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Σταδιοποίηση της νόσου 

- Η αντιµετώ̟ιση βασίζεται στο στάδιο της νόσου 

- Stage I-II: αρχικό στάδιο 

- Stage IIIA: το̟ικά ̟ ροχωρηµένο  (̟ιθανό χειρουργείο) 

- Stage IIIB: το̟ικά ̟ ροχωρηµένο (ανεγχείρητο) 

- Stage IV: µεταστατική νόσος 

∆ιαγνωστικές εξετάσεις 

-Συµ̟τώµατα και φυσική εξέταση 

-Εργαστηριακές εξετάσεις 

-x-ray, CT, PET 

 

-∆ειγµατοληψία µεσοθωρακίου 

  µεσοθωρακοσκό̟ηση 

  θωρακοσκό̟ηση 

  ενδοσκο̟ικό υ̟ερηχογράφηµα 

  βρογχοσκό̟ηση 

 

-κυτταρολογική ̟τυέλων 
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Χάρτης λεµφαδενικών οµάδων µεσοθωρακίου 

 (American College of Surgeons) 

Θεραπευτικοί χειρισµοί  σταδίου Ι – ΙΙ NSCLC 

• Θεραπεία εκλογής  είναι µόνο η χειρουργική αφαίρεση.  

 

� Λοβεκτοµή  : για αρχόµενη νόσο.  

� Σφηνοειδής εκτοµή : είχε 30% µεγαλύτερη θνησιµότητα (Ginsberg 
1995), αλλά νεότερες µελέτες, σε σχέση µε περιορισµένο 
χειρουργείο, δεν έδειξαν µεγαλύτερη επιβάρυνση   (Lee 2003, El 
Sherif 2006). 

� Σφηνοειδής εκτοµή για µικρούς όγκους (<3εκ) και ηλικιωµένους 
ασθ. 

�  ∆εν υπάρχουν τυχαιοποιηµένες µελέτες, αλλά φαίνεται να είναι 
εξαιρετικά τα αποτελέσµατα. 

� Συµπληρωµατικά Cisplatin –ΧΜΘ για  στάδιο ΙΙ, ενώ για Ιβ;;;. 

� Όχι συµπληρωµατική ΑΚΘ µετά το ριζικό χειρουργείο. 
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Ακτινοθεραπεια για σταδια I + II NSCLC 

- δυνατότητα ε̟ιλογής για ασθενείς ̟ ου δεν ε̟ιδέχονται χειρουργείο. 

-για ασθενείς ̟ου αρνούνται το χειρουργείο. 
 

-60 – 66Gy στον όγκο (+/- 50Gy σύστοιχο ηµιθωράκιο αν είναι δυνατόν) 
 

Review of 26 nonrandomized trials (Powell 2001) 
 

  Survival                       OS (RT)                   OS (surgery) 
 

 2y           54 – 93%        22 – 72%  67% 

 3y           22 – 56%        17 – 55% 

 5y           13 – 39%         0 – 42%  47% 
 

 θάνατοι ελεύθεροι νόσου ̟ου ακολούθησαν την ΑΚΘ :11 – 43% 

  (έκαναν ΑΚΘ ασθενείς χαµηλού karnofsky) 
 

-κλινικά στάδιο I ήταν το 57% µε ̟αθολογοανατοµική σταδιο̟οίηση  (Lopez 

2005) 

Ριζικη ακθ σταδιου I – II: αποτελεσµατα µελετων 

Autor Jahr / Journal Stadium Dosis (Gy) Resultat 

 
Dosoretz 

 
1992 / IJROBP 

 
T1-3 N0 

 
65 

 
40% (2-JÜ) / 10% (5-JÜ) 

 
Jeremic 

 
1997 / IJROBP 

 
T1-2 N0 

 
69,6 (hyperfrakt.) 

 
30% (5-JÜ) 

 
Jeremic 

 
1999 / Lung 
Cancer 

 
T1-2 N1 

 
69,6 (hyperfrakt.) 

 
25% (5-JÜ) 

 
Cheung 

 
2002 / IJROBP 

 
T1-2 N0-1 

 
48 (akzell.) 

 
46% (2-JÜ) 

Rosenzweig 2005 / Cancer T1-3 N0-2 <= 81 
 

40% (OS) 
52% (2y loc.control rate) 

 

-20-30% χειρότερα α̟ό το χειρουργείο  

-Stage IA: 5y OS 60% (σχεδόν το ίδιο µε το χειρουργείο) 



19/5/2014 

5 

Στερεοτακτική ΑΚΘ 

• Εξαιρετικά εξειδικευµένος σχεδιασµός θεραπείας. 

• Υψηλές δόσεις (4χ12 Cy), αλλά δεν είναι γνωστές οι καλύτερες 
δόσεις. 

    Αποτελέσµατα  (Lagerwaard 2008)   

1 χρόνος -/2χρόνια- Συνολική Επιβίωση : 81/64 %. 

1χρόνος-/2χρόνια- Επιβίωση χωρίς νόσο : 83/68 % (88 /81 % για 
στάδιο Α).  

Μέση συνολική επιβίωση : 34 µήνες.  

Τοπική υποτροπή  7%. 

Περιοχική υποτροπή  9%. 

Μεταστάσεις   11%. 

Σοβαρές απώτερες παρενέργειες  <3%.  

Τα αποτελέσµατα είναι ανώτερα της συµβατικής  3D –ΑΚΘ.  

Για Στάδια Ια τα αποτελέσµατα είναι κοντά στα χειρουργικά. 

 

 

 

Στερεοτακτική ΑΚΘ 
-T2 N0 

-CR after radical radiation 
-COPD with emphysema 
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άλλες τεχνικές που βελτιώνουν τα αποτελέσµατα 

Hyperfractionation  (Jeremic 1997, 1999) 

Stage I Stage II 

    µέση επιβίωση 33µήνες. 27µήνες. 

    5 χρόνια-OS 30% 25% 

Protons   (Bush 2004) 

    3 χρόνια τοπικός έλεγχος 74% 

    επιβίωση µε νόσο 72% 

    Πνευµονίτης οισοφαγίτης, 

    απώτερη καρδιολογική              

    τοξικότης 

0% 

Adjuvant ΑΚΘ για  Stage I + II NSCLC 

-Όχι συµ̟ληρωµατική ΑΚΘ µετά α̟ό χειρουργική αφαίρεση. 

 

-54Gy  µετά α̟ό R1-Χειρουργική αφαίρεση βρογχικών λεµφαδένων. 

 

-60-66Gy µετά α̟ό R2-χειρουργική αφαίρεση 

 

Τυχαιο̟οιηµένη µελέτη: 

-το̟ική υ̟οτρο̟ή: µειώθηκε  

-ε̟ιβίωση:δεν άλλαξε,χειρότερη ή βελτιωµένη! 

  (̟ιθανώς σύγχρονες τεχνικές ΑΚΘ βελτίωσαν τα α̟οτελέσµατα) 

 

PORT- µεταανάλυση  (1998): 

 

-µείωση της συνολικής ε̟ιβίωσης  µετά α̟ό µετεγχειρητική ΑΚΘ (55 vs. 

48%) 
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Συµπληρωµατική ΑΚΘ για στάδια I + II NSCLC 

PORT- η µελέτη έχει αµφισβητηθεί : 

-Bias: 1/3 ασθενών α̟ό Γαλλία  µε υψηλή Η∆Ο και Σ∆Ο (fractions + 

doses) 

 (60Gy/2.5Gy) 

-Partly  χρησιµο̟οιούσαν ̟αλαιές τεχνικές (̟.χ. Cobalt) 

 

-Περισσότερες ̟ρόσφατες τυχαιο̟οιηµένες µελέτες:  (Trodella 2002) 

 

 σύγχρονη  3D-ΑΚΘ 

 Ασφαλής ηµερήσια δόση (1.8Gy) και µικρή συνολική (50.4Gy) 

 Target: ο όγκος και η σύστοιχη ̟ύλη. 

 

 LR   2% vs. 23% 

 OS 67% vs. 58% 

 η µακρόχρονη τοξικότητα ήταν α̟οδεκτή 

Συµπέρασµα: αντιµετώπιση Stage I+II NSCLC 

- stage I+II είναι η µειοψηφία των ̟ερι̟τώσεων. 

-σε αντίθεση µε τα ̟ροχωρηµένα στάδια, «θερα̟εύονται» µε ε̟ιθετική 

θερα̟εία   

 και έχουν καλή ̟ ρόγνωση.  
 

-Χειρουργείο είναι η θερα̟εία εκλογής (Λοβεκτοµή). 

-συµ̟ληρωµατική ΧΜΘ (Cisplatin) για stage II και µερικά IB. 
 

-Ριζική ΑΚΘ ως µία εναλλακτική θερα̟εία για ασθενείς ̟ ου δεν 

χειρουργούνται ή  

 ̟ου αρνούνται να χειρουργηθούν. 

-Όχι συµ̟ληρωµατική ΑΚΘ µετά α̟ό ριζική χειρουργική µε αρνητικούς  

 λεµφαδένες. 

-Συµ̟ληρωµατική ΑΚΘ µετά α̟ό χειρουργική µε θετικούς λεµφαδένες. 

-Α̟αιτούνται ̟ ερισσότερες µελέτες για να εδραιωθεί η θέση της ΑΚΘ ως   

 συµ̟ληρωµατική θερα̟εία. 

   

 Συνολική ∆όση, Ηµερήσια ∆όση, ;;;; 
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 αντιµετώπιση Stage III NSCLC 

Το̟ικά ̟ροχωρηµένο στάδιο 

IIIA το χειρουργείο είναι ̟ραγµατο̟οιήσιµο 

IIIB το χειρουργείο δεν είναι ̟ραγµατο̟οιήσιµο 

 

-Συχνά συνδυασµός θερα̟ειών. Κατάλληλη στιγµή για 

κάθε θερα̟εία;;; 

-Συνήθως α̟αιτείται τρι̟λή θερα̟ευτική ̟ροσέγγιση.  

-∆εν είναι α̟λή και ίδια η αντιµετώ̟ιση για όλους τους 

ασθενείς (µεγάλη κλινική  

  ετερογένεια).  

-Ιδιαίτερος τρό̟ος αντιµετώ̟ισης για κάθε ασθενή 

ξεχωριστά. 
 

Ακτινοθεραπεια για  Stage III NSCLC 

µόνον ακτινοθερα̟εία  
 

-για ασθενείς ̟ου δεν «αντέχουν» συνδυασµένη θερα̟εία. 

-το̟ική υ̟οτρο̟ή στο θώρακα µετά α̟ό χειρουργείο. 

-ανακουφιστική θερα̟εία για ασθενείς µε χαµηλό performance status 

ή stage IV 
 

Παλαιά τυχαιο̟οιηµένη µελέτη: RT vs. Placebo (Roswit 1968) 

φτωχά αλλά ̟αρόµοια α̟οτελέσµατα  (18 vs. 14% at 1 year) 
 

Μόνο ΑΚΘ: MS        10µήνες. 

   5y-OS     5% 

Παράγοντες ̟ ου σχετίζονται µε τη βελτίωση της ̟ρόγνωσης: 

(Basaki 2006, RTOG 93-11 2008) 

-µικρός ̟ ρωτο̟αθής όγκος 

-µικρό συνολικά  «tumor volume» 
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Ακτινοθεραπεια για Stage III NSCLC 

Μόνο ακτινοθερα̟εία 

Πρέ̟ει να δίδεται άµεσα ή να αναβάλλεται? 
 
Randomized trial: άµεση RT  vs.  RT αναβάλλεται µέχρι τα συµ̟τώµατα 

(Falk 2002) 
 

-µέση ε̟ιβίωση                               δεν ε̟ηρεάζεται   

-το̟ικός έλεγχος της νόσου          ̟αρόµοια 

Η ανακουφιστική συµ̟τωµατική θερα̟εία είναι ̟ολύτιµη 

για τους ασθενείς µε το̟ικο̟εριοχικό ̟ροχωρηµένο 

καρκίνο του ̟νεύµονα, όταν δεν είναι σε θέση να λάβουν 

συνδυασµένη θερα̟εία.  

Ακτινοθεραπεία για  Stage III NSCLC 

 

  ∆όση και Το̟ικός έλεγχος της νόσου. 

 RTOG phase III trial: (Perez 1986) 

40Gy 50Gy 60Gy (2Gy/fx)
Local Control 52% 62% 73%
Survival similar

-60Gy / 30 fractions:καθιερωµένη σήµερα 
 

-Πληροφορίες α̟ό phase II µελέτες δείχνουν καλύτερο το̟ικό έλεγχο µε     

υψηλότερες δόσεις.  

-̟εριοριστικοί ̟ αράγοντες : δόσεις ανοχής των υγειών ιστών. 
 

Παράγοντες ̟ ου βελτιώνουν τη θερα̟εία    -αλλαγή της ηµερήσιας δόσης; 

                 -Amifostine 

                 -IMRT, IGRT, Tomotherapy, Protons.. 
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Ακτινοθεραπεια για Stage III NSCLC 

∆ιαφορετικές ηµερήσιες δόσεις 

 

CHART (Saunders 1997,1999): 

 

2 χρόνια  ε̟ιβίωση                          29%  vs.  20% 

Σοβαρή  δυσφαγία              19%  vs.    3% 

 

ECOG 2597 (Belani 2005): 

 

∆εν υ̟ήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 

Central Cancer Treatment Group (Schild 2002): 

 

∆εν εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως ̟ρος  RFS, OS, 

Toxicities 

Αντιµετώπιση  Stage IIIA NSCLC 

-Είναι υψηλού κινδύνου για το̟ική υ̟οτρο̟ή ή µεταστάσεις. 

-Ο ρόλος της συµ̟ληρωµατικής ΑΚΘ αµφισβητούµενος. 

-∆εν ε̟ιβεβαιώνεται ο ρόλος της ΑΚΘ στην αύξηση της ε̟ιβίωσης στις 

τυχαιο̟οιηµένες µελέτες. 

 Lung Cancer Study Group, 1986:    LR 3%  vs.  41% 

         OS n.s. 
 

 PORT Study, 1998: µειώνεται   OS  48%  vs.  55%  (stages I-III) 

  (subgroup analysis: no clear evidence for stage III) 
 

 Studies on toxicities (Lally 2006, 2007): 
 

  µε µικροσκο̟ική διήθηση λεµφ : ελάττωση  ΟS µετά την ΑΚΘ (31 vs. 41%) 

  N2-νόσος : βελτίωση της OS µετά την µετεγχειρητική ΑΚΘ (27 vs. 20%) 

  Θανατηφόρα καρδιολογική τοξικότης: 

    αυξηµένη σε ασθενείς ̟αλαιών µελετών (1983-1988) 

    µετά το 1989  είναι σηµαντικά µειωµένη 
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Αντιµετωπιση  Stage IIIA NSCLC 

-Μετεγχειρητική ΑΚΘ : µέτρια αλλά σηµαντικά καλύτερα ως ̟ρος την OS (4-

5%)  

 -Ενθαρρυντικά α̟οτελέσµατα µε την ̟ροεγχειρητική ΧΜΘ 

Αντιµετώπιση Stage IIIA NSCLC 

-Καλύτερη ε̟ιβίωση µετά α̟ό µετεγχειρητική ΧΜΘ  

-Ενθαρρυντικά α̟οτελέσµατα µελετών phase II 

̟ροεγχειρητική  (induction) ΧΜΘ 

 

                          →      New Protocols: 

                      -ο ρόλος της ̟ροεγχειρητικής ΑΚΘ+ΧΜΘ (SAKK) 

                      -ο ρόλος της µετεγχειρητικής ΑΚΘ (EORTC) 



19/5/2014 

12 

Αντιµετώπιση  Stage IIIB NSCLC 

Υπεροχή της ταυτόχρονης ΧΜΘ+ΑΚΘ  σε σχέση µε τη διαδοχική χορήγηση 
Two large multicenter trials 

 
1. Furuse, JCO 1999 
 

Randomized -ταυτόχρονος. ΧΜΘ (CMV) + 56Gy (split course ΑΚΘ) 
   -ίδια θεραπεία αλλά διαδοχική  

ταυτόχρονος διαδοχική 

Response Rate 84% 86% 

Median 
Survival 

17mts. 13mts. 

2y-survival 35% 17% 

5y-survival 16% 9% 

Αντιµετώπιση   Stage IIIB NSCLC 

Υπεροχή της ταυτόχρονης ΧΜΘ και ΑΚΘ σε σχέση µε τη διαδοχική χορήγηση 
Two large multicenter trials 

 
2. RTOG 9410 
 

Randomized -ταυτόχρονη ΧΜΘ (CV) + 60Gy ΑΚΘ 
   -ίδιο σχήµα θεραπείας αλλά διαδοχικά 

ταυτόχρονη διαδοχική 

Median 
Survival 

17mts. 14.6mts. 

4y-survival 21% 127% 

Toxicity 
Αυξηµένη αλλά όχι απειλητική 

για τη ζωή 
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Περίληψη : θεραπευτικοί χειρισµοί  Stage IIIA NSCLC 

�Προ- ή µετεγχειρητική ΧΜΘ 

�∆εν είναι ξεκαθαρισµένος ο ρόλος της ̟ρο- ή µετεγχειρητικής ΑΚΘ. 

 → RT σε  (Clinical Trials) κλινικές µελέτες 

     ( SAKK 16/00:  RT/ChT – OP  vs.  ChT – OP) 
 

�Όχι µετεγχειρητική ΑΚΘ  ̟άντα !!! 

  µετεγχειρητική ΑΚΘ συστήνεται : σε  N2 (multilevel) 

      R1/R2 
 

�̟ροεγχειρητική ΑΚΘ  για όγκο  Pancoast (45-50Gy) 
 

�ριζική ΑΚΘ (+/-ΧΜΘ) για «ιατρικούς λόγους» ανεγχείρητους ασθενείς  (60Gy) 

  

Τοξικότης ΑΚΘ - πνευµονίτης 

Πνευµονίτης : 4-6 εβδοµ. µετά την ΑΚΘ  
Ινωση µετά 12-24 µήνες. 
 

Συµπτώµατα :πυρετός, βήχας, βαριά κλινική κατάσταση  
 

Παράγοντες κινδύνου: 
 

-Treated volume: V20=25% (8% Πνευµονίτης) 
    V20=37% (39% Πνευµονίτης) 
    V10, V5, ….  V30-40  (ίνωση) 
-Dmean: <10Gy  -ελάχιστος κίνδυνος 
  20Gy  -  15% κίνδυνος 
  30Gy  -  50% κίνδυνος 
 

-Θεραπεία  : Αντιβιοτικά για 10 µέρες. 
   Στεροειδή  (π.χ. Prednisone)ξεκινώντας µε υψηλές δόσεις για                         

6 εβδοµάδες (σταδιακά ελαττωµένη). 
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ΑΚΘ τοξικότης -πµευµονίτης 

Πεδίο ΑΚΘ και  

Ακτινική Πνευµονίτης 

Ε̟ιδεινούµενη ακτινική 

 Πνευµονίτης στον δεξιό 

 ̟νεύµονα 

Ακτινογραφικά ευρήµατα: διάχυτη διάµεσος Πνευµονίτης 

Τοξικότητα της ακθ –Πνευµονίτης – πνευµονική ίνωση 

Rosen, I. I. et al. Radiology 2001;221:614-622 
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Σχεδιασµός  ΑΚΘ –στόχος - όγκος 

     ICRU  50+62  

• Gross tumour volume  

 

• Clinical target volume  

 

• Planning target volume  

 

                                        

� σηµαντικά βήµατα  

� το αδύναµο σηµείο της ΑΚΘ 

                                           

ΑΚΘ πλάνο -  Καθορισµός  GTV 

• C.T. Απαραίτητες οι εικόνες της αξονικής. 

• Συµπληρωµατικές πληροφορίες από MRI και  PET scan.  

Παράγοντες που περιορίζουν τη διαγνωστική ικανότητα της αξονικής για τον 
καρκίνο του πνεύµονα :  

� Αξονική χωρίς ενδοφλέβιο σκιαγρ. Πρέπει να συγκρίνεται πάντα µε τη 
διαγνωστική αξονική. 

� Μερικές φορές η MRI υπερέχει στις Τ3 και Τ4 ακολουθίες. 

� Η  MRI υπερέχει  για όγκους της  κορυφής των πνευµόνων (pancoast).   

� Ευαισθησία και ακρίβεια µόνο στο 60-77% για τους λεµφαδένες.  

 

 

    Καλή γνώση της ανατοµίας και της λεµφαδενικής διασποράς. 



19/5/2014 

16 

Πλάνο ΑΚΘ 

Καθορισµός GTV 

Knowledge of anatomy 

LN levels -  

Cross Sectional Anatomy 

Murray JG, Eur J Radiol, 1993,17:61-68. 

Πλάνο ΑΚΘ – Καθορισµός GTV 

Cross Sectional 

Anatomy -  

Suggested Paper 



19/5/2014 

17 

RT-Planning –Σχεδιασµός του GTV 

Η σηµασία του PET 
 

Αξία του PET για τον όγκο: 

Ατελεκτασία – µείωση της ακτινοβολητέας ̟ εριοχής. 

 

Αξία του PET για λεµφαδενική σταδιο̟οίηση :  

   ευαισθησία    79% 

   ειδικότης        91% 

   αρνητική διαγνωστική αξία     95% 

   θετική διαγνωστική αξία   80% 

 

Αξία του PET για µεταστάσεις: 

Αναγνωρίζονται µεταστάσεις σε 10-15% ασθενείς ̟ρο χειρουργείου. 

RT-Planning –Σχεδιαςµος του GTV 

Η σηµασία του PET στον σχεδιασµό της ΑΚΘ 
 

PTV αυξάνεται σε 64%  (αναγνωρίζονται λεµφαδένες) 

        µειώνεται σε 36%  (χωρίς τις ατελεκτασίες) 

     (Erdi 2002) 
 

Μέσος όρος µείωσης του PTV       29% 

Μέσος όρος µείωσης του  V20       27% 

     (Vanuytsel 2000) 
 

∆ιαφορετικοί ΑΚΘευτές είχαν την τάση να µεταβάλλουν µε µειώσεις το 

target: 

Μέσος όρος για το  GTV χωρίς   PET :  2.31 

Μέσος όρος για το  GTV µε   PET :     1.56 

     (Caldwell 2001) 
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Σχεδιασµός GTV – Πλάνο ΑΚΘ 

η βοήθεια του  PET: αναγνώριση της ατελεκτασία 

Σχεδιασµός GTV – Πλάνο ΑΚΘ 

Η βοήθεια του PET: καθορισµός  PTV 
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Σχεδιασµός ΑΚΘ–  
Καθορισµός GTV 

Η σηµασία του PET:  

καθορισµός PTV 

Καθορισµός GTV – Σχεδιασµός ΑΚΘ 

Η συµµετοχή του PET: PTV – RT Plan 
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Καθορισµός CTV – Σχεδιασµός ΑΚΘ 

2. Υ̟οκλινικοί λεµφαδένες 

µεγάλα ̟εδία  ΑΚΘ.... 

Συµβατική ΑΚΘ…  (Perez 1997) 

 Καθορισµός CTV – Σχεδιασµός ΑΚΘ 

2. Υ̟οκλινικοί  λεµφαδένες 

    .... µικρότερα ̟εδία ΑΚΘ 

3D conformal  ΑΚΘ        IMRT  
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RT-Planning –Καθοριςµος PTV 

ICRU οδηγίες 

 

CTV ... 

 

   + Margin (Internal Target Volume) 

  µεταβολή της θέσης ,του µεγέθους, του σχήµατος α̟ό το CTV 

 

(ο καθορισµός του margin εξαρτάται α̟ό τον ασθενή ) 

 

   + Set-up Margin 

         µεταβολές σε σχέση ασθενούς - µηχανήµατος 

(ε̟αναληψιµότητα το̟οθέτησης, θέση θερα̟είας) 

Καθορισµός PTV – Σχεδιασµός ΑΚΘ 

Σφάλµατα ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό τις ανα̟ν. κινήσεις: 
 

Το µέγεθος των κινήσεων εξαρτάται α̟ό : 

   -τη θέση του όγκου στον ̟νεύµονα 

   -̟ροσκόλληση της νόσου σε γειτονικές δοµές 

   -καλή ικανότητα του ̟νεύµονα για οξυγόνωση 

 -ασθενής ανήσυχος ή ακίνητος 

 

Μέσος όρος κίνησης σε συνήθη ανα̟νοή: 

   - άνω λοβός    0 - 0.5cm 

   - κάτω λοβός   1.5 - 4.0cm 

   - µέσος λοβός   0.5 - 2.5cm 

   - ̟ύλες     1.0 - 1.5cm 
Steppenwoolde 2004 
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Σχεδιασµός ΑΚΘ – καθορισµός PTV 

Ελαττώνουµε τα λάθη λόγω των αναπνευστικών κινήσεων: 

µε την CT συνήθως 
µειώνουµε το margin 
PTV - CTV 

Καθορισµός PTV – Σχεδιασµός ΑΚΘ 

Σχεδιασµός και περιορισµοί στο planning CT: 
 

-καθορισµός  GTV/CTV για εισπνοή και εκπνοή. 
-αφήνουµε περιθώριο 0.5 - 1cm προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Συνοπτικά: 
 

∆εν χρησιµοποιούµε υψηλές δόσεις ΑΚΘ ή IMRT για τον καρκίνο του 
πνεύµονα until tumour motion can be taken into account ! 
 

Σηµαντικό !!!... 
 

-ο σχεδιασµός του  GTV να είναι τέλειος. 
-ο σχεδιασµός του CTV να βασίζεται στη βιβλιογραφία. 
-ο σχεδιασµός του PTV να βασίζεται  στο µέγεθος του όγκου και το περιθώριο 
ασφαλείας.           
                    Οι ιδιαίτερες τεχνικές απαιτούν µεγάλη εξοικείωση και εµπειρία! 
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Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύµονα 

• Περιορισµένος    

 Θεραπεία  

  ΧΜΘ (Cisplatin, etoposide) 4 κύκλοι / 3 εβδοµάδες + ΑΚΘ ταυτόχρονα  

  45-60 Gy . 

  Προφυλακτική ΑΚΘ εγκεφάλου  : 25-30  σε 10 συνεδρίες.  

 Επιβίωση : µέσος χρ. επιβ.              20 µήνες   

                    5 χρόνια συν. επιβ.          20 – 26%   

 

Για <5% των ασθενών µε cT1-2 N0 : Λοβεκτοµή και καθαρισµός µεσοθωρακίου.  

                          αν pN0             ΧΜΘ µόνο 

                          αν  pN+              ΧΜΘ+ΑΚΘ 

Μικροκυτταρικός καρκινός του πνεύµονα 

• Εκτεταµένος    

  Θεραπεία   

   ΧΜΘ πλατίνα +- παρηγορητική ΑΚΘ  ή συµπτωµατική 
ΑΚΘ εγκεφαλικών µεταστάσεων ( 30-37,5 Gy σε 10-15 
συν.)   

  Επιβίωση   

                 µέσος χρόνος ζωής           12 µήνες 

                 5 χρόνια συνολ. Επιβ.         <5-10% 
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Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύµονα 

 πεδία ΑΚΘ 

• Σχεδιασµός ΑΚΘ   

    GTV + 1,5 cm margin + πύλη + αµφοτερόπλευρο µεσοθωράκιο                                                                                 
(έως 5 cm  κάτωθεν του διχασµού)    

       45 Gy + boost – 60 Gy  στον όγκο     

  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  Η  ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΗ  ΛΑΜΦΑ∆ΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΧΜΘ    

Προσοχή στις δόσεις των υγιών δοµών :  νωτιαίου µυελού: <=36 Gy  

                                                                  υγιούς πνεύµονος: V20>25-30%  

                                                                  οισοφάγου: 55 Gy 

                                                                  καρδιάς: 50% < 25-40 Gy 

                                                                  βραχιονίου πλέγµατος: <60 Gy. 
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Εγκεφαλικές Μεταστάσεις 

Οι µεταστάσεις του ΚΝΣ αποτελούν 
συχνό δίληµµα, όσον αφορά την 
θεραπευτική προσέγγιση, από τους 
ακτινοθεραπευτάς και ογκολόγους-
παθολόγους.   

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Ο συχνότερος τύπος ενδοκρανιακών όγκων (συνότης ~170000/έτος 
στις ΗΠΑ). 

• Περίπου το 20-40% των καρκινοπαθών ασθενών θα αναπτύξουν 
εγκεφαλικές µεταστάσεις. 

• Οι συχνότεροι τύποι καρκίνων που µεθίσταντε στον εγκέφαλο είναι:  
πνεύµονος, µαστού και µελάνωµα.  

• Αιµορραγικές µεταστάσεις : νεφρού, χοριοκαρκίνωµα, µελάνωµα. 
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Παράγοντες που συµβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού 
µετάσταση στον εγκέφαλο 

• Έγκαιρη διάγνωση πρωτοπαθούς νόσου. 
• Βελτιωµένες θεραπείες. 
• Εξειδικευµένες διαγνωστικές τεχνικές. 
• Αύξηση προσδόκιµου επιβίωσης γενικού πληθυσµού. 
         Από το συνολικό αριθµό των καρκινοπαθών ένα 
ποσοστό 15% θα εµφανίσουν εγκεφαλικές µεταστάσεις. 

Συµπτωµατολογία των µετάστασεων στο ΚΝΣ  ανάλογα µε 
την εντόπισή τους 

• Υπερσκηνίδιοι όγκοι (80-85%)  
Γενικά: Αυξηµένη ενδοκράνια πίεση (κεφαλαλγίες, έµετοι, διπλωπία, 
οίδηµα οπτικής θηλής). 

Εστιακά: Μετωπιαίου λοβού: ψυχικές διαταραχές.  
               Κινητικής και αισθητικής περιοχής: αισθητικοκινητικές 
εκδηλώσεις. 

               Κροταφοϊνιακής  χώρας: διαταραχές του λόγου, οπτικού πεδίου. 
               Χιασµατικής περιοχής και 3ης κοιλίας: ορµονικό και χιασµατικό       
σύνδροµο.   

               Υποθαλάµου: ενδοκρινολογικές διαταραχές, του επιπέδου της 
συνείδησης, αυξηµένη ενδοκρανιακή πίεση. 

Στην  κροταφοβρεγµατική συµβολή εντοπίζονται οι περισσότερες 
εγκεφαλικές µεταστάσεις, λόγω της διανοµής της µέσης εγκεφαλικής 
αρτηρίας.  
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Συµπτωµατολογία των µεταστάσεων στο ΚΝΣ ανάλογα µε 

την εντόπισή τους 

• Υποσκηνίδιοι Ογκοι (10-15%)  
•   Σκώληκα: διαταραχές της ισορροπίας. 
•   Παρεγκεφαλίδας: αστάθεια, συµπτώµατα εστιακής βλάβης της. 
•   4ης κοιλίας: όπως από πίεση προµήκη, αυξηµένη ενδοκρανιακή   
πίεση,        µε ή χωρίς υδροκεφαλία. 

•   Στελέχους(3-5%).Με παράλυση εγκεφαλικών συζυγιών, ή 
υδροκεφαλία. 

•   Γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας:  συµπτώµατα εστιακής βλάβης 
από παράλυση εγκεφαλικών συζυγιών (5η ,6η, 7η, 8η ) και 
παρεγκεφαλιδικές διαταραχές.   

Συχνότητα εγκεφαλικών µεταστάσεων ανα νόσο  

• Καρκίνος του πνεύµονα (25-30%) 
• Καρκίνος του µαστού (10-15%) 
• Μελανώµατα (12-20%) 
• Καρκίνος του ουροποιητικού, πεπτικού, σαρκώµατα, λεµφώµατα, 
λευχαιµίες πολύ σπάνια. 

     
    το 40-60% όλων των εγκεφαλικών µεταστάσεων          Ca 
πνεύµονα. 

    το 10%             Ca µαστού. 
    το 3,5%            µελάνωµα. 
    το 2,8%           πεπτικό. 
    το1,8%          Ca νεφρού 
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Μέση επιβίωση ανάλογα µε τη θεραπευτική αντιµετώπιση 

 
 θεραπεία                               µέσος χρόνος επιβίωσης 
  Καµία                                                      1 - 2 µήνες 
  Συµπτωµατική (κορτιζόνη, αντι «Ε»)      2 – 4 µήνες 
  Συµπτωµατική αγωγή και ΑΚΘ               4 -6 µήνες 
  Χειρουργική και ΑΚΘ                              10 -12 µήνες 
 
Αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι: κακή γενική κατάσταση 
                                                 πολλαπλές εγκεφαλικές µεταστάσεις 
                                                 µη ελεγχόµενη εξωκρανιακή νόσος 

Νευροακτινολογική  διερεύνηση 

• Μαγνητική τοµογραφία µε παραµαγνητική ουσία 
(MRI). 

• Υπολογιστική αξονική τοµογραφία (CT) µε 
σκιαγραφικό.  

• Τοµογραφία εκποµπής σωµατιδίων (PET). 
• Spectroscopy (MR). 
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Θεραπευτική αντιµετώπιση 

• Έως το 1980, θεραπεία συνήθως µε κορτικοειδή και Ακτινοθεραπεία. 
• Από το 1990,µελέτες απέδειξαν ότι ο συνδυασµός χειρουργικής και 
ΑΚΘ υπερτερεί σε µονήρεις µεταστάσεις ( καλύτερος τοπικός έλεγχος 
της νόσου, άµεση αποσυµπίεση του εγκεφάλου, ιστολογική διάγνωση 
σε αγνώστου πρωτοπαθούς νόσο). 

• Τα τελευταία 10- 15 χρόνια, βελτίωση νευροχειρουργικών τεχνικών, 
µικροχειρουργική αφαίρεση, κατανόηση του λειτουργικού χάρτη του 
εγκεφάλου              αύξηση της επιβίωσης. 

• ∆ιεγχειρητική χρήση υπερήχων. 
• Στερεοτακτική αφαίρεση των µεταστάσεων µε τη βοήθεια του Αξονικού. 
• ∆ιεγχειρητική χρήση Μαγνητικού Τοµογράφου, βελτιώνει τη χειρουργική 
αφαίρεση σε απροσπέλαστες περιοχές. 

Αυτές οι τεχνικές ελάττωσαν την περιεγχειρητική θνησιµότητα στο 3% και 
τη νοσηρότητα στο 8%.  

Εγκεφαλικές  µεταστάσεις 

Φυσική ιστορία 
�Οι ασθενείς έχουν µέση διάρκεια ζωής 3 µήνες. 
�Αρκετά σηµεία και συµπτώµατα ανταποκρίνονται 
στα στεροειδή σε 48 ώρες. 

�Κεφαλαλγία, αδυναµία αναγνώρισης,και 
διαταραχές βάδισης. 

�Συχνότερες πρωτοπαθείς αιτίες είναι ο καρκίνος 
του µαστού και του πνεύµονος. 
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Προγνωστικοί  παράγοντες 

�Σε 79% των ασθενών µε 1-3 µεταστάσεις µετά την ΑΚΘ η µέση 

επιβίωση ήταν 4µήνες, σε αντίθεση µε 3,2 µήνες στο 21% αυτών 

που είχαν 4 και άνω µεταστάσεις. 

�Κλινική κατάσταση κατά karnofsky, ηλικία, αριθµός µεταστάσεων 

(µονήρης µετάσταση στην παρεγκεφαλίδα µετά από χειρουργική 

αφαίρεση έχει επιβίωση άνω του έτους. 

�∆ιήθηση µηνίγγων ή διασπορά στο ΕΝΥ, είναι δυσµενείς 

προγνωστικοί παράγοντες.   
 

αντιµετώπιση 

• Τα Κορτικοστεροειδή βελτιώνουν τη νευρολογική συνδροµή, χωρίς 
να επηρεάζουν την επιβίωση. 

• Μέση επιβίωση των ασθενών µε λήψη Κορτικοστεροειδών µόνο 
είναι 2 µήνες, σε αντίθεση µε αυτούς που υποβάλλονται και σε 
ΑΚΘ που η επιβίωση φτάνει τους 3-5 µήνες. 

• Μονήρης εστία στην παρεγκεφαλίδα χειρουργείται και µετά ΑΚΘ, 
σε αντίθεση µε εστία εντός των κοιλιών που αντιµετωπίζονται 
ανακουφιστικά. 

• Σε 1506 ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν µε χειρουργείο και ΑΚΘ η 
επιβίωση ήταν 1 χρόνος, ενώ σε 2724 ασθενείς που έκαναν µόνο 
ΑΚΘ η επιβίωση ήταν 6 µήνες.  

• Σε δύο τυχαιοποιηµένες µελέτες της RTOG, µε δύο διαφορετικά 
σχήµατα ΑΚΘ (20Gy in 5 fractions,\40Gy in 20 fractions) η 
νευρολογική βελτίωση, η  διάρκεια της βελτίωσης, ο χρόνος της 
υποτροπής, και η συνολική επιβίωση ήταν τα ίδια και στις δύο 
οµάδες ασθενών.     
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Τεχνικές  ακτινοθεραπείας 

• Το ακτινοβολητέο πεδίο περιλαµβάνει ολόκληρο τον εγκέφαλο και 
το κρανίο, µέχρι την υπερόφρυο περιοχή και τη µαστοειδή 
απόφυση, µε δύο πλάγια και αντίθετα πεδία. 

• Μολύβδινο block για προστασία του οφθαλµού τοποθετείται µε 
προσοχή όταν υπάρχει µάζα οπισθοβολβική. 

•  Ασθενείς που ανταποκρίνονται σε δόση 20 Gy σε 5 συνεδρίες, ή 
σε 30  Gy σε 10 συνεδρίες, και υποτροπιάζουν µπορούν να 
επανακτινοβοληθούν µε δόση 25 Gy σε 10 συνεδρίες. 

• Ακτινοχειρουργική µπορεί να αντιµετωπίσει µονήρη νόσο σε 
υποτροπή, µετά από ΑΚΘ, ή σε συνδυασµό µε κλασική ΑΚΘ, ή σε 
περιοχή που το αποτέλεσµα της ΑΚΘ θα είχε πολλές παρενέργειες 
για την ποιότητα ζωής του ασθενούς. 

•  Ο καρκίνος του µαστού είναι η συχνότερη αιτία µετάστασης στο 
χοριοειδές πλέγµα, ή στον αµφιβληστροειδή δηµιουργώντας 
πρόπτωση και διπλωπία.  
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Αµεσες Παρενέργειες 
                  Γενικά 

                Κόπωση    

• Χαµηλή αιµοσφαιρίνη 

• Μερικά φάρµακα 

• ∆ιατροφικές διαταραχές & 
αφυδάτωση 

• ∆ιαταραχές του ύπνου 

 

             Ειδικά 

          

    Εξαρτώνται από την 
περιοχή που ακτινοβολείται 
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AKΘ – ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 �     Οίδηµα πέριξ του όγκου 

 
�     Λοίµωξη, Υπεργλυκεµία 

 
�     Ναυτία, έµµετος 

 
�     Αλωπεκία  
 
�     Ακτινική δερµατίτις 

 
�     Μέση ωτίτης  

 
�     Κόπωση 

 

ΑΚΘ – ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

�  Εστιακά “τραύµατα”  
          -     νέκρωση 
          -     οπτική νευρίτις  
          -     υπολειτουργία της υπόφυσης 
       Νευροψυχολογικά  προβλήµατα και 
προβλήµατα   

       αντίληψης (όγκος, συνεδρία, µέγεθος όγκου,                               
       δόση, ηλικία) 
 
�   Λευκοεγκεφαλοπάθεια - methotrexate + ΑΚΘ,   
       µεγάλη  ηλικία 
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ΑΚΘ – Υποξεία τοξικότης  

•   6 – 12  εβδοµάδες µετά την ΑΚΘ  
 

•    Υπνηλία, νευρολογική επιδείνωση 
 

•    Χειρότερη ακτινολογική εικόνα. Μπορούν  να   
       βοηθήσουν ειδικές τεχνικές ΜRI (SPECT / 

PET) για   
       τον βαθµό κακοήθειας. 
       Αύξηση των στεροειδών και επανάληψη της   
       ακτινολογικής εικόνας σε 4 –6 εβδοµάδες.  

Στερεοτακτική ∆ιεγχειρητική ΑΚΘ   
 ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

• Gamma Knife : 201 διαφορετικές πηγές Co 60 1mm 
σε τόξο. 

 
• X- Knife : ειδικά προσαρµοσµένος γραµµικός 
επιταχυντής. 

 
• Modified  ( Μετατρεπόµενος ) Γραµµικός ( IMRT ). 

 
• Ροµποτική ακτινοχειρουργικη  (Cyber Knife). 
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ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ WBRT  
παράγοντες καθορισµού θεραπείας 

 

 

• Χρονικό διάστηµα ελεύθερο νόσου. 

• Αριθµός µεταστάσεων (πάνω από 4). 

• Performance status ασθενούς. 

• Άλλες µεταστατικές εντοπίσεις (πνευµονικές, 
ηπατικές κλπ). 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ WBRT  

 

 

• Χειρουργική.  

• Βραχυθεραπεία. 

• Τοπική επανακτινοβόληση. 

• Επανάληψη της WBRT (σε εκτεταµένο αριθµό 
«Μ» και µικρό προσδόκιµο επιβίωσης). 

• RS (ραδιοσυχνότητες). 
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ΕΠΑΝΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 

• Βελτίωση των συµπτωµάτων στο 27-75%. 

• ∆ιάρκεια ανταπόκρισης 2,5 µήνες. 

• Μέσος χρόνος συνολικής επιβίωσης 1,8-4,0 
µήνες. 

Σχήµα ΑΚΘ 

• Συνήθης τυπική δόση: 20-25 Gy in 10 fractions. 

• Hyper fractionated WBRT 30 Gy at 1 Gy x 

    2 daily. 

 

Επανακτινοβόληση εγκεφαλικων µεταστάσεων 

• WBRT, Stereotactic Radiosurgery (local control>91% µετά από WBRT), 
χειρουργική αφαίρεση, χηµειο. 

Patel SH, Robbins JR, Gore EM et al. mayo Clinic Arizona, Scottsdale, AZ, 
USA, patel. samir@mayo. edu  Am J Clin Oncol. 2012 Jun;35(3):302-6. 
ACR Appropriateness Criteria follow-up and retreatment of brain 
metastases. 

•  Όταν έχει προηγηθεί WBRT  µε 20 Gy in 5 fr. συνήθης RE-WBRT είναι  25 
Gy in 10 fr.(median survival 4.1 m) 

Το ελεύθερο χρονικό διάστηµα µεταξύ πρώτης και δεύτερης ακτινοβόλησης, 
παίζει ρόλο στην συνολική επιβίωση.    

American College of radiology ACR Appropriateness criteria. 
Follow-up and retreatment of Brain metastases .2011. 
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Επανακτινοβόληση  εγκεφαλικών µετάστασεων 

• Χειρουργική αφαίρεση + 
ακτινοχειρουργική  (εναλλακτικά της re-
WBRT), δίνει :  - local control 79% 

                             - median survival times 14.2 
months 

                             - 52% rate of new metastasis 
following. 

Roberge D, Soubami I. Tumor bed radiosurgery following 
resection of brain metastases: a review .Technol Cancer res 
Treat 2010: 9(6). 597-602.  
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