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Είναι όλα τα Τ1 καρκινώματα του 
λάρυγγα πραγματικά Τ1; 











 



 



Σκοπός της εργασίας είναι η τεκμηρίωση της υπόθεσης εάν η 

συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας στο Τ1 καρκίνο του λάρυγγα 

επηρεάζει την πρόγνωση είτε μετά από χειρουργική θεραπεία 

είτε μετά από ακτινοθεραπεία  



Εισαγωγή 

 

• Πιο συχνή εντόπιση γλωττιδικά ( 75% των περιπτώσεων του καρκίνου 
του λάρυγγα) 

• Επινέμεση / συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας στο 20% των 
περιπτώσεων )  

• 1% των περιπτώσεων πρωτοπαθής εντόπιση στην πρόσθια γωνία 

• Θεραπεία εκλογής για Τ1 καρκινώματα λάρυγγα χειρουργική 
(διαστοματική προσπέλαση με ή χωρίς τη χρήση CO2 Laser ),ανοιχτή 
προσπέλαση ή ακτινοθεραπεία 



Μεθοδολογία  

Κριτήρια ένταξης στη μελέτη 

• Μελέτες με σειρά ασθενών με Τ1Ν0 
πλακώδες γλωττιδικό καρκίνωμα 

• Μελέτες με αναφορά στην τοπική 
υποτροπή σε βάθος 5 ετών 

• Μελέτες με ακριβές ογκολογικό 
αποτέλεσμα σε ασθενείς με ή χωρίς τη 
συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας 

• Μελέτες με σειρά ασθενών που έλαβαν 
ξεχωριστή θεραπεία με ακτινοβολίες ή 
χειρουργική ( με ή χωρίς τη χρήση laser )  

Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη 

• Ιστοπαθολογικοί τύποι καρκίνου μη 
πλακώδους καρκινώματος 

• Case reports, reviews studies, conference 
abstracts 

• Μελέτες με ασθενείς που έλαβαν 
συνδυαστική θεραπεία 

• Μελέτες με ασαφή ογκολογικά 
αποτελέσματα και ακριβή αριθμό 
ατόμων με ή χωρίς τη συμμετοχή της 
πρόσθιας γωνίας 

• Μελέτες με ανεπαρκείς πληροφορίες για 
τη θεραπεία που εφαρμόστηκε 



 



 



Αποτελέσματα  

• Σύνολο ασθενών 4341 

• Τ1 με επέκταση στην πρόσθια γωνία 1300 (30%) 

• Τ1 χωρίς επέκταση στην πρόσθια γωνία 3041 (70%) 

• 3637 (84%) υπεβλήθησαν σε ακτινοθεραπεία (RT) 

• 704 (16%) υπεβλήθησαν σε χειρουργική θεραπεία με laser (TLM) 

 



 



Αποτελεί η συμμετοχή της 
πρόσθιας γωνίας αρνητικό 

προγνωστικό παράγοντα για τα Τ1 
γλωττιδικά καρκινώματα; 



• Η διαφορά στην τοπική υποτροπή σε βάθος 5ετίας για τα Τ1 
καρκινώματα του λάρυγγα με ή χωρίς συμμετοχή της πρόσθιας 
γωνίας είναι 12% 

• H τοπική υποτροπή σε βάθος 5 ετών είναι συχνότερη σε Τ1α 
καρκινώματα σε σχέση με Τ1β 

• Δεν καταγράφεται μεγάλη αξιοπιστία 

• Δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός δείγματος 

 

 

Η συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας αποτελεί αρνητικό προγνωστικό 
παράγοντα για τα Τ1 γλωττιδικά καρκινώματα ανεξάρτητα από τον 
τύπο της θεραπείας που χορηγήθηκε (RT ή TLM)  

Προσοχή στην αξιολόγηση του αποτελέσματος 



Γιατί αποτελεί η προσβολή της πρόσθιας γωνίας 

αρνητικό προγνωστικό παράγοντα; 

 





 

Mor, N., & Blitzer, A. (2015). Functional Anatomy and Oncologic Barriers of the Larynx. Otolaryngologic 
Clinics of North America, 48(4), 533–545. doi:10.1016/j.otc.2015.04.002  



Διαγνωστική πρόκληση η σταδιοποίηση των 
όγκων που εντοπίζονται στην πρόσθια γωνία 
 

• Όγκοι προερχόμενοι από τη γλωττιδική μοίρα του λάρυγγα σε προχωρημένα 

στάδια, εμφανίζονται με έντονη κλινική συμπτωματολογία  ( καθήλωση 

φωνητικών χορδών) χωρίς να διηθούν απαραίτητα το θυρεοειδή χόνδρο 

• Μικροί όγκοι της πρόσθιας γωνίας διηθούν πρόωρα το θυρεοειδή χόνδρο χωρίς 

να παρουσιάζονται με ιδιαίτερη κλινική συμπτωματολογία 

 

Η διήθηση ή μη του θυρεοειδούς χόνδρου του 
λάρυγγα αλλάζει τη σταδιοποίηση του καρκίνου  



Αδυναμίες απεικονιστικού ελέγχου για τους 
όγκους της πρόσθιας γωνίας  

• Υπεροχή της MRI έναντι της CT 

• Ευαισθησία 93-96% 

• Ακρίβεια 76-84% 

• Αξονική τομογραφία υποσταδιοποίηση, μαγνητική τομογραφία 

υπερσταδιοποίηση 

 

Wu JH, Zhao J, Li ZH, et al. Comparison of CT and MRI in diagnosis of laryngeal carcinoma with anterior 
vocal commissure involvement. Sci Rep 2016;6:30353 

 

 



Wu JH, Zhao J, Li ZH, et al. Comparison of CT and MRI in diagnosis of laryngeal carcinoma with anterior vocal commissure 
involvement. Sci Rep 2016;6:30353 

(A) CT scan: Without involvement of thyroid cartilage (red arrow) (B).(T1WI) MRI scan: Involvement of thyroid cartilage 
(red arrow) 



• Χαμηλή ειδικότητα της MRI εξαιτίας της τοπικής φλεγμονής που 
προκαλείται από τον όγκο 
• Η διαγνωστική αξία εξαρτάται από τη διάρκεια της εξέτασης, τις κινήσεις του 

ασθενούς κατά τη διάρκεια της εξέτασης (αναπνοή, κατάποση) 

• Επιθυμητό πάχος τομών 0,5mm για τους όγκους του λάρυγγα και 
ανασύνθεση εικόνων (axial, coronal, sagittal)  

 

• Αδυναμία απεικόνισης- ανάδειξης μονηρών μικρομεταστάσεων  
• Στον προεπιγλωττιδικό χώρο 

• Στο θυρεοειδή χόνδρο 

• Υπογλωττιδικά  

 

• Διήθηση θυρεοειδούς χόνδρου από μονήρεις μικρομεταστάσεις που 
δεν ανιχνεύονται στον απεικονιστικό έλεγχο σε ποσοστό 8,5-20% 



Αδυναμίες στη θεραπευτική προσέγγιση των 
όγκων της πρόσθιας γωνίας 
Χειρουργική θεραπεία – διαστοματική μικρολαρυγγοσκόπηση με ή χωρίς 
τη χρήση laser  

• Η πρόσθια γωνία αποτελεί το δυσχερέστερο σημείο στην περιοχή του 

λάρυγγα για πλήρη έκθεσή του διεγχειρητικά  

• Όσο δυσχερέστερη είναι η έκθεση του λάρυγγα τόσο αυξάνει ο κίνδυνος 

της παραμονής του όγκου και της αποτυχίας της χειρουργικής θεραπείας 

 

Ακτινοθεραπείες  

• Κίνδυνος υποδοσολογίας  

 



Αδυναμίες στη σταδιοποίηση των όγκων της 
πρόσθιας γωνίας  
• Αδυναμία ανεύρεσης και επιβεβαίωσης μικρομεταστάσεων στο 

θυρεοειδή χόνδρο ιστοπαθολογικά 

• Αυξημένος κίνδυνος παραμονής νόσου ιδίως στο επίπεδο του 

θυρεοειδούς χόνδρου 

• Τ1 καρκινώματα πρόσθιας γωνίας με μονήρεις μεταστάσεις στο θυρεοειδή 

χόνδρο 

                         
                          Συχνότερες υποτροπές    

 
                          Χειρότερη πρόγνωση  
 

micro T3 



 

Κίνδυνος της υποσταδιοποίησης της νόσου  
 
 

 
 

Μειωμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα 
 
 
 
 

Η συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας στα Τ1 καρκινώματα του λάρυγγα (που 

αντιμετωπίζονται είτε με ακτινοθεραπεία είτε χειρουργικά) αποτελεί               

αρνητικό προγνωστικό δείκτη   



Μήπως ήρθε η ώρα για την αλλαγή του 
ΤΝΜ; 

 



AJCC  cancerstaging.org …… 

• The cancer stage helps doctor to develop a prognosis and 
design a treatment plan for individual patients 

 

 

• Staging provides a common language for doctors to 
effectively communicate about patient’s cancer and 

collaborate on the best courses of treatment  



Τι θα μπορούσε να αποτελέσει 
αποτελεσματική αλλαγή στο ΤΝΜ;  

Η σταδιοποίηση του Τ θα πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστά τη 

συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας στα γλωττιδικά καρκινώματα 



Περιορισμοί της μελέτης  

• Ετερογένεια στη διαγνωστική προσέγγιση ( στον απεικονιστικό έλεγχο – 

σε όλες τις περιπτώσεις συστήνεται μικρολαρυγγοσκόπηση) 

• Ετερογένεια στη θεραπεία ( διαφορετικοί τύποι χορδεκτομής, 

διαφορετικό πρωτόκολλο ακτινοθεραπειών  

• Ελάχιστες μελέτες περιλάμβαναν διακριτές πληροφορίες για τα Τ1α και 

Τ1β καρκινώματα με συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας 

• Ελλιπείς πληροφορίες για το βαθμό της συμμετοχής της πρόσθιας γωνίας 

 



Συμπερασματικά  

• Η συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας είναι αρνητικός προγνωστικός 

παράγοντας για τα Τ1 γλωττιδικά καρκινώματα για τοπική υποτροπή σε 

5ετή εκτίμηση 

• Τροποποίηση της σταδιοποίησης κατά Τ και να συμπεριληφθεί η 

συμμετοχή της πρόσθιας γωνίας 

• Περισσότερες μελέτες πρέπει να διενεργηθούν προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαφοροποίηση στην πρόγνωση για όγκους με 

επέκταση στην πρόσθια γωνία της μία ή αμφότερων των φωνητικών 

χορδών 



Είναι όλα τα Τ1 καρκινώματα του 
λάρυγγα πραγματικά Τ1; 

 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας  


