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Ακτινοβολία 

Ως ακτινοβολία ορίζεται η διάδοση στο χώρο μιας φυσικής διαδικασίας η οποία 
συνδέεται με τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΗΣ η και με τα δύο ταυτόχρονα. 

Ακτινοβολία 

Σωµατιδιακή  

Κατευθυνόµενη διάδοση  

σωµατιδίων στο χώρο  

(ηλεκτρόνια, πρωτόνια,  

νετρόνια)  

Κυµατική 

Μεταφορά ενέργειας  

Χωρίς ταυτόχρονη  

µεταφορά µάζας  

(ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία) 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 

Δράση της ακτινοβολίας στα βιολογικά 
υλικά 

1. Σύµφωνη σκέδαση (αλληλεπίδραση  µε εξωτερικό e- το οποίο 
όµως δε µπορεί να διώξει) 

2. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (πρόσκρουση σε e- της εσωτερικής 
στοιβάδας). 

3. Φαινόµενο Compton (πρόσκρουση σε περιφερικό χαλαρό e-). 

4. Δίδυµη γένεση (παραγωγή ζεύγους). Όταν ένα φωτόνιο 
ενέργειας 1.02 ΜeV περάσει πολύ κοντά από ένα βαρύ πυρήνα. 

5. Φωτοπυρηνική διάσπαση απορρόφηση φωτονίου υψηλής 
ενέργειας ~ 20MeV από τον πυρήνα. 

Όταν τα φωτόνια προσπίπτουν σε βιολογικό υλικό, είναι πιθανό να συµβούν 
τα εξής φαινόµενα, ανάλογα µε την ενέργεια τους. 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 
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Σύµφωνη σκέδαση 

� Αλληλεπίδραση µε εξωτερικό e-. 

 

 

� Δεν έχει ενέργεια ικανή να το διώξει. 

 

 

� Παράγεται ένα άλλο φωτόνιο µε άλλη 
κατεύθυνση. 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 

 

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο 

� ένα φωτόνιο προσπίπτει σε ένα άτοµο µεταδίδοντας 

όλη του την ενέργεια σε ενα τροχιακο ηλεκτρονιο 

που βρισκεται στις εσωτερικες στοιβαδες. Tο e- 

αποσπάται από την έλξη του πυρήνα και διαφεύγει µε 

κινητική ενέργεια ίση µε την ενέργεια του φωτονίου 

µείον την ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου. 

� ταυτόχρονα το άτοµο γίνεται θετικό ιόν το οποίο 

προσπαθώντας να µεταπέσει σε πιο «σταθερή 

κατάσταση», συµπληρώνει το «ηλεκτρικό κενό» µε 

περιφερικότερα e- εκπέµποντας χαρακτηριστική 

ακτινοβολία χ. 

� η πιθανοτητα εξαρταται απο την  ενεργεια του φωτονιου, και 

τον ζ (ατοµικό αρ.). 

� E (photon)=E (remove the electron) + E (moving electron)   1905 Einstein 

� χαµηλές ενέργειες ���� ακτινοδιάγνωση 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 
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Φαινόµενο Compton 

� πρόσπτωση ενός φωτονίου σε 

ένα περιφερικο και χαλαρα 

συνδεδεµενο ηλεκτρονιο.  

� τo e- αποσπάται από τον πυρήνα 

ενώ το φωτόνιο σκεδάζεται µε 

ενέργεια µικρότερη από αυτή 

που αρχικά είχε. 

� η πιθανοτητα ειναι ανεξαρτητη 

του ζ.  

� Ακτινοθεραπεία 
Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 

Δίδυµη γένεση  
(Εξαύλωση-παραγωγή ζεύγους) 

� Η δίδυμη γένεση ή παραγωγή 

ζεύγους, συμβαίνει όταν ένα φωτόνιο 

ενέργειας τουλάχιστον 1,02 ΜeV 

περάσει πολύ κοντά από ένα βαρύ 

πυρήνα. 

� Παράγεται τότε ένα e- και ένα e+ 

(ποζιτρόνιο).  

� Το ποζιτρόνιο είναι βραχύβιο και 

πολύ γρήγορα συνδέεται με κάποιο 

ηλεκτρόνιο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΥΟ 

ΦΩΤΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0.511 ΜeV, ΠΟΥ 

ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ. 
Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 
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Βιολογικές αρχές της δράσης της 
ακτινοβολίας σε βιολογικά συστήµατα 

� 1 rad=0.01 Joules ραδιενέργειας /Kg ύλης 

� Στο  SI χρησιμοποιείται το Grey (Gy) 

� 1Gy=100 rad= 1Joule/ Kg ύλης 

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 

Δράση της ακτινοβολίας σε βιολογικά 
συστήµατα 

Προσπίπτουσα ακτινοβολία 

Ιονισµός και ενεργοποίηση ατόµων και µορίων 

Χηµικές αντιδράσεις µε DNA και ρήξεις ελίκων 

Βιοχηµικές αλλαγές και βλάβες (ελλιπής επανόρθωση) 

Μορφολογικές και φυσιολογικές αλλοιώσεις 

Κυτταρικός θάνατος 

Φυσική δράση 

Χηµική δράση 

Βιοχηµική δράση 

Βιολογική δράση 

10-16 – 10-13 sec 10-16 – 10-13 sec 

10-13 – 10-2 sec 10-13 – 10-2 sec 

Δευτ/πτα - ώρες Δευτ/πτα - ώρες 

λεπτά - ηµέρες λεπτά - ηµέρες 

λεπτά - ηµέρες λεπτά - ηµέρες 

Jane Dobbs et.al. «Practical Radiotherapy Planning” 2004 
A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 



19/5/2014 

6 

Μοριακό επίπεδο 

*Ελεύθερες ρίζες είναι άτομα ή μόρια ηλεκτρικά ουδέτερα, με ίσους αριθμούς πρωτονίων και ηλεκτρονίων, αλλά ένα 

e- της εξωτερικής στοιβάδας δε σχηματίζει ζεύγος είναι ασύζευκτο. Οι ελεύθερες ρίζες είναι εξαιρετικά δραστικές 

Μεταφορά ενέργειας στην ύλη δια µέσου ιοντισµού 1 fs (10-15 s). 
 
Η απορρόφηση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας από τα βιολογικά υλικά δηµιουργεί 
ιοντισµούς και διεγέρσεις µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ*.  

Ραδιόλυση του 

νερού���� ελεύθερες 

ρίζες ΟΗ0  

RH+OH0����R0 +H2O 

(hν) 
RH + RH+  R0 +  H+ 

(hν) 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΒΛΑΒΗ 

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 

Ακτινικές βλάβες στο DNA 

Τύπος βλάβης Αριθµός ανά Gy 

Ρήξη διπλής αλυσίδας (Double strand break-
DSB) 

50 

Ρήξη µονής αλυσίδας (Single strand break-SSB) 500-1000 

Καταστροφή βάσης 1000-2000 

Καταστροφή σακχάρου 800-1600 

Διασταυρούµενη συνδεση DNA-DNA 30 

Διασταυρούµενη συνδεση DNA-Πρωτείνες 150 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 
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Χρωµοσωµικές βλάβες 

• Γονιδιακές ή σηµειακές µεταλλάξεις 
(επιφέρουν ή κυτταρικό θάνατο ή µεταδίδονται 
στους απογόνους-δύσκολη ανίχνευση) 
 
 

• Ποσοτικές µεταβολές DNA (δηµιουργία 
γιγαντοκυττάρων) 
 
 

• Χρωµοσωµικές µορφολογικές µεταβολές 
(θραύση τµηµάτων).  

� Επανένωση 
� Εξάλειψη του τµήµατος 
� «λάθος» επανένωση�παράδοξα 
χρωµοσώµατα  

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 

Κατάταξη των ακτινικών 
επιδράσεων στα κύτταρα 

Leibel Philips “Textbook of Radiation Oncology” 2005 
Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 

Καµία βλάβη Διατήρηση φυσιολογικής 
αναπαραγωγικής ικανότητας 

Μη θανατηφόρα βλάβη Διατήρηση αναπαραγωγικής ικανότητας 
µετά από κάποιο διάστηµα ανανήψεως 

Δυνητικά θανατηφόρα βλάβη Διατήρηση αναπαραγωγικής ικανότητας 
µετά από ανάνηψη σε κατάσταση ηρεµίας 

Καθυστέρηση στη µίτωση Ανεξάρτητα από θανατηφόρο ή µη 
επίδραση, καθυστέρηση στις φάσεις G2 
και S 

Υπο-θανατηφόρα βλάβη (sub lethal damage) Διατήρηση αναπαραγωγικής 
ικανότητας, αργός ρυθµός 
αναπτύξεως 

Θανατηφόρα βλάβη (lethal damage) Απώλεια αναπαραγωγικής ικανότητας 
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Κυτταρικές βλάβες 

� Οι  «µείζονες» χρωµοσωµικές βλάβες (ασταθείς 

αλλοιώσεις) επιφέρουν συνήθως ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ, 

κατά την επόµενη ή τις λίγες επόµενες µιτώσεις. 

 

� Ελάσσονες χρωµοσωµικές αλλοιώσεις (σταθερές 

αλλοιώσεις) δεν προξενούν κυτταρικό θάνατο, αλλά 

µεταβιβάζονται στους απογόνους. 

Leibel Philips “Textbook of Radiation Oncology” 2005 

Τυπική διαδικασία της επιδιόρθωσης της µη 

θανατηφόρας βλάβης, σχηµατικά. 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 
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ΜΙΤΩΣΗ 

Απόπτωση 1 

Προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος. 

Βλάβη στο γενετικό υλικό 

Διακοπή αναπαραγωγής για 
επιδιόρθωση της βλάβης 

Αυτοκαταστροφή αν η γενετική βλάβη είναι 
τέτοια ώστε η διαιώνιση της να θέσει σε 
κίνδυνο ολόκληρο τον οργανισµό, λόγω του 
πολλαπλασιασµού των ανωµάλων κυττάρων 

2 επιλογές για το κύτταρο 

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 



19/5/2014 

10 

Απόπτωση 2 

� Η απόπτωση είναι μια διεργασία προγραμματισμένου 

κυτταρικού θανάτου.  

� Κατά τη διάρκεια της απόπτωσης το κύτταρο 

συρρικνώνεται, το ίδιο και η χρωματίνη, η 

μιτοχονδριακή μεμβράνη διαρρηγνύεται και το κύτταρο 

αποδομείται και σχηματίζει αποπτωτικά σώματα, τα 

οποία φαγοκυτταρώνονται, χωρίς φλεγμονή.  

� Κατά τη διάρκεια της απόπτωσης έχουμε 

πρωτεϊνοσύνθεση.  

� Η διαδικασία της απόπτωσης είναι καταστροφική και 

αυτοενισχυόμενη και μη αντιστρεπτή. 

Απόπτωση µετά την ακτινοβόληση 

Η απόπτωση επάγεται από διάφορους παράγοντες όπως τα γλυκοκορτικοειδή, 

η υπερθερµία, ορισµένοι χηµειοθεραπευτικοί παράγοντες και η ακτινοβολία.  

 

Αναφέρεται ότι η απόπτωση παίζει κάποιο ρόλο στη διαµόρφωση της 

ακτινο-ευαισθησίας των ιστών. 

 

Είναι γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό κυτταρικού θανάτου σε 

ακτινοβολούµενα κύτταρα οφείλεται στον αναπαραγωγικό θάνατο και το 

µικρότερο στην απόπτωση.  

A..Gordon Steel «Basic Clinical Radiobiology» 3d edition 2003 
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Κυτταρικός Κύκλος 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
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Παράγοντες που επηρεάζουν τη βιολογική 
δραστηριότητα της ακτινοβολίας 

1. Ρυθµός δόσης (αύξηση ρυθµού�αύξηση βιολογικής 
δραστικότητας) 

2. Κλασµατοποίηση της δόσης 

3. Χρονική διάρκεια ακτινοθεραπείας 

4. Ακτινοχηµειοθεραπεία 
� Ευαισθητοποίηση 

� Επέµβαση στην ενζυµατική επανόρθωση 

� Ελάττωση των προστατευτικών οµάδων SH 

� Συγχρονισµός κυτταρικού κύκλου (5FU, VCR, Taxol) 

� Υπερθερµία 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 

Μεγαλύτερη ενέργεια � µεγαλύτερο βάθος 
µέγιστης τιµής 

� Η κατανομή  της απορροφούμενης δόσης ενέργειας στους ιστούς εξαρτάται 

κυρίως από το είδος (σωματιδιακή ή ηλεκτρομαγνητική) και την ενέργεια της 

ακτινοβολίας. 

� Η κατανομή βάθους χαρακτηρίζει κάθε ακτινοβολία και περιγράφει την 

απορροφούμενη δόση στον ιστό σε εξάρτηση από το βάθος. 

Ηλεκτρόνια Φωτόνια 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 
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Νόµος Bergognie-Tribondeau 

«Τα κύτταρα είναι ακτινοευαίσθητα όταν είναι μιτωτικά 

ενεργά και μορφολογικά και λειτουργικά αδιαφοροποίητα.»  

 

 

«Η ακτινοευαισθησία ενός ιστού είναι ανάλογη της 

μιτωτικής του δραστηριότητας και αντιστρόφως ανάλογη 

του βαθμού διαφοροποιήσεως των κυττάρων του» 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 

Ακτινοάντοχα κύτταρα 

� Bone  

� Liver 

� Kidney 

� Cartilage 

� Muscle 

� Nervous tissue 

 
Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 
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Ακτινοευαίσθητα Κύτταρα 

� Germinal cells 

� Lymphoid tissues                 

�  Basal cells  

� Hematopoietic  tissues 

� Epithelium of the GI 

tract 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 

Στην κλινική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται σήμερα διαφορετικές πηγές ακτινοβολίας 

ανάλογα με την ανατομική περιοχή του όγκου και τις βιολογικές και ιστοπαθολογικές  του 

ιδιότητες. 

 

Η διάκριση τους από τεχνική άποψη γίνεται με βάση τον τρόπο παραγωγής της 

ακτινοβολίας: 

1. Χρησιμοποίηση φυσικών ή τεχνητών ραδιενεργών στοιχείων (Ra-226, Co-60, Cs-137, 
J-131, Au-198, Ir-192). 

2. Χρησιμοποίηση μηχανών επιτάχυνσης σωματιδίων (κυρίως ηλεκτρονίων) είτε για 

παραγωγή φωτονιακής ακτινοβολίας, orthovolt για επιφανειακή ακτινοβολία Roentgen 
και επιταχυντές για ακτινοβολία φωτονίων υψηλής ενέργειας, είτε για απευθείας 

παραγωγή σωματιδιακής ακτινοβολίας (LINEAC). 
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Ακτινοθεραπεία 

Εξωτερική ακτινοθεραπεία 
(η πηγή της ακτινοβολίας βρίσκεται 

έξω από το σώµα) 

Βραχυθεραπεία 
(η πηγή της ακτινοβολίας βρίσκεται µέσα 

στο σώµα) 

Lineac 

Cobalt Co60 Unit 

Jane Dobbs et.al. «Practical Radiotherapy Planning” 2004 

Εξωτερική ακτινοθεραπεία 

Γραµµικός επιταχυντής (LINEAC) 

Megavoltage X-Ray Therapy 
6-22 MeV (photons) 
6-22 MeV (electrons) 

Jane Dobbs et.al. «Practical Radiotherapy Planning” 2004 
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Βραχυθεραπεία 

Ακτινοβολία κατά την οποία η απόσταση της πηγής από τοv ακτινοβολούμενο ιστό 

είναι μικρή (βραχεία). 

Ενδοκοιλοτική  

(π.χ. Γυναικολογικοί Καρκίνοι) 
Ενδοϊστική  

(π.χ. Προστάτης) 

Jane Dobbs et.al. «Practical Radiotherapy Planning” 2004 

Σχεδιασµός ακτινοθεραπειας 

 Ο σχεδιασµός της ακτινοθεραπευτικής αγωγής έχει στόχο τη 
µεγιστοποίηση της δόσης στον όγκο µε ταυτόχρονη ελάχιστη 
επιβάρυνση των υγιών ιστών και εξαρτάται από: 

 

1. Μορφολογία του όγκου 

2. Ανατοµική περιοχή του όγκου (σχέση µε υγιείς ιστούς) 

3. Βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου 

4. Ακτινοαντοχή των υγιών ιστών 

 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 
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Σχεδιασµός της θεραπείας 

PTV: όγκος + µικροσκ/υποκλιν εστίες + κίνηση 
σώµατος 
 
ITV : Εσωτερικός όγκος-στόχος 
 
CTV: όγκος + µικροσκ/υποκλιν εστίες 
 
GTV: όγκος 
 
 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 

 

ΙΤV και PTV 
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GTV and PTV 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 

Βελτιστοποίηση της ΑΚΘ 
 

1. Μέθοδος (εξωτερική, βραχυθεραπεία) 

 

2. Είδος ακτινοβολίας (φωτόνια, ηλεκτρόνια) 

 

3. Ενέργεια (MeV/3) 

 

4. Διάταξη πεδίων (Gantry) 

 

5. Περιστροφή διαφραγµάτων (Collimator) 

 

6. Χρησιµοποίηση συστηµάτων διαµόρφωσης της κατανοµής δόσης 
(σφηνοειδή φίλτρα, πλαστελίνη, blocks κλπ) 

 

7. Θέση του τραπεζιού 
Γ.Σαρρής,  Ν.Μπουντούρογλου «Εισαγωγική-Προεγχειρητική θεραπεία»  

Επαγγελματική Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, 2007 
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Βέλτιστη ΑΚΘ 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 

Σκοπός της ΑΚΘ 

� Ριζική 

� Παρηγορητική 

� Προεγχειρητική 

� Μετεγχειρητική 

Γ.Σαρρής,  Ν.Μπουντούρογλου «Εισαγωγική-Προεγχειρητική θεραπεία»  

Επαγγελματική Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, 2007 
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Παράγοντες για την ΑΚΘ 

1. Περιοχή του όγκου 

2. Ιστολογία  και σε περίπτωση αφαιρεθέντος όγκου µικροσκοπική εξέταση 

των περιθωρίων (margins) 

3. Στάδιο του καρκίνου (µέγεθος, έκταση, λεµφαδένες, µεταστάσεις ΤΝΜ) 

4. Χορηγηθείσα θεραπεία (χειρουργείο, χηµειοθεραπεία, ΑΚΘ) 

5. Κλινική εικόνα του ασθενούς (αιµατολογική εικόνα,ψυχιατρική εικόνα 

κλπ) 

6. Συνοδά νοσήµατα (καρδιοπάθεια, ΣΔ κλπ) 

Γ.Σαρρής,  Ν.Μπουντούρογλου «Εισαγωγική-Προεγχειρητική θεραπεία»  

Επαγγελματική Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, 2007 

Ακριβής εντόπιση του Όγκου 

CT scan 

SPECT  

perfusion 

18FDG-PET 

pre-RT 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 



19/5/2014 

21 

Εξοµοίωση 

Pb 

Pb Pb 

Pb 

• Εξοµοιώνει τις συνθήκες πραγµατικής ΑΚΘ 
 

• Ακτινοσκόπηση (για σχεδιασµό του PTV) 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

Ακινητοποίηση 

Μάσκα Μυϊκά 

Εγκέφαλος 

Βάση 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 
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Κλασσική δυσδιάστατη ΑΚΘ 

2D RT 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

3-D  Σύμμορφη (Conformal) ΑΚΘ 

Multiple radiation beams are used to deliver a 
high dose of radiation to the tumor while 
minimizing the dose to normal tissue.   

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2005 
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Ποια είναι η λειτουργία των 

πνευμόνων 

� Οι πνεύµονες αποτελούνται από 
πέντε λοβούς, τρεις στο δεξιό 
πνεύµονα και δύο στον αριστερό 
πνεύµονα. 

 

� Τα περισσότερα κύτταρα στον 
πνεύµονα είναι επιθηλιακά κύτταρα, 
τα οποία καλύπτουν τους 
αεραγωγούς και παράγουν βλέννη, η 
οποία λιπαίνει και προστατεύει τους 
πνεύµονες 

 

� Η κύρια λειτουργία των πνευµόνων 
είναι να επιτρέπει στο οξυγόνο από 
τον αέρα να εισέλθει στην 
κυκλοφορία του αίµατος για 
παράδοση στην υπόλοιπο του 
σώµατος 

Cancer Education Slides ASCO 2010 

Γνώση ανατομίας 

Ισάμ  Μπανκουσλί «Πρακτική προσέγγιση στην Κλινική Ογκολογία» 2008 
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Εντοπισμός του GTV   

ΡΕΤ scan βοήθεια για να περιγράψει το στόχο με μεγαλύτερη ακρίβεια για το 

σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας ,  χωρίς  «χαθεί» μέρος  του όγκου. 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

Εντοπισμός του GTV 

PET scan help radiation oncologist to outline the target more accurately for 
radiation therapy planning and to spare as much normal tissue as 
possible.  

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  
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PET- Scan στο σχεδιασμό 

A. vanBaardwijk et al. “The current status of FDG-PET in tumour volume definition in radiotherapy treatment planning.” 
Cancer Treat Rev. 2006 Jun;32(4):245-60. Review  

PET- Scan στο σχεδιασµό 

A. vanBaardwijk et al. “The current status of FDG-PET in tumour volume definition in radiotherapy treatment planning.” 

Cancer Treat Rev. 2006 Jun;32(4):245-60. Review  
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Lung: GTV ctpet = Μικρότερο = Λιγότερα 
τοξικό και ασφαλές. 

p<0.001 

p<0.001 

Van der Wel et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61:648-654.  
De Ruysscher D et al. Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 62, No. 4, pp. 988-994, 2005  

De Ruysscher et al. Radiotherapy and Oncology 80 (2006) 307-312 

MLD=Mean Lung Dose 

Radiation dose escalation with CT or PET-CT planning 
for a fixed risk of complications = isotoxic RT 

p=0.01 

p=0.002 

p=0.033 

p=0.003 

Van der Wel et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005 

De Ruysscher et al. Radiother Oncol 2005 TCP=Tumor Control Probability 
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Ορισµός CTV 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

Ορισµός CTV 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  
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Ορισµός PTV 

Carlos Perez et al. «Radiation Oncology, Management Decisions» 2002  

Intensity modulated radiotherapy 
(IMRT) 

Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) is a specialized 3D conformal radiation 
treatment plan where thousands of tiny beams from several beam angles are used to target a 
tumor.  
The radiation intensity of these beams is modulated, or controlled, with a system of movable 
leaves called a multi-leaf collimator (MLC).  

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 

Image-guided 

radiation 

therapy  
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Σχεδιασµός πριν και µετά τη ΧΘ 

Leibel and Phillips «Textbook of Radiation Oncology» 2009 

Σχεδιασµός πριν και µετά τη ΧΘ 
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Βελτιστοποίηση της ΑΚΘ (IF vs STDF) 

Βελτιστοποίηση της ΑΚΘ 
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PET-CT Εξοµοίωση και σχεδιασµός 

N+ @ CT = not treated  
N+ @ PET  = treated 

Παρενέργειες της ΑΚΘ 

« Τα κύτταρα είναι ακτινοευαίσθητα όταν είναι 

μιτωτικά ενεργά και μορφολογικά και λειτουργικά 

αδιαφοροποίητα. 

 Η ακτινοευαισθησία ενός ιστού είναι ανάλογη της 

μιτωτικής του δραστηριότητας και αντιστρόφως 

ανάλογη του βαθμού διαφοροποίησης των 

κυττάρων του» 

Γ.Α. Πλατανιώτης «Κλινική Ραδιοβιολογία» 2001 
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V20  Τοξικότητητα-Επιβίωση 

Τι είναι το V20 

V20 = the % lung volume receiving ≥20 Gy (both lungs minus PTV) 
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Παρενέργειες της ΑΚΘ 

Μικρή μιτωτική 

δραστηριότητα 

(νεύρα, ήπαρ, πνεύμονες) 

Μεγάλη μιτωτική 

δραστηριότητα 

(αιμοποιητικός ιστός, 

επιδερμίδα, έντερο) 

Μεγάλη μιτωτική 

δραστηριότητα 

Μικρή μιτωτική 

δραστηριότητα 

Η ανανέωση και η 

λειτουργία γίνεται από 

διαφορετικούς 

πληθυσμούς κυττάρων 

Η ανανέωση και η 

λειτουργία γίνεται από 

τους ίδιους 

πληθυσμούς  

Επιδερμίδα����15-20 ημέρες ανανέωση 

Λεπτό έντερο����3 ημέρες αναέωση 
 

Οξέως αντιδρώντες ιστοί Όψιμως αντιδρώντες ιστοί 

• Είδος ΑΚΘ 

 
• Προηγειθείσα θεραπεία (ΧΘ, χειρουργείο) 

 

• Δόση ακτινοβολίας  

 

• Κλασματοποίηση δόσης 

 

• Πεδίο 

 

• Ογκος ακτινοβολημένου ιστού (πχ ολοσωματική) 

 

• Είδος ιστού (τύπου Η, τύπου F) 
 

• Ακτινοευαισθησία του ιστού 

 

• Παράγοντες ασθενούς (διαβήτης, κάπνισμα, ηλικία κλπ) 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις παρενέργειες 

της ΑΚΘ 
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Στοχαστικές (πιθανολογικές) 

Η βαρύτητα τους είναι πάντοτε η μέγιστη δυνατή, ενώ 

η πιθανότητα εμφανίσεως αυξάνεται με τη δόση χωρίς 

να υπάρχει κατώφλι (ουδός) 

� Καρκινογένεση 

� Μεταλλάξεις 

� Χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

Μη στοχαστικές (μη πιθανολογικές) 

Εμφανίζονται πάντοτε πάνω από μία δόση 

κατωφλίου και η βαρύτητα τους αυξάνεται 

με τη δόση (υπάρχει βαθμονόμηση Grade 
I,II,III,IV) 

 

Παρενέργειες ΑΚΘ σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης 

τους 

Ελάχιστη αποδεκτή δόση (tolerance dose)  

Η δόση που σε πέντε χρόνια το 5% του πληθυσμού 

εμφάνισε τη συγκεκριμένη αντίδραση 

Η δόση που σε 5 χρόνια το 50% του πληθυσμού εμφάνισε τη 

συγκεκριμένη αντίδραση TD 50/5 

TD 5/5 

Παρενέργειες ΑΚΘ σε σχέση με το χρόνο 

 εμφάνισης τους 

1. Οξεία τοξικότητα (έναρξη παρενεργειών έως 6 εβδομάδες 

μετά το πέρας) Ιστοί Η. 
2. Όψιμη τοξικότητα (>6 εβδ έως 5χρόνια). Ιστοί F 



19/5/2014 

35 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΙΣΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Δέρμα: Η πρώτη αντίδραση είναι το ερύθημα που εμφανίζεται μετά από μερικές ώρες 

μετά την  εφάπαξ ακτινοβόλησης με 5-6 Gy. Είναι αγγειακή αντίδραση (δεν έχει βρεθεί ο 

υπέυθυνος κυτταρικός πληθυσμός).�Απολέπιση����Επούλωση. 

 

Μέσα σε μήνες έως χρόνια το δέρμα θα εμφανίσει τηλεαγγειεκτασίες (κύτταρα-στόχος 

το αγγειακό ενδοθήλιο), σκληρία (διαταραχή σύνθεσης κολλαγόνου), νέκρωση έλκος 

(βλάβη δερμίδας και αγγείων) 

 

 

 

Βλεννογονίτιδα:  Οι οξείες αντιδράσεις από τους από τους βλεννογόνους. 

•Δυσκαταποσία (οισοφαγίτιδα) 

•Στοματίτιδα 

•Δυσουρία, συχνουρία (κυστίτιδα) 

•Διάρροιες, κοιλιακό άλγος (εντερίτιδα)  

Μυελοτοξικότητα: Όταν στο πεδίο ΑΚΘ υπάρχει μυελός των οστών. 

Πτώση των λευκοκυττάρων (λευκοπενία) 

Πτώση αιμοπεταλίων (θρομβοπενία) 

Πτώση αιματοκρίτη (αναιμία) 

 

Φυσιολογικός οισοφάγος Οισοφαγίτιδα 
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Πνεύμονας: Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΘ 

ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΙΔΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ (κύτταρα στόχοι είναι τα κυψελιδικά 

κύτταρα τύπου ΙΙ τα οποία παράγουν τον επιφανειοδραστικό παράγοντα, ενδοθηλιακά 

κύτταρα που εμποδίζουν την έξοδο νερού και μακρομορίων στο διάμεσο ιστό). 

 

 Βλάβη αυτών των πληθυσμών οδηγεί σε σύμπτωση των τοιχωμάτων των κυψελίδων και 

σε έξοδο υγρού πλούσιου σε πρωτεΐνες στο διάμεσο ιστό (εξίδρωμα). ΒΗΧΑΣ, ΚΑΚΟΥΧΙΑ, 

ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΠΥΡΕΤΟΣ.  

 

Αντιμετώπιση με κορτιζόνη, οξυγόνο, αντιβίωση, βρογχοδιασταλτικά. 

 

Κατώφλι για ακτινική πνευμονίτιδα είναι 7,5Gy εφάπαξ. 

Πνεύµονας: Η πρώτη αντίδραση του υγιούς πνευµονικού παρεγχύµατος στην Ακθ        
 
�Η ΕΞΙΔΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ. 
 Βλάβη αυτών των πληθυσµών οδηγεί σε σύµπτωση των τοιχωµάτων των κυψελίδων και σε έξοδο 
 υγρού πλούσιου σε πρωτεΐνες στο διάµεσο ιστό (εξίδρωµα). 

 
 
�ΒΗΧΑΣ, ΚΑΚΟΥΧΙΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΠΥΡΕΤΟΣ.  
 
 Αντιµετώπιση µε κορτιζόνη, οξυγόνο, αντιβίωση,  
 βρογχοδιασταλτικά. 
 
Κατώφλι για ακτινική πνευµονίτιδα είναι 7,5Gy εφάπαξ. 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Μυελοτοξικότητα: Όταν στο πεδίο ΑΚΘ υπάρχει µυελός των οστών. 

 

Πτώση των λευκοκυττάρων (λευκοπενία) 

 

Πτώση αιµοπεταλίων (θροµβοπενία) 

 

Πτώση αιµατοκρίτη (αναιµία) 

 

Νωτιαίος µυελός: Οι κυτταρικοί πληθυσµοί-στόχοι είναι 
τα νευρογλοιακά κύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
των αγγείων.  
 
Δύο τύποι αντιδράσεων του ΚΝΣ στην ΑΚΘ.  
 
 Πρώιµη αντίδραση (Λευκή ουσία – 
ολιγοδενδροκύτταρα).  Εµφανίζεται µε εφάπαξ δόση 30-
40Gy 
 
 Όψιµη αντίδραση (αγγειακό ενδοθήλιο). 
Εµφανίζεται µετά από δόση 20-30Gy 
 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΟΣΤΩΝ 

Οστά: Οστεονέκρωση, οστεοδυστροφία (ανώµαλη 
ανάπτυξη οστού)  

ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 
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SCLC 
Background 

� 13% of all cases of lung cancer 

 

� Estimated 27,000 cases in 2007 

 

� Nearly all tumors stain positive for keratin, 
EMA, TTF-1 

 

� Most tumors also stain positive for 
neuroendocrine markers including 
chromogranin A, NSE, synaptophysin and 
NCAM 

 

SCLC 

� Small-cell lung cancer grows rapidly. 

� Small-cell lung cancer spreads quickly. 

� Small-cell lung cancer responds well to chemotherapy (using medications to 

kill cancer cells) and radiation therapy (using high-dose x-rays or other 

high-energy rays to kill cancer cells). 

� Small-cell lung cancer is frequently associated with distinct paraneoplastic 

syndromes (collection of symptoms that result from substances produced by 

the tumor, occurring far away from the tumor). 
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SCLC Πρόγνωση 

� For limited disease, 20 months with a 2-year 
survival rate of 45% and a 5-year survival rate of 

20%  

� For extensive disease, 12 months with a 2-year 

survival rate in 1973 of 1.5% and 2-year survival 
rate in 2000 of 4.6% 

 

SCLC Διάδοση Τοπική 

� Local tumor growth: Small cell carcinomas usually are centrally located 

and may cause irritation, obstruction, or both of the major airway. 

Common symptoms resulting from local tumor growth include cough, 

dyspnea, and hemoptysis.  

� Patients give a short history of symptoms of recent onset, with rapid 

worsening. 

� Rapid tumor growth may lead to obstruction of major airways, with distal 

collapse and consequent postobstructive pneumonitis.  

� Fever may result from infections distal to obstruction or from the tumor itself. 
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SCLC Διάδοση Ενδοθωρακική 

� Small cell carcinomas grow in size rapidly and metastasize to the mediastinal 

lymph nodes relatively early in the course of the disease 

� Superior vena cava obstruction: Malignancy is the most common cause of superior 

vena cava (SVC) obstruction, and lung cancer accounts for the overwhelming majority 

of cases (60-90%).  

� Paralysis of the recurrent laryngeal nerve: 

� Phrenic nerve palsy: Compression of the phrenic nerve causes paralysis of the 

ipsilateral hemidiaphragm, contributing to respiratory symptoms.  

� Esophageal compression: dysphagia and odynophagia.  

� Tracheal compression: shortness of breath and stridor. 

SCLC Σταδιοποίηση 
VALSG Κατηγοριοποίηση 

� Limited disease (LD-SCLC) 

- Tumors confined to one hemithorax 

- Local extension and ipsilateral supraclavicular lymph 

nodes allowed if they could be encompassed into 

the same radiation portal as the primary tumor 

 

� Extensive disease (ED-SCLC) 

- Any disease beyond the limits of limited disease 

Zelen M Cancer Chemother Rep 1973; 4: 31-42 
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SCLC Σταδιοποίηση 

� Limited disease (LD) 

� Disease confined to one 
hemithorax; includes 
involvement of mediastinal, 
contralateral hilar, and/or 
supraclavicular and scalene 
lymph nodes. Malignant 
pleural effusion is excluded.  

 

� Extensive disease (ED) 

� Disease has spread beyond 
the definition of limited 
stage, or pleural effusion 
with positive cytology 

 

Maghfoor I, Perry M, Smith NB. 2004. Lung Cancer, Oat Cell (Small Cell). 

SCLC Σταδιοποίηση 
SCLCL Επιβίωση ανάλογα µε το στάδιο TNM 

Shepherd FA J Thorac Oncol 2007; 2: 1067-1077 
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SCLC Staging 
SCLCL Survival by TNM Stage 

Shepherd FA J Thorac Oncol 2007; 2: 1067-1077 

SCLC Σταδιοποίηση 



19/5/2014 

45 

Θωρακική Ακτινοθεραπεία 

LD-SCLC  
NCCN v 2.2009 Guidelines 

 

� T1-2N0 (“very-limited” SCLC) 

- Surgery followed by chemotherapy 

 

� > T1-2N0 

- Chemotherapy and RT 
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A Meta-Analysis of Thoracic Radiotherapy for SCLC 
13 trials and 2140 patients with limited disease. 

Thoracic radiotherapy moderately 

improves survival in patients with 

limited small-cell lung cancer who 

are treated with combination 

chemotherapy (40-50Gy) 
3yr survival rate 14,35 +/- 1,1% 

3yr survival rate 8,8 +/- 0,9% 

N Engl J Med 1992, Jean-Pierre Pignon, M.D et.al 

LD-SCLC 
Timing of Thoracic RT (Early vs Late) 

Fried DB, J Clin Oncol 2004; 22: 4785-4793 
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RT Ταυτόχρονη vs Διαδοχική 

LD-SCLC  
RT  Υπερκλασµατοποίηση (21 vs 35 days) 

Turrisi AT, N Engl J Med 1999; 340: 265-271 
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PS status 

LD-SCLC 
Standard Therapy 

� Standard RT   

- 1.5 Gy bid for a total of 45 Gy  

- 1.8-2 Gy/day for a total of 60-70Gy 

 

� 2.67 Χ 15 Fr 40,5 Gy total dose 
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LD-SCLC (take home message)  

� The addition of TRT to chemotherapy decreases local failure by 25 

to 30% and improves the 2-year survival by 5-7% 

� Concurrent  chemoradiotherapy is better than sequential 

treatment in patients with good performance status 

�  There is a modest benefit from early TRT, defined as treatment   

delivered between chemotherapy cycles 1 to 3  

� Twice daily RT is better than once daily in selected patients 

� Outcomes for LD-SCLC treated with chemoradiotherapy: 

 - RR 70-90%, median OS 14-20 months, 5-year OS 15-20% 

 

SCLC 
Prophylactic Cranial Irradiation (PCI) 

� Brain metastases are seen in approximately 20% of 

SCLC patients at presentation and 50% to 60% at 2 

years 

 

� Chemotherapy agents are less effective against 

small and asymptomatic brain metastases 

compared with large and symptomatic lesions 
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Προφυλακτική Κρανιακή 
Ακτινοθεραπεία  

SCLC - PCI 
Μετα-ανάλυση 

� 7 RCTs with 987 SCLC patients in complete remission 

� RR of death for PCI was 0.84 (95% CI 0.73-0.97; p = 0.01) 

� 5.4% survival improvement at 3 years (15.3% no PCI to 

20.7% PCI) 

� Decreased cumulative risk of brain metastases by 25.3%  

(58.6% to 33.3% PCI. P < 0.001) 

� Benefit was also seen in the small number of patients with 

Extensive stage   
          PCI (Prophylactic Cranial Irradiation) 
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SCLC  CR-PCI (Brain mets↓) 

Auperin A, N Engl J Med 1999; 341: 476-484 

SCLC  CR-PCI (OS↑) 

Auperin A, N Engl J Med 1999; 341: 476-484 
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SCLC CR Κλινικές Μελέτες 

SCLC µείωση τοξικότητας PCI 
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PCI σε ED-SCLC 

Multicenter RCT by EORTC 

286 patients with ED-SCLC achieving any response to chemotherapy 

Median OS increased by 1.3 months (5.4 months in no PCI to 6.7 months in PCI; p = 0.003) 

OS at 1 year increased from 13.3% to 27.1% 

Decreased symptomatic brain metastases from 41.3% to 16.8% (p < 0.001) 

Slotman B, N Engl J Med 2007; 357: 664-672  
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Παρηγορητική ΑΚΘ 

Σύνδροµο Άνω Κοίλης Φλέβας 
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Στοχοποιηµένες Θεραπείες 

Bevacizumab 

Sunitinib  

Sorafenib 

Dasatinib* 

AT-101 

ABT 263 

Vorinostat (HDAC) 

AMG 102 (HGF) 

AMG 479 (IGF-1R) 

BEC-2/BCG 

Imatinib 

Marimastat 

Tanomastat 

Tipafarnib 

Gefitinib 

Vandetanib 

Cediranib 

Temsirolimus 

Everolimus 

Biricodar 

Oblimersen 

Bortezomib 

SCLC 

Συµπεράσµατα 

� SCLC παραμένει θανατηφόρα νόσος 

 

� Limited progress achieved over the last several 
years 

 

� Despite good response to initial therapy, 
approximately 80% of LD-SCLC and virtually all 
patients with ED-SCLC succumb (υποκύπτουν) to their 
disease 
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Συµπεράσµατα 

� TNM staging should be used, particularly to 

stratify patients with LD-SCLC 

 

� Pleural effusion is usually treated as stage ED-

SCLC and will be considered stage IV in the new 

TNM classification 

Συµπεράσµατα 

� Patient with very limited SCLC (T1-2N0M0)  may be 
considered for surgical resection  

 

� LD-SCLC patient with good performance status should 
be treated with concurrent chemoradiotherapy 

 

� Whenever possible, RT should be started in the 1st or 
2nd cycles of chemotherapy 

 

� In selected patients, hyperfractionated RT (BID) is 
better than once daily 
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Συµπεράσµατα 

� PCI improves survival in SCLC and should be 

offered for both LD-SCLC and ED-SCLC who 

respond to 1st line therapy 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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