
Суспектен симптом или наод на 
Болна коскена промена

Абнормална радиографија

Биопсија

Возраст поголема од 40г.
Се бара во насока на потенцијални

Коскени метастаза

Возраст помала од 40г.
Се упатува на ортопедски онколог

Туморски борд (ортопедски, хистопатолог,
Онколог, радиолог)

Хистолошка потврда

● Историја на болест
● Скен на коски
● Графија на бели

дробови
● КТ на б. Дробови

/абдомен/пелвис
● PSA
● Мамографија

Се третира според протоколите
За специфична туморска

локализација

Широка ексцизија или 
Дефинитивна РТ и хемотерапија 
Или ампутација(кај респодери)

Да се продолжи со хемотерапија
И радиотерапија (позитивни

Маргини) или само хемотерапија
(негативни маргини)

Chondrosarcoma Ewing Sa група

Osteosarcoma *

- Локалозирана болест или
Метастатска болест (графија на

б. дробови, имиџинг на примарната
Болест, PET или коскен скен

Низок гр. Висок гр.
Хемотерапија
Најмалку 12
Недели пред

Локална терапијаОперација (широка Ексцизија)
 Доколку е Иноперабилен - РТ

Рестејџирање
Радиотерапија и/или хирургија

На примарниот тумор за
Локална контрола или палијација

(кај пациенти со прогресивна болест)Следење, графија на б. Дробови
И примарниот тумор на секои

6-12 месеци – 2г., потоа
Еднаш годишно

Лок. Рицидив

Метастатска болест

Операција (широка Ексцизија)
 Доколку е Иноперабилен - РТ

Да се вклучи во трајал
Хемотерапија со 

Cyclophosphamide и 
Sirolimus и/или хирургија

Хемотерапија или
Супортивна палијативна нега

Релапс - Хемотерапија

Нема друга лезија
(можен примарен 

Тумор на коска)

7 дена
7 дена

7 дена

7 дена

7 дена

7 дена

14 дена

21 ден

15 дена 15 дена

21 ден

15 дена

15 дена

За време На 
хемотерапија

21 ден

21 ден

Национална патека за коскени тумори



Osteosarcoma *

Low grade
osteosarcoma

(Интрамедулатрен
и површински)

Периостален
osteosarcoma

High grade
osteosarcoma

(Интрамедулатрен
и површински)

Метастатски Ексаскелетен
osteosarcoma

Хемотерапија

Широка ексцизија Преоперативна
хемотерапија

Ресектабилна мс
промена

Висок градус - 
хемотерапија

Низок градус - 
Следење Иноперабилен -

РТ и хемотерапија
Операбилен -

Широка ексцизија

Нересектабилна мс
промена

Следење
● Секои 3 месеци првите 2 години
● Секои 4 месеци – 3 та година
● Секои 6 месеци 4 и 5 година
● Потоа годишно
● Лабораториски и клинички испитувања -

доколку е индицирано

Добар одговор - 
Хемотерапија,

Може да дојде во
Предвид РТ и

хирургија

Лош одговор - 
Може да дојде во
Предвид промена
На хемотерапија

Хемотерапија и 
метастазектомија

Хемотерапија и 
радиотерапија

Релапс
Хемотерапија

и/или ресекција
доколку е можно

Одговор

Релапс/прогресија

● Ресекција доколку е возможно
● Клиничка студија
● SM-153
● Палијативна нега

21 ден
хемотерапија

21 ден
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