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Πολυσυστηματική ‐ πολυπαραγοντική
προσέγγιση του καρκίνου
Κ. Σ. Γεννατάς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αρχική αντιμετώπιση ενός ασθε‐
νούς με καρκίνο διαιρείται σε τρία στά‐
δια: α) τη διάγνωση, β) τη σταδιοποίηση,
και γ) τον προγραμματισμό της θερα‐
πείας.
Ο ασθενής με καρκίνο μπορεί να πα‐
ρουσιασθεί με ένα από τους ακόλουθους
τρόπους:
α) με ένα ή περισσότερα συμπτώματα,
π.χ. αιμόπτυση ή βήχα ή πόνο,
β) με ένα ή περισσότερα σημεία, π.χ. μία
μάζα στο μαστό ή μία λεμφαδενική διό‐
γκωση στον τράχηλο,
γ) με ένα τυχαίο εργαστηριακό εύρημα.
π.χ. μια σκιά στον πνεύμονα σε ακτινο‐
γραφία θώρακος που έγινε πριν από μία
άσχετη χειρουργική επέμβαση,
δ) με ένα εργαστηριακό εύρημα στα
πλαίσια ελέγχου υγείας, π.χ. μία ύπο‐
πτη μαστογραφία ή ένα αυξημένο PSA,
και
ε) με συνδυασμό των α ως δ1‐3.
Στο πρώτο στάδιο βασικός στόχος εί‐
ναι η διευκρίνιση της διάγνωσης. Η διά‐
γνωση του καρκίνου τίθεται μόνο στο
μικροσκόπιο με μία ιστολογική ή σαφή
κυτταρολογική εξέταση. Η διάγνωση
μπορεί να είναι σχετικά εύκολη όταν η
πιθανή νεοπλασματική εντόπιση είναι
προσιτή με ευκολία π.χ. στο έντερο ή το
μαστό. Σε άλλες περιπτώσεις η διάγνω‐
ση θα τεθεί οριστικά μόνο κατά ή μετά
την εγχείρηση π.χ. σε μία περίπτωση
καρκίνου του παγκρέατος1‐3.

Μετά την εξακρίβωση της διαγνώσεως
αρχίζει η εκτίμηση της έκτασης της νό‐
σου, η οποία ονομάζεται σταδιοποίηση.
Η σταδιοποίηση είναι πολύτιμη για τον
καθορισμό της θεραπευτικής αντιμετώ‐
πισης αλλά και για μία αρχική πρόγνω‐
ση. Είναι επίσης απαραίτητη για τη διε‐
ξαγωγή μελετών, τη αξιολόγηση και
ανακοίνωση θεραπευτικών αποτελε‐
σμάτων και παρατηρήσεων και την επι‐
κοινωνία μεταξύ των ιατρών.
Η σταδιοποίηση, που διακρίνεται σε
κλινική ή προεγχειρητική και παθολο‐
γοανατομική(pTNM) , γίνεται βασικά με
το σύστημα ΤΝΜ, που είναι γενικώς α‐
ποδεκτό από το 19871,2. Το σύστημα ΤΝΜ
(όγκος Τ=Tumor, λεμφαδένας Ν=Node,
μετάσταση Μ=Metastasis) έχει κωδικο‐
ποιηθεί από τη Διεθνή Ένωση κατά του
Καρκίνου και την Αμερικανική Μικτή
Επιτροπή για τον Καρκίνο (AJCC, Ame‐
rican Joint Committee on Cancer).
Η ταξινόμηση ΤΝΜ βασίζεται σε ανα‐
τομικά στοιχεία και κατατάσσει τους
όγκους με βάση το μέγεθος της πρωτο‐
παθούς νεοπλασματικής εστίας (Τ1‐4,
όπου ο υψηλότερος αριθμός δείχνει όγκο
μεγαλύτερου μεγέθους), την ύπαρξη
λεμφαδενικής διήθησης (συνήθως Ν0
και Ν1, για την απουσία και παρουσία,
αντίστοιχα, προσβεβλημένων λεμφαδέ‐
νων, αν και μερικοί όγκοι έχουν πιο λε‐
πτομερή συστήματα λεμφαδενικής στα‐
διοποίησης) και την ύπαρξη μεταστατι‐
κής νόσου (Μ0 και Μ1, για την απουσία
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Άσκοπες εξετάσεις ταλαιπωρούν τον
ασθενή και αυξάνουν το κόστος για το
Ταμείο του ή/και τον ίδιο. Η παράλειψη
εξετάσεων μπορεί να οδηγήσει σε λάθος
συμπεράσματα και κακή αντιμετώπιση.
Η γνώση της τάσης συγκεκριμένων ό‐
γκων για διασπορά σε παρακείμενα ή
απομακρυσμένα όργανα βοηθά στη διε‐
νέργεια της σταδιοποίησης, τόσο της
κλινικής στην αρχή όσο και της παθο‐
λογοανατομικής στη συνέχεια. Οι πλη‐
ροφορίες που λαμβάνονται από τη στα‐
διοποίηση χρησιμοποιούνται για να
προσδιοριστεί η έκταση της νόσου: ε‐
ντοπισμένη, εξαπλωμένη εκτός του ορ‐
γάνου προέλευσης σε παρακείμενες αλ‐
λά όχι απομακρυσμένες εστίες ή μετα‐
στατική σε απομακρυσμένες εστίες1‐3.
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η
κλινική σταδιοποίηση του ασθενούς.
Συχνά, σε ασθενείς με συμπαγείς ό‐
γκους, ακολουθεί χειρουργική επέμβα‐
ση. Η παθολογοανατομική σταδιοποίη‐
ση βασίζεται σε πληροφορίες που λαμ‐
βάνονται κατά τη διάρκεια της εγχειρη‐
τικής διαδικασίας, που μπορεί να περι‐
λάβει ενδοχειρουργική ψηλάφηση, ε‐
κτομή επιχώριων λεμφαδένων ή/και ι‐
στού παρακείμενου προς τον όγκο, κα‐
θώς και επισκόπηση και βιοψία οργά‐
νων που προσβάλλονται συνήθως κατά
τη διασπορά του όγκου.
Η παθολογοανατομική σταδιοποίηση
περιλαμβάνει και ιστολογική εξέταση
όλων των ιστών που αφαιρέθηκαν κατά
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβα‐
σης. Οι χειρουργικές επεμβάσεις που ε‐
κτελούνται μπορεί να περιλάβουν από
απλή βιοψία ενός λεμφαδένα έως εκτε‐
νείς επεμβάσεις όπως η θωρακοτομή, η
μεσοθωρακοσκόπηση ή η λαπαροτομία.
Η εγχειρητική σταδιοποίηση μπορεί να
γίνει ξεχωριστά ή κατά τη διάρκεια της

και παρουσία, αντίστοιχα, μεταστάσε‐
ων)2. Οι διάφοροι συνδυασμοί βαθμολο‐
γιών Τ, Ν και Μ (περιλαμβάνοντας με‐
ρικές φορές την ιστολογική διαφοροποί‐
ηση του όγκου G) χωρίζονται στη συνέ‐
χεια σε στάδια, που χαρακτηρίζονται με
τους ρωμαϊκούς αριθμούς Ι έως IV. Το
νεοπλασματικό φορτίο αυξάνει και η
δυνατότητα ίασης ελαττώνεται με την
αύξηση του σταδίου.
Εκτός από το ΤΝΜ χρησιμοποιούνται
και άλλα συστήματα σταδιοποίησης: Για
τους Γυναικολογικούς καρκίνους χρησι‐
μοποιείται γενικώς η σταδιοποίηση της
FIGO και για τους όγκους του παχέος
εντέρου και ορθού χρησιμοποιείται ακό‐
μα συχνά η σταδιοποίηση Dukes και η
τροποποίησή της κατά Astler‐Coller και
η ταξινόμηση Ann Arbor χρησιμοποιεί‐
ται για τη νόσο Hodgkin.
Ορισμένοι όγκοι δεν είναι δυνατό να
σταδιοποιηθούν σωστά με βάση τα ανα‐
τομικά δεδομένα. Για παράδειγμα, οι
όγκοι του αιμοποιητικού συστήματος,
όπως η λευχαιμία και το μυέλωμα, συ‐
νήθως είναι διάσπαρτοι όταν δίνουν συ‐
μπτώματα και δεν εξαπλώνονται με τον
τυπικό τρόπο των συμπαγών όγκων. Για
τους όγκους αυτούς έχουν βρεθεί άλλοι
μηχανισμοί σταδιοποίησης και άλλοι
προγνωστικοί παράγοντες1‐3.
Η σταδιοποίηση στηρίζεται στη λήψη
σωστού ιστορικού, στη λεπτομερή κλινι‐
κή εξέταση του ασθενούς και στη διε‐
νέργεια των αναγκαίων εργαστηριακών
εξετάσεων. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή
μας ένα μεγάλο αριθμό εργαστηριακών
εξετάσεων που μπορούν να βοηθήσουν
σημαντικά στη σωστή σταδιοποίηση
τους ασθενούς. Πρέπει σε κάθε περί‐
πτωση να γνωρίζουμε ποιες εξετάσεις
χρειάζονται και με ποια σειρά θα τις
χρησιμοποιήσουμε.
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βασική θεραπευτική παρέμβαση, η ο‐
ποία ‐ σε ορισμένες περιπτώσεις ‐ μόνη
ή σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία και
συστηματική θεραπεία, μπορεί να επι‐
τύχει την ίαση ή τη σημαντική παράτα‐
ση στην επιβίωση του ασθενούς.
Μετά την εγχείρηση με βάση τα χει‐
ρουργικά ευρήματα και την ιστολογική
εξέταση έχουμε την παθολογοανατομι‐
κή σταδιοποίηση, η οποία υπερέχει σα‐
φώς της κλινικής. Με βάση την παθολο‐
γοανατομική σταδιοποίηση θα αποφα‐
σισθεί μετεγχειρητικά εάν χρειάζεται
επικουρική θεραπεία, ακτινοθεραπεία,
χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή α‐
νοσοθεραπεία1‐3.
Η σταδιοποίηση επιτρέπει τον προ‐
γραμματισμό της θεραπευτικής στρατη‐
γικής αλλά και σε ένα βαθμό την εκτί‐
μηση της πρόγνωσης του ασθενούς. Η
πρόγνωση αφενός μεν χρειάζεται στο
γιατρό για τη ρύθμιση της θεραπευτικής
αγωγής αφετέρου δε αποτελεί το πρώτο
και ποιο σημαντικό ερώτημα του ασθε‐
νούς και των συγγενών του.
Η πιθανότητα ίασης ενός όγκου είναι
συνήθως αντιστρόφως ανάλογη προς το
νεοπλασματικό φορτίο. Το ιδανικό θα
ήταν να διαγνωστεί ο όγκος πριν από
την ανάπτυξη συμπτωμάτων ή κατόπιν
προληπτικού ελέγχου. Ένα πολύ μεγά‐
λο ποσοστό αυτών των ασθενών μπορεί
να ιαθεί.
Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς με
καρκίνο παρουσιάζονται με συμπτώμα‐
τα που σχετίζονται με τον καρκίνο και
προκαλούνται είτε από την επίδραση
της μάζας του όγκου είτε από μεταβολές
που συνδέονται με την παραγωγή κυτ‐
ταροκινών ή ορμονών από τον όγκο1‐3.
Στη συνέχεια θα αναφερθεί περιλη‐
πτικά η σταδιοποίηση των βασικών κα‐
κοήθων νεοπλασμάτων. Σκοπός μας σε

οριστικής χειρουργικής εκτομής του
πρωτοπαθούς όγκου2.
Η παθολογοανατομική σταδιοποίηση
απαιτεί τον καθορισμό της έκτασης της
προσβολής με κατάδειξη της ιστολογι‐
κής παρουσίας του όγκου στις ιστικές
βιοψίες που λαμβάνονται με χειρουργι‐
κή μέθοδο. Η λήψη δείγματος από τους
μασχαλιαίους λεμφαδένες στον καρκίνο
του μαστού και η λήψη δείγματος λεμ‐
φαδένων με λαπαροτομία σε λεμφώμα‐
τα και καρκίνους των όρχεων, του παχέ‐
ος εντέρου και άλλους ενδοκοιλιακούς
καρκίνους, παρέχει κρίσιμες πληροφορί‐
ες για τον σχεδιασμό της θεραπείας και
μπορεί να καθορίσει την έκταση και τη
φύση της θεραπείας του πρωτοπαθούς
καρκίνου.
Με αυξανόμενο ρυθμό, τα βιολογικά
χαρακτηριστικά του όγκου συσχετίζο‐
νται με την πρόγνωση. Η έκφραση συ‐
γκεκριμένων ογκογονιδίων, γονιδίων
αντίστασης στα φάρμακα, γονιδίων
σχετιζόμενων με απόπτωση και άλλων
που εμπλέκονται στις μεταστάσεις βρέ‐
θηκε ότι επηρεάζει την απόκριση στη
θεραπεία και την πρόγνωση. Η ύπαρξη
ορισμένων κυτταρογενετικών ανωμα‐
λιών μπορεί να επηρεάσει την επιβίωση.
Οι όγκοι με υψηλότερο ρυθμό αύξη‐
σης, όπως εκτιμάται από την έκφραση
δεικτών σχετιζόμενων με τον πολλα‐
πλασιασμό, όπως το πυρηνικό αντιγόνο
για την υπερπλασία του κυττάρου
(PCNA), συμπεριφέρονται πιο επιθετικά
από τους όγκους με χαμηλότερο δείκτη
αύξησης. Τα στοιχεία που λαμβάνονται
από τη μελέτη του ίδιου του όγκου θα
χρησιμοποιούνται μελλοντικά όλο και
περισσότερο για τη λήψη θεραπευτικών
αποφάσεων1,2.
Η εγχείρηση αποτελεί στις περισσό‐
τερες περιπτώσεις συμπαγών όγκων τη
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3. σε περίπτωση μικροκυτταρικού καρκι‐
νώματος πνεύμονος στην αρχική στα‐
διοποίηση περιλαμβάνεται και αξονι‐
κή τομογραφία εγκεφάλου1‐3.

κάθε περίπτωση είναι με τη βοήθεια του
ιστορικού, της κλινικής εξετάσεως, των
εργαστηριακών εξετάσεων και των πλη‐
ροφοριών της παθολογοανατομικής
εξέτασης να εκτιμήσουμε την τοπική έ‐
κταση της νόσου και την ύπαρξη λεμ‐
φαδενικών και/ή αιματογενών μετα‐
στάσεων.
Ο βασικός έλεγχος σε κάθε περίπτωση
περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα:
ιστορικό, κλινική εξέταση, γενική εξέ‐
ταση αίματος, αριθμό αιμοπεταλίων,
ουρία, κρεατινίνη, σάκχαρο, ουρικό οξύ,
χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, βιοχημικό
ηπατικό έλεγχο και γενική εξέταση ού‐
ρων. Στο βασικό έλεγχο συνήθως περι‐
λαμβάνονται η ακτινογραφία θώρακος
και το υπερηχογράφημα κοιλίας1‐3.

Καρκίνος του Μαστού
Τη διάγνωση ενός διηθητικού καρκί‐
νου του μαστού πρέπει να συμπληρώσει
ο ακόλουθος έλεγχος:
1. βασικές εξετάσεις και μέτρηση των
επιπέδων του CEA και CA 15‐3,
2. ακτινογραφία θώρακος και αμφοτε‐
ρόπλευρη μαστογραφία,
3. υπερηχογράφημα ήπατος‐κοιλίας, α‐
ξονική ή μαγνητική τομογραφία εάν
υπάρχει ένδειξη,
4. σπινθηρογράφημα οστών συνιστάται
να γίνεται όταν υπάρχουν είτε κλινι‐
κές ή εργαστηριακές ενδείξεις ή τοπι‐
κά προχωρημένη νόσος∙ στην πράξη
γίνεται συνήθως στα πλαίσια του με‐
ταστατικού ελέγχου κάθε περιπτώσε‐
ως διηθητικού καρκίνου του μαστού
αν και δεν έχει αποδειχθεί η αξία του,
5. μυελόγραμμα και οστεομυελική βιο‐
ψία εάν υπάρχει ένδειξη, κυτταροπε‐
νία ή λευκο‐ερυθροβλαστική εικόνα
στο περιφερικό αίμα1,3.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗ‐
ΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Καρκίνος του Πνεύμονος
Για την εκτίμηση ενός ασθενούς με
καρκίνο πνεύμονος χρειάζονται οι ακό‐
λουθες εξετάσεις:
Α. Βασικός έλεγχος.
Β. Εξετάσεις για την εκτίμηση της τοπι‐
κής έκτασης της νόσου και των λεμφα‐
δενικών μεταστάσεων που περιλαμβά‐
νουν:
1. την αξονική τομογραφία θώρακος και
ενδεχομένως μαγνητική τομογραφία,
2. σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
χρησιμοποιηθούν χειρουργικές δια‐
γνωστικές μέθοδοι όπως η μεσοθωρα‐
κοσκόπιση, η μεσοθωρακοτομή, η θω‐
ρακοτομή ή θωρακοσκόπιση.
Γ. Για την ανίχνευση μεταστάσεων α‐
παιτούνται:
1. υπερηχοτομογραφικός έλεγχος κοιλί‐
ας και επί ενδείξεων αξονική ή μα‐
γνητική τομογραφία κοιλίας,
2. σπινθηρογράφημα οστών,

Όγκοι Περιοχής Κεφαλής και Τρα‐
χήλου
Η σταδιοποίηση στηρίζεται σε κλινικά
και χειρουργικά δεδομένα. Η κλινική
σταδιοποίηση περιλαμβάνει:
1. τις βασικές εξετάσεις,
2. τις απεικονιστικές εξετάσεις όπως η
μαγνητική και η αξονική τομογραφία
σπλαγχνικού κρανίου και τραχήλου,
3. ακτινογραφία θώρακος και υπερηχο‐
γράφημα κοιλίας.
Η αξιολόγηση του πρωτοπαθούς ό‐
γκου ποικίλει ελαφρά ανάλογα με την
ανατομική θέση. Η ταξινόμηση του Ν
και Μ, με εξαίρεση τους όγκους του ρι‐
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για κυτταρολογική εξέταση. Ο έλεγχος
στη συνέχεια περιλαμβάνει τα ακόλου‐
θα:
1. τις βασικές εξετάσεις και μέτρηση του
CEA και του CA 19‐9,
2. ακτινογραφία του θώρακος,
3. η αξονική τομογραφία κοιλίας είναι
πολύ χρήσιμη στην εκτίμηση της έ‐
κτασης της νόσου∙ στην εγχείρηση
όμως οι μισοί περίπου ασθενείς έχουν
πιο εκτεταμένη νόσο από την αναμε‐
νόμενη από την αξονική,
4. το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα υ‐
περέχει από την αξονική στην εκτίμη‐
ση του γαστρικού τοιχώματος και μπο‐
ρεί επίσης να επιτρέψει τη βιοψία
λεμφαδένων1,3.

νοφάρυγγα, είναι η ίδια για όλους τους
όγκους της περιοχής κεφαλής και τρα‐
χήλου. Το στάδιο ΙV υποδιαιρείται σε
τρεις ομάδες την τοπικά προχωρημένη
νόσο, που μπορεί όμως να αφαιρεθεί
χειρουργικά (IVA), την τοπικά προχω‐
ρημένη, ανεγχείρητο νόσο (IVB) και τη
νόσο που συνοδεύεται από μακρινές με‐
ταστάσεις (IVC)1,3.
Καρκίνος Οισοφάγου
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τα ακόλου‐
θα:
1. τις βασικές εξετάσεις,
2. ακτινογραφία θώρακος,
3. οισοφαγοσκόπιση με κυτταρολογική
εξέταση και βιοψίες, ενδεχομένως α‐
κτινολογική απεικόνιση με βάριο,
4. η αξονική τομογραφία θώρακος και
κοιλίας επιτρέπει με σημαντική ακρί‐
βεια την εκτίμηση διήθησης ή μετα‐
στάσεων στην αορτή, το τραχειοβρογ‐
χικό δένδρο, το περικάρδιο, το ήπαρ,
τα επινεφρίδια και τους επιχώριους
και κοιλιακούς λεμφαδένες,
5. το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα επι‐
τρέπει την εκτίμηση του βάθους της
διήθησης και των παρα‐οισοφαγικών
λεμφαδένων, καθώς και την δια‐οισο‐
φαγική βιοψία διογκωμένων αδένων,
6. η ποζιτρονική τομογραφία υπερέχει
της αξονικής τομογραφίας στην ανί‐
χνευση αδενικών μεταστάσεων,
7. λαπαροσκόπιση, θωρακοσκόπιση και
βρογχοσκόπιση μπορούν σε επιλεγμέ‐
νες περιπτώσεις να βοηθήσουν στην
ακριβή εκτίμηση της έκτασης της νό‐
σου και να αποτρέψουν περιττές χει‐
ρουργικές επεμβάσεις1,3.

Καρκίνος του Παγκρέατος
Η διάγνωση συχνά τίθεται κατά την
εγχείρηση. Προεγχειρητικά χρειάζεται ο
ακόλουθος έλεγχος:
1. οι βασικές εξετάσεις και μέτρηση του
CEA και του CA 19‐9.
2. ακτινογραφία θώρακος.
3. υπερηχογράφημα κοιλίας∙ έχει μεγά‐
λη διαγνωστική ικανότητα προεγχει‐
ρητικά ενώ κατά τη διάρκεια της εγ‐
χείρησης προσφέρει πολύτιμες υπηρε‐
σίες με την ανίχνευση κυρίως ηπατι‐
κών μεταστάσεων.
4. αξονική τομογραφία κοιλίας∙ αποτελεί
βασική εξέταση αλλά με σημαντικούς
περιορισμούς ‐ η μαγνητική τομογρα‐
φία δεν προσφέρει επιπλέον πληρο‐
φορίες,
5. ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειο‐
παγκρεατογραφία (ERCP)∙ είναι πολύ‐
τιμη εξέταση για τον έλεγχο της πε‐
ριοχής του φύματος του Vater∙ επιτρέ‐
πει τη λήψη βιοψιών και υλικού για
κυτταρολογική εξέταση,
6. ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα∙ προ‐
σφέρει χρήσιμες πληροφορίες με αρ‐

Καρκίνος Στομάχου
Η γαστρόσκοπιση είναι πολύτιμη για
την εκτίμηση της έκτασης της νόσου στο
στόμαχο και τη λήψη βιοψιών και υλικού
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κετούς περιορισμούς στους όγκους του
παγκρέατος∙ μπορεί να βοηθήσει στη
λήψη βιοψιών από λεμφαδένες,
7. αγγειογραφία∙ επιτρέπει την εκτίμηση
συμμετοχής μεγάλων αγγείων∙ είναι
χρήσιμη για τον προγχειρητικό έλεγχο
σε ορισμένες περιπτώσεις∙ η spiral α‐
ξονική τομογραφία με χορήγηση σκια‐
γραφικού επιτρέπει συνήθως προεγ‐
χειρητικά την εκτίμηση της δυνατότη‐
τας αφαίρεσης ενός όγκου1,3.

2. αξονική ή μαγνητική τομογραφία κοι‐
λίας για εκτίμηση της νεφρικής και
της κάτω κοίλης φλέβας,
3. υπερηχογράφημα για την αναζήτηση
θρόμβου στην κάτω κοίλη φλέβα,
4. σπινθηρογράφημα οστών εάν υπάρχει
οστικός πόνος ή αύξηση της αλκαλι‐
κής φωσφατάσης,
5. η κυτταρολογική εξέταση ούρων είναι
χρήσιμη στην παρακολούθηση των
ασθενών1,3.

Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού
Ο έλεγχος αρχίζει με κολονοσκόπιση
και βιοψία ή κυτταρολογική εξέταση,
εάν λόγω απόφραξης δεν είναι δυνατή η
λήψη βιοψίας. Στη συνέχεια διενεργού‐
νται οι ακόλουθες εξετάσεις:
1. βασικές εξετάσεις∙ στην κλινική εξέ‐
ταση ιδιαίτερη σημασία έχει η δακτυ‐
λική εξέταση,
2. εξετάσεις αίματος και μέτρηση προ‐
εγχειρητικά CEA, CA 19‐9,
3. ακτινογραφία θώρακος,
4. αξονική τομογραφία κοιλίας για την
ανίχνευση ηπατικών και άλλων ενδο‐
περιτοναϊκών μεταστάσεων (μαγνητι‐
κή τομογραφία εάν προκύψει ένδειξη),
5. ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα∙ βοηθά
πολύ την εκτίμηση του βάθους της
διήθησης, ιδίως στους όγκους του ορ‐
θού∙ σε συνδυασμό με τη δακτυλική
εξέταση επιτρέπει τον ακριβή σχεδια‐
σμό της χειρουργικής θεραπείας και
την ανίχνευση ασθενών που μπορεί
να ωφεληθούν από προεγχειρητική
χημειο‐ακτινοθεραπεία,
Για τους όγκους του πρωκτού χρησι‐
μοποιείται ως δείκτης το SCC1,3.

Καρκίνος του ουροθηλίου (ουροδό‐
χου κύστης, νεφρικής πυέλου και
ουρητήρων)
1. Ο βασικός έλεγχος,
2. αξονική τομογραφία κοιλίας,
3. σπινθηρογράφημα οστών όταν υπάρ‐
χουν ενδείξεις1,3.
Καρκίνος του προστάτη
1. Βασικές εξετάσεις, PSA και ελεύθερο
PSA,
2. αξονική ή μαγνητική τομογραφία κοι‐
λίας,
3. σπινθηρογράφημα οστών∙ όταν δεν
υπάρχουν συμπτώματα και το PSA εί‐
ναι μικρότερο του 10ng/mL η πιθανό‐
τητα οστικών εντοπίσεων είναι πολύ
χαμηλή,
4. τοπικός ακτινολογικός έλεγχος με
απλές ακτινογραφίες ή αξονικές το‐
μογραφίες βοηθά στην εκτίμηση οστι‐
κών εντοπίσεων1,3.
Καρκίνος των όρχεων.
Προεγχειρητικά:
1. Βασικές εξετάσεις, LDH, αλκαλική
φωσφατάση, hCG, AFP,
2. ακτινογραφία θώρακος (F και P).
Μετεγχειρητικά:
1. Αξονική τομογραφία θώρακος και κοι‐
λίας,
2. Υπερηχογράφημα οσχέου∙ είναι πολύ‐
τιμο κατά την παρακολούθηση των

Καρκίνος του Νεφρού
Χρειάζεται ο ακόλουθος προεγχειρη‐
τικός έλεγχος:
1. βασικές εξετάσεις,
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αιματογενώς. Δίνουν συχνά πνευμονι‐
κές μεταστάσεις. Η αξονική τομογραφία
θώρακος είναι επομένως απαραίτητη
στη σταδιοποίηση.
Ηπατικές μεταστάσεις παρατηρούνται
από πρωτοπαθή σαρκώματα του γα‐
στρεντερικού συστήματος και από γυ‐
ναικολογικά σαρκώματα. Στον οπισθο‐
περιτοναϊκό χώρο παρατηρούνται μετα‐
στάσεις από λιποσαρκώματα των ά‐
κρων. Στις περιπτώσεις αυτές ενδείκνυ‐
ται αξονική τομογραφία κοιλίας.
Μεταστάσεις στα οστά και τον εγκέ‐
φαλο είναι ασυνήθιστες και παρατη‐
ρούνται συνήθως μετά από την ανάπτυ‐
ξη πνευμονικών μεταστάσεων1.

ασθενών για την ανίχνευση δεύτερου
πρωτοπαθούς όγκου του άλλου όρχε‐
ος1,3.
Γυναικολογικός Καρκίνος
Α. Όγκοι του κόλπου, του αιδοίου και
του ενδομητρίου
Χρειάζεται ο βασικός έλεγχος και α‐
ξονική τομογραφία κοιλίας.
Β. Καρκίνος της ωοθήκης
1. Βασικός έλεγχος και μέτρηση του CA
125 για τον κοινό επιθηλιακό καρκίνο.
Σε περίπτωση όγκου από γεννητικά
κύτταρα συνιστάται η μέτρηση της β‐
hCG και της α1‐FP.
2. Αξονική τομογραφία κοιλίας.
Ο καρκίνος της ωοθήκης σταδιοποιεί‐
ται συνήθως κατά τη διάρκεια της εγ‐
χείρησης1,3.
Γ. Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
1. Βασικός έλεγχος και μέτρηση του SCC.
2. Αξονική τομογραφία κοιλίας.
3. Ο λεπτομερής Γυναικολογικός έλεγ‐
χος παίζει καθοριστικό ρόλο.
4. Σπινθηρογράφημα οστών όταν υπάρ‐
χουν ενδείξεις1,3.
Δ. Χοριοκαρκίνωμα
1. Βασικός έλεγχος και μέτρηση της β‐
hCG.
2. Υπερηχογράφημα μήτρας. Όταν δεν
υπάρχει έμβρυο ακολουθεί ακτινολο‐
γικός έλεγχος.
3. Αξονικές τομογραφίες χρησιμοποιού‐
νται για την ανίχνευση εγκεφαλικών,
ηπατικών ή άλλων ενδοκοιλιακών με‐
ταστάσεων. Αξονική κοιλίας γίνεται
μόνον όταν έχει αποκλεισθεί η ύπαρ‐
ξη εμβρύου.
4. Έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοει‐
δούς όταν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις
υπερθυρεοειδισμού1‐3.

Οστεογενές σάρκωμα
1. Βασικός έλεγχος.
2. Απλές ακτινογραφίες της πάσχουσας
περιοχής.
3. Αξονική τομογραφία της πάσχουσας
περιοχής.
4. Μαγνητική τομογραφία της πάσχου‐
σας περιοχής. Βοηθά στην εκτίμηση
της δυνατότητας χειρουργικής αφαί‐
ρεσης ενός όγκου.
5. Αξονική τομογραφία θώρακος. Είναι
απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις1.
Λεμφώματα
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες
εξετάσεις:
1. Επαρκής βιοψία.
2. Βασικές εξετάσεις και ειδικές αιματο‐
λογικές εξετάσεις.
3. Αξονική τομογραφία τραχήλου, θώ‐
ρακος, άνω και κάτω κοιλίας.
4. Μυελόγραμμα και οστεομυελική βιο‐
ψία από τις λαγόνιες ακρολοφίες (άμ‐
φω).
5. Σπινθηρογράφημα οστών εάν υπάρχει
οστικός πόνος, αύξηση της αλκαλικής
φωσφατάσης ή του ασβεστίου.

Σαρκώματα μαλακών μορίων
Τα σαρκώματα συνήθως εξαπλούνται
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Γ. Ραβδομυοσάρκωμα
1. Βασικός έλεγχος.
2. Απλές ακτινογραφίες και Μαγνητική
ή αξονική τομογραφία προσβεβλημέ‐
νων περιοχών.
3. Μυελόγραμμα και οστεομυελική βιο‐
ψία.
4. Σπινθηρογράφημα με Gallium1.
Δ. Σάρκωμα Ewing και πρωτόγονοι
νευρο‐εκτοδερμικοί όγκοι (Όγκοι της
οικογενείας Ewing)
1. Βασικός έλεγχος.
2. Ακτινολογικός έλεγχος θώρακος και
πρεσβεβλημένων οστών.
3. Αξονική τομογραφία θώρακος.
4. Σπινθηρογράφημα οστών.
5. Μαγνητική ή αξονική τομογραφία
προσβεβλημένων περιοχών.
6. Σπινθηρογράφημα με Gallium.
7. Ποζιτρονική τομογραφία1.

6. Ποζιτρονική τομογραφία. Είναι χρήσι‐
μη κυρίως μετά τη θεραπεία.
7. Οσφυονωτιαία παρακέντηση. Ενδεί‐
κνυται σε λεμφοβλαστικά λεμφώμα‐
τα, λεμφώματα σε ασθενείς με AIDS,
λέμφωμα του Burkitt και σε ορισμένες
άλλες περιπτώσεις λεμφωμάτων υψη‐
λού κινδύνου.
8. Έλεγχος ανωτέρου πεπτικού και λε‐
πτού εντέρου (όταν υπάρχουν ενοχλή‐
ματα )1.
Όγκοι παιδικής ηλικίας
Α. Νευροβλάστωμα
1. Βασικός έλεγχος.
2. Έλεγχος κατεχολαμινών και των με‐
ταβολιτών τους στα ούρα. VMA (vanil‐
lylmandelic acid) και HVA (homovanil‐
lic acid).
3. Αξονική τομογραφία θώρακος και
κοιλίας .
4. Σπινθηρογράφημα οστών.
5. Μυελόγραμμα και οστεομυελική βιο‐
ψία.
6. 131Ι‐ΜΙBG (131I‐metaiodobenzylguanidi‐
ne), το οποίο είναι ειδικό για νευρο‐
βλαστώματα και φαιοχρωμοκυττώμα‐
τα1,3.
Β. Όγκος του Wilm
1. Βασικός έλεγχος.
2. Ακτινογραφία θώρακος και κοιλίας.
3. Αξονική ή κατά προτίμηση μαγνητική
τομογραφία κοιλίας1,3.
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