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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλι‐
ξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως
στον τομέα της απεικόνισης του ανθρω‐
πίνου σώματος με της τελευταίας γενιάς
CT, MRI, PET scanning έχει ως αποτέλε‐
σμα, σήμερα, ο ρόλος μίας απλής ή σύν‐
θετης χειρουργικής πράξης στη διάγνω‐
ση και τη σταδιοποίηση του καρκίνου να
έχει περιοριστεί.
Οι δυνατότητες των προηγούμενων
εξετάσεων, βέβαια, αφορούν κυρίως την
θέση και την τοπική διήθηση μίας ογκό‐
μορφης εξεργασίας, καθώς και την πα‐
ρουσία εμφανών δευτεροπαθών εντοπί‐
σεων, ενώ η ιστολογική επιβεβαίωση,
όπου χρειάζεται, γίνεται με τη λήψη
βιοπτικού υλικού, το οποίο όμως λαμβά‐
νει ο γαστρεντερολόγος, ο επεμβατικός
ακτινολόγος, ο δερματολόγος και σε πο‐
λύ μικρότερο βαθμό ο γενικός χειρουρ‐
γός.
Η αύξηση της εμπειρίας μας στην α‐
πεικόνιση του καρκίνου σε συνδυασμό
με άλλες εργαστηριακές και παρακλινι‐
κές εξετάσεις τείνει να περιορίσει την
ανάγκη για τεκμηρίωση της νόσου με
βιοπτικό υλικό. Για παράδειγμα, σωστή
CT που αναδεικνύει μία μιτωτική εξερ‐
γασία στην ανατομική θέση της κεφα‐
λής του παγκρέατος σε συνδυασμό με
αύξηση του Ca 19‐9 ή μία ηπατική βλάβη
σε κίρρωση με συνδυασμό αύξησης της

αFP, αποτελούν από μόνες τους ικανές
διαγνωστικές μέθοδοι καρκίνου του πα‐
γκρέατος ή του ήπατος που δεν χρειάζο‐
νται ιστολογική επιβεβαίωση.
Ακόμα βέβαια η προεγχειρητική βιο‐
ψία τεκμηρίωσης εξακολουθεί να έχει
κυρίαρχη θέση στη διάγνωση ενός ό‐
γκου και σε μικρότερο βαθμό στη στα‐
διοποίησή του, αλλά όπως ήδη αναφέρ‐
θηκε, ο γενικός χειρουργός σπάνια συμ‐
μετέχει πια ενεργά στην διαγνωστική
προσέγγιση των όγκων.
ΔΙAΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Ο σημαντικότερος ρόλος της χειρουρ‐
γικής στην διάγνωση του καρκίνου συ‐
νίσταται στην λήψη ιστού για ακριβή ι‐
στολογική διάγνωση. Οι αρχές στις ο‐
ποίες βασίζεται η βιοψία κακοηθών
βλαβών ποικίλουν ανάλογα με την φυ‐
σική ιστορία του εξεταζόμενου όγκου.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές λήψης ι‐
στών υπόπτων για κακοήθεια:
• Βιοψία με αναρρόφηση υγρού: αφορά
κυστικού τύπου βλάβη και έγκειται στην
αναρρόφηση κυττάρων και ιστοτεμαχι‐
δίων με βελόνη, η οποία έχει οδηγηθεί
στον υπό εξέταση κυστική βλάβη.
• Βιοψία με λεπτή βελόνη (FNA): κύττα‐
ρα από μία συμπαγή βλάβη λαμβάνο‐
νται με μία απλή βελόνη αιμοληψίας
(21G), η οποία εισάγεται στον πυρήνα
της βλάβης. Η μέθοδος αυτή είναι ικανή
να διαγνώσει πολλούς τύπους καρκίνου
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τών των βλαβών.
• Χειρουργική εξαίρεση του νεοπλασμα‐
τικού όγκου: συχνά η εξαίρεση ολόκλη‐
ρου του ύποπτου νεοπλασματικού ιστού
με μικρού μεγέθους ή και καθόλου υγιή
περιβάλλοντα ιστό είναι επιβεβλημένη
όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα προεγ‐
χειρητικής ιστολογικής επιβεβαίωσης ή
όταν η λήψη ιστοτεμαχίου για ιστολογι‐
κή εξέταση είναι αδύνατη. Στην περί‐
πτωση αυτή πρέπει να τηρούνται οι αρ‐
χές της ογκολογικής χειρουργικής έτσι
ώστε η χειρουργική αυτή πράξη να απο‐
τελεί ταυτόχρονα διάγνωση και θερα‐
πεία. Στην περίπτωση όμως που αυτό
δεν είναι εφικτό, η διαγνωστική χει‐
ρουργική αφαίρεση πρέπει να εκτελείται
χωρίς διασπορά σε παρακείμενους ι‐
στούς και να μην επηρεάσει την τελική
χειρουργική αντιμετώπιση.
Οι παρακάτω χειρουργικοί κανόνες
πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους
προαναφερόμενους τύπους χειρουργι‐
κών βιοψιών:
1. Τα σημεία παρακέντησης και οι δη‐
μιουργούμενες ουλές μετά από κάθε
βιοψία πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια
σημεία ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν
άνετα ως μέρος της μετέπειτα οριστικής
χειρουργικής αντιμετώπισης. Ο σχεδια‐
σμός των βιοπτικών τομών είναι εξαιρε‐
τικά σημαντικός και η λάθος τοποθέτη‐
σή του μπορεί να επηρεάσει την μετέ‐
πειτα φροντίδα. Οι τομές στα άκρα μέλη
πρέπει να είναι τόσο επιμήκεις ώστε η
αφαίρεση του υποκείμενου ιστού και η
σύγκλειση του δέρματος να είναι εύκο‐
λες.
2. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνε‐
ται στην αποφυγή διασποράς καρκινι‐
κών κυττάρων στην πορεία των ιστών
που διαπερνώνται κατά τη διάρκεια της
βιοψίας. Για το λόγο αυτό οι βιοψίες με

(μαστού, θυρεοειδούς κλπ.) μέσα από
την αναγνώριση κυτταρικών ατυπιών.
Σαρκώματα μαλακών ιστών και των ο‐
στών συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες
όσον αφορά την διαφοροδιάγνωσή τους
από καλοήθεις και επουλωτικές βλάβες
και συχνά δεν διαγιγνώσκονται σωστά.
Για τις βλάβες αυτές θα πρέπει να λη‐
φθούν μεγαλύτερα ιστοτεμάχια από αυ‐
τά μέσω της βιοψίας με λεπτή βελόνη.
• Βιοψία δια βελόνης Tru‐Cut: με άμεση
παρακέντηση της μάζας. Γίνεται κυρίως
διαδερμικά υπό καθοδήγηση με αξονικό
τομογράφο σε ηπατικές βλάβες ή σε ό‐
γκους μαλακών μορίων. Είναι εύκολη,
προσδίδει ένα ικανοποιητικό ιστοτεμά‐
χιο στον παθολογοανατόμο, και χαρα‐
κτηρίζεται από μεγαλύτερη ευαισθησία
και ειδικότητα σε σχέση με την FNA.
• Λαβίδες βιοψίας: πρόκειται για ειδικά
σχεδιασμένα χειρουργικά, λαπαροσκο‐
πικά ή ενδοσκοπικά εργαλεία που επι‐
τρέπουν την απευθείας λήψη ιστοτεμα‐
χιδίου κυρίως από βλεννογονικές αλ‐
λοιώσεις κοίλων σπλάχνων (στομάχου,
παχέως εντέρου, ορθού, τραχειοβρογχι‐
κού δέντρου). Στη βιοψία αυτή περιλαμ‐
βάνονται συνήθως μόνο επιφανειακές
στιβάδες του τοιχώματος ενός οργάνου
(βλεννογόνος και υποβλεννογόνιος) και
για το λόγο αυτό ενώ χαρακτηρίζεται
από μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια, έχει
περιορισμένη αξία στην σταδιοποίηση
των όγκων.
• Δειγματοληπτική βιοψία: αναφέρεται
στην χειρουργική αφαίρεση ενός μικρού
τμήματος από μία μεγαλύτερη νεοπλα‐
σματική μάζα. Είναι η διαγνωστική μέ‐
θοδος που προτιμάται σε νεοπλασίες
μαλακών μορίων καθώς και οστικών
σαρκωμάτων εξαιτίας του μεγέθους των
χειρουργικών επεμβάσεων που απαι‐
τούνται για την οριστική εξαίρεση αυ‐
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των περιοχών.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι σπάνιο
το γεγονός να μην είναι γνωστή η διά‐
γνωση μιας κακοήθειας πριν την χει‐
ρουργική επέμβαση με τη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας (US, CT, MRI,
PET) και την εξέταση των βιοπτικών υ‐
λικών.
Σε μερικές περιπτώσεις όμως, όπως η
οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενοπάθεια,
οι απεικονιστικές μέθοδοι καθώς και το
υλικό που ελήφθη με βιοψία ενδέχεται
να μην διαγιγνώσκουν οριστικά ένα
λέμφωμα1,2,3. Η πληροφορία όμως αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού καθορί‐
ζει ποια ακτινοθεραπευτική ή χημειοθε‐
ραπευτική μέθοδος θα ακολουθηθεί.
Εδώ λοιπόν ο ρόλος της διαγνωστικής
λαπαροσκόπησης είναι σημαντικός. Ο‐
μοίως, ένας όγκος του μεσεντερίου δεν
είναι συχνά προσπελάσιμος με καθοδη‐
γούμενη βιοψία παρά μόνο με λαπαρο‐
σκοπική βιοψία. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, η λαπαροσκόπηση εξασφα‐
λίζει την διάγνωση, σταδιοποιεί την εν‐
δοκοιλιακή νόσο και θεραπεύει σε μία
και μόνη συνεδρία. Ομοίως, θωρακοσκο‐
πικές τεχνικές ή μεσοθωρακοσκοπήσεις
χρησιμοποιούνται ευρύτατα όχι μόνο
για τη σταδιοποίηση ενός όγκου αλλά
για αυτή καθεαυτή τη διάγνωσή του4,5.
Υπάρχουν οι ακόλουθες τεχνικές για
την βιοψία νεοπλασματικών μαζών υπό
λαπαροσκοπικό/ θωρακοσκοπικό έλεγ‐
χο:
• Διαδερμική βιοψία δια βελόνης Tru‐Cut:
με άμεση πρόσβαση στη μάζα. Είναι εύ‐
κολη υπό άμεση όραση μέσω του λαπα‐
ροσκοπίου και προσδίδει ένα ικανοποιη‐
τικό ιστοτεμάχιο στον παθολογοανατό‐
μο.
• Αμβλεία βιοψία χρησιμοποιώντας ηλε‐
κτροκαυτηριασμό: αυτή η μέθοδος θα

FNA ή βελόνη Tru‐cut πρέπει να απο‐
φεύγονται στις περιπτώσεις εκείνες ό‐
που η πιθανή εμφύτευση καρκινικών
κυττάρων στην πορεία της βελόνης θα
εμποδίσει μία θεραπευτική ριζική χει‐
ρουργική αφαίρεση του υπό διερεύνηση
όγκου λόγω των ιατρογενών αυτών με‐
ταστάσεων.
3. Η ανάπτυξη μεγάλων αιματωμάτων
μετά βιοψία, που μπορεί να οδηγήσει σε
διασπορά του καρκίνου, θα πρέπει να
αποφεύγεται επισταμένα, κάνοντας πο‐
λύ καλή αιμόσταση κατά την βιοψία.
4. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση
εργαλείων τα οποία μπορεί να έχουν
έρθει σε επαφή με νεοπλασία, όταν
λαμβάνεται ιστός από υγιή περιοχή.
5. Όταν η γνώση της στερεοταξίας του
βιοπτικού υλικού είναι σημαντική για
την μετέπειτα θεραπεία, ο χειρουργός
θα πρέπει να σημαδεύει διακριτές πε‐
ριοχές του όγκου προσεκτικά, για να δι‐
ευκολύνει την μετέπειτα στερεοταξία
του υλικού από τον παθολογοανατόμο.
6. Συγκεκριμένα υλικά μονιμοποίησης
χρησιμοποιούνται αναλόγως του τύπου
ή του μεγέθους του εξεταζόμενου ιστού.
Εάν όλα τα δείγματα τοποθετηθούν σε
φορμόλη αμέσως, η δυνατότητα να διε‐
νεργηθούν πολύτιμες διαγνωστικές εξε‐
τάσεις μπορεί να χαθεί. Ο χειρισμός του
ιστού που έχει αφαιρεθεί χειρουργικά
είναι ευθύνη του χειρουργού. Βιοπτικό
υλικό από νεοπλασματικές βλάβες του
μαστού, για παράδειγμα, πρέπει να δια‐
τηρείται για ανίχνευση των οιστρογονι‐
κών υποδοχέων και να τοποθετείται σε
ψύξη έτοιμο για εξέταση.
7. Μερικές φορές είναι απαραίτητη η το‐
ποθέτηση ακτινοσκιερών clips κατά τη
διάρκεια μιας βιοψίας για την σήμανση
περιοχών γνωστού όγκου και για την
καθοδήγηση της ακτινοβόλησης αυτών
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του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και την
ακριβή στόχευση ύποπτων βλαβών στην
περιοχή.
Μία πολύ συνηθισμένη περίπτωση
στην οποία έχει εφαρμοσθεί η λαπαρο‐
σκόπηση είναι η διάγνωση ενδοπυελι‐
κών μαζών στην γυναικολογική χει‐
ρουργική. Ο κατάλογος της διαφορικής
διάγνωσης είναι μακρύς και περιλαμβά‐
νει ένα εύρος βλαβών, από καλοήθεις
κύστεις έως ενδομητρίωση και κακοή‐
θεια των ωοθηκών11,12. Συνήθως η αιτία
αυτών των βλαβών δεν σχετίζεται με
γυναικολογικό πρόβλημα.

πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ προσε‐
κτικά για την αποφυγή θερμικής βλά‐
βης του ιστού.
• Βιοψία με λαβίδα: προσεκτική χρήση
της λαβίδας επιτρέπει την λήψη ικανής
ποσότητας ιστού για την ιστοπαθολογι‐
κή εξέταση, ενώ δεν καταστρέφει τον ι‐
στό. Αυτή η τεχνική είναι εξαιρετικά
χρήσιμη για την βιοψία μικρών βλαβών
όπως αυτές του περιτοναϊκού τοιχώμα‐
τος.
Επιπρόσθετα η λαπαροσκόπηση/θω‐
ρακοσκόπηση επιτρέπει και κυτταρολο‐
γική διερεύνηση μέσω έκπλυσης και
συλλογής του υγρού. Σε μια προοπτική
μελέτη, φάνηκε πώς το σύνολο των α‐
σθενών χωρίς ασκίτη αλλά με νεοπλα‐
σία του ανώτερου γαστρεντερικού στους
οποίους η λαπαροσκοπική περιτοναϊκή
έκπλυση ήταν θετική, απεβίωσε6. Αυτή η
μελέτη επαναλήφθηκε με παρόμοια α‐
ποτελέσματα σε ασθενείς με άλλες κα‐
κοήθειες του γαστρεντερικού όπως ο
καρκίνος του παγκρέατος7.
Παλαιότερα ένας περιορισμός της λα‐
παροσκοπικής διάγνωσης των κοιλια‐
κών κακοηθειών ήταν το γεγονός ότι η
βλάβη έπρεπε να είναι ορατή μέσω του
λαπαροσκοπίου. Η χρήση του διεγχειρη‐
τικού λαπαροσκοπικού υπερηχογραφή‐
ματος επέτρεψε την ανίχνευση και βιο‐
ψία μαζών βαθιά σε συμπαγή όργανα
όπως το ήπαρ, γεγονός που δεν ήταν
μέχρι τότε εφικτό8.
Ο περιορισμός της ανίχνευσης της κα‐
κοήθειας με CT λόγω του μεγέθους (1cm
περίπου) δεν επηρεάζει το διεγχειρητικό
λαπαροσκοπικό US, με το οποίο μπο‐
ρούν να ανιχνευθούν βλάβες μικρότερες
του 1cm, να ληφθούν βιοψίες, και ακόμα
να θεραπευθούν με τεχνικές ablation9,10.
Επίσης το διεγχειρητικό λαπαροσκοπικό
υπερηχογράφημα επιτρέπει την εξέταση

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ρόλος της χειρουργικής στην στα‐
διοποίηση της νεοπλασματικής νόσου
είναι περιορισμένος. Πλέον, μόνο η ε‐
ρευνητική λαπαροσκόπηση έχει θέση
στην σταδιοποίηση του καρκίνου. Αλλά
και πάλι η εφαρμογή της είναι περιορι‐
σμένη. Έχει το πλεονέκτημα της ανα‐
γνώρισης μεταστατικής ή μη εξαιρέσι‐
μης νόσου με αποτέλεσμα οι ασθενείς
αυτοί να μην υποβάλλονται σε μείζονες
χειρουργικές επεμβάσεις.
Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα
αυτής της μεθόδου σταδιοποίησης είναι
η δυνατότητα αναγνώρισης περιτοναϊ‐
κών εμφυτεύσεων, οι οποίες δεν ανα‐
γνωρίζονται εύκολα στις απεικονιστικές
μεθόδους, καθώς και λήψη βιοψίας αυ‐
τών των βλαβών.
Επίσης βαθύτερες βλάβες μπορούν να
αναγνωριστούν χρησιμοποιώντας διεγ‐
χειρητικό υπερηχογράφημα, με ακόλου‐
θη λήψη βιοψιών με την καθοδήγηση
του υπερηχογράφου, προσδίδοντας αυ‐
ξημένη ακρίβεια στην σταδιοποίηση. Ως
αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς δεν υπο‐
βάλλονται σε άχρηστες, μη θεραπευτι‐
κές λαπαροτομίες.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ό‐
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γνωσή της.
Έτσι λοιπόν ασθενείς οι οποίοι δεν
παρουσιάζουν λεμφαδενική διήθηση δεν
χρειάζεται να υποβληθούν σε λεμφαδε‐
νεκτομή κατά την εξαίρεση του μελα‐
νώματος και έχουν καλύτερη πρόγνωση
σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν
διήθηση του φρουρού λεμφαδένα17.
Η αναγνώριση και συνεξαίρεση του
φρουρού λεμφαδένα χρησιμοποιείται
ευρύτατα και στον καρκίνο του μαστού.
Η ευαισθησία της μεθόδου πολυκεντρι‐
κές μελέτες φθάνει το 95%18,19,20. Μία
πρόσφατη εφαρμογή της βιοψίας του
φρουρού λεμφαδένα αφορά την αντιμε‐
τώπιση του πλακώδους καρκίνου της
στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα
με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Είναι
αναγκαίες όμως περαιτέρω μελέτες για
την πλήρη εφαρμογή της μεθόδου15,21.

μως, οι χειρουργικές μέθοδοι για την
σταδιοποίηση του καρκίνου έχουν παρε‐
κτοπιστεί από τις εξαιρετικά ευαίσθητες
και ακριβείς απεικονιστικές μεθόδους,
όπως το υπερηχογράφημα, το ενδοσκο‐
πικό υπερηχογράφημα, την αξονική το‐
μογραφία, την μαγνητική τομογραφία,
PET scanning13.
Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες
έχουν επικεντρωθεί στην αναγνώριση
της αξίας του φρουρού λεμφαδένα σε
συγκεκριμένους καρκίνους για την διά‐
γνωση, σταδιοποίηση και τον μετέπειτα
επαρκή λεμφαδενικό καθαρισμό. Αυτή η
διαγνωστική μέθοδος απαιτεί την συ‐
νεργασία διαφόρων ειδικοτήτων όπως
του πυρηνικού ιατρού, του χειρουργού
και βέβαια του παθολογοανατόμου14.
Για την διενέργεια της βιοψίας του
φρουρού λεμφαδένα είναι απαραίτητο
να προηγηθεί προεγχειρητικό λεμφικό
σπινθηρογράφημα για την αναγνώριση
των δυνητικά διηθημένων περιοχικών
λεμφαδένων, τον αριθμό τους και την
ακριβή εντόπισή τους15. Εν συνεχεία γί‐
νεται χειρουργική εξαίρεση όλων των
κεχρωσμένων λεμφαδένων μετά την έγ‐
χυση της χρωστικής ουσίας στον πρω‐
τοπαθή όγκο και ταυτόχρονη απεικόνι‐
ση της εξεταζόμενης περιοχής με γ‐
κάμερα16. Είναι μία μέθοδος η οποία έχει
αποδειχθεί ότι παρουσιάζει υψηλό πο‐
σοστό ευαισθησίας στην αναγνώριση
της τοπικής λεμφαδενικής διήθησης.
Αρχικά η τεχνική του φρουρού λεμφα‐
δένα χρησιμοποιήθηκε στην αντιμετώ‐
πιση του μελανώματος. Είναι μείζονος
σημασίας, όσον αφορά το μελάνωμα, να
γνωρίζει ο ογκολόγος–χειρουργός την
έκταση της λεμφαδενικής διασποράς
της νόσου για το είδος της επέμβασης
που θα εκτελέσει, αλλά και να καθορί‐
σει το στάδιο της νόσου και την πρό‐
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