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Χειρουργική αντιμετώπιση  καρκίνου Άδοιου



Ύποπτες περιοχές η 
αλλαγές στο αιδοίο 

Τοπική αφαίρεση

η 

Βιοψία   

• Συμπτώματα σπάνια η καθόλου   

• Διάγνωση πάντοτε κλινικά; Κολποσκόπηση , κλινική εξέταση επισκόπηση 

αιδοίου

1. Διάγνωση του Καρκίνου αιδοίου και των προ-

καρκινομάτων

Σε περίπτωση  VIN-Läsion, M. Paget ένα μικρό Χειρουργικό- R0 υγιές  

χείλος (1 μμ) είναι επιτρεπτό, ιδιαίτερα στη περιοχή της κλειτορίδας η

της ουρήθρας Orificium urethrae externum.



WHO 2014 LSIL : 
Low-grade squamous
intraepithelial lesion

HSIL :
High-grade 
squamous

intraepithelial lesion

(d-VIN) : 
Differentiated type 

vulvar
intraepithelial 

neoplasia

1. Διάγνωση του Καρκίνου αιδοίου και των 

προ-καρκινομάτων

WHO 2003                      VIN 1                                  VIN 2                                  VIN 3 

ISSVD  2015  
 Low grade squamous intraepithelial lesion   (Flat condyloma or HPV effect)  
 High grade squamous intraepithelial lesion   (VIN usual type) 
 Intraepithelial neoplasia, differentiated type 

ISSVD = International Society for the Study of Vulvo-Vaginal Disease

ISSVD 2005 HPV-assoc. changes usual  type, u-VIN Differen.VIN, d-VIN 



1. Διάγνωση του Καρκίνου αιδοίου και των προ-

καρκινομάτων

histology type:

Squamous cell carcinoma  >95%

 basal cell carcinoma   5%

In addition to the malignancies resulting 

from the vulvar skin, in rare cases 

carcinomas can also originate from 

Bartholin's glands and the the skin 

adnexa.



Definition of TNM-relevant parameters:

 Invasion depth: is defined as the extent of stromal invasion as measured from the 

epithelial-trom border of the most superficial epithelial papilla adjacent to the invasion to the 

deepest point of the invasion.

 Tumor thickness (Τ-category): results from the measurement between the tumor 

surface, at (strongly) keratinizing squamous cell carcinomas from the surface of the stratum 

granulare, to the deepest point of the invasion.

 Perineural sheath infiltration (Pn-category): is defined as the detection of 

tumor cells in perineural clefts, regardless of the extent of tumor cells within the clefts and 

whether the nerve itself is infiltrated or not.

 Lymphatic infiltration (L-category): involves the detection of single or grouped 

tumor cells within cleft spaces that are clearly lined by (lymph) endothelia.

 Vein invasion (V-category): distinguishes between macroscopically visible (V2) and 

histologically confirmed vein infiltration (V1).

1. Διάγνωση του Καρκίνου αιδοίου και των προ-

καρκινομάτων



Διεπιστημονική θεραπεία 
(γυναικολόγος- ογκολόγος, ογκολόγος, ακτινοθεραπεία,   

αναισθησία, παθολογική και καρδιολογική εκτίμηση)

 Γενική κατάσταση της ασθενούς

 Στάδιο της νόσου

 Παράγοντες κινδύνου

Και μαζί με την ασθενή Χειρουργείο 

2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

Σταδιο T1a - T2
T1a: Αιδοίο, Περίνεο < 2 εκ. διάμ. , μέχρι 1 μμ βάθος διήθησης.

T1b: Αιδοίο, Περίνεο > 2 εκ. διάμ. ,μεγαλύτερο βάθος διήθησης από 1 μμ.

T2: Αιδοίο, Περίνεο, κόλπος, επιφανειακή διηθ. Ουρήθρα και πρωκτού, 

οποιοδήποτε μέγεθος και βάθος διήθησης. 

Σταδιο T3
Αιδοίο, Περίνεο, κόλπος, ουρήθρα, πρωκτός, οστό λεκάνης, οποιοδήποτε 

μέγεθος και βάθος διήθησης.

(νέο-επικουρική Θεραπεία            Χειρουργείο) 



Μείωση της επικινδυνότητας,  μείωση της ριζικότητας, 

υγιές χειρουργικά όρια            best available evidence

En-bloc-Excision

Three-incision technique

Radical local excision

2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

Διαχρονική αλλαγή στη χειρουργική Αντιμετώπιση 



T1a: Αιδοίο, Περίνεο < 2 εκ. διάμ. , μέχρι 1 μμ βάθος διήθησης.

T1b: Αιδοίο, Περίνεο > 2 εκ. διάμ. ,μεγαλύ. βάθος διήθησης από 1 μμ.

Εξειδικευμένες γνώσεις πλαστικής κάλυψης τραυμάτων ιδιαίτερα Τ1b

2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

Τοπικοί κρημνοί 

 Κρημνοί μεταφορά (transposition flaps)

 Κρημνοί μετάθεσης (translocational flaps)

 Κρημνοί προώθησης (advancement flaps)



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

57 ετών Τ1b, pΝ0, SLN neg.



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

72ετών,

pT1b,pN1,

SLN pos.

clitoris



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

69 ετών,

pT1b,pN0,

SLN 0



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

74 ετών,

pT1a,pN0,

SLN 0



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

60 ετών,

pT1b,pN0,

SLN 0



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

48 ετών,

υποτροπή



T2: Αιδοίο, Περίνεο, κόλπος, ουρήθρα, 

οποιοδήποτε μέγεθος και βάθος διήθησης

Εξειδικευμένες γνώσεις πλαστικής κάλυψης   τραυμάτων  

1. Αποκατάσταση Eλλειμμάτων Μαλακών Μορίων με Kρημνούς μετά από 

ριζικές Αιδοιεκτομες

2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

Μυοδερματικό Τοπικοί κρημνοί 

 Κρημνοί μεταφορά (transposition flaps)

 Κρημνοί μετάθεσης (translocational flaps)

 Κρημνοί προώθησης (advancement flaps)



1.TFL-Flap (Tensor-Fasciae-Latae)

Αποκατάσταση των ελλειμμάτων μαλακών μορίων του πρόσθιου 

αιδοίου και της βουβωνικής περιοχής. M. tensor fascia latae με τα 

αγγεία, A. und V. circumflexa femoris lateralis.

2.GMT-Flap (Gluteus-Maximus-Translocational flaps) 

Αποκατάσταση των ελλειμμάτων μαλακών μορίων του οπίσθιου 

αιδοίου. M. gluteus maximus με τα αγγεία Gefäßversorgung A. και V. 

glutea inferior. 

3.RA-Flap (Rektus-abdominis-Flap )

Αποκατάσταση πολύ μεγάλων ελλειμμάτων μαλακών μορίων.

Vertikal rektus abdominis muscle Flap (VRAM), vertikale TRAM.

2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

Μυοδερματικός κρημνός



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

70ετών, Υποτροπή στην βουβωνική περιοχή μετά από ριζική

Αιδοιεκτομή,  pT1b,pN1, και ακτινοθεραπεία και χειροθεραπεία 



Tensor-Fasciae-Latae (TFL) Myocutan flap

2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

78 ετών, 

pT2, 

pN1 



Gluteus-Maximus-Translocational flaps

2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO

Τ2 μετά από νέο-επικουρική ακτινοθεραπεία 



Rektus-Abdominis Myocutan flap
Vertikale rektus abdominis Muskellappen (VRAM) 

vertikale TRAM

2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO



2. Χειρουργική αντιμετώπιση βάση FIGO



3. Λεμφαδενικός καθαρισμός βάση FIGO

• pT1a (< 1μμ ) και βασικοκυτταρικό

καρκίνωμα.

• >1 μμ βάθος διήθησης

Λεμφαδενεκτομή αναγκαία.

• Μόνοπλευρό T1a-καρκίνωμα χρίζει 

μόνοπλευρίς βουβωνικής 

λεμφαδενεκτομής

• Όταν το καρκίνωμα είναι έως και ένα 

εκ. κοντά στην Medianlinie τότε χρίζει 

αμφοτεροπλευρείς βουβωνικής 

λεμφαδενεκτομής.

Inguino-femorale Lymphonodektomie



Sentinel-Lymphonodektomie (SLN), λεμφαδένας φρουρός 

• T1-T2,< 4 εκ. διάμετρο 

• Κλινικά και απεικονιστικά ελεύθερη λεμφαδένες

• Εμπειρία και εξειδίκευση με την μέθοδο

• Cave : κατάλληλη υποδομή, παροχή ραδιενεργού υλικού

3. Λεμφαδενικός καθαρισμός βάση FIGO

Methylenblue, Patentblue, 
ICG  Technology 



3. Λεμφαδενικός καθαρισμός βάση FIGO

39 ετών,

pT1b,

SLN pos.



 Πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός σε περίπτωση θετικών (>3 LNs, ένδειξη) 

βουβωνικών λεμφαδένων ( υπό προϋποθέσεις , Ηλικία, αρ. Θετικών 

λεμφαδένων κτλ.).

 30 % των ασθενών με θετικούς βουβωνικούς λεμφαδένες έχουν και θετικούς 

πυελικούς λεμφαδένες.

 10% επί του συνόλου του Καρκίνου Αιδοίου έχουν θετικούς πυελικούς 

λεμφαδένες.

3. Λεμφαδενικός καθαρισμός βάση FIGO

39 ετών, pT1b, SLN pos.(inguinal pN 3/14), Pelvin neg. pN0/21, total pN3/35.



ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

Υποτροπή μετά από χειρουργείο και ακτινοθεραπεία 

Μετάστασης

Σαρκώματος, 

21 ετών  



 Σκοπός καθαρά Χειρουργικά όρια - R0 >10 χιλ. 

 Όσο μεγαλύτερο είναι το Χειρουργικό- R0 υγιές χείλος (1-2 εκ.), τόσο  

μικρότερο είναι το ποσοστό υποτροπής.

 Σε περίπτωση θετικών Χειρουργικών ορίων πρωτεύων έχει η Αφαίρεση.

 Ο λεμφαδενικός καθαρισμός έχει μεγάλη αξία σε ότι αφορά την 

επιβίωση της Ασθενούς. 

Take-Home-Message
Significant prognostic factor



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !



S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge der Patientin mit Zervixkarzinom, 

Version 1.0 – September 2014

Eine tiefe Stromainfiltration ist definiert als die Invasion des Zervixkarzinoms bis 
in das ausere Drittel des zervikalen Stromas (> 66 %).

Pathologie - HE Tiefe Strominfiltration








