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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονος πρωϊμου σταδίου, θεωρείται η 
ανατομική εξαίρεση της νόσου η οποία συνοδεύεται από αφαίρεση των λεμφαδένων της πύλης και 
του μεσοθωρακίου. Ωστόσο, ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι ένα 
ανοιχτό πρόβλημα. Τα Διλήμματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την επιστημονική κοινότητα 
συνοπτικά είναι τα εξής: 

- Η αφαίρεση των λεμφαδένων (ο λεμφαδενικός καθαρισμός) προσφέρει  πράγματι  οφέλη  στη 
συνολική επιβίωση (OS-overall survival);  

- Επαρκέστερος είναι ο πλήρης (ριζικός) λεμφαδενικός καθαρισμός της πύλης και του 
μεσοθωρακίου ή μήπως η συστηματική δειγματοληψία λεμφαδένων αρκεί; 

- Υφίσταται  η υπόθεση ότι ο απόλυτος  αριθμός  των λεμφαδένων που αφαιρούνται επηρεάζει την 
συνολική επιβίωση;  

- Έχει αξία ο δείκτης LNR (Lymph node ratio) LNR= + λεμφαδένες/σύνολο λεμφαδένων, δηλαδή 
το πηλίκον των θετικών λεμφαδένων σε σχέση με το σύνολο των λεμφαδένων που έχουν 
αφαιρεθεί); 

- Μόνον ο απόλυτος αριθμός των θετικών αφαιρεθέντων λεμφαδένων έχει επίπτωση στην 
επιβίωση ή  μήπως και η θέση αυτών (πυλαίοι ή του μεσοθωρακίου);  

- Μήπως έχει ρόλο και η ποιότητα του λεμφαδενικού υλικού που αφαιρείται (en bloc ή 
θρυμματισμένα κομμάτια λεμφαδένων);  

- Έχει σημασία εάν ο λεμφαδενικός καθαρισμός εφαρμόζεται θωρακοσκοπικά ή με ανοιχτή 
χειρουργική προσέγγιση; 

- Τελικώς η ποιότητα της χειρουργικής επέμβασης και η πιστή τήρηση των κανόνων που την 
διασφαλίζουν, μήπως έχει ισχυρό αντίκτυπο στη συνολική επιβίωση των ασθενών; 
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Σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει αυτή η βραχεία ανασκόπηση. 

 

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνος πνεύμονα, λεμφαδενικός καθαρισμός 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θεμέλιος λίθος της θεραπείας του 
καρκίνου του πνεύμονος πρωϊμου σταδίου, 
θεωρείται η χειρουργική εξαίρεση της νόσου 
με λοβεκτομή η οποία  συνοδεύεται από 
αφαίρεση των λεμφαδένων της πύλης και του 
μεσοθωρακίου.   

Ωστόσο, ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής 
φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι ένα 
ανοιχτό πρόβλημα.  

Τα Διλήμματα που εξακολουθούν να 
ταλανίζουν την επιστημονική κοινότητα 
συνοπτικά είναι τα εξής : 

x Η αφαίρεση των λεμφαδένων (ο 
λεμφαδενικός καθαρισμός) προσφέρει  
πράγματι  οφέλη  στη συνολική επιβίωση 
(OS-overall survival); 

x Επαρκέστερος είναι ο πλήρης (ριζικός)  
λεμφαδενικός  καθαρισμός της πύλης και 
του μεσοθωρακίου ή μήπως η 
συστηματική δειγματοληψία λεμφαδένων 
αρκεί; 

x Υφίσταται  η υπόθεση ότι ο απόλυτος  
αριθμός των λεμφαδένων που 
αφαιρούνται επηρεάζει την συνολική 
επιβίωση; 

x Έχει  αξία ο δείκτης  LNR; (Lymph node 
ratio)  
LNR=+λεμφαδένες/σύνολο λεμφαδένων, 
δηλαδή το πηλίκον των θετικών 

λεμφαδένων σε σχέση με το σύνολο των 
λεμφαδένων που έχουν αφαιρεθεί. 

x Μόνον ο απόλυτος αριθμός των θετικών 
αφαιρεθέντων λεμφαδένων έχει επίπτωση 
στην επιβίωση ή  μήπως και η θέση αυτών; 
(πυλαίοι ή του μεσοθωρακίου) 

x Μήπως έχει ρόλο και η ποιότητα του 
λεμφαδενικού υλικού που αφαιρείται; (en 
bloc ή θρυμματισμένα κομμάτια 
λεμφαδένων). 

x Έχει σημασία εάν ο λεμφαδενικός 
καθαρισμός εφαρμόζεται θωρακοσκοπικά 
ή με ανοιχτή χειρουργική προσέγγιση; 

x Τελικώς η ποιότητα της χειρουργικής 
επέμβασης και η πιστή τήρηση των 
κανόνων που την διασφαλίζουν, μήπως 
έχει ισχυρό αντίκτυπο στη συνολική 
επιβίωση των ασθενών; 

 

Είναι κοινός πλέον τόπος ότι η 
πρόγνωση του Μή Μικροκυτταρικού 
Καρκινώματος του πνεύμονος  είναι 
βελτιωμένη κυρίως διότι:  

1. διαγιγνώσκεται σε πρώϊμο Στάδιο και  

2. η κλινική  σταδιοποίηση είναι ακριβέστερη. 

Οι έως τώρα τεκμηριωμένες γνώσεις 
μας τείνουν να συμφωνούν ότι επί καρκίνου 
του πνεύμονος η λεμφαδενική προσβολή-
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συμμετοχή είναι σημαντική διότι επηρεάζει 
τη πρόγνωση.  

Επίσης, τουλάχιστον, επίσης έως τώρα, 
οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι, ο  συστηματικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός ελαχιστοποιεί τη 
πιθανότητα να παραμείνει νόσος ενώ 
διασφαλίζει ακριβέστερη παθολογο-
ανατομική ΤΝΜ σταδιοποίηση και επομένως 
διευκολύνει την επιλογή αποτελεσματι-
κότερης μετεγχειρητικής (adjuvant) 
θεραπείας. 

Επιπλέον συμπεραίνουν ότι ο  
συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός 
ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα υποτροπής της 
νόσου στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου.  

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ως επιλεκτική δειγματοληψία 
λεμφαδένων του μεσοθωρακίου (Selective 
node sampling) ορίζεται η περιορισμένη 
δειγματοληψία λεμφαδένων της περιοχής του 
μεσοθωρακίου σύμφωνα ή κατά τη ¨κρίση¨ 
του χειρουργού.  

Η αφαίρεση όλων των λεμφαδένων 
του μεσοθωρακίου που αντιστοιχούν στους 
σταθμούς που προσβάλλονται συνηθέστερα 
ανάλογα με τον λοβό εντόπισης της 
πρωτοπαθούς νόσου ορίζεται ως ειδικός γιά 
έκαστο λοβό λεμφαδενικός καθαρισμός 
(LSND- lobe-specific node dissection).  

Ως συστηματική δειγματοληψία 
λεμφαδένων του μεσοθωρακίου (Systematic 
sampling, MLNS-Mediastinal Lymph Node 
Sampling) ορίζεται η διαδικασία κατά την 
οποίαν αφαιρείται τουλάχιστον ένας 
αντιπροσωπευτικός λεμφαδένας από κάθε 

σταθμό του μεσοθωρακίου στο σύστοιχο 
ημιθωράκιο.  

Τέλος, ως συστηματικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός (MLND 
Mediastinal Lymph Node Dissection) 
ορίζεται η πλήρης αφαίρεση όλων των 
λεμφαδένων του μεσοθωρακίου δηλαδή ο 
καθαρισμός όλου του λεμφαδενικού ιστού 
του μεσοθωρακίου στο σύστοιχο ημιθωράκιο. 
Ο συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός 
στο αριστερό ημιθωράκιο διευκολύνεται με 
τη διατομή του αρτηριακού συνδέσμου και τη 
κινητοποίηση του αορτικού τόξου.  

 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ   

Στην επιλεκτική δειγματοληψία των 
λεμφαδένων του μεσοθωρακίου (selective 
node sampling) ο χειρουργός προβαίνει σε 
περιορισμένη δειγματοληψία λεμφαδένων 
του μεσοθωρακίου κατά τη κρίση του. Ωστόσο 
σύμφωνα με τη μελέτη του Riquet και συν. που 
δημοσιεύθηκε το 1995 η «διεγχειρητική 
κρίση» του ειδικού και έμπειρου χειρουργού 
ήταν λανθασμένη και άστοχη σε ποσοστό 
20%. Συνεπώς αυτή η τακτική αποστερεί την 
ορθή παθολοανατομική διάγνωση της 
προσβολής των λεμφαδένων του μεσο-
θωρακίου σε 2 στους 10 ασθενείς. [1] 

Ενδιαφέρουσα μελέτη του 2004 των 
Kotoulas και συν. επί 557 ασθενών συνιστά 
την αφαίρεση μόνον εκείνων των 
λεμφαδένων που προσβάλλονται ανάλογα με 
τη θέση εντόπισης του όγκου (LSND- lobe-
specific node dissection). Έτσι λοιπόν επί 
εντόπισης του πρωτοπαθούς όγκου στον δεξιό 
άνω λοβό του πνεύμονος συστήνουν την 
αφαίρεση των λεμφαδένων του σταθμού 4R· 
επί εντόπισης του όγκου στο μέσο λοβό του 
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πνεύμονος την αφαίρεση των λεμφαδένων 
τών  σταθμών  4R και 7, ενώ επί εντόπισης 
του όγκου στο δεξιό κάτω λοβό του 
πνεύμονος την εξαίρεση των λεμφαδένων του  
σταθμού 7. Αντίστοιχα επί εντόπισης του 
πρωτοπαθούς όγκου στον αριστερό  άνω 
λοβό του πνεύμονος συνιστούν την αφαίρεση 
των λεμφαδένων του σταθμού 5 ενώ επί 
εντόπισης του όγκου στον αριστερό  κάτω 
λοβό του πνεύμονος την εξαίρεση των 
λεμφαδένων τών σταθμών 7 και 9. [2] (Εικόνα 
1). 

 

Εικόνα 1. Αφαίρεση μόνον εκείνων των 
λεμφαδένων που προσβάλλονται ανάλογα με τη 
θέση εντόπισης του όγκου (Selective node 
sampling).      

Οι ισχυρισμοί αυτής της μελέτης δεν 
επιβεβαιώθηκαν στην εργασία των Riquet και 
συν. το 2015 [3]. Αντίθετα οι συγγραφείς 
απέδειξαν, επί 1779 ασθενών, ότι η θέση 
ανάπτυξης του πρωτοπαθούς όγκου του 
πνεύμονος δεν καθορίζει συγκεκριμμένους 
σταθμούς διηθημένων από τη νόσο 
λεμφαδένων. Έτσι λοιπόν επί ανάπτυξης 
πρωτοπαθούς όγκου στον δεξιό άνω λοβό του 

πνεύμονος δύνανται να συμμετέχουν στη 
νόσο λεμφαδένες των σταθμών 4R, 3a και 7, 
επί όγκων του μέσου λοβού δύνανται να 
προσβληθούν λεμφαδένες  των σταθμών 4R, 7 
και 2R και επί πρωτογενών όγκων του δεξιού 
κάτω λοβού προσβάλλονται λεμφαδένες  των 
σταθμών 4R, 7, 8 και 9. Ομοίως επί ανάπτυξης 
πρωτοπαθούς όγκου στον αριστερό άνω λοβό 
του πνεύμονος δύνανται να διηθούνται 
λεμφαδένες των σταθμών 4L, 5, 6, 7 και 9 ενώ 
επί ανάπτυξης πρωτοπαθούς όγκου στον 
αριστερό κάτω λοβό του πνεύμονος δύνανται 
να προσβληθούν λεμφαδένες των σταθμών 
4L, 5, 7, 8 και 9. Δηλαδή σχεδόν όλοι οι 
σταθμοί των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου 
δύνανται να συμμετέχουν στη νόσο. [3], 
(Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2. Σύμφωνα με την  εργασία των Riquet 
και συν. σχεδόν όλοι οι σταθμοί των λεμφαδένων 
του μεσοθωρακίου δύνανται να συμμετέχουν στη 
νόσο ανεξάρτητα από τη θέση εντόπισης του 
πρωτοπαθούς όγκου [3]. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα δεδομένα 
αυτής της μελέτης, η θέση εντόπισης του 
πρωτοπαθούς όγκου στούς διάφορους λοβούς 
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του πνεύμονος κατ’ ουδένα λόγο δύναται να 
προβλέψει το υπόδειγμα της μεταστατικής 
λεμφαδενικής διασποράς στους σταθμούς του 
μεσοθωρακίου. 

Ο Bille και συν. το 2017 μελέτησαν τη 
συχνότητα της μη αποκαλυφθείσας 
προεγχειρητικά, με τη πλέον σύγχρονη 
ακτινολογική απεικόνιση, θετικής «κρυφής»  
pN2 νόσου επί 1667 ασθενών Σταδιου Ι με μή 
μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος 
μετά από ανατομική επέμβαση και 
λεμφαδενικό καθαρισμό τουλάχιστον δύο 
σταθμών του μεσοθωρακίου, συμπεριλαμ-
βανομένου σε όλες τις περιπτώσεις του 
σταθμού 7. Διαπίστωσαν ότι η συχνότητα 
«κρυφής»  pN2 νόσου ήταν 9%. Συνεπώς 
περίπου ένας στούς 10 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε αφαίρεση νόσου πρωϊμου 
Σταδίου, σύμφωνα με την προεγχειρητική 
κλινική σταδιοποίηση, τελικώς είχαν διήθηση 
των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου Ν2. [4] 

Οι δύο αυτές μελέτες του Riquet και 
συν. το 2015 και του Bille και συν. το 2017 , 
συμφωνούν ότι μόνον ο πλήρης και 
συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός 
εξασφαλίζει τη πλήρη εκτομή του 
λεμφαδενικού ιστού του μεσοθωρακίου, την 
οριστική διατομή των λεμφαγγειακών 
επεκτατικών ροών και οδών και την 
ακριβέστερη παθολογοανατομική σταδιο-
ποίηση, κρίσιμη γιά το σχεδιασμό 
κατάλληλης και αποδοτικής θεραπείας.  

 

VATS (VIDEO ASSISTED THORACIC 
SURGERY), RATS (ROBOT-ASSISTED 
THORACIC SURGERY-) Η΄ 
ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ; 

Οι Tian και συν. σε εργασία τους που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα απέδειξαν ότι η 

θωρακοσκοπική προσέγγιση επί 127 ασθενών 
δεν υπολείπεται της θωρακοτομής στον 
επιτυχή λεμφαδενικό καθαρισμό των 
πασχόντων από καρκίνο του πνεύμονος που 
υποβλήθηκαν σε ριζική χειρουργική 
επέμβαση μετά από προηγηθείσα 
πρωτοθεραπεία. [5] 

Σύμφωνα με τους Shibano και συν. η 
διατομή του αρτηριακού συνδέσμου 
προσφέρει ευρύτερο ανατομικό διεγχειρητικό  
πεδίο και διευκολύνει τη ριζικότερη 
αφαίρεση λεμφαδένων στο αριστερό 
ημιθωράκιο κυρίως των ομάδων  5 και 6 
βελτιώνοντας την έκβαση των ασθενών. [6] 

Κατά την εμπειρία των Ismail και συν. 
το uniportal VATS επιτρέπει μια ασφαλή και 
αποτελεσματική ριζική λεμφαδενεκτομή, αν 
όχι  καλύτερη, τουλάχιστον συγκρίσιμη με 
άλλες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. [7] 

Οι Liu και συν. συνέκριναν το 
ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci 
(Da Vinci Robot-assisted Thoracic Surgery-
RATS) με τη video-assisted thoracic surgery 
(VATS) επί 347 ασθενών σταδίου I NSCLC 
που αντιμετωπίσθηκαν με λοβεκτομή και 
συστηματικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Με το 
σύστημα Da Vinci χειρουργήθηκαν 134 
ασθενείς ενώ VATS 213 ασθενείς. Δεν 
διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές των δύο μεθόδων όσον αφορά την 
συνολική επιβίωση, ωστόσο το σύστημα 
RATS υπερείχε στη πληρότητα αφαίρεσης 
των λεμφαδένων και στις  απώλειες αίματος. 
[8] 

Oι Zirafa  και συν. διαπίστωσαν επί 212 
ασθενών με NSCLC που υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική επέμβαση λοβεκτομής με ριζικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό  είτε με RATS είτε με 
ανοικτή εγχείρηση ότι η ρομποτική τεχνική 
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παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με την 
ανοικτή θωρακοτομή. [9] 

Ωστόσο στη συγκριτική μελέτη των 
Toker και συν. καταγράφεται αυξημένη 
ικανότητα της ρομποτικής τεχνικής στη 
εξαίρεση περισσότερων λεμφαδένων των 
ομάδων Ν1. [10] 

Ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν πως 
μία νέα τεχνική λεμφαδενικού καθαρισμού 
του μεσοθωρακίου ελαττώνει το χρόνο 
μετεγχειρητικής αποκατάστασης και 
νοσηλείας και εγκαταλείπει ελάχιστη 
μετατραυματική ιστική βλάβη. Σύμφωνα με 
αυτήν ο χειρουργός στη διάρκεια της VATS 
λοβεκτομής στο δεξιό ημιθωράκιο αφαιρεί τις 
λεμφαδενικές ομάδες 2R-4R και 7-8-9 
δημιουργώντας ένα τούνελ υπό την άζυγο 
φλέβα και υπό τον υπεζωκότα του 
μεσοθωρακίου αντίστοιχα. [11] 

 

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ESTS ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. 

Από το 2006 η Ευρωπαϊκή 
Θωρακοχειρουργική Εταιρεία (The European 
Society of Thoracic Surgeons - ESTS) 
δημοσίευσε οδηγίες για την ακριβέστερη 
διεγχειρητική σταδιοποίηση του Μη 
Μικροκυτταρικού Καρκίνου του πνεύμονος 
πρώϊμου σταδίου. Σύμφωνα με αυτές τις 
συστάσεις για την πλήρη εκτομή του μη 
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα 
συνιστάται ανατομική επέμβαση (συνήθως 
λοβεκτομή) και συστηματικός λεμφαδενικός 
καθαρισμός σε όλες τις περιπτώσεις. Ιδανικά, 
προτιμάται η en-bloc εκτομή των  ομάδων 
του ανώτερου μεσοθωρακίου  στό δεξιό 
ημιθωράκιο (σταθμοί 2R και 4R), αλλά και 
των σταθμών 3a και 3p. Η εκτομή 

συμπληρώνεται από την αφαίρεση επίσης en-
bloc των λεμφαδένων του κατώτερου 
μεσοθωρακίου από το διάφραγμα έως την 
τρόπιδα , δηλαδή των σταθμών 7, 8 και 9.                                                                                                                           
Στο  αριστερό ημιθωράκιο απαιτείται η 
αφαίρεση των υποαορτικών (σταθμός 5), των 
παρα-αορτικών (σταθμός 6) και των 
κατώτερων παρατραχιακών (4 L) 
λεμφαδένων. Υπενθυμίζεται, όπως 
προαναφέρθηκε, η σημασία της διατομής του 
αρτηριακού συνδέσμου στην καλύτερη 
κινητοποίηση του αορτικού τόξου, με 
προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί το 
αριστερό παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο.  
Εξυπακούεται ότι για τη διασφάλιση 
ασφαλέστερων συμπερασμάτων σταδιο-
ποίησης της νόσου και στο αριστερό 
ημιθωράκιο η εκτομή συνοδεύεται  από την 
αφαίρεση επίσης en-bloc των λεμφαδένων 
του κατώτερου μεσοθωρακίου από το 
διάφραγμα έως την τρόπιδα , δηλαδή των 
σταθμών 7, 8 και 9. [12] 

Το αυστηρό αυτό πρωτόκολλο 
συστάσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Θωρακοχειρουργική  Εταιρεία (The 
European Society of Thoracic Surgeons - 
ESTS) επιδέχεται τροποποιήσεων όταν 
πρόκειται για πλακώδες καρκίνωμα Τ1 που 
εντοπίζεται στη περιφέρεια του πνεύμονος.                                                                
Σε αυτές τις περιπτώσεις σύμφωνα με τις 
εργασίες των De Leyn και συν. και Verhagen 
και συν., η πιθανότητα απροσδόκητης θετικής 
νόσου Ν2 είναι πολύ χαμηλή (< 5%) και 
επομένως η επιλεκτική αφαίρεση λεμφαδένων 
που εξαρτάται και καθορίζετα από την 
εντόπιση του πρωτοπαθούς όγκου σε έκαστο 
λοβό σύμφωνα με τις εργασίες της λεμφικής 
απορροής των Naruke και συν. και Ichinose 
και συν. είναι αποδεκτή. [13-16]. 

 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com        431 

ΤΟΜΟΣ 24ος – ΤΕΥΧΟΣ 4 - 2019 

 

Εικόνα 3. The Bronchogenic Carcinoma 
Cooperative Group of the Spanish Society of 
Pneumology and Thoracic Surgery. Guidelines. 
Όταν ο όγκος εντοπίζεται στον δεξιό άνω και 
μέσο λοβό, αφαιρούμε τους λεμφαδένες των 
σταθμών 2R, 4R και 7. 

Η συνεταιριστική ομάδα της 
πνευμονολογικής και της θωρακοχειρουρ-
γικής εταιρείας των Ισπανών  για το 
βρογχογενές καρκίνωμα (The Bronchogenic 
Carcinoma Cooperative Group of the Spanish 
Society of Pneumology and Thoracic 
Surgery), βασιζόμενη στα ευρήματα των 
μελετών των  Naruke και Ichinose, συνιστά 
την αφαίρεση τριών λεμφαδενικών σταθμών 
ανάλογα με την εντόπιση του πρωτοπαθούς 
όγκου με την προϋπόθεση ότι οι πυλαίοι και 
οι μεσολόβιοι λεμφαδένες είναι ελεύθεροι 
νόσου. [17] 

Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες επί 
εντόπισης του όγκου στον δεξιό άνω και μέσο 
λοβό αφαιρούνται οι λεμφαδένες των 
σταθμών  2R, 4R και 7 και επί εντόπισης του 
όγκου στο δεξιό κάτω λοβό οι λεμφαδένες 
των σταθμών  4R, 7, 8 και 9. (Εικόνα 3) , 
(Εικόνα 4) 

 

9Όταν ο όγκος εντοπίζεται στον δεξιό κάτω λοβό, 
αφαιρούμε τους λεμφαδένες των σταθμών  4R,7 ,8 και 9.

The Bronchogenic Carcinoma Cooperative Group of the 
Spanish Society of Pneumology and Thoracic Surgery. 

Guidelines.
 

Εικόνα 4. The Bronchogenic Carcinoma 
Cooperative Group of the Spanish Society of 
Pneumology and Thoracic Surgery. Guidelines. 
Όταν ο όγκος εντοπίζεται στον δεξιό κάτω λοβό, 
αφαιρούμε τους λεμφαδένες των σταθμών  4R,7 ,8 
και 9. 

Στο αριστερό ημιθωράκιο επί 
εντόπισης του όγκου στον αριστερό άνω λοβό 
αφαιρούνται οι λεμφαδένες των σταθμών 5, 6 
και 7 και όταν ο όγκος εντοπίζεται στον 
αριστερό κάτω λοβό εξαιρούνται οι 
λεμφαδένες των σταθμών 7, 8 και 9. (Εικόνα 
5) , (Εικόνα 6) 

Συνολικά, το δείγμα των 
εξαιρουμένων λεμφαδένων πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι λεμφαδένες. 

Τηρούνται άραγε αυτές οι οδηγίες;                                                         
Η μελέτη των Verhagen και συν. το 2012 
κατέγραψε τα εξής συμεράσματα: μόνον το 
1/3 των πρακτικών των χειρουργικών 
επεμβάσεων επιβεβαίωσε την αφαίρεση των 
μεσολόβιων και πυλαίων λεμφαδένων. Στο 
75% των ασθενών διαπιστώθηκε αφαίρεση 
των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου, ωστόσο 
οι υποτροπιδικοί λεμφαδένες της ομάδας 7 
εξαιρέθηκαν μόνον στο 50% των 
περιπτώσεων. Στο 36% των επεμβάσεων  
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Εικόνα 5. The Bronchogenic Carcinoma 
Cooperative Group of the Spanish Society of 
Pneumology and Thoracic Surgery. Guidelines. 
Όταν ο όγκος εντοπίζεται στον αριστερό άνω 
λοβό, αφαιρούμε τους λεμφαδένες των σταθμών 
5, 6 και 7. 

αφαιρέθηκαν οι λεμφαδένες τουλάχιστον 
τριών σταθμών του μεσοθωρακίου. Στο 35% 
των περιπτώσεων εγένετο απλή δειγμα-
τοληψία λεμφαδένων και όχι πλήρης 
αφαίρεση των λεμφαδενικών σταθμών. 
Τελικώς απεδείχθη ότι πλήρης, συστηματικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός του μεσοθωρακίου 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Θωρακοχειρουργικής Εταιρείας είχε μόνον 
το 4% των ασθενών. [18] 

Συνεπώς στην καθημερινή 
θωρακοχειρουργική πρακτική, η 
επιδιωκόμενη θεραπευτική εκτομή για 
καρκίνο του πνεύμονος δεν μπορεί να 
θεωρηθεί πλήρης ,στην πλειοψηφία των 
ασθενών, λόγω μη καθολικής τήρησης των 
κανόνων και των συστάσεων και των 
κατεθυντήριων γραμμών της  Ευρωπαϊκής 
Θωρακοχειρουργικής Εταιρείας για τον 
λεμφαδενικό καθαρισμό που απαραιτήτως  

 

Εικόνα 6. The Bronchogenic Carcinoma 
Cooperative Group of the Spanish Society of 
Pneumology and Thoracic Surgery. Guidelines. 
Όταν ο όγκος εντοπίζεται στον αριστερό κάτω 
λοβό, αφαιρούμε τους λεμφαδένες των σταθμών 
7, 8 και 9. 

οφείλει να συνοδεύει την ανατομική 
αφαίρεση της νόσου.   

Σύμφωνα με τις συστάσεις της  
συνεταιριστικής ομάδας της πνευμονο-
λογικής και της θωρακοχειρουργικής 
εταιρείας των Ισπανών  για το βρογχογενές 
καρκίνωμα, ανάλογα με τη θέση του 
πρωτοπαθούς όγκου, κοινός παρονομαστής 
του λεμφαδενικού καθαρισμού που 
προτείνεται να είναι η αφαίρεση των 
λεμφαδένων του σταθμού 7 σε όλες τις 
περιπτώσεις.  

Ανάλογη προτεραιότητα στην 
ανατομή των λεμφαδένων του σταθμού 7 
συνιστά και ο Kuroda και συν. για τους 
ασθενείς με NSCLC του μέσου λοβού του 
πνεύμονος σε σχέση με τους λεμφαδένες της 
άνω ζώνης του μεσοθωρακίου. [19] 
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Ενώ ο Guo και συν. πιστεύουν ότι η 
συχνότερη θέση λεμφαδενικών μεταστάσεων 
του μεσοθωρακίου επί ΜΜΚΚ  του 
πνεύμονος είναι ο σταθμός 7 [20] 

Στη μελέτη του Verhagen και συν. στις 
ιστολογικές τομές των λεμφαδένων του 
μεσοθωρακίου διαγνώσθηκε απροσδόκητα 
θετική νόσος Ν2 στο 5% των ασθενών. 

Ωστόσο στη μελέτη των Eckardt και 
συν. επί 5577 ασθενών με NSCLC  
αποδείχθηκε ότι η συχνότητα απροσδόκητης 
θετικής Ν2 νόσου είναι 11% ενώ  επινέμηση 
των υποτροπιδικών λεμφαδένων της ομάδας 
7 είναι 3,5%. Επίσης η παρουσία 
μεταστάσεων στους υποτροπιδικούς 
λεμφαδένες της ομάδας 7 είναι συχνότερη επί 
εντόπισης του πρωτοπαθούς όγκου στον άνω 
και μέσο λοβό (5,8%)  σε σχέση με τον κάτω 
λοβό (1,6%). Οι συγγραφείς της μελέτης 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 
υποτροπιδικοί λεμφαδένες της ομάδας 7  
πρέπει να αφαιρούνται σε όλες ανεξαιρέτως 
τις εγχειρήσεις για καρκίνο του πνεύμονος 
ανεξάρτητα από την προεγχειρητική 
σταδιοποίηση και την εντόπιση του όγκου. 
[21] 

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Από το 2007 οι De Leyn και συν. είχαν 
επισημάνει τη σημασία της ποιότητας των 
χειρουργικών επεμβάσεων για την 
αντιμετώπιση του ΜΜΚΚ του πνεύμονος σε 
πρώϊμο στάδιο. Επέμεναν  ότι οι λεμφαδένες 
που αφαιρούνται πρέπει να τοποθετούνται, 
ανά σταθμό, σε διαφορετικά φιαλίδια με 
διακριτή σήμανση. Και ο παθολογοανατόμος 
έχει καθήκον να τεκμηριώσει την ενδεχόμενη  
διήθηση, τον αριθμό των προσβεβλημμένων 

λεμφαδένων και τη πιθανή διάσπαση της 
κάψας αυτών. [22] 

Ομοίως, κατά τον Osarogiagbon και 
συν. ενα κιτ συλλογής δειγμάτων και ένας 
κατάλογος ελέγχου των λεμφαδένων που 
αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης 
βελτιώνουν την έκταση της λεμφαδενεκτομής 
και την ποιότητα των εγχειρήσεων επί 
ασθενών με καρκίνο πνεύμονος σε πρώϊμο 
στάδιο. [23] 

Δύο μελέτες που στηρίχθηκαν σε 
εθνική βάση δεδομένων για τον καρκίνο του 
πνεύμονος σταδίου Ι και σταδίου ΙΙΙΑ 
διαπίστωσαν ότι η ποιοτική χειρουργική 
επέμβαση βελτιώνει την επιβίωση μετά την 
αφαίρεση της νόσου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών 
η ανατομική εκτομή, η χειρουργική αφαίρεση  
εντός 8 εβδομάδων από τη διάγνωση, η R0 
εκτομή, η αφαίρεση περισσοτέρων από 10 
λεμφαδένων και η neoadjuvant – 
νεοεπικουρική χημειοθεραπεία ως ποιοτικοί 
παράγοντες της χειρουργικής αντιμετώπισης 
ωφελούν τους ασθενείς. 

Στους ασθενείς με σταδίου Ι νόσο η 
μέση επιβίωση ανάλογα με τα κριτήρια 
κυμαίνονταν από 31%  (με 1 κριτήριο) έως 
89% (με 4 κριτήρια). Ατυχώς μόλις το 22% 
των επεμβάσεων κατάφεραν να εκπληρώσουν 
και τα τέσσερα κριτήρια ποιότητας. [24] 

Στούς ασθενείς με σταδίου ΙΙΙΑ νόσο η μέση 
επιβίωση ανάλογα με τα κριτήρια 
κυμαίνονταν από 12 μήνες (με 1 κριτήριο) 
έως 43,5 μήνες (με 4 κριτήρια). Δυστυχώς 
μόλις το 22% των επεμβάσεων κατάφεραν να 
εκπληρώσουν και τα τέσσερα κριτήρια 
ποιότητας.[25]  



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com        434 

ΤΟΜΟΣ 24ος – ΤΕΥΧΟΣ 4 - 2019 

Συνεπώς η βελτίωση της ποιότητας της 
προσφερόμενης χειρουργικής επέμβασης επί 
ασθενών με ΜΜΚΚ του πνεύμονος αποτελεί 
αδήριτη ανάγκη αλλά και σύγχρονο πεδίο 
περαιτέρω ερεύνης. [26] 

 

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ 
(LNR- LYMPH NODE RATIO) 

Ως λόγος των λεμφαδένων (LNR- 
lymph node ratio), ορίζεται το πηλίκον των 
ιστολογικά θετικών λεμφαδένων προς το 
σύνολο των λεμφαδένων του παθολογο-
ανατομικού παρασκευάσματος.   

Δείκτης LNR= +(θετικοί) λεμφαδένες/ 
σύνολο των λεμφαδένων.  

Όταν ο δείκτης LNR   είναι ≤ 0,22  και 
η κλινική νόσος cN0 η 5-ετής επιβίωση 
υπολογίζεται στο 47,1%. 

Όταν ο δείκτης LNR   ≥ 0,22  και η 
κλινική  cN1- cN2 η 5-ετής επιβίωση 
περιορίζεται στο 10,3%. [27] 

Στη μελέτη των  Li και συν. ο δείκτης 
LNR αναδεικνύεται αξιόπιστος προγνωσ-
τικός παράγοντας επιβίωσης αλλά και 
προπομπός επανεμφάνισης του καρκίνου σε 
ασθενείς με παθολογοανατομικώς N1 νόσο  
ΜΜΚΚ. [28] 

Οι Sun και συν. σε μεθοδική μετα-
ανάλυση  με μεγάλο αριθμό ασθενών (25138) 
συμπεραίνουν ότι ο LNR είναι ανεξάρτητος 
παράγων επιβίωσης στους ασθενείς με 
ΜΜΚΚΠ. [29] 

ΠΟΣΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΚΤΕΜΝΟΝΤΑΙ; 

Το 2016 ο Samayoa και συν. 
ανασκόπησαν  1.088.890  ασθενείς από τους 

οποίους τελικώς επέλεξαν 98.970 με ΜΜΚΚΠ  
και νόσο pΝ0 που χειρουργήθηκαν. Από 
αυτούς υποβλήθηκαν σε λοβεκτομή 83,9%, 
μικρότερη εκτομή 12,7% και πνευμονεκτομή 
2,8%. [30]  

Οι ασθενείς κατηγοροποιήθηκαν 
ανάλογα με τον αριθμό των λεμφαδένων που 
αφαιρέθηκαν κατά την επέμβαση  σε 5 
ομάδες. Η Α ομάδα με 1-4 λεμφαδένες, η Β με 
5-8, η Γ με 9-12, η Δ με 13-16 και η Ε με 17 ή 
περισσότερους λεμφαδένες. 

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η αφαίρεση κάτω από 10 
λεμφαδένων συνοδεύεται από 12% αυξημένο 
κίνδυνο θανάτου. [30] 

Η εργασία των Liang και συν. σε 
ευρύτατη και πολυπληθή  βάση δεδομένων 
απέδειξε ότι μεγάλος αριθμός εκταμέντων 
λεμφαδένων συνοδεύεται από ακριβέστερη 
σταδιοποίηση και ευνοϊκότερη συνολική 
επιβίωση. 

Οι ερευνητές συνιστούν ως κατώτερο 
όριο αφαιρεθέντων  λεμφαδένων τους 16 
διότι υποστηρίζουν ότι εκτός από τα 
παραπάνω αυτός ο αριθμός διασφαλίζει και 
καλύτερη ποιότητα εκτομής. [31] 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΤΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΗΘΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ. 

Ιδιαίτερη επίδραση στη συνολική 
επιβίωση φαίνεται ότι έχει και η θέση και ο 
αριθμός των διηθημένων λεμφαδένων του 
μεσοθωρακίου. 

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις 
εργασίες των Yoo και συν. ο αριθμός των 
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διηθημένων Ν2 λεμφαδένων συνιστά 
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα 
συνολικής επιβίωσης και επιβίωσης των 
ασθενών ελεύθεροι νόσου. [32] 

Η έρευνα των Lochowski και συν. επί 
1.148 ασθενών αποκάλυψε ότι επί Ν2 θετικής 
νόσου, που αφορά μία και μόνον ομάδα 
λεμφαδένων, η 5-ετής επιβίωση είναι 20%. Η 
συμμετοχή όμως δύο ή τριών λεμφαδενικών 
σταθμών  μειώνει την επιβίωση κατά μέσο 
όρο περίπου 12,5 μήνες. [33] 

Τον Μάϊο του 2018 ο Clément-
Duchêne δημοσίευσε μία ενδιαφέρουσα 
μελέτη με την οποίαν απέδειξε ότι οι ασθενείς 
με ΜΜΚΚ του πνεύμονος και Ν2 νόσο έχουν 
φτωχότερη επιβίωση 16 μήνες, σε σχέση με 
εκείνους με Ν0 νόσο 32 μήνες, και εκείνους με 
Ν1 νόσο 21 μήνες. Επίσης κατέδειξε ότι η 
συμμετοχή των λεμφαδένων του μεσο-
θωρακίου του σταθμού 4 καταγράφει 
ευνοϊκότερη επιβίωση 18 περίπου μήνες, σε 
σχέση με το σταθμό 7 περίπου 10,5 μήνες. [34] 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (MLND MEDIASTINAL 
LYMPH NODE DISSECTION) Η 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ(MLNS-MEDIASTINAL 
LYMPH NODE SAMPLING).  

Πρώτος ο Cahan  το 1960 περιέγραψε  48 
περιπτώσεις ασθενών με ΜΜΚΚ του 
πνεύμονος που υποβλήθηκαν επιτυχώς σε 
λοβεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό των 
επιχωρίων λεμφαδένων, η οποία ονομάστηκε 
«ριζική λοβεκτομή». Η επέμβαση  αυτή έγινε 
παγκοσμίως αποδεκτή και παρέμεινε έως 
σήμερα η χειρουργική επέμβαση εκλογής για 

τον καρκίνο του πνεύμονος πρώϊμου 
σταδίου.                              

Τα τελευταία χρόνια κεντρικό στοιχείο 
της χειρουργικής φροντίδας αυτών των 
ασθενών είναι η αξιολόγηση της συμμετοχής 
των λεμφαδένων της πύλης του πνεύμονος 
και του μεσοθωρακίου. Η τεχνική του 
συστηματικού λεμφαδενικού καθαρισμού έχει 
γίνει αποδεκτή από τη Διεθνή Ένωση για τη 
Μελέτη του Καρκίνου του Πνεύμονα -
International Association for the Study of 
Lung Cancer (IASLC) τον μοναδικό 
παγκόσμιο οργανισμό που είναι 
αφιερωμένος στη μελέτη του καρκίνου του 
πνεύμονα,ως ένα σημαντικό συστατικό της 
ακριβούς σταδιοποίησης της νόσου. [35] 

Με στόχο να προσδιορίσει αν ο 
συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός 
[MLND Mediastinal Lymph Node 
Dissection] υπερέχει στην επιβίωση της 
Συστηματικής δειγματοληψίας λεμφαδένων 
[MLNS-Mediastinal Lymph Node Sampling] 
οι Darling και συν. οργάνωσαν μία μελέτη επί 
1.111  ασθενών Σταδίου Τ1 /Τ2 ΜΜΚΚΠ με 
Ν0 /Ν1 νόσο. Έλαβαν μέρος 102 χειρουργοί 
από 63 αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα 
κέντρα. Τελικώς αναλύθηκαν 525 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ανατομική επέμβαση 
και συστηματικό λεμφαδενικό  καθαρισμό 
και 498 ασθενείς στους οποίους οι χειρουργοί 
περιορίσθηκαν σε δειγματοληψία των  
λεμφαδένων. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι ο 
συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός δεν 
βελτιώνει την επιβίωση και δεν έχει επίδραση 
στην επίπτωση της τοπικής-περιοχικής 
υποτροπής της νόσου. Ωστόσο οι ερευνητές 
συνιστούν συστηματικό λεμφαδενικό σε 
όλους τούς ασθενείς με ΜΜΚΚ του 
πνεύμονος πρώϊμου σταδίου που 
αντιμετωπίζονται με χειρουργική αφαίρεση 
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της νόσου διότι εξασφαλίζει ακριβέστερη 
σταδιοποίηση και συνεπώς παρέχει την 
ευκαιρία της χορήγησης adjuvant θεραπείας, 
εάν υποκρύπτεται μεταστατική νόσος,που 
διέφυγε της προεγχειρητικής ή διεγχειρητικής 
διάγνωσης (occult pN2 νόσος) και διότι δεν 
αυξάνεται η νοσηρότητα και η θνητότητα σε 
σχέση με τη λεμφαδενική δειγματοληψία. [36]                                                                                          

Οι Bille και συν. διαπίστωσαν ότι η 
συχνότητα της κρυφής occult pN2 νόσου 
είναι 9% και συνιστούν πλήρη λεμφαδενικό 
καθαρισμό ακόμη και σε νόσο σταδίου Ι των 
ασθενών με ΜΜΚΚ πνεύμονος. [37] 

Επίσης η  μελέτη των Zhao και συν. επί 
803 ασθενών κατέδειξε ότι η συχνότητα της 
«υπερπηδώσας» (skipping - Jumping) 
μετάστασης Ν2 είναι περιπου 17% χωρίς 
ωστόσο να επηρεάζει αποφασιστικά τη 
πρόγνωση της νόσου. [38] 

Οι Meng και συν. σε ενδιαφέρουσα 
μετα-ανάλυση του 2018 που περιελάμβανε 
3955 ασθενείς συνέκριναν τους διάφορους 
τύπους λεμφαδενεκτομής του μεσοθωρακίου 
και συμπέραναν ότι ο συστηματικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός υπερέχει της 
δειγματοληψίας ως προς την συνολική 
επιβίωση. [39] 

Οι Gorai και συν. επί ασθενών με 
υποψία διήθησης του σπλαγχνικού 
υπεζωκότος από τον πρωτοπαθή όγκο  και με 
παρουσία λεμφαδένων >11.5 mm στο οστικό 
«παράθυρο» της υπολογιστικής τομογραφίας 
του θώρακος συνιστά πλήρη λεμφαδενικό 
καθαρισμό της πύλης και του μεσοθωρακίου. 
[40] 

Oι Mitsos και συν. σε μία πρόσφατη 
ενδιαφέρουσα ανάλυση αναγνωρίζουν ότι ο 
συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός 
προσπορίζει οφέλη επιβίωσης στους ασθενείς 

με πρωϊμου σταδίου καρκίνο του πνεύμονος 
που υποβάλλονται σε εξαίρεση της νόσου.[41] 

Στη μελέτη του Shen-Tu και συν. 317  
ασθενείς με ΜΜΚΚΠ Σταδίου Ι υποβλήθηκαν 
σε ανατομική εκτομή. Εξ’ αυτών 161 ασθενείς 
υποβλήθηκαν και σε συστηματικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό ενώ 156 σε 
δειγματοληψία των λεμφαδένων. 

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
ανατομική εκτομή και συστηματικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό είχαν καλύτερη 
επιβίωση (155 μήνες) από εκείνους στους 
οποίους ο χειρουργός περιορίσθηκε σε 
δειγματοληψία (125 μήνες). Επίσης οι 
συγγραφείς διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία των 
λεμφαδένων του μεσοθωρακίου είχαν 
ελαφρώς υψηλότερη θνητότητα. [42] 

Ομοίως στην εργασία των Wu και συν. 
με συνολικά 526 ασθενείς, αυτοί (268 
ασθενείς) που υποβλήθηκαν σε ανατομική 
εκτομή και συστηματικό λεμφαδενικό 
καθαρισμό είχαν σημαντικά υψηλότερη 
επιβίωση από τους ασθενείς (284) που 
υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία των 
λεμφαδένων. [43] 

Από το 2006 οι Massard και συν. 
θεωρούν το ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό 
υποχρεωτική προσθήκη στην ανατομική 
εκτομή του ΜΜΚΚ του πνεύμονος. [44] 

Οι Mokhles και συν. υποστηρίζουν ότι 
ο συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός 
έχει καλύτερη επιβίωση της δειγματοληψίας 
αν και με υψηλότερη συχνότητα επιπλοκών 
όπως η αιμορραγία, ο χυλοθώραξ και η 
βλάβη του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. 
[45] 
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Οι Huang και συν. σε συστηματική 
μετα-ανάλυση συνέκριναν τον συστηματικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό με τη 
δειγματοληψία ως πρός την συνολική 
επιβίωση,τη συχνότητα των τοπικών 
υποτροπών, την ανάπτυξη απομεμακ-
ρυσμένων μεταστάσεων και των επιπλοκών 
σε 1.791 ασθενείς με ΜΜΚΚ του πνεύμονος  
σταδίου Ι-ΙΙΙα που υποβλήθηκαν σε 
ανατομική εκτομή. Συμπέρανε ότι δεν 
υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
στην επιβίωση, τη επίπτωση των τοπικών 
υποτροπών, στην ανάπτυξη απομεμακ-
ρυσμένων μεταστάσεων και στην συχνότητα 
των επιπλοκών. [46] 

Οι αντικρουόμενες αυτές μελέτες όσον 
αφορά τη προσφορά του συστηματικού 
λεμφαδενικού καθαρισμού στην επιβίωση 
αναπόφευκτα οδηγούν στο συμέρασμσα ότι ο 
ρόλος της πλήρους αφαίρεση όλων των 
λεμφαδένων των μεσολοβίων σχισμών ,της 
πύλης και του μεσοθωρακίου εξακολουθεί να 
παραμένει υπό συζήτηση και αμφισβήτηση 
και να εξακολουθεί να κρίνεται και να 
συγκρίνεται με τη συστηματική 
δειγματοληψία. [47] 

Επομένως η άποψη που διατύπωσε ο  
Dr Robert Ginsberg από το 1997 ότι «ο 

συστηματικός καθαρισμός των λεμφαδενικών 
σταθμών του μεσοθωρακίου και της πύλης 
προάγει στην καλύτερη δυνατή χειρουργική 
και παθολογοανατομική  σταδιοποίηση της 
νόσου, αλλά δεν έχει ακόμη αποδειχθεί 
αποτελεσματικός ως θεραπευτική 
διαδικασία» δεν φαίνεται να έχει μεταβληθεί. 
[48] 

Ο Ramón Rami-Porta το 2013 
διατύπωσε μιά ενδιαφέρουσα άποψη  σχετικά 
με τη χειρουργική καθημερινότητα του 
καρκίνου του πνεύμονος που πιστεύουμε οτι 
ενστερνίζεται η πλειοψηφία των απανταχού 
χειρουργών του θώρακος: «Μην αφήνετε 
πίσω λεμφαδένες!». [49]                                                                                                                  

Εν κατακλειδι, η εφαρμογή των 
οδηγιών της ESTS σε κάθε ασθενή που 
χειρουργείται για καρκίνο του πνεύμονος  ως 
καθημερινή χειρουργική πρακτική και δράση 
τελικώς φαίνεται ότι προσπορίζει οφέλη, 
αλλά δημιουργεί και ομοιογενή - αξιόπιστα 
δεδομένα για μελλοντικές ενδιαφέρουσες και 
στοχευμένες μελέτες και αναλύσεις που θα 
απαντήσουν στο θεμελιώδες  ερώτημα: «Ο 
ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  ή ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ;» [50] 
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REVIEW 

Dilemmas and Doubts on Lymph nodes dissection in Surgical 
Treatment of Lung Cancer 
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ABSTRACT  

The cornerstone of the treatment of early stage lung cancer is the anatomical resection of the 
disease accompanied by removal of the lymph nodes of the hilum of the lung and mediastinum. 
However, the role of lymphadenectomy appears to be an open problem. 

The dilemmas that continue to oscillate the scientific community in summary are: 

- Removal of the lymph nodes (dissection of the lymph nodes) actually provides improved overall 
survival-OS? - Is the complete (radical) dissection of the lymph nodes of the hilum of the lung and 
mediastinal better or is the systematic lymph node sampling sufficient? - Is it true that the absolute 
number of lymph nodes removed affects overall survival? - Is the LNR (Lymph node ratio) 
valuable? - Only the absolute number of positively removed lymph nodes has an effect on 
survival or their position? (hilum or mediastinum) - Is the quality of the lymph node removed 
important? (en bloc or crushed lymph nodes) - Is it important if lymphatic cleaning is applied 
thoracoscopically or with an open surgical approach? - Finally, the quality of the surgery and the 
faithful observance of the rules ensuring it, does it have a strong impact on the overall survival of 
the patients? 

In these questions, we are trying to respond to this brief review. 
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