
 
  

Ο καρκίνος του πνεύμονα- ενημερωτικό σημείωμα 
 
• Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας καρκίνος που σχηματίζεται σε ιστούς των πνευμόνων, προερχόμενος από 

διάφορα είδη κυττάρων  των αεραγωγών.1 
• Οι δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα είναι ο μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC) και o 

μικροκυτταρικος καρκίνος του πνεύμονα (SCLC).1 
o Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC): Αντιστοιχεί σε περίπου 85 έως 90% των 

καρκίνων του πνεύμονα. Οι τρεις κύριοι υπότυποι περιλαμβάνουν καρκίνωμα εκ πλακωδών 
κυττάρων (επιδερμοειδές), αδενοκαρκίνωμα, και μεγαλοκυτταρικό (μη διαφοροποιημένο) 
καρκίνωμα.2 

o Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα SCLC: Αντιστοιχεί σε περίπου 10 έως 15% όλων των 
καρκίνων του πνεύμονα, άρχεται συχνά στους βρόγχους, και τείνει να εξαπλώνεται ευρέως στο 
σώμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο της πορείας της νόσου.2 

 
Στατιστικά στοιχεία 
 
• Εδώ και αρκετές δεκαετίες, ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στον κόσμο, με 2,1 

εκατομμύρια νέα περιστατικά το 2018 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.3A 
• Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες και η τρίτη συχνότερη στις γυναίκες.4 
• Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, ενώ εκτιμάται ότι ευθύνεται 

για σχεδόν έναν στα πέντε θανάτους από καρκίνο (1,76 εκατομμύρια).3B 
• Τα υψηλότερα ποσοστά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, παρατηρούνται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη 

(συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας), την Κίνα και την Αυστραλία.3 
• Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου στον άνθρωπο, με συνολικό ποσοστό 

επιβίωσης 5 ετών 10-15 %. Οι ασθενείς με προχωρημένο (σταδίου IV) καρκίνο του πνεύμονα έχουν ποσοστό 
5ετούς συνολικής επιβίωσης 2%.4 

 
Στην Ελλάδα  
 

 Στην Ελλάδα σύμφωνα  με τα πιο πρόσφατα δεδομένα τα νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα το 2018 
ανέρχονται σε 9.964 (15 %). 7 

 Στους άντρες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου, με τα νέα 
περιστατικά να ανέρχονται σε 7.862 (20,2%)  7  

 Είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο και το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμάται σε 28%  7 
 
 
Παράγοντες κινδύνου2  
 
• Κάπνισμα: Το κάπνισμα είναι με διαφορά ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, 

εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 80% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα οφείλεται στο κάπνισμα. Σε αυτήν την 
κατηγορία συμπεριλαμβάνεται και το παθητικό κάπνισμα. 

• Ραδόνιο 
• Αμίαντος 



 
• Άλλες ουσίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών μεταλλευμάτων, των 

εισπνεόμενων χημικών ουσιών ή ορυκτών, και των εξατμίσεων των κινητήρων ντίζελ) 
• Ατμοσφαιρική ρύπανση 
• Ακτινοθεραπεία στους πνεύμονες 
• Αρσενικό στο πόσιμο νερό 
• Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα 
 
Συμπτώματα5 

 
• Τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να περιλαμβάνουν: 

o Βήχα που επιδεινώνεται ή επιμένει 
o Στηθάγχη 
o Συριγμό 
o Δύσπνοια 
o Βήχα με αιμόπτυση 
o Αίσθημα κόπωσης 
o Απώλεια βάρους χωρίς γνωστά αίτια 

 
• Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν και επαναλαμβανόμενες εξάρσεις πνευμονίας ή πρήξιμο ή 

διόγκωση των λεμφαδένων στο εσωτερικό του θώρακα, μεταξύ των πνευμόνων. 
• Οι περισσότεροι άνθρωποι με καρκίνο του πνεύμονα δεν έχουν συμπτώματα μέχρι ο καρκίνος να φτάσει σε 

προχωρημένο στάδιο. 
 
Διάγνωση και Θεραπεία 
 
• Αν τα αποτελέσματα του ατομικού ιστορικού και οι κλινικές εξετάσεις είναι ενδεικτικά καρκίνου του πνεύμονα, 

μπορεί να διενεργηθούν πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως βιοψίες ιστών του πνεύμονα ή /και απεικονιστικοί 
έλεγχοι.2 

• Ανάλογα με το στάδιο της νόσου και άλλους παράγοντες, οι κύριες θεραπευτικές επιλογές για τα άτομα με 
NSCLC μπορεί να περιλαμβάνουν:2 

o Χειρουργική επέμβαση 
o Θερμοκαυτηριαμός με ραδιοσυχνότητες (RFA) 
o Ακτινοθεραπεία 
o Χημειοθεραπεία 
o Στοχεύουσες θεραπείες 
o Ανοσοθεραπεία 

 
• Οι θεραπευτικές επιλογές για το μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να περιλαμβάνουν6 : 

o Χημειοθεραπεία 
o Ακτινοθεραπεία 
o Χειρουργική επέμβαση 
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