
Καρκίνος Πνεύμονος 
Διάγνωση και Θεραπεία 

Άρης Πολύζος 
Παθολόγος – Ογκολόγος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Λαϊκό Νοσοκομείο  Αθήνα 



Καρκίνος Πνεύμονος 
Επιδημιολογία - Αιτιοπαθογένεια 

Α) Κάπνισμα: Ένοχο για το 85-90% των 
καρκίνων πνεύμονος x 30 vs μη καπνιστές 
Κίνδυνος: «πακέτο – έτη»: 2 πακέτα / 
ημέρα  1/7 πεθαίνει από κ. πνεύμονος 

Διακοπή καπνίσματος: Μετά 20 έτη 
καπνίσματος και διακοπή x 15 έτη, για να 
φτάσει στο επίπεδο μη καπνιστών 

Β) Αμίαντος: Αυξάνει 3 φορές τον κίνδυνο 
στους καπνιστές 3 x 30 = 90 φορές 



Καρκίνος Πνεύμονος 
Παθολογοανατομική και πορεία 

Ι) Μικροκυταρικός καρκίνος 15% (98% 
καπνιστές) Εντόπιση 95% κεντρική               
          5% περιφερική                                                 
Γενικευμένη νόσος: Εξ αρχής αιματογενείς 
μεταστάσεις – συχνά ΚΝΣ                      
Παρανεοπλασματικά σύνδρομα 
Υπονατριαιμία (απρόσφορη έκκριση ADH) 
Υπερπηκτικότητα, Μυασθενικό σύνδρομο 
Εργαστηριακά ευρήματα  Cushing                
Όχι Υπερασβεστιαιμία  



Καρκίνος Πνεύμονος 

ΙΙ) Μη Μικροκυταρικός καρκίνος (85%)             
α) Ακανθοκυτταρικός κ. (20-25%) 
Παρανεοπλασματικά σύνδρομα 
Υπερασβεστιαιμία (έκτοπος παραγωγή 
πεπτιδίου  που δρα ως ΡΤΗ) Υπερτροφική 
οστεοαρθροπάθεια – Υπερπηκτικότητα                                              
β) Αδενοκαρκίνωμα (50-60%) περιφερικά 
γ) Εκ μεγάλων κυττάρων: 
παρανεοπλασματικά: ίδια                                  
δ) Βρογχοκυψελιδικό Νέες γυναίκες μη 
καπνίστριες εδώ δρουν φάρμακα 
αναστολείς τυροσινικής κινάσης (Tarcera) 



Καρκίνος Πνεύμονος  
Συμπτώματα - Διάγνωση 

Ιστορικό Κάπνισμα Βήχας – βράγχος        
φωνής, αιμόπτυση (μικρή), ανορεξία, 
βάρους, υποτροπιάζουσες πνευμονίες – 

όγκοι κορυφής (Pancoast): αιμωδίες, 
παραισθησίες άνω άκρων, Horner (+) 
Μεταστατική νόσος υποδόρια οζίδια 
ψηλαφητοί υπερκλείδιοι λεμφαδένες 
Διόγκωση ήπατος κλπ                            
Εργαστηριακά: Αξονικές τομογραφίες: 
θώρακας, εγκέφαλος, επινεφρίδια 



Καρκίνος Πνεύμονος  
Διαγνωστικές μέθοδοι 

1. Κυτταρολογική πτυέλων σε 
κεντρικούς όγκους 60% (+) 

2. Εύκαμπτο βρογχοσκόπιο 2/3 βλέπει 
τον όγκο- μπορεί να φέρει με 
έκπλυση βρόγχων (+) 
κυτταρολογική 

3. Βιοψία λεμφαδένων 

4. Βιοψία με λεπτή βελόνα υπό C.T. 
θώρακος (περιφερικά οζίδια) 



Καρκίνος Πνεύμονος  
Μέθοδοι  Σταδιοποίησης 

1. Σπινθηρογράφημα οστών 
2. Απλές α/φίες οστών (μακρά οστά) 
3. CT ή MRI εγκεφάλου 
4. CT ή MRI Σ. Στήλης (επισκληρίδια πίεση) 
5. Μεσοθωρακοσκόπηση:  Διάγνωση + 

σταδιοποίηση (Μη μικροκυτταρικούς) 
6. Διαδερμική ή Διαβρογχική βιοψία με 

λεπτή βελόνα 
7. Βιοψία μυελού οστών (Μικροκυτταρικός) 
8. Positron Emission Tomography PET Scan 

(απομακρυσμένες μεταστάσεις) κόστος!! 



Καρκίνος Πνεύμονος  
Σταδιοποίηση και Πρόγνωση 

Μικροκυτταρικός καρκίνος:                           
Ι) Περιορισμένη νόσος (Μπαίνει σε 
ένα ακτινοθεραπευτικό πεδίο),                 
ΙΙ) Εκτεταμένη νόσος –                    

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος Στάδια Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ, IV, Βάσει Tumor, node, 
Metastasis (ΤΝΜ) 



Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος 
Πνεύμονος - Σταδιοποίηση 

Τ1 ≤3cm ,   T2 >3cm             
Διήθηση βρόγχου ≥2cm 
Διήθηση υπεζωκότα 
Ατελεκτασία λοβού αλλά όχι 
πνεύμονος 

Ν1 Διήθηση περιβρογχικών 
πυλαίου  λεμφαδένων                
Ν2 Διήθηση λεμφαδένων 
μεσοθωρακίου ομόπλευρα κάτω 
από το διχασμό της τραχείας 

Τ3 Διήθηση θωρακικού 
τοιχώματος, διαφράγματος, 
μεσοθωρακικού, ύπεζωκότα, 
στελεχιαίου βρόγχου, 
Ατελ/σία όλου του πνεύμονα 

Ν3 Διήθηση ετερόπλευρα 
μεσοθωρακικών λεμφαδένων 
Σκαλινοί – υπερκλείδιοι 

                                                        

Τ4 Διήθηση μεσοθωρακίου, 
τραχείας, μεγάλα αγγεία, 
οισοφάγος, οστική διήθηση 
ΣΣ, πλευριτική συλλογή (+) 

IaT1 NoMo      IbT2 NoMo               
IIA T1N1Mo    IIB T2N1Mo 

IIIA T3N1Mo,  T3N2Mo                
IIIB TN3Mo    T4NMo  IV T N M1 



Καρκίνος Πνεύμονος 
Θεραπεία 1 

Α) Μικροκυτταρικός καρκίνος (πάντα 
χημειοθεραπεία)                                                   
Ι) Περιορισμένη νόσος. Προηγείται η 
χημειοθεραπεία (Cisplatin Etoposide) και 
ακολουθεί η χημειο ακτινοθεραπεία (45Gy) 
Διάμ. επιβίωση: 12-23 μήνες                       

   ΙΙ) Εκτεταμένη νόσος: Χημειοθεραπεία 
Ίσως και 2η γραμμή. Μετά την υποτροπή, 
Διάμεση επιβίωση: 8-12 μήνες  



Καρκίνος Πνεύμονος 
Θεραπεία 2 

  Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος                                                 
Στάδια Ι, ΙΙ, Χειρουργική εκτομή                                                  
Στάδια ΙΙΙ, IV, Χημειοθεραπεία ακτινοθεραπεία                         
Ανεγχείρητοι όγκοι:                                                                   
α) Απομακρυσμένες μεταστάσεις (και στον άλλο 
πνεύμονα)     β) Εμμένουσα πλευριτική συλλογή με 
(+) κυτταρολογική (πλευρίτιδα + πνευμονία         
μπορεί να έχει κυταρολογική (-))                                  
γ) Σύνδρομο άνω κοίλης δ) Διήθηση υπερκλειδίων ή 
τραχηλικών λεμφαδένων        
ε) Διήθηση λεμφαδένων μεσοθωρακίου της άλλης 
πλευράς στ) Διήθηση κ. λαρυγγικού νεύρου                                            
ζ) Διήθηση τοιχώματος τραχείας                                                  
η) Διήθηση στελεχιαίου βρόγχου <2cm? 
(χειρουργείται με ειδική μέθοδο) 



Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος  
Πνεύμονος 
Θεραπεία 3 

Καθορισμός χειρουργησιμότητας 

α)  Ηλικία – χρονολογική – πνευματική               
β) Καρδιακή λειτουργία γ) Πνευμονική – 
αναπνευστική επάρκεια PCO2>45, 
PO2<60 FVC<40% FEV/1 second <I lt- 
 OXI             δ) Ειδικές εξετάσεις:       

1) ποσοτικό σπινθηρογράφημα διαχύσεως  

2) 2) κατανάλωση οξυγόνου κατά την 
άσκηση 



Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος 
 Πνεύμονος                                       
Θεραπεία 4 

Από το σύνολο μόνον 50% Δυνητικά 
χειρουργήσιμος. Από αυτούς 50% 
εξαιρέσιμοι όγκοι: (25% του συνόλου).           
Από τους εξαιρέσιμους το 50% (12% του 
συνόλου) θα ζήσει 5 έτη. 

Χειρουργική θνησιμότητα (ΗΠΑ) 
Χειρουργική αφαίρεση Λοβεκτομή (4%) 
Δυ-Λοβεκτομή – Πνευμονεκτομή 8% 
Pancoast Προεγχειρητική Χημειοθεραπεία 
– ακτινοθεραπεία                                         
Διάμ. Επιβίωση = 37 μήνες 



Μη μικροκυτταρικός                
Καρκίνος Πνεύμονος 

Μετεγχειρητική θεραπεία 

Ι. Χημειοθεραπεία. Σε μεγάλες 
νεώτερες μελέτες προσφέρει 5% 
στην επιβίωση – (Cisplatin – 
Vinorelbine) 

ΙΙ. Ακτινοθεραπεία. Επιλεγμένα 
περιστατικά (συνήθως όπου έχει 
αφήσει νόσο στο μεσοθωράκιο ο 
χειρουργός) κίνδυνος επιδείνωσης 
της αναπνευστικής ανεπάρκειας 



Μη μικροκυτταρικός                
Καρκίνος Πνεύμονος 

Στάδια ΙΙΙα, ΙΙΙβ (θεραπεία) 

Α) Χημειοθεραπεία  ακτινοθεραπεία 

5ετής επιβίωση 20% (ακτινοθεραπεία) 

2ετής επιβίωση 20-40% (Χημειο-Ακτινοθ.) 

Β) Προεγχειρητική χημειοθεραπεία για 
υποσταδιοποίηση – ακολουθεί εγχείρηση ή 
ακτινοθεραπεία ανάλογα με την 
ανταπόκριση 



Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος 
Πνεύμονος    Στάδιο ΙV                          

Θεραπεία 5 

α) Χημειοθεραπεία α’ γραμμής Διάμεση επιβίωση           
8-10 μήνες Σε σύγκριση με την (best supportive 
care) 1) αυξάνει από το 10% στο 20-25% την 
12μηνών επιβίωση 2) Βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής των ασθενών (λιγότερα αναλγητικά λιγότερη 
νοσηλεία, (πνευμονίες) ακτινοβολίες                          
3) Συμφέρει οικονομικά στο κράτος (cost – 
effective) για τις παραπάνω αιτίες.  

Β) Χημειοθεραπεία β’ γραμμής σε ανθεκτικούς 
όγκους ή σε υποτροπή (σε επιλεγμένους ασθενείς) 

Γ) Αναστολείς τυροσινικής κινάσης (Tarcera) 



Καρκίνος Πνεύμονος 
Ειδικές περιπτώσεις 

1. Νομισματοειδής σκίαση πνεύμονος:  
μέχρι PET Scan 

2. Μονήρης μετάσταση στον εγκέφαλο 
Χειρουργική αφαίρεση: Εξαρτάται από 
την εξωκρανιακή σκίαση της νόσου              
γ. knife (Στερεοτακτική ακτινοχειρ/κή) 
ολική ακτινοθ/πεία εγκεφάλου 

3. Προφυλακτική ακτινοθ/πεία εγκεφάλου 
στην πλήρη ανταπόκριση του 
περιορισμένου σταδίου μικροκυτταρικού 
καρκίνου 



Καρκίνος Πνεύμονος 
Προφύλαξη 

1. Αποχή καπνίσματος – δικαιώματα μη 
καπνιστών – παθητικοί καπνιστές  90% 
των ασθενών με κ. πνεύμονος δεν θα 
είχαν τη νόσο 

2. Έγκαιρη διάγνωση με ακτινογραφίες 
αξονικές κλπ. (μπορεί να γίνει) αλλά δεν 
αλλάζει την επιβίωση  Καπνιστές:                  
κ. λάρυγγος, οισοφάγου, παγκρέατος, 
πνεύμονος, ουροδόχου κύστεως, νεφρού 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


