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Έχει φανεί από πολλές μελέτες ότι η βρογχοσκόπηση με ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση βοηθά σημαντικά 

στη διάγνωση μίας περιφερικής πνευμονικής βλάβης. Όμως, η αναντιστοιχία μεταξύ των εικόνων της 

αξονικής τομογραφίας (που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση) και της βρογχικής ανατομίας σε 

πραγματικό χρόνο μπορεί να περιορίσουν την επιτυχία της επέμβασης. Μία νέα μεθοδολογία με ειδικό 

software που ονομάζεται tomosynthesis δοκιμάστηκε σε αυτή τη μελέτη για να γεφυρώσει αυτές τις 

διαφορές. Η τεχνολογία ενσωματώνει το σύστημα 

ηλεκτρομαγνητικής καθοδήγησης Superdimension με 

την απεικόνιση από τρισδιάστατη ακτινοσκόπηση, η 

οποία επιτυγχάνεται με την περιστροφή του c arm και 

το ειδικό tomosynthesis software. Η ακρίβεια της 

προσέγγισης του στόχου επιβεβαιώθηκε με cone beam 

CT (ως gold standard). Στην προοπτική μελέτη 2 

κέντρων συμμετείχαν 50 ασθενείς, με πνευμονικούς 

όζους ≥10 mm.   Οι βλάβες ήταν ιδιαίτερα μικρές (<20 

mm) σε 61.2% (30/49). Βρογχόγραμμα στη βλάβη 

υπήρχε σε 53.1% (26/49). Εύρεση της βλάβης 

(registration) με ταυτόχρονη αλληλεπικάλυψη με την 

3D εικόνα από την 3D ακτινοσκόπηση επιτεύχθηκε σε 

59.6% (28/47) και 83.0% (39/47) πριν και μετά από 

διόρθωση της θέσης του καθετήρα, αντίστοιχα. 

Διάγνωση κακοήθειας τέθηκε από τη rapid on site 

evaluation σε 53.1% (26/49) και ως τελική διάγνωση σε  

61.2%. Όσον αφορά τις επιπλοκές, συνέβη 1 επεισόδιο 

πνευμοθώρακα χωρίς τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χρήση της 3D 

ακτινοσκόπησης με software tomosynthesis βελτιώνει 

την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρομαγνητικής 

καθοδήγησης. Το συγκεκριμένο αποτελέσμα έχει 

ιδιαίτερη σημασία λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιαίτερο 

κόστος της cone beam CT.  Νέες μελέτες θα 

επιβεβαιώσουν τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου 

σε συνδυασμό με την ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση.  

FIGURE 1. SuperDimension navigation system version 

7.2 with fluoroscopic navigation technology. A, Initial 



navigation on the basis of the preprocedural planning computed tomography and the automatic registration 

showing the virtual target (green ball) and locatable guide (purple). B, Fluoroscopic image with no visualization 

of the nodule. C, Sagittal cone-beam computed tomography (CBCT) before correction showing the catheter 

tip (orange arrow) outside of the target lesion (blue circle). D, Fluoroscopic navigation spin: rotation of the C-

arm with continuous fluoroscopy captures 2-dimensional data from various angles around the patient and 

builds a 3-dimensional volume using a tomosynthesis algorithm. E, Following application of the algorithm and 

3-dimensional volume creation, the nodule can now be visualized (orange arrow). F, With the local registration 

feature turned on, the true spatial relationship between the virtual target (green ball) and the locatable guide 

(in purple) is seen, before correction of the catheter position. G, After renavigation and correction of the 

catheter position, showing the locatable guide (in purple) aligned to the target (green ball). The red “ghost” 

catheters are the marked locations before correction with the local registration feature off (initial navigation) 

and after correction before realignment. H, Confirmatory sagittal CBCT, with insets for the axial (inset left) and 

coronal (inset right) views after correction showing the catheter tip inside the target lesion. The 3-dimensional 

percent overlap between the virtual target and the actual lesion in CBCT was 0% before correction in (C) and 

23% after correction in (H). Images courtesy of Dr Michael Pritchett. 
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Η έκφραση της PD-L1 στα καρκινικά κύτταρα είναι ένας σημαντικός βιοδείκτης για την επιλογή θεραπείας με 

αναστολείς PD-1/PD-L1. Κλινικές μελέτες ανοσοθεραπείας έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με μη μικροκυτταρικό 

καρκίνο πνεύμονα (NSCLC) χρειάζονται ιστολογικά δείγματα για τον έλεγχο του PD-L1, αλλά στην εποχή του 

EBUS TBNA συνήθως είναι περισσότερο διαθέσιμα κυτταρολογικά δείγματα και ιστικοί κύλινδροι αντί για 

μεγάλα τμήματα όγκου. (Στην εικόνα ανοσοιστοχημεία με PD-L1 αντισώματα σε ιστολογικό δείγμα).  

Σε αυτή τη μελέτη εξετάστηκε η επάρκεια υλικού από 

EBUS TBNA για τον έλεγχο του PD-L1. Αναλύθηκαν 577 

δείγματα NSCLC από 6 κέντρα του Ηνωμένου 

Βασιλείου και 1 στις ΗΠΑ. Συγκρίθηκαν τα δείγματα 

EBUS TBNA με δείγματα άλλων τεχνικών λήψης. Στην 

ομάδα EBUS TBNA (189 δείγματα), η επιτυχής εξέταση 

PD-L1 testing ήταν 94.7%. Δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά με άλλες τεχνικές λήψης 

δείγματος. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε πως η 

παρουσία υψηλού σταδίου Ν και/ή εγκεφαλικών μεταστάσεων σχετιζόταν με υψηλή έκφραση PD-L1. Η 

μελέτη δεν συνέκρινε την έκφραση PD-L1 σε χειρουργικά και EBUS TBNA δείγματα από τον ίδιο ασθενή. Οι 

συγγραφείς καταλήγουν ότι το EBUS TBNA αποτελεί μία ικανή μέθοδο για την εξέταση του PD-L1.  
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Η ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων για την ανίχνευση και διάγνωση περιφερικών πνευμονικών βλαβών 

ξεκίνησε λόγω του αδιεξόδου περαιτέρω αύξησης της διαγνωστικής ακρίβειας των υπαρχουσών τεχνικών, 

είτε μεμονωμένα  ή σε συνδυασμό.  Το ρομποτικό σύστημα βρογχοσκόπησης δε χρησιμοποιείται για 

συμβατική βρογχοσκόπηση, παρά μόνο για τη διάγνωση των περιφερικών βλαβών. Η παρούσα μελέτη ήταν 

προοπτική και πολυκεντρική και συμπεριέλαβε 54 ασθενείς σε 5 κέντρα. Οι περιφερικοί όζοι ήταν 1-5 εκ. σε 

διάμετρο, και πρωταρχικά σημεία της μελέτης ήταν ο εντοπισμός της βλάβης με radial EBUS, ακτινοσκόπηση 

και ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση μέσω, πάντα της ρομποτικής βρογχοσκόπησης. Μετά τον εντοπισμό 

λαμβάνονταν δείγματα διά βελόνης (ΤΒΝΑ). Εκτιμήθηκε ταυτόχρονα η ασφάλεια της μεθόδου (αριθμός 

επιπλοκών). Τα κέντρα είχαν τη δυνατότητα rapid on site evaluation του υλικού της TBNA. Η μέση διάμετρος 

των βλαβών ήταν 23 mm (IQR 15mm - 29mm). Ο εντοπισμός της βλάβης ήταν επιτυχής σε 51/53 (96.2%) 

ασθενείς, καθώς σε 1 η βλάβη δε βρέθηκε στο radial EBUS. 2 επεισόδια πνευμοθώρακα, σε 1 περίπτωση 

τέθηκε θωρακικός σωλήνας. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου ήταν υψηλή, 

ενώ οι επιπλοκές ήταν συγκρίσιμες με τις συνήθεις μεθόδους. Μεγαλύτερες μελέτες θα δώσουν περισσότερα 

στοιχεία για τη διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου.   
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