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 Γπηδεμημιμγία 

 

 Αηηημιμγία 

 

  Ιζημιμγηθή Σαληκόμεζε 

 

 Κιηκηθή Γηθόκα – ομπηςμαημιμγία 

 

 Δηαγκςζηηθή Πνμζέγγηζε 

 

 Θεναπεία 



ΓΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 



ΓΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 ηηξ ανπέξ ημο 20μο αηώκα μ θανθίκμξ ημο πκεύμμκα ήηακ μηα 

ζπάκηα θαθμήζεηα.   

 

 ήμενα ημ 28% ηςκ ζακάηςκ από θανθίκμ μθείιεηαη ζημ Ca  

ημο πκεύμμκα.  

 

 Παγθμζμίςξ απμηειεί ηεκ πνώηε αηηία ζακάημο από 

θαθμήζεηα θαη γηα ηα δομ θύια.  



*Excludes basal and squamous cell skin cancers and in situ carcinomas except urinary bladder. 
Source: American Cancer Society, 2015. 
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Γπηδεμημιμγηθά Δεδμμέκα 

Lung & bronchus     14% 12%    Lung & bronchus 
2μξ ζοπκόηενμξ 
 ηύπμξ θανθίκμο  
θαη ζηα 2 θύια 



*Excludes basal and squamous cell skin cancers and in situ carcinomas except urinary bladder. 
Source: American Cancer Society, 2015. 
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 Lung & bronch 31% 

 Prostate 10% 

 Colon & rectum 10% 

 Pancreas 5% 

 Non-Hodgkin 4% 

lymphoma  

 Leukemia 4% 

 Esophagus 4% 

 Liver/intrahepatic 3% 

bile duct 

 Urinary bladder 3% 

 Kidney 3% 

 All other sites 22% 

 

Γπηδεμημιμγηθά Δεδμμέκα 

Lung & bronchus     31% 
25%    Lung & bronchus 

1ε αηηία ζακάημο  
από θανθίκμ  

θαη ζηα 2 θύιια 



ΓΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 ηηξ γοκαίθεξ: ε επίπηςζε θαη ε ζκεζημόηεηα ζοκεπώξ 

αολάκεηαη. 

 ημοξ άκηνεξ: ειαθνά πηώζε  ζηεκ επίπηςζε θαη ζκεζημόηεηα 

από ηε κόζμ. 

 Η επίδναζε Ca πκεύμμκα ( ζάκαημξ από θανθίκμ + απώιεηα 

πνόκςκ επηβίςζεξ) είκαη μεγαιύηενε από ημ ζοκδοαζμό  

 Ca ημο μαζημύ, ημο πνμζηάηε, ημο παπέoξ εκηένμο θαη ημο 

μνζμύ. 
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Υνμκηθή απόζηαζε μεηαλύ θαηακάιςζεξ ηζηγάνςκ 
θαη εμθάκηζεξ θανθίκμο πκεύμμκα 



ΓΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 Η μέγηζηε επίπηςζε ηεξ κόζμο εκημπίδεηαη ζηεκ 5ε 

θαη 6ε δεθαεηία ηεξ δςήξ (45-69). 

 

 Η μαύνε θοιή πνμζβάιεηαη ζοπκόηενα από ηε ιεοθή 

 

 Οη γοκαίθεξ είκαη πημ εοάιςηεξ από ημοξ άκηνεξ με 

ηεκ ίδηα θαπκηζηηθή ζοκήζεηα  



2ε Θέζε ζηεκ Γονώπε ζημοξ εκήιηθεξ ζηε 
θαηακάιςζε θαπκμύ 

  

 

 

 
3ε Θέζε Παγθμζμίςξ 

 

WHO global InfoBase 



ΓΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Γιιάδα:  

 

 H πνώηε πώνα ζηεκ Γ.Γ με ηε μεγαιύηενε επίπηςζε 

θανθίκμο ημο πκεύμμκα ζε άημμα ειηθίαξ θάης ηςκ 45 

εηώκ. 

 

 H 2ε πώνα μεηά ηεκ Πμιςκία ζε θαηακάιςζε θαπκμύ 

(μεγαιύηενε ζοπκόηεηα ζηε Bόνεημ Γιιάδα). 

 

 



ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 



 Κάπκηζμα  

 Κάπκηζμα  

 Κάπκηζμα  

 Κάπκηζμα  

 Κάπκηζμα  

 Κάπκηζμα  

 Κάπκηζμα  

 Άιια αίηηα 

 



 4.000 πεμηθέξ μοζίεξ 
 
 Πίζζα 
 
 Μμκμλείδημ ημο άκζναθα 
 
 Νηθμηίκε 

 
 Κανθηκμγόκεξμοζίεξ 
 (Πμιοθοθιηθμί Ανςμαηηθμί 

Τδνμγμκάκζναθεξ, 
 Νηηνμδαμίκεξ, 
 Υεμηθέξ μοζίεξ) 





ΑΙΣΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΠΝΓΤΜΟΝΑ 

 Κάπμιζμα  

 Παθηηικό κάπμιζμα 

 Γπαγγελμαηική έκθεζη? 

 Αημξζθαιοική ούπαμζη?  

 Διαηοξθή?  

 Πμερμξμξπάθειεπ?  

 Κληοξμξμικόηηηα  

 



ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ 

    ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 

 



Histology by Tumor Type 

Squamous cell Adenocarcinoma 

Large cell carcinoma Small cell carcinoma 



Αδενοκαρκίνωμα 

 1μ  ζε ζοπκόηεηα, ημ ζοπκόηενμ ζε ♀ 

 θονίςξ πενηθενηθά 

 Πνςεκ βνμγπημιμθορειηδηθό θανθίκςμα : 

  - ανγή ακάπηολε (ρεοδώξ (-) PET) 

  - παναθηενηζηηθή α/α (εηθόκα βναγπμπκεομμκίαξ) 

  - παναθηενηζηηθή βνμγπόννμηα 



Πλακώδες (ακανθοκυτταρικό) 

 2μ  ζε ζοπκόηεηα 

 πανέγπομα ή εκδμβνμγπηθά (ζοπκόηενμ) → απόθναλε 

 ζοκήζςξ θεκηνηθήξ εκηόπηζεξ 

 ακώμαιε (ακζμθναμβμεηδή) πανοθή, ζοπκά κέθνςζε 

 πνμεγμύμεκε μεηάπιαζε βνμγπηθμύ επηζειίμο 

 ανγή ακάπηολε 

 Παναιιαγή: πιαθώδεξ με αηναθηόμμνθα θύηηανα 



Μεγαλοκυτταρικό 

 Τπμπμηθηιίεξ με μμνθμιμγηθά θαη ιεηημονγηθά παναθηενηζηηθά 

πμο μμηάδμοκ με άιιμοξ ηύπμοξ θανθίκμο πκεύμμκα ή 

μεηαζηαηηθμύ θανθίκμο 

Καρκινοειδές 

 Γκδμβνμγπηθή μάδα 

 Αημμναγηθή επηθάκεηα 

 



Μικροκυτταρικό 

 3μ  ζε ζοπκόηεηα 

 μ επηζεηηθόηενμξ ηύπμξ 

 εμθάκηζε θαη ζε μηθνόηενεξ ειηθίεξ ,  ↑ ζοπκ. ζε ♀ 

 ζε θεκηνηθμύξ βνόγπμοξ 

 Πενηιαμβάκεη θοη. Νεονμεκδμθνηκηθμύ ζοζηήμαημξ  

→ έθθνηζε πνςηεσκώκ θαη εκδύμςκ πμο δνμύκ ςξ          

μνμόκεξ →ακηπκεύμκηαη ζημ αίμα θαη πνμθαιμύκ 

πανακεμπιαζμαηηθά ζύκδνμμα 

 



Ετερογένεια καρκίνου πνεύμονα 

 Πανμοζία ζημκ ίδημ όγθμ θοηηανηθώκ ζημηπείςκ δύμ ή θαη 

πενηζζόηενςκ ηζημιμγηθώκ ηύπςκ 

 οκήζςξ ζε με θαιά δηαθμνμπμηεμέκα θανθηκώμαηα 

 Υαναθηενηζμόξ ηύπμο με βάζε ημκ οπενηζπύμκηα θοηηανηθό 

πιεζοζμό 

 Απμηέιεζμα : - με ακαμεκόμεκε ζε θάπμηεξ πενηπηώζεηξ  

          βημιμγηθή πμνεία 

         - αζομθςκία μεηαλύ παζμιμγμακαηόμςκ 

         - μεηάζηαζε από ημκ επηζεηηθόηενμ ηύπμ  



ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΚΟΝΑ - 

 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

 

 



Συμτώματα κατά σειρά συχνότητας 

ύμπηςμα οπκόηεηα 

Βήπαξ 21 

Αημόπηοζε 21 

Θςναθηθόξ πόκμξ 16 

Δύζπκμηα 12 

Γλςζςναθηθόξ πόκμξ 6 

Ακμνελία θαη απώιεηα βάνμοξ 5 

Δημγθςμέκμξ Σναπειηθόξ Λεμθαδέκαξ 5 

Καηαβμιή δοκάμεςκ 3 

ύκδνμμμ άκς θμίιεξ θιέβαξ 3 

Βνάγπμξ θςκήξ 3 

Γθδειώζεηξ από ημ ΚΝ 3 

Ωμαιγία 2 

Πιεθηνμδαθηοιία 1 



Κατάταξη συμπτωμάτων 

 Γεμικά ζρμπηώμαηα 

 Σρμπηώμαηα από ηξμ ποωηξπαθή όγκξ  

 Σρμπηώμαηα από ηιπ ενωθωοακικέπ 

μεηαζηάζειπ 

 Παοαμεξπλαζμαηικά ζρμπηώμαηα 



Γενικά συμπτώματα 

  

 Καηαβμιή 

 Δεθαηηθή πονεηηθή θίκεζε 

 Απώιεηα βάνμοξ 

 Ακμνελία 

 Γθίδνςζε 



Συμπτώματα από τον πρωτοπαθή όγκο 

 Βήςαπ  

 Αιμόπηρζη 

 Θωοακικό άλγξπ 

 Σημεία από ηημ κλιμική ενέηαζη 

 Λξίμωνη 

 Προεηόπ 



Βήχας  

 Γκδμβνμγπηθή ακάπηολε μάδαξ ή δηήζεζε-

ελέιθςζε ημο βνμγπηθμύ βιεκκμγόκμο 

 ημ 50-75% ηςκ αζζεκώκ  

 οπκά ςξ αιιαγή ημο παναθηήνα ημο βήπα 

 οπκόηενμξ ζημκ πιαθώδε θαη ζημκ 

μηθνμθοηηανηθό ηύπμ 



Αιμόπτυση 

 ημ 35-50% ηςκ αζζεκώκ  

 πάκηα απεηιεηηθή γηα ηεκ δςή >200ml 

 



Θωρακικό άλγος 

 ημ 40% ηςκ αζζεκώκ  

 Τπμδειώκεη δηήζεζε ημηπςμαηηθμύ 

οπεδςθόηα ή μεγάιςκ βνόγπςκ 



Συμπτώματα από την ενδοθωρακική 

εξωπνευμονική επέκταση του όγκου 

 Βνάγπμξ θςκήξ 

 ύκδνμμμ απόθναλεξ άκς θμίιεξ θιέβαξ 

 Δοζθαγία 

 ύκδνμμμ Pancoast 

 ύκδνμμμ Horner 

 Πιεονηηηθή ζοιιμγή 

 Γπέθηαζε ζηεκ θανδηά θαη ζημ πενηθάνδημ 



Βράγχος φωνής 

 Ανθεηά ζοπκό 

 Πάνεζε ημο παιίκδνμμμο ιανογγηθμύ. οπκόηενα πανάιοζε 

ανηζηενήξ θςκεηηθήξ πμνδήξ. 

 Τπμδειώκεη δηήζεζε από θανθίκςμα, δημγθςμέκμ 

ιεμθαδέκα ή ζομμεημπή ηεξ ανηζηενήξ πύιεξ  



Σύνδρομο Horner 

 Πνμθαιείηαη από δηήζεζε ημο αζηενμεηδμύξ 

ζομπαζεηηθμύ γαγγιίμο 

 ηεκ πιήνε εθδήιςζή ημο εμθακίδεηαη μύζε, 

εκόθζαιμμξ, πηώζε άκς βιεθάνμο θαη ακηδνςζία 

ζηεκ πνμζβεβιεμέκε πιεονά 



Πλευριτική συλλογή 

 ημ 10-20% ηςκ αζζεκώκ 

 ύζημηπα με ημκ όγθμ  

 οιιμγή εληδνςμαηηθή, ιεμθμθοηηανηθή θαη 

ζοπκά αημμνναγηθή 



Συμπτώματα από τις εξωθωρακικές 

μεταστάσεις 

Οη ζοκήζεηξ μεηαζηάζεηξ είκαη: 

 Ήπαν 

 Γπηκεθνίδηα 

 Οζηά 

 Νεονηθό ζύζηεμα 

 Δένμα 

 Λεμθαδέκεξ 



Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις 

 Υπεοηοξθική πμερμξμική ξζηεξαοθοξπάθεια 

 Σύμδοξμξ Cushing 

 Σύμδοξμξ αποόζθξοηπ έκκοιζηπ ADH 

 Υπεοαζβεζηιαιμία 

 Σύμδοξμξ Lambert-Eaton 



ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ    

   

 ΠΡΟΓΓΓΙΗ 

 

 



Diagnostic Procedures and Staging Work-Up 

 Diagnosis  

 

  Sputum cytology 

  Bronchoscopy 

  Fine Needle 

Aspiration 

  Open Biopsy 



 Γοαηζζεζία: έςξ 85% ζε Κεκηνηθμύξ 

Όγθμοξ 

 Γηδηθόηεηα: 99% 

 Μηθνή ε Αλία ηεξ ζε Πενηθενηθέξ Μάδεξ 

(<50%) 

 

Κυτταρολογική Πτυέλων 

CHEST 2013; 123:129S-136S 



Βρογχοσκόπηση 

 Γοαηζζεζία: 74-95% ζε Οναηή Βιάβε 

 <50% ζε Με Οναηή Βιάβε 

 Απαηημύκηαη ≥ 3 Δείγμαηα 

 Τρειόηενε Γοαηζζεζία ζε βιάβεξ >2cm 

 Η ΣΒΝΑ εκηζπύεη ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα 



 Γοαηζζεζία: >90% θαη Γηδηθόηεηα: 100% 

 20-50% Φεοδώξ Ανκεηηθά 

 Γκδείθκοηαη ζε Πενηθενηθέξ,Πανεγπομαηηθέξ 

Βιάβεξ 

CHEST 2013; 123:129S-136S 

Διαθωρακική δια Βελόνης Παρακέντηση 

(FΝB or FNA) 



ΜΓΟΘΩΡΑΚΟΚΟΠΗΗ 



 

 Γοαηζζεζία: 81% θαη Γηδηθόηεηα: 100% 

 Μεζμζςναθηθμί Λεμθαδέκεξ 

 Βημρία Μεζμζςναθηθήξ Μάδαξ 

Μεσοθωρακοσκόπηση 



Video - Θωρακοσκόπηση 
 

 Βημρία Μεζμζςναθίμο θαη Τπεδςθόηα 

 Αδηεοθνίκηζημξ Φειαθεηόξ Όδμξ 

 ηαδημπμίεζε – Γθηίμεζε Γλαηνεζημόηεηαξ 



ΣΑΔΙΟΠΟΙΗΗ 

 

 



Diagnostic Procedures and Staging Work-Up 

 Staging work-up 
 history and physical examination 

 chest X-ray 

 blood tests 

 CT chest/upper abdomen 

 bone scan 

 CT/MRI brain 

 PET-CT 

 bone marrow aspiration (optional) 



Α/α θώρακος (en face - profil) 

 

 Μμκήνεξ Πκεομμκηθόξ Όδμξ 

 Δηεύνοκζε μεζμζςναθίμο 

 Αηειεθηαζία 

 Πύθκςζε 

 Τπεδςθμηηθή οιιμγή 

 Γκδμζςναθηθέξ Μεηαζηάζεηξ 



 

 Τρειόηενε Γοαηζζεζία ζε ζπέζε με ηεκ Α/α 

(Μάδα > 1cm) 

 Έιεγπμξ Πανεγπύμαημξ θαη Μεζμζςναθίμο 

 ηαδημπμίεζε θαη Έιεγπμξ Μεηαζηάζεςκ 

 

CT  θώρακος 



Καηάζηαζε ημο 
ζηναηεύμαημξ 
PS  
οκμζενόηεηα 
Γπηζομία ημο αζζεκή 

ΟΠΛΑ 
Υεηνμονγείμ Αθηηκμζεναπεία οζηεμαηηθε 

 
 
 Θεναπεία 

ΓΥΘΡΟ 
Ιζημιμγηθό ηύπμ ηάδημ 

http://cache3.asset-cache.net/xc/859382-002.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=F5B5107058D53DF51DE17A4881F81B89A152227C298AD5EEFD57F1A170F626A8E30A760B0D811297


Overview of NSCLC Treatment 

Multimodality 
Treatment 

Chemotherapy 
Targeted Therapy 
Immunotherapy 



Case  

• 76-year-old never smoker with cough 

• CT chest during evaluation of abdominal pain 

 



 



CT 



PET – 4R 



 



 



EBUS-TBNA of Lymph Node 



     Staging completed 

 

 Brain MRI Showed multiple metastatic lesions 



     Whole Brain RadioTherapy 

 



TARG

ETS 

 EGFR 

EGFR 

EGFR 

VEGF 

ALK 

ALK 

DRUGS 

Gefinitib 

Erlotinib 

Affatinib 

Bevacizumab 

Crizotinib 

Ceritinib 



Wrap-Up 


