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Περίληψη

Σκοπός: Κύριος σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των 
επιπλοκών μετά από μείζονες θωρακοχειρουργικές επεμβά-
σεις για καρκίνο του πνεύμονα και η αναζήτηση παραγόντων 
κινδύνου που συσχετίζονται με την εμφάνιση επιπλοκών. 
Μελετήθηκαν τόσο παράγοντες κινδύνου που αφορούν 
κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών όσο και 
παράγοντες που έχουν σχέση με τον τύπο της νεοπλασίας 
και το είδους του χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκαν.

Μέθοδος: Κατά την περίοδο 1/1/2011 – 30/6/2012  89  
ασθενείς   ηλικίας  37 - 82 ετών  υποβλήθηκαν  σε  μείζο-
να  πνευμονική  εκτομή  στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα του 
Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής  για αντιμετώ-
πιση καρκίνου πνεύμονα. Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής 
καταγραφή όλων των επιπλοκών καθώς και  συστηματική 
βιβλιογραφική έρευνα σχετικών αναφορών για επιπλοκές 
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πνεύμονα. 
Εγινε διαδικτυακή αναζήτηση στα αρχεία της εθνικής ιατρι-
κής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ  μέσω της διαδικτυακής  πύλης  
Pub med .  Για τη διερεύνηση  της συσχέτισης της εμφάνι-
σης ή μη επιπλοκών πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική 
ανάλυση με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών δοκιμασιών 
ανάλογα με τον τύπο των μεταβλητών. Στη συνέχεια προ-
σαρμόστηκαν με ανάδρομη διαδικασία μοντέλα λογιστικής 
παλινδρόμησης . 

Αποτελέσματα: 64% των ασθενών εμφάνισε κάποιου εί-
δους επιπλοκή. 79% των επιπλοκών αυτών δεν ήταν δυνητι-
κά επικίνδυνες για τη ζωή.  12.4%  εμφάνισαν κάποια επικίν-
δυνη για τη ζωή επιπλοκή και 4.5%  πέθαναν.   Ως δυνητικά 
επικίνδυνες θεωρήθηκαν οι εξής επιπλοκές: διεγχειρητική 
και μετεγχειρητική αιμορραγία, οξύ έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου ,πνευμονική εμβολή,  βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο, 
οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, μετεγχειρητική πνευμο-
νία και η ανάγκη επανεπέμβασης. Ως μη επικίνδυνες για τη 
ζωή θεωρήθηκαν οι εξής επιπλοκές: μετεγχειρητική κολπική 
μαρμαρυγή, διαφυγή αέρα, υπολειπόμενο κενό, διαπύηση 
τραύματος, ατελεκτασία, πυρετός, φλεβοκομβική ταχυκαρ-
δία, ουρολοίμωξη, τραυματισμός φρενικού και λαρυγγικού 
νεύρου, θρομβοφλεβίτιδα.

Εισήγηση
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Συμπεράσματα:  Με την μονοπαραγοντική ανάλυση 
βρέθηκε ότι η προεγχειρητική τιμή αιμοσφαιρίνης  και η 
χορήγηση  συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων  και 
κατεψυγμένου πλάσματος σχετίζεται με την εμφάνιση 
επιπλοκών γενικότερα. Η σχέση κυρίως της χορήγησης 
ερυθρών επιβεβαιώθηκε και κατά την πολυπαραγοντι-
κή ανάλυση  με  την οποία βέβαια λαμβάνουμε υπόψη 
και τους άλλους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να 
επηρεάζουν τη σχέση. 75% των ασθενών με  χρόνια απο-
φρακτική πνευμονοπάθεια εμφάνισαν κάποια επιπλο-
κή παρόλο που γενικά οι επιπλοκές αυτές εντάσσονταν 
στις μη επικίνδυνες για τη ζωή. Ο σακχαρώδης διαβήτης   
σχετίζονταν με  επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές στην 
μονοπαραγοντική ανάλυση . Η παράταση νοσηλείας πα-
ρατηρήθηκε  κατά κύριο λόγο για εμμένουσα διαφυγή 
αέρα, ατελεκτασία, πυρετό και, ειδικά στην περίπτωση 
νοσηλείας άνω των 14 ημερών  ήταν συχνό φαινόμενο 
μετά από δεξιές θωρακοτομές. Πόνος και είδος αναλγη-
σίας δεν είχαν σχέση με την εμφάνιση επιπλοκών ή με 
την  παράταση νοσηλείας .  Από το μοντέλο μας η σχέση 
με τη χορήγηση ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ξεκάθαρη 
ενώ οριακά στατιστικά σημαντική είναι η παρουσία χρό-
νιας αποφρακτικής  πνευμονοπάθειας  και η πλευρά της 
θωρακοτομής ( δεξιά ).

Εισαγωγή

Κύριος σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των 
επιπλοκών μετά από μείζονες θωρακοχειρουργικές 
επεμβάσεις για καρκίνο του πνεύμονα και η αναζήτηση 
παραγόντων κινδύνου που συσχετίζονται με την εμφά-
νιση επιπλοκών.

Μελετήθηκαν τόσο παράγοντες κινδύνου που αφο-
ρούν κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών 
όσο και παράγοντες που έχουν σχέση με τον τύπο της 
νεοπλασίας και το είδους του χειρουργείου στο οποίο 
υποβλήθηκαν.

Επιμέρους στόχοι της μελέτης ήταν η αναζήτηση των 
αιτίων και των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν σε 
παράταση της νοσηλείας των χειρουργημένων  και συ-
νεπώς σε σημαντική αύξηση του κόστους νοσηλείας τους 
καθώς και περιγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών 
που παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές όπως σύνδρομο 
οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), βρογχοϋπεζω-
κοτικό συρίγγιο ή απεβίωσαν.

Σε ότι αφορά τις επιπλοκές μπορούμε να τις διακρί-
νουμε σε διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές1-10. Οι τελευ-
ταίες διακρίνονται σε πρώιμες και όψιμες (Πίνακας 1).

Υλικό και μέθοδος 

Κατά την περίοδο 1/1/2011 – 30/6/2012  89  ασθενείς  

(19 γυναίκες )  ηλικίας  37 - 82 ετών  υποβλήθηκαν  σε  
μείζονα  πνευμονική εκτομή ( λοβεκτομή, διλοβεκτομή 
ή πνευμονεκτομή ) στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα του 
Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής  για αντιμε-
τώπιση καρκίνου πνεύμονα. Πραγματοποιήθηκε λεπτο-
μερής καταγραφή όλων των επιπλοκών. 

72 ασθενείς (80.9%) διέθεταν προεγχειρητική διά-
γνωση. 5 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία για υποσταδιοποίηση. Ολοι οι  ασθενείς  
είχαν υποβληθεί  σε  ενδελεχή προεγχειρητική  σταδιο-
ποίηση 11-14.

Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική 
έρευνα σχετικών αναφορών για επιπλοκές μετά από χει-
ρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πνεύμονα . 

΄Εγινε διαδικτυακή αναζήτηση στα αρχεία της εθνι-
κής ιατρικής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ  μέσω της διαδικτυ-

Πίνακας 1. 
Επιπλοκές μετά από μείζονες θωρακοχειρουργικές 

επεμβάσεις για καρκίνο πνεύμονα . Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση.
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ακής  πύλης Pub med . Μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και  
Φεβρουαρίου 2013 διεξήχθησαν διάφορες αναζητήσεις 
για σχετικά άρθρα. Οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά  χρησι-
μοποιήθηκαν για  να  εντοπιστούν  σχετικές σειρές, κα-
τευθυντήριες οδηγίες και ανασκοπήσεις: θωρακοτομή, 
λοβεκτομή , πνευμονεκτομή, επιπλοκές , NSCLC.

Για την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Excel 2010 . 
Πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών κατα-
γράφηκαν: στάδιο κατά Karnofsky ,προεγχειρητικές και 
μετεγχειρητικές τιμές αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνης, 
προεγχειρητικές τιμές  εξέτασης αερίων αίματος  ( pH, 
PO2,  PCO2, Sat O2 ),  προεγχειρητικές και προβλεπόμε-
νες τιμές  FEV1 και  FVC, είδος επέμβασης, ιστολογικός 
τύπος όγκου, στάδιο νόσου, μεταγγίσεις συμπυκνωμέ-
νων ερυθρών αιμοσφαιρίων και φρέσκου κατεψυγμένου  
πλάσματος, τιμές ζωτικών σημείων περιεγχειρητικά ( 
θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, σφύξεις, κορεσμός οξυ-
γόνου), ημέρες νοσηλείας , ημέρες παραμονής στη  ΜΕΘ, 
συνυπάρχουσες παθήσεις (με ιδιαίτερη προσοχή στην 
παρουσία στεφανιαίας νόσου, αρτηριακής υπέρτασης , 
κολπικής μαρμαρυγής, περιφερικής αγγειοπάθειας , χρό-
νιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας , χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας ,σακχαρώδη διαβήτη και ιστορικού άλλου  
είδους νεοπλασίας), προηγηθείσα χημειοθεραπεία ή 
ακτινοθεραπεία , επιπλοκές, μετεγχειρητικός πόνος βάση 
αξιολόγησης με χρήση  οπτικής αναλογικής κλίμακας . Σε 
ότι αφορά τη στατιστική ανάλυση . Οι συνεχείς μεταβλη-
τές παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (SD) 

και οι κατηγορικές μεταβλητές ως συχνότητα (%).
Για τη διερεύνηση  της συσχέτισης  της εμφάνισης ή 

μη επιπλοκών με τις υπόλοιπες μεταβλητές (παράγοντες 
κινδύνου) πραγματοποιήθηκε αρχικώς μονοπαραγοντική 
ανάλυση με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών δοκιμα-
σιών   (t test, χ2) ανάλογα με τον τύπο των μεταβλητών 
(συνεχείς ή κατηγορικές).

Στη συνέχεια προσαρμόστηκαν με ανάδρομη διαδι-
κασία (backwards) μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης 
για τον έλεγχο της σχέσης  μεταξύ εμφάνισης επιπλοκών 
και παράτασης νοσηλείας με πιθανά αίτια και παράγο-
ντες κινδύνου.

Για όλους τους στατιστικούς ελέγχους χρησιμοποιή-
θηκε επίπεδο    γωγή. 5.6% είχαν λάβει προεγχειρητικά 
χημειοθεραπεία στα πλαίσια υποσταδιοποίησης.28.1% 
μεταγγίστηκαν περιεγχειρητικά με συμπυκνωμένα ερυ-
θρά αιμοσφαίρια.  Συνολικά 5.6% έλαβαν πάνω από 4 
μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων περι-
εγχειρητικά. Κάποιου είδους επιπλοκή εμφάνισε το 64% 
των ασθενών( Πίνακας 2) . 79% των επιπλοκών αυτών δεν 
ήταν δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή.  Από τα 89 άτο-
μα 11 (12.4%) εμφάνισαν κάποια επικίνδυνη για τη ζωή 
επιπλοκή και 4 άτομα από τα 89 (4.5% επί του συνόλου) 
πέθαναν.   Ως δυνητικά επικίνδυνες θεωρήθηκαν οι εξής 
επιπλοκές: διεγχειρητική αιμορραγία, μετεγχειρητική αι-
μορραγία, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ,πνευμονική 
εμβολή, βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο, ARDS, μετεγχειρη-
τική πνευμονία και η ανάγκη επανεπέμβασης. 

Πίνακας 2. 
Επιπλοκές μετά από μείζονες θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πνεύμονα  στο Σισμανόγλειο Γ.Ν.  

κατά την  χρονική περίοδο 1/1/2011-30/6/2012.
* Σε παρένθεση αναγράφονται τα ποσοστά επιπλοκών που παρουσιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία  για τα οποία υπάρ-

χουν επαρκή δεδομένα.
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Ως μη επικίνδυνες για τη ζωή θεωρήθηκαν οι εξής 
επιπλοκές: μετεγχειρητική κολπική μαρμαρυγή, διαφυγή 
αέρα, υπολειπόμενο κενό, διαπύηση τραύματος, ατελε-
κτασία, πυρετός, φλεβοκομβική ταχυκαρδία, ουρολοί-
μωξη, τραυματισμός φρενικού και λαρυγγικού νεύρου, 
θρομβοφλεβίτιδα 15-25.

Κατά την μονοπαραγοντική ανάλυση παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική σχέση της εμφάνισης οποιασδή-
ποτε επιπλοκής, με τις τιμές του προεγχειρητικού και 
μετεγχειρητικού αιματοκρίτη, τη συγκέντρωση της αι-
μοσφαιρίνης προ και μετά το χειρουργείο, τον αριθμό 
μονάδων ερυθρών που χορηγήθηκαν και τον αριθμό των 
χορηγούμενων μονάδων φρέσκου καταψυγμένου πλά-
σματος15,16. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της εμφάνι-
σης οποιασδήποτε επιπλοκής (επικίνδυνης ή μη για τη 
ζωή) με παράγοντες κινδύνου όπως το φύλο, την ηλικι-
ακή ομάδα, το κάπνισμα, τη στεφανιαία νόσο, την ΧΑΠ, 
την κολπική μαρμαρυγή, την υπέρταση, τον σακχαρώδη 
διαβήτη, τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και τη νεοεπι-
κουρική χημειοθεραπεία17-19. Επίσης δεν παρατηρήθη-
κε κατά την μονοπαραγοντική ανάλυση συσχέτιση της 
εμφάνισης οποιασδήποτε επιπλοκής (επικίνδυνης ή μη 
για τη ζωή) με το είδος της επέμβασης (πνευμονεκτομή, 
διλοβεκτομή ή λοβεκτομή), τη θέση της επέμβασης (δε-
ξιός ή αριστερός πνεύμονας), ή τον ιστολογικό τύπο της 
νεοπλασίας20,21. 

Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση των τιμών του FEV1 και 
FVC, προβλεπόμενου μετεγχειρητικού FEV1 και FVC, κα-
θώς και των προεγχειρητικών τιμών pH, pO2, pCO2 και 
SatO2 με την εμφάνιση οποιασδήποτε επιπλοκής. Δεν 
παρατηρήθηκε συσχέτιση του είδους της αναλγησίας 
που χορηγήθηκε με την εμφάνιση μετεγχειρητικών επι-
πλοκών 22.

Από την άλλη όταν μελετήθηκαν χωριστά τα άτομα 
που εμφάνισαν επιπλοκές εμφανίστηκε συσχέτιση της 
εμφάνισης δυνητικά επικίνδυνων για τη ζωή επιπλοκών 
με την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη . Συγκεκριμένα 
όσοι εμφάνισαν επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές ήταν 
4.7 φορές πιο πιθανό να έχουν σακχαρώδη διαβήτη σε 
σχέση με όσους εμφάνισαν κάποια μη επικίνδυνη επι-
πλοκή . Οσοι ασθενείς  είχαν ΧΑΠ το 75% εμφάνισε κά-

ποιου είδους επιπλοκή, παρόλο που κατά κύριο λόγο 
εντάσσονταν στις μη επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές. 

 Εγινε προσπάθεια να μελετηθούν οι παράγοντες που 
σχετίζονται με την παράταση νοσηλείας και συνεπώς με 
αύξηση του κόστους νοσηλείας. 

 Μελετήθηκαν χωριστά τα άτομα που χρειάστηκε να 
νοσηλευτούν πάνω από 10 μέρες (39 άτομα). Ηταν ασθε-
νείς με μεγαλύτερη μέση ηλικία σε σχέση με όσους είχαν 
≤ με 10 μέρες νοσηλεία (67 ± 7 Vs. 62 ± 9 ) , κυρίως άνδρες 
(35 άνδρες). Η παράταση νοσηλείας πάνω από 10 μέρες 
δεν συσχετίζονταν με άλλα χαρακτηριστικά των ασθενών 
ή του τύπου του χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκαν.

 Παρόμοια συμπεράσματα είχαμε και όταν ορίσαμε 
την «παράταση νοσηλείας» ως νοσηλεία άνω των 14 
ημερών. Σε 22 άτομα  που παρατάθηκε η νοσηλεία άνω 
των 14 ημερών  αυτό σχετίστηκε με μεγαλύτερη ηλικία , 
τη  δεξιά πλευρά της θωρακοτομής , την εμφάνιση επι-
πλοκών όπως εμμένουσας διαφυγής αέρα , πυρετού  
και ατελεκτασίας . Κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση 
εφαρμόστηκε με ανάδρομη διαδικασία μοντέλο λογι-
στικής παλινδρόμησης. Η εμφάνιση ή μη οποιασδήποτε 
επιπλοκής ήταν η εξαρτημένη μεταβλητή. Οι ανεξάρτη-
τες μεταβλητές επιλέχθηκαν με βάση τα εξής κριτήρια:

 α) Είχαν ικανό αριθμό συμβάντων
 β) Συσχετίζονταν με τρόπο στατιστικά σημαντικό με 

την εξαρτημένη μεταβλητή κατά την μονοπαραγοντική 
ανάλυση ή τουλάχιστον το p ήταν ≤0.3.

 γ) Θεωρούνταν από τη βιβλιογραφία ως σημαντικοί  
παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση μετεγχειρητικών επι-
πλοκών. Ο αριθμός τους κρίθηκε αναγκαίο να περιορι-
στεί λόγω του μεγέθους του δείγματος και του αριθμού 
των συμβάντων της εξαρτημένης μεταβλητής ώστε να 
εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η δημιουργία αξιόπιστου 
μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης. Ετσι η ανάδρομη 
διαδικασία ξεκίνησε με τις μεταβλητές: ηλικία, φύλο, 
προεγχειρητική συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης, στεφανι-
αία νόσος, ΧΑΠ, σακχαρώδης διαβήτης, είδος θωρακοτο-
μής (δεξιά ή αριστερή), τύπος εκτομής (πνευμονεκτομή, 
διλοβεκτομή ή λοβεκτομή), στάδιο νόσου και αριθμό μο-
νάδων ερυθρών που χορηγήθηκαν.  

Το μοντέλο εμφάνιζε ικανοποιητική προσαρμογή στα 

Πίνακας 3. 
Μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για την εμφάνιση οποιασδήποτε επιπλοκής μετά από μείζονα θωρακοχει-

ρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα.
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δεδομένα σύμφωνα με το κριτήριο ελέγχου Hosmer-
Lemeshow ( HL=1.12, p=0.29) και κατέτασσε σωστά το 
70.8 % των συμβάντων. Η ROC καμπύλη του μοντέλου 
είναι επίσης ικανοποιητική καθώς το εμβαδόν κάτω από 
την καμπύλη ήταν 0.79. 

Σύμφωνα με αυτό η μετάγγιση συγκεντρωμένων ερυ-
θρών εξακολουθούσε να σχετίζεται με τρόπο στατιστικά 
σημαντικό με την εμφάνιση επιπλοκών. Μάλιστα κάθε 
επιπλέον χορήγηση μίας μονάδας ερυθρών φαίνεται να 
αυξάνει κατά 3.5 φορές την πιθανότητα μιας οποιαδήπο-
τε επιπλοκής( Πίνακας 3)  . Οι ασθενείς με ΧΑΠ είχαν 3.3 
φορές μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών σε 
σχέση με όσους δεν είχαν ΧΑΠ.  Τέλος οι ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε δεξιά θωρακοτομή είχαν σχεδόν 3 φο-
ρές μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών αφού 
λήφθηκαν υπ’ όψιν οι υπόλοιποι παράγοντες κινδύνου 
που μετέχουν στο μοντέλο23-25.

Συμπεράσματα

 Μελετώντας τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου με 
multinomial λογιστική παλινδρόμηση οι ασθενείς που 
εμφάνιζαν πλακώδες καρκίνωμα ήταν 7.5  φορές πιο πι-
θανό να είναι καπνιστές σε σχέση με αυτούς που είχαν 
αδενοκαρκίνωμα αφού ληφθεί υπόψη  το φύλο. Αυτή η 
παρατήρηση η οποία δεν ανήκει στους σκοπούς της πα-
ρούσας μελέτης συμβαδίζει απόλυτα με ότι έχει παρου-
σιαστεί κατά καιρούς από άλλες μελέτες.

 Με την μονοπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι η 
προεγχειρητική τιμή αιμοσφαιρίνης  και η χορήγηση  συ-
μπυκνωμένων ερυθρών  και πλάσματος σχετίζεται με την 
εμφάνιση επιπλοκών γενικότερα. Η σχέση κυρίως της χο-
ρήγησης ερυθρών επιβεβαιώθηκε και κατά την πολυπα-
ραγοντική ανάλυση  με  την οποία βέβαια λαμβάνουμε 
υπόψη και τους άλλους παράγοντες κινδύνου που μπο-
ρεί να επηρεάζουν τη σχέση.

Οσοι είχαν ΧΑΠ σε μεγάλο ποσοστό ( 75%) εμφάνισαν 
κάποια επιπλοκή παρόλο που γενικά οι επιπλοκές αυτές 
εντάσσονταν στις μη επικίνδυνες για τη ζωή.  Ο σακχα-
ρώδης διαβήτης   σχετίζονταν με  επικίνδυνες για τη ζωή 
επιπλοκές στην μονοπαραγοντική ανάλυση.

Η παράταση νοσηλείας παρατηρούνταν  κατά κύριο 
λόγο για εμμένουσα διαφυγή αέρα, ατελεκτασία, πυρετό 
και, ειδικά στην περίπτωση νοσηλείας άνω των 14 ημε-
ρών  ήταν συχνό φαινόμενο μετά από δεξιές θωρακοτο-
μές.

Πόνος και είδος αναλγησίας δεν είχαν σχέση με εμ-
φάνιση επιπλοκών, με το score επιπλοκών ή με την  πα-
ράταση νοσηλείας.

 Το μοντέλο της μελέτης μας φτιάχτηκε μόνο για την 
εμφάνιση ή μη εμφάνιση επιπλοκών και όχι και για επι-
κίνδυνες ή μη επικίνδυνες λόγω μεγέθους δείγματος. 

Από το μοντέλο μας η σχέση με τη χορήγηση ερυθρών 
αιμοσφαιρίων είναι ξεκάθαρη ενώ οριακά στατιστικά ση-
μαντική είναι η παρουσία ΧΑΠ και η πλευρά της θωρακο-
τομής (δεξιά ).

Summary
A Prospective study of complications after major pulmo-
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Background- Aim: The aim of this study was to evaluate 
the complications after major pulmonary resections for 
lung cancer and identify the risk factors associated with 
the occurrence of complications. We studied both risk 
factors related to clinical and laboratory characteristics 
of patients and factors related to tumor’s stage , histol-
ogy  and  type of surgery. Method: Between January 2011 
and  June 2012 ,  89 patients (mean age 64.4; range 37 to 
82) underwent major pulmonary resection for treatment 
of lung cancer in our institution. Univariate analysis was 
performed to determine whether there are statistically 
significant group differences in the variables. Logistic re-
gression analysis was performed to access the impact of 
variables to the presentation of complications after the 
operation including categorical and continuous variables. 
Results: Complications occurred in 64% of patients. 79% 
of these were not potentially life-threatening. 12.4 % ex-
perienced a life-threatening complication and 4.5 % died. 
As potentially dangerous complications were considered: 
intraoperative and postoperative bleeding, myocardial 
infarction , pulmonary embolism,  bronchopleural fistula, 
adult respiratory distress syndrome, postoperative pneu-
monia and need for  re operation . 
Conclusions: The preoperative hemoglobin levels and 
the need for transfusion are strongly associated with the 
occurrence of complications.  Complications  occurred 
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in 75 % of patients  with chronic obstructive pulmonary 
disease , although  these complications were among the 
non- life-threatening . Diabetes mellitus is associated with 
life-threatening complications. Prolonged hospitalization 
was observed primarily for persistent air leak, atelectasis, 
fever, and especially after right-sided procedure.

Keywords: thoracotomy, lobectomy, pneumonectomy, 
complications, non-small cell lung cancer
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