
Καρκίνος της ουροδόχου κύστης: 

Λεμφαδενικός καθαρισμός  

Βασίλειος Τζώρτζης 



• Σύγκρουση συμφερόντων : καμία  



Πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός 

• Αποτελεί μέρος της χειρουργικής επέμβασης 

– Σταδιοποίηση (25% N+ κατά την επέμβαση) 

– Πρόγνωση (σημαντικότερος) 

– Επικουρική Θεραπεία 

– Επιβίωση 

 

• Θεραπευτική αξία 



Ποια είναι τα διαγνωστικά κριτήρια;  

• Μέγεθος (10mm)  
– Sensitivity  

• CT  24% - 78% 

• MRI  24% - 75%  

• Σχήμα  
– Ανώμαλο περίγραμμα 

• Αριθμός 
– ομαδοποίηση 

• Αρχιτεκτονική  
– Επασβέστωση 

– Χαμηλή πυκνότητα του πυρήνα 

– Ανομοιογενής – ομοιογενής ενίσχυση μετά το σκιαγραφικό 

• Τοποθεσία 
– Nodes that are located along the pathway of lymphatic drainage from 

a primary tumor and that are borderline in size or recently increased 
in size have a higher probability of metastatic infiltration…  

 

• 11C-acetatePET/CT=MRI=CT 



Ανατομία πυελικών λεμφαδένων;  

Κοινής λαγονίου 



Ανατομία πυελικών λεμφαδένων;  

Έσω λαγονίου 



Ανατομία πυελικών λεμφαδένων;  

Έξω λαγονίου 



Μπορεί η θέση του όγκου να προβλέψει την 

 πορεία μεταστάσεων; 

Pano et al RSNA 2011 

Θόλος Τρίγωνο 



Υπάρχει φρουρός λεμφαδένας; 

 

• Όχι αλλά…..  

• Λεμφαδένες έσω – έξω λαγονίου, θυροειδούς 

• Δεν υπήρξε εξωπυελική νόσος χωρίς Μετα 

στους πυελικούς λεμφαδένες 

  

Abol-Enein et al  J Urol 2004 



Υπάρχει φρουρός λεμφαδένας; 

• 3 επίπεδα 

– Κάτω από το διχασμό της λαγονίου μόνο (6.9%) 

– Πάνω από το διχασμό της λαγονίου και κάτω από το 

διχασμό της αορτής μόνο (6.9%) 

– Πάνω από το διχασμό της αορτής έως την κάτω 

μεσεντέριο αρτηρία μόνο (0%) 

 

 

• Skip Lesion are very rare, this phenomenon may be the result 

of missed positive LNs in the true pelvis or of a specimen-

abeling error 

Leisner et al  J Urol 2004 

Tarin et al  Eur Urol 2012 



Roth B et al Eur Urol 2010 

92% 
8% 



Γιατί και πια τεχνική; 



Recurrence-free survival After Radical Cystectomy With 

Limited or Extended PLND  for  pT2+3pN0 

Limited PLND  Extended PLND  



Overall survival After Radical Cystectomy With Limited or 

Extended PLND  for  pT2pN0-2 and pT3pN0-2 

Limited PLND  Extended PLND  



     Dorin RP & Skinner EC. Curr Opin Urol 2010 



Λεμφαδενεκτομή με αρνητικούς 

λεμφαδένες; 

– Sensitivity  

• CT  24% - 78% 

• MRI  24% - 75%  

– Επιβίωση 

 

 

Herr Urology 2003 

Αρνητικοί 

Θετικοί 

Jager AJR Am Roentgenol 1996 



Πότε κάνουμε; 

• Πάντοτε  
Stein  et al. J Clin Oncol 2001 

Yafi  et al. BJU Int 2010 

 

 

• Αμφοτερόπλευρα  
Mills  et al. J Urol 2001 

 

 

 



Τεχνική 
Standard lymphadenectomy  

Αll nodal tissue cranially up to, and including, the common 

iliac bifurcation, with the ureter being the medial border, and 

including the internal iliac, presacral, obturator fossa and 

external iliac nodes 

EAU  Guidelines 2013 



Τεχνική 
Εxtended lymphadenectomy  

Region of the aortic bifurcation and common iliac vessels 

medially to the crossing ureters. The lateral boarders are the 

genitofemoral nerves, caudally the circumflex iliac vein, the 

ligamentum lacunare and the lymph node of Cloquet, as well 

as the area described in the standard lymphadenectomy  

EAU  Guidelines 2013 



Τεχνική 
superextended lymphadenectomy  

extends cephalad to the level of the inferior mesenteric 

artery  

EAU  Guidelines 2013 



Πόσους λεμφαδένες;  

• 5έτη DFS  >16   65% 

•     <16   51%   Leissner BJU Int 2000 

 

• 5ετή επιβίωση   >9   40% 

•     <9   30%   Herr et al J Urol 2002 

         

• 5έτη CSS  >16   83% 

•     <16   72%   May et al Ann Surg Oncol 2011 

 

• Συν. Επιβίωση         >24             Koppie et al Cancer 2006  

 
 



Πόσους λεμφαδένες;  



Πόσους λεμφαδένες: το πρόβλημα  







Αυξάνουν οι επιπλοκές; 



Ποιό είναι το δίδαγμα; 

EAU Guidelines 2013 

ESMO Guidelines 2014 


