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Παρουσίαση περιστατικού – Ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας

Ελευθερία Χαΐνη

Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Περίληψη: Ο Μονήρης Πνευμονικός Όζος (solitary
pulmonary nodule - SPN) είναι συχνό εύρημα, που
μπορεί να αντιπροσωπεύει πρωτοπαθή καρκίνο πνεύμονα ή άλλες κακοήθεις ή καλοήθεις βλάβες. Η καθυστέρηση στη χειρουργική αφαίρεση ενός κακοήθους
όζου αποβαίνει μοιραία για τον ασθενή, ενώ η χειρουργική αφαίρεση καλοήθους όζου απλώς εκθέτει
τον ασθενή σε κινδύνους.

Σκοπός-Μέθοδος: Γι αυτό σκοπός του άρθρου είναι η
διερεύνηση, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, των κριτηρίων, βάσει των οποίων ένας όζος θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί ότι οφείλεται σε καλοήθεια ή κακοήθεια.
Αποτελέσματα: Οι διάφορες μελέτες δείχνουν μεγάλη
διαφορά στη συχνότητα παρουσίας όζου (8 - 51%) και
στη συχνότητα κακοήθειας σε ασθενείς με όζους (1.1 12%). Η συχνότητα της κακοήθειας ποικίλλει ανάλογα με
το μέγεθος του όζου (0 - 1% για όζους < 5 mm, 6 - 28%
για όζους 5 - 10 mm, και 64 - 82% για όζους > 20 mm).
Ο κίνδυνος κακοήθειας για όζους με λεία παρυφή είναι
περίπου 20 - 30%. Σε όζους με ακανόνιστα, λοβωτά, ή
ακτινωτά άκρα, η συχνότητα κακοήθειας είναι υψηλότερη (33 - 100%). ΄Όζοι τύπου σκιάσεων αμιγώς θολής
υάλου είναι πιθανότερο να είναι κακοήθεις (59 - 73%)
συγκριτικά με συμπαγείς όζους (7 - 9%). Η ευαισθησία της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron
Emission Tomography - PET) για τον προσδιορισμό ενός
κακοήθους SPN είναι σημαντικά υψηλή (80 - 100%), ενώ
η ειδικότητα είναι χαμηλότερη (40 - 100%). Η Δυναμική
Υπολογιστική Τομογραφία (Dynamic CT) με επίταση του
όζου, μετά από χορήγηση σκιαγραφικού, δίνει την πλέον
υποσχόμενη ευαισθησία (ευαισθησία 98 - 100%, ειδικότητα 54 - 93%) μεταξύ των διαφόρων απεικονιστικών
εξετάσεων. Η υπό CT κατευθυνόμενη δια βελόνης βιοψία
έχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα, όταν η βιοψία
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δώσει αποτέλεσμα για καλοήθεια ή κακοήθεια. Εντούτοις, στο 20% των περιπτώσεων τα αποτελέσματα είναι
μη διαγνωστικά.
Συμπεράσματα: Η συχνότητα του SPN και η συχνότητα
κακοήθειας σε ασθενείς με SPN ποικίλλουν ευρέως. Η
ερμηνεία αυτών των διαφορών πρέπει να λαμβάνει υπ΄
όψιν όχι μόνο τα χαρακτηριστικά του όζου, αλλά και τον
πληθυσμό που εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο. Σύγχρονες
απεικονιστικές εξετάσεις και η υπό CT κατευθυνόμενη
δια βελόνης βιοψία έχουν υψηλή ευαισθησία στο προσδιορισμό ενός κακοήθους SPN, αλλά η ειδικότητα των
απεικονιστικών τεχνικών ποικίλλει και συχνά είναι χαμηλή.

Παρουσίαση Περιστατικού
Άνδρας,, 56 ΕΤΩΝ
Καπνιστής 40 τσιγάρων /24ωρο (>50 pack years)
Στεφανιαία Νόσος – Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου (
1999) Σακχαρώδης Διαβήτης
7-01-2010
Προσήλθε στο Νοσοκομείο για άτυπο κοιλιακό άλγος
Α/α Θώρακα (Εικ. 1) και CT Θώρακα (Εικ. 2,3): Μονήρης
όζος ΑΡ κάτω λοβού, με ακτινωτή παρυφή, διαμέτρου 2
εκ., χωρίς ατελεκτασία, υπεζωκοτική συλλογή, λεμφαδενικές διογκώσεις.
Βιοψία Όζου: Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα
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CT Εγκεφάλου – ΄Άνω/Κάτω Κοιλίας : αρνητικές δευτεροπαθών εντοπίσεων
Διάγνωση: Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα – Στάδιο Ι
Φεβρουάριος 2010: Χειρουργική αφαίρεση όζου (Αριστερή Κάτω Λοβεκτομή)
4-10-2010: Σταδιοποίηση
Ασθενής ασυμπτωματικός, χωρίς υποτροπή νόσου.
CT Εγκεφάλου – ΄Άνω/Κάτω Κοιλίας : αρνητικές δευτεροπαθών εντοπίσεων
CT θώρακα (Εικ. 4,5,6): Μετεγχειρητικές αλλοιώσεις αριστερής κάτω λοβεκτομής

Ορισμός
Μονήρης Πνευμονικός Όζος (Solitary Pulmonary
Nodule, SPN) ορίζεται η μονήρης, καλώς αφοριζόμενη,
σφαιρική ακτινογραφική σκίαση διαμέτρου ≤ 3 cm και η
οποία περιβάλλεται πλήρως από πνευμονικό ιστό. Δεν
πρέπει να συνυπάρχει ατελεκτασία, πυλαία διόγκωση ή
υπεζωκοτική συλλογή. 1
Ο όρος νομισματοειδής βλάβη (coin lesion) δεν χρησιμοποιείται πλέον, επειδή οι όζοι είναι σφαιρικοί και όχι
νομισματοειδούς σχήματος. Εστιακές πνευμονικές βλάβες διαμέτρου >3 cm ονομάζονται πνευμονικές μάζες
(lung masses) και προφανώς αντιπροσωπεύουν βρογχογενές καρκίνωμα μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου.
΄Όζοι διαμέτρου < 8 - 10 mm ορίζονται ως οζίδια για
να διαχωρίζονται από τον κλασσικό SPN, επειδή η πιθανότητα να οφείλονται σε κακοήθεια είναι πολύ χαμηλή.

Εικόνα 1.

Εικόνα 2.

Εικόνα 3.

Εικόνα 4.

Εικόνα 5.

Εικόνα 6.
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Εισαγωγή
Λόγω της ευρείας χρήσης της CT στη διερεύνηση των
αναπνευστικών συμπτωμάτων ο SPN αποτελεί συχνό
εύρημα. Η αιτία του SPN κυμαίνεται από καρκίνο πνεύμονα και μεταστάσεις από εξωθωρακικές πρωτοπαθείς
κακοήθειες έως λοιμώξεις, ουλές και άλλες καλοήθεις
βλάβες. Καθώς οι απεικονιστικές τεχνικές βελτιώνονται
και περισσότεροι όζοι ανιχνεύονται, η βέλτιστη αντιμετώπιση του SPN αποτελεί σημαντική πρόκληση για
τον πνευμονολόγο. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος περιλαμβάνουν ακτινογραφική
παρακολούθηση, λήψη δείγματος ιστού, ή χειρουργική
αφαίρεση. Αν και η χειρουργική αφαίρεση για αρχικό
στάδιο καρκίνου πνεύμονα προσφέρει δυνητικά ριζική
θεραπεία και τη μέγιστη επιβίωση, δεν είναι ελεύθερη
επιπλοκών και πιθανόν δεν είναι αναγκαία σε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών με καλοήθη SPN. Η κλινική απόφαση, που βασίζεται σε στοιχεία (Evidence-based clinical
decision making), πρέπει να ενσωματώνει στοιχεία για
την συχνότητα του SPN και της κακοήθειας σε ένα αντιπροσωπευτικό πληθυσμό ασθενών, τα ακτινογραφικά
χαρακτηριστικά του όζου, και τους δημογραφικούς και
κλινικούς παράγοντες του ασθενούς. Στο άρθρο αυτό
δίνονται απαντήσεις βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας
στα ακόλουθα ερωτήματα: 1 ποιά είναι η συχνότητα του
SPN; 2 ποιά η συχνότητα κακοήθειας σε όζους με διαφορετικά χαρακτηριστικά (μέγεθος, μορφολογία, και τύπο
σκίασης); 3 ποιά η συσχέτιση μεταξύ ρυθμού ανάπτυξης,
ιστολογίας και άλλων χαρακτηριστικών του όζου; και 4
ποια τα χαρακτηριστικά και ποιά η συχνότητα των επιπλοκών της εφαρμογής των διαφόρων εξετάσεων για τη
διαγνωστική διερεύνηση του SPN;
Ποιά είναι η Συχνότητα των SPNs;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται από μελέτες
ελέγχου πληθυσμού (screening) για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου πνεύμονα 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (Πίνακας 1).
Συχνότητα Όζων 			
Συχνότητα Κακοήθων Όζων 		

8 - 51%
1.1 - 12%

Πίνακας 1.
Συχνότητα SPN – Συχνότητα Κακοήθων SPN
Οι μελέτες αυτές περιέλαβαν πληθυσμούς, που πιστεύεται ότι ευρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο πνεύμονα, συνήθως ως αποτέλεσμα του καπνίσματος. Μεταξύ των μελετών υπήρξε ευρεία διαφορά τόσο
στη συχνότητα των όζων (8 - 51%) όσο και στη συχνότητα κακοήθων όζων (1.1 - 12%). Οι διαφορές μεταξύ
των μελετών οφείλονται στην απουσία προτυποποίησης
στη μέθοδο (π.χ. χρήση διαφορετικών ακτινογραφικών
τεχνικών, διαφορετικής ποιότητας αξονικές, διαφορετικοί ακτινοδιαγνώστες), στο πληθυσμό που περιέλαβαν

(πρώην καπνιστές, ενεργοί καπνιστές, βαρείς καπνιστές)
και στο τρόπο καταγραφής των αποτελεσμάτων.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι όζοι που ανιχνεύθηκαν στις επιδημιολογικές (screening) μελέτες διαφέρουν σημαντικά από τους όζους που ανιχνεύονται στη
συνήθη κλινική πρακτική. Στις στοχευμένες μελέτες οι
όζοι τείνουν να είναι μικρότεροι, η επίπτωση των κακοήθων όζων πολύ μικρότερη και ο χρόνος διπλασιασμού
του όγκου του καρκινωματώδους όζου (tumor volume
doubling times - VDTs) γενικά μεγαλύτερος.
Ποιά η συχνότητα Κακοήθειας σε ΄Όζους με Διαφορετικά Χαρακτηριστικά;
Τρία είναι τα χαρακτηριστικά του μονήρους όζου που
αξιολογούνται: το μέγεθος, η μορφολογία, και ο τύπος
της σκίασης.
Μέγεθος ΄Όζου
Μελέτες 3,7,13,15,16,17,18 έχουν διαπιστώσει αναλογική
αύξηση του κινδύνου κακοήθειας με το μέγεθος του όζου
(Πίνακας 2).
Διάμετρος Όζου		
< 5 mm			
5 - 10 mm		
> 2 cm			

Πιθανότητα Κακοήθειας
0 - 1%
6 - 28%
64 - 82%

Πίνακας 2.
Συχνότητα κακοήθειας
ανάλογα με το μέγεθος του SPN
Η επίπτωση της κακοήθειας σε όζους < 5 mm είναι
εξαιρετικά χαμηλή (0 - 1%), σε όζους διαμέτρου 5 - 10
mm είναι μεγαλύτερη (6 - 28%) και πολύ υψηλή σε όζους
διαμέτρου > 2 cm (64 - 82%).
Η διαπίστωση της εξαιρετικά χαμηλής πιθανότητας
κακοήθειας σε όζους μεγέθους < 5 mm οδήγησε στην
οδηγία της Fleischner Society 19 ότι δεν απαιτείται παρακολούθηση ασθενών με όζους μέχρι 4 mm, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς δεν έχουν παράγοντες κινδύνου
για ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα.
Μορφολογία ΄Όζου
Ο κίνδυνος κακοήθειας σε όζους με λεία όρια είναι 20
- 30%, ενώ σε όζους με ακανόνιστα, λοβωτά ή ακτινωτά
όρια ο κίνδυνος κακοήθειας είναι πολύ υψηλότερος 33
έως 100% (Πίνακας 3) 7, 17,18,19,20,21. Ακανόνιστα, λοβωτά.
			
Μορφή Ορίων SPN
Πιθανότητα Κακοήθειας
Λεία Όρια			
20 - 30%
Ακανόνιστα, λοβωτά
ή Αχτινωτά Όρια		
33 - 100%
Πίνακας 3.
Πιθανότητα κακοήθειας ανάλογα με τη μορφή των
ορίων του SPN
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Τύπος Σκίασης
Ο τύπος του όζου ταξινομείται ως συμπαγής, εν μέρει
συμπαγής ή τύπου θολής υάλου. Η επίπτωση κακοήθειας
σε συμπαγείς όζους είναι η μικρότερη (7 - 9% ), ενώ είναι
πολύ υψηλότερη (59 - 73%) σε όζους τύπου θολής υάλου
5,7
και σε όζους εν μέρει συμπαγείς (63%) (Πίνακας 4) 14.
Τύπος SPN		
Πιθανότητα κακοήθειας
Συμπαγής			
7 - 9%
Εν μέρει Συμπαγής		
63%
Τύπου θολής υάλου 		
59 - 73%
Πίνακας 4.
Πιθανότητα κακοήθειας
ανάλογα με τον τύπο του SPN
Ποιός είναι ο Ιστολογικός Τύπος και η φυσική ιστορία
(Ρυθμός αύξησης μεγέθους) Μικρών πνευμονικών όζων
με διαφορετικά χαρακτηριστικά;
Το Βρογχιολοκυψελιδικό καρκίνωμα ( Bronchioloalveolar
carcinoma BAC ) ήταν ο συχνότερος ιστολογικός τύπος (
70 - 100% ) σε όζους με τύπο αμιγώς ή κατ΄ εξοχήν θολής
υάλου. 7, 22, 23, 24,25,26,27,28,29
Η αύξηση του μεγέθους του όζου συσχετίζεται σταθερά με την πιθανότητα κακοήθειας. Ο χρόνος διπλασιασμού του όγκου του κακοήθους όζου διαφέρει ανάλογα
με τον τύπο του όζου: 813 ± 375 ημέρες για σκιάσεις
αμιγώς τύπου θολής υάλου, 457 ± 260 ημέρες για μεικτού τύπου ή εν μέρει θολής υάλου σκιάσεις και 149 ±
125 ημέρες για συμπαγείς σκιάσεις (Πίνακας 5) 22.
Τύπος SPN
		
Συμπαγής 		
Εν μέρει συμπαγής
Τύπου θολής υάλου

Πιθανότητα κακοήθειας
149 ± 125 ημέρες
457 ± 260 ημέρες
813 ± 375 ημέρες

Πίνακας 5.
Χρόνος διπλασιασμού όγκου
ανάλογα με τον τύπο του SPN
Εξαιρετικά σημαντική είναι η διαπίστωση ότι όζος
τύπου θολής υάλου, που φαίνεται σταθερός σε μέγεθος
για 2 χρόνια, μπορεί να οφείλεται σε καρκίνο. 22 Η διαπίστωση αυτή ανέτρεψε την επικρατούσα άποψη ότι
όζος ακτινογραφικά σταθερός για δύο χρόνια οφείλεται
σε καλοήθεια.

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά εφαρμογής των
εξετάσεων για τη διαγνωστική διερεύνηση
του SPN και ποια η συχνότητα των επιπλοκών;
Η χειρουργική αφαίρεση ενός όζου ύποπτου για κακοήθεια παραμένει το “gold standard,” αλλά σχετίζεται
με αυξημένο κίνδυνο και υψηλό κόστος. Γι αυτό απαιτεί-
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ται εναλλακτική διαγνωστική διερεύνηση, η οποία να είναι ελάχιστα επεμβατική και ακριβής (Πίνακας 6).
Τεχνική		
PET scan
Δυναμική (dynamic)
CT με σκιαγραφική
επίταση όζου
CT Κατευθυνόμενη
βιοψία διά βελόνης

Ευαισθησία
80 - 100%

Ειδικότητα
40 - 100%

98 - 100%;

54 - 93%;

82 - 100%		

100%

Πίνακας 6.
Χαρακτηριστικά διαγνωστικών τεχνικών
Επί του παρόντος, η πλέον μελετημένη διαγνωστική εξέταση είναι το PET scan. Η ευαισθησία του PET
για τον προσδιορισμό κακοήθειας είναι υψηλή (80 100%).30,31,32,33 Αντίθετα, η ειδικότητα του PET είναι χαμηλότερη (40 - 100%).
Η δυναμική (dynamic) CT με σκιαγραφική επίταση του
όζου, σε σύγκριση με την Υψηλής Ευκρίνειας CT (HRCT),
έχει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα στον προσδιορισμό κακοήθων όζων (ευαισθησία 98 - 100%, ειδικότητα
54 - 93%). 34,35,36
Η υπό CT κατευθυνόμενη βιοψία διά βελόνης 37,38,39,40
έχει εξαιρετική ευαισθησία (82 - 100%) και ειδικότητα
(100%), όταν η βιοψία δίνει αποτελέσματα για ειδική
καλοήθη νόσο ή κακοήθεια. Το μειονέκτημα είναι η δυσχέρεια στη καλή λήψη υλικού με συνέπεια στο 20% η
βιοψία να μην είναι διαγνωστική και να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση με άλλες τεχνικές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για κακοήθεια. Επιπλέον, η τεχνική αυτή
σχετίζεται με κίνδυνο για πνευμοθώρακα στο 15 έως 43%
των περιπτώσεων (μέση τιμή 26.5%). Το 4 - 18% (μέση
τιμή 5%) των ασθενών με πνευμοθώρακα χρειάζονται
τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα. 37,38,39,40
Συνδυασμένη στρατηγική λήψης ιστού (διαδερμικά
και βρογχοσκοπικά) σε όζους μέχρι 4 cm σε διάμετρο
έδειξε ευαισθησία και ειδικότητα 100%. 41

Συμπεράσματα
Στο άρθρο αυτό αναλύθηκαν στοιχεία βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την επίπτωση του
SPN, τη συχνότητα κακοήθειας σε ασθενείς με SPN, τα
χαρακτηριστικά του SPN, που σχετίζονται με κακοήθεια,
και την ακρίβεια των διαφόρων διαγνωστικών τεχνικών
διερεύνησης του SPN. Εντούτοις, παραμένουν σοβαρά
ερωτήματα και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την
απάντησή τους.
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Conclusion
The Single Pulmonary Nodule (SPN) is a diagnostic
and therapeutic challenge for chest physician. This review
article tried to report the characteristics of the SPN, which
can help the pulmonary physician in evidence based
making decision. Although some criteria can distinguish
malignant from benign SPN many questions need
answers.
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