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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στο 
κόσμο. Στη χώρα μας ,στην Ελλάδα, θρηνούμε περίπου 6000 απώλειες ετησίως από καρκίνο του πνεύμονα 
,σχεδόν έναν ολόκληρο δήμο. Μελέτες αναφέρουν ότι ο καρκίνος του πνεύμονα ευθύνεται για περισσότερους 
θανάτους από τον καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου και τη λευχαιμία σε άνδρες άνω 
των  40 ετών και σε γυναίκες άνω των 60 ετών. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή του  
συστηματικού ελέγχου των πληθυσμών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και με τη μείωση της χρήσης 
καπνού, το ποσοστό θνησιμότητας φαίνεται να μειώνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες.  

Σε αυτή την ανασκόπηση παραθέτουμε τις νέες γνώσεις σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τους 
ιστολογικούς τύπους, τη κλινική εικόνα και τη διάγνωση,τη σταδιοποίηση και τη θεραπεία του καρκίνου του 
πνεύμονος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο 
δεύτερος πιο συχνός καρκίνος και η κύρια 
αιτία θανάτου από καρκίνο στο κόσμο. Στη 
χώρα μας, στην Ελλάδα, θρηνούμε περίπου 
6000 απώλειες ετησίως από καρκίνο του 
πνεύμονα, σχεδόν έναν ολόκληρο δήμο. 
Μελέτες αναφέρουν ότι ο καρκίνος του 
πνεύμονα ευθύνεται για περισσότερους 
θανάτους από τον καρκίνο του μαστού, του 
προστάτη, του παχέος εντέρου και τη 
λευχαιμία σε άνδρες > 40 ετών και σε γυναίκες 
> 60 ετών. [1] Ωστόσο τα τελευταία χρόνια με 
την εισαγωγή του συστηματικού ελέγχου των 

πληθυσμών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές και με τη μείωση της χρήσης καπνού, 
το ποσοστό θνησιμότητας φαίνεται να 
μειώνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες. 
(48% και 23%) . 

Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου 
για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα 
είναι η χρήση καπνού, το κάπνισμα. Το 
παθητικό κάπνισμα έχει επίσης αποδειχθεί ότι 
αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
πνεύμονα έως και 26%. [2]  

Άλλοι παράγοντες κινδύνου για 
καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνουν την 
έκθεση στον αμίαντο, το οικογενειακό 
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ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα, η έκθεση σε 
τοξικές ουσίες όπως οι πολυκυκλικοί 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες, τα βαρέα 
μέταλλα και το ραδόνιο.  

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 
ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν είναι προς το 
παρόν γνωστές , ωστόσο πειραματικές μελέτες 
σε ζωϊκά πρότυπα καταγράφουν ότι η έκθεση 
σε ηλεκτρονικό κάπνισμα ευνοεί την 
ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα. 
[3] 

 

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Στη μελέτη National Lung Screening 
Trial (NLST) συμπεριελήφθησαν 53.454  
πρόσφατοι ή πρώην βαρείς καπνιστές, 
τουλάχιστον 30 πακέτα-έτη, ηλικίας 55 έως 74 
ετών, οι οποίοι τυχαία υποβλήθηκαν είτε σε 
υπολογιστικής τομογραφίας (CT) θώρακος  
χαμηλής δόσης, είτε σε τυπική ακτινογραφία 
θώρακος. 

Η μελέτη National Lung Screening Trial 
(NLST) έδειξε 20% μείωση της θνησιμότητας 
από καρκίνο του πνεύμονα με τρεις ετήσιους 
ελέγχους CT χαμηλής δόσης σε  πολίτες  με 
υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα και 
μέση παρακολούθηση 6,5 χρόνια [4]. Με βάση 
αυτά τα αποτελέσματα, η Ειδική Ομάδα 
Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ - US 
Preventive Services Task Force (USPSTF) -
συνιστά ετήσιο έλεγχο με υπολογιστική 
τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης σε 
ασθενείς ηλικίας μεταξύ 55 και 80 ετών με 
ιστορικό καπνίσματος 30 ή περισσότερων 

πακέτων-ετών, που καπνίζουν ή διέκοψαν το 
κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια. [5, 6]   

Στη μελέτη NELSON (Nederlands–
Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek)     
15.523 συμμετέχοντες, καπνιστές (55%) και 
πρώην καπνιστές (45%), που κάπνιζαν 
τουλάχιστον 16 τσιγάρα την ημέρα για 
τουλάχιστον 26 χρόνια ή τουλάχιστον 11 
τσιγάρα την ημέρα για τουλάχιστον 31 χρόνια,  
τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν προσυμπτω-
ματικό έλεγχο με υπολογιστική τομογραφία 
θώρακος χαμηλής δόσης υψηλής ευκρίνειας. Η 
μελέτη NELSON απέδειξε ότι η 10ετής 
θνητότητα από  καρκίνο του πνεύμονα είναι 
σημαντικά χαμηλότερη σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου που υποβάλλονται σε προληπτικό 
έλεγχο σε σύγκριση με εκείνους που δεν 
ελέγχονται. [7] 

Αυτές οι δύο μελέτες επιβεβαιώνουν 
την αντίληψη ότι ο προσυμπτωματικός 
έλεγχος με CT θώρακος χαμηλής δόσης  μπορεί 
να σώσει ζωές.  

Αυτά τα συναρπαστικά ευρήματα 
δυστυχώς δεν συνιστούν καθημερινή 
πρακτική. Φαίνεται ότι όχι μόνον οι 
καπνιστές, αλλά και οι κλινικοί ιατροί 
απαιτούν ειδική και αυξημένη εκπαίδευση 
σχετικά με τα οφέλη του προσυμπτωματικού 
ελέγχου του καρκίνου του πνεύμονα.  

Οι Marina Garassino (Ιταλία), Leora 
Horn (ΗΠΑ) και Solange Peters (Ελβετία) 
εμπνεύσθηκαν το 2020 μια παγκόσμια 
κοινοπραξία –consortium- το TERAVOLT - 
Thoracic cancERs international coVid 19 
cOLlaboraTion, το οποίο συνιστά το πρώτο 
παγκόσμιο μητρώο που στοχεύει στην 
κατανόηση του αντίκτυπου της λοίμωξης 
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COVID-19 σε ασθενείς με κακοήθειες του 
θώρακα, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με 
μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 
(NSCLC), μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα (SCLC), μεσοθηλίωμα, 
επιθηλιακούς όγκους του θύμου αδένα και 
καρκινοειδείς/νευροενδοκρινείς όγκους του 
θώρακος. [8]  

Σύμφωνα με το TERAVOLT  οι ασθενείς 
με καρκίνο του πνεύμονα που μολύνθηκαν  με 
SARS-CoV-2 έχουν υψηλότερο κίνδυνο 
επιπλοκών και το 33% υπέκυψε σε επιπλοκές 
από τον COVID-19. Επίσης το ιστορικό 
καπνίσματος συνιστά σημαντικό προγνωστικό 
παράγοντα εμφάνισης επιπλοκών από τον 
COVID-19.[9, 10] 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Υπάρχουν 2 κύριοι τύποι καρκίνου του 
πνεύμονα που αντιμετωπίζονται διαφορετικά. 

 

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του 
πνεύμονα (NSCLC) 

Περίπου το 80% έως 85% των καρκίνων 
του πνεύμονα είναι ΜΜΚΠ. Οι κύριοι 
υποτύποι του ΜΜΚΠ είναι το 
αδενοκαρκίνωμα, το ακανθοκυτταρικό 
καρκίνωμα και το μεγαλοκυτταρικό 
καρκίνωμα. Αυτοί οι υποτύποι, που ξεκινούν 
από διαφορετικούς τύπους πνευμονικών 
κυττάρων, ομαδοποιούνται ως Μη 
μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα – 
Non small cell lung caner-NSCLC επειδή η 
θεραπεία και η πρόγνωσή τους είναι συχνά 
παρόμοια. [11] 

• Αδενοκαρκίνωμα: Τα αδενοκαρκινώματα 
ξεκινούν από τα  κύτταρα που εκκρίνουν 
ουσίες όπως η βλέννα. Αυτός ο τύπος 
καρκίνου του πνεύμονα εμφανίζεται 
κυρίως σε άτομα που καπνίζουν ή 
κάπνιζαν στο παρελθόν, αλλά είναι επίσης 
ο πιο κοινός τύπος καρκίνου του πνεύμονα 
που παρατηρείται σε άτομα που δεν 
καπνίζουν. Είναι συχνότερα στις γυναίκες 
παρά στους άνδρες και είναι πιο πιθανό να 
εμφανιστούν σε νεότερους ασθενείς.                                                                                                                                              
Το αδενοκαρκίνωμα εντοπίζεται συνήθως 
στο έξω τριτημόριο του πνευμονικού 
παρεγχύματος  και είναι πιο πιθανό να 
εντοπιστεί πριν εξαπλωθεί. Τα άτομα με 
έναν τύπο αδενοκαρκινώματος που 
ονομάζεται αδενοκαρκίνωμα in situ 
(προηγουμένως ονομαζόταν βρογχιολο-
κυψελιδικό καρκίνωμα) τείνουν να έχουν 
καλύτερη πρόγνωση. 

• Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα: Τα 
ακανθοκυτταρικά καρκινώματα εκκινούν 
από πλακώδη κύτταρα, τα οποία είναι 
επίπεδα κύτταρα που καλύπτουν το 
εσωτερικό των αεραγωγών των 
πνευμόνων. Συχνά συνδέονται με ιστορικό 
καπνίσματος και τείνουν να εντοπίζονται 
στο κεντρικό τμήμα των πνευμόνων, κοντά 
σε έναν κύριο βρόγχο. 

• Μεγαλοκυτταρικό (μη διαφοροποιημένο) 
καρκίνωμα: Το μεγαλοκυτταρικό 
καρκίνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε 
οποιοδήποτε μέρος του πνεύμονα. Τείνει 
να αναπτύσσεται και να εξαπλώνεται 
γρήγορα, γεγονός που μπορεί να κάνει πιο 
δύσκολη τη θεραπεία. Ένας υποτύπος 
μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος, 
γνωστός ως μεγαλοκυτταρικό νευρο-
ενδοκρινικό καρκίνωμα- Large cell 
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neuroendocrine carcinoma-LCNE lung 
cancer, είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος 
καρκίνος που μοιάζει πολύ με τον 
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. 
[12] 

• Άλλοι υπότυποι: Μερικοί άλλοι υποτύποι 
του ΜΜΚΠ, όπως το μεικτό (αδενικό και 
πλακώδες στοιχείο) και το 
σαρκωματοειδές καρκίνωμα, είναι 
λιγότερο συχνοί. 

 

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 
(SCLC) 

Περίπου το 10% έως 15% όλων των 
καρκίνων του πνεύμονα είναι 
Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 
(SCLC). Αυτός ο τύπος καρκίνου του 
πνεύμονα τείνει να αναπτύσσεται και να 
εξαπλώνεται ταχύτερα από το Μη 
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 
(NSCLC). 

Στο 70% των ατόμων που 
διαγιγνώσκονται με Μικροκυτταρικό καρκίνο 
του πνεύμονα (SCLC) έχουν ήδη 
προχωρημένη νόσο.  Δεδομένου ότι αυτός ο 
καρκίνος αναπτύσσεται γρήγορα, τείνει να 
ανταποκρίνεται καλά στη χημειοθεραπεία και 
την ακτινοθεραπεία. Δυστυχώς υποτροπιάζει 
συχνά. [13] 

 

Άλλοι τύποι όγκων του πνεύμονα 

Μαζί με τους κύριους τύπους καρκίνου 
του πνεύμονα, μπορεί να εμφανιστούν και 
άλλοι όγκοι στους πνεύμονες. 

 

• Καρκινοειδείς όγκοι του πνεύμονα: Οι 
καρκινοειδείς όγκοι του πνεύμονα 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των 
όγκων του πνεύμονα. Οι περισσότεροι 
καρκινοειδείς όγκοι  αναπτύσσονται αργά.                                                                                         
Άλλοι όγκοι του πνεύμονα: Άλλοι τύποι 
καρκίνου του πνεύμονα, όπως τα 
αδενοειδή κυστικά καρκινώματα, τα  
λεμφώματα και τα σαρκώματα, καθώς και 
καλοήθεις όγκοι του πνεύμονα, όπως τα 
αμαρτώματα, είναι σπάνιοι. 

• Καρκίνοι που μεθίστανται στους 
πνεύμονες: Οι καρκίνοι που εκκινούν ως 
πρωτοπαθείς όγκοι από άλλα όργανα 
(όπως ο μαστός, το πάγκρεας, οι νεφροί ή 
το δέρμα) μπορεί μερικές φορές να 
εξαπλωθούν στους πνεύμονες, αλλά αυτοί 
δεν είναι πρωτοπαθείς καρκίνοι του 
πνεύμονα αλλά μεταστάσεις από άλλα 
όργανα. [14] 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Τα κυριότερα συμπτώματα του 
καρκίνου του πνεύμονα είναι ο βήχας, η 
κόπωση, η  δύσπνοια, ο πόνος στο θώρακα , η 
απώλεια βάρους και αιμόπτυση. Η αιμόπτυση 
έχει την  υψηλότερη θετική προγνωστική αξία 
2,4%-7,5%, αλλά είναι χαρακτηριστικό  
σύμπτωμα μόνο στο 1/5 των ασθενών με 
καρκίνο του  πνεύμονα [15]. Η διάγνωση του 
καρκίνου του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο 
συνδέεται στενά με βελτιωμένη επιβίωση και 
ως εκ τούτου απαιτείται έντονη   ετοιμότητα 
των γιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
όταν  φροντίζουν και διερευνούν ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, ακόμη και όταν 
παρουσιάζονται  με μη ειδικά συμπτώματα.                                                                
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Στη διάγνωση και στη σταδιοποίηση του 
καρκίνου του πνεύμονα, συνοδοιπορούν οι 
απεικονιστικές εξετάσεις (όπως αξονικές 
τομογραφίες-PET) ωστόσο απαιτείται 
ιστολογική επιβεβαίωση.  

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την 
ιστολογική ταυτοποίηση του καρκίνου του 
πνεύμονα, όπως  η βρογχοσκόπηση, η  βιοψία 
ή η αναρρόφηση με λεπτή βελόνα (FNB-FNA), 
η  μεσοθωρακοσκόπηση,και θωρακοσκόπηση. 

Προτιμάται η λιγότερο επεμβατική 
προσέγγιση με την υψηλότερη διαγνωστική 
απόδοση και είναι απαραίτητο να υπάρχει 
αρκετό υλικό για τον προσδιορισμό των 
υποδοχέων PD-L1 και πιθανή  μοριακή 
ανάλυση. Στους όγκους με κεντρική εντόπιση 
με συνοδό λεμφαδενοπάθεια, η εφαρμογή 
ενδοβρογχικών υπερηχογραφικών και 
διαβρογχικών τεχνικών (EBUS-TBNA) 
θεωρούνται αποτελεσματικές παρεμβάσεις.  

Προτιμάται η κατευθυνόμενη υπό 
υπολογιστική τομογραφία διαθωρακική 
βιοψία με βελόνα. 

Ωστόσο οι ασθενείς με υψηλή υποψία 
πρώιμης και εξαιρέσιμης νόσου (στάδιο Ι ή ΙΙ) 
οδηγούνται στο χειρουργείο χωρίς 
προεγχειρητική διαγνωστική τεκμηρίωση. 

Η σταδιοποίηση της νόσου ενέχει 
δεσπόζουσα θέση στην επιλογή της 
θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η πρόσφατη 8η 
έκδοση του συστήματος ΤΝΜ  σταδιοποίησης 
του καρκίνου του πνεύμονος παρέχει 
ακριβέστερη ταξινόμηση με βελτιωμένη  
προγνωστική αξία. [16] 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΝΜ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ - 8Η  ΕΚΔΟΣΗ 

Η Σταδιοποίηση του καρκίνου του 
πνεύμονος έχει πολύπλευρη σημασία. Η 
επιλογή και ο σχεδιασμός της θεραπείας, η 
διατύπωση απόψεων σχετικά με την 
πρόγνωση της νόσου, η σύγκριση ερευνητικών 
δεδομένων και αποτελεσμάτων κλινικών 
μελετών, έχουν ως βάση τη Σταδιοποίηση της 
νόσου.  

O κοινός τρόπος Σταδιοποίησης του 
καρκίνου του πνεύμονος προσφέρει μια 
παγκόσμια κοινή γλώσσα επικοινωνίας 
μεταξύ των λειτουργών υγείας, οι οποίοι 
ασχολούνται με την φροντίδα αυτών των 
ασθενών. Το Σύστημα Σταδιοποίησης του 
καρκίνου του πνεύμονος βασίζεται επί 
δεδομένων τα οποία επιβεβαιώνουν τη σχέση 
της πρόγνωσης με την ανατομική έκταση της 
νόσου.  

Η ΤΝΜ ταξινόμηση επινοήθηκε από 
τον Pierre Denoix μεταξύ 1943-1952 με σκοπό 
να αποτελέσει ένα κοινό σύστημα περιγραφής 
της πραγματικής έκτασης της νόσου.  

Το Σύστημα Σταδιοποίησης του 
καρκίνου του πνεύμονος στηρίζεται στη 
κλινική ταξινόμηση των παραγόντων ΤΝΜ. 
(Τ-primary tumor, πρωτοπαθής όγκος, N-
regional lymph nodes, επιχώριοι λεμφαδένες, 
M-distant metastasis, απομεμακρυσμένες 
μεταστάσεις ) [17] 

Το ΤΝΜ σύστημα σταδιοποίησης του 
μη μικροκυτταρικού καρκίνου του 
πνεύμονος ταξινομεί τη νόσο με βάση τα 
χαρακτηριστικά  του πρωτοπαθούς όγκου (Τ), 
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τη παρουσία ή απουσία προσβεβλημμένων  
λεμφαδένων (Ν) και τη παρουσία ή απουσία  
μεταστάσεων(Μ).[18] Στηρίζεται δε σε μία 
αρκετά ευρεία βάση δεδομένων σχεδόν από 

ολόκληρο τον κόσμο. Αφορά 94.708 ασθενείς 
εκ των οποίων το 57,7% δηλαδή σχεδόν 55.000 
υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση της 
νόσου. [19, 20]  

Πίνακας 1. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΟΓΚΟΣ (TUMOR-T) 

Τ0 

Τis 

Δεν υπάρχει πρωτοπαθής όγκος. 

Καρκίνωμα in situ: Tα νεοπλασματικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται στη φυσική τους θέση , δηλαδή  ΄΄In situ΄΄ = ΄΄in 
its place  

T1 

         T1a (mi) 

          T1a (ss) 

 

                 

                 

                 

O όγκος στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος < 3 cm. 

Ελάχιστα διηθητικό αδενοκαρκίνωμα(minimal invasive adenocarcinoma  

Επιφανειακή  ανάπτυξη όγκου οιουδήποτε μεγέθους που περιορίζεται στη τραχεία ή το τοίχωμα των βρόγχων. 
(superficial spreading tumor in central airways)  

T1a    Ορίζεται όγκος < 1cm  

T1b    Ορίζεται όγκος 1 - 2cm 

T1c     Ορίζεται όγκος 2 - 3cm 

T2 

     

      

 

 

                  T2a 

 

                   T2b 

Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 3 - 5 cm, ή με ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

✓ διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα  

✓ προσβολή του κύριου βρόγχου (όχι της τρόπιδας) 

✓ συνοδεύεται από ατελεκτασία που εκτείνεται έως τη πύλη του πνεύμονος. 

 

Ορίζεται όγκος  3 - 4 cm. 

  

Ορίζεται όγκος 4 - 5 cm.  

T3 Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος από 5 - 7 cm, ή ο όγκος με ένα από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

✓  διήθηση του θωρακικού τοιχώματος.  

✓  διήθηση του περικαρδίου.  

✓  διήθηση του φρενικού νεύρου ή με  

✓ δορυφορικά οζίδια στον  ίδιο λοβό. 

T4 Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > 7 cm ή ο όγκος με ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
διήθηση του μεσοθωρακίου, του διαφράγματος, της καρδίας,  των μεγάλων αγγείων, του παλίνδρομου λαρυγγικού 
νεύρου, της τρόπιδος, της τραχείας, του οισοφάγου, της σπονδυλικής στήλης  ή με δορυφορικά οζίδια σε άλλο  λοβό 
αλλά ομόπλευρα ως προς τη πρωτοπαθή βλάβη. 
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Πρωτοπαθής όγκος (Τ-tumor, Πίνακας 1) 

Ως Τx χαρακτηρίζεται ο πρωτοπαθής όγκος 
που δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή ο όγκος που 
αποδεικνύεται από την παρουσία κακοήθων 
κυττάρων στα πτύελα ή τις βρογχικές εκκρίσεις 
αλλά είναι αδύνατον να εντοπισθεί με 
απεικονιστικές μεθόδους ή με 
βρογχοσκόπηση.  

T0 : Δεν υπάρχει πρωτοπαθής όγκος 

Τis-in situ: Καρκίνωμα in situ είναι πρώιμη 
μορφή καρκίνου που χαρακτηρίζεται από 
απουσία διήθησης των πέριξ ιστών. Με άλλα 
λόγια τα νεοπλασματικά κύτταρα 
πολλαπλασιάζονται στη φυσική τους θέση, 
δηλαδή “In situ” (in its place). Tο καρκίνωμα 
in situ στα περισσότερα όργανα είναι 
συνώνυμο με την υψηλού βαθμού δυσπλασία. 
[21] 

Ως Τ1 χαρακτηρίζεται ο όγκος που στη 
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 
μικρότερο από 3cm, περιβάλλεται από 
πνευμονικό παρέγχυμα ή σπλαγχνικό 
υπεζωκότα χωρίς βρογχοσκοπική μαρτυρία 
διήθησης λοβαίου βρόγχου. Ο όγκος Τ1  
διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες  Τ1α, Τ1b και 
T1c.  

Τ1a : Ως Τ1a (mi) ορίζεται το ελάχιστα 
διηθητικό αδενοκαρκίνωμα (minimal invasion 
adenocarcinoma). Ως Τ1a ss (superficial 
spreading tumor in central airways) ορίζεται η 
επιφανειακή ανάπτυξη όγκου οιουδήποτε 
μεγέθους που περιορίζεται στη τραχεία ή το 
τοίχωμα των βρόγχων. Επίσης ως Τ1a  ορίζεται 
όγκος < 1cm. 

Ως Τ1b ορίζεται όγκος > 1 αλλά < 2cm. 

Ως T1c  ορίζεται όγκος > 2 αλλά < 3cm.  

Ως Τ2 ταξινομείται ο όγκος που στη 
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 
μεγαλύτερο από 3cm αλλά μικρότερο από 5cm 
ή με ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα 
• προσβολή του κύριου βρόγχου (όχι 

της τρόπιδας)  
• συνοδεύεται από ατελεκτασία που 

εκτείνεται έως τη πύλη του 
πνεύμονος (Εικόνα 1)                                                                                                  

 

Εικόνα 1. Ως Τ2 ταξινομείται  ο όγκος που στη 
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 3 cm 
αλλά  < από 5 cm. 

Ο όγκος Τ2 διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες  
Τ2α και Τ2b.                                                                  

Ως Τ2a ορίζεται όγκος > 3 αλλά < 4 cm. 
(Εικόνα 2)  

Ως T2b ορίζεται όγκος > 4 αλλά < 5 cm.  
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Εικόνα 2. Ως Τ2a ορίζεται όγκος >3 αλλά <  4 cm.  

Ως Τ3 ταξινομείται ο όγκος που στη 
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 
μεγαλύτερο από 5cm αλλά μικρότερο από 7cm 
ή ο όγκος με ένα από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

• διήθηση του θωρακικού 
τοιχώματος. (Εικόνα 3)                                                                                                  

• διήθηση του περικαρδίου 
• διήθηση του φρενικού νεύρου ή με  
• δορυφορικά οζίδια στον  ίδιο λοβό. 

(Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 3. Ως Τ3 ταξινομείται  ο όγκος με διήθηση 
του θωρακικού τοιχώματος.  

 

Εικόνα 4. Ως Τ3 ταξινομείται ο όγκος με 
δορυφορικά οζίδια στον ίδιο λοβό.  

Ως Τ4 ταξινομείται  ο όγκος που στη 
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 
μεγαλύτερο από 7cm ή όγκος με ένα από τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:   

• διήθηση του μεσοθωρακίου,  
• διήθηση του διαφράγματος,  
• διήθηση της καρδίας, 
• διήθηση των μεγάλων αγγείων, 
• διήθηση του παλίνδρομου 

λαρυγγικού νεύρου, 
• διήθηση της τρόπιδος, 
• διήθηση της τραχείας, 
• διήθηση του οισοφάγου, 
• διήθηση της Σπονδυλικής στήλης  ή 

με δορυφορικά οζίδια σε άλλο  
λοβό αλλά ομόπλευρα ως προς τη 
πρωτοπαθή βλάβη (Εικόνες 5, 6) 
[22-24].    

 

Πώς όμως υπολογίζουμε τη διάμετρο 
του όγκου κατά τη διάρκεια της κλινικής 
σταδιοποίησης; Μετράμε τη μέγιστη διάμετρο 
του όγκου στο πνευμονικό «παράθυρο» της  
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Εικόνα 5. Ως Τ4 ταξινομείται  ο όγκος που στη 
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 7 cm. 

 

 

Εικόνα 6. Ως Τ4 ταξινομείται ο όγκος με 
δορυφορικά οζίδια σε άλλο λοβό, αλλά ομόπλευρα 
ως προς τη πρωτοπαθή βλάβη. 

υπολογιστικής τομογραφίας του θώρακος. 
Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Μελέτης του 
Καρκίνου του Πνεύμονος - International 
Association for the Study of Lung Cancer 
(IASLC) - οι μετρήσεις του όγκου στο 
πνευμονικό «παράθυρο» είναι ακριβέστερες 
και συνεπώς διευκολύνουν τη σαφέστερη  

 

Εικόνα 7. Μετράμε τη μέγιστη διάμετρο του όγκου 
όχι στο οστικό αλλά  στο πνευμονικό «παράθυρο»  
της υπολογιστικής τομογραφίας του θώρακος. 

 

Εικόνα 8. Οι μετρήσεις του όγκου στο πνευμονικό 
«παράθυρο» είναι ακριβέστερες και συνεπώς 
διευκολύνουν τη σαφέστερη ταξινόμηση στο 
αντίστοιχο στάδιο. 

ταξινόμηση στο αντίστοιχο στάδιο (Εικόνες 7, 
8) [25]. 

Οι κλινικές επιδράσεις της νέας 
σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονος 
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όσον αφορά τον παράγοντα Τ συνίστανται 
στα εξής : 

- Κάθε cm έχει τη σημασία του διότι 
καθορίζει το στάδιο  

- Η ακριβής μέτρηση του μεγέθους του 
όγκου είναι σπουδαία  

- Οι μεγάλοι όγκοι έχουν  χειρότερη 
πρόγνωση διότι ταξινομούνται σε 
ανώτερο στάδιο 

- Διαπιστώνεται καλύτερη πρόγνωση για 
τους ενδοβρογχικούς όγκους και την 
ατελεκτασία ολόκληρου του πνεύμονος  

 

ΕΠΙΧΩΡΙΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ (Ν-NODES, 
Πίνακας 2) 

Η ταξινόμηση των επιχωρίων 
λεμφαδένων έχει ως εξής:                                                                       

Nx: Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν δύναται να 
εκτιμηθούν. 

N0: Δεν υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες. 

 

Εικόνα 9. Ως N1 ταξινομούνται οι θετικοί πυλαίοι 
λεμφαδένες ομόπλευρα προς τη βλάβη. 

 

Ως N1 ταξινομούνται οι θετικοί περιβρογχικοί 
λεμφαδένες ομόπλευρα προς τη πρωτοπαθή 
βλάβη ή οι θετικοί πυλαίοι λεμφαδένες επίσης 
ομόπλευρα προς τη βλάβη ή η διήθηση 
ενδοπνευμονικών λεμφαδένων από άμεση 
επέκταση του πρωτοπαθούς όγκου. (Εικόνα 9)       

Ως N2 ταξινομούνται οι θετικοί λεμφαδένες 
του μεσοθωρακίου ομόπλευρα προς τη βλάβη 
και οι θετικοί λεμφαδένες κάτωθεν της 
τρόπιδος. (Εικόνα 10)       

Ως N3 χαρακτηρίζεται η  μετάσταση σε 
ετερόπλευρους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, 
ετερόπλευρους πυλαίους, ομόπλευρους ή 
ετερόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους 
λεμφαδένες.     

Στις  επιστημονικές επιτροπές   οι οποίες 
επεξεργάσθηκαν τα δεδομένα επιβίωσης 
αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός όσον 
αφορά στη ταξινόμηση των λεμφαδένων. 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δυο τάσεις. 
Σύμφωνα με την αρχική ορισμένοι αναλυτές  

Πίνακας 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΩΡΙΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ 

Nx  Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν δύναται να εκτιμηθούν.  

N0  Δεν υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες.  

N1  Μετάσταση σε περιβρογχικούς λεμφαδένες ομοπλεύρως 
ή πυλαίους λεμφαδένες ομοπλεύρως ή και 
ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες από άμεση επέκταση του 
πρωτοπαθούς όγκου.  

N2  Μετάσταση σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου 
ομοπλεύρως ή σε λεμφαδένες της τρόπιδος.  

N3  Μετάσταση σε ετερόπλευρους λεμφαδένες του 
μεσοθωρακίου, ετερόπλευρους πυλαίους,  ομόπλευρους ή 
ετερόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες.  
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Εικόνα 10. Ως N2 ταξινομούνται οι θετικοί 
λεμφαδένες του μεσοθωρακίου ομόπλευρα προς τη 
βλάβη και οι λεμφαδένες κάτωθεν της τρόπιδος. 

θεώρησαν ότι πρέπει να προταθεί νέα 
περιγραφή της κατάστασης των λεμφαδένων 
κυρίως με στόχο να διευκολυνθούν 
μελλοντικές μελέτες. 

Η άλλη τάση, η οποία τελικώς 
επικράτησε, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της 
παλαιότερης  περιγραφής της 7ης έκδοσης 
κυρίως επειδή τα νεώτερα δεδομένα δεν 
επηρεάζουν αποφασιστικά τις θεραπευτικές 
αποφάσεις. Έτσι λοιπόν διατηρήθηκε η ίδια 
περιγραφή της κατάστασης των επιχωρίων 
λεμφαδένων και στην 8η έκδοση. 

Ωστόσο κρίνουμε απαραίτητο να 
περιγράψουμε και τη δεύτερη άποψη  σχετικά 
με τη κατάσταση των λεμφαδένων η οποία 
τελικώς απορρίφθηκε και δεν συμπεριελήφθη 
στην 8η έκδοση της σταδιοποίησης. 

Σύμφωνα με αυτήν : 

Ως Ν0 είναι η κατάσταση όπου δεν 
υπάρχουν διηθημένοι επιχώριοι λεμφαδένες.  

Ως Ν1a ταξινομούμε τους ασθενείς  που 
παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 
ομάδας Ν1 ενός σταθμού.  

Ως N1b ταξινομούμε τους ασθενείς  που 
παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 
ομάδας Ν1 αλλά περισσότερων από έναν  
σταθμών. 

Ως N2a1 (skip)  ταξινομούμε τους 
ασθενείς  που παρουσιάζουν διήθηση 
λεμφαδένων  της ομάδας Ν2 χωρίς συμμετοχή 
των λεμφαδένων Ν1 (skip).  

Ως N2a2 ταξινομούμε τους ασθενείς  
που παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 
ομάδας Ν2 ενός σταθμού  με  συμμετοχή των 
λεμφαδένων Ν1.  

Ως N2b ταξινομούμε τους ασθενείς  που 
παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 
ομάδας Ν2 περισσότερων του ενός σταθμών  
με  συμμετοχή των λεμφαδένων Ν1.  

Ως Ν3 ταξινομούμε τους ασθενείς  που 
παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 
ομάδας Ν3.  (Πίνακας 3) 

Οι κλινικές επιπτώσεις της νέας (8ης 
έκδοσης) σταδιοποίησης του καρκίνου του 
πνεύμονος όσον αφορά τη ταξινόμηση των 
λεμφαδένων η οποία δεν κατέγραψε 
μεταβολές σε σχέση με τη παλαιότερη 7η 
έκδοση είναι  οι εξής : 

- Ο αριθμός των προσβεβλημένων 
λεμφαδένων ενέχει προγνωστική αξία 

- Είναι σημαντική η λεπτομερής 
αρίθμηση των λεμφαδένων και στη 
κλινική και στη παθολογοανατομική 
σταδιοποίηση. [26, 27] 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Nx  
 

Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν δύναται να εκτιμηθούν.  

N0  
 

ΔΕΝ υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες . 

N1  N1a  Διήθηση λεμφαδένων  Ν1 ενός σταθμού. 

 
N1b  Διήθηση λεμφαδένων  Ν1 περισσότερων από έναν  

σταθμών.  

N2  N2a1  Διήθηση λεμφαδένων  Ν2 χωρίς συμμετοχή των 
λεμφαδένων Ν1      (skip). 

 
N2a2  Διήθηση λεμφαδένων  Ν2 ενός σταθμού  με  συμμετοχή των 

λεμφαδένων Ν1.  

 
N2b  Διήθηση λεμφαδένων  Ν2  περισσότερων του ενός σταθμών  

με  συμμετοχή των λεμφαδένων Ν1.  

N3  
 

Διήθηση λεμφαδένων  Ν3. 

Πίνακας 3. Η δεύτερη άποψη που δεν συμπεριελήφθηκε στην 8η έκδοση σταδιοποίησης. 

 

Σύμφωνα με τον Asamura και συν. στη 
διάρκεια της χειρουργικής αφαίρεσης του 
καρκίνου του πνεύμονος συνιστάται να 
αφαιρούνται λεμφαδένες τουλάχιστον από 
τρείς σταθμούς της ομάδας Ν1 και από τρείς 
σταθμούς της ομάδας Ν2 ώστε να 
διασφαλίζεται ακριβέστερη σταδιοποίηση της 
νόσου. [28] 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν 
το δείγμα των λεμφαδένων είναι μικρότερο,  
επί παθολογοανατομικής σταδιοποίησης N0 
(pΝ0), ορισμένοι ερευνητές προτείνουν  να 
συμβολίζεται ως pN0(un) - (uncertainty), 
εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την 
αβεβαιότητα της ακριβούς σταδιοποίησης Ν, 
λόγω λήψης μη επαρκούς δείγματος 
λεμφαδένων.  

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –M (METASTASIS) 

Η ταξινόμηση της μεταστατικής νόσου 
έχει ως εξής: 

M0: Δεν υπάρχουν μεταστάσεις.                

Μ1: Υπάρχουν μεταστάσεις. 

M1a: Υπάρχουν οζίδια στον 
ετερόπλευρο πνεύμονα, στον υπεζωκότα ή το 
περικάρδιο ή θετική- κακοήθης- πλευριτική ή 
περικαρδιακή συλλογή.  

M1b: Υπάρχει μονήρης εξωθωρακική 
μετάσταση (Εικόνα 11).            

M1c: Υπάρχουν πολλαπλές εξω-
θωρακικές μεταστάσεις σε ένα ή περισσότερα 
όργανα. 
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Εικόνα 11. M1b: Υπάρχει μονήρης εξωθωρακική 
μετάσταση. 

Συνεπώς οι μεταβολές του νέου 
συστήματος σταδιοποίησης ΤΝΜ (8η έκδοση) 
του καρκίνου του πνεύμονος σε σχέση με το 
παλαιό (7η έκδοση) συνίστανται στις εξής: 

- Υπάρχουν νέα όρια μεγέθους του όγκου  
3,  5 ,  7   και πάνω από 7 cm.  

- Ο πρωτοπαθής όγκος  Τ1 υποδιαιρείται 
σε Τ1a , T1b , Τ1c. 

- Κεντρικοί όγκοι με διήθηση του κύριου 
βρόγχου  ταξινομούνται ως Τ2a 
ανεξάρτητα από την απόσταση από τη 
τρόπιδα. 

- Κεντρικοί  όγκοι που προκαλούν 
ατελεκτασία που εκτείνεται έως τη πύλη 
του πνεύμονος ταξινομούνται  ως Τ2a  
ανεξάρτητα αν αυτή αφορά λοβό ή 
ολόκληρο τον πνεύμονα. 

- Η διήθηση του διαφράγματος 
ταξινομείται ως Τ4 αντί για Τ3.  

- Οι ασθενείς με μετάσταση Μ1 
διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες Μ1a, 
M1b & M1c. 

- M1b  ταξινομούνται οι ασθενείς με 
μονήρη εξωθωρακική μετάσταση. 

- M1c  ταξινομούνται οι ασθενείς με  
πολλαπλές  εξωθωρακικές μεταστάσεις 
σε ένα (Μ1 c single) ή περισσότερα 
όργανα. (Μ1 c  multiple). [29] 

Η νέα 8η έκδοση του συστήματος 
σταδιοποίησης ΤΝΜ του καρκίνου του 
πνεύμονος παρουσιάζεται στον Πίνακα VII.  
[30] 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σημαντικό ποσοστό καρκίνων του 
πνεύμονα παρουσίαζονται  ως επείγουσα 
κατάσταση με προχωρημένη συμπτωματική 
νόσο.  

 

Ενδοβρογχική απόφραξη 

Όταν ο καρκίνος αποφράσσει λοβαίο ή 
κύριο βρόγχο οι ασθενείς παρουσιάζουν 
δύσπνοια λόγω ατελεκτασίας λοβού ή 
ολόκληρου του πνεύμονα. Η δευτερογενής 
πνευμονία είναι συχνή. 

Αρχικά λαμβάνονται υποστηρικτικά 
μέτρα, χορηγούνται αντιμικροβιακά και 
οξυγόνο για την αντιμετώπιση της υποξαιμίας. 
Η φυσιοθεραπεία και η χορήγηση μορφίνης 
υποδορίως ανακουφίζουν.  

Σε δεύτερη φάση και μετά από ανάλογη 
απόφαση  του ογκολογικού συμβουλίου οι 
ασθενείς αυτοί παραπέμπονται για  
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Kαρκίνος πνεύμονος -Σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ 

T/M   T /Μ N0  N1  N2  N3  

T1  T1a (≤1 cm)  IA1  IIB  IIIA  IIIB  

T1b (>1 to ≤2 cm)  IA2  IIB  IIIA  IIIB  

T1c (>2 to ≤3 cm)  IA3  IIB  IIIA  IIIB  

T2  T2a (>3 to ≤4 cm)  IB  IIB  IIIA  IIIB  

T2b (>4 to ≤5 cm)  IIA  IIB  IIIA  IIIB  

T3  T3 (>5 to ≤7 cm)  IIB  IIIA  IIIB  IIIC  

T4  T4 (>7 cm)  IIIA  IIIA  IIIB  IIIC  

M1  M1a (μεταστάσεις 
σε πνεύμονα ή 
περικάρδιο)  

IVA  IVA  IVA  IVA  

M1b (μονήρης 
εξωθωρακική 
μετάσταση)  

IVA  IVA  IVA  IVA  

M1c (πολλαπλές 
εξωθωρακικές 
μεταστάσεις)  

IVB  IVB  IVB  IVB  

M = Μεταστάσεις, N =Λεμφαδένες,  T = Όγκος 

Πίνακας 4. Η νέα 8η έκδοση του συστήματος σταδιοποίησης ΤΝΜ του καρκίνου του πνεύμονος. 

 

ακτινοθεραπεία ή ενδοβρογχική τοποθέτηση 
stent. [31] 

 

Αιμόπτυση 

Οι ορισμοί της μαζικής αιμόπτυσης 
ποικίλλουν, αλλά η απόχρεμψη > 100–200 mL 
αίματος σε ένα 24ωρο θα πρέπει να προκαλούν 
ανησυχία. 

Η μαζική αιμόπτυση είναι σπάνια στον 
καρκίνο του πνεύμονα και απαντάται  
συχνότερα σε μη κακοήθεις καταστάσεις (όπως 
οι βρογχεκτασίες και το ασπεργίλωμα). 

Πρώτη προτεραιότητα θεωρείται η 
διασφάλιση του αεραγωγού του ασθενούς. Η 
διασωλήνωση με σωλήνα διπλού αυλού με 
στόχο να προστατευθεί ο υγιής πνεύμονας  
είναι σημαντικό μέτρο.  

Ο ασθενής θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται κατακεκλιμένος στη 
πάσχουσα πλευρά («ο καλός πνεύμονας  
επάνω»). Η διόρθωση οποιασδήποτε 
διαταραχής του πηκτικού μηχανισμού και η 
χορήγηση  transamin -  tranexamic acid -
βοηθούν. 
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Η CT αγγειογραφία μπορεί να 
βοηθήσει στον ακριβή προσδιορισμό του 
σημείου της αιμορραγίας. Ο εμβολισμός του 
αγγείου στόχου, η ακτινοθεραπεία και η 
χειρουργική επέμβαση πιθανώς συνιστούν 
μεθόδους θεραπείας ανάλογα με την πηγή της 
αιμορραγίας. [32]  

 

Απόφραξη άνω κοίλης φλέβας 

Τα συμπτώματα της απόφραξης της 
άνω κοίλης φλέβας περιλαμβάνουν οίδημα 
του προσώπου, κεφαλαλγία,  φλεβική διάταση 
στο πρόσθιο τοίχωμα του θώρακος και του 
τραχήλου. Η απόφραξη της άνω κοίλης 
φλέβας οφείλεται  σε εξωγενή συμπίεση της 
άνω κοίλης φλέβας ή σε θρόμβωση αυτής.  Ο 
καρκίνος του πνεύμονα ευθύνεται για το 70% 
των περιπτώσεων απόφραξη της άνω κοίλης 
φλέβας 

Πρόκειται για ογκολογικό επείγον 
περιστατικό και συνήθως απαιτεί εισαγωγή σε 
νοσοκομείο, έρευνα και θεραπεία. Επείγουσα 
CT τραχήλου και θώρακος  με σκιαγραφική 
ουσία προσδιορίζει συνήθως την αιτία του 
συνδρόμου και προδιαγράφει το σχέδιο της  
οριστικής θεραπείας της υποκείμενης 
πάθησης. 

Σε αυτούς τους ασθενείς με υποψία 
κακοήθειας, η επείγουσα βιοψία της βλάβης  
(ακτινολογικά καθοδηγούμενη ή 
ενδοβρογχική) είναι η βασική διερεύνηση που 
θα καθορίσει την θεραπευτική επιλογή, όπως η 
επείγουσα χημειοθεραπεία επί μικρο-
κυτταρικού  καρκίνου του πνεύμονα ή η 
τοποθέτηση  stent  με ή χωρίς ακτινοθεραπεία 

επί μη μικροκυτταρικού καρκίνου του 
πνεύμονα.                                                                                  

Γενικώς  η χρήση στεροειδών πριν από 
τη βιοψία δεν συνιστάται, καθώς μειώνει τη 
διαγνωστική απόδοση των ιστολογικών  
δειγμάτων αλλά, σε σοβαρές περιπτώσεις, η 
δεξαμεθαζόνη αποσυμφορεί. 

 

Συμπίεση νωτιαίου μυελού 

Η συμπίεση του νωτιαίου μυελού και το 
σύνδρομο της ιππουρίδος θεωρούνται 
επείγουσες καταστάσεις οι οποίες προέρχονται 
από έναν καρκίνο του πνεύμονος που διηθεί 
τις δομές της σπονδυλικής στήλης και του 
νωτιαίου μυελού. 

Η κλινική εικόνα και τα συμπτώματα 
μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στα κάτω 
άκρα με μορφή ισχιαλγίας (συνήθως 
αμφότερη), παρέσεις κάτω άκρων, 
ουροκυστικές διαταραχές όπως ελαττωμένη 
αίσθηση πλήρωσης και δυσκολία έως και 
αδυναμία κένωσης της ουροδόχου κύστης, 
αδυναμία συγκράτησης αερίων και κοπράνων 
(πάρεση έξω πρωκτικού σφιγκτήρα), 
αισθητικές διαταραχές στις έσω επιφάνειες των 
μηρών και το περίνεο, δηλαδή 
υπαισθησία/αναισθησία δίκην σέλας καθώς 
και διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας.            
Η διάγνωση είναι αποτέλεσμα της κλινικής 
εξέτασης σε συνδυασμό με ακτινολογικές 
εξετάσεις, δηλαδή επείγουσα μαγνητική 
τομογραφία. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, 
μπορεί να βοηθήσει η επείγουσα αξονική 
μυελογραφία.Επιβάλλεται υψηλός δείκτης 
καχυποψίας και επείγουσα θεραπεία με 
ακτινοθεραπεία ή χειρουργική αποσυμπίεση 
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όπου αυτή είναι εφικτή με στόχο τη διατήρηση 
της νευρολογικής λειτουργίας. Υψηλές  δόσεις  
δεξαμεθαζόνης ανακουφίζουν. 

 

Υπερασβεστιαιμία 

Η υπερασβεστιαιμία παρατηρείται 
κυρίως επί ακανθοκυτταρικού – πλακώδους 
καρκίνου του πνεύμονος και συνήθως 
οφείλεται στην έκκριση από τα κύτταρα του 
όγκου ειδικού πεπτιδίου που μοιάζει με τη 
παραθορμόνη (parathyroid hormone-related 
peptide, PTHrP). Παρόμοιο πεπτίδιο 
αναφέρεται και στις οστικές μεταστάσεις. Δεν 
έχει καλή πρόγνωση. Αρχικά  αντιμετώπίζεται 
με χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως (1-3 lit) και 
διφωσφονικούς παράγοντες (zoledronate ή 
pamidronate). Οριστική θεραπεία συνιστά η 
ριζική αντιμετώπιση της υποκείμενης 
κακοήθειας. 

 

Υπονατριαιμία και σύνδρομο απρόσφορης 
έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης 

Το σύνδρομο της απρόσφορης έκκρισης 
αντιδιουρητικής ορμόνης (syndrome of 
inappropriate antidiuretic hormone secretion -
SIADH) είναι συχνό σε ασθενείς με εκτεταμένο 
μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος –
SCLC. Γρηγορούμε επί ασθενών με 
υπονατριαιμία και παθολογική ακτινογραφία 
θώρακος [33].                                               

Η διάγνωση γίνεται με εκτίμηση της 
ωσμωτικότητας και του νατρίου του ορού και 
της ωσμωτικότητας και του νατρίου των 
ούρων. 

Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει 
περιορισμό των  υγρών και διακοπή 
φαρμάκων που επιδεινώνουν το σύνδρομο. 
Όταν το σύνδρομο της απρόσφορης έκκρισης 
αντιδιουρητικής ορμόνης δεν ανταποκρίνεται 
στον περιορισμό των υγρών χορηγείται 
δεμεκλοκυκλίνη (που επάγει νεφρογόνο άποιο 
διαβήτη) και ο εκλεκτικός ανταγωνιστής του 
υποδοχέα της βαζοπρεσίνης-2 τολβαπτάνη. Η 
τολβαπτάνη προορίζεται για αυτές τις 
περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στη 
δεμεκλοκυκλίνη.   

Η οριστική αντιμετώπιση του 
κακοήθους συνδρόμου της απρόσφορης 
έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης – SIADH - 
ταυτίζεται με τη θεραπεία της υποκείμενης 
κακοήθειας. 

 

Υπεζωκοτική συλλογή 

Οι πλευριτικές συλλογές προκαλούν 
δύσπνοια στους ασθενείς με καρκίνο του 
πνεύμονα. 

Γενικά, η παρουσία κακοήθους 
συλλογής είναι ένδειξη προχωρημένης νόσου 
με χειρότερη πρόγνωση και η συμπτωματική 
ανακούφιση θα πρέπει να είναι εξέχουσα 
μέριμνα. Η τεχνολογία παρέχει την ευκαιρία 
σε αυτούς τους ασθενείς να είναι 
περιπατητικοί. Ειδικοί καθετήρες 
εξασφαλίζουν συνεχή παροχέτευση και 
«νοσηλεία κατ’ οίκον».  

 

ΣΥΝΗΘΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 



 

 

216 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ  

Ι. Περιφερική βλάβη με φυσιολογική εικόνα 
πνευμονικών πυλών και μεσοθωρακίου, χωρίς 
μαρτυρία απομεμακρυσμένων  μεταστάσεων. 

 

 

 

Διαγνωστική προσπέλαση: 

• PET-CT, βιοψία της πρωτοπαθούς 
εστίας FNB, EBUS. Θεραπευτική 
αντιμετώπιση χωρίς βιοψία μετά από 
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου ογκολογικού συμβουλίου. 

• Αξιολόγηση της φυσιολογικής 
κατάστασης του ασθενύς (performance 
status):  

o Σπιρομέτρηση,  
o δοκιμασία βάδισης  6 min,  
o εργοσπιρομετρία (αν πρόκειται 

να χειρουργηθεί), 
• ΗΚΓ, ECHO καρδιάς εάν υπάρχει 

μαρτυρία φυσήματος, παθολογικό ΗΚΓ 
ή καρδιολογικό ιστορικό. 

 

ΙΙ. Πνευμονική βλάβη με λεμφαδενοπάθεια 
των πνευμονικών πυλών και του 
μεσοθωρακίου, χωρίς μαρτυρία απομεμακ-
ρυσμένων  μεταστάσεων. 

 

 

Διαγνωστική προσπέλαση 

• PET-CT, ιστολογική σταδιοποίηση  με 
τη βοήθεια EBUS  ή EUS. Επί αρνητικού 
αποτελέσματος βιοψία της 
πρωτοπαθούς βλάβης FNB. CT 
εγκεφάλου ή MRI εγκεφάλου. 

• Αξιολόγηση της φυσιολογικής 
κατάστασης του ασθενύς (performance 
status):  

o Σπιρομέτρηση,  
o δοκιμασία βάδισης  6 min,  
o εργοσπιρομετρία (αν πρόκειται 

να χειρουργηθεί), 
• ΗΚΓ, ECHO καρδιάς εάν υπάρχει 

μαρτυρία φυσήματος, παθολογικό ΗΚΓ 
ή καρδιολογικό ιστορικό. 
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ΙΙΙ. Εκσεσημασμένη λεμφαδενική διήθηση 
του μεσοθωρακίου, χωρίς μαρτυρία 
απομεμακρυσμένων  μεταστάσεων.  

 

 

 

Διαγνωστική προσπέλαση 

• PET-CT, ιστολογική σταδιοποίηση  με 
τη βοήθεια EBUS  ή EUS. Αν υπάρχουν 
υπερκλείδιοι λεμφαδένες βιοψία υπό 
υπερήχους US. MRI εγκεφάλου. 

• Αξιολόγηση της φυσιολογικής 
κατάστασης του ασθενύς (performance 
status):  

o Σπιρομέτρηση, 
o δοκιμασίες νεφρικής 

λειτρουργίας (υποψήφιος για 
χημειοθεραπεία). 

 

 

 

 

 

 

IV. Μαρτυρία απομεμακρυσμένων 
μεταστάσεων 

 

 

 

Διαγνωστική προσπέλαση 

• Επιλέγεις τη λιγότερο αιματηρή τεχνική 
ώστε να τεκμηριώσεις οριστική 
διάγνωση. Στη περιπτωσή μας  FNB της 
ηπατικής βλάβης υπο CT ή US. 

• Αξιολόγηση της φυσιολογικής 
κατάστασης του ασθενύς (performance 
status):  

o Σπιρομέτρηση, 
o δοκιμασίες νεφρικής 

λειτρουργίας (υποψήφιος για 
χημειοθεραπεία). [34] 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Η θεραπεία του καρκίνου του 
πνεύμονα εξαρτάται από το στάδιο του 
καρκίνου,τον ιστολογικό υπότυπο  του όγκου 
και την φυσιολογική – βιολογική κατάσταση 
(performance status) και τα  συνοδά νοσήματα 
του ασθενούς. 

 Οι θεραπευτικές αποφάσεις  
λαμβάνονται από την διεπιστημονική ομάδα -
ογκολογικό συμβούλιο, με αποκλειστικό 
γνώμονα τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των 
ασθενών.  

 

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του 
πνεύμονα 

 

Χειρουργική επέμβαση 

Η χειρουργική επέμβαση, λοβεκτομή ή 
τμηματεκτομή, παραμένει η προτιμώμενη 
θεραπεία στα αρχικά στάδια του Μη 
μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονος - 
ΜΜΚΠ, παρέχοντας στους ασθενείς τις 
μεγαλύτερες πιθανότητες ριζικής θεραπείας 
και μακρόχρονης επιβίωσης. Τα ποσοστά 
εκτομής συνεχώς  αυξάνονται, από περίπου 
9% το 2006 σε 18% το 2018. Η τεχνολογική 
πρόοδος και η προσφορά των ΜΕΘ έχουν 
αυξήσει την ασφάλεια της ανοιχτής 
θωρακοτομής ενώ ταυτόχρονα οι ελάχιστα 
επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές (όπως η 
βιντεοβοηθούμενη θωρακοσκόπηση –VATS –
και οι ρομποτικές τεχνικές-  RATS) έχουν γίνει 
ευρύτερα διαθέσιμες. 

 

Ακτινοθεραπεία 

Στούς ασθενείς με ΜΜΚΠ πρώιμου 
σταδίου (στάδιο Ι–ΙΙΑ) που επιλέγουν να μην 
χειρουργηθούν  ή που δεν θεωρούνται  
υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση κυρίως 
λόγω χαμηλού performance status και 
σοβαρών συνοδών νοσημάτων  προσφέρεται 
ριζική ακτινοθεραπεία με τη μορφή 
στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας - 
stereotactic ablative radiotherapy - SABR. [35]  
Στη  στερεοτακτική ακτινοθεραπεία 
κατευθύνονται πολλαπλές στενές δέσμες 
ακτινοβολίας στον όγκο από διαφορετικές 
γωνίες. Ο όγκος λαμβάνει υψηλότερη δόση 
ακτινοβολίας ενώ οι περιβάλλοντες ιστοί 
λαμβάνουν  πολύ χαμηλότερη δόση, 
μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης στους υγιείς 
ιστούς. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η 
στερεοτακτική ακτινοθεραπεία -SABR , υπό 
προύποθέσεις, είναι συγκρίσιμη με τη 
χειρουργική επέμβαση σε εξαιρετικά 
επιλεγμένους  ασθενείς. [36]  Ο αριθμός των 
απαιτούμενων κλασμάτων εξαρτάται από το 
μέγεθος και θέση του όγκου.  

Εάν η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία -
SABR δεν είναι διαθέσιμη θα πρέπει να 
προσφέρεται συμβατική ή υπερκλασματική 
ακτινοθεραπεία, με λιγότερο ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα.  

Η παρηγορική ακτινοθεραπεία έχει  
σημαντικό ρόλο και ιδιαίτερη κλινική αξία  
στην αντιμετώπιση της αιμόπτυσης, της 
ενδοβρογχικής απόφραξης, του συνδρόμου 
άνω κοίλης φλέβας  και των οστικών  
μεταστάσεων. 
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Συστηματική θεραπεία 

Όπως συμβαίνει με πολλούς άλλους 
καρκίνους, η τεχνολογία και η φαρμακοποιία 
αναπτύσσονται αλματωδώς με συνέπεια να 
ανακαλύπτονται, να δοκιμάζονται και να 
αδειοδοτούνται  περισσότερα φάρμακα είτε ως 
μονοθεραπεία είτε σε διάφορους 
συνδυασμούς.[37]  

Ενώ τα φάρμακα χημειοθεραπείας  
προσβάλλουν και καρκινικά και υγιή 
κύτταρα, η στοχευμένη θεραπεία είναι πιο 
ακριβής και προσανατολισμένη εναντίον των 
καρκινικών κυττάρων. Η ανοσοθεραπεία 
ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, 
αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα  και τα 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. Το Εθνικό 
Ινστιτούτο Υγείας και Φροντίδας The National 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) στη Μεγάλη Βρετανία έχει υιοθετήσει 
μια διαδικασία τακτικής αναθεώρησης του 
αλγόριθμου της  συστημικής θεραπείας ώστε 
να περιλαμβάνει νέες και αποτελεσματικές 
θεραπείες. Όπου είναι εφικτό, η συμβατική 
χημειοθεραπεία αντικαθίσταται από 
βιολογικές θεραπείες που στοχεύουν 
συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Οι αναστολείς 
του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου 
συνιστώνται επίσης είτε μόνοι τους είτε σε 
συνδυασμό με χημειοθεραπεία ανάλογα με 
την παρουσία του ανοσοποιητικού δείκτη PD-
L1 στα καρκινικά κύτταρα τόσο για το 
αδενοκαρκίνωμα όσο και για το πλακώδες 
καρκίνωμα.[38] Ο Πίνακας  5  συνοψίζει τους 
στόχους, τους παράγοντες που είναι 
διαθέσιμοι και τις πιο συχνές παρενέργειες του 
καθενός.[39] 

 

Πολυτροπική θεραπεία 

Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν 
πολυτροπική θεραπευτική αγωγή.                                               

Στούς ασθενείς με ριζική  εκτομή 
καρκίνου του πνεύμονα σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ σε 
καλή γενική κατάσταση χορηγείται 
επικουρική μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και 
Φροντίδας -The National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) συνιστά σε ένα 
μικρό υποσύνολο κατάλληλων ασθενών 
σταδίου ΙΙΙΑ να προηγείται συνδυασμός  
χημειοακτινοθεραπείας  και να ακολουθεί η 
ριζική χειρουργική επέμβαση. [40] 

Ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου II ή III 
στούς οποίους η χειρουργική επέμβαση είναι 
απαγορευτική λόγω performance status ή 
συνοδών νοσημάτων προκρίνεται η 
συνδυαστική χημειοακτινοθεραπεία [41]. 
Ακολούθως χορηγείται durvalumab που 
ελέγχει τη νόσο και βελτιώνει την συνολική 
επιβίωση.  

 

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 

Περίπου το 10% των καρκίνων του 
πνεύμονα είναι Μικροκυτταρικό καρκίνωμα –
Small Cell Lung Cancer- SCLC.  Πρόκειται για 
επιθετικότατο νεόπλασμα και συχνά οι  
ασθενείς κατά τη προσέλευση έχουν 
εκτεταμένη νόσο.[42] 

 Οι ασθενείς με πολύ πρώιμη νόσο 
(όγκοι <3 cm χωρίς λεμφαδενική συμμετοχή) 
υποβάλλονται σε ριζική εξαίρεση της νόσου η 
οποία ακολουθείται από από επικουρική  
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Πίνακας 5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Epidermal growth factor (EGFR) 
tyrosine kinase inhibitors (TKI)  

Osimertinib  

Erlotinib  

Afatinib  

Gefitinib  

Διάρροια 

Εξάνθημα (μπορεί να είναι ακνεοειδές) 

Στοματίτιδα/βλεννογονίτιδα 

Epidermal growth factor (EGFR) 
inhibitors (T790M gene mutation 
positive)  

Osimertinib  Διάρροια 

Εξάνθημα (μπορεί να είναι ακνεοειδές) 

Στοματίτιδα/βλεννογονίτιδα 

Anaplastic lymphoma kinase (ALK) 
inhibitors  

Alectinib  

Brigatinib  

Ceritinib  

Crizotinib  

Ναυτία και έμετος 

Διάρροια/ δυσκοιλιότητα 

Αδυναμία                                                                Διαταραχές   
στην όραση 

ROS1 (c-ros oncogene 1) inhibitor  Entrectinib  

Crizotinib  

Ζάλη, Ναυτία και έμετος 

Διάρροια/ δυσκοιλιότητα 

Αδυναμία                                                                Διαταραχές   
στην όραση 

KRAS mutation (KRAS G12C protein 
inhibitor)  

Sotorasib  Διάρροια                                                                               Πόνος 
των  αρθρώσεων και των μυών Ναυτία 

Immune checkpoint inhibition: 
programmed death- 1 and 
programmed death-ligand 1 
antibodies  

 

Nivolumab  

Atezolizumab  

Pembrolizumab  

Durvalumab  

Υποφυσίτιδα, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Σύνδρομο 
Guillain-Barre, Εξάνθημα, Κνησμός, Λεύκη, 
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto, Νόσος Graves, 
Πνευμονίτιδα, Άσθμα, κοκκιωμάτωση Wegener, 
Ελκώδης κολίτιδα, Διάρροια, Νόσος του Crohn, 
Αυτοάνοση ηπατίτιδα,Απλασία μυελού των οστών, 
Θρομβοκυτταραιμία, Αιμολυτική αναιμία, 
Δυσγλυκαιμία,Μυοσίτιδα, Αρθρίτιδα, Περιφερική 
νευροπάθεια 
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χημειοθεραπεία. Η χημειοακτινοθεραπεία 
προσφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα. 

Οι ασθενείς με εκτεταμένη νόσο 
οδηγούνται σε χημειοθεραπεία το 
συντομότερο δυνατό. 

Η ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία 
είναι συχνά καλή αλλά, δυστυχώς, τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα παραμένουν 
πολύ φτωχά καθώς η πρώιμη υποτροπή είναι 
σύνηθες φαινόμενο.[43] 

Όλοι οι ασθενείς με Μικροκυτταρικό 
καρκίνωμα –Small Cell Lung Cancer- SCLC θα 
πρέπει να επισκέπτονται τον ογκολόγο τους  
αν είναι δυνατόν μέσα σε μία εβδομάδα από 
τη διάγνωση. 

 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

Η 5-ετής επιβίωση για το μη 
μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος-
ΜΜΚΠ  εξαρτάται από το Στάδιο της νόσου 
στη διάγνωση και κυμαίνεται από 92% στο 
Στάδιο ΙΑ1 έως 26% για το Στάδιο ΙΙΙΒ. 
Προχωρημένα σταδια νόσου έχουν μικρότερη 
ειβίωση.[44] 

Η επιβίωση καταδεικνύει ότι ο 
καρκίνος του πνεύμονος επιβάλλεται να 
διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο. [45] 
(Σχεδιάγραμμα 1) 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 1. Η συνολική 5-ετής επιβίωση του 
Μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος  
ανάλογα με το Στάδιο της νόσου. 

Τα ποσοστά 5-ετούς επιβίωσης του 
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος –
ΜΚΚΠ  Small cell lung cancer- σύμφωνα με 
την Αμερικανική Εταιρεία κατά του καρκίνου 
-American Cancer Society- η οποία αντλεί 
πληροφορίες από τη βάση δεδομένων 
Surveillance, Epidemiology, and End Results 
(SEER), που διατηρεί το Εθνικό Ινστιτούτο 
Καρκίνου -National Cancer Institute γιά μέν 
τη περιορισμένην νόσο είναι 29% ενώ για την 
εκτεταμένη νόσο μόλις 3%. Γενικώς η 5-ετής 
επιβίωση του μικροκυτταρικού καρκίνου του 
πνεύμονος είναι μόλις 7%.[46] 
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ABSTRACT 

Lung cancer is the second most common cancer and the leading cause of cancer death in the world. In our 
country, in Greece, we mourn about 6000 losses per year from lung cancer, almost an entire municipality. 
Studies show that lung cancer is responsible for more deaths than breast cancer, prostate cancer, colon cancer 
and leukemia in men over 40 and women over 60. However, in recent years, with the introduction of 
systematic population control in accordance with the guidelines and the reduction of tobacco use, the 
mortality rate seems to be decreasing in both men and women. 

In this review we present the new knowledge about screening, histological types, clinical presentation, and 
diagnosis, staging and treatment of lung cancer. 

Keywords: lung cancer 
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