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Η διάγνωση του ΚΠ περιλαμβάνει 
μια ετερογενή ομάδα μορφολο-
γικά, ιστολογικά και μοριακά, δια-
κριτών υποτύπων: του Μικροκυτ-

ταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα (ΜΚΠ) και 
του Μη – Μικροκυτταρικού Καρκίνου του 
Πνεύμονα (ΜΜΚΠ), που με τη βοήθεια της 
ανοσοϊστοχημείας περιλαμβάνει υποομάδες 
όπως το αδενοκαρκίνωμα, το ακανθοκυττα-
ρικό και το μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα του 
πνεύμονα. Μοριακές αναλύσεις κατηγοριο-
ποιούν περαιτέρω τους ασθενείς με ΜΜΚΠ, 
ανάλογα με την εύρεση ή όχι ογκογονιδίων 

και μοριακών δεικτών, που μπορούν να στο-
χευθούν με επιτυχία για θεραπευτικούς σκο-
πούς (EGFR, ALK, POS1, HER2, bRAF, KRAS, 
PDL1 κ.ά.), ήδη από τα αρχικά πλέον στάδια 
της νόσου, βελτιώνοντας σημαντικά το θε-
ραπευτικό αποτέλεσμα.
Η αξιοποίηση τεχνικών πρωτογενούς και 
δευτερογενούς πρόληψης, μπορούν να 
αποτρέψουν την ανάπτυξη ΚΠ, μετά από 
επιτυχή διακοπή του καπνίσματος, ή με την 
έγκαιρη διάγνωσή του, σε αρχικά, θεραπεύ-
σιμο στάδιο, να επιτύχουν την ίαση.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΉΣ ΠΡΟΛΉΨΉ
Ο καλύτερα τεκμηριωμένος παράγοντας 
ανάπτυξης ΚΠ αποτελεί το κάπνισμα σε όλες 
τις μορφές του: η ενεργός χρήση τσιγάρων, 
πίπας ή πούρων καθώς και η παθητική έκ-
θεση σε καπνό τσιγάρου ευθύνονται για το 
85% περίπου όλων των ΚΠ, σε νυν ή πρώ-
ην καπνιστές. Ακολουθούν άλλοι παράγο-
ντες, όπως η επαγγελματική έκθεση σε αμί-
αντο, νικέλιο, χρώμιο και αρσενικό, η έκθεση 
σε ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένου του 
αερίου ραδονίου σε σπίτια και ορυχεία, η έκ-
θεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων και τέλος η επαγγελ-
ματική έκθεση σε τοξικές ουσίες (επαγγελ-
ματίες οδηγοί, εργάτες επεξεργασίας δερ-
μάτων, μάγειρες, εργαζόμενοι στην οικοδο-
μή κ.ά.), αλλά και οι προσωπικές επιλογές (δι-
ατροφή, άσκηση, χρόνιες πνευμονοπάθειες 
κ.ά.). Συνεπώς, μια αποτελεσματική πρόλη-
ψη του ΚΠ, που προϋποθέτει την υιοθέτηση 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ασφαλείς εργα-
σιακές συνθήκες, και υγιεινό περιβάλλον μει-
ώνουν σημαντικά την ανάπτυξη ΚΠ και τη 
συνολική θνησιμότητα της νόσου.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΉΣ ΠΡΟΛΉΨΉ
Η εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτω-
ματικού ελέγχου με Αξονική Τομογραφία 
Χαμηλής Δόσης (ΑΤΧΔ) σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου (π.χ. χρόνιους καπνιστές), επιτρέ-
πει τη διάγνωση του ΚΠ σε πιο πρώιμα στά-
δια, όπου η θεραπευτική παρέμβαση είναι 
πιο αποτελεσματική, βελτιώνοντας έτσι την 
συνολική επιβίωση της νόσου.

ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ
Η καλύτερη κατανόηση της μοριακής βιο-
λογίας και των μηχανισμών καρκινογένε-
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σης, μαζί με την βελτίωση των εργαστηρι-
ακών τεχνικών, επέτρεψε την ταυτοποίηση 
γονιδίων που οδηγούν την καρκινογένεση 
μέσω ενεργοποίησης ενδοκυττάριων μο-
νοπατιών, η αποτελεσματική αναστολή των 
οποίων επιτυγχάνει μακροχρόνιες υφέσεις. 
Είναι απόλυτα επιβεβλημένο να προηγείται 
πλήρης μοριακός έλεγχος του όγκου σε κά-
θε ασθενή, πριν από την έναρξη θεραπείας, 
ώστε αυτή να εξατομικεύεται.

ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΊΑ
Μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες τα τε-
λευταία χρόνια στη θεραπευτική του καρκί-
νου είναι η αναστολή σημείων ελέγχου του 
ανοσοποιητικού συστήματος, με μονοκλω-
νικά αντισώματα. Ο αποτελεσματικός έλεγ-
χος του άξονα της πρωτεΐνης προγραμμα-
τισμένου κυτταρικού θανάτου (PD-1) & του 
συνδέτη της (PD-L1), επιτυγχάνει συχνές 
ανταποκρίσεις με μεγάλο βάθος και διάρ-
κεια, στο 25% των ασθενών με μεταστατικό 
ΚΠ. Η ανοσοθεραπεία χορηγείται ενδοφλέ-
βια, είτε ως μονοθεραπεία, είτε ως συνδυ-
ασμός με χημειοθεραπεία ή με άλλο διαφο-
ρετικό μόριο ανοσοθεραπείας. Έχει ασφα-
λέστερο τοξικολογικό προφίλ σε σχέση με 
τη χημειοθεραπεία, και συνήθως προσφέ-
ρει καλύτερες ανταποκρίσεις οι οποίες πα-
ραμένουν και μετά το πέρας της, επιμηκύ-
νοντας τη συνολική επιβίωση σε σχέση με 
την κλασική χημειοθεραπεία. Υπάρχουν πε-
ρισσότερα από ένα μόρια ανοσοθεραπείας 
και η απόφαση σε ποια γραμμή θεραπείας, 
ποιο σκεύασμα θα επιλεχθεί και με ποιόν 
συνδυασμό (μονοθεραπεία, μαζί με χημειο-
θεραπεία, μαζί με άλλη ανοσοθεραπεία) θα 
πρέπει να εξατομικεύεται. Ιδιαίτερα ενδια-
φέροντα είναι τα αποτελέσματα της ανο-
σοθεραπείας σε πρόδρομα στάδια (ΙΒ-ΙΙΙΑ), 
όπου φαίνεται ότι το όφελος είναι σε πολ-
λά επίπεδα.

ΠΡΟΚΛΉΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των θερα-
πευτικών επιλογών, τη βελτίωση της συ-
νολικής επιβίωσης και της ποιότητας της 
ζωής, η πρόγνωση παραμένει δυσχερής 
για την πλειονότητα των ασθενών με ΚΠ. 
Εκτός από την εφαρμογή προγραμμάτων 
διαλογής (screening) είναι πολύ σημαντικό 
να αξιοποιηθεί η σύγχρονη μοριακή τεχνο-

λογία για την καλύτερη επιλογή των ασθε-
νών, με τη χρήση νέων δεικτών πρόγνω-
σης. Παλαιότεροι δείκτες όπως ο PDL1 και 
ο TMB φαίνεται ότι έχουν περιορισμένη αξι-
οπιστία. Πολύ υποσχόμενη είναι η μέτρηση 
του ctDNA στο πλάσμα ασθενών με ΚΠ, πα-
ρέχοντας πληροφορίες για την επιλογή των 
ασθενών που χρειάζονται περισσότερη από 
την καθιερωμένη θεραπεία, για την κατάλ-
ληλη χρονική στιγμή έναρξης και για τη δι-
άρκεια της θεραπείας.
Μολονότι υπάρχουν πολλές θεραπευτικές 
επιλογές εγκεκριμένες και με σημαντικές 
επιτυχίες για τον ΚΠ, παραμένουν αρκετά 
επιστημονικά ερωτηματικά αναπάντητα. Οι 
υπάρχουσες θεραπείες χρειάζονται βελτίω-
ση στη χρήση τους και η επιλογή των ασθε-
νών με βάση την ιατρική ακριβείας βρίσκε-
ται ακόμη στην αρχή. Είναι σημαντικό να εν-
θαρρύνονται οι ασθενείς να συμμετέχουν 
σε εγνωσμένου κύρους διεθνείς πολυκε-
ντρικές μελέτες, που με τη μεγαλύτερη δυ-
νατή ασφάλεια εγγυώνται την πρώιμη πρό-
σβαση σε καινοτόμες στρατηγικές, από τις 
οποίες μπορεί να ωφεληθούν οι ίδιοι, άλλοι 
ασθενείς, αλλά και η επιστήμη.

Η παρακολούθηση από μια πολυδύναμη 
ομάδα, εγγυάται την κάλυψη όλων των ανα-
γκών του κάθε ασθενή με εξατομικευμέ-
νο τρόπο, ώστε να γίνεται σεβαστή η ιδιαι-
τερότητά του ενώ η αξιοποίηση όλων των 
σύγχρονων τεχνολογιών και εξελίξεων απο-
τελούν τον μόνο τρόπο για την επίτευξη 
του μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσμα-
τος για κάθε ασθενή. ⩙

Η καλύτερη κατανόηση 
της μοριακής βιολογίας 
και των μηχανισμών 
καρκινογένεσης, μαζί 
με την βελτίωση των 
εργαστηριακών τεχνικών, 
επέτρεψε την ταυτοποίηση 
γονιδίων που οδηγούν 
την καρκινογένεση 
μέσω ενεργοποίησης 
ενδοκυττάριων 
μονοπατιών, η 
αποτελεσματική 
αναστολή των οποίων 
επιτυγχάνει μακροχρόνιες 
υφέσεις. Είναι απόλυτα 
επιβεβλημένο να 
προηγείται πλήρης 
μοριακός έλεγχος του 
όγκου σε κάθε ασθενή, 
πριν από την έναρξη 
θεραπείας, ώστε αυτή να 
εξατομικεύεται.


