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Πνεύμονες: Μὴ μικροκυτταρικός καρκίνος
Ἐπιδημιολογία, Συμπτώματα καὶ Διάγνωση
Ὁ Μὴ Μικροκυτταρικὸς Καρκίνος τοῦ Πνεύμονα
(ΜΜΚΠ) ἀποτελεῖ τὸ 85% τοῦ συνόλου τῶν πνευμονικῶν
νεοπλασμάτων παγκοσμίως. Μορφὲς αὐτοῦ τοῦ καρκίνου
εἶναι τὸ ἀδενοκαρκίνωμα, τὸ πλακῶδες καρκίνωμα καὶ ὁ
καρκίνος ἀπὸ μεγάλα κύτταρα. Ἡ διάγνωση τοῦ ΜΜΚΠ
προϋποθέτει ἄμεση σταδιοποίηση τοῦ νεοπλάσματος,
δεδομένου ὅτι τὸ στάδιο τῆς νόσου παίζει πρωταρχικὴ
σημασία στὴν ἐπιλογὴ τῆς κατάλληλης θεραπευτικῆς
προσέγγισης.
Ο ΜΜΚΠ, στὰ ἀρχικά
του στάδια, σπάνια δίνει
ἔντονα ἢ ἀνησυχητικὰ
συμπτώματα, ὥστε ὁ
ἀσθενὴς νὰ προστρέξει
ἄμεσα στὸν ἰατρό. Κατὰ
τὴ διάγνωση, 20%
τῶν ἀσθενῶν ἔχουν
ἐντοπισμένη νόσο, 25%
ἔχουν περιορισμένη ἢ
μεταστατικὴ νόσο μόνο
στοὺς περιοχικοὺς λεμ
φαδένες καὶ στὸ 55% τῶν
ἀσθενῶν ἀνευρίσκονται
ἀπομακρυσμένες μετα
στάσεις σὲ ἄλλα ὄργανα.
Τὰ συχνότερα σημεῖα
καὶ συμπτώματα τοῦ
ΜΜΚΠ εἶναι: βῆχας,
δυσκολία στὴν ἀναπνοή,
πόνος στὸ θώρακα,
αἱμόπτυση ἢ αἱμόφυρτα
πτύελα, συριγμὸς τῆς ἀναπνοῆς, συχνὲς λοιμώξεις
τοῦ ἀναπνευστικοῦ, κόπωση ἢ σὲ πιὸ προχωρημένες
περιπτώσεις, πόνος στὰ κόκκαλα, ἀπώλεια σωματικοῦ
βάρους καὶ νευρολογικὰ συμπτώματα, ὅπως κεφαλαλγία,
ζάλη, διπλωπία.
Μετὰ τὴν ἀπαραίτητη καὶ διαφωτιστικὴ πάντα κλινικὴ
ἐξέταση ἀπὸ τὸν ἰατρό, συχνὰ ἀπαιτεῖται νὰ ἀκολουθήσει
ἐνδελεχὴς ἔλεγχος μὲ αἱματολογικὲς ἐξετάσεις,
ἀκτινογραφία θώρακος, ἀξονικὲς τομογραφίες θώρακος,
κοιλίας, η/καὶ ἐγκεφάλου, σπινθηρογράφημα ὀστῶν,
βρογχοσκόπηση, κυτταρολογικὴ ἐξέταση τῶν πτυέλων, καὶ
σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις διαδερμικὴ ἢ καθοδηγούμενη
ἀπὸ ἀξονικὸ τομογράφο παρακέντηση τῆς βλάβης τοῦ
πνεύμονα ἢ μεσοθωρακοσκόπηση. Σκοπὸς ὅλων αὐτῶν
δὲν εἶναι μόνο νὰ διευκρινιστεῖ ἡ ἔκταση τῆς βλάβης, ἀλλὰ
κυρίως ἡ λήψη βιοψίας, προκειμένου νὰ δειχθεῖ ποιὸς
τύπος καρκινώματος ὑπάρχει καὶ ἄρα νὰ χορηγηθεῖ ἡ
ἀντίστοιχη ἀποτελεσματικὴ θεραπεία.
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Θεραπεία: παραδοσιακὰ φάρμακα καὶ νεότερα
δεδομένα
Ἡ χειρουργικὴ θεραπεία, ἡ ἀκτινοθεραπεία καὶ ἡ
χημειοθεραπεία ἀποτελοῦν τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὰ
κύρια ὅπλα, ποὺ διαθέτουμε στὴ φαρέτρα μας ἐναντίον τοῦ
ΜΜΚΠ. Στὰ ἀρχικὰ στάδια καὶ ὅταν ὁ ὄγκος εἶναι μικρὸς καὶ
ἐξαιρέσιμος, ἡ χειρουργικὴ ἐξαίρεση τῆς βλάβης ἀποτελεῖ
τὴ θεραπεία ἐκλογῆς καὶ προσφέρει πλήρη ἴαση σὲ ἕνα
μεγάλο ποσοστὸ ἀσθενῶν. Στὰ ἐνδιάμεσα στάδια, πολλὲς
φορὲς μετὰ τὴ χειρουργικὴ
ἀφαίρεση τῆς πνευμονικῆς
βλάβης ἢ καὶ τμήματος
τοῦ πνεύμονα ἀπαιτεῖται ἡ
χορήγηση συγκεκριμένης
προληπτικῆς χημειο
θεραπείας, μὲ σκοπὸ τὴ
μείωση τῆς πιθανότητας
ὑποτροπῆς τοῦ καρ
κίνου, στὸ ἴδιο ἢ σὲ
ἀπομακρυσμένα ὄργα
να. Ἀρκετὲς φορές
χρειάζεται νὰ προστεθεῖ
στὴ χημειοθεραπεία καὶ
ἡ τοπικὴ ἀκτινοθεραπεία,
πάλι μὲ προληπτικὸ
χαρακτῆρα.
Ὁ συνδυασμὸς
φαρμάκων μὲ βάση τὴν
πλατίνη ἀποτελεῖ τὴ
“ραχοκοκκαλιὰ” τῆς
θεραπείας τοῦ προχω
ρημένου ἢ μεταστατικοῦ
ΜΜΚΠ. Τὶς δεκαετίες πρὶν τὸ 2008, ὁ ἱστολογικὸς
τύπος τοῦ καρκίνου δὲν θεωρεῖτο κριτήριο ἐπιλογῆς
τοῦ χημειοθεραπευτικοῦ παράγοντα. Ἐκείνη τὴ χρονιὰ
δημοσιεύθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ ἰταλικὴ ὀγκολογικὴ
ἐρευνητικὴ ὁμάδα τὰ ἀποτελέσματα κλινικῆς μελέτης,
σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἀδενοκαρκίνωμα
πνεύμονος θὰ ὠφελοῦντο περισσότερο μὲ τὴ χορήγηση
Πλατίνης μαζὶ μὲ Πεμετρεξάτη (Pemetrexed). Παράλληλα,
εἶχαν ἀρχίσει νὰ διερευνῶνται καὶ ἄλλοι παράγοντες,
μὲ διαφορετικὸ μηχανισμὸ δράσης καὶ διαφορετικὲς
παρενέργειες ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς κλασικῆς χημειοθεραπείας,
ποὺ δυνητικὰ θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν στὴ
θεραπεία τοῦ ΜΜΚΠ. Πέραν αὐτῶν, ὁ ρόλος τῆς ἀντὶἀγγειογένεσης στὴ θεραπεία τοῦ ΜΜΚΠ εἶναι γνωστὸς
ἀπὸ δεκαετίας. Ἔτσι, στὸ “ὁπλοστάσιό”μας προστέθηκε
καὶ ὁ ἀντὶ-ἀγγειογενετικὸς παράγων Μπεβασιζουμάμπη
(Bevacizumab), ὁ ὁποῖος δρᾷ καταστρέφοντας τὰ νέα
ἀγγεῖα ποὺ δημιουργεῖ μόνος του ὁ ὄγκος πρὸς ὄφελός του

καὶ ὁ ὁποῖος, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ δύο προαναφερόμενα
χημειοθεραπευτικὰ φάρμακα, ἔλαβε ἔγκριση γιὰ ἀσθενεῖς
μὲ μὴ-πλακώδη καρκινώματα. Οἱ παράγοντες αὐτοὶ
χορηγοῦνται καὶ στὸ πλαίσιο θεραπείας συντήρησης τῆς
νόσου, δηλαδὴ μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν κύκλων
τῆς βασικῆς θεραπείας, καὶ ἐφόσον βέβαια ἡ νόσος εἶχε
ὑποχωρήσει ἀρκετά.
Ἡ πρόοδος, ποὺ ἔχει ἐπιτευχθεῖ στὴν κατανόηση
τῆς μοριακῆς βιολογίας τοῦ καρκίνου, ἐν συνεχείᾳ
ὁδήγησε στὴν ἀνεύρεση νέων ἀποτελεσματικῶν μοριακῶν
φαρμάκων, γιὰ Στοχευμένες ἢ Στοχευτικὲς Θεραπεῖες.
Ἐδῶ τὰ φάρμακα ἀναστέλλουν συγκεκριμένα ἐνδοκυττάρια
μονοπάτια, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ καρκινογένεση. Οἱ μεταλλάξεις
συγκεκριμένων γονιδίων, στὸν καρκίνο τοῦ πνεύμονα καὶ
πολὺ περισσότερες στὸ ἀδενοκαρκίνωμα συγκριτικὰ μὲ τὸ
πλακῶδες καρκίνωμα, ἀποτέλεσαν «εὔφορο ἔδαφος» γιὰ
στόχευση καὶ παραγωγὴ νέων μορίων γιὰ τὴ θεραπεία του.
Ἔτσι, χορηγοῦνται εὐρέως πλέον μεγάλα μόρια ἀναστολεῖς συγκεκριμένων ὑποδοχέων στὴν ἐπιφάνεια
τοῦ καρκινικοῦ κυττάρου (μονοκλωνικά ἀντισώματα),
ἀλλὰ καὶ ἄλλα μικρότερα (ἀναστολεῖς τυροσινικῆς
κινάσης), ποὺ συνδέονται ἐνδοκυτταρίως καὶ ἀναστέλλουν,
ἐπίσης, τὴ μετάδοση σημάτων πρὸς τὸν πυρῆνα, μὲ τελικὸ

στόχο τὴν ἀναστολὴ πολλαπλασιασμοῦ καὶ τὸ θάνατο τοῦ
νεοπλασματικοῦ κυττάρου.
Τὰ τελευταῖα χρόνια θεαματικὲς ἐξελίξεις
παρατηροῦνται στὸ πεδίο τῆς Ἀνοσοθεραπείας,
τόσο στὸ μελάνωμα ὅσο καὶ σὲ ἄλλους συμπαγεῖς
ὄγκους, ὅπως εἶναι καὶ ὁ ΜΜΚΠ. Ἤδη τὸ 2015, τρία
νέα φάρμακα ἀνοσοθεραπείας ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὸν
FDA γιὰ τὸν καρκίνο τοῦ πνεύμονα: οἱ νέοι αὐτοὶ
παράγοντες ὑποβοηθοῦν τὰ κύτταρα τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ
συστήματος τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ πάσχοντος, ὥστε νὰ μὴν
ἀτονήσουν καὶ ἀπενεργοποιηθοῦν, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο, νὰ
δραστηριοποιηθοῦν καὶ νὰ ‘κυνηγήσουν’ τὰ καρκινικὰ
κύτταρα, νὰ συνδεθοῦν μαζί τους καὶ νὰ τὰ σκοτώσουν.
Τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῆς νέας αὐτῆς ἀνοσοθεραπείας
τοῦ ὑποτροπιάζοντος ἢ μεταστατικοῦ ΜΜΚΠ εἶναι εὐχάριστα
καὶ ὑπόσχονται πολλά. Ἡ κλασικὴ χημειοθεραπεία σὲ ἕνα
ποσοστὸ ἀσθενῶν ἔχει ‘παρεκτοπιστεῖ΄ ἀπὸ τὶς στοχευτικὲς
θεραπεῖες καὶ τὴν ἀνοσοθεραπεία, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει,
ὅτι ἡ χημειοθεραπεία δὲν ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὴ
θεραπεία ἐκλογῆς στὸν προχωρημένο ΜΜΚΠ γιὰ τοὺς
περισσότερους ἀσθενεῖς. Ἡ ἔρευνα συνεχίζεται μὲ σκοπὸ ὁ
καρκίνος τοῦ πνεύμονα νὰ καταστεῖ χρονία νόσος, μὲ καλὴ
ποιότητα ζωῆς καὶ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη ἐπιβίωση. 

65

