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תהליכים של הטבעי גידולייםהמהלך .גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים
:מבוא:מבוא

  גידולים של מערכת השלד כוללים את אלו הגדלים מרקמות
ונוירואקטודרמלי מזנכימליממקור  .ונוירואקטודרמלי מזנכימליממקור 

סחוס, הוא השכבה המרכזית המתפתחת לרקמת חיבור המזודרם  ,
ל ל .שרירים ותאי דם, דם וכלי לימפה, עצם



תהליכים של הטבעי גידולייםהמהלך .גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים
:מבוא:מבוא

הוא הרקמה בעובר המתפתחת לעצבים  הנוירואקטודרם
.ומעטפותיהם

 סרקומותגידולים ממאירים של מערכת השלד נקראים

  קאין מקבילה גנרית לגידולים שפירים של מערכת השלד ממקור ק ן
. נוירואקטודרמליאו  מזנכימלי



.גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים ך
)1(תבניות גדילה .1

במערכת השלד מתקדמים בדרך כלל בכיוון בו יש הכי פחות  גידולים
רק לאחר שהתקדמו  אנאטומייםהם חוצים מחסומים . התנגדות אנטומית

.כברת דרך בתוך המדור בו החלו

 יש להם   שסביבם נורמליותנוטים לא לחדור לרקמות גידולים שפירים  יש להם  . שסביבם נורמליותנוטים לא לחדור לרקמות גידולים שפירים
בדרך כלל קופסית של רקמה דחוסה והם הורסים עצם על ידי המרצת 

.האוסטיאוקלסטים

 פסאדוחודרים , שסביבם נורמליותחודרים רקמות גידולים ממאירים -
עיקר  ימים  רים א סול ומי אק ם   קול ים ע או ישיר סו ש שבאופן ישיר סופגים עצם   קולגנאזקפסולה ומיצרים אנזימים בעיקר 

.וקולגן

  תכונות אלו מסבירות את התצפיות הקליניות שנעשות על חולים עם
.מוסקולוסקלייםגידולים 



תהליכים של הטבעי גידולייםהמהלך .גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים
גדילה.1 )2(תבניות לה .1 ות גד )2(תבנ
 ממשיכים להיות מוגבלים לתעלה   במדולהשהחלו גידולים שפירים

אלו שמקורם בקורטקס ממשיכים להיות תחומים   המדולרית אלו שמקורם בקורטקס ממשיכים להיות תחומים  . המדולרית
.שמקיפה אותם ריאקטיביתהם גורמים ליצירת רקמה . לקורטקס

 הפריאוסטיאוםחודרים את העצם וחודרים את גידולים ממאירים.

מעטפות עצבים וכלי דם  . לוחית הצמיחה מהווה רק מחסום זמני זמ ו מח רק מהווה חה מ ה ת ווח ע ות מע
.מהווים בדרך כלל מחסום לגידולים

 חשובה על מנת להחליט כיצד לטפל בגידול   ההיסטלוגיתידיעת האבחנה

. על מנת לנבא את ההתנהגות הביולוגית שלואינה מספיקה אך 
iל   ll  giant cell tumorלדוגמא 



.גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
קטגוריות של גדילה)2(

קטגוריות כלליות של גדילה ארבעיש למעשה 

שפיר מחלים בעצמו1.

שפיר אקטיבי2. ב2. ר אקט שפ

שפיר אגרסיבי3.

ממאיר4 ממאיר4.



Categories of growth with representative 
examples of bone and soft tissue tumorsexamples of bone and soft tissue tumors
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Subcutaneous 
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Unicameral bone cyst
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exostosis

Benign self healing
Spontaneously stops 
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Benign‐active slow growing2
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Aggressive fibromatosisGiant cell tumorBenign‐aggressive3

Mixoid liposarcomaAdamantinoma
Developes metastases
A. Low‐ grade

4

Most malignant fibrous 
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Osteosarcoma
Ewing’s sarcoma

B. High‐grade



Categories of growth with representative examples of 
bone and soft tissue tumors
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Categories of growth with representative 
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.גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים
גדילה)2( של קטגוריות קטגוריות של גדילה )2(
המחלימיםא שפירים גידולים ם .א מ ם המחל ר ם שפ דול ג

)1.(מעצמם )(
מחלימים או מפסיקים לגדול מעצמם

 Fibrous cortical defect
 Unicameral bone cyst
 Exostosis
 Enchondroma
 Neurofibroma
 Subcutaneous hemangioma



Non ossifying fibroma

Fib  d l iFibrous dysplasia

osteochondroma

enchondroma



.גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים
גדילה)2( של קטגוריות קטגוריות של גדילה )2(
המחלימיםא שפירים גידולים ם .א מ ם המחל ר ם שפ דול ג

)2.(מעצמם )(
מחלימים או מפסיקים לגדול מעצמם

 Fibrous cortical defect
 Unicameral bone cysty
 Exostosis
 Enchondroma
 Neurofibroma Neurofibroma
 Subcutaneous hemangioma

 מטסטטיתהתנהגות שפירה גם מקומית וגם מבחינת יכולת
ול י יכים ם י כלל ך ד בדרך כלל אינם מצריכים טיפול

מאובחנים ללא ביופסיה
ןמתגלים בדרך כלל במקרה לאחר צילום רנטגן לסיבה אחרת ק ך
או שהחולה מגלה גוש קטן
נגעי העצם אינם גורמים כאב



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
ל)2( ל קטגוריות של גדילה )2(
המחלימיםא שפירים גידולים גידולים שפירים המחלימים .א

)3.(מעצמם )3.(מעצמם

ומובילייםקטנים , נגעי הרקמה הרכה אינם גורמים כאב

דקה בגידול עצם  או   ריאקטיביתעצם : יש גבול ברור בינם לרקמה השכנה
קופסית בגידול רקמה רכהקופסית בגידול רקמה רכה

אין צורך בטיפול מיוחד אלא כשיש הפרעה תפקודית

תהלעיתים יש צורך בביופסיה וכריתה ה וכר ופס ש צורך בב ם  ת לע



סימפטומטיתאוסטיאוכונדרומה
אינדיקציה לכריתה



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
ל)2( ל קטגוריות של גדילה )2(
המחלימיםא שפירים גידולים גידולים שפירים המחלימים .א

)4.(מעצמם )4.(מעצמם

מעקב בדרך כלל דרוש על מנת לוודא שאכן הנגעים אינם פעילים.

  אחר כך כעבור חצי . שבועות או שלושה חדשים 6ביקור חוזר ראשון לאחר
שנה ואחר כך כל שנה לשנים אחדות

 אוליירמחלת : יש לעקב כל החיים מליגנינגעים עם פוטנציאל ,multiple 
hereditary exostosis  maffuci disease neurofibromatosishereditary exostosis, maffuci disease, neurofibromatosis



Ollier disease Familial hereditary multiple osteochondromatosis



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
ל)2( ל קטגוריות של גדילה )2(

שפיריםב )1(אקטיביםגידולים )1( אקטיביםגידולים שפירים.ב
אין . ממשיכים לגדול לאט עד לטיפולcontact inhibition
יכולים לסנן רקמה בריאה עד לדרגה מסוימת יכולים לסנן רקמה בריאה עד לדרגה מסוימת
בעצמות עלולים לגרום לשבר פתולוגי

 ABC
 Giant cell tumor
 CMF
 Soft tissue myxomas Soft tissue myxomas
 Deep lipoma

 אוסטיאוקלסטיםמשפיע על העצם על ידי לחץ או הפעלת קץ
רקמה רכה אינם מסננים
לעיתים שבר פתולוגי. בלילה, כאב קל: יש סימפטומים

ל ל ל ל ל גידולי רקמה רכה לעיתים כואבים או מתגלים בשל גודלם



Soft tissue myxomas

Aneurysmal bone cyst

Deep lipoma



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
קטגוריות של גדילה )2(

םב ר פ ם ל םג ב )2(ט )2( אקטיביםגידולים שפירים.ב
 ברנטגן יש מעבר צר(transitional zone)
 ריאקטיביתפחות תגובה סקלרוטית
יכול לחדור לקורטקס יכול לחדור לקורטקס
יש זמן ליצר קורטקס חדש וזה גורם   לפריאוסט. לא נפגע הפריאוסט

להרחבה של העצם
 על ידי   נחדרתקופסית שלא -פסאודובגידולים של רקמה רכה נוצרת

הגידול
בדרך כלל יש צורך בטיפול ניתוחי בדרך כלל יש צורך בטיפול ניתוחי
 ולכן  לאימפלנטציהלתאי הגידול אין יכולתintralesional excision  

מספיק
קורטאגהטיפול הוא על ידי : בגידולי עצם'
מרגינאליתהטיפול הוא כריתה : בגידולי רקמה רכה.



Narrow  zone  of  transition



.גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
קטגוריות של גדילה )2(

םג ב גרס ם ר פ ם ל )1(ג )1(גידולים שפירים אגרסיביים .ג
גדלים מהר גדלים מהר

חודרים רקמות מקומיות

חוזרים אם לא מוסרים במלואם חוזרים אם לא מוסרים במלואם

  מתנהגים מקומית כמו גידולים ממאירים ולא ניתן להבדיל
היסטולוגיתביניהם לגידולים ממאירים ללא בדיקה היסטולוגיתביניהם לגידולים ממאירים ללא בדיקה 

בגידולי עצם יש חדירה של העצם וספיגה שלה

 ויכולים ליצור גוש רקמה רכה הפריאוסטחודרים את  ויכולים ליצור גוש רקמה רכה הפריאוסטחודרים את

 השכיח ביותר הואgiant cell tumor of bone
 פיברומה כונדרומיקוסאיד כונדרובלסטמהגידולים נוספים הם  פיברומה כונדרומיקוסאיד, כונדרובלסטמהגידולים נוספים הם 

aneurysmalו  פיברומה דזמופלסטיק bone cyst



Giant cell tumor Chondroblastoma



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
ל)2( ל קטגוריות של גדילה )2(

אגרסיבייםג שפירים )2(גידולים )2(גידולים שפירים אגרסיביים .ג
 אטיפית ליפומהבין הגידולים השפירים של הרקמה הרכה   אטיפית ליפומהבין הגידולים השפירים של הרקמה הרכה  

ופיברומטוזיס

 קפסולה שלהם על ידי אנזימים  הפסאודוהגידולים חודרים את ם את  ם חודר דול ם  הפסאודוהג מ ד אנז קפסולה שלהם על 
ליטיים

ךכאב המתפתח לאורך חודשים: סימפטומים

צילום מראה גידול הגדל במהירות

עאין גבול ברור בין הגידול בצילום לרקמת העצם שסביבו ק ן ן

 הגבול של המעבר רחב ולא מוגדר והקורטקס יכול להיהרס
. reactive rimחדור ומתוח ללא  והפריאוסט

 הטיפול מחייבextended intralesional removal   או לעיתים
.כריתה רחבה



Aggressive fibromatosisgg



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
ל)2( ל קטגוריות של גדילה )2(
ממאיריםד )1(גידולים )1(גידולים ממאירים.ד

בעלי פוטנציאל לשלוח גרורות

חודרים לגבולות הרקמה שסביבם על ידי שלוחות

מתחילות באתר מסוים אנטומית ומתפשטות בצורה   סרקומות מתחילות באתר מסוים אנטומית ומתפשטות בצורה   סרקומות
.צנטריפוגאלית

 נאווסקולריותלוחצים על הרקמה שסביבם ובפריפריה שלהם יש  נאווסקולריותלוחצים על הרקמה שסביבם ובפריפריה שלהם יש ,
.תאי דלקת ובצקת

 הפסאדוקפסולההגידולים חודרים את  הפסאדוקפסולההגידולים חודרים את

 ככל שהגידול יותר אגרסיבי כך נטייתו להתפשט מקומית
יותר גדולה וגרורתית .יותר גדולה וגרורתית



osteosarcomaosteosarcoma



liposarcoma

lipoma



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
ל)2( ל קטגוריות של גדילה )2(
ממאיריםד )2(גידולים )2(גידולים ממאירים.ד

אין כיום כלי  : התפשטת מקומית ת ום כל  : התפשטת מקומ ן כ א
הדמיתי היכול להגדיר את גבולות  

קההתפשטות המיקרוסקופית של  ק
.הגידול

 עכשהגידול גדל הוא מגיע לגבולות
של הרקמה ומתקדם  אנאטומיים

). וכולי פסציה, סחוס(לאורכם 
הכלתו של גידול נעצרת כשהוא  

.גדל או נהיה יותר אגרסיבי



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
ל)2( ל קטגוריות של גדילה )2(
ממאיריםד )3(גידולים )3(גידולים ממאירים.ד

  ה פוגעת בגבולות  ביופסיה פוגעת בגבולות ופס ב
הגידול ויש להסיר את 

כל גבולות הביופסיה  
  שהיתה וההמטומה

סביבה

  לעיתים הגידול מתחיל
שבהם אין   באיזורים

מדור ואז הוא יכול 
להתפתח למרחק גדול  

.יותר



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
ל)2( ל קטגוריות של גדילה )2(
ממאיריםד )4(גידולים )4(גידולים ממאירים.ד

על פי רוב אינן חודרות   סרקומות נן חודרות   סרקומות על פ רוב א
לכלי דם ועצבים אלא מסיטות 

אותם

  לגידולים ממאירים המראה הכי
הגידול  . אגרסיבי בצילום רנטגן ן

 -מתקדם מהר הורס את העצם
שתיאורם , וקורטקס טרבקולות

 moth eaten orהוא 
permeative.



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
קטגוריות של גדילה )2(

ם ר ממ ם ל )5(ג )5(גידולים ממאירים.ד
 תמיד נהרסת  קורטיקליתעצם  תמיד נהרסת  קורטיקליתעצם

.נחדר והפריאוסט

 בשולי  הפריאוסטתגובת
התהליך נקראת משולש קודמן  

.ומשקפת גדילה מהירה



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
קטגוריות של גדילה )2(

ם ר ממ ם ל )6(ג )6(גידולים ממאירים.ד
  הסימפטומים השכיחים בגידולי עצם הם כאב אך ללא סימפטומים

.  סיסטמיים

ל לל על פי רוב אין  . בגידולי רקמה רכה הסימפטומים אינן שונים מגידולים שפירים
תלונות של כאב אלא של מסה עמוקה גדלה לאורך חודשים שמפריעה ונהיית 

. דבוקה לרקמות שסביבה ק ק

מסה בדרך כלל נוקשה ולא רגישה.

  הגיוני לחלק את הגידולים הממאירים לאלו שבדרך כלל אינם שולחים גרורות
של  ההיסטולוגיתזה נעשה על פי הדרגה . לאלו שלרוב שולחים גרורות

: הממאירות

l   d hiו   h  d דרגת  וזה נקבע על פי כמות החלוקות בשדה גדול   low grade  וhigh grade  דרגת , וזה נקבע על פי כמות החלוקות בשדה גדול
.הדיפרנציאציה



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
קטגוריות של גדילה )2(

תה ר )1(גר )1(גרורות. ה
  לגידולים ממאירים יש   לגידולים ממאירים יש

יכולת לעזוב את הגידול  
קהמקורי ולנדוד לאתר  

.מרוחק

  יש טענה שכל הגידולים
הממאירים יכולים לנדוד  

למקומות מרוחקים אך 
רק לאחדים יש יכולת  רק לאחדים יש יכולת  
להתפתח שם לגרורות 

ות.ממשיות .ממש



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים 
קטגוריות של גדילה )2(

תה ר )2(גר )2(גרורות. ה
יש לפחות חמישה שלבים שתא צריך יש לפחות חמישה שלבים שתא צריך 
.לעבור על מנת להתפתח לגרורה

הפרדות מן הגידול המקורי וחדירה   1 הפרדות מן הגידול המקורי וחדירה  . 1
.לכלי הדם או הלימפה

שרידות בכלי הדם 2 שרידות בכלי הדם. 2

.באתר מרוחק לאנדותלהידבקות . 3

חדירת כלי הדם באתר המרוחק 4 חדירת כלי הדם באתר המרוחק. 4

השריית יצירת כלי דם באתר  . 5
.המרוחק והתחלקותהמרוחק והתחלקות



גידולייםהמהלך הטבעי של תהליכים  ך
קטגוריות של גדילה )2(

)3(גרורות. ה
  ההסבר שגרורות מתפתחות

לעיתים שנים לאחר הסרת הגידול  
המקורי הוא שהם רדומים עד  המקורי הוא שהם רדומים עד  
שהם מייצרים לעצמם את כלי  

.הדם של עצמם

 בדרך כלל   סרקומותגרורות של
מתפשטות דרך כלי הדם ולא דרך  

כלי הלימפה אבל נוכחותם בכלי  
הלימפה היא בעלת משמעות  הלימפה היא בעלת משמעות  

. כמו גרורות בריאות פרוגנוסטית



ב אבחנתית:פרק אסטרטגיה אסטרטגיה אבחנתית:פרק ב
 בדרך כלל מתלונן על כאב וסובל מהפרעה  עצם חולה עם גידול

.כלשהי ביכולת התנועה בלי קשר לנוכחות של גוש רקמה רכה

 בדרך כלל חש גוש ללא כאב רקמה רכה לעומתו חולה עם גידול

.עם מעט מאד סימפטומים או שינוי בתפקוד

או

כאב מסה



אסטרטגיה אבחנתית:פרק ב ק
 שני החולים הללו פונים לבדיקה של רופא שלרוב שולח אותם  שני החולים הללו פונים לבדיקה של רופא שלרוב שולח אותם

.לצילום רנטגן

 ת במקרה הצילום עם המידע הקליני מוביל לאבחנה מבדלת ספציפית במקרה פ ל לאבחנה מבדלת ספצ נ מוב דע הקל לום עם המ הצ
אבל חסרת חשיבות דיאגנוסטית במקרה של גידול  , של גידול עצם
.רקמה רכה

 האיבחוןבנקודה זו בידיו של אורטופד אונקולוג מתחיל תהליך  
 stagingוה



אסטרטגיה אבחנתית
:ובו יסופר על

לל1 ל של גידולי עצם ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית . 1

של גושי רקמה רכה ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית . 2

אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם ורקמה רכה. 3

אסטרטגיה אבחנתית לגרורות ממקור לא ידוע. 4



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל

הערכה קליניתא -

רדיוגרפיתאינטרפרטציה ב-

בדיקות מעבדהג -

ורדיוגרפיתקורלציה קלינית ד-



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל

הערכה קליניתא -

רדיוגרפיתאינטרפרטציה ב-

בדיקות מעבדהג -

ורדיוגרפיתקורלציה קלינית ד- ק ק



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית . 1

ל של גידולי עצםל
קליניתא )1(הערכה )1(הערכה קלינית.א

 בדרך כלל מוגבל האנמנסטיהמידע  בדרך כלל מוגבל האנמנסטיהמידע

 בגידולי עצם חשיבות אולי הכי גדולהלגיל

לרוב גידולי העצם יש טווח גילים של כשני עשורים

ענגע עצם הרסני  : לדוגמא ע

  גם בהעדר מקור ראשוניגרורה :  40מעל גיל

ל ל ל היסטיוציטוזיסל  היסטיוציטוזיסאבל בגיל פחות מעשר שנים יש לחשוב על



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית . 1

ל של גידולי עצםל
קליניתא )2(הערכה )2(הערכה קלינית.א

הבדל בין המינים:

 giant cell tumor  בנשים  giant cell tumor  בנשים

בגברים אוסטיאוסרקומה

אם כי זה לא מספיק על מנת לעזור באבחנה



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל
קליניתא )3(הערכה ת.א נ )3(הערכה קל

 סרקומה יואינגאין כמעט בשחורים  בעל חשיבות נמוכהגזע  סרקומה יואינגאין כמעט בשחורים : בעל חשיבות נמוכהגזע

 נעדר חשיבות אם כי כאב ללא הפסקה ומעיר בלילה יכול  כאב

.לרמז על גידול ממאיר

 אוסיפיקנס מיוזיטיסיכולה לרמז על שבר מאמץ או על טראומה סכולה לרמז על שבר מאמץ או על טראומה  ט וז קנס מ פ אוס

 כימי או פיסיקלי(יכולים לרמז  קרצינוגניםחומרים(



אסטרטגיה אבחנתית
קלינית1 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי דול עצםשל של ג
)4(הערכה קלינית.א )(ק

.ספציפיםפיסיקלית לא ממצאים בבדיקה 

 אגרסיבימרמז על תהליך בגידול עצם רקמה רכה גוש  אגרסיבימרמז על תהליך בגידול עצם רקמה רכה גוש
  גידולי עצם גדולים יכולים להיות מלווים בטמפרטורה מקומית

.בהרחבת כלי דם ורידייםגדולה ובהרחבת כלי דם ורידייםל

 כתמיcafé au lait  יכולים לעזור באבחנה של   המנגיומהאו
דיספלזיה ופייברוס נוירופיברומטוזיס .דיספלזיה ופייברוס נוירופיברומטוזיס

   חסר עצבי אינו שכיח אך יכול להיות במקרים בהם הגידול בסמוך
.והסקרוםנוטש  הסכיאטיקלמבנים עצביים שאינם ניידים כמו 

  בצקת ברקמה יכולה להיות במקרים של התפשטות גידול לרקמה
.הרכה

café au lait



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל
הערכה קליניתא -

רדיוגרפיתאינטרפרטציה ב-

בדיקות מעבדהג -

ורדיוגרפיתקורלציה קלינית ד-



אסטרטגיה אבחנתית
ל1  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל
)1(רדיוגרפיתאינטרפרטציה.ב ה.ב נטרפרטצ תא וגרפ )1( רד

 של העצם והוא המכשיר   אינווזיביצילום רגיל נותן מידע זול לא
.האבחוני הכי יעיל לאורטופד האונקולוג

ל ל ל ל ל שלושה פרטים שיש לשים אליהם לב בצילום הרנטגן :

1 . אנאטומימיקום

2 .איזור המעבר בין הגידול לעצם הבריאה

3  של הגידול עצמו רדיוגרפיםמאפיינים 3 . של הגידול עצמו רדיוגרפיםמאפיינים



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל
)2(רדיוגרפיתאינטרפרטציהב ה.ב נטרפרטצ תא וגרפ )2( רד

)1: (אנאטומימיקום . 1

למיקום בעצם ארוכה יש חשיבות לגבי האבחנה:

 של עצם ארוכה הוא בדרך כלל  באפיפיזהגידול
giant cell tumor    כשפלטת הצמיחה סגורה giant cell tumor    כשפלטת הצמיחה סגורה

.כשפלטת הצמיחה פתוחה כונדרובלסטומהאו 

 יואינגיכול להיות . נדיר: בדיאפיזהגידול  
 דיספלזיה פייברוס, היסטיוציטוזיס, סרקומה

.אדמנטינומהאו 

היא מקום שכיח להרבה גידולים ולכן  מטפיזה היא מקום שכיח להרבה גידולים ולכן  מטפיזה
אינה ספציפית



והמיקום הגיל קוםהשפעת ל והמ השפעת הג



אסטרטגיה אבחנתית
ל1  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל
)3(רדיוגרפיתאינטרפרטציה.ב ה.ב נטרפרטצ תא וגרפ )3( רד
)2: (אנאטומימיקום . 1

 עמוד שדרה, אגן, צלעות: מיאלומה ומלטיפלהמקום השכיח לגרורות

עצמות ספציפיות:

וכונדרוסרקומה סרקומה יואינג: אגן וכונדרוסרקומה סרקומה יואינג: אגן

וכונדרוסרקומה דיספלזיה פיברוס, יואינג: צלעות



בחוליותבחוליות

אלמנטים אחוריים 
: בילד או נער

אלמנטים קדמיים
: במבוגר לד או נער : ב

:  גידול ראשוני
 אוסטיאואיד

,  גרורה, המנגיומה
.  מיאלומה מלטיפל ד אוא  אוסט

,  אוסטיאומה
,  אוסטיאובלסטומה

:  בילד
היסטיוציטוזיס אובלסטומה ,  אוסט

ABC



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית . 1

של גידולי עצם
)4( )4( רדיוגרפיתאינטרפרטציה.ב

 zone of transitionאיזור המעבר בין הגידול לעצם הבריאה .2
: בעל חשיבות אבחנתית רבה בעל חשיבות אבחנתית רבה

 רחב ולא מוגדר ללא גבולות ברורים או ): גידול או זיהום(אגרסיבי
. המעיד שהגוף לא הספיק להגיב למחלה פרמאטיבי

 צר ומוגדר היטב המעיד שהעצם הספיקה להגיב): קרוב לודאי(שפיר



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית . 1

ל של גידולי עצםל
)5(רדיוגרפיתאינטרפרטציהב )5( רדיוגרפיתאינטרפרטציה.ב

)1(של הגידול עצמו  רדיוגרפיםמאפיינים . 3

יכול לעיתים להיות אבחנתי יכול לעיתים להיות אבחנתי.

 לקלציפיקציה אוסיפיקציהאבחנה בין

ותמשולש על שם קודמן מעיד על אגרסיביות ב ד על אגרס משולש על שם קודמן מע

 היצרות של הקורטקס ללא  פריצתו מופיעה בגידולים שפירים כמוABC  או
אנכונדרומהאו  דיספלזיה פיברוס

( k )( b )  המושגים קליפות בצל(onion skinning)  וקרני שמש(sunburst)  אינו
.מספיק ספציפי



אוסטיאומהאוסטיאואיד



ל משולש על שם קודמן ל

radiographic sign onion skinning radiographic sign sunburst



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל
)6(רדיוגרפיתאינטרפרטציהב ה.ב נטרפרטצ תא וגרפ )6( רד
של הגידול עצמו   רדיוגרפיםמאפיינים . 3 וגרמא . 3 מו   רד דול ע של הג

)2(

  נוכחות של גוש רקמה רכה בצילום
רנטגן מרמז על ממאירות ושם יש  ל

לחפש הסתיידויות או התגרמויות כי  
. שם העצם המקורית לא מסתירה



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל
)6(רדיוגרפיתאינטרפרטציהב ה.ב נטרפרטצ תא וגרפ )6( רד
של הגידול עצמו   רדיוגרפיםמאפיינים . 3 וגרמא . 3 מו   רד דול ע של הג

)2(

  נוכחות של גוש רקמה רכה בצילום
רנטגן מרמז על ממאירות ושם יש  ל

לחפש הסתיידויות או התגרמויות כי  
. שם העצם המקורית לא מסתירה

Alveolar soft part sarcoma



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצםשל
)6(רדיוגרפיתאינטרפרטציהב ה.ב נטרפרטצ תא וגרפ )6( רד

)3(של הגידול עצמו  רדיוגרפיםמאפיינים . 3 וגרמא . 3 מו  רד דול ע )3(של הג

 הפראוסטיאליגידול שטחי על העצם מחייב אשור ביחס למיקום.

 מלטיפלגרורות או : מרמזים על ממאירות 40מספר נגעים מעל גיל 
. מיאלומה

 דיספלזיה פייברוס(גם גידולים שפירים יכולים להופיע כנגעים רבים ,
)והיסטיוציטוזיס המנגיומה, אוסטיאוכונדרומה, אנכונדרומה דרומה ו דרומה,א ו או ומה,או ג וזהמ ו )וה



אסטרטגיה אבחנתית
ל1  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי דול עצם של של ג
)1(בדיקות מעבדה.ג )(ק

 ביוכימיות ואימונולוגיות מדם פריפרי הן  סרולוגיותבדיקת
של גידולי עצם ורקמה  stagingבעלות ערך מוגבל לאבחנה ו של גידולי עצם ורקמה  stagingבעלות ערך מוגבל לאבחנה ו

רכה למעט

 מיאלומה במלטיפל אימונוגלובוליניםנוכחות   מיאלומה במלטיפל אימונוגלובוליניםנוכחות  

LDH בלימפומה

 באוסטיאוסרקומה פוספטאזאלקליין

 סמנים בגרורות)PSA  של הערמונית בקרצינומה(...



אסטרטגיה אבחנתית
ל1  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי דול עצם של של ג
)2(בדיקות מעבדה.ג )(ק

גבוהה ב. שקיעת דם לא ספציפית:

זיהומים

 מיאלומה מלטיפל, לימפומה של עצם סרקומה יואינג(גידולי מח עצם ,
)ולויקמיה היסטיוציוטוזיס )ולויקמיה היסטיוציוטוזיס

גרורות

ביתר הגידולים שקיעת הדם על פי רוב תקינה ביתר הגידולים שקיעת הדם על פי רוב תקינה

 יכולים לגרום לשקיעת דם מוחשת כגון   גידולייםמצבים אחרים לא
.זיהום הריון או ניתוח קודם ועוד



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית . 1 

של גידולי עצם 
)3( )3(בדיקות מעבדה.ג

 פוספטאזאלקליין :

 האוסטיאוסרקומותגבוה בחצי מן

גבוה בתקופת הגדילה בגיל ההתבגרות

 ט'פגועל מחלת  מולטיצנטריתכשמאוד גבוה יכול לרמז על מחלה

חילוקי דעות ביחס למשמעותו כמעקב אחר התגובה לטיפול



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי של גידולי עצם של
קליניתד )1(ורדיוגרפיתקורלציה ת.ד נ ה קל תקורלצ וגרפ )1( ורד

 בין הקלינאי לרדיולוג  לשיתוף הפעולה חשיבות גבוהה

כשיש אי התאמה בין השלושה צריך לברר שאין טעות  . ולפתולוג ן טעות  . ולפתולוג ך לברר שא ן השלושה צר ש א התאמה ב כש
.באבחנה

 כולל  רדיוגרפיהקלינאי מקבל החלטות מהותיות על בסיס קליני נ  ס קל ות על בס נא מקבל החלטות מהות וגרפהקל כולל  רד
.הצורך להימנע מביופסיה



אסטרטגיה אבחנתית
ל1  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי דול עצם של של ג
)2( ורדיוגרפיתקורלציה קלינית.ד ק )(ק

האורטופד צריך להכיר את המצבים המשיקים לגידולי עצם  
מות:שגורמים לשינויים בעצמות ע ו  שגורמ לש

 אוסיפיקנס מיוזיטיס, שבר מאמץ(טראומה(

 ו ט'פג(מחלות עצם מטבוליותBrown tumor of  ות   Brown tumor ofו טפג(מחלות עצם מטבול
Hyperparathyroidism)

 אוטם(של העצם  צירקולטוריותמחלות( )(ק

 וילונודולר ופיגמנטד כונדרומוזיס סינוביאל( סינוביאליותמחלות  
)סינוביטיס

זיהומי עצם.



Common neoplastic causes of focal bone lesions

Stress fracture
Myositis ossificans

Trauma
y

Osteomalacia
Paget’s disease

Metabolic bone disease
g

Brown tumor
Renal osteodistrophy

Hemoglobinopathy
O t i

Circulatory disease
Osteonecrosis

Pigmented vilonodularSynovial disease Pigmented vilonodular
synovitis
Synovial chondromatosis

Synovial disease

y

Pyogenic granulomatosisInfection



ץשבר מאמץ



myositis ossificansy



paget disease of bone



Synovial chondromatosisSynovial chondromatosis



אסטרטגיה אבחנתית
ל1  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.1

עצם גידולי דול עצםשל של ג
)3( ורדיוגרפיתקורלציה קלינית.ד ק )(ק

  באבחנה המבדלת של גידול עצם על האורטופד להכיר לכתחילה
:בשלוש קטגוריותל

1 .שפיר

2 .ממאיר ראשוני

3 .גרורתי

הגידולים השכיחים מפורטים בטבלה שלהלן



Common  tumors  of  bone
CartilagenousFibrous /cysticBenign primary  Cartilagenous

Enchondroma
Osteochondroma
Chondroblastoma

Fibrous /cystic
Aneurysmal bone cyst
Giant cell tumor
Unicameral bone cyst

Benign primary 
tumors

Chondroblastoma
Chondromyxoid fibroma

Osseous
Osteoid osteoma

Unicameral bone cyst
Fibrous dysplasia
Nonossifying fibroma

Osteoblastoma

Adamantinoma
Ch d

Osteosarcoma
Ch d

Malignant 
i   ChordomatomaChondrosarcoma

Malignant fibrous histiocytosis
primary tumors

OsteosarcomaParosteal tumors
Chondroma

Children
Hitiocytosis

Adults
Lymphoma

Marrow cell 
tumors y

Ewings sarcoma
y p

Multiple Mteloma

LungBreastMetastases Lung
Kidney

Breast
Prostate

Metastases



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית . 1 

ל של גידולי עצםל
קליניתד )4(ורדיוגרפיתקורלציה )4( ורדיוגרפיתקורלציה קלינית.ד

 על יסוד הקליניקה והתמונה הקלינית על הרופא האורטופד
להחליט אם מדובר בגידול למעקב בלבד או במידה והאבחנה לא 

ידועה או כשהגידול נראה ממאיר יש לבצע מהלך אבחנתי ברור על  
מלא של החולה  stagingולמנת להגיע לאבחנה 

גידול ממאיר יש להפנות לאורטופד אונקולוג



אבחנתית אסטרטגיה אבחנתיתאסטרטגיה
ת ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.2 ק ט פ תט פ

של גושי רקמה רכה

הערכה קליניתא -

רדיוגרפיתאינטרפרטציה ב-

בדיקות מעבדהג -



אסטרטגיה אבחנתית
ל2  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.2

רכה רקמה גושי של גושי רקמה רכהשל
קלינית.א הערכה ת.א נ הערכה קל

ם:יש ארבע סוגים של גושי רקמה רכה בגפיים ם של גוש רקמה רכה בגפ :ש ארבע סוג

טראומתי

קדלקתי

ממאיר

שפיר

:ראוי לזכור

כסרקומהחשוד : מ"ס 5גדול ועמוק מעל 
כסרקומהקטן ושטחי לא חשוד כסרקומהקטן ושטחי לא חשוד 

:ראה טבלה



Soft tissue masses of limbs
Bruit on auscultationATraumatic Bruit on auscultationAneurysm

Hematoma
Traumatic

PyomyositisInflamatory Pyomyositis
Nonpyogenic

Inflamatory

Malignant  fibrous  Malignant Malignant  fibrous  
histiocytoma
Liposarcoma

Malignant

p
Fibrosarcoma
Synovial sarcoma
O hOther
Lipoma
H i

Benign

Tinnel sign

Hemangioma
Desmoid
Nerve Sheath Tinnel signNerve Sheath
Other



(False) Aneurysm( ) y



Soft Tissue Lesion Tumor likeSoft Tissue Lesion, Tumor‐like
PyomyositisPyomyositis



אסטרטגיה אבחנתית
ל2  ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.2

רכה רקמה גושי של גושי רקמה רכהשל
)1(רדיוגרפיתאינטרפרטציה.ב ה.ב נטרפרטצ תא וגרפ )1( רד

)שואנומה(פחות דיאגנוסטית מגידולי עצם 
.צילומים רגילים מראים אותו צל כמו רקמה רכה רגילה

:הממצאים בצילום
ליפומה: צל שומן
 נמקיתתוצאה של שקיעת סידן ברקמה (הסתיידויות (

אוסיפיקנס מיוזיטיסאו ) פלבוליטים המנגיומה: (והתגרמויות אוסיפיקנס מיוזיטיסאו ) פלבוליטים המנגיומה: (והתגרמויות
 סינוביאל(הסתיידויות רואים לעיתים בגידולים ממאירים 

)סרקומה ק
 



Soft tissue sarcoma

Biphasic synovial sarcomap y



אסטרטגיה אבחנתית
 ורדיוגרפיתאינטרפרטציה קלינית.2

רכה רקמה גושי של גושי רקמה רכהשל
)2(רדיוגרפיתאינטרפרטציהב ה.ב נטרפרטצ תא וגרפ )2( רד

 של גידולי רקמה רכה על פי רוב לא מספקת   וההדמייתיתההערכה הקלינית
.ולכן יש צורך בדגימת רקמה לביופסיהולכן יש צורך בדגימת רקמה לביופסיה

הביופסיה היא קריטית וצריכה להיעשות על ידי מי שינתח בעקרונות נכונים

היא בדיקה שימושית להערכת גושי רקמה רכה בייחוד אם הם   אולטראסאונד חוד אם הם   אולטראסאונד ת להערכת גוש רקמה רכה ב מוש קה ש א בד ה
.ליד מפרק

 ציסטיניתן להעריך גודל ועומק של גוש רקמה רכה ולבדוק אם הוא כולו.

 במיוחד ליד הברך או מפרק אחר או אם הוא קטן  ציסטיאם גוש הוא כולו
.במיוחד אם הוא שטחי הוא כנראה שפיר סמ 5פחות מ 

 וכדאי להפנותו למרכז   סרקומהאם גוש הוא עמוק בירך הוא בדרך כלל רך הוא בדרך כלל  וכדא להפנותו למרכז   סרקומהאם גוש הוא עמוק ב
.המתאים לבירור וטיפול



אסטרטגיה אבחנתית
ל3 ל אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשונייםורקמה
  מבחנים אבחנתיים ולקביעתSTAGING
מידת ההתפשטות של הגידול מקומית

צילום רנטגן פשוט
אולטראסאונד
מיפוי עצמות
מיפוי רקמות רכות
פריפרית אנגיוגרפיה
CT לגידולי עצמות
CT לגידולי רקמות רכות
MRI לגידולי עצמות
MRI לגידולי רקמות רכות
MRI Vs CT
גרורות לבלוטות לימפה
מחלה מפושטת.



אסטרטגיה אבחנתית
אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  . 3

ורקמה רכה ראשוניים

  האסטרטגיה האבחנתית של רוב האורטופדים האונקולוגים נעשית לפני
הביופסיה

 הסיבה העיקרית היא העובדה שלבדיקות הדימות יש פחות ערך לאחר
.הביופסיה



Patient complaint

Clinical evaluation and radiographClinical evaluation and radiograph
Focal bone lesion

Non 

Probable 
benign bone 

Non 
progressive Probable 

malignant 
bone 

Probable 
metastatic bone 

tumortumor

Bone scanC i d 

bone 
tumor

tumor

Protein electrophoresis 
PSAprogressive Bone scan

Mri lesion?

Continued 
observation

Chest radiograph
Ct abdomen &chest

Ct lesion

p g

Bone scan
Ct lesion

Bone scan

Ct abdomen &chestChest ctMri lesion?

Biopsy



Soft tissue massSoft tissue mass

S ll( )l ( )

   Clinical evaluation radiograph US

Small(<5cm)
Superficial
Soft, pure cyst

Probable 

large(>5cm)
deep
firm, solid or mixedPossible 

   Clinical evaluation radiograph US

Bone scan

Probable 
benign sarcoma

Continued 

Chest radiograph
Mri lesion

observationGalium scan

g p
Chest ct

Biopsy



אסטרטגיה אבחנתית
אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ורקמה רכה ראשוניים 
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

צריכים לדעת שלושה דברים בסיסיים הסרקומותמנתחי  :צריכים לדעת שלושה דברים בסיסיים הסרקומותמנתחי 

אבחנה פתולוגית1.

מידת ההתפשטות של הגידול מבחינה מקומית2.

)גרורות(מידת ההתפשטות המרוחקת 3.



אסטרטגיה אבחנתית
אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשוניים ורקמה
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

קמידת ההתפשטות המקומית

:בדיקות הדימות השונות:בדיקות הדימות השונות



אסטרטגיה אבחנתית
אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  . 3 

ורקמה רכה ראשוניים 
t i stagingומבחני דיאגנוסטיםמבחנים

המקומית ההתפשטות )1(מידת )1(מידת ההתפשטות המקומית 
 הרטגןצילום

 מלבד כשאיזור המעבר אינו  (מידע טוב על התפשטות תוך גרמית
)מוגדר היטב

 הפריאוסטיאליתמגדיר את הרס הקורטקס ואת התגובה

פחות טוב למרכיב הרקמה הרכה



אסטרטגיה אבחנתית
אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשוניים ורקמה
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

)2(מידת ההתפשטות המקומית  )(ק
אולטראסאונד

מגדיר טוב גודל ועומק של גידול

 ציסטימאבחן אם הוא סולידי או

חסר ערך בגידולי עצם



אסטרטגיה אבחנתית
ל3 ל אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשוניים ורקמה
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

)3(מידת ההתפשטות המקומית 
)1(מיפוי עצמות לעצמות  

)ל i i  b     ifi )  רגיש אך לא ספציפי(sensitive but not specific)
 ובהיסטיוציטוזיס מיאלומה במלטיפלפחות רגיש-X
 גידול שפיר–מיפוי עצם תקין



Osteogenic sarcoma



Osteoid osteoma



אסטרטגיה אבחנתית
ל3 ל אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשוניים ורקמה
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

)4(מידת ההתפשטות המקומית 
)2(מיפוי עצמות לעצמות 

מיפוי עצם פתולוגי לא מאבחן בין שפיר לממאיר

  יעיל על מנת לזהות התפשטות רב מוקדית של גידולים שפירים כגון
לל ל , אקזוסטוזיס מלטיפל הרדיטרי, דיספלזיה פייברוס, אנכונדרומה

.והיסטיוציטוזיס המנגיומה

יעיל באיתור גרורות גרמיות יעיל באיתור גרורות גרמיות



אסטרטגיה אבחנתית
עצם3 לגידולי אבחנתית אסטרטגיה אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

שורקמה רכה ראשוניים  כ ק
stagingומבחני  דיאגנוסטיםמבחנים 

)4(מידת ההתפשטות המקומית 

מיפוי עצמות לרקמות רכות

 של הרקמה הרכה בסרקומותיכול לעזור לאתר גרורות

עיכול להראות פעילות מוגברת בגידולי רקמה רכה ובעצם שלצידה ק ע



אסטרטגיה אבחנתית
ל3 ל אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשוניים ורקמה
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

)5(מידת ההתפשטות המקומית 
פריפרית אנגיוגרפיה

 או   אנוריזמותעוזר לאיתור תור  זמותעוזר לא או   אנור

a‐v malformation



אסטרטגיה אבחנתית
ל3 ל אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשוניים ורקמה
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

)6(מידת ההתפשטות המקומית 
פריפרית אנגיוגרפיה

  לגידולים
אקסיאליים

  לגידולים
וסקולריים כמו 

של  קרצינומה
ABCהכליה וABCל



אסטרטגיה אבחנתית
ל3 ל אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשוניים ורקמה
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

)7(מידת ההתפשטות המקומית 

פריפרית אנגיוגרפיה פריפרית אנגיוגרפיה

 ציטוטוקסיקהמתן 



אסטרטגיה אבחנתית
עצם3 לגידולי אבחנתית אסטרטגיה אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ם ורקמה ורקמה רכה ראשונ
stagingומבחני דיאגנוסטיםמבחנים

)8(מידת ההתפשטות המקומית 
טומוגרפיה ממוחשבת

הסתיידויות בעצם, מעולה לעצם כולל שברים עדינים ,
מידת התפשטות הגידול בעצם וזיהוי שברים או סדקים



אסטרטגיה אבחנתית
עצם3 לגידולי אבחנתית אסטרטגיה אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ם ורקמה ורקמה רכה ראשונ
stagingומבחני דיאגנוסטיםמבחנים

)9(מידת ההתפשטות המקומית 
MRI

, בדיקה מצוינת למערכת השלד בכל המבנים כולל מפרקים  בדיקה מצוינת למערכת השלד בכל המבנים כולל מפרקים 
עורקים ולוחיות צמיחה, עצבים

בעל עדיפות על סי טי ביחס למבנים חוץ גרמיים והתפשטות  
/skip metastasisמעורבות מפרקית ו, תוך לשדית pק,ך



skip metastasisp



אסטרטגיה אבחנתית
אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  .3

ראשוניים רכה ורקמה רכה ראשוניים ורקמה
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים ם םמבחנ אגנוסט stagingומבחנ ד

)1(גרורות לבלוטות הלימפה  )(

 עצם ורקמה רכה בסרקומותנדירות  עצם ורקמה רכה בסרקומותנדירות.

אין מידע ביחס לשכיחות: (מופיעות(

 ילדות רבדומיוסרקומה

סרקומה אפיתליואיד

סרקומה סינוביאל



אסטרטגיה אבחנתית
אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  . 3 

ורקמה רכה ראשוניים 
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים stagingומבחני דיאגנוסטיםמבחנים

הלימפה לבלוטות )2(גרורות מפה  )2(גרורות לבלוטות הל
לא ידוע ערך תרפויטי? של הבלוטות דיסקציה לא ידוע ערך תרפויטי? של הבלוטות דיסקציה.

 רע פרוגנוסטיגרורות לבלוטות הלימפה הן סימן.

חסרת תועלת עם  לימפאנגיוגרפיהfalse positive חסרת תועלת עם : לימפאנגיוגרפיהfalse positive
דרכים לזיהוי בלוטות לימפה  :

 בדיקה פיסיקלית למקומות שטחיים  בדיקה פיסיקלית למקומות שטחיים

סי טי למקומות עמוקים.



אסטרטגיה אבחנתית
אסטרטגיה אבחנתית לגידולי עצם  . 3 

ורקמה רכה ראשוניים 
stagingומבחנידיאגנוסטיםמבחנים stagingומבחני דיאגנוסטיםמבחנים

מפושטת מחלה מפושטתמחלה
הריאות הן האתר השכיח ביותר לגרורות

עצם היא האתר השני בשכיחותו לגרורות

האבחון הוא על ידי מיפוי או סי טי

 גרנולומותסי טי ריאות רגיש מאד לגרורות אך לעיתים מזהה 
דלקתיות כגרורות



Bone metastasis ‐ Bone scan



אבחנתית תאסטרטגיה ה אבחנת אסטרטג
לגרורותאיבחוניתאסטרטגיה.4

)1(גרמיות ממקור לא ידוע 

 ויסצרליות מקרצינומותהשלד הוא יעד שכיח לגרורות

3-4%  המקור לא ידוע–מטסטטיתמכל החולים עם מחלה.

 מחולים הבירור יש גרורות בעצמות 10-15%ל

 עם נגע עצם הרסני יש קרוב לודאי גרורה 40לחולה מעל גיל  עם נגע עצם הרסני יש קרוב לודאי גרורה 40לחולה מעל גיל.

לפיכך עיבוד חולה כזה הוא משימה שאורטופד צריך לדעת



אסטרטגיה אבחנתית
ל4 לגרורותאיבחוניתאסטרטגיה.4

ידוע לא ממקור )2(גרמיות )2(גרמיות ממקור לא ידוע
 ויסצרליות מקרצינומותהשלד הוא יעד שכיח לגרורות ח לגרורות  עד שכ נומותהשלד הוא  ות מקרצ סצרל ו

משימותיו של האורטופד המברר שלושלת:

1 מטסטטישהנגע רדיולוגית אכן  לודא 1 .מטסטטישהנגע רדיולוגית אכן  לודא

2 .לחפש מקום נוח לביופסיה

3 לאתר את הגידול המקורי 3 .לאתר את הגידול המקורי

המקור השכיח ביותר לגרורות בעצמות הא השד והריאות

ל  כשהמקור עדיין לא מאובחן המקור השכיח ביותר הוא הריאה
והכליה

לל לל  מיאלומה מלטיפליש לחפש גם.



אסטרטגיה אבחנתית
ל4 לגרורותאיבחוניתאסטרטגיה.4

ידוע לא ממקור )3(גרמיות )3(גרמיות ממקור לא ידוע
 הבירור כולל

אנמנזה  ,

 פרוסטטה, תירואיד, שדיים(בדיקה פיזיקאלית(

בדיקות מעבדה  PSA  בסרום אלקטרופורזיספרוטאין CBCAlk בדיקות מעבדה  :PSA , בסרום אלקטרופורזיספרוטאין ,CBC,Alk
Phos ,Ca לאיתור מקור ערמונית ,MM ובדיקות לא ספציפיות.

 צילום רנטגן של האזור הנגוע

סרטן הריאה, צילום חזה

מיפוי עצמות  לאיתור נגעים אחרים בשלד

לל כבד, מערכת העיכול, וסי טי חזה בטן סרטן כליה.

בתום בירור זה יש לבצע את הביופסיה מן המקום הנגוע.

לכן אין מקום בבירור   השד אינו מקור שכיח לגרורות ממקור לא ידוע לכן אין מקום בבירור  . השד אינו מקור שכיח לגרורות ממקור לא ידוע
.ראשוני לממוגרפיה אלא אם כן לא נמצא המקור בבירור הרגיל



Staging Systemפרק ג gק g y
 מוסקולוסקלטליות סרקומותהתנהגות ביולוגית של
עקרונות הStaging   סרקומותשל

חשובים פרוגנוסטייםפקטורים   חשובים פרוגנוסטייםפקטורים
אפליקציה קלינית

Staging  של הרקמה הרכה במבוגר סרקומותשל
The American Joint Comission on Cancer System The American Joint Comission on Cancer System
Enneking System
Hajdu System
ןדיון

Staging  בילדים רבדומיוסרקהשל
Staging  של עצם סרקומותשל

The American Joint Comission on Cancer System
Enneking System

Staging של גידולי עצם שפירים
סיכום



Staging Systemg g y
חשיבות הStaging 
קביעת דרכי טיפול
קביעת פרוגנוזה
שיטת הstaging   הרחם על ידי ה צוארשל  לקרצינומההראשונה פותחהAmerican 

Joint Committee on Cancer  (AJCC)
 והתבססה על שיטת הT,N,M
 הסרקומההביולוגיה של התפתחות:

צנטריפוגלית
 בתוך המדור פסציותלאורך
 קפסולה- פסאודויוצרים
 פוסה פופליטאל–לעיתים חוץ מדורי מלכתחילה,
.וכומפשעה  

)עם הגילוי הראשוני 10%ב ( לריאות  מטסטטיפיזור 
)סרקומה סינוביאל(נדירות  איזוריותגרורות בבלוטות לימפה  ק



בסרקומות Stagingעקרונות ה gעק gק
:יש שלוש שיטות

AJCC .1AJCC
.2Enneking
.3Haujdu



Enneking System  for staging of
rade

Enneking System  for staging of
Soft tissue Sarcoma and Sarcoma 
of Bone

M t tSitG dSt MetastasesSiteGradeStage

M0T1G11A M0T1G11A

M0T2G11B

M0T1G22A

M0T2G22B

M1T1G1‐G23A

M1T2G1‐G2 3B

Grade (G) Site (T) Metastases (M)Grade (G)
G1  Low
G2  High

Site (T)
T1   intracompartmental
T2  extracompartmental

Metastases (M)
M0 No regional or distant metastases
M1  Regional or distant metatases present



Enneking System  for  Staging  of  Benign  Bone Tumors
BehaviorDefinitionStage BehaviorDefinitionStage

Remains static or heals 
spontaneously

Latent1

Progressive Growth but 
limited by natural 
barriers

Active2

Progressive growth, not 
limited by natural 
barriers

Aggressive3



ת?מה האבחנה הרנטגנית ?מה האבחנה הרנטגנ
אנקינגאיזה סוג גידול  זה לפי 

?מה האסטרטגיה הטיפולית



?????????????????



Non ossifying fibroma

??????????????????????????????????



Non ossifying fibroma

Fib  d l iFibrous dysplasia

??????????????



Non ossifying fibroma

Fib  d l iFibrous dysplasia

osteochondroma

????????????????



Non ossifying fibroma

Fib  d l iFibrous dysplasia

osteochondroma

enchondroma





????????????????? ????????????????



Giant cell tumor Chondroblastoma



??????????????????



Aggressive fibromatosisgg



Aggressive fibromatosisgg
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והמיקום הגיל קוםהשפעת ל והמ השפעת הג



ת?מה האבחנה הרנטגנית ?מה האבחנה הרנטגנ
אנקינגאיזה סוג גידול זה לפי 

?מה האסטרטגיה הטיפולית



ת?מה האבחנה הרנטגנית ?מה האבחנה הרנטגנ
אנקינגאיזה סוג גידול זה לפי 

?מה האסטרטגיה הטיפולית



ת?מה האבחנה הרנטגנית ?מה האבחנה הרנטגנ
אנקינגאיזה סוג גידול זה לפי 

?מה האסטרטגיה הטיפולית



הגענו לסוף סוףסוף  הגענו לסוף סוףסוף 

!תודה!תודה



ביופסיה
אסטרטגיה לפני לקיחת הביופסיה

מיקום הביופסיה

 לביופסיה סגורה בהשואהביופסיה פתוחה

טכניקות של ביופסיה פתוחה

בדיקת הרקמה

סיכום



גבולות כירורגיים
קלסיפיקציה של גבולות כירורגיים

פרוצדורות כירורגיות

 המלצות כלליות לגבולות כירורגיים של גידולים
ל ל מוסקולוסקלטלייםל

תיאור מקרים

גידולי עצם

גידולי רקמה רכה


