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Εισαγωγή 

• Η συμμετοχή επιχώριων λεμφαδένων αποτελεί τον 
ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα στον καρκίνο του πέους 
από πλακώδες επιθήλιο (pSCC) 

 

• Ο αριθμός των διηθημένων βουβωνικών λεμφαδένων, (+) 
πυελικοί λεμφαδένες και μεταστάσεις είναι ανεξάρτητοι 
προγνωστικοί παράγοντες για CSS 

 

• Η διαδικασία φρουρού λεμφαδένα (SNB) (Cabanas 1977 και 
Horenblas 1994) αποτελεί μια λογική διαδικασία 
σταδιοποίησης 

 



Εισαγωγή 

• Περισσότερες δημοσιεύσεις στηρίζονται σε δεδομένα από 
μονοκεντρικές μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών και 
περιορισμένο follow-up 

 

• Η πρώτη εθνική μελέτη σχετικά με SNB 

 

• 409 SNB σε 222 ασθενείς με pSCC 

 

• Σκοπός:  να εκτιμήσει την διαγνωστική ακρίβεια της SNB σε 
ασθενείς με pSCC και να αξιολογήσει τις επιπλοκές της 



Ασθενείς και Μέθοδοι 

• Νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς με pSCC που υποβλήθηκαν σε SNB 
μεταξύ 01/01/2000 – 31/12/2010 συμπεριλήφθησαν στη 
μελέτη 

 

• cN0: μη ψηλαφητοί βουβωνικοί λεμφαδένες ή (-) 
κυτταρολογική μετά FNA σε ψηλαφητούς 

 

• Όχι U/S ρουτίνας σε μη ψηλαφητούς βουβωνικούς λεμφαδένες 



Ασθενείς και Μέθοδοι 

Λεμφοσπινθηρογράφημα 

 

• Έγχυση με νανο-κολλοειδές τεχνήτιο (99mTc nanocolloid - 
Nanocoll®) 

 

• Κέντρα 1 και 2, μία ημέρα πριν την SNB 

 

• Κέντρα 3 και 4, το πρωί της SNB 

 

• 3h μετά σπινθηρογράφημα (γ-camera) → σημείωση στο δέρμα 
πιθανών δορυφόρων λεμφαδένων 

 



Ασθενείς και Μέθοδοι 

SNB και χ/κή θεραπεία πρωτοπαθούς βλάβης 
 
• Όλοι οι ασθενείς, εκτός από 18, υποβλήθηκαν σε SNB και 

εκτομή της πρωτοπαθούς βλάβης την ίδια μέρα  
 

•  Σε 3 κέντρα διεγχειρητικά έγχυση Methylene blue 
 

• Δορυφόροι λεμφαδένες: ραδιενεργοί, μπλε ή/και διεγχειρητικά 
ύποπτοι 

 
• Χ/κή αντιμετώπιση 

 Τοπική εκτομή με ή χωρίς επανόρθωση 
 Μερική ή ολική εκτομή 



Ασθενείς και Μέθοδοι 

Follow-up 
 

• (+) SLN 
 εκτομή σύστοιχων βουβωνικών λεμφαδένων (ILND) εντός 4 εβδομάδων 

από SNB 
 4μηνιαίες CT και ψηλάφηση τα πρώτα 2 χρόνια 
 CT και ψηλάφηση ανά 6μηνο 
 

• (-) SLN 
 Κλινική εξέταση ανά 2μηνο τα πρώτα 2 χρόνια  
 Κλινική εξέταση ανά 6μηνο 

 

• Ελεύθεροι υποτροπής για 5 έτη→ αυτοεξέταση και 
τερματισμός παρακολούθησης 
 
 



Αποτελέσματα 

 



Αποτελέσματα 

 



Αποτελέσματα 

 



Αποτελέσματα 

 



Αποτελέσματα 

•  Ευαισθησία 
 89.2% / βουβωνική περιοχή 

 86.7% / ασθενή 

 

• Ψευδώς (-) αποτελέσματα 
 10.8% / βουβωνική περιοχή 

 13.3% / ασθενή 

 

• (-) προγνωστική αξία 
 97.7% / βουβωνική περιοχή 

 95.3% / ασθενή 



Αποτελέσματα 

 



Αποτελέσματα 

 



Συζήτηση 

• Ευαισθησία 89.2% / βουβωνική περιοχή vs 88% σε μετα-ανάλυση 

 

• 50/66 (76%) των βουβωνικών περιοχών χωρίς μεταστατική νόσο 
στον συμπληρωματικό ILND 

 

• Χρήση U/S ως ρουτίνα σε όλους τους cN0 ασθενείς? 

 

• Πρώτη εθνική μελέτη σχετικά με SNB 

 

• ↑ follow-up (73 μήνες) 

 

 

 

 



Συζήτηση 

• 67 T1G1 ασθενείς→ 4 (6%) SNB (+) 

 

• Περιορισμοί 
 Αναδρομική μελέτη 

 Διαφορετκός ρυθμός ένταξης μεταξύ κέντρων 

 Έγχυση Methylene blue  

 
• Καμπύλη εκμάθησης? 

 

• Μετά 2009 SNB στα 2 από τα 4 κέντρα 

 

 

 

 



Συζήτηση 

• Εφαρμογή προοπτικής βάσης δεδομένων 

 

• Χρήση U/S ως ρουτίνα σε μη ψηλαφητούς λεμφαδένες 

 

• Αναζήτηση «ιδανικού» εργαλείου σταδιοποίησης με ψευδώς 
(-) αποτελέσματα ≤ 5% 

 

• Single-Photon Emission Computed Tomography 
(Υπολογιστική Τομογραφία Μονοφωτονιακής Εκπομπής) και 
χρήση υβριδίου φθορίζοντος και ραδιενεργού ισοτόπου 
(indocyanine green-99mTc-nanocolloid) 



Συμπέρασμα 

• SNB με στενή παρακολούθηση είναι αξιόπιστη και με λίγες 
επιπλοκές 

 

• Σε 76% αποφεύχθηκε ILND 

 

• Ψευδώς (-) αποτελέσματα συγκρίσιμα με άλλες σειρές 

 

• (+) SNB σε T1G1 ασθενείς εγείρει ερωτήματα σχετικά με 
απόκλιση μεταξύ παθ/τόμων 

 

 



 


