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H Επεµβατική Πνευµονολογία  

στη ∆ιάγνωση και  

Σταδιοποίηση 

του Ca πνεύµονα.   

Γρ. Στρατάκος MD, FCCP 
Μονάδα Επεµβατικής Ενδοσκόπησης 

Α’ Πανεπιστηµιακή Πνευµονολογική Κλινική 

 

 

 

 

Θωρακική ∆ιαγνωστική Ενδοσκόπηση 

� Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) 

� Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) 

� Ακτινοσκόπηση/ EBUS/Electromagnetic Navigation  (Προσπέλαση 

περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) 

� ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση υποβλεννογόνιας διήθησης αλλά και 

µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) 

� Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προ-

διηθητικών βλαβών 

� Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική 

συλλογή) 
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Θωρακική ∆ιαγνωστική Ενδοσκόπηση 

� Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) 

� Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) 

� Ακτινοσκόπηση/ EBUS/ Electromagnetic Navigation  (Προσπέλαση 

περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) 

� ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση υποβλεννογόνιας διήθησης αλλά και 

µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) 

� Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προ-

διηθητικών βλαβών 

� Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική 

συλλογή) 

∆ιάγνωση Ορατών Ενδοβρογχικών 

Αλλοιώσεων 

Εξωφυτικοί, υποβλεννογόνιοι ή 

περιβρογχικοί, όγκοι των κεντρικών 

αεραγωγών 
Λειοµύωµα 

Ε̟ιδερµοειδές καρκίνωµα Μελάνωµα Μικροκυτταρικό Ca 

“Tissue is the Issue” 
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Tissue is the issue 

� Και για την 

ανίχνευση 

µεταλλάξεων EGFR 

Βιοψία Ενδοβρογχικής Βλάβης 

3-4 βιοψίες ανά αλλοίωση. 

Ευαισθησία κατά µ.ο 74% 

η οποία αυξάνει σε 88% 

µε την προσθήκη όλων 

των άλλων τεχνικών. 
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Ηλεκτροκαυτηρία 

Washing-Brushing-Biopsy 

� Παραδοσιακά οι βρογχοσκόποι θέτουν τη 
διάγνωση αξιοποιώντας το συνδυασµό 
των υλικών αυτών (µε αυτή ή την 
αντίστροφη σειρά) µε µια συνολική 
ευαισθησία της τάξης του 90% και 
ειδικότητα της τάξης του 100%  για τη 
διάκριση SCLC και NSCLC.  

� Η διαγνωστική ακρίβεια είναι µεγαλύτερη 
για τις εξωφυτικές βλάβες ενώ για τις 
υποβλεννογόνιες µπορεί να βελτιωθεί µε 
τη χρήση (Ε)-ΤΒΝΑ {ευαισθησία κ.µ.ο. 
80% (68-91%)} 

P.Mazzone et al. Clinics in Chest Medicine 2002;23:137-158 
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� Το επιπλέον πλεονέκτηµα της ΕΒΝΑ είναι η 
δυνατότητα βιοψίας υποβλεννογόνιων – 
περιβρογχικών διηθήσεων στις οποίες οι συνήθεις 
τεχνικές (washing-brushing-biopsy) είναι συχνά 
µη διαγνωστικές. 

 Οι Dasgupta et al. έδειξαν σε 55 ασθ., αύξηση της 
διαγνωστικής ευαισθησίας τους από το 76% στο 
96% µε την προσθήκη ΕΒΝΑ ενώ σε 20% ήταν η 
µόνη διαγνωστική εξέταση.  

Dasgupta A. et al. Chest 1999;115:1237-1241 

Βρογχοσκοπικές τεχνικές για τη διάγνωση κεντρικών βρογχογενών 
όγκων (Initial Diagnosis of Lung Cancer: ACCP Evidence-Based Clinical Practice 

guidelines)  Μ. Patricia Rivera and Atul C. Mehta Chest 2007;132;131-148  
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Οι περιφερικοί όγκοι – όζοι του 

πνεύµονα 

 χωρίς λεµφαδένες µεσοθωρακίου 
� Όγκοι που εκτείνονται πέραν του 

ενδοσκοπικά προσπελάσιµου βρογχικού 
δένδρου. 

�  Η ΤΒLB έχει την µεγαλύτερη ευαισθησία 
57% (21 µελέτες) ακολουθούµενη από το 
brushing 54% και το BAL 43%. H TBNA σε 
µικρό αριθµό εργασιών αναφέρεται µε 
ευαισθησία 65%. 

� Η αθροιστική ευαισθησία όλων των τεχνικών 
είναι κατά µέσο όρο 78% . 

Initial Diagnosis of  Lung Cancer: ACCP Evidence-

Based Clinical Practice guidelines)   

Μ. Patricia Rivera and Atul C. Mehta Chest 2007;132;131-148 

∆εν είναι όλα κακοήθειες… 

Adenocarcinoma Chondroamartoma 
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Λόγοι για να έχουµε ιστολογική 

διάγνωση πριν το χειρουργείο 

� Επιθυµία του ασθενούς να επιβεβαιωθεί η νόσος 

πριν το χειρουργείο. 

� Καλοήθης πάθηση στη διαφορική µας διάγνωση. 

� Ανεγχείρητος ασθενής αλλά η διάγνωση 

απαραίτητη για τον καθορισµό χηµειο- ή ακτινο 

θεραπείας. 

GA Silvestri  et al. Am J Respir Crit Care Med 2007 

Ευαισθησία για τη διάγνωση περιφερικών όγκων 
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Σχέση όγκου/βρόγχου  

κατά Tsuboi 

Η διαβρογχική βιοψία TBLB έχει µικρότερη 

διαγνωστική ακρίβεια σε βλάβες τύπου ΙΙΙ και 

ΙV (0.25 vs 0.6).  

Οι Shure et al. έδειξαν ότι σε ασθενείς που η 

λαβίδα ή η ψήκτρα δεν µπορούν να φθάσουν 

στο κέντρο του όγκου η ΤΒΝΑ προσφέρει 

αποκλειστική διάγνωση µε ευαισθησία της 

τάξης του 80%. 

Σήµερα είναι δεκτό ότι σε βλάβες τύπου ΙΙΙ 

και ΙV η ΤΒΝΑ είναι µέθοδος εκλογής 

 

•Bilacerogllu et al. Respiration 1998;65:49-55 

•Shure D et al. TBNA of peripheral masses.  

Am Rev Respir Dis 1983;128:1090-1092. 

Ακτινοσκοπική 

καθοδήγηση 

� Είναι η συνήθης µέθοδος µε διαγνωστική 

ευαισθησία 36-86%  για µονήρεις όζους!! 

� Μεγάλη έκθεση σε ακτινοβολία 

� Η ευαισθησία της εξαρτάται από το µέγεθος 

του όζου (30% για όζους <2cm), τη σχέση 

όγκου -βρόγχου και τα χρησιµοποιούµενα 

εργαλεία. 

� ∆εν παρέχει αίσθηση βάθους (2D απεικόνιση) 

� Στον αξ. Τοµογράφο τα πράγµατα είναι 

καλύτερα (ευαισθησία 70%) αλλά οι τεχνικές 

δυσκολίες µεγαλύτερες 

Schreiber G et al. Chest 

2003 

Gasparini S et al. Chest 

1995  

Baaklini WA et al. Chest 

2000 
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Υπερηχολογική (EBUS) 

Kαθοδήγηση 

� Το Radial probe χρησιµοποιείται για να 

εντοπίσει τη βλάβη που άλλως είναι 

απροσπέλαστη µε τις συµβατικές 

βρογχοσκοπικές τεχνικές. 

� Kurimoto et al. επί 150 ασθενών µε 

όζους <20 mm, έθεσαν τη διάγνωση σε 

77% (καλοήθεις & κακοήθεις) 

αυξάνοντας δραµατικά τη διαγνωστική 

εµβέλεια της µεθόδου. 

� ∆ύσκολη η εκµάθηση της µεθόδου 
Herth FJF. Eur Respir J 2002;20:972-975 

Kurimoto N, Miyazawa T, Okimasa S, et al. Chest 2004; 126:959–965 
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16 studies with 1420 pts were included (up to December 2009) 

 

Aim was to evaluate EBUS radial probe accuracy to diagnose PPLs 

 

EBUS has specificity of 1.00 and sensitivity of 0.73 for the 

detection of lung Ca. 

Diagnostic yield for PPLs ≤ 20mm 56.3% and for PPLs >20mm 

77.7%   (significant difference p=0.007) 

 

Complication rate was 0% to 7.4% 

Only minor self-limited bleeding   

Pooled rate of pneumothorax 1% 

 

 

EBUS-TBLB has lower sensitivity but a much better safety 

profile than CT-PNB, which supports initial evaluation in pts 

with  PPLs using EBUS-TBLB 



19/5/2014 

11 

Ηλεκτροµαγνητική  

Καθοδήγηση 

Ηλεκτροµαγνητική 

επιφάνεια 

Κεφαλή εντοπισµού 

(ευθυγράµµιση των 

εικόνων της CT µε την 

ανατοµία του ασθενούς 

Εκτεταµένο κανάλι 

εργασίας 

Πρόγραµµα στον 

υπολογιστή. Virtual 

Bronchoscopy 

∆ιαγνωστικό εύρος 69-74% για τις περιφερικές 

βλάβες. 

Ασφαλής (πνευµοθώραξ 2-3.5%) 

Μειονέκτηµα η γεν αναισθησία 

•Eberhardt R, Anantham D, Herth F, et al. Chest. 2007 

Jun;131(6):1800-1805 

•Schwartz Y. Chest 2006;129:988-994 

Electromagnetic Navigation 

� ∆ιαγνωστικό εύρος  

 69-74% για τις περιφερικές 

βλάβες. 

� Ασφαλής  

(πνευµοθώραξ 2-3.5%) 

� Μειονέκτηµα  το κόστος 
και η γεν.αναισθησία (;) 
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R Eberhardt, D Anantham, A Ernst, D Feller-Kopman, FJF Herth 

Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg, Stockholm, 2007 

Και αν συνδυαστούν…. 

Λόγοι για να έχουµε ενδοσκοπική 

ιστολογική διάγνωση και όχι µόνο 

διαθωρακική 

� Αυτονοµία και διαθεσιµότητα. 

� Απλότητα και ταχύτητα. 

� Αυξηµένη διαγνωστική εµβέλεια σε δυσπρόσιτες 

περιοχές. 
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CT guided  

διαθωρακική παρακέντηση 

 •Έχει διαγνωστικό εύρος  

•72-90% 

•Μεγαλύτερη επίπτωση 

επιπλοκών από τις 

βρογχοσκοπικές µεθόδους. 

•Προκαλεί Πνευµοθώρακα σε 

ποσοστό 30% και 5-10% 

αυτών θα χρειαστούν σωλήνα 

θωρακικής παροχέτευσης 

Θωρακική ∆ιαγνωστική Ενδοσκόπηση 

� Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) 

� Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) 

� Ακτινοσκόπηση/ EBUS/Electromagnetic Navigation  (Προσπέλαση 

περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) 

� ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση µεσοθωρακίου-πυλών για 

σταδιοποίηση) 

� Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προ-

διηθητικών βλαβών 

� Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική 

συλλογή) 
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Η ακριβής µεσοθωρακική σταδιοποίηση 

είναι κρίσιµης σηµασίας για το 

σχεδιασµό της θεραπευτικής 

αντιµετώπισης.  

Οι απεικονιστικές µέθοδοι (µε την εξαίρεση της 

εκσεσηµασµένης λεµφαδενικής διήθησης), δεν επαρκούν 

καθιστώντας τις επεµβατικές µεθόδους αναπόσπαστο µέρος 

της σταδιοποίησης. 

•Initial Diagnosis of Lung Cancer: ACCP Evidence-Based Clinical Practice 

guidelines)  Μ. Patricia Rivera and Atul C. Mehta Chest 2007;132;131-148 

•Mountain CF. Chest 1989;96:47s-9s,  

•Watanebe Y et al. Chest 1991;100:422-8 

Προσπέλαση µεσοθωρακικών διογκώσεων 

 ∆ιαβρογχική βιοψία δια βελόνης (ΤΒΝΑ) 

Survival by N Status and Number of 

Involved N Zones 

Survival by N Status and Number of 

Involved N Zones 

Rusch VW et al.  J Thorac Oncol, 2007;2:603-612 
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Mediastinoscopy Mediastinoscopy 

Toloza EM et al., Chest 2003 Toloza EM et al., Chest 2003 

 Η παραδοσιακή χειρουργική 
διερεύνηση απαιτεί 

 

Μεσοθωρακοσκόπηση ή πρόσθια παραστερνική 

προσπέλαση.  

 

Αλλά αυτό… 

�Απαιτεί χειρουργική αίθουσα και γεν. αναισθησία 

�Αναφερόµενες επιπλοκές 2-3% 

� Το κόστος συντηρητικά ξεπερνά τα 3000-3500 $. 

Coughlin et al. Ann Thorac Surg 1985;40;556-60 

Hammoud JE et al,. J Thorac Cardiocasc Surg 1999;118:894-899 
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Επιπλέον... 

� Συχνά η µεσοθωρακοσκόπηση είναι ανεπαρκής για την 

προσπέλαση των οπίσθιων υποτροπιδικών, των 

προαορτικών και των υποαορτικών λεµφαδένων. Το A/Π 

παράθυρο επίσης είναι πρακτικά απροσπέλαστο για την 

µεσοθωρακοκόπηση.  

� Οι ασθενείς αυτοί µπορεί να αντιµετωπιστούν (µερικώς) 

µε πρόσθια παραορτική χειρουργική προσπέλαση ή …. 

SCHIEPPATI  E. 

La  punction  mediastinal 

traves del espolon traquel 

Rev As Med Argent 1949, 63: 497-499 

Υ̟άρχει άλλος τρό̟ος ;; 
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- Transbronchial  needle  aspiration  in  the  diagnosis   
and  staging  of  bronchogenic  carcinoma.   

Am  Rev  Respir  Dis  1983; 127: 344-347 
 

- Flexible  transbronchial  needle  aspiration  for   
staging  of  bronchogenic  carcinoma. 
Chest 1983;  84:  571-576 

 
- Flexible  transbronchial  needle  aspiration:  

technical  consideration. 
Ann Otol Rhinol Laryngol 1984; 93: 233-236 

 
- Flexible transbronchial  needle  aspiration  biopsy 

for  histology  specimens. 
Chest 1985; 88: 860-863 

 
- Transbronchial  needle  aspiration: how  I do it. 

J  Bronchol 1994; 1: 63-68 
 

- Staging  of  bronchogenic  carcinoma  by  bronchoscopy 
Chest 1994; 106: 588-593   

13  mm 

22 G 

BARD  MW-122 
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1 

2 

3 

BARD 
MW- 319 

19  Gauge 
Για ιστολογική 

εξέταση 

Caution: 
«To use  only  when  the 

operator  has 
enough  practice 

with  cytology  needle» 

Staging  of  bronchogenic  carcinoma  by  bronchoscopy 

Chest 1994; 106: 588-593 

Wang K.P 
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Pushing  or 
Piggyback 

Jabbing                         Cough   

                       

Η τεχνική της διαβρογχικής δια βελόνης παρακέντησης 

Αυτή η απλή και µικρού κόστους τεχνική στην καθ’ηµέρα 

πράξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αρχική εξέταση του 

ασθενούς επιτυγχάνοντας υψηλή διαγνωστική ακρίβεια (60% 

έως 90% ), µειώνοντας δραστικά την ανάγκη χειρουργικής 

διερεύνησης του µεσοθωρακίου ή µη αναγκαίας θωρακοτοµής 

αποφεύγοντας έτσι... 
τη γεν. Αναισθησία και το ↑ κόστος της χειρουργικής 

παρέµβασης. 

Οι επιπλοκές της TBNA είναι 

σπάνιες (<1%, συνήθως µικρή 

αυτοπεριοριζόµενη αιµορραγία, 

και πολύ σπάνια σοβαρές) 

KP. Wang. Chest 1994;106:588-593, 

EM Harrow et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:601-607 



19/5/2014 

20 

Αδενο Ca ∆. άνω λοβού  

µε λεµφαδενική µετάσταση στο  

Αορτο-πνευµονικό παράθυρο  

(στάδιο IIIB) 

Βρογχοσκόπηση µε  TBNA: 
-∆ιάγνωση και σταδιοποίηση  N 
σε ένα χρόνο 

- Χωρίς νοσηλεία 

- Συνολικός χρόνος : 20 min 

COST-EFFECTIVENESS  της TBNA  

για την σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύµονα 

Jain P, Arroliga A, Mehta AC (Chest, 1996) 

Υποθετικό σύνολο 1000 ασθενών µε µεσοθωρακική  λεµφαδενοπάθεια 

Στρατηγική A: TBNA  και µεσοθωρακοσκόπηση αν η  TBNA  ήταν 

αρνητική 

Στρατηγική Β: Μεσοθωρακοσκόπηση χωρίς  TBNA 

- Αποτελέσµατα: 

Η στρατηγική Α απαλείφει την ανάγκη µεσοθωρακοσκόπησης σε 450 

ασθενείς, οδηγεί σε αποφυγή 60 µη απαραίτητων θωρακοτοµών και σε 

εξοικονόµηση  1,67 εκατοµµυρίων $ . 

 
Η TBNA  είναι  cost-effective  και πρέπει να παρέχεται ως τεχνική ρουτίνας για τη 

σταδιοποίηση σε κάθε ασθενή µε ca πνεύµονα και λεµφαδενικές διογκώσεις µεσοθωρακίου. 
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Απαραίτητες Προϋποθέσεις  για TBNA  

 Λεµφαδενικών διογκώσεων Μεσοθωρακίου 

- Επαφή της βλάβης µε τον αεραγωγό 

- Ειδικά εκπαιδευµένος κυτταρο/παθολογοανατόµος 

- Εκπαιδευµένος βρογχοσκόπος 

Li-Han Hsu  et  al. Chest 2004; 125: 532-540 

 
Η εκπαίδευση και η εµπειρία βελτιώνουν  

την αποτελεσµατικότητα της ΤΒΝΑ 
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Wang, 1984 

Shure, Fedullo, 1984 

Harrow, 1984 

Schenk, 1986 

Wang, 1985 

Mehta, 1989 

Schenk, 1993 

Bilaceroglu, 1996 

Rodriguez de Castro, 1997 

Harrow, 2000 

Patelli, 2002 

64 
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72 

TBNA: sensitivity (%) 

AVERAGE  DIAGNOSTIC  SENSITIVITY 

Toloza EM et al. Chest 2003;123:157s 

Sensitivity   76%  NPV  0.71 

Specificity  96%  PPV  1.00 

Patel NM.,  2007               91%                                                  CHEST 2007; 131:773–778 

Rapid On site 

Evaluation-ROSE 

Baram D,et al. Impact of Rapid On-Site Cytologic Evaluation During TBNA. Chest 
2005; 128:869–875) 

Diacon A. Utility of Rapid On-Site Evaluation of Transbronchial Needle Aspirates. 
Respiration 2005;72:182–188 

•Λιγότερες βιοψίες  

•Συγκρίσιµη αν όχι καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια 

•50% 1 µόνο παρακέντηση 

•Ευαισθησία ROSE 97% 

Γιατί ο πνευµονολόγος µπορεί να διαβάζει CT ή  

Perfusion Scan και όχι ένα βασικό κυτταρολογικό 

πλακάκι;; 
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� Βασικοί προγνωστικοί παράγοντες θετικής TBNA για 

το Ca πνεύµονα πέρα από την τεχνική ικανότητα του 

βρογχοσκόπου, είναι αυξανόµενου µεγέθους 

λεµφαδένες, δεξιοί παρατραχειακοί, υποτροπιδικοί και 

δεξιοί πυλαίοι λεµφαδένες, η παρουσία SCLC και 

   η χρήση ιστολογικής έναντι της λεπτότερης 

κυτταρολογικής βελόνης.  

Harrow EM et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:601-607 

� Βασικοί προγνωστικοί παράγοντες θετικής TBNA για 

το Ca πνεύµονα πέρα από την τεχνική ικανότητα του 

βρογχοσκόπου, είναι αυξανόµενου µεγέθους 

λεµφαδένες, δεξιοί παρατραχειακοί, υποτροπιδικοί και 

δεξιοί πυλαίοι λεµφαδένες, η παρουσία SCLC και 

   η χρήση ιστολογικής έναντι της λεπτότερης 

κυτταρολογικής βελόνης.  

Harrow EM et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:601-607 
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� Η ιστολογική (19-gauge) 

βελόνη παρέχει τόσο 

κυτταρολογικό όσο και 

ιστολογικό υλικό. 

Σε πρόσφατη µελέτη µας µε την βελόνη αυτή η ευαισθησία της 

για το ΜΜΚΠ ήταν 88% και για το ΜΚΠ 94% 

Η ιστολογική εξέταση έκανε κατ’αποκλειστικότητα δυνατή τη 

διάγνωση σε 24 περισσότερες περιπτώσεις (36.4% του συνόλου, 

αύξηση 70%) .  

Καθώς 18.2% των ασθενών διαγνώσθηκαν µόνο  από την 

κυτταρολογική εξέταση, Κανείς δεν µπορεί εκ των προτέρων να 

προβλέψει ποια εξέταση θα είναι διαγνωστική 

BARD MW-319 histology needle 

Stratakos G., et al. CHEST 2008; 133:131–136 

Η ΤΒΝΑ στη διάγνωση µεσοθωρακικών και 

πυλαίων διογκώσεων 

� Ca πνεύµονα, Λέµφωµα, Καρκινοειδές, 

Μεταστατική αδενίτιδα 

� Σαρκοείδωση, Φυµατιώδης αδενίτις 

� Λεµφοϋπερπλαστική νόσος µετά µεταµόσχευση 

� Αµυλοέιδωση 

� Κρυπτοκκοκική λοίµωξη, Ιστοπλάσµωση 

� Θύµωµα 

� Θυρεοειδική βρογχοκήλη 

� Μεσοθηλίωµα 
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H TBNA παρά τα πολύ καλά αποτελέσµατα της σε όλες τις µελέτες, 

υποχρησιµοποιείται: 

 

Η.Β. 27% 

Η.Π.Α. 11% των πευµονολόγων. 

Συχνότερος λόγος  µετά την ανεπαρκή εκπαίδευση είναι η «τυφλή 

προσπέλαση» 

Smyth CM et al. Eur Respir J 2002 

Wang KP et al. Chest 1998 

Baram D et al. Chest 2005 

Diacon AH et al. Respiration 2005 

Real-time Endobronchial 
Ultrasound-TBNA 

possible with a 22G dedicated needle 

Angle of  view :      90 degrees 

Direction of  view : 30 degrees forward oblique 
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Real-time EBUS guided 
TBNA 

Simultaneous imaging of 

endoscopy and ultrasonography 

�Lymph nodes as small as 

2 mm can be observed. 

�LNs > 3mm in their short 

axis can be punctured and 

sampled 
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7 

(J Bronchol 2006;13:84–91) 
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   year         N       yield 

Krasnik et al. 2003  35  92% 

Yasufuku et al. 2003  17  89% 

Yasufuku et al. 2004  67  91% 

Rintoul et al. 2005  39  90% 

Herth et al. 2005 502  92% 

EBUS-TBNA-Scope 

Indication: enlarged nodes 
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LN < 1 cm LN < 1 cm 

Inclusion: N 0 (CT) 

 13 % N2/N3 

 19 % N2/N3 

 16 % N2/N3 

 9 % N2/N3 (PET -) 

Wallace et al., Ann Thorac Surg, 2004 

LeBlanc et al., AJRCCM, 2005 

Herth et al, Eur Respir J, 2006 

Herth et al, Chest, 2008 

Μειονεκτήµατα EBUS TBNA 
� Υψηλό κόστος εγκατάστασης/αναλωσίµων, Cost-

effectiveness?? 

� ∆ύσκολη εκπαίδευση και χρήση (οπτική γωνία 90◦) 

� ∆υσανεξία για τον άρρωστο (γεν. αναισθησία;;) 

� Ακατάλληλο ως ενδοσκόπηση ρουτίνας 

 

� Η χρήση του είναι σηµαντική σε λεµφαδενικές 

οµάδες 2R, 2L και κοντά σε µεγάλα αγγεία. 

� Επίσης επί αρνητικής αρχικής βρογχοσκόπησης 

και συµβατικής ΤΒΝΑ 
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The new EBUS-Needle Forceps 

� EBUS-TBFB with a novel 

lymph node forceps is safe and 

provides adequate histological 

specimens of enlarged 

mediastinal lymph nodes. 

EBUS-TBFB increases the 

diagnostic yield in benign 

conditions and may add value in 

molecular analysis of non-small 

cell lung cancer 

Respiration 2013;86:229–236 

Πλεονεκτήµατα 

Συµβατικής (CT guided) TBNA 

� Υψηλή ειδικότητα και PPV (δεν χρήζει 

επιβεβαίωσης) 

� Μπορεί να διενεργηθεί κατά την πρώτη (και 

τελευταία) διαγνωστική βρογχοσκόπηση. ∆εν 

συµβαίνει το ίδιο µε την EBUS. 

� Μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε βρογχοσκο-

πικό εργαστήριο χωρίς επιπλέον εξοπλισµό 

� Φθηνή 
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ACCP Recommendations. Chest 2007;132:202s-220s 

� Aσθενείς µε εκσεσηµασµένη λεµφαδενική νόσο δεν 

χρήζουν ιστολογικής επιβεβαίωσης 

� Aσθενείς µε µέτρια λεµφαδενική νόσο και χωρίς 

αποµακρυσµένες µεταστάσεις χρήζουν ιστολογικής 

επιβεβαίωσης ανεξαρτήτως του ΡΕΤ. 

� Αρνητικά αποτελέσµατα της (EBUS/EUS/)ΤΒΝΑ πρέπει 

να επιβεβαιώνονται µε µεσοθωρακοσκόπηση 

ανεξαρτήτως του ΡΕΤ. 

� Restaging µετά adjuvant chemo: η µεσοθωρακοσκόπηση 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί τότε για τη νέα σταδιοποίηση 

και τον καθορισµό της θεραπείας 
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∆ιάλειµµα;; 

Θωρακική ∆ιαγνωστική Ενδοσκόπηση 

� Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) 

� Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) 

� Ακτινοσκόπηση/ EBUS/Electromagnetic Navigation  (Προσπέλαση 

περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) 

� ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση υποβλεννογόνιας διήθησης αλλά και 

µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) 

� Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προ-

διηθητικών βλαβών 

� Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική 

συλλογή) 
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Hyperplasia 

Normal epithelium 

      Metaplasia 

 Dysplasia (DYS) 
   (mild, moderate, 
         or severe) 

   Carcinoma 

   in situ (CIS) 

Invasive squamous 

cell carcinoma 

High-grade preinvasive :  

severe DYS + CIS 

Microinvasive : no invasion  

beyond cartilage 

Early stage cancer : CIS or 

microinvasive 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Basal membrane 

Muscular  layer 

Adventitia 

Cartilage 

Extra-muscular 

layer 

CIS 
µµµµINV invasive 

Early stage 

 

Epithelium 

S

D 

High grade   

preinvasive 
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Gr.Stratakos MD 

Lesion Thickness Cell size Maturation/ 

orientation 

Nuclei 

Mild 

dysplasia 

Mildly 

increased 

Mildly increased 

Mild anisocytosis, 

pleomorphism 

Basilar zone 

expanded/cellular 

crowding in lower third 

Mitose  

absent or very 

rare 

Moderate 

dysplasia 

Moderately 

increased 

Mild increase 

May have moderate 

anisocytosis, 

pleomorphism 

Basilar zone 

expanded/cellular 

crowding in lower two 

third 

Mitose  

in lower third 

Severe 

dysplasia 

Markedly 

increased 

Markedly increased 

May have marked 

anisocytosis, 

pleomorphism 

Basilar zone 

expanded/cellular 

crowding into  upper 

third 

Mitoses 

 in lower  

two third 

CIS May or may 

not be 

increased 

May be markedly 

increased May have 

marked 

anisocytosis, 

pleomorphism 

 

Basilar zone 

expanded/cellular 

crowding throughought 

epithelium 

No progression of 

maturation from base to 

surface; epithelium could 

be inverted 

Mitoses  

present  

in the full 

thickness 

40-80% των ασθενών θα εξελιχθούν προς διηθητικό καρκίνωµα.  

Risse EK et al. Acta Cytol 1988;32:629-34 

Gr.Stratakos MD 

Lesion Thickness Cell size Maturation/ 

orientation 

Nuclei 

Mild 

dysplasia 

Mildly 

increased 

Mildly increased 

Mild anisocytosis, 

pleomorphism 

Basilar zone 

expanded/cellular 

crowding in lower third 

Mitose  

absent or 

very rare 

Moderat

e 

dysplasia 

Moderately 

increased 

Mild increase 

May have 

moderate 

anisocytosis, 

pleomorphism 

Basilar zone 

expanded/cellular 

crowding in lower two 

third 

Mitose  

in lower 

third 

Severe 

dysplasia 

Markedly 

increased 

Markedly 

increased 

May have marked 

anisocytosis, 

pleomorphism 

Basilar zone 

expanded/cellular 

crowding into  upper 

third 

Mitoses 

 in lower  

two third 

CIS May or may 

not be 

increased 

May be markedly 

increased May 

have marked 

anisocytosis, 

pleomorphism 

 

Basilar zone expanded/ 

cellular 

crowding 

throughought 

epithelium 

No progression of 

maturation from base to 

surface; epithelium 

could be inverted 

Mitoses  

present  

in the full 

thickness 

Η συντριπτική πλειοψηφία τους θα εξελιχθεί σε διηθητικό 

καρκίνωµα. Venmans BJ, Van Boxem TJ et al.Chest 

2000;117:1572-1576 
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Gr.Stratakos MD 

Αυτοφθορισµός 

� Βασίζεται στην ελαττωµένη φθορίζουσα 

ακτινοβολία που εκπέµπουν οι (προ)-κακοήθεις 

περιοχές του βλεννογόνου όταν προσπίπτει φως 

συγκεκριµένου µήκους κύµατος (380-460nm). 

submucosa 

mucosa 

Η µείωση της εκπεµπόµενης 

φθορίζουσας ακτινοβολίας από 

τα χρωµοφόρα της 

υποβλεννογονίου στιβάδας, 

οφείλεται σε τοπική υπεραιµία, 

πάχυνση του επιθηλίου και 

αύξηση της περιεκτικότητάς 

τους σε γαλακτικό. Επίσης σε 

αυξηµένη απορρόφηση του 

φωτός από τον πεπαχυσµένο 

βλεννογόνο και συνεπώς σε 

µικρότερο ερεθισµό της 

υποβλεννογόνιας στιβάδας 
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Gr.Stratakos MD 

(Aυτο)φθορίζουσα βρογχοσκόπηση (AFB) στην 

ανίχνευσή µέτριας ή βαρύτερης δυσπλασίας 

Chest 2007;132:221S-233S 

Gr.Stratakos MD 

Πρώιµη διάγνωση Προ καρκινικών βλαβών 

� Iκανοποιητική ευαισθησία στην 

ανίχνευση δυσπλασίας και CIS. 

� Η σχετική ευαισθησία WLB+AFB 

είναι x6.3 της WLB µόνης για 

δυσπλασία και x2.3 για CIS 

� Mεγάλος αριθµός ψευδώς θετικών 

εικόνων (έως 35%) 

•Lam S et al. Localization of bronchial intra-
epithelial neoplastic lesions by fluorescence 
bronchoscopy. Chest 1998;113:696-702 

•Haussinger K, et al. Thorax 2005;60:496-503 

•Feller-Kopman D, et al.  Ann Thorac Surg 
2005;80:2395-2401 
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Gr.Stratakos MD 

Η χρήση του βιντεοβρογχοσκοπίου 

βελτιώνει τις ευαισθησίες 

Lee P. et al Lung Cancer 2007;58:44-49 

Gr.Stratakos MD 

Σύγχρονοι και µετάγχρονοι ROLC  

που ανιχνεύονται µε AFB 

� Σύγχρονοι  

� occult lung ca :  6/26 patients (23%) 

    (Pierard et al. Lung Cancer, 2004;46:341-7) 

� lung ca ενώ έχει σχεδιαστεί θεραπευτική χειρ. επέµβαση 

: 3/34 ασθενείς (8.8%) και 4/43 ασθενείς (9.3%) (van Rens et al. 

Lung Cancer 2001;32:13/ Pierard et al. Chest 2000;117:779-785) 

� Mετάχρονοι  

� Μετά εκτοµή πνεύµονα : 3/51 ασθενείς (6%) σε διάµεσο 

13 µήνες µετά το χειρουργείο (Weigel et al. Ann Thorac Surg 

2001;71:967) 
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Gr.Stratakos MD 

LB45 

LB3 Left upper B 

Left lower B 

LB45 

LB3 

Olympus AFI  

Gr.Stratakos MD 

Υπάρχει «ιδανική» χειρουργική 

θεραπεία για το CIS ?  
 Τα περισσότερα πρώιµα  SCC 

αναπτύσσονται σε σχετικά µεγάλους 

κεντρικούς βρόγχους.  

� Αν και αυτοί οι καρκίνοι είναι µικροί 

70% παραδοσιακά απαιτούν 

λοβεκτοµή ενώ ένα 30% θα χρειαστεί 

διλοβεκτοµή ή και πνευµονεκτοµή. 
Cortese D, Pairolero P, Bergstalh E, et al. Roentgenographically occult lung 

cancer: a ten-year experience. J Thorac Cardiovasc Surg 1983; 86:373–380  

Saito Y, Nagamoto M, Ota S, et al. Results of surgical treatment for 

roentgenographically occult bronchogenic squamous cell carcinoma. J Thorac 

Cardiovasc Surg 1992; 104:401–407 
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Gr.Stratakos MD 

Εκτίµηση του βάθους της βλάβης µε την 

ενδοβρογχική υπερηχογραφία 

� Ικανοποιητικά αποτελέσµατα προς το παρόν 

� Πολύ νωρίς για να αποτιµηθεί η αξία της 

Miyasu et al . Am J Respir Crit Care Med 2002;165:832 

18 πλακώδη καρκινώµατα υποψήφιοι για 

ενδοβρογχική θεραπεία µε PDT 

Ενδοβρογχικός Υπέρηχος  

9 ενδοχόνδρια µε µακρά πλήρη ύφεση 

µετά  PDT 

9 εξωχόνδρια (µεταξύ των οποίων και 5 

<1 cm σε διάµετρο).Το βάθος της 

διείσδυσης επιβεβαιώθηκε χειρουργικά 

σε 6 ασθενείς 

Gr.Stratakos MD 

Προοπτικές µελέτες µε PDT για θεραπεία 

ROLC 
Author Nb of 

cancers/ 
patients 

       Stage CR 
% 

Survival Mean 
follow-up 
(months) 

Ono 1992 39/36 ROLC 31 5 yr : 43% 65 for 16 
survivors 

Edell 92 14/13 14 T1 93 NR 27 

Furuse 93 59/49 17 CIS, 44 T1 85 3 yr : 50% Median : 
20 

Imamura 94 39/29 21 CIS, 17 T1 64 5 yr : 56% Median : 
47 

Cortese 97 23/21 23 T1 70 5 yr : 72% 68 

Kawahara 97 52/46 ROLC 77  5 yr : 57% Median : 
78 

Kato 98 116/95 Early stage 81 5 yr : 68% NR 

Lam 98 --/102 Early stage 79 Disease spec. 
median : 
3.5 yrs 

NR 

Patelli 99 26/23 Early stage,  CT −  62 NR Range : 
3-120 

Kato 2003 39/35 Early stage < 2 

cm, CT − 
 

85 NR Range : 
1-3 
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Gr.Stratakos MD 

� Όταν η βλάβη ήταν <1cm και τα όρια ορατά, 

πλήρης ύφεση παρατηρήθηκε σε 98% 
 Hayata Y. Chest 1993, Kato H. J Photochem Photobiol B Biol 1998, Kato H 

et al. Diagn Ther Endosc 1999 

� Αντίστοιχα αποτελέσµατα µε ηλεκτροκαυτηρία.  

 Vonk- Noordegraaf A. Postmus PE, Sutedja T. .Lung cancer 2003;39:49-53 

� και κρυοθεραπεία 
 Deygas N, Froudarakis M, Ozenne G et al Chest 2001; 120:26-31 

 

Το ND YAG laser δεν ενδείκνυται λόγω υψηλού 

κινδύνου επιπλοκών Chest 2007;132:221S-233S 

Gr.Stratakos MD 

ROLC management 

     Καλή Σταδιοποίηση, Ανίχνευση σύγχρονων βλαβών 

(HRCT, WLB+AFB, EBUS) 

<10 mm, επιφανειακές,  

Με ορατά όρια, προσβάσιµες, 

 άθικτος χόνδρος µε EBUS 

Άλλες ̟ερι̟τώσεις 

  Υ̟οψήφιοι για βρογχοσκο̟ική 

θερα̟εία 

  

Χειρουργείο 

•Vonk-Noordegraaf A, Postmus PE, Sutedja TG. 

Lung Cancer 2003;39:49-53 

•Mathur PN, Edell E, Sutedja T, Vergnon JM. ACCP 

Treatment of eraly stage NSCLC. Chest 2003; 123 

(S1):176s-180s,  
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Confocal Fluorescence Microendoscopy 

Eικόνες από το µέλλον;; 

Narrow Band Imaging-magnification endoscopy 
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Θωρακική ∆ιαγνωστική Ενδοσκόπηση 

� Βιντεο-βρογχοσκόπηση (επισκόπηση, washing, brushing, βιοψίες) 

� Ηλεκτροκαυτηρία (βιοψία κεντρικών αιµορραγικών βλαβών) 

� Ακτινοσκόπηση/ EBUS/Electromagnetic Navigation  (Προσπέλαση 

περιφερικών βλαβών ενδοσκοπικά µη ορατών, µε καθοδήγηση) 

� ΤΒΝΑ- EBUS (Προσπέλαση υποβλεννογόνιας διήθησης αλλά και 

µεσοθωρακίου-πυλών για σταδιοποίηση) 

� Φθορίζουσα Βρογχοσκόπιση, ΝΒΙ και πρώιµη διάγνωση των προ-

διηθητικών βλαβών 

� Θωρακοσκόπηση (Σταδιοποίηση Ca πνεύµονα µε υπεζωκοτική 

συλλογή) 

Θωρακοσκό̟ηση 

Μια ξεχασµένη τέχνη 
(H.C. Jacobaeus operation) 

 Χιλιάδες θωρακοσκοπήσεις µε 

πρωτόγονα µέσα έγιναν για τη 

λύση  των συµφύσεων της 

Φυµατιώδους πλευρίτιδας και 

τη δηµιουργία θεραπευτικού 

πνευµοθώρακα µεταξύ 1910 και 

1955  όταν ανακαλύφθηκαν τα 

αντιφυµατικά φάρµακα 

Jacobaeus HC. The cauterization of  adhesions in 
artificial pneumothorax therapy of   tuberculosis. 
Am Rev Tuberc 1922; 6: 871–897. 
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«Ιατρική» 

Θωρακοσκό̟ηση 
•Ελάχιστα επεµβατική τεχνική υπό τοπική αναισθησία 

(Μοιάζει πολύ µε την τοµή και την τεχνική της τοποθέτησης σωλήνα θωρακικής 
παροχέτευσης) 

•Αυτόµατη αναπνοή 

•Ενδοσκοπικό δωµάτιο 

•Video υποβοηθούµενη τεχνική 

 

•∆υνατότητα θεραπευτικής πλευρόδεσης µε ταλκ 

M, ‘99.M, ‘99.

Medical

thoracoscopy

MedicalMedical

thoracoscopythoracoscopy

Video assisted

thoracic surgery

(VATS)

Video assistedVideo assisted

thoracic surgerythoracic surgery

(VATS)(VATS)

• πνευµονολόγοι

• τοπική αναισθησία

• όχι διασωλήνωση

•Όχι χειρουργείο 

• χαµηλό κόστος

•• πνευµονολόγοιπνευµονολόγοι

•• τοπική αναισθησίατοπική αναισθησία

•• όχι διασωλήνωσηόχι διασωλήνωση

••Όχι χειρουργείο Όχι χειρουργείο 

•• χαµηλό κόστοςχαµηλό κόστος

• (Θωρακο) χειρουργοί

• Γενική αναισθησία

• σωλήνας διπλού 

αυλού

• Χειρουργική αίθουσα

• Υψηλό κόστος

•∆υνατότητα εξέλιξης 

σε Θωρακοτοµή

•• ((ΘωρακοΘωρακο) ) χειρουργοίχειρουργοί

•• Γενική αναισθησίαΓενική αναισθησία

•• σωλήνας διπλού σωλήνας διπλού 

αυλούαυλού

•• Χειρουργική αίθουσαΧειρουργική αίθουσα

•• Υψηλό κόστοςΥψηλό κόστος

••∆υνατότητα εξέλιξης ∆υνατότητα εξέλιξης 

σε σε ΘωρακοτοµήΘωρακοτοµή

Ευγενής Άµιλλα 
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Τοµή 
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∆ιάνοιξη µε ψαλίδι 

Εισαγωγή του τροκάρ 
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Εισαγωγή του τροκάρ για Θωρακοσκό̟ηση 

 - Πίέζουµε σταθερά και ̟εριστρέφουµε 

 - Πάντα κάθετα!! 

 - Τα δάχτυλά µας ελέγχουν το βάθος της διείσδυσης 

  (Μ̟ορεί να τραυµατιστεί ο υ̟οκείµενος ̟ νεύµονας ) 

Εισάγουµε το Θωρακοσκό̟ιο 
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Κακοήθης Υ̟εζ. Συλλογή 

Medical Thoracoscopy 

74% 

74% 

96% 

97% 

44% 95% 

Malignant pleural effusions: Sensitivity of different biopsy  

methods. Presented is a prospective simultaneous comparison 

Closed Pleural Bx Fluid Cytology 

Medical  

Thoracoscopy 

R. Loddenkemper , Eur Respir J 1999;11:213-221 
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� Non Carcinoma, non 

Mesothelioma Malignant 

polymorphic neoplasm  

� Non Hodgkin plasmablastic/ 

anaplastic lymphoma 

Η ενδοσκο̟ική εικόνα δεν είναι 

αρκετή α̟ό µόνη της… 
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Ε̟ι̟λοκές 

� Η ιατρική θωρακοσκόπηση είναι ασφαλής… 
� Viskum (PoumonCoeur 1981;37:25-28) : 2298 pts 

� Υποδόριο εµφύσηµα : 1.3 % 

� Εµπύηµα : 2 % 

� Αιµορραγία: 2.3 % 

� Εµβολή από αέρα : 0.2 % 

� Θάνατος: 0.09 % 

� Viallat (Chest 1996;113:87-93) : 360 pts  και poudrage 
� Υποδόριο εµφύσηµα :  0.6 % 

� Εµπύηµα : 2.5 % 

� Ribas (Chest 2001;119:801-6) :614 pts poudrage 
� Εµπύηµα : 2.7 % 

� Οίδηµα επανέκπτυξης : 2.2 % 

� Αναπνευστική ανεπάρκεια : 1.3 % 

� ∆ιαφυγή αέρα : 0.5 % 

� Αιµορραγία : 0.4 % 

 

Προσοχή στις συµφύσεις 
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∆ιαγνωστικό Φάσµα Θωρακοσκό̟ησης 

154 pts 168 procedures 

 
Καλοήθη            42,3% 

 

Κακοήθη           
53,7% 

Μη δυνατή 
ε̟ισκό̟ηση 

Μη ειδική φλεγµονή 

38,2% 

 

Μεσοθηλίωµα 

29,6% 

του υπεζωκότα 

4% 

 

Φυµατίωση  2,7% 

 

Αδενοκαρκίνωµα 

18,1% 

Υπεζωκοτικό Ίνωµα   

0,7% 

 

Απροσδιόριστη 

κακοήθεια 2% 

Άλλοι τύποι 

µεταστατικού Ca 4% 

•Blanc FX et al. “Diagnostic value of Medical 
Thoracoscopy  in Pleural Disease” Chest 
2002;121:1677-1683 

Η Θωρακοσκοπική βιοψία µετέβαλλε την διάγνωση της 

κλειστής βιοψίας µε Abrams σε 43 από τις 90 περιπτώσεις 

(47,8%) όπου η πρώτη ήταν µη διαγνωστική και 

τροποποίησε 11 από 30 περιπτώσεις (36,7) όπου η 

διάγνωση ήταν κακοήθεια 

Η συνολική διαγνωστική ακρίβεια της θωρακοσκ. βιοψίας 

ήταν 93,3% (139 στις 149 περιπτώσεις). 

Staging 

Είναι ό όγκος εν δυνάµει  εξαιρέσιµος ;; 

Υπεζωκοτικές µεταστάσεις = M1α 

stage IV ? 



19/5/2014 

52 

Παρακακοήθεις συλλογές ; 

� Σχετίζονται µε κακοήθεια αλλά δεν υπάρχει 

υπεζωκοτική επινέµηση ούτε ανευρίσκονται 

κακοήθη κύτταρα 

Τοπικές επιπλοκές του όγκου 

 Βρογχική απόφραξη- ατελεκτασία 

 Λεµφική απόφραξη 

 Χυλοθώραξ 

 Σ. άνω κοίλης 

Συστηµατικές Επιπλοκές του όγκου 

 Πνευµονική Εµβολή 

 Υποαλβουµιναιµία 

Επιπλοκές της Θεραπείας 

 Ακτινοβολία 

 Φάρµακα (Methotrexate, Miyomycin, Bleomycin) 
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Συνεχιζόµενη εκ̟αίδευση  

και διάχυση της γνώσης 

Interventional  

Thoracic Endoscopy Unit 

University of Athens 


