Κεφάλαιο 19
Τρέχοντα δεδομένα και προοπτικές
στην οστεομυελική βιοψία
Δ. Αναγνώστου ‐ Κεραμίδα
Ε. Πούλιου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O τίτλος του βιβλίου που πρόσφατα
εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανι‐
σμό Υγείας (WHO), «Pathology and Ge‐
netics of Tumours of Haemopoietic and
Lymphoid Tissues», θα μπορούσε να α‐
ποτελεί τη λέξη «κλειδί» του κειμένου
αυτού1. Είναι ένας τίτλος ο οποίος, αν
και αναφέρεται συγκεκριμένα στον αι‐
μοποιητικό και λεμφικό ιστό, εν τούτοις
προσδιορίζει αμετάκλητα τον πολυδιά‐
στατο και χωρίς σύνορα διαγνωστικό
ρόλο του παθολογοανατόμου μέσα στον
αέναα αναπτυσσόμενο και διαφορο‐
ποιούμενο χώρο της σύγχρονης τεχνο‐
λογίας.
Οι νεώτερες τεχνικές και μέθοδοι εκ‐
μεταλλεύονται τις βιολογικές ιδιότητες
του φυσιολογικού κυττάρου μέσα από
τις διάφορες φάσεις διαφοροποίησης και
εξέλιξής του, καθώς και τα στάδια των
γενετικών ανωμαλιών που χαρακτηρί‐
ζουν την κακοήθη μεταμόρφωσή του2‐4.
Οι παραπάνω ιδιότητες των κυττάρων
μπορούν σήμερα να αναγνωρισθούν και
να ταυτοποιηθούν στις διάφορες κατη‐
γορίες νεοπλασματικών εξεργασιών, με
τη βοήθεια τεχνικών και μεθόδων που
ανιχνεύουν πρωτεΐνες (ανοσοϊστοχη‐
μεία), «αγγελιοφόρο» RΝΑ (in situ υβρι‐
δισμός), αλλοιώσεις στο επίπεδο του
DNA (Southern blot, PCRκαι ‐ αλυσωτή
αντίδραση πολυμεράσης, in situ υβριδι‐
σμός με ανοσοφθορισμό ‐ FISH) και γε‐
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νετική αλληλουχιών (gene sequencing).
Η οστεομυελική βιοψία (OB) παρουσί‐
ασε στην πορεία της βραδύτερους ρυθ‐
μούς εξοικείωσής της με τη νεώτερη τε‐
χνολογία, λόγω των δομικών ιδιαιτερο‐
τήτων της σε σχέση με άλλα αιμοποιη‐
τικά‐λεμφικά όργανα. Η μελέτη επιχρι‐
σμάτων μυελού από αναρρόφηση απε‐
τέλεσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
’80 τον χρυσό κανόνα στη διαγνωστική,
με αποτέλεσμα η OB να καταχωρηθεί
ιστορικά κατά την περίοδο εκείνη ως το
«παραμελημένο παιδί» των μορφολό‐
γων. Από τότε και μέχρι σήμερα, οι δια‐
φοροποιήσεις που ακολούθησαν στις
βελόνες λήψης της ΟΒ5, άμεσα συνδεδε‐
μένες με την ποσοτική και ποιοτική α‐
ναβάθμισή της, την έχουν καταστήσει
πλέον το «χαϊδεμένο παιδί» πολλών ει‐
δικοτήτων.
H ΟΒ ακολούθησε, με αργά αλλά
σταθερά βήματα, τα ανοίγματα που έ‐
γιναν στην νεώτερη τεχνολογία από
άλλα λεμφικά και αιμοποιητικά όργανα.
Σήμερα, η εφαρμογή της ανοσοϊστοχη‐
μείας, με σκοπό την ανίχνευση ενός αλ‐
ματωδώς διευρυνόμενου φάσματος ιστι‐
κών αντιγόνων, είναι δυνατόν να απο‐
τελεί απόκτημα κάθε παθολογοανατο‐
μικού εργαστηρίου6,7.
Αντίθετα, η ενσωμάτωση των μορια‐
κών τεχνικών στην προσέγγιση της σε
διαγνωστικό επίπεδο έχει επηρεασθεί,
σε άλλοτε άλλο βαθμό, από τις γηγενείς
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πλασματικές εξεργασίες10,11. Οπωσδήπο‐
τε όμως, είναι ανάγκη να σημειωθεί ότι
στο χώρο των αιματολογικών νοσημά‐
των, η αναρρόφηση μυελού των οστών
και η ΟΒ αποτελούν αλληλοσυμπλη‐
ρούμενες διαγνωστικές παραμέτρους, με
άλλοτε άλλου βαθμού δυναμική12. Για
τον λόγο αυτό, ο εξειδικευμένος παθο‐
λογοανατόμος στο αντικείμενο της αι‐
μοπαθολογοανατομίας θα πρέπει απα‐
ραιτήτως να είναι εξοικειωμένος με τη
μελέτη και ερμηνεία των επιχρισμάτων
μυελού και περιφερικού αίματος.
Οι συχνότερες ενδείξεις εφαρμογής
της οστεομυελικής βιοψίας είναι:
α) αιματολογικές κακοήθειες
Σταδιοποίηση ασθενών με διαγνωσμένο
Hodgkin και μη‐Hodgkin λέμφωμακαι και .
Στις περιπτώσεις αυτές, η λήψη ΟΒ εί‐
ναι ενσωματωμένη στον αρχικό σχε‐
διασμό διαγνωστικής προσέγγισης και
αντιμετώπισης του ασθενούς. Σε ασθε‐
νείς με εξωλεμφαδενικά λεμφώματα
από την οριακή ζώνηκαι (EMZL), η λή‐
ψη ΟΒ κατά τον αρχικό προγραμματι‐
σμό του ασθενούς δεν φαίνεται να α‐
ποτελεί παγιωμένη τακτική. Το τελευ‐
ταίο αυτό θα μπορούσε να συσχετισθεί
με αρχικές δημοσιεύσεις, που περιέ‐
γραφαν ως σπάνια τη διασπορά των
εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων από
την οριακή ζώνη στο μυελό13. Σε πρό‐
σφατες όμως αναφορές, το ποσοστό
διήθησης του μυελού ανέρχεται σε
35%.14,15 Αντίθετα, το ποσοστό διήθησης
του μυελού στα σπληνικά λεμφώματα
από την οριακή ζώνη (SMZL) κατά τη
φάση διάγνωσης, ανέρχεται σε 67% έως
100%16. Ανάλογη εμπειρία για τα λεμ‐
φαδενικά λεμφώματα από την οριακή
ζώνη (ΝΜΖL) είναι εξαιρετικά περιορι‐
σμένη.
Η λήψη ΟΒ κατά τη φάση σταδιοποίη‐

δομικές‐ανατομικές της ιδιότητες, με
αποτέλεσμα η αξιοποίησή τους να απο‐
τελεί κατά κανόνα προνόμιο εξειδικευ‐
μένων κέντρων.
Είναι γεγονός ότι η λήψη και μελέτη
της ΟΒ έχει τύχει ευρύτερης εφαρμογής
στο χώρο των αιματολογικών νοσημά‐
των. Στο χώρο της ογκολογίας δεν φαί‐
νεται να έχει την θεσμική εκείνη έννοια
που έχει στην αιματολογία. Στα αιματο‐
λογικά νοσήματα γενικότερα, η ΟΒ χα‐
ρακτηρίζεται από μια συστηματικότερα
αυτοματοποιημένη διαγνωστική προ‐
σέγγιση σε σχέση με τις μη‐αιματολο‐
γικές κακοήθειες.
Στο κείμενο αυτό, αρκετοί από τους
ορισμούς που χρησιμοποιούνται κρίθηκε
σκόπιμο να αποδοθούν με την καθιερω‐
μένη διεθνή αναφορά τους.
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται προ‐
φανής η ανάγκη αναφοράς στο σημερι‐
νό βαθμό έκπτυξης της OB, όπως αυτός
αποκαλύπτεται μέσα από τις ενδείξεις
εφαρμογής της και τη δυνατότητά της
να λειτουργεί και ως αυτόνομο διαγνω‐
στικό όργανο σε πολλές περιπτώσεις.
Οι οστεομυελικές βιοψίες δυνατόν να
ληφθούν σε ασθενείς όλων των ηλικιών.
Η εμπειρία, στο δικό μας τουλάχιστον
Τμήμα, περιλαμβάνει ασθενείς από 6
μηνών μέχρι 98 ετών, με προοδευτικά
αυξανόμενη συχνότητα μεταξύ των υ‐
περηλίκων.
Μια μακροσκελής σειρά ενδείξεων
λήψης και μελέτης της ΟΒ8,9 έχει σήμερα
καθιερωθεί στην διερεύνηση ασθενών
με αιματολογικές και μη κακοήθειες,
αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα μη νεο‐
πλασματικών εξεργασιών, που δυνατόν
να δημιουργήσουν σε κλινικό, εργαστη‐
ριακό και ιστολογικό επίπεδο, πρόβλημα
διαφορικής διαγνωστικής τους από νεο‐
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του μυελού από λέμφωμα από μικρά
λεμφοκύτταρα, δυνατόν να συνυπάρχει
με υψηλότερου βαθμού κακοηθείας
λέμφωμα, από μεγάλα λεμφοκύτταρα,
στον λεμφαδένα. Αντίστροφη κατά‐
σταση απαντά σπανιότερα, ενώ συνη‐
θέστερα συναντάται η περίπτωση ταυ‐
τόσημου ιστολογικού βαθμού κακοη‐
θείας, μεταξύ μυελού και λεμφαδένα.
Το «σύμφωνο» ή το «ασύμφωνο» ενός
λεμφώματος επισημαίνει ότι, στις πε‐
ριπτώσεις εκείνες όπου η ΟΒ αποτελεί
την αρχική ανατομική θέση διάγνωσης
λεμφώματος καλής πρόγνωσης, η με‐
λέτη βιοπτικού υλικού από την πρωτο‐
παθή εστία ανάπτυξης της νόσου απο‐
τελεί απαραίτητη συνιστώσα, για τον
αποκλεισμό λεμφώματος υψηλότερου
βαθμού κακοηθείας, αλλά και για τον
πλέον ενδεδειγμένο θεραπευτικό σχε‐
διασμό του ασθενούς20. Διήθηση π.χ.
του μυελού στα πλαίσια χρόνιας λεμ‐
φοκυτταρικής λευχαιμίας από μικρά
λεμφοκύτταρα, δυνατόν να συνοδεύε‐
ται από εκτροπή της νόσου στο λεμφα‐
δένα, σε σύνδρομο Richter.
Εκτίμηση του διατηρούμενου λειτουργι‐
κού αιμοποιητικού μυελού, κατά τη φάση
σταδιοποίησης, μετά θεραπεία, κατά την
υποτροπή ή πριν τη μεταμόσχευση μυε‐
λού, σε ασθενείς με λεμφοϋπερπλαστι‐
κές εξεργασίες, Ηοdgkin λέμφωμα και
λευχαιμίες.
Διερεύνηση κυτταροπενιών και εμπυρέ‐
των, αγνώστου αιτιολογίας. Σε ορισμένες
από τις εν λόγω καταστάσεις, η ΟΒ δυ‐
νατόν να αποτελεί την πρώτη ανατομι‐
κή θέση κλινικής έκφρασης του λεμφώ‐
ματος και, σπανιώτερα, καρκινώματος.
Σημειώνεται ότι σε ορισμένους ασθε‐
νείς, με σπληνικό λέμφωμα και αρχική
εκδήλωση της νόσου στο μυελό, ο σπλή‐
νας, κατά τη φάση της διάγνωσης, δυνα‐

σης της νόσου Ηοdgkin, Hodgkin λέμ‐
φωμα, σύμφωνα με την WHO ταξινό‐
μηση, αποτελεί ως γνωστόν παγιωμένη
διαδικασία στην καθ’ ημέρα πράξη, ενώ
η διαγνωστική σημασία της αναρρόφη‐
σης μυελού υπολείπεται σαφώς εκείνης
της ΟΒ και ως εκ τούτου, δεν συνιστά‐
ται.
Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με την ο‐
μόφωνη θέση για την αποφασιστική
σημασία της ΟΒ στη θεραπεία και πρό‐
γνωση της νόσου Ηodgkin στα κλινικά
στάδια ΙΙΒ και ΙΙΙΒ, οι απόψεις για τα
στάδια ΙΑ και ΙΙΑ διίστανται. Το τελευ‐
ταίο αυτό αποδίδεται στο χαμηλό πο‐
σοστό διήθησης του μυελού από τη νό‐
σο στα εν λόγω στάδια, ποσοστό που
εκτιμάται <1% στις περισσότερες σει‐
ρές17.
Ανεπιτυχής, ξηρά, παρακέντηση. Η ί‐
νωση του μυελού, στα πλαίσια αντι‐
δραστικού‐συνοδού φαινομένου, απο‐
τελεί τον συχνότερο αιτιοπαθογενετικό
παράγοντα “ξηράς” (dry tap) παρακέ‐
ντησης σε ένα ευρύ φάσμα νεοπλασμα‐
τικών (καρκινώματα, λευχαιμία από
τριχωτά λεμφοκύτταρα, μαστοκυττά‐
ρωση κ.α.) και μη εξεργασιών (αυτοά‐
νοσα νοσήματα, ακτινοβολία, φάρμακα
κ.α.)18. Ανάλογα αποτελέσματα δυνα‐
τόν να οφείλονται στη συνεκτικότητα
των νεοπλασματικών κυττάρων, όπως
π.χ. δυνατόν να παρατηρηθεί σε οξείες
λευχαιμίες.
Διαπίστωση “σύμφωνων” (concordant) ή
“ασύμφωνων” (discordant) λεμφωμάτων.
Οι ως άνω όροι αναφέρονται στη σύγ‐
χρονη διήθηση μυελούκαι και λεμφαδέ‐
να ή άλλου οργάνου, από λέμφωμα με
τον ίδιο (σύμφωνοκαι σύμφωνο λέμφω‐
μα) ή διαφορετικό ιστολογικό τύπο (α‐
σύμφωνο λέμφωμα) μεταξύ των δύο
ανατομικών περιοχών19. Διήθηση π.χ.
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μεταστατικής νόσου στο μυελό εστιάζε‐
ται το ενδιαφέρον των κλινικών και ειδι‐
κότερα, των ογκολόγων, κατ’ επέκταση
δε των παθολογοανατόμων και ειδικών
με το αντικείμενο ερευνητών.
«Μικρομετάσταση»
Η μη‐ταυτοποιούμενη σε ιστολογικό
επίπεδο μετάσταση είχε αρχικά αποδο‐
θεί, με τον όρο «αδιάκριτη» (obscure)28.
Εν συνεχεία, το 1971, δόθηκε στη βιβλιο‐
γραφία από τους Ηuvo και συν. ο όρος
«μικρομετάσταση», σε μια προσπάθεια
διάκρισης μικρών, λανθανουσών, από
μεγάλου μεγέθους διηθήσεις29. Οι εν λό‐
γω ερευνητές «όρισαν», με αυθαίρετα
κριτήρια, τα 2 mm ως σημείο αναφοράς.
Μεταστάσεις, μικρότερες των 2 mm, ως
«μικρομεταστάσεις», ενώ μεγαλύτερες
των 2 mm ως «μακρομεταστάσεις». Πα‐
ρά το γεγονός ότι έχουν προταθεί κατά
καιρούς διάφορες άλλες ονομασίες, ο ο‐
ρισμός των Hugo και συν. έχει υιοθετη‐
θεί από την Αμερικανική Ομάδα Στα‐
διοποίησης του Καρκίνου (ΑJCC) και θε‐
ωρείται ο πλέον χρησιμοποιούμενος και
κλινικά αποδεκτός ορισμός30.
Το «φορτίο» λανθανόντων κακοηθών
κυττάρων, τα οποία παραμένουν μετά
την θεραπεία ή και σε περιπτώσεις κλι‐
νικής ύφεσης του ασθενούς, στα πλαί‐
σια «ελαχίστης υπολειμματικής νόσου»,
αποτελεί επίσης ένδειξη διερεύνησης
του μυελού.

τόν να είναι ελαφρά διογκωμένος και
σπανιότερα να μην ψηλαφάται21.
Επανεκτίμηση της νόσου μετά θεραπεία
ή κλινικής υποτροπής της νόσου.
Ανίχνευση «ελαχίστης υπολειμματικής
νόσου»22‐24.
Ταυτοποίηση σύγχρονης συνύπαρξης
λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασιών με
άλλες αιματολογικές ή μη κακοήθειες.
Διήθηση μυελού από χρόνια λεμφοκυτ‐
ταρική λευχαιμία, δυνατόν να συνυπάρ‐
χει με καρκίνωμα, όπως επίσης διήθηση
του μυελού από λεμφοϋπερπλαστικές
εξεργασίες ή μυελώματα δυνατόν να
συνυπάρχει με μυελοδυσπλαστικά σύν‐
δρομα και μυελοϋπερπλαστικες διατα‐
ραχές25,26.
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Διερεύνηση στα πλαίσια ανάπτυξης στο
μυελό δεύτερης κακοήθειας μετά θερα‐
πεία27.
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β) μη αιματολογικές κακοήθειες
Η μελέτη της ΟΒ σε ασθενείς με συ‐
μπαγείς όγκους δεν αποτελεί σύνηθες
φαινόμενο, συγκριτικά προς τις περι‐
πτώσεις των αιματολογικών κακοη‐
θειών.
Αναιμία, αδυναμία, κόπωση και κλινι‐
κή υποψία μεταστατικής νόσου παρα‐
πέμπουν στη λήψη ΟΒ5. Η παρουσία μι‐
κροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναι‐
μίας, ερυθροβλάστωσης από το περιφε‐
ρικό αίμα και ανεξήγητες μονο‐ ή παν‐
κυτταροπενίες, αποτελούν επίσης σοβα‐
ρές ενδείξεις για διερεύνηση του μυελού,
στα πλαίσια πιθανής μετάστασης. Στην
ως άνω κατηγορία ασθενών προτείνε‐
ται, παράλληλα με τη διερεύνηση μετα‐
στατικής νόσου στο μυελό, και η αναζή‐
τηση συνύπαρξης δευτεροπαθούς θρομ‐
βωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (ΤΤP)
8,9.
Στην κλινική σημασία της ανίχνευσης
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ
Η διαγνωστική αξιολόγηση της ΟΒ, σε
ασθενείς με αιματολογικές ή μη κακοή‐
θειες, προϋποθέτει επίγνωση και εφαρ‐
μογή ορισμένων παραμέτρων, οι οποίες
εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες μελέ‐
της αυτής, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε
ποιοτικό επίπεδο31.
Πώς ερμηνεύεται μια αρνητική ιστολο‐
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Πότε ένα δείγμα ΟΒ θεωρείται επαρκές

γική απάντηση
Η αρνητική ιστολογική απάντηση στις
παραπάνω ομάδες ασθενών αποτελεί
κοινό στόχο θεράποντα ιατρού και α‐
σθενούς. Στις περιπτώσεις όμως μιας
αρνητικής ιστολογικής απάντησης, δύο
είναι οι παράμετροι που θα πρέπει να
αναζητηθούν από τον κλινικό: η ποσο‐
τική και η ποιοτική επάρκεια του δείγ‐
ματος της οστεομυελικής βιοψίας.
Ένα ποσοτικά αποδεκτό δείγμα ΟΒ εί‐
ναι δυνατόν, κατά την μικροσκόπησή
του, να αντιστοιχεί σε άλλοτε άλλης έ‐
κτασης οστικό φλοιό, μαλακά μόρια ή
να καταλαμβάνεται μερικώς ή και πλή‐
ρως από ίνωση, με αποτέλεσμα ο δια‐
γνωστικά αξιολογήσιμος μυελός να εί‐
ναι περιορισμένος ή ιδιαίτερα περιορι‐
σμένος. Επιπρόσθετα, υποφλοιώδεις θέ‐
σεις λήψης της ΟΒ, όπου κατά τεκμήριο
είναι υποκυτταρικές, δυνατόν να οδηγή‐
σουν σε παραπλανητικές διαγνώσεις. Η
επανάληψη της ΟΒ είναι η πρόταση που
θα πρέπει να απευθύνεται προς τον θε‐
ράποντα ιατρό.
Σε άλλες περιπτώσεις ασθενών, ένα
ποσοτικά και ποιοτικά επαρκές δείγμα
ΟΒ δυνατόν να δοθεί από τον παθολο‐
γοανατόμο ως ελεύθερο νόσου, παρά το
γεγονός ότι παρακείμενη περιοχή του
δείγματος δυνατόν να είναι νεοπλασμα‐
τικά διηθημένη. Το τελευταίο αυτό συ‐
χνά συνδέεται με τον πολυεστιακό χα‐
ρακτήρα διήθησης του μυελού από λεμ‐
φώματα και μυελώματα και πα‐
ραπέμπει ως εκ τούτου, σε επανάληψη
της βιοψίας. Επιπρόσθετα, η «αποκάλυ‐
ψη» μιας λεμφοκυτταρικής διήθησης,
συχνά απαιτεί λήψη πολλαπλών τομών
και από διάφορα επίπεδα, διαδικασία η
οποία, σε ασθενείς με κλινική υποψία
νόσου, πρέπει να αποτελεί πάγια στρα‐
τηγική.

Η οπίσθια λαγόνιος άκανθα, εκτός
εξαιρέσεων, αποτελεί τη θέση επιλογής
λήψης ΟΒ. Η διαχρονική εξέλιξη και
διαφοροποίηση στις βελόνες λήψης ΟΒ
έχει επηρεάσει αποφασιστικά τη δυνα‐
μική της. Το μήκος του δείγματος, εκτός
ειδικών περιπτώσεων, είναι άμεσα συν‐
δεδεμένο με την εμπειρία και επιδεξιό‐
τητα του κλινικού που εκτελεί την βιο‐
ψία. Σε ορισμένες χώρες και ειδικότερα
στις ΗΠΑ, η λήψη της ΟΒ αποτελεί μέ‐
ρος της εξειδίκευσης των αιμοπαθολο‐
γοανατόμων. Οι συχνότερα χρησιμο‐
ποιούμενες βελόνες, ιδίως από τους αι‐
ματολόγους, είναι μιας χρήσεως και επι‐
τρέπουν τη λήψη δειγμάτων διαμέτρου
0,2 εκ. και μήκους 1 εκ. έως 6 εκ. Μιας
χρήσεως βελόνες διαμέτρου 0,4 εκ. είναι
επίσης διαθέσιμες. Οστεομυελική βιοψία
μήκους 2 ή 3 εκ. καλύπτει τις βασικές
προϋποθέσεις για μια ασφαλή και πολυ‐
διάστατη μελέτη.
Στις περιπτώσεις εκείνες, όπου το
δείγμα δεν κρίνεται επαρκές, ο διαγνω‐
στής θα πρέπει να εκφράζει την άποψή
του, είτε με τη σύσταση για επανάληψη
της βιοψίας, είτε με την αναφορά του
στο διαγνωστικό αξιολογήσιμο τμήμα
του δείγματος. Στην τελευταία αυτή πε‐
ρίπτωση, δίδεται ο αριθμός των προσφε‐
ρόμενων για διαγνωστική εκτίμηση
μυελοχώρων.
Moνο‐ ή αμφοτερόπλευρη οστεομυελική
βιοψία
Ο παραπάνω προβληματισμός αφορά
εποχές όπου οι βελόνες λήψης ΟΒ δεν
εξασφάλιζαν επαρκή διαγνωστικά δείγ‐
ματα. Σήμερα, η λήψη ενός μεγάλου
δείγματος ή δύο μικρότερων από την ί‐
δια ανατομική περιοχή θεωρείται εξ ί‐
σου ή και περισσότερο αποτελεσματική
από την αμφοτερόπλευρη λήψη. Συ‐
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διαφεύγουν της προσοχής κατά τη μι‐
κροσκόπησή τους σε ιστολογικό επίπε‐
δο33. Το τελευταίο αυτό οφείλεται επι‐
πρόσθετα και στην αδυναμία διάκρισής
τους από αναμειγνυόμενα κυτταρικά
στοιχεία των αιμοποιητικών σειρών.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο νεοπλασματι‐
κός πληθυσμός αναδεικνύεται μετά από
ανοσοϊστοχημική μελέτη με το δείκτη
ενεργοποίησης CD30.
Οι παραπάνω περιπτώσεις τονίζουν
την ανάγκη εγρήγορσης και επαγρύ‐
πνησης του παθολογοανατόμου, ενώ ε‐
πισημαίνουν παράλληλα την σημασία
των κλινικοεργαστηριακών δεδομένων
κατά την διαγνωστική αξιολόγηση μιας
βιοψίας.
Όπως και στην αρχή του κειμένου αυ‐
τού αναφέρεται, η ενσωμάτωση των μο‐
ριακών τεχνικών στην προσέγγιση της
ΟΒ σε διαγνωστικό επίπεδο, έχει επηρε‐
ασθεί, σε άλλοτε άλλο βαθμό, από τις
γηγενείς δομικές – ανατομικές της ιδιό‐
τητες. Η διαδικασία, π.χ. μονιμοποίησης
και αφαλάτωσής της, το περιορισμένο
του διαθέσιμου δείγματος σε σχέση με
άλλα όργανα και ιστούς, καθώς και η
αδυναμία αξιοποίησής της σε νωπή κα‐
τάσταση στην καθ’ ημέρα πράξη, πα‐
ρεμβαίνουν πολλές φορές ανασταλτικά
στην υλοποίηση μοριακών τεχνικών, ι‐
διαίτερα στους μη‐εξειδικευμένους ερ‐
γαστηριακούς χώρους.
Αναφέρονται εν συντομία οι αρχές οι
οποίες διέπουν τις συνηθέστερα εφαρ‐
μοζόμενες τεχνικές, στην διαγνωστική
προσέγγιση των αιμοποιητικών, καθώς
και των μη αιματολογικών κακοηθειών.

γκριτικές μελέτες, που έχουν γίνει με‐
ταξύ μονο‐ και αμφοτερόπλευρης λήψης
δεν αναφέρονται στο μήκος του δείγμα‐
τος και ως εκ τούτου, δεν θεωρούνται
αντιπροσωπευτικές.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑ‐
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Ο σχεδιασμός της μελέτης της ΟΒ, κα‐
τά τη φάση της διάγνωσης, αλλά και σε
όλες εκείνες τις καταστάσεις, που η λή‐
ψη της αποτελεί ένδειξη, στοχεύει στην
ταυτοποίηση ή ανίχνευση πιθανής νεο‐
πλασματικής διήθησης του μυελού. Πιο
συγκεκριμένα, η ταυτοποίηση αναφέρε‐
ται στην παρουσία “διακριτής” νόσου σε
επίπεδο ιστολογικών τομών. Περαιτέρω
ανοσοφαινοτυπικός προσδιορισμός, κα‐
θώς και επιβεβαίωση της κλωνικότητας
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ανοσοϊ‐
στοχημείας ή και μοριακών τεχνικών.
Αντίθετα, όταν η νόσος δεν είναι “δια‐
κριτή” ιστολογικά και ανοσοφαινοτυπι‐
κά, τότε στην ανίχνευσή της, κα‐
θοριστικό ρόλο παίζει συχνά η εφαρμο‐
γή μοριακών τεχνικών. Εν τούτοις, συ‐
χνά η περιορισμένη, αλλά και εκτεταμέ‐
νη σε ορισμένες περιπτώσεις νεοπλα‐
σματική λεμφοκυτταρική διήθηση, απο‐
καλύπτεται κατά την ανοσοϊστοχημική
και μόνον μελέτη32. Η διήθηση π.χ. του
μυελού στα σπληνικά λεμφώματα απα‐
ντά κατά κανόνα με τη μορφή δοκίδων
από ένα ή δύο στίχους, που συχνά δια‐
λάθουν της προσοχής σε επίπεδο ιστο‐
λογικών τομών αιματοξυλίνης–ηωσίνης
και αποκαλύπτονται μόνον κατά την
ανοσοϊστοχημική μελέτη.
Ανάλογη, επίσης παραπλανητική, ει‐
κόνα δίδει και η διήθηση του μυελού από
αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα
λεμφοκύτταρα (ALCL), όταν τα λεμφω‐
ματώδη κύτταρα παρουσιάζουν διά‐
σπαρτη κατανομή, με αποτέλεσμα να
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Ανοσοϊστοχημεία
Ως γνωστόν, η ανοσοϊστοχημική μελέ‐
τη στοχεύει στον ποιοτικό και ποσοτικό
προσδιορισμό των πρωτεϊνών του κυτ‐
360

ριορισμούς έτσι ώστε, προς το παρόν να
χρησιμοποιείται από εξειδικευμένα και
μόνο κέντρα. Αντίθετα, η εφαρμογή της
μεθόδου σε επιχρίσματα μυελού είναι
αποτελεσματική σε ένα ευρύ φάσμα ε‐
ξεργασιών.
Αλυσωτή Αντίδραση Πολυμεράσης
(PCR)
Πρόκειται για ταχεία και εξαιρετικά
ευαίσθητη μέθοδο, η οποία μπορεί να
ανιχνεύσει και ένα μόνο αντίγραφο μιας
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε ένα
δείγμα, χωρίς να απαιτεί πολύπλοκο ε‐
ξοπλισμό38.
Κατά την αξιολόγηση των αποτε‐
λεσμάτων της θα πρέπει να λαμβάνεται
υπ’ όψιν το χρησιμοποιηθέν πρωτόκολ‐
λο, για την περαιτέρω ερμηνεία ψευδώς
θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων39.
Η PCR ανάλυση έχει ευρεία εφαρμογή
σε διάφορους τομείς, στο επίπεδο δε των
λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασιών και
των μικρομεταστάσεων, αποσκοπεί κα‐
τά κανόνα στην ανίχνευση κλωνικών
αναδιατάξεων και χρωμοσωμικών ανω‐
μαλιών αντίστοιχα. Στη βασική έρευνα,
η προσφορά της έγκειται στην απομό‐
νωση και κλωνοποίηση σπάνιων γονιδί‐
ων, απομόνωση γονιδίων από ελάχιστες
ποσότητες DNA, ανάλυση ποικιλο‐
μορφίας σε νουκλεοτιδικές αλληλουχίες
και στην in vitro μεταλλαξογένεση.
Από την αρχή της εφαρμογή της έως
σήμερα, έχει γίνει σημαντική πρόοδος
ως προς την τελειοποίηση της, με απο‐
τέλεσμα το προοδευτικά αυξανόμενο
εύρος των εφαρμογών της.
Εκτός της κλασσικής PCR, η πολλα‐
πλή PCR (multiplex PCR) και η PCR με
την αντίστροφη μεταγράφηση (RT‐PCR),
αντιπροσωπεύουν εξελικτικά στάδιά
της40,41.
Σε αντίθεση με την κλασσική PCR, η

τάρου, με τη χρήση ειδικών αντισωμά‐
των34.
Με την αλματώδη ανάπτυξη της τε‐
χνολογίας παραγωγής μονοκλωνικών
αντισωμάτων υψηλής ειδικότητας και
ευαισθησίας, δίνονται πολλαπλές δυνα‐
τότητες εφαρμογής τους, στην διαγνω‐
στική και ερευνητική προσέγγιση των
νεοπλασματικών εξεργασιών σε νωπό
υλικό, αλλά ειδικότερα σε μονιμοποιη‐
μένο και σε αρχειοθετημένο βιοπτικό
υλικό.
Η εφαρμογή τελευταία μονοκλωνικών
αντισωμάτων, που έχουν παραχθεί σε
κουνέλια (rabbit monoclonal) και χαρα‐
κτηρίζονται από μεγαλύτερη ειδικότητα
και ευαισθησία, αποτελεί ένα επιπλέον
εξελικτικό στάδιο στον τομέα της ανο‐
σοϊστοχημείας, με υποσχόμενες προο‐
πτικές35.
In Situ Υβριδισμός με Ανοσοφθορισμό
(FISH)
Η τεχνική FISH αποσκοπεί στην ανί‐
χνευση ενός χρωμοσώματος, με τη βοή‐
θεια ειδικού ανιχνευτή, σημασμένου με
φθορίζουσα χρωστική36,37.
Οι κύριες εφαρμογές της, σε διαγνω‐
στικό επίπεδο, αναφέρονται στον προσ‐
διορισμό αριθμητικών και δομικών χρω‐
μοσωμικών ανωμαλιών, καθώς και στην
ανίχνευση ελλείψεων. Επιπρόσθετα,
προσφέρει πληροφορίες στο επίπεδο του
ενός ‐μονήρους κυττάρου. Σε αντίθεση
με τις συμβατικές κυτταρογενετικές τε‐
χνικές, που απαιτούν νωπό δείγμα και
κύτταρα σε μίτωση, η τεχνική FISH είναι
απλούστερη, απευθύνεται σε κύτταρα
που βρίσκονται στη μετάφαση ή μεσό‐
φαση και εφαρμόζεται ευρέως σε
εντυπώματα, κυτταρικά εναιωρήματα
και νωπά δείγματα.
Η εφαρμογή της όμως σε επίπεδο ο‐
στεομυελικής βιοψίας, παρουσιάζει πε‐
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θέση εμφάνισης της νόσου.
β) Ύπαρξη μεμονωμένων κλινικών με‐
λετών, ειδικά σχεδιασμένων για την
προγνωστική σημασία της μικρομετά‐
στασης στον μυελό.
γ) Έντονη αμφισβήτηση της κλινικής
σημασίας της διήθησης του μυελού από
μεμονωμένα καρκινωματώδη κύτταρα,
κυκλοφορούντα (CTC) ή εγκαθιστάμενα
στον μυελό μετά διασπορά (DTC), τα
οποία δεν είναι ανιχνεύσιμα με συμβα‐
τικές τεχνικές44.
δ) Αδυναμίες τεχνολογικής υποδομής
και μεθοδολογίας διαγνωστικών κέ‐
ντρων, στην προσέγγιση και αξιολόγηση
των μικρομεταστάσεων.
Η αναγνώριση, στον μυελό π.χ., μεμο‐
νωμένων καρκινωματωδών κυττάρων,
που δίδουν θετική ανοσοαντίδραση στον
επιθηλιακό δείκτη κυτταροκερατίνη (an‐
ticytokeratin antibody), δεν είναι πάντα
αποδεικτική μικρομετάστασης45. Ως γνω‐
στόν, τα μέχρι σήμερα δεδομένα υπο‐
στηρίζουν ότι μια νεοπλασματική εξερ‐
γασία συνίσταται από ένα κλώνο κυτ‐
τάρων, προερχόμενο από ένα προγονικό
κύτταρο, μετά από ένα πρωταρχικό γε‐
γονός, π.χ. σωματική μετάλλαξη. Ο‐
πωσδήποτε όμως για να χαρακτηρισθεί
ένα κύτταρο ως κακόηθες, απαιτούνται
επιπρόσθετες γενετικές και επιγενετικές
αλλοιώσεις46.
Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται
σχετικά με τους μηχανισμούς ογκογέ‐
νεσης και μικρομετάστασης στον μυελό,
θα πρέπει να σημειωθούν ιδιαίτερα οι
ξέχωρες ιδιότητες του μυελού, ανα‐
φορικά με το περιβάλλον του. Το τελευ‐
ταίο αυτό προσφέρεται για αποικισμό,
προσκόλληση, αδρανοποίηση, προσαρ‐
μογή και ανάπτυξη των κυτταρικών
στοιχείων των μικρομεταστάσεων. Τα
μεσεγχυματικά κυτταρικά στοιχεία του

οποία μελετά το DNA, η RT‐PCR απο‐
μονώνει από τα κύτταρα ολικό mRNA
και φαίνεται να κατακτά όλο και περισ‐
σότερο χώρο στην έρευνα των μικρομε‐
ταστάσεων.
Μικροδιατομές με laser (laser microdis‐
section)
Τα τελευταία χρόνια, η δυνατότητα
μελέτης των βιοπτικών υλικών με την
χρήση των μικροδιατομών, έδωσε νέα
ώθηση στις ήδη εξειδικευμένες και συ‐
χνά δύσκολα εφαρμόσιμες από όλα τα
εργαστήρια, μοριακές τεχνικές. Πιο συ‐
γκεκριμένα, η εν λόγω τεχνική αποτελεί
προκαταρκτική συνιστώσα των μορια‐
κών τεχνικών και δίδει τη δυνατότητα
λήψης από μία ιστολογική τομή παραφί‐
νης ενός συγκεκριμένου, ύποπτου, κυτ‐
τάρου ή μιας επίσης ιδιαίτερα περιορι‐
σμένης, αμφίβολης διαγνωστικά, αλ‐
λοίωσης42,43.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΜΥΕΛΟ
Ο κλινικά αποδεκτός ορισμός της μι‐
κρομετάστασης στον μυελό, δεν φαίνε‐
ται να έχει τύχει ανάλογης ανταπόκρι‐
σης μεταξύ των ογκολόγων, αναφορικά
με την κλινική του σημασία.
Οι κατά καιρούς εκφραζόμενες επιφυ‐
λάξεις, ως προς τις προγνωστικές προε‐
κτάσεις της μικρομετάστασης, έχουν
αποδοθεί σε μια σειρά παραγόντων εκ
των οποίων οι συχνότερα συζητούμενοι
είναι:
α) Έλλειψη μεγάλων σειρών ασθενών,
με προδιαγραφές που να προσφέρονται
για στατιστική αξιολόγηση και συμπε‐
ράσματα. Το τελευταίο αυτό, σε αντίθε‐
ση με τις αιματολογικές κακοήθειες, ε‐
νισχύεται και από την κατηγοριοποίηση
και υποκατηγοριοποίηση των μελετών,
ανάλογα με την πρωτοπαθή ανατομική
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κούς ορμονικούς υποδοχείς.

στρώματος του μυελού θα μπορούσαν
ενδεχομένως να αποτελέσουν κύτταρο‐
στόχο, για την διερεύνηση των κυτταρι‐
κών και μοριακών μηχανισμών, οι οποί‐
οι πραγματοποιούνται κατά την αλλη‐
λεπίδραση επιθηλιακών κυττάρων και
κυττάρων στρώματος του μυελού47.
Ανεξάρτητα από τις συγκλίνουσες και
αποκλίνουσες απόψεις, αναφορικά με
την γονοτυπική και ανοσοφαινοτυπική
ιδιότητα των “μεταστατικών” στο μυελό
κυττάρων, η παρουσία τους θα μπορού‐
σε να ερμηνευθεί ως: α) αποδεικτικό
στοιχείο αρχόμενης λανθάνουσας δια‐
σποράς της νόσου β) παράγοντας επι‐
κείμενης μετάστασης και, ως εκ τούτου,
κακής προγνωστικής σημασίας γ) δεί‐
κτης ευαισθησίας στη θεραπεία.
Κλινικές μελέτες, οι οποίες ενισχύουν
αλλά και υποστηρίζουν την προγνωστι‐
κή σημασία στον μυελό της μικρομετά‐
στασης, εμφανίζονται με προοδευτικά
αυξανόμενο ρυθμό και αφορούν κυρίως
τον μαστό48,49.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
πρόσφατο δημοσίευμα, σχετικά με την
σημασία της μικρομετάστασης στον
μυελό ασθενών με καρκίνο του μα‐
στού50. Τα αποτελέσματα της μελέτης
αυτής αποτελούν προϊόν συνεργασίας
δεκαέξι κέντρων και στηρίζονται στην
δεκαετή παρακολούθηση 4.703 ασθενών
με καρκίνο μαστού σταδίων I, II, και III.
Μικρομεταστάσεις του μυελού ανευρέ‐
θησαν σε ποσοστό 30,6% των ασθενών.
Συγκριτική μελέτη των ασθενών, με και
χωρίς μικρομεταστάσεις στον μυελό έ‐
δειξε ότι, σε ασθενείς με μικρομε‐
ταστάσεις, ο πρωτοπαθής όγκος ήταν
μεγαλύτερος, υψηλότερου ιστολογικού
βαθμού κακοήθειας, ενώ ήταν συχνότε‐
ρες τόσο η προσβολή των λεμφαδένων
όσο και η ανεύρεση όγκων με αρνητι‐
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ανίχνευση κλωνικότητας στις λεμ‐
φουπερπλαστικές εξεργασίες προσεγγί‐
ζεται είτε ανοσοφαινοτυπικά με την
ταυτοποίηση «περιορισμού» των ελα‐
φρών και βαρειών αλύσεων των ανοσο‐
σφαιρινών είτε με τη βοήθεια μοριακών
τεχνικών. Από τις τελευταίες η PCR, σε
τομές παραφίνης και αρχειοθετημένο
κατ΄ επέκταση βιοπτικό υλικό, έχει τύχει
ευρείας εφαρμογής στην καθ’ ημέρα
πράξη ενός παθολογοανατομικού εργα‐
στηρίου.51,52
Η ανίχνευση κλωνικότητας στοχεύει
στην: α) επιβεβαίωση της νεοπλασματι‐
κής φύσης μιας λεμφοϋπερπλαστικής
εξεργασίας, β) ενίσχυση της διάγνωσης
του λεμφώματος σε μια ύποπτη ιστολο‐
γικά λεμφοκυτταρική διήθηση, και γ)
διαφορική διάγνωση μεταξύ αντιδρα‐
στικής και νεοπλασματικής λεμφοκυτ‐
ταρικής παρουσίας στο μυελό. Η τελευ‐
ταία κατηγορία είναι εκείνη, η οποία
πολύ συχνά θέτει διλήμματα στη τελική
αξιολόγησή της.
Ως γνωστόν, λεμφοκυτταρικές διηθή‐
σεις στο μυελό, με τη μορφή συνήθως
αθροίσεων, αλλά και με διάμεση κατα‐
νομή, σπάνια δε παρά τις οστικές δοκί‐
δες, δυνατόν να παρατηρούνται κατά τη
σταδιοποίηση η επανεκτίμηση ασθενών
με διαγνωσμένο λέμφωμα η κλινική υ‐
ποψία λεμφώματος. Ανάλογες διηθήσεις
δυνατόν να παρατηρούνται σε υπερήλι‐
κες η και ενήλικες καθώς και σε ασθε‐
νείς με νοσήματα αυτοανόσου υποστρώ‐
ματος στα πλαίσια πιθανού συνοδού‐
αντιδραστικού φαινομένου.53 Δυνατόν
ακόμη, αντίστοιχου τύπου λεμφοκυττα‐
ρικές διηθήσεις να συνυπάρχουν με άλ‐
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κατεύθυνση αυτή οδηγεί προοδευτικά η
πληροφόρηση που προκύπτει από τον
πολυδιάστατο τρόπο προσέγγισης και
μελέτης της οστεομυελικής βιοψίας. Τα
λεμφώματα π.χ. από την οριακή ζώνη
χαρακτηρίζονται πολύ συχνά από συ‐
νύπαρξη αυξημένου ποσοστού αντιδρα‐
στικών – συνοδών Τ‐λεμφοκυττάρων, τα
οποία όμως, σε αρκετές περιπτώσεις, δυ‐
νατόν να επισκιάζουν τον νεοπλασμα‐
τικό Β‐κυτταρικό πληθυσμό.
Η διαφορική διάγνωση μεταξύ αντι‐
δραστικής και νεοπλασματικής λεμφο‐
κυτταρικής διήθησης του μυελού αποτε‐
λεί συχνό, αν όχι καθημερινό πρόβλημα,
δύσκολο κατά κανόνα στην επίλυσή του.
Στις περιπτώσεις αυτές, στην διαγνω‐
στική προσέγγιση θα πρέπει αρχικά να
ληφθούν υπ’ όψιν οι ποσοτικές και ποιο‐
τικές προϋποθέσεις που εκπληρεί το υπό
μελέτη δείγμα, καθώς και το ιστορικό
του ασθενούς. Επιπρόσθετα, κρίνεται
αναγκαία η συνεχής ενημέρωση και ε‐
γρήγορση του παθολογοανατόμου σχε‐
τικά με τις «παγίδες» που κρύβουν οι
λεμφοκυτταρικές διηθήσεις31. Ανοσο‐
φαινοτυπικές εκτροπές, που δυνατόν να
παρατηρηθούν σε διάφορους ιστολογι‐
κούς υπότυπους λεμφωμάτων, παρερ‐
μηνεία μη ειδικής ανοσοφαινοτυπικής
έκφρασης, καθώς και αξιολόγηση ψευ‐
δώς θετικών και αρνητικών αποτελε‐
σμάτων από την PCR ανάλυση, αποτε‐
λούν μερικές από τις «παγίδες», που ο‐
δηγούν σε παραπλανητική διάγνωση.
Η ανίχνευση κλωνικών αναδιατάξεων
των βαρειών αλυσίδων των ανοσοσφαι‐
ρινών και του Τ‐κυτταρικού υποδοχέα με
την PCR ανάλυση σε “οριακές” διαγνω‐
στικά λεμφοκυτταρικές διηθήσεις στο
μυελό, θα πρέπει να συναξιολογούνται
με τα ιστολογικά και ανοσοφαινοτυπικά
δεδομένα, την κλινικοεργαστηριακή ει‐

λες αιματολογικές κακοήθειες, είτε σαν
αντιδραστικό φαινόμενο είτε στα πλαί‐
σια σύνθετου λεμφώματος ή και συνύ‐
παρξης με άλλη αιματολογική κακοή‐
θεια. Μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές,
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μυελώ‐
ματα, δυνατόν επίσης να χαρακτηρίζο‐
νται από άλλοτε άλλης έκτασης λεμφο‐
κυτταρική παρουσία.
Επιπρόσθετα, επανεκτίμηση του μυε‐
λού σε ασθενείς με διαγνωσμένο Β‐
λέμφωμα και μετά θεραπεία με το μο‐
νοκλωνικό αντίσωμα αντι‐CD20 (rituxi‐
mab) δυνατόν να συνοδεύονται με την
παρουσία στο μυελό λεμφοκυτταρικών
αθροίσεων Τ‐κυτταρικής προέλευσης. Οι
τελευταίες, εφ’ όσον δεν προϋπάρχει
ευαισθητοποίηση αναφορικά με την ε‐
ρήμωση του μυελού από Β‐λεμφο‐
κύτταρα μέχρι και 12 μήνες μετά θερα‐
πεία με rituximab, ερμηνεύονται εσφαλ‐
μένα είτε στα πλαίσια της νόσου με
μορφολογικά και μόνο κριτήρια είτε ως
Τ‐λέμφωμα κατά την ανοσοφαινοτυπική
μελέτη 54.
Ως γνωστόν έχουν δοθεί κατά καιρούς
στη βιβλιογραφία μορφολογικά κριτήρια
και οδηγά σημεία τα οποία ενισχύουν ή
υποστηρίζουν τον αντιδραστικό ή νεο‐
πλασματικό χαρακτήρα της διήθησης.
Στοιχεία τα οποία συνδέονται με την νε‐
οπλασματική φύση της διήθησης είναι:
παραδοκιδώδης εντόπιση, μέγεθος ά‐
θροισης >1 mm, ασάφεια ορίων, κυττα‐
ρική ατυπία, Β‐προέλευσης λεμφοκύτ‐
ταρα σε μεγαλύτερο ή και απόλυτο πο‐
σοστό. Είναι γεγονός ότι σε ένα αριθμό
περιπτώσεων τα παραπάνω δεδομένα
δυνατόν να ενισχύσουν ή και να θέσουν
τη διάγνωση του λεμφώματος. Εν τού‐
τοις, κάθε μια από τις παραπάνω ενδεί‐
ξεις έχει τις εξαιρέσεις της, οι οποίες
τείνουν να γίνουν κανόνας. Προς την
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κριμένο π.χ. ιστολογικό υπότυπο λεμ‐
φώματος. Σε επίπεδο όμως γενωμικού
DNA και mRNA, σε αντίθεση με άλλα
όργανα και ιστούς, η ΟΒ δεν παρουσιά‐
ζει αξιολογήσιμη ενεργό συμμετοχή
προς το παρόν. Εξειδικευμένα όμως κέ‐
ντρα, με γνωστικό αντικείμενο την ΟΒ,
έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της
ως άνω τεχνικής σε υλικό εντυπωμάτων
και αναρρόφησης μυελού και περιφερι‐
κού αίματος.

κόνα του ασθενούς και τα αποτελέσμα‐
τα της κυτταρομετρίας ροής. Στις περι‐
πτώσεις εκείνες, όπου υπάρχει ασυμφω‐
νία μεταξύ των ως άνω παραμέτρων,
προτείνονται στον θεράποντα ιατρό πα‐
ρακολούθηση και επανεκτίμηση.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στα τρέχοντα δεδομένα και τις προο‐
πτικές της οστεομυελικής βιοψίας ανα‐
φέρεται ο τίτλος αυτού του κειμένου. Ο
ρυθμός των εξελίξεων στην τεχνολογία
και μεθοδολογία είναι τέτοιος, ώστε τα
τρέχοντα δεδομένα να προλαμβάνονται
από τις προοπτικές.
Στο επίπεδο της ΟΒ, όπως και στα άλ‐
λα όργανα και ιστούς, η διαγνωστική
προσέγγιση και μελέτη μπορεί και θα
πρέπει να είναι πολυδιάστατη, με βάση
τη σύγχρονη τεχνολογία και κεντρικό
πάντα άξονα, την ευαισθητοποίηση του
διαγνωστή για όσα δεν εμπίπτουν στον
κανόνα και την στενή συνεργασία του
με τον θεράποντα ιατρό και τις εργα‐
στηριακές εξειδικεύσεις τις συναφείς
προς το γνωστικό αντικείμενο της αιμο‐
παθολογοανατομίας.
Η τεχνολογία των κυτταρικών μικρο‐
συστοιχιών
(tissue microarray/«gene
chip») αποτελεί την τελευταία, υψηλής
εξειδίκευσης, τεχνική που στοχεύει στην
εις βάθος μελέτη των μηχανισμών ο‐
γκογένεσης, δεδομένου ότι τα γονο‐
τυπικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά
μιας νεοπλασίας εξαρτώνται από τις
αθροιστικές αλλοιώσεις του γενετικού
υλικού και των πρωτεϊνικής φύσεως
προϊόντων του55.
Στην ΟΒ αναφέρονται μεμονωμένες
ανακοινώσεις, αναφορικά με την ταυτό‐
χρονη αξιολόγηση ανοσοφαινοτυπικής
έκφρασης σε μεγάλους αριθμούς δειγ‐
μάτων ή εκτίμηση ενός ευρέος φά‐
σματος αντισωμάτων σε έναν συγκε‐
P
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