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ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) θεωρεί την τήρηση των 

παρουσών κατευθυντήριων οδηγιών προαιρετική. Η τελική κρίση αναφορικά 

με την εφαρμογή τους πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα ιατρό 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις εκάστου ασθενούς. 

Δεδομένου του συμβουλευτικού και μη δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι 

παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες δεν δύνανται να αποτελέσουν τη βάση 

ένδικης προστασίας ή αγωγής για την τήρηση ή μη στο πλαίσιο της κλινικής 

πρακτικής, αλλά μπορούν μόνο να θεωρηθούν γενικές κατευθυντήριες 

οδηγίες οι οποίες βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, με στόχο τη 

συνεπικουρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Οιοσδήποτε σκέπτεται να εφαρμόσει ή να συμβουλευθεί τη βασιζόμενη σε 

στοιχεία σειρά αναμένεται να κάνει χρήση ανεξάρτητη ιατρικής κρίσης στο 

πλαίσιο εξατομικευμένων κλινικών περιστάσεων ή να ζητήσει την εποπτεία 

πιστοποιημένου ιατρού. Η ΕΟΠΕ δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο το περιεχόμενο ή τη χρήση ή την εφαρμογή των εν λόγω 

κατευθυντήριων οδηγιών, αποποιείται δε οιασδήποτε ευθύνης για την καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή ή χρήση τους.  

Επιπροσθέτως, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες περιγράφουν 

αξιολογήσεις και διαχείριση θεραπειών στο πλαίσιο κλινικής πρακτικής· ως εκ 

τούτου, δεν μπορεί να υποτεθεί ότι ισχύουν σε παρεμβάσεις εκτελούμενες 

εντός πλαισίου κλινικών δοκιμών, δεδομένου ότι τέτοιου είδους κλινικές 

μελέτες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξετάζουν καινοτόμες στρατηγικές 

διαχείρισης μιας νόσου για την οποία η κατάρτιση καλύτερης θεραπείας 

καθίσταται απολύτως αναγκαία. Εντούτοις, διά της ανασκόπησης και 

σύνταξης της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας, οι παρούσες κατευθυντήριες 

οδηγίες κλινικής πρακτικής επισημαίνουν ερωτήματα που χρήζουν περαιτέρω 

έρευνας, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να τίθεται υπ’ όψιν η 

ερευνητική θεραπεία. 
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Επίπεδο ενδείξεων και ισχύς σύστασης 

 
Επίπεδο ενδείξεων (Level of Evidence/LOE) 

I Ενδείξεις που προκύπτουν από τουλάχιστον μία μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 

δοκιμή καλής μεθοδολογικής ποιότητας (λίγες πιθανότητες αποκλίσεων) ή από μετα-

αναλύσεις επιτυχώς διενεργηθεισών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) 

χωρίς ετερογένεια. 

II Μικρές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ή μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 

δοκιμές με υποψία αποκλίσεων (κατώτερη μεθοδολογική ποιότητα) ή μετα-αναλύσεις 

δοκιμών τέτοιου είδους ή δοκιμών με αποδεδειγμένη ετερογένεια.  

III Προοπτικές μελέτες κοόρτης  

IV Αναδρομικές μελέτες κοόρτης ή περιπτωσιολογικές-ελεγχόμενες μελέτες 

V Μελέτες άνευ ομάδας ελέγχου, περιπτωσιολογικές εκθέσεις, απόψεις ειδικών  

Ισχύς σύστασης (Strength of Recommendation/SOR) 

A Ισχυρές ενδείξεις αποτελεσματικότητας με ουσιαστικό κλινικό όφελος, συνιστάται 

ιδιαίτερα  

B Ισχυρές ή μέτριες ενδείξεις αποτελεσματικότητας αλλά με περιορισμένο κλινικό όφελος, 

συνιστάται εν γένει  

C Ανεπαρκείς ενδείξεις αποτελεσματικότητας ή οφέλους, οι οποίες δεν αντισταθμίζουν τον 

κίνδυνο ή τα μειονεκτήματα (ανεπιθύμητα συμβάντα, κόστος,..) | Προαιρετικά  

D Μέτριες ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | Δεν συστήνεται εν γένει. 

E Ισχυρές ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | Δεν συστήνεται ποτέ.  
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1. ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

 

1.1.1 ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΔΙΑΛΟΓΗ) ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

                 Αγγελίδου M. 

 

Η έννοια του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο  

Στόχος του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του πνεύμονα είναι η 

ταυτοποίηση ασυμπτωματικών ασθενών με μη διαγνωσμένη νόσο σε πρώιμο 

στάδιο και ατόμων με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου (π.χ. κάπνισμα, 

επαγγελματική έκθεση). 

 

Μόλις ~20% του καρκίνου του πνεύμονα σε στάδιο I διαγιγνώσκεται μέσω της 

συνήθους κλινικής πρακτικής. Διαδοχικοί προσυμπτωματικοί έλεγχοι με 

αξονική τομογραφία αναφέρουν ότι 58-93% του επιπολασμού και 25-100% 

της επίπτωσης των διαγνωσθέντων καρκίνων ήταν σταδίου I (1-3). 

 

Η ιδανική μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου θα πρέπει να είναι ακριβής, 

ασφαλής, ευρέως εφαρμόσιμη, χαμηλού κόστους και, κυρίως, να μειώνει την 

ειδική θνησιμότητα. Μολονότι οι δυνατότητες του προσυμπτωματικού ελέγχου 

για ανίχνευση πρώιμων καρκίνων ενδέχεται τόσο να αυξήσει το συνολικό 

ποσοστό ίασης όσο και να παράσχει τη δυνατότητα ακόμη πιο περιορισμένης 

χειρουργικής εκτομής, παραμένει αβέβαιο κατά πόσον ο προσυμπτωματικός 

έλεγχος θα μειώσει τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα.  

Αποτελέσματα προς αξιολόγηση  

 Ποσοστά ανίχνευσης καρκίνου 

 Στάδιο κατά την ανίχνευση  

 Επιβίωση 

 Ειδική θνησιμότητα 

 Συνολική θνησιμότητα. 
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Η χρήση δοκιμών διαλογής συνεπάγεται σφάλματα προκατάληψης εγγενή στον 

προσυμπτωματικό έλεγχο. Στα σημαντικότερα εξ αυτών συγκαταλέγονται ο 

χρόνος προετοιμασίας, η χρονική διάρκεια και η υπερδιάγνωση. 

 Ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν επιφέρει μεταβολές στην ιστορία της 

νόσου. 

 Η προφανής βελτίωση της νόσου βελτιώνεται. 

 Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές είναι απαραίτητες. 

Ακτινολογική εξέταση θώρακος και κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων  

Μελέτες περί προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του πνεύμονα με 

ακτινολογική εξέταση θώρακος και κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων δεν 

κατάφεραν να αποδείξουν ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος χαμηλώνει τους 

δείκτες θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα. Το Mayo Lung Project 

ανίχνευσε περισσότερους καρκίνους σε πρώιμο στάδιο στην εξετασθείσα 

ομάδα, αλλά ουδεμία μείωση παρατηρήθηκε σε καρκίνους όψιμου σταδίου και, 

κυρίως, δεν σημειώθηκε μείωση της θνησιμότητας (4). 

 

Ανίχνευση με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης  

Η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης (LDCT) παραμένει η πιο υποσχόμενη 

μεταξύ των τεχνικών προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου του πνεύμονα. 

Υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από μία μεγάλη τυχαιοποιημένη και 

αρκετές μελέτες παρατήρησης κοόρτης· πρόσθετες τυχαιοποιημένες δοκιμές 

βρίσκονται σε εξέλιξη (5-8).  

 

Διαθέσιμα στοιχεία  

Η ακτινογραφία θώρακος και η αξονική τομογραφία συχνά ανιχνεύουν 

ασυμπτωματικούς καρκίνους του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο σε εξεταζόμενα 

άτομα. 

Η αξονική τομογραφία διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με 

την ακτινογραφία θώρακος ως προς την ανίχνευση μικρών ασυμπτωματικών 

καρκίνων του πνεύμονα. 
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Η ακτινογραφία θώρακος και η αξονική τομογραφία χαρακτηρίζονται από 

υψηλά ποσοστά «ψευδώς θετικών» ευρημάτων, γεγονός που οδηγεί σε 

πρόσθετες δοκιμές, στις οποίες συνήθως περιλαμβάνονται διαδοχικές 

απεικονίσεις αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, και επεμβατικές διαδικασίες. 

 

Η Εθνική Δοκιμή Διαλογής Πνευμόνων (NLST) είναι μια μεγάλη 

τυχαιοποιημένη δοκιμή στην οποία είχαν εγγραφεί 53.454 άτομα με υψηλό 

κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε 33 ιατρικά κέντρα των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εγγεγραμμένοι συναίνεσαν να υποβληθούν σε τρεις 

προσυμπτωματικούς ελέγχους ετησίως, είτε με αξονική τομογραφία χαμηλής 

δόσης είτε με απλή οπισθιοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος. Διαπιστώθηκε 

όφελος θνησιμότητας λόγω καρκίνου του πνεύμονα της τάξεως του 20%, με 

μείωση της θνησιμότητας από όλα τα αίτια κατά 6,7%. Συνολικά, 96,4% εκ 

των θετικών αποτελεσμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου στην ομάδα που 

υποβαλλόταν σε αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης και 94,5% στην ομάδα 

που υποβαλλόταν σε ακτινολογικές εξετάσεις ήταν ψευδώς θετικά. Η NLST 

ενέχει διαφόρων ειδών περιορισμούς. Πρώτον, τα σχετικώς χαμηλά ποσοστά 

διαδικαστικών επιπλοκών στην εν λόγω δοκιμή ενδέχεται να μην είναι 

αναπαραγώγιμα σε άλλα πλαίσια και, ως εκ τούτου, οι βλάβες να είναι 

σοβαρότερες σε σχέση με τις προαναφερθείσες. Δεύτερον, οι σαρωτές που 

χρησιμοποιούνται επί του παρόντος είναι πιο προηγμένοι συγκριτικά με 

εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της μελέτης. Τρίτον, η 

NLST διεξήχθη σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα, πολλά εκ των οποίων 

αναγνωρίζονται για την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ακτινολογία και στη 

διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Περαιτέρω ανάλυση, 

συμπεριλαμβανομένης εκείνης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, θα 

καθορίσει έναν ρόλο για τη συχνότητα των προσυμπτωματικών ελέγχων, τον 

κατάλληλο πληθυσμό-στόχο και τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ευρημάτων 

ως «θετικών». Κατά συνέπεια, η θέσπιση διαγνωστικών πρωτοκόλλων 

παρακολούθησης παραμένει ζήτημα προς εξέταση. 

Οι ομάδες ειδικών διαγνωστικής δεν έχουν εντάξει προς το παρόν τα 

αποτελέσματα της NLST στις συστάσεις τους. 
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Άλλες μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου  

Στις τεχνικές προσυμπτωματικού ελέγχου περιλαμβάνονται επίσης η ανάλυση 

πτυέλων και η εξέταση της αναπνοής για τυχόν πτητικές οργανικές ενώσεις 

και γονιδιωματικές αλλοιώσεις. 

Η πρωτεομική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό 

κακοήθων αλλοιώσεων στο αίμα και στους ιστούς. Ένα πρωτεομικό προφίλ 

ιστού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον προσυμπτωματικό έλεγχο 

διηθητικών όγκων του πνεύμονα αλλά και προδιηθητικών αλλοιώσεων. 

Νέες βρογχοσκοπικές τεχνικές, όπως η φθορίζουσα βρογχοσκόπηση, η 

ενδοσκοπική απεικόνιση περιορισμένης ζώνης και, πιο πρόσφατα, η 

βρογχοσκοπική απεικόνιση με χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας φθορισμού, 

διευκολύνουν τον βρογχοσκόπο ως προς την ανίχνευση νεοπλασιών στις 

αεροφόρες οδούς. 

Συστάσεις 

 Δεν συνιστούμε τη χρήση αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης 

για προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του πνεύμονα, παρά μόνο 

στο πλαίσιο ορθώς σχεδιασμένης κλινικής δοκιμής. 

 Είμαστε αντίθετοι στη χρήση διαδοχικών ακτινογραφιών θώρακος 

για τον προσυμπτωματικό έλεγχο παρουσίας καρκίνου του 

πνεύμονα. 

 Είμαστε αντίθετοι στη χρήση απλής ή διαδοχικών κυτταρολογικών 

καλλιεργειών πτυέλων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο 

παρουσίας καρκίνου του πνεύμονα. 

Ερωτήσεις  

 Ποιο το πραγματικό κόστος του προσυμπτωματικού ελέγχου και ποια η 

πραγματική ομάδα-στόχος; Βάσει του κόστους, είναι ο προσυμπτωματικός 

έλεγχος για καρκίνο του πνεύμονα οικονομικά προσιτός; 

 Το όφελος επιβίωσης είναι εν τέλει τόσο αμελητέο όταν, από την άλλη, 

χορηγούμε χημειοθεραπεία προς εξασφάλιση μόνο 3 μηνών παράτασης 

επιβίωσης; 

 Ποιος και πού θα διεξαγάγει τον προσυμπτωματικό έλεγχο; 
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1.1.2 ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΔΙΑΛΟΓΗ) ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ  

Θάνος Λ..  

 

Η θνησιμότητα εξαιτίας του καρκίνου του πνεύμονα μειώθηκε μέσω της 

χρήσης του προσυμπτωματικού ελέγχου. Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση 

ελικοειδούς αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης ανιχνεύει πολλούς όγκους 

σε πρώιμα στάδια [1]. Άτομα υψηλού κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα 

(ιστορικό καπνίσματος τουλάχιστον 30 πακέτα-έτη, και, επί πρώην 

καπνιστών, διακοπή καπνίσματος εντός των προηγούμενων 15 ετών), θα 

πρέπει να συμμετέχουν σε προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του 

πνεύμονα.  

Άτομα στα οποία είχε διαγνωστεί προηγουμένως καρκίνος του πνεύμονα και 

είχαν υποβληθεί σε αξονική τομογραφία θώρακος εντός 18 μηνών προ της 

συμμετοχής του στο πρόγραμμα, και εμφάνισαν αιμόπτυση, βήχα, πόνο στο 

θώρακα ή ανεξήγητη απώλεια βάρους άνω των 6,8 kg εντός του 

προηγούμενου έτους εξαιρούνται του προσυμπτωματικού ελέγχου [1]. 

Σύμφωνα με την Εθνική Μελέτη για τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του 

Πνεύμονα (National Lung Screening Trial - NLST-2011, NEJM) στις ΗΠΑ, 

σημειώθηκε μείωση της τάξης του 20% ως προς τη θνησιμότητα από καρκίνο 

του πνεύμονα.  

 

Ακτινογραφία θώρακος  

Αν και ο μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος ομάδων υψηλού κινδύνου 

ενδέχεται να αποβεί επωφελής, τυχαιοποιημένες δοκιμές προσυμπτωματικού 

ελέγχου διά της χρήσης ακτινογραφίας θώρακος με ή χωρίς κυτταρολογική 

ανάλυση δειγμάτων πτυέλων δεν έχουν καταδείξει μείωση ως προς τη 

θνησιμότητα λόγω καρκίνου του πνεύμονα [2], [3].  

 

Η λήψη ακτινογραφιών θώρακος πραγματοποιείται είτε με τη χρήση 

ηλεκτρονικής συσκευής ακτινογραφικού φιλμ είτε με ψηφιακό εξοπλισμό. Η 
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ερμηνεία των ακτινογραφιών γίνεται αρχικά μεμονωμένα και, κατόπιν, 

συγκριτικά με διαθέσιμες ακτινογραφίες από το ιστορικό του ασθενούς. Οι 

συγκριτικές ερμηνείες χρησιμοποιούνται προκειμένου να καθοριστεί η έκβαση 

της εξέτασης [4]. 

 

 Ως θετικά αποτελέσματα θεωρούνται ακτινογραφίες που αποκαλύπτουν 

οποιοδήποτε μη αποτιτανωμένο οζίδιο ή μόρφωμα. Προσυμπτωματικός 

έλεγχος με ακτινογραφία θώρακος θεωρείται θετικός σε περίπτωση 

ανεύρεσης οζιδίου ή μορφώματος οποιουδήποτε μεγέθους ή άλλων 

ανωμαλιών ύποπτων για καρκίνο του πνεύμονα. 

 Άλλες ανωμαλίες, όπως αδενοπάθεια ή συλλογή υγρού, μπορούν να 

ταξινομηθούν ως θετικό αποτέλεσμα. 

 Ανωμαλίες υποδεικνύουσες κλινικά σημαντικές συνθήκες αλλά όχι καρκίνο 

του πνεύμονα χαρακτηρίζονται ως ήσσονες ανωμαλίες.     

 Κατά τον τρίτο γύρο του προσυμπτωματικού ελέγχου, ανωμαλίες ύποπτες 

για καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίες εμφανίζονται σταθερά στη διάρκεια 

και των τριών γύρων, μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των 

ησσόνων ανωμαλιών από ό,τι στα θετικά αποτελέσματα.  

 

Ελικοειδής αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης  

Σύμφωνα με την Eθνική Μελέτη για τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του 

Πνεύμονα (NLST-2011, NEJM), με τη χρήση αξονικής τομογραφίας χαμηλής 

δόσης (LDCT) έχει σημειωθεί 20% μείωση στη θνησιμότητα λόγω καρκίνου 

του πνεύμονα, έναντι της χρήσης ακτινογραφίας θώρακος.  

Οι συμμετασχόντες ήταν ηλικίας μεταξύ 55 και 74 ετών με ιστορικό μανιώδους 

καπνίσματος. Υποβάλλονταν σε προσυμπτωματικό έλεγχο άπαξ ετησίως επί 

3 έτη και κατόπιν σε μετα-παρακολούθηση επί 3,5 επιπλέον έτη άνευ 

προσυμπτωματικού ελέγχου. 

Όλες οι σαρώσεις αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης πραγματοποιούνται 

διά της χρήσης σαρωτών με τουλάχιστον 4 ανιχνευτές. Η επιλογή των 

μεταβλητών έγινε με γνώμονα τη μείωση της έκθεσης του ασθενούς σε μέση 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για 

τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 

παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 

27-28 Οκτωβρίου 2011 

 

 14 
 

αποτελεσματική δόση του 1,5 mSv (100-120 kVp και 40-60 mAs ή λιγότερο). 

Η μέση αποτελεσματική δόση για διάγνωση με αξονική θώρακος ποικίλλει, 

αλλά είναι κατά προσέγγιση 8 mSv [4], [5], [6]. 

Το ποσοστό όλων των εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου που 

ανευρίσκουν κλινικά σημαντική ανωμαλία μη ύποπτη για καρκίνο του 

πνεύμονα είναι περισσότερο από τρεις φορές υψηλό με τη χρήση της LDCT 

απ’ ό,τι με τη χρήση ακτινογραφίας (7,5% έναντι 2,1%) [8], [9].  

 Αρκετές παρατηρητικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ελικοειδής αξονική 

τομογραφία χαμηλής δόσης (LDCT) του πνεύμονα ανιχνεύει περισσότερα 

οζίδια και καρκίνους του πνεύμονα, συμπεριλαμβανομένων καρκίνων 

πρώιμου σταδίου, σε σύγκριση με την ακτινογραφία θώρακος. 

 Εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου με αξονική τομογραφία χαμηλής 

δόσης θεωρείται θετική σε περίπτωση ανεύρεσης οζιδίου τουλάχιστον 

4mm σε οποιαδήποτε διάμετρο ή άλλες ανωμαλίες ύποπτες για καρκίνο 

του πνεύμονα. 

 Διαπιστώθηκε 20% μείωση στη θνησιμότητα εξαιτίας του καρκίνου του 

πνεύμονα με τη χρήση LDCT συγκριτικά με τη χρήση ακτινογραφίας. [1] 

 Η LDCT διαθέτει περισσότερη ευαισθησία ως προς την ανίχνευση 

επιπλοκών (μειζόνων, μετρίων ή ησσόνων) σε σύγκριση με επεμβατικές 

διαδικασίες διαγνωστικής εκτίμησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο του Harold C. Sox στην Ιατρική Επιθεώρηση της Νέας 

Αγγλίας (NEJM - Αύγουστος 2011) Better Evidence about Screening for 

Lung Cancer («Βελτιωμένες ενδείξεις σχετικά με τον προσυμπτωματικό 

έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα»), οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να 

αναμένουν αναλύσεις για τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των 

δεδομένων της NLST από περαιτέρω δεδομένα μεταπαρακολούθησης για τον 

προσδιορισμό του ποσοστού υπερδιάγνωσης στην NLST και, ίσως, την 

ταυτοποίηση βιολογικών δεικτών καρκίνων που δεν εξελίσσονται.[11]  
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Εργαστηριακές εξετάσεις  

Άλλες στρατηγικές με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του πνεύμονα –

ιδίως, μοριακοί δείκτες στο αίμα, τα πτύελα και τα ούρα– μπορούν να 

βοηθήσουν στην επιλογή ατόμων που ενδείκνυνται για προσυμπτωματικό 

έλεγχο με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης. 

 

Περαιτέρω εξετάσεις  

Άτομα με θετικά αποτελέσματα από εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου με 

LDCT θα πρέπει να υποβληθούν σε πιο σχολαστική διαγνωστική εκτίμηση [1], 

[10]: 

 FDG PET ή FDG PET–CT  

 Διαδερμική κυτταρολογική εξέταση ή βιοψία  

 Διαθωρακική  

 Εξωθωρακική  

 Βρογχοσκόπηση  

 Άνευ βιοψίας ή κυτταρολογικής εξέτασης  

 Μετά βιοψίας ή κυτταρολογικής εξέτασης  

 Χειρουργικές διαδικασίες  

 Μεσοθωρακοσκόπηση ή μεσοθωρακοτομή  

 Θωρακοσκόπηση  

 Θωρακοτομή  

 Άλλες διαδικασίες   

 

 

Συστάσεις  

 Η έλευση της ελικοειδούς αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης 

άλλαξε το τοπίο του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του 

πνεύμονα, με μελέτες που υποδεικνύουν ότι η αξονική τομογραφία 

χαμηλής δόσης ανιχνεύει πολλούς όγκους σε πρώιμα στάδια. 

 Αρκετές παρατηρητικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η ελικοειδής 

αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης του πνεύμονα ανιχνεύει 

περισσότερα οζίδια και καρκίνους του πνεύμονα, 
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συμπεριλαμβανομένων καρκίνων πρωίμου σταδίου, σε σύγκριση 

με την ακτινογραφία θώρακος. 

 Επετεύχθη μείωση της θνησιμότητας εξαιτίας του καρκίνου του 

πνεύμονα σε άτομα υψηλού κινδύνου. 

 Η δυνητική επίδραση του προσυμπτωματικού ελέγχου με LDCT 

(στην ποιότητα ζωής, στο κόστος και στη σχέση κόστους-

αποτελεσματικότητας) παραμένει αδιευκρίνιστο. 
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1.2 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤNM ΜΗ 

MΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

       Γκιόζος I., Αγγελίδου Μ. 

Το σύστημα σταδιοποίησης του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα 

(ΜΜΚΠ) σχετίζεται με το ανατομικό εύρος της νόσου, βασιζόμενο στα 

χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου, τη διήθηση των επιχώριων 

λεμφαδένων και την παρουσία απομακρυσμένης μετάστασης.   

 

Η Διεθνής Ένωση κατά του Καρκίνου (International Union against Cancer – 

UICC) και η Αμερικανική Κοινή Επιτροπή για τον Καρκίνο (American Joint 

Committee on Cancer – AJCC) ενέκριναν τις προτάσεις της Διεθνούς Ένωσης 

για τη Μελέτη του Καρκίνου του Πνεύμονα (International Association for the 

Study of Lung Cancer – IASLC) τον Ιανουάριο του 2010. 

 

Οι προτάσεις της IASLC βασίστηκαν σε διεθνή βάση δεδομένων για 68.463 

ασθενείς με ΜΜΚΠ από 46 διαφορετικά ιατρικά κέντρα σε 19 χώρες, οι οποίοι 

υποβλήθηκαν σε όλες τις μεθόδους θεραπευτικής αγωγής, που με τη σειρά 

τους είχαν υποβληθεί σε εσωτερική και εξωτερική τεκμηρίωση.  

 

Η χρησιμότητα του συστήματος σταδιοποίησης έγκειται στην ισχυρή 

προγνωστική του αξία, δηλαδή στη δυνατότητα εκτίμησης της ανταπόκρισης 

στη θεραπεία. Αποτελεί, επομένως, κρίσιμης σημασίας παράμετρο για τον 

αλγόριθμο της θεραπευτικής στρατηγικής και λειτουργεί ως κοινός κώδικας 

επικοινωνίας μεταξύ ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων που συμμετέχουν στη 

διαχείριση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα ή σε διεθνή κλινική δοκιμή. 

 

Πλεονεκτήματα της 7ης αναθεώρησης του συστήματος ταξινόμησης TNM  

• Διεθνής βάση δεδομένων (68.463 περιστατικά)  

• Αλγόριθμος θεραπείας πολλαπλών τεχνικών  

• Εσωτερική-εξωτερική τεκμηρίωση του προγράμματος της IASLC 

• Βασίζεται σε αξονική τομογραφία έναντι ακτινογραφίας θώρακος  

• Καλύτερη προγνωστική αξία του μεγέθους του περιγραφέα T  
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• Διεύρυνση του σταδίου IIA  

• Καλύτερη προγνωστική αξία για ξεχωριστά καρκινικά οζίδια στον ίδιο 

λοβό ή σε σύστοιχο λοβό, για υπεζωκοτική συλλογή, οζίδια στον 

υπεζωκότα και περικαρδιακή συλλογή. 

 

Περιορισμοί της 7ης αναθεώρησης του συστήματος ταξινόμησης TNM  

• Η βάση δεδομένων δεν είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μελέτη της 

ταξινόμησης TNM. 

• Μη παγκόσμια κατανομή (Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Αφρική, Νότιος Αμερική). 

• Η εξάπλωση των μεθόδων θεραπείας δεν αντικατοπτρίζει την ιατρική 

πράξη στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

• Μη αξιολόγηση μη βασιζόμενου στο μέγεθος T περιγραφέα (μικρός 

αριθμός ασθενών, αντιφατικά κλινικά και παθολογοανατομικά 

αποτελέσματα, έλλειψη τεκμηρίωσης). 

• Μη διεθνώς αποδεκτή χαρτογράφηση επιχώριων λεμφαδένων. 

• Δεν γίνεται λόγος για μεταστάσεις κατά άλματα. 

• Απουσία εκτίμησης της λεμφαγγειακής καρκινωμάτωσης. 

• Η PET/CT είναι πιο ακριβές απεικονιστικό-λειτουργικό μέσο για την 

προεγχειρητική σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα. 

 

Κατά προσέγγιση, 1 στους 6 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα θα 

ταξινομηθούν σε διαφορετική κατηγορία σταδίου, λόγω των αλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν στην 7η έκδοση του συστήματος ταξινόμησης TNM. 

Κατ’ αρχήν, η αλλαγή σταδίου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αλλαγή 

θεραπείας, ωστόσο κάθε «ασθενής με αλλαγή σταδίου» πρέπει να εξετάζεται 

εξατομικευμένα από τη διεπιστημονική ομάδα που συνεκτιμά όλους τους 

πιθανούς παράγοντες σε συνάρτηση με το στάδιο του καρκίνου του 

πνεύμονα, προκειμένου να σχεδιάσει τη θεραπευτική στρατηγική μέχρις ότου 

εκπονηθούν νέες κλινικές δοκιμές βάσει της 7ης αναθεώρησης του 

συστήματος TNM. 
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Συστάσεις 

 Ακολουθούμε το νέο σύστημα σταδιοποίησης TNM (7η 

αναθεωρημένη έκδοση) για ΜΜΚΠ. 

 Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγισης για 

τη διαχείριση «ασθενών με αλλαγή σταδίου».  
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ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ TNM ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

TΗΣ IASLC  

Οι αλλαγές σχετίζονται μόνο με τους περιγραφείς T και M, ενώ οι υπάρχοντες 

περιγραφείς N επικυρώθηκαν και δεν προτάθηκαν αλλαγές.  

 T (Πρωτοπαθής όγκος) 

Tx Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του πρωτοπαθούς 

όγκου ή όγκου που αποδεικνύεται από την ύπαρξη 

νεοπλασματικών κυττάρων σε εξετάσεις πτυέλων ή βρογχικές 

εκπλύσεις, αλλά δεν οπτικοποιείται διά απεικόνισης ή 

βρογχοσκόπησης.  

T0 Δεν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου. 

Tis Καρκίνωμα in situ. 

T1 Όγκος ≤3cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του, περιβαλλόμενος από 

πνευμονικό ή σπλαγχνικό υπεζωκότα, άνευ βρογχοσκοπικών 

ενδείξεων για προσβολή πλησιέστερη του λοβαίου βρόγχου. 

T1a Όγκος μέγιστης διαμέτρου ≤2cm.  

T1b Όγκος >2cm αλλά ≤3cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του.  

T2 Όγκος >3cm αλλά ≤7cm ή 

όγκος με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Διηθεί τον κύριο βρόγχο, σε απόσταση ≥2cm από την τρόπιδα.  

 Διηθεί τον σπλαγχνικό υπεζωκότα.  

 Σχετίζεται με ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονοπάθεια που 

εκτείνεται έως την περιοχή της πύλης, αλλά δεν διηθεί εξ 

ολοκλήρου τον πνεύμονα.  

 T2a  Όγκος >3cm αλλά ≤5cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του. 

 T2b  Όγκος >5cm αλλά ≤7cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του. 

T3  Όγκος >7cm ή όγκος που διηθεί άμεσα οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα: 

 Θωρακικό τοίχωμα (συμπεριλαμβανομένων όγκων Pancoast, 

ήτοι της κορυφής του πνεύμονα), διάφραγμα, φρενικό νεύρο, 

υπεζωκότα του μεσοθωρακίου, τοιχωματικό περικάρδιο ή 
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 όγκος στον κύριο βρόγχο <2cm από την τρόπιδα αλλά χωρίς 

διήθηση της τρόπιδας ή 

 συνοδός ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα όλου του 

πνεύμονα ή ξεχωριστό/ά καρκινικό/ά οζίδιο/α στον ίδιο λοβό.  

T4  Όγκος οιουδήποτε μεγέθους που διηθεί κάποιο από τα 

ακόλουθα: 

 μεσοθωράκιο, καρδιά, μεγάλα αγγεία, τραχεία, παλίνδρομο 

λαρυγγικό νεύρο, οισοφάγος, σώματα σπονδύλων, τρόπιδα, 

καρκινικά οζίδια σε διαφορετικούς ομόπλευρους λοβούς. 

 

 N (Επιχώριοι λεμφαδένες)  

NX       Δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση των επιχώριων λεμφαδένων.  

N0  Δεν υπάρχει μετάσταση σε επιχώριους λεμφαδένες. 

N1  Μετάσταση σε ομόπλευρους περιβρογχικούς ή/και ομόπλευρους 

πυλαίους λεμφαδένες και ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες, 

συμπεριλαμβανομένης μετάστασης από άμεση επέκταση του 

πρωτοπαθούς όγκου.  

N2  Μετάσταση σε ομόπλευρο/ους μεσοθωρακικό/ούς ή/και 

υποτροπιδικό/ούς λεμφαδένα/ες.  

N3  Μετάσταση σε ετερόπλευρο/ους μεσοθωρακικο/ούς, 

ετερόπλευρο/ους πυλαίο/ους, ομόπλευρο/ους ή 

ετερόπλευρο/ους σκαληνο/ούς ή υπερκλείδιο/ους λεμφαδένα/ες. 

 

 M (Απομακρυσμένες μεταστάσεις) 

M0  Δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. 

M1  Απομακρυσμένη μετάσταση.  

M1a   Παρουσία κακοήθους/ων όζου/ων σε ετερόπλευρο λοβό· όγκος 

με μεταστατικά οζίδια στον υπεζωκότα ή κακοήθη υπεζωκοτική 

(ή περικαρδιακή) συλλογή.  

M1b   Απομακρυσμένη μετάσταση. 
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟ  

 

 
ΜΜΚΠ 
σταδίου Ia                                                                 

Χειρουργική εξαίρεση (LOE 
I, GOR A). 
Επί μη εξαιρέσιμου, ριζική 
ακτινοθεραπεία. (LOE I, 
GOR A) 
 

 
ΜΜΚΠ 
σταδίου Ib         

Χειρουργική εξαίρεση 
(LOE I, GOR A). 
Επί μη εξαιρέσιμου, ριζική 
ακτινοθεραπεία.  
(LOE I, GOR A) 
 

 
 
ΜΜΚΠ 
σταδίου IIa     

Χειρουργική εξαίρεση + 
επικουρική χημειοθεραπεία.  
Επί μη εξαιρέσιμου, ριζική 
ακτινοθεραπεία + 
επικουρική χημειοθεραπεία. 
(LOE I, GOR A)  
 

 
ΜΜΚΠ 
σταδίου IIb   

 
Χειρουργική εξαίρεση + 
επικουρική χημειοθεραπεία.  
Επί μη εξαιρέσιμου, ριζική 
ακτινοθεραπεία + 
επικουρική χημειοθεραπεία. 
(LOE I, GOR A) 
 

ΜΜΚΠ 
σταδίου IIIa   

 

Εξετάστε τη δυνατότητα 
θεραπείας με συνδυασμό 
μεθόδων.  
(LOE I, GOR A) 
 

 
 
 
ΜΜΚΠ 
σταδίου IIIb  
 
 

  
Χημειοακτινοθεραπεία. 
(LOE I, GOR A) 
 

 
 
ΜΜΚΠ 
σταδίου IV  

 
 

 
 
Χημειοθεραπεία.  
(LOE I, GOR A) 
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2. ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
Θάνος Λ. 

 

2.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Οι εξετάσεις απεικόνισης χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και τον 

καθορισμό του σταδίου της νόσου, καθώς και για την αξιολόγηση της 

ανταπόκρισης του όγκου και, ως εκ τούτου, για την περαιτέρω καθοδήγηση 

της θεραπείας.   

Η θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόγνωση της έκβασης ασθενών με ΜΜΚΠ 

εξαρτώνται από τη σταδιοποίηση της νόσου. Η ακτινολογική απεικονιστική 

εξέταση αποσκοπεί στην ανίχνευση μη χειρουργικά εξαιρέσιμης νόσου (T4 ή 

N3 ή M1) [1],[2],[3]. 

Διαγνωστικά μέσα για αρχική σταδιοποίηση (προ θεραπείας): 

Ακτινογραφία, σάρωση αξονικής τομογραφίας (CT scan) 

 

Η ακριβής διάγνωση τοπικής ανάπτυξης όγκου, ενδοθωρακικών μεταστάσεων, 

εξωθωρακικών μεταστάσεων, σταδίων TNM και του κυτταρικού τύπου είναι 

ουσιαστικής σημασίας για τον καθορισμό της θεραπευτικής στρατηγικής. Κατά 

παράδοση, η ανίχνευση της πρωτοπαθούς αλλοίωσης πραγματοποιείται με 

ακτινογραφία ή σάρωση αξονικής τομογραφίας. 

 

Επιβάλλεται η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος και CT θώρακος με 

χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται 

επίσης το ήπαρ και τα επινεφρίδια. 

 

2.1.1 FDG-PET 

Ολοσωματική FDG-PET θα πρέπει να διενεργείται όταν δεν υφίστανται 

ενδείξεις απομακρυσμένης μετάστασης σε σάρωση CT [4], καθώς η 

απεικόνιση με FDG-PET βελτιώνει την ανίχνευση λεμφαδενικών και 

απομακρυσμένων μεταστάσεων και συχνά τροποποιεί τη θεραπευτική 

διαχείριση [5],[6],[7].  
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Επί θετικού αποτελέσματος της FDG-PET, πρέπει να διενεργούνται 

περαιτέρω διαγνωστικές διαδικασίες προς αποφυγήν υπερσταδιοποίησης, 

όπως η βρογχοσκόπηση με ή χωρίς διαβρογχική παρακέντηση (TBNA), 

διαβρογχική παρακέντηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση (EBUS-TBNA), 

διαθωρακική παρακέντηση (TNB), video-θωρακοσκόπηση (VATS) και η 

μεσοθωρακοσκόπηση. 

Η υψηλή ευαισθησία και η υψηλά αρνητική προγνωστική αξία της FDG-PET 

στην πλειονότητα των κακοήθων όγκων παρέχει τη δυνατότητα σε αυτή την 

τεχνική να παίξει έναν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική διαχείριση 

κατά την αρχική σταδιοποίηση και τη μεταπαρακολούθηση [8]. 

 

  CT θώρακος και άνω-κάτω κοιλίας με χορήγηση σκιαγραφικού 

μέσου συστήνεται για όλους τους ασθενείς με υποψία καρκίνου του 

πνεύμονα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της ακτινογραφίας 

θώρακος. 

 CT θώρακος με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου θα πρέπει να 

διενεργείται προ περαιτέρω διαγνωστικών διερευνήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της βρογχοσκόπησης, και τα αποτελέσματα 

χρησιμοποιούνται προς καθοδήγηση της διερεύνησης που είναι 

πιθανότερο να παράσχει διάγνωση και να σταδιοποιήσει 

ακριβέστερα τη νόσο. 

 Ολοσωματική FDG-PET/CT θα πρέπει να διενεργείται όποτε 

προγραμματίζεται θεραπεία με σκοπό την ίαση. 

 Επί θετικού αποτελέσματος των FDG-PET/CT, περαιτέρω 

διαγνωστικές διαδικασίες πρέπει να διενεργούνται.  

 H μαγνητική τομογραφία (MRI) προτιμάται για τον έλεγχο του 

εγκεφάλου. 

 H MRI υπερέχει της CT ως προς την εκτίμηση όγκων της κορυφής 

του πνεύμονα (όγκοι Pancoast).  

 Η MRI προτιμάται για την εκτίμηση της διήθησης μεγάλων 

αιμοφόρων αγγείων, της τραχείας, της τρόπιδας ή του θωρακικού 
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τοιχώματος, και για την αναζήτηση διήθησης του μυοκαρδίου και 

του διαφράγματος. 

 Η MRI δεν έχει κανέναν ρόλο στην τυπική σταδιοποίηση 

λεμφαδενοπάθειας του μεσοθωρακίου.  

 

2.1.2 Μαγνητική τομογραφία (MRI) 

Συμπληρωματική της CT  

Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την εκτίμηση διήθησης μεγάλων 

αιμοφόρων αγγείων, της τραχείας, της τρόπιδας ή του θωρακικού τοιχώματος, 

και για την αναζήτηση διήθησης του μυοκαρδίου και του διαφράγματος και 

εγκεφαλικών μεταστάσεων. 

Η MRI υπερέχει της αξονικής ως προς την εκτίμηση όγκων του εγκεφάλου και 

όγκων της κορυφής του πνεύμονα (όγκοι Pancoast) [9], [10], [11].  

 

 Η MRI προτιμάται για την εκτίμηση όγκων του εγκεφάλου, για τη 

σταδιοποίηση απομακρυσμένων μεταστάσεων. 

 Η MRI υπερέχει της CT ως προς την εκτίμηση όγκων Pancoast.  

 Η MRI προτιμάται για την αξιολόγηση διήθησης μεγάλων 

αιμοφόρων αγγείων, της τραχείας, της τρόπιδας ή του 

θωρακικού τοιχώματος, για αναζήτηση διήθησης του 

μυοκαρδίου και του διαφράγματος και εγκεφαλικών 

μεταστάσεων. 

 Η MRI δεν χρησιμοποιείται ως εξέταση ρουτίνας για τη 

σταδιοποίηση λεμφαδενοπάθειας του μεσοθωρακίου.  

 

Εκτίμηση της υπεζωκοτικής συλλογής 

Οι υπεζωκοτικές συλλογές οφείλονται ως επί το πλείστον σε διήθηση του 

υπεζωκότα από όγκο (T4). Η κυτταρολογική εξέταση θα ανιχνεύσει κατά 

προσέγγιση 65% κακοήθων συλλογών. Πιθανόν να χρειαστεί βιοψία της 

υπεζωκοτικής συλλογής με παρακέντηση υπό απεικονιστική καθοδήγηση, 

ιδίως σε περιπτώσεις μικρών ή εγκυστωμένων συλλογών [12],[13],[14],[15].  
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Κάποιοι ασθενείς ενδεχομένως να χρειάζονται θωρακοσκοπική (VATS) βιοψία 

προς επιβεβαίωση υπεζωκοτικής κακοήθειας, καθώς η παρακέντηση και η 

κλειστή βιοψία μόνο μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκείς [16]. 

 

 Σε περίπτωση υπεζωκοτικής συλλογής, περαιτέρω διαγνωστικές 

εξετάσεις θα πρέπει να διενεργηθούν για τον αποκλεισμό 

κακοήθειας. 

 Βιοψία υπεζωκότα υπό καθοδήγηση αξονικού 

τομογράφου/κλασική θωρακοσκόπηση/VATS θεωρείται πλέον 

πολύ πιο αξιόπιστη διαγνωστική εξέταση συγκριτικά με τη 

θωρακοκέντηση για μη διεγνωσμένη ετερόπλευρη υπεζωκοτική 

συλλογή.  

  Η παρουσία νεοπλασματικών κυττάρων είναι απαραίτητη για την 

ταξινόμηση της αλλοίωσης ως M1a.  

 

Μεταπαρακολούθηση  

Η μεταπαρακολούθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αξονική θώρακος ανά 4-6 

μήνες για 2 έτη· κατόπιν αυτής της περιόδου, η αξονική θώρακος πρέπει να 

διενεργείται ετησίως [1]. 

 

Ερωτήσεις προς συζήτηση: 

 Ποια είναι η εξέταση εκλογής για τη σταδιοποίηση ΜΜΚΠ; 

 Εάν δεν προκύψουν ενδείξεις απομακρυσμένης μετάστασης από 

την αξονική τομογραφία, ποια είναι η επόμενη επιλογή; 

 Είναι χρήσιμη η MRI κατά την εκτίμηση ΜΜΚΠ; 

 Είναι σημαντική η εκτίμηση για υπεζωκοτική συλλογή; 

 Είναι οι επεμβατικές μέθοδοι υπό απεικονιστική καθοδήγηση 

χρήσιμες για τη σταδιοποίηση ΜΜΚΠ; 
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Συστάσεις  

 Στάδιο I (A και B): PET/CT, εάν διατίθεται. 

 Στάδιο IIA: PET/CT, εάν διατίθεται. MRI εγκεφάλου για μη πλακώδη 

ιστολογία. 

 Στάδιο IIB: PET/CT, εάν διατίθεται. MRI εγκεφάλου, MRI σπονδυλικής 

στήλης και ανώτερης θωρακικής αύλακας για όγκους της κορυφής του 

πνεύμονα που εφάπτονται της σπονδυλικής στήλης ή των υποκλείδιων 

αγγείων. 

 Στάδιο IIIA: PET/CT. Εάν η προαναφερθείσα δεν διατίθεται, 

σπινθηρογράφημα οστών. MRI εγκεφάλου, MRI σπονδυλικής στήλης και 

ανώτερης θωρακικής αύλακας για όγκους της κορυφής του πνεύμονα 

που εφάπτονται της σπονδυλικής στήλης ή των υποκλείδιων αγγείων. 

 Στάδιο IIIB: PET/CT. Εάν η προαναφερθείσα δεν διατίθεται, 

σπινθηρογράφημα οστών. MRI εγκεφάλου, θωρακοκέντηση ή 

περικαρδιοκέντηση. Εάν δύο απόπειρες θωρακοκέντησης αποβούν 

αρνητικές, προβείτε σε θωρακοσκόπηση. 

 Στάδιο IV με μονήρη μετάσταση: PET/CT. Εάν η προαναφερθείσα δεν 

διατίθεται, σπινθηρογράφημα οστών. MRI εγκεφάλου. 

 Στάδιο IV με διάχυτες μεταστάσεις: Εξέταση σύμφωνα με τις κλινικές 

υποδείξεις. 
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2.2 ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  

       Ζαχαριάδης M., M.D., Στρατάκος Γ., M.D. 

2.2.1 Διάγνωση πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα και 
προδιηθητικών αλλοιώσεων  

Τα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα διαγιγνώσκονται ως επί το πλείστον 

σε τελικό στάδιο, ενώ λιγότεροι του 15% των ασθενών με διηθητικό καρκίνο 

του πνεύμονα επιβιώνουν για 5 έτη μετά τη θεραπευτική αγωγή. Η έγκαιρη 

ανίχνευση και θεραπεία διηθητικών βρογχικών αλλοιώσεων (δυσπλασία και 

καρκίνωμα in situ) καθώς και η ακριβής σταδιοποίηση και αναγνώριση 

ταυτόχρονων νεοπλασματικών αλλοιώσεων έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

πρόγνωση.  

 

Η κλασική βρογχοσκόπηση (WLB), δυστυχώς. έχει περιορισμένες 

δυνατότητες ως προς την ανίχνευση μικρών επιθηλιακών και μικροδιηθητικών 

ή προδιηθητικών αλλοιώσεων. Στις βρογχοσκοπικές απεικονιστικές τεχνικές 

που δύνανται να ανιχνεύσουν προδιηθητικές αλλοιώσεις και διατίθενται στην 

κλινική πρακτική περιλαμβάνονται η αυτοφθορίζουσα βρογχοσκόπηση (AFB), 

η υψηλής μεγέθυνσης βρογχοβιντεοσκόπηση και η ενδοσκοπική απεικόνιση 

περιορισμένης ζώνης (NBI). Για την ακριβέστερη εκτίμηση άρτι ανιχνευθεισών 

προδιηθητικών αλλοιώσεων και τον περαιτέρω σχεδιασμό ενδοβρογχικής 

θεραπείας, μπορεί επίσης να γίνει χρήση ενδοβρογχικού υπερήχου (EBUS). 

 

Η αυτοφθορίζουσα βρογχοσκόπηση (AFB) βελτιώνει την ευαισθησία για 

την ανίχνευση προδιηθητικών αλλοιώσεων στις κεντρικές αεροφόρες οδούς 

[1,2] και αυξάνει την ακρίβεια διάγνωσης πλακώδους δυσπλασίας, 

καρκίνωματος in situ και πρώιμου καρκίνωματος του πνεύμονα όταν 

χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συμβατική βρογχοσκόπηση. H χρησιμότητα 

της AFB ως συμπληρωματικής τής συμβατικής βρογχοσκόπησης για την 

ανίχνευση ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας και καρκινώματος in situ έχει 

καταγραφεί σε 3 πολυκεντρικές και 2 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές [3-6]. 

Εντούτοις, η ειδικότητα της AFB για τη διάγνωση προδιηθητικών αλλοιώσεων 
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είναι χαμηλή. Προβλήματα εμφανίζει η διάκριση μεταξύ προδιηθητικών 

αλλοιώσεων και άλλων καλοήθων αλλαγών του επιθηλίου, όπως η βρογχίτιδα. 

 

Η ενδοσκοπική απεικόνιση περιορισμένης ζώνης (NBI) είναι μια 

απεικονιστική τεχνική που αυξάνει την αντίθεση μεταξύ των αγγείων και της 

επιφάνειας του επιθηλίου με χρήση συγκεκριμένου ραδιοκύματος, 

επιτρέποντας έτσι την οπτικοποίηση μη φυσιολογικής κατανομής και 

διαστολής των αιμοφόρων αγγείων. Ελάχιστες μελέτες έχουν εκπονηθεί 

σχετικά με τη χρήση NBI για τον έλεγχο των αεροφόρων οδών.  

 

 

Συστάσεις 

 Η αυτοφθορίζουσα βρογχοσκόπηση (AFB) αποτελεί χρήσιμο μέσο 

για την εντόπιση μικροδιηθητικής νεοπλασίας. Για ασθενείς με 

σοβαρή δυσπλασία, καρκίνωμα in situ ή καρκίνωμα διεγνωσμένα 

διά κυτταρολογικής εξέτασης πτυέλων, αλλά με αρνητικά 

αποτελέσματα κατόπιν απεικονιστικής εξέτασης θώρακος, 

συστήνεται συνδυασμός κλασικής και αυτοφθορίζουσας 

βρογχοσκόπησης ή ενδοσκοπική απεικόνιση περιορισμένης ζώνης. 

(LOE I, GOR B) 

 Για ασθενείς με καρκίνωμα in situ, που είναι υποψήφιοι για 

ενδοβρογχική θεραπεία με σκοπό την ίαση σε ιατρικά κέντρα όπου 

διατίθεται, μπορεί να γίνει χρήση της AFB προς καθοδήγηση της 

θεραπείας. (LOE II, GOR B)  

 

Δεδομένα διαχρονικών μελετών με διαδοχική χρήση βρογχοσκόπησης και 

βιοψίας σε ασθενείς με ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία ανιχνευθείσα διά AFB 

αναφέρονται πλέον από αρκετούς συγγραφείς. Οι Lam κ.ά. ανέφεραν 

μεταπαρακολούθηση 2.346 αλλοιώσεων, οι οποίες ανιχνεύθηκαν σε 566 

υποκείμενα που είχαν τουλάχιστον 20 πακέτα-έτη ως ιστορικό καπνίσματος 

αλλά όχι προηγούμενο ή τρέχοντα καρκίνο στο ανώτερο αναπνευστικό 

σύστημα. Το αναφερθέν ποσοστό εξέλιξης σοβαρού βαθμού δυσπλασίας σε 
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καρκίνωμα in situ/διηθητικό καρκίνωμα ήταν 6 τοις εκατό. Άλλες μελέτες 

επιβεβαιώνουν ότι χαμηλού βαθμού επιθηλιακές αλλοιώσεις μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ασφαλώς με μετα-παρακολούθηση επί 2 έτη σε ασθενείς 

χωρίς υψηλού βαθμού αλλοιώσεις στην αρχική σταδιοποίηση, ενώ οι σοβαρές 

δυσπλασίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά εάν εμμένουν 

κατόπιν 3 μηνών. Η άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση καρκινώματος in situ 

εμφανίζεται επιβεβλημένη. 

 

 Για ασθενείς με γνωστή σοβαρή δυσπλασία ή καρκίνωμα in situ στις 

κεντρικές αεροφόρες οδούς, συστήνεται συμβατική βρογχοσκόπηση 

σε περιοδικά διαστήματα (3 έως 6 μήνες) για μεταπαρακολούθηση. 

Επίσης, θα πρέπει να γίνεται χρήση της αυτοφθορίζουσας 

βρογχοσκόπησης εφόσον είναι διαθέσιμη. (LOE II, GOR C) 

 Για ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα, οι οποίοι δεν είναι 

υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση, ως θεραπευτικές επιλογές 

συστήνονται η φωτοδυναμική θεραπεία, η διαθερμοπηξία, η 

κρυοθεραπεία και η βραχυθεραπεία. (LOE I, GOR C)  

 

Σύνοψη συστάσεων  

1. Η αυτοφθορίζουσα βρογχοσκόπηση (AFB) αποτελεί χρήσιμο μέσο 

για την εντόπιση μικροδιηθητικής νεοπλασίας. Για ασθενείς με 

σοβαρή δυσπλασία, καρκίνωμα in situ ή καρκίνωμα διεγνωσμένα 

διά κυτταρολογικής εξέτασης πτυέλων, αλλά με αρνητικά 

αποτελέσματα από απεικονιστική εξέταση θώρακος, συστήνεται 

συνδυασμός κλασικής και αυτοφθορίζουσας βρογχοσκόπησης. 

Επίσης, συνιστάται χρήση ενδοσκοπική απεικόνιση περιορισμένης 

ζώνης, εφόσον είναι διαθέσιμη. (LOE I, GOR B) 

2. Για ασθενείς με καρκίνωμα in situ, που είναι υποψήφιοι για 

ενδοβρογχική θεραπεία με σκοπό την ίαση σε ιατρικά κέντρα όπου 

διατίθεται, μπορεί να γίνει χρήση της AFB προς καθοδήγηση της 

θεραπείας. (LOE II, GOR B) 
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3. Για ασθενείς με γνωστή σοβαρή δυσπλασία ή καρκίνωμα in situ 

στις κεντρικές αεροφόρες οδούς, συστήνεται συμβατική 

βρογχοσκόπηση σε περιοδικά διαστήματα (3 έως 6 μήνες) για 

μεταπαρακολούθηση. Επίσης, πρέπει να γίνεται χρήση της 

αυτοφθορίζουσας βρογχοσκόπησης εφόσον είναι διαθέσιμη. (LOE 

II, GOR C) 

4. Για ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα, οι οποίοι δεν είναι 

υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση, ως θεραπευτικές επιλογές 

συστήνονται η φωτοδυναμική θεραπεία, η διαθερμοπηξία, η 

κρυοθεραπεία και η βραχυθεραπεία. (LOE I, GOR C) 
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2.2.2 Διάγνωση συμπτωματικού καρκίνου του πνεύμονα  

Καθορισμός σταδίου Τ 

Η απόφαση σχετικά με το αν πρέπει να επιδιωχθεί διαγνωστική 

βρογχοσκόπηση αλλοίωσης ύποπτης για καρκίνο του πνεύμονα (1) και, πιο 

συγκεκριμένα, ΜΜΚΠ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εντόπιση της 

αλλοίωσης (κεντρική έναντι περιφερικής). Οι κεντρικές αλλοιώσεις 

εκδηλώνονται συνήθως ως εξωφυτικό ενδοβρογχικό μόρφωμα, 

υποβλεννογόνια διασπορά ή ως περιβρογχικός όγκος που προκαλεί 

συμπίεση των παρακείμενων δομών. Εκπονήθηκαν τριάντα πέντε μελέτες 

συνολικά 4.507 ασθενών με κεντρική νόσο. Η συνολική ευαισθησία της 

ενδοβρογχικής βιοψίας με λαβίδα ήταν 0,88. Η άμεση βιοψία με λαβίδα 

σύλληψης ορατών κεντρικών αλλοιώσεων είναι η συχνότερη εν χρήσει τεχνική, 

και η ευαισθησία αυτής της εξέτασης ήταν 0,74. Η ευαισθησία των εκπλύσεων 

και των βιοψιών με ψήκτρα είναι κατά τι χαμηλότερη (0,48 και 0,59 

αντιστοίχως), αλλά οι εν λόγω εξετάσεις συνδυάζονται συχνά με βιοψίες με 

χρήση λαβίδας. Επί υποβλεννογόνιας διασποράς ή περιβρογχικού όγκου που 

προκαλεί συμπίεση των παρακείμενων δομών, η προσθήκη της TBNA για την 

επίτευξη λήψης δειγμάτων προς κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση αυξάνει 

την ευαισθησία της βρογχοσκόπησης.  

 

 Σε ασθενείς με υποψία καρκίνου του πνεύμονα και κεντρική 

αλλοίωση, συστήνεται βρογχοσκόπηση προς επιβεβαίωση της 

διάγνωσης. Ωστόσο, συστήνεται επίσης η πραγματοποίηση 

περαιτέρω εξετάσεων εάν τα αποτελέσματα της βρογχοσκόπησης 

είναι μη διαγνωστικά και η υποψία καρκίνου του πνεύμονα 

εξακολουθεί να υφίσταται. (LOE I, GOR C)  

 

Στις περισσότερες μελέτες, ως περιφερικές ορίζονται αλλοιώσεις μη ορατές 

πέρα των τμηματικών βρόγχων· ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το 

γεγονός ότι η ευαισθησία της βιοψίας με λαβίδα σε αυτή την περίπτωση είναι 

χαμηλότερη απ’ ό,τι για κεντρικές αλλοιώσεις. Τριάντα τέσσερις μελέτες 

αναφέρθηκαν στην ευαισθησία της συμβατικής βιοψίας με λαβίδα για 

περιφερικές αλλοιώσεις. Οι διαβρογχικές βιοψίες παρείχαν την υψηλότερη 
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ευαισθησία, ακολουθούμενες από τις βιοψίες με ψήκτρα και τα 

βρογχοκυψελιδικά εκπλύματα (BAL). Μολονότι η TBNA κατάδειξε υψηλή 

ευαισθησία (0,65 σε 7 μελέτες), η ερμηνεία των δεδομένων πρέπει να γίνεται 

με επιφύλαξη, λόγω του περιορισμένου αριθμού μελετών και των διαφορών 

στο μέγεθος των δειγμάτων. Η συνολική ευαισθησία για όλες τις τεχνικές στη 

διάγνωση περιφερικής νόσου ήταν 0,78. Στην πλειονότητα των μελετών έγινε 

συστηματική χρήση φθοριοσκόπησης για περιφερικές αλλοιώσεις, η οποία 

αυξάνει την αναφερθείσα ευαισθησία της βρογχοσκόπησης, η οποία 

αυξάνεται επίσης εάν η CT δείχνει βρόγχο εκτεινόμενο στην περιφερική 

αλλοίωση (0,60 έναντι 0,25 αντιστοίχως). Σε δέκα μελέτες γίνεται αναφορά 

στην ευαισθησία της βρογχοσκόπησης για περιφερικές αλλοιώσεις διαμέτρου 

<2cm ή >2cm. Σε περιφερικούς όγκους διαμέτρου >2cm, η ευαισθησία ήταν 

της τάξης του 0,63. Για αλλοιώσεις διαμέτρου <2cm, η ευαισθησία ήταν 0,34. 

Ακολουθώντας το παράδειγμα των γαστρεντερολόγων, οι πνευμονολόγοι 

έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τεχνολογία υπερήχων στη διάγνωση και 

σταδιοποίηση του βρογχογενούς καρκινώματος. Από τα δύο είδη 

υπερηχητικών ανιχνευτών (κυρτός και ακτινωτής εκπομπής), ο ανιχνευτής 

ακτινωτής εκπομπής χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των περιφερικών 

αλλοιώσεων, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απροσπέλαστες διά της 

συμβατικής βρογχοσκόπησης. Εάν κρίνεται απαραίτητο, γίνεται χρήση 

εύκαμπτου διπλού ξέστρου ή ηλεκτρομαγνητικής συσκευής για τον βέλτιστο 

ελιγμό ενός εκτεταμένου καναλιού εργασίας στην περιοχή ενδιαφέροντος, υπό 

φθοριοσκοπική καθοδήγηση.  

 

 Στα χέρια των ειδικών, μια συσκευή EBUS με ανιχνευτή ακτινωτής 

εκπομπής δύναται να αυξήσει τη διαγνωστική απόδοση της 

βιοψίας με λαβίδα για περιφερικές αλλοιώσεις μεγέθους <20mm. Η 

χρήση της είναι δόκιμη πριν από την παραπομπή του ασθενούς για 

διαθωρακική παρακέντηση (TTNA). (LOE II, GOR B)  
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Ο ΜΜΚΠ μπορεί να εκδηλωθεί με εκτεταμένη διήθηση του μεσοθωρακίου, η 

οποία συνίσταται σε μόρφωμα που διηθεί και περιβάλλει τις μεσοθωρακικές 

δομές όπου δεν είναι ορατοί διακριτοί μεσοθωρακικοί λεμφαδένες. 

 

 Σε ασθενείς με υποψία καρκίνου του πνεύμονα, οι οποίοι έχουν 

εκτεταμένη διήθηση του μεσοθωρακίου βάσει ακτινολογικών 

εξετάσεων, η διάγνωση για καρκίνο του πνεύμονα συστήνεται να 

επιβεβαιωθεί διά της ευκολότερης και ασφαλέστερης μεθόδου 

(βρογχοσκόπηση με TBNA, EBUS-TBNA, EUS-FNA, TTNA, ή 

μεσοθωρακοσκόπηση). (LOE I, GOR C) 

 

Καθορισμός σταδίου N  

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα 

(ΜΜΚΠ) εξαρτάται από τον ακριβή καθορισμό του σταδίου. Επί μη ύπαρξης 

απομακρυσμένων μεταστάσεων, η κατάσταση των μεσοθωρακικών 

λεμφαδένων είναι καθοριστικής σημασίας. Αν και οι απεικονιστικές εξετάσεις 

μπορούν να παράσχουν μια κάποια καθοδήγηση, σε πολλές περιπτώσεις η 

επεμβατική σταδιοποίηση είναι απαραίτητη. Οι συμπληρωματικές τεχνικές 

που διατίθενται ποικίλλουν. 

Σε ασθενείς με εκτεταμένη διήθηση του μεσοθωρακίου, δεν είναι απαραίτητη η 

επεμβατική σταδιοποίηση. Σε ασθενείς με εμφανή λεμφαδενική διόγκωση, η 

σταδιοποίηση με CT ή με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) δεν είναι 

επαρκώς ακριβής. Η ευαισθησία των διάφορων τεχνικών είναι παρόμοια σε 

αυτό το πλαίσιο, μολονότι το ποσοστό των ψευδώς αρνητικών (FN) 

αποτελεσμάτων των τεχνικών παρακέντησης είναι υψηλότερο από εκείνο της 

μεσοθωρακοσκόπησης. 

Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου II ή με όγκο κεντρικής εντόπισης, η επεμβατική 

σταδιοποίηση των μεσοθωρακικών λεμφαδένων είναι απαραίτητη. Η 

μεσοθωρακοσκόπηση προτιμάται εν γένει λόγω των χαμηλών ποσοστών 

ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Ασθενείς με περιφερικό ΜΜΚΠ κλινικού 

σταδίου I συνήθως δεν χρήζουν επεμβατικής επιβεβαίωσης των 
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μεσοθωρακικών λεμφαδένων παρά μόνο επί θετικών αποτελεσμάτων PET για 

τους λεμφαδένες. Στη σταδιοποίηση ασθενών με όγκους αριστερού άνω 

λοβού πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αξιολόγηση των λεμφαδένων του 

αορτοπνευμονικού παραθύρου. 

Αρκετές επεμβατικές τεχνικές διατίθενται για τη σταδιοποίηση (2) του 

μεσοθωρακίου [μεσοθωρακοσκόπηση, πρόσθια μεσοθωρακοτομή, 

θωρακοσκόπηση ή VATS, διαβρογχική παρακέντηση (TBNA), διαβρογχική 

παρακέντηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση (EBUS-TBNA), παρακέντηση 

με υπερηχογραφική καθοδήγηση (EUS-NA)]. Μεταξύ αυτών, η TBNA, η 

EBUS-TBNA και η EUS-NA αποτελούν ενδοσκοπικές τεχνικές που μπορούν 

να διενεργηθούν με αμελητέο κίνδυνο μόλυνσης ή αιμορραγίας και σε 

εξωνοσοκομειακό πλαίσιο. Η εντόπιση της υποπτευόμενης λεμφαδενικής 

διήθησης καθορίζει ποια εξέταση θα διενεργηθεί, διότι καθεμία εξ αυτών 

προσεγγίζει ευκολότερα συγκεκριμένους λεμφαδενικούς σταθμούς σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες. Η πείρα του ενδοσκόπου είναι πάρα πολύ πιθανό 

να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά της εκτέλεσης μιας διαδικασίας. Σε κάθε 

περίπτωση, είναι προτιμότερο οι διαφορετικές διαδικασίες επεμβατικής 

σταδιοποίησης να αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματικές και όχι ως 

ανταγωνιστικές. Σε πολλές περιπτώσεις, μια επεμβατική εξέταση δύναται να 

παρέχει ταυτοχρόνως πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση και το στάδιο. 

 

Η παρακέντηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση (EUS-NA) των 

λεμφαδένων του μεσοθωρακίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους σταθμούς 9, 

8, 7 και 5. Σε δεκαέξι μελέτες με 973 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 

διαπιστώθηκε συνολική ειδικότητα 99,5% και συνολικό ποσοστό ψευδώς 

θετικών αποτελεσμάτων 0,4 τοις εκατό. Ωστόσο, στη μοναδική μελέτη που 

επέτρεψε την πραγματική αξιολόγηση αυτών των χαρακτηριστικών 

διερευνώντας περαιτέρω τα θετικά αποτελέσματα, η ειδικότητα και το 

ποσοστό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ήταν κατά πολύ χειρότερα 

(97% και 7% αντιστοίχως). Εξάλειψη των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 

μπορεί να επιτευχθεί με την αποφυγή παρακέντησης σε σημεία όπου 

υφίστανται ενδείξεις διήθησης του βλεννογόνου. Είναι σαφές ότι, με τη χρήση 
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αυτής της τεχνικής, μπορεί να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία λεμφαδένων 

<1cm όπως ισχύει και για τη χρήση EBUS-TBNA. Νέα δεδομένα 

υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός EUS-NA και EBUS-TBNA παρέχει τη 

δυνατότητα συμπληρωματικής και σχεδόν πλήρους πρόσβασης σε όλους 

τους λεμφαδενικούς σταθμούς του μεσοθωρακίου (3). Η EUS-ΝΑ έχει επίσης 

την ικανότητα να ανιχνεύει μεταστατική νόσο σε υποδιαφραγματικές θέσεις, 

όπως το αριστερό επινεφρίδιο, και επίσης να αξιολογεί την παρουσία άμεσης 

διήθησης του μεσοθωρακίου ιδίως εντός αιμοφόρου αγγείου ή στον οισοφάγο, 

με τον περιορισμό του υψηλού ποσοστού ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. 

 

Η διαβρογχική παρακέντηση (TBNA) χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον 

για την αξιολόγηση διογκωμένων υποτροπιδικών και κατώτερων 

παρατραχειακών λεμφαδένων (σταθμοί 7, 4R και 4L). Το υψηλό ποσοστό 

ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων για μικρούς (<1-1,5cm) λεμφαδένες 

καθιστά αυτή την εξέταση λιγότερο χρήσιμη για τη σταδιοποίηση του 

μεσοθωρακίου σε ασθενείς με λεμφαδένες φυσιολογικού μεγέθους. Τα θετικά 

αποτελέσματα από TBNA είναι αρκετά αξιόπιστα, τα αρνητικά αποτελέσματα 

ωστόσο δεν θεωρούνται επαρκή για τον αποκλεισμό λεμφαδενικής διήθησης. 

Η διαβρογχική παρακέντηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση (EBUS-

TBNA) διενεργείται μέσω του ειδικού βρογχοσκοπίου EBUS-TBNA, που 

επιτρέπει διαβρογχική παρακέντηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση σε 

πραγματικό χρόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δειγματοληψία 

ανώτερων μεσοθωρακικών, ανώτερων και κατώτερων παρατραχειακών, 

καθώς και πυλαίων λεμφαδένων, υπό άμεση παρατήρηση. Η χρήση της 

απεικόνισης EBUS σε πραγματικό χρόνο και η άμεση εγγύτητα των 

λεμφαδένων στην αεροφόρο οδό αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαγνωστική 

ακρίβεια για μικρούς λεμφαδένες (4). Μελέτες που συνέκριναν ευθέως την 

EBUS-TBNA με τη μεσοθωρακοσκόπηση έχουν καταδείξει παρόμοια 

αποτελέσματα όσον αφορά την ευαισθησία, την ειδικότητα και την αρνητική 

προγνωστική αξία (5). Εντούτοις, υπάρχει ακόμη η άποψη ότι τα αρνητικά 

αποτελέσματα EBUS-TBNA βιοψίας χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης με 

μεσοθωρακοσκόπηση. 
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 Για ασθενείς με εμφανή διόγκωση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου (και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις), 

αρνητικό για νεοπλασία αποτέλεσμα από τεχνική παρακέντησης 

θα πρέπει να επιβεβαιωθεί περαιτέρω με μεσοθωρακοσκόπηση 

ασχέτως του αν τα ευρήματα της PET για τους λεμφαδένες είναι 

θετικά ή αρνητικά. (LOE I, GOR C) 

 Για ασθενείς με ακτινολογικά φυσιολογικό (διά CT) μεσοθωράκιο 

και κεντρικό όγκο ή N1 λεμφαδενική διόγκωση (και χωρίς 

απομακρυσμένες μεταστάσεις), συνιστάται επεμβατική 

σταδιοποίηση. Εν γένει, προτείνεται μεσοθωρακοσκόπηση, αλλά 

και η EBUS-TBNA ή η EUS-NA αποτελούν δόκιμες εναλλακτικές 

εάν τα μη διαγνωστικά αποτελέσματα ακολουθούνται από 

μεσοθωρακοσκόπηση. (LOE II, GOR C)  

 Για ασθενείς με περιφερικό όγκο κλινικού σταδίου I, για τους 

οποίους η PET δείχνει πρόσληψη στο μεσοθωράκιο (χωρίς 

απομακρυσμένες μεταστάσεις), συστήνεται επεμβατική 

σταδιοποίηση. Η EBUS-TBNA και η EUS-NA αποτελούν δόκιμες 

εναλλακτικές της μεσοθωρακοσκόπησης. Εφόσον προκύψουν μη 

διαγνωστικά αποτελέσματα, αυτά χρήζουν επιβεβαίωσης με 

μεσοθωρακοσκόπηση. (LOE I, GOR C) 

 Για ασθενείς με περιφερικό όγκο κλινικού σταδίου I, η επεμβατική 

επιβεβαίωση των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου δεν είναι 

απαραίτητη εάν τα ευρήματα της PET σάρωσης του μεσοθωρακίου 

είναι αρνητικά. (LOE I, GOR C) 

 

 

Σύνοψη συστάσεων  

1. Σε ασθενείς με υποψία καρκίνου του πνεύμονα και κεντρική 

αλλοίωση, συστήνεται βρογχοσκόπηση προς επιβεβαίωση της 

διάγνωσης. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 

τη λήψη ιστολογικού υλικού. Ωστόσο, συστήνεται επίσης η 

πραγματοποίηση περαιτέρω εξετάσεων εάν τα αποτελέσματα της 
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βρογχοσκόπησης είναι μη διαγνωστικά και η υποψία καρκίνου του 

πνεύμονα εξακολουθεί να υφίσταται. (LOE I, GOR C) 

2. Στα χέρια των ειδικών, μια συσκευή EBUS με ανιχνευτή ακτινωτής 

εκπομπής δύναται να αυξήσει τη διαγνωστική απόδοση της 

συμβατικής βιοψίας με λαβίδα για περιφερικές αλλοιώσεις 

μεγέθους <20mm. Η χρήση της μπορεί να εξετάζεται πριν από την 

παραπομπή του ασθενούς για διαθωρακική παρακέντηση (TTNA). 

(LOE II, GOR B)  

3. Σε ασθενείς με υποψία καρκίνου του πνεύμονα και πιθανή διήθηση 

του μεσοθωρακίου βάσει ακτινολογικών εξετάσεων, η διάγνωση 

για καρκίνο του πνεύμονα συστήνεται να επιβεβαιωθεί διά της 

ευκολότερης και ασφαλέστερης μεθόδου (βρογχοσκόπηση με 

TBNA, EBUS-TBNA, EUS-FNA, TTNA, ή μεσοθωρακοσκόπηση). 

(LOE I, GOR C) 

4. Για ασθενείς με εμφανή διόγκωση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου (και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις), αρνητικό 

για νεοπλασία αποτέλεσμα από τεχνική παρακέντησης χρήζει 

περαιτέρω επιβεβαίωσης διά μεσοθωρακοσκόπησης ασχέτως του 

αν τα ευρήματα of a PET scan of the nodes είναι θετικά ή αρνητικά. 

(LOE I, GOR C)  

5. Για ασθενείς με ακτινολογικά φυσιολογικό (διά CT ή PET/CT) 

μεσοθωράκιο και κεντρικά εντοπισμένο όγκο ή N1 διόγκωση 

λεμφαδένων (και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις), συστήνεται 

επεμβατική σταδιοποίηση. Εν γένει, συστήνεται μεσοθωρακοσκόπηση, 

αλλά και η EBUS-TBNA ή η EUS-NA αποτελούν ενδεχομένως δόκιμες 

εναλλακτικές εάν τα μη διαγνωστικά αποτελέσματα ακολουθούνται 

από μεσοθωρακοσκόπηση. (LOE II, GOR C)  

6. Για ασθενείς με περιφερικό όγκο κλινικού σταδίου I, για τους οποίους 

η PET δείχνει πρόσληψη στο μεσοθωράκιο (χωρίς απομακρυσμένες 

μεταστάσεις), συστήνεται επεμβατική σταδιοποίηση. Η EBUS-TBNA ή η 

EUS-NA αποτελούν δόκιμες εναλλακτικές της μεσοθωρακοσκόπησης. 
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Εφόσον προκύψουν μη διαγνωστικά αποτελέσματα, αυτά χρήζουν 

περαιτέρω επιβεβαίωσης με μεσοθωρακοσκόπηση. (LOE I, GOR C) 

7. Για ασθενείς με περιφερικό όγκο κλινικού σταδίου I, η επεμβατική 

επιβεβαίωση των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου δεν είναι 

απαραίτητη εάν τα ευρήματα της PET/CT σάρωσης του 

μεσοθωρακίου είναι αρνητικά. (LOE I, GOR C)  
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2.3 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ  

        Ηλιάδης K., Μπαρμπετάκης N. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα 

(ΜΜΚΠ) εξαρτάται από τον ακριβή καθορισμό του σταδίου. Εάν η παρουσία 

απομακρυσμένης μεταστατικής νόσου έχει αποκλειστεί, η κατάσταση του 

μεσοθωρακίου καθίσταται ο κρίσιμης σημασίας παράγοντας για την επιλογή 

της βέλτιστης θεραπευτικής στρατηγικής. Από τις μη επεμβατικές εξετάσεις 

απεικόνισης μπορεί απλώς να προκύψει υπόνοια ύπαρξης ή μη διήθησης των 

λεμφαδένων του μεσοθωρακίου, ενώ σε πολλές κλινικές περιπτώσεις η 

επιβεβαίωση της κατάστασης των εν λόγω λεμφαδένων μέσω επεμβατικής 

εξέτασης είναι απαραίτητη.  

Στις χειρουργικές επεμβατικές εξετάσεις περιλαμβάνονται η 

μεσοθωρακοσκόπηση, η εκτεταμένη τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση (ECM), 

η πρόσθια μεσοθωρακοτομή (διαδικασία Chamberlain) και η video-

θωρακοσκόπηση (VATS). Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες είναι αναγκαίες για 

την ακριβέστερη επιβεβαίωση του υποτιθέμενου σταδίου του μεσοθωρακίου, 

αλλά χρησιμοποιούνται επίσης κάποιες φορές και προς επιβεβαίωση της 

διάγνωσης. 

Σε ασθενείς με εκτεταμένη διήθηση του μεσοθωρακίου, οι ακτινολογικές 

ενδείξεις για διήθηση του μεσοθωρακίου θεωρoύνται επαρκείς παγκοσμίως. 

Σύσταση: Για ασθενείς με εκτεταμένη διήθηση του μεσοθωρακίου και 

απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων, η ακτινολογική (διά CT) 

αξιολόγηση του σταδίου των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου συνήθως 

επαρκεί, χωρίς να χρειάζεται επεμβατική επιβεβαίωση. (LOE II, GOR C) 

Σε πολλά περιστατικά, τα αποτελέσματα της CT παρουσιάζουν εμφανή 

διόγκωση των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου (N2, N3). Ο Detterbeck κ.ά. 

ανέφεραν ότι διόγκωση ανευρεθείσα μόνο σε CT ενέχει ποσοστό ψευδώς 

θετικών αποτελεσμάτων της τάξης του 40 τοις εκατό1. Το ποσοστό των 

ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων της PET στο μεσοθωράκιο εν γένει 

κυμαίνεται στο 15-20%2.  
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Συστάσεις  

 Για ασθενείς με εμφανή διόγκωση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, 

συστήνεται επεμβατική επιβεβαίωση του ακτινολογικού σταδίου 

(ασχέτως του αν τα ευρήματα της PET για τους λεμφαδένες είναι 

θετικά ή αρνητικά). (LOE I, GOR B) 

 

 Για ασθενείς με εμφανή διόγκωση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, πολλές 

επεμβατικές τεχνικές προτείνονται ως δόκιμες προσεγγίσεις για την 

επιβεβαίωση N2 ή Ν3 νόσου, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρμόδιος 

ιατρός διαθέτει την ανάλογη πείρα και δεξιότητα (ασχέτως του αν τα 

ευρήματα της PET για τους λεμφαδένες είναι θετικά ή αρνητικά). 

(LOE I, GOR B) 

 

 Για ασθενείς με εμφανή διόγκωση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, αρνητικό 

για νεοπλασία αποτέλεσμα από τεχνική παρακέντησης (EUS-NA, 

EBUS-NA, TBNA, TTNA) χρήζει περαιτέρω επιβεβαίωσης διά 

μεσοθωρακοσκόπησης (ασχέτως του αν τα ευρήματα της PET για 

τους λεμφαδένες είναι θετικά ή αρνητικά). (LOE I, GOR C)  

 

Ασθενείς χωρίς ενδείξεις διόγκωσης των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου 

αλλά με κεντρικό όγκο ή N1 λεμφαδενική διόγκωση εκπροσωπούν μία άλλη 

διακριτή κατηγορία. Αρκετά δεδομένα υποστηρίζουν ότι το ποσοστό ψευδώς 

αρνητικών αποτελεσμάτων της CT για τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου 

είναι 20-25%, ενώ πιο περιορισμένα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το ποσοστό 

ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων της PET σε μια τέτοια περίπτωση είναι 

ομοίως υψηλό (24-83%)3,4.  
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Σύσταση 

 Για ασθενείς με ακτινολογικά φυσιολογικό μεσοθωράκιο (διά CT) 

και κεντρικό όγκο ή N1 λεμφαδενική διόγκωση (χωρίς 

απομακρυσμένες μεταστάσεις), συστήνεται επεμβατική 

επιβεβαίωση του ακτινολογικού σταδίου (ασχέτως του αν τα 

ευρήματα της PET για τους λεμφαδένες είναι θετικά ή αρνητικά). 

(LOE I, GOR C) 

 

Σε ασθενείς με περιφερικούς όγκους χωρίς ανευρεθείσα λεμφαδενική 

διόγκωση N1, N2 ή Ν3 σε CT, το ποσοστό ψευδώς αρνητικών 

αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης είναι κατά προσέγγιση 10 τοις εκατό1. 

Αρνητικό εύρημα σάρωσης PET στο μεσοθωράκιο ενέχει 5% ποσοστό 

ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων5,6. Επί θετικών ευρημάτων της PET, 

απαιτείται χειρουργική σταδιοποίηση.  

 

Συστάσεις  

 Για ασθενείς με περιφερικό όγκο κλινικού σταδίου I στους οποίους 

η PET δείχνει πρόσληψη στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου 

(χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις), συστήνεται επεμβατική 

σταδιοποίηση. Προτείνεται video-μεσοθωρακοσκόπηση, αλλά και η 

EUS-NA ή η EBUS-NA αποτελούν δόκιμες εναλλακτικές. (LOE I, 

GOR C) 

 

 Για ασθενείς με περιφερικό όγκο κλινικού σταδίου I, η επεμβατική 

επιβεβαίωση των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου δεν είναι 

απαραίτητη εάν τα ευρήματα της PET του μεσοθωρακίου είναι 

αρνητικά. (LOE I, GOR C) 

 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει σε ασθενείς με όγκους στον αριστερό άνω 

λοβό, καθότι το αορτικό τόξο εγείρει τεχνικά προβλήματα πρόσβασης στους 

λεμφαδένες του αορτοπνευμονικού παραθύρου (λεμφαδενική ζώνη 5). Στην 

πλήρη αξιολόγηση δυνητικά διηθημένων λεμφαδενικών ζωνών στην 
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περίπτωση όγκου του αριστερού άνω λοβού (LUL) περιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά διερεύνηση των παρατραχειακών και υποτροπιδικών 

λεμφαδένων, καθώς και ξεχωριστή διαδικασία πρόσβασης στην περιοχή του 

αορτοπνευμονικού παραθύρου.  

 

Επί αρνητικών αποτελεσμάτων για τις συνήθεις λεμφαδενικές ζώνες του 

μεσοθωρακίου (2R, 4R, 2L, 4L, 7), οι απόψεις διίστανται σχετικά με την 

αναγκαιότητα μιας ξεχωριστής διαδικασίας αξιολόγησης της ζώνης 5. Ωστόσο, 

δεδομένης της διαθεσιμότητας τεχνικών που μπορούν να αξιολογήσουν την 

περιοχή του αορτοπνευμονικού παραθύρου, η επιτροπή σύνταξης των 

κατευθυντήριων οδηγιών τάσσεται υπέρ της επεμβατικής αξιολόγησης. 

 

Σύσταση  

 Σε ασθενείς με όγκο αριστερού άνω λοβού για τους οποίους 

ενδείκνυται επεμβατική σταδιοποίηση μεσοθωρακίου, προτείνεται η 

επεμβατική σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου να περιλαμβάνει 

αξιολόγηση των λεμφαδένων του αορτοπνευμονικού παραθύρου 

(μέσω εκτεταμένης τραχηλικής μεσοθωρακοσκόπησης, πρόσθιας 

μεσοθωρακοτομής, VATS) εφόσον δεν έχει ανευρεθεί διήθηση στις 

υπόλοιπες λεμφαδενικές ζώνες. (LOE II, GOR C)  

 

Συμπεράσματα  

Η ακριβής σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου είναι καθοριστικής σημασίας για 

την επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής προσέγγισης για ασθενείς χωρίς 

απομακρυσμένες μεταστάσεις. Εξετάσεις απεικόνισης δεν είναι επαρκώς 

αξιόπιστες. Διατίθενται πολλές και διαφορετικές εξετάσεις επεμβατικής 

σταδιοποίησης, οι οποίες θα πρέπει να θεωρείται ότι συνδέονται με σχέση 

συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. Η αξιολόγηση της διήθησης του 

μεσοθωρακίου διά CT είναι πολύ σημαντική για την επιλογή της κατάλληλης 

τεχνικής. Οι τεχνικές παρακέντησης είναι χρήσιμες για ασθενείς με διόγκωση 

λεμφαδένων του μεσοθωρακίου, ενώ η μεσοθωρακοσκόπηση παραμένει ο 

χρυσός κανόνας για ασθενείς με κανονικού μεγέθους λεμφαδένες. 
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Σύνοψη συστάσεων  

1. Για ασθενείς με εκτεταμένη διήθηση του μεσοθωρακίου από τον 

όγκο και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, η ακτινολογική (διά 

CT) αξιολόγηση του σταδίου του μεσοθωρακίου συνήθως επαρκεί 

και δεν χρήζει επεμβατικής επιβεβαίωσης. (LOE II, GOR C) 

2. Για ασθενείς με εμφανή διόγκωση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, συστήνεται 

επεμβατική επιβεβαίωση του ακτινολογικού σταδίου (ασχέτως του 

αν τα ευρήματα της PET για τους λεμφαδένες είναι θετικά ή 

αρνητικά). (LOE I, GOR B) 

3. Για ασθενείς με εμφανή διόγκωση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, πολλές 

επεμβατικές τεχνικές προτείνονται ως δόκιμες προσεγγίσεις για την 

επιβεβαίωση N2 ή Ν3 νόσου, υπό την προϋπόθεση υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αρμόδιος ιατρός διαθέτει την ανάλογη πείρα και 

δεξιότητα (ασχέτως του αν τα ευρήματα της PET για τους 

λεμφαδένες είναι θετικά ή αρνητικά). (LOE I, GOR B) 

4. Για ασθενείς με εμφανή διόγκωση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου και χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, αρνητικό 

για νεοπλασία αποτέλεσμα από τεχνική παρακέντησης (EUS-NA, 

EBUS-NA, TBNA, TTNA) θα πρέπει να επιβεβαιωθεί περαιτέρω διά 

μεσοθωρακοσκόπησης (ασχέτως τού αν τα ευρήματα της PET για 

τους λεμφαδένες είναι θετικά ή αρνητικά). (LOE I, GOR C) 

5. Για ασθενείς με ακτινολογικά φυσιολογικό μεσοθωράκιο (διά CT) 

και κεντρικό όγκο ή N1 νόσο (χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις), 

συστήνεται επεμβατική επιβεβαίωση του ακτινολογικού σταδίου 

(ασχέτως τού αν τα ευρήματα της PET για τους λεμφαδένες είναι 

θετικά ή αρνητικά). (LOE I, GOR C) 

6. Για ασθενείς με περιφερικό όγκο κλινικού σταδίου I, στους οποίους 

η PET δείχνει πρόσληψη στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου 

(χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις), συστήνεται επεμβατική 
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σταδιοποίηση. Προτείνεται μεσοθωρακοσκόπηση, αλλά και η EUS-

NA ή η EBUS-NA αποτελούν δόκιμες εναλλακτικές. (LOE I, GOR C) 

7. Για ασθενείς με περιφερικό όγκο κλινικού σταδίου I, επεμβατική 

επιβεβαίωση των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου δεν είναι 

απαραίτητη εάν τα ευρήματα της PET του μεσοθωρακίου είναι 

αρνητικά. (LOE I, GOR C) 

8. Για ασθενείς με όγκο στον αριστερό άνω λοβό (LUL) του πνεύμονα 

στους οποίους ενδείκνυται επεμβατική σταδιοποίηση του 

μεσοθωρακίου, συστήνεται σε αυτή να περιλαμβάνεται αξιολόγηση 

των λεμφαδένων του αορτοπνευμονικού παραθύρου (μέσω 

εκτεταμένης τραχηλικής μεσοθωρακοσκόπησης, πρόσθιας 

μεσοθωρακοτομής, VATS) εάν διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται 

διήθηση σε άλλες λεμφαδενικές ζώνες του μεσοθωρακίου. (LOE II, 

GOR C) 
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3 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  
 

3.1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΜΚΠ 

        Κουτσόπουλος Α., M.D., PhD, Κουρέα Ε., M.D., PhD 

 

Το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) υποδιαιρείται 

παθολογοανατομικά σε διαφορετικούς τύπους, έκαστος υποκείμενος σε 

διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. Στην κατά WHO ταξινόμηση του 2004 

για όγκους του πνεύμονα [1] περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι κύριοι τύποι: 

πλακώδες καρκίνωμα (SCC), αδενοκαρκίνωμα (ADC), μεγαλοκυτταρικό 

καρκίνωμα (LCC), αδενοπλακώδες καρκίνωμα και σαρκωματοειδές 

καρκίνωμα (Πίνακας 1). Το αδενοκαρκίνωμα είναι, επί του παρόντος, ο 

συνηθέστερος τύπος ΜΜΚΠ και συχνά εμφανίζει μορφολογική ετερογένεια [2]. 

Η πρόσφατα προταθείσα ταξινόμηση των αδενοκαρκινωμάτων του πνεύμονα 

[3], κατόπιν διεπιστημονικής προσέγγισης, αντικατοπτρίζει την ανάγκη 

ακριβέστερης και ειδικότερης διάγνωσης, ιδίως σε μικρές βιοψίες. Η 

συγκεκριμένη ταξινόμηση υπογράμμισε τη σημασία καταγραφής της 

ετερογένειας των αδενοκαρκινωμάτων και της ταξινόμησης των 

αδενοκαρκινωμάτων βάσει της κυρίαρχης μορφολογίας. Τα διακριτά 

μορφολογικά μοτίβα του αδενοκαρκινώματος παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για τη διάγνωση, πρόγνωση και πρόβλεψη της ανταπόκρισης σε 

συγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες. Η νέα ταξινόμηση των 

αδενοκαρκινωμάτων εφαρμόζεται αρχικά σε δείγματα εκτομής (Πίνακας 2), αν 

και παρέχονται επίσης διαγνωστικός αλγόριθμος (Σχήμα 1) και συστάσεις για 

τη διάγνωση και ταξινόμηση μικρών βιοψιών και κυτταρολογικών δειγμάτων 

(Πίνακας 3). Στην προταθείσα ταξινόμηση τέθηκαν ποικίλα σημαντικά 

ζητήματα και διατυπώθηκαν σημαντικές συστάσεις, αν και όπως έχουν ήδη 

δηλώσει οι συγγραφείς της κάποια σημεία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 
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Πίνακας 1. Ταξινόμηση ΜΜΚΠ κατά WHO [1]. 
 
Κακοήθεις επιθηλιακοί όγκοι  
Πλακώδες καρκίνωμα 

Θηλώδες  
Διαυγοκυτταρικό  
Μικροκυτταρικό 
Βασικοκυτταρικό 

Αδενοκαρκίνωμα 
Αδενοκαρκίνωμα, μικτού υποτύπου  
Κυψελιδικό αδενοκαρκίνωμα  
Θηλώδες αδενοκαρκίνωμα 
Βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα (ΒΚΚ) 

Μη βλεννώδες  
Βλεννώδες 
Μικτό βλεννώδες και μη βλεννώδες ή απροσδιόριστο  

Συμπαγές αδενοκαρκίνωμα με παραγωγή βλέννης  
 Εμβρυϊκό αδενοκαρκίνωμα 

Βλεννώδες («κολλοειδές») καρκίνωμα 
 Βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα  

Αδενοκαρκίνωμα με κύτταρα «δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου» 
Διαυγοκυτταρικο αδενοκαρκίνωμα 

Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα 
Μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα 

Συνδυασμένο μεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα  
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 
Λεμφοεπιθηλιοειδές καρκίνωμα 
Διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα 
Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα με ραβδοειδή φαινότυπο  

Αδενοπλακώδες καρκίνωμα 
Σαρκωματοειδές καρκίνωμα 

Πλειόμορφο καρκίνωμα 
Ατρακτοειδές καρκίνωμα 
Γιγαντοκυτταρικό καρκίνωμα 
Καρκινοσάρκωμα  
Πνευμονικό βλάστωμα  

Όγκοι σιελογόνων αδένων  
Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα 
Αδενοκυστικό καρκίνωμα 
Επιθηλιακό-μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα 
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Πίνακας 2. Ταξινόμηση Αδενοκαρκινώματος του Πνεύμονα κατά 
IASLC/ATS/ERS σε Δείγματα Εκτομής [3]. 
 
Αδενοκαρκίνωμα 

Προδιηθητικές αλλοιώσεις  
Άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία  
Αδενοκαρκίνωμα in situ (≤3cm, πρώην ΒΚΚ) 

Μη βλεννώδες 
Βλεννώδες 
Μικτού τύπου βλεννώδες/μη βλεννώδες 

Ελάχιστα διηθητικό αδενοκαρκίνωμα (≤3cm όγκος κυρίαρχης λεπιδικής 
μορφολογίας με διήθηση ≤5mm) 

Μη βλεννώδες  
Βλεννώδες 
Μικτού τύπου βλεννώδες/μη βλεννώδες  

Διηθητικό αδενοκαρκίνωμα  
Κυρίαρχης λεπιδικής μορφολογίας (πρώην μη βλεννώδες ΒΚΚ, 

με διήθηση >5mm) 
Κυρίαρχης ατρακτοειδούς μορφολογίας 
Κυρίαρχης θηλώδους μορφολογίας  
Κυρίαρχης μικροθηλώδους μορφολογίας  
Κυρίαρχης συμπαγούς μορφολογίας με παραγωγή βλέννης  

Παραλλαγές διηθητικού καρκινώματος  
Διηθητικό βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα (πρώην βλεννώδες ΒΚΚ) 
Κολλοειδές  
Εμβρυϊκό (χαμηλού και υψηλού βαθμόυ) 
Εντερικό 
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Σχήμα 1. Αλγόριθμος για διάγνωση αδενοκαρκινώματος σε μικρές 
βιοψίες ή/και κυτταρολογική εξέταση [3]. 
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Πίνακας 3. Ταξινόμηση αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα κατά 
IASLC/ATS/ERS σε μικρές βιοψίες και κυτταρολογική εξέταση [3]. 
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Μία εκ των κύριων αλλαγών που εισήχθησαν στη νέα ταξινόμηση των 

αδενοκαρκινωμάτων είναι η απόσυρση του όρου «βρογχοκυψελιδικό 

καρκίνωμα» (ΒΚΚ). Οι όγκοι λεπιδικής μορφολογίας κατηγοριοποιούνται 

σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια ταξινόμησης ως αδενοκαρκίνωμα in situ, 

ελαχίστως διηθητικό αδενοκαρκίνωμα, διηθητικό αδενοκαρκίνωμα, κυρίαρχης 

λεπιδικής μορφολογίας (πρώην μη βλεννώδες ΒΚΚ) [4-9], διηθητικό 

βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα (πρώην βλεννώδες ΒΚΚ) [10-13], ή η λεπιδική 

μορφολογία ενδέχεται να αποτελεί δευτερεύουσα συνιστώσα διηθητικού 

αδενοκαρκινώματος άλλου τύπου. Βάσει της εν λόγω ταξινόμησης, δύναται να 

επιτευχθεί ακριβέστερη προγνωστική στρωματοποίηση και πρόβλεψη 

μοριακών αλλοιώσεων.  

 
 Συνιστούμε τη χρήση της ταξινόμησης κατά WHO για όλους τους 

όγκους, εξαιρουμένου του αδενοκαρκινώματος, για το οποίο 

προτείνουμε τη χρήση της πρόσφατα προταθείσας ταξινόμησης 

κατά IASLC/ATS/ERS (Πίνακας 2). 

 Συνιστούμε τη διακοπή χρήσης του όρου «βρογχοκυψελιδικό 

καρκίνωμα». 

 Για μικρού μεγέθους (≤3cm) μονήρη αδενοκαρκινώματα με αμιγώς 

λεπιδική ανάπτυξη, συνιστούμε τον όρο «αδενοκαρκίνωμα in situ», 

ο οποίος προσδιορίζει ασθενείς που θα πρέπει να έχουν 100% 

σχετιζόμενη με τη νόσο επιβίωση κατόπιν πλήρους εξαίρεσης της 

αλλοίωσης.  

 Για μικρού μεγέθους (≤3cm) μονήρη αδενοκαρκινώματα με 

κυρίαρχη λεπιδική ανάπτυξη και μικρές εστίες διήθησης ≤0,5cm, 

συνιστούμε τον νέο όρο «ελαχίστως διηθητικό αδενοκαρκίνωμα» 

για τον προσδιορισμό ασθενών με σχεδόν 100% σχετιζόμενη με τη 

νόσο επιβίωση επί πλήρους εξαίρεσης της αλλοίωσης.  

 Για μη βλεννώδη αδενοκαρκινώματα που προηγουμένως 

ταξινομούνταν ως μικτού υποτύπου, με κυρίαρχο υπότυπο το 

πρώην μη βλεννώδες ΒΚΚ, συνιστούμε τη χρήση του όρου 

«αδενοκαρκίνωμα κυρίαρχης λεπιδικής μορφολογίας» και διακοπή 

χρήσης του όρου «μικτός υπότυπος». 
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 Για αδενοκαρκινώματα που προηγουμένως ταξινομούνταν ως 

βλεννώδη ΒΚΚ, συστήνουμε τον διαχωρισμό τους από τα 

αδενοκαρκινώματα που προηγουμένως ταξινομούνταν ως μη 

βλεννώδη ΒΚΚ και, ανάλογα με το εύρος της λεπιδικής έναντι της 

διηθητικής ανάπτυξης, την ταξινόμησή τους σε βλεννώδη 

αδενοκαρκινώματα in situ, ελάχιστα διηθητικά βλεννώδη 

αδενοκαρκινώματα ή, για εμφανώς διηθητικούς όγκους, σε 

«διηθητικά βλεννώδη αδενοκαρκινώματα». 

Σε διάφορες πρόσφατες μελέτες, το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα 

ταξινομήθηκε σύμφωνα με τον κυρίαρχο ιστολογικό τύπο, επιτρέποντας 

συσχετισμούς με μοριακά και κλινικά χαρακτηριστικά των όγκων και 

διαφοροποίηση μεταξύ πολλαπλών πρωτοπαθών ΜΜΚΠ και μεταστάσεων [4, 

14, 15]. Επιπλέον, μορφολογικοί υπότυποι όπως ο μικροθηλώδης ή ο 

συμπαγής συνδέονται με δυσμενή πρόγνωση [4, 16-18], ενώ συμπαγές 

αδενοκαρκίνωμα με χαρακτηριστικά κυττάρων δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου 

σχετίζεται με το ογκογονίδιο σύντηξης EML4-ALK [19]. 

 
 Για διηθητικά αδενοκαρκινώματα, συνιστούμε τη χρήση 

ολοκληρωμένης ιστολογικής υποκατηγοριοποίησης, προκειμένου 

να αξιολογηθούν ιστολογικά μοτίβα ημιποσοτικώς σε 5% 

προσαυξήσεις, επιλέγοντας ένα κυρίαρχο μορφολογικό μοτίβο. Οι 

μεμονωμένοι όγκοι κατόπιν ταξινομούνται κατά την κυρίαρχη 

μορφολογία και αναφέρονται τα ποσοστά των υποτύπων. 

 Σε ασθενείς με πολλαπλά αδενοκαρκινώματα του πνεύμονα, η 

ολοκληρωμένη ιστολογική υποκατηγοριοποίηση ενδεχομένως να 

διευκολύνει τη σύγκριση των περίπλοκων μειγμάτων ετερογενών 

ιστολογικά τύπων, προκειμένου να κριθεί εάν οι όγκοι είναι 

μεταστατικοί ή δορυφορικοί ταυτόχρονοι ή μεταγενέστεροι 

πρωτοπαθείς. 

 Για ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα πρώιμου σταδίου, συνιστούμε την 

προσθήκη του όρου «αδενοκαρκίνωμα κυρίαρχης μικροθηλώδους 
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μορφολογίας», κατά περίπτωση, ως μείζονος ιστολογικού 

υποτύπου λόγω της σύνδεσής του με δυσμενή πρόγνωση. 

 
Κατά προσέγγιση, το 70% των καρκινωμάτων του πνεύμονα διαγιγνώσκονται 

σε βιοπτικό υλικό μόνο [3]. Η διάγνωση ΜΜΚΠ θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί 

και να αντικατασταθεί από διαγνώσεις πιο συγκεκριμένων υποτύπων όποτε 

αυτό καθίσταται δυνατόν, λόγω των διαφορών στο μοριακό προφίλ και των 

θεραπευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στους υποτύπους του ΜΜΚΠ. Η 

διαχείριση του ιστού θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Κατά τη διενέργεια των 

απαραίτητων διαγνωστικών χρώσεων για διάκριση μεταξύ των τύπων του 

ΜΜΚΠ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη ποσότητα ιστού, ενώ 

επαρκής ποσότητα ιστού θα πρέπει να φυλάσσεται για μοριακές εξετάσεις. Η 

διαφοροποίηση μεταξύ αδενοκαρκινώματος και πλακώδους καρκινώματος 

μπορεί συχνά να επιτευχθεί με τη χρήση χρώσεων βλέννης (παρουσία 5 

PAS-diastase-θετικών κυττάρων σε καθένα εκ των δύο πεδίων υψηλής 

ανάλυσης του όγκου [1, 3]) και πάνελ δύο αντισωμάτων (p63/TTF-1) και την 

πιθανή προσθήκη CK5/6, εάν κρίνεται απαραίτητη [20]. Ασθενείς με 

αδενοκαρκίνωμα θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις για μεταλλάξεις του 

EGFR, διότι ασθενείς με όγκους θετικούς σε μετάλλαξη του EGFR ενδέχεται 

να είναι επιλέξιμοι για θεραπεία πρώτης γραμμής με αναστολέα τυροσινικής 

κινάσης (ΤΚΙ) [21-23]. Ο αριθμός αντιγράφων του EGFR όπως αυτός ορίζεται 

από τη FISH έχει οδηγήσει σε αντιφατικά αποτελέσματα. Σε κάποιες μελέτες, 

συσχετίζεται με ανταπόκριση σε ΤΚΙs [24, 25] ενώ σε άλλες, η πιο συναφής 

μέθοδος είναι η ανάλυση μεταλλάξεων [26, 27]. Η ανοσοϊστοχημική εξέταση 

ως προβλεπτικός δείκτης για TKIs του EGFR δεν συστήνεται για συστηματική 

κλινική χρήση. Πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με τη χρήση αντισωμάτων 

κατά των μεταλλάξεων του EGFR εγείρουν το ζήτημα της ανοσοϊστοχημικής 

εξέτασης με τα εν λόγω αντισώματα έναντι της ανάλυσης μετάλλαξης του 

L858r και της απαλοιφής του εξονίου 19 [28, 29]. 
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 Για μικρές βιοψίες και κυτταρολογική εξέταση, συστήνουμε την 

περαιτέρω ταξινόμηση του ΜΜΚΠ σε πιο συγκεκριμένο ιστολογικό 

τύπο, όπως αδενοκαρκίνωμα ή πλακώδες καρκίνωμα, όποτε αυτό 

είναι δυνατόν. 

 Συνιστούμε την κατά το δυνατόν περιορισμένη χρήση του όρου «Μη 

Άλλως Οριζόμενος ΜΜΚΠ» και προτείνουμε την απόδοσή του μόνο 

σε περίπτωση όπου δεν καθίσταται εφικτή πιο συγκεκριμένη 

διάγνωση βάσει μορφολογίας ή/και ειδικών χρώσεων. 

 
 

Ερωτήσεις προς συζήτηση  

 

 Τι κρίνεται ως επαρκές δείγμα ιστού για μοριακή εξέταση; 

 Τα κριτήρια για ελάχιστο διηθητικό αδενοκαρκίνωμα βασίζονται σε 

περιορισμένα δημοσιευμένα δεδομένα και χρήζουν περαιτέρω 

τεκμηρίωσης. Μεταξύ των ερωτημάτων που παραμένουν είναι τα εξής: 

Ποια είναι η βέλτιστη μέθοδος για τον υπολογισμό του μεγέθους της 

επιθετικής συνιστώσας; Είναι το 0,5 cm το ιδανικό μέγεθος αποκοπής; Τα 

κριτήρια για ελάχιστο διηθητικό αδενοκαρκίνωμα θα έπρεπε να διαφέρουν 

μεταξύ βλεννωδών και μη βλεννωδών όγκων; 

 Το επίπεδο αναπαραγωγιμότητας για την αναγνώριση κυρίαρχων 

ιστολογικών μοτίβων δεν έχει δοκιμαστεί. Πιο συγκεκριμένα, πώς θα 

πρέπει να διακρίνεται η λεπιδική μορφολογία από άλλες διηθητικές 

μορφολογίες όπως η κυψελιδική και η θηλώδης; 

 Οι ασθενείς με όγκους που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως 

ελάχιστου διηθητικού αδενοκαρκινώματος έχουν 100% ελεύθερη νόσου 

επιβίωση εάν η επιθετική συνιστώσα είναι κυρίαρχης συμπαγούς ή 

μικροθηλώδους μορφολογίας ή αν εμφανίζουν εν μέρει γιγαντοκυτταρική 

και ατρακτοκυτταρική μορφολογία, που δεν πληρούν τα κριτήρια 

διάγνωσης πλειόμορφου καρκινώματος; 

  Η μικροθηλώδης μορφολογία έχει όμοια χαμηλή προγνωστική σημασία σε 

προχωρημένο στάδιο και σε πρώιμο στάδιο ή σε σχετικώς μικρές 

ποσότητες; 
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 Η ανοσοϊστοχημική εξέταση με χρήση αντισωμάτων κατά των 

μεταλλάξεων του EGFR αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο για πρόβλεψη της 

παρουσίας μετάλλαξης του EGFR; 

 

Παθολογοανατομικές συστάσεις   

 

1. Συνιστούμε τη χρήση της ταξινόμησης κατά WHO για όλους τους 

όγκους, εξαιρουμένου του αδενοκαρκινώματος, για το οποίο 

υιοθετούμε πλήρως τη χρήση της πρόσφατα προταθείσας 

ταξινόμησης των IASLC/ATS/ERS (LOE IV, GOR A) 

2. Για την ελαχιστοποίηση διαγνώσεων Μη Άλλως Οριζόμενων 

ΜΜΚΠ, ανοσοϊστοχημικές χρώσεις για TTF-1 και p63 συνιστώνται 

ιδιαίτερα. (LOE IV, GOR A) 

3. Τα δείγματα ιστού θα πρέπει να υποβάλλονται επί τόπου σε έλεγχο 

προς επιβεβαίωση της ποιότητάς τους. Η διαχείριση του ιστού είναι 

στρατηγικής σημασίας τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη 

μοριακή εξέταση. (LOE IV, GOR A) 

4. Εξέταση του EGFR διά ανοσοϊστοχημείας ή FISH δεν συστήνεται 

επί του παρόντος. 

5. Εξετάσεις ανοσοϊστοχημείας και FISH για το ογκογονίδιο σύντηξης 

EML4-ALK θα πρέπει να διενεργούνται εντός κατάλληλου κλινικού 

πλαισίου. 

6. Το ιστολογικό υλικό από παθολογοανατομικά εργαστήρια θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμο κατόπιν σχετικού αιτήματος για 

περαιτέρω εξέταση (μοριακό προφίλ). 
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3.2 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΜΚΠ 

       Βαλερή Ρ-Μ., Δεστούνη Χ..  

 

Πολλοί ΜΜΚΠ διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η διάγνωση 

συχνά επιτυγχάνεται διά κυτταρολογικής εξέτασης, είτε αποφολιδωτικής 

κυτταρολογίας είτε παρακέντησης με λεπτή βελόνη (FNA) [1,2,3]. Επί 

μεταστατικής νόσου (κακοήθεις συλλογές, λεμφαδένες, ήπαρ, επινεφρίδια, 

κ.λπ.), η κυτταρολογική εξέταση είναι συχνά και η μόνη διαθέσιμη.  

Η κυτταρολογική ταξινόμηση των τύπων του ΜΜΚΠ καθίσταται πλέον ακόμη 

σημαντικότερη λόγω των εμφανιζόμενων διαφορών στην κλινική 

αντιμετώπιση (εξατομικευμένη/στοχευμένη θεραπεία) μεταξύ πλακώδους και 

μη πλακώδους καρκίνου. Ως εκ τούτου, προτείνεται η υποκατηγοριοποίηση 

των ΜΜΚΠ σε αδενοκαρκίνωμα (ADC), πλακώδες καρκίνωμα (SCC), και σε 

Μη Άλλως Οριζόμενους ΜΜΚΠ (NSCLC–NOS) [2,3].  

Σε μικρό αριθμό περιστατικών ανακύπτουν δυσκολίες λόγω α) χαμηλής 

διαφοροποίησης, β) χαμηλής κυτταροβρίθειας και γ) μικτών όγκων, ωστόσο 

τα αδενοπλακώδη καρκινώματα σπανίζουν (2-3%), [2,3,4].  

Σε αμφίβολα και μη ταξινομήσιμα περιστατικά, θα πρέπει να εφαρμόζονται 

βοηθητικές τεχνικές, όπως η ανοσοϊστοχημεία (ICC) [1,2,3,4]. Η 

ανοσοϊστοχημεία είναι πιο χρήσιμη σε επιχρίσματα κυτταρολογίας υγρής 

φάσης (LBC) λόγω της αναπαραγωγιμότητάς της [5,6]. 

• Το κυτταρολογικό υλικό είναι συνήθως και το μόνο διαθέσιμο υλικό 

για διάγνωση ΜΜΚΠ. 

• Μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο μέσο για την ταξινόμηση 

καρκινωμάτων του πνεύμονα όπως το αδενοκαρκίνωμα ή το 

πλακώδες καρκίνωμα. 

• Σε όγκους χωρίς σαφή διαφοροποίηση, η ανοσοϊστοχημεία θα 

μπορούσε να βοηθήσει. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να 

αναφέρεται Μη Άλλως Οριζόμενος ΜΜΚΠ. 
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Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις για τον χαρακτηρισμό υποτύπων του ΜΜΚΠ  

Οι περισσότερες έρευνες εστιάζονται στην έκφραση 4 δεικτών: CK7, TTF-1, 

p63 και CK 5/6. Επίσης, προτείνονται χρώσεις βλέννης με DPAS ή Alcian 

Blue/PAS για τη διαφοροποίηση αδενοκαρκινώματος [2,3,7,8]. Άλλα 

προσφάτως χαρακτηρισμένα αντισώματα όπως το napsin A (για 

αδενοκαρκίνωμα) και το desmocollin-3 (για πλακώδες καρκίνωμα) χρήζουν 

περαιτέρω προοπτικής διερεύνησης [3].  

Συνιστάται οι αδιαφοροποίητοι ΜΜΚΠ να αναφέρονται ως ΜΜΚΠ με την 

προσθήκη του «δίκην πλακώδους καρκινώματος/αδενοκαρκινώματος» ή του 

«πιθανώς πλακώδες καρκίνωμα/αδενοκαρκίνωμα» εάν το ανοσοϊστοχημικό 

προφίλ υποδεικνύει συγκεκριμένη γραμμή διαφοροποίησης [2]. 

Η έκφραση του αγγελιαφόρου miRNA σε πλακώδες καρκίνωμα παραμένει 

αμφιλεγόμενο ζήτημα και χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης και τεκμηρίωσης [3]. 

 

•       Η διαγνωστική ακρίβεια δύναται να αυξηθεί μέσω ενός πάνελ 

αντισωμάτων (TTF-1-/p63+ και CK 5/6+ ευνοούν πλακώδη 

καρκινώματα, ενώ CK7 +/ TTF-1 + ευνοούν αδενοκαρκινώματα). 

• Οι αδιαφοροποίητοι ΜΜΚΠ αναφέρονται ως «ΜΜΚΠ δίκην 

πλακώδους αδενοκαρκινώματος ή αδενοκαρκινώματος» εάν οι 

μοριακοί δείκτες δείχνουν την αντίστοιχη θετικότητα. 

•   Η έκφραση αγγελιαφόρου RNA σε πλακώδες καρκίνωμα χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης. 

 

Μοριακή εξέταση  

Η μοριακή εξέταση για μεταλλάξεις του EGFR και του KRAS αποκτά διαρκώς 

αυξανόμενη κλινική σημασία, ενώ το κυτταρολογικό υλικό που λαμβάνεται 

από παρακεντήσεις διά λεπτής βελόνης και συλλογές (επιχρίσματα 

κυτταρολογίας υγρής φάσης + κύβοι παραφίνης) μπορεί να εξυπηρετήσει 

αυτό τον σκοπό. Η μοριακή εξέταση θεωρείται προσήκουσα όταν >40% των 

κυττάρων της παρακέντησης είναι καρκινικά [3,9,10,11]. 
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Ενδέχεται να υφίσταται απόκλιση στην κατάσταση μετάλλαξης μεταξύ 

πρωτοπαθών όγκων και των αντίστοιχων μεταστάσεών τους [11]. Αναδιάταξη 

του γονιδίου ALK μπορεί επίσης να αξιολογηθεί σε κυτταρολογικό υλικό [3]. 

 

•       Τα κυτταρολογικά δείγματα (επιχρίσματα + κύβοι παραφίνης) 

επαρκούν για την εξέταση μεταλλάξεων των EGFR/KRAS ή 

αναδιάταξης του γονιδίου ALK. 

•       Η κατάσταση μετάλλαξης των EGFR και KRAS πρέπει να ελέγχεται 

επίσης σε μεταστατικές θέσεις. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ 

 Μπορεί ο όρος «μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα» να χρησιμοποιείται στην 

κυτταρολογία εφόσον απαιτείται χειρουργικά εκτετμημένο δείγμα για την 

τελική διάγνωσή του; 

 Επίσης, υποψία για βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα (με προταθείσα 

μετονομασία «αδενοκαρκίνωμα in situ») θα πρέπει να υπάρχει μόνο σε 

κυτταρολογικό παρασκεύασμα; 

 

Υπάρχει περίπτωση κυτταρολογικής διάγνωσης μεγαλοκυτταρικού 

καρκινώματος και ΒΚΚ όταν τα επιχρίσματα χαρακτηρίζονται από 

κυτταροβρίθεια με κατάλληλη μορφολογία και θετικά ανοσοϊστοχημικά 

αποτελέσματα. 

 

 

ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ 

Το μεσοθηλίωμα μπορεί να διαγνωστεί αξιόπιστα σε ασκιτικές συλλογές όταν 

υπάρχει κατάλληλη μορφολογία,, δύο ή περισσότεροι ανοσοϊστοχημκοί 

δείκτες για μεσοθηλίωμα (καλρετινίνη, CK 5/6, N-καντερίνη, HBME-1, WT-1 

και ποδοπλανίνη) είναι θετικοί και δύο ή περισσότεροι ανοσοϊστοχημικοί 

δείκτες για αδενοκαρκίνωμα (TTF-1, MOC 31,BG-8, CEA, CD 15, BE R EP4, 

B72,3) είναι αρνητικοί. 
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Συστάσεις  

 Η κυτταρολογική διάγνωση, όταν πραγματοποιείται από 

κυτταρολόγους με μακρά πείρα, είναι αξιόπιστη τόσο για την 

ανεύρεση νεοπλασίας του πνεύμονα όσο και για την 

υποκατηγοριοποίηση του ΜΜΚΠ (αδενοκαρκίνωμα/πλακώδες 

καρκίνωμα). (LOE IV, GOR A)  

 Τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης θεωρούνται 

αποδεκτά για τον σχεδιασμό θεραπείας κυρίως σε περιστατικά 

όπου πιο επεμβατικές προσεγγίσεις δεν είναι εφικτές. (LOE IV, 

GOR A) 

 Σε χαμηλής διαφοροποίησης και αμφίβολα περιστατικά, 

ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η χρήση βοηθητικών τεχνικών, 

όπως η ανοσοϊστοχημεία (CK7, TTF-1, p63, CK5/6) σε επιχρίσματα 

κυτταρολογίας υγρής φάσης, για τη βελτίωση της διαγνωστικής 

απόδοσης. (LOE IV, GOR B) 

 Όταν, ακόμη και μετά τη χρήση μοριακών δεικτών, δεν είναι εφικτή 

η διάγνωση συγκεκριμένου τύπου, είναι προτιμητέα η διάγνωση Μη 

Άλλως Οριζόμενου ΜΜΚΠ έναντι μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος. 

(LOE IV, GOR B) 

 Θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες με σκοπό τη λήψη 

επαρκούς κυτταρολογικού υλικού για βοηθητικές τεχνικές και 

μοριακές εξετάσεις. (LOE IV, GOR A) 

 Οι μεταλλάξεις των EGFR/KRAS μπορούν να αξιολογηθούν σε 

κυτταρολογικό υλικό ειλημμένο είτε από πρωτοπαθή είτε από 

μεταστατική θέση. (LOE IV, GOR B) 

 Η δημιουργία μοριακού προφίλ σε κυτταρολογικό υλικό σε κέντρα 

με πείρα είναι εφικτή και θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής, καίτοι 

προτιμάται δείγμα ιστού από τον πρωτοπαθή όγκο. (LOE IV, GOR 

B) 
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4 ΜΜΚΠ ΠΡΩΙΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
4.1   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΑΔΙΟΥ I ΚΑΙ II 

Dahabreh J., Μπαρμπετάκης N. 

 

Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως 

παγκοσμίως, ανεξαρτήτως της προόδου που έχει επιτευχθεί στους τομείς της 

χειρουργικής και της χημειοακτινοθεραπείας. Ασθενείς με ΜΜΚΠ πρώιμου 

σταδίου (στάδιο I και II) χωρίς διήθηση των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου 

υποβάλλονται αρχικώς σε χειρουργική εξαίρεση και εκπροσωπούν το 25% με 

30% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα (1). Σκοπός της χειρουργικής 

εξαίρεσης είναι η επίτευξη πλήρους εκτομής της ορατής ή υποπτευόμενης 

νόσου. Ατελής εκτομή, η οποία αφήνει ως κατάλοιπο ορατό όγκο (R2), 

επιδεινώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς χωρίς να παρέχει κάποιο 

θεραπευτικό πλεονέκτημα. 

 

Στους ΜΜΚΠ σταδίου I, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναθεώρηση ((7η 

έκδοση) του συστήματος σταδιοποίησης TNM για τον καρκίνο του πνεύμονα, 

που προτάθηκε από τη Διεθνή Ένωση για τη Μελέτη του Καρκίνου του 

Πνεύμονα (IASLC), συγκαταλέγονται οι T1aN0M0, T1bN0M0, T2aN0M0, ενώ 
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στους ΜΜΚΠ σταδίου II συγκαταλέγονται ασθενείς με T1aN1M0, T1bN1M0, 

T2bN0M0, T2aN1M0, T2bN1M0, T3N0M0 (2).  

 

Οι όγκοι T1 περιβάλλονται από πνευμονικό παρέγχυμα ή σπλαγχνικό 

υπεζωκότα χωρίς βρογχοσκοπικές ενδείξεις διήθησης πέραν του λοβαίου 

βρόγχου (δηλαδή, όχι στον κύριο βρόγχο). T1 όγκος <2cm στη μεγαλύτερη 

διάμετρό του ανήκει στην κατηγορία T1a, ενώ όγκος >2cm αλλά ≤3cm ανήκει 

στην κατηγορία T1b.  

 

Ως T2 ορίζεται όγκος 3-7cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του, που διηθεί τον 

κύριο βρόγχο σε απόσταση μεγαλύτερη των 2cm από την κύρια τρόπιδα, 

διηθεί τον σπλαγχνικό υπεζωκότα και προκαλεί ατελεκτασία ή μετα-

αποφρακτική πνευμονίτιδα σε τμήμα μικρότερο του πνεύμονα (T2a όγκος 

>3cm - ≤5cm. T2b όγκος είναι >5cm - ≤7cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του). 

 

Ως T3 ορίζεται όγκος με μέγιστη διάμετρο >7cm που διηθεί το θωρακικό 

τοίχωμα (συμπεριλαμβανομένων όγκων της κορυφής του πνεύμονα), το 

διάφραγμα, το φρενικό νεύρο, τον υπεζωκότα του μεσοθωρακίου, το 

περικάρδιο, ή όγκος σε κύριο βρόγχο σε απόσταση <2cm από την κύρια 

τρόπιδα χωρίς διήθηση της τρόπιδας, ή δορυφορικό/ά οζίδιο/α στον ίδιο λοβό.  

 

Ως T4 ορίζεται όγκος οιουδήποτε μεγέθους ο οποίος διηθεί το μεσοθωράκιο, 

την καρδιά, τον οισοφάγο, την άνω κοίλη φλέβα, την αορτή, το παλίνδρομο 

λαρυγγικό νεύρο και τα σπονδυλικά σώματα, ή όγκος με δορυφορικό/ά 

οζίδιο/α σε διαφορετικό ομόπλευρο λοβό.  

 

Όσον αφορά τον περιγραφέα N (λεμφαδενική διήθηση), δεν υπήρξε 

τροποποίηση από το προηγούμενο σύστημα σταδιοποίησης TNM, ενώ το 

στάδιο M1 διαχωρίστηκε σε M1a, όπου υπάγονται όγκοι με οζίδια στον 

ετερόπλευρο πνεύμονα ή με υπεζωκοτική συλλογή, ενώ ως M1b 

χαρακτηρίζονται όγκοι με απομακρυσμένη μετάσταση (3). 
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Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που να συγκρίνουν 

χειρουργική εξαίρεση μόνο με χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία μόνο για τη 

θεραπεία ασθενών με νόσο σταδίου I που είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για 

χειρουργική εκτομή. Η χειρουργική εξαίρεση προσφέρει τις καλύτερες ελπίδες 

για ίαση, βάσει πλειάδας αναδρομικών δεδομένων (κλινική πείρα). Όπως 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία για τα στάδια 

Ib και II εξακολουθεί να θεωρείται πειραματική μέθοδος θεραπείας, καθώς έχει 

αξιολογηθεί μόνο σε λίγες τυχαιοποιημένες δοκιμές. Όλοι οι ασθενείς με 

πρώιμου σταδίου ΜΜΚΠ θα πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται από 

θωρακοχειρουργό προκειμένου να κριθεί εάν είναι υποψήφιοι για χειρουργική 

διερεύνηση και εξαίρεση. 

 

Σύσταση: Για ασθενείς με ΜΜΚΠ κλινικού σταδίου I και σταδίου II χωρίς 

κλινικές αντενδείξεις για χειρουργική επέμβαση, συστήνεται χειρουργική 

εξαίρεση. (LOE I, GOR A) 

 

Η λοβεκτομή σε συνδυασμό με συστηματικό λεμφαδενικό καθαρισμό ή 

δειγματοληψία θεωρείται «πρότυπο θεραπείας» για ΜΜΚΠ σταδίου I και II, 

προσφέροντας 5ετή επιβίωση για ασθενείς σταδίου Ia από 69% έως 89%, για 

ασθενείς Ib 52% έως 75%, για ασθενείς IIa 45% έως 52%, και 35% για 

ασθενείς σταδίου IIb (4).  

Σπανίως ενδείκνυται πνευμονεκτομή σε στάδιο I ή II, ενώ όταν ενδείκνυται, 

σημαίνει η λοβεκτομή ή κάποια από τις παραλλαγές της δεν επαρκεί για την 

πλήρη απομάκρυνση της τοπικο-περιοχικής νόσου (4). Το αναφερόμενο 

ποσοστό περιεγχειρητικής θνησιμότητας (από την ημέρα της επέμβασης έως 

και 30 ημέρες μετεγχειρητικά) είναι 3,7% κατά μέσον όρο και κυμαίνεται από 

1% έως 7,6%, ενώ η νοσηρότητα και η θνησιμότητα σχετίζονται με τις 

καρδιοπνευμονικές εφεδρείες, τη συνύπαρξη άλλων παραγόντων κινδύνου 

(συμπεριλαμβανομένης της νεοεπικουρικής θεραπείας) και με την πείρα ενός 

εξειδικευμένου θωρακοχειρουργού (4).  
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Ο Silvestri κ.ά., από τη Νότια Καρολίνα, ανέφεραν ότι η θνησιμότητα ήταν 

χαμηλότερη για όσους ασθενείς υποβλήθηκαν σε επέμβαση την οποία 

πραγματοποίησε ιατρική ομάδα – πιστοποιημένος θωρακοχειρουργός έναντι 

γενικού χειρουργού (5). Τα εν λόγω αποτελέσματα επιβεβαίωσε και η 

αναδρομική ανασκόπηση της βάσης δεδομένων της Medicare (6). Όλοι οι 

ασθενείς με ΜΜΚΠ πρώιμου σταδίου πρέπει να αξιολογούνται από 

θωρακοχειρουργό, ο οποίος λαμβάνει και την τελική απόφαση όσον αφορά 

την ασφάλεια ή μη της χειρουργικής θεραπείας (1). 

 

Σύσταση: Για ασθενείς με ΜΜΚΠ κλινικού σταδίου I και σταδίου II, 

συστήνεται εκτίμηση από θωρακοχειρουργό-ογκολόγο με σημαντικό 

μέρος του λειτουργήματός του/της αφιερωμένο στον καρκίνο του 

πνεύμονα, ακόμη και αν οι ασθενείς είναι υποψήφιοι για μη 

χειρουργικές θεραπείες. (LOE I, GOR B) 

 

Οι περιορισμένες εκτομές (τμηματεκτομή ή σφηνοειδής εκτομή) είναι οι 

θεραπείες εκλογής για ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου I και μειωμένη πνευμονική 

λειτουργία, που δεν κρίνονται κατάλληλοι για τυπική λοβεκτομή ή λοβεκτομή 

δίκην περιχειρίδος (7). Τα αποτελέσματα του Lung Cancer Study Group που 

αναφέρθηκαν το 1995 (προοπτική τυχαιοποιημένη δοκιμή) έδειξαν τριπλάσια 

αύξηση της τοπικής υποτροπής, 75% αύξηση σε συνδυασμένη τοπική και 

απομακρυσμένη υποτροπή και 50% αύξηση θανάτων από καρκίνο σε 

περίπτωση περιορισμένων εκτομών έναντι λοβεκτομής (8). Σε προοπτική 

μελέτη που εκπονήθηκε στην Ιαπωνία δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά 

ως προς τη νοσοκομειακή θνησιμότητα, όταν η περιορισμένη εκτομή τέθηκε 

σε σύγκριση με τη λοβεκτομή (9). Στην αναδρομική μελέτη τους, ο Sakurai κ.ά. 

συμπεραίνουν ότι οι περιορισμένες εκτομές δεν μειονεκτούσαν έναντι της 

λοβεκτομής για ασθενείς με ΒΚΚ σταδίου I (όγκος <3cm) (10). 

 

Το ΒΚΚ διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους 

ιστολογικούς τύπους του ΜΜΚΠ. Όγκος T1 ιστολογικού τύπου ΒΚΚ με 

μέγιστη διάμετρο ≤2cm, αντιμετωπίζεται με σφηνοειδή ή τμηματική εκτομή, 
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ακόμη και αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για να υποβληθεί σε μείζονα εκτομή 

(11). 

 

Συστάσεις  

 Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου I και σταδίου II που είναι κατάλληλοι 

για συμβατική χειρουργική εξαίρεση, συστήνεται λοβεκτομή ή 

μείζων εκτομή έναντι περιορισμένων εκτομών (σφηνοειδής ή 

τμηματική εκτομή). (LOE I, GOR A)  

 

 Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου I που μπορούν να ανεχθούν 

χειρουργική επέμβαση αλλά όχι λοβεκτομή ή μείζονα εκτομή στον 

πνεύμονα λόγω συννοσηρότητας ή μειωμένης πνευμονικής 

λειτουργίας, συστήνεται περιορισμένη εκτομή έναντι μη 

χειρουργικών παρεμβάσεων. (LOE I, GOR B)  

 

 Σε ασθενείς με διηθητικό βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα ή διηθητικό 

αδενοκαρκίνωμα κυρίαρχου λεπιδικού τύπου (πρώην ΒΚΚ) που 

είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση, μπορεί να 

διενεργηθεί περιορισμένη εκτομή, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

χειρουργικά όρια είναι ελεύθερα νόσου, ακόμη και αν οι ασθενείς 

μπορούν να ανεχθούν μείζονα εκτομή. (LOE I, GOR B) 

 

Για τη διενέργεια σφηνοειδούς ή τμηματικής εκτομής, λοβεκτομής ή 

πνευμονεκτομής, χρησιμοποιείται η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος της video–

θωρακοσκόπησης (VATS), με αυξανόμενη εφαρμογή σε πολλά κέντρα 

θωρακοχειρουργικής.  

 

Πρόσφατα, μια μετα-ανάλυση ανέφερε παρόμοιες τοπικο-περιοχικές 

υποτροπές για VATS λοβεκτομή έναντι ανοιχτής λοβεκτομής, με χαμηλότερο 

ποσοστό απομακρυσμένης υποτροπής και βελτιωμένο ποσοστό 5ετούς 

επιβίωσης υπέρ της VATS λοβεκτομής. Τα τελευταία αποτελέσματα πιθανόν 

να σχετίζονται εν μέρει με σφάλμα επιλογής στην ομάδα της VATS. Επίσης, η 
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VATS συσχετίζεται με χαμηλότερη νοσηρότητα και συντομότερη 

νοσοκομειακή παραμονή και διευκολύνει τη χορήγηση επικουρικής 

χημειοθεραπείας (12 - 15). 

 

  

Σύσταση: Για ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου I που θεωρούνται κατάλληλοι 

υποψήφιοι για θωρακοσκοπική (VATS) εκτομή, η διενέργεια της VATS 

από έμπειρους θωρακοχειρουργούς, που είναι εξοικειωμένοι με τις εν 

λόγω τεχνικές, είναι αποδεκτή εναλλακτική έναντι της ανοιχτής 

θωρακοτομής. (LOE I, GOR B) 

 

H βιβλιογραφία δεν αναφέρει καμία τυχαιοποιημένη δοκιμή που να συγκρίνει 

λοβεκτομή δίκην περιχειρίδος έναντι πνευμονεκτομής. Υπάρχουν μόνο 

αναδρομικές ανασκοπήσεις των εκβάσεων ασθενών που είχαν υποβληθεί σε 

λοβεκτομή δίκην περιχειρίδος σε σύγκριση με υποκείμενα υποβεβλημένα σε 

πνευμονεκτομή. Ο Suen κ.ά. ανέφερε αναδρομική μελέτη με αμφιλεγόμενα 

πλεονεκτήματα της λοβεκτομής δίκην περιχειρίδος έναντι της πνευμονεκτομής 

όσον αφορά τη μετεγχειρητική θνησιμότητα και επιβίωση (16). 

 

Συστάσεις  

 Για ασθενείς με κεντρικά ή τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ, στους 

οποίους μπορεί να επιτευχθεί πλήρης χειρουργική εξαίρεση με 

οποιαδήποτε εκ των δύο τεχνικών, συνιστάται λοβεκτομή δίκην 

περιχειρίδος έναντι πνευμονεκτομής. (LOE I, GOR B)  

 Για ασθενείς με N1 λεμφαδενικές μεταστάσεις (στάδιο II), στους 

οποίους μπορεί να επιτευχθεί πλήρης χειρουργική εξαίρεση με 

οποιαδήποτε εκ των δύο τεχνικών, συνιστάται λοβεκτομή δίκην 

περιχειρίδος έναντι πνευμονεκτομής. (LOE I, GOR B) 

 

Το εύρος της λεμφαδενικής εκτίμησης κατά το χρονικό διάστημα της εκτομής 

για ΜΜΚΠ σταδίου I ή II παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα. Τα αποτελέσματα 

δύο τυχαιοποιημένων δοκιμών δεν κατόρθωσαν να αποδείξουν την ύπαρξη 
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διαφοράς στη συνολική επιβίωση μεταξύ ασθενών που υποβάλλονται σε 

ριζική λεμφαδενεκτομή και εκείνων που υποβάλλονται σε δειγματοληψία 

λεμφαδένων (13,14), ενώ σε μια τρίτη τυχαιοποιημένη δοκιμή από τον Wu 

κ.ά. διαπιστώθηκε βελτιωμένη επιβίωση για ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν 

σε λεμφαδενικό καθαρισμό του μεσοθωρακίου έναντι δειγματοληψίας (15). Σε 

μετα-ανάλυση τριών τυχαιοποιημένων δοκιμών για ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία για ΜΜΚΠ πρώιμου σταδίου (I – IIIA), 

διαπιστώθηκε ότι η 4ετής επιβίωση υπερείχε σε ασθενείς με λεμφαδενικό 

καθαρισμό του μεσοθωρακίου έναντι δειγματοληψίας μόνο (15). Ο 

λεμφαδενικός καθαρισμός συνδέεται με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια 

επέμβασης και μεγαλύτερο όγκο μετεγχειρητικής απώλειας υγρού μέσω των 

θωρακικών σωλήνων παροχέτευσης, χωρίς αλλαγή του χρόνου νοσηλείας. 

Αμφότερες οι διαδικασίες είναι ασφαλείς και παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για τη σταδιοποίηση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την 

απόφασή μας σχετικά με την επικουρική χημειοθεραπεία. Το τρέχον ελάχιστο 

πρότυπο είναι η συστηματική δειγματοληψία λεμφαδένων από κάθε σταθμό 

λεμφικής παροχέτευσης. Επί δεξιόπλευρων τομών, θα πρέπει να λαμβάνονται 

λεμφαδένες από τα μεσοθωρακικά επίπεδα 2, 3, 4, 7, 8 και 9, καθώς επίσης 

και πυλαίοι και μεσολόβιοι λεμφαδένες (λεμφαδενικές ομάδες 10 και 11). Επί 

αριστερόπλευρων τομών, δειγματοληψίας χρήζουν οι λεμφαδενικοί σταθμοί 5, 

6, 7, 8 και 9, καθώς επίσης και οι πυλαίοι και μεσολόβιοι λεμφαδένες. 

Τυχαιοποιημένη δοκιμή δειγματοληψίας λεμφαδένων από το μεσοθωράκιο 

έναντι πλήρους λεμφαδενεκτομής κατά τη διάρκεια πνευμονικής εκτομής σε 

ασθενείς με N0 ή N1 (χωρίς διήθησης της πύλης) ΜΜΚΠ (δοκιμή ACOSOG 

Z0030) παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης 

Χειρουργικής Θώρακος (American Association of Thoracic Surgery) το 2010. 

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο λεμφαδενικός καθαρισμός 

του μεσοθωρακίου ούτε βελτιώνει την επιβίωση ούτε μειώνει την επίπτωση 

τοπικών ή απομακρυσμένων υποτροπών (17) σε ασθενείς με πρώιμου 

σταδίου ΜΜΚΠ όταν η ενδελεχής δειγματοληψία των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου είναι αρνητική.  
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Σύσταση: Διεγχειρητικός λεμφαδενικός καθαρισμός του μεσοθωρακίου 

ή συστηματική δειγματοληψία λεμφαδένων συστήνεται για ασθενείς 

ΜΜΚΠ σταδίου I ή II που υποβάλλονται σε εκτομή, για λόγους ακριβούς 

παθολογοανατομικής σταδιοποίησης. (LOE I, GOR B) 

 

Οι όγκοι της κορυφής του πνεύμονα (όγκοι Pancoast) αποτελούν μια σχετικά 

ασυνήθη περίπτωση ΜΜΚΠ που εκδηλώνεται στην κορυφή των άνω λοβών 

λοβών και διηθεί τις παρακείμενες ανατομικές δομές. Όγκος του κορυφαίου 

τμήματος του άνω λοβού ταξινομείται ως όγκος της κορυφής του πνεύμονα ή 

ως όγκος της ανώτερης θωρακικής αύλακας όταν διηθεί τις δύο ανώτερες 

πλευρές ή το κατώτερο βραχιόνιο πλέγμα ή τη συμπαθητική άλυσο ή τα 

υποκλείδια αγγεία ή τους σπονδύλους. Αυτοί οι όγκοι διαιρούνται σε όγκους 

του ανώτερου, μέσου και κατώτερου διαμερίσματος, ανάλογα με τον 

εντοπισμό της διήθησης του θωρακικού τοιχώματος (18). Λεπτομερής 

συζήτηση σχετικά με τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των όγκων 

περιλαμβάνεται στη χειρουργική θεραπεία όγκων σταδίου III, καθώς οι εν 

λόγω όγκοι είναι τοπικά προχωρημένοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων με 

N0 νόσο, χωρίς διήθηση των σπονδυλικών σωμάτων. 

Συστάσεις  

 Για ασθενείς με δυνητικά εξαιρέσιμο, μη μεταστατικό όγκο της 

κορυφής του πνεύμονα (όγκος Pancoast) και καλή λειτουργική 

κατάσταση, συστήνεται νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία. (LOE 

I, GOR B) 

 Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη 

πλήρους εκτομής σε περίπτωση χειρουργικής εξαίρεσης όγκου 

Pancoast. (LOE I, GOR A) 

 Η εκτομή όγκου Pancoast συνίσταται σε λοβεκτομή συνδυαζόμενη 

με εκτομή των διηθημένων παρακείμενων ανατομικων δομών 

έναντι περιορισμένης εκτομής. (LOE I, GOR C)  
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Συμπεράσματα  

Η κλινική πείρα και τυχαιοποιημένες δοκιμές, καθώς και μετα-αναλύσεις, 

δείχνουν ότι η θεραπεία εκλογής για ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου I ή II 

παραμένει η χειρουργική εξαίρεση διά λοβεκτομής, σπανίως πνευμονεκτομής, 

και περιορισμένης εκτομής για ασθενείς που δεν δύνανται να ανεχθούν 

μείζονες εκτομές. 

  

 

Σύνοψη συστάσεων  

1. Για ασθενείς με ΜΜΚΠ κλινικού σταδίου I και II και χωρίς ιατρική 

αντένδειξη για χειρουργική επέμβαση, συστήνεται χειρουργική 

εξαίρεση. (LOE I, GOR A) 

2. Για ασθενείς με ΜΜΚΠ κλινικού σταδίου I και II, συστήνεται 

εκτίμηση από θωρακοχειρουργό-ογκολόγο με σημαντικό μέρος του 

λειτουργήματός του/της αφιερωμένο στον καρκίνο του πνεύμονα, 

ακόμη και αν οι ασθενείς είναι υποψήφιοι για μη χειρουργικές 

θεραπείες. (LOE I, GOR B)  

3. Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου I και II, που είναι κλινικά κατάλληλοι 

για συμβατική χειρουργική εξαίρεση, λοβεκτομή ή μείζων εκτομή 

συστήνεται έναντι περιορισμένων εκτομών. (LOE I, GOR A)  

4. Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου Ι που μπορούν να ανεχθούν 

χειρουργική επέμβαση αλλά όχι λοβαία ή μείζονα εκτομή στον 

πνεύμονα εξαιτίας συννοσηρότητας ή μειωμένης πνευμονικής 

λειτουργίας, συστήνεται περιορισμένη εκτομή έναντι μη 

χειρουργικών παρεμβάσεων. (LOE I, GOR B)  

5. Σε ασθενείς με ΒΚΚ, που είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για 

χειρουργική εξαίρεση, μπορεί να διενεργηθεί περιορισμένη εκτομή, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα χειρουργικά όρια είναι ελεύθερα νόσου, 

ακόμη και αν οι ασθενείς μπορούν να ανεχθούν μείζονα εκτομή. 

(LOE I, GOR B) 
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6. Για ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου I, που θεωρούνται κατάλληλοι 

υποψήφιοι για θωρακοσκοπική (VATS) εκτομή, η διενέργεια της 

VATS από έμπειρους θωρακοχειρουργούς οι οποίοι είναι 

εξοικειωμένοι με τις εν λόγω τεχνικές αποτελεί αποδεκτή 

εναλλακτική της ανοιχτής θωρακοτομής. (LOE I, GOR B)  

7. Για ασθενείς με κεντρικά ή τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ στους 

οποίους μπορεί να επιτευχθεί πλήρης εκτομή με οποιαδήποτε εκ 

των δύο τεχνικών, συστήνεται λοβεκτομή δίκην περιχειρίδος έναντι 

πνευμονεκτομής. (LOE I, GOR B)  

8. Για ασθενείς με N1 λεμφαδενικές μεταστάσεις (στάδιο II) στους 

οποίους μπορεί να επιτευχθεί πλήρης εκτομή με οποιαδήποτε εκ 

των δύο τεχνικών, συστήνεται λοβεκτομή δίκην περιχειρίδος έναντι 

πνευμονεκτομής. (LOE I, GOR B)  

9. Διεγχειρητικός συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός του 

μεσοθωρακίου ή δειγματοληψία συστήνεται σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε εκτομή για ΜΜΚΠ σταδίου I ή II, για λόγους 

ακριβούς παθολογοανατομικής σταδιοποίησης. (LOE I, GOR B) 

10. Σε ασθενείς με δυνητικά εξαιρέσιμο, μη μεταστατικό όγκο της 

κορυφής του πνεύμονα, με καλή λειτουργική κατάσταση, 

συστήνεται νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία. (LOE I, GOR B) 

11.  Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη 

πλήρους εκτομής σε περίπτωση χειρουργικής εξαίρεσης όγκου της 

κορυφής του πνεύμονα. (LOE I, GOR A) 

12. Η εκτομή όγκου Pancoast συνίσταται σε λοβεκτομή συνδυαζόμενη 

με εκτομή των διηθημένων παρακείμενων ανατομικών δομών, 

έναντι περιορισμένης εκτομής. (LOE I, GOR C)  
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4.2  ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΙΜΟΣ ΜΜΚΠ ΠΡΩΙΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

         Τριχάς M. 

 Οι θεραπευτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν συμβουλίου 

ή συζήτησης από ομάδα διαφορετικών ειδικοτήτων που περιλαμβάνει 

χειρουργό-ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο, παθολόγο-ογκολόγο, 

πνευμονολόγο, παθολόγο-ανατόμο, ακτινολόγο. 

 Η ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) πρέπει να χορηγείται ως κύρια θεραπεία σε 

ασθενείς που, για ιατρικούς λόγους, δεν μπορούν να χειρουργηθούν. 

 Οι ασθενείς σταδίου I ή II ΜΜΚΠ μη εξαιρέσιμου για ιατρικούς λόγους πρέπει 

να υποβάλλονται σε Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία ή σε συνεχή 

υπερκλασματοποιημένη επιταχυνόμενη ακτινοθεραπεία (CHART regimen). 

Αν δεν υπάρχει η υποδομή για τις ανωτέρω θεραπείες, τότε υποβάλλονται 

σε κλασική ριζική ακτινοθεραπεία. 

 

4.3  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΜΚΠ 

         Μπριασούλης B., Παπακοτούλας Π. 

Η παθολοανατομική σταδιοποίηση αποτελεί τον σημαντικότερο προγνωστικό 

παράγοντα για την πιθανότητα υποτροπής. Τα εκτενέστερα δεδομένα που 

συσχετίζουν το στάδιο με την πρόγνωση προέρχονται από μια σειρά 

περισσότερων από 31.000 περιστατικών της βάσης δεδομένων SEER 
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(Surveillance, Epidemiology and End Results), που χρησιμοποιήθηκαν για 

την τεκμηρίωση του 7ου συστήματος σταδιοποίησης TNM. Η επιβίωση 

μειωνόταν σταδιακά με το προκεχωρημένο της νόσου. Για τα στάδια IA, IB, 

IIA, IIB, IIIA και IIIB, η μέση επιβίωση ήταν 59, 48, 30, 24, 14 και 9 μήνες 

αντιστοίχως. Τα εν λόγω δεδομένα υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα μιας 

αποτελεσματικής επικουρικής θεραπείας σε όλα τα στάδια εξαιρεθέντος 

ΜΜΚΠ.  

 

Στάδιο IA 

Για ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ σταδίου IA, δεν συστήνεται 

μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. Ελάχιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα για αυτή 

την υποκατηγορία ασθενών, διότι οι περισσότερες τυχαιοποιημένες δοκιμές 

επικουρικής θεραπείας αποκλείουν τη συμμετοχή ασθενών με νόσο σταδίου 

IA. Από τη μετα-ανάλυση για τη χρήση της σισπλατίνης σε επικουρική 

θεραπεία1, δεν προέκυψε όφελος από τη χορήγηση μετεγχειρητικής 

επικουρικής χημειοθεραπείας με βάση τη σισπλατίνη σε 347 ασθενείς με 

ΜΜΚΠ σταδίου IA. Η κατάσταση ασθενών με νόσο σταδίου IA επιδεινώθηκε 

κατόπιν επικουρικής χημειοθεραπείας (HR 1,40 (95% CI 0,95-2,06). 

Υπάρχουν ασθενείς σταδίου IA που μπορεί να ωφεληθούν από την επικουρική 

χημειοθεραπεία ; 

Σύσταση: Για ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ σταδίου IA, η χρήση 

επικουρικής χημειοθεραπείας σε τακτική βάση δεν συστήνεται εκτός πλαισίου 

κλινικής δοκιμής. (LOE I, GOR A) 

 

Δημιουργία προφίλ έκφρασης γονιδίων — Πολλαπλά προφίλ έκφρασης 

γονιδίων αναπτύσσονται, τα οποία ενδέχεται να χρησιμεύουν στον καθορισμό 

ευνοϊκών και μη ευνοϊκών προγνωστικά υποσυνόλων. Εάν αυτά τα 

αποτελέσματα τεκμηριωθούν από προοπτικές δοκιμές, τα προφίλ γονιδιακής 

έκφρασης δύνανται να ταυτοποιήσουν μια υψηλού κινδύνου ομάδα ασθενών 

με νόσο σταδίου I, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου IA, η οποία 

ενδεχομένως να ωφεληθεί από την επικουρική χημειοθεραπεία.  
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Προς το παρόν και βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν μπορούν να 

διατυπωθούν συστάσεις θεραπείας με γνώμονα τα προφίλ γονιδιακής 

έκφρασης. 

Στάδιο IB 

Όσον αφορά ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IB, στην πλειονότητα των 

πρόσφατων μελετών2-4 δεν έχει διαπιστωθεί στατιστικά σημαντικό όφελος για 

τη συγκεκριμένη υποομάδα. Μία μελέτη5 ανέφερε όφελος, αν και τα 

αποτελέσματά της διέφεραν σε τέτοιο βαθμό από εκείνα των υπόλοιπων 

δοκιμών, ώστε η εγκυρότητα των ευρημάτων της τέθηκε υπό αμφισβήτηση. 

Κατά τη μετα-ανάλυση αξιολόγησης της σισπλατίνης σε πλαίσιο επικουρικής 

θεραπείας1 διαπιστώθηκε τάση βελτίωσης της επιβίωσης σε 1.371 ασθενείς 

σταδίου IB που τυχαιοποιήθηκαν σε μετεγχειρητική χημειοθεραπεία με βάση 

τη σισπλατίνη έναντι χειρουργικής εξαίρεσης μόνο, με 8% μείωση του 

κινδύνου θανάτου σχετιζόμενου με τη χημειοθεραπεία, αλλά αυτή η διαφορά 

δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Οι ερευνητές του Cancer and Leukemia Group 

B (CALGB) διεξήγαγαν διερευνητική ανάλυση της αποτελεσματικότητας του 

επικουρικού χημειοθεραπευτικού συνδυασμού πακλιταξέλης/καρβοπλατίνης 

σε ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους >4 cm. Στην εν λόγω ανάλυση4, 

εξακολουθούσε να υφίσταται στατιστικά σημαντικό όφελος για τους εν λόγω 

ασθενείς σταδίου IB. Το συγκεκριμένο εύρημα προκάλεσε μια –άλυτη προς το 

παρόν– αντιπαράθεση σχετικά με το εάν ασθενείς με όγκους σταδίου IB θα 

πρέπει να λαμβάνουν συστημική επικουρική χημειοθεραπεία. Στη νέα 7η 

ταξινόμηση κατά UICC, όγκοι T2 N0 με διάμετρο >5 cm ταξινομούνται ως 

σταδίου IIA αντί IB, κάτι που ίσως καταφέρει να δώσει τέλος σε αυτή την 

αντιπαράθεση. 

Είναι δόκιμο να χορηγούμε επικουρική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με όγκους 

μεγαλύτερους των 4cm ή βαθμού III ; 

 

Σύσταση: Για ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ σταδίου IB, δεν 

συστήνεται συστηματική χρήση επικουρικής χημειοθεραπείας. Σε 

ασθενείς με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου, η επικουρική 

χημειοθεραπεία μπορεί να αποτελεί επιλογή. (LOE I, GOR B) 
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Μελέτες από την Ιαπωνία αξιολόγησαν τη χρήση τής από του στόματος 

ουρακίλης/τεγκαφούρης (UFT) ως επικουρική θεραπεία σε χειρουργική 

εξαίρεση ΜΜΚΠ πρώιμου σταδίου. Τα αποτελέσματα από τις εν λόγω 

τυχαιοποιημένες δοκιμές επικουρικής θεραπείας είναι μικτά. Στη μεγαλύτερη 

δοκιμή6, ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέν αδενοκαρκίνωμα σταδίου I 

τυχαιοποιήθηκαν σε από του στόματος UFT επί δύο 2 έτη ή σε καμία 

μετεγχειρητική θεραπεία. Με μέση μεταπαρακολούθηση >6 ετών, τα ποσοστά 

της 5ετούς επιβίωσης ήταν 88% στην ομάδα της UFT και 85% στην άλλη 

ομάδα (p= 0,047). Σε αναλύσεις υποομάδων, το μεγαλύτερο όφελος 

διαπιστώθηκε σε T2N0, σταδίου IB ασθενείς. Ανησυχητική ήταν η απουσία 

οφέλους για την ελεύθερη νόσου επιβίωση. Επίσης, διεξήχθη μετα-ανάλυση7 

της αποτελεσματικότητας της επικουρικής UFT. Σε αυτή συμπεριελήφθησαν 

αποτελέσματα από 2.003 ασθενείς και πραγματοποιήθηκε σύγκριση της 

έκβασης κατόπιν επικουρικής μονοθεραπείας με από του στόματος έναντι 

χειρουργικής εξαίρεσης μόνο. Η UFT συσχετίστηκε με σημαντική βελτίωση 

στη συνολική επιβίωση (HR 0,74· 95% CI 0,61 έως 0,88· p =0,001). Δεν 

υπάρχουν δεδομένα εκτός Ιαπωνίας που να τεκμηριώνουν τη χρήση τής από 

του στόματος UFT ως επικουρική θεραπεία.  

 

Αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, η από του στόματος UFT ή 

άλλη από του στόματος φθοριοπυριμιδίνη δεν μπορεί να προταθεί ως 

επικουρική θεραπεία προς το παρόν. 

 

Στάδια II και IIIA 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις υπέρ της χορήγησης επικουρικής 

χημειοθεραπείας με βάση τη σισπλατίνη σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίων II και 

IIIA. Στις μελέτες του International Adjuvant Lung Trial Collaborative Group, 

του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου του Καναδά, του JBR.10 και της 

Adjuvant Navelbine International Trialist Association (ΑΝΙΤΑ) διαπιστώθηκε 

σημαντικό όφελος από τη χρήση επικουρικής χημειοθεραπείας στον 

μελετηθέντα γενικό πληθυσμό ασθενών με ΜΜΚΠ, καθώς επίσης και στις 
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υποομάδες ασθενών σταδίων II και IIIA5. Κατά τη μετα-ανάλυση αξιολόγησης 

της σισπλατίνης σε πλαίσιο επικουρικής θεραπείας1, διαπιστώθηκε 27% 

μείωση του κινδύνου θανάτου (HR 0,83· 95% CI 0,73 έως 0,95) στην 

υποομάδα 1.616 ασθενών σταδίου II, και 27% μείωση του κινδύνου θανάτου 

σε στάδιο IIIA (HR 0,83 (95% CI 0,72-0,94). 

 

 

Συστάσεις  

 Για ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίων II και IIIA, οι οποίοι προτίθενται και 

είναι ικανοί να ανεχθούν επικουρική χημειοθεραπεία, συστήνεται 

συνδυασμένη χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη. (LOE I, GOR 

A) 

 Δόκιμη επιλογή αποτελεί ο συνδυασμός βινορελμπίνης και 

σισπλατίνης όπως χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές JBR.10 και 

ANITA. (LOE I, GOR A) 

 Βάσει ενδείξεων από το πλαίσιο μεταστάσεων, μπορεί να εξεταστεί 

η χορήγηση και άλλων σχημάτων με βάση τη σισπλατίνη.  

 Ο ρόλος των συνδυασμών με βάση την καρβοπλατίνη ως 

επικουρικής θεραπείας παραμένει αδιευκρίνιστος.  

 

Έκφραση ERCC1 — Η ανοσοϊστοχημική ανίχνευση έκφρασης ERCC1 σε 

πρωτοπαθή ΜΜΚΠ ενδεχομένως να είναι προβλεπτικός παράγοντας 

απουσίας οφέλους από χορήγηση επικουρικής πλατινούχας χημειοθεραπείας. 

Τούτο καταδείχθηκε σε ανάλυση 761 όγκων ασθενών που συμμετείχαν στη 

δοκιμή IALT. Η επικουρική χημειοθεραπεία είχε ως αποτέλεσμα σημαντική 

βελτίωση της 5ετούς επιβίωσης (HR 0,65) για ασθενείς με όγκους αρνητικούς 

σε έκφραση ERCC18. Αντιθέτως, η επικουρική χημειοθεραπεία συσχετίστηκε 

με μη σημαντική τάση προς χειρότερη 5ετή επιβίωση (HR 1,14) επί 

εκφράσεως ERCC1 στον όγκο.  

 

K-ras και p53 — Ανωμαλίες στα εν λόγω γονίδια μελετήθηκαν σε υποσύνολο 

253 ασθενών της δοκιμής JBR.10 για την επικουρική χημειοθεραπεία9. 
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Ασθενείς με όγκο θετικό σε μετάλλαξη του k-ras δεν έδειξαν να ωφελούνται 

από την επικουρική χημειοθεραπεία, ενώ εκείνοι με άγριου τύπου k-ras είχαν 

σημαντικά καλύτερη έκβαση. 

 

Η υπερέκφραση του ογκογονιδίου p53, όπως αυτή αξιολογήθηκε 

ανασοϊστοχημικά, συσχετίστηκε με σημαντικά δυσμενέστερη πρόγνωση σε 

σύγκριση με ασθενείς αρνητικούς σε υπερέκφραση του p53, αλλά το όφελος 

που προέκυψε από την επικουρική χημειοθεραπεία ήταν σημαντικότερο για 

τους ασθενείς με υπερέκφραση του p53. Ασθενείς με μεταλλάξεις του p53 δεν 

έδειξαν να ωφελούνται από τη νεοεπικουρική χημειοθεραπεία. 

 

Δείκτες μεθυλίωσης του DNA — Η μεθυλίωση της περιοχής του προαγωγέα 

τεσσάρων γονιδίων που θεωρούνται σημαντικά για την παθογένεια του 

καρκίνου του πνεύμονα (p16, CDH13, APC και RASSF1A) συσχετίζεται με 

σημαντικά αυξημένο κίνδυνο υποτροπιάζοντος ΜΜΚΠ10. Σε μελέτη 167 

ασθενών που υποβλήθηκαν σε δυνητικά θεραπευτική χειρουργική εξαίρεση 

ΜΜΚΠ σταδίου I, συμπεριλαμβανομένων 51 που υποτροπίασαν εντός 40 

μηνών μετά τη χειρουργική επέμβαση, η απουσία μεθυλίωσης του προαγωγέα 

συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά επακόλουθης ελεύθερης προόδου 

νόσου επιβίωσης. Όπως ισχύει και για άλλους μοριακούς δείκτες, απαιτείται 

επιβεβαίωση των ανωτέρω αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερη προοπτική μελέτη 

προτού χρησιμοποιηθούν με σκοπό την επιλογή ασθενών για επικουρική 

θεραπεία. 

 

 Προς το παρόν, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δύνανται να 

τεκμηριώσουν συστάσεις θεραπείας επί τη βάσει ανάλυσης των 

ERCC1, K-ras, p53 ή των δεικτών μεθυλίωσης του DNA. Το κατά 

πόσον αυτοί οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από οιασδήποτε 

μορφής επικουρική θεραπεία –συμπεριλαμβανομένων μη 

πλατινούχων σχημάτων– παραμένει άγνωστο. 
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Μοριακά στοχευμένοι παράγοντες — Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (ερλοτινίμπη, γεφιτινίμπη) του υποδοχέα 

του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) έχουν κάποιον ρόλο σε 

πλαίσιο επικουρικής θεραπείας. 

  

Ηλικιωμένοι ασθενείς — Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας με εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ δεν θα πρέπει να αποκλείονται 

από τη λήψη επικουρικής χημειοθεραπείας με γνώμονα την ηλικία τους. Στην 

απόφαση χορήγησης τέτοιου είδους θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ 

όψιν τόσο τα δυνητικά οφέλη μιας τέτοιας θεραπείας όσο και η κατάσταση της 

υγείας του εκάστοτε ασθενούς. Κατά τη μετα-ανάλυση LACE διαπιστώθηκε ότι 

η αποτελεσματικότητα δεν διέφερε σημαντικά στους γηραιότερους έναντι των 

νεότερων ασθενών, μολονότι οι γηραιότεροι ασθενείς έλαβαν χαμηλότερες 

δόσεις και λιγότερους κύκλους χημειοθεραπείας11. Επιπροσθέτως, ουδεμία 

διαφορά παρατηρήθηκε ως προς τη σοβαρή τοξικότητα.  

Η αυξημένη δυσκολία χορήγησης χημειοθεραπείας σε μεγαλύτερης ηλικίας 

ασθενείς αναδεικνύεται στην ανάλυση υποσυνόλου της δοκιμής JBR.10, στην 

οποία το 32% των ασθενών ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών12. Οι μεγαλύτερης 

ηλικίας ασθενείς υποβλήθηκαν σε λιγότερους κύκλους χημειοθεραπείας (κατά 

μέσον όρο, τρεις έναντι τεσσάρων κύκλων σε ασθενείς ηλικίας ≤65 ετών). 

Παρά το γεγονός αυτό, η επικουρική χημειοθεραπεία συσχετίστηκε με όφελος 

επιβίωσης για ασθενείς ηλικίας >65 ετών, δηλαδή παρόμοιο με εκείνο για τους 

νεότερους ασθενείς. 

Καμία από αυτές τις αναλύσεις δεν μπορεί να γενικευθεί προκειμένου να 

αξιολογηθεί ο ρόλος της επικουρικής χημειοθεραπείας στον ευρύτερο 

πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας ασθενών, εφόσον όσοι συμμετείχαν στις 

συγκεκριμένες δοκιμές επικουρικής χημειοθεραπείας εκπροσωπούν μια 

ομάδα που πιθανότατα διαφέρει ουσιαστικά από ασθενείς αντίστοιχης ηλικίας 

που δεν συμμετείχαν και ίσως είναι ακόμη πιο κατάλληλοι από ό,τι κάποιοι 

νεότεροι ασθενείς που συμμετείχαν στο πρωτόκολλο θεραπείας. 
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Επιπλέον, δεν υπάρχει ορθή εκπροσώπηση των ηλικιωμένων ασθενών σε 

δοκιμές επικουρικής θεραπείας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επαρκή 

δεδομένα και οι συστάσεις πρέπει να δίδονται σε εξατομικευμένη βάση. 

 

Συστάσεις  

 Για προσεκτικά επιλεγμένους μεγαλύτερης ηλικίας (>70 ετών) 

ασθενείς με εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ σταδίου IB, II και IIIA, προτείνεται 

επικουρική χημειοθεραπεία με χρήση των αυτών 

χημειοθεραπευτικών που χρησιμοποιούνται και για νεότερης 

ηλικίας ασθενείς. (LOE II, GOR B)  

 Η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή μη επικουρικής 

χημειοθεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς πρέπει να 

εξατομικεύεται.  

 Πολυδιάστατη γηριατρική αξιολόγηση ενδεχομένως να είναι 

χρήσιμη προ λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση ή μη 

επικουρικής χημειοθεραπείας.  
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4.4  ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΜΚΠ ΠΡΩΙΜΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 

        Μπριασούλης Β., Παπακοτούλας Π. 

Η νεοεπικουρική ή προεγχειρητική χημειοθεραπεία εξακολουθεί να θεωρείται 

πειραματική μέθοδος θεραπείας, κυρίως διότι έχει αξιολογηθεί μόνο σε μικρό 

αριθμό τυχαιοποιημένων δοκιμών που διερευνούν την ασφάλεια και τη 

δραστικότητα διαφορετικών σχημάτων με βάση την πλατίνη. Θεωρητικά, η 

νεοεπικουρική προσέγγιση έχει αρκετά πλεονεκτήματα: μπορεί να μειώσει το 

μέγεθος του όγκου, καθώς και να διευκολύνει τον έλεγχο μικρομεταστατικής 

διασποράς ή να εμποδίσει την εμφάνιση αυτής· η νεοεπικουρική θεραπεία 

επιτρέπει την προσεκτική εκτίμηση της ανταπόκρισης σε χημειοθεραπεία και 

παρέχει καθοριστικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία του 

όγκου σε επαρκή δείγματα του όγκου· η ανοχή της χημειοθεραπείας από μη 

προθεραπευμένους ασθενείς είναι σαφώς καλύτερη από ό,τι μετεγχειρητικά, η 

δε ένταση της δόσης υψηλότερη. Από την άλλη πλευρά, οι τοξικότητές της και 

μια καθυστέρηση έως τη χειρουργική εξαίρεση θα μπορούσαν να θεωρούνται 

μειονεκτήματα, παρότι μέχρι στιγμής τα ζητήματα αυτά δείχνουν να έχουν 

μικρή σημασία.  

 

Σε μετα-ανάλυση1 βασισμένη σε 7 δοκιμές όπου συμμετείχαν 988 ασθενείς 

αναφέρθηκε ότι η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία βελτίωσε την επιβίωση, με 

HR 0,82 (95% CI 0.69–0.97), ισοδυναμώντας με απόλυτο όφελος της τάξης 

του 6% στα 5 έτη. Επιπλέον, διαπιστώθηκε αυξημένο όφελος κατά στάδιο 

(στάδιο IA: + 4%, στάδιο IB: + 6%, στάδιο II–III: + 7%) αλλά ουδεμία 

αλληλεπίδραση μεταξύ του είδους του πλατινούχου σχήματος ή του είδους 

της επικουρικής θεραπείας (χημειο- ή ακτινοθεραπεία). Ο διερευνητικός 

χαρακτήρας αυτών των αναλύσεων υποομάδων δικαιολογεί την προσέγγιση 

βάσει περιπτωσιολογικών εκθέσεων (δεδομένα μεμονωμένων ασθενών - IPD), 

η οποία συνεχίζεται. Όταν τα τελικά αποτελέσματα της δοκιμής του European 

Intergroup προστέθηκαν στην προηγούμενη μετα-ανάλυση, παρατηρήθηκε 

αύξηση της αναλογίας κινδύνου (HR) σε 0,87, με απώλεια της σημασίας της 

βελτίωσης στην έκβαση. 
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Το φάσμα των αποτελεσμάτων που διαπιστώθηκαν με τη χορήγηση 

νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας καταδεικνύεται από διάφορες σύγχρονες 

δοκιμές φάσης III: 

Σε γαλλική δοκιμή, 355 ασθενείς με ΜΜΚΠ (σταδίου IB, II ή IIIA, 

συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 35% με N2 νόσο) τυχαιοποιήθηκαν σε 

χειρουργική εξαίρεση με ή χωρίς δύο κύκλους προεγχειρητικής 

χημειοθεραπείας με βάση τη σισπλατίνη2. Οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν 

ήταν επίσης επιλέξιμοι για μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. Η νεοεπικουρική 

χημειοθεραπεία συσχετίστηκε με τάση προς μεγαλύτερη μέση ελεύθερη 

νόσου επιβίωση (p=0,15). Σε μέση μεταπαρακολούθηση 14 ετών, το ποσοστό 

10ετούς ελεύθερης υποτροπής επιβίωσης είχε αυξηθεί σημαντικά με 

χημειοθεραπεία συν χειρουργική εξαίρεση έναντι χειρουργικής εξαίρεσης μόνο 

(HR 0,78 95% CI 0,62-0,98)3. Σημειώθηκε τάση προς αυξημένη συνολική 

επιβίωση με νεοεπικουρική χημειοθεραπεία έναντι χειρουργικής εξαίρεσης 

μόνο (p=0,12), και η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική όταν στην ανάλυση 

πολλαπλών μεταβλητών ενσωματώθηκαν η ηλικία, το στάδιο Τ και το στάδιο 

N (HR 0,69 95% CI 0,64-0,90). 

 

Στην πολυκεντρική ευρωπαϊκή δοκιμή LU22, 519 ασθενείς με χειρουργικά 

εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις κύκλους χημειοθεραπείας με 

βάση την πλατίνη ακολουθούμενης είτε από χειρουργική εξαίρεση είτε από 

άμεση χειρουργική εξαίρεση4. Κατά την τυχαιοποίηση, οι ασθενείς είχαν σε 

ποσοστό 93% νόσο κλινικού σταδίου I ή II. Το χημειοθεραπευτικό σχήμα 

διέφερε ανάλογα με τη θέση της νόσου· οι δύο ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι 

συνδυασμοί ήταν εκείνοι της βινορελμπίνης συν σισπλατίνη και της 

γεμσιταβίνης συν σισπλατίνη. Συνολικά, το 75% των ασθενών ολοκλήρωσαν 

και τους τρεις κύκλους της χημειοθεραπείας, ενώ το ποσοστό αντικειμενικής 

ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία ήταν 47 τοις εκατό. Παρά την 

παρατηρηθείσα αντικαρκινική δραστικότητα της χημειοθεραπείας, δεν 

σημειώθηκε βελτίωση στην ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση με χορήγηση 

νεοεπικουρικής θεραπείας (HR υποτροπής 0,96· 95% CI 0,77-1,21). Ομοίως, 
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δεν σημειώθηκε βελτίωση στη συνολική επιβίωση με χορήγηση 

προεγχειρητικής χημειοθεραπείας (5ετής επιβίωση 44% έναντι 45%, HR 

θανάτου 1,02, 95% CI 0,80-1,31). Τα αρνητικά αποτελέσματα σε αυτή τη 

δοκιμή μπορούν να αποδοθούν στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 

συμμετασχόντων ασθενών με νόσο σταδίου I. Η εν λόγω δοκιμή υπογραμμίζει 

επίσης τις δυσκολίες ακριβούς σταδιοποίησης ασθενών προεγχειρητικά, 

καθώς το 59% των ασθενών στο σκέλος ελέγχου (μόνο χειρουργική εξαίρεση) 

είχαν είτε παθολογοανατομική αναβίβαση σταδίου είτε υποσταδιοποίηση στη 

χρονική φάση της χειρουργικής εξαίρεσης. 

 

Στη δοκιμή SWOG 9900, 354 ασθενείς με χειρουργικά εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ 

σταδίου IB-IIIA τυχαιοποιήθηκαν είτε σε τρεις κύκλους χημειοθεραπείας με 

πακλιταξέλη συν καρβοπλατίνη ακολουθούμενης από χειρουργική εξαίρεση 

είτε σε άμεση χειρουργική εξαίρεση5. Η ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση 

παρατάθηκε με τη χορήγηση νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας έναντι της 

άμεσης χειρουργικής επέμβασης (HR 0,80 95% CI 0,619-1,04). Η συνολική 

επιβίωση ήταν επίσης μη σημαντικά διαρκέστερη με τη νεοεπικουρική 

χημειοθεραπεία (μέση 62 μήνες έναντι 41 μηνών, HR 0,79, 95% CI 0,60-1,06). 

Η δοκιμή διεκόπη πρόωρα όταν προέκυψαν θετικά αποτελέσματα σε μεγάλες 

δοκιμές για τη χρήση της επικουρικής χημειοθεραπείας. 

 

Η νεοεπικουρική και η επικουρική χημειοθεραπεία τέθηκαν σε σύγκριση έναντι 

χειρουργικής εξαίρεσης μόνο στην τρισκελή δοκιμή NATCH6. Στην εν λόγω 

δοκιμή, 624 ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίων IA, IB, II ή III (T3N1) 

τυχαιοποιήθηκαν είτε σε χειρουργική εξαίρεση, είτε σε νεοεπικουρική 

χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργική εξαίρεση, είτε σε 

χειρουργική εξαίρεση ακολουθούμενη από επικουρική χημειοθεραπεία. Η 

χημειοθεραπεία απαρτίστηκε από τρεις κύκλους πακλιταξέλης συν 

καρβοπλατίνη. Η συμμόρφωση στη χημειοθεραπεία ήταν σημαντικά 

υψηλότερη στο σκέλος της νεοεπικουρικής έναντι της επικουρικής 

χημειοθεραπείας (90% έναντι 61% που έλαβαν τρεις κύκλους 

χημειοθεραπείας). Εντούτοις, δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά 
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5ετούς ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης (34%, 38% και 37% για 

χειρουργική εξαίρεση μόνο, νεοεπικουρική χημειοθεραπεία ή επικουρική 

χημειοθεραπεία αντιστοίχως) ή στα ποσοστά 5ετούς συνολικής επιβίωσης 

(44%, 47% και 46% αντιστοίχως) πιθανόν λόγω του μεγαλύτερου αριθμού 

ασθενών σταδίου I. 

 

Σε μικρότερη ευρωπαϊκή δοκιμή, 141 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν είτε σε 

χημειοθεραπεία με γεμσιταβίνη συν σισπλατίνη ακολουθούμενη από 

χειρουργική εξαίρεση είτε μόνο σε χειρουργική εξαίρεση7. Τάση βελτίωσης της 

συνολικής 3ετούς επιβίωσης κατεγράφη με την συνδυαστική προσέγγιση 

μεθόδων (p=0,053). Σε ανάλυση υποσυνόλου, τα οφέλη εμφανίστηκαν 

περιορισμένα σε ασθενείς με νόσο σταδίου IIB/IIIA (3ετής συνολική επιβίωση 

70% έναντι 47 τοις εκατό). Η δοκιμή διεκόπη πρόωρα όταν προέκυψαν θετικά 

αποτελέσματα σε μεγάλες δοκιμές με χορήγηση επικουρικής χημειοθεραπείας. 

 

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των δοκιμών είναι ότι αντιμετώπισαν 

προβλήματα λογιστικής αυτοτέλειας, που οδήγησαν κάποιες μελέτες στην 

πρόωρη λήξη τους, όταν δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων 

δοκιμών που κατεδείκνυαν όφελος από την επικουρική χημειοθεραπεία. 

 

 

Εκτός της χαμηλής ισχύος και αυτοτέλειας, αυτές οι δοκιμές έχουν δύο ακόμη 

κοινές αδυναμίες: η επιβίωση των ασθενών στα σκέλη ελέγχου που 

υποβλήθηκαν σε άμεση χειρουργική εξαίρεση είναι καλύτερη από ό,τι είχε 

εκτιμηθεί αρχικώς, γεγονός που δεν επέτρεψε να φανεί ο υποβιβασμός που 

προκλήθηκε από την πρόωρη λήξη αυτών των δοκιμών· οι ασθενείς με 

ΜΜΚΠ σταδίου I (κλινικό ή παθολογοανατομικό) αντιστοιχούσαν σε >50% 

των συμμετασχόντων και, ως εκ τούτου, σε καλύτερη από το αναμενόμενο 

επιβίωση.  

 

Καθώς δεν έχει διαπιστωθεί στατιστικά σημαντικό όφελος επιβίωσης για 

επικουρική χημειοθεραπεία σε νόσο σταδίου I από τα συγκεντρωθέντα 
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δεδομένα, αυτό το εύρημα στο πλαίσιο νεοεπικουρικής θεραπείας 

ενδεχομένως υποδεικνύει την αποδυνάμωση πιθανού οφέλους για υψηλότερα 

στάδια λόγω της πλειονότητας περιπτώσεων σταδίου I. 

 

Αποφάσεις σχετικές με τη χορήγηση νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας 

εξαρτώνται από την ακριβή κλινική σταδιοποίηση, ενώ η απόφαση χορήγησης 

επικουρικής θεραπείας βασίζεται στην ακριβέστερη παθολογοανατομική 

σταδιοποίηση. Μολονότι 98% των ασθενών στη δοκιμή NATCH είχαν νόσο 

κλινικού σταδίου I ή ll κατά την έναρξη του πρωτοκόλλου θεραπείας, το 28% 

εκείνων που υποβλήθηκαν σε άμεση χειρουργική εξαίρεση (με ή χωρίς 

επικουρική χημειοθεραπεία) επαναταξινομήθηκαν ως παθολογοανατομικού 

σταδίου III βάσει χειρουργικών ευρημάτων. 

 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών και η μετα-ανάλυσή τους δεν 

υποστηρίζουν τη χρήση νεοεπικουρικής προσέγγισης στα στάδια I και II, 

έναντι της άμεσης χειρουργικής εξαίρεσης με μετεγχειρητική επικουρική 

χημειοθεραπεία για ασθενείς με χειρουργικά εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ8. 

 

Η προεγχειρητική συνδυασμένη χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη 

θεωρείται δόκιμη για ασθενείς με νόσο σταδίου IIIA–N2; 
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4.5  ΜΕΤΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΑΣΗ  

        Κοσμάς Χ. 

 

 Σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που λαμβάνουν θεραπεία με 

στόχο την ίαση, η μεταπαρακολούθηση για τυχόν επιπλοκές 

σχετιζόμενες με τη θεραπεία θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 

διαχείρισης του κατάλληλου ειδικού και θα πρέπει να διαρκεί 

τουλάχιστον 3 με 6 μήνες. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο ασθενής θα 

πρέπει να επανεκτιμηθεί από τη διεπιστημονική ομάδα για ένταξη σε 

κατάλληλο πρόγραμμα εποπτείας προς ανίχνευση υποτροπών ή/και 

δευτεροπαθών όγκων. (LOE II, GOR C) 

   Σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που λαμβάνουν θεραπεία με 

στόχο την ίαση, και σε όσους διαθέτουν επαρκή λειτουργική κατάσταση 

και πνευμονικές λειτουργίες, παρακολούθηση με λήψη ιστορικού, κλινική 

εξέταση και απεικονιστική εξέταση (CT θώρακος και άνω κοιλίας) 

συστήνεται ανά 6 μήνες επί 2 έτη και, κατόπιν, ετησίως. Σε όλους τους 

ασθενείς πρέπει να παρέχονται συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση 

συμπτωμάτων και την επικοινωνία με τον ιατρό εάν αναγνωρίσουν 

ανησυχητικά συμπτώματα. (LOE I, GOR C)  

   Ιδανικά, η παρακολούθηση για αναγνώριση υποτροπής του 

πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα ή/και ανάπτυξης δευτεροπαθούς 

όγκου θα πρέπει να συντονίζεται από διεπιστημονική ομάδα. Ει δυνατόν, 

ο ιατρός που διέγνωσε τον πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα και όρισε 

την έναρξη της θεραπείας με σκοπό την ίαση θα πρέπει να παραμείνει 

στη θέση του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης που εποπτεύει τη 

διαδικασία παρακολούθησης. (LOE II, GOR C)  

 Σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που ακολουθούν θεραπεία με 

στόχο την πλήρη ίαση, η χρήση αιματολογικών εξετάσεων, PET, 

κυτταρολογικής εξέτασης πτυέλων, καρκινικών δεικτών και φθορίζουσας 

βρογχοσκόπησης επί του παρόντος δεν συστήνεται για 

παρακολούθηση. (LOE II, GOR C) 
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 Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που καπνίζουν θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισμα και να τους προσφέρεται 

φαρμακοθεραπευτική και συμπεριφορική θεραπεία, 

συμπεριλαμβανομένης της μεταπαρακολούθησης. (LOE I, GOR A) 

 
 

5 ΜΜΚΠ ΣΤΑΔΙΟΥ III  
 

5.1  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

         Κουλουλίας Β., Τριχάς Μ. 

 

Συστάσεις  

 Για ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ σταδίου IA ή IB, η 

μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση και 

δεν συστήνεται. (LOE I, GOR B) 

 Για ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ σταδίου II, η 

μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία μειώνει την τοπική υποτροπή, όμως 

δεν έχει καταδειχθεί σαφώς εάν προσφέρει όφελος επιβίωσης. Ως 

εκ τούτου, δεν συστήνεται μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. (LOE I, 

GOR B) 

 Σε ασθενείς με εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ στους οποίους ανευρέθη 

λανθάνουσα N2 νόσος (IIIA1–2), η επικουρική μετεγχειρητική 

ακτινοθεραπεία θα πρέπει να εξετάζεται κατόπιν επικουρικής 

χημειοθεραπείας, για τη μείωση της τοπικής υποτροπής. (LOE II, 

GOR C) 
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5.2  ΝΕΟΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

        Μούντζιος Ι. 

5.2.1 Νεοεπικουρική χημειοθεραπεία έναντι χειρουργικής 
εξαίρεσης 

Τοπικά προχωρημένη ή σταδίου III νόσος αντιστοιχεί σε <30% των ασθενών 

με ΜΜΚΠ. Ο τοπικά προχωρημένος ΜΜΚΠ επί πολλά έτη διαιρούνταν σε 

σταδίου IIIA με 5ετή επιβίωση της τάξης του 24%, και σε σταδίου IIIB με 

δυσμενέστερη πρόγνωση και 5ετή επιβίωση της τάξης του 9 τοις εκατό. Οι 

ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIA αντιπροσωπεύουν μια ανομοιογενή ομάδα 

ασθενών, με την επέκταση των όγκων τους να περιορίζεται στον 

επινεμηθέντα πνεύμονα (T3 N1), περιλαμβάνει όμως και ασθενείς με 

μονόπλευρη λεμφαδενική μεταστατική νόσο στο μεσοθωράκιο (T1-3 N2). Η 

πτωχή επιβίωση κατόπιν χειρουργικής εξαίρεσης μόνο έχει οδηγήσει σε 

προσπάθειες προσθήκης χημειο- ή/και ακτινοθεραπείας στην τοπικο-

περιοχική αντιμετώπιση τοπικά προχωρημένης νόσου, είτε σε επικουρικό είτε 

σε νεοεπικουρικό πλαίσιο. Η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και 

χημειοακτινοθεραπεία έχουν αξιολογηθεί κυρίως στο πλαίσιο σταδίου IIIA, 

εφόσον η νόσος σταδίου IIIB αντιμετωπίζεται με οριστική 

χημειοακτινοθεραπεία.  

  

Δύο μεγάλες μετα-αναλύσεις περιπτωσιολογικών εκθέσεων [1, 2] που 

συνέκριναν νεοεπικουρική [δοκιμές 1, 7] ή περιεγχειρητική [δοκιμές 2, 5] 

χημειοθεραπεία έναντι χειρουργικής εξαίρεσης μόνο κατέδειξαν σημαντικό 

όφελος επιβίωσης από την προσθήκη χημειοθεραπείας, το οποίο κυμαινόταν 

στα 5 έτη από 6% έως 14% καίτοι αποδυναμωμένο από συγχυτικούς 

παράγοντες όπως η ανομοιογένεια των συμπεριληφθέντων ασθενών, το 

ανεπαρκές μέγεθος των δειγμάτων και η μεταβαλλόμενη προσθήκη 

μετεγχειρητικών θεραπειών. Η ανάλυση κατά στάδιο καταδεικνύει απόλυτο 

όφελος της τάξης του 6%–7% ως προς την 5ετή επιβίωση ασθενών σταδίου 

cIIIA, βελτιώνοντας την έκβασή τους από 15%–35% σε 21%–42%. Εντούτοις, 

τα δεδομένα για την υποομάδα σταδίου IIIA–N2 είναι ελλιπή. 
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 Νεοεπικουρική χημειοθεραπεία χορηγείται κυρίως σε νόσο 

σταδίου IIIA-N2 (7η έκδοση συστήματος ταξινόμησης TNM) εφόσον 

η νόσος σταδίου IIIA-N1 συνήθως αντιμετωπίζεται διά χειρουργικής 

εξαίρεσης και η νόσος σταδίου IIIB εν γένει με οριστική 

χημειοακτινοθεραπεία. 

 

 Για ΜΜΚΠ σταδίου IIIA, σημαντικό όφελος επιβίωσης 

διαπιστώνεται υπέρ της νεοεπικουρικής πλατινούχας 

χημειοθεραπείας έναντι χειρουργικής εξαίρεσης μόνο, το οποίο 

κυμαίνεται από 6% έως 14% σε 5 έτη. 

5.2.2 Νεοεπικουρική έναντι περιεγχειρητικής χημειοθεραπείας  

Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση 10 δοκιμών με χρήση δεδομένων από κοινές 

πηγές [3], διαπιστώθηκε οριακό όφελος επιβίωσης (HR=0,81, 95%CI: 0,67-

0,97) από την προσθήκη πλατινούχας νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας σε 

ασθενείς με χειρουργικά εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ σταδίου IIIA, που είχαν υποβληθεί 

σε χειρουργική εξαίρεση και επικουρική χημειοθεραπεία. Ωστόσο, πρόκειται 

για μετα-ανάλυση με χρήση δεδομένων από κοινές πηγές σε ετερογενείς 

πληθυσμούς που είχαν λάβει ποικίλα πλατινούχα σχήματα χημειοθεραπείας, 

χωρίς συγκεκριμένα δεδομένα για την υποκατηγορία IIIA–N2. 

 

 Η προσθήκη νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας με βάση τη 

σισπλατίνη παρέχει οριακό όφελος επιβίωσης σε ασθενείς με 

εξαιρέσιμη νόσο σταδίου IIIA που υποβάλλονται σε χειρουργική 

εξαίρεση και επικουρική χημειοθεραπεία. 

 

5.2.3 Εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από 
χειρουργική εκτομή ή οριστική ακτινοθεραπεία   

Σε μεγάλη δοκιμή του EORTC [4], ασθενείς με ΜΜΚΠ τεκμηριωμένου σταδίου 

IIIA λόγω μη χειρουργικά εξαιρέσιμης N2b νόσου έλαβαν ως εισαγωγική 

χημειοθεραπεία τρεις κύκλους πλατινούχας χημειοθεραπείας: 332 

ανταποκρινόμενοι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν κατόπιν είτε σε χειρουργική 

εξαίρεση είτε σε ακτινοθεραπεία, με την τελευταία να συνίσταται σε 
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τουλάχιστον 60Gy στον πρωτοπαθή όγκο και 40–46Gy στο μεσοθωράκιο· 

αργότερα, χορηγήθηκε ακτινοθεραπεία πρωτονίων σε 62 (40%) ασθενείς στο 

σκέλος της χειρουργικής εξαίρεσης. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης και τα 

ποσοστά 5ετούς συνολικής επιβίωσης ήταν 16,4 μήνες και 16% στο σκέλος 

του χειρουργείου, και 17,5 μήνες και 14% στο σκέλος της ακτινοθεραπείας. 

Στο σκέλος της χειρουργικής εξαίρεσης, μόνο το 50% των ασθενών 

υπεβλήθησαν σε πλήρη εκτομή λόγω του σχεδιασμού της μελέτης. 

 

 Η χειρουργική εξαίρεση δεν βελτιώνει τη συνολική ή την ελεύθερη 

προόδου νόσου επιβίωση σε σύγκριση με την ακτινοθεραπεία σε 

ασθενείς σταδίου IIIA-N2b που ανταποκρίνονται σε εισαγωγική 

χημειοθεραπεία. 

 

5.2.4 Εισαγωγική χημειοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από 
χειρουργική εκτομή ή ακτινοθεραπεία 

Στη δοκιμή φάσης III του North American Intergroup [5], 492 ασθενείς με 

παθολογοανατομικά καταγεγραμμένο ΜΜΚΠ σταδίου IIIA–N2 

τυχαιοποιήθηκαν είτε σε ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία (δύο κύκλοι 

σισπλατίνης και ετοποσίδης συν ακτινοθεραπεία με διακοπή στα 45Gy) 

ακολουθούμενη από χειρουργική εξαίρεση (θεραπεία τριών τεχνικών), ή στο 

ίδιο χημειοακτινοθεραπευτικό σχήμα με μη διακοπτόμενη οριστική 

ακτινοθεραπεία μέχρι και τα 61Gy. Και στις δύο ομάδες χορηγήθηκαν δύο 

επιπλέον σταθεροποιητικοί κύκλοι σισπλατίνης και ετοποσίδης. Η συνολική 

επιβίωση δεν βελτιώθηκε σημαντικά με την προσθήκη της χειρουργικής 

εξαίρεσης, αν και η ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση ήταν σημαντικά 

καλύτερη και τα ποσοστά αποκλειστικά τοπικής υποτροπής ήταν χαμηλότερα 

σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία τριών τεχνικών. Ο πιθανότερος 

λόγος για την παρατηρηθείσα απουσία βελτιωμένης έκβασης ύστερα από 

χειρουργική εξαίρεση σχετίζεται με το υπερβολικά υψηλό ποσοστό 

θνησιμότητας κατόπιν πνευμονεκτομής, το οποίο αποδίδεται κυρίως σε 

σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και σε άλλα αίτια συνδεόμενα με 

το αναπνευστικό σύστημα, και δεν παρατητείται σε άλλες σειρές πολλών 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για 

τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 

παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 

27-28 Οκτωβρίου 2011 

 

 101 
 

κέντρων ή μεμονωμένων ιδρυμάτων. Οι συγγραφείς εκπόνησαν μια 

διερευνητική ανάλυση αντιστοίχισης μεταξύ χειρουργημένων και μη 

χειρουργημένων ασθενών, η οποία οδήγησε στην υπόθεση ότι η θεραπεία 

τριών τεχνικών θα μπορούσε να είναι επωφελής αν μετά την εισαγωγική 

χημειοακτινοθεραπεία, ακολουθεί πλήρης χειρουργική εξαίρεση διά 

λοβεκτομής, και αν αποφευχθεί το αυξημένο ποσοστό χειρουργικής 

θνησιμότητας που σχετίζεται με την πνευμονεκτομή. Σε τέτοιου είδους 

ανάλυση, εντούτοις, ελλοχεύει ο κίνδυνος σφάλματος λόγω της απουσίας 

αντιστοίχισης άλλων πιθανών προγνωστικών παραγόντων όπως το φύλο, η 

ηλικία και οι διαφορετικοί βιοδείκτες. 

 

 Σε ασθενείς με νόσο σταδίου IIIA-N2 και λειτουργική κατάσταση <2, 

η εισαγωγική χημειοακτινοθεραπεία με σισπλατίνη-ετοποσίδη 

ακολουθούμενη είτε από χειρουργική εκτομή είτε από 

ακτινοθεραπεία θώρακος είναι δόκιμες επιλογές με συγκρίσιμα 

αποτελέσματα.  

 Επί απαιτούμενης πνευμονεκτομής, η χειρουργική εξαίρεση θα 

πρέπει να αποφεύγεται σε κέντρα με χαμηλό αριθμό 

καταγεγραμμένων περιστατικών, λόγω αυξημένης μετεγχειρητικής 

νοσηρότητας και θνησιμότητας. 

 Κατά την υποσταδιοποίηση IIIA-N2 νόσου του μεσοθωρακίου 

κατόπιν εισαγωγικής χημειοακτινοθεραπείας, η χειρουργική 

εξαίρεση μπορεί να αποτελεί επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης 

για τη διεπιστημονική ομάδα.  

Και στις δύο δοκιμές, ο τοπικός έλεγχος με χειρουργική εξαίρεση είναι 

καλύτερος από ό,τι με ακτινοθεραπεία, καθώς το ποσοστό τοπικο-περιοχικής 

υποτροπής στη μελέτη του EORTC ήταν υψηλότερο κατόπιν ακτινοθεραπείας, 

η δε ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση ήταν καλύτερη στη δοκιμή του 

Intergroup. Μολονότι αυτή η παρατήρηση μπορεί να αποδοθεί στη χειρουργική 

εξαίρεση μόνο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα για αυτό το εύρημα να 

ευθύνονται η χορήγηση ακτινοθεραπείας πρωτονίων (PORT) στη δοκιμή του 

EORTC και μια ανισορροπία στην παρηγορητική χημειοθεραπεία στη δοκιμή 
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του Intergroup, καθώς αμφότερες οι μέθοδοι έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τον 

τοπικό έλεγχο. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει τον ρόλο της χειρουργικής 

εξαίρεσης ως παρηγορητικής θεραπείας κατόπιν οριστικής 

χημειοακτινοθεραπείας. Διερευνητικές αναλύσεις υποομάδων αμφότερων των 

δοκιμών έδειξαν βελτιωμένη έκβαση για ασθενείς με υποσταδιοποιημένους 

όγκους ή/και στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί πλήρης χειρουργική 

εξαίρεση διά λοβεκτομής, σε σύγκριση είτε με χειρουργηθέντες ασθενείς χωρίς 

αυτά τα χαρακτηριστικά, είτε με αντίστοιχους ακτινοβοληθέντες ασθενείς. Αυτό 

το εύρημα προϋποθέτει περαιτέρω τεκμηρίωση επαρκώς σχεδιασμένης 

δοκιμής κατά την οποία ασθενείς με χαμηλωμένο στάδιο κατόπιν οριστικής 

χημειοακτινοθεραπείας είτε τυχαιοποιούνται σε παρηγορητική εκτομή είτε όχι. 

 

Ερώτηση: Ο ρόλος της χειρουργικής εξαίρεσης ως «παρηγορητικής» 

θεραπείας έγκειται στη μείωση της τοπικής υποτροπής κατόπιν 

υποσταδιοποίησης με οριστική χημειοακτινοθεραπεία; 

 

5.2.5 Εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από 

χημειοακτινοθεραπεία έναντι χημειοακτινοθεραπείας 

ακολουθούμενης από παρηγορητική χημειοθεραπεία  

Πρόσφατα δεδομένα από τέσσερις τυχαιοποιημένες δοκιμές φάσης III 

δείχνουν ότι δεν προκύπτει όφελος επιβίωσης από την προσθήκη 

εισαγωγικής χημειοθεραπείας (διάφορα σχήματα) προ σύγχρονης 

χημειοακτινοθεραπείας. Σε δύο άλλες μελέτες, οι οποίες διεξήχθησαν από το 

SWOG και από το Hoosier Oncology Group, αναφέρθηκε ότι δεν προκύπτει 

όφελος επιβίωσης από την προσθήκη χημειοθεραπείας σταθεροποίησης 

κατόπιν σύγχρονης χημειοακτινοθεραπείας. Οι δύο στρατηγικές (εισαγωγική 

χημειοθεραπεία και χημειοθεραπεία σταθεροποίησης) έχουν τεθεί σε 

σύγκριση σε δύο τυχαιοποιημένες δοκιμές. Στην πρώτη δοκιμή, ασθενείς με 

μη χειρουργικά εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ σταδίου III έλαβαν σισπλατίνη (60 mg/m2), 

γεμσιταβίνη (1 g/m2, ημέρες 1 και 8) και βινορελμπίνη (25 mg/m2, ημέρες 1 και 

8) με μειωμένη δοσολογία γεμσιταβίνης και βινορελμπίνης κατά τη διάρκεια 

της ακτινοθεραπείας (66Gy). Δύο κύκλοι ΧΜΘ με ακτινοθεραπεία που 
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ακολουθήθηκαν από δύο ακόμη κύκλους ΧΜΘ μόνο χορηγήθηκαν στο σκέλος 

A ή με την αντίθετη σειρά στο σκέλος B. Η μελέτη, που διεκόπη πρόωρα λόγω 

χαμηλής λογιστικής αυτοτέλειας, κατέδειξε ότι χημειοακτινοθεραπεία με 

σισπλατίνη, γεμσιταβίνη και βινορελμπίνη είναι εφικτή τόσο ως αρχική 

θεραπεία είτε κατόπιν εισαγωγικής χημειοθεραπείας. Η εισαγωγική 

χημειοθεραπεία με ακόλουθη χημειοακτινοθεραπεία εμφανίστηκε λιγότερο 

τοξική, ενώ παρατηρήθηκαν και καλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης. Στη 

δεύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης II [6], οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 

δύο κύκλους δοσεταξέλης (75 mg/m2, ημέρα 1) και σισπλατίνης (40 mg/m2, 

ημέρες 1 και 2), είτε πριν (σκέλος εισαγωγικής θεραπείας) είτε μετά από 

(σκέλος σύγχρονης θεραπείας) σύγχρονη χημειοακτινοθεραπεία, όπου 66Gy 

χορηγήθηκαν με ακτινοβόληση εμπλεκομένων πεδίων παράλληλα με 

εβδομαδιαία δοσεταξέλη 20 mg/m2 και σισπλατίνη 20 mg/m2. 

Η μελέτη έδειξε ότι αμφότερες οι θεραπευτικές τεχνικές είχαν παρόμοια 

αποτελεσματικότητα και τοξικότητα, αφού το ποσοστό οισοφαγίτιδας βαθμού 

III-IV δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων. 

 Η εισαγωγική ή παρηγορητική χημειοθεραπεία σε μη χειρουργικά 

εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ σταδίου III δεν έχει αποφέρει όφελος επιβίωσης 

σε σύγκριση με την αποκλειστική χρήση οριστικής 

χημειοακτινοθεραπείας. 

 Η εισαγωγική και η παρηγορητική χημειοθεραπεία που σχετίζονται 

με οριστική χημειοακτινοθεραπεία σε μη χειρουργικά εξαιρέσιμο 

ΜΜΚΠ σταδίου III εμφανίζουν παρόμοια αποτελεσματικότητα και 

προφίλ τοξικότητας. 
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Συστάσεις  

 Νεοεπικουρική χημειοθεραπεία χορηγείται κατά κύριο λόγο σε 

νόσο σταδίου IIIA-N2 (7η έκδοση συστήματος ταξινόμησης TNM), 

εφόσον η νόσος σταδίου IIIA-N1 συνήθως αντιμετωπίζεται με 

χειρουργική εξαίρεση και η νόσος σταδίου IIIB εν γένει 

αντιμετωπίζεται με οριστική χημειοακτινοθεραπεία. (LOE I, GOR A) 

 Νεoεπικουρική πλατινούχα χημειοθεραπεία συνιστάται θερμά 

έναντι χειρουργικής εξαίρεσης μόνο σε ΜΜΚΠ σταδίου IIIA. (LOE I, 

GOR A) 

 Νεoεπικουρική πλατινούχα χημειοθεραπεία σε ασθενείς με 

εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ σταδίου IIIA ακολουθούμενη από χειρουργική 

εξαίρεση και επικουρική χημειοθεραπεία μπορεί να αποτελεί 

εναλλακτική της εξ αρχής χειρουργικής εξαίρεσης σε επιλεγμένους 

ασθενείς. (LOE II, GOR C) 

 Η χειρουργική εξαίρεση δεν βελτιώνει τη συνολική ή την ελεύθερη 

προόδου νόσου επιβίωση σε σύγκριση με την οριστική 

ακτινοθεραπεία σε ασθενείς σταδίου IIIA-N2b που ανταποκρίνονται 

σε εισαγωγική χημειοθεραπεία. (LOE II, GOR B) 

 Σε ασθενείς με νόσο σταδίου IIIA-N2 και PS<2, εισαγωγική 

χημειοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργική εξαίρεση ή 

εισαγωγική χημειοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από 

ακτινοθεραπεία θώρακος είναι δόκιμες επιλογές με συγκρίσιμα 

αποτελέσματα. Επί απαιτούμενης πνευμονεκτομής, η χειρουργική 

εξαίρεση θα πρέπει να αποφεύγεται σε κέντρα με χαμηλό αριθμό 

καταγεγραμμένων περιστατικών, λόγω αυξημένης μετεγχειρητικής 

νοσηρότητας και θνητότητας. Όσον αφορά την υποσταδιοποίηση 

IIIA-N2 νόσου του μεσοθωρακίου κατόπιν εισαγωγικής 

χημειοακτινοθεραπείας, η χειρουργική εξαίρεση μπορεί να 

αποτελεί επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης για τη 

διεπιστημονική ομάδα. (LOE II, GOR C) 

 Η εισαγωγική ή παρηγορητική χημειοθεραπεία σε μη χειρουργικά 

εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ σταδίου III δεν έχουν δείξει όφελος επιβίωσης 
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Εισαγωγική 

χημειοθεραπεία± 

ακτινοθεραπεία  

έναντι οριστικής χημειοακτινοθεραπείας μόνο και δεν συστήνονται 

εν γένει. Εισαγωγική και παρηγορητική χημειοθεραπεία 

συνδεόμενες με οριστική χημειοακτινοθεραπεία σε μη χειρουργικά 

εξαιρέσιμους ΜΜΚΠ σταδίου III διαθέτουν παρόμοια 

αποτελεσματικότητα και προφίλ τοξικότητας. (LOE II, GOR C) 
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5.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ  

       Ηλιάδης K., Dahabreh J. 

 

Οι περισσότεροι ασθενείς με ΜΜΚΠ έχουν προχωρημένη νόσο κατά την 

αρχική διάγνωση, αντιστοιχώντας στο 28% όλων των περιστατικών καρκίνου 

του πνεύμονα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της ενδιαφέρουσας 

κατηγορίας εξακολουθεί να παρουσιάζει προκλήσεις και να προκαλεί 

διαφωνίες, αποτελώντας το αντικείμενο μιας ευρείας γκάμας κλινικών δοκιμών.  

Οι συστάσεις για αυτό το στάδιο είναι εν γένει αδύναμες, λόγω της έλλειψης 

μεγάλων τυχαιοποιημένων δοκιμών και της ανομοιογένειας στον πληθυσμό 

των ασθενών που εντάσσεται σε αυτό το στάδιο. Σύμφωνα με το σύστημα 

σταδιοποίησης TNM, όπως αυτό προτάθηκε από τη Διεθνή Ένωση για τη 

Μελέτη του Καρκίνου του Πνεύμονα (IASLC) [1], το στάδιο III διαιρείται σε IIIA 

και IIIB. Ασθενείς που έχουν T1–2N2M0, T3N1-2M0, T4(ομόπλευρο/α οζίδιο/α)N1-2M0 , 

εντάσσονται στο στάδιο IIIA, ενώ ασθενείς με T1-4N3M0, και T4 (διήθηση)N0 -2M0, 

εντάσσονται στο στάδιο IIIB.  

 

Στάδιο IIIA N1-2, Διήθηση θωρακικού τοιχώματος  

Ασθενείς με ΜΜΚΠ που διηθεί το θωρακικό τοίχωμα, σπανίως έχουν N1 ή N2 

νόσο (συμπεριλαμβανομένων όγκων της κορυφής του πνεύμονα), και όποτε 

διενεργείται χειρουργική επέμβαση, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την επίτευξη πλήρους εκτομής. Ο Yokoi κ.ά. συνέταξαν 

έκθεση για ασθενείς T3N1-2M0, με ποσοστό 5ετούς επιβίωσης 18% [2]. Η 

μακροπρόθεσμη επιβίωση επηρεάζεται θετικά από την πληρότητα της 

εκτομής και την απουσία N1 ή N2 νόσου [3].  

 

Συστάσεις 

 Για ασθενείς με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος και N2 νόσο, 

δεν συστήνεται χειρουργική εξαίρεση. (LOE II, GOR C) 

 Όγκος Pancoast σταδίου IIIA, λόγω N2 νόσου, δεν συστήνεται να 

αντιμετωπιστεί χειρουργικά. (LOE II, GOR Β)  



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για 

τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 

παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 

27-28 Οκτωβρίου 2011 

 

 108 
 

 Σε περίπτωση ΜΜΚΠ που διηθεί το θωρακικό τοίχωμα, πρέπει να 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη πλήρους 

εκτομής. (LOE I, GOR B) 

 

 

Ομάδα IIIA- N2 νόσος  

Ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIA, λόγω N2 νόσου, υποκατηγοριοποιούνται σε 

τέσσερις ομάδες [4]. 1) Στην ομάδα IIIA1 εντάσσονται ασθενείς με τυχαία  

λεμφαδενική μετάσταση ανευρισκόμενη στην τελική ιστολογική εξέταση. 2) 

Στην ομάδα IIIA2 εντάσσονται ασθενείς με λεμφαδενική μετάσταση 

περιοριζόμενη σε ένα επίπεδο της N2 νόσου, ανευρεθείσα διεγχειρητικά. 3) 

Στην ομάδα IIIA3 εντάσσονται ασθενείς με N2 νόσο σε ένα ή περισσότερα 

επίπεδα των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου, η οποία επιβεβαιώθηκε κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σταδιοποίησης. 4) Στην ομάδα IIIA4 εντάσσονται 

ασθενείς με ευμεγέθη όγκο ή σταθερή N2 νόσο σε πολλούς λεμφαδενικούς 

σταθμούς.  

Ομάδα IIIA1-2: Παρά την ενδελεχή προεγχειρητική σταδιοποίηση, σε 

κάποιους ασθενείς διαγιγνώσκεται απρόσμενα N2 νόσος κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης ή κατά την τελική παθολογοανατομική εξέταση. Αυτό συνέβη στο 

25% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θωρακοτομή [5]. Σε περίπτωση που 

είναι εφικτή πλήρης χειρουργική εξαίρεση, ο χειρουργός θα πρέπει να προβεί 

στην προγραμματισμένη εκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό ή δειγματοληψία, 

διαφορετικά η εκτομή πρέπει να ματαιωθεί. Το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης 

κατόπιν πλήρους εκτομής κυμαίνεται μεταξύ 14% και 30%, με τα καλύτερα 

αποτελέσματα να διαπιστώνονται σε mN2 νόσο [6-8]. 

Σε περίπτωση όγκων του αριστερού άνω λοβού, με διήθηση των λεμφαδένων 

στο αορτοπνευμονικό παράθυρο και την παρααορτική περιοχή (λεμφαδενικοί 

σταθμοί 5, 6), το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης είναι κατά μέσο όρο 40 τοις 

εκατό. Περίπου 27% εώς 36% των ασθενών θα έχουν αποφύγει τη 

μεταστατική νόσο (η N2 νόσος υφίσταται χωρίς N1-2 νόσο) [9]. Ο 

συστηματικός λεμφαδενικός καθαρισμός ή η δειγματοληψία λεμφαδένων 
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έχουν μεγάλη σημασία για την ακριβή σταδιοποίηση, αν και υφίστανται ακόμη 

αντιπαραθέσεις για το κατά πόσον αυτές οι διαδικασίες βελτιώνουν τη 

μακροπρόθεσμη επιβίωση.  

 

Συστάσεις  

 Για ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIA1-2, στους οποίους η πλήρης 

χειρουργική εξαίρεση είναι εφικτή, συστήνεται διενέργεια της 

προγραμματισμένης εκτομής και λεμφαδενικός καθαρισμός του 

μεσοθωρακίου. (LOE II, GOR C)  

 Για ασθενείς με πλήρως εξαιρεθέντα πρωτοπαθή όγκο, συστήνεται 

ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός ή δειγματοληψία. (LOE I, GOR B)  

Ομάδα IIIA3: Οι εν λόγω ασθενείς είναι δυνητικά υποψήφιοι για χειρουργική 

θεραπεία, ενώ σε αρκετές μελέτες προτείνεται συνδυαστική χημειοθεραπεία 

ή/και ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη/ες από χειρουργική εξαίρεση, λόγω των 

χαμηλών ποσοστών επιβίωσης που παρέχει η χειρουργική εξαίρεση μόνο, ή 

σε συνδυασμό με επικουρική χημειοακτινοθεραπεία. Η επιβεβαίωση της N2 

νόσου είναι υποχρεωτική, διότι έως και 40% των μετρίως διογκωμένων 

λεμφαδένων είναι αρνητικοί σε νεοπλασία, ιδίως σε ασθενείς με πρόσφατη 

πνευμονική λοίμωξη ή ατελεκτασιακό πνευμονικό παρέγχυμα. Υπάρχουν 

πολλές μη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές φάσης II σχετικά με 

νεοεπικουρική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργική εξαίρεση [10]. 

Επίσης, πλήθος τυχαιοποιημένων δοκιμών φάσης III συνέκριναν τα 

συμπεράσματα νεοεπικουρικής θεραπείας ακολουθούμενης από χειρουργική 

εξαίρεση έναντι χειρουργικής εξαίρεσης μόνο [11-13]. Σε κάποιες εξ αυτών 

των δοκιμών η N2 νόσος δεν έχει επιβεβαιωθεί παθολογοανατομικά, ενώ σε 

άλλες συμπεριελήφθησαν ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIB, υποομάδα με 

ευνοϊκή έκβαση, ή ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIB, για τους οποίους η 

πρόγνωση είναι δυσμενής. Τέλος, οι δοκιμές στην πλειονότητά τους έχουν 

μικρό αριθμό ασθενών. Δεδομένων των παραπάνω αρνητικών παραμέτρων, 

οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η νεοεπικουρική θεραπεία 

ακολουθούμενη από χειρουργική εξαίρεση είναι αποτελεσματικότερη έναντι 

χειρουργικής εξαίρεσης μόνο [14].  
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Στη μετα-αναλύση του Berghman κ.ά. το 2000, όπου αξιολογήθηκε η 

νεοεπικουρική χημειοθεραπεία (τέσσερις τυχαιοποιημένες δοκιμές), 

διαπιστώθηκε πολύ οριακό όφελος υπέρ της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας 

[15]. Η τυχαιοποιημένη δοκιμή του EORTC συνέκρινε τη 

χημειοακτινοθεραπεία με χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργική 

εξαίρεση. Οι ασθενείς είχαν προεγχειρητικά διεγνωσμένη N2 νόσο και οι 

συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαφορά στην 

συνολική επιβίωση ή στην ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση [16].  

 

Στη μελέτη του North American Intergroup όπου συμπεριελήφθησαν ασθενείς 

με ιστολογικά επιβεβαιωμένη N2 νόσο, ετέθη σύγκριση μεταξύ σύγχρονης 

χημειοακτινοθεραπείας ακολουθούμενης από χειρουργική εξαίρεση έναντι 

χημειοακτινοθεραπείας μόνο [17]. Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας 

σημειώθηκε σε πνευμονεκτομές, το οποίο ανήλθε στο 26%, χωρίς διαφορά 

ως προς την 5ετή επιβίωση στα δύο σκέλη. Αυτή η μη αποδεκτή υψηλή 

θνησιμότητα δεν συνάδει με το 5% ποσοστό θνησιμότητας για πνευμονεκτομή 

όταν αυτή διενεργείται από έμπειρους θωρακοχειρουργούς. 

 

Συστάσεις 

 Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και N2 νόσο διεγνωσμένη προεγχειρητικά 

(IIIA3), συστήνεται παραπομπή για εκτίμηση από διεπιστημονική 

ομάδα (με τη συμμετοχή θωρακοχειρουργού) προ οιασδήποτε 

οριστικής θεραπείας. (LOE I, GOR C)  

 Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ, με N2 νόσο διεγνωσμένη προεγχειρητικά 

(IIIA3), εισαγωγική χημειοθεραπεία με ή χωρίς ακτινοθεραπεία, 

ακολουθούμενη από χειρουργική εξαίρεση –λοβεκτομή, κατά 

προτίμηση– αποτελεί αποδεκτή θεραπεία. (LOE I, GOR B) 

 Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ IIIA3 σταδίου, διεγνωσμένου προεγχειρητικά, 

οι οποίοι λαμβάνουν εισαγωγική χημειοακτινοθεραπεία στο 

πλαίσιο κλινικών δοκιμών, δεν συστήνεται πνευμονεκτομή. Η 

χειρουργική θεραπεία θα πρέπει να περιορίζεται σε πνευμονική 

λοβεκτομή. (LOE I, GOR C)  
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 Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ IIIA3 σταδίου, διεγνωσμένου προεγχειρητικά, 

χειρουργική εξαίρεση μόνο δεν συστήνεται. (LOE I, GOR A)  

 

Ο Siegenthaler κ.ά. του Αντικαρκινικού Κέντρου MD Anderson ανέφεραν ότι η 

νεοεπικουρική χημειοθεραπεία δεν αυξάνει τη θνησιμότητα [18]. Η προσεκτική 

αξιολόγηση για χειρουργική εξαίρεση κατόπιν νεοεπικουρικής 

χημειοακτινοθεραπείας είναι απαραίτητη, διότι η ατελής χειρουργική εξαίρεση 

ή η ανοιχτή-κλειστή θωρακοτομή λειτουργούν επιβαρυντικά για την επιβίωση 

του ασθενούς.  

 

Σύσταση: Χειρουργικές κυτταρομειωτικές διαδικασίες σε περίπτωση 

ΜΜΚΠ σταδίου IIIA3 δεν συστήνονται. (LOE I, GOR A) 

 

Ομάδα IIIA4: Ασθενείς με ευμεγέθη όγκο ή σταθερή N2 νόσο δεν είναι 

υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση. 

  

Σύσταση: Χειρουργική εξαίρεση ή χειρουργικές κυτταρομειωτικές 

διαδικασίες σε περίπτωση ΜΜΚΠ σταδίου IIIA4 δεν συστήνονται. (LOE I, 

GOR A)  

 

Στάδιο IIIB: Σχεδόν το 10% με 15% του ΜΜΚΠ διαγιγνώσκεται αρχικά στο 

στάδιο IIIB. Οι περισσότεροι ασθενείς με T4 όγκο λόγω διήθησης των δομών 

του μεσοθωρακίου συνήθως έχουν N2 νόσο [19].  

 

Μολονότι δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες δοκιμές που να συγκρίνουν την 

αποτελεσματικότητα χημειοθεραπείας ακολουθούμενης από χειρουργική 

εξαίρεση έναντι χημειοθεραπείας μόνο, σε αυτούς τους ασθενείς συστήνεται 

εν γένει η λήψη χημειοακτινοθεραπείας. Δεδομένου του χαμηλού ποσοστού 

επιβίωσης και της υψηλής θνησιμότητας, όσοι ασθενείς έχουν ΜΜΚΠ σταδίου 

IIIB και θεωρούνται δυνάμει υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση, θα ήταν 

καλύτερο να εκτιμηθούν από μια διεπιστημονική ομάδα. Χειρουργική εξαίρεση 

μπορεί να προσφερθεί σε αυστηρά επιλεγμένους ασθενείς ως αποκλειστική 
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θεραπεία ή κατόπιν νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας με ή χωρίς 

ακτινοθεραπεία, ενώ η χημειοακτινοθεραπεία συστήνεται σε όλες τις 

περιπτώσεις. Προσεκτικά επιλεγμένοι ασθενείς σταδίου IIIB, όταν λαμβάνουν 

εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργική εξαίρεση, 

παρουσιάζουν τα ίδια αποτελέσματα με ασθενείς σταδίου IIIA που έλαβαν την 

ίδια θεραπεία [20, 21]. Σχεδόν όλα τα κέντρα θωρακοχειρουργικής με μεγάλο 

αριθμό καταγεγραμμένων περιστατικών εξαιρέσεων καρκίνου του πνεύμονα, 

έχουν πείρα στη χειρουργική εξαίρεση ΜΜΚΠ που διηθεί ζωτικές δομές (κύρια 

τρόπιδα, άνω κοίλη φλέβα, αορτή, αριστερός κόλπος, κύρια πνευμονική 

αρτηρία, σώματα σπονδύλων και οισοφάγο). Μολονότι η χειρουργική 

εξαίρεση ΜΜΚΠ σταδίου IIIB είναι εφικτή, η μακροπρόθεσμη επιβίωση 

παραμένει πολύ χαμηλή και η περιεγχειρητική θνησιμότητα παραμένει υψηλή. 

 

Ασθενείς με T4 όγκο και N2 νόσο θεωρούνται ακατάλληλοι για χειρουργική 

θεραπεία, γεγονός που συνάδει με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

Αμερικανικού Κολεγίου Ιατρών Θώρακος (American College of Chest 

Physicians, ACCP), της Βρετανικής Εταιρείας Θώρακος (British Thoracic 

Society, BTS) και του αμερικανικού Εθνικού Γενικού Αντικαρκινικού Δικτύου 

(National Comprehensive Cancer Network, NCCN) [5, 20, 23].  

 

Οι περισσότερες εκτομές T4 όγκων έχουν επιτευχθεί σε όγκους που διηθούν 

την κύρια τρόπιδα, ιδίως σε ασθενείς με T4N0-1M0. Η εκτομή και 

αποκατάσταση της τρόπιδας προσφέρει από 20% έως 28% ποσοστό 5ετούς 

επιβίωσης, με 7% έως 29% θνησιμότητα σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά κέντρα 

[5, 20]. Το υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης και η χαμηλότερη θνησιμότητα 

παρατηρείται σε ιατρικά κέντρα με εμπειρία [3].  

 

Σε χειρουργική εξαίρεση υποβλήθηκαν επίσης προσεκτικά επιλεγμένοι 

ασθενείς με διήθηση της άνω κοίλης φλέβας (SVC) [3, 20]. Δεν υπάρχουν 

τυχαιοποιημένες δοκιμές που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της 

χειρουργικής εξαίρεσης έναντι συντηρητικής θεραπείας, ενώ ο Spaggiari κ.ά. 

ανέφεραν ποσοστά 5ετούς επιβίωσης έως και 15 τοις εκατό [24]. 
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Οι θεραπευτικές επιλογές για ΜΜΚΠ σταδίου IIIB, εξαιτίας οζιδίου/ων σε 

διαφορετικό λοβό του ίδιου πνεύμονα (T4 όγκος), είναι αυτές που αφορούν 

και τους υπόλοιπους T4 όγκους. Βιοψία (είτε με VATS είτε με CT-FNA) 

συστήνεται για τον αποκλεισμό ή την επιβεβαίωση της παρουσίας σύγχρονου 

καρκίνου του πνεύμονα. Η προεγχειρητική διαδικασία σταδιοποίησης πρέπει 

να περιλαμβάνει ολοσωματική PET/CT και μεσοθωρακοσκόπηση ή VATS, ή 

FNA υπό την καθοδήγηση EBUS ή EUS, με σκοπό τον αποκλεισμό N2 νόσου. 

Η θνησιμότητα κυμαίνεται στο 7%, η μέση επιβίωση είναι 32 μήνες και το 

ποσοστό 5ετούς επιβίωσης είναι 34% (ανέρχεται μέχρι και σε 57%, σε 

περίπτωση N0 νόσου).  

 

Ο Klepetko, καθώς και άλλοι, συνέταξαν εκθέσεις για ασθενείς με ΜΜΚΠ που 

διηθεί την αορτή [25], αλλά ο αριθμός των ασθενών ήταν μικρός, η 

θνησιμότητα υψηλή, τα δε ποσοστά μακροπρόθεσμης επιβίωσης εξαιρετικά 

χαμηλά.  

  

Ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIB και διήθηση σωμάτων σπονδύλων σπανίως 

θεραπεύονται, ενώ στην πλειονότητά τους θεωρούνται μη εγχειρήσιμοι. Ο 

Grunenwald κ.ά. συνέταξαν έκθεση για ασθενείς με ακτινολογικές ενδείξεις της 

βλάβης που αντιμετωπίστηκε με περιορισμένη ή ολική σπονδυλεκτομή [26].  

Οι όγκοι της κορυφής του πνεύμονα, όταν θεωρούνται δυνητικά εξαιρέσιμοι, 

αντιμετωπίζονται με θεραπεία πολλαπλών τεχνικών, η οποία περιλαμβάνει 

προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία [27, 28]. 

Τα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης σε δύο μελέτες ήταν 44% και 56% αντιστοίχως. 

Η διήθηση των σπονδυλικών σωμάτων, των υποκλειδίων αγγείων και οι 

ενδείξεις N2 νόσου θεωρούνται αντενδείξεις για χειρουργική εξαίρεση, και 

πρέπει να τίθενται μόνο στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής. 

 

Συστάσεις 
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 Σε επιλεγμένους ασθενείς με κλινικό T4N0-1 ΜΜΚΠ, σταδίου IIIB, 

που είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία με στόχο την ίαση, 

συστήνεται επεμβατική εκτίμηση του μεσοθωρακίου και εκτενής 

εξωθωρακική σταδιοποίηση. (LOE I, GOR C)  

 Σε επιλεγμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ κλινικού σταδίου T4N0-1 ως 

απόρροια δορυφορικού/ών οζιδίου/ων στον ομόπλευρο πνεύμονα, 

συστήνεται εκτίμηση της τρόπιδας ή της άνω κοίλης φλέβας (SVC) 

από διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου να κριθεί εάν ο όγκος 

είναι χειρουργικά εξαιρέσιμος ή όχι. Σε περίπτωση N2 νόσου, δεν 

συνιστάται χειρουργική εξαίρεση. (LOE I, GOR C) 

 Για επιλεγμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIB, όταν αυτοί 

θεωρούνται υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση, συστήνεται να 

υποβληθούν σε εκτομή αποκλειστικά σε κάποιο εξειδικευμένο 

ιατρικά κέντρο. (LOE I, GOR C) 

 

Συμπεράσματα  

Η θεραπευτική αντιμετώπιση τοπικά προχωρημένου ΜΜΚΠ (στάδια IIIA και 

IIIB) εξακολουθεί να εμφανίζει προκλήσεις και να δημιουργεί διαφωνίες, 

αποτελώντας παράλληλα το ζητούμενο μιας ευρείας γκάμας κλινικών δοκιμών. 

Οι συστάσεις σχετικά τη χειρουργική θεραπεία είναι περιορισμένης ισχύος εν 

γένει, εξαιτίας της έλλειψης εκτεταμένων τυχαιοποιημένων δοκιμών και της 

ανομοιογένειας του πληθυσμού των ασθενών που εντάσσονται σε αυτό το 

στάδιο. Μια άποψη που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος είναι ότι όλοι 

οι ασθενείς με τοπικο-περιοχικό ΜΜΚΠ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

δυνάμει υποψήφιοι για χειρoυργική θεραπεία, ενώ η εκτίμηση μιας 

διεπιστημονικής ομάδας (με τη συμμετοχή θωρακοχειρουργού) είναι 

ουσιαστικής σημασίας πριν από την οριστική θεραπεία. 

Σε ιατρούς που σκοπεύουν να εφαρμόσουν ή να συμβουλευθούν τις 

κατευθυντήριες οδηγίες συστήνεται η χρήση προσωπικών ανεξάρτητων 

ιατρικών κρίσεων στο πλαίσιο εξατομικευμένων κλινικών συνθηκών, 

προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα ή τη θεραπεία του 

ασθενούς. 
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Σύνοψη συστάσεων: 

1. Για ασθενείς με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος και N2 νόσο, 

δεν συνίσταται χειρουργική εξαίρεση. (LOE II, GOR C) 

2. Όγκοι της κορυφής του πνεύμονα (όγκοι Pancoast) σταδίου IIIA, 

λόγω N2 νόσου, δεν συνιστάται να αντιμετωπίζονται χειρουργικά. 

(LOE II, GOR C) 

3. Σε περίπτωση ΜΜΚΠ που διηθεί το θωρακικό τοίχωμα, πρέπει να 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη πλήρους 

εκτομής. (LOE I, GOR B) 

4. Για ασθενείς με ΜΜΚΠ στους οποίους ανευρίσκεται N2 νόσος (IIIA2) 

διεγχειρητικά, η προγραμματισμένη εκτομή στον πνεύμονα και ο 

λεμφαδενικός καθαρισμός του μεσοθωρακίου δικαιολογούνται. 

(LOE II, GOR C) 

5. Για ασθενείς με πλήρη εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου, 

συστήνεται ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός ή συστηματική 

δειγματοληψία λεμφαδένων. (LOE I, GOR B) 

6. Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και N2 νόσο ανευρεθείσα προεγχειρητικά 

(IIIA3), συστήνεται παραπομπή για εκτίμηση της κατάστασης από 

διεπιστημονική ομάδα (με τη συμμετοχή θωρακοχειρουργού) προ 

οριστικής θεραπείας. (LOE I, GOR C) 

7. Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ και N2 νόσο ανευρεθείσα προεγχειρητικά 

(IIIA3), εισαγωγική χημειοθεραπεία με ή χωρίς ακτινοθεραπεία 

ακολουθούμενη από χειρουργική εξαίρεση –λοβεκτομή, κατά 

προτίμηση– είναι δόκιμη για επιλεγμένους ασθενείς με 

υποσταδιοποίηση του μεσοθωρακίου. (LOE I, GOR B) 

8. Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIA3 διεγνωσμένου προεγχειρητικά, 

και οι οποίοι λαμβάνουν εισαγωγική χημειοακτινοθεραπεία, η 

πνευμονεκτομή σε ιατρικά κέντρα με υψηλό αριθμό 

καταγεγραμμένων περιστατικών, όποτε είναι εφικτή, μπορεί να 

αποτελεί επιλογή. (LOE I, GOR C) 
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9. Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIA3 διεγνωσμένου προεγχειρητικά, 

δεν συστήνεται θεραπεία αποκλειστικά με χειρουργική εξαίρεση. 

(LOE I, GOR A) 

10. Σε περίπτωση ΜΜΚΠ σταδίου IIIA3, δεν συνιστώνται χειρουργικές 

κυτταρομειωτικές διαδικασίες. (LOE I, GOR A) 

11. Σε περίπτωση ΜΜΚΠ σταδίου IIIA4, χειρουργική εξαίρεση ή 

χειρουργικές κυτταρομειωτικές διαδικασίες δεν συνιστώνται. (LOE I, 

GOR A) 

12. Σε επιλεγμένους ασθενείς με κλινικό T4N0-1 ΜΜΚΠ, σταδίου IIIA, οι 

οποίοι είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία με σκοπό την 

ίαση, συστήνεται η διενέργεια επεμβατικής σταδιοποίησης του 

μεσοθωρακίου και εκτενούς εξωθωρακικής σταδιοποίησης. (LOE I, 

GOR C) 

13. Σε επιλεγμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ κλινικού σταδίου T4N0-1 ως 

απόρροια δορυφορικού/ών οζιδίου/ων στον ομόπλευρο πνεύμονα, 

συστήνεται εκτίμηση της τρόπιδας ή της άνω κοίλης φλέβας (SVC) 

από διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου να κριθεί εάν ο όγκος 

είναι χειρουργικά εξαιρέσιμος ή όχι. Σε περίπτωση N2 νόσου, δεν 

συνιστάται χειρουργική εξαίρεση. (LOE I, GOR C) 

14. Για ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIB, όταν αυτοί θεωρούνται 

υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση, συστήνεται να υποβληθούν 

σε εκτομή αποκλειστικά σε κάποιο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο 

από έμπειρους θωρακοχειρουργούς. (LOE I, GOR C)  
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5.4  ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

        ΗλιάδηςΚ., Στρατάκος Γ., Χατζηιωάννου Σ.  

 

Το ΜΜΚΠ σταδιοποιείται σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης TNM και τους 

κανόνες της 7ης έκδοσης των AJCC/UICC (2010). Η N2 θετικότητα 

συσχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση, επομένως η ακριβής σταδιοποίηση των 

λεμφαδένων του μεσοθωρακίου είναι άκρως σημαντική. Στους δυσμενείς 

προγνωστικούς παράγοντες συγκαταλέγονται η παρουσία ακτινολογικά 

προσδιορισμένης N2 νόσου, η εξωλεμφαδενική επέκταση, ο αριθμός των 

διηθημένων λεμφαδενικών σταθμών και η διήθηση των υποτροπιδικών 

λεμφαδένων (LN No 7).  

Εμμένουσα λεμφαδενική διήθηση του μεσοθωρακίου κατόπιν εισαγωγικής 

θεραπείας σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση, ενώ εκτομή στον πνεύμονα δεν 

παρέχει κάποιο όφελος επιβίωσης σε αυτή την ομάδα ασθενών. Επομένως, 

είναι σκόπιμη η χρήση τεχνικών που παρέχουν κυτταροϊστολογικές 

πληροφορίες (επανασταδιοποίηση του μεσοθωρακίου), προς αποφυγή 

άσκοπων θωρακοτομών χωρίς καμία θεραπευτική αξία, ενώ η 
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επανασταδιοποίηση του μεσοθωρακίου κατόπιν εισαγωγικής θεραπείας είναι 

υποχρεωτική. 

Επί του παρόντος, ούτε η CT, ούτε η PET, ούτε η PET/CT είναι επαρκώς 

ακριβείς για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία. Η 

αποτελεσματικότητα της CT για τη σταδιοποίηση των λεμφαδένων του 

μεσοθωρακίου είναι απογοητευτική. Η ακρίβεια της CT κατά την 

επανασταδιοποίηση των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου είναι εξαιρετικά 

χαμηλή και, σύμφωνα με τις αναφορές, κυμαίνεται περί το 50%. Τούτο 

οφείλεται στην πιθανότητα πλήρους ιστολογικής ανταπόκρισης χωρίς καμία 

ακτινολογική ανταπόκριση. Από την άλλη πλευρά, η PET είναι ακριβέστερη 

της CT, αλλά σαφώς όχι τόσο ακριβής όσο όταν διενεργείται σε μη 

προθεραπευμένους ασθενείς. Κατά την επανασταδιοποίηση, η ευαισθησία 

της PET κυμαίνεται στο 70%, ενώ το ποσοστό ψευδώς αρνητικών 

αποτελεσμάτων, καίτοι καλύτερο αυτού της CT, εξακολουθεί να κυμαίνεται 

στο 30 τοις εκατό. Η αιτία αυτής της χαμηλής ευαισθησίας δεν είναι σαφής. Η 

ανίχνευση πολύ μικρού μορφώματος υπολειμματικού όγκου, όπως 

μικροσκοπικές εστίες περιβαλλόμενες από ίνωση μεταθεραπευτικά, 

ενδεχομένως να καταστεί δυσκολότερη. Μεταβολές στο μικροπεριβάλλον του 

όγκου, όπως μεταβληθείσα αιμάτωση λόγω αλλαγών μετά τη χημειοθεραπεία, 

μπορεί επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την παρουσία του FDG στους 

μεταστατικούς λεμφαδένες. 

 

Εντούτοις, η PET/CT θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον 3 εβδομάδες μετά 

το πέρας της εισαγωγικής θεραπείας, για τον αποκλεισμό εξέλιξης της νόσου 

και ανάπτυξης νέων εστιών. Επίμονα θετικά ευρήματα της PET για το 

μεσοθωράκιο χρήζουν ιστοπαθολογικής επιβεβαίωσης. 

Το μεσοθωράκιο μπορεί να επανασταδιοποιηθεί με τις ίδιες τεχνικές που 

είχαν εφαρμοστεί κατά την αρχική σταδιοποίηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται 

τόσο επεμβατικές χειρουργικές όσο και μη χειρουργικές τεχνικές. 

 

Η επεμβατική χειρουργική επανασταδιοποίηση συνίσταται σε 

μεσοθωρακοσκόπηση και επανασταδιοποίηση του μεσοθωρακίου με video-
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θωρακοσκόπηση (VATS). Επαναμεσοθωρακοσκόπηση ή video-

θωρακοσκόπηση κατόπιν εισαγωγικής θεραπείας, μολονότι τεχνικά εφικτή, 

είναι πιο δύσκολη και πιο ανακριβής σε σύγκριση με την πρώτη διαδικασία 

λόγω σοβαρών συμφύσεων και ίνωσης. Φαίνεται ότι οι συμφύσεις και η 

μεσοθωρακική ίνωση αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο με τη 

μεσοθωρακοσκόπηση προ της εισαγωγικής θεραπείας παρά με αυτή καθαυτή 

την εισαγωγική θεραπεία. Προσφέρει, επίσης, το πλεονέκτημα παροχής 

ιστολογικών ενδείξεων ανταπόκρισης κατόπιν εισαγωγικής θεραπείας. Η 

ακρίβεια αυτής της τεχνικής υπερβαίνει το 85 τοις εκατό.  

 

Οι επεμβατικές μη χειρουργικές τεχνικές σταδιοποίησης απαρτίζονται από τη 

διαβρογχική παρακέντηση (TBNA), τη διαβρογχική παρακέντηση με 

υπερηχογραφική καθοδήγηση (EBUS-TBNA) και την παρακέντηση διά λεπτής 

βελόνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση (EUS-FNA). Η EBUS-TBNA σε 

μελέτη 124 ασθενών κατά τη διάρκεια επανασταδιοποίησης εμφάνισε 

ευαισθησία 76% και ειδικότητα 100 τοις εκατό[8]. Ωστόσο, λόγω της χαμηλής 

αρνητικής προβλεπτικής αξίας, τα αρνητικά ευρήματα όγκου θα πρέπει να 

επιβεβαιώνονται με χειρουργική σταδιοποίηση προ της θωρακοτομής. Η 

EUS-FNA αποδίδει παρόμοια αποτελέσματα με τη VATS και την επανα-

μεσοθωρακοσκόπηση. 

 

Συνιστώμενη προσέγγιση αποτελεί η χρήση EBUS ή EUS-FNA για αρχική 

σταδιοποίηση και φύλαξη της μεσοθωρακοσκόπησης για επανασταδιοποίηση 

του μεσοθωρακίου κατόπιν εισαγωγικής θεραπείας. 

 

 Η επανασταδιοποίηση του μεσοθωρακίου πρέπει να 

πραγματοποιείται με τις ίδιες τεχνικές που είχαν εφαρμοστεί κατά 

την αρχική σταδιοποίηση. 

 Η PET CT είναι λιγότερο ακριβής συγκριτικά με την αρχική 

σταδιοποίηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αποκλεισμό 

ενδεχομένου εξέλιξης της νόσου ή ανάπτυξης νέων εστιών. 
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 Θετικά αποτελέσματα της PET για τους λεμφαδένες του 

μεσοθωρακίου χρήζουν ιστοπαθολογικής επιβεβαίωσης. 

 Η μεσοθωρακοσκόπηση είναι τεχνικώς εφικτή αλλά πιο δύσκολη 

από ό,τι κατά την αρχική σταδιοποίηση, εξαιτίας ινώσεων και 

συμφύσεων. 

 Η EBUS/EUS TBNA είναι λιγότερο ακριβής και προσφέρεται ως 

εναλλακτική τεχνικής επανασταδιοποίησης. 

 Στην αρχική σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται EBUS, ενώ η μεσοθωρακοσκόπηση θα πρέπει να 

φυλάσσεται για επανασταδιοποίηση, όταν ο ρόλος της είναι 

απαραίτητος. 
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5.5  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

        Κουλουλίας B. 

 

5.5.1 Γενικά 

Η ακτινοθεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) 

περιλαμβάνει τη ριζική ακτινοθεραπεία, την παρηγορητική και τη 

στερεοτακτική ακτινοθεραπεία. Οι τεχνικές αφορούν την τρισδιάστατη 

σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3D-CRT), τη στερεοτακτική ακτινοθεραπεία και 

την ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης δέσμης με απεικονιστική 

καθοδήγηση (IMRT-IGRT). Η επιλογή ανάμεσα στις 3D-CRT και IMRT-IGRT 

αφορά το μέγεθος και την τοπογραφία της νόσου, ώστε να μπορεί να 

συμπεριληφθεί εντός ακτινοβολητέων περιοχών χωρίς αυξημένο κίνδυνο 

επιπλοκών από τους γειτνιάζοντες φυσιολογικούς ιστούς, καθώς και ανάλογα 

με το αποτέλεσμα αναπνευστικών δοκιμασιών (FEV1) προ της χορήγησης 

ριζικής ακτινοθεραπείας. 

1 Η ριζική ακτινοθεραπεία ενδείκνυται για τους ασθενείς σταδίου I, II και 

ΙΙΙα.   

2 Οι ασθενείς σταδίου I ή II ΜΜΚΠ μη εξαιρέσιμου για ιατρικούς λόγους 

πρέπει να υποβάλλονται σε Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία.  

3 Οι ασθενείς σταδίου IIIα ΜΜΚΠ οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για 

χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να εκτιμώνται στο πλαίσιο ογκολογικού 

συμβουλίου, με σκοπό τη ριζική αντιμετώπιση και θεραπεία. Η θεραπεία 

εκλογής είναι η σύγχρονη συνδυασμένη χημειοακτινοθεραπεία.  

4 Σε ασθενείς με καρκίνο ΙΙΙβ-IV, η θεραπεία εκλογής είναι ο 

επιταχυνόμενος υποκερματισμός δόσης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα MRC. 

 

5.5.2 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας 

 Το πλάνο ΑΚΘ πρέπει να γίνει βασιζόμενο στην αξονική σχεδιασμού.  

 Το PTV πρέπει να καθορίζεται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές 

της ICRU-62, που βασίζεται στο GTV, συν το περιθώριο του CTV για 

τη μικροσκοπική νόσο, τα περιθώρια του ITV για την κίνηση του 

όγκου-στόχου και τα περιθώρια για τις καθημερινές ανακρίβειες της 

τοποθέτησης.  
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 Συστήνεται η διόρθωση της ετερογένειας στα ακτινοθεραπευτικά 

πλάνα όλων των ασθενών. 

 To μακροσκοπικό μέγεθος όγκου-στόχου (gross tumor volume, GTV) 

πρέπει να περιορισθεί στην ορατή νόσο (συμπεριλαμβάνονται η 

πρωτοπαθής εστία και η λεμφαδενική νόσος) στην αξονική ± στο 

PET/CT. 

 Όσον αφορά το CTV των λεμφαδενικών χωρών, η εκλεκτική 

ακτινοβόλησή τους (elective nodal irradiation) παραμένει 

αδιευκρίνιστη. H συνεισφορά του PET/CT σε αυτό κρίνεται σημαντική 

για τη μείωση της ακτινικής πνευμονίτιδας-οισοφαγίτιδας. Ούτως, η 

ακτινοβολία εμπλεκομένου πεδίου (Involved field) με τη χρήση 

PET/CT χωρίς εκλεκτική ακτινοβόληση αποτελεί πλέον κοινή 

πρακτική. Γενικώς, πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι δόσεις σε 

πνεύμονες, καρδιά, οισοφάγο, βραχιόνιο πλέγμα, νωτιαίο μυελό και 

θωρακικό τοίχωμα. 

 Πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την ανατομική περιοχή των 

όγκων και την πορεία της δέσμης. Γενικώς, η ενέργεια της δέσμης 

φωτονίων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 10 ΜeV, κυρίως λόγω 

των ανομοιογενειών του αέρα που υπάρχει κατά τη διέλευση της 

δέσμης.  

 Γενικώς, όταν χρησιμοποιείται θεραπεία με πρωτόνια ή τεχνική IMRT, 

πρέπει να γίνεται καθημερινή απεικονιστική καθοδήγηση προ της 

θεραπείας (IGRT – Image Guided Radiation Therapy), για τη 

διασφάλιση της ποιότητας. Σημαντικός, επίσης, είναι ο υπολογισμός 

της κίνησης του όγκου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 

AAPM Task Group. Ούτως, τέτοιες τεχνικές είναι η αξονική 

τομογραφία αργής σάρωσης (slow CT scanning), η αξονική 

τομογραφία με κράτημα της αναπνοής (inhale exhale breath hold CT) 

και η τετραδιάστατη αξονική (4-D respiration-correlated CT).  

 Οι δόσεις ακτινοθεραπείας στον ΜΜΚΠ κυμαίνονται ανάμεσα σε 60-

74+Gy, ενώ σε ταυτόχρονη χημειοθεραπεία φαίνεται ότι η συνολική 

δόση είναι έως 60Gy. Oι δόσεις της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας 
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ραδιοβιολογικά ισοδύναμες είναι άνω των 100Gy. Οι δόσεις της 

παρηγορητικής ακτινοθεραπείας κυμαίνονται από 30 έως 50Gy, 

αναλόγως των δόσεων που χρησιμοποιούνται ανά συνεδρία (300-

850cGy ανά συνεδρία). 
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5.6 ΡΙΖΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

         Τριχάς M. 

5.6.1 Επιδημιολογικά στοιχεία 

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκτιμάται ότι συνολικά 225.500 νέες 

περιπτώσεις (116.750 άνδρες και 105.770 γυναίκες) διαγνώσθηκαν το 2010 με 

καρκίνο (βρογχογενή + πνεύμονος) και 157.300 θάνατοι (86.200 άνδρες, 

71.100 γυναίκες). Μόνο το 15,8 % όλων των ασθενών θα είναι ζωντανοί στα 5 

έτη από τη διάγνωση. Κοινά συμπτώματα εμφάνισης αποτελούν ο βήχας, η 

δύσπνοια, η απώλεια βάρους και το θωρακικό άλγος. Οι περισσότεροι 

συμπτωματικοί ασθενείς πάσχουν και από χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια. 

Ο κύριος παράγοντας κινδύνου είναι το κάπνισμα και συνδέεται με 

περισσότερο από το 85-90% όλων των θανάτων που αφορούν τον καρκίνο 

του πνεύμονα. Ο κίνδυνος αυξάνεται με τον αριθμό των τσιγάρων ημερησίως, 

καθώς και με τον αριθμό των ετών κατά τα οποία καπνίζει ο ασθενής. Οι 

παθητικοί καπνιστές έχουν αυξημένο σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 

πνεύμονα. 

Το ραδόνιο παράγεται από τη διάσπαση του ραδίου 226 και είναι η δεύτερη 

κύρια αιτία ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα. Η διάσπασή του οδηγεί στην 

παραγωγή ενώσεων που εκπέμπουν α-σωματίδια, τα οποία μπορούν να 

προκαλέσουν βλάβη σε κυτταρικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, να αυξήσουν 

τον κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής.  

Δεδομένα υποστηρίζουν ότι μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες που καπνίζουν ή 

ήταν πρώην καπνίστριες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν ορμονική θεραπεία 

υποκατάστασης, διότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από μη 

μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (ΜΜΚΠ). 

Οι μικρές ίνες αμιάντου αποτελούν γνωστό καρκινογόνο παράγοντα και αυτός ο 

κίνδυνος αυξάνεται στα άτομα που καπνίζουν. Υπολογίζεται ότι περίπου 3-4 % των 

καρκίνων του πνεύμονα προκαλούνται εξαιτίας της έκθεσης σε αμίαντο. 
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Επιπροσθέτως, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου που προκαλούν 

πνευμονική φλεγμονή, μεταξύ αυτών η φυματίωση, το οικογενειακό ιστορικό 

και η έκθεση σε ουσίες όπως ο διχλωρομεθυλαιθέρας, οι πολυκυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), το χρώμιο, το νικέλιο και οι οργανικές 

ενώσεις του αρσενικού. 

5.6.2 Κύριοι παθολογοανατομικοί τύποι 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Μη Μικροκυτταρικός 

καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί περισσότερο από το 85% όλων των 

περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Αυτός διαιρείται σε 2 τύπους: (1) Μη 

πλακώδης (αδενοκαρκίνωμα, καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα κ.ά.) και (2) 

Πλακώδης (επιδερμοειδής) καρκίνος. Το αδενοκαρκίνωμα είναι ο πιο συχνός 

τύπος που συναντάται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πιο κοινός σε μη 

καπνιστές. Με τη χρήση των μικροσυστοιχιών του DNA, όπου καταγράφεται η 

έκφραση του γονιδιακού προφίλ, έχουν εντοπισθεί υπότυποι του 

αδενοκαρκίνωματος (π.χ. βρογχοειδές, επιθηλιοειδές) που συνδέονται με 

αυξημένη επιβίωση στα αρχικά στάδια της νόσου, ενώ το επιθηλιοειδές 

συνδέεται με αυξημένη επιβίωση στα προχωρημένα στάδια της νόσου. 

 

5.6.3 Διαγνωστική προσέγγιση πριν από την ακτινοθεραπεία 

Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος εξειδικευμένος στην ογκολογία θώρακος πρέπει 

να καθορίζει τη δυνατότητα χορήγησης ριζικής ακτινοθεραπείας, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν την κλινική εικόνα και τη συννοσηρότητα του ασθενούς.  

 

 Πνευμονικός λειτουργικός έλεγχος 

 Βρογχοσκόπηση (προτιμάται η διεγχειρητική) 

 Μεσοθωρακοσκόπηση 

 EBUS 

 PET / CT  
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5.6.4 Ριζική ακτινοθεραπεία 

5 Η ριζική ακτινοθεραπεία ενδείκνυται για τους ασθενείς σταδίου I, II και 

ΙΙΙ ΜΜΚΠ που είναι σε καλή κλινική κατάσταση (λειτουργική κατάσταση 0, 1 

κατά WHO) και η νόσος τους μπορεί να συμπεριληφθεί εντός ακτινοβολητέων 

περιοχών χωρίς αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τους γειτνιάζοντες 

φυσιολογικούς ιστούς.  

6 Όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε αναπνευστικές δοκιμασίες 

προ της χορήγησης ριζικής ακτινοθεραπείας για ΜΜΚΠ. 

7 Οι ασθενείς με πτωχή αναπνευστική λειτουργία, αλλά παρά ταύτα 

ικανοί να υποβληθούν σε ριζική ακτινοθεραπεία, μπορούν να υποβληθούν εάν 

ο ακτινοβολούμενος όγκος υγιούς πνεύμονα είναι μικρός.  

8 Οι ασθενείς σταδίου I ή II ΜΜΚΠ μη εξαιρέσιμου για ιατρικούς λόγους 

πρέπει να υποβάλλονται σε στερεοτακτική ακτινοθεραπεία ή σε συνεχή 

υπερκλασματοποιημένη επιταχυνόμενη ακτινοθεραπεία (CHART regimen). Αν 

δεν υπάρχει η υποδομή για τις ανωτέρω θεραπείες, τότε υποβάλλεται σε 

κλασική ριζική ακτινοθεραπεία. 

 

5.6.5 Ριζική χημειο-ακτινοθεραπεία σταδίου ΙΙΙ ΜΜΚΠ 

Οι ασθενείς σταδίου III ΜΜΚΠ οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική 

αντιμετώπιση πρέπει να εκτιμώνται στο πλαίσιο ογκολογικού συμβουλίου, με 

σκοπό τη ριζική αντιμετώπιση και θεραπεία.  

Η θεραπεία εκλογής είναι η συνδυασμένη σύγχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία 

(ΧΜΘ με βάση την πλατίνα).                   

                                                                                                                      

ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Το GTV πρέπει να περιοριστεί στην ορατή νόσο (συμπεριλαμβάνονται η 

πρωτοπαθής εστία και η λεμφαδενική νόσος) στην αξονική ± στο 

PET/CT. 

 Όσον αφορά το CTV των λεμφαδενικών χωρών, η εκλεκτική 

ακτινοβόλησή τους (elective nodal irradiation) παραμένει αδιευκρίνιστη. 

 Η εκλεκτική ακτινοβόληση (elective nodal irradiation) πρέπει να βασίζεται 

στον όγκο-στόχο, στις παραμέτρους των γειτονικών φυσιολογικών 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για 

τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 

παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 

27-28 Οκτωβρίου 2011 

 

 131 
 

δομών και την πιθανή συννοσηρότητα του ασθενούς. Εντοπισμένο στη 

διήθηση πεδίο ΑΚΘ (Involved field) χωρίς εκλεκτική ακτινοβόληση 

αποτελεί κοινή πρακτική, επειδή έχει δείξει ότι επιτρέπει τη χορήγηση 

υψηλότερης δόσης στον όγκο, με αποδεκτή τοξικότητα και χαμηλή 

πιθανότητα κινδύνου μεμονωμένης λεμφαδενικής υποτροπής. 

 Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ΧΜΘ εισαγωγής, πρέπει να γίνεται 

μία αξονική σχεδιασμού αναφοράς πριν από την έναρξη της ΧΜΘ 

εισαγωγής. Εάν είναι εφικτό, τα αρχικά ακτινοθεραπευτικά πεδία πρέπει 

να καλύπτουν τον όγκο-στόχο πριν από τη ΧΜΘ, και τα περιορισμένα 

πεδία (cone-down) να καλύπτουν τον όγκο-στόχο μετά τη ΧΜΘ. 

Εντούτοις, σε ασθενείς με επηρεασμένη καρδιακή ή πνευμονική 

λειτουργία, εάν ο αρχικός όγκος ήταν μεγάλος και αναμένεται μεγάλη 

τοξικότητα από τους φυσιολογικούς ιστούς, ο όγκος πρέπει να 

χρησιμοποιείται μετά την εισαγωγική ΧΜΘ. 

 Η ενέργεια της δέσμης φωτονίων πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με 

την ανατομική περιοχή των όγκων και την πορεία της δέσμης. Γενικά, να 

χρησιμοποιούνται δέσμες φωτονίων με ενέργειες που κυμαίνονται μεταξύ 

των 4-10 ΜeV εάν η πορεία της δέσμης διασχίζει χαμηλής πυκνότητας 

πνευμονικό ιστό προτού εισέλθει στον όγκο. Σε περιπτώσεις μεγάλων 

μεσοθωρακικών όγκων ή όγκων που προσκολλώνται στο θωρακικό 

τοίχωμα, όπου δεν υπάρχει κενό (gap) αέρος προτού εισέλθει η δέσμη 

στον όγκο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενέργειες 15 ή 18 MeV για την 

επίτευξη καλύτερης κατανομής της δόσης. 

 Είναι σημαντικό να εκτιμηθεί στο DVH (Dose Volume Histogram), στo 

πλαίσιο της τρισδιάστατης ακτινοθεραπείας, η κάλυψη των όγκων 

στόχων GTV, CTV και PTV, καθώς και των φυσιολογικών ιστών. Πρέπει 

να ελαχιστοποιηθούν οι δόσεις σε πνεύμονες, καρδιά, οισοφάγο, 

βραχιόνιο πλέγμα, νωτιαίο μυελό και θωρακικό τοίχωμα. 

 Μέθοδος σχεδιασμού είναι η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία 

(3D-CRT). Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό του 

φυσιολογικού πνεύμονα που θα ακτινοβοληθεί ή όταν ο όγκος γειτνιάζει 

με ευαίσθητα φυσιολογικά όργανα, πρέπει να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο 
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χρήσης της διαμορφούμενης έντασης ΑΚΘ (IMRT). Σημαντικά 

μικρότερος κίνδυνος πρόκλησης ακτινικής πνευμονίτιδας και βελτίωση 

της συνολικής επιβίωσης έχουν παρατηρηθεί κατά τη σύγκριση IMRT με 

τρισδιάστατη σύμμορφη ΑΚΘ (3-D CRT). Όταν χρησιμοποιείται η IMRT 

τεχνική, πρέπει να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές NCI IMRT. 

 Η διαχείριση της αναπνευστικής κίνησης πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν 

σε όλους τους ασθενείς με ΜΜΚΠ όταν υποβάλλονται σε ΑΚΘ θώρακος. 

Αποδεκτές μεθόδους υπολογισμού της κίνησης του όγκου για τις 

κατευθυντήριες γραμμές του AAPM Task Group αποτελούν οι εξής: α) 

Αξονική τομογραφία αργής σάρωσης (slow CT scanning), Aξονική 

τομογραφία με εισπνοή-εκπνοή και κράτημα της αναπνοής (inhale exhale 

breath hold CT), Τετραδιάστατη αξονική (4-D respiration-correlated CT), 

β) Μέθοδοι του Respiratory gating, που εκμεταλλεύονται ένα εξωτερικό 

αναπνευστικό σήμα ή τα εσωτερικά fiducial markers, γ) Μέθοδοι 

κρατήματος της αναπνοής (breath-hold methods) με διατήρηση-κράτημα 

της βαθιάς εισπνοής (deep-inspiration breath-hold), ενεργό έλεγχο της 

αναπνοής (active-breathing control - ABC) συσκευής, αυτορρύθμιση της 

αναπνοής χωρίς παρακολούθηση των αναπνευστικών κινήσεων, δ) 

Forced shallow breathing, με κοιλιακή πίεση και ε) Μέθοδοι 

παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real-time tumor tracking). 

                                                                                                              

                                                                                                                      
Δόσεις που χορηγούνται στη συμβατική κλασματοποιημένη ΑΚΘ 
       Συνιστώμενες δόσεις: 60 – 74 Gy (60 – 70 Gy επί ΧΑΘ) 

 

Τύπος Θεραπείας    Συν. Δόση    Δόση/κλάσμα Διάρκεια 
Θεραπείας 

      Ριζική 

 ΑΚΘ μόνο ή 
Διαδοχική 
ΧΜΘ+ΑΚΘ 

 Ταυτόχρονη 
ΧΜΘ 

 
 
60-74 Gy 
 
60-70 Gy 

 
 
2 Gy 
 
2 Gy 

 
 
6-7,5 εβδομάδες 
 
6-7 εβδομάδες 
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Όρια ανοχής φυσιολογικών ιστών στη συμβατική κλασματοποιημένη 
ΑΚΘ (3-D CRT) 
 

Φυσιολογικές ευαίσθητες δομές Όρια Ανοχής 

Νωτιαίος Μυελός 46 Gy με 1,8-2 Gy / Συν 

Πνεύμονας V20 <30 %  
MLD <20 Gy 

Καρδιά  V40 <100% 
V45 <67 % 
V60 <33 % 

Oισοφάγος  Μέση δόση <34 Gy 

Βραχιόνιο πλέγμα 66 Gy με 1,8-2 Gy/Συν 

 
 
Εναλλακτικά σχήματα χορήγησης ΑΚΘ 

 55Gy σε 20 fx (2,75Gy ημερήσια δόση) (NICE 2005) 
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6 ΜΜΚΠ ΣΤΑΔΙΟΥ IV  
 

6.1   ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΜΚΠ 

Murray S., Μπουκοβίνας Ι. 

Εισαγωγή  

Ο καρκίνος του πνεύμονα εκπροσωπεί το συνηθέστερο είδος καρκίνου στον 

κόσμο σήμερα. Είναι, επίσης, η κύρια αιτία θανάτων σχετιζόμενων 

σχετιζόμενων με καρκίνο παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, διαγιγνώσκονται κατά 

προσέγγιση 1.350.000 νέα περιστατικά και, εξ αυτών, περίπου 1.180.000 

άτομα καταλήγουν στον θάνατο εξαιτίας της νόσου (στατιστικά στοιχεία 2002). 

Κάθε χρόνο, στην Ευρώπη, διαγιγνώσκονται περισσότερα από 200.000 νέα 

περιστατικά καρκίνου, που αντιστοιχούν σε >20% όλων των θανάτων από 

καρκίνο στην ήπειρο [1]. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατεγράφησαν κατά 

προσέγγιση 222.500 νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα και 

περισσότεροι από 157.000 θάνατοι εξαιτίας της νόσου [2].  

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), που υποδιαιρείται σε 

αδενοκαρκίνωμα, πλακώδες καρκίνωμα και μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα, 

αντιστοιχεί σε >80%–85% απάντων των τύπων καρκίνου. Όσον αφορά την 

αρχική διάγνωσή του, η νόσος για το 70% των ασθενών διαγιγνώσκεται σε 

προχωρημένο στάδιο [3]. Εν μέρει λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης του 

ΜΜΚΠ, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών κρίνεται ακατάλληλος για θεραπεία με 

σκοπό την ίαση. Για αυτό τον λόγο, η καθιερωμένη προσέγγιση στην 
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πλειονότητα των ασθενών είναι συστημική θεραπεία με παρηγορητική αγωγή, 

με κύριο στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής των ασθενών και η παράταση 

της επιβίωσής τους [3, 4]. 

Παρά την επίτευξη κάποιων μικρών βελτιώσεων σε όλες τις θεραπευτικές 

στρατηγικές, πολλοί ασθενείς έχουν και σταδιακά σχεδόν όλοι οι ασθενείς θα 

αναπτύσσουν όγκους μη ανταποκρινόμενους στις τρέχουσες θεραπευτικές 

στρατηγικές μας είτε αυτές ανήκουν στην κατηγορία των «στοχευμένων 

θεραπειών» είτε όχι [5]. Η εφαρμογή μοριακών στοχευμένων θεραπειών στην 

καθημερινή κλινική πρακτική έχει επισημάνει την αναγκαιότητα ορισμού 

βιοδεικτών για τη στρωματοποίηση των ασθενών και τη λήψη κλινικών 

αποφάσεων. Με την κατάλληλη ανάπτυξη, τεκμηρίωση και χρήση 

προβλεπτικών (και προγνωστικών) βιοδεικτών, υπάρχει η δυνατότητα 

ταυτοποίησης ασθενών που είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από τη θεραπεία, 

ή απαλλαγής ασθενών που έχουν όγκους με ‘de novo’ αντίσταση σε δραστική 

ουσία από αναποτελεσματικές ή τοξικές θεραπευτικές αγωγές. Με αυτό τον 

τρόπο, οι βιοδείκτες μπορούν να βελτιώσουν τις κλινικές εκβάσεις και να 

συμβάλουν στη μείωση των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης [6, 7]. 

1. Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν τη συστηματική 

διενέργεια αξιολόγησης για μεταλλάξεις του EGFR; 

 

Ο υποδοχέας του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), ένα από τα 

παλαιότερα ταυτοποιημένα ογκογονίδια, έχει εμπλακεί σε διαδικασίες όπως ο 

κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η αντίσταση στην απόπτωση, η αγγειογένεση 

και η κινητικότητα των κυττάρων [8]. Υπερεκφράζεται σε μη μικροκυτταρικό 

καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), με τη συχνότερη έκφραση να παρατηρείται 

στον ιστολογικό υπότυπο του πλακώδους καρκινώματος [9]. Η αυξημένη 

έκφραση EGFR, τόσο στο αγγελιαφόρο RNA (mRNA) όσο και στα πρωτεϊνικά 

επίπεδα, συσχετίζεται με δυσμενή χαρακτηριστικά της νόσου όπως 

προχωρημένο στάδιο κατά τη διάγνωση, και αντίσταση στη θεραπευτική 

αγωγή [8,10]. Έχει επίσης υποστηριχθεί η άποψη ότι είναι προγνωστικός 

παράγοντας που συνδέεται με μειωμένη επιβίωση [9, 11]. Ο κεντρικός ρόλος 

του EGFR σε καρκινογενέσεις στον πνεύμονα παρέσχε το σκεπτικό για 
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δημιουργία φαρμάκων που θα στοχεύουν τον υποδοχέα, θα εξαλείφουν τη 

σηματοδότηση του υποδοχέα και, ως εκ τούτου, θα εμποδίζουν την ανάπτυξη 

καρκίνου [12, 13]. Κατά τη διάρκεια της πρώιμης κλινικής ανάπτυξης των 

αναστολέων της τυροσινικής κινάσης (TKIs) του EGFR, ένα από τα κυρίαρχα 

ερωτήματα ήταν η σχέση μεταξύ της έκφρασης του στόχου (πρωτεΐνη του 

EGFR) και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.  

Όταν τα πρώτα κλινικά αποτελέσματα κατέστησαν διαθέσιμα, η παρατήρηση 

ότι ορισμένοι ασθενείς επέδειξαν ραγδαία αντικειμενικές ανταποκρίσεις 

οδήγησε στην αναγνώριση της αύξησης του αριθμού των αντιγράφων του 

γονιδίου EGFR [14, 15] και των σωματικών μεταλλάξεων του EGFR [16–18] 

ως υποψήφιων βιοδεικτών ανταπόκρισης και επιβίωσης. Σε σύγκριση με τις 

μεθόδους που βασίζονται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), η 

βαθμολόγηση του αριθμού των αντιγράφων του γονιδίου EGFR εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον αξιολογητή. Σε μια προσπάθεια τυποποίησης του 

αριθμού των αντιγράφων του γονιδίου EGFR στον ΜΜΚΠ και υπέρβασης των 

διαφορών μεταξύ του EGFR στον ΜΜΚΠ και του συστηματικά εξεταζόμενου 

γονιδίου c-erbB2 στον καρκίνο του μαστού [14, 19], ο Cappuzzo κ.ά. 

πρότειναν ένα εναλλακτικό σύστημα βαθμολόγησης [14]: το Σύστημα 

Ταξινόμησης του Κολοράντο (CCS) είναι αρκούντως αναγνωρισμένο και 

χρησιμοποιείται συστηματικά για την αξιολόγηση του αριθμού των 

αντιγράφων του γονιδίου EGFR. Ο αριθμός αντιγράφων του EGFR χρησιμεύει 

ως προγνωστικός βιοδείκτης για στρωματοποίηση ασθενών σχετικά με τη 

χορήγηση TKI, αλλά δεν είναι κλινικής σημασίας. Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση 

της προβλεπτικής σημασίας του αναφέρεται ότι δεν προτείνεται για κλινική 

εφαρμογή [20]. Σε μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που διεξήχθησαν για τη 

διερεύνηση του αριθμού των αντιγράφων του EGFR ως προβλεπτικού 

βιοδείκτη, η μελέτη INVITE, υποστηρίχθηκε ότι ασθενείς με αυξημένο αριθμό 

αντιγράφων του EGFR ωφελήθηκαν περισσότερο από τη βινορελμπίνη παρά 

από τη γεφιτινίμπη [21].  

Το 2004, τρεις ερευνητικές ομάδες παρουσίασαν μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα των μηχανισμών στους οποίους οφείλεται η ευαισθησία του ΜΜΚΠ 
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στους TKIs του EGFR και συσχέτισαν τις ανταποκρίσεις στη γεφιτινίμπη ή την 

ερλοτινίμπη με την παρουσία σωματικών μεταλλάξεων συγκεντρωμένων στα 

εξόνια 18 έως 21 της περιοχής τυροσινικής κινάσης του EGFR [17-19]. Αυτή η 

διακριτή, κλινικώς συναφής μοριακή υποκατηγορία καρκίνου του πνεύμονα 

αποκλείει αμοιβαία άλλες μοριακές υποκατηγορίες που μπορεί να 

χαρακτηρίζουν έως και >50% ΜΜΚΠ. Σε αναφορές που ακολούθησαν 

κατεδείχθη ότι η κατάσταση μετάλλαξης του EGFR συσχετίζεται με το 

γυναικείο φύλο, το ιστορικό καπνίσματος, τον ιστολογικό τύπο του 

αδενοκαρκινώματος και την ασιατική καταγωγή των ασθενών, κάτι που 

συνάδει με τα αποτελέσματα προηγούμενων αναδρομικών αναλύσεων [22-

24]. 

Ήδη από τις πρώτες αναφορές για μεταλλάξεις του EGFR σε ΜΜΚΠ, πλήθος 

δημοσιεύσεων έχουν περιγράψει μεταλλάξεις του EGFR σε ασθενείς οι οποίοι 

έλαβαν TKIs που συσχετίστηκαν με βελτιωμένη ανταπόκριση, ενώ έχει 

καταγραφεί σε μελέτες η ύπαρξη τέτοιου είδους μεταλλάξεων σε ασθενείς που 

δεν έχουν λάβει ποτέ TKIs [25-30]. Υπάρχουν δύο κύριες βάσεις δεδομένων 

για τις μεταλλάξεις του EGFR: η COSMIC, που καταλογογραφεί όλες τις 

αναφορές, και η Βάση Δεδομένων για Μεταλλάξεις του EGFR (Somatic 

mutations-EGFR database), που καταλογογραφεί βάσει μη επικαλυπτόμενων 

σειρών δεδομένων [31-33].  

Μεταξύ του πλήθους των μεταλλάξεων στο γονίδιο EGFR (Πίνακας 1), οι 

συνηθέστερες συγκεντρώνονται σε δύο περιοχές και χαρακτηρίζονται με τον 

όρο «κλασικές» μεταλλάξεις. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι κλασικές μεταλλάξεις 

συνίστανται σε απαλοιφές πέριξ της θέσης του LREA (υπολείμματα 746–750) 

στο εξόνιο 19 (αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στο 50% όλων των 

μεταλλάξεων του EGFR), και στη μετάλλαξη του σημείου L858R του εξονίου 

21 (αντιστοιχώντας κατά προσέγγιση στο 40% των μεταλλάξεων του EGFR) 

[25, 32, 34, 35, 36]. 

Το συνολικό φάσμα των μεταλλάξεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, και 

αντιστοιχεί σε >350 διαφορετικές μεταλλάξεις σε όλο το εύρος των τεσσάρων 

εξονίων (18, 19, 20, 21), με συχνότητες κατανομής 53, 133, 104 και 69 από το 
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εξόνιο 18 έως το 21 αντιστοίχως [31]. Επιπλέον, υπάρχουν οι συνηθέστερα 

σχετιζόμενοι παράγοντες του γυναικείου φύλου, του ιστορικού καπνίσματος, 

του ιστολογικού τύπου και της εθνικότητας όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνηθέστερες μεταλλάξεις δεν 

εκπροσωπούν παρά έναν ελάχιστο αριθμό συγκεκριμένων μεταλλάξεων, 

αλλά και ότι η περιφορά από έκαστο «θερμό σημείο» αντιστοιχεί σε περίπου 

100 διαφορετικές μεταλλάξεις [31]. Η εθνικότητα των ασθενών παίζει ρόλο, με 

τις εξής συνολικές αναφερθείσες συχνότητες: 17,1% όλων των ΜΜΚΠ σε 

Δυτικοευρωπαίους, και 35,5% σε άτομα από την ανατολική Ασία. Ωστόσο, η 

σχετική κατανομή των μεταλλάξεων σύμφωνα με άλλους παράγοντες πέραν 

της εθνικότητας δεν διαφέρει. 

Η πλειονότητα των ασθενών με απαλοιφές του εξονίου 19 ή μεταλλάξεις του L858 

κατέδειξαν ουσιαστικές κλινικές ανταποκρίσεις σε μονοθεραπεία με 4-

ανιλινοκιναζολίνες, ή κάποιον από τους TKIs (γεφιτινίμπη και ερλοτινίμπη), που 

μιμούνται την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP) [29, 31]. Το 2009, δοκιμές με 

TKIs σε καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη του EGFR ανέφεραν ποσοστά 

της διαρκέστερης επιβίωσης που έχουν διαπιστωθεί για μεταστατικό ΜΜΚΠ 

[16, 22].  

Διάφορες άλλες μεταλλάξεις, όπως η G719 του εξονίου 18 και η L861Q στο 

εξόνιο 21, αντιστοιχούν στο 2,5% των μεταλλάξεων του EGFR και 

επιδεικνύουν παρόμοια ποσοστά ανταπόκρισης. Ανάλυση όλων των 

δημοσιευμένων αναφορών αναφέρει ποσοστά ανταπόκρισης 61%, 73%, 60% 

(λιγότερη T790M) και 63% για τα εξόνια 18, 19, 20 και 21 αντιστοίχως [31]. Η 

«κεκτημένης αντίδρασης μετάλλαξη» T790M αναφέρεται σε αρκετές μελέτες 

ως μηχανισμός αντίστασης. Η παρουσία της συνδέεται με μικρότερα χρονικά 

διαστήματα ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης όταν στους όγκους υπήρχε 

παράλληλα σε λανθάνουσα μορφή αν και σε μικρή ποσότητα T790M πριν 

από τη θεραπεία με ΤΚΙ [37-39]. Ωστόσο, όλα σχεδόν τα αναφερθέντα 

περιστατικά καρκίνου θετικού σε μετάλλαξη T790M έχουν καταδείξει 

ανταποκρίσεις σε TKI, οι οποίες χαρακτηρίζονται από συντομότερα 
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διαστήματα υποτροπής [5], κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι οι ευαίθητοι όγκοι 

υποτροπιάζουν και οι ανθεκτικοί κλώνοι αποκτούν πλεονέκτημα. 

Όσον αφορά την προεπιλογή ασθενών για έλεγχο μεταλλάξεων λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τις συνιστώσες του γένους, του ιστορικού καπνίσματος και της 

εθνικότητας, η μεγαλύτερη μελέτη που διεξήχθη σε αμερικανικό πληθυσμό 

ασθενών κατέδειξε ότι η παρουσία της μετάλλαξης και όχι τα κλινικά 

χαρακτηριστικά είναι εκείνη στην οποία οφείλονται τα κλινικά αποτελέσματα 

κατόπιν θεραπείας με ΤΚΙ [40]. Η συνολική επιβίωση ανδρών και πρώην/νυν 

καπνιστών με μεταλλάξεις του EGFR ήταν παρόμοια με εκείνη που 

διαπιστώθηκε σε γυναίκες χωρίς ιστορικό καπνίσματος. Στην ανάλυσή τους, 

μεταλλάξεις του EGFR εκδηλώνονται με επίπτωση 23% σε 2.142 ασθενείς με 

αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα σταδίου I έως IV. Μεταλλάξεις του EGFR 

ανιχνεύθηκαν στο 19% των ανδρών και στο 13% πρώην/νυν καπνιστών. 

Μολονότι υπάρχει μείωση στην επίπτωση μεταλλάξεων όταν ο αριθμός για τα 

πακέτα-έτη είναι αυξημένος, ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός 

μεταλλάξεων του EGFR ανευρέθησαν σε ασθενείς με σημαντικό ιστορικό 

καπνίσματος, όπως καταδείχθηκε στη βάση δεδομένων για τις μεταλλάξεις 

του EGFR. Στην αμερικανική μελέτη, οι μεταλλάξεις του EGFR σε άρρενες και 

πρώην/νυν καπνιστές αντιπροσώπευαν το 31% και το 40% πασών των 

μεταλλάξεων αντιστοίχως. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα με τα 

αποτελέσματα που αναφέρθηκαν για ασθενείς από την Ανατολική Ασία [38, 

39, 41] (Πίνακας 3). Επιπροσθέτως, παρόμοια αποτελέσματα ανακοινώθηκαν 

σε πολυκεντρική μελέτη που διεξήχθη στην Ισπανία, όπου ανευρέθησαν 

μεταλλάξεις του EGFR σε 350 (17%) εκ των 2.105 ασθενών· η δε επίπτωση 

ήταν 8%, 10% και 6% σε άρρενες, πρώην και νυν καπνιστές αντιστοίχως. [42] 

Μολονότι οι κλινικοί παράγοντες επιλογής για την επιλογή TKIs του EGFR 

παρείχαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την αγωγή εξατομικευμένων 

περιστατικών και διευκόλυναν την έρευνα επί μία δεκαετία, η στρατηγική αυτή 

επισκιάζεται πλέον από τη δυνατότητά μας να εκμεταλλευτούμε την παρουσία 

μεταλλάξεων του EGFR ως βάση για την εκάστοτε θεραπεία. Εάν διενεργούμε 

εξετάσεις για μετάλλαξη αποκλειστικά σε επιλεγμένους ασθενείς και μόνο 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για 

τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 

παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 

27-28 Οκτωβρίου 2011 

 

 141 
 

βάσει κλινικών χαρακτηριστικών, δεν θα κατορθώσουμε να ανιχνεύσουμε 

έναν σημαντικό αριθμό μεταλλάξεων σε καπνιστές, άρρενες και σε μη 

αδενοκαρκινωματικούς ιστολογικούς τύπους. Στη μελέτη των ΗΠΑ, 31% όλων 

των μεταλλάξεων του EGFR θα είχαν διαφύγει την ανίχνευση εάν η εξέταση 

είχε περιοριστεί σε γυναίκες, 40% θα είχαν διαφύγει την ανίχνευση εάν η 

εξέταση είχε περιοριστεί σε άτομα που δεν είχαν καπνίσει ποτέ, ενώ το 57% 

θα είχαν διαφύγει την ανίχνευση εάν η εξέταση είχε περιοριστεί σε γυναίκες 

που δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Η βάση δεδομένων για τις μεταλλάξεις του 

EGFR υποδεικνύει ότι με εξέταση περιορισμένη σε αδενοκαρκινώματα, το 

8,3% των μεταλλάξεων θα είχαν διαφύγει την ανίχνευση (Πίνακας 3). Αυτά τα 

κοινά ευρήματα ενισχύουν την αυξανόμενη συναίνεση ότι σε όλους τους 

ασθενείς με ΜΜΚΠ θα πρέπει να προσφέρεται εξέταση για μεταλλάξεις κατά 

τη διάγνωση εάν υπάρχει διαθέσιμος ιστός. [43]  

Σύσταση 1.1 – Εξέταση για μετάλλαξη του EGFR θα πρέπει να διενεργείται με 

σκοπό την ταυτοποίηση ασθενών επιλέξιμων για θεραπεία πρώτης γραμμής με 

αναστολείς τυροσινικής κινάσης. (LOE I, SOR A) 

 

Σύσταση 1.2 – Όλοι οι ασθενείς, ανεξαρτήτως ιστολογίας, ιστορικού 

καπνίσματος ή φύλου θα πρέπει να εξετάζονται για τυχόν μετάλλαξη του 

EGFR. (LOE I/II, SOR A) 

 

Σύσταση 1.3 – Ασθενείς με λανθάνουσες μεταλλάξεις του EGFR θα 

πρέπει να λαμβάνουν αγωγή με αναστολείς τυροσινικής κινάσης (TKI) 

ανεξαρτήτως του γονοτύπου της μετάλλαξης. [LOE I, SOR A] 

 
Σύσταση 1.4 – Ανοσοϊστοχημική εξέταση (για την έκφραση της πρωτεΐνης) 

και FISH (για τον αριθμό αντιγράφων του γονιδίου) του EGFR δεν 

συστήνονται για τακτική κλινική χρήση (η εν λόγω σύσταση χρήζει 

επικαιροποίησης, λόγω έγκρισης της κετουξιμάμπης από τον FDA). [LOE I/II, 

SOR A] 
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Άλλες συστάσεις: 1.5 – Η ταυτόχρονη παρουσία της μετάλλαξης 

(αντίδρασης) T790M δεν θα πρέπει να αποκλείει τη χρήση αναστολέων 

της τυροσινικής κινάσης στο πλαίσιο θεραπείας πρώτης γραμμής (ή στο 

πλαίσιο πρώτης χορήγησης TKI). [LOE II, SOR B] 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Ποια είναι η βέλτιστη πηγή υλικού για μοριακή ανάλυση, και ποια η 
κατάλληλη μέθοδος; 
 

Μολονότι δεν έχει καταστεί πρότυπο, το ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα 

φορμόλης (10% neutral-buffered formalin) είναι το βέλτιστο στερεωτικό [44]. 

Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση διαλύματος Bouin, ενώ η τεκμηρίωση άλλων 

στερεωτικών έναντι της φορμαλδεΰδης εκκρεμεί. Τα χρονικά διαστήματα 

στερέωσης θα πρέπει να παρατείνονται, καθώς ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα και ποσότητα του αφαιρεθέντος γενετικού 

υλικού.  

Το βιοπτικό υλικό από τον πρωτοπαθή όγκο είναι και το καταλληλότερο για 

ανάλυση του EGFR (και άλλων μοριακών αναλύσεων), κατόπιν προσήκουσας 

παθολογοανατομικής εξέτασης. Εντούτοις, η διάγνωση του ΜΜΚΠ 

πραγματοποιείται ως επί το πλείστον μέσω ελάχιστα επεμβατικής 

δειγματοληψίας με παρακεντήσεις διά λεπτής βελόνης υπό την καθοδήγηση 

αξονικού τομογράφου, βρογχοκυψελιδικές παρακεντήσεις, βρογχοκυψελιδικές 

εκπλύσεις (μέθοδος lavage) ή από υπεζωκοτικές συλλογές. Σε σημαντικό 

ποσοστό περιστατικών, οι εν λόγω διαδικασίες παρέχουν ανεπαρκές υλικό για 

μοριακή ανάλυση. Ελάχιστες μελέτες έχουν αξιολογήσει τη θετική 

προβλεπτική αξία (PPV) και την αρνητική προβλεπτική αξία (NPV) τέτοιων 

εναλλακτικών υλικών σε σύγκριση με βιοπτικό υλικό από πρωτοπαθείς 

όγκους (ερευνάται επί του παρόντος). Θα ήταν ίσως σκόπιμη σε ορισμένες 

περιπτώσεις η προσπάθεια διενέργειας βιοψίας σε διαφορετικές περιοχές του 

όγκου και η σκέψη για λήψη βιοψίων από μεταστάσεις, εάν αυτές είναι 

ευκολότερα προσβάσιμες σε σύγκριση με τον πρωτοπαθή όγκο, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τις δυνητικές ασυμφωνίες της κατάστασης του EGFR μεταξύ 

πρωτοπαθούς όγκου και μετάστασης που ενδέχεται να επηρεάσουν την 
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έκβαση της θεραπείας. Ελάχιστες ενδείξεις υπάρχουν, ωστόσο, για μεγάλης 

έκτασης αναντιστοιχίες μεταξύ διαφορετικού χρόνου ή σύγχρονων όγκων 

[ιαπωνική μελέτη + μετα-ανάλυση]. Η εξέταση για μεταλλάξεις του EGFR με 

χρήση εναλλακτικών δειγμάτων, όπως αυτά της κυτταρολογικής εξέτασης 

μπορεί να βελτιωθεί μέσω συμβατικής μικρο-ανατομής ή, λόγω της τυχαίας 

κατανομής καρκινικών και μη καρκινικών κυττάρων, μέσω μικροανατομής με 

laser [45].  

Λόγω ζητημάτων που ανέκυψαν σχετικά με τη διαθεσιμότητα και 

αναπαραγωγιμότητα βιοψιών ΜΜΚΠ σε αρκετές από τις μεγαλύτερες μελέτες 

φάσης III για τον ΜΜΚΠ, η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας 

συνέστησε τα ακόλουθα: «Συστήνεται επίσης για τη λήψη ιστού με σκοπό την 

ακριβέστερη ιστολογική ταξινόμηση ή για διερευνητικούς λόγους, να 

καταβάλλονται προσπάθειες για λήψη περισσότερου ιστού από τη συνήθη 

ποσότητα που περιέχεται σε τυπικό κυτταρολογικό παρασκεύασμα. Για την 

ανάλυση απαιτείται εν γένει κατάλληλα στερεωμένο υλικό από δείγματα 

κυτταρολογικής εξέτασης, σε αντίθεση με τα κυτταρολογικά επιχρίσματα». 

[Keedy et al. JCO, 2011]. 

Κατά τον έλεγχο της κατάστασης μετάλλαξης του EGFR, είναι σημαντική η 

χρήση μιας εδραιωμένης και εμπεριστατωμένης μεθόδου, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ψευδώς αρνητικών ή ψευδώς θετικών 

αποτελεσμάτων. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα θα αύξαναν τον κίνδυνο για τη 

χορήγηση γεφιτινίμπης ως θεραπείας πρώτης γραμμής, η οποία 

αποδεδειγμένα είναι κατώτερη της τυπικής χημειοθεραπείας για ασθενείς 

αρνητικούς σε μετάλλαξη του EGFR. Αντιθέτως, ψευδώς αρνητικά 

αποτελέσματα θα στερούσαν από έναν θετικό σε μετάλλαξη ασθενή την 

ευκαιρία λήψης της βέλτιστης θεραπευτικής επιλογής. Οι τεχνικές ανάλυσης 

για μεταλλάξεις του EGFR μπορούν να διακριθούν εν γένει σε δύο κατηγορίες: 

(1) τεχνικές προσυμπτωματικού ελέγχου [π.χ., αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης (PCR) ακολουθούμενη από άμεση αλληλούχιση] που δυνητικά 

μπορούν να ανιχνεύσουν τόσο γνωστές όσο και νέες μεταλλάξεις· και (2) 

τεχνικές στοχευμένης ανίχνευσης μεταλλάξεων (π.χ., ARMS ή PNA-LNA), οι 
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οποίες χαρακτηρίζονται εν γένει από υψηλότερη ευαισθησία, αλλά επιτρέπουν 

την ανίχνευση μόνο προκαθορισμένων μεταλλάξεων. Η συνηθέστερα 

αναφερόμενη μέθοδος ανίχνευσης μεταλλάξεων είναι ο πολλαπλασιασμός 

γονιδίων με βάση την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και άμεση 

αλληλούχιση [46]. Η άμεση αλληλούχιση του DNA διαθέτει περιορισμένη 

ευαισθησία ως προς την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων που περιέχουν 

μετάλλαξη του EGFR παράλληλα με «άγριου τύπου» αλληλόμορφα. Ως εκ 

τούτου, η ευαισθησία της αλληλούχισης του DNA εξαρτάται από το ποσοστό 

των καρκινικών κυττάρων στο δείγμα που μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά 

από την ετερογένεια του όγκου.  

Σε αρκετές μελέτες έχει διερευνηθεί η συνάφεια των αποτελεσμάτων 

διαφόρων τεχνικών. Εν μέρει λόγω του ευρέος φάσματος των μεταλλάξεων 

και εν μέρει λόγω της αποδεκτής ετερογένειας των δειγμάτων ΜΜΚΠ (δια- και 

ενδο-), αποτελεί κοινή αντίληψη ότι η χρήση περισσότερων από μία τεχνικών 

μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για την ταυτοποίηση μεγαλύτερου ποσοστού 

ατόμων με λανθάνουσες σωματικές μεταλλάξεις του EGFR. Η τεχνική με την 

περισσότερη ευαισθησία είναι η ARMS, με το εμπορικά διαθέσιμο DxS kit να 

χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον. Η ειδικότητα αυτού του εμπορικά 

διαθέσιμου kit (TheraScreen® EGFR29 Mutation Kit, DXS Ltd., Manchester, 

UK) εξετάστηκε σε γερμανική μελέτη κέντρων αναφοράς, όπου τέθηκε σε 

σύγκριση με την άμεση αλληλούχιση [47].  

Στη μελέτη εκ των 1.047 δειγμάτων ανευρέθησαν 163 θετικοί σε μεταλλάξεις 

όγκοι, εκπροσωπώντας ποσοστό της τάξης του 15,6 τοις εκατό. Οι ερευνητές 

έθεσαν το ερώτημα ποιες από τις μεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν με την 

προσέγγιση της αλληλούχισης θα είχαν επίσης ανιχνευθεί από το εμπορικά 

διαθέσιμο τεστ μεταλλάξεων με βάση την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. 

Συνολικά, 67 εκ των 169 μεταλλάξεων (40%) θα είχαν διαφύγει την ανίχνευση 

με τεστ μεταλλάξεων με βάση την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Οι 

διαφυγούσες επιπτώσεις ανά εξόνιο ήταν: 17/21 (81%) στο εξόνιο 18, 33/82 

(40%) στο εξόνιο 19, 9/9 (100%) στο εξόνιο 20 και 8/57 (14%) στο εξόνιο 21. 

Σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για τις Μεταλλάξεις του EGFR [31], 47 από 
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τις 67 μεταλλάξεις (70%) χαρακτηρίζονται ως «ενεργοποιοί» μεταλλάξεις. Εν 

ολίγοις, οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι 47 από τις συνολικά 149 ενεργοποιούς 

μεταλλάξεις (32%) που ανιχνεύθηκαν διά της τυπικής διαγνωστικής 

αλληλούχισης των εξονίων 18–21 θα είχαν διαφύγει την ανίχνευση εάν είχε 

διενεργηθεί αποκλειστικά εξέταση για μεταλλάξεις με βάση την αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης επαρκή δεδομένα από 

τη βάση δεδομένων για τις μεταλλάξεις του EGFR και πάρα πολλά άρθρα που 

υποστηρίζουν ότι η αλληλούχιση περιορίζεται από την ευαισθησία της, 

συνήθως απαιτείται 20% μεταλλαγμένων αλληλόμορφων σε σύγκριση με 1% 

για την ARMS (Πίνακας 4). Επομένως, με τη χρήση δύο συμπληρωματικών 

τεχνικών αναμένεται να αναγνωριστούν τουλάχιστον 10% επιπλέον ασθενείς 

θετικούς σε ενεργοποιούς μεταλλάξεις. 

Διάφορες άλλες τεχνικές ανάλυσης με βάση ή μη την αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης έχουν επίσης διερευνηθεί, ωστόσο τα δεδομένα δεν επαρκούν 

προς τεκμηρίωση της χρήσης τους. Μια τελευταία τεχνική είναι εκείνη της 

ανίχνευσης μεταλλάξεων με χρήση συγκεκριμένου αντισώματος. Μολονότι 

έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες σχετικά με τη θετική και την αρνητική 

προβλεπτική τους αξία, το ποσοστό αναντίστοιχων αποτελεσμάτων προς το 

παρόν είναι υπερβολικά υψηλό, επομένως η χρήση τους δεν μπορεί να 

συστηθεί για καθημερινή ιατρική πρακτική. Επιπλέον, δεδομένης της 

περιορισμένης διαθεσιμότητας βιοπτικού υλικού από τον πρωτοπαθή όγκο, 

έχει διερευνηθεί επίσης η χρήση εναλλακτικών δειγμάτων – 

συμπεριλαμβανομένου πλάσματος και υπεζωκοτικής συλλογής. Ειλημμένο 

κυκλοφορούν DNA από ιστό του όγκου, ή από το χόριο, ή από πλάσμα ή από 

κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα θα μπορούσε να είναι αντιπροσωπευτικό 

της κατάστασης μετάλλαξης του EGFR στον πρωτοπαθή όγκο [48-52]. 

Εντούτοις, το ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων παραμένει υψηλό, 

επομένως η περαιτέρω τεκμηρίωση είναι υποχρεωτική προτού οι εν λόγω 

τεχνικές χρησιμοποιηθούν στην τυπική κλινική πρακτική. 

Σύσταση 2.1 – DNA ειλημμένο από βιοπτικό υλικό του όγκου είναι η 

βέλτιστη πηγή για την εξέταση μεταλλάξεων του EGFR. Η επανάληψη 
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της βιοψίας ενδείκνυται για την εξασφάλιση επαρκούς υλικού προς 

εξέταση. Δεν υπάρχουν στοιχεία υπέρ της υποχρεωτικής εξέτασης 

μεταλλάξεων του EGFR εκτός πλαισίου θεραπείας πρώτης γραμμής. 

(LOE II, SOR A) 

 
Σύσταση 2.2 – Έχει αναφερθεί ότι σε όλες τις βιοψίες πέραν εκείνης του 

πρωτοπαθούς όγκου (κυτταρολογική εξέταση, βρογχοκυψελιδικό 

έκπλυμα, παρακεντήσεις διά λεπτής βελόνης, ασκίτες, βιοψίες με χρήση 

ψήκτρας) λανθάνουν μεταλλάξεις του EGFR. Τα υπάρχοντα δεδομένα 

δεν επαρκούν για την ταξινόμηση της συμφωνίας τους με βιοψία του 

πρωτοπαθούς όγκου, και ως τέτοιες μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

μοριακή ταξινόμηση ακολουθώντας τη σύσταση 2.1. [LOE II/II (υπό 

διερεύνηση), SOR B] 

 

Σύσταση 2.3 – Άλλες εναλλακτικές πηγές ειλημμένου από τον όγκο DNA, 

μεταξύ των οποίων χόριο, πλάσμα ή κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, 

δεν έχουν επιδείξει επαρκή συσχετιστική συνάφεια ώστε η χρήση τους 

να συστήνεται εκτός πλαισίου διερευνητικών αναλύσεων (ή σε 

περιπτώσεις μη διαθέσιμου βιοπτικού υλικού). [LOE II/III, SOR B/C] 

 

Σύσταση 2.4 – Μεταλλάξεις του EGFR παρουσιάζονται και στα τέσσερα 

εξόνια (18-21). Κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο σε κλινικές μελέτες 

γίνεται χρήση διαφόρων τεχνικών για την ανεύρεσή τους. Ανησυχίες 

έχουν εκφραστεί σχετικά με την ανεπάρκεια ορισμένων μεθοδολογιών 

εξέτασης. Προτείνεται η χρήση περισσότερων από μία τεχνικών, η οποία 

θα επιτρέπει υψηλή ευαισθησία (ανίχνευση περιορισμένου 

περιεχομένου σε αλληλόμορφα) και υψηλή ειδικότητα (κάλυψη ευρέος 

φάσματος μεταλλάξεων) για τη διατήρηση αρνητικής προβλεπτικής 

αξίας. [LOE II, SOR B] 

 

Άλλες συστάσεις 2.5 – Η χρήση εναλλακτικών τεχνικών (πέραν 

εμπεριστατωμένων μεθόδων με βάση την PCR, όπως η ARMS ή η 

αλληλούχιση), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στοχευμένων 
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μονοκλωνικών αντισωμάτων καταδεικνύει υψηλά ποσοστά ψευδώς 

θετικών αποτελεσμάτων και δεν συστήνεται για ανάλυση μεταλλάξεων 

του EGFR εκτός ερευνητικού πλαισίου. [LOE II, SOR B/C] 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του ιστού, την ανάλυση και 

την αναφορά σχετικά με την ανάλυση μεταλλάξεων του EGFR. 

 

  
Σύσταση 3.1 – Η παθολογοανατομική εξέταση θα πρέπει να διενεργείται 

από διαπιστευμένο παθολόγο, ενώ στην έκθεση θα πρέπει να 

αναφέρονται λεπτομερώς οι συνιστώσες σύμφωνα με την καθιερωμένη 

ταξινόμηση. 

 
Σύσταση 3.2 – Η συμμετοχή παθολόγου (ή μοριακού παθολόγου) είναι 

απαραίτητη στην παρασκευή του δείγματος και στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων για την κατάσταση μετάλλαξης του EGFR. Η μικρο- ή 

μακρο-ανατομή των δειγμάτων αποσκοπεί σε μεγιστοποίηση του 

περιεχομένου σε καρκινικά κύτταρα (συνήθως >50%) προ της λήψης 

DNA. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει σχόλιο/α σχετικά με την πηγή 

λήψης του βιοπτικού υλικού και την επεξεργασία αυτού, την ποσότητα 

και ποιότητα του εξετασθέντος δείγματος, και θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις εκάστοτε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 

ονοματολογία και τη σύνταξη αναφορών για γενετικές εξετάσεις, όπως 

εκείνες που έχουν συντάξει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας στη 

Μοριακή Γενετική (EMQN), η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εξωτερικής 

Ποιοτικής Αξιολόγησης (UKNEQAS) και το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο 

για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα στις ΗΠΑ (http://www.hgvs.org). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Ποια η σημασία της συμμετοχής σε προγράμματα διασφάλισης 

ποιότητας για εξετάσεις γενετικής; 

 

Εκτός των ΗΠΑ, τα πρότυπα και οι προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν 

τα εργαστήρια για τη διεξαγωγή μοριακών εξετάσεων και τη σύνταξη 

αναφορών εμφανίζουν ανομοιογένεια. Αυτή η έλλειψη εναρμόνισης σε όλο το 

http://www.hgvs.org/
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εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει σε σύσταση τοπικών φορέων 

με στόχο τη ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων των τεχνικών μοριακής 

γενετικής που περιλαμβάνονται σε πολλούς τομείς της κλινικής πρακτικής. 

Λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που περιλαμβάνει η μοριακή 

ογκολογία, συχνά διάφορες ειδικότητες έρχονται σε επαφή μέσω νέων 

συνεργασιών για την επιτυχή διεξαγωγή τέτοιου είδους εξετάσεων. Τα ανά 

χώρα πρότυπα είναι ενίοτε πιο αυστηρά και ελέγξιμα, καθώς επίσης σαφή και 

διαφανή για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και το ευρύτερο κοινό. Σε όλη την 

ΕΕ δρομολογείται η θέσπιση διαφόρων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

σχετικά με την ανάλυση μεταλλάξεων του EGFR. Στόχος όλων αυτών των 

συστημάτων είναι η παροχή ενός μέσου παρακολούθησης της συμμόρφωσης 

με διαδικασίες βέλτιστης πρακτικής [52].  

Μεταξύ των πιο εξελιγμένων συστημάτων τέτοιου είδους που, εκτός από 

εξωτερικό έλεγχο, παρέχουν στα συμμετέχοντα εργαστήρια όχι απλώς 

πιστοποίηση αλλά διαπίστευση για τη διεξαγωγή τόσο περίπλοκων εξετάσεων 

συγκαταλέγονται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας στη Μοριακή Γενετική 

(EMQN) και η Βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εξωτερικής Ποιοτικής Αξιολόγησης 

(UKNEQAS). Η UKNEQAS είναι ένας κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός, η σύσταση του οποίου είχε ως αποκλειστικό στόχο τον έλεγχο 

εργαστηρίων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το EMQN είναι ένας παγκόσμιος 

μη κυβερνητικός οργανισμός που παρέχει εξίσου ελεγμένα συστήματα 

εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας (EQA). Πρόσφατα, οι EMQN, ESP, η 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO), η UKNEQAS και διάφορα 

άλλα εθνικά συστήματα προέβησαν σε μια παγκόσμια πρωτοβουλία με σκοπό 

να προσφέρουν ένα εναρμονισμένο σύστημα EQA για τον έλεγχο παρουσίας 

μετάλλαξης του EGFR [53]. Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν ότι πληρούνται 

τα βασικά πρότυπα αναφορικά με τη διαχείριση και επεξεργασία του υλικού, 

καθώς και για τη σύνταξη αναφοράς και την ερμηνεία της μοριακής εξέτασης. 

Διατίθενται επίσης συμπληρωματικά συστήματα για την καλύψη τεχνικών και 

σχετιζόμενων διαδικασιών. Κατευθυντήριες οδηγίες για πάσης φύσεως 

εξετάσεις, μοριακές ή μη, καθορίζουν τη λειτουργία διαπιστευμένων με EQA 

εργαστηρίων. 
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Σύσταση 4.1 – Εξετάσεις για μεταλλάξεις, που είναι απαραίτητες για τη 

λήψη κλινικών αποφάσεων, θα πρέπει να διενεργούνται σε εργαστήρια 

που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της εκάστοτε χώρας για κλινικές 

διαγνωστικές εξετάσεις (Ηνωμένο Βασίλειο, Clinical Pathology 

Accredited Laboratories | ΗΠΑ, CLIA Laboratories). Το εκάστοτε 

εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει διαπίστευση για τη διενέργεια 

εξετάσεων και οφείλει να συμμετέχει σε προγράμματα εσωτερικής και 

εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας για να διατηρεί τέτοιου είδους 

διαπίστευση (EMQN, UKNEQAS, CAP) σε σταθερή βάση. [LOE II, SOR A] 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Κατευθυντήριες οδηγίες εξέτασης για EML4-ALK 

 

Ογκογονίδια σύντηξης αποτελούμενα από το EML4 και το αναπλαστικό 

λέμφωμα κινάσης (ALK) παρουσιάζονται σε μια υποκατηγορία ΜΜΚΠ, 

εκπροσωπώντας το 2%–7% των όγκων [5]. Σύμφωνα με περιορισμένα 

δεδομένα, το EML4-ALK είναι επικρατέστερο σε ασθενείς που δεν έχουν 

καπνίσει ποτέ ή που έχουν ιστορικό ελαφρού καπνίσματος και σε ασθενείς με 

αδενοκαρκινώματα, ιδίως με κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου. Και πάλι 

το EML4-ALK εξαιρείται αμοιβαία από EGFR και KRAS-θετικούς όγκους. 

Λόγω του απόλυτα χαμηλού αριθμού ALK-θετικών ΜΜΚΠ που έχουν 

ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα, ο προσδιορισμός κλινικοπαθολογικών 

παραγόντων που ενδέχεται να συμβάλλουν στην αναγνώρισή τους είναι 

δύσκολος, ενώ πολλά από τα δημοσιευθέντα δεδομένα μέχρι στιγμής 

εμφανίζουν ετερογένεια.  

Η κριζοτινίμπη είναι ένας από του στόματος εκλεκτικός ATP αναστολέας των 

τυροσινικών κινασών των ALK και MET. Εγκρίθηκε πρόσφατα από τον FDA 

(Ιούλιος 2011) για ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ, που είναι θετικοί σε 

αναδιάταξη του γονιδίου ALK, βάσει των θεαματικών ανταποκρίσεων (>80%) 

που διαπιστώθηκαν σε συνεχιζόμενες δοκιμές φάσης II σε ασθενείς με τη 

μοριακή αλλαγή, οι οποίοι προηγουμένως είχαν υποτροπιάσει. Σε ασθενείς 

άνευ μεταλλάξεων του EGFR είναι πιθανόν να λανθάνει αναδιάταξη του 
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EML4-ALK. Εξέταση με τη μοναδική εγκεκριμένη τεχνική από τον FDA, τη 

FISH, θα πρέπει να διενεργείται σε κατάλληλα διαπιστευμένες εγκαταστάσεις 

παθολογοανατομίας ή μοριακής παθολογοανατομίας, οι οποίες 

συμμορφώνονται στα πρότυπα της εκάστοτε χώρας για τις διαγνωστικές 

εξετάσεις. Ελάχιστα κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν τέτοιου είδους 

πιστοποίηση, επομένως τόσο ο θεράπων ιατρός όσο και ο εκάστοτε ασθενής 

θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό τη διασφάλιση 

ορθής μοριακής ανάλυσης, για την ανίχνευση αυτής της σπάνιας υποομάδας. 

Σύσταση 5.1 – Συστηματική εξέταση για EML4-ALK συστήνεται. (LOE II, 
SOR A) 
 
Σύσταση 5.2 – Όσες συστάσεις αφορούν τον εργαστηριακό και κλινικό 
έλεγχο του EGFR ισχύουν ουσιαστικά και για το EML4-ALK. (LOE II, SOR 
A) 
 
Σύσταση 5.3 – Σύμφωνα με την τρέχουσα σύσταση, η εξέταση του EML4-
ALK πρέπει να διεξάγεται διά FISH σε διαπιστευμένο εργαστήριο. (LOE II, 
SOR A) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Κατευθυντήριες οδηγίες για εξέταση άλλων γονιδιακών μεταλλάξεων 

ή ανωμαλιών για την επιλογή θεραπείας. 
 

Αρκετοί συγγραφείς έχουν προτείνει ότι η ανάλυση μετάλλαξης του KRAS, 

προκειμένου να επιλεγούν ασθενείς που δεν είναι πιθανό να ωφεληθούν από 

στοχευμένη θεραπεία εναντίον του EGFR, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε 

αλγόριθμo προσυμπτωματικού ελέγχου για ΜΜΚΠ. Ως γνωστόν, οι 

μεταλλάξεις του KRAS έχουν σχέση αμοιβαίου αποκλεισμού με τις 

μεταλλάξεις του EGFR και των EML4-ALK. Όπως έχει αποδειχθεί σε μετα-

ανάλυση, είναι καλοί προβλεπτικοί παράγοντες μη ανταπόκρισης σε TKIs [10, 

31]. Ο συνυπολογισμός του KRAS σε αλγόριθμο προσυμπτωματικού ελέγχου 

θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των ασθενών που εξετάζονται για τυχόν 

μετάλλαξη του EGFR κατά 25% περίπου. Αρκετά κέντρα, μάλιστα, κάνουν 

χρήση τέτοιων αλγορίθμων· ωστόσο, η αναφορά του KRAS εγείρει ερωτήματα 

όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΜΜΚΠ επί απουσίας 

μετάλλαξης του EGFR. Προς το παρόν, δεν υπάρχει προοπτική 

τυχαιοποιημένη δοκιμή με επαρκή σχεδιασμό, ώστε να συμπεράνουμε αν 
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πρόκειται για αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα όσον αφορά την ελεύθερη 

προόδου νόσου επιβίωση ή τη συνολική επιβίωση. Η ανάλυση του KRAS έχει 

ληφθεί υπ’ όψιν σε αρκετές δοκιμές ως δευτερεύον και διερευνητικό 

καταληκτικό σημείο και αναμένουμε μετα-ανάλυση προκειμένου να κρίνουμε 

εάν η θεραπεία με TKI σε ασθενείς θετικούς σε μετάλλαξη του KRAS είναι 

επιβλαβέστερη της χημειοθεραπείας. 

Συν τοις άλλοις, τα αποτελέσματα των μοναδικών δύο μελετών που έθεσαν 

επί τάπητος την προγνωστική σημασία του KRAS στον ΜΜΚΠ είναι 

αντικρουόμενα και, συνεπώς, δεν μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τον 

δυνητικό ρόλο του ως κλινικά σχετικού βιοδείκτη για ΜΜΚΠ. Η χρησιμοποίηση 

του KRAS κατά τη διάρκεια ελέγχου για μετάλλαξη του EGFR θα πρέπει να 

αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων του διαγνωστικού 

εργαστηρίου. Εφόσον συμπεριληφθεί σε αλγόριθμο ελέγχου γονιδιακών 

μεταλλάξεων, ισχύουν τα ίδια ζητήματα σχετικά με το δείγμα, την έκθεση, τον 

ποιοτικό έλεγχο και την πρόσβαση στο δείγμα που ίσχυαν για τον EGFR. 

Διάφορες άλλες γονιδιακές μεταλλάξεις έχουν ανιχνευθεί σε ΜΜΚΠ, οι οποίες 

ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε κλινική 

χρησιμότητα είτε όσον αφορά την πρόβλεψη ή την πρόγνωση είτε σε 

αλγορίθμους ελέγχου γονιδιακών μεταλλάξεων. Μέχρις ότου η κλινική 

χρησιμότητά τους τεκμηριωθεί με επαρκή στοιχεία, δεν συστήνεται η χρήση 

τους εκτός πλαισίου κλινικών δοκιμών. 

 
 

Σύσταση 6.1 – Η συστηματική εξέταση για μεταλλάξεις του KRAS δεν 

αποτελεί μέρος της καθημερινής κλινικής πρακτικής παρά την ύπαρξη 

ενδείξεων ότι ο KRAS είναι αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας για τη 

χορήγηση αναστολέων της τυροσινικής κινάσης. Μολονότι δεν 

προτείνεται ως εξέταση ρουτίνας, αρκετά εργαστήρια τον χρησιμοποιούν 

σε αλγορίθμους ελέγχου γονιδιακών μεταλλάξεων λόγω της σχέσης 

αμοιβαίου αποκλεισμού του με τις μεταλλάξεις του EGFR. Ως προς την 
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εξέτασή του, ισχύουν οι ίδιες συστάσεις που ισχύουν για την εξέταση 

του EGFR και του EML4-ALK. (LOE II, SOR B) 

 
Σύσταση 6.2 – Συστηματική εξέταση για μεταλλάξεις των γονιδίων BRAF, 

ERBB2 και PIK3CA δεν συστήνεται επί του παρόντος εκτός πλαισίου 

κλινικών δοκιμών. (LOE IV, SOR C)  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Ποιος είναι ο ρόλος της προσαρμογής της θεραπείας βάσει των 

επιπέδων έκφρασης mRNA των γονιδίων ERCC1, RRM1, TS και 
BRCA1; 

 
  

 
Σύσταση 7.1 – Συστηματική εξέταση των επιπέδων έκφρασης mRNA των 

γονιδίων ERCC1, RRM1, TS και BRCA1 δεν συστήνεται επί του 

παρόντος εκτός πλαισίου κλινικών δοκιμών. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Πώς ο ιστολογικός τύπος επηρεάζει τον αλγόριθμο ελέγχου της 

γονιδιακής έκφρασης ή τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία; 
 

Όσον αφορά τον EGFR, μολονότι υπάρχουν πρόσφατες συστάσεις από ένα 

διεθνές πάνελ επιστημόνων ότι οι ασθενείς με πλακώδη ΜΜΚΠ και 

λανθάνουσες μεταλλάξεις του EGFR είναι ελάχιστοι, η μεγαλύτερη βάση 

δεδομένων για τις μεταλλάξεις του EGFR [31] υποδεικνύει ότι το ποσοστό 

μεταλλάξεων του EGFR σε μη αδενοκαρκινώματα είναι 8,3% (7-11%, λευκοί 

και Ασιάτες αντιστοίχως). Τα δεδομένα που παρέχονται από το NCCN 

αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά μεμονωμένες μελέτες. Παρόμοια 

ομαδοποίηση μη αδενοκαρκινωμάτων ενδέχεται να υπερεκτιμήσει την 

επίπτωση μεταλλάξεων σε πλακώδεις ιστολογικούς τύπους [υπό διερεύνηση]. 

Σημείωση: σύμφωνα με γερμανικό νόμο, τα διαγνωστικά εργαστήρια πρέπει 

να συντάσσουν έκθεση για οποιαδήποτε υποομάδα/μέτρο με επίπτωση >1% 

επί του γενικού πληθυσμού. Για αυτό τον λόγο, υποχρεούνται να εξετάζουν 

όλους τους ασθενείς για μεταλλάξεις σε όλα τα εξόνια (18 έως 21). 
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Όσον αφορά το EML4-ALK, δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για 

προσυμπτωματικό έλεγχο των ασθενών βάσει ιστολογικού τύπου. 

Αναφορικά με τα τρέχοντα θεραπευτικά σχήματα, οι συνδυασμοί 

πεμετρεξέδης/σισπλατίνης και μπεβασιζουμάμπης/χημειοθεραπείας 

συστήνονται για ασθενείς με μη πλακώδη ΜΜΚΠ που είναι αρνητικοί σε 

μετάλλαξη του EGFR (ή με άγνωστη κατάσταση μετάλλαξης). Για τέτοιου 

είδους λόγους, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα προηγούμενα σχόλια σχετικά 

με την προτιμώμενη λήψη βιοπτικού υλικού από τον όγκο έναντι 

κυτταρολογικών δειγμάτων.  

 
Σύσταση 8.1 – Η βιοψία προτιμάται έναντι της κυτταρολογικής εξέτασης 

για μοριακή ανάλυση. (LOE II, SOR A) 

 

Σύσταση 8.2 – Ορισμένες θεραπείες (χημειοθεραπεία ή βιολογικές 

θεραπείες) μπορεί να λάβουν έγκριση βάσει ιστολογικής 

κατηγοριοποίησης. (LOE I/II, SOR A) 
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Σύσταση 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Σύσταση 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν τη 
συστηματική ανάλυση για μεταλλάξεις του EGFR; 
 
1.1 Η εξέταση για μεταλλάξεις του EGFR θα πρέπει να 

διενεργείται για την ταυτοποίηση ασθενών 

επιλέξιμων για θεραπεία πρώτης γραμμής με 

αναστολείς της τυροσινικής κινάσης. 

1.2 Όλοι οι ασθενείς, ανεξαρτήτως ιστολογικού τύπου, 

ιστορικού καπνίσματος ή φύλου θα πρέπει να 

εξετάζονται για τυχόν μεταλλάξεις του EGFR. 

1.3 Ασθενείς με λανθάνουσες μεταλλάξεις του EGFR θα 

πρέπει να λαμβάνουν αναστολείς της τυροσινικής 

κινάσης ανεξαρτήτως του γονοτύπου της εκάστοτε 

μετάλλαξης. 

1.4 Ανοσοϊστοχημική εξέταση (για την πρωτεϊνική 

έκφραση) και FISH (για τον αριθμό των αντιγράφων 

του γονιδίου) του EGFR δεν συστήνονται για 

τακτική κλινική χρήση. 

1.5 Η ταυτόχρονη παρουσία της μετάλλαξης 

(αντίδρασης) του T790M δεν θα πρέπει να 

αποκλείει τη χρήση αναστολέων της τυροσινικής 

κινάσης στο πλαίσιο θεραπείας πρώτης γραμμής (ή 

στο πλαίσιο πρώτης χορήγησης αναστολέα της 

τυροσινικής κινάσης). 

 
Ποια είναι η βέλτιστη πηγή υλικού για μοριακή 
ανάλυση; 

 
2.1 DNA που αντλήθηκε από βιοπτικό υλικό του 

πρωτοπαθούς όγκου είναι η ιδανική πηγή για την 

εξέταση μεταλλάξεων του EGFR· ενδεχομένως να 

ενδείκνυται επανάληψη της βιοψίας, με σκοπό την 

εξασφάλιση επαρκούς υλικού προς εξέταση. Δεν 

υπάρχουν ενδείξεις για υποχρεωτική εξέταση 

μετάλλαξης του EGFR εκτός πλαισίου θεραπείας 

πρώτης γραμμής. 

2.2  Έχει αναφερθεί ότι σε όλες τις βιοψίες πέραν εκείνης 

του πρωτοπαθούς όγκου (κυτταρολογική εξέταση, 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, παρακεντήσεις διά 

λεπτής βελόνης, ασκίτες, βιοψίες με χρήση ψήκτρας) 

λανθάνουν μεταλλάξεις του EGFR. Τα υπάρχοντα 

δεδομένα δεν επαρκούν για την ταξινόμηση της 
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Σύσταση 3 
 
 
 
 
 
 

συμφωνίας τους με βιοψία του πρωτοπαθούς όγκου, 

και ως τέτοιες μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

μοριακή ταξινόμηση.  

2.3  Άλλες εναλλακτικές πηγές ειλημμένου από τον όγκο 

DNA, στις οποίες περιλαμβάνονται το χόριο, το 

πλάσμα ή κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα δεν 

έχουν επιδείξει επαρκή συσχετιστική συμφωνία, 

επομένως η χρήση τους δεν συστήνεται εκτός 

πλαισίου διερευνητικών αναλύσεων (ή σε 

περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο βιοπτικό 

υλικό). 

 

2.4 Μεταλλάξεις του EGFR παρουσιάζονται και στα 

τέσσερα εξόνια (18-21). Κατά τον προσυμπτωματικό 

έλεγχο σε κλινικές μελέτες γίνεται χρήση διαφόρων 

τεχνικών για την ανεύρεσή τους. Ανησυχίες έχουν 

εκφραστεί σχετικά με την ανεπάρκεια ορισμένων 

μεθοδολογιών εξέτασης. Προτείνεται η χρήση 

περισσότερων από μία τεχνικών, η οποία θα 

επιτρέπει υψηλή ευαισθησία (ανίχνευση 

περιορισμένου περιεχομένου σε αλληλόμορφα) και 

υψηλή ειδικότητα (κάλυψη ευρέος φάσματος 

μεταλλάξεων) για τη διατήρηση υψηλής θετικής 

προβλεπτικής αξίας. 

2.5 Η χρήση εναλλακτικών τεχνικών (πλην 

εμπεριστατωμένων μεθόδων με βάση την 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης όπως η ARMS 

ή η αλληλούχιση), συμπεριλαμβανομένων 

στοχευμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων, 

καταδεικνύει υψηλά ποσοστά ψευδώς θετικών 

αποτελεσμάτων και δεν συστήνεται για ανάλυση 

μεταλλάξεων του EGFR εκτός ερευνητικού 

πλαισίου. 

 
 
 
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του ιστού, 
την ανάλυση και την αναφορά σχετικά με την 
ανάλυση μεταλλάξεων του του EGFR. 

 

3.1  Η παθολογοανατομική επανεξέταση θα πρέπει να 

πραγματοποιείται από διαπιστευμένο παθολόγο και 
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Σύσταση 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς 

η/οι συνιστώσα/ες σύμφωνα με την πρότυπη 

ταξινόμηση. 

 
3.2  Η συμμετοχή παθολόγου (ή μοριακού παθολόγου) 

είναι απαραίτητη για την παρασκευή του δείγματος 

και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων για την 

κατάσταση μετάλλαξης του EGFR. Η μικρο- ή 

μακρο-ανατομή των δειγμάτων αποσκοπεί σε 

μεγιστοποίηση του περιεχομένου σε καρkινικά 

κύτταρα (συνήθως >50%) προ της λήψης DNA. Η 

έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει σχόλιο/α σχετικά 

με την πηγή λήψης του βιοπτικού υλικού και την 

επεξεργασία αυτού, την ποσότητα και ποιότητα του 

εξετασθέντος δείγματος, και θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις εκάστοτε κατευθυντήριες 

οδηγίες σχετικά με την ονοματολογία και τη σύνταξη 

εκθέσεων για γενετικές εξετάσεις, όπως εκείνες που 

έχουν συντάξει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας στη 

Μοριακή Γενετική (EMQN), η Βρετανική Εθνική 

Υπηρεσία Εξωτερικής Ποιοτικής Αξιολόγησης 

(UKNEQAS) και το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο 

για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα στις ΗΠΑ 

(http://www.hgvs.org). 

 
 
Ποια η σημασία της συμμετοχής σε προγράμματα 
διασφάλισης ποιότητας για εξετάσεις γενετικής; 
 
4.1  Εξετάσεις για μεταλλάξεις, που είναι απαραίτητες για 

τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία, θα 

πρέπει να διενεργούνται σε εργαστήρια που 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα της χώρας στην 

οποία βρίσκονται σχετικά με τις κλινικές 

διαγνωστικές εξετάσεις (Ηνωμένο Βασίλειο: Clinical 

Pathology Accredited εργαστήρια· ΗΠΑ: CLIA 

εργαστήρια). Το εργαστήριο θα πρέπει να είναι 

διαπιστευμένο για τη διενέργεια της εξέτασης και να 

συμμετέχει σε προγράμματα εσωτερικής και 

εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να 

διατηρεί τέοιου είδους διαπίστευση (EMQN, 

UKNEQAS, CAP) σε σταθερή βάση. 

 

http://www.hgvs.org/
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Σύσταση 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύσταση 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύσταση 7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Κατευθυντήριες οδηγίες εξέτασης για EML4-ALK 
 
5.1 Συστηματική εξέταση για EML4-ALK συστήνεται. 

 

5.2 Όσες συστάσεις αφορούν τον εργαστηριακό και 

κλινικό έλεγχο του EGFR ισχύουν ουσιαστικά και για 

το EML4-ALK. 

 

5.3  Σύμφωνα με την τρέχουσα σύσταση, η εξέταση του 

EML4-ALK πρέπει να διεξάγεται διά FISH σε 

διαπιστευμένο εργαστήριο. 

 

 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την εξέταση άλλων 

μεταλλάξεων ή γονιδιακών ανωμαλιών για την 

επιλογή θεραπείας. 

 

6.1  Η συστηματική εξέταση για μεταλλάξεις του KRAS 

δεν έχει ενταχθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική 

παρά την ύπαρξη ενδείξεων ότι ο KRAS είναι 

αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας για τη 

χορήγηση αναστολέων της τυροσινικής κινάσης. 

Μολονότι δεν προτείνεται ως εξέταση ρουτίνας, 

αρκετά εργαστήρια τον χρησιμοποιούν σε 

αλγορίθμους ελέγχου γονιδιακών μεταλλάξεων λόγω 

της σχέσης αμοιβαίου αποκλεισμού του με τις 

μεταλλάξεις του EGFR. Ως προς την εξέτασή του, 

ισχύουν οι ίδιες. 

 

6.2  Συστηματική εξέταση για μεταλλάξεις των γονιδίων 

BRAF, ERBB2 και PIK3CA δεν συστήνεται επί του 

παρόντος εκτός πλαισίου κλινικών δοκιμών. 

 

Ποιος είναι ο ρόλος της προσαρμογής της θεραπείας 

βάσει των επιπέδων έκφρασης mRNA των γονιδίων 

ERCC1, RRM1, TS και BRCA1; 

 

7.1  Συστηματική εξέταση των επιπέδων έκφρασης 

mRNA των γονιδίων ERCC1, RRM1, TS και BRCA1 

δεν συστήνεται επί του παρόντος εκτός πλαισίου 

κλινικών δοκιμών. 
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Σύσταση 8 Πώς ο ιστολογικός τύπος επηρεάζει τον αλγόριθμο 

ελέγχου γονιδιακής έκφρασης ή τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τη θεραπεία; 

 

8.1 Η βιοψία προτιμάται έναντι της κυτταρολογικής 

εξέτασης για μοριακή ανάλυση. 

 

8.2  Ορισμένες θεραπείες (χημειοθεραπεία ή βιολογικές 
θεραπείες) ενδεχομένως να λάβουν έγκριση βάσει 
ιστολογικής κατάταξης. 

 ΙMAGE 3 

Other (veristrat) 

Προγνωστικοί δείκτες IALT, JBR.10 

Προβλεπτικοί δείκτες P53, p27, ERCC1, MSH2 
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6.2  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

        Λινάρδου E., Σαμαντάς E. 

 

Εισαγωγή  

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) αντιστοιχεί στο 80%–

85% όλων των περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα. Στους ασθενείς 

διαγιγνώσκεται ως επί το πλείστον προχωρημένη νόσος. Η 5ετής με βάση την 

ηλικία και την περιοχή σχετική επιβίωση όλων των ασθενών με καρκίνο του 

πνεύμονα στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι χαμηλή, στο 11 τοις εκατό. Οι 

ασθενείς στους οποίους διαγιγνώσκεται ΜΜΚΠ είναι ως επί το πλείστον 

ακατάλληλα για θεραπεία με στόχο την ίαση λόγω προχωρημένης νόσου, 

επομένως η συστημική θεραπεία είναι η καθιερωμένη προσέγγιση, με στόχο 

την ανακούφιση των συμπτωμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών και την παράταση της επιβίωσης. Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά 

με τη θεραπευτική στρατηγική, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η νόσος, η 

ιστολογία, η ηλικία, η λειτουργική κατάσταση, οι συννοσηρότητες και οι 

προτιμήσεις του εκάστοτε ασθενούς. Εν γένει, η θεραπεία θα πρέπει να 

έπεται συζήτησης της διεπιστημονικής ομάδας, ιδανικά σε διεπιστημονικό 

συμβούλιο ογκολογίας. Η συστημική θεραπεία θα πρέπει να καθοδηγείται από 

έμπειρο ογκολόγο, ενώ κατά την επιλογή δραστικών ουσιών πρέπει να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν η κατάσταση του ασθενούς, ο στόχος της θεραπείας και 

οι ενδεχόμενες παρενέργειές της. Σε οποιοδήποτε στάδιο του ΜΜΚΠ, πρέπει 

να ενθαρρύνεται η διακοπή του καπνίσματος, καθώς αυτή μπορεί να αυξήσει 

την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να μειώσει τον κίνδυνο επιπλοκών. 

 

Η υπεζωκοτική ή περικαρδιακή συλλογή αποτελεί κριτήριο για σταδίου IV, 

M1a νόσο (7η έκδοση AJCC, T4 με συνοδό υπεζωκοτική συλλογή έχει 

επαναταξινομηθεί ως M1a νόσος). Σε ασθενείς με θετικές για νεοπλασία 

συλλογές, η τοπική θεραπεία (παρακέντηση, παροχέτευση, δημιουργία 

περικαρδιακού παραθύρου) θα πρέπει να συμπληρώνει τη συστημική 

θεραπεία, όπως για νόσο σταδίου IV. Για ασθενείς με απομακρυσμένες 

μεταστάσεις M1b, ο αλγόριθμος θεραπείας λαμβάνει υπ’ όψιν τη θέση της 
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μετάστασης, δηλαδή μονήρες οζίδιο στον εγκέφαλο ή στο επινεφρίδιο. 

Ασθενείς με μονήρη εγκεφαλική μετάσταση ενδέχεται να ωφεληθούν από τη 

χειρουργική εξαίρεση. 

 

Χημειοθεραπεία – Τα τεκμήρια  

Ασθενείς με νόσο σταδίου IV και καλή λειτουργική κατάσταση ωφελούνται 

από τη χημειοθεραπεία, συνήθως με σχήμα βασισμένο στην πλατίνη. Στα 

φάρμακα με αποδεδειγμένη χρησιμότητα για ΜΜΚΠ σταδίου IV 

συμπεριλαμβάνονται πλατινούχοι παράγοντες (σισπλατίνη, καρβοπλατίνη), 

ταξάνες (πακλιταξέλη, δοσεταξέλη), βινορελμπίνη, βινμπλαστίνη, ετοποσίδη, 

πεμετρεξέδη και γεμσιταβίνη. Οι συνδυασμοί με χρήση πολλών από αυτές τις 

δραστικές ουσίες έχουν ως αποτέλεσμα ποσοστά μονoετούς επιβίωσης της 

τάξης του 30-40% και υπερέχουν της μονοθεραπείας. Τυχαιοποιημένες 

δοκιμές φάσης III έχουν καταδείξει ότι πολλοί εκ των συνδυασμών με βάση 

την πλατίνη αποφέρουν παρόμοια ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης και 

επιβίωσης, διαφέροντας ελαφρώς ως προς την τοξικότητα, την ανοχή και το 

κόστος. Πρόσφατη μετα-ανάλυση 16 δοκιμών, στις οποίες συμμετείχαν 

συνολικά 2.714 ασθενείς και εκ των οποίων στις 12 χρησιμοποιήθηκαν 

σχήματα με βάση την πλατίνη, συνέκρινε την αποτελεσματικότητα της 

χημειοθεραπείας με εκείνη της βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής σε ασθενείς 

με ΜΜΚΠ. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης έδειξαν όφελος υπέρ της 

χημειοθεραπείας ως προς τη μείωση του κινδύνου θανάτου (Αναλογία 

κινδύνου=0,77· 95%CI, 0,71 έως 0,83· P≤0,0001) και αύξηση του ποσοστού 

της μονοετούς επιβίωσης. Σε ασθενείς με λειτουργική κατάσταση 0 ή 1, τα 

στοιχεία υποστηρίζουν τη χρήση συνδυασμού δύο κυτταροτοξικών φαρμάκων 

για θεραπεία πρώτης γραμμής. Πρόσφατες δοκιμές και μια μετα-ανάλυση που 

συνέκριναν τη χορήγηση δύο φαρμάκων έναντι ενός κατέδειξαν βελτίωση ως 

προς το ποσοστό ακτινολογικής ανταπόκρισης για ασθενείς που λάμβαναν 

δύο φάρμακα, ενώ μία δοκιμή και η μετα-ανάλυση διαπίστωσαν στατιστικά 

σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη συνολική επιβίωση. Καμία από τις 

μεμονωμένες δοκιμές ή η μετα-ανάλυση, που συνέκριναν συνδυασμούς τριών 

κυτταροτοξικών φαρμάκων έναντι δύο φαρμάκων, δεν κατέδειξε όφελος 
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επιβίωσης με τη χρήση τριών κυτταροτοξικών φαρμάκων, άπασες όμως 

κατέδειξαν αυξήσεις των τοξικών ανεπιθύμητων ενεργειών κατόπιν 

χορήγησης τριών κυτταροτοξικών φαρμάκων. Εντός της τελευταίας δεκαετίας, 

15 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και 4 μετα-αναλύσεις με βάση τη 

βιβλιογραφία συνέκριναν πλατινούχα και μη πλατινούχα σχήματα. Επτά εκ 

των 14 δοκιμών και οι 4 μετα-αναλύσεις έκαναν λόγο για σημαντικό 

πλεονέκτημα της ανταπόκρισης σε θεραπεία βασισμένη στην πλατίνη έναντι 

μη πλατινούχων σχημάτων, ενώ οι 4 μετα-αναλύσεις και μία μεμονωμένη 

μελέτη κατέδειξαν σημαντικό πλεονέκτημα της ανταπόκρισης με πλατινούχα 

θεραπεία. Στις αντενδείξεις της θεραπείας με βάση την πλατίνη 

περιλαμβάνονται η αλλεργία στη σισπλατίνη ή την καρβοπλατίνη, η βασική 

απώλεια ακοής, η νεφρική ανεπάρκεια, η αφόρητη ναυτία παρά τη βέλτιστη 

αντιεμετική προφύλαξη, η δυσανεξία στα κορτικοστεροειδή και η άρνηση του 

ασθενούς να λαμβάνει πλατινούχο φάρμακο. Για αυτούς τους ασθενείς, οι μη 

πλατινούχοι συνδυασμοί αποτελούν αποδεκτές εναλλακτικές.  

Δεδομένα σχετικά με εναλλακτικά προγράμματα χορήγησης περιορίζονται σε 

δύο μελέτες σχημάτων με πακλιταξέλη/καρβοπλατίνη, οι οποίες έδειξαν ότι 

δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ της εβδομαδιαίας χορήγησης 

πακλιταξέλης/καρβοπλατίνης και της χορήγησης του ίδιου σχήματος ανά 3 

εβδομάδες. Η αιματολογική τοξικότητα ήταν υψηλότερη στα προγράμματα 

χορήγησης ανά 3 εβδομάδες.  

 

Κάποιοι συνδυασμοί με βάση τη σισπλατίνη οδηγούν σε καλύτερες εκβάσεις 

συγκριτικά με άλλους. Παρατηρήσεις ότι ο συνδυασμός 

δοσεταξέλης/σισπλατίνης υπερείχε αυτού με βινορελμπίνη/σισπλατίνη σε 

γενικό πληθυσμό με ΜΜΚΠ, ότι η πεμετρεξέδη συν σισπλατίνη υπερείχε της 

γεμσιταβίνης συν σισπλατίνη για ασθενείς με μη πλακώδη ΜΜΚΠ και ότι η 

γεμσιταβίνη συν σισπλατίνη υπερείχε της πεμετρεξέδης συν σισπλατίνη για 

ασθενείς με πλακώδη ΜΜΚΠ βασίστηκαν σε μεμονωμένες κλινικές δοκιμές ή 

αναδρομικές (καίτοι προσχεδιασμένες) αναλύσεις υποομάδων. Τα δεδομένα 

δεν επαρκούν για τον περιορισμό της επιλεξιμότητας μόνο σε δύο 

συνδυασμούς με βάση την πλατίνη με αποκλειστικό γνώμονα την 
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αποτελεσματικότητα, επομένως ο θεράπων ιατρός συχνά καλείται να επιλέξει 

ένα χημειοθεραπευτικό σχήμα έναντι κάποιου άλλου με γνώμονα άλλους 

παράγοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα των 

φαρμάκων και οι ανεπιθύμητες ενέργειες.  

 

Η επιλογή είτε της σισπλατίνης είτε της καρβοπλατίνης είναι αποδεκτή. Στα 

φάρμακα που μπορούν να συνδυαστούν με πλατίνη συγκαταλέγονται τα 

φάρμακα τρίτης γενιάς δοσεταξέλη, γεμσιταβίνη, ιρινοτεκάνη, πακλιταξέλη, 

πεμετρεξέδη και βινορελμπίνη. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι πλατινούχοι 

συνδυασμοί έχουν υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης συγκριτικά με την 

καρβοπλατίνη, και ενδέχεται να βελτιώσουν την επιβίωση όταν συνδυάζονται 

με δραστικές ουσίες τρίτης γενιάς. Η καρβοπλατίνη είναι λιγότερο πιθανό να 

προκαλέσει ναυτία, νεφροτοξικότητας και νευροτοξικότητας συγκριτικά με τη 

σισπλατίνη, αλλά είναι πιθανότερο να προκαλέσει θρομβοκυτταροπενία. Σε 

όλο το εύρος της βιβλιογραφίας παρατηρείται έλλειψη σταθερής υπεροχής 

οποιουδήποτε εκ των δύο παραγόντων αναφορικά με τη συνολική επιβίωση, 

την τοξικότητα ή την ποιότητα ζωής. Σε πρόσφατες μετα-αναλύσεις, η 

σισπλατίνη υπερείχε της καρβοπλατίνης ως προς την επιβίωση σε ορισμένες 

υποομάδες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης με ασθενείς με μη πλακώδη 

ΜΜΚΠ, και όταν συνδυάστηκε με δραστικές ουσίες τρίτης γενιάς. Τα δεδομένα 

σχετικά με τη νευροτοξικότητα ανατρέπονται εξαιτίας της διεύρυνσης δοκιμών 

που συνδυάζουν την καρβοπλατίνη με ταξάνες, οι οποίες συγκαταλέγονται 

μεταξύ των φαρμάκων με την υψηλότερη νευροτοξικότητα.  

Σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IV, η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία πρώτης 

γραμμής θα πρέπει να διακόπτεται επί εξέλιξης της νόσου ή ύστερα από 4 

κύκλους χορήγησης σε ασθενείς η νόσος των οποίων δεν ανταποκρίνεται στη 

θεραπεία. Κυτταροτοξικοί συνδυασμοί δύο φαρμάκων δεν θα πρέπει να 

χορηγούνται για περισσότερους από 6 κύκλους.  
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Στοχευμένοι παράγοντες – Οι ενδείξεις για τη χρήση τους σε θεραπεία 

πρώτης γραμμής  

Συγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες έχουν αναπτυχθεί και έχουν λάβει 

έγκριση για την αντιμετώπιση προχωρημένου ΜΜΚΠ. Η μπεβασιζουμάμπη 

είναι ένα ανασυνδυασμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει τη δράση 

του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF). Η ερλοτινίμπη και 

η γεφιτινίμπη είναι μικρομοριακοί TKIs του EGFR. Η κριζοτινίμπη είναι ένας 

μικρομοριακός αναστολέας που στοχεύει τα γονίδια ALK και MET.  

 

Η ερλοτινίμπη εγκρίθηκε από τον FDA το 2004 για τη θεραπεία 

προχωρημένου ΜΜΚΠ κατόπιν αποτυχίας τουλάχιστον ενός προηγούμενου 

χημειοθεραπευτικού σχήματος. Η γεφιτινίμπη εγκρίθηκε πρόσφατα ως 

θεραπεία πρώτης γραμμής προχωρημένου ΜΜΚΠ με λανθάνουσες 

μεταλλάξεις του EGFR ανεξαρτήτως της λειτουργικής κατάστασης του 

ασθενούς. Σε μη επιλεγμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IV, η ερλοτινίμπη 

ή η γεφιτινίμπη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 

κυτταροτοξική χημειοθεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Σε μη 

επιλεγμένους ασθενείς, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη σύσταση της 

μονοθεραπείας με ερλοτινίμπη ή γεφιτινίμπη ως θεραπείας πρώτης γραμμής. 

Η χρήση της γεφιτινίμπης ως θεραπείας πρώτης γραμμής συνιστάται για 

ασθενείς με ενεργοποιούς μεταλλάξεις του EGFR. Εάν η κατάσταση 

μετάλλαξης του EGFR είναι αρνητική ή άγνωστη, προτιμάται η κυτταροτοξική 

χημειοθεραπεία. Τέσσερις δοκιμές εξέτασαν τη χρήση ερλοτινίμπης ή 

γεφιτινίμπης σε συνδυασμό με συνδυασμούς κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας 

στο πλαίσιο θεραπείας πρώτης γραμμής, όπου και οι τέσσερις δεν 

διαπίστωσαν όφελος στην επιβίωση, στην ελεύθερη προόδου νόσου 

επιβίωση ή στην ανταπόκριση με την προσθήκη κάποιου TKI στη 

χημειοθεραπεία. Σε τρεις εκ των τεσσάρων δοκιμών, σημειώθηκαν 

περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες στο σκέλος με TKI (κυρίως δερματική 

τοξικότητα και διάρροια). Στην πανασιατική φάσης III μελέτη IRESSA, οι 

ερευνητές συνέκριναν τη γεφιτινίμπη με καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη ως 

θεραπεία πρώτης γραμμής σε πληθυσμούς ασθενών συγκεκριμένα στην 
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Ανατολική Ασία, όπου όλοι οι συμμετασχόντες είχαν αδενοκαρκίνωμα και ήταν 

περιστασιακοί καπνιστές ή δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Το πρωτεύον καταληκτικό 

σημείο ήταν η ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση, η οποία ήταν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερης διάρκειας με τη χορήγηση γεφιτινίμπης· η συνολική 

επιβίωση, ως δευτερεύον καταληκτικό σημείο, δεν ήταν. Περισσότερες 

αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες, αλωπεκία, νευροπάθεια και ναυτία 

σημειώθηκαν στο σκέλος της χημειοθεραπείας, ενώ η διάρροια και η 

δερματική τοξικότητα ήταν συχνότερες στο σκέλος της γεφιτινίμπης. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης της ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης βάσει 

της ύπαρξης ή μη μετάλλαξης του EGFR έδειξαν ότι η έκβαση των ασθενών 

με μεταλλάξεις ήταν καλύτερη ύστερα από χορήγηση γεφιτινίμπης, ενώ οι 

ασθενείς χωρίς μεταλλάξεις ωφελήθηκαν περισσότερο από τη χημειοθεραπεία. 

Η κατάσταση μετάλλαξης του EGFR στους όγκους των περισσότερων 

ασθενών είναι αρνητική ή άγνωστη, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση 

προτιμάται η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. Η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής 

Ογκολογίας συστήνει την εξέταση των ασθενών για τυχόν μετάλλαξη του 

EGFR, ωστόσο οι κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Γενικού Αντικαρκινικού 

Δικτύου (NCCN) των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας 

(ESMO) επισημαίνουν ότι μόνο ασθενείς με μη πλακώδη ιστολογία (π.χ., 

αδενοκαρκίνωμα) πρέπει να εξετάζονται για μεταλλάξεις του EGFR, αφού οι 

ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να έχουν 

μεταλλάξεις του EGFR.  

 

Η κριζοτινίμπη εγκρίθηκε πρόσφατα από τον FDA (Ιούλιος 2011) για ασθενείς 

με προχωρημένο ΜΜΚΠ θετικό σε αναδιάταξη του γονιδίου ALK, βάσει 

θεαματικών ανταποκρίσεων (>80%) που διαπιστώθηκαν σε συνεχιζόμενες 

δοκιμές φάσης II σε ασθενείς με τη μοριακή αλλαγή, οι οποίοι προηγουμένως 

είχαν υποτροπιάσει. 

 

Τα αποτελέσματα τριών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (δύο φάσης 

III) έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τον αντιαγγειογενετικό παράγοντα 

μπεβασιζουμάμπη. Στη δοκιμή φάσης III όπου η μπεβασιζουμάμπη 
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προστέθηκε σε συνδυασμό καρβοπλατίνης/πακλιταξέλης διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές αυξήσεις ως προς τη συνολική επιβίωση, την ελεύθερη 

προόδου νόσου επιβίωση και την ανταπόκριση. Η δοκιμή φάσης III, με 

προσθήκη μπεβασιζουμάμπης σε συνδυασμό σισπλατίνης/γεμσιταβίνης, 

επιβεβαίωσε τα οφέλη στην ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση. Στις κύριες 

ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση μπεβασιζουμάμπης σημειώθηκαν 

αιματολογικά συμβάντα 4ου και 5ου βαθμού, καθώς και μη αιματολογικές 

τοξικότητες. Στη δοκιμή φάσης II, διαπιστώθηκε αρχικώς σοβαρή αιμορραγία 

σε ορισμένους όγκους, γεγονός που οδήγησε σε περιορισμό των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας για δοκιμές φάσεις III σε ασθενείς με μη πλακώδες καρκίνωμα, 

καθώς επίσης και σε αποκλεισμό ασθενών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. 

Τοξικοί θάνατοι έχουν καταγραφεί σε όλες τις δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης 

μιας δοκιμής της μπεβασιζουμάμπης ως θεραπείας δεύτερης γραμμής με ή 

χωρίς χημειοθεραπεία ή ερλοτινίμπη. Για τις συστάσεις σχετικά με τη χρήση 

της μπεβασιζουμάμπης λαμβάνουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι η προσθήκη 

μπεβασιζουμάμπης σε συνδυασμό γεμσιταβίνης/σισπλατίνης δεν βελτίωσε τη 

συνολική επιβίωση, και την έλλειψη δεδομένων από δοκιμές φάσης III για τον 

συνδυασμό μπεβασιζουμάμπης με άλλα κυτταροτοξικά σχήματα. 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής 

φάσης III (FLEX), οι θεράποντες ιατροί μπορούν να εξετάζουν την προσθήκη 

κετουξιμάμπης στον συνδυασμό σισπλατίνης/βινορελμπίνης σε θεραπεία 

πρώτης γραμμής για ασθενείς με όγκο θετικό σε μετάλλαξη του EGFR όπως 

αυτή εντοπίστηκε από ανοσοϊστοχημική εξέταση (IHC). Η χορήγηση 

κετουξιμάμπης μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον είναι ανεκτή, μέχρι εξέλιξης της 

νόσου. Θετικό αποτέλεσμα της IHC για έκφραση του EGFR χρησιμοποιήθηκε 

ως κριτήριο επιλογής ασθενών στη δοκιμή FLEX. Αυτά τα αποτελέσματα δεν 

έχουν τεκμηριωθεί ακόμη από προοπτική μελέτη. Τα αποτέλεσματα των εν 

λόγω μελετών υποδεικνύουν ότι η κετουξιμάμπη ενδέχεται να παράσχει 

πρόσθετο όφελος όσον αφορά την επιβίωση, συνδυαζόμενη με 

σισπλατίνη/βινορελμπίνη. Όπως και στην περίπτωση της μπεβασιζουμάμπης, 

τα δεδομένα δεν επαρκούν για σύσταση προσθήκης της κετουξιμάμπης σε 
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άλλα χημειοθεραπευτικά σχήματα. Η χορήγηση της κετουξιμάμπης 

συστήνεται να συνεχιστεί μέχρις ότου δεν είναι πλέον ανεκτή ή επί εξέλιξης 

της νόσου, ανάλογα με τον σχεδιασμό των μελετών. Ωστόσο, η βέλτιστη 

διάρκεια της θεραπείας με κετουξιμάμπη πέραν της χημειοθεραπείας 

παραμένει άγνωστη. 

 

Ασθενείς με μονήρεις μεταστάσεις (εγκεφαλικές, επινεφριδιακές, 

πνευμονικές) 

Για ασθενείς με μονήρη εγκεφαλική μετάσταση, οι κύριες εναλλακτικές είναι η 

χειρουργική εξαίρεση ή η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS). Η 

προσθήκη ολικής ακτινοθεραπείας του εγκεφάλου (WBRT) σε χειρουργική 

εξαίρεση ή στερεοτακτική ακτινοχειρουργική βελτιώνει μεν τον τοπικό έλεγχο, 

όχι όμως και τη συνολική επιβίωση. Ως εκ τούτου, πρέπει να προηγείται 

εξατομικευμένη αξιολόγηση του περιστατικού. Εάν ο πρωτοπαθής όγκος είναι 

χειρουργικά εξαιρέσιμος (δηλαδή, T1–3 N0–1), η χειρουργική εξαίρεση με ή 

χωρίς χημειοθεραπεία αποτελεί επιλογή για αυστηρά επιλεγμένους patients. 

Εναλλακτικά, η ακτινοθεραπεία ή η χημειοακτινοθεραπεία αποτελούν επιλογή 

για επιλεγμένους ασθενείς με εντοπισμένη θωρακική νόσο. Σε άλλους 

ασθενείς συστήνεται χημειοθεραπεία. Για ασθενείς με απομονωμένη 

επινεφριδιακή μετάσταση, συνιστάται συστημική χημειοθεραπεία. Σε 

επιλεγμένους κατάλληλους ασθενείς, η επινεφριδιεκτομή μπορεί να εξετάζεται 

ως επιλογή, εάν η νόσος στον πνεύμονα είναι επίσης χειρουργικά εξαιρέσιμη. 

Μονήρεις αλλοιώσεις στον ετερόπλευρο πνεύμονα θα πρέπει να θεωρούνται 

δευτεροπαθείς και να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με στόχο την ίαση εάν 

αμφότεροι οι όγκοι είναι δυνητικά ιάσιμοι. 
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Σύνοψη συστάσεων 

1. Η θεραπεία πρώτης γραμμής θα πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους 

ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ; 

Σύσταση 1: Συστημική θεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμής θα 

πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ 

ανάλογα με τη λειτουργική κατάστασή τους. (LOE I, GOR A) 

 

2. Ποια είναι η αποτελεσματικότερη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής για 

ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IV; 

Σύσταση 2: Συνδυασμένη χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη 

προτιμάται έναντι μη πλατινούχας χημειοθεραπείας σε επιλέξιμους 

ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ. Εν γένει, δεν υπάρχει κάποιος 

καθιερωμένος συνδυασμός με βάση την πλατίνη για μεταστατικό ΜΜΚΠ. 

(LOE I, GOR A)  

 

3. Υπάρχει κάποιος προτιμώμενος συνδυασμός βάσει ιστολογικού 

υποτύπου;  

Σύσταση 3: Οι θεραπευτικές επιλογές πρέπει να καθορίζονται βάσει του 

ιστολογικού τύπου του όγκου. (LOE I, GOR B)  

 

4. Η σισπλατίνη προτιμάται έναντι χημειοθεραπείας με βάση την 

καρβοπλατίνη; 

Σύσταση 4: Σισπλατίνη θα πρέπει να χορηγείται σε κατάλληλους 

ασθενείς με PS 0-1 και επαρκή οργανική λειτουργία. (LOE I, GOR B) 

 

5. Ποια είναι η βέλτιστη διάρκεια χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής για 

ΜΜΚΠ σταδίου IV; 

Σύσταση 5:  

a. Η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής θα πρέπει να 

διακόπτεται επί εξέλιξης της νόσου ή ύστερα από τέσσερις κύκλους 

σε ασθενείς η νόσος των οποίων δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. 
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b. Τέσσερις κύκλοι χημειοθεραπείας φαίνεται πως επαρκούν για τους 

περισσότερους ασθενείς με ΜΜΚΠ, ωστόσο ενδέχεται να αυξηθούν 

σε έξι αναλόγως της ανταπόκρισης και της τοξικότητας. 

Κυτταροτοξικοί συνδυασμοί δύο φαρμάκων δεν θα πρέπει να 

χορηγούνται για περισσότερους από έξι κύκλους.  

6. Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η μπεβασιζουμάμπη και με τι είδους 

χημειοθεραπεία θα πρέπει να συνδυάζεται; 

Σύσταση 6: Ο συνδυασμός μπεβασιζουμάμπης με χημειοθεραπεία 

βασιζόμενη στην πλατίνη αποτελεί θεραπευτική επιλογή για 

κατάλληλους ασθενείς με μη πλακώδη ΜΜΚΠ. (LOE I, GOR B)  

 

7. Ποια είναι η προτιμώμενη θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με 

προχωρημένο ΜΜΚΠ και λανθάνουσα ενεργοποιό μετάλλαξη του EGFR; 

Σύσταση 7: Η χορήγηση αναστολέα της τυροσινικής κινάσης 

(γεφιτινίμπη, ερλοτινίμπη) είναι η προτιμώμενη θεραπεία πρώτης 

γραμμής για ασθενείς με όγκους όπου λανθάνει ενεργοποιός μετάλλαξη 

του EGFR. (LOE I, GOR A) 

 

8. Ποια είναι η προτιμώμενη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με αναδιάταξη 

των γονιδίων EML4-ALK; 

Σύσταση 8: Σε ασθενείς με αναδιάταξη των γονιδίων EML4-ALK, η 

κριζοτινίμπη αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. (LOE II, GOR A) 

 

9. Ποιος είναι ο ρόλος της κετουξιμάμπης; 

Προς το παρόν, η κετουξιμάμπη δεν έχει εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς 

ρυθμιστικούς φορείς για την αντιμετώπιση ΜΜΚΠ. 

Σύσταση 9: Η προσθήκη κετουξιμάμπης σε χημειοθεραπεία με βάση την 

πλατίνη μπορεί να εξετάζεται ως θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με 

EGFR θετικό μεταστατικό ΜΜΚΠ, ιδίως όταν ο συνδυασμός 

σισπλατίνης/βινορελμπίνης αποτελεί τη βάση της χημειοθεραπείας. 

(LOE I, GOR B) 
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10. Ποια είναι η βέλτιστη θεραπεία και διαδοχή μεθόδων για ασθενείς με 

διεγνωσμένες εγκεφαλικές μεταστάσεις; 

Σύσταση 10: Τοπική θεραπεία στον εγκέφαλο ακολουθούμενη από 

συστημική θεραπεία είναι η καθιερωμένη προσέγγιση για ασθενείς με 

διεγνωσμένες εγκεφαλικές μεταστάσεις. Ο τύπος της τοπικής θεραπείας 

εξαρτάται από τον αριθμό και τη θέση των εγκεφαλικών αλλοιώσεων. Η 

τοπική θεραπεία ενδέχεται να καθυστερήσει σε περίπτωση 

ασυμπτωματικών ασθενών. (LOE II, GOR B) 
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ΜΜΚΠ σταδίου IV – Αλγόριθμος θεραπείας πρώτης γραμμής  

______________________________________________________________
__________ 

 
Καθορισμός ιστολογικού υποτύπου  

 
______________________________________________________________
__________ 
 
 

1. Αδενοκαρκίνωμα, μεγαλοκυτταρικό, NOS 
 

Εξέταση για μετάλλαξη του EGFR  
 

Θετικό                            Αρνητικό 
 

                                   γεφιτινίμπη 

                                   ερλοτινίμπη 

 
                                            ALK test 

 
                                              Θετικό              Αρνητικό 

 
                       κριζοτινίμπη  

 
                                                                                   ΧΜΘ πρώτης γραμμής 

 
 

Πλατινούχος συνδυασμός 
Μπεβασιζουμάμπη+καρβοπλατίνη 
/πακλιταξέλη  

- Σισπλατίνη/πεμετρεξέδη  
- Κετουξιμάμπη/σισπλατίνη/βινορελμπίνη 

 
 

 

 
2. Πλακώδες καρκίνωμα 

 
 

Πλατινούχος συνδυασμός 
- Σισπλατίνη/γεμσιταβίνη 

- Κετουξιμάμπη/σισπλατίνη/βινορελμπίνη 
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6.3   ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Πάλλης Α., Αγγελάκη Σ.  

 
Διάφορες δοκιμές φάσης III έχουν διερευνήσει εντατικά τον ρόλο της 

θεραπείας συντήρησης στο πεδίο του ΜΜΚΠ σταδίου IV, με στόχο τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων σε αυτή την καταστροφική νόσο.  

 

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν αξιολογηθεί: η λεγόμενη συντήρηση 

συνέχισης, όταν η δραστική ουσία συντήρησης αποτελεί μέρος της αρχικής 

θεραπείας και συνεχίζεται επί μη εξέλιξης της νόσου, και η συντήρηση 

εναλλαγής, με χορήγηση τρίτου φαρμάκου κατόπιν καθορισμένου αριθμού 

κύκλων χημειοθεραπείας επί μη εξέλιξης της νόσου. Διάφορες δοκιμές φάσης 

III με χορήγηση τόσο χημειοθεραπευτικών όσο και στοχευμένων παραγόντων 

έχουν δείξει παράταση της ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης (συντήρηση 

συνέχισης) ή όφελος τόσο για την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση όσο και 

τη συνολική επιβίωση (συντήρηση εναλλαγής).  

 

Διάφορες άλλες δοκιμές φάσης III έχουν καταδείξει όφελος ως προς την 

ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (γεμσιταβίνη σε μη επιλεγμένο πληθυσμό, 

πεμετρεξέδη σε ασθενείς με μη πλακώδη ιστολογία) ή τη συνολική επιβίωση 

(πεμετρεξέδη σε ασθενείς με μη πλακώδη ιστολογία) με συντήρηση συνέχισης. 

Η συντήρηση εναλλαγής έχει επιδείξει όφελος ως προς την ελεύθερη 

προόδου νόσου επιβίωση (δοσεταξέλη σε μη επιλεγμένο πληθυσμό, 

ερλοτινίμπη και γεφιτινίμπη σε μη επιλεγμένο πληθυσμό, πεμετρεξέδη σε 

ασθενείς με μη πλακώδη ιστολογία) και τη συνολική επιβίωση (ερλοτινίμπη σε 

μη επιλεγμένο πληθυσμό, πεμετρεξέδη σε ασθενείς με μη πλακώδη 

ιστολογία).  

 

Επί του παρόντος, η ερλοτινίμπη και η πεμετρεξέδη έχουν καταχωριστεί ως 

θεραπεία συντήρησης για ασθενείς με ΜΜΚΠ που δεν υποτροπιάζουν ύστερα 

από τέσσερις κύκλους συνδυασμένης χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνη. 

O Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA) και η 

Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
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Φαρμάκων (EMA) ενέκριναν την πεμετρεξέδη (Alimta®· Eli Lilly and Company, 

Indianapolis, IN) για θεραπεία συντήρησης ασθενών με τοπικά προχωρημένο 

ή μεταστατικό μη πλακώδη ΜΜΚΠ, η νόσος των οποίων δεν έχει 

υποτροπιάσει ύστερα από τέσσερις κύκλους εισαγωγικής συνδυασμένης 

πλατινούχας χημειοθεραπείας. Η EMA συνιστά θεραπεία συντήρησης με 

ερλοτινίμπη (Tarceva, OSI Pharmaceuticals Inc and Genentech, Inc) για μη 

επιλεγμένους ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ΜΜΚΠ που 

είχαν σταθερή νόσο ύστερα από τέσσερις κύκλους πλατινούχας 

χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής. Ο FDA ενέκρινε την ερλοτινίμπη για 

θεραπεία συντήρησης πρώτης γραμμής σε μη επιλεγμένους ασθενείς με 

τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ΜΜΚΠ, η νόσος των οποίων δεν έχει 

υποτροπιάσει ύστερα από τέσσερις κύκλους πλατινούχας χημειοθεραπείας. 

 

Συστάσεις  
  
 Για ασθενείς με σταθερή νόσο ή ανταπόκριση κατόπιν τεσσάρων 

κύκλων συνδυασμένης πλατινούχας χημειοθεραπείας, θα πρέπει 

να εξετάζεται ως άμεση εναλλακτική μονοθεραπεία, όπως η 

χορήγηση πεμετρεξέδης σε ασθενείς με μη πλακώδη ιστολογία.  

 Η ερλοτινίμπη θα πρέπει να εξετάζεται για ασθενείς οποιουδήποτε 

ιστολογικού τύπου με σταθερή νόσο κατόπιν τεσσάρων κύκλων 

συνδυασμένης πλατινούχας χημειοθεραπείας.  

 Ωστόσο, διακοπή της κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας κατόπιν 

καθορισμένου αριθμού κύκλων είναι επίσης αποδεκτή, με έναρξη 

χημειοθεραπείας δεύτερης γραμμής επί τεκμηριωμένης εξέλιξης 

της νόσου. (LOE IB, GOR A) 
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6.4  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΜΜΚΠ  

        Μακατσώρης Θ. 

 

Σε ασθενείς υποβεβλημένους σε χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής για 

προχωρημένο ΜΜΚΠ, η νόσος συνήθως εξελίσσεται εντός 3–5 μηνών. Ως 

θεραπεία δεύτερης γραμμής μπορεί να οριστεί οιαδήποτε θεραπεία έπεται της 

θεραπείας πρώτης γραμμής για μεταστατικό ΜΜΚΠ, ανεξαρτήτως 

οποιασδήποτε θεραπείας συντήρησης ή επικουρικής θεραπείας. Στόχος της 

θεραπείας δεύτερης ή τρίτης γραμμής είναι η παράταση της επιβίωσης και ο 

έλεγχος των συμπτωμάτων. Στους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία συγκαταλέγονται τα εξής: ιστολογικός 

τύπος, ηλικία, λειτουργική κατάσταση, συννοσηρότητες, προηγηθείσα 

θεραπεία, μοριακά χαρακτηριστικά, ενδεχόμενες παρενέργειες, στόχος της 

θεραπείας και προτιμήσεις του εκάστοτε ασθενούς. 

Η απόφαση για τη χορήγηση θεραπείας δεύτερης και τρίτης γραμμής θα 

πρέπει να βασίζεται σε ποικίλους παράγοντες: ιστολογικός τύπος, ηλικία, 

λειτουργική κατάσταση, συννοσηρότητες, προηγηθείσα θεραπεία, μοριακά 

χαρακτηριστικά, ενδεχόμενες παρενέργειες, τελικός στόχος της θεραπείας και 

προτιμήσεις του εκάστοτε ασθενούς. 

Η ηλικία δεν θεωρείται από μόνη της κριτήριο αποκλεισμού από θεραπεία 

δεύτερης ή τρίτης γραμμής. Σε αναδρομική μελέτη 461 ασθενών <70 ετών 

έναντι >70 ετών δεν υπήρξε διαφορά ως προς τη μέση ελεύθερη προόδου 

νόσου επιβίωση (P=0,08) ή στατιστική διαφορά στην τοξικότητα (Wu, 2010). 

 

6.4.1 Κυτταροτοξική χημειοθεραπεία  

Η θεραπεία δεύτερης γραμμής επί εξελιγμένης νόσου ανακουφίζει 

συμπτώματα σχετιζόμενα με τον όγκο και βελτιώνει την επιβίωση (Barlesi, 

2006). Κυτταροτοξική χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής για προχωρημένο 

ΜΜΚΠ θα πρέπει να εξετάζεται για καλής λειτουργικής κατάστασης ασθενείς 

με εξέλιξη της νόσου κατόπιν εισαγωγικής χημειοθεραπείας ή θεραπείας με 

στοχευμένο παράγοντα. Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ποσοστά 
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ανταπόκρισης που κυμαίνονται στο 10 τοις εκατό. Αμφότερες η δοσεταξέλη 

και η πεμετρεδέξη έχουν εγκριθεί για μονοθεραπεία δεύτερης γραμμής. 

 

Δοσεταξέλη  

Η αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας δεύτερης γραμμής καταδείχθηκε 

αρχικά σε δοκιμή φάσης III, κατά την οποία ασθενείς ΜΜΚΠ σταδίου IIIB ή IV 

που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία τυχαιοποιήθηκαν σε μονοθεραπεία 

με δοσεταξέλη (100 mg/m2 ή 75 mg/m2 ανά τρεις εβδομάδες) ή σε βέλτιστη 

υποστηρικτική αγωγή (BSC) (Shepherd 2000). Οι ασθενείς που λάμβαναν 

δοσεταξέλη είχαν σημαντικά καλύτερη μέση επιβίωση (7,5 μήνες έναντι 4,6 

μηνών με βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή) και μονοετή επιβίωση (37% έναντι 

11%). Παρενέργειες όπως εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίστηκαν με 

μικρότερη συχνότητα σε ασθενείς που λάμβαναν το δοσολογικό σχήμα των 

75 mg/m2. Βελτίωση σημειώθηκε, επίσης, στην ποιότητα ζωής. 

Η δοσεταξέλη τέθηκε σε σύγκριση έναντι της βινορελμπίνης και της 

ιφωσφαμίδης σε δοκιμή με 373 ασθενείς στους οποίους είχε αποτύχει 

πλατινούχο θεραπευτικό σχήμα (Fossella, 2000). Οι ασθενείς 

τυχαιοποιήθηκαν δοσεταξέλη (100 mg/m2 ανά τρεις εβδομάδες), δοσεταξέλη 

(75 mg/m2 ανά τρεις εβδομάδες), βινορελμπίνη (30 mg/m2 εβδομαδιαίως) ή 

ιφωσφαμίδη (2 g/m2 ημερησίως για τρεις ημέρες, ανά τρεις εβδομάδες). 

Παρότι η μέση επιβίωση ήταν παρόμοια σε όλες τις ομάδες (5,6 μήνες), το 

32% των ασθενών που λάμβαναν δοσεταξέλη (75 mg/m2) επιβίωσαν ένα έτος 

έναντι 21% εκείνων που λάμβαναν δοσεταξέλη (100 mg/m2) και 19% εκείνων 

που λάμβαναν βινορελμπίνη ή ιφωσφαμίδη. 

 

Πεμετρεξέδη  

Η πεμετρεξέδη, πολυστοχευμένος αντιμεταβολίτης του φυλλικού οξέος, 

εμφανίζεται εξίσου δραστική και λιγότερο τοξική συγκριτικά με τη δοσεταξέλη 

για θεραπεία δεύτερης γραμμής σε ασθενείς με μη πλακώδη ΜΜΚΠ. Σε 

δοκιμή φάσης III, 571 ασθενείς με υποτροπιάζοντα ΜΜΚΠ τυχαιοποιήθηκαν 

σε δοσεταξέλη (75 mg/m2) ή πεμετρεξέδη (500 mg/m2), εκάστη χορηγούμενη 
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ανά τρεις εβδομάδες (Hanna, 2004). Η θεραπεία συνεχίστηκε μέχρι εξέλιξης 

της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. 

Η πεμετρεξέδη είχε συνδυαστεί με φολικό οξύ (350 έως 1000 mcg ημερησίως) 

και βιταμίνη B12 (1000 mcg ανά εννέα εβδομάδες) για τη μείωση της 

επίπτωσης αιματολογικής τοξικότητας. Επιπλέον, χορηγήθηκε δεξαμεθαζόνη 

(4 mg δις ημερησίως επί τρεις ημέρες) χορηγήθηκε για την ελαχιστοποίηση 

της δερματικής τοξικότητας. Τα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης ήταν 

παρόμοια (9% και για τους δύο παράγοντες), όπως και η μέση επιβίωση (8 

μήνες σε κάθε ομάδα). Ωστόσο, η πεμετρεξέδη συσχετίστηκε με σημαντικά 

μικρότερο ποσοστό ουδετεροπενίας 3ου ή 4ου βαθμού (5% έναντι 40%), 

εμπύρετης ουδετεροπενίας (2% έναντι 13%), υποστηρικτικής χρήσης 

παράγοντα διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων (3% έναντι 19%) και 

αλωπεκίας (6% έναντι 38%). 

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις υποομάδων της συγκεκριμένης δοκιμής, 

η πεμετρεξέδη ήταν δραστικότερη της δοσεταξέλης σε ασθενείς με μη 

πλακώδεις όγκους (μέση συνολική επιβίωση 9,3 μήνες έναντι 8 μηνών, 

αναλογία κινδύνου [HR] 0,78, 95% CI 0,61-1,00) (Scagliotti, 2009). Αντιθέτως, 

η πεμετρεξέδη ήταν λιγότερο αποτελεσματική από τη δοσεταξέλη σε ασθενείς 

με πλακώδη καρκινώματα (μέση συνολική επιβίωση 6,2 μήνες έναντι 7,4 

μηνών, HR 1,56, 95% CI 1,08-2,26). Τούτο συνάδει με τα ευρήματα της 

προτιμησιακής δραστικότητας της πεμετρεξέδης σε ασθενείς μη πλακώδους 

ιστολογίας στο πλαίσιο θεραπείας πρώτης γραμμής. 

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της πεμετρεξέδης σε ασθενείς με 

μη πλακώδη ΜΜΚΠ. 

 

6.4.2 Συνδυασμένη χημειοθεραπεία  

Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία δεν δείχνει να βελτιώνει τη συνολική 

επιβίωση συγκριτικά με μονοθεραπεία στο πλαίσιο δεύτερης γραμμής. 

Εκπονήθηκε μετα-ανάλυση που περιελάμβανε 847 ασθενείς από 6 δοκιμές, 

όπου οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν είτε σε μονοθεραπεία είτε σε 

χημειοθεραπεία με συνδυασμό φαρμάκων (Di Maio, 2009). Καταδείχθηκε ότι 

η χημειοθεραπεία με συνδυασμό φαρμάκων ως θεραπεία δεύτερης γραμμής 
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για προχωρημένο ΜΜΚΠ αύξησε σημαντικά το ποσοστό ανταπόκρισης και 

την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση, αλά ήταν πιο τοξική και δεν βελτίωσε 

τη συνολική επιβίωση σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία.  

 

6.4.3 Αναστολείς του υποδοχέα του επιδερμιδικού αυξητικού 

παράγοντα  

Η αποτελεσματικότητα της ερλοτινίμπης και της γεφιτινίμπης διερευνήθηκε με 

χορήγησή τους σε προθεραπευμένους ασθενείς. Μελέτη φάσης III που 

συνέκρινε ερλοτινίμπη και ψευδοφάρμακο σε ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου IIIB 

ή IV, οι οποίοι είχαν λάβει προηγουμένως ένα έως δύο σχήματα 

συνδυασμένης χημειοθεραπείας και δεν ήταν υποψήφιοι για περαιτέρω 

κυτταροτοξική θεραπεία κατέδειξε σημαντικό, καίτοι μέτριο, κλινικό όφελος της 

ερλοτινίμπης (μέση συνολική επιβίωση 6,7 μήνες και 4,7 μήνες για την 

ερλοτινίμπη και το ψευδοφάρμακο αντιστοίχως, P <0.001) (Shepherd, 2005). 

Ασθενείς που έλαβαν ερλοτινίμπη παρατήρησαν επίσης βελτίωση του άλγους, 

του βήχα και της δύσπνοιας.  

Άλλη μία μελέτη φάσης III συνέκρινε τη γεφιτινίμπη έναντι ψευδοφαρμάκου σε 

ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ και εξέλιξη της νόσου κατόπιν ενός ή δύο 

χημειοθεραπευτικών σχημάτων (μελέτη ISEL). Σε αυτήν τη μελέτη δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική επιβίωση (HR 0,89, P=0,087) 

(Thatcher, 2005). Σε προσχεδιασμένες αναλύσεις υποομάδων, υπήρξε 

σημαντική παράταση της συνολικής επιβίωσης σε ασθενείς που δεν είχαν 

καπνίσει ποτέ και ήταν ασιατικής καταγωγής. Εν αντιθέσει με τη δοκιμή ISEL, 

σε μία άλλη δοκιμή (INTEREST) διαπιστώθηκε ότι η συνολική επιβίωση με 

γεφιτινίμπη δεν ήταν κατώτερη σε σύγκριση με τη δοσεταξέλη (7,6 μήνες 

έναντι 8 μηνών για τη γεφιτινίμπη και τη δοσεταξέλη αντιστοίχως, p=0,62) 

(Kim, 2008). 

Στην περίπτωση ύπαρξης μεταλλάξεων του EGFR, συστήνεται χρήση TKI του 

EGFR εάν δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η χορήγηση 

TKI μπορεί να εξετάζεται ακόμη και για ασθενείς με πτωχή λειτουργική 

κατάσταση (PS 3 ή 4), καθώς τέτοιου είδους ασθενείς θα μπορούσαν να 

ωφεληθούν από την εν λόγω θεραπεία. 
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6.4.4 Αναστολή του ALK 

Η αναγνώριση της μοριακής ανωμαλίας του ογκογονιδίου σύντηξης EML4-

ALK σε υποσύνολο ασθενών με ΜΜΚΠ οδήγησε στην ανάπτυξη της 

κριζοτινίμπης, ενός αναστολέα του ALK. Σε αναδρομική μελέτη σύγκρισης των 

εκβάσεων επιβίωσης ασθενών που είχαν λάβει κριζοτινίμπη και ασθενών που 

δεν είχαν λάβει ποτέ κριζοτινίμπη κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής 

περιόδου, διαπιστώθηκε ότι σε ασθενείς με προχωρημένο, ALK-θετικό ΜΜΚΠ, 

η θεραπεία με κριζοτινίμπη συσχετίστηκε με βελτιωμένη επιβίωση έναντι 

εκείνων που δεν είχαν λάβει ποτέ. Επιπλέον, η επιβίωση 30 ALK-θετικών 

ασθενών που έλαβαν κριζοτινίμπη στο πλαίσιο θεραπείας δεύτερης ή τρίτης 

γραμμής ήταν σημαντικά διαρκέστερη έναντι εκείνης 23 ALK-θετικών που 

είχαν λάβει οποιαδήποτε θεραπεία δεύτερης γραμμής (η μέση συνολική 

επιβίωση δεν έφτασε τους 6 μήνες, μονοετής συνολική επιβίωση 70% έναντι 

44% και 2ετής συνολική επιβίωση 55% έναντι 12%· αναλογία κινδύνου 0,36, 

95% CI 0,17–0,75· p=0,004) (Shaw 2011). Η κριζοτινίμπη εγκρίθηκε από τον 

Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 

2011 ανεξαρτήτως του αν ο ασθενής είχε λάβει προηγουμένως θεραπεία για 

προχωρημένο ΜΜΚΠ ή όχι. 

 

Συστάσεις  

1. Ασθενείς επιλέξιμοι για θεραπεία δεύτερης γραμμής θα πρέπει να 

είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. (PS 0-2) (LOE I, GOR A) 

 

2. Στις δραστικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

θεραπεία δεύτερης γραμμής σε προθεραπευμένους ασθενείς με 

προχωρημένο ΜΜΚΠ περιλαμβάνονται: 

α. Δοσεταξέλη για πλακώδη ΜΜΚΠ (LOE II, GOR B) 

β. Πεμετρεξέδη για μη πλακώδη ΜΜΚΠ (LOE II, GOR B) 

γ. Ερλοτινίμπη (LOE II, GOR B) 

δ. Γεφιτινίμπη 
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3. Η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη 

θεραπεία δεύτερης γραμμής. (LOE III, GOR A)  

 

4. Όταν υπάρχουν μεταλλάξεις του EGFR, συστήνεται η χρήση 

αναστολέα της τυροσινικής κινάσης εάν δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. 

(LOE II, GOR B) 

 

5. Σε ασθενείς με πτωχή λειτουργική κατάσταση και μετάλλαξη του EGFR, 

μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση αναστολέων της τυροσινικής κινάσης. 

 

6. Σε προχωρημένο ALK-θετικό ΜΜΚΠ, συστήνεται θεραπεία με 

κριζοτινίμπη εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. 
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6.5  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Πανόπουλος Χ. 

 

Εισαγωγή  

Ασθενείς με ΜΜΚΠ που υποτροπιάζει κατόπιν θεραπείας δεύτερης γραμμής 

ενδέχεται να είναι υποψήφιοι για θεραπεία τρίτης γραμμής. Κατά τη λήψη 

θεραπευτικών αποφάσεων για θεραπεία τρίτης γραμμής θα πρέπει να 

εξετάζονται αρκετοί παράγοντες, όπως η ηλικία, η λειτουργική κατάσταση, η 

ιστολογία, οι συννοσηρότητες, οι παράγοντες μοριακής βιολογίας, οι δείκτες, 

οι παρενέργειες και, τέλος, οι προτιμήσεις του εκάστοτε ασθενούς. Κατά την 

επιλογή των φαρμάκων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 

θεραπείες πρώτης και δεύτερης γραμμής. 

 

Στόχος της θεραπείας τρίτης γραμμής  

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη συστηματική χρήση θεραπείας 

τρίτης γραμμής. Η επιλογή ασθενών για θεραπεία τρίτης γραμμής θα πρέπει 

να γίνεται με βάση τη λειτουργική κατάσταση. 

 

1. Επιλογή φαρμάκων  

Μόνον η ερλοτινίμπη έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη για 

θεραπεία τρίτης γραμμής. (LOE II, GOR B) 

Η συμπερίληψή της σε κλινικές δοκιμές, υποστηρικτική αγωγή και σε 

διάφορους θεραπευτικούς παράγοντες θα μπορούσε να αποτελεί 

επιλογή σε εξατομικευμένη βάση.  

Τυχαιοποιημένη δοκιμή συνέκρινε την ερλοτινίμπη με ψευδοφάρμακο σε 

ασθενείς που είχαν λάβει προηγουμένως χημειοθεραπεία πρώτης και 

δεύτερης γραμμής, αλλά όχι TKI του EGFR, και δεν ήταν υποψήφιοι για 

περαιτέρω κυτταροτοξική θεραπεία1-2. Στην εν λόγω μελέτη, η ερλοτινίμπη, 

πέραν του καλού προφίλ ανοχής χωρίς συνοδό αιματολογική τοξικότητα, 

εμφάνισε επίσης καλά αποτελέσματα ανάλογα με τη λειτουργική κατάσταση 

του εκάστοτε ασθενούς. Για ασθενείς με PS 0-1, το ποσοστό ανταπόκρισης 

ήταν 8%, και 11% για εκείνους με PS 2-3, ενώ η μέση επιβίωση ήταν 8,3, 4,3 
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και 1,9 μήνες για ασθενείς με PS 0-1, 2 και 3 αντιστοίχως. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης, η χρήση της ερλοτινίμπης προτείνεται ως 

θεραπεία τρίτης γραμμής, όταν δηλαδή η λειτουργική κατάσταση των 

ασθενών συνήθως είναι μειωμένη. 

Σε αναδρομική ιαπωνική μελέτη για την αποτελεσματικότητα και την 

τοξικότητα της πεμετρεξέδης ως θεραπείας τρίτης γραμμής, η συνολική και η 

ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση ήταν 3,03 μήνες, με ποσοστό 

ανταπόκρισης 12% και ευνοϊκό προφίλ τοξικότητας. Η λειτουργική κατάσταση 

επηρέαζε σημαντικά την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση3.  

Σύμφωνα με αναδρομική μελέτη 700 ασθενών, τα ποσοστά επιβίωσης και 

ανταπόκρισης μειώνονταν με κάθε επακόλουθη γραμμή θεραπείας. Για 

αυτούς τους ασθενείς η υποστηρικτική αγωγή θα μπορούσε να είναι η 

θεραπεία εκλογής4. Επομένως, σε θεραπεία τρίτης γραμμής, θα πρέπει να 

εξετάζεται η χορήγηση TKI του EGFR για ασθενείς που δεν έχουν λάβει ποτέ 

στο παρελθόν.  

 

2. Ποιοι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία τρίτης γραμμής; 

Ασθενείς με κλινικές ή εργαστηριακές ενδείξεις εξέλιξης της νόσου ύστερα 

από θεραπεία δεύτερης γραμμής είναι υποψήφιοι για θεραπεία τρίτης 

γραμμής. Τα αποτελέσματα των σχετικών με την ερλοτινίμπη μελετών έδειξαν 

ότι η λειτουργική κατάσταση παίζει καθοριστικής σημασίας ρόλο στην επιλογή 

ασθενών για θεραπεία τρίτης γραμμής1-2. 

Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, θεραπεία τρίτης γραμμής θα πρέπει να 

προσφέρεται σε ασθενείς καλής λειτουργικής κατάστασης με εξέλιξη νόσου. 

Από αναδρομική ανάλυση 131 ασθενών που είχαν λάβει θεραπεία τρίτης 

γραμμής, φαίνεται ότι οι καλύτεροι υποψήφιοι μπορούν να ταυτοποιηθούν διά 

της χρήσης καθιερωμένων προγνωστικών παραγόντων όπως η λειτουργική 

κατάσταση και ο έλεγχος της νόσου μετά τις θεραπείες πρώτης και δεύτερης 

γραμμής5 (LOE I, GOR A) 
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3. Η κατάσταση μετάλλαξης του EGFR αποτελεί καθοριστικό κριτήριο 

για τη θεραπεία εκλογής; 

Σε περίπτωση μετάλλαξης του EGFR, συνιστάται η χρήση αναστολέων 

της τυροσινικής κινάσης του EGFR εάν δεν έχουν χορηγηθεί στο 

πλαίσιο θεραπείας πρώτης ή δεύτερης γραμμής. (LOE II, GOR B) 

 

4. Ασθενείς με συμπτωματικές εγκεφαλικές μεταστάσεις  

Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο σε 

προχωρημένο ΜΜΚΠ (20-30%). Ασθενείς που παραμένουν ή καθίστανται 

ασυμπτωματικοί κατόπιν επαρκούς θεραπευτικής αντιμετώπισης 

(ακτινοβολία, αντιεπιληπτική και αντιοιδηματική θεραπευτική αγωγή) θα 

μπορούσαν να ωφεληθούν από θεραπεία με TKIs του EGFR. 

Υπάρχει μόνο μία ιαπωνική μελέτη φάσης II, όπου 6 από τους 14 συνολικά 

ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις παρουσίασαν ανταπόκριση6. (LOE V, 

GOR B) 

5. Είναι η ηλικία από μόνη της κριτήριο εξαίρεσης από τη θεραπεία 

τρίτης γραμμής; 

Εκπονήθηκε μελέτη για τη σύγκριση πεμετρεξέδης και δοσεταξέλης στο 

πλαίσιο θεραπείας δεύτερης γραμμής. Στην εν λόγω μελέτη δεν υπήρξε 

στατιστική διαφορά ως προς την επιβίωση για ασθενείς ηλικίας >70 ετών 

έναντι εκείνων ηλικίας <70 ετών7. 

Σε άλλη αναδρομική μελέτη, δεν σημειώθηκε διαφορά στην ελεύθερη 

προόδου νόσου μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων (>70 και <70) για 

διάφορες θεραπείες8. 

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών δείχνουν ότι η ηλικία μόνο δεν θα 

έπρεπε να θεωρείται κριτήριο εξαίρεσης από θεραπεία τρίτης γραμμής. (LOE 

III, GOR A) 
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6.6  ΜΜΚΠ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ  

        Πάλλης Α., Βαμβακάς Λ. 

 

6.6.1 Εισαγωγή 

Ως αποτέλεσμα ενός αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής, η επίπτωση καρκίνου 

του πνεύμονα που διαγιγνώσκεται στον πληθυσμό των ηλικιωμένων 

αυξάνεται. Περίπου το 50% των νέων διεγνωσμένων περιστατικών ΜΜΚΠ 

εκδηλώνονται σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ το 30-40% των 

περιστατικών διαγιγνώσκονται σε ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών1. Στοιχεία 

από τη βάση δεδομένων SEER δείχνουν ότι η μέση ηλικία των ασθενών κατά 

τη διάγνωση του ΜΜΚΠ είναι τα 69 έτη2. Βάσει των ανωτέρω παρατηρήσεων, 

καθίσταται σαφές ότι ο ΜΜΚΠ αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας για τους 

ηλικιωμένους.  

Το ηλικιακό όριο μετά το οποίο ένας ενήλικας θεωρείται «ηλικιωμένος» δεν 

έχει καθοριστεί σαφώς. Τούτο συμβαίνει διότι η γήρανση συνιστά μία άκρως 

εξατομικευμένη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί αποκλειστικά 

βάσει της χρονολογικής ηλικίας. Ούτως, στην κλινική πρακτική, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπ' όψιν η βιολογική ηλικία έναντι της χρονολογικής. Δυστυχώς, 

μέχρι στιγμής, οι εργαστηριακές εξετάσεις και η γηριατρική αξιολόγηση δεν 

επαρκούν για τον προσδιορισμό της γήρανσης. Καθίσταται σαφές, συνεπώς, 

ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη μέσων με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση της 

λειτουργικής ηλικίας έναντι της χρονολογικής. Πρακτικά, σημείο αναφοράς 

θεωρείται η ηλικία των 70 ετών και χρησιμοποιείται ευρέως σε κλινικές 

δοκιμές στην Ογκολογία. Βάσει της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, ιδίως στην ή 

περίπου στην ηλικία των 70 ετών, παρατηρείται αυξανόμενη επίπτωση 

βιολογικών αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία (μείωση των εφεδρειών 

του μυελού των οστών, της νεφρικής λειτουργίας και της κάθαρσης 

φαρμάκων) και που αυξάνουν τον κίνδυνο τοξικότητας σχετιζόμενης με 

συστημική θεραπεία· ως εκ τούτου, η ηλικία των 70 ετών είναι ευρέως 

αποδεκτή ως σημείο αναφοράς αναλύσεων ειδικά για ηλικιωμένους ασθενείς3. 

Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι ογκολόγοι με 

ηλικιωμένους ασθενείς είναι η ανομοιογένεια που χαρακτηρίζει ασθενείς της 
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ίδιας χρονολογικής ηλικίας στην καθημερινή κλινική πρακτική. Πολλοί 

ασθενείς πιθανόν να ωφεληθούν από καθιερωμένες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις ομοίως με ασθενείς νεότερης ηλικίας, ωστόσο όσοι εκδηλώνουν 

πολλαπλές συννοσηρότητες και σημαντική λειτουργική επιδείνωση 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οξείας τοξικότητας σχετικής με τη θεραπεία, 

οπότε απαιτείται μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Συνεπώς, η ύπαρξη 

ενός έγκυρου και αξιόπιστου μέσου για την αξιολόγηση της «λειτουργικής» 

ηλικίας ενός ασθενούς έναντι της χρονολογικής είναι καθοριστικής σημασίας 

για τους ογκολόγους, προκειμένου να οδηγηθούν στην επιλογή της 

κατάλληλης θεραπείας. Η πολυδιάστατη γηριατρική αξιολόγηση (ΠΓΑ) 

(Comprehensive Geriatric Assessment, CGA) είναι μια ενδελεχής μέθοδος 

που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης 

ηλικιωμένων ασθενών4. Σύμφωνα με την ΠΓΑ, οι ασθενείς ταξινομούνται σε 

τρεις ομάδες με διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση: Α) ικανοί ασθενείς, Β) 

ευπαθείς ασθενείς και Γ) εύθραυστοι ασθενείς. Ασθενείς που ανήκουν στην 

ομάδα Α είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για σχεδόν όλες τις μορφές θεραπείας 

του καρκίνου, με παρόμοιες εκβάσεις επιβίωσης και επίπεδα ανοχής σε 

σύγκριση με τους νεότερους ομολόγους τους5-7. Στους ασθενείς της ομάδας Γ 

συνήθως προσφέρεται η κατάλληλη υποστηρικτική αγωγή ή αποκλειστικά 

παρηγορητική μονοθεραπεία, λόγω σημαντικής συννοσηρότητας και χαμηλά 

συνολικά επίπεδα λειτουργιών. Η θεραπευτική διαχείριση των ασθενών της 

ομάδας Β, ωστόσο, παρουσιάζει τις περισσότερες προκλήσεις λόγω των 

ποικίλων διαφορών ως προς την κατάσταση της νόσου και το επίπεδο 

λειτουργικής κατάστασης, και ως εκ τούτου συνιστάται εξατομικευμένη 

προσέγγιση8. Έχει αποδειχθεί ότι η ΠΓΑ παρέχει πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με τη χρονολογική ηλικία και τη λειτουργική κατάσταση (PS)9 και 

συχνά εκτιμά υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων ασθενών ως ακατάλληλων 

για χημειοθεραπεία σε σύγκριση με τη γνωμάτευση των ιατρών10.  

 

 Το κυριότερο χαρακτηριστικό ηλικιωμένων ασθενών με ΜΜΚΠ 

είναι η ετερογένεια, επομένως ο ακριβής ορισμός των ηλικιωμένων 

ασθενών καθίσταται δύσκολος. 
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 Η λειτουργική ικανότητα και η οργανική λειτουργία είναι 

σημαντικότερες της ηλικίας, και ένα χρήσιμο μέσο για την επιλογή 

θεραπείας για ηλικιωμένους ασθενείς είναι αρχικά η διεξαγωγή 

πολυδιάστατης γηριατρικής αξιολόγησης. 

 

6.6.2 Χειρουργική θεραπεία  

Σε ασθενείς με πρώιμου σταδίου ΜΜΚΠ, η χειρουργική εξαίρεση συνιστά την 

καλύτερη μορφή θεραπείας όσον αφορά τα ποσοστά επιβίωσης και της 

υπολειπόμενης ποιότητας ζωής. Πολλοί χειρουργοί, εντούτοις, δεν 

προτίθενται να προσφέρουν χειρουργική εξαίρεση σε ασθενείς >70 ετών, 

εξαιτίας του πρόσθετου κινδύνου που συσχετίζεται με τη χειρουργική 

επέμβαση σε αυτή την κατηγορία ασθενών και των περιορισμένων 

μακροπρόθεσμων οφελών που θεωρούν πως θα παράσχει. Ωστόσο, 

διάφορες προοπτικές μελέτες μεγάλων πληθυσμών έχουν καταδείξει 

ομόφωνα ότι ασθενείς ηλικίας >70 ετών ανταποκρίνονται εξίσου καλά με 

νεότερους ασθενείς σε όλες τις μετρήσεις έκβασης που αφορούν τη 

νοσηρότητα, τη θνησιμότητα και την ποιότητα ζωής μετεγχειρητικά, και θα 

πρέπει να λαμβάνουν επιθετική χειρουργική θεραπεία εάν θεωρούνται 

κατάλληλοι για χειρουργική εξαίρεση11,12. 

 

Οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν χειρουργική 

θεραπεία ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Η δε προεγχειρητική επιλογή 

πρέπει να βασίζεται σε καρδιολογικές εξετάσεις και αξιολόγηση της 

πνευμονικής λειτουργίας για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων.  

 

Δεν είναι σαφές αν η «καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση» για 

ηλικιωμένους ασθενείς πρέπει να είναι η λοβεκτομή ή πιο περιορισμένες 

διαδικασίες (π.χ. σφηνοειδής εκτομή), καίτοι τα αναδρομικά δεδομένα δείχνουν 

ότι αμφότερες οι διαδικασίες αποφέρουν παρόμοια αποτελέσματα13. Η 

πνευμονεκτομή θα πρέπει να αποφεύγεται ή να διενεργείται με επιφύλαξη, 

δεδομένου του υψηλότερου ποσοστού θνησιμότητας που έχει αναφερθεί 

σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία12,14. Η προσεκτική επιλογή ασθενών 
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κατόπιν προεγχειρητικής εκτίμησης βάσει αξιολόγησης της καρδιακής και 

αναπνευστικής λειτουργίας είναι υποχρεωτική και θα μπορούσε να βελτιώσει 

σημαντικά τα αποτελέσματα. (LOE III/IV, GOR B) 

 

6.6.3 Ριζική ακτινοθεραπεία για δυνητικά εξαιρέσιμους όγκους  

Η ριζική ακτινοθεραπεία, κατά τα φαινόμενα, έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη 

επιβίωση από την αναμενόμενη σε σύγκριση με την απουσία θεραπείας15. Η 

βέλτιστη δόση ακτινοβόλησης και η θεραπευτική τεχνική (ιδίως σε ό,τι αφορά 

την ακτινοβόληση του μεσοθωρακίου) παραμένουν αδιευκρίνιστες. (LOE III/IV, 

GOR B)  

 

6.6.4 Επικουρική χημειοθεραπεία κατόπιν χειρουργικής εξαίρεσης  

Υπάρχει παντελής έλλειψη δεδομένων από προοπτικές μελέτες όσον αφορά 

τον ρόλο της επικουρικής χημειοθεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς με 

ΜΜΚΠ κατόπιν χειρουργικής εξαίρεσης.  

Ηλικιωμένοι ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου II και IIIA θα πρέπει να 

εξετάζονται για επικουρική θεραπεία κατόπιν χειρουργικής εξαίρεσης16. 

Η επικουρική χημειοθεραπεία δεν θα πρέπει να αποκλείεται από 

ασθενείς αποκλειστικά με γνώμονα τη χρονολογική ηλικία. Στις 

αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν το 

εκτιμώμενο απόλυτο όφελος, το προσδόκιμο ζωής, η ανοχή στη 

θεραπεία, η γνωστική λειτουργία, η παρουσία συννοσηροτήτων, καθώς 

και οι προτιμήσεις του εκάστοτε ασθενούς. (LOE II, GOR B) 

  

Ελάχιστες πληροφορίες διατίθενται σχετικά με το πραγματικό όφελος και την 

ανοχή σε αυτά τα σχήματα για ασθενείς άνω των 75 ετών, επομένως 

περαιτέρω δεδομένα είναι απαραίτητα για την αποσαφήνιση της αναλογίας 

κινδύνου έναντι οφέλους.  
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6.6.5 Επικουρική ακτινοθεραπεία κατόπιν χειρουργικής εξαίρεσης  

Υπάρχει παντελής έλλειψη δεδομένων από προοπτικές μελέτες όσον αφορά 

τον ρόλο της επικουρικής ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με πλήρως 

εξαιρεθέντα ΜΜΚΠ και ειδικότερα σε πληθυσμούς ασθενών μεγαλύτερης 

ηλικίας. Δεδομένου ότι η επικουρική ακτινοθεραπεία έχει αποδεδειγμένα 

αρνητικό αντίκτυπο στην επιβίωση και δεν συνιστάται συστηματικά για τον 

γενικό πληθυσμό, δεν θα πρέπει να συνιστάται και για ομάδες γηραιότερου 

πληθυσμού με ΜΜΚΠ. 

 

Τοπικά προχωρημένη νόσος  

Τέσσερις μελέτες ανέφεραν τα αποτελέσματα αναδρομικών αναλύσεων 

υποομάδων με βάση την ηλικία από τυχαιοποιημένες δοκιμές φάσης III, οι 

οποίες αξιολόγησαν τη σύγχρονη χημειοακτινοθεραπεία (CMRT) σε ένα 

σκέλος17-20. Το συμπέρασμα που προέκυψε και από τις τέσσερις μελέτες είναι 

ότι οι ηλικιωμένοι και οι νεότεροι ασθενείς αποκομίζουν παρόμοιο όφελος 

επιβίωσης από τη CMRT, επίσης όμως διαπιστώθηκε ότι ελλοχεύει σημαντικά 

μεγαλύτερος κίνδυνος βραχυπρόθεσμης αιματολογικής και μη αιματολογικής 

τοξικότητας για τους ηλικιωμένους ασθενείς, γεγονός που ενδέχεται να 

υπερισχύει του παρατηρηθέντος οφέλους.  

Μία δοκιμή φάσης III με αποκλειστικά ηλικιωμένους ασθενείς συνέκρινε τη 

CMRT έναντι ακτινοθεραπείας21. Η μελέτη διεκόπη πρόωρα λόγω 

συμμετοχής μόνο 46 εκ των 190 αρχικώς υπολογισμένων ασθενών (23 στο 

σκέλος της ακτινοθεραπείας και 23 στο σκέλος της CMRT), λόγω τεσσάρων 

θανάτων σχετιζομένων με τη θεραπεία (τρεις στο σκέλος της CMRT· δύο 

θάνατοι θεωρήθηκε ότι οφείλονταν σε πνευμονίτιδα). Σε εκείνη τη χρονική 

φάση, η συνολική επιβίωση ανερχόταν σε 428 ημέρες στο σκέλος της 

ακτινοθεραπείας έναντι 554 ημερών στο σκέλος της CMRT. Δυστυχώς, λόγω 

της πρόωρης διακοπής της και του μικρού αριθμού ασθενών που συμμετείχαν, 

δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα από αυτήν τη μελέτη.  
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Σύσταση 

Σε κατάλληλους ηλικιωμένους ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ΜΜΚΠ 

θα πρέπει να προσφέρεται σύγχρονη χημειοακτινοθεραπεία. Εντούτοις, 

δεδομένης της έλλειψης επαρκών προοπτικών τυχαιοποιημένων 

δοκιμών, ειδικά σχεδιασμένων για πληθυσμό ηλικιωμένων ασθενών, και 

δεδομένου του υψηλότερου κινδύνου τοξικότητας σε ηλικιωμένους 

ασθενείς, η απόφαση για τη θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται στη 

λειτουργική κατάσταση, την απουσία σημαντικών συννοσηροτήτων και 

στο προσδόκιμο ζωής του εκάστοτε ασθενούς. Για ασθενείς που δεν 

κρίνονται κατάλληλοι για σύγχρονη χημειοακτινοθεραπεία, μπορεί να 

εξεταστεί η διαδοχική χορήγηση χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. 

(LOE II, GOR C) 

 

 

Μεταστατική νόσος  
Μονοθεραπεία  

Όσον αφορά τον πληθυσμό των ηλικιωμένων ασθενών, τα διαθέσιμα στοιχεία 

υποδεικνύουν η μονοθεραπεία με φάρμακο τρίτης γενιάς είναι η καθιερωμένη 

θεραπεία πρώτης γραμμής για μη επιλεγμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ.  

Τα δημοσιευμένα στοιχεία υποστηρίζουν τη μονοθεραπεία με 

βινορελμπίνη22, γεμσιταβίνη23 ή δοσεταξέλη24. Η δοσεταξέλη προσφέρει 

υψηλότερο ποσοστό ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης σε σύγκριση 

με τη βινορελμπίνη, αλλά χωρίς διαφορά ως προς τη συνολική επιβίωση. 

Τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τα άτομα ηλικίας 80-89 

ετών είναι εξαιρετικά περιορισμένα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 

γίνουν συγκεκριμένες συστάσεις για την περί ου ο λόγος ηλικιακή 

ομάδα. (LOE I, GOR A) 

 

Συνδυασμοί με βάση την καρβοπλατίνη 

Πρόσφατα δημοσιευμένη δοκιμή φάσης III κατέδειξε σημαντική ελεύθερη 

πρόοδου νόσου επιβίωση και παράταση της συνολικής επιβίωσης υπέρ του 

συνδυασμού καρβοπλατίνης/πακλιταξέλης έναντι μονοθεραπείας με 

γεμσιταβίνη ή βινορελμπίνη. Ωστόσο, τα υψηλότερα ποσοστά τοξικότητας και 
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θανάτων εξαιτίας της υποδεικνύουν ότι αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να 

εξετάζονται με επιφύλαξη. Η επιλογή κατάλληλων ασθενών θα πρέπει να 

βασίζεται στη λειτουργική τους κατάσταση, τη λειτουργική εξάρτηση, την 

απουσία σημαντικών συννοσηροτήτων και το προσδόκιμο ζωής.  

 

Χημειοθεραπευτικός συνδυασμός με βάση την καρβοπλατίνη αποτελεί 

δόκιμη επιλογή για κατάλληλους ηλικιωμένους ασθενείς (PS 0-1, με 

επαρκή οργανική λειτουργία, χωρίς κύριες συννοσηρότητες). (LOE I, 

GOR A) 

 

Συνδυασμοί με βάση τη σισπλατίνη  

Σε αρκετές δοκιμές φάσης III έχουν εκπονηθεί αναλύσεις υποομάδων με βάση 

την ηλικία (Πίνακας 3) και όλες αναφέρουν ότι οι μετρήσεις έκβασης, δηλαδή 

τα ποσοστά ανταπόκρισης, ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης και 

συνολικής επιβίωσης, δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων6,25-28. Πρόσφατη δοκιμή φάσης III του συνδυασμού 

σισπλατίνης/δοσεταξέλης έναντι μονοθεραπείας με δοσεταξέλη δεν μπόρεσε 

να επιδείξει όφελος υπέρ του σκέλους του συνδυασμού29. 

 

Συστάσεις  

 Τα δεδομένα από τυχαιοποιημένες, φάσης III, προοπτικές δοκιμές 

ειδικά για ηλικιωμένους ασθενείς δεν συνηγορούν υπέρ της 

χορήγησης σισπλατίνης σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς.  

 Η χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη, με τη σισπλατίνη σε 

ήπιες δόσεις, έχει αποδειχθεί ότι είναι δραστική και εφικτή επιλογή 

σε δοκιμές φάσης II και αξίζει προοπτική σύγκριση φάσης III έναντι 

μονοθεραπείας.  

 Χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί με βάση τη σισπλατίνη είναι 

δόκιμοι ως επιλογή για κατάλληλους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας 

με γνώμονα τα δεδομένα των προοπτικών μελετών. (LOE I, GOR B) 
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Στοχευμένοι παράγοντες  

Δεδομένου ότι η προσθήκη μπεβασιζουμάμπης σε συμβατική κυτταροτοξική 

χημειοθεραπεία για πληθυσμό ηλικιωμένων ασθενών συσχετίζεται ενίοτε με 

σημαντική τοξικότητα, ενώ παραμένει ασαφές κατά πόσον προσφέρει όφελος 

επιβίωσης, είναι αναγκαία η εκπόνηση προοπτικών μελετών για την εκτίμηση 

της θεραπευτικής κλίμακας σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, προτού 

συνταχθούν οριστικές συστάσεις αναφορικά με τη χρήση τους.  

Τα δεδομένα για τον ρόλο της μπεβασιζουμάμπης σε μεγαλύτερης 

ηλικίας ασθενείς με ΜΜΚΠ μη πλακώδους ιστολογίας είναι εξαιρετικά 

περιορισμένα. Λόγω κινδύνου αντικρουόμενων δεδομένων σχετικά με 

την τοξικότητα, η μπεβασιζουμάμπη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με 

επιφύλαξη σε επιλεγμένους μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με ΜΜΚΠ. 

(LOE II, GOR B) 

 

Η μονοθεραπεία με ερλοτινίμπη ή γεφιτινίμπη είναι δραστική και σχετικώς 

καλά ανεκτή σε ηλικιωμένους ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ30,31. Ωστόσο, 

επειδή αυτά τα δεδομένα βασίζονται σε δοκιμές φάσης II, είναι απαραίτητη η 

περαιτέρω διερεύνηση στο πλαίσιο τυχαιοποιημένων δοκιμών φάσης III σε 

ασθενείς που έχουν επιλεγεί βάσει τεκμηριωμένων μοριακών δεικτών (π.χ. 

μεταλλάξεις του EGFR32,33). 

 

Οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR (γεφιτινίμπη, 

ερλοτινίμπη) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως θεραπεία πρώτης 

γραμμής σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς σύμφωνα με τις ενδείξεις 

θεραπείας τους. (LOE II, GOR B) 

 

Θεραπεία δεύτερης γραμμής  

Υπάρχει έλλειψη δεδομένων προοπτικών μελετών όσον αφορά τον ρόλο της 

θεραπείας δεύτερης γραμμής σε πληθυσμό ηλικιωμένων ασθενών με ΜΜΚΠ.  

Βάσει των δεδομένων από αναδρομικές μελέτες, η ηλικία μόνο δεν θα πρέπει 

να εμποδίζει τη χορήγηση θεραπείας δεύτερης γραμμής, ενώ η δοσεταξέλη, η 
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πεμετρεξέδη34 ή η ερλοτινίμπη35 μπορούν να εξετάζονται ως θεραπεία 

δεύτερης γραμμής για ηλικιωμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ.   

Η πεμετρεξέδη έχει πιο ανεκτό προφίλ τοξικότητας έναντι της 

δοσεταξέλης. Είναι επιβεβλημένη η διενέργηση ενδελεχούς εκτίμησης 

του ασθενούς με βάση το προσδόκιμο ζωής, το αναμενόμενο όφελος, τις 

συννοσηρότητες και τις προτιμήσεις του ασθενούς. (LOE II, GOR B) 
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6.7   ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΜΚΠ ΚΑΙ 

PS 2  

Παπακοτούλας Π., Κοσμάς Χ. 

 

Η λειτουργική κατάσταση (PS) έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ανεξάρτητη 

προγνωστική παράμετρο. Η μέση συνολική επιβίωση ασθενών με PS 2, 

όποια και αν ήταν η υπό διερεύνηση θεραπεία, είναι πάντα σημαντικά 

μικρότερη συγκριτικά με εκείνη ασθενών PS 0 ή PS 1, και σπανίως 

υπερβαίνει τους 5 μήνες, με ποσοστά μονοετούς επιβίωσης <20 τοις εκατό. 

Ως επί το πλείστον, τα διαθέσιμα στοιχεία για ασθενείς με PS 2 προέρχονται 

από μικρές υποομάδες ασθενών με PS 2, που συμμετείχαν σε κλινικές 

δοκιμές οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν ασθενείς με PS 0 έως PS 2. Η 

αναλογία των ασθενών με PS 2 σε αυτές τις δοκιμές είναι συχνά <20% του 

συνολικού πληθυσμού της μελέτης, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη 

σφάλματος επιλογής που ορίζει τον αποκλεισμό ασθενών με PS 2, χειρότερη 

γενική κατάσταση και συννοσηρότητες. 

Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί έκπληξη ότι το ποσοστό ασθενών με PS 2 σε 

μελέτες που δεν επηρεάζονται από κριτήρια ένταξης και δεν περιορίζονται 

από τα χαρακτηριστικά της πειραματικής θεραπείας είναι σταθερά υψηλότερο 

(30%-40%) εκείνου που αναφέρεται στην πλειονότητα των κλινικών δοκιμών1. 

 

 Λειτουργική κατάσταση (PS): ανεξάρτητος προγνωστικός 

παράγοντας  

 Η επιβίωση ασθενείς με PS 2 είναι βραχύτερη συγκριτικά με την 

επιβίωση ασθενών με PS 0-1 

 Ο επιπολασμός πτωχής λειτουργικής κατάστασης είναι αρκετά 

υψηλός σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. 

 Σημειώνεται τάση υποτίμησης της πτωχής λειτουργικής 

κατάστασης από τους παρόχους.  

 Η εκπόνηση ειδικών κλινικών δοκιμών και η σύνταξη 

κατευθυντήριων οδηγιών για τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτού 

του πληθυσμού ασθενών είναι απαραίτητες. 
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ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Όποτε είναι δυνατόν, η θεραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται βάσει των 

μοριακών και ιστολογικών χαρακτηριστικών του όγκου. Εάν είναι εφικτό, θα 

πρέπει να διενεργείται εκτίμηση ιστού του όγκου για τυχόν παρουσία μετάλλαξης 

του EGFR, η οποία εμφανίζει ευαισθησία σε TKIs του EGFR (ερλοτινίμπη ή 

γεφιτινίμπη), και για το ογκογονίδιο σύντηξης ALK (αναπλαστικό λέμφωμα 

κινάσης), το οποίο εμφανίζει ευαισθησία στην κριζοτινίμπη. 

 Εξέταση για μεταλλάξεις του EGFR θα πρέπει να διενεργείται με σκοπό 

την ταυτοποίηση ασθενών επιλέξιμων για θεραπεία πρώτης γραμμής με 

αναστολείς τυροσινικής κινάσης (LOE I, GOR A) 

 

Αναστολείς τυροσινικής κινάσης του EGFR σε μη επιλεγμένους ασθενείς  

Σε τυχαιοποιημένη δοκιμή επί μη προθεραπευμένων ασθενών με PS 2, οι 

οποίοι δεν είχαν επιλεγεί βάσει της κατάστασης μετάλλαξης του EGFR, 

παρατηρήθηκε χειρότερη συνολική επιβίωση κατόπιν χορήγησης 

ερλοτινίμπης έναντι χημειοθεραπείας. Την καλύτερη έκβαση (μέση επιβίωση 

14,9 μηνών), ωστόσο, είχαν ασθενείς που μετέβησαν σε θεραπεία με 

ερλοτινίμπη. Οι αναλύσεις των υποομάδων επισήμαναν το φύλο και τον 

ιστολογικό τύπο ως προβλεπτικούς δείκτες της έκβασης, με τις γυναίκες να 

έχουν καλύτερη ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση κατόπιν ερλοτινίμπης και 

τους ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα να έχουν καλύτερη ελεύθερη προόδου 

νόσου επιβίωση αφότου έλαβαν χημειοθεραπεία. Τέλος, η έκβαση ασθενών 

που δεν είχαν καπνίσει ποτέ ήταν καλύτερη με την ερλοτινίμπη.  

Αυτή η ανάλυση υποομάδων βασίστηκε σε μικρό αριθμό ασθενών και δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια γραμμή λήψης αποφάσεων, 

εγείρει ωστόσο ερωτήματα: 

Είναι η επιλογή ή η «ενίσχυση» βάσει κλινικών χαρακτηριστικών χρήσιμες για 

την ταυτοποίηση μη επιλεγμένων ασθενών που τείνουν να ωφεληθούν 

περισσότερο από τους αναστολείς της τυροσινικής κινάσης και δεν είναι 

υποψήφιοι για κυτταροτοξική χημειοθεραπεία; 

Ποια είναι η έκβαση για ασθενείς που μεταβαίνουν σε λήψη TKI ύστερα από 

χημειοθεραπεία; 
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Δύο άλλες δοκιμές σε μη προθεραπευμένους ασθενείς που δεν επελέγησαν 

βάσει της κατάστασης μετάλλαξης του EGFR έδειξαν ότι η ερλοτινίμπη και η 

γεφιτινίμπη δεν βελτίωσαν τη συνολική επιβίωση σε σύγκριση με τη βέλτιστη 

υποστηρικτική αγωγή.  

Είναι οι αναστολείς του EGFR κατάλληλοι για ασθενείς με πτωχή λειτουργική 

κατάσταση, στους οποίους η κατάσταση μετάλλαξης του EGFR δεν έχει 

αξιολογηθεί και δεν είναι υποψήφιοι για κυτταροτοξική χημειοθεραπεία; 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ EGFR  

Η μονοθεραπεία με κάποιον εκ των αναστολέων της τυροσινικής κινάσης 

(ΤΚΙ) του EGFR είναι πιθανόν να αποφέρει θεαματικό όφελος σε προσεκτικά 

επιλεγμένους ασθενείς με πτωχή λειτουργική κατάσταση και με γνωστές 

μεταλλάξεις του EGFR. Ασθενείς με όγκους όπου λανθάνουν οι εν λόγω 

μεταλλάξεις είχαν εξαιρετική έκβαση2 κατόπιν λήψης TKI, 

συμπεριλαμβανομένων ποσοστών ανταπόκρισης >60% και 3πλάσιας-

4πλάσιας μέσης επιβίωσης έναντι της εν γένει παρατηρούμενης κατόπιν 

λήψης συμβατικών κυτταροτοξικών φαρμάκων. 

Παραδείγματος χάριν, σε ιαπωνική μελέτη3, η χορήγηση γεφιτινίμπης (250 

mg/ημερησίως) σε μη προθεραπευμένους ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ 

και μετάλλαξη του EGFR είχε ως αποτέλεσμα ποσοστό ανταπόκρισης 66 τοις 

εκατό. Τα ποσοστά μέσης ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης, μέσης 

συνολικής επιβίωσης και μονοετούς επιβίωσης στο σύνολο της κοόρτης ήταν 

6,5 μήνες, 18 μήνες και 63% αντιστοίχως. Μεταξύ των ασθενών με PS ≥3, το 

68% βελτιώθηκε σε PS ≤1.  

 Για ασθενείς με πτωχή λειτουργική κατάσταση και μετάλλαξη του 

EGFR, συστήνεται μονοθεραπεία με αναστολέα της τυροσινικής 

κινάσης (ερλοτινίμπη ή γεφιτινίμπη) (LOE I, GOR B).  

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ALK  

Ογκογονίδια σύντηξης αποτελούμενα από το EML4 και το αναπλαστικό 

λέμφωμα κινάσης (ALK) εμφανίζονται σε υποομάδα ασθενών με ΜΜΚΠ, 

εκπροσωπώντας το 2%–7% των όγκων. 
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Η παρουσία του ογκογονιδίου σύντηξης ALK παρείχε ευαισθησία στην 

κριζοτινίμπη, έναν στοχευμένο αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του ALK, 

σε μελέτες φάσης II.  

 

Σε πρόσφατη δοκιμή φάσης II4, το 57% των ασθενών με θετικά για 

αναδιατάξεις του EML4-ALK αποτελέσματα εξέτασης FISH ανταποκρίθηκαν 

στην κριζοτινίμπη, ενώ το 77% των ασθενών συνέχιζαν να λαμβάνουν 

κριζοτινίμπη στη φάση διακοπής καταγραφής των δεδομένων. Οι εκτιμώμενες 

πιθανότητες για 6μηνη ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση ήταν 72%. 

 

Μολονότι οι παραπάνω μελέτες περιελάμβαναν περιορισμένο αριθμό 

ασθενών με πτωχή λειτουργική κατάσταση, αυτή η προσέγγιση προτιμάται για 

τους εν λόγω ασθενείς. 

 Για ασθενείς με πτωχή λειτουργική κατάσταση, στους όγκους των 

οποίων ανευρίσκεται ογκογονίδιο σύντηξης ALK, συστήνεται 

θεραπεία με κριζοτινίμπη. (LOE II, GOR B.  

 

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ EGFR – ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΞΗΣ ALK  

 

Συστημική χημειοθεραπεία  

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη 

παρέχει βελτίωση στη συνολική επιβίωση και προσφέρει ουσιαστική 

ανακούφιση σε ασθενείς με μεταστατικό ΜΜΚΠ συγκριτικά με τη βέλτιστη 

υποστηρικτική αγωγή. Ωστόσο, αυτή η θετική εξέλιξη προφανώς περιορίζεται 

σε ασθενείς με λειτουργική κατάσταση (PS) 0–1 κατά ECOG . 

Χειρότερο PS χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης στη 

χημειοθεραπεία, βραχύτερο διάστημα για αποτυχία της θεραπείας και 

βραχύτερη ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση5. Επιπλέον, αποτελεί κοινή 

άποψη το ότι αυτοί οι ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οξείας 
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τοξικότητας, που θα μπορούσε να αντισταθμίσει το αναμενόμενο τελικό μικρό 

όφελος. 

Ωστόσο, πιο πρόσφατες δοκιμές και αναλύσεις5 αποκλειστικά εστιαζόμενες σε 

ασθενείς με πτωχή λειτουργική κατάσταση υποδεικνύουν ότι κάποιοι εξ αυτών 

ωφελούνται από τη θεραπεία, ενώ το συνολικό ποσοστό τοξικότητας δεν 

διαφέρει σημαντικά εκείνου στις κοόρτεις με PS 0 ή PS 1. Επιπλέον, 

διατυπώθηκε η άποψη ότι η ατυχής επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών δεν 

σχετίζεται αποκλειστικά με τα φάρμακα, αλλά και –εν μέρει, τουλάχιστον– με 

τις συννοσηρότητες που συχνά σχετίζονται με την επιβαρυμένη λειτουργική 

κατάσταση. 

 Για ασθενείς με PS 2 και χωρίς μοριακή μετάλλαξη, η κυτταροτοξική 

χημειοθεραπεία θα πρέπει να προσφέρεται ως επιλογή. (LOE I, 

GOR B)  

 

Μονοθεραπεία  

Βάσει των τρέχοντων στοιχείων, η χημειοθεραπεία εμφανίζεται δικαιολογημένη 

σε ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ και PS 2. Οι αναλύσεις υποομάδων από 

διάφορες τυχαιοποιημένες δοκιμές υποδεικνύουν την υπεροχή διάφορων 

κυτταροτοξικών φαρμάκων νέας γενιάς έναντι της βέλτιστης υποστηρικτικής 

αγωγής μόνο, για αυτή την κατηγορία ασθενών6. Επομένως, η μονοθεραπεία 

με κάποιο από τα εν λόγω φάρμακα (π.χ., γεμσιταβίνη, βινορελμπίνη και 

ταξάνες) εκπροσωπεί μια ιστορική επιλογή για παρηγορητική θεραπεία αυτών 

των ασθενών. Η επιλογή του εκάστοτε φαρμάκου θα πρέπει να βασίζεται στο 

προφίλ τοξικότητας της δραστικής ουσίας και τον τύπο της συννοσηρότητας.  

 Η μονοθεραπεία ενδείκνυται εν γένει. (LOE II, GOR C)  

 

Μονοθεραπεία έναντι θεραπείας με συνδυασμό δύο φαρμάκων  

Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία έχει συνήθως ως αποτέλεσμα σημαντικά 

υψηλότερα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης σε σύγκριση με τη 

μονοθεραπεία. Η τοξικότητα εμφανίζεται οξύτερη επί σχημάτων 

συνδυασμένης χημειοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης 
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σοβαρών ή και απειλητικών για τη ζωή ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς και 

θανάτων σχετιζόμενων με τη θεραπεία. 

Σε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή φάσης III7, αποκλειστικά σχεδιασμένη 

για ασθενείς με PS 2, και σε δοκιμή φάσης III (που συνέκρινε δοσεταξέλη με 

τον συνδυασμό δοσεταξέλης συν γεμσιταβίνη) με σχεδιασμένη ανάλυση 

υποομάδων κατά PS8, δεν διαπιστώθηκε όφελος επιβίωσης μεταξύ των 

συγκρινόμενων θεραπειών για ασθενείς με PS 2, ενώ σε άλλη δοκιμή φάσης 

III9 (πακλιταξέλη με ή χωρίς καρβοπλατίνη) με σχεδιασμένη ανάλυση 

υποομάδων κατά PS, καθώς και σε τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης II10 όπου η 

καθιερωμένη κυτταροτοξική χημειοθεραπεία τέθηκε σε σύγκριση με την 

ερλοτινίμπη σε ασθενείς με PS 2, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με PS 2 είχαν 

όφελος επιβίωσης ύστερα από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικού 

συνδυασμού έναντι μονοθεραπείας. 

 

Στη μοναδική ανάλυση9 όπου έγινε αναφορά για παραμέτρους ποιότητας 

ζωής δεν σημειώθηκαν ενδείξεις αρνητικών επιπτώσεων από τη χορήγηση 

συνδυασμένης χημειοθεραπείας συγκριτικά με μονοθεραπεία. Βάσει αυτών 

των αποτελεσμάτων, η γενική προσέγγιση είναι η χορήγηση μονοθεραπείας. 

 

Λόγω της ανομοιογένειας των ασθενών που ταξινομούνται ως PS 2, της 

υποκειμενικότητας στη βαθμολόγηση του PS, της διαφορετικότητας των 

παρατηρητών και της έλλειψης συνεκτικών δεδομένων υπέρ ενός βέλτιστου 

χημειοθεραπευτικού σχήματος, δεν καθίσταται δυνατή η σύσταση για 

συνδυασμό δύο κυτταροτοξικών φαρμάκων σε ασθενείς με PS 2. 

 

Πιθανόν η έκβαση ασθενών με βεβαρυμένη PS εξαιτίας συννοσηροτήτων να 

είναι καλύτερη κατόπιν μονοθεραπείας και, από την άλλη, ασθενείς με 

ραγδαία επεκτεινόμενη νοσοεπιβάρυνση ίσως ωφεληθούν περισσότερο από 

κάποιον χημειοθεραπευτικό συνδυασμό. 

 

Πρέπει να διακρίνουμε τα αίτια της βεβαρυμένης PS: νοσοεπιβάρυνση έναντι 

συννοσηροτήτων έναντι αμφοτέρων; 

http://www.uptodate.com/contents/gemcitabine-drug-information?source=see_link
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Ο ρόλος της πλατινούχας χημειοθεραπείας 

Επί του παρόντος, η συνδυασμένη χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνη 

θεωρείται η καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση για προχωρημένο ΜΜΚΠ, 

παραμένει ωστόσο ασαφές εάν το όφελος που επιτυγχάνεται με αυτή 

περιορίζεται αποκλειστικά σε ασθενείς με PS 0 και PS 1 ή ισχύει και για 

ασθενείς με PS 2.  

 

Στη μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε το 1995, σημαντικό όφελος 

καταδείχθηκε για δοκιμές χημειοθεραπείας με βάση τη σισπλατίνη, ενώ 

ανάλυση υποομάδων επιβεβαίωσε το εν λόγω όφελος τόσο για ασθενείς με 

καλή όσο και για εκείνους με πτωχότερη λειτουργική κατάσταση. 

 

Το όφελος επιβίωσης ασθενών με PS 2 στις αναλύσεις υποομάδων δοκιμών 

φάσης III όπου πλατινούχοι συνδυασμοί συγκρίθηκαν με μονοθεραπεία (π.χ., 

πακλιταξέλη συν καρβοπλατίνη έναντι πακλιταξέλης μόνο) θα πρέπει να 

ερμηνεύεται με επιφύλαξη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ουσιώδη κίνδυνο 

σφάλματος επιλογής (18% του πληθυσμού). 

 

Δεδομένα δοκιμών φάσης II έδειξαν ότι η χορήγηση συνδυασμών όπως 

καρβοπλατίνη συν πακλιταξέλη, και σισπλατίνη συν γεμσιταβίνη, σε ήπιες 

δόσεις, αποδείχθηκε εφικτή σε ασθενείς με PS 2. 

 

Οι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί με βάση την καρβοπλατίνη ή τη χαμηλής 

δόσης σισπλατίνη εκπροσωπούν εναλλακτικές επιλογές; 

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε προοπτικές κλινικές δοκιμές διερεύνησης 

της αποτελεσματικότητας πλατινούχων συνδυασμών (συνδυασμοί με βάση 

την καρβοπλατίνη ή με βάση τη σισπλατίνη χαμηλής δόσης) και της 

ανεκτικότητας των ασθενών σε αυτούς.  

 

Ο ρόλος της μη πλατινούχας χημειοθεραπείας  

Όπως είναι αναμενόμενο, η πλατινούχα χημειοθεραπεία συχνά σχετίζεται με 

υψηλότερη τοξικότητα. Οι γεμσιταβίνη, βινορελμπίνη, πακλιταξέλη και 
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δοσεταξέλη, χορηγούμενες στο πλαίσιο μονοθεραπείας, χαρακτηρίζονται από 

καλή ανεκτικότητα, με χαμηλή επίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Στις περισσότερες μελέτες αυτών των φαρμάκων καταδεικνύεται κάποιο 

προβάδισμα της χημειοθεραπείας όσον αφορά τη συνολική επιβίωση. 

 

Στην πλειονότητα των μελετών6 όπου ετέθη σύγκριση μεταξύ μη πλατινούχων 

συνδυασμών, που περιείχαν νέους κυτταροτοξικούς παράγοντες, και 

πλατινούχας χημειοθεραπείας, καμία σημαντική αλληλεπίδραση δεν 

διαπιστώθηκε μεταξύ θεραπείας και PS ως προς τη συνολική επιβίωση, η δε 

συνδυασμένη μη πλατινούχα χημειοθεραπεία θα μπορούσε να αποτελεί 

δόκιμη επιλογή με λιγότερη τοξικότητα για ασθενείς με PS 2. 

Δεν υπάρχουν, ωστόσο, συγκλίνουσες ενδείξεις για την υπεροχή της 

συνδυασμένης μη πλατινούχας χημειοθεραπείας έναντι μονοθεραπείας με 

φάρμακο τρίτης γενιάς. 

 

 Δεν υπάρχουν δεδομένα που να δικαιολογούν τη χρήση μη 

πλατινούχας ή υψηλής δόσης (>100 mg/m2) συνδυασμένης 

χημειοθεραπείας με βάση τη σισπλατίνη έναντι μονοθεραπείας σε 

αυτή την ομάδα ασθενών. 
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Συστάσεις 

 Όποτε καθίσταται δυνατόν, η θεραπεία θα πρέπει να 

εξατομικεύεται βάσει των μοριακών και ιστολογικών χαρακτηριστικών 

του όγκου. Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος σε ιστό του 

πρωτοπαθούς όγκου για τυχόν παρουσία μετάλλαξης στον EGFR, η 

οποία εμφανίζει ευαισθησία στους αναστολείς της τυροσινικής κινάσης 

του EGFR. 

 Σε ασθενείς με PS 2 άνευ μοριακής ανωμαλίας, συστήνεται 

κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. (LOE I, GOR B)  

 Μονοθεραπεία ή χημειοθεραπεία με πλατινούχο συνδυασμό 

αποτελούν αποδεκτές επιλογές. (LOE II, GOR C)  

 Χορήγηση συνδυασμένης χημειοθεραπείας σε μειωμένες δόσεις 

αποτελεί λογική εναλλακτική.  

 Για ασθενείς με πτωχή λειτουργική κατάσταση (PS ≥2) και 

διεγνωσμένη μετάλλαξη του EGFR, συστήνεται μονοθεραπεία με 

αναστολέα του EGFR (ερλοτινίμπη ή γεφιτινίμπη) έναντι 

χημειοθεραπείας. (LOE II, GOR B) 

 Η ίδια προσέγγιση μπορεί να είναι δόκιμη για ασθενείς με πτωχή 

λειτουργική κατάσταση, στους οποίους δεν έχει αξιολογηθεί η 

κατάσταση μετάλλαξης του EGFR, αλλά οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι 

για κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. 

 Για ασθενείς με πτωχή λειτουργική κατάσταση, οι όγκοι των 

οποίων περιέχουν ογκογονίδιο σύντηξης ALK, συστήνεται αρχική 

θεραπεία με κριτοζινίμπη έναντι χημειοθεραπείας. (LOE I, GOR B) 
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6.8   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΜΜΚΠ  

         Μπαρμπετάκης Ν. 

 

Ο ΜΜΚΠ σταδίου IV θεωρείται εν γένει ανίατη νόσος. Η μέση συνολική 

επιβίωση των ασθενών αυτής της κατηγορίας κυμαίνεται από 7 έως 11 μήνες1. 

Οι συνηθέστερες εξωπνευμονικές θέσεις απομακρυσμένων μεταστάσεων 

είναι ο εγκέφαλος, τα οστά, το ήπαρ και τα επινεφρίδια2. Περίπου το 7% 

ασθενών με μεταστατική νόσο από πρωτοπαθή όγκο ΜΜΚΠ θα εκδηλώσουν 

μονήρη μετάσταση κατόπιν πλήρους εκτίμησης3. Σε αυτές τις μονήρεις 

μεταστάσεις περιλαμβάνονται σύγχρονα ή μεταγενέστερα δορυφορικά οζίδια 

σε διαφορετικούς πνευμονικούς λοβούς ή μονήρεις εξωπνευμονικές 

μεταστάσεις. Ο όρος «ολιγομεταστάσεις» χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους 

Hellmann και Weichselbaum για την περιγραφή τοπικο-περιοχικά 

περιορισμένου φορτίου όγκου4. Πλέον έχει καταστεί συνώνυμος των 

απομονωμένων απομακρυσμένων μεταστάσεων.  

 

6.8.1 Εγκεφαλικές μεταστάσεις  

Κατά προσέγγιση, το ένα τρίτο των ασθενών με ΜΜΚΠ και εγκεφαλικές 

μεταστάσεις αρχικώς παρουσιάζουν νευρολογικά συμπτώματα, ενώ ο 

καρκίνος του πνεύμονα ανευρίσκεται μόνο αφότου έχει διεξαχθεί έρευνα για 

τον πρωτοπαθή όγκο. Είναι πλέον αποδεκτό ότι η καλύτερη θεραπευτική 

αντιμετώπιση μονήρων εγκεφαλικών μεταστάσεων ΜΜΚΠ είναι η χειρουργική 

εξαίρεση της εγκεφαλικής αλλοίωσης ακολουθούμενη από μετεγχειρητική 

ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία. Με τη χρήση της εν λόγω τεχνικής, το ποσοστό 

5ετούς επιβίωσης σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να προσεγγίσει το 20%5. 

Ακόμη και αν δεν επιτευχθεί ίαση, η επιβίωση παρατείνεται και η ποιότητα 

ζωής βελτιώνεται σε σύγκριση με μία μη χειρουργική προσέγγιση. Η πρόοδος 

που έχει σημειωθεί στις χειρουργικές τεχνικές έχει καταστήσει την εκτομή 

μονήρους εγκεφαλικής μετάστασης καθιερωμένη μέθοδο θεραπείας με 

χαμηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα (0-3%)6.   
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Όταν ασθενείς πάσχουν από ΜΜΚΠ με μονήρη ταυτόχρονη εγκεφαλική 

μετάσταση και αμφότερες οι αλλοιώσεις είναι χειρουργικά εξαιρέσιμες, ο 

εγκεφαλικός όγκος θα πρέπει να αφαιρείται προ του πρωτοπαθούς, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται επείγουσα ενδοθωρακική διαδικασία. Εάν η 

εξαιρεσιμότητα κάποιας εκ των αλλοιώσεων τίθεται υπό αμφισβήτηση προ 

χειρουργείου, ο ιατρός θα πρέπει να προσεγγίσει πρώτα την υπό 

αμφισβήτηση αλλοίωση, για να διασφαλίσει ότι αμφότερες οι αλλοιώσεις είναι 

πλήρως εξαιρέσιμες προτού προβεί σε δυνητικά άσκοπη επέμβαση.Εάν 

ανευρεθεί εγκεφαλική μετάσταση αλλά τα αποτελέσματα της διερεύνησης για 

πρωτοπαθή όγκο είναι αρνητικά, ο ιατρός οφείλει να προβεί σε εκτομή του 

ενδοκρανιακού όγκου. 

 

Σύσταση: Σε ασθενείς με καλή λειτουργική κατάσταση και ταυτόχρονη 

ολιγομετάσταση στον εγκέφαλο, θα πρέπει να διενεργηθεί κρανιοτομή 

και αφαίρεση του όγκου πριν από τη χειρουργική εξαίρεση του 

πρωτοπαθούς καρκίνου από τον πνεύμονα. Εάν η εξαιρεσιμότητα 

κάποιας εκ των αλλοιώσεων τίθεται υπό αμφισβήτηση προ 

χειρουργείου, ο ιατρός θα πρέπει να προσεγγίσει πρώτα την υπό 

αμφισβήτηση αλλοίωση, για να διασφαλίσει ότι αμφότερες οι 

αλλοιώσεις είναι πλήρως εξαιρέσιμες προτού προβεί σε δυνητικά 

άσκοπη επέμβαση. Εάν ανευρεθεί εγκεφαλική μετάσταση, αλλά τα 

αποτελέσματα της διερεύνησης για πρωτοπαθή όγκο είναι αρνητικά, ο 

ιατρός θα πρέπει να προβεί σε εκτομή του ενδοκρανιακού όγκου. Η 

εναλλακτική ακτινοχειρουργική προσπέλαση (στερεοτακτική 

ακτινοχειρουργική) συνιστάται για χειρουργικά απρόσιτες αλλοιώσεις ή 

εν γένει μη εγχειρήσιμους ασθενείς.  

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος συστήνεται κατόπιν τοπικής 

θεραπείας της εγκεφαλικής μετάστασης. 
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6.8.2 Επινεφριδιακές μεταστάσεις 

Τα επινεφρίδια είναι συνήθης θέση μετάστασης του ΜΜΚΠ, με την επινέμησή 

τους να κυμαίνεται από 18% έως 42% σε σειρές νεκροτομικών μελετών7. Η 

επίπτωση μονήρων επινεφριδιακών μεταστάσεων σύμφωνα με τις αναφορές 

είναι 1,62% και 3,5%8. Εντούτοις, η ύπαρξη και μόνο ακτινολογικά 

ανευρεθέντος επινεφριδιακού μορφώματος δεν αντιπροσωπεύει απαραιτήτως 

μετάσταση, καθότι ένα σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού έχει 

καλοήθη αδενώματα (2-9%)9. Λόγω των αβεβαιοτήτων της διαγνωστικής 

σταδιοποίησης ακόμη και με τη χρήση PET/CT ή MRI, ο Kim κ.ά εισηγήθηκαν 

την ιστοπαθολογική επιβεβαίωση ύποπτων επινεφριδιακών μορφωμάτων 

πριν από εκτομή στον πνεύμονα10. 

 

Πλην μίας προοπτικής μελέτης11 όπου εξετάστηκε πρωτόκολλο με 

συνδυασμένη χημειοθεραπεία και χειρουργική εξαίρεση, μόνο σε αναδρομικές 

σειρές περιστατικών γίνεται λόγος για επινεφριδιεκτομή σε ΜΜΚΠ. 

Δεδομένων των προφανών περιορισμών που συνεπάγονται τα 

δημοσιευθέντα αναδρομικά δεδομένα, τα αποτελέσματα της χειρουργικής 

εξαίρεσης απομονωμένων επινεφριδιακών μεταστάσεων καρκίνου του 

πνεύμονα είναι σαφώς καλύτερα από εκείνα που κατά παράδοση συνδέονται 

με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα. Τα εν λόγω δεδομένα υποστηρίζουν 

ενδεχομένως περαιτέρω διερεύνηση αυτής της επιθετικής θεραπευτικής 

στρατηγικής σε ολιγομεταστατική νόσο περιοριζόμενη στο επινεφρίδιο. 

 

Σύσταση 

 Η σύσταση για χειρουργική εξαίρεση θα πρέπει να βασίζεται στην 

εξαιρεσιμότητα του πρωτοπαθούς όγκου (T1-2N0-1, T3N0), την 

απουσία άλλων απομακρυσμένων μεταστατικών αλλοιώσεων, τη 

μονόπλευρη και πλήρως εξαιρέσιμη επινεφριδιακή μετάσταση και 

στην καλή φυσική κατάσταση των ασθενών. Ο ρόλος της 

λαπαροσκοπικής επινεφριδιεκτομής παραμένει αδιευκρίνιστος. 

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος ή διαθερμοπηξία με 

ραδιοσυχνότητες αποτελούν λογικές επιλογές για τοπικό έλεγχο. 
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6.8.3 Πνευμονικές μεταστάσεις  

Ασθενείς που εκδηλώνουν καρκίνο του πνεύμονα και στους οποίους 

ανευρίσκεται ενδοπνευμονική μετάσταση στον ίδιο λοβό, σύμφωνα με την 7η 

έκδοση της IASLC θεωρείται ότι έχουν T3 νόσο. Εάν η μετάσταση εντοπίζεται 

εντός ομόπλευρου λοβού, διαφορετικού από του πρωτοπαθούς όγκου, 

ταξινομείται ως T4. Πνευμονική μετάσταση σε ετερόπλευρο λοβό θεωρείται 

M1a νόσος. Ωστόσο, οι απόψεις εξακολουθούν να διίστανται αναφορικά με 

την ακριβή διαφοροποίηση του δευτεροπαθούς καρκίνου του πνεύμονα και 

της μεταστατικής νόσου από άλλους πρωτοπαθείς όγκους. Για τον 

χαρακτηρισμό αυτών των διαφορετικών οντοτήτων, χρησιμοποιούνται ακόμη 

τα κλινικοπαθολογικά κριτήρια των Martini και Melamed12. Οι πρόσφατες 

εξελίξεις στην ιστολογική αξιολόγηση ενδεχομένως να βοηθήσουν στη 

διαφοροποίηση πολλαπλών πρωτοπαθών όγκων καρκίνου του πνεύμονα 

από τις μεταστάσεις τους. Αμφότερες η σύγχρονη μοριακή και η 

ολοκληρωμένη ιστολογική αξιολόγηση κατά τα φαινόμενα ταξινομούν με 

περισσότερη ακρίβεια πολλαπλούς όγκους συγκριτικά με τα κριτήρια κατά 

Martini-Melamed. 

 

Για περιπτώσεις αμφοτερόπλευρου καρκίνου του πνεύμονα σε 

ολιγομεταστατική νόσο, η προτιμητέα προσπέλαση είναι αμφοτερόπλευρη 

θωρακοτομή. Σε περιπτώσεις σύγχρονης μεταστατικής νόσου, η πλευρά της 

πρώτης εκτομής εξαρτάται από την προβλεπόμενη χειρουργική εξαίρεση και 

την προεγχειρητική πνευμονική λειτουργία του ασθενούς. Η τμηματική ή η 

σφηνοειδής εκτομή των πνευμονικών μεταστάσεων ετεροπλεύρως θα πρέπει 

να διενεργείται πρώτα εάν ο πρωτοπαθής όγκος χρήζει λοβεκτομής ή 

διλοβεκτομής. Έχουν αναφερθεί ποσοστά θνησιμότητας 0% και 2,5% από 

πνευμονική μεταστασεκτομή για εξωπνευμονικούς πρωτοπαθείς όγκους. 

Επομένως, μπορεί να αναμένεται ότι η διαδοχική προσπέλαση καρκίνου του 

πνεύμονα και ολιγομεταστατικής νόσου είναι εφικτή με συγκριτικά χαμηλό 

ποσοστό θνησιμότητας13. 
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Βάσει αυτών των ευρημάτων, ακόμη και ασθενείς με ολιγομεταστάσεις 

ετεροπλεύρως θα πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση, 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις λεμφαδενικής διήθησης και 

απομακρυσμένης μετάστασης κατόπιν εκτεταμένων προεγχειρητικών 

εξετάσεων. Η επιβίωσή τους είναι κατά πολύ υψηλότερη από εκείνη ασθενών 

με νόσο σταδίου IV και λαμβάνουν παρηγορητική χημειοθεραπεία13. Ο ρόλος 

της προ- ή μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας στη διαχείριση της 

ολιγομεταστατικής νόσου παραμένει αδιευκρίνιστος λόγω έλλειψης 

δεδομένων. 

 

Σύσταση  

 Ασθενείς με ολιγομετάσταση ετεροπλεύρως μπορούν να 

θεωρούνται υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις λεμφαδενικής διήθησης και 

απομακρυσμένης μετάστασης κατόπιν εκτεταμένης προεγχειρητικής 

εξέτασης. Η χημειοθεραπεία θα πρέπει να αποτελεί επιλογή προ- ή 

μετεγχειρητικά. 

 

6.8.4 Άλλες εξωθωρακικές μεταστάσεις  

Υπάρχουν δύο αναδρομικές σειρές περιστατικών με 4 ασθενείς14 και 14 

ασθενείς3 όπου τίθεται το συγκεκριμένο ζήτημα. Η μακροπρόθεσμη επιβίωση 

ήταν απρόσμενα υψηλή, με ποσοστό 5ετούς συνολικής επιβίωσης 55,6% 

στην αναφορά των Ambrogi κ.ά. και με ποσοστό 10ετούς επιβίωσης 86% στη 

σειρά από τον Luketich κ.ά. Τα εν λόγω αποτελέσματα πιθανότατα 

αντικατοπτρίζουν την προσεκτική επιλογή ασθενών που επέδειξαν ευνοϊκή 

πορεία έναντι ενός τυπικού ασθενούς με μεταστατικό ΜΜΚΠ. Βάσει των 

υποδείξεων του Luketich και των συνεργατών του, τρεις είναι οι σημαντικοί 

παράγοντες για την επιλογή ασθενών για χειρουργική εξαίρεση 

απομονωμένων μεταστάσεων εντός αυτής της κατηγορίας ολιγομεταστάσεων: 

α) Ο πρωτοπαθής ΜΜΚΠ πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως, β) οι μεταστάσεις 

πρέπει να είναι δευτεροπαθείς και γ) απαιτείται ενδελεχής και ολοκληρωμένη 

σταδιοποίηση προς αποκλεισμό διάχυτης μεταστατικής νόσου.  
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Σύσταση 

 Ασθενείς με μη εγκεφαλικές, μη επινεφριδιακές και μη 

πνευμονικές απομονωμένες μεταστάσεις είναι υποψήφιοι για 

χειρουργική εξαίρεση κατόπιν πολύ προσεκτικής επιλογής. Τρεις 

παράγοντες είναι σημαντικοί για την επιλογή ασθενών εντός αυτής της 

κατηγορίας ολιγομεταστάσεων: α) ο πρωτοπαθής ΜΜΚΠ πρέπει να 

αφαιρεθεί πλήρως, β) οι μεταστάσεις πρέπει να είναι δευτεροπαθείς και 

γ) απαιτείται ενδελεχής και ολοκληρωμένη σταδιοποίηση προς 

αποκλεισμό διάχυτης μεταστατικής νόσου. 

Συμπεράσματα  

Η αναδρομική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στις περισσότερες μελέτες 

όσον αφορά τον ρόλο της χειρουργικής εξαίρεσης σε ολιγομεταστατική νόσο 

ΜΜΚΠ καθιστά δύσκολη τη σύνταξη οριστικών κατευθυντήριων οδηγιών. 

Δεδομένης της σπανιότητας ολιγομεταστατικής νόσου σε ασθενείς με ΜΜΚΠ, 

δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή η διεξαγωγή μεγαλύτερων τυχαιοποιημένων 

προοπτικών μελετών για τη σύγκριση διαφορετικών θεραπευτικών 

στρατηγικών. Επομένως, αντλούμε γνώση και πληροφορίες από αναδρομικές 

σειρές περιστατικών προκειμένου να εμβαθύνουμε σε προγνωστικούς 

παράγοντες που θα μπορούσαν να προβλέπουν όφελος επιβίωσης από ένα 

επιθετικό θεραπευτικό σχήμα. 

 

Σύνοψη συστάσεων  

1. Σε ασθενείς με καλή λειτουργική κατάσταση και ταυτόχρονη 

ολιγομετάσταση στον εγκέφαλο, θα πρέπει να διενεργηθεί κρανιοτομή 

και αφαίρεση του όγκου πριν από τη χειρουργική εξαίρεση του 

πρωτοπαθούς όγκου από τον πνεύμονα. Εάν η εξαιρεσιμότητα κάποιας 

εκ των αλλοιώσεων τίθεται υπό αμφισβήτηση προ χειρουργείου, ο 

ιατρός θα πρέπει να προσεγγίσει πρώτα την υπό αμφισβήτηση 

αλλοίωση, ώστε να διασφαλίσει ότι αμφότερες οι αλλοιώσεις είναι 

πλήρως εξαιρέσιμες προτού προβεί σε δυνητικά άσκοπη επέμβαση. Εάν 

ανευρεθεί εγκεφαλική μετάσταση, αλλά τα αποτελέσματα της 

διερεύνησης για πρωτοπαθή όγκο είναι αρνητικά, ο ιατρός θα πρέπει να 
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προβεί σε εξαίρεση του ενδοκρανιακού όγκου. Η εναλλακτική 

ακτινοχειρουργική προσπέλαση (στερεοτακτική ακτινοχειρουργική) 

συστήνεται για χειρουργικά απρόσιτες αλλοιώσεις ή εν γένει μη 

εγχειρήσιμους ασθενείς.  

2. Όσον αφορά ΜΜΚΠ με ολιγομετάσταση στο επινεφρίδιο, η σύσταση 

για χειρουργική εξαίρεση θα πρέπει να βασίζεται σε ελεγχόμενο ή 

ελέγξιμο πρωτοπαθή όγκο, σε απουσία ενδείξεων άλλης μεταστατικής 

αλλοίωσης, μονόπλευρης και πλήρως εξαιρέσιμης επινεφριδιακής 

μετάστασης και στην καλή φυσική κατάσταση των ασθενών. Ο ρόλος 

της λαπαροσκοπικής επινεφριδιεκτομής παραμένει αδιευκρίνιστος. 

3. Όσον αφορά τις πνευμονικές μεταστάσεις, ασθενείς με 

ολιγομεταστάσεις ετεροπλεύρως θα πρέπει να εξετάζονται για 

χειρουργική εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται ενδείξεις 

λεμφαδενικής διήθησης και απομακρυσμένης μετάστασης κατόπιν 

εκτεταμένων προεγχειρητικών εξετάσεων. Ο ρόλος της χημειοθεραπείας 

στη διαχείριση ολιγομεταστατικής νόσου προ- ή μετεγχειρητικά 

παραμένει αδιευκρίνιστος λόγω έλλειψης δεδομένων. 

4. Ασθενείς με μη εγκεφαλικές, μη επινεφριδιακές και μη πνευμονικές 

απομονωμένες μεταστάσεις είναι υποψήφιοι για χειρουργική εξαίρεση 

κατόπιν πολύ προσεκτικής επιλογής. Τρεις είναι οι σημαντικοί 

παράγοντες για την επιλογή ασθενών εντός αυτής της κατηγορίας: α) Ο 

πρωτοπαθής ΜΜΚΠ πρέπει να εξαιρεθεί πλήρως, β) οι μεταστάσεις 

πρέπει να είναι δευτεροπαθείς και γ) απαιτείται ενδελεχής και 

ολοκληρωμένη σταδιοποίηση είναι απαραίτητη προς αποκλεισμό 

διάχυτης μεταστατικής νόσου.  



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για 

τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 

παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 

27-28 Οκτωβρίου 2011 

 

 221 
 

Βιβλιογραφικές αναφορές  
 

1. Ramalingam S, Belani C. Systemic chemotherapy for advanced non-small cell 
lung cancer: recent advances and future directions. Oncologist 2008;13(1):5-13. 

2. Quint LE, Tummala S, Brisson LJ, Francis IR, et al. Distribution of distant 
metastases from newly diagnosed non-small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 
1996;62(1):246-250. 

3. Luketich JD, Martini N, Ginsberg RJ, Burt ME. Succesful treatment of solitary 
extracranial metastases from non-small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 
1995;60(6):1609-1611. 

4. Hellmann S, Weichselbaum RR. Oligometastases. J Clin Oncol 1995;13(1):8-10. 

5. Burt M, Wronski M, Arbit E et al. Resection of brain metastases from 
non-small cell lung carcinoma. Results of therapy. J Thorac Cardiovasc 
Surg 1992;103:399-411. 

6. Mussi A, Pistolesi M, Lucchi M, et al. Resection of single brain 
metastasis in non-small cell lung cancer: prognostic factors. J Thorac 
Cardiovasc Surg 1996;112:146-153.  

7. Burt M, Heelan RT, Coit D et al. Prospective evaluation of unilateral adrenal 
masses in patients with operable non-small cell lung cancer. Impact of magnetic 
resonance imaging. J Thorac Cardiovasc Surg 1994;107:588-589.  

8. Porte HL, Roumilhac D, Graziana JP et al. Adrenalectomy for a solitary adrenal 
metastasis from lung cancer. Ann Thorac Surg 1998;65(2):331-335. 

9. McNicholas MM, Lee MJ, Mayo-Smith W et al. An imaging algorithm for 
the differential diagnosis of adrenal adenomas and metastases. AJR 
1995;165(6):1453-1459. 

10. Kim HK, Choi YS, Kim K et al. Preoperative evaluation of adrenal lesions 
based on imaging studies and laparoscopic adrenalectomy in patients 
with otherwise operable lung cancer. Lung Cancer 2007;58(3):342-347. 

11. Downey RJ, Ng KK, Kris MG et al. A phase II trial of chemotherapy and 
surgery for NSCLC patients with a synchronous solitary metastasis. 
Lung Cancer 2002;38(2):193-197. 

12. Martini N, Melamed MR. Multiple primary lung cancers. J Thorac 
Cardiovasc Surg 1975;70(4):606-612. 

13. Pfannschmidt J, Dienemann H. Surgical treatment of oligometastatic 
non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2010;69:251-258. 

14. Ambrogi V, Tonini G, Mineo TC. Prolonged survival after extracranial 
metastasectomy from synchronous resectable lung cancer. Ann Surg Oncol 
2001;8:663-666. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για 

τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 

παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 

27-28 Οκτωβρίου 2011 

 

 222 
 

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα  

1. Η τυπική σταδιοποίηση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα 

(ΜΚΠ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα: λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση, 

πλήρη αιματολογικό έλεγχο και συνολικό μεταβολικό προφίλ, αξονική 

τομογραφία θώρακος και κοιλίας, CT ή MRI εγκεφάλου και 

σπινθηρογράφημα οστών. (LOE I, GOR B) 

2. Η PET δεν συστήνεται για τη σταδιοποίηση του ΜΚΠ. (LOE II, GOR B) 

3. Ασθενείς με περιορισμένο ΜΚΠ (εν γένει αντιστοιχεί σε T1–4, N0–3, M0) 

και με PS 0 ή 1 κατά WHO εάν εκδηλώσουν νόσο που μπορεί να 

περιληφθεί σε πρωτόκολλο ριζικής ακτινοθεραπείας θώρακος, θα πρέπει 

να λαμβάνουν συνδυασμένη σύγχρονη χημειοακτινοθεραπεία. Η 

ακτινοθεραπεία αρχίζει κατά τη διάρκεια του πρώτου ή δεύτερου κύκλου 

της χημειοθεραπείας. Οι ασθενείς θα πρέπει να παραπέμπονται σε 

ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο και σε παθολόγο-ογκολόγο για την εξέταση 

ενδεχόμενης θεραπείας συνδυασμένων μεθόδων. (LOE I, GOR A) 

4.   Προσφέρετε διαδοχική ριζική ακτινοθεραπεία θώρακος σε ασθενείς με 

ΜΚΠ περιορισμένου σταδίου (εν γένει αντιστοιχεί σε T1–4, N0–3, M0) 

που δεν είναι κατάλληλοι για ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία, αλλά 

στους οποίους επιτυγχάνεται έλεγχος της νόσου διά χημειοθεραπείας.  

5.  Ασθενείς επιλέξιμοι για λήψη πρώιμης σύγχρονης 

χημειοακτινοθεραπείας, θα πρέπει να υποβάλλονται σε επιταχυνόμενη 

υποκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία –όπου αυτό είναι δυνατόν– 

ταυτόχρονα με πλατινούχα χημειοθεραπεία συν ετοποσίδη. (LOE I, GOR 

B)  

6.  Σε ασθενείς με ΜΚΠ περιορισμένου σταδίου, που επιτυγχάνουν πλήρη ή 

μερική ανταπόκριση, ή σε χειρουργηθέντες ασθενείς με νόσο σταδίου I 

θα πρέπει να προσφέρεται προφυλακτική κρανιακή ακτινοβόληση. (LOE 

I, GOR B) 

7. Ασθενείς με εκτεταμένη νόσο θα πρέπει να λαμβάνουν τέσσερις αλλά όχι 

περισσότερους από έξι κύκλους συνδυασμένης χημειοθεραπείας με βάση 

τη σισπλατίνη ή την καρβοπλατίνη. Η σισπλατίνη μπορεί να συνδυαστεί 

είτε με ετοποσίδη είτε με ιρινοτεκάνη. (LOE I, GOR B) 
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8. Κατόπιν χημειοθεραπείας, σε ασθενείς που επιτυγχάνουν πλήρη 

ανταπόκριση εξωθωρακικά και πλήρη ή μερική ανταπόκριση θωρακικά 

μπορεί να προσφερθεί παρηγορητική ακτινοθεραπεία θώρακος. (LOE II, 

GOR C) 

9. Σε ασθενείς με εκτεταμένο ΜΚΠ και PS ≤2 που επιτυγχάνουν 

οποιαδήποτε ανταπόκριση θα πρέπει να προσφέρεται προφυλακτική 

κρανιακή ακτινοβολία. (LOE I, GOR C) 

10. Σε ασθενείς με ΜΚΠ και νόσο σταδίου I που θεωρούνται υποψήφιοι για 

χειρουργική εξαίρεση με σκοπό την ίαση, πρέπει να προσφέρεται 

επεμβατική σταδιοποίηση μεσοθωρακίου και εξωθωρακική απεικονιστική 

εξέταση (CT/MRI κεφαλής, CT κοιλίας συν σπινθηρογράφημα οστών) 

ακολουθούμενες από πλατινούχα χημειοθεραπεία. (LOE I, GOR A) 

11.  Θεραπεία συντήρησης για ασθενείς με εκτεταμένη ή περιορισμένη νόσο, 

που επιτυγχάνουν μερική ή πλήρη ύφεση δεν συστήνεται εκτός πλαισίου 

κλινικής δοκιμής. (LOE I, GOR B) 

12. Σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή δυσίατο ΜΚΠ θα πρέπει να 

προσφέρεται περαιτέρω χημειοθεραπεία. (LOE I, GOR B) 

13. Δεν υπάρχει θέση για εντατικοποιημένη θεραπεία/αρχικώς 

εντατική/εισαγωγική θεραπεία ή θεραπεία συντήρησης για εκτεταμένο ή 

περιορισμένο ΜΚΠ εκτός πλαισίου κλινικής δοκιμής. (LOE I, GOR A) 

14. Η θεραπευτική διαχείριση ασθενών με ΜΚΠ/ΜΜΚΠ μικτού ιστολογικού 

τύπου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη ασθενών με ΜΚΠ. Όλες οι 

συστάσεις θεραπείας για ΜΚΠ πρέπει να εφαρμόζονται και σε αυτή την 

κατηγορία ασθενών. (LOE II, GOR C) 

15. Ηλικιωμένοι ασθενείς με καλή λειτουργική κατάσταση (PS 0 ή 1 κατά 

ECOG) και ακέραιη οργανική λειτουργία θα πρέπει να λαμβάνουν 

χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνη. (LOE I, GOR A) 

16. Ηλικιωμένοι ασθενείς με δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες, όπως 

πτωχή λειτουργική κατάσταση, μπορούν να εξετάζονται για 

χημειοθεραπεία. (LOE II, GOR C) 

17. Η καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή για περιορισμένο ΜΚΠ θα πρέπει να 

είναι σύμμορφη τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία. (LOE I, GOR A) 
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18. Για λόγους τοξικότητας, πρέπει να χορηγείται ακτινοβόληση 

εμπλεκομένου πεδίου αντί για εκλεκτική ακτινοβόληση λεμφαδενικών 

χωρών. 

19. Η προβλεπόμενη δόση θα πρέπει να είναι ραδιοβιολογικά ισοδύναμη με 

45Gy δις ημερησίως ή 60-70Gy ημερησίως. (LOE II, GOR C) 

 

6.9   ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ  

Dahabreh J., Χαρπίδου Α. 

 

Το κακόηθες μεσοθηλίωμα υπεζωκότα (MPM) είναι μια σπάνια 

νεοπλασματική νόσος δυσμενούς έκβασης χωρίς καθορισμένη βέλτιστη 

θεραπευτική αντιμετώπιση. Η επίπτωση του MPM υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί 

εντός της επόμενης δεκαετίας.  

6.9.1 Επιδημιολογία  

Το μεσοθηλίωμα είναι επαγγελματική νόσος στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, με κυριότερο αίτιο την έκθεση σε αμίαντο. Η έκθεση αυτή 

μπορεί να είναι επαγγελματική, περιβαλλοντική ή παραεπαγγελματική. Η 

πρωτογενής έκθεση είναι συνηθέστερη σε άρρενες εργάτες ακατέργαστου 

αμιάντου. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει παρατηρηθεί μετατόπιση της 

επίπτωσης του MPM σε μεγαλύτερο σύνολο υποκειμένων σε κίνδυνο, όπως 

άτομα που εκτίθενται σε προϊόντα αμιάντου (οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, 

υδραυλικοί κ.λπ.). Δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης σε αμίαντο1, η δε μέση 

λανθάνουσα περίοδος του MPM είναι τα 40 έτη (15-67 έτη) 2. 

 

Άλλοι παράγοντες πέραν του αμιάντου επίσης αναγνωρίζονται ή μελετώνται 

ως δυνητικοί παράγοντες κινδύνου.  

 Η έκθεση σε αμίαντο είναι το κυριότερο αίτιο κακοήθους 

μεσοθηλιώματος υπεζωκότα (MPM). 

 Η έκθεση σε εριονίτη και η ακτινοβόληση για θεραπευτικούς 

λόγους έχουν ισχυρό επίπεδο ενδείξεων ως παράγοντες 

πρόκλησης MPM.  
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 Η λοίμωξη από τον ιό SV40 έχει χαμηλότερο ποσοστό ενδείξεων. 

 

6.9.2 Μέθοδοι εκτίμησης της έκθεσης σε αμίαντο  

Η εκτίμηση της έκθεσης σε αμίαντο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

συγκεκριμένων ερωτηματολογίων επαγγελματικού και περιβαλλοντικού 

περιεχομένου. Αναλύσεις πνευμονικού ιστού για βαρέα μέταλλα ή 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) μπορούν να ανεύρουν υψηλά επίπεδα ινών 

ή σωματιδίων αμιάντου, ιδίως όταν το ιστορικό έκθεση του ασθενούς σε 

αμίαντο δεν είναι βέβαιο.  

 Η αξιολόγηση της έκθεσης σε αμίαντο είναι σημαντική και θα 

πρέπει να διενεργείται, δεν έχει όμως θεραπευτική σημασία και δεν 

απαιτείται για την κλινική αντιμετώπιση του μεσοθηλιώματος. (LOE 

I, GOR A) 

 

 

Υπάρχει σκεπτικό για προσυμπτωματικό έλεγχο του MPM; 

Καμία εξέταση απεικόνισης και κανένας βιολογικός δείκτης δεν μπορεί να 

προταθεί ως μέσον προσυμπτωματικού ελέγχου για MPM. Η LDCT δεν είναι 

αποτελεσματική3, ενώ η PET και η MRI δεν διατίθενται για προσυμπτωματικό 

έλεγχο. Βιολογικοί δείκτες όπως το SMRP και η οστεοποντίνη έχουν χαμηλή 

ευαισθησία και υψηλό αριθμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων4,5,6. 

 

Επιπλέον, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχει 

καμία απόδειξη ότι η έγκαιρη ανεύρεση MPM θα θεραπεύσει ή θα βελτιώσει 

την επιβίωση του ασθενούς για πολλούς μήνες.  

 Δεν υπάρχει θέση για προσυμπτωματικό έλεγχο του MPM (LOE Ι, 

GOR B) 

6.9.3 Διάγνωση κακοήθους μεσοθηλιώματος υπεζωκότα  

Δεν υπάρχουν σαφή κλινικά ή ακτινολογικά κριτήρια για τη διάγνωση του 

μεσοθηλιώματος7,8. Όταν υπάρχει υπόνοια για μεσοθηλίωμα βάσει κλινικών ή 

ακτινολογικών δεδομένων, η καλύτερη διαγνωστική μέθοδος είναι η 
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θωρακοσκόπηση. Η ακριβής διάγνωση του μεσοθηλιώματος βασίζεται σε 

ιστοπαθολογική εξέταση9. Η διαφορική διάγνωση μπορεί να αποδειχθεί 

δύσκολη και πρέπει να πραγματοποιηθεί από καλοήθεις υπεζωκοτικές 

αλλοιώσεις, άλλους κακοήθεις όγκους (θυμώματα, καρκινώματα, λεμφώματα, 

αγγειοσαρκώματα) και μεταστατικές αλλοιώσεις στον υπεζωκότα από καρκίνο 

του πνεύμονα ή του μαστού. 

 

 Η θωρακοσκόπηση είναι η καλύτερη μέθοδος για τη διάγνωση 

MPM εκτός από ασθενείς με υψηλό προεγχειρητικό κίνδυνο ή/και 

υπεζωκοτική σύμφυση. (LOE I, GOR A)  

 Δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε διάγνωση μεσοθηλιώματος 

βασιζόμενοι αποκλειστικά στην κυτταρολογική εξέταση. Τα 

ευρήματα της κυτταρολογικής εξέτασης θα πρέπει να 

επιβεβαιώνονται και ιστολογικώς. (LOE I, GOR B) 

 Οι βιοψίες διά λεπτής βελόνης (FNB) σχετίζονται με χαμηλή 

ευαισθησία και, ως εκ τούτου, δεν συστήνονται αρχικά. (LOE I, GOR 

A)  

 Η θωρακοσκόπηση θα πρέπει να προτιμάται για τη διάγνωση και 

την οπτική εξέταση του υπεζωκότα. (LOE I, GOR A) 

 

6.9.4 Ταξινόμηση  

Η Διεθνής Ομάδα για τη Μελέτη του Μεσοθηλιώματος (International 

Mesothelioma Interest Group) ολοκλήρωσε πρόσφατα την επικαιροποίηση10 

του συνιστώμενου συστήματος ταξινόμησης κατά WHO του 2004 για 

νεοπλασίες του μεσοθηλίου9. 

 

Ανοσοϊστοχημεία  

Για τον διαχωρισμό επιθηλιοειδούς μεσοθηλιώματος από αδενοκαρκίνωμα, 

πρέπει να χρησιμοποιούμε δύο θετικούς διαγνωστικούς δείκτες (πυρήνας ή 

κυτταρική μεμβράνη) και δύο αρνητικούς διαγνωστικούς δείκτες για 

μεσοθηλίωμα. Για τη διάκριση σαρκωματοειδούς μεσοθηλιώματος από 

πλακώδες καρκίνωμα ή καρκίνωμα από μεταβατικό επιθήλιο, πρέπει να 
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χρησιμοποιούμε δύο ευρέος φάσματος αντισώματα κατά της 

κυτταροκερατίνης και δύο δείκτες με αρνητική προβλεπτική αξία. Η 

διαφοροποίηση μεταξύ μεσοθηλιώματος και πνευμονικού αδενοκαρκινώματος 

μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση δύο ή περισσότερων δεικτών 

μεσοθηλιώματος και δύο ή περισσότερων δεικτών καρκινώματος [WHO 2004, 

Ordonez 2007, Gordon 2009]. Βάσει ειδικότητας και ευαισθησίας, οι πλέον 

χρήσιμοι δείκτες μεσοθηλιώματος είναι η κυτταροκερατίνη 5/6 [WHO 2004, 

Ordonez 2007, Gordon 2009], η καλρετινίνη [WHO 2004, Ordonez 2007, 

Gordon 2009], η ποδοπλανίνη [Ordonez 2007] και το ογκογονίδιο-1 του Wilms 

(WT-1) [WHO 2004, Ordonez 2007, Gordon 2009], ενώ οι πιο χρήσιμοι 

δείκτες για αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα είναι ο μεταγραφικός παράγοντας-

1 του θυρεοειδούς (TTF-1) [WHO 2004, Ordonez 2007, Gordon 2009], το 

MOC 31 [WHO 2004, Ordonez 2007, Gordon 2009], το BG-8 [Ordonez 2007, 

Gordon 2009], το μονοκλωνικό καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) [WHO 2004, 

Ordonez 2007], το CD15 [WHO 2004], το BER EP4 [WHO 2004, Ordonez 

2007] και το B72.3 [WHO 2004, Ordonez 2007]. Εάν η διαφοροποίηση 

περιλαμβάνει αδενοκαρκινώματα άλλης προέλευσης, το πάνελ θα πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως. 

 

 Η διάγνωση του MPM θα πρέπει να βασίζεται σε ανοσοϊστοχημική 

εξέταση. (LOE I, GOR A) 

 

 

6.9.5 Σύστημα σταδιοποίησης  

Δεν υφίσταται ενιαίο και τεκμηριωμένο σύστημα σταδιοποίησης του MPM.  

 Το σύστημα ταξινόμησης ΤΝΜ της Διεθνούς Ομάδας για τη Μελέτη 

του Μεσοθηλιώματος (International Mesothelioma Interest Group), 

το οποίο είναι εγκεκριμένο από τη Διεθνή Ένωση κατά του 

Καρκίνου [UICC, 6η έκδοση] και την Αμερικανική Κοινή Επιτροπή 

για τον Καρκίνο (AJCC, 7η έκδοση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

(LOE I, GOR C) 
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6.9.6 Διαχείριση  

Οι αποφάσεις διαχείρισης του MPM θα πρέπει να λαμβάνονται από 

διεπιστημονική ομάδα με πείρα στο μεσοθηλίωμα.  

 Οι προθεραπευτικές εκτιμήσεις θα πρέπει να βασίζονται στην ορθή 

κλινική πρακτική και στην πρόθεση της θεραπείας. (LOE I, GOR C) 

 

Λήψη δημογραφικών στοιχείων και πλήρους ιατρικού ιστορικού, κλινική 

εξέταση, ακτινογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται σε όλους τους ασθενείς. Λήψη επαρκούς βιοπτικού 

υλικού προς ιστολογική επιβεβαίωση και καθορισμό υποτύπου, τεστ 

πνευμονικής λειτουργίας και κατάλληλη σταδιοποίηση με CT θώρακος-άνω 

κοιλίας (με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου), σπινθηρογράφημα οστών και 

CT/MRI εγκεφάλου (μόνον επί κλινικής υποψίας) και FDG-PET μπορούν να 

διενεργηθούν σε ασθενείς υποψήφιους για χειρουργική εξαίρεση ή θεραπεία 

με πολλαπλές μεθόδους. Η χρήση VATS μπορεί να εξετάζεται επί υποψίας 

νόσου στο ετερόπλευρο ημιθωράκιο. Η μεσοθωρακοσκόπηση, η EBUS-FNA 

και η λαπαροσκόπηση είναι προαιρετικές και μόνο για υποψηφίους 

χειρουργικής επέμβασης.  

 

Οι επιλογές θεραπείας για ασθενείς με MPM είναι χειρουργική εξαίρεση, 

ακτινοβόληση ή/και χημειοθεραπεία. 

 Επιλεγμένοι ασθενείς με νόσο σταδίων II-III που είναι εγχειρήσιμοι, 

είναι υποψήφιοι για θεραπευτική προσέγγιση τριών μεθόδων. (LOE 

II, GOR A)  

 Ασθενείς κλινικού σταδίου IV ή με σαρκωματοειδή ιστολογικό 

υπότυπο είναι υποψήφιοι για χημειοθεραπεία. (LOE II, GOR A) 

 Η αποκλειστική χρήση οριστικής ακτινοθεραπείας δεν συστήνεται 

σε μη εξαιρέσιμες χειρουργικά περιπτώσεις. (LOE II, GOR A) 

 

 

Χημειοθεραπεία 

Η χημειοθεραπεία συνιστάται μόνο σε μη εγχειρήσιμους ασθενείς ή σε 

ασθενείς με MPM σαρκωματοειδούς υποτύπου. Μπορεί επίσης να αποτελέσει 
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μέρος σχήματος σε προσέγγιση πολλαπλών θεραπευτικών μεθόδων. 

Εγχειρήσιμοι ασθενείς σταδίου II-III μπορούν να λάβουν χημειοθεραπεία πριν 

ή μετά το χειρουργείο. Δύο τυχαιοποιημένες δοκιμές11,12 κατέδειξαν ότι ο 

συνδυασμός σισπλατίνης με κάποιον αντιμεταβολίτη του φυλλικού οξέος 

(πεμετρεξέδη ή ραλτιτρεξέδη) βελτιώνει την επιβίωση. Διάφορες δοκιμές 

φάσης II έχουν αξιολογήσει άλλους συνδυασμούς, όπως καρβοπλατίνη-

πεμετρεξέδη13, σισπλατίνη-γεμσιταβίνη14 ή μονοθεραπείες με πεμετρεξέδη15 ή 

με βινορελμπίνη16. Τα δεδομένα σχετικά με τη βέλτιστη χημειοθεραπεία 

κατόπιν υποτροπής είναι περιορισμένα.  

 

 Για ασθενείς με καλή λειτουργική κατάσταση, ο συνδυασμός 

σισπλατίνης και πεμετρεξέδης θεωρείται ο χρυσός κανόνας. (LOE 

I, GOR B) 

 Η χορήγηση της χημειοθεραπείας θα πρέπει να αρχίσει αμέσως 

μετά τη διάγνωση. (LOE I, GOR C) 

 Η χημειοθεραπεία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 κύκλους 

για ασθενείς που ανταποκρίνονται ή έχουν σταθερή νόσο, ενώ 

πρέπει να διακοπεί νωρίτερα σε περίπτωση μη αποδεκτής 

τοξικότητας ή εξέλιξης της νόσου. (LOE II, GOR C) 

 Ασθενείς που δεν έχουν λάβει πεμετρεξέδη στο πλαίσιο 

θεραπείας πρώτης γραμμής, μπορούν να τη λάβουν ως θεραπεία 

δεύτερης γραμμής. (LOE II, GOR A) 

 Κατόπιν υποτροπής, ασθενείς με αντικειμενική ανταπόκριση σε 

θεραπεία πρώτης γραμμής μπορούν να λάβουν το ίδιο σχήμα 

(LOE II, GOR C) ή γεμσιταβίνη ή βινορελμπίνη (LOE II, GOR C). 

 Ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες, στοχευμένες βιοθεραπείες και 

εμβόλια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός πλαισίου 

κλινικών δοκιμών (LOE I, GOR C). 
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Εκτίμηση ανταπόκρισης  

Η εκτίμηση της ανταπόκρισης θα πρέπει να γίνεται με τροποποιημένα 

κριτήρια RECIST για το μεσοθηλίωμα17. Η εκτίμηση και η 

μεταπαρακολούθηση του MPM θα πρέπει να πραγματοποιείται με CT. 

 

Ακτινοθεραπεία 

Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παρηγορητική θεραπεία για 

την ανακούφιση άλγους προκεκλημένου από διήθηση του όγκου στο 

θωρακικό τοίχωμα ή από μεταστάσεις στα οστά, ή ως μέρος θεραπευτικής 

προσέγγισης πολλαπλών τεχνικών κατόπιν χειρουργείου ή σε συνδυασμό με 

χημειοθεραπεία. Ωστόσο, όταν πραγματοποιείται περιορισμένου εύρους 

εκτομή (υπεζωκοτεκτομή ή αποφλοίωση), η δυνατότητα πλήρους κάλυψης 

όλων των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο περιορίζεται εξαιτίας των 

απαιτούμενων υψηλών δόσεων σε όλο το ημιθωράκιο, που ενδέχεται να 

οδηγήσει σε οξεία πνευμονική τοξικότητα18. Επικουρική θεραπεία κατόπιν 

εξωυπεζωκοτικής πνευμονεκτομής (EPP) μειώνει το ποσοστό τοπικής 

υποτροπής19. Η προτιμώμενη τεχνική και η συνολική δόση θα πρέπει να 

διερευνηθούν σε προοπτικές μελέτες. Επί του παρόντος, γνωρίζουμε ότι 

συνολική δόση άνω των 40Gy βελτιώνει ενδεχομένως την επιβίωση20. 

 

 Δεν θα πρέπει να διενεργείται ακτινοθεραπεία κατόπιν 

υπεζωκοτεκτομής ή αποφλοίωσης. (LOE I, GOR A)  

 Επικουρική ακτινοθεραπεία κατόπιν εξωυπεζωκοτικής 

πνευμονεκτομής θα πρέπει να προτείνεται μόνον εντός πλαισίου 

κλινικών δοκιμών σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα, ως μέρος 

θεραπείας πολλαπλών τεχνικών. (LOE I, GOR A) 

 Η εκπόνηση περαιτέρω μελετών είναι απαραίτητη για την παγίωση 

του ρόλου της ακτινοθεραπείας. Πρόσφατες μελέτες υπογράμμισαν 

τη σημασία της ακτινοθεραπευτικής τεχνικής όσον αφορά τον 

τοπικό έλεγχο και την τοξικότητα. (Κλινική πείρα) 

 Ο ρόλος της προφυλακτικής ακτινοθεραπείας σε κανάλια 

παροχέτευσης είναι αμφίβολος. Εφόσον αποφασιστεί η 
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πραγματοποίηση της διαδικασίας, ακτινοβόληση με 21Gy επί 3 

συναπτές ημέρες μπορεί να διενεργείται στις 4 εβδομάδες μετά τη 

θωρακοκέντηση ή τη θωρακοσκόπηση. (LOE II, GOR C) 

 

Χειρουργική εξαίρεση  

Η καταλληλότητα της χειρουργικής εξαίρεσης παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα 

και τελεί ακόμη υπό εξέταση, ιδίως η εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτομή, που 

είναι η πιο επιθετική χειρουργική θεραπευτική μέθοδος και συνδέεται με 

χαμηλή τοπικο-περιοχική υποτροπή. Η εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτομή 

παραμένει χειρουργική διαδικασία με υψηλή θνησιμότητα εντός 30 ημερών 

(ποσοστό θνησιμότητας από 3,4% έως 15%), ακόμη κι όταν διενεργείται από 

έμπειρο θωρακοχειρουργό21,22. Πλέον, η θνησιμότητα κυμαίνεται στο 5% σε 

έμπειρα κέντρα θωρακοχειρουργικής, ενώ η νοσηρότητα παραμένει υψηλή, 

εγγίζοντας περίπου το 50 τοις εκατό. Τα στοιχεία σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της ριζικής χειρουργικής εξαίρεσης (εξωυπεζωκοτική 

πνευμονεκτομή) είναι περιορισμένα και οι μοναδικοί επί μακρόν επιβιώσαντες 

είναι όσοι υποβάλλονται σε εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτομή στο πλαίσιο 

θεραπείας πολλαπλών τεχνικών. Όσοι ειδικοί συμμετέχουν στην 

αντιμετώπιση του MPM συμφωνούν ότι εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτομή θα 

πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εντός πλαισίου κλινικών δοκιμών σε 

εξειδικευμένα κέντρα, πάντοτε ως μέρος θεραπείας πολλαπλών τεχνικών (6 - 

8).  

 

Υπεζωκοτεκτομή/αποφλοίωση (Pleurectomy/Dicortication) ονομάζεται η 

χειρουργική διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται ο τοιχωματικός και ο 

σπλαγχνικός υπεζωκότας. Ο όρος «εκτεταμένη 

υπεζωκοτεκτομή/αποφλοίωση» μπορεί να χρησιμοποιείται για την εκτομή του 

σπλαγχνικού και του τοιχωματικού υπεζωκότα, με πρόθεση αφαίρεσης όλου 

του όγκου-στόχου σε συνδυασμό με την εκτομή του διαφράγματος ή/και του 

περικαρδίου. Δεν υπάρχει κάποια τυχαιοποιημένη δοκιμή που να υποστηρίζει 

την κυτταρομειωτική επέμβαση, ενώ υπάρχουν αναδρομικές μελέτες με 

χαμηλού επιπέδου ενδείξεις υπέρ της κυτταρομειωτικής υπεζωκοτεκτομής23. 
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Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής για ασθενείς με MPM που είναι υποψήφιοι για 

χειρουργική θεραπεία συγκαταλέγονται η καλή λειτουργική κατάσταση και το 

πρώιμο στάδιο νόσου, υπό την προϋπόθεση ότι οι καρδιοαναπνευστικές 

εφεδρείες επιτρέπουν τη διενέργεια τέτοιων επεμβάσεων. Η ένταξη ασθενών 

με N2 νόσο ή σαρκωματοειδή ιστολογικό τύπο παραμένει αμφιλεγόμενη24. 

 

 Υπεζωκοτεκτομή/αποφλοίωση διά ανοιχτής θωρακοτομής μπορεί 

να εξετάζεται για ασθενείς με MPM, προς επίτευξη ελέγχου των 

συμπτωμάτων, ιδίως σε ασθενείς με σύνδρομο παγιδευμένου 

πνεύμονα και θωρακικό άλγος. (LOE II, GOR C) 

 Υπεζωκοτεκτομή/αποφλοίωση με VATS προτιμάται έναντι της 

ανοιχτής θωρακοτομής. (LOE I, GOR C) 

 Εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτομή θα πρέπει να πραγματοποιείται 

μόνο εντός πλαισίου κλινικών δοκιμών σε εξειδικευμένα κέντρα, 

πάντοτε ως μέρος θεραπείας πολλαπλών τεχνικών. (LOE II, GOR A) 
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Διάγραμμα για τη διαχείριση Κακοήθους Μεσοθηλιώματος Υπεζωκότα 
(MPM) 

  
Υπεζωκοτική συλλογή ή/και πάχυνση του υπεζωκότα 

(Υποψία για MPM)   
 
 
  Αξονική θώρακος  

Θωρακοκέντηση  

Βιοψία υπεζωκότα  

Πλευρόδεση εάν κρίνεται απαραίτητη 

 

MPM 

CT θώρακος/κοιλίας με χορήγηση σκιαγραφικού μέσου  

PET/CT 

Μεσοθωρακοσκόπηση/EBUS (προαιρετικά) 
Λαπαροσκόπηση (προαιρετικά) 

VATS (επί υποψίας νόσου ετεροπλεύρως) 

Σπινθηρογράφημα οστών (επί κλινικής υποψίας) 

CT/MRI εγκεφάλου (επί κλινικής υποψίας) 

Κλινικό στάδιο I 

Τεστ πνευμονικής λειτουργίας 

Σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης 
Τεστ κοπώσεως  

Κλινικό στάδιο II-III 

Τεστ πνευμονικής λειτουργίας 

Σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης 

Τεστ κοπώσεως  

 

Κλινικό στάδιο IV 

Εξαιρέσιμο: 

Χειρουργική 

εξαίρεση 

Μη εξαιρέσιμο: 
Χημειοθεραπεία Εξαιρέσιμο: 

*Χειρουργική εξαίρεση 

και επικουρική ΧΜΘ, 

και ΑΚΘ επί EPP 

Ή  

*Εισαγωγική ΧΜΘ και 

χειρουργική 

διερεύνηση, και ΑΚΘ 
επί EPP 

Μη εξαιρέσιμο: 

Χημειοθεραπεία 

Χημειοθεραπεία  
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6.10 ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ  

          Κουλουλίας Β., Τριχάς Μ. 

 

Προφυλακτική ακτινοβόληση ιχνών  

 Η εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της προφυλακτικής ακτινοβόλησης ιχνών είναι 

αδύνατη. (LOE II, GOR C) 

 

Ανακουφιστική ακτινοθεραπεία  

 Ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά, με στόχο τον έλεγχο του 

πόνου ή την πρόληψη αποφρακτικών συμπτωμάτων (LOE I, GOR VC) 

 

Ακτινοθεραπεία πρωτονίων (PORT) 

 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όσον αφορά την έκθεση του ετερόπλευρου 

πνεύμονα σε ακτινοβόληση χαμηλής δόσης, ιδίως όταν χρησιμοποιείται 

ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (LOE III, GOR B) 

 

 

7 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ  
Μπαρμπετάκης Ν. 

 
 

7.1 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ  

 
Η ανεύρεση καρκινικών κυττάρων σε υπεζωκοτικό υγρό ή/και σε πλευρικό 

υπεζωκότα σημαίνει διάχυτη ή προχωρημένη νόσο και μειωμένο προσδόκιμο 

ζωής σε ασθενείς με καρκίνο. Η μέση επιβίωση μετά τη διάγνωση κυμαίνεται 

μεταξύ 3 και 12 μηνών και εξαρτάται από το στάδιο και τον τύπο της 

υποκείμενης κακοήθειας1. Το συντομότερο διάστημα επιβίωσης παρατηρείται 

σε δευτεροπαθείς κακοήθεις συλλογές. 
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Συστάσεις  
 

 Σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και δευτεροπαθείς 

κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές, συστήνεται θωρακοκέντηση 

ως πρώτη διαδικασία παροχέτευσης για ανακούφιση των 

συμπτωμάτων. (LOE I, GOR C)  

 Σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και δευτεροπαθείς 

υπεζωκοτικές συλλογές που υποτροπιάζουν κατόπιν 

θωρακοκέντησης, συστήνεται παροχέτευση του θώρακα με 

σωλήνα και πλευρόδεση. (LOE I, GOR B)  

7.1.2 Θωρακοκέντηση 

 Εποπτεία συστήνεται εάν ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα ή δεν 

υπάρχει υποτροπή συμπτωμάτων μετά την αρχική θωρακοκέντηση. 

 Επί συμπτωματικών ή υποτροπιαζουσών κακοήθων συλλογών, ο 

ασθενής θα πρέπει να απευθύνεται στη διεπιστημονική ομάδα για 

παροχή συμβουλών. 

 Συστήνεται επανάληψη της θωρακοκέντησης για την ανακούφιση της 

άπνοιας σε ασθενείς με πολύ σύντομο προσδόκιμο ζωής. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε περίπτωση παροχέτευσης 

περισσότερων του 1,5l υπεζωκοτικής συλλογής σε μία συνεδρία. 

 Το ποσοστό υποτροπής στον 1 μήνα μετά την αναρρόφηση της υπεζωκοτικής 

συλλογής προσεγγίζει το 100%. 

7.1.3 Παροχέτευση με θωρακικό σωλήνα  

 Μεσοπλεύρια παροχέτευση με σωλήνα χωρίς πλευρόδεση δεν 

συστήνεται, λόγω υψηλού ποσοστού υποτροπών. 

 Μεγάλες υπεζωκοτικές συλλογές θα πρέπει να παροχετεύονται με 

ελεγχόμενο τρόπο, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πνευμονικού 

οιδήματος από επανέκπτυξη του πνεύμονα. 

 Αναρρόφηση προς υποβοήθηση της παροχέτευσης υπεζωκοτικής 

συλλογής πριν και μετά την πλευρόδεση συνήθως δεν είναι απαραίτητη, 

αλλά εφόσον εφαρμόζεται, συστήνεται η χρήση συστήματος υψηλού 

όγκου-χαμηλής πίεσης. 



Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για 

τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και 

παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 

27-28 Οκτωβρίου 2011 

 

 239 
 

 Σε ασθενείς στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μερική 

υπεζωκοτική αναστόμωση, θα πρέπει εντούτοις να επιχειρηθεί χημική 

πλευρόδεση, που ενδεχομένως θα προσφέρει ανακούφιση των 

συμπτωμάτων. 

 Εφόσον η παροχέτευση της συλλογής και η επανέκπτυξη του πνεύμονα 

επιβεβαιωθούν ακτινολογικά, η πλευρόδεση πρέπει να πραγματοποιείται 

το συντομότερο δυνατόν εν αναμονή της πλήρους αποστράγγισης του 

υπεζωκοτικού υγρού. 

 Αναλγησία και προνάρκωση: Λιδοκαΐνη (3 mg/kg· μέγιστη ποσότητα 250 

mg) θα πρέπει να χορηγείται ενδοϋπεζωκοτικά ακριβώς πριν από τη 

χρήση του σκληρυντικού παράγοντα. Η προνάρκωση θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν για μετρίαση του άγχους και του άλγους που 

σχετίζονται με την πλευρόδεση. 

7.1.4 Επιλογή σκληρυντικού παράγοντα 

 Το ταλκ είναι ο πιο αποτελεσματικός διαθέσιμος σκληρυντικός 

παράγοντας για πλευρόδεση.  

 Ένα μικρό ποσοστό ασθενών (<1%) ενδέχεται να αναπτύξουν οξεία 

αναπνευστική ανεπάρκεια ύστερα από τη χρήση ταλκ. 

 Η τετρακυκλίνη είναι μετρίως αποτελεσματική, έχει ορισμένες σοβαρές 

παρενέργειες και είναι ο προτιμώμενος σκληρυντικός παράγοντας για 

την ελαχιστοποίηση των ποσοστών ανεπιθύμητων ενεργειών. 

 Η μπλεομυκίνη και η μιτοξαντρόνη αποτελούν εναλλακτικούς 

σκληρυντικούς παράγοντες με μέτριο ποσοστό αποτελεσματικότητας, 

αλλά η χρήση τους είναι δαπανηρή.  

 Οι συνηθέστερες παρενέργειες της χρήσης σκληρυντικού παράγοντα 

είναι το θωρακικό άλγος και ο πυρετός. 

7.1.5 Θωρακοσκόπηση και κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή  

 Θωρακοσκόπηση θα πρέπει να εξετάζεται για τη διάγνωση ύποπτης 

καίτοι μη αποδεδειγμένα κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής. 

 Θωρακοσκόπηση θα πρέπει να εξετάζεται για τον έλεγχο 

υποτροπιάζουσας κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής.  

 Η θωρακοσκόπηση είναι μια ασφαλής διαδικασία με χαμηλά ποσοστά 

επιπλοκών2. 
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7.1.6 Παροχέτευση διά «μόνιμου» υπεζωκοτικού καθετήρα  

 Οι «μόνιμοι» υπεζωκοτικοί καθετήρες είναι αποτελεσματικοί ως προς τον 

έλεγχο υποτροπιαζουσών και συμπτωματικών κακοήθων συλλογών σε 

επιλεγμένους ασθενείς. 

7.1.7 Υπεζωκοτοπεριτοναϊκή παράκαμψη 

 Η υπεζωκοτοπεριτοναϊκή παράκαμψη αποτελεί εναλλακτική και 

αποτελεσματική επιλογή για ασθενείς με «παγιδευμένο» πνεύμονα ή μη 

επιτυχή πλευρόδεση.  

7.1.8 Υπεζωκοτεκτομή  

 Η υπεζωκοτεκτομή είναι μια αποτελεσματική αλλά επεμβατική μέθοδος 

για την αντιμετώπιση κακοήθων υπεζωκοτικών συλλογών. Μεταξύ των 

επιπλοκών ενδέχεται να περιλαμβάνονται εμπύημα, αιμορραγία και 

καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια (ποσοστά μετεγχειρητικής 

θνησιμότητας της τάξης του 10–13%). 

 

7.2 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΗΣ 

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  

Η νεοπλασματική διήθηση του μυοκαρδίου ή/και του περικαρδίου είναι αρκετά 

συνήθης σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο (10%) και συμετέχει στον 

μηχανισμό της θνησιμότητας στο ένα τρίτο των περιπτώσεων. 

Συστάσεις  

 Υποξιφοειδική περικαρδιοκέντηση και ενδοπερικαρδιακή έγχυση 

κυτταροτοξικών ή/και σκληρυντικών ουσιών3 (σισπλατίνη, μπλεομυκίνη, 

μιτοξαντρόνη, θειοτέπα, μιτομυκίνη-C, βινμπλαστίνη, τετρακυκλίνη, 

ιντερφερόνη/ιντερλευκίνη-2, OK-432). 

 Χειρουργική επέμβαση4 (Δημιουργία περικαρδιακού παραθύρου διά 

υποξιφοειδικής εκτομής, δημιουργία περικαρδιακού παραθύρου διά 
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VATS, θωρακοτομή). Χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται σε μη 

διεγνωσμένα περιστατικά και σε αποφρακτικές περικαρδιακές συλλογές. 

Αποφεύγεται σε κρίσιμης κατάστασης ασθενείς.  

 

7.3 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ  

Κατά προσέγγιση, 20–30% ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα θα 

εκδηλώσουν απόφραξη των αεροφόρων οδών, επομένως η αντιμετώπιση της 

απόφραξης των αεροφόρων οδών είναι ζωτικής σημασίας τμήμα των 

υπηρεσιών που παρέχει ένα παρεμβατικό πρόγραμμα5. Οι τρεις βασικοί τύποι 

απόφραξης είναι ο ενδοαυλικός, ο εξωαυλικός και ο συνδυασμός αμφοτέρων. 

Μια ενδοαυλική στένωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορες τεχνικές. Σε 

περίπτωση εξωαυλικής συμπίεσης, η μοναδική προσφερόμενη επιλογή είναι η 

τοποθέτηση ενδοπροθέσεων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα επαρκή 

ανακούφιση και ενδέχεται να παρατείνει την επιβίωση.  

Συστάσεις  

Ενδοαυλική απόφραξη  

 Διαθερμοπηξία (ηλεκτροκαυτηρίαση)  

 Αιμόσταση με αργό  

 Κρυοθεραπεία  

 Θεραπεία με laser  

 Βραχυθεραπεία  

 Φωτοδυναμική θεραπεία  

 Χρήση μικροτόμου περιστρεφόμενου άκρου (rotating tip microdebrider)  

Εξωαυλική απόφραξη  

 εισαγωγή ενδοπροθέσεων  

 παρηγορητική βραχυθεραπεία  
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7.4 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ  

Σε περιπτώσεις μαζικής αιμόπτυσης, η ζωή του ασθενούς απειλείται και 

κρίνεται απαραίτητη η επείγουσα εισαγωγή του σε μονάδα εντατικής 

θεραπείας. Η απειλή έγκειται στην πρόκληση ασφυξίας λόγω κατακλυσμιαίας 

αιμορραγίας του τραχειοβρογχικού δέντρου. Πριν από την οριστική θεραπεία, 

ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και κατόπιν επίσχεσης επεισοδίου 

μαζικής αιμόπτυσης, καθώς οι υποτροπές δεν είναι προβλέψιμες. Πρόκειται 

για ιατρικό επείγον σχετιζόμενο με 30–50% ποσοστό της θνησιμότητας που 

έχει αναφερθεί τα τελευταία 20 έτη6.  

Συστάσεις  
 
 Ιατρική διαχείριση (κλινοστατισμός, τοποθέτηση ενδοφλέβιας 

πλατύστομης κάνουλας, παρακολούθηση αερίων αρτηριακού 

αίματος, θεραπεία με αερόλυμα επινεφρίνης, εξατομικευμένη 

αντιβιοτική θεραπεία –εφόσον κρίνεται απαραίτητη– και ρύθμιση 

τυχόν σχετιζόμενης θρομβωτικής διαταραχής). Επίσης, ενδέχεται 

να χρειαστεί απομόνωση του αιμορραγούντος πνεύμονος 

(ενδοτραχειακός σωλήνας διπλού αυλού). 

 Βρογχοσκόπηση (ο στόχος της είναι τριπλός: α) εντοπισμός του 

αιτίου της αιμορραγίας, εάν αυτό είναι εφικτό, β) εντοπισμός της 

θέσης της αιμορραγίας και γ) εφαρμογή ενδοβρογχικών μέτρων 

ελέγχου όπως έκπλυμα με επινεφρίνη, YAG laser ή 

διαθερμοπηξία). 

 Αξονική τομογραφία θώρακος και αξονική αγγειογραφία 

(αιμορραγία από τις πνευμονικές ή τις βρογχικές αρτηρίες). 

 Αρτηριακός εμβολισμός (τεχνική Seldinger με καθετηριασμό της 

μηριαίας φλέβας). 

 Επείγουσα χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται επί εντόπισης της 

θέσης της αιμορραγίας και επί αποτυχίας της ενδεδειγμένης 

εκτομής στον πνεύμονα και των άλλων μέσων θεραπείας. 
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7.5 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ 

ΣΥΡΙΓΓΙΟ  

Τα τραχειοοισοφαγικά συρίγγια είναι σπάνιες επιπλοκές του καρκίνου του 

πνεύμονα και της θεραπείας του. Η χρήση νέων αντιαγγειογενετικών 

παραγόντων όπως η μπεβασιζουμάμπη για τη θεραπεία του καρκίνου είναι 

πιθανόν να επηρεάζει την επούλωση του τραύματος και ενδεχομένως να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη τραχειοοισοφαγικού συριγγίου. 

7.5.1 Υποστηρικτική θεραπεία  

Υποστηρικτική θεραπεία συστήνεται σε ασθενείς με προχωρημένο συρίγγιο 

και πνευμονική σήψη. Στα υποστηρικτικά μέτρα περιλαμβάνονται η 

ρινογαστρική παροχέτευση, η τραχειοστομία, η γαστροστομία, η ενδοφλέβια 

ενυδάτωση και η χορήγηση αντιβιοτικών. 

 

7.5.2 Ενδοσκοπικές παρεμβάσεις  

Κόλλες ιστών και διαλύματα αμινοξέων έχουν ενσταλαχθεί με κάποια επιτυχία 

σε μικρά συρίγγια, ενδέχεται όμως να προκαλέσουν απόφραξη του 

τραχειοβρογχικού δέντρου λόγω της σφραγιστικής ιδιότητάς τους. Οι 

συμβατικές οισοφαγικές προθέσεις είναι κατάλληλες για τραχειοοισοφαγικό 

συρίγγιο με στενωτικό καρκίνο, όμως συχνά μετατοπίζονται και επιτρέπουν 

στην τροφή να εισχωρεί στο συρίγγιο σε φυσιολογικού μεγέθους οισοφάγο. Η 

χρήση πλήρως καλυμμένων αυτοδιατεινόμενων ενδοπροθέσεων έχει στεφθεί 

με επιτυχία σε θεραπεία κακοήθους τραχειοισοφαγικού συριγγίου, 

ενδεχομένως όμως να αποδειχθεί ανεπιτυχής σε διεσταλμένο οισοφάγο. 

 

7.5.3 Χειρουργική αντιμετώπιση  

Ο Burt ανέφερε ότι η θεραπεία με παράκαμψη (bypass) και η ακτινοθεραπεία 

ήταν οι μόνες μέθοδοι που παρέτειναν σημαντικά την επιβίωση σε σύγκριση 

με την υποστηρικτική αγωγή7. Με τη χρήση ακτινοθεραπείας, τα 

τραχειοοισοφαγικά συρίγγια αρχικώς επουλώνονται, αλλά συνήθως 

επανεμφανίζονται και προκαλούν λοίμωξη του αναπνευστικού. Οισοφαγικό 
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bypass με γαστρικό (ή παχέος εντέρου ή δωδεκαδαχτύλου) σωληνωτό 

κρημνό θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά βελτιωμένα ποσοστά 

επιβίωσης, ενέχει ωστόσο υψηλό κίνδυνο άμεσης θνησιμότητας. 

 
Συστάσεις 

 Για ασθενείς με κακόηθες τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο ή 

βρογχοοισοφαγικό συρίγγιο, θα πρέπει να εξετάζεται η τοποθέτηση 

ενδοπροθέσεων στον οισοφάγο, στην αεροφόρο οδό ή και στα δύο για 

συμπτωματική ανακούφιση8. Δεν συνιστώνται απόπειρες εκτομής με 

πρόθεση ίασης ή παράκαμψη της διηθημένης αεροφόρας οδού ή/και του 

οισοφάγου. (LOE I, GOR C) 

7.6  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗΣ 

ΦΛΕΒΑΣ  

Η απόφραξη της άνω κοίλης φλέβας (SVC) προκαλείται συνήθως από 

κακοήθη νεοπλάσματα, που στην πλειονότητά τους οφείλονται σε καρκίνο του 

πνεύμονα. Κατά κανόνα, ο καρκίνος του πνεύμονα διασπείρεται μέσω 

λεμφαδενικών μεταστάσεων στους δεξιούς παρατραχειακούς ή 

υποτροπιδικούς λεμφαδένες, αν και κάποιοι καρκίνοι προκαλούν απόφραξη 

της άνω κοίλης φλέβας διά άμεσης επέκτασης1. Απόφραξη της άνω κοίλης 

φλέβας εκδηλώνεται στο 10% ασθενών με ΜΚΠ και 1,7% ασθενών με ΜΜΚΠ. 

Συστάσεις  

 Σε ασθενείς με απόφραξη άνω κοίλης φλέβας και υποψία καρκίνου 

του πνεύμονα, συστήνεται οριστική διάγνωση με ιστολογικές ή 

κυτταρολογικές εξετάσεις πριν από την έναρξη θεραπείας. (LOE I, 

GOR C) 

 Σε ασθενείς με συμπτωματική απόφραξη άνω κοίλης φλέβας λόγω 

ΜΚΠ, συστήνεται χημειοθεραπεία. (LOE I, GOR C) 

 Σε ασθενείς με συμπτωματική απόφραξη άνω κοίλης φλέβας λόγω 

ΜΜΚΠ, συστήνεται εισαγωγή ενδοπρόθεσης ή/και ακτινοθεραπεία. 
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Οι ενδοπροθέσεις συνιστώνται επίσης για συμπτωματικούς 

ασθενείς με ΜΚΠ ή ΜΜΚΠ και απόφραξη άνω κοίλης φλέβας, οι 

οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε χημειοθεραπεία ή 

ακτινοθεραπεία. (LOE I, GOR C)  
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