, Peudosarcomatous 
Tumors
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