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Ca – ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

  1η
   ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - 

  1η    ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ          

  2η -3η         »                 
    

   Παγκοσμίως 1.400.000 νέες περιπτώσεις  

 

   Ευρώπη        341.800 θάνατοι (20%) 

                        381.500 νέες περιπτώσεις (13.2%)   

   Ελλάδα         > 5.000 θάνατοι / χρόνο 
     
      

Οι θάνατοι από Οι θάνατοι από CaCa  πνεύμονα > από τους 3 πνεύμονα > από τους 3 

επόμενους μαζί (παχέος, μαστού, προστάτη)επόμενους μαζί (παχέος, μαστού, προστάτη)  

  



 

      Κάπνισμα    (80-90%)  

                  σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης : 10 – 30  

          Παθητικό κάπνισμα  

         Επαγγελματική έκθεση  

   Περιβαλλοντική ρύπανση  

       Κληρονομικότητα 
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    ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  
 

 
  Κυτταρολογικές πτυέλων, ακτινογραφία   

θώρακος  

 

 Χαμηλής Δόσης Αξονική Τομογραφία      

     Θώρακος (LDCT) 
       

   Βρογχοσκόπηση με αυτοφθορισμό 

 

   Βιολογικοί δείκτες…..(αίμα, πτύελα, EBC…) 



Μελέτη N-ασθενών Στάδιο Αποτέλεσματα 

NLST 2002 
(National Lung 
Screening Trial) 

Ετήσιο LDCT vs 
ετήσια α/α θώρακος 
– 3 έτη: 

53.454 SM, XSM 

40% σταδίου ΙΑ, 
12% σταδίου 
ΙΙΙΒ, 22% 
σταδίου ΙV με 
LDCT 

-20% μείωση LC 
θνητότητα με LDCT vs 
ετήσια α/α θώρακος 

-7% μείωση θνητότητας 
απ’ όλες τις αιτίες 

- Πρόληψη 1 θανάτου 
από LC: 320 άτομα 
υψηλού κινδύνου 
screening με LDCT 

Screening με LDCT θώρακος (Low Dose CT) 

Aberle DR, N Engl J Med 2011 





Άτομα υψηλού κινδύνου (ασυμπτωματικά) 

1. Χρήση καπνού (ενεργητική - πρώην και νυν καπνιστές) 

2. Επαγγελματική έκθεση (αρσενικό, χρώμιο, αμίαντος, νικέλιο, 

κάδμιο, βηρύλλιο, πυρίτιο και αναθυμιάσεις καυσίμων)  

3. Έκθεση σε ραδόνιο 

4. Προηγούμενο Ca (SCLC, lymphoma, Head & Neck Ca, smoking 

related Ca)  

5. Θετικό οικογενειακό ιστορικό LC 

6. Ιστορικό COPD, Pulmonary fibrosis  

7. Παθητικό κάπνισμα 
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  Μονήρης Πνευμονικός Όζος  

 
    Όζος <3cm, χωρίς άλλα ευρήματα στην CXR 

 

    40-60% : κοκκιώματα ή αμαρτώματα  

    (τα πιο συχνά αίτια σε ασθενείς <35 ετών) 

 

 

Κλινική εκτίμηση  

Διαγνωστική προσπέλαση 
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••  Ηλικία  Ηλικία    

••  Καπνιστική συνήθειαΚαπνιστική συνήθεια  

••  ΑιμόπτυσηΑιμόπτυση    

••  Προηγούμενο ιστορικό Προηγούμενο ιστορικό CaCa  

  
 

Προηγούμενες Προηγούμενες   CXR / CTCXR / CT    

  

CTCT  θώρακοςθώρακος  με σκιαγραφικόμε σκιαγραφικό  
Τυπική καλοήθης αποτιτάνωση Τυπική καλοήθης αποτιτάνωση   (κεντρική, (κεντρική, laminated, popcorn), laminated, popcorn),   

Υπόλοιπα ακτινολογικά χαρακτηριστικά του όζου δεν είναι Υπόλοιπα ακτινολογικά χαρακτηριστικά του όζου δεν είναι παθογνωμικάπαθογνωμικά  

  

Συνηγορούν υπέρ κακοήθειας: ακτινοειδείς Συνηγορούν υπέρ κακοήθειας: ακτινοειδείς προσεκβολέςπροσεκβολές,,  ενίσχυση πάνω ενίσχυση πάνω 

από 15 Ηαπό 15 ΗUU  μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.    



 Όζος < 0.8-1cm  

 Επανεκτίμηση με CT σε 1-3m 

 

 Όζος > 0.8-1cm 

 PET/CT 

 
  

  Υψηλής πιθανότητας για κακοήθειαΥψηλής πιθανότητας για κακοήθεια  

            (Κλινικό ιστορικό, (Κλινικό ιστορικό, CT, PETCT, PET))  

  

  Δεν χρειάζεται βιοψία Δεν χρειάζεται βιοψία   

  Χειρουργική Χειρουργική εκτομήεκτομή  (διάγνωση (διάγνωση &&  

θεραπεία)θεραπεία)  
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 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΠ 

   ΠΤΥΕΛΑ 

   ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ 

   EBUS, EUS  

   ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ 

   ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ 

   VATS 

   ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

   ΒΙΟΨΙΑ ΑΛΛΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

   ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ 

 



Διάγνωση 

 Κυτταρολογική εξέταση 

 Επίχρισμα 

 Μπλοκ παραφίνης  

 

 Ιστολογική εξέταση  

   (Tissue is the issue) 

 

 Ανοσοϊστοχημεία  



 

 Ανοσοϊστοχημεία  

 
 Διάγνωση -Ιστολογικός τύπος 

 Πλακώδες: p63, p40 

 Αδενο: TTF1, CK7, CK20… 

 Νευροενδοκρινείς: CD56, συναπτοφυσίνη, 

χρωμογρανίνη 

 

 Μοριακή ανάλυση 

 Έκφραση πρωτεϊνών με προγνωστική και 

προβλεπτική αξία (EGFR, ALK, ERCC1, 

RRM1…) 
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Ιστολογική Ταξινόμηση 

 Μη μικροκυτταρικό ΚΠ (ΜΜΚΠ): 75-85% 
  αδενοκαρκίνωμα 30-35% 

  πλακώδες 30% 

  μεγαλοκυτταρικό 9-12% 

  αδενοπλακώδες 10% 

  αδιαφοροποίητο (NOS) 10% 

 

  Μικροκυτταρικό ΚΠ (ΜΚΠ): 15-20% 

 

  Μικτοί όγκοι 

Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 



Ιστολογικός τύπος 

 Πλακώδες καρκίνωμα είναι πιο συχνό  

 Αδενοκαρκίνωμα είναι πιο συχνό  
    και στους μη καπνιστές 

 

 Μείωση του πλακώδους και του 

μικροκυτταρικού καρκίνου  
 



 



Nευροενδοκρινείς όγκοι πνεύμονα 

 
 Τυπικό καρκινοειδές 

 Άτυπο καρκινοειδές 

 ΜΚΠ 

 Μεγαλοκυτταρικό με νευροενδοκρινείς 

χαρακτήρες 

 Μικτό ΜΚΠ και ΜΜΚΠ  
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ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝΜ  
 

 

TNM Stage Groupings in the 7th Edition 

(2009) 



                    Τ1 
 

Όγκος  ≤ 3cm στην μεγαλύτερη διάμετρο του, ο 

οποίος περιορίζεται εντός του πνευμονικού 

παρεγχύματος ή εντός των ορίων του σπλαγχνικού 

υπεζωκότα και εντοπίζεται σε λοβαίο βρόγχο 

 

 

Τ1α  ≤ 2cm στην μεγαλύτερη διάμετρο  

 

T1b  > 2cm αλλά ≤ 3cm  



                 Τ2 
    Όγκος > 3 cm αλλά ≤ 7cm στη μεγαλύτερη διάμετρο 

  

     ή με ένα εκ των κάτωθι χαρακτηριστικών: 

 προσβολή στελεχιαίου βρόγχου σε απόσταση >2cm πέραν 

της τρόπιδος  

 διήθηση του περισπλάγχνιου πετάλου του υπεζωκότος 

 συνοδεύεται από ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα 

η οποία επεκτείνεται έως την πύλη αλλά δεν καταλαμβάνει 

ολόκληρο τον πνεύμονα 

 

 

 Τ2α  > 3 cm αλλά ≤ 5 cm  

 Τ2β  > 5 cm αλλά ≤ 7 cm  

 



T3 
  
 Όγκος >7 cm στη μεγαλύτερη διάμετρο  

 

 ή διηθεί άμεσα ένα από τα παρακάτω: θωρακικό τοίχωμα, 
φρενικό, διάφραγμα,  υπεζωκότα  μεσοθωρακίου ή 
τοιχωματικό περικάρδιο. 

 

  Όγκος σε απόσταση < 2 cm από την τρόπιδα, χωρίς 
διήθηση αυτής.  

 

 Συνοδεύεται από ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα 
ολόκληρου του πνεύμονα. 

 
  οζίδια στον ίδιο λοβό με την πρωτοπαθή βλάβη 

 

 



               T4  
 

 Όγκος οποιουδήποτε μεγέθους που διηθεί 
ένα από τα παρακάτω  όργανα: 

 

- μεσοθωράκιο, καρδιά, μεγάλα αγγεία, 
τραχεία, οισοφάγο, σώματα σπονδύλων, 
τρόπιδα 

 

 οζίδια σε άλλο λοβό, ομόπλευρα με την 
πρωτοπαθή βλάβη  

 



  



M1   
 

 M1α  
 πλευριτική/ περικαρδιακή συλλογή,  

 οζίδια στον υπεζωκότα,  

 οζίδια στον άλλο πνεύμονα (ετερόπλευρα) 

   

Μ1β  
 απομακρυσμένες μεταστάσεις  

 



 



  ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ 

  

 ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ 

 

       »         ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 

 

       »         ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 

  ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ 



         ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝΜ 

T 
Βρογχοσκόπηση 

CT- θώρακος 

MRI- θώρακος ? 



T 

N 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:  

•• CTCT--θώρακος με σκιαγραφικόθώρακος με σκιαγραφικό  

•• PET/CTPET/CT--scanscan  
    

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
  

•• TBNATBNA, , EBUS,EBUS,  EUS, EUS,   

•• VATSVATS  

•• ΜεσοθωρακοσκόπησηΜεσοθωρακοσκόπηση  
  

•• Βιοψία Βιοψία υπερκλείδιουυπερκλείδιου  λεμφαδέναλεμφαδένα    

δεν είναι εξέταση ρουτίνας σε αψηλάφητη δεν είναι εξέταση ρουτίνας σε αψηλάφητη   

λεμφαδενοπάθειαλεμφαδενοπάθεια  

         ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝΜ 



T 

N 

M 

CTCT--Άνω κοιλίαςΆνω κοιλίας            

ψευδώς θετικά: ψευδώς θετικά:   

κύστεις και αιμαγγειώματα στο ήπαρ κύστεις και αιμαγγειώματα στο ήπαρ   

αδενώματα επινεφριδίων στο 2αδενώματα επινεφριδίων στο 2--10%10%  

  

CTCT  / / MRIMRI  εγκεφάλουεγκεφάλου  
MRI MRI καλύτερη ευαισθησία/ειδικότητακαλύτερη ευαισθησία/ειδικότητα  

  

Scan Scan οστώνοστών        

μόνο σε υποψία οστικών μεταστάσεων μόνο σε υποψία οστικών μεταστάσεων 

(πόνος, (πόνος, ALP, ALP, CaCa+)+)  

  ψευδώς θετικάψευδώς θετικά  

ευαισθησία 90%, ειδικότητα 61%.ευαισθησία 90%, ειδικότητα 61%.  

(ακτινογραφίες, (ακτινογραφίες, CT)CT)  

  

         ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝΜ 



Σταδιοποίηση 

Βρογχοσκόπηση 

MRI-εγκεφάλου 

PET/CT-scan 

 

NCCN Practical guidelines NSCLC 2012  



 PET 

 Είναι μία λειτουργική μέθοδος απεικόνισης 

 

 Βασίζεται στις βιοχημικές/μεταβολικές διαφορές των κυττάρων 

 

 Χρησιμοποιεί ασταθή (ραδιενεργά) νουκλεοτίδια, τα οποία 
εκπέμπουν ποζιτρόνια 

 

 Χρησιμοποιεί κυρίως την FDG, η οποία δεσμεύεται από τους ιστούς 
με αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα 

 



 PET 

 Είναι μία λειτουργική μέθοδος απεικόνισης 

 

 Βασίζεται στις βιοχημικές/μεταβολικές διαφορές των κυττάρων 

 

 Χρησιμοποιεί ασταθή (ραδιενεργά) νουκλεοτίδια, τα οποία 
εκπέμπουν ποζιτρόνια 

 

 Χρησιμοποιεί κυρίως την FDG, η οποία δεσμεύεται από τους ιστούς 
με αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα 

 

SUV (Standardized Uptake Value)SUV (Standardized Uptake Value)  

  
  Ορίζεται ως ο λόγος του επιπέδου λήψης Ορίζεται ως ο λόγος του επιπέδου λήψης FDGFDG  από τη βλάβη από τη βλάβη 

προς το προς το   πρότυπο επίπεδο λήψης πρότυπο επίπεδο λήψης FDG.FDG.  

  

  Αποτελεί ημιΑποτελεί ημι--ποσοτικό μέτρο του μεταβολικού ρυθμούποσοτικό μέτρο του μεταβολικού ρυθμού  εντός της εντός της 

βλάβης.βλάβης.  

  

  Είναι αντιστρόφως ανάλογος με το χρόνοΕίναι αντιστρόφως ανάλογος με το χρόνο  διπλασιασμού της διπλασιασμού της 

βλάβης.βλάβης.  

  

Θετικό Θετικό PETPET--  SUVSUV  >2.5. >2.5.   

          



PET 

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

    ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  

    ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 

 

 

Aκριβής, μη επεμβατική μέθοδος  

 

Ευαισθησία 89-100% (≈ 96%) 

Ειδικότητα 77-100% (≈ 78%) 

 

Ψευδώς θετικά αποτελέσματαΨευδώς θετικά αποτελέσματα::    

ενεργό κοκκιωματώδη νόσο (TBC) 

άλλες φλεγμονώδεις εξεργασίες 

(πνευμονία, μυκητίαση κ.ά.) 

 

Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματαΨευδώς αρνητικά αποτελέσματα::  

Ca χαμηλής μεταβολικής 

δραστηριότητας (BAC, 

καρκινοειδή) 

βλάβες διαμέτρου < 8-10 mm 
 



PET 

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

    ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  

    ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 

 

 

ΜεσοθωρακίουΜεσοθωρακίου  

  

Μεταανάλυση PET/CT για MLN 

Ευαισθησία: 76% 

Ειδικότητα:   88% 

                        Lv,  J Thorac Oncol 2011 

  

  

AAπομακρυσμένωνπομακρυσμένων  μεταστάσεωνμεταστάσεων  

Eγκέφαλος ( -) 

Ήπαρ: Ευαισ: 90% 

Οστά:  Ευαισ: 92-93%, Ειδικ: 95-98% 

Επινεφρίδια:  

Ευαισ: 97%, Ειδικ: 80-100% 
(17% των φυσιολογικών = Μ  

<50% των μαζών είναι Μ) 

 

   9-29% ασθενών:  

   M0 (CT) > M1(PET) 

   10% ασθενών:    

   M1(CT) > M0(PET) 

  
      Lu, Neoplasma 2010, Xu, Eur Radiol 2011,    

                                Chang, Acad Radiol 2012 



PET 

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

    ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

    ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 

 

 

  

Βοηθά στο σχεδιασμό ΑΚΘ,  

εστιάζοντας τα σημεία 
ακτινοβόλησης στις ακριβείς 
περιοχές νεοπλασματικής 

δραστηριότητας. 
 



PET 

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

   ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  

    ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 

 

 

Το Το PETPET  είναι καλύτερο από τη είναι καλύτερο από τη 
CT CT στην εκτίμηση της στην εκτίμηση της 

ανταπόκρισης στη θεραπείαανταπόκρισης στη θεραπεία  

Η μεταβολή του μέγιστου SUV 
(PET) μετά τη θεραπεία είναι 
πιο ακριβής προγνωστικός 
παράγοντας συγκριτικά με τη 
μεταβολή του μεγέθους των 
βλαβών (CT). 

  

MMετάετά  ΑΚΘΑΚΘ  

Το PET έχει υψηλή διαγνωστική   
ακρίβεια στη διάκριση 
υπολειμματικής ή 
υποτροπιάζουσας νόσου από 
ευρήματα μετακτινικής 
πνευμονίτιδας (π.χ. 
ουλοποίηση, νέκρωση).  

  

  



PET 

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

    ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  

    ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 

 

 

SUV <10    MS   24 m 

SUV >10    MS   11 m 

SUV>10 και βλάβη>3cm MS <6m 

 

• Ασθενείς με όγκο μεταβολικά    

ενεργό στο PET μετά τη θεραπεία 

είναι σε αυξημένο κίνδυνο για 

υποτροπή, ανεξάρτητα από το 

αρχικό κλινικό στάδιο. 

 

• Ομαλοποίηση στη λήψη FDG     

 μετά τη θεραπεία είναι δείκτης  

 καλής πρόγνωσης. 

 



Αρνητική προγνωστική αξία 

(NPV) του PET/CT 

NPV για N-factor = 85-95% 

 

Εκτός 

 Κεντρική βλάβη  (NPV ~ 80%) 

 Διογκωμένους λεμφαδένες CT 

    Ν1 (NPV ~ 80%), Ν2-3 (NPV ~ 75-80%) 

 Χαμηλό SUV ή Αδενο, Τ2  (NPV ~ 85-90%) 



Αλγόριθμος Σταδιοποίησης Λεμφαδένων (ACCP 2007) 

CT με σκιαγραφικό 

PET/CT 

Βιοψία  
Μεσοθωρακοσκόπηση  

TBNA, EBUS, EUS, VATS  

(λόγω ↓ PPV του PET) 

Άμεση 

 θωρακοτομή 
 

(λόγω ↑ NPV του PET) 

Ανεξαρτήτως Ανεξαρτήτως 

διόγκωσης διόγκωσης 

λεμφαδένωνλεμφαδένων  

(+) (-)  

Ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα ΝΑσθενείς με χαμηλή πιθανότητα Ν--  νόσου νόσου   

(περιφερικό Τ1, μη διογκωμένοι Ν στην (περιφερικό Τ1, μη διογκωμένοι Ν στην   

CTCT) ίσως να μη χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης) ίσως να μη χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης  

Περιφερικό Τ1Περιφερικό Τ1  

N N μη διογκωμένοιμη διογκωμένοι  

Βιοψία 

 
Μεσοθωρακοσκόπηση  

TBNA, EBUS, EUS,VATS  



 



EBUS/EUS vs 

Μεσοθωρακοσκόπηση 

 Συμπληρωματικές τεχνικές 

 

 EBUS/EUS  

 PET+ 

 διογκωμένοι λεμφαδένες 

 

 Μεσοθωρακοσκόπηση  

 Φυσιολογικό μεσοθωράκιο   

 Ενδοσκοπικός έλεγχος αρνητικός 

 



 

 Επιδημιολογία 

 

 Πρώïμη διάγνωση 

 

 Μονήρης όζος 

 

 Διάγνωση 

 

 Ιστολογική ταξινόμηση 

 

 Σταδιοποίηση 

 

 Θεραπεία 

 

 

 



  

1)1) Είναι ο όγκος εξαιρέσιμος ? Είναι ο όγκος εξαιρέσιμος ? ((ΣταδιοποίησηΣταδιοποίηση))  

  

2)2) Είναι ο ασθενής χειρουργήσιμος ?Είναι ο ασθενής χειρουργήσιμος ?  

                  ((Λειτουργική κατάσταση Λειτουργική κατάσταση καρδιοαναπνευστικούκαρδιοαναπνευστικού  ))  

  

            75% μετεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας75% μετεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας  

        οφείλονται σε επιπλοκές από το οφείλονται σε επιπλοκές από το καρδιοαναπνευστικόκαρδιοαναπνευστικό  
  

  

  

  
Χειρουργική Χειρουργική ΘεραπείαΘεραπεία  
 



Έλεγχος Καρδιαγγειακού 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 ΗΚΓ 

 ECHO 

 STRESS ECHO 

 TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ 

 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 

 ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 



Έλεγχος Καρδιαγγειακού 

 ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 Σοβαρή ή ασταθής στηθάγχη 

 Πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου 

 Μη-αντιροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια 

 Σοβαρή αρρυθμία 

 Σοβαρή βαλβιδοπάθεια 

 



Αλγόριθμος ελέγχου καρδιοαναπνευστικής 

λειτουργίας   (ERS/ESTS guidelines, ERJ 2009) 

> 



 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ FEV1, DLCO, VO2max 
 
 Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης, ποσοτική CT, 

MRI, SPECT 

 

MET FEV1= ΠΡΟ FEV1 X ( 1- το ποσοστό 

αιμάτωσης του πνεύμονα που θα αφαιρεθεί) 

 

MET FEV1= ΠΡΟ FEV1 X ( No τμημάτων που 

θα απομείνουν / συνολικό Νο τμημάτων )  

 

 

 



 Σπιρομέτρηση: μετά βρογχ. FEV1= 84%,    

 Διάχυση:  DLCO = 87%  

 

 

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 

 

 Αριστερή Άνω Λοβεκτομή 

 



Χειρουργική Θεραπεία 

 

Χ
ει

ρ
ο
υ
ρ

γ
εί

ο
  

Ια 

Ιβ 

ΙΙα 

ΙΙβ 



Χειρουργική Θεραπεία 

 

 Λοβεκτομή, VATS Λοβεκτομή 

 Πνευμονεκτομή 

 Περιορισμένες εκτομές (τμηματεκτομή) 
      Χρειάζεται πάντα διεγχειρητική σταδιοποίηση με βιοψίες 

από τα χειρουργικά όρια και τους λεμφαδένες 

 

 Συνολική 30-day θνησιμότητα = 3,7% 

 Παράγοντες Θνησιμότητας 
1. Ηλικία 

2. Έκταση επέμβασης:    πνευμονεκτομή  6,2% 

      λοβεκτομή  2% 

      μικρότερη   1,4% 
 



RO - Adjuvant  

• Παρακολούθηση 
Ia 

(T1abN0) 

• Παρακολούθηση ή 

• ΧΜΘ σε υψηλού κινδύνου(2β)* 

Ib (T2aN0) 

IIa (T2bN0) 

• ΧΜΘ (1) 
IIa (T1ab, T2aN1) 

IIb (T3N0,T2bN1) 

*Χαμηλής διαφοροποίησης, αγγειακή διήθηση, 

τμηματεκτομή, όγκος >4cm, διήθηση σπλαχνικού 

υπεζωκότα, Νx 



R1, R2 - Adjuvant  

• Νέα Χειρουργική εξαίρεση (προτιμάτε)  

• ή ΑΚΘ (2β) 

Ia 

(T1abN0) 

• Νέα Χειρουργική εξαίρεση (προτιμάτε) ± 
ΧΜΘ 

• ή ΑΚΘ ± ΧΜΘ ( ΧΜΘ για ΙΙΑ) 

Ib (T2aN0) 

IIa (T2bN0) 

•Νέα Χειρουργική εξαίρεση (προτιμάτε) + 
ΧΜΘ 

•  ή ΧΜΘ/ΑΚΘ + ΧΜΘ* 

IIa (T1ab, T2aN1) 

IIb (T3N0,T2bN1) 

*   R1 = Διαδοχική ΧΜΘ-ΑΚΘ 

    R2 = Σύγχρονη ΧΜΘ/ΑΚΘ 



Adjuvant Θεραπεία 

 ↑ 4 ↑ 4 ––  5.3%5.3%  --  5ετής επιβίωση5ετής επιβίωση  

  

 11--2 2 μήνεςμήνες  μετά την πλήρη μετά την πλήρη εκτομήεκτομή  

  

 PPlatinumlatinum--based based   ΧΜΘΧΜΘ  

 CisplatinCisplatin--VinorelbineVinorelbine  

 CarboplatinCarboplatin--  paclitaxelpaclitaxel  

  

Μοριακή ανάλυση, Ανοσοθεραπεία…Μοριακή ανάλυση, Ανοσοθεραπεία…  

  



Recommendations for Surveillance Methods in Patients  

With NSCLC Following Curative Intent Therapy 

 ( ACCP 2007 ) 
 

* ACR = American College of Radiology; ASCO = American Society of Clinical Oncology; ESMO = European Society for Medical 

Oncology; Hx = history; PE = physical examination.  

Guideline/

Source Baseline First 2 yr Years 3 to 5 After Year 5 

ACCC29 

Hx, PE, CXR, CBC, 

chemistries every 3 mo 

Hx, PE, CXR, CBC, 

chemistries every 6 mo 

Hx, PE, CXR, CBC, 

chemistries every 12 mo 

ACCP4 

Hx, PE, CXR or chest 

CT every 6 mo 

Hx, PE, CXR or chest 

CT every 12 mo 

Hx, PE, CXR or chest 

CT every 12 mo 

ACR27 

Chest CT at 3 

mo after 

therapy 

CXR every 2 to 4 mo; 

chest CT every 12 mo 

CXR every 6 mo; chest 

CT every 12 mo 

CXR every 12 mo; chest 

CT every 12 mo 

ASCO26 Hx, PE every 3 mo Hx, PE every 6 mo Hx, PE every 12 mo 

ESMO30 Hx, PE every 3 mo Hx, PE every 6 mo Hx, PE every 6 mo 

NCCN28 

Hx, PE, contrast CT 

every 6 mo 

Hx, PE, non-contrast CT 

every 12 mo 

Hx, PE, non-contrast CT 

every 12 mo 


