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• Καρκίνος του πνεύμονα-επιδημιολογία. 

• Ασφαλής διαγνωστική προσπέλαση ενδοβρογχικών βλαβών.

• Σταδιοποίηση κατά TNM, οδηγίες ACCP-ESTS.

• Προσπέλαση λεμφαδενικών σταθμών με ΤΒΝΑ (ιστολογική βελόνα 19G - CT guided
approach).

• Προσπέλαση λεμφαδενικών σταθμών με EBUS-TBNA. Συστηματικό assessment (EBUS, b-
EUS).

• Διαβρογχική προσπέλαση περιφερικών όγκων με radial EBUS και ακτινοσκόπηση.

• Σαρκοείδωση και λεμφώματα- νεότερα δεδομένα (EBUS TBNA).

• Διάμεσες πνευμονοπάθειες- νεότερα δεδομένα (διαβρογχική κρυοβιοψία)



1η κλινική περίπτωση: 
• Γυναίκα 67 ετών
• Πνευμονικός όζος 1,5 cm
• Πυλαίος και υποτροπιδικός

λεμφαδένας (PET CT +)
• Χωρίς απομακρυσμένες 

εστίες.

Τι πρέπει να κάνουμε: 

• Να θέσουμε τη διάγνωση.
• Να σταδιοποιήσουμε την 

ασθενή (Ν). 



2η κλινική περίπτωση: 
• Άνδρας 54 ετών 
• Δύσπνοια προσπαθείας
• Μεγάλη πλευριτική συλλογή 

αριστερά.
• Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου και 

αριστερής πύλης (PET CT +). 

Μετά την αφαίρεση του υγρού δεν 
παρατηρείται παρεγχυματική βλάβη. Τι πρέπει 
να κάνουμε για να θέσουμε τη διάγνωση? 



3η κλινική περίπτωση: 
• Γυναίκα 57 ετών 
• Πνευμονεκτομη ΑΡ προ 6ετίας λόγω 

αδενοκαρκινώματος. 
• Στον τακτικό  έλεγχο όζος δεξιού 

πνεύμονα (με αύξηση των διαστάσεων 
και παρατραχειακός λεμφαδένας (PET 
CT +). 

Τι πρέπει να κάνουμε για να 
θέσουμε τη διάγνωση?



4η κλινική περίπτωση: 
• Άνδρας 42 ετών.
• Θωρακικό άλγος, 

δύσπνοια προσπαθείας
από έτους. 

• Δικτυοζώδες πρότυπο και 
λεμφαδενοπάθεια πυλών-
μεσοθωρακίου. 

Τι πρέπει να κάνουμε για να 
θέσουμε τη διάγνωση?



5η κλινική περίπτωση: 
• Άνδρας 70 ετών.
• Δύσπνοια προσπαθείας
• Οξυγονοθεραπεία από 

έτους. 
• Επίταση του διαμέσου 

δικτύου, μελικυρήθρα
υπουπεζωκοτικά.

• Διηθήματα θολής υάλου 
το 2014

• Αιματολογικός για 
αυτοάνοσα αρνητικός

Τι μπορούμε να 
κάνουμε για να 
ενισχύσουμε τη 
διάγνωση?



• Cancer is one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide, with 

approximately 14 million new cases in 2012

• Lung  cancer is the most common cause.

• The number of new cases is expected to rise by about 70% over the next 2 

decades.

• Late-stage presentation and inaccessible diagnosis and treatment are common. 

• The total annual economic cost of cancer in 2010 was estimated at 

approximately US$ 1.16 trillion.

WHO Cancer Fact sheet February 2017

Καρκίνος του πνεύμονα-επιδημιολογικά δεδομένα. 



Διαγνωστική προσπέλαση 
ενδοβρογχικών βλαβών 

Πλακώδες ca

Μικροκυτταρικό ca

• Εξωφυτική ανάπτυξη σε κεντρικό αεραγωγό- απόφραξη
• Νέκρωση
• Νεόπλαστα αγγεία (πιθανή αιμορραγική διάθεση στη βιοψία)
• Υποβλεννογόνια διήθηση

“Tissue is the Issue”

• Ιστολογικός τύπος
• Ανίχνευση μεταλλάξεων (EGFR, EML-ALK, PDL-1)



• Η λήψη βιοπτικού υλικού (3-6 τεμάχια) από 
ορατή  ενδοβρογχική βλάβη αποδίδει 
ευαισθησία ≈80%. Η προσθήκη brushing και 
washing προσθέτει περαιτέρω σε ευαισθησία. 

• H επιτυχής αιμόσταση είναι πλέον 
απαραίτητη για την ασφαλή έκβαση της 
βρογχοσκόπησης.

• Σύγχρονες «θερμές» τεχνικές :

1. Ηλεκτροκαυτηρία (Electrocautery)

2. Argon Plasma Coagulation (APC)

ERBE ICC 200 

Electrosurgical Unit



Ηλεκτροκαυτηρία-μέθοδος επαφής

• Χρησιμοποιεί θερμότητα παραγόμενη από 
ηλεκτρισμό για να επιτευχθεί αιμόσταση ή 
καταστροφή ιστού ανάλογη με τη θερμική 
ενέργεια που θα αποδοθεί (συνήθως 25± 50 
Watts) 

• Bάθος διείσδυσης 0,2-1,9 mm.

• Χρησιμοποιείται με καθετήρα, λαβίδα ή θηλιά 
(snare) για μισχωτούς-πολυποειδείς όγκους

• Απόλυτη αντένδειξη είναι η παρουσία 
βηματοδότη (απαιτείται γνωμοδότηση του 
αρρυθμιολόγου) και η παρουσία εξωαυλικής
βλάβης (πίεση εκ των έξω).  



Argon Plasma Coagulation-μέθοδος μη επαφής

• Η θερμική ενέργεια μεταδίδεται
μέσω ιονισμένου αερίου Αργόν το
οποίο απελευθερώνεται σε μικρή
απόσταση (non-contact mode) από
τον βλεννογόνο.

• Εξαπλώνεται ομοιογενώς καθώς
έλκεται από περιοχές με
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό
(άρα και αίμα), και μικρότερη
ηλεκτρική αντίσταση.

• Δεν σταματά σε καμπυλώσεις του
βλεννογόνου ή σε πλάγιες
επιφάνειες.



Καθετήρας με αεροθάλαμο και αποσπώμενη κεφαλή τύπου Freitag για έλεγχο αιμορραγίας



Υποβλεννογόνιες βλάβες-EBNA

• Η διαγνωστική ακρίβεια βιοψιών-ψήκτρας είναι 
μεγαλύτερη για τις εξωφυτικές βλάβες ενώ για τις 
υποβλεννογόνιες μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση (Ε)-
ΤΒΝΑ {ευαισθησία κ.μ.ο. 80% (68-91%).

• 55 ασθενείς - αύξηση της διαγνωστικής ευαισθησίας τους 
από το 76% στο 96% με την προσθήκη ΕΒΝΑ ενώ σε 20% 
ήταν η μόνη διαγνωστική εξέταση. 

Dasgupta A. et al. Chest 1999;115:1237-1241



Σταδιοποίηση NSCLC 

Αφού έχει τεθεί η υποψία ή διάγνωση NSCLC πρέπει να εκτιμήσουμε την 

έκταση (στάδιο) της νόσου.

1. Υπάρχει απομακρυσμένη μετάσταση ή ο όγκος περιορίζεται στο 

θώρακα?

2. Αν περιορίζεται στο θώρακα, υπάρχει διήθηση των μεσοθωρακικών

λεμφαδένων? Η διήθηση του μεσοθωρακίου θα επηρεάσει την 

στρατηγική θεραπείας.

3. Ασθενείς με στάδιο ΙΑ, ΙΒ, ΙΙΑ, ΙΙΒ μπορούν να ωφεληθούν από 

χειρουργική εκτομή του όγκου

4. Ασθενείς με στάδιο ΙΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙV συνήθως ωφελούνται από ΧΜΘ/ΑΚΘ. 





Προσδιορισμός του σταδίου (Ν):

• N1: Ομόπλευροι (της εξεργασίας) περιβρογχικοί, πυλαίοι και ενδοπνευμονικοί
λεμφαδένες.

• Ν2: Ομόπλευροι μεσοθωρακικοί και/ή υποτροπιδικοί λεμφαδένες
• Ν3: -Ετερόπλευροι μεσοθωρακικοί και πυλαίοι 

-Ομόπλευροι ή ετερόπλευροι τραχηλικοί ή υπερκλείδιοι λεμφαδένες

• Λεμφαδενική διόγκωση ορίζεται η αύξηση του μεγέθους ενός καλά διακριτού 
λεμφαδένα στον κοντό άξονα > 1 cm. 

Chest. 2013;143(5_suppl):e211S-e250S. 
doi:10.1378/chest.12-2355



Chest. 2009;136(1):260-271. doi:10.1378/chest.08-0978

Prognosis according to the N category. 

A: overall survival by cN category (any cT, cM0) 
using the IASLC classification. Reproduced from 
Rusch et al.3

B: overall survival by pN category (any pT, pM0) 
using the IASLC classification. Reproduced from 
Rusch et al.
3 1-yr = 1-year overall survival. 

Figure Legend: 

H Σταδιοποίηση προβλέπει την επιβίωση





Σταθμός 4R (δεξιοί κατώτεροι παρατραχειακοί)
ΑΝΩ ΟΡΙΟ ΚΑΤΩ 

ΟΡΙΟ
ΜΕΣΗ
ΓΡΑΜΜΗ

Κατώτερο σημείο 
επαφής της 
ανώνυμης (ή 
βραχιοκεφαλικής) 
φλέβας με την 
τραχεία

Κατώτερο 
όριο της 
αζύγου
φλέβας

Αριστερό 
πλάγιο όριο
της τραχείας

Με οδηγό σημείο την κυρία τρόπιδα στο 
βρογχικό δένδρο: TBNA-EBUS

Δεξιά ανώνυμη φλέβα

Κάτω κοίλη φλέβα

Αορτικό τόξο



Σταθμός 4L (αριστεροί κατώτεροι παρατραχειακοί)
ΑΝΩ ΟΡΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ

Άνω όριο του αορτικού 
τόξου

Άνω όριο της 
αριστερής 
πνευμονικής 
αρτηρίας

Αριστερό πλάγιο 
όριο της τραχείας

Με οδηγό σημείο την κυρία τρόπιδα στο βρογχικό δένδρο: 
TBNA, EBUS, EUS

Ανιούσα αορτή

Πνευμονική αρτηρία

Κατιούσα αορτή



Σταθμός 7 (υποτροπιδικοί)
ΑΝΩ ΟΡΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ

Κυρία τρόπιδα Κατώτερο όριο του διαμέσου
βρόγχου δεξιά και ανώτερο 
όριο του κάτω λοβαίου
βρόγχου αριστερά

Με οδηγό σημείο την κυρία τρόπιδα στο βρογχικό δένδρο: 
TBNA, EBUS, EUS



Chest. 2013;143(5_suppl):e211S-e250S. doi:10.1378/chest.12-2355

American College of Chest Physicians intrathoracic 
radiographic (CT scan) categories of lung cancer. 

A. Mediastinal infiltration by tumor. 

B. Enlarged discrete N2,3 nodes.

C. A central tumor or a tumor with enlarged N1 
nodes, but a normal mediastinum. In radiographic 
group C, the presence of a central tumor or 
suspected N1 disease makes the chance of N2,3 
nodal involvement relatively high (20%-25%) 
despite normal-sized nodes, and further 
confirmation is needed

D. A peripheral small tumor (seen in lower left 
corner of image) with normal-sized lymph nodes. 
chance of either distant metastases or mediastinal 
involvement is quite low. 

Σταδιοποίηση με CT θώρακος?



Chest. 2013;143(5_suppl):e211S-e250S. doi:10.1378/chest.12-2355

Accuracy of CT scanning for staging of the mediastinum in patients with lung cancer (ACCP 
guidelines 2013). 

• Sensitivity measures the proportion of positives that are 
correctly identified as such (e.g. the percentage of sick 
people who are correctly identified as having the condition).

• Specificity measures the proportion of negatives that are 
correctly identified as such (e.g. the percentage of healthy 
people who are correctly identified as not having the 
condition).



Accuracy of integrated PET-CT scanning for staging of the mediastinum in patients with 
lung cancer (ACCP guidelines 2013). 

Chest. 2013;143(5_suppl):e211S-e250S. doi:10.1378/chest.12-2355



Chest. 2013;143(5_suppl):e211S-e250S. doi:10.1378/chest.12-2355

• Συνολικά 20% παραπάνω ασθενείς χαρακτηρίζονται σωστά ως έχοντες 
απομακρυσμένες (Μ1) ή λεμφαδενικές (Ν2,Ν3) μεταστάσεις συγκριτικά με την 
κλασσική σταδιοποίηση. 

• Αν δεν επιβεβαιωθούν ιστολογικά, τα ευρήματα του PET CT μπορεί λανθασμένα να 
απομακρύνουν ασθενείς από πιθανή ριζική χειρουργική αντιμετώπιση. 

• Στις κλινικές μελέτες με PET scan αυτό συνέβη σε ποσοστό 5-42%
• Το PET CT είναι λιγότερο ευαίσθητο σε βλάβες < 7-10 mm. 

Η σύσταση της ACCP είναι: 
3.1.2. In patients with an imaging finding (eg, by PET) suggestive of a 
metastasis, further evaluation of the abnormality with tissue sampling to 
pathologically confirm the clinical stage is recommended prior to 
choosing treatment (Grade 1B).

Πλεονεκτήματα vs. Μειονεκτήματα του PET CT



• Addition of PET to staging adds to CT with overall sensitivity of 80–90% and 
specificity of 85–95%. 

• PET–CT has a high NPV for detecting mediastinal nodal disease in peripherally 
located NSCLC.

• Exceptions include:
• 1. Suspected N1 nodes,
• 2. Tumor >3 cm
• 3. Centrally located tumor without suspected nodes on CT or PET scan. 
• 4. Substantial difference in the rate of mediastinal nodal disease between 

adenocarcinoma and other tumour histology (risk ratio 2.72). 
• 5. High 18F-Fluorodeoxyglucose (FDG) uptake in the primary lesion was 

associated with a greater risk of occult nodal metastasis. 

For tumors >3 cm (mainly adenocarcinoma with high FDG uptake), or 
suspected N1, further mediastinal staging techniques providing histology 
should be considered. 

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 45(2014)787–798

Revised ESTS guidelines (2014) for preoperative mediastinal lymph node staging for non-small-cell lung 
cancer



Πως θα ταυτοποιήσουμε ιστολογικά τα ευρήματα της CT και/ή PET CT? 
Μεσοθωρακοσκοπηση

•Χειρουργική αίθουσα-video μεσοθωρακοσκόπιο
•Γενική αναισθησία
•Νοσηρότητα 2% - Θνητότητα 0.08%
•Μη πρόσβαση σε σταθμούς 5, 6, 7p, 8,9



Διαβρογχική παρακέντηση (ΤΒΝΑ)

Ko Pen Wang Chest. 1994;106(2):588-593.

4R

7



Transbronchial needle aspiration of the mediastinum in patients with lung cancer. 

Inclusion criteria: studies reporting test characteristics of TBNA of mediastinal nodes/tissue in patients with lung cancer, 
involving ≥ 20 patients from 1980 to 2011.

 «Ιστολογική»(19-gauge) βελόνα για 
ιστό και κυτταρολογικά δείγματα.

 Καθημερινή χρήση της βελόνας 
ευαισθησία 88% και ειδικότητα 94%  
για NSCLC και SCLC

Stratakos G., et al. CHEST 2008; 133:131–136

Chest. 2013;143(5_suppl):e211S-e250S. doi:10.1378/chest.12-2355



• Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή πρακτική με 

μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια και ελάχιστες επιπλοκές (< 1%)  

• Όμως, μόνο μικρός αριθμός βρογχοσκόπων την εφαρμόζει.

• Ο βασικός λόγος είναι η έλλειψη εκπαίδευσης και ο φόβος για 

παρακέντηση της βλάβης χωρίς την άμεση επισκόπηση (τυφλή τεχνική)



Working channel

Needle

Linear curved array
Ultrasound transducer

30° side view optique

Διαβρογχική παρακέντηση (ΤΒΝΑ) με υπερηχολογική καθοδήγηση (EBUS-EUS)



Η άγρια επιφάνεια 
επιτρέπει στη βελόνα να 
φαίνεται στον US

Βελόνα 22Gauge



ΔειγματοληψίαΠροσαρμογή στο βρογχοσκόπιο

• Άμεση εκτίμηση του κυτταρολογικού 
υλικού της TBNA στην αίθουσα όπου 
πραγματοποιείται η βρογχοσκόπηση 
(real-time).

• Χρησιμοποιείται γρήγορη μέθοδος 
χρώσης 40 sec (συνήθως Diff Quik) 
για την εκτίμηση της επάρκειας του 
υλικού (αναγνώριση λεμφοκυττάρων, 
βρογχικού επιθηλίου ή παθολογικών 
κυττάρων).  

Diff Quik smear, x 40 

magnification, NSCLC

RAPID ON SITE EVALUATION (ROSE):

Πλακίδια και ιστικοί κύλινδροι





Chest. 2013;143(5_suppl):e211S-e250S. 
doi:10.1378/chest.12-2355



Yasufuku et al, Chest. 2006 Sep;130(3):710-8.



• 100 ασθενείς με αρνητικό PET και υψηλή υποψία για NSCLC.
• 156 λεμφαδενες παρακεντήθηκαν με διάμετρο 5-10 mm.
• 8 ασθενείς είχαν θετικούς λεμφαδένες για NSCLC: 
-N0 σε Ν3 (1 ασθενής), 
-Ν0 σε Ν2 (5 ασθενείς)
-Ν0 σε Ν1 (2 ασθενείς).
• 98.9% NPV

Herth et al CHEST 2008;133:887-891

Προτείνεται EBUS TBNA σε PET (-) ασθενείς?

• 113 ασθενείς με NSCLC Ν0 σε PET CT. 
• EBUS-TBNA προεγχειρητικά.
• N2 Νόσος σε 17.6% (20 από 113). 

Shingyoji et al, Annals of Thoracic Surgery 2014;98: 1762-1767 



Αντιστοιχία θέσης βρογχοσκοπίου στο βρόγχο με US εικόνα και CT

www. Bronchoscopy.org



Άλλοι περιορισμοί  EBUS TBNA

• Υψηλό κόστος 
εγκατάστασης/αναλωσίμων/ζημίας

• Ακατάλληλο για βρογχοσκόπηση ρουτίνας

• Δυσανεξία ασθενούς στην εξέταση-μερικές 
φορές είναι απαραίτητη διασωλήνωση πάρα 
τη χρήση μιδαζολάμης-φεντανύλης ή 
προποφόλης.

• Οι λεμφαδενικοί σταθμοί 5,6,8,9 δεν 
προσεγγίζονται (σταθμοί 8,9 προσεγγίζονται 
με το EUS-FNA-

• US-οισοφαγογαστροσκόπιο).



Μέση ευαισθησία και ειδικότητα από κέντρα τα οποία 
πραγματοποίησαν έλεγχο με EBUS TBNA και EUS FNA

Chest. 2013;143(5_suppl):e211S-e250S. doi:10.1378/chest.12-2355



Συνδυαστική προσπέλαση μεσοθωρακίου από το EBUS βρογχοσκόπιο μέσω οισοφάγου 
και τραχείας



Prof. J. T. Annema AMC, Amsterdam, Netherlands
ERS  School on IP, Sotiria, Athens, September 25, 2014



Επανασταδιοποίηση
με EBUS TBNA?

• 124 ασθενείς (ΙΙΙΑ) 
επανασταδιοποίηση με EBUS 
TBNA

• CT: 58(47%) stable, 66(53%) 
downstaged

• EBUS: Persistent 89(72%) nodal 
metastasis

• From 35 patients in whom no 
metastases were assessed by 
EBUS TBNA 28 had residual N2 
disease

• Negative predictive value: 20%

Λόγω της  χαμηλής αρνητικής προγνωστικής αξίας προτείνεται μεσοθωρακοσκόπηση

για επιβεβαίωση των αρνητικών EBUS TBNA

Herth et al J Clin Oncol 26:3346-3350



European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 45(2014)787–798



Περιφερικός (μονήρης) όζος πνεύμονα – SPN, Solitary 
Pulmonary Nodule: 

Στρογγύλη ή ωοειδής  πνευμονική σκίαση με δ ≤ 3cm (που 
περιβάλλεται από υγιές πνευμονικό παρέγχυμα).

• 27.3% pts (σύνολο 53.454) που 
συμμετείχαν στη National Lung 
Screening Trial (NLST) είχαν 
τουλάχιστον έναν όζο στην YT 

NEJM. March 2015



Δεν είναι όλα κακοήθειες…

Adenocarcinoma Chondroamartoma



Διαθωρακική παρακέντηση υπο CT καθοδήγηση

• Έχει διαγνωστικό εύρος 72-90%

• Μεγαλύτερη επίπτωση επιπλοκών από τις 
βρογχοσκοπικές μεθόδους.

• Προκαλεί Πνευμοθώρακα σε ποσοστό 30% 
και 5-10% αυτών θα χρειαστούν σωλήνα 
θωρακικής παροχέτευσης



• Η ΤΒB έχει την μεγαλύτερη ευαισθησία 57% (21 
μελέτες) ακολουθούμενη από το brushing 54% 
και το BAL 43%. 

• H TBNA σε μικρό αριθμό εργασιών αναφέρεται 
με ευαισθησία 65%.

Initial Diagnosis of Lung Cancer: ACCP Evidence-Based Clinical
Practice guidelines)  
Μ. Patricia Rivera and Atul C. Mehta Chest 2007;132;131-148

Διαβρογχική παρακέντηση (TBB) για την προσπέλαση περιφερικών όζων-μαζών



CHEST 2013; 143(5):e142S–e165S

Βρογχοσκόπηση – TBB με ακτινοσκόπηση



Σχέση όγκου/βρόγχου κατά Tsuboi

• Η διαβρογχική βιοψία TBLB έχει 
μικρότερη διαγνωστική ακρίβεια 
σε βλάβες τύπου ΙΙΙ και ΙV (0.25 vs 
0.6). 

• Σε ασθενείς που η λαβίδα ή η 
ψήκτρα δεν μπορούν να φθάσουν 
στο κέντρο του όγκου η ΤΒΝΑ 
προσφέρει αποκλειστική διάγνωση 
με ευαισθησία της τάξης του 80%.

• Σήμερα είναι δεκτό ότι σε βλάβες 
τύπου ΙΙΙ και ΙV η ΤΒΝΑ είναι 
μέθοδος εκλογής

•Bilaceroglu et al. Respiration 1998;65:49-55

•Shure D et al. Am Rev Respir Dis 1983;128:1090-1092.



EBUS-radial



Variability 26,5-79,9% (εξαρτάται από το μέγεθος, περισσότερο όμως από τη θέση 
της βλάβης σε σχέση με το βρόγχο – σημαντικό το σημείο αεροβρογχογράμματος)





Πλεονεκτήματα

• Αύξηση του διαγνωστικού εύρους

• Μη απαραίτητη η ακτινοσκόπηση 

• Χαμηλή πιθανότητα επιπλοκών 

Μειονεκτήματα

• Η καθοδήγηση είναι περιορισμένη

• Επιπλέον κόστος (probe, guide sheath)

• Το εύρος περιορίζεται όταν SPN < 2cm • Stratakos et al, Annals of Thoracic Medicine 2017
• Schwarz Y et al. Chest 2006, 
• Gildea TR et al. Am J Respir Crit Care Med 2006,
• Eberhardt R et al. Chest 2007, 
• Makris D et al. Eur Respir J 2007, 
• Eberhardt R et al. Am J Respir Crit Care Med 2007 

Διαβρογχική βιοψία με την καθοδήγηση radial EBUS



Non electromagnetic navigation - Lungpoint®

Procedure planning

Real-time synchronization



Πλεονεκτήματα

• Αυξάνει το διαγνωστικό εύρος

• Μη απαραίτητη η ακτινοσκόπηση 

• Ικανότητα καθοδήγησης στο στόχο

• Πιθανή η τοποθέτηση στόχων (fiducials)

Μειονεκτήματα

• Σημαντικό κόστος (EΜΝ, steerable catheter)

• Το διαγνωστικό εύρος μειώνεται όταν SPN < 2 cm

• Δύσκολος ο συγχρονισμός βρογχοσκοπίου/εικόνας VB

Navigated bronchoscopy 

• Stratakos et al, Annals of Thoracic Medicine 
2017,

• Schwarz Y et al. Chest 2006, 
• Gildea TR et al. Am J Respir Crit Care Med 2006,
• Eberhardt R et al. Chest 2007, 
• Makris D et al. Eur Respir J 2007



Διάγνωση της σαρκοείδωσης με EBUS TBNA (21G)

• Patients who underwent 
EBUS-TBNA for suspected 
sarcoidosis between 2008 
and 2011 

• The overall yield of EBUS-
TBNA for the diagnosis of 
sarcoidosis was 76%.

• Having performed over 15 
EBUS-TBNA procedures for 
suspected sarcoidosis was 
significantly associated with 
diagnostic yield

BMJ Open Respiratory Research 2016;3:e000144. doi: 10.1136/bmjresp-2016-000144 



EBUS TBNA για τη διάγνωση HL/NHL

• Studies in the literature differ when comparing 
the sample size, recurrent case ratio, and 
differences between HL and NHL rates. 

• Higher diagnostic sensitivity in NHL type and in 
recurrent disease

• Low diagnostic sensitivity in HL type
• In this study, diagnostic sensitivity is low for 

suspected new cases (sensitivity of 61.1%.) 
• 100% of the procedures performed for 

determination of recurrent disease were 
diagnostic. 

Erer OF et al. Endosc Ultrasound 2016  [Epub ahead of print]  



Νέα βελόνα EBUS TBNA (19G)

Respiration. 2017;94(1):52-57. doi: 10.1159/000475504. Epub 2017 May 17.

• Diagnostic yield of the Flex 19G needle according to 
clinical cytopathology reports was 89% (42/47). 

• Respective diagnostic yield malignancy 24/27 (89%), 
sarcoidosis 13/14 (93%), and reactive lymph node 
hyperplasia 5/6 (83%).

• No complications except for 1 instance of moderate 
bleeding

• All 13 patients diagnosed with adenocarcinoma by the 
19-G needle had sufficient tissue for genetic testing.



Διάγνωση διάμεσων πνευμονοπαθειων-IPF

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Volume 192 Number 2| July 15 2015





• Around 12,000 surgical lung 
biopsies performed annually 
for interstitial lung disease in 
US. 

• Two-thirds of which were 
performed electively. 

• In-hospital mortality was 1.7% 
for elective procedures but 
significantly higher for non-
elective procedures (16.0%).

• Male sex, increasing age, 
increasing comorbidity, open 
surgery, and a provisional 
diagnosis of idiopathic 
pulmonary fibrosis or 
connective tissue disease-
related interstitial lung disease 
were risk factors for increased 
mortality.



Cryobiopsy Equipment:
1.Console and gas cylinder
2.Transfer line (connects the console to the probe)
3.Cryoprobe (flexible :1.9 mm/2.4 mm and rigid: 3.0 mm)
4.Pedal

ERBECRYO_2ERBECRYO_CA





x 2-3





DIAGNOSTIC  YIELD







Respiration 2015;90:275–278 



Respiration 2015;90:275–278 



1



7

• Αδενοκαρκίνωμα
• Τ1aN2M0 (IIIA)
• EGFR ALK (-)



2



7
• Αδενοκαρκίνωμα
• ΤxN2-3M1a (IV)
• EGFR ALK (-)



3



• Αδενοκαρκίνωμα από radial EBUS RB2 και λεμφαδένας αρνητικός



4



4L 7

• Μη τυροειδοποιημένα
κοκκιώματα συμβατά με 
σαρκοείδωση. 


