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Η εξέλιξη της σταδιοποίησης του καρκίνου
του πνεύμονα

Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, δηλαδή η εκτίμηση 
της ανατομικής έκτασης της νόσου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστι-
κά του πρωτοπαθούς όγκου, την προσβολή των περιοχικών λεμ-
φαδένων και την παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων, ανα-
πτύχθηκε από τον Dr. Pierre Denoix από το 1943 έως το 1952. Η 
Διεθνής Ένωση κατά του Καρκίνου (Union Internationale Contre 
le Cancer Committee on Tumor Nomenclature and Statistics, 
UICC) αποδέχτηκε τις προτάσεις του Dr. Pierre Denoix και το 1968 
συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη έκδοση του εγχειριδίου από την 
UICC με θέμα «Σταδιοποίηση Κακοηθών Όγκων κατά ΤΝΜ».

Oι πέντε αναθεωρήσεις των σταδιοποιήσεων που ακολούθησαν 
προτάθηκαν από τον Dr. Clifton Mountain ο οποίος βασίστηκε 
σε σχετικά περιορισμένη βάση δεδομένων, αρχικά 2.155 ασθε-
νείς, καταλήγοντας το 2002 σε 5.319 ασθενείς του Νοσοκομείου 
Μ.D. Anderson Cancer Center.

Το 2007 προτάθηκε από τη Διεθνή Εταιρία Μελέτης του 
Πνευμονικού Καρκίνου (International Association for the Study 
of Lung Cancer-IASLC) νέα αναθεώρηση βασισμένη σε 68.463 
περιπτώσεις ασθενών από διάφορα κέντρα παγκοσμίως, με μη μι-
κροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), οι οποίοι υπoβλή-
θηκαν σε διάφορους θεραπευτικούς συνδυασμούς.

Η πρόταση της IASLC έγινε επίσημα αποδεκτή από την American 
Joint Committee on Cancer (AJCC) και τη UICC κατά τη διάρκεια 
του 2009 κι έτσι η 7η αναθεώρηση τίθεται σε ισχύ, βασισμένη σε 
100.869 περιπτώσεις ασθενών (16% με μικροκυτταρικό και 84% 
με μη μικροκυτταρικό) από 45 κέντρα σε 20 χώρες. 

 
Το διεθνές σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου
του πνεύμονα

Το σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα βασί-
ζεται στην κλινική ταξινόμηση των παραγόντων TNM (T-primary 
tumor/πρωτοπαθής όγκος, Ν-regional nodes/επιχώριοι λεμφαδέ-
νες, Μ-distant metastasis/απομακρυσμένες μεταστάσεις).

Η κλινική σταδιοποίηση (cTNM, cStage) βασίζεται στις πληρο-
φορίες που συλλέγονται για την κλινική κατάσταση του ασθενούς 
πριν τη λήψη απόφασης για την επιλογή της θεραπείας.

Η παθολογοανατομική σταδιοποίηση (pTNM, pStage) βασίζε-
ται στα αποτελέσματα της παθολογοανατομικής εξέτασης των ι-
στών που αφαιρέθηκαν από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της χει-
ρουργικής επέμβασης. Είναι ακριβέστερη όσον αφορά τον προσ-

διορισμό της έκτασης του όγκου και της προσβολής επιχώριων 
λεμφαδένων.

Η σταδιοποίηση για την επανέναρξη θεραπείας (rTNM, rStage) 
(retreatment staging) έχει ως στόχο την εκτίμηση της έκτασης της 
νόσου μετά από την αρχική θεραπεία και είναι χρήσιμη για το σχε-
διασμό των επόμενων θεραπευτικών χειρισμών.

Τροποποιήσεις στη μεθοδολογία της σταδιοποίησης 
του καρκίνου του πνεύμονα 

Η IASLC, μελετώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
τελευταία αναθεώρηση το 2002, διαπίστωσε μειονεκτήματα που 
κυρίως εντοπίστηκαν στην περιορισμένη βάση δεδομένων (μικρός 
αριθμός ασθενών), στο γεγονός ότι η απεικονιστική σταδιοποίηση 
έγινε με ακτινογραφία θώρακα και στο ότι οι περισσότεροι ασθε-
νείς που μελετήθηκαν είχαν χειρουργηθεί. Επιπλέον, η στατιστική 
επεξεργασία, δεν προσέφερε τη δυνατότητα τα αποτελέσματα να 
αναχθούν σε ευρύτερους πληθυσμούς από αυτόν της μελέτης.

Διαφοροποιώντας τον τρόπο μελέτης των ασθενών για τη νέα 
σταδιοποίηση προέκυψαν πλεονεκτήματα όπως: 
•  Αύξηση του αριθμού των ασθενών που μελετήθηκαν.
•  Η απεικονιστική σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ βασίστηκε σε πιο 

σύγχρονες μεθόδους όπως η αξονική τομογραφία θώρακος και 
η βιοψία δια λεπτής βελόνης υπό την καθοδήγηση του αξονι-
κού τομογράφου.

•  Οι ασθενείς δεν υποβλήθηκαν μόνο σε χειρουργική εξαίρεση 
του όγκου αλλά και σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή και 
σε συνδυασμό τους.

Η νέα σταδιοποίηση του μη μικροκυτταρικού 
καρκίνου του πνεύμονα από την IASLC και 
τα κλινικά συμπεράσματα 

Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν τους παράγοντες Τ και Μ 
(Πίνακας 1). 

Οι κύριες τροποποιήσεις για τον παράγοντα Τ είναι:
•  το στάδιο Τ1 υποδιαιρείται σε Τ1a και Τ1b αναλόγως του μεγέ-

θους του πρωτοπαθούς όγκου. 
•  τα όρια των 3, 5 και 7cm διαχωρίζουν τον πρωτοπαθή όγκο σε 

Τ1, Τ2 και Τ3 αντίστοιχα.
•  η παρουσία κακοήθους δορυφορικού όζου ή όζων στον ίδιο 

λοβό του πνεύμονα κατηγοριοποιείται σε Τ3.
•  η παρουσία κακοήθους όζου ή όζων σε διαφορετικούς ομό-

πλευρους λοβούς κατηγοριοποιείται σε Τ4.

το νέο σύστημα σταδιοποίησης 
του καρκίνου του πνεύμονα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ
Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ, «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα έχει πολύπλευρη σημασία. 
Η επιλογή και ο σχεδιασμός της θεραπείας, η εκτίμηση της πρόγνωσης της νόσου 

καθώς και η σύγκριση ερευνητικών δεδομένων και αποτελεσμάτων κλινικών μελετών, 
έχουν ως βάση τη σταδιοποίηση της νόσου. Ο κοινός τρόπος σταδιοποίησης του 

καρκίνου του πνεύμονα προσφέρει μια παγκόσμια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ 
των λειτουργών υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με τη φροντίδα των ασθενών αυτών.
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Όσον αφορά τον παράγοντα Μ:
•  Η παρουσία κακοήθους υπεζωκοτικής και περικαρδιακής συλ-

λογής καθώς και διακριτών υπεζωκοτικών εμφυτεύσεων συνι-
στά μεταστατική νόσο και με την παρουσία κακοηθών όζων στον 
ετερόπλευρο πνεύμονα δημιουργούν το στάδιο Μ1a.

•  Το στάδιο Μ1b αναφέρεται σε οποιαδήποτε άλλη απομακρυ-
σμένη μετάσταση.
Aξίζει να τονιστεί ότι για πρώτη φορά και οι καρκινοειδείς όγκοι 

σταδιοποιούνται σύμφωνα με το σύστημα ΤΝΜ (πίνακας 1).
Η διάκριση των σταδίων του καρκίνου του πνεύμονα στην τρο-

ποποιημένη σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ-ΙΑSLC του ΜΜΚΠ (εικόνες 
1, 2, 3 και πίνακες 2, 3, 4) συντελεί στην πιο αξιόπιστη διαχείρι-
ση του ογκολογικού ασθενή.

ΠΙνακαΣ 1. η νΕα ΣταδΙΟΠΟΙηΣη 
τΟΥ καρκΙνΟΥ τΟΥ ΠνΕΥΜΟνα. 

ΣΥΣτηΜα ταξΙνΟΜηΣηΣ τνΜ-IASLC 
(ΜΕ κΟκκΙνΟ χρώΜα ΠρΟβαλλΟνταΙ ΟΙ αλλαγΕΣ).
Πρωτοπαθής 
όγκος (T)

Τ0 Δεν υπάρχει μαρτυρία πρωτοπαθούς όγκου

T1 Όγκος ≤3cm στη μεγαλύτερη διάμετρό του, ο 
οποίος περιορίζεται εντός του πνευμονικού πα-
ρεγχύματος ή εντός των ορίων του σπλαχνικού 
υπεζωκότος, χωρίς βρογχοσκοπική μαρτυρία 
διήθησης εγγύτερου λοβαίου βρόγχου

Τ1a Όγκος ≤2cm

Τ1b Όγκος >2cm αλλά ≤3cm

T2 Όγκος >3cm αλλά ≤7cm στη μεγαλύτερη 
διάμετρό του ή με ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
•  προσβολή του στελεχιαίου βρόγχου σε 

απόσταση >2cm πέραν της τρόπιδας
•  διήθηση του περισλαγχνίου πετάλου του 

υπεζωκότα
•  συνοδεύεται από ατελεκτασία ή αποφρακτική 

πνευμονίτιδα η οποία επεκτείνεται μέχρι 
την πύλη αλλά δεν καταλαμβάνει όλο τον 
πνεύμονα.

Τ2a Όγκος >3 αλλά ≤5cm

T2b Όγκος >5 αλλά ≤7cm

T3 Όγκος >7cm ή οποιουδήποτε μεγέθους 
που διηθεί άμεσα ένα εκ των παρακάτω: το 
θωρακικό τοίχωμα (περιλαμβανομένων των 
όγκων Pancoast), το διάφραγμα, τον υπεζω-
κότα του μεσοθωρακίου ή το τοιχωματικό 
περικάρδιο. 
Όγκος σε απόσταση <2cm από την τρόπιδα, 
χωρίς διήθηση αυτής.
Συνοδεύεται από ατελεκτασία ή αποφρακτική 
πνευμονίτιδα ολόκληρου του πνεύμονα ή 
κακοήθη δορυφορικά οζίδια στον ίδιο λοβό 
με την πρωτοπαθή βλάβη.

Τ4 Όγκος οποιουδήποτε μεγέθους που διηθεί 
ένα εκ των παρακάτω οργάνων:
• μεσοθωράκιο - καρδιά 
• μεγάλα αγγεία - τραχεία
• οισοφάγος - σώματα σπονδύλων
• τρόπιδα 
Δορυφορικά οζίδια σε διαφορετικούς ομό-
πλευρους λοβούς

Επιχώριοι 
λεμφαδένες 
(Ν)
 
 
 

Ν0 Δεν υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες

Ν1 Μετάσταση σε περιβρογχικούς λεμφαδένες ο-
μοπλεύρως ή πυλαίους λεμφαδένες ομοπλεύ-
ρως και ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες από 
άμεση επέκταση του πρωτοπαθούς όγκου.

Ν2 Μετάσταση σε λεμφαδένες του μεσοθω-
ρακίου ομοπλεύρως ή σε λεμφαδένες της 
τρόπιδας.

Ν3 Μετάσταση σε ετερόπλευρους λεμφαδένες 
του μεσοθωρακίου, ετερόπλευρους πυλαίους, 
ετερόπλευρους ή ομόπλευρους σκαληνούς 
ή υπερκλείδιους λεμφαδένες.

Μεταστάσεις (Μ) Μ0 Δεν υπάρχουν μεταστάσεις

Μ1a Παρουσία κακόηθων όζων στον ετερόπλευρο 
πνεύμονα και διακριτών υπεζωκοτικών εμφυ-
τεύσεων/παρουσία κακοήθους υπεζωκοτικής 
συλλογής

Μ1b Απομακρυσμένη μετάσταση

Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση των σταδίων 0, Ia, Ib, IIa, IIb.

Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση των σταδίων IIIa, IIIb.

Stage 0 Stage Ιa

Stage ΙIa

Stage ΙIb

General Note
All Stage I-III 

tumors are M0

Tx, Nx or Mx
should be used only 
if no information at 
all is available about 

T, N or M stage 
(including no clinical 
staging information)

Stage Ιb

Tis N0
Carcinoma

in situ 

T2b N0
(>5 7cm) 

T3CentrN0

T3ΙnvN0

T3>7N0

T2b>5≤7N1 T3SatellN0

T2a N0
(Centr. Inv) 

T2a N0
(>3 5cm) 

T2a N1
(>3 5cm) 

T1a N0
T1b N0 

T1a N1
T1b N1 

Stage ΙIIa

Stage ΙIIb

T4ΙnvN0,1

T4ΙnvN2

T3ΙnvN1

T3>7N1

T3SatellN1

T4Ιpsi NodN0
T4Ιpsi NodN1

T4Ιpsi NodN2TΑnyN3

T1a,b N2
T2a,b N2 

T3 N2

T2a N1
(Centr. Inv) 

T155 N0
Superficial 

spreading tumor 
confined
to airway 

wall 
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Η νέα σταδιοποίηση διακρίνει το στάδιο ΙΙa από το Ib και IIb 
διαθέτοντας πλέον διακριτή συνολική επιβίωση και ικανοποιη-
τικό αριθμό ασθενών. 

Πρόκειται για μια από τις αδυναμίες της 6ης αναθεώρησης του 
ΤΝΜ (UICC 2002) η οποία πλέον διορθώνεται (εικόνα 4).

ΠΙνακαΣ 2. STAgE grOupS ACCOrdIng TO TnM 
dESCrIpTOr And SubgrOundS.

T/Μ Subgroup NO N1 N2 N3

T1 T1a Ia IIa IIIa IIIb

T1b Ia IIa IIIa IIIb

T2 T2a Ib IIa IIIa IIIb

T2b IIa IIb IIIa IIIb

T3 T3>7 IIb IIIa IIIa IIIb

T3Ιnv IIb IIIa IIIa IIIb

T3Satell IIb IIIa IIIa IIIb

T4 T4Inv IIIa IIIa IIIb IIIb

T4Ipsi Nod IIIa IIIa IIIb IIIb

M1 M1aContra Nod IV IV IV IV

M1aP1 Dissen IV IV IV IV

M1b IV IV IV IV

ΠΙνακαΣ 4. 

Stage TNM 6th TNM 7th

IA T1N0M0 T1a,bN0M0

IB T2N0M0 T2aN0M0

IIA T1N1M0 T1a,b,2a,N1M0
T2bN0M0

IIB T2N1M0
T3N0M0

T2bN1M0
T3N0M0

IIIA T3N1M0
T1-3N2M0

+
T4N0,1M0

IIIB T4N0-3M0
T1-4N3M0

T4N2M0
T1-4N3M0

IV Kάθε Τ, Ν, Μ1 Kάθε Τ, Ν, Μ1a,t

ΠΙνακαΣ 3. TnM ELEMEnTS InCLudEd 
In STAgE grOupS.

Descriptors, % of all

Stage Groups T N M Patients, %*

Ia T1a,b N0 M0 15

Ib T2a N0 M0 13

IIa T1a,b N1 M0 2

T2a N1 M0 4

T2b N0 M0 4

IIb T2b N1 M0 2

T3 N0 M0 14

IIIa T1–3 N2 M0 20

T3 N1 M0 6

T4 N0,1 M0 2

IIIb T4 N2 M0 1

T1–4 N3 M0 3

IV TAny NAny M1a,b 14

*Percentage of patients in IASLC database according to best stage 
(rounded to nearest integer).5

Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση του σταδίoυ ΙV.

Εικόνα 4. Συνολική επιβίωση ανάλογα με το στάδιο της νόσου.

Stage grouping. A: overall survival by clinical stage for the proposed IASLC stage grouping. 
Reproduced form Goldstraw et al. B: overall Survival by pathologic stage for the proposed IASLC 
stage grouping. Reproduced from Goldstraw et al. See the legend of Figure 1 for abbreviations 
not used in the text. 

Stage ΙV

M1a Contra Nod M1a P1 Dissem

M1b

Pleural
Nodules

Malignant
Pleural
Effusion
(or pericardial 
effusion)

Distant Metastases
(common sites depicted)

Adrenal

Brain

Liver

Bone

Stage IV includes any T or N

Πίνακες 2, 3, 4. Τα στάδια του καρκίνου του πνεύμονα κατά ΤΝΜ (IASLC 
2009). Στον τελευταίο πίνακα διακρίνονται οι αλλαγές.

Survival, Years

Survival, Years

A

Β

Deaths / N MST 5-Year
IA 443 / 831 60 50%
IB 750 / 1284 43 43%
IIA   318 / 483 34 36%
IIB 1652 / 2248 18 25%
IIIA 2528 / 3175 14 19%
IIIB 676 / 758 10 7%
IV 2627 / 2757 6 2%

Deaths / N MST 5-Year
IA 1168 / 3666 119 73%
IB 1450 / 3169 31 58%
IIA   1485 / 2579 49 46%
IIB 1542 / 2252 31 36%
IIIA 2896 / 3792 22 24%
IIIB 263 / 297 13 9%
IV 224 / 266 17 13%
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Η παρουσία κακοήθων δορυφορικών όζων στον ίδιο λο-
βό του πνεύμονα δεν ήταν συχνό εύρημα κατά την κλινική-
απεικονιστική σταδιοποίηση του ΜΜΚΠ, όμως με βάση τη 
χειρουργική-παθολογοανατομική σταδιοποίηση παρατηρεί-
ται συχνότερα κι από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανά-
λυσης για αυτούς τους ασθενείς προκύπτει καλύτερη συνο-
λική επιβίωση από ό,τι περιγράφεται στην 6η αναθεώρηση 
ΤΝΜ (2002) (εικόνα 5). 

Έτσι, η παρουσία κακοήθους δορυφόρου όζου ή όζων 
στον ίδιο λοβό του πνεύμονα υποκατηγοριοποιείται σε Τ3 
από Τ4.

Αρκετές μελέτες των προηγούμενων ετών ανέδειξαν την αδυ-
ναμία του διαχωρισμού του παράγοντα Τ μόνο σε 3cm, γιατί 
αποδεικνύεται ότι αναλόγως της μέγιστης διαμέτρου της πρω-
τοπαθούς βλάβης καθορίζεται και η πρόγνωση του ασθενή 
με ΜΜΚΠ. Η αδυναμία αυτή επιβεβαιώνεται πλέον και στα-
τιστικά στη μελέτη της IASLC και προτείνονται τα όρια 3cm, 
5cm και 7cm (εικόνα 6).

Μετά την ανακοίνωση των νέων προτάσεων για τη σταδιο-
ποίηση του ΜΜΚΠ, ακολούθησαν αναδρομικές συγκριτικές 
μελέτες οι οποίες σύγκριναν τη επιβίωση των ασθενών ανά-
λογα με το στάδιο της νόσου σύμφωνα με την 6η αναθεώρη-
ση (2002) και σύμφωνα με τις νέες προτάσεις. 

Οι μελέτες επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των προτάσεων 
της IASLC με μικρές διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγ-
μα το γεγονός ότι η κακοήθης περικαρδιακή συλλογή εμφά-

νισε παρόμοια επιβίωση με τις απομακρυσμένες μεταστάσεις 
(JTO, 2008).

Προβληματισμός προκύπτει από τις περιπτώσεις ασθενών 
με στάδιο Ιb (T2N0M0), σύμφωνα με την προηγούμενη στα-
διοποίηση και στάδιο ΙΙa αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νέα στα-
διοποίηση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν οι ασθενείς 
μετά τη χειρουργική εξαίρεση του όγκου θα λάβουν ή όχι και 
χημειοθεραπεία (adjuvant). 

Στο στάδιο Ιb δεν απαιτείται επικουρική χημειοθεραπεία, ό-
μως στο στάδιο ΙΙa απαιτείται. Μεγάλες τυχαιοποιημένες με-
λέτες θα απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά, όμως η καθημε-
ρινή κλινική εμπειρία προτείνει την αναγκαιότητα της επικου-
ρικής χημειοθεραπείας (adjuvant).

H προσβολή των περιοχικών λεμφαδένων στη νέα σταδιο-
ποίηση δεν παρουσιάζει αλλαγές ως προς τον παράγοντα Ν. 
Το κύριο πρόβλημα μεθοδολογίας που προέκυψε ήταν ότι στο 
λεμφαδενικό χάρτη των Ιαπώνων (Naruke lymph node map) o 
προσβεβλημένος υποτροπιδικός λεμφαδένας θεωρείται Ν1 νό-
σος, ενώ στο λεμφαδενικό χάρτη των Αμερικανών-Ευρωπαίων 
(Mountain-Dresler-ATS lymph node map) o προσβεβλημένος 
υποτροπιδικός λεμφαδένας θεωρείται Ν2 νόσος. 

Ίσως ο διαχωρισμός σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως του α-
ριθμού των προσβεβλημένων λεμφαδένων και της προσβε-
βλημένης ζώνης των περιοχικών λεμφαδένων (single lymph 
node-zone N1 disease/multiple lymph nodes-zone N1 or single 
lymph node-zone N2/multiple lymph nodes-zone N2 ) προ-
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Εικόνα 5. Πρόγνωση σε σχέση με την παρουσία δορυφορικών οζιδί-
ων, υπεζωκοτικών εμφυτεύσεων και Τ4.

Εικόνα 6. Πρόγνωση σε σχέση με το μέγεθος της πρωτοπαθούς βλάβης.

Prognosis according to additional nodules, T4 invasion and pleural dissemination. A: overall 
survival for patients with cT3,4/cM1a status due to additional tumor nodules using the IASLC 
classification (any cN), compared with other categories of T3 and T4. Modified from Rami-Porta 
et al. B: overall survival for patients with pT3,4/pM1a status due to additional tumor nodules 
using the IASLC classification (any pN, any R), compared with other categories of T3 and T4. 
Modified from Rami-Porta et al. Add’l = additional; Pts = patients. See the legend of Figure 1 for 
abbreviations not used in the text.   

Prognosis according to size category. A: overall survival by tumor size for patients with cT1-
3N0M0 tumors using the IASLC classification. Modified from Rami-Porta et al. B: overall survival 
by tumor size for patients with pT1-3N0M0 R0 tumors using the IASLC classification. Modified 
from Rami- Porta et al. Centr = central; Inv = invasion; MST = median survival time (months); 
5-year = 5-year overall survival.

Deaths / N MST 5-Year
cT1a <=2cm 217 / 423 68 53%
cT1b >2-3cm 248 / 445 52 47%
cT2a <=5cm   787 / 1345 43 43%
cT2b >5-7cm 272 / 411 30 36%

cT3 >7cm 127 / 173 17 26%
cT3  Inv, Centr 354 / 486 19 29%

T Definition Deaths / Pts MST 5-Yr
cT3 Invasion, Central 501 / 677 19 27%
cT3 Addl satellite module(s) 13 / 17 28 29%
cT4 Invasion   348 / 418 13 14%
cT4 Addl Ipsilateral module(s) 18 / 24 18 25%

cM1a Pleural dissemitation 449 / 471 8 2%

Deaths / N MST 5-Year
pT1a <=2cm 492 / 1816 NR 77%
pT1b >2-3cm 582 / 1653 113 71%
pT2a <=5cm   1311 / 2822 81 58%
pT2b >5-7cm 461 / 825 56 49%

pT3 >7cm 240 / 364 29 35%
pT3  Other 338 / 619 36 41%

Years after EnrollmentYears after Enrollment

Years after Surgery

Years after Surgery

T Definition Deaths / Pts MST 5-Yr
pT3 Invasion, Central 864 / 1224 24 31%
pT3 Add satellite module(s) 267 / 363 21 28%
pT4 Invasion   264 / 340 15 22%
pT4 Addl Ipsilateral module(s) 143 / 180 18 22%

pM1a Pleural dissemitation 208 / 245 18 11%

A A

Β Β
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καλέσει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επιβίωση των α-
σθενών διατηρώντας έναν παγκόσμια αποδεκτό λεμφαδενι-
κό χάρτη (εικόνα 7). Η νέα σταδιοποίηση ΤΝΜ αναγνώρισε 
τα μειονεκτήματα της προηγούμενης αναθεώρησης και αρκε-
τά από αυτά πλέον δεν προβληματίζουν την ιατρική κοινότη-
τα. Κάθε νέο όμως σύστημα σταδιοποίησης στηρίζεται σε με-
λέτες και παρατηρήσεις που θα λάβουν χώρα στο μέλλον και 
θα το βελτιώσουν. 

Υπάρχουν αδυναμίες στο νέο σύστημα, όπως το γεγονός ότι 
δεν περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μη μετρήσιμων Τ2 πα-
ραμέτρων (διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα, πυλαία ατε-
λεκτασία, αποφρακτική πνευμονίτιδα) λόγω μικρού αριθμού 
ασθενών και επίσης δε σχολιάζει την παρουσία τοπικής ή ε-
κτεταμένης λεμφαγγειακής διασποράς. 

Αναμένεται η επόμενη αναθεώρηση να στηρίζεται σε μεγα-
λύτερη βάση δεδομένων που θα βασίζεται όχι μόνο στην αξο-
νική τομογραφία θώρακα, αλλά και στην απεικόνιση με PET-
CT που συνιστά πολύτιμο και ακριβέστερο εργαλείο στη στα-
διοποίηση κυρίως του πρώιμου σταδίου της νόσου.

Συμπεράσματα
Η τελευταία αναθεώρηση του συστήματος ΤΝΜ αποδίδει 

πιο αξιόπιστα τη σχέση σταδίου της νόσου και επιβίωσης των 
ασθενών σε σχέση με το ισχύον σύστημα (UICC 2002), κα-
θορίζοντας συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και διαφορετική 
θεραπευτική προσέγγιση.

Η σταδιοποίηση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύ-
μονα αντανακλά μόνο την εντόπιση της νόσου. Αυτό που θα 
φαινόταν ιδανικό είναι να μπορούσε να προσεγγίσει και να α-
ποκαλύψει τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου. Κλινικές πα-
ράμετροι, όπως η ταχύτητα ανάπτυξης του όγκου, το πρότυπο 
διασποράς του και η συμπεριφορά του σε μοριακό-κυτταρικό 
επίπεδο (γονιδιακή ρύθμιση, μεταβολικοί παράγοντες) δεν εί-
ναι δυνατό να καθοριστούν.

Στο μέλλον, δεδομένου ότι ολόκληρο το ανθρώπινο γονι-
δίωμα θα έχει χαρτογραφηθεί, μελέτες δείχνουν ότι οι όγκοι 
δε θα ταξινομούνται χρησιμοποιώντας μόνο ορατά χαρακτη-
ριστικά κατά ΤΝΜ. 

Με τη βοήθεια πολλών δεικτών όπως η πιθανή ενεργοποί-
ηση ή η απώλεια ογκογονιδίου και η ανεύρεση γονιδίων α-
πόπτωσης και αντιαπόπτωσης, θα προταθεί και η μοριακή 
σταδιοποίηση. 

Η σταδιοποίηση και η αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύ-
μονα αποτελούν αλληλένδετες έννοιες. Η καλύτερη και ακρι-
βέστερη σταδιοποίηση προσβλέπει στην καλύτερη θεραπεία 
και επιβίωση των ασθενών. 
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Εικόνα 7. Ο λεμφαδενικός χάρτης που προτείνεται από την IASLC.

The IASLC lymph node map, including the proposed grouping of lymph node stations into “zones” 
for the purposes of prognostic analyses. Reproduced from Rusch.
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