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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Εισαγωγή: Οι κακοήθεις όγκοι του θωρακικού τοιχώματος  είναι σπάνιοι και αποτελούν μόλις το 
5% όλων των κακόηθων νεοπλασμάτων του θώρακος. Στη παρούσα μελέτη αναλύσαμε όλες τις 
περιπτώσεις των ασθενών με πρωτοπαθείς όγκους του θωρακικού τοιχώματος στη διάρκεια των 
τελευταιών 34 ετών.  

Μέθοδοι: Από το 1984 έως το 2018, 67 ασθενείς με διάγνωση πρωτοπαθούς νεοπλάσματος του 
θωρακικού τοιχώματος περιελήφθησαν στην μελέτη. Ασθενείς με μεταστατικούς όγκους του 
θωρακικού τοιχώματος ή  με άμεση (κατά συνέχεια ιστού) διήθηση από παρακείμενη κακοήθη 
νεοπλασία, με μόλυνση από παθογόνα μικρόβια και εν γένει φλεγμονές του θωρακικού 
τοιχώματος αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. Τα ελαστοϊνώματα αναλύθηκαν σε ξεχωριστή μελέτη. 
Τα κλινικά χαρακτηριστικά, η αντιμετώπιση και η έκβαση των εν λόγω ασθενών ανασκοπήθηκαν 
αναδρομικά. 

Αποτελέσματα: Το δείγμα περιελάμβανε 59 άνδρες και 8 γυναίκες. Η μέση ηλικία των ασθενών 
ήταν 52,22 ± 18,84 έτη (εύρος, 21 – 83 έτη). Τριάντα επτά ασθενείς είχαν καλοήθεις όγκους. 30 
είχαν κακοήθεις. Το χονδροσάρκωμα ήταν ο πλέον κοινός συνήθης τύπος εκ των κακοήθων 
νεοπλασιών του θωρακικού τοιχώματος. Η πιο κοινή εντόπιση των όγκων ήταν το πλάγιο 
θωρακικό τοίχωμα (44,77%). Το συνηθέστερο κλινικό σημείο ήταν η παρουσία ψηλαφητής μάζας 
(55,22%). Επτά ασθενείς (10,44%) με πρωτοπαθή όγκου του θωρακικού τοιχώματος ήταν 
ασυμπτωματικοί. Μεταξύ των καλόηθων νεοπλασμάτων, 14 εξορμούνταν από τα οστά και τους 
χόνδρους ενώ, 23 εξορμούνταν από τα μαλακά μόρια. 

Μεταξύ των πρωτοπαθών κακόηθων νεοπλασμάτων, 20 εξορμούνταν από τα οστά και τους 
χόνδρους, 7 από τα μαλακά μόρια και 3 αφοσούσαν σε αιματολογική κακοήθεια. Τριάντα 
ασθενείς αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά σε πρώτο χρόνο με σκοπό την αφαίρεση των όγκων 
αυτών. Το έλλειμμα του θωρακικού τοιχώματος που προέκυψε ήταν μεγάλο σε 28 ασθενείς. 
Αποκατάσταση με proplast-HA διενεργήθηκε σε 15 ασθενείς ενώ, η αποκατάσταση με τοποθέτηση 
πλέγματος προτιμήθηκε σε 13 ασθενείς. 
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Συμπέρασμα: Σήμερα η επί υγιών ιστών χειρουργική εξαίρεση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για 
ασθενείς με πρωτοπαθή νεοπλάσματα του θωρακικού τοιχώματος.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η θωρακική κοιλότητα – η οποία 
φιλοξενεί τους πνεύμονες, την καρδιά και 
άλλα ζωτικά όργανα – αποτελεί ενα 
μυοσκελετικό κλωβό ο οποίος αφορίζεται από 
το στέρνο, τη σπονδυλική στήλη. τις πλευρές 
και το διάφραγμα. Όπως συμβαίνει και σε 
οποιοδήποτε τμήμα του σώματος έτσι, και 
στα τοιχώματα του θώρακος αναπτύσσονται 
νεοπλάσματα. Ως νεόπλασμα ορίζεται κάθε 
τύπος μη ομαλής ανάπτυξης κυττάρων, είτε 
κακόηθων (καρκινικών) είτε καλόηθων. Οι 
καλοήθεις όγκοι του θωρακικού τοιχώματος 
είναι σχετικά συχνοί. Οι κακοήθεις όγκοι 
είναι σπάνιοι. Αποτελούν μόλις το 5% εξόλων 
των κακοήθων ‘ογκων του θώρακος. [1] 

Ανάλογα με τον τύπο και τα 
χαρακτηριστικά του όγκου του θωρακικού 
τοιχώματος, είτε ενας καλοήθης είτε ένας 
κακοήθης όγκος  μπορεί να αποτελούν ένα 
σοβαρό πρόβλημα γιά τον ασθενή. Ένας 
κακοήθης όγκος, βέβαια, είναι ένα σοβαρό 
πρόβλημα. Ακόμη και ένας καλοήθης όγκος – 
αναλόγως του μεγέθους, της εντόπισης και 
του ρυθμού ανάπτυξης αυτού – μπορεί να 
δημιουργήσει δυσκολίες στην οριστική  

 

 

αντιμετώπιση του. Παραδείγματος χάριν, ένα 
μεγάλο καλόηθες νεόπλασμα μπορεί να 
δημιουργεί πιεστικά φαινόμενα στο σύστοιχο 
πνεύμονα και έτσι, να επηρεάζει τον αερισμό. 
Η πλειοψηφία των καλοήθων όγκων, παρά 
ταύτα, δεν παρουσιάζει συμπτώματα, δεν 
αποτελεί αιτία συναγερμού, και πολύ συχνά 
παραμένει αδιάγνωστη. [2] 

Οι όγκοι του θωρακικού τοιχώματος, 
είτε κακοήθεις είτε καλοήθεις, ταξινομούνται 
ως πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς 
(μεταστατικοί). Οι πρωτοπαθείς όγκοι 
εξορμώνται από τα οστά ή τους μυς του 
θωρακικού τοιχώματος. Οι δευτεροπαθείς 
όγκοι εξορμώνται από άλλο σημείο του 
σώματος και μεθίστανται στο θωρακικό 
τοίχωμα. Εξ' ορισμού, όλοι οι δευτεροπαθείς 
όγκοι είναι κακοήθεις. Τα περισσότερα 
νεοπλάσματα του θωρακικού τοιχώματος τα 
οποία ανευρίσκονται σε παιδιά είναι 
πρωτοπαθή ενώ, αντιθέτως, τα περισσότερα 
από αυτά που διαγιγνώσκονται σε ενήλικες 
είναι δευτεροπαθή. Όλοι αυτοί οι όγκοι είναι 
είτε μάζες στην επιφάνεια του θωρακικού 
τοιχώματος είτε μία άκρατη ανάπτυξη 
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κυττάρων η οποία διηθεί τα οστά ή τους μυς. 
[3] 

Η τάση ανάπτυξης καλοήθων όγκων 
ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις  να έχει 
οικογενή διασπορά. Υπάρχουν σπάνιες  
περιπτώσεις ατόμων στις οποίες 
διαγιγνώσκονται πολλαπλά ή 
υποτροπιάζοντα καλοήθη νεοπλάσματα και 
οι οποίες τελικώς αναπτύσσουν κακόηθες 
νεόπλασμα. Το προσδόκιμο επιβίωσης των 
κακοήθων όγκων που εξορμώνται από το 
θωρακικό τοίχωμα ποικίλλει, ανάλογως του 
σταδίου κατά το οποίο το νεόπλασμα 
διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται. [4] 

Σε αυτή τη μελέτη, ανασκοπήσαμε 
αναδρομικά την αντιμετώπιση 67 ασθενών 
που έπασχαν από πρωτοπαθές νεόπλασμα 
του θωρακικού τοιχώματος από το 1984 έως 
το 2018 . 

 

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ 

Από το 1984 έως το 2018, 67 ασθενείς 
με διάγνωση πρωτοπαθούς όγκου του 
θωρακικού τοιχώματος συμπεριελήφθησαν 
στην παρούσα μελέτη. 

Εξετάσθηκαν οι περιπτώσεις των 
πρωτοπαθών νεοπλασμάτων τα οποία 
εξορμώντο από δομές οι οποίες υποστηρίζουν 
τον θωρακικό κλωβό , περιλαμβανομένων 
των οστών, των χόνδρων και των μαλακών 
μορίων.  

Οι ασθενείς με μεταστατικές βλάβες 
του θωρακικού τοιχώματος, με διήθηση του 
θωρακικού κλωβού από καρκίνο του μαστού, 
του πνεύμονος ή από επέκταση  
μεσοθηλιώματος, και εκείνοι με φλεγμονή ή 

βακτηριδιακή μόλυνση του θωρακικού 
τοιχώματος αποκλείστηκαν από τη μελέτη.Τα 
ελαστοϊνώματα έγιναν αντικείμενο διακριτής 
μελέτης. 

Τα ιατρικά διαγράμματα των 67 
ασθενών εξετάσθηκαν αναδρομικά. 
Συλλέχθηκαν κλινικά δεδομένα που 
αφορούσαν στο ιστορικό, στην ηλικία, στα 
συμπτώματα, στα απεικονιστικά ευρήματα 
από την ακτινογραφία θώρακος, την 
υπολογιστική τομογραφία, το 
σπινθηρογράφημα οστών,  στο μέγεθος του 
όγκου, στην εντόπιση, στη διάρκεια 
νοσηλείας, στις γνωματεύσεις της οριστικής 
ιστολογικής εξέτασης των παρασκευασμάτων 
και στην έκβαση της νόσου. Η 
παθολογοαναντομική διάγνωση βασίστηκε 
στην ιστολογική και ανοσοϊστοχημική 
εξέταση και μελέτη των εξαιρεθέντων   
χειρουργικών παρασκευασμάτων. Τα 
νεοπλάσματα ταξινομήθηκαν ως 
προερχόμενα εκ των οστών, εκ των χόνδρων, 
εκ των μαλακών μορίων ή εκ των κυτταρικών 
σειρών του αίματος.  

Η περίοδος παρακολούθησης ορίστηκε 
από την ημερομηνία εξόδου από το 
νοσοκομείο έως και και την τελευταία 
ημερομηνία κατά την οποία υπάρχουν 
ιατρικά δεδομένα.  

Η έκβαση καταγράφηκε ως νόσος με 
υποτροπή ή μετάσταση ή νόσος χωρίς 
υποτροπή ή μετάσταση. 

Δώδεκα ασθενείς δεν κατέστη δυνατόν 
να παρακολουθηθούν μετά τη λήψη 
εξιτηρίου και δεν περιελήφθησαν στην 
ανάλυση. 
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Χειρουργική επέμβαση και αποκατάσταση  

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις 
πραγματοποιήθηκαν υπό γενική αναισθησία. 
Τοποθετήθηκε θωρακικός επισκληρίδιος 
καθετήρας για τη χορήγηση αναλγησίας και 
ακολούθηε διασωλήνωση με ενδοβρογχικό 
σωλήνα διπλού αυλού. Μετά την εισαγωγή 
στην αναισθησία, χορηγείται αντιμικροβιακή 
χημειοπροφύλαξη, η οποία επαναλαμβάνεται 
κάθε 6 ώρες μέχρι το τέλος της επέμβασης. 
Μόνο 3 επιπρόσθετες δόσεις χημειο-
προφύλαξης χορηγήθηκαν μετεγχειρητικά. 

Ο ασθενής τοποθετείται στην 
κατάλληλη πλάγια κατακεκλιμένη θέση με τη 
βοήθεια στηριγμάτων στούς αγκώνες και τα 
γόνατα. Τα κάτω άκρα διαχωρίζονται με ένα 
μαξιλάρι ή άλλο παρόμοιο ευπίεστο 
αντικείμενο. Το κατώτερο σκέλος κάμπτεται 
στις κατά γόνυ και κατ' ισχίον διαρθρώσεις 
ενώ, το ανώτερο σκέλος παραμένει σε ευθεία 
ως προς τον κορμό του σώματος επάνω από 
το μαξιλάρι. 

Προτείνεται η σχεδίαση της τομής με 
μαρκαδόρο προ της διενέργειας αυτής.  

Η κατώτερη γωνία της ωμοπλάτης, τα 
σπονδυλικά και μασχαλιαία όρια αυτής 
ψηλαφώνται και σημειώνονται με το 
μαρκαδόρο. Η συνήθης τομή ακολουθεί την 
πορεία των υποκείμενων πλευρών και 
εκτείνεται από ένα σημείο εντοπιζόμενο 
περίπου 7 cm από τη μέση σπονδυλική 
γραμμή έως την πρόσθια μασχαλαία γραμμή, 
διερχόμενη έτσι κάτωθεν του άκρου της 
ωμοπλάτης. Σε κατάλληλη θέση του 
ασθενούς, το άκρο της ωμοπλάτης πρέπει να 
βρίσκεται ισοϋψώς της έκτης πλευράς. Η 
τομή βαθύνεται διαμέσου του υποδόριου 
ιστού και της επιπολής περιτονίας μέχρι την 

ανάδειξη της υπερκείμενης του πλατέως 
ραχιαίου και του τραπεζοειδούς μυός 
περιτονίας. Διενεργείται πλήρης διατομή του 
πλατέως ραχιαίου με τη χρήση διαθερμίας. Η 
διαίρεση του τραπεζοειδούς πρέπει να 
αποφευχθεί και ο οδοντωτός μυς μπορεί να 
ανυψωθεί και να μετακινηθεί προσθίως, 
αποφεύγοντας, έτσι, τη διατομή αυτού. Η 
επιλογή του κατάλληλου μεσοπλεύριου 
διαστήματος μπορεί να επιτευχθεί μετρώντας 
τις πλευρές. Το χέρι του χειρουργού γλιστράει 
κάτωθεν της ωμοπλάτης και απαλά 
προωθείται προς τα άνω έως την κορυφή. Η 
ψηλάφηση της πρώτης πλευράς είναι πάντα 
δυνατή, με την προϋπόθεση ότι το χέρι 
προωθείται κατά μήκος του οπισθίου χείλους 
των πλευρών. Πλαγίως η κατάφυση του 
οπίσθιου σκαληνού μυός στη δεύτερη πλευρά 
εμποδίζει την ψηλάφηση της πρώτης 
πλευράς. Τυπικά, η πρώτη πλευρά 
οριοθετείται, λιγότερο ή περισσότερο, από 
την δεύτερη, και μπορεί να ψηλαφηθεί. 

Το επιθυμητό μεσοπλεύριο διάστημα 
εντοπίζεται και η είσοδος στην υπεζωκοτική 
κοιλότητα διευκολύνεται με τη διαίρεση των 
μεσοπλεύριων μυών με τη βοήθεια 
διαθερμίας. Όπως τονίσθηκε ήδη , η δυϊνιση 
των μεσοπλεύριων μυών επιχειρείται με 
προσοχή, παραμένοντας εγγύς της κατώτερης 
πλευράς του διαστήματος έτσι, ώστε να 
αποφευχθεί τραυματισμός του 
αγγειονευρώδους δεματίου. Η τομή 
επεκτείνεται όσο το δυνατόν προσθιότερα 
έτσι, ώστε να επιτρέπει την ευχερή 
απομάκρυνση των πλευρών. Ένας μεγάλος 
διαστολέας εισάγεται, με τοποθέτηση του 
μεγαλύτερου χείλους αυτού έμπροσθεν της 
ωμοπλάτης. Ο διαστολέας διανοίγεται με 
προσοχή αργά και προοδευτικά, 
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ελαχιστοποιώντας, έτσι, τον κίνδυνο κάκωσης 
ή κατάγματος των πλευρών.  

Η έκταση της εξαίρεσης του όγκου 
θεωρείται επαρκής όταν αναδεικνύεται 
απουσία νεοπλασματικού ιστού σε 
ιστολογικά παρασκευάσματα των 
χειρουργικών ορίων εκτομής (υγιή όρια 
εκτομής). Η ανακατασκευή του θωρακικού 

τοιχώματος περιελάμβανε την τοποθέτηση 
προθέσεων για την σταθεροποίηση αυτού σε 
28 περιπτώσεις (15 ασθενείς με proplast-HA 
και 13 ασθενείς με πλέγμα 
πολυπροπυλενίου). Εικόνες 1-15. 

Όλοι οι ασθενείς αποσωληνώνονταν 
αμέσως μετά το πέρας της χειρουργικής 
επέμβασης. 

 

 

Εικόνα 1.  Ευμεγέθης όγκος θωρακικού τοιχώματος. 

 

Εικόνα 2.  Ευμεγέθης όγκος θωρακικού τοιχώματος μετά την εκτομή. 
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Εικόνα 3. Μετά την εξαίρεση του όγκου το τμήμα του θωρακικού τοιχώματος που πρέπει να 
αποκατασταθεί. 

 

Εικόνα 4. Όγκου του θωρακικού τοιχώματος.  
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Εικόνα 5. Εξαίρεση του  όγκου του θωρακικού τοιχώματος και αποκατασταση με ΗΑ-Proplast. 

 

Εικόνα 6. CT Θώρακος. Ευμεγέθης όγκος του θωρακικού τοιχώματος. 
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Εικόνα 7. CT Θώρακος. Ευμεγέθης όγκος του θωρακικού τοιχώματος. 

 

 

 

Εικόνα 8. Ευμεγέθης όγκος του θωρακικού τοιχώματος, διεγχειρητική εικόνα. 
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Εικόνα 9. Ευμεγέθης όγκος του θωρακικού τοιχώματος, μετά την αφαίρεση αυτού επί υγιών ορίων. 

 

 

Εικόνα 10. Πρωτοπαθής όγκος του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος.   
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Εικόνα 11. Πρωτοπαθής όγκος του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος που απωθεί το πνευμονικό παρέγχυμα.   

 

Εικόνα 12. Πρωτοπαθής όγκος του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος. Διεγχειρητική εικόνα. 
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Εικόνα 13. Εξαίρεση του πρωτοπαθής όγκου του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος επί υγιών ορίων. 
Διεγχειρητική εικόνα. 

 

Εικόνα 14. Το χειρουργικό παρασκεύασμα του πρωτοπαθούς όγκου του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος.   
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Εικόνα 15. Αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος με polypropylene mesh. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 52,22 
± 18,84 έτη (εύρος, 21 – 83 έτη).  Υπήρχαν 8 
γυναίκες και 59 άνδρες. (Πίνακας Ι) Τριάντα 
επτά ασθενείς είχαν καλοήθεις όγκους. 
Τριάντα είχαν κακοήθεις. Το μέσο μέγεθος 
των όγκων ήταν 6,45 ± 5,25 cm (διάμετρος).Η 
συνηθέστερη εντόπιση αυτών ήταν το πλάγιο 
θωρακικό τοίχωμα (44,77%).Το πλέον 
σύνηθες κλινικό εύρημα ήταν η παρουσία 
ψηλαφητής μάζας (55,22%). Επτά ασθενείς 
(10,44%) με πρωτοπαθές νεόπλασμα ήταν 
ασυμπτωματικοί. 

Μεταξύ των καλοήθων νεοπλασμάτων, 
14 εξορμώνταν από τα οστά και τους 
χόνδρους και 23 από τα μαλακά μόρια. 
(Πίνακας ΙΙ) 

Μεταξύ των πρωτοπαθών κακοήθων όγκων, 
20 εξορμώντο από τα οστά και τους 
χόνδρους, 7 από τα μαλακά μόρια, και 3 
αφορούσαν σε αιματολογική κακοήθεια. 
Τριάντα ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική επέμβαση σε πρώτο χρόνο για 
την αφαίρεση των εν λόγω νεοπλασμάτων. Το 
έλλειμμα του θωρακικού τοιχώματος ήταν 
μεγάλο σε 22 ασθενείς.  

Αποκατάσταση με proplast-HA 
διενεργήθηκε σε 15 ασθενείς και τοποθέτηση 
πλέγματος σε 13. Τα χειρουργικά όρια 
εκτομής ήταν ελεύθερα νεοπλασματικής 
διήθησης σε όλους τους ασθενείς (R0 εκτομή) 
οι οποίοι υπεβλήθησαν σε χειρουργική 
επέμβαση. 
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    Καλοήθεις όγκοι                                                         37 (55,22%) 

    Κακοήθεις όγκοι                                                         30 (44,77%) 

    Ηλικία                                                                          52.22± 18.84 

    Φύλο (θ / αρ)                                                               8/59 
(11,94%/88,05%) 

    Μέγεθος όγκου                                                           6.45± 5.25cm 

    Εντόπιση  

                 Πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα                        15 (22,38%) 

                 Οπίσθιο θωρακικό τοίχωμα                         22 (32,83%) 

                 Κατώτερο θωρακικό τοίχωμα                     30 (44,77%) 

    Συμπτωματολογία 

                 Ασυμπτωματική νόσος                                7 (10,44%) 

                Ψηλαφητή μάζα                                           37 (55,22%) 

                 Άλγος                                                            21 (31,34%) 

                 Βήχας                                                            1 (1,49%) 

                 Δύσπνοια                                                      1 (1,49%) 

Πίνακας Ι. Ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους του θωρακικού τοιχώματος: Δημογραφικά δεδομένα 

 

 

Υποτροπή της νόσου ή μετάσταση 
ανευρέθη σε 7 ασθενείς με κακόηθη 
νεόπλασματα, εκ των οποίων 3 αφορούσαν σε 
χονδροσάρκωμα, 1 σε λίποσάρκωμα, 1 σε 
λειομυοσάρκωμα και 2 σε οστεοσάρκωμα. 
Όλες οι υποτροπές ή οι μεταστάσεις 
αναπτύχθηκαν κατά τα 2 πρώτα έτη μετά τη 
θεραπεία και το 71,42% (5/7) κατά το πρώτο 
μετεγχειρητικό έτος. 

Εκ των 7 ασθενών, 4 απεβίωσαν λόγω 
επιπλοκών σχειζόμενων με τη νόσο (κατά τον 
7ο, 9ο, 14ο και 25ο μήνα μετά τη διάγνωση) 
ενώ, 3 απεβίωσαν λόγω μη σχετιζόμενων με 
τη νόσο αιτίων (πνευμονική εμβολή, 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, βαρύτατο 
Αγγειακό εγκεφαλικό εππεισόδιο-θρόμβωση 
μέσης εγκεφαλικής αρητηρίας). 
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Καλοήθεις όγκοι 

             Οστέινη και χόνδρινη προέλευση 

                         Χόνδρωμα                                                              4 

                         Χονδροβλάστωμα                                                 3 

                         Ινώδης δυσπλασία                                                3 

                         Γιγαντοκυτταρικός όγκος                                    4 

             Προέλευση εκ των μαλακών μορίων 

                         Λίπωμα                                                                   7 

                         Ινώδης όγκος                                                         5 

                         Λειομύωμα                                                             5 

                         Γαγγλιονεύρωμα                                                   3 

                         Νευρίνωμα                                                             3 

Κακοήθεις όγκοι 

             Οστέινη και χόνδρινη προέλευση 

                         Οστεοσάρκωμα                                                     4 

                         Χονδροσάρκωμα                                                 16 

             Προέλευση εκ των μαλακών μορίων 

                          Λιποσάρκωμα                                                         2 

                          Λειομυοσάρκωμα                                                   1 

                          Σάρκωμα εκ διαυγών κυττάρων                          1 

                          Σβάνωμα                                                                   1 

                          Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα                          2 

Αιματολογική νόσος 

                         Πλασματοκύττωμα                                                 3 

Πίνακας ΙΙ. Ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους του θωρακικού τοιχώματος: Ανατομική Προέλευση.
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Το χονδροσάρκωμα ήταν ο πιο κοινός 
τύπος κακοήθους όγκου του θωρακικού 
τοιχώματος στη σειρά που μελετήσαμε. Όλοι 
οι ασθενείς με χονδροσάρκωμα υπεβλήθησαν 
σε χειρουργική επέμβαση. Δέκα εκ των 
ασθενών αυτών περιελαμβάνονται σε αυτούς 
που δεν κατέστη δυνατή η παρακολούθηση 
μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο . 

Υποτροπή διαπιστώθηκε σε 3 εκ των 6 
ασθενών, κατά τον 4ο, 9ο και 21ο μήνα μετά 
την επέμβαση. 

Δύο εκ των 3 ασθενών υπεβλήθησαν εκ 
νέου σε χειρουργική επέμβαση και επίσης σε 
συνεδρίες ακτινοθεραπείας. Ο τρίτος ασθενής 
απεβίωσε εξαιτίας αναπνευστικής 
ανεπάρκειας, μετά από τη διάγνωση 
συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας.  

Τρεις ασθενείς με πλασματοκύττωμα 
του θωρακικού τοιχώματος υπεβλήθησαν σε 
ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Δύο εξ' 
αυτών απεβίωσαν εξαιτίας νεφρικής 
ανεπάρκειας έπειτα από 4 και 6 έτη 
αντίστοιχα. Ο τρίτος ασθενής ήταν ακόμη εν 
ζωή δεκαπέντε έτη μετά τη θεραπεία. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι όγκοι του θωρακικού τοιχώματος 
ορίζονται ως νεοπλάσματα τα οποία 
αναπτύσσονται στα οστά ή στα μαλακά 
μόρια του θωρακικού κλωβού. Όγκοι του 
νωτιαίου μυελού, σπονδυλικές μάζες, καθώς 
και παθολογικές εξεργασίες του δέρματος, 
των μαστών, του υπεζωκότα, των πνευμόνων 
καθώς και του μεσοθωρακίου δεν 
περιλαμβάνονται. Οι πρωτοπαθείς όγκοι του 
θωρακικού τοιχώματος είναι ασυνήθεις, και 
οι περισσότερες εκτομές τμημάτων του 

θωρακικού κλωβού διενεργούνται για 
μεταστατικές διηθήσεις ή όγκους των 
πνευμόνων οι οποίοι διηθούν το θωρακικό 
τοίχωμα. Οι πρωτοπαθείς όγκοι της 
παρούσας μελέτης κατηγοριοποιούνται σε 
καλοήθεις και κακοήθεις νεοπλασίες οι οποίες 
εξορμώνται από τα οστά καθώς και σε 
καλοήθεις και κακοήθεις οι οποίες 
εξορμώνται από τα μαλακά μόρια. [5] 

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του θωρακικού 
τοιχώματος αποτελούν το 1 έως 2% του 
συνόλου των πρωτοπαθών νεοπλασμάτων.  

50% από αυτούς τους ασθενείς 
προσήλθαν με μία ανώδυνη μάζα και 33% εξ΄ 
αυτών ανέφερε αρχικά την παρουσία 
επώδυνης μάζας. Άλγος χωρίς την παρουσία 
μάζας διαπιστώθηκε σε μόλις 14% των 
ασθενών. [6], [7] 

Στην παρούσα μελέτη μόνο 10,44% 
των ασθενών ήταν ασυμπτωματικοί. 

Η ακτινογραφία θώρακος είναι 
χρήσιμη για την αξιολόγηση του βαθμού 
συμμετοχής των πλευρών, τη διαπίστωση 
παρουσίας λεμφαδενοπάθειας στο 
μεσοθωράκιο ή διήθησης αυτού καθώς και τη 
διαπίστωση παρουσίας πνευμονικής 
μετάστασης. [8] 

Για μία ενδελεχή εκτίμηση των 
νεοπλασμάτων του θωρακικού τοιχώματος, 
παρά ταύτα, η υπολογιστική τομογραφία 
αποτελεί την απεικονιστική μέθοδο εκλογής. 
Αντίθετα με την απλή ακτινογραφία 
θώρακος, η υπολογιστική τομογραφία 
αναδεικνύει ακριβέστερα την  έκταση της 
βλάβης καθώς και της συμμετοχής του 
μεσοθωρακίου και των μαλακών μορίων, με 
μεγάλη ευαισθησία. Είναι σημαντικό να 
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επιτευχθεί οστικό, παρεγχυματικό καθώς και 
παράθυρο του μεσοθωρακίου τόσο για την 
αξιολόγηση πιθανής μετάστασης όσο και για 
τη σχεδίαση της εκτομής του όγκου. [9] 

Η MRI είναι εξαιρετικά χρήσιμη για 
την αναγνώριση συμμετοχής των μαλακών 
μορίων στη νόσο.  Παρά ταύτα, είναι ακόμη 
δύσκολο να τεθεί η διάγνωση όγκων του 
θωρακικού τοιχώματος ή να 
πραγματοποιηθεί διαφορική διάγνωση των 
καλοήθων από τα κακοήθη νεοπλάσματα επί 
τη βάσει  των απεικονιστικών ευρημάτων. 
[10, 11] 

Προ της διενέργειας της χειρουργικής 
επέμβασης, οι ασθενείς με τις εν λόγω 
νεοπλασίες πρέπει  να υποβληθούν σε 
PET/CT  και σπινθηρογράφημα οστών έτσι 
ώστε να αποκλειστεί η μεταστατική νόσος, 
πιθανή λεμφαδενική συμμετοχή  ή η 
παρουσία μίας δεύτερης πρωτοπαθούς 
βλάβης. Αυτό είναι αληθές όχι μόνον σε 
οστεολυτικές βλάβες αλλά επίσης και σε 
όγκους των μαλακών μορίων, καθότι όλα τα 
είδη πρωτοπαθών νεοπλασμάτων του 
θωρακικού τοιχώματος έχει αναφερθεί ότι 
μεθίστανται στα οστά. Η CT ή MRI 
εγκεφάλου δεν θεωρείται απαραίτητη , παρά 
μόνον όταν υπάρχει ένδειξη νευρολογικής 
συμμετοχής. O έλεγχος της αναπνευστικής 
λειτουργίας (σπιρομέτρηση-DLCO, επί 
ενδείξεως εργοσπιρομετρία) διενεργείται σε 
όλους τους ασθενείς για τους οποίους 
υπάρχουν ενδείξεις περιορισμένης 
πνευμονικής εφεδρείας και στούς οποίους 
σχεδιάζεται εκτεταμένη χειρουργική 
επέμβαση. 

Μεταξύ των καλοήθων οστικών όγκων, 
η ινώδης δυσπλασία είναι μία από τις πλέον 

συνήθεις βλάβες του θωρακικού τοιχώματος, 
και ευθύνεται για το 20 έως 30% των όγκων 
των πλευρών. [12] Η ινώδης δυσλπασία 
εμφανίζεται σε ίση συχνότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και είναι περισσότερο συχνή 
στη δεύτερη και τρίτη δεκαετία της ζωής. [13] 

Στην παρούσα μελέτη, το χόνδρωμα 
καθώς και οι γιγαντοκυτταρικοί όγκοι ήταν 
τα πλέον συνήθη καλοήθη νεοπλάσματα του 
θωρακικού τοιχώματος. 

Μεταξύ των καλοήθων πρωτοπαθών 
όγκων οι οποίοι εξορμώνται από τα μαλακά 
μόρια, τα λιπώματα είναι καλοήθη 
νεοπλάσματα του λίπους, τα οποία είναι 
κοινά και εμφανίζονται επιφανειακά αλλά 
και βαθύτερα ενώ, σπανιότερα, επεκτείνονται 
μεταξύ των μεσοπλεύριων διαστημάτων μέσα 
στη θωρακική κοιλότητα. Αυτοί οι όγκοι  
δύνανται, επίσης, να διεισδύουν μεταξύ των 
μυών. Τα υποδόρια λιπώματα 
αναγνωρίζονται ευχερώς κατά τη φυσική 
εξέταση. Είναι  καλά περιγεγραμμένες, 
ευκίνητες, μαλακές μάζες. Στη μελέτη μας, τα 
λιπώματα αποτελούν τους πλέον συνήθεις 
καλοήθεις όγκους του θωρακικού τοιχώματος 
οι οποίοι εξορμώνται από τα μαλακά μόρια. 

Το χονδροσάρκωμα είναι το 
συνηθέστερο πρωτοπαθές κακόηθες 
νεόπλασμα του θωρακικού τοιχώματος. 
Αυτός ο όγκος εμφανίζεται κυρίως κατά το 
πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, εξορμώμενος  
είτε από τα πλευροχόνδρια τόξα είτε από το 
στέρνο. Είναι ο πλέον συνήθης πρωτοπαθής 
κακοήθης όγκος του στέρνου. Προσβάλλει, 
κατά κύριο λόγο, άτομα μεταξύ 20 και 40 
ετών. Παρότι η αιτιολογία της βλάβης δεν 
έχει τεκμηριωθεί, φαίνεται ότι υπάρχει 
κάποια συσχέτιση με το θωρακικό τραύμα.  
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Η έκβαση της χειρουργικής θεραπείας 
εξαρτάται από τη δυνατότητα πλήρους 
εκτομής (επί υγιών ιστών) του όγκου. Η 
πενταετής επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ 67 και 
89% σε ποικίλες σειρές. [14] 

Το χονδροσάρκωμα αποτελεί το 
συχνότερο κακοήθη όγκο στην παρούσα 
σειρά. Και οι 16 ασθενείς με την εν λόγω 
βλάβη υπεβλήθησαν σε χειρουργική 
επέμβαση. Το ποσοστό υποτροπής μετά τη 
χειρουργική εξαίρεση ήταν 50%. [15, 16] 

Το μονήρες πλασματοκύττωμα των 
οστών είναι ασύνηθες, με επίπτωση περί το 
5% μεταξύ των ασθενών με αιματολογικά 
νεοπλάσματα. Παρατηρείται συχνότερα 
στους άνδρες (65% έναντι 35% στις γυναίκες), 
με μέση ηλικία διάγνωσης περίπου μία 
δεκαετία νωρίτερα από αυτή ασθενών με 
πολλαπλούν μυέλωμα (55 έναντι 65 ετών). 
[17-19] 

Το μονήρες πλασματοκύττωμα μπορεί 
να αφορά σε οποιοδήποτε οστό, αλλά 
παρουσιάζει τροπισμό προς οστά που φέρουν 
ερυθρό μυελό, ίδια δε προς τους θωρακικούς 
σπονδύλους. Νόσος του νωτιαίου μυελού 
παρατηρείται σε ποσοστό 34 έως 72% των 
περιπτώσεων ενώ, συμμετοχή των πλευρών, 
του στέρνου, της κλείδας (στην παρούσα 
μελέτη) ή της ωμοπλάτης έχει αναφερθεί σε 
ποσοστό άνω του 20% των περιπτώσεων. [20] 

Το πλέον σύνηθες σύμπτωμα κατά την 
έναρξη της νόσου είναι το άλγος στο σημείο 
της οστικής βλάβης εξαιτίας της οστικής 
καταστροφής από τα διηθητικά 
πλασματοκύτταρα ενώ, οι ασθενείς με 
συμμετοχή σπονδύλων μπορεί ακόμη να 
έχουν συμπιεστικά κατάγματα θωρακικών 
και οσφυϊκών σπονδύλων ή ενδείξεις 

πιεστικών φαινομένων επί του νωτιαίου 
σωλήνα ή των νευρικών ριζών. [21] 

Η τοπική ακτινοθεραπεία είναι η 
θεραπεία εκλογής. Τα πεδία εφαρμογής αυτής 
πρεπεί να περιλαμβάνουν υγίη όρια ενώ, 
προκειμένου περί βλαβών της σπονδυλικής 
στήλης, τουλάχιστον έναν ελεύθερο νόσου 
σπόνδυλο. Τοπικός έλεγχος της βλάβης 
πρέπει να αναμένεται σε ένα ποσοστό 88 έως 
και 100% των ασθενών, και πρακτικώς, όλοι 
οι ασθενείς βιώνουν αξιοσημείωτη 
ανακούφιση εκ της συμπτωματολογίας 
αυτών. Η τοπική υποτροπή του όγκου έχει 
περιγραφεί σε λιγότερο από 10% των 
ασθενών αυτών. [22] H πιθανότητα 
μεταγενέστερης επέκτασης της νόσου 
εξαρτάται από την επάρκεια της διαδικασίας 
σταδιοποίησης και την ένταση της 
δινςεργηθείσας ακτινοθεραπείας. Αποτυχία 
τοπικού ελέγχου έχει επίσης αναφερθεί σε ένα 
ποσοστό 15,6% των ασθενών οι οποίοι 
έλαβαν λιγότερα από 45 Gy συγκρινόμενοι 
με ένα ποσοστό 0% εξ΄αυτών  οι οποίοι 
έλαβαν 45 Gy ή περισσότερα. [23, 24] 

Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη γνώση 
αναφορικά με το ρόλο της χημειοθεραπείας 
για το μονήρες πλασματοκύττωμα. 
Επικουρική χημειοθεραπεία, έπειτα από την 
ακτινοθεραπεία, έχει προταθεί από κάποιους 
ως δυνάμενη να προλάβει την εξέλιξη της 
νόσου σε μυέλωμα ενώ άλλοι ισχυρίζονται 
ότι η χημειοθεραπεία απλώς καθυστερεί το 
χρόνο μετασχηματισμού (από τους 29 στους 
59 μήνες) αλλά χωρίς να επηρεάζει τη 
συνολική επιβίωση. [25] 

Αναφορικά με τη φυσική ιστορία της 
νόσου, οι περισσότερες περιπτώσεις μονήρους 
πλασματοκυττώματος εξελίσσονται σε 
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πολλαπλούν μυέλωμα σε ένα ποσοστό 54 έως 
84% στα 10 έτη και 65 έως 100% στα 15 έτη. Η 
μέση έναρξη μετατροπής είναι 2 έως 5 έτη με 
μία 10ετή  επιβίωση κυμαινόμενη μεταξύ 15 
και 46%. Η συνολική μέση επιβίωση είναι 10 
έτη ενώ 20% των ασθενών αποθνήσκουν 
εξαιτίας μη σχετιζόμενων με τη νόσο 
συνθηκών.  

Τελικά, οι προγνωστικοί παράγοντες 
για τη μετατροπή σε πολλαπλούν μυέλωμα, 
αν και υφίσταται διχογνωμία επί του 
θέματος, φαίνεται να περιλαμβάνουν βλάβες 
μεγέθους μεγαλύτερου των 5 cm, ηλικία από 
40 έτη και άνω, υψηλά επίπεδα M πρωτεΐνης, 
εμμένοντα επίπεδα Μ πρωτεΐνης μετά τη 
θεραπεία, καθώς και συμμετοχή της 
σπονδυλικής στήλης. [26]  

Εν κατακλείδει, οι πρωτογενείς όγκοι 
του θωρακικού τοιχώματος είναι σπάνιοι και 
αποτελούν μια προκλητική κλινική οντότητα. 
Η προεγχειρητική εξέταση περιλαμβάνει ένα 
λεπτομερές ιστορικό, πλήρη απεικόνιστική 
μελέτη και προεγχειρητική  βιοψίας που δεν 

δυσκολεύει τη μελλοντική οριστική εξαίρεση 
της νόσου. Η θεραπεία βασίζεται στην 
ιστολογίκή τεκμηρίωση της φύσης του όγκου, 
στο στάδιο, στην διηθητική ικανότητα του 
νεοπλάσματος και στην ανταπόκριση στη 
χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Η 
πλήρης  εκτομή συνιστά τον ακρογωνιαίο 
λίθο  της θεραπείας των περισσότερων 
κακοήθων πρωτοπαθών όγκων του 
θωρακικού τοιχώματος. Η αντιμετώπιση των 
πρωτοπαθών όγκων του θωρακικού 
τοιχώματος απαιτούν άριστη προεγχειρητική 
μελέτη των ασθενών, λεπτομερή σχεδιασμό, 
οξυδέρκεια, εμπειρία και εξαιρετική 
χειρουργική δεινότητα. Απαιτούν επίσης 
αρμονική και αγαστή συνεργασία πολλών 
συναφών ειδικοτήτων, θωρακοχειρουργών, 
πλαστικών χειρουργών, αναισθησιολόγων, 
ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών. Κυρίως 
όμως απαιτούν ευλαβική προσήλωση και 
σεβασμό στις βασικές αρχές της χειρουργικής 
και αφοσίωση στον πρώτο κώδικα ιατρικής 
δεοντολογίας που διατύπωσε ο Ιπποκράτης 
«Ωφελέειν και μη βλάπτειν». 
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ABSTRACT  

Background: Benign tumors of the chest wall are not uncommon but malignant tumors are rare 
and they account for only 5% of all thoracic malignancies. We analyzed our experience with 
primary chest wall tumors the last 22 years. 

Methods: From 1984 to 2018, 67 patients with the diagnosis of primary chest wall tumors were 
enrolled. Chest wall metastasis, direct invasion from nearby malignancy, infection, and 
inflammation of chest wall were excluded. The clinical features, management, and the outcome of 
these patients were retrospectively reviewed. 

Results: There were 59 males and 8 females. The mean age of the patients was 52.22± 18.84 years 
(range 21-83 years). Thirty–seven patients had benign tumors. Thirty patients had malignant 
tumors. Chondrosarcoma was the most common types of malignant chest wall tumors. The most 
common location of the tumors was the lateral chest wall (44,77%). The most common clinical 
symptoms were palpable mass (55,22%). Seven patients (10,44%) with primary chest wall tumors 
was asymptomatic. Between the benign tumors, 14 neoplasms were of bone and cartilaginous 
origin and 23 were of soft tissue origin. Between the primary malignant tumors, 20 neoplasms 
were of bone and cartilaginous origin, 7 of soft tissue origin, and 3 of hematologic disease origin. 
Thirty patients received surgical intervention initially for the removal of their chest wall tumors. 
The chest wall defect was large in 28 patients. Proplast –HA repair was performed in 15 patients 
and propylene mesh repair performed in 13 patients. 

Conclusion: Today the adequate surgical resection remains the treatment of choice for patients 
with primary chest wall tumors. 
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