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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 Ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες 

 

 Η 2η πιο συχνή αιτία θανάτου 

 

 Μεγαλύτερη συχνότητα σε Βόρεια – Δυτική Ευρώπη  

>200/100.000 , καλύτερη επιβίωση στην Ανατολική 

 

 Η πιθανότητα να διαγνωστεί ένας άνδρας με CaP στη ζωή 

του : 15 – 20 %  (1 στους 6) 

 

 Θνητότητα από τον CaP : 3 % 

 

 Υψηλό το κόστος σε σχέση με τον CaP : >8,43 δις € 

 



 

*Age-standardised incidence rates per 100,000 GLOBOCAN 2002 

<7.4 

<13.8 

<24.5 

<40.7 

<124.8 

 

Διεθνής επίπτωση του CaP* 



 

Arnold M, Karim-Kos HE, Coebergh JW, et al. Recent trends in incidence of five common cancers in 
26 European countries since 1988: Analysis of the European Cancer Observatory. Eur J Cancer. 2013 



 

 Στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι 

υπάρχουν 85.000 νέες  

περιπτώσεις κατ’ έτος 

 

  Η επίπτωση έχει αυξηθεί 

σημαντικά την τελευταία 

δεκαετία, ενώ λιγότερο 

έχει αυξηθεί η θνητότητα 



 

Ωφελείν ή μη βλάπτειν.. 



 

Τοπικά εντοπισμένος CaP 

• Πρόκειται για ετερογενή νοσολογική οντότητα 

• Η θεραπευτική αντιμετώπιση οφείλει να 

συνυπολογίζει 

 τα χαρακτηριστικά της νόσου 

Την ηλικία 

Τη συνοδό νοσηρότητα  

Την προτίμηση του ασθενούς 



 

Ισορροπία 

• Αναγνώριση των 

ασθενών που 

χρειάζονται 

θεραπεία 

 

• Μείωση του 

θανάτου και της 

νοσηρότητας 

• Αποφυγή 

υπερθεραπείας 

 

• Διατήρηση 

ποιότητας ζωής 

• (QoL) 



Οι λεμφαδένες στον CaP 

EAU Guidelines 2015 



Πότε πρέπει να γίνεται 
λεμφαδενεκτομή; 



N- staging 
• Πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για Ν (+) 

– ↑ PSA 

– T2b-T3 Stage 

– Κακή διαφοροποίηση (Gl Score) 

– Περινευριδιακή διήθηση 

                                                  

                                                 ↓ 

• Partin Tables (πιθανότητα για λεμφαδενικές μεταστάσεις <10 %) ή 

•  Νομογράμματα μπορούν να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

έκταση της λεμφαδενικής συμμετοχής 

                                                      ↓ 

Ο προσδιορισμός της πιθανότητας για λεμφαδενικές μεταστάσεις έχει 

ιδιαίτερη σημασία για να καθοριστεί η αναγκαιότητα για 

λεμφαδενεκτομή 

 





Αναθεωρημένα Partin Tables 

• 5,629 άνδρες που υπεβλήθησαν σε RP και λεμφαδενεκτομή 

σταδιοποίησης στο Johns Hopkins Hospital από το 2006 ως το2011  

•Λαμβάνοντας υπόψιν το αναθεωρημένο Gleason score μπορούν να 

υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το Ν (+) 

•Δεν άλλαξε η κατανομή των pT 



Kattan nomogram 

•5,510 ασθενείς 

•3 παράμετροι (clinical stage, Gleason score and PSA) με 

διορθωμένη προγνωστική ακρίβεια να είναι 0.76 (AUC).  

•4η παράμετρος - οι διαφορές ανάλογα με το χειρουργικό 

κέντρο- στον προσδιορισμό των Ν(+) με  AUC 0.78 

•ΝPV ήταν 0.99, όταν προέβλεπαν ≤  3% πιθανότητα για Ν(+) 
 

                       ↓ 
 

 

Validation  - calibration 





Roach Formula 

• Validation της φόρμουλας σε 3,115 ασθενείς 2000-2010 με 

εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή 

 

 

• Εξαιρετική ακρίβεια και χαρακτηριστικά calibration 

 

 

• Πρέπει το όριο για λεμφαδενεκτομή από 15 % να πέσει στο 6 % 





Ν-staging 

• Μεγαλύτερη διαγνωστική-προγνωστική αξία έχει το Gleason 

score 

 

•  20-45%  πιθανότητα για Ν (+), με βάση τα αποτελέσματα 

στην TRUS/b  όταν: 

– 1 τεμαχίδιο με πρωτεύων Gleason score 4 

– > 3 τεμαχίδια με οποιοδήποτε  Gl 4  

– Οι υπόλοιποι ασθενείς 2, 5 % πιθανότητα για Ν(+) 



Απεικονίσεις για Ν - staging 



CT – ΜRI  

 Μικρή διαγνωστική αξία 

– Για < 10 mm:  <40% 

– Δεν ανιχνεύεται η μικρο-

μετασταστική νόσος 

– Χρησιμοποιείται για 

ασθενείς υψηλού 

κινδύνου 

 



FNAB 

 
– Ψευδώς (-) : 40 % 

– Επί θετικού λεμφαδένα 

στην απεικόνιση 

– Τεχνική δυσκολία 

προσέγγισης του 

λεμφαδένα 

 



Λεμφαδενεκτομή 

 
– Η μέθοδος εκλογής για 

Ν-staging 

– Ανοικτά ή 

λαπαροσκοπικά 

 



Εναλλακτικοί τρόποι  
• Μπορούν να προσδιορίσουν αν υπάρχουν και ποιοι θετικοί 

λεμφαδένες για να περιοριστεί η στοχευμένη λεμφαδενεκτομή 

που θα πραγματοποιηθεί εν συνεχεία, άρα η νοσηρότητα και η 

θνησιμότητα 

– Αφαίρεση του φρουρού λεμφαδένα 

 

 

 

– Fluorescence guidance (πειραματικά) 

 

 

 

 

 



Eur Urol  2013  

•Έγχυση και real time απεικόνιση για ανεύρεση του φρουρού 

λεμφαδένα 

•Σκοπός η αφαίρεση του φρουρού λεμφαδένα-των διηθημένων 

λεμφαδένων 







Eur Urol  2011 





Τι είδους λεμφαδενεκτομή 
πρέπει να γίνεται; 



 

 

• Limited 

– Γύρω από το θυροειδές νεύρο 

– Μπορούν να μας ξεφύγουν 50 % 
των θετικών Ν 

 

• Standard 

– Μπορεί να χάσει το 13 % των   
Ν (+) 

• Extended (eLND) 

 

±  Προστίθενται οι προ-ιεροί 
λεμφαδένες 

Κάθε περιοχή να αποστέλλεται σε διαφορετικό δοχείο 



Λεμφαδένες στο Ca Προστάτη – Που??? 



• Η πλέον κοινή θέση σε 
ποσοστό 60 % είναι ο 
θυροειδής βόθρος 

• 58 % στους έσω 
λαγόνιους και 36 % στους 
έξω λαγόνιους αντίστοιχα 

• Σε 19 % μόνο γύρω από 
τους κοινούς λαγόνιους 

 
Bader P, Studer UE. J Urol 

2003;169:849-54 

 

Περιλαμβάνει το 75 % των ανατομικών θέσεων 



• 42 % των θετικών Ν 

βρίσκoνται εκτός του 

limited template 

• 25 % όλων των θετικών 

Ν βρίσκονται 

αποκλειστικά γύρω από 

τα έσω λαγόνια αγγεία 

Heidenreich A, et al. Eur Urol 

2007;52:29-37 

 



Anatomical distribution of 317 lymph nodes of the prostate of all 34 

patients based on single-photon emission computed 

tomography/computed tomography/magnetic resonance imaging 

(SPECT/CT/MRI) fusion imaging confirmed by surgery. 

Agostino Mattei et al. Eur Urol 2007;1:118-125 



• Μελετήθηκε το πρότυπο της λεμφικής παροχέτευσης και 
συσχετίστηκε με το πρότυπο της μεταστατικής επέκτασης 

• 74 ασθενείς με καρκίνο με κίνδυνο για Ν (+) , 10 % (Partin 
tables) 

• Έγινε ενδο-προστατική έγχυση 99mTc-nanocolloid  και εν 
συνεχεία planar scintigraphy και single-photon emission 
computed tomography imaging (SPECT). 

• Αρχικά αφαιρέθηκε ο φρουρός λεμφαδένας και εν συνεχεία 
έγινε RP – eLND  

• Καθορίστηκε η συσχέτιση της έκτασης της λεμφαδενεκτομής 
με το Ν-staging και τον αριθμό των αφαιρεθέντων Ν 

 



(a) Sentinel node (SN) procedure in a prostate cancer patient: planar and single-photon 

emission computed tomography (SPECT) imaging with lead shielding of the prostate, 2 

h after transrectally injecting 120 MBq of technetium-99m nanocolloid. (b) To facilitate 

anatomic localization of the SNs, SPECT images were fused with the pelvic staging 

computed tomography scan. 



(a) Sentinel nodes were isolated and mapped separately on a standardized 

lymph node (LN) template. (b) Lymphadenectomy specimens were laid 

out on a second LN map. 



(a) Intraoperative picture illustrating superextended lymph node 

dissection that was performed in all patients; (b) external iliac region 

(blue), obturator fossa region (green), internal iliac region (yellow), 

common iliac region (purple), and presacral region (red). 



(a) Number of sentinel nodes (SNs) scintigraphically detected per 

region and (b) number of SNs removed per region. Dimensions of the 

circles correlate with the numbers. 



(a) Number of positive lymph nodes (LN+) per region and (b) 

percentage of LN+ of the total number of removed lymph nodes per 

region in 74 patients. Dimensions of the circles correlate with the 

numbers. 



 

• Είναι η πρώτη μελέτη που παρέχει μια βασική αντίληψη στο πρότυπο 

ιεράρχησης της λεμφικής εξάπλωσης που δεν μπορεί να εξακριβωθεί μόνο με 

χαρτογράφηση. 

 

• Υπάρχει η προδιάθεση για την περιοχή της  έσω λαγονίου. 

 

• Παρά το γεγονός ότι η eLND θα έχει σταδιοποιήσει σωστά την πλειοψηφία 

των ασθενών, προτείνεται η προσθήκη των προϊερών λεμφαδένων στο 

πρότυπο της ePLND ώστε να αποκτήσουμε  το μέγιστο κέρδος, διότι : 

• Σε αφαίρεση έξω, έσω λαγονίων και θυροειδούς → σωστή 

σταδιοποίηση στο 94 % 

•Σε pN(+) όμως το template αυτό δεν καθάριζε το 24 % των Ν (+) 

•Με την προσθήκη των προιερών Ν , ο κίνδυνος ελαττώνεται σε 3 % 

 

 



Καθορισμός της ανάγκης λεμφαδενεκτομής 



• Χρησιμοποιούνται νομογράμματα προεγχειρητικά που 
καθορίζουν τον ατομικό κίνδυνο του κάθε ασθενούς 

– Σημαντικό ρόλο ο καθορισμός των ομάδων κινδύνου 

→ low – intermediate - high  

→  D’Amico, NCCN, KAPRA 

 

• Λίγα μόνο νομογράμματα στηρίζονται και επιβεβαιώνονται 
από eLND template λεμφαδενεκτομής 

 
o Briganti et al., Eur Urol, 2012 

o Dell’Oglio et al., J Endourol 2014 

o Hinev et al., Urol Int, 2014 

 



EAU guidelines 2015 

 

 

 

Χρησιμοποιείται το cutt-off  του 5 % από τον Briganti 



Nomogram predicting the probability of LNI in patients undergoing ePLND 

based on pretreatment (SA, clinical stage, primary and secondary biopsy GS, 

and percentage of positive cores 

Briganti et al., Eur Urol, 2012 



Briganti et al., Eur Urol, 2012 



Σημασία της λεμφαδενεκτομής 



• Για σταδιοποίηση 

• Βελτιώνει την επιβίωση από τον CaP και κυρίως την 

επιβίωση ελεύθερης νόσου 

 

 
• Πρέπει να αφαιρεθούν τουλάχιστον 10 λεμφαδένες για να 

μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος θνητότητας από τον CaP 

EAU guidelines 2015 



Νοσηρότητα λεμφαδενεκτομής 



• Αυξάνει σημαντικά την 
νοσηρότητα 

 

• Η eLND έχει 3πλάσιες 
επιπλοκές σε σχέση με την 
limited 

 

 
 

• Σύνολο επιπλοκών : 19. 8 % 

• Λεμφοκήλη : 10.5 % 

• Παρόμοιες σε ανοικτή και 
ρομποτική RP 



Σε Ν (+) επιβεβαίωση στο παρασκεύασμα 

(pN+) 

• Συνδυασμός RP και πρώιμη 

ορμονοθεραπεία με 10-ετή 

CSS ως 80 % 

 

 

 

• Δεν πρέπει να διακόπτεται η 

RP → βελτίωση OS – CSS 

 

 



Σε Ν (+) επιβεβαίωση στο 
παρασκεύασμα (pN+) 

• αν: έχει γίνει eLND και οι 
Ν (+) ≤ 2 → τότε αναμονή 

• αν : όχι eLND  και οι Ν (+) 
> 3 → adjuvant 
ορμονοθεραπεία (ΗΤ) 

 

• Σε ιδιαίτερα εκτεταμένη 
νόσο 

→ ΗΤ και ακτινοθεραπεία 
για maximum local 
control 



 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


