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Ιστορική αναδρομή: 

 1761 πρώτη περιγραφή 
του καρκίνου του 
πνεύμονα από τον Ιταλό 
ανατόμο Morgagni 

 1878 αποτελούσε  μόλις το 
1% όλων των 
περιγραφόμενων καρκίνων  
σε νεκροτομικές μελέτες 
του Πανεπιστημίου 
Dresden,Γερμανία 



Ραγδαία αύξηση στην έρευνα για τον 
καρκίνο του πνεύμονα: 



Επιδημιολογικά στοιχεία σήμερα: 

 Συχνότερη μορφή καρκίνου και στα δύο φύλα 
 2.093.876 νέα περιστατικά /έτος 
 1η αιτία θανάτου από καρκίνο και στα δύο φύλα παγκοσμίως 
 75% αφορά σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο,15% 

μικροκυτταρικό,9% από μεγάλα κύτταρα και 
αδιαφοροποίητα καρκινώματα πνεύμονα 

 

 



“ 

” 
GLOBOCAN 2018 



8η ΤΝΜ ταξινόμηση: 



Τα στάδια της νόσου 



Στάδιο νόσου κατά τη διάγνωση- και η 5 ετής 
επιβίωση: 



ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ: 

 CT SCAN 

 PET-CT SCAN 

 MRI ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ: EBUS/ ΕUS / 

ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ 



Θεραπευτική προσέγγιση στον καρκίνο 
του πνεύμονα: 
 
 Χειρουργική θεραπεία 

Συστηματική χημειοθεραπεία-ανοσοθεραπεία 

ακτινοθεραπεία 



The overall survival (OS) of non-small cell lung cancer (NSCLC) cases in Shanghai identified in 
2011–2013, according to surgery by stage (n=2013).  

Heng Fan et al. BMJ Open 2015;5:e009419 

©2015 by British Medical Journal Publishing Group 



Χειρουργική θεραπεία στον καρκίνο 
πνεύμονα: 

 Θεραπευτική εκτομή (βελτίωση στο προσδόκιμο 

επιβίωσης) ή παρηγορητική (βελτίωση στην ποιότητα 

ζωής)  

 Και τα δύο 

 Εκτίμηση της εξαιρεσιμότητας, καρδιοαναπνευστικών 

εφεδριών του ασθενούς, χειρουργική σταδιοποίηση, 

διενέργεια της εκτομής. 
 



Είδη των χειρουργικών εκτομών στον 
καρκίνο του πνεύμονα: 
 Σφηνοειδής εκτομή  

 Ανατομική τμηματεκτομή 

 Λοβεκτομή 

 Πνευμονεκτομή 

 «sleeve “ λοβεκτομή-

βρογχοπλαστική 



Επιλογή εκτομής βάση: 
Ανατομικών παραμέτρων: 

 Μεγέθους του 

όγκου 

 Εντόπιση 

 μεσοθωρακική 

νόσος 

Συνοσηρότητες: 

 Καρδιοαναπνευστικές 
 εφεδρίες 

 Συνοδά νοσήματα 
 Performance status 



Προσπελάσεις: 

 Ανοιχτή θωρακοτομή 

 Βιντεοθωρακοσκοπική χειρουργική 

(VATS) 

 Ρομποτική θωρακοχειρουργική 

(RATS) 

Detterbeck et al. : Video-assisted thoracic surgery and open chest surgery in lung cancer treatment: present and future 
jovs  2016 



Χειρουργική και πρώιμος καρκίνος 
πνεύμονα: 

 Τ: 1-3 , Ν: 0-1 , Μ: 0 

 Βελτίωση πρόγνωσης 

Che, Keying et al. “Survival Outcomes for Patients with Surgical and Non-Surgical Treatments in Stages I-III Small-Cell Lung Cancer.” Journal of Cancer .Apr. 2018 



Χειρουργική σε προχωρημένη νόσο-Ν2: 

 Συνδυασμός χειρουργικής 
έκτομής με συστηματική 
ΧΜΘ + ΑΚΘ βελτιώνουν το 
προσδόκιμο 

Albain et al, Radiotherapy plus chemotherapy with or without surgical resection for stage III non-small cell lung cancer: a phαse III RCT Lancet 2009  



Χειρουργική σε προχωρημένη νόσο-T4: 

 Απουσία Ν2/Μ1 νόσου  
 



Χειρουργική σε προχωρημένη νόσο-Μ1 

Gomez et al. The Lancet Oncology, 2018 



Συμπεράσματα: 
 Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί χειρουργική νόσο 

 Σταδιοποίηση κύριος προγνωστικός δείκτης 

 Πρώιμα στάδια καλύτερη επιβίωση 

 Σύγχρονες χειρουργικές προσεγγίσεις βελτιώνουν το 

θεραπευτικό αποτέλεσμα 

 



 Μπορούν αλλά με προυποθέσεις 
 Στα αρχικά στάδια I και ΙΙ 
 Σε συνδιασμό με άλλες θεραπείες στο στάδιο III 
 Και εξατομικευμένα στο στάδιο IV  (σε συνδιασμό με 

άλλες θεραπείες) 
 
 

Ποιοι αποφασίζουν: 
Το ογκολογικό συμβούλιο 

Μπορούν να αντιμετωπισθούν χειρουργικά 
όλες οι μορφές καρκίνου του πνεύμονα; 



Ευχαριστώ  
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