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Ο καρκίνος του πέους είναι σπάνιος σχετικά 

καρκίνος, αλλά πολύ επιθετικός. 

 



Ο καρκίνος του πέους είναι σπάνιος σχετικά 

καρκίνος, αλλά πολύ επιθετικός. 







Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις  

στον καρκίνο του πέους 

 Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις στον καρκίνο του 

πέους ακολουθούν ορισμένους ανατομικούς κανόνες. 

 Από οποιαδήποτε πρωτοπαθή εστία καρκίνου του 

πέους οι πρώτες λεμφαδενικές μεταστάσεις γίνονται 

στους επιπολής και εν τω βάθει βουβωνικούς 

λεμφαδένες μονόπλευρα ή ετερόπλευρα και στη 

συνέχεια στους σύστοιχους λαγόνιους λεμφαδένες. 

 Μετά προσβάλλονται οι πυελικοί λεμφαδένες και 

όταν προσβληθούν οι παραορτικοί λεμφαδένες η 

νόσος χαρακτηρίζεται με γενικευμένες μεταστάσεις. 



Η αντιμετώπιση των περιοχικών λεμφαδένων στον 

καρκίνο του πέους σχετίζεται άμεσα με την 

επιβίωση του ασθενούς. 

 
 Σε ασθενείς με κλινικά αρνητικούς λεμφαδένες 

στο 25% περίπου υπάρχουν μικρομεταστάσεις. 

 Σε ψηλαφητούς κλινικά λεμφαδένες (Ν1,2) είναι 

πολύ πιθανή η λεμφαδενική μετάσταση και θα 

πρέπει να γίνεται άμεσα λεμφαδενεκτομή χωρίς 

καθυστέρηση με αντιβιώσεις κ.λ.π. 

 Σε μεγάλους καθηλωμένους λεμφαδένες (Ν3) ή εάν 

υπάρχει και διήθηση των πέριξ ιστών συνιστάται 

χημειοθεραπεία και χειρουργική αφαίρεση. 

 



Σε ασθενείς με αψηλάφητους βουβωνικούς 

λεμφαδένες 

 Σε ασθενείς με αψηλάφητους βουβωνικούς λεμφαδένες 

οι πιθανότητες να υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις 

εξαρτάται από το στάδιο του όγκου, το Grade και την 

διήθηση των αγγείων και λεμφαγγείων. 

 Ασθενείς με Τis, Ta  και χαμηλού Grade είναι δυνατόν 

να τεθούν σε παρακολούθηση. 

 Σε ασθενείς που έγινε προληπτική λεμφαδενεκτομή η 

επιβίωση φθάνει μέχρι 90%, ενώ στους ασθενείς που 

έγινε μετά την εμφάνιση μεταστάσεων η επιβίωση 

φθάνει στο 40%. 



Σε  ασθενείς  με  αψηλάφητους  βουβωνικούς 

λεμφαδένες 

 Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μας βοηθούν τα διαγνωστικά 

μέσα (US, CT, MRI, FNΑ) και αρκετοί συγγραφείς προτείνουν  

 Α) τροποποιημένη λεμφαδενεκτομή με εκτομή των επιπολής 

βουβωνικών λεμφαδένων ή  

 Β) τη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα σεσημασμένου με 

κολλοειδές Tc99m και εάν είναι θετικός ή είναι ψηλαφητοί οι 

αδένες συνιστάται λεμφαδενεκτομή των υψηλότερα 

υπαρχόντων λεμφαδένων. 

 Και στις 2 περιπτώσεις είναι δυνατόν να έχουμε ψευδώς 

αρνητικά αποτελέσματα σε ποσοστό 12-15%  με τοπικές 

υποτροπές αργότερα και δραματικά αποτελέσματα στην 

επιβίωση. 

 Eur Urol Suppl 2013 ;12; e394,  BJU Int 2013 Mar;11:48-53. 



 













Αμφοτερόπλευρος βουβωνικός λεμφαδενικός 

καθαρισμός-Τελικό αποτέλεσμα 

 Αποτέλεσμα ιστολογικής: 

 Αρ. Bloc βουβωνικών λεμφαδένων: 

μετάσταση από επιδερμοειδές Ca 

βαλάνου. 

 Αρ. Πυελικοί και Δεξ. Βουβωνικοί 

λεμφ.: χωρίς μετάσταση.  



Σε ασθενείς με ψηλαφητούς 

 βουβωνικούς λεμφαδένες 

 FNA των αδένων με US ή όχι μπορεί να μας 

βοηθήσει στη διάγνωση.  

 Αντιβίωση και αναμονή μήπως υποχωρήσουν οι 

αδένες δεν συνιστάται.  

 Δεν συνιστάται επίσης η δυναμική βιοψία του 

φρουρού λεμφαδένα με  Te99m. 

 Η  CT η MRI  και το 18F-FDG-PET/CT  μπορούν 

να μας βοηθήσουν για να εκτιμήσουμε τη 

διασπορά της νόσου και την έκταση της 

λεμφαδενεκτομής. 
 BJU Int 2006 J;97(6):1225-8.  Urol Oncol 2012 Sep;30(5):723-6 



Σε  ασθενείς  με  ψηλαφητούς  βουβωνικούς 

λεμφαδένες 

 Όταν υπάρχουν διηθημένοι βουβωνικοί λεμφαδένες 

συνιστάται ριζική βουβωνική λεμφαδενεκτομή.  

 Έχουν πραγματοποιηθεί και λαπαροσκοπικές και 

ρομποτικές λεμφαδενεκτομές χωρίς να έχει 

αποσαφηνισθεί εάν προσφέρουν κάποιο πλεονέκτημα. 

 Τα λεμφαγγεία πρέπει να απολινώνονται και να μη 

καυτηριάζονται με τη διαθερμία, γιατί δεν διαθέτουν 

μυϊκό τοίχωμα για να αποφραχθούν και παρατείνεται 

η λεμφόρροια.   
 European Association Urology Guidelines 2014. 



Σε ασθενείς με ψηλαφητούς βουβωνικούς 

λεμφαδένες 

 Σε ασθενείς που δεν υπάρχει μετάσταση στους 

βουβωνικούς λεμφαδένες δεν συνιστάται πυελική 

λεμφαδενεκτομή, γιατί δεν υπάρχει απ ευθείας 

λεμφική αποχέτευση από το πέος στους πυελικούς 

λεμφαδένες. 

 Στους ασθενείς με μετάσταση μόνο στους 

βουβωνικούς λεμφαδένες η 5ετής επιβίωση είναι 

περίπου στο 71%, ενώ όταν υπάρχει μετάσταση  

στους πυελικούς λεμφαδένες η 5ετής επιβίωση     

είναι στο 33,2%. 
 European Association Urology Guidelines 2014. 



Σε  ασθενείς  με  ψηλαφητούς  βουβωνικούς 

λεμφαδένες 

 Λεμφαδενεκτομή των πυελικών λεμφαδένων 

συνιστάται: όταν υπάρχουν άνω των 2 βουβωνικοί 

λεμφαδένες διηθημένοι, όταν η διήθηση είναι άνω 

των 3cm και όταν υπάρχει εξωαδενική διήθηση. 

 Όταν και οι 3 παράμετροι είναι αρνητικοί οι 

πιθανότητες διήθησης των πυελικών είναι 0%(;;) και 

φθάνουν στο 57,1%. 

 Η λεμφαδενεκτομή πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοίχο 

παραπάνω από τους διηθημένους και μπορεί να γίνει σύγχρονα 

με 2 τομές στους λαγόνιους βόθρους ή άμεσα μετά την 

ιστολογική με μέση εξωπεριτοναϊκή τομή. 

 European Association Urology Guidelines 2014. 





Πυελική λεμφαδενεκτομή 













Σε  ασθενείς  με  ψηλαφητούς  βουβωνικούς 

λεμφαδένες 

 Στους ασθενείς pN2 – pN3 μετά την λεμφαδενεκτομή 

συνιστάται συμπληρωματική χημειοθεραπεία . 

  Η σύσταση αυτή προέκυψε από αναδρομική μελέτη, 

όπου οι ασθενείς που έλαβαν συμπληρωματική 

χημειοθεραπεία είχαν επιβίωση 84% και αυτοί που 

δεν έλαβαν είχαν 39%. 

 Συμπληρωματική ακτινοθεραπεία  μόνη της ή σε 

συνδυασμό με χημειοθεραπεία έχει εφαρμοσθεί, αλλά 

δεν υπάρχουν σαφή κλινικά δεδομένα. 
 European Association Urology Guidelines 2014.  Sex  Transm Infect 2009 Dec.; 

85(7):527-30. 



Βουβωνική λεμφαδενεκτομή 

03/03/2010 

Σαφηνής φλ 



Σύγκλειση τραύματος 



Σε  ασθενείς  με  καθηλωμένους   βουβωνικούς 

λεμφαδένες (pN3 +;). 

 Όταν δεν υπάρχουν διηθημένοι παραορτικοί 

λεμφαδένες ή μεταστάσεις συνιστάται 

προεγχειρητική χημειοθεραπεία και στη συνέχεια   

εάν είναι δυνατή ριζική λεμφαδενεκτομή.  

 Γενικά η πρόγνωση είναι πολύ κακή. 
 

 European Association Urology Guidelines 2014. 





ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  ΜΕΤΑ  ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ 

 

 

 Μετά λεμφαδενεκτομή οι επιπλοκές φθάνουν μέχρι 50%, 
αλλά συνήθως είναι περίπου στο 25%. 

 

 Συχνότερες επιπλοκές είναι: θρόμβωση φλεβών, 
πνευμονική εμβολή, νεκρώσεις του δέρματος ( 0,6-4,7%), 
διαπυήσεις (1,2- 1,4%), λεμφόρροια, λεμφοκήλη (2,1-4%) 
και οιδήματα σκελών και οσχέου (5-13,9%).   

 Μειώνονται όσο περισσότερο σεβόμαστε και 
ταλαιπωρούμε τους ιστούς και με την εμπειρία. 

 
 European Association Urology Guidelines 2014. J Urol 2013 Dec; 190(6):2086-92. 

European Urology Vol. 52, Iss. 4 October 2007. 

      Τα Νεοπλάσματα του Πέους Α. Ρεμπελάκος, Θ. Αρβανιτάκης 2000. 

 



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  ΜΕΤΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ 

 

 Τα οιδήματα στα σκέλη μειώνονται όταν είναι δυνατόν να 
διατηρηθεί η σαφηνής φλέβα. Εάν δεν υπάρχει block 
λεμφαδένων στην περιοχή με λίγη προσοχή είναι σχετικά 
εύκολο και επιδιώκουμε την διατήρησή της. 

 Οι φλεγμονές αντιμετωπίζονται με προφυλακτική αντιβίωση. 

 Η λεμφόρροια και οι λεμφοκήλες με παροχετεύσεις και 
λεμφοίδημα με ειδικές κάλτσες. 

 Οι νεκρώσεις του δέρματος αντιμετωπίζονται με εκτομή και 
επανασυμπλησίαση του δέρματος.   

 Τα ράμματα αφαιρούνται μετά την 15η ημέρα. 

 Συνήθης χρόνος νοσηλείας 15 με 20 ημέρες και επούλωσης των 
τραυμάτων περίπου 1 μήνας. 

                                                                                                             
European Association Urology Guidelines 2014. J Urol 2013 Dec; 190(6):2086-92.. European 
Urology Vol. 52, Iss. 4 October 2007. 

      Τα Νεοπλάσματα του Πέους Α. Ρεμπελάκος, Θ. Αρβανιτάκης 2000. 

 







Αντιμετώπιση ασθενών με υποτροπή  

του καρκίνου του πέους στους λεμφαδένες  

μετά την αρχική θεραπεία. 

 Η αντιμετώπιση είναι ίδια, αλλά η 5ετής επιβίωση 

είναι πολύ χειρότερη. 

 Η 5ετής είναι 40% εάν εμφανισθούν λεμφαδένες μετά 

τη μερική πεεκτομή και 16% εάν υποτροπιάσουν 

λεμφαδένες μετά βουβωνική λεμφαδενεκτομή. 

 Προσωπική παρατήρηση: Όσο ριζικότερη η αρχική 

αντιμετώπιση τόσο καλύτερη η επιβίωση.  

 Οι περισσότεροι  από τους ασθενείς που δεν 

αντιμετωπίσθηκαν ριζικά από την αρχή είχαν κακή 

κατάληξη. 
 European Association Urology Guidelines 2014. 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΗΘΗΜΕΝΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ  

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ  

ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ. 

 Σε ορισμένους ασθενείς είναι πιθανός βουβωνικός λεμφαδενικός 
καθαρισμός μόνο για απαλλαγή από τα τοπικά προβλήματα. 

  Οι διηθημένοι λεμφαδένες και οι τοπικές υποτροπές πρέπει να 
αφαιρούνται γιατί τήκονται, διαπυούνται και νεκρώνονται με 
αποτέλεσμα τοπική άφθονη παραγωγή  πολύ δύσοσμου υγρού 
που δεν ανέχονται ούτε οι οικείοι ούτε οι διπλανοί 
νοσηλευόμενοι  και τελικά οδηγούν σε διάβρωση των αγγείων 
και αιμορραγίες.  

 Η σύγκλειση του τραύματος συνήθως επιτυγχάνεται με 
κινητοποίηση του γειτονικού δέρματος μετά του υποδορίου 
λίπους.  

 Απαιτείται εμπειρία και λίγη φαντασία. 



Χειρουργικός καθαρισμός μετά υποτροπή 

  







Καρκίνος πέους που διηθούσε ουρήθρα, όσχεο 

και βουβωνικούς λεμφαδένες και έγινε 

λεμφαδενεκτομή, ευνουχισμός και περινεϊκή 

ουρηθροστομία 



Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΣΤΟΥΣ 

ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ  ΑΠΟ  ΚΑΡΚΙΝΟ  ΤΟΥ  ΠΕΟΥΣ 

 Προφυλακτική ακτινοθεραπεία σε στάδια Νο δεν συνιστάται. 

 Η ακτινοθεραπεία σε διηθημένους  λεμφαδένες έχει την μισή 
5ετή επιβίωση από την λεμφαδενεκτομή και δημιουργεί 
σημαντικές επιπλοκές (τήξη, διαπύηση, νέκρωση, διάβρωση 
αγγείων).  

 Η χρήση της ακτινοθεραπείας προεγχειρητικά είναι δυνατόν 
να μικρύνει τις μάζες, αλλά δημιουργεί συνήθως φλεγμονές 
και ινώδεις συμφύσεις που καθιστούν την ριζική επέμβαση 
αδύνατη χωρίς να αποφεύγονται οι επιπλοκές.  

 Ελληνική Ουρολογία, Τόμος 8, Τεύχος 1 σελ. 46-50 Ιαν. - Μαρτ. 1996. 

 Ακτινοθεραπεία είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί 
συμπληρωματικά μετά την εγχείρηση σε επιλεγμένους 
ασθενείς pN3 για να ελαττώσουμε τον κίνδυνο τοπικής 
υποτροπής στο δέρμα ή σαν παρηγορητική θεραπεία σε 
ανεγχείρητους ασθενείς. 

 



Χημειοθεραπεία  

με cisplatin, 5FU και ταξάνες 



Χημειοθεραπεία στον καρκίνο του πέους 

 Νεότερα πρωτόκολλα έχουν προσθέσει και 

ταξάνες αλλά στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να 

προστίθενται ακόμη. 

 Μόνο σε έναν ασθενή είδαμε μακροσκοπική 

υποχώρηση της νόσου για 3μήνες μετά τη 

χημειοθεραπεία και μετά επιδείνωση της νόσου. 

 Υπάρχει σχετική απροθυμία από τους Ογκολόγους 

για αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένο 

καρκίνο πέους.  



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 



 



 



 









ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ 

 Η επισκόπηση και ψηλάφηση συνήθως θέτουν την 
διάγνωση. 

 Σε αμφιβολία η κυτταρολογική ή η βιοψία επιβεβαιώνουν 
την διάγνωση. Το υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει 
στη διήθηση των σηραγγωδών σωμάτων. 

 Οι βουβωνικοί λεμφαδένες ελέγχονται με την ψηλάφηση 
και εάν είναι ψηλαφητοί η FNA βοηθά στη διάγνωση.   

 Η αξονική τομογραφία κοιλίας βοηθά στη διάγνωση 
διηθημένων πυελικών λεμφαδένων και μεταστάσεων 
καθώς και η positron emission tomography (PET/CT) με 
18 F-FDG. Η μαγνητική τομογραφία MRI με ενδοπεϊκή 
έγχυση προσταγλανδίνης έχει χρησιμοποιηθεί στη 
σταδιοποίηση. 

 Ακτινογραφία θώρακος για διάγνωση μεταστάσεων. 

 Το σπινθηρογράφημα οστών συνιστάται μόνο σε 
συμπτωματικούς ασθενείς.  



 Την τελευταία 5ετία νοσηλεύσαμε στο 

Τμήμα μας 42 νέα περιστατικά με καρκίνο 

πέους. Περίπου 8 περιστατικά το χρόνο. 

 Προ 20ετίας νοσηλεύαμε περίπου 15 νέα 

περιστατικά με καρκίνο πέους. 

 Συχνότερη αιτία η μακροχρόνιος φίμωση. 

 Η ηλικία των ασθενών ήταν από 48 μέχρι 91 

ετών μέσος όρος 67,14 έτη. 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 Όταν η βλάβη εντοπίζεται στην πόσθη συνιστάται περιτομή.  

 Σε Τα-Τ1,G1-2 εφαρμογή Laser, χειρουργική αφαίρεση της βλάβης με 
πλαστική (την εφαρμόζουμε συνήθως σε προκαρκινοματώδεις βλάβες), 
ακτινοθεραπεία, βραχυθεραπεία, βαλανεκτομή.  

 Οι υποτροπές με τις μεθόδους αυτές είναι 15-25% και κατά άλλους       
10-50%. Μετά μια πλήρη αφαίρεση το ποσοστό υποτροπής είναι  9-24%. 
Κύκλοι χημειοθεραπείας μετά συντηρητικές θεραπείες έδωσαν 

ελπιδοφόρα μηνύματα.                                                         
Επί υποτροπής συνιστάται άμεση μερική πεεκτομή. 

 Σε Τ1,2,3,4 και G3 συνιστάται ανάλογα μερική πεεκτομή, ολική 
πεεκτομή ή  και ευνουχισμός με περινεϊκή ουρηθροστομία. 

 Ακτινοθεραπεία ( υψηλές δόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα) και 
βραχυθεραπεία (εμφύτευση ραδιενεργών βελονών ραδίου, ιριδίου, 
τανταλίου ή άμεση επαφή του όγκου με ραδιενεργό υλικό) μπορούν να 
εφαρμοσθούν με πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα σε όγκους με 
διάμετρο < 4cm με επιτυχία 56-70%.  

 Μετακτινικά εμφανίζονται συχνά στενώσεις του έξω στομίου (15-30%), 
στενώσεις της ουρήθρας 20-35%, τηλεαγγειεκτασίες  90% και νεκρώσεις 
βαλάνου  (10-20%) και δέρματος.  

 Σαν τμήμα αποφεύγουμε την ακτινοθεραπεία γιατί έχουμε παρατηρήσει 
υποτροπές μετά την εφαρμογή της (2 περιστατικά). 



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑ ΒΑΛΑΝΕΚΤΟΜΗ ή 

ΜΕΡΙΚΗ ΠΕΕΚΤΟΜΗ 

 Η συχνότερη επιπλοκή είναι το στένωμα του 

έξω στομίου της ουρήθρας που 

αντιμετωπίζεται με διαστολές και εάν 

υποτροπιάζει συχνά με πλαστική του έξω 

στομίου της ουρήθρας. 

 Τοπική υποτροπή της νόσου. Το ποσοστό 

υποτροπής μετά περιτομή φθάνει το 

30%.Είναι σπάνια μετά μερική πεεκτομή. 

Συνήθως εμφανίζεται μετά 2-3 χρόνια.  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ  

A. Με αψηλάφητους βουβωνικούς λεμφαδένες:  

  Σε στάδια pTis, pTaG1-2, pT1G1 συνιστάται παρακολούθηση και σε 
μη συνεπείς ασθενείς τροποποιημένη λεμφαδενεκτομή. 

  Σε στάδια pT2, > pT2 ή G3 συνιστάται λεμφαδενεκτομή πλήρης η 
τροποποιημένη. 

  Σε στάδιο pT1G2 η απόφαση της παρακολούθησης ή της 
λεμφαδενεκτομής εξαρτάται από την ιστολογική (διήθηση αγγείων, 
λεμφαγγείων, έκταση όγκου κ.λ.π.).  

 

 Είναι δυνατή η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα σεσημασμένου με 
κολλοειδές Tc και εάν είναι θετικός ή είναι ψηλαφητοί οι αδένες 
συνιστάται βουβωνική λεμφαδενεκτομή. Την εφαρμόσαμε σε λίγα 
περιστατικά αλλά δεν διαπιστώσαμε κανένα πρακτικό όφελος. 

 Η ακτινοθεραπεία αντενδείκνυται γιατί δεν προλαμβάνει τις 
μεταστάσεις και δημιουργεί ίνωση που δεν επιτρέπει την κλινική 
παρακολούθηση και χειρουργική αφαίρεση μετά. European Association 
Urology Guidelines 2007. European Urology Today    Oct –Nov 2007.  



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ  
Σε ψηλαφητούς βουβωνικούς λεμφαδένες πρέπει να γίνεται άμεσα παρακέντηση και 

κυτταρολογική και να αποφεύγεται η εκτομή του αδένος γιατί έχουμε τοπική 

διασπορά . 
  Συνιστάται αμφοτερόπλευρη ριζική λεμφαδενεκτομή. 

 Πυελική λεμφαδενεκτομή συνιστάται στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
τουλάχιστον 2 βουβωνικοί λεμφαδένες διηθημένοι ή υπάρχει εξωαδενική 
διήθηση. 

  Στους ασθενείς με καθηλωμένες βουβωνικές μάζες ή θετικούς 
πυελικούς αδένες σε  CT – MRI συνιστάται χημειοθεραπεία και άμεσα 
μετά ριζική λαγονοβουβωνική λεμφαδενεκτομή. 

 

 Η ακτινοθεραπεία σε διηθημένους  λεμφαδένες έχει την μισή 5ετή 
επιβίωση από την λεμφαδενεκτομή και δημιουργεί σημαντικές 
επιπλοκές (τήξη, διαπύηση, νέκρωση, διάβρωση αγγείων).  

 Η χρήση της ακτινοθεραπείας προεγχειρητικά είναι δυνατόν να μικρύνει 
τις μάζες αλλά δημιουργεί συνήθως φλεγμονές και ινώδεις συμφύσεις 
που καθιστούν την ριζική επέμβαση αδύνατη χωρίς να αποφεύγονται οι 
επιπλοκές. Ελληνική Ουρολογία, Τόμος 8, Τεύχος 1 σελ. 46-50 Ιαν. - Μαρτ. 1996. 

 Ακτινοθεραπεία είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί μετά την εγχείρηση για να 
ελαττώσουμε τον κίνδυνο τοπικής υποτροπής στο δέρμα. 



ΠΥΕΛΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ 

 Είναι προτιμότερο να γίνεται με δύο τομές 

στους λαγόνιους βόθρους πάνω από τα 

λαγόνια αγγεία και να μην διατέμνεται ο 

βουβωνικός σύνδεσμος 



ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ  ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ 

 Προενυδάτωση: 1000ml Sodium Cloride 0,9% + 1000ml Dextrose 5% 

 1η ημέρα:  

100 ml mannitol, 2 amp Decadron (8mgx2), 2 amp Zofron σε 200ml Sodium Cloride.  

Cisplatin 120mg σε 200ml Sodium Cloride 0,9% εντός 30min.  

500 mgr 5FU σε 1000ml  Dextrose 5% εντός 8 ωρών,  

500 mgr 5FU σε 1000ml  Dextrose 5% εντός 8 ωρών,  

500 mgr 5FU σε 1000ml  Dextrose 5% εντός 8 ωρών.  

Ώρα 20.00 1amp Zofron και 1amp Decadron σε 100ml Sodium Cloride 0,9%.  

Μέτρηση ούρων κάθε 6 ώρες και εάν τα ούρα είναι < 800ml : 1amp Lasix ενδοφλέβια. 

 2η ημέρα:  

500 mgr 5FU σε 1000ml  Dextrose 5% εντός 8 ωρών,  

500 mgr 5FU σε 1000ml  Dextrose 5% εντός 8 ωρών,  

500 mgr 5FU σε 1000ml  Dextrose 5% εντός 8 ωρών.  

Tabl  Zofron 1x3.  

Μέτρηση ούρων κάθε 6 ώρες και εάν τα ούρα είναι < 800ml :1amp Lasix ενδοφλέβια. 

 3η ημέρα: όπως η 2η. 

 4η ημέρα: όπως η 2η.  

 5η ημέρα: όπως η 2η.   

 



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
Ανάλογα  με το στάδιο, την ιστολογική μορφή και το Grade. 

 Η 5ετής επιβίωση κυμαίνεται στο 52%. 

 Στους ασθενείς με αρνητικούς λεμφαδένες η 5ετής 
επιβίωση κυμαίνεται στο 66%. 

  Όσο ριζικότερη η αρχική αντιμετώπιση τόσο καλύτερη η 
επιβίωση. 

 Στους ασθενείς με θετικούς λεμφαδένες η 5ετής επιβίωση 
κυμαίνεται στο 27%.  

 Παρόμοια επιβίωση έχουμε και στα περιστατικά μας.  

 Την χειρότερη επιβίωση έχουν τα περιστατικά που 
προσέρχονται με τοπική υποτροπή και διηθημένους 
λεμφαδένες μετά την αρχική αντιμετώπιση. 

 Στους ασθενείς με διηθημένους πυελικούς λεμφαδένες η 
5ετής επιβίωση κυμαίνεται 0 - 38,4%. 18% στις ΗΠΑ σε 
μας 0%. 





 Ο θάνατος στους ασθενείς με προχωρημένο 
καρκίνο του πέους επέρχεται συνήθως από 
σηψαιμία που προκαλείται από φλεγμονή 
και τήξη των λεμφαδένων και του όγκου.  
Εάν δεν έχει γίνει βουβωνικός λεμφαδενικός 
καθαρισμός συχνός είναι ο θάνατος  από 
αιμορραγίες από τον εξελκωμένο όγκο και 
τα διηθημένα αγγεία.                 

 European Association Urology Guidelines 2007.                             
European Urology Today Oct –Nov 2007. 

 



 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 



  



  





 





 





Ετερόπλευρος βουβωνικός λεμφαδενικός 

καθαρισμός-Τελικό αποτέλεσμα 

 Αποτέλεσμα ιστολογικής: 

 Αρ. Bloc βουβωνικών λεμφαδένων: 

μετάσταση από επιδερμοειδές Ca 

βαλάνου. 

 Αρ. Πυελικοί και Δεξ. Βουβωνικοί 

λεμφ.: χωρίς μετάσταση.  





Παρουσίαση περιστατικού 

 Ασθενής 53 ετών 

 12/11/09 Μερική πεεκτομή 

 Καλά διαφοροποιημένο 

επιδερμοειδές καρκίνωμα 

ακροχορδονώδους τύπου 

 T1G1 

 13/1/10 Μικρή ψηλαφητή 

διόγκωση Αριστερά 

 FNA φλεγμονή (-) και 

έλαβε Ab 

 


