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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Κατά προσέγγιση, 5% των εξαιρέσιμων μη μικροκυτταρικών καρκίνων του πνεύμονος
εκτείνονται πέρα αυτού, διηθώντας τον τοιχωματικό υπεζωκότα, μαλακά μόρια και οστέϊνες δομές
του θωρακικού τοιχώματος. Η συνολική επιβίωση των ασθενών με διήθηση του θωρακικού
τοιχώματος εξαρτάται από τη συμμετοχή των επιχώριων λεμφαδένων, το βάθος της διήθησης και
τη ριζικότητα της εξαίρεσης. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει αναδρομικά
τα αποτελέσματα της en bloc εκτομής τμήματος θωρακικού τοιχώματος και του υποκείμενου
πνευμονικού παρεγχύματος επί μη μικροκυτταρικού καρκινώματος του πνεύμονος που διηθεί το
θωρακικότοίχωμα και, να διερευνήσει τους προγνωστικούς παράγοντες που καθορίζουν την μέση
συνολική επιβίωση.(median overall survival)
Υλικό-Μέθοδος:Σε χρονικό διάστημα δεκαοκτώ ετών,48 ασθενείς με μη μικροκυτταρικό
καρκίνωμα του πνεύμονος με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος υποβλήθηκαν σε en block
εκτομή. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 62,4 ± 6,4 έτη (εύρος, 37 – 83 έτη) ενώ το όριο εκτομής
του θωρακικού τοιχώματος απείχε τουλάχιστον 2 cm από τα περιμετρικά όρια του όγκου σε όλους
τους ασθενείς σύμφωνα με την ιστολογική μελέτη.
Αποτελέσματα: Η συνολική 5-ετής επιβίωση ήταν 29,6%. Η στατιστική σημαντικότητα της 5-ετούς
επιβίωσης μεταξύ των ομάδων εξετάσθηκε με βάση την παρουσία μετάστασης μετάστασης σε
λεμφαδένες ή όχι.. Η 5-ετής επιβίωση ήταν σε σημαντικό βαθμό μεγαλύτερη σε ασθενείς με
απουσία λεμφαδενικής μετάστασης (N0) σε σχέση με εκείνους στους οποίους υπήρχε N1 ή Ν2
λεμφαδενική συμμετοχή (5-ετής επιβίωση 40,2% έναντι 8,3%, p<0,05). Η 5-ετής επιβίωση δεν
διαφοροποιείται σε στατιστικά σημαντικό σημαντικό βαθμό μεταξύ των ασθενών με συμμετοχή
μόνο του τοιχωματικού υπεζωκότα και αυτών με συμμετοχή τόσο του τοιχωματικού υπεζωκότα
όσο και μαλακών μορίων και/ή οστών (12,4% έναντι 32,6%, p=0,86). Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά στην 5-ετή επιβίωση μεταξύ ασθενών με πλακώδες καρκίνωμα και εκείνων με
αδενοκαρκίνωμα (18,4% έναντι 34,2%, p=0,86). Η επικουρική ακτινοθεραπεία δεν είχε καμία

ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 3 - 2018

372
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com

επίπτωση στην επιβίωση (p=0,98). Σε όλες τις περιπτώσεις το έλλειμμα του θωρακικού τοιχώματος
αποκαταστάθηκε με τη βοήθεια proplast – HA.
Συμπέρασμα: Η en bloc εκτομή του βρογχογενούς καρκίνου του πνεύμονα ο οποίος διηθεί το
θωρακικό τοίχωμα παρέχει βελτιωμένη πρόγνωση σε περιπτώσεις όπου δεν διαπιστώνονται
λεμφαδενικές μεταστάσεις. Ο βαθμός διήθησης του θωρακικού τοιχώματος δεν επηρεάζει την 5-ετή
επιβίωση. Προσεκτική προεγχειρητική αξιολόγηση απαιτείται έτσι, ώστε να προλαμβάνονται
σοβαρές επιπλοκές σε αυτή την ομάδα ασθενών. Το proplast-HA είναι ένα χρήσιμο υλικό για την
ανακατασκευή του θωρακικού τοιχώματος.

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνος πνεύμονα, θωρακικό τοίχωμα, en bloc εκτομή, 3D
εκτύπωση

Ν. Μπαλταγιάννης, Β. Βασιλειάδης, Α. Λαγουδέλλης, Δ. Αναγνωστόπουλος, Ν.
Μπολάνος, Α. Χατζημιχάλης. Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνωμα του Πνεύμονος που
διηθεί το θωρακικό τοίχωμα. En bloc εκτομή και ανακατασκευή με proplast-HA.
Επιστημονικά Χρονικά 2018; 23(3): 371-385
eoi: http://eoi.citefactor.org/10.11212/exronika/2018.3.9

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει
σημαντική αιτία θανάτου από καρκίνο
παγκοσμίως.
Οι περισσότεροι ασθενείς με
καρκίνο του πνεύμονα δεν έχουν την επιλογή
της χειρουργικής θεραπείας κατά τη
διάγνωση λόγω του προχωρημένου σταδίου
της ασθένειας. Ακόμη, όμως, και για τους
ασθενείς εκείνους οι οποίοι δύνανται να
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, η
πρόγνωση δεν είναι ικανοποιητική, εκτός και
αν η νόσος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
O Mountain αναθεώρησε το σύστημα
σταδιοποίησης το 1997 και υποσταδιοποίησε
το T3N0M0 σε στάδιο ΙΙΒ εξαιτίας της
καλύτερης πρόγνωσης σε ασθενείς με διήθηση
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του θωρακικού τοιχώματος, αλλά χωρίς
λεμφαδενικές μεταστάσεις. Στη σύγχρονη 8η
έκδοση της σταδιοποίησης του καρκίνου του
πνεύμονος που επινέμεται το θωρακικό
τοίχωμα και εφόσον ο όγκος είναι κάτω από 7
cm ταξινομείται ως Τ3 νόσος (Στάδιο IIB) [1]
(Εικόνα 1). Κάποιες σειρές κατέδειξαν ότι η
en bloc εκτομή θωρακικού τοιχώματος και
πνεύμονα είναι η επέμβαση εκλογής έτσι,
ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξαίρεση της
πνευμονικής
νόσου
μετά
του
προσβεβλημμένου τμήματος του θωρακικού
τοιχώματος . [2, 3]
Αντιθέτως, ο Elia και οι συνεργάτες
του διαπίστωσαν μη στατιστικά σημαντική
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από τη συμμετοχή ή μη των λεμφαδένων στη
νόσο.
Η χειρουργική εκτομή του θωρακικού
τοιχώματος περιλαμβάνει τη ριζική αφαίρεση
του πάσχοντος τμήματος , την ανακατασκευή
αυτού και την επακόλουθη κάλυψη του
ελλείμματος. Μεγάλα ελλείμματα είναι
αποτέλεσμα της ανάγκης για σχολαστική
ριζικότητα της εκτομής ή του μεγέθους του
όγκου και της εκτεταμένης εξάπλωσης της
νόσου.

Εικόνα 1. Καρκίνος του πνεύμονος που διηθεί το
θωρακικό τοίχωμα, σύμφωνα με το νέο Σύστημα
Σταδιοποίησης ΤΝΜ (8η έκδοση), ταξινομείται
ως Τ3.

διαφορά στην 5-ετή επιβίωση μεταξύ αυτών
των ασθενών στους οποίους διενεργήθηκε
«εξω-υπεζωκοτικός διαχωρισμός» από το
υπόλοιπο θωρακικό τοίχωμα και εκείνων
στους οποίους ακολουθήθηκε η τεχνική της
en bloc εκτομής. Οι συγγραφείς κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η χειρουργική θεραπεία
του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονος σταδίου IIB και ΙΙΙA, ο οποίος
διηθεί το θωρακικό τοίχωμα, είτε με
εξωυπεζωκοτική είτε με en bloc εκτομή,
υιοθετείται ευρέως και αυτή η θεραπευτική
τακτική δικαιολογείται από τα καλά
αποτελέσματα, όσον αφορά τους δείκτες
θνητότητας και την ανακούφιση από τον
πόνο. [5] Η μακρόχρονη επιβίωση εξαρτάται
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Η εκτίμηση της ύπαρξης δυνατότητας
ανακατασκευής
και
κάλυψης
του
ελλείμματος του θωρακικού τοιχώματος μετά
την αφαίρεση του όγκου είναι το κυρίαρχο
στοιχείο του σχεδιασμού της επανορθωτικής
επεμβάσης αποκατάστασης αυτού.
Το βασικό ερώτημα το οποίο οφείλει
υπεύθυνη
απάντηση,
κατά
τον
προεγχειρητικό σχεδιασμό, αναφορικά με
την έκταση της εκτομής και της ποιότητας της
ανακατασκευής,
είναι
η
εξασφάλιση
επαρκούς δυνατότητας αερισμού μετά την
επέμβαση καθώς και η διασφάλιση της
ύψιστης
προστασίας
των
ζωτικών
ενδοθωρακικών οργάνων. [6-8]
Η χειρουργική εκτομή εφαρμόζεται
μετά από ακριβή καθορισμό του μεγέθους και
της έκτασης του όγκου καθώς και της σχέσης
αυτού με τις γειτονικές δομές του θωρακικού
τοιχώματος αλλά και τα ενδοθωρακικά
όργανα.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης
είναι
η
αναδρομική
εξέταση
των
αποτελεσμάτων της en bloc εκτομής
θωρακικού τοιχώματος και πνευμονικού
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παρεγχύματος η οποία διενεργείται για την
αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού
καρκίνου, σε μία περίοδο 18 ετών, καθώς και
η
διερεύνηση
των
προγνωστικών
παραγόντων της μακροπρόθεσμης συνολικής
επιβίωσης.

καλύπτονταν εντελώς από αυτήν. (Εικόνες 2
και 3)

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαοκτώ
ετών, 48 ασθενείς με μη μικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύμονος ο οποίος διηθούσε το
θωρακικό τοίχωμα, υποβλήθηκαν σε en block
εκτομή του τμήματος του θωρακικού
τοιχώματος
και
του
πνευμονικού
παρεγχύματος. Η μέση ηλικία ήταν 62,4 ± 6,4
έτη (εύρος, 37 – 83 έτη). Το όριο εκτομής
απείχε τουλάχιστον 2 cm από τα περιφερικά
όρια του όγκου σε όλες τις εκταμείσες
περιπτώσεις. Οι ασθενείς με ατελή εξαίρεση
(R1 εκτομή) καθώς και οι ασθενείς με απλό
εξω-υπεζωκοτικό
διαχωρισμό
ως
αντιμετώπιση της διήθησης του θωρακικού
τοιχώματος, αποκλείστηκαν από την έρευνα.
Ως en bloc εκτομή (θωρακικού τοιχώματος
και πνεύμονος) ορίσθηκε η αφαίρεση του
πνευμονικού παρεγχύματος που εμπεριείχε
τον όγκο ομού μετά του γειτνιάζοντος
τοιχωματικού υπεζωκότος καθώς και των
ενεχόμενων μαλακών μορίων και των
οστέϊνων δομών του θωρακικού τοιχώματος.
Στην περίπτωση κατά την οποία το
έλλειμμα του θωρακικού τοιχώματος ήταν
μεγαλύτερο των 5 cm μετά την επέμβαση,
διενεργείτο
ανακατασκευή
αυτού
με
proplast-HA, εκτός και αν το έλλειμμα
ευρίσκονταν κάτωθεν της ωμοπλάτης και
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Εικόνα 2. Το μόσχευμα από Proplast-HA
μετράται και προσαρμόζεται στο έλλειμμα του
θωρακικού τοιχώματος.

Εικόνα 3. Προετοιμασία του μοσχεύματος
Proplast-HA το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την
αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος.
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Φύλο
♂

46 (95.83%)

♀

2 ( 4.16%)

Ηλικία, μέση ± τυπική απόκλιση

62,4 ± 6,4 years

Μέσος χρόνος follow-up, μήνες (εύρος)

36 (1–162)

Καπνιστές

46 (95.83%)

Pack-years, κατά μέσο όρο

34.6

Συμπτωματολογία
Θωρακικό άλγος

23 (47.91%)

Βήχας

21 (43.75%)

Αιμόπτυση

9 (18.75%)

Διάμετρος όγκου (cm)
Μέση ± τυπική απόκλιση (εύρος)

7.8 ± 2.5 (2.3–14)

Διήθηση τοιχωματικού υπεζωκότα

4 ( 8.33%)

Διήθηση μαλακών μορίων / οστών

44 (91.66%)

Αριθμός εξαιρεθέντων λεμφαδένων
≤ 15

24 (50%)

> 15

24 (50%)

Χειρουργικές επεμβάσεις
Λοβεκτομή

38 (79.16%)

Διλοβεκτομή

2 (4.16%)

Πνευμονεκτομή

7 (14.58%)

Σφηνοειδής εκτομή

1 (2.83%)

Εξαιρεθείσες πλευρές
1 πλευρά

9 (18.75%)

2 πλευρές

16 (33.33%)

3 πλευρές

17 (35.41%)

4 πλευρές

4 (8.33%)

Πίνακας 1. Δημογραφικά δεδομένα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που διηθεί το θωρακικό τοίχωμα.
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Επισκληρίδιος
καθετηριασμός
εφαρμόζονταν σε όλους τους ασθενείς με
στόχο τη διασφάλιση συνεχούς χορήγησης
αναλγησίας.
Οι
ασθενείς
ελάμβαναν
χημειοθεραπεία
ή
υποβάλλονταν
σε
ακτινοθεραπεία επί ιστολογικής τεκμηρίωσης
λεμφαδενικής διασποράς της νόσου.
Τα ιατρικά ιστορικά εξετάστηκαν
αναδρομικά, αντλώντας πληροφορίες που
περιελάμβαναν
δημογραφικά
στοιχεία,
προεγχειρητική
συμπτωματολογία,
διεγχειρητικές διαδικασίες, δεδομένα για τον
τύπο και το μέγεθος του όγκου, την προσβολή
ή μη των εξαιρεθέντων λεμφαδένων, το
παθολογοανατομικό στάδιο καθώς και την
επιβίωση.
Η
σταδιοποίηση
πραγματοποιήθηκε
με
βάση
το
αναθεωρημένο
διεθνές
σύστημα
σταδιοποίησης.
Η
ενδονοσοκομειακή
θνητότητα ορίστηκε ως περιπτώσεις θανάτου
οι οποίοι επισυμβαίνουν μέχρι και 30 ημέρες
μετά την χειρουργική επέμβαση καθώς και
περιπτώσεις θανάτου σε, μεταγενέστερο
χρόνο αλλά κατά την ίδια νοσηλεία.
Οι παράγοντες κινδύνου οι οποίες
περιελήφθησαν στην ανάλυση επιβίωσης
ήταν: ιστορικό καπνίσματος, ο αριθμός των
εξαιρεθέντων πλευρών, ο αριθμός των
εξαιρεθέντων λεμφαδένων, το μέγεθος του
όγκου, ο βαθμός της διήθησης του θωρακικού
τοιχώματος, οι λεμφαδενικές μεταστάσεις,
καθώς και ο κυτταρικός τύπος του όγκου. Οι
καμπύλες
επιβίωσης
ενός
παράγοντα
κινδύνου
στα
διαφορετικά
επίπεδα
συγκρίθηκαν με τη χρήση long-rank test και
το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p)
ορίστηκε στο 0,05.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα
δημογραφικά
συνοψίζονται στον Πίνακα Ι.

δεδομένα

Σαράντα ένα ασθενείς απεβίωσαν και
επτά ασθενείς παρέμεναν εν ζωή κατά την
καταληκτική ημερομηνία της μελέτης. Ο
μέσος χρόνος επανεξέτασης (follow-up) ήταν
36 μήνες. Η ενδοσοκομειακή θνητότητα ήταν
12,5% (6 εκ των 48).
Τρεις ασθενείς απεβίωσαν εξαιτίας
αναπνευστικής
ανεπάρκειας.
Και
οι
υπόλοιποι τρεις ασθενείς κατέληξαν λόγω
λοιμώξεων (εμπύημα) προκληθέντων από την
δημιουργία βρογχοπλευρικού συριγγίου. Οι
εν λόγω 6 ασθενείς ήταν σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό γηραιότεροι από τους
λοιπούς ασθενείς της μελέτης (76,0 ± 2,4
έναντι 65,6 ± 6,2 έτη, 2-sample t test, p=0,005).
Η ανάλυση επιβίωσης συνοψίζεται
στον Πίνακα ΙΙ. Η συνολική 5-ετής επιβίωση
ήταν 29,6%. Η στατιστική σημαντικότητα της
5-ετούς επιβίωσης μεταξύ των ομάδων των
ασθενών σχετίζεται με την ύπαρξη ή όχι
λεμφαδενικών μεταστάσεων. Η 5-ετής
επιβίωση σε στατιστικά σημαντικό βαθμό
ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς χωρίς
λεμφαδενικές μεταστάσεις (Ν0) σε σύγκριση
με εκείνους στους οποίους υπήρχαν
μεταστάσεις σε λεμφαδένες (N1, N2) (5-ετής
επιβίωση 40,2% έναντι 8,3%, p<0,05). H 5ετής επιβίωση δεν διέφερε σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό μεταξύ των ασθενών με
συμμετοχή
μόνον
του
τοιχωματικού
υπεζωκότα και μεταξύ εκείνων με συμμετοχή
τόσο του τοιχωματικού υπεζωκότα όσο και
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n
Ασθενείς

Διάμεση
επιβίωση
(μήνες)

48

5-ετής
επιβίωση (%)

p

29.6

Κάπνισμα
* <30 ppdXy

16

6

22,3

* ≥30 ppdXy

32

12

36,4

≤2

25

8

21,3

>2

23

21

38,4

≤6 cm

28

12

38,6

>6cm

20

8

25,6

N0

26

28

40,2

N1,N2

22

6

8,3

14

24

12,4

24

9

32,6

ΑδενοCa

8

16

18,4

Πλακώδες

18

10

34,2

0,96

Μεικτό

16

Άλλο

6

0,98

0,29

Εξαιρεθείσες πλευρές
0,37

Μέγεθος όγκου
0,43

Λεμφαδενικές μεταστάστασεις
0,05

Ενεχόμενες δομές
του θωρακικού
τοιχώματος
Τοιχ. Υπεζ.
Οστά – Μαλακά μόρια

0,86

Κυττταρικός τύπος

Ακτινοθεραπεία (Adj)
**(+)

22

8

22,4

** (- )

26

12

32,6

Πίνακας 2. Μακροχρόνια επιβίωση ασθενών (n=48). * ppdXy →packs / ημέρα X έτη καπνίσματος. ** (+)→
με μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία, (-) → άνευ μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας
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μαλακών μορίων ή/και οστών (12,4% έναντι
32,6%, p=0,86).
Δεν
παρατηρήθηκε
στατιστικά
σημαντική διαφορά στην 5-ετή επιβίωση
μεταξύ των ασθενών με πλακώδες καρκίνωμα
και εκείνων με αδενοκαρκίνωμα (18,4%
έναντι 34,2%, p=0,86). Δηλαδή ο ιστολογικός
τύπος δεν είχε προγνωστική αξία. Η
επικουρική ακτινοθεραπεία, επίσης, δεν
απεδείχθη ότι είχε κάποια επίπτωση στην
επιβίωση (p=0,98).
Το
θωρακικό
έλλειμμα
αποκαταστάθηκε με τη βοήθεια proplast-HA.
Το εν λόγω υλικό χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας
των καλά μελετημένων χαρακτηριστικών του
τα οποία αφορούν στην υποαλλεργική
συμπεριφορά αυτού, στην ικανότητά του να
μην προκαλεί αξιοσημείωτη ανοσολογική
απάντηση καθώς και στην μηχανική
αξιοπιστία και βιοσυμβατότητά του.
Η συνολική θνητότητα ήταν 0% και η
συνολική μετεγχειρητική νοσηρότητα ήταν
8,3%.
Το προαναφερθέν υλικό αφαιρέθηκε
σε 2 ασθενείς εξαιτίας σοβαρής επιμόλυνσης,
ωστόσο η εκ νέου αποκατάσταση των
ελλειμμάτων του θωρακικού τοιχώματος
πραγματοποιήθηκε με νέο αποστειρωμένο
proplast-HA.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η διήθηση του θωρακικού τοιχώματος
από όγκο του πνεύμονος είχε θεωρηθεί, επί
μακρόν, αντένδειξη για τη διενέργεια
χειρουργικής επέμβασης. Μετά τις πρώτες
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 3 - 2018

λίγες αρνητικές εμπειρίες χειρουργών που
ασχολήθηκαν για πρώτη φορά, με την
αφαίρεση της νόσου και του προσβεβλημένου
θωρακικού τοιχώματος, ο Gronquist και οι
συνεργάτες του δημοσίευσαν την πρώτη
σειρά
ασθενών
με
ενθαρρυντικά
αποτελέσματα το 1957. Σε αυτή, αναφέρεται
ποσοστό 25% «μακροχρόνιας επιβίωσης» σε
16 ασθενείς. [9-13]
Μεταγενέστερες μελέτες ανέφεραν
θετικά αποτελέσματα και ακόμη υπέδειξαν
και καθιέρωσαν την αποτελεσματικότητα της
χειρουργικής θεραπείας στην ανακούφιση
του πόνου. [14-19]
Ενδιαφέρουσες κλινικές σειρές από το
1985 έχουν αναδείξει μία πρόοδο της τάξεως
του 50% στα δεδομένα επιβίωσης για τους
ασθενείς με όγκους σταδίου Τ3N0M0. [20-23]
Η δυνατότητα σύγκλεισης μεγάλων
ελλειμμάτων του θωρακικού τοιχώματος
αποτελεί το κύριο ζήτημα στη χειρουργική
θεραπεία όλων των όγκων που επινέμονται
την περιοχή. Η εξαίρεση δεν πρέπει να
διενεργείται εάν ο χειρουργός θεωρεί ότι
είναι αδύνατο να αποκαταστήσει το
έλλειμμα. Τα καίρια ερωτήματα σχετικά με το
εάν το ανακατασκευασμένο θωρακικό
τοίχωμα μπορεί να υποστηρίξει ή όχι τον
αερισμό και να προστατεύσει τα υποκείμενα
όργανα
θα
πρέπει
να
απαντηθούν
λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έκταση της
εκτομής όσο και τη μέθοδο ανακατασκευής
του θωρακικού κλωβού. Η επαρκής εξαίρεση
και η αξιόπιστη ανακατασκευή είναι τα
κυρίαρχα στοιχεία μίας επιτυχούς θεραπείας.
[24]
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Η άμεση σύγκλειση του ελλείμματος
του θωρακικού τοιχώματος θεωρείται η
καλύτερη επιλογή. Σε καταστάσεις κατά της
οποίες τούτο δεν καθίσταται δυνατό,
διάφορες τεχνικές πρέπει να εφαρμοστούν
για την ενίσχυση της ακεραιότητας του
θωρακικού κλωβού και την επίτευξη της
αναγκαίας για τη φυσιολογική αναπνοή
σταθερότητας αυτού. Η ανακατασκευή
στοχεύει στη σταθερότητα και στεγανότητα
του θωρακικού τοιχώματος, προλαμβάνοντας
την παράδοξη κινητικότητα και την
πνευμονοκήλη,
επιτρέποντας
επαρκείς
αναπνευστικές κινήσεις και αερισμό, καθώς
και ερμητική αλλά και αισθητικά άρτια
σύγκλειση.

proplast –ΗΑ το οποίο ουσιασυικά είναι
proplast ΙΙ+ΗΑ με λευκό χρώμα.
Επομένως το proplast-ΗΑ ανήκει στη
κατηγορία ΙΙ των συνθετικών μοσχευμάτων.
Πριν τη χρήση του πρέπει να εμβαπτίζεται σε
αντιμικροβιακό ευρέως φάσματος ,ενώ κατά
τη τοποθέτησή του δεν πρέπει να ασκείται
πίεση διότι κλείνουν οι πόροι του και η
στερέωσή του επιτελείται με ράμματα από
metaxa ή με ράμματα αγγείων Νο 1 ή και Νο
2. [25]

Η άδεια για τη κατασκευή του proplast
Ι και II εδόθη από την FDA (Food and Drug
Administration) το 1981. Το proplast Ι έχει
μαύρο χρώμα ενώ το proplast ΙΙ έχει λευκό
χρώμα. Και τα δύο αποτελούνται από
πολυμερισμένο
τετραφλουοροαιθυλένιο
(PTFE) ενισχυμένο με οξείδιο του αλουμινίου.

Οι ενδείξεις για την ανακατασκευή
μετά την εκτομή του όγκου εξαρτώνται από
το μέγεθος και την εντόπιση του ελλείμματος.
Oι τρεις πρώτες πλευρές καλύπτονται καλά
από τους θωρακικούς μυς και συνήθως δεν
χρειάζονται αντικατάσταση. [26] Ελλείμματα
διαμέτρου μικρότερης των 5 cm οιασδήποτε
εντόπισης δεν απαιτούν αποκατάσταση.
Ελλείμματα
του
οπίσθιου
ανώτερου
θωρακικού τοιχώματος διαμέτρου μικρότερης
των 10 cm δεν απαιτούν αποκατάσταση
καθώς καλύπτονται από την ωμοπλάτη και
τους μεγάλους μυς του οπίσθιου θωρακικού
τοιχώματος. Τα προβλήματα ανακύπτουν σε
περιπτώσεις όπου το κατώτερο όριο του
ελλείμματος περιλαμβάνει την 4η και 5η
πλευρά, καθώς η γωνία της ωμοπλάτης
δύναται να εισχωρεί στο έλλειμμα κατά τη
διάρκεια της ανύψωσης του βραχίονα και
του ώμου, δημιουργώντας δυσάρεστες και
δυσλειτουργικές επιπλοκές. [27]

Με στόχο να αυξηθεί η οστεαγωγός
φύση
αυτού
του
πορώδους
υλικού
προστέθηκαν ίνες από PTFE και σωματίδια
από υδροξυαπατίτη –ΗΑ διαμέτρου 10
μικρών με αποτέλεσμα να προκύψει το νέο

Νέες τεχνολογίες, όπως η κατασκευή
πρόσθετων βιοϋλικών με την τρισδιάστατη
(3D)
εκτύπωση,
φαίνεται
ότι
θα
διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στον
χειρουργικό σχεδιασμό της αποκατάστασης

Τα χαρακτηριστικά αυτά δηλαδή η
στεγανότης, η σταθερότης, η ερμητική
σύγκλειση, η ιστοσυμβατότης, η βιολογική
ενσωμάτωση και η απόκτηση αγγείωσης
αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου
τρείς μήνες ενδαγγειούται, ενδοχονδροοστεοποιείται και οδηγείται σε πλήρη
αφομοίωση,
συνιστούν
μοναδικά
πλεονεκτήματα του proplast –HA.
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του θωρακικού
μέλλον. [28]

τοιχώματος

στο

άμεσο

Η τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπει
ακριβέστερη και επεξηγηματική περιγραφή
της ανατομικής παθολογίας του ασθενούς ,
ευκολότερη συναίνεση αυτού, και δυνητικά
μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη έκβαση
της νόσου. [29]

Εικόνα 5. 3D – Bioprinter που έχει τη
δυνατότητα, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού
υπολογιστού, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει
ταχέως το αντίστοιχο έλλειμμα του θωρακικού
τοιχώματος εντός της χειρουργικής αίθουσας.

Εικόνα 4. Μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα
πνεύμονος με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος
πλησίον της σπονδυλικής στήλης.

Συνεπώς επί καρκίνου πνεύμονος με
διήθηση του θωρακικού τοιχώματος σε
δύσκολη για την αποκατάσταση ανατομική
περιοχή θα επιστρατεύεται η τεχνολογία της
τρισδιάστατης βιο-εκτύπωσης, ο μόσχευμα θα
κατασκευάζεται εντός της χειρουργικής
αίθουσας
και θα ακολουθεί η άμεση
αποκατάσταση του θωρακικού τοιχώματος.
(Εικόνες 4-6)
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Εικόνα 6. Ο 3D – Bioprinter επεξεργάσθηκε και
κατασκεύασε το μοντέλο – πρότυπο που
πρόκειται να τοποθετηθεί στη θέση του
ελλείμματος του θωρακικού τοιχώματος που
προέκυψε μετά την αφαίρεση του όγκου.
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Ο εικονικός χειρουργικός σχεδιασμός
και ταχεία αποτύπωση
πρωτοτύπων επί
εκτεταμένων εκτομών θωρακικού τοιχώματος
και η ανασύσταση και η αποκατάσταση
αυτών φαίνεται ότι θα είναι πλέον μία
ευέλικτη διεργασία. Το μοντέλο 3D επιτρέπει
την πρόβλεψη και τη σχεδίαση αλλά και την

εκτύπωση λεπτομερών δομών του θωρακικού
ελλείμματος που βελτιώνουν και τα
χειρουργικά και τα κοσμητικά αποτελέσματα.
Η προσβασιμότητα σε αυτήν την τεχνολογία
και το συναφές κόστος παραμένουν οι
βασικοί περιοριστικοί παράγοντες της
ευρείας χρήσης της. [30]
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Non-small cell lung cancer invading the chest wall. En bloc
resection and reconstruction with proplast-HA
N. Baltayiannis1, V. Vassiliadis2, A. Lagoudellis1, D. Anagnostopoulos1, N.
Bolanos1, A. Hatzimichalis1
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of Thoracic Surgery, Metaxa Cancer Hospital, Piraeus, Greece and 2 Department of
Thoracic Surgery, A.O.H.A. “St. Savvas”, Athens, Greece

ABSTRACT
Background: Approximately 5% of resectable non-small cell lung cancers extend beyond the lung
to invade the parietal pleura, soft tissues and osseous structures of the chest wall. The long-term
survival of patients with chest wall invasion is known to be related to regional lymph node
involvement, depth of invasion and completeness of the resection. The purpose of this study was
to retrospectively assess the results of en bloc resection of chest wall and lung for NSCLC in a 18years period and investigate the prognostic factors of long-term survival.
Methods: In an 18-years period, 48 patients with NSCLC invading the chest wall underwent en
bloc chest wall and lung resection. The median age was 62,4 ± 6,4 years (range, 37–83 years). The
cut-margin of chest wall was at least 2 cm away from the tumor in all cases.
Results: The overall 5-year survival was 29.6 %. Statistical significance of 5-year survival between
groups is only seen in the with or without nodal metastasis comparison. The 5-year survival was
significantly longer in the patients with negative (N0) nodal metastasis than those with N1 and/or
N2 nodal (5-years survival 40.2% versus 8.3%, p<0.05) metastasis. The 5-year survival rate was not
significantly different between the patients with involvement of the parietal pleura only, and
those with involvement of the parietal pleura and the soft tissue and/or bone (12.4 % versus 32.6%
p = 0.86). There was no significant difference in 5-year survival rates between patients with
squamous cell carcinoma and patients with adenocarcinoma (18.4% versus 34.2%, p = 0.86).
Adjuvant radiotherapy also had no impact on survival (p = 0.98). The skeletal defect was repaired
with the aid proplast- HA.
Conclusion: En bloc resection for bronchogenic carcinoma invading the chest wall provides a
favourable prognosis in cases without nodal metastasis. The depth of chest wall invasion does not
affect the 5-year survival. Careful preoperative evaluation is advocated to prevent serious
complications in this patient group. Proplast-HA is very useful material for chest wall
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reconstruction. Novel technologies, such as additive manufacturing (also termed threedimensional (3D) printing), will play an important role in surgical planning of the chest wall
reconstruction in the future.
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