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Ανασκόπηση προσφάτων μελετών για τον ενδοβρογχικό υπέρηχο (EBUS) 
 
Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου προτείνουν το 
συστηματικό έλεγχο του μεσοθωρακίου  με λήψη δειγμάτων από τους ορατούς με το EBUS 
λεμφαδένες ≥ 5 mm από τους σταθμούς N3 προς τους N1, ανεξαρτήτως των ευρημάτων του PET/CT. 
Τους τελευταίους 2 μήνες εμφανίστηκαν στη βιβλιογραφία σημαντικές δημοσιεύσεις, οι οποίες 
ενισχύουν με περαιτέρω τεκμηρίωση την παραπάνω οδηγία, ενισχύοντας την μάλιστα με πιθανούς 
νέους στόχους, όπως το αριστερό επινεφρίδιο. Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον για δομημένη και 
ουσιαστική εκπαίδευση στο EBUS TBNA παραμένει υψηλό, με την ανάπτυξη ολοένα και 
περισσότερων online εργαλείων από διαφορετικές ομάδες ανά τον κόσμο.  

Integration of Bronchoscopic Transesophageal Ultrasound Examination of the Left Adrenal Gland 
into Routine Lung Cancer Staging Workup: A Prospective Trial. Darwiche K. et al. Respiration 2020; 
99:43–49 

Το αριστερό επινεφρίδιο αποτελεί συχνή εστία μεταστατικής νόσου για τον καρκίνο του πνεύμονα. 
Σε προηγούμενες μελέτες έχει περιγραφεί η δυνατότητα λήψης βιοψίας με τη χρήση του linear EBUS 
μέσω του οισοφάγου (b-EUS). Σκοπός της παραπάνω πολυκεντρικής μελέτης ήταν να εκτιμηθεί αν 
η εξέταση του επινεφριδίου μπορεί να ενταχθεί στη εξέταση ρουτίνας με linear EBUS (b-EUS). 
Συμπεριελήφθησαν 313 ασθενείς που παραπέμφθηκαν για EBUS. Πραγματοποιήθηκε παρακέντηση 
όταν υπήρχε υποψία κακοήθειας στο αριστερό επινεφρίδιο (LAG). Εξετάστηκε η διαγνωστική 
ακρίβεια, ο χρόνος της επέμβασης, οι επιπλοκές και η καμπύλη εκμάθησης τεσσάρων έμπειρων 
EBUS βρογχοσκόπων. Η ανίχνευση του LAG ήταν επιτυχής σε ποσοστό 87.5%. Μετά την αρχική 
καμπύλη εκμάθησης, οι τέσσερις βρογχοσκόποι είχαν συνολικό ρυθμό ανίχνευσης >93%, και ο 
ρυθμός ανίχνευσης δε συσχετιζόταν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών. Η EUS-B-FNA 
αποκάλυψε 9 LAG μεταστάσεις, με ευαισθησία, ειδικότητα και διαγνωστική ακρίβεια 75%, 100%, 
και 99%, αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος για EUS-B ήταν 194.4 s, με 594.8 s για την FNA. Συνολικά, δεν 
παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Συμπερασματικά, ένας υψηλός ρυθμός ανίχνευσης είναι εφικτός μετά 
από αρχική περίοδο εκπαίδευσης, με ενσωμάτωση του EUS-b στη ρουτίνα σταδιοποίησης του 
καρκίνου πνεύμονα με EBUS. (Εικόνα LAG με μορφολογία «γλάρου» - Seagull sign. Picture courtesy 

L.M.M.J. Crombag and Jouke T. Annema).  
 

The utility and safety of Linear 
Endobronchial Ultrasound-guided 
transbronchial needle aspiration (EBUS-
TBNA) in the paediatric population Haider 
Al-Najjar et al. European Respiratory Journal 
2020; DOI: 10.1183/13993003.02277-2019 

Η πρώτη αναδρομική μελέτη ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας του linear EBUS σε 
παιδιατρικό πληθυσμό. Εντάχθηκαν 40 

ασθενείς ≤18 ετών με μεσοθωρακική ή πυλαία λεμφαδενοπάθεια. Έγινε χρήση Rapid On-Site 
Evaluation (ROSE) σε όλες τις επεμβάσεις, με παρουσία κυτταρολόγου. Οι επεμβάσεις έγιναν με 



λαρυγγική μάσκα. Συνολικά παρακεντήθηκαν 70 λεμφαδενικοί σταθμοί. Οι διαγνώσεις ήταν 
φυματίωση (είτε σε καλλιέργεια ή κλινική εικόνα) σε 67.5% (n=27), αντιδραστική λεμφαδενοπάθεια 
σε 17.5% (n=7) και σε 7.5% (n=3) η επέμβαση έγινε για αποκλεισμό επανενεργοποίησης 
φυματίωσης. Αιματολογική κακοήθεια (με τελική διάγνωση λεμφώματος) βρέθηκε σε 5% (n=2) και 

νευροίνωμα με κοκκιωματώδη αντίδραση σε 2.5% (n=1). Δεν 
υπήρξαν επιπλοκές σε καμία επέμβαση. Οι συγγραφείς 
αναφέρουν πως τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, και 
ενθαρρύνουν τη χρήση EBUS TBNA έναντι χειρουργικών 
παρεμβάσεων στα παιδιά. Η χρήση του EBUS TBNA είναι 
περιορισμένη λόγω του μικρού αριθμού περιστατικών, που 
δυσκολεύει την καμπύλη εκμάθησης των παιδιάτρων-
βρογχοσκόπων. Ειδικά σε αυτή τη μελέτη, οι παιδίατροι 
συνεργάστηκαν με εκπαιδευμένους στο EBUS βρογχοσκόπους- 
πνευμονολόγους, θέτοντας ένα πρώτο παράδειγμα συνεργασίας 
μεταξύ των 2 ειδικοτήτων. (Photo courtesy P. Clementsen). 

Preoperative Staging by EBUS in cN0/N1 Lung Cancer. Systematic 
Review and Meta-Analysis 

Leong, Tracy L. et al. Journal of Bronchology & Interventional Pulmonology: July 2019 - Volume 26 - 
Issue 3 - p 155-165 

Σε αυτή τη μετα-ανάλυση, οι συγγραφείς εξέτασαν την ευαισθησία της συστηματικής 
σταδιοποίησης του μεσοθωρακίου με EBUS TBNA για την ανίχνευση ακτινολογικά κρυφής Ν2-Ν3 
νόσου σε καρκίνο πνεύμονα με cN0/N1. Αναλύθηκαν 1173 άρθρα και συμπεριελήφθησαν συνολικά 
9 (1146 ασθενείς). Η μέση επίπτωση N2/N3 νόσου ήταν 15% (6% - 24%). Η EBUS-TBNA είχε συνολική 
ευαισθησία 49% [95% confidence interval (CI), 41%-57%], συνολική ειδικότητα 100% (95% CI, 99%-
100%), μέση αρνητική προγνωστική αξία 91% (82% - 100%) για την ανίχνευση κρυφής Ν2/N3 νόσου. 
Ο αριθμός των εξετάσεων που έπρεπε να γίνουν (Νumber Νeeded to Τreat NNT) για να ανιχνευτεί 
κρυφή N2/N3 νόσος ήταν 14 (95% CI, 10.8-16.3). Η προσθήκη του EUS-(B)-FNA αναγνώρισε κρυφή 
νόσο επιπρόσθετα σε ποσοστό 4.89%, μειώνοντας των αριθμών εξετάσεων (ΝΝΤ) στο μισό.  

Is it necessary to sample the contralateral nodal stations by EBUS-TBNA in patients with lung cancer 
and clinical N0 / N1 on PET-CT? 

Serra et al. Lung Cancer. 2020 Jan 13;142:9-12. doi: 10.1016/j.lungcan.2020.01.014. [Epub ahead of 
print] 

Οι συγγραφείς ανάλυσαν την επίπτωση της N3 νόσου στην υπο-ομάδα ασθενών με καρκίνο 
πνεύμονα με αρνητικό μεσοθωράκιο στο PET/CT (N0/N1). Πρόκειται για αναδρομική ανάλυση 174 
ασθενών με NSCLC, N0/N1 νόσο στο PET/CT, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε συστηματικό λεμφαδενικό 
έλεγχο με EBUS-TBNA.  N2 μεσοθωρακική νόσος ανιχνεύτηκε σε 21 (12 %) ασθενείς, ενώ δεν 
ανιχνεύτηκε Ν3 νόσος (πυλαία ή μεσοθωρακική). Από τους υπόλοιπους 153 ασθενείς N0/N1 με 
EBUS-TBNA, 122 υπεβλήθησαν σε χειρουργική εκτομή που αποκάλυψε ακόμα 4 περιπτώσεις Ν2, 
ενώ 117 επιβεβαιώθηκαν και χειρουργικά ως N0/N1. Ευαισθησία, ειδικότητα, αρνητική 
προγνωστική αξία, θετική προγνωστική αξία και συνολική διαγνωστική ακρίβεια 84 %, 100 %, 96.7 
%, 100 % και 97 % αντίστοιχα. Οι συγγραφείς σχολιάζουν ότι στη συγκεκριμένη σειρά ασθενών δεν 



ανιχνεύτηκε ετερόπλευρη Ν3 νόσος, γεγονός το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και 
τεκμηρίωσης.  

A novel online education module to teach clinicians how to correctly identify ultrasonographic 
features of mediastinal lymph nodes during endobronchial ultrasound. Danielle A. Hylton et al. Can 
J Surg 2020;63(1):E62-E68 | PDF. Open access.  

Αυτή η μελέτη εξέτασε τις 
δυνατότητες ενός online συστήματος 
για την εκμάθηση των 
βρογχοσκόπων στη σωστή 
αναγνώριση υπερηχολογικών 
λεμφαδενικών χαρακτηριστικών που 
προβλέπουν διήθηση από καρκίνο. Η 
αναγνώριση και αξιολόγηση αυτών 
των χαρακτηριστικών τελεί υπό 
αμφισβήτηση στη βιβλιογραφία, 
καθώς δεν έχουν συμπεριληφθεί στις 

οδηγίες σταδιοποίησης, αλλά επίσης λόγω της απουσίας ομοιογενούς εκπαίδευσης πάνω σε αυτά. 
Το σύστημα αναπτύχθηκε με τη χρήση Electronic Data Capture (REDCap) system. Τα χαρακτηριστικά 
ήταν τα εξής: Διακριτά-δυσδιάκριτα όρια, ετερογένεια ή ομοιογένεια ηχογένειας, ύπαρξη central 
hilar structure, σχήμα (στρογγυλό ή μη), διάμετρος στο βραχύ άξονα  (≥ 10 mm or < 10 mm) και 
παρουσία ή όχι κεντρικής νέκρωσης. Το EDC προσέφερε αξιολόγηση πριν την εκπαίδευση, videos, 
αναγνώριση των υπερηχολογικών χαρακτηριστικών και αξιολόγηση μετά την εκπαίδευση. Η 
ιδιαιτερότητα του συστήματος είναι ότι χρησιμοποιεί την προσέγγιση της test-enhanced learning 
theory. Αν ο εκπαιδευόμενος απαντήσει λάθος, τότε ένα διαδραστικό παράθυρο παρουσιάζεται 
στην οθόνη, δίνοντας ενδείξεις- tips για την αποφυγή του λάθους την επόμενη φορά. 29 
βρογχοσκόποι εκπαιδεύτηκαν με το σύστημα, με σημαντική βελτίωση στην σωστή κατηγοριοποίηση 
των λεμφαδένων προ και μετά εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία των βρογχοσκόπων βρήκαν το σύστημα 
ιδιαίτερα χρήσιμο, προτιμώντας το έναντι κλασσικών διαλέξεων.  

 


