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Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας
Γ. Κύργιας
Μ. Καλογερίδη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Διεθνής Επιτροπή Ακτινικών Μονά‐
δων και Μετρήσεων (ICRU ‐ International
Commission on Radiation Units and
Measurements) ήδη από το 1978 καθόρι‐
σε ότι η ακτινοθεραπεία συμπεριλαμβά‐
νεται στο «οπλοστάσιο» των αντικαρκι‐
νικών θεραπειών ως:
1. Ριζική θεραπεία: ο σκοπός της ακτινο‐
θεραπείας στη περίπτωση αυτή («θερα‐
πευτική ακτινοθεραπεία») είναι η μείω‐
ση του αριθμού των καρκινικών κυττά‐
ρων σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιτρέψει
τον ισόβιο (μόνιμο) τοπικό έλεγχο της
νόσου.
2. Ανακουφιστική θεραπεία: ο σκοπός
εδώ είναι να μειώσει ή και να εξαφανί‐
σει τα συμπτώματα (π.χ. άλγος, πίεση
νωτιαίων ριζών, ενδοκρανιακή υπέρτα‐
ση κτλ) που η κακοήθης νόσος έχει δη‐
μιουργήσει. Εδώ θα πρέπει να σημειώ‐
σουμε ότι ο όρος «παρηγορική» που συ‐
χνά χρησιμοποιείται αντί του «ανακου‐
φιστική», κυρίως από Ιατρούς μη Ακτι‐
νοθεραπευτές, αποτελεί εντελώς λαν‐
θασμένο και αδόκιμο όρο, που επιπλέον
δημιουργεί σύγχυση και αναστάτωση
στον ασθενή και το περιβάλλον του.
Η Ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται
επίσης σε κάποια καλοήθη νοσήματα:
αιμαγγειώματα, νευρινώματα, αθηρω‐
ματικές αλλοιώσεις αγγείων, αγγειακές
διαμαρτίες κτλ.
Επίσης, η Ακτινοθεραπεία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από μόνη της (μονοθε‐
ραπεία) ή σε συνδυασμό με άλλες θερα‐

πείες: χειρουργική, χημειοθεραπεία, υ‐
περθερμία, laser σύμπηξη κτλ. Όταν
συνδυάζεται με χειρουργική, η Ακτινο‐
θεραπεία μπορεί να γίνει είτε πριν είτε
μετά τη χειρουργική επέμβαση: προ‐
εγχειρητική και μετεγχειρητική ακτινο‐
θεραπεία. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί
ακτινοθεραπεία κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης: διεγχειρητική
ακτινοθεραπεία.
ΥΠΟΦΥΣΗ
Στο μικροαδένωμα της υπόφυσης (διά‐
μετρος <1cm.) η χειρουργική και η ακτι‐
νοθεραπεία φαίνεται να έχουν την ίδια
αποτελεσματικότητα1. Αντίθετα, αν η
διάμετρος του αδενώματος υπερβαίνει
το 1cm, συνιστάται αρχικά χειρουργική
εξαίρεση με συμπληρωματική μετεγχει‐
ρητική ακτινοθεραπεία όταν2,3:
- παραμένουν υψηλά επίπεδα ορμονών
μετεγχειρητικά
- πρόκειται για διηθητικό όγκο
- υπάρχει υπολειμματική νόσος
Σε ασθενείς μη χειρουργήσιμους (λό‐
γω PS ή λόγω μη‐αποδοχής της επέμβα‐
σης από τον ασθενή) μπορεί να εφαρ‐
μοστεί ριζική εξωτερική ακτινοθεραπεία
συνδυασμένη με φαρμακευτική αγωγή.
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται με τη
μορφή της εξωτερικής ακτινοθεραπείας
(EBRT), στερεοτακτικής ακτινοθεραπεί‐
ας (SRT), στερεοτακτικής ακτινοχει‐
ρουργικής (SRS), ακτινοθεραπείας με
πρωτόνια ή με εμφυτεύματα ραδιενερ‐
γών πηγών (90Y,198Au).
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κακοήθη γλοιώματα
Σύμφωνα με τυχαιοποιημένες μελέ‐
τες, η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία
προσφέρει όφελος στην επιβίωση στο
πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, στο ανα‐
πλαστικό αστροκύττωμα και το ανα‐
πλαστικό ολιγοδενδρογλοίωμα4. Αρχικά
η ακτινοθεραπεία δίδεται ως εξωτερική
ακτινοθεραπεία, ενώ σε περιπτώσεις
υπολειμματικής νόσου ή υποτροπής ε‐
φαρμόζεται η στερεοτακτική ακτινοχει‐
ρουργική ή ενδοϊστική βραχυθεραπεία.
Γλοιώματα καλής διαφοροποίησης
Στο πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα δεν
χρειάζεται μετεγχειρητική ακτινοθερα‐
πεία επί πλήρους χειρουργικής αφαίρε‐
σης ενώ σε ατελή χειρουργική εξαίρεση
η εφαρμογή μετεγχειρητικής ακτινοθε‐
ραπείας εξετάζεται κατά περίπτωση,
ανάλογα με τα συμπτώματα, το μέγεθος
της υπολειμματικής νόσου, τη δυνατό‐
τητα τακτικής παρακολούθησης και νέ‐
ας χειρουργικής εξαίρεσης5.
Στο μη πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα
η μελέτη της EORTC που συνέκρινε την
άμεση με την καθυστερημένη χορήγηση
μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας, έδει‐
ξε καθυστέρηση στην πρόοδο της νόσου
στην πρώτη περίπτωση, αλλά καμία
διαφορά στην επιβίωση6. Η ακτινοθερα‐
πεία έχει ένδειξη όταν αυξάνει το μέγε‐
θος του όγκου, εμφανίζονται νέα συ‐
μπτώματα ή επιληψία που δεν ανταπο‐
κρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή και
σε κακοήθη εξαλλαγή της νόσου. Τα ί‐
δια ισχύουν για το ολιγοδενδρογλοίωμα
και μεικτό ολιγοαστροκύττωμα.
Γλοιώματα στελέχους
Σε αυτά τα σπάνια νοσήματα (<2%
των όγκων εγκεφάλου του ενήλικα) η
μόνη εξωτερική ακτινοθεραπεία είναι η
θεραπεία εκλογής.

Μυελοβλάστωμα
Χορηγείται πάντα μετεγχειρητική ακτι‐
νοθεραπεία.
Επενδύμωμα
Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία δίδεται
σε διηθητικούς όγκους με υφολική χει‐
ρουργική εξαίρεση, σε διασπορά στον
νευράξονα ή σε όγκους υψηλού κινδύ‐
νου για διασπορά στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό (επενδυμοβλάστωμα)7,8.
Όγκοι επίφυσης
Οι όγκοι της επίφυσης είναι συνολικά
ακτινευαίσθητοι όγκοι που χρειάζονται
ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνική της α‐
κτινοθεραπείας λόγω υψηλών ποσο‐
στών τοπικής επινέμησης (8‐37% σε διά‐
φορες μελέτες)9. Έτσι, στο ενδοκρανιακό
δυσγερμίνωμα (με ιστολογική επιβεβαί‐
ωση), η ακτινοθεραπεία είναι η θερα‐
πεία εκλογής, ενώ στους λοιπούς όγκους
από βλαστικά κύτταρα, η ακτινοθερα‐
πεία εφαρμόζεται μετά από την χει‐
ρουργική και την χημειοθεραπεία ως
θεραπεία σταθεροποίησης (consolidati‐
on).
Στο πινεαλοβλάστωμα γίνεται μετεγ‐
χειρητική ακτινοθεραπεία αλλά στο πι‐
νεαλοκύττωμα μόνο μετά από ατελή
εξαίρεση.
Λέμφωμα
Η ακτινοθεραπεία δίδεται μετά την
βιοψία που γίνεται για επιβεβαίωση της
διάγνωσης.
Κρανιοφαρυγγίωμα
Η χειρουργική εξαίρεση του όγκου
ανακουφίζει άμεσα από τα πιεστικά
φαινόμενα, ωστόσο πολλοί όγκοι υπο‐
τροπιάζουν ακόμα και μετά από πλήρη
χειρουργική εξαίρεση. Για τον λόγο αυτό
συνιστάται περιορισμένη χειρουργική
εξαίρεση με μετεγχειρητική ακτινοθε‐
ραπεία που εξασφαλίζει καλά αποτελέ‐
σματα με παράλληλη μείωση της θνη‐
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ποίησης, επενδυμώματος, μηνιγγιώμα‐
τος, σαρκωμάτων νευρικού ελύτρου και
χονδροσαρκωμάτων των σπονδύλων13.
Επίσης εφαρμόζεται σε κακοήθη αστρο‐
κυττώματα και επενδυμώματα. Η ακτι‐
νοθεραπεία έχει ανακουφιστικό χαρα‐
κτήρα σε πίεση νωτιαίου μυελού από
μεταστατική νόσο.

σιμότητας από ριζικότερες χειρουργικές
επεμβάσεις10,11.
Μηνιγγίωμα
Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουρ‐
γική εξαίρεση. Ακτινοθεραπεία δίδεται
σε ανεγχείρητους όγκους ή μετεγχειρη‐
τικά σε υφολική εξαίρεση ή υποτροπή.
Στο κακόηθες μηνιγγίωμα δίδεται πά‐
ντοτε μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία
αφού είναι πολύ ψηλό το ποσοστό τοπι‐
κής υποτροπής (50‐100%) ακόμη και επί
πλήρους χειρουργικής εξαίρεσης12.
Ακουστικό νευρίνωμα
Η θεραπεία εκλογής είναι η μικροχει‐
ρουργική. Εναλλακτικά εφαρμόζεται
ακτινοθεραπεία, ως στερεοτακτική α‐
κτινοχειρουργική κυρίως (90% χωρίς υ‐
ποτροπή ή πρόοδο της νόσου στα 20 έτη)
ή εξωτερική ακτινοθεραπεία. Μετεγχει‐
ρητικά μπορεί να εφαρμοστεί ακτινοθε‐
ραπεία για μείωση της τοπικής υποτρο‐
πής.
Όγκοι χοριοειδούς πλέγματος
Η ακτινοθεραπεία έχει θέση στην με‐
τεγχειρητική αντιμετώπιση των θηλω‐
μάτων με διασπορά στο εγκεφαλονω‐
τιαίο υγρό και των καρκινωμάτων του
χοριοειδούς πλέγματος.
Αιμαγγειοβλάστωμα – αιμαγγειοπερικύ‐
ττωμα
Στο αιμαγγειοβλάστωμα η ακτινοθε‐
ραπεία με τη μορφή της στερεοτακτικής
ακτινοχειρουργικής μπορεί να εφαρμο‐
στεί εναλλακτικά της χειρουργικής ε‐
ξαίρεσης, ενώ στο αιμαγγειοπερικύτ‐
τωμα δίδεται πάντα μετεγχειρητική α‐
κτινοθεραπεία.
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Στους πρωτοπαθείς όγκους της σπον‐
δυλικής στήλης η ακτινοθεραπεία ενδεί‐
κνυται ως συμπληρωματική μετεγχειρη‐
τική αγωγή σε ατελή χειρουργική εξαί‐
ρεση αστροκυττώματος καλής διαφορο‐

ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΓΧΟΣ
Στα μελανώματα του αγγειώδους χι‐
τώνα η ακτινοθεραπεία μπορεί να ε‐
φαρμοστεί εναλλακτικά της χειρουργι‐
κής εξαίρεσης είτε ως εξωτερική ακτινο‐
θεραπεία είτε ως βραχυθεραπεία με
πλάκες (π.χ. με 125Ι). Σε μεγαλύτερα με‐
λανώματα ή σε επέκταση της νόσου πέ‐
ραν του σκληρού, πλεονεκτεί η χειρουρ‐
γική εξαίρεση με ή χωρίς προεγχειρητι‐
κή ακτινοθεραπεία14.
Σε μεταστατικούς όγκους στον αγ‐
γειώδη χιτώνα, η ακτινοθεραπεία ενδεί‐
κνυται όταν πρόκειται για την μόνη
μεταστατική εντόπιση της νόσου ή όταν
αυτή δεν ανταποκρίνεται σε συστηματι‐
κή θεραπεία.
Στο ρετινοβλάστωμα, μετά την χορή‐
γηση χημειοθεραπείας, η ακτινοθερα‐
πεία ενδείκνυται όταν υπάρχει πιθανό‐
τητα διατήρησης της όρασης και η νόσος
δεν είναι απειλητική για τη ζωή15,16. Ε‐
φαρμόζεται συνήθως ως τρισδιάστατη
σύμμορφη εξωτερική ακτινοθεραπεία.
Μπορεί να γίνει και με τη μορφή της
βραχυθεραπείας, ως ριζική αγωγή ή με‐
τά από υποτροπή της εξωτερικής ακτι‐
νοθεραπείας.
Η ακτινοθεραπεία έχει επίσης θέση
στην αντιμετώπιση του λεμφώματος του
κόγχου και του οφθαλμού, στους όγκους
βλεφάρου ως εναλλακτική της χειρουρ‐
γικής εξαίρεσης για καλύτερο κοσμητι‐
κό αποτέλεσμα και στους όγκους του
δακρυϊκού αδένα ως μετεγχειρητική α‐
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στά ανταπόκρισης και στην πρωτοπαθή
εστία και στις όποιες μεταστάσεις22.
Οι ενδείξεις μετεγχειρητικής ακτινο‐
θεραπείας στο μελάνωμα είναι23 :
- >3 διηθημένοι λεμφαδένες,
- λεμφαδένας >3 εκ,
- εξωκαψική νόσος,
- ψηλαφητοί λεμφαδένες,
- θετικά ή κοντινά όρια,
- υποτροπή με περινευριδιακή διήθηση,
- πολλαπλές υποτροπές.
Στο καρκίνωμα Merckel24 εφαρμόζεται
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία όταν
υπάρχουν πολλαπλοί διηθημένοι λεμ‐
φαδένες, λεμφαγγειακή διήθηση, όγκος
>2 εκ, θετικά όρια ή υπολειμματική νό‐
σος.
Η ακτινοθεραπεία έχει απόλυτη έν‐
δειξη στην αντιμετώπιση της σπογγοει‐
δούς μυκητίασης (δερματικό T‐cell λέμ‐
φωμα) και του δερματικού λεμφώματος,
ενώ θεωρείται θεραπεία εκλογής στο
σάρκωμα Kaposi για ανακούφιση από
πόνο, οίδημα ή αιμορραγία.

γωγή για μείωση της υποτροπής.
ΔΕΡΜΑ
Σε προκαρκινικές δερματικές βλάβες
όπως το κερατοακάνθωμα, η νόσος του
Bowen και η κακοήθης φακή η ακτινοθε‐
ραπεία είναι αποτελεσματική τόσο από
μόνη της όσο και σε συνδυασμό με χει‐
ρουργική ή άλλες τοπικές θεραπείες
(τοπική χημειοθεραπεία, κρυοθεραπεία,
δερματική απόξεση, laser εξάχνωση
κτλ)17,18.
Στο βασικοκυτταρικό και στο ακανθο‐
κυτταρικό καρκίνωμα, η χειρουργική ε‐
ξαίρεση και η ακτινοθεραπεία εξασφα‐
λίζουν υψηλά ποσοστά ίασης και η επι‐
λογή της μιας ή της άλλης θεραπείας
εξαρτάται από το κοσμητικό αποτέλε‐
σμα. Η ακτινοθεραπεία αποφεύγεται σε
νεαρά άτομα λόγω του υπερχρωματι‐
σμού του δέρματος, της ατροφίας και
των τηλεαγγειεκτασιών που προκαλεί.
Η ακτινοθεραπεία πλεονεκτεί ως μονο‐
θεραπεία σε μεγάλες βλάβες με εν τω
βάθει διήθηση και με περινευρική διή‐
θηση19,20,21. Μετεγχειρητικά εφαρμόζεται
όταν υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστά‐
σεις ή ατελής χειρουργική εξαίρεση.
Στο μελάνωμα η ακτινοθεραπεία έχει
πολύ σημαντικό ρόλο ως μετεγχειρητική
ακτινοθεραπεία της πρωτοπαθούς και
των περιοχικών λεμφαδένων αλλά και
ως ριζική ακτινοθεραπεία της υποτρο‐
πής ή ανακουφιστική ακτινοθεραπεία
των μεταστάσεων. Είναι ευρέως γνωστό
ότι τα κύτταρα του μελανώματος είναι
ακτινοάντοχα λόγω της μεγάλης ικανό‐
τητάς τους να επιδιορθώνουν τις υπο‐
θανατηφόρες βλάβες που υφίστανται
από την ακτινοβολία, όπως έχουν δείξει
έρευνες in vitro. Ωστόσο κλινικές μελέ‐
τες απέδειξαν ότι με τη χρήση ευρύτε‐
ρων κλασμάτων (>4Gy ανά θεραπεία)
μπορούν να επιτευχθούν υψηλά ποσο‐

ΟΥΣ
Σε όγκους του πτερυγίου του ωτός η
ακτινοθεραπεία με ηλεκτρόνια ή η ορ‐
θοδυναμική ακτινοβολία μπορεί να ε‐
φαρμοστεί ως ριζική θεραπεία αντί της
χειρουργικής. Σε βλάβες που επεκτείνο‐
νται στον ακουστικό πόρο ή σε όγκους
του μέσου ή έσω ωτός η ακτινοθεραπεία
δίδεται μετεγχειρητικά25. Σε μη εγχειρή‐
σιμους όγκους εφαρμόζεται ακτινοθε‐
ραπεία με ηλεκτρόνια, με φωτόνια ή με
συνδυασμό αυτών.
ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ‐ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΟΙ
ΚΟΛΠΟΙ
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμο‐
στεί ως ριζική θεραπεία στα αρχικά
στάδια της νόσου με ίδια αποτελεσματι‐
κότητα με την χειρουργική εξέταση και
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ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑΣ
Η ριζική ακτινοθεραπεία μπορεί να
εφαρμοστεί εναλλακτικά της χειρουργι‐
κής για όγκους αρχικού σταδίου (Τ1,
Τ2)31,32,33. Μετεγχειρητικά δίδεται για
προχωρημένους όγκους (Τ3,Τ4) με διηθη‐
μένους λεμφαδένες ή με εξωκαψική ε‐
πέκταση35. Τέλος, στην τοπικά προχω‐
ρημένη νόσο η αποτελεσματικότητα του
συνδυασμού ακτινοχημειοθεραπείας εί‐
ναι ακόμα υπό μελέτη. Σε μία μεταανά‐
λυση από 63 μελέτες (συνολικά 10.741
ασθενείς) φάνηκε ότι η ακτινοθεραπεία
με ταυτόχρονη χορήγηση Πλατίνας και
Φθοριοουρακίλης ίσως να μπορεί να
προσφέρει αύξηση της ολικής επιβίωσης
34.

καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα26,35. Σε
προχωρημένα στάδια της νόσου το βέλ‐
τιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με
συνδυασμό χειρουργικής εξαίρεσης και
μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας.
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑΣ
Η ακτινοθεραπεία έχει απόλυτη έν‐
δειξη στον καρκίνο του ρινοφάρυγγα.
Λόγω της ανατομικής του θέσης, κοντά
στην βάση του κρανίου, δεν είναι εφικτή
η χειρουργική του εξαίρεση με επαρκή
όρια. Η ακτινοθεραπεία είναι η θερα‐
πεία εκλογής σε συνδυασμό με χημειο‐
θεραπεία για όλα τα στάδια της νό‐
σου27,28. Εφαρμόζεται ως εξωτερική σύμ‐
μορφη ακτινοθεραπεία, ακτινοθεραπεία
με δέσμη διαμορφούμενης έντασης ή ως
βραχυθεραπεία, κατά την αρχική αντι‐
μετώπιση ή την υποτροπή της νό‐
σου29,30,35.

ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑΣ
Γενικώς η χειρουργική και η ακτινοθε‐
ραπεία εφαρμόζονται με τα ίδια αποτε‐
λέσματα ως ριζική θεραπεία σε όγκους
αρχικού σταδίου χωρίς λεμφαδενικές
μεταστάσεις (Τ1Ν0 και επιλεγμένα Τ2Ν0).
Για όγκους Τ3,Τ4 ή όταν υπάρχουν διη‐
θημένοι λεμφαδένες η συμπληρωματική
ακτινοθεραπεία (μετεγχειρητική ή προ‐
εγχειρητική) έχει ένδειξη: τα θεραπευτι‐
κά αποτελέσματα είναι παρόμοια αλλά
προτιμάται σχεδόν πάντοτε η μετεγχει‐
ρητική ακτινοθεραπεία διότι έχει λιγό‐
τερες παρενέργειες και λιγότερους θα‐
νάτους οφειλόμενους σε αυτές37,38,39. Τα
πρωτόκολλα ταυτόχρονης ακτινοχη‐
μειοθεραπείας, ιδιαίτερα όταν η ακτινο‐
θεραπεία είναι με υπερκλασματοποίη‐
ση, δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα
σε ότι αφορά τον τοπικό έλεγχο και τη
διατήρηση οργάνου στο εκτεταμένο
καρκίνωμα του απιοειδούς βόθρου40,41,42.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Η ακτινοθεραπεία χορηγείται ως ριζι‐
κή θεραπεία για όγκους αρχικού σταδί‐
ου (Τ1, Τ2) όπου πλεονεκτεί της χειρουρ‐
γικής εξαίρεσης στην διατήρηση της λει‐
τουργικότητας του οργάνου και το κο‐
σμητικό αποτέλεσμα31. Ως συμπληρω‐
ματική μετεγχειρητική αγωγή δίδεται
για προχωρημένους όγκους (Τ3, Τ4), για
θετικά ή κοντινά όρια και σε περινευρι‐
κή διήθηση35. Όσον αφορά στους λεμφα‐
δένες, δίδεται είτε προληπτικά σε αρνη‐
τικούς λεμφαδένες με υποψία υποκλινι‐
κής νόσου, είτε μετεγχειρητικά σε διη‐
θημένους λεμφαδένες36. Εφαρμόζεται
ως εξωτερική ακτινοθεραπεία ή ως βρα‐
χυθεραπεία, με εξαίρεση τους όγκους
των ούλων όπου λόγω άμεσης γειτνία‐
σης με το οστό και του κινδύνου οστεο‐
νέκρωσης έχει απόλυτη αντένδειξη η
βραχυθεραπεία.

ΛΑΡΥΓΓΑΣ
Η ακτινοθεραπεία έχει σημαντική θέ‐
ση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του
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μέσου του όγκου, ή όταν υπάρχουν κα‐
θηλωμένοι λεμφαδένες ή διήθηση δέρ‐
ματος.
Στα εκτεταμένα καρκινώματα του λά‐
ρυγγα η ταυτόχρονη ακτινοχημειοθε‐
ραπεία συγκριτικά με το συνδυασμό
χειρουργικής επέμβασης και μετεγχει‐
ρητικής ακτινοθεραπείας αποδίδει κα‐
λύτερο τοπικοπεριοχικό έλεγχο χωρίς
όμως αύξηση της ολικής επιβίωσης47.

λάρυγγα προσφέροντας την δυνατότητα
διατήρησης του λάρυγγα και της φώνη‐
σης. Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται ως
ριζική θεραπεία, εναλλακτικά της χει‐
ρουργικής εξαίρεσης για διατήρηση κα‐
λύτερης ποιότητας φωνής, στις εξής πε‐
ριπτώσεις43,44,45:
- καρκίνωμα in situ,
- όγκο Τ1, Τ2,
- όγκο Τ3 περιορισμένο στη μία πλευρά
του λάρυγγα, με ελεύθερο αεραγωγό
σε ασθενείς αξιόπιστους για τακτική
επανεξέταση,
- όγκο Τ4 σε ασθενή που αρνείται την
ολική λαρυγγεκτομή ή δεν μπορεί να
υποβληθεί σε χειρουργείο για ιατρι‐
κούς λόγους.
Ειδικά για το ακροχορδονώδες καρκί‐
νωμα δεν συνιστάται εξ’ αρχής ακτινο‐
θεραπευτική αντιμετώπιση, λόγω του
κινδύνου αναπλαστικής εξαλλαγής, πα‐
ρά μόνο σε περιπτώσεις που η εναλλα‐
κτική αντιμετώπιση είναι η ολική λα‐
ρυγγεκτομή.
Τα προχωρημένα στάδια της νόσου με
καθήλωση των φωνητικών χορδών α‐
ντιμετωπίζονται με χειρουργική. Ακο‐
λουθεί μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία
σε46:
- θετικά ή κοντινά όρια,
- >1 εκ υπογλωττιδική επέκταση,
- διήθηση χόνδρου,
- περινευρική διήθηση,
- διήθηση μαλακών ιστών του τραχή‐
λου,
- πολλαπλοί διηθημένοι λεμφαδένες,
- εξωκαψική επέκταση νόσου,
- και για αντιμετώπιση υποκλινικής νό‐
σου του αντίπλευρου ημιμορίου του
τραχήλου.
Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία χο‐
ρηγείται σε περιπτώσεις που χρειάστηκε
να γίνει επείγουσα τραχειοστομία δια‐

ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ
Στους όγκους των μειζόνων σιελογό‐
νων αδένων η χειρουργική είναι η κύρια,
πρωταρχική θεραπεία. Η μετεγχειρητι‐
κή ακτινοθεραπεία ενδείκνυται για:
- θετικά ή κοντινά χειρουργικά όρια,
- όγκους χαμηλής διαφοροποίησης,
- αδενοκυστικό καρκίνωμα,
- προχωρημένο στάδιο νόσου (χειρουρ‐
γήσιμο Τ4) ή υποτροπή),
- περινευρική (συμπεριλαμβανόμενου
του προσωπικού νεύρου) ή αγγειακή
διήθηση,
- τοπικοπεριοχικές λεμφαδενικές μετα‐
στάσεις48.
Επιπλέον, η ακτινοθεραπεία εφαρμό‐
ζεται σε ασθενείς που δεν μπορούν να
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή
σε ανεγχείρητους όγκους.
Ειδικότερα στο πλειόμορφο αδένωμα
της παρωτίδας, έναν καλοήθη όγκο που
αποτελεί το 70% των επιθηλιακών ό‐
γκων της παρωτίδας, η μετεγχειρητική
ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται στις εξής
περιπτώσεις:
- διήθηση του εν τω βάθει λοβού, που η
χειρουργική εξαίρεση θα απαιτούσε
θυσία του προσωπικού νεύρου,
- περισσότερες από 3 καλοήθεις ιστολο‐
γικά υποτροπές, με προοδευτικά αυ‐
ξανόμενο βάθος διήθησης,
- μέγεθος βλάβης >5 εκ, οπότε δεν είναι
εύκολα εφικτή η χειρουργική εξαίρεση
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μέγιστης συνολικής δόσης 131Ι,
- αναπλαστικό καρκίνο θυρεοειδούς,
- λέμφωμα θυρεοειδούς.

με επαρκή χειρουργικά όρια,
- μικροσκοπικά θετικά όρια,
- κακοήθης εξαλλαγή της βλάβης.
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται με τη
μορφή της εξωτερικής ακτινοθεραπείας
(σύμμορφη ακτινοθεραπεία, ακτινοθε‐
ραπεία με διαμορφούμενης έντασης δέ‐
σμη‐IMRT ή με νετρόνια).
Στους όγκους των ελασσόνων σιελο‐
γόνων αδένων μολονότι η χειρουργική
είναι η κύρια θεραπεία, η ακτινοθερα‐
πεία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο αντι‐
μετώπισης για μικρούς όγκους που το
χειρουργείο ενδέχεται να προκαλέσει
κοσμητικό ή λειτουργικό έλλειμμα. Επι‐
πλέον εφαρμόζεται σε ανεγχείρητους
όγκους, σε ασθενείς που δεν μπορούν να
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση
και μετεγχειρητικά σε υπολειμματική
νόσο49.

ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ‐ ΤΡΑΧΕΙΑ
Στο θύμωμα η θεραπεία εκλογής είναι
η χειρουργική εξαίρεση. Ωστόσο, η με‐
τεγχειρητική ακτινοθεραπεία έχει από‐
λυτη ένδειξη ακόμα και μετά από πλήρη
χειρουργική εξαίρεση στους διηθητικούς
όγκους, γιατί το ποσοστό τοπικής υπο‐
τροπής είναι υψηλό53. Προεγχειρητικά
εφαρμόζεται σε μη εξαιρέσιμους όγκους
με σκοπό τη σμίκρυνση τους που θα κα‐
ταστήσει δυνατή την χειρουργική αφαί‐
ρεσή τους και ως ριζική αγωγή σε ανεγ‐
χείρητους όγκους και σε ασθενείς που
δεν μπορούν να υποβληθούν σε χει‐
ρουργείο54. Επιπλέον ακτινοθεραπεία
γίνεται σε υποτροπή θυμώματος και ως
εναλλακτική αγωγή της χειρουργικής
αφαίρεσης σε μυασθένεια Gravis.
Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ε‐
φαρμόζεται στα σεμινώματα του μεσο‐
θωρακίου55, αλλά και σε μη σεμινωμα‐
τώδεις όγκους όταν υπάρχουν υπολειμ‐
ματικές μάζες μετά τη χημειοθεραπεία
προς βελτίωση του τοπικού ελέγχου.
Για τους όγκους της τραχείας θερα‐
πεία εκλογής είναι η χειρουργική εξαί‐
ρεση.
Όσον αφορά στην μετεγχειρητική α‐
κτινοθεραπεία οι ενδείξεις δεν είναι σα‐
φείς. Άλλοι την εφαρμόζουν σε κάθε
περίπτωση ενώ άλλοι μόνο όταν υπάρ‐
χουν κοντινά ή θετικά όρια, λεμφαδενι‐
κές μεταστάσεις ή περινευρική διήθηση.

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
Μολονότι η χειρουργική και η θερα‐
πεία με 131Ι παραμένουν οι κύριες θερα‐
πείες για τον καρκίνο του θυρεοειδούς, η
ακτινοθεραπεία έχει σαφή θέση στην
αντιμετώπισή του στις εξής περιπτώ‐
σεις50,51,52:
- ανεγχείρητος όγκος,
- ογκώδης νόσος μετεγχειρητικά που εί‐
ναι απίθανο να ελεγχθεί με 131Ι μόνο,
- μακροσκοπική νόσος μετεγχειρητικά
που δεν προσλαμβάνει 131Ι επαρκώς,
- οστικές μεταστάσεις με μικρή ή καθό‐
λου πρόσληψη 131Ι,
- για την πρόληψη παθολογικού κα‐
τάγματος από οστική μετάσταση σε
οστό που σηκώνει βάρος,
- εγκεφαλικές μεταστάσεις,
- ηπατικές μεταστάσεις επί αποτυχίας
των άλλων θεραπευτικών μεθόδων,
- πολλαπλές υποτροπές παρά τη θερα‐
πεία με 131Ι,
- υποτροπή μετά από τη χορήγηση της

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ‐ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑΣ
Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του
πνεύμονα είναι ιδιαίτερα ακτινοευαί‐
σθητος όγκος. Η ακτινοθεραπεία έχει
σαφή ένδειξη στην αντιμετώπισή του.
Φαίνεται μάλιστα ότι όσο νωρίτερα ε‐
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χημειοθεραπείας επαγωγής και χημειο‐
θεραπείας σταθεροποίησης (induction
vs. consolidation) δεν έχει καταλήξει
ποια από τις δύο είναι συνολικά καλύτε‐
ρη και αν η χημειοθεραπεία σταθερο‐
ποίησης προσθέτει όφελος στην επιβίω‐
ση60,61. Μένει βέβαια ακόμη να καθορι‐
στεί και ο ρόλος των αναπτυσσόμενων
φαρμάκων τρίτης γενιάς.
Στο μεσοθηλίωμα εφαρμόζεται είτε
μετεγχειρητική εξωτερική ακτινοθερα‐
πεία είτε συνδυασμός διεγχειρητικής
βραχυθεραπείας και εξωτερικής ακτινο‐
θεραπείας62.

φαρμόζεται η ακτινοθεραπεία κατά την
χορήγηση της χημειοθεραπείας, τόσο
ευνοϊκότερα είναι τα αποτελέσματα για
την επιβίωση ελεύθερης νόσου και την
συνολική επιβίωση. Σε περίπτωση πλή‐
ρους ανταπόκρισης της νόσου γίνεται
και προφυλακτική ακτινοθεραπεία του
εγκεφάλου η οποία δεν επηρεάζει την
ολική αλλά αυξάνει την ελεύθερη νόσου
επιβίωση56,57.
Στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του
πνεύμονα η ακτινοθεραπεία εφαρμόζε‐
ται μετεγχειρητικά για κοντινά ή θετικά
όρια και ως ριζική θεραπεία σε ανεγχεί‐
ρητους όγκους (Τ3‐4 Ν0‐1 ή Τ1‐4 Ν2‐3). Μετά
από πλήρη ανταπόκριση της πρωτοπα‐
θούς εστίας στη θεραπεία (συνήθως
συνδυασμός ακτινοχημειοθεραπείας) η
χρησιμότητα της προφυλακτικής ακτι‐
νοβόλησης του εγκεφάλου δεν έχει ακό‐
μα καθοριστεί με ακρίβεια. Σε εξέλιξη
βρίσκονται μελέτες για κλιμάκωση της
ολικής ακτινικής δόσεως: φαίνεται ότι
με τεχνική Τρισδιάστατης Σύμμορφης
Ακτινοθεραπείας (3D‐Conformal RT) μια
ολική δόση 83‐84 Gy μπορεί να δοθεί με
ασφάλεια στο μη μικροκυτταρικό καρκί‐
νο του πνεύμονα58. Αντίθετα η υπερ‐
κλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία δεν
φαίνεται να έχει στατιστικώς σημαντική
διαφορά στην ανταπόκριση και την επι‐
βίωση ως προς τη συμβατική κλασμα‐
τοποίηση.
Σε ότι αφορά στο συνδυασμό της ακτι‐
νοθεραπείας με τη χημειοθεραπεία, τα
αποτελέσματα των μέχρι σήμερα μελε‐
τών αναφέρουν συνοπτικά ότι έχει κα‐
λύτερα αποτελέσματα από τη μόνη α‐
κτινοθεραπεία και ότι στο χρονισμό
(timing) του συνδυασμού η ταυτόχρονη
ακτινοχημειοθεραπεία έχει καλύτερα
αποτελέσματα από την διαδοχική ακτι‐
νοχημειοθεραπεία59. Η σύγκριση μεταξύ

ΚΑΡΔΙΑ ‐ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται ως
μετεγχειρητική αγωγή στο μεσοθηλίω‐
μα και στο σάρκωμα της καρδιάς και ως
ανακουφιστική αγωγή σε μεταστατι‐
κούς στην καρδιά όγκους που παρεμπο‐
δίζουν την αιματική ροή.
Στα αγγεία δίδεται μετεγχειρητικά σε
περιπτώσεις σαρκωμάτων, ενώ με τη
μορφή της ενδοαυλικής βραχυθεραπείας
δίδεται για πρόληψη της επαναστένω‐
σης μετά από αγγειοπλαστική63,64.
ΜΑΣΤΟΣ
Στους διηθητικούς όγκους γίνεται πά‐
ντα ακτινοθεραπεία μετά από συντηρη‐
τική εκτομή στο μαστό. Η ακτινοθερα‐
πεία αντενδείκνυται όταν υπάρχει νό‐
σος του συνδετικού ιστού. Σε αυτήν την
περίπτωση ή σε περίπτωση που η ασθε‐
νής θέλει να αποφύγει να υποβληθεί σε
ακτινοθεραπεία για 5‐6 εβδομάδες, προ‐
τιμάται η μαστεκτομή ακόμα και σε αρ‐
χικά στάδια της νόσου. Μετά από μα‐
στεκτομή γίνεται ακτινοθεραπεία στις
εξής περιπτώσεις65,66,67:
9 Τ3, Τ4,
9 ανεπαρκή ή διηθημένα χειρουργικά
όρια,
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9 περισσότεροι από 4 διηθημένοι λεμ‐
φαδένες,
9 κακή διαφοροποίηση όγκου (grade III),
9 λεμφαγγειακή διασπορά,
9 μεγάλη εξωκαψική επέκταση.
Η ακτινοθεραπεία ενδείκνυται μετεγ‐
χειρητικά σε πορογενές in situ καρκίνω‐
μα καθώς και σε νόσο Paget του μαστού.
Ακτινοθεραπεία γίνεται επίσης σε
περιπτώσεις υποτροπής της κακοήθειας
και σε λέμφωμα μαστού.
Η ακτινοθεραπεία συνήθως εφαρμό‐
ζεται ως εξωτερική ακτινοθεραπεία με
τη χρήση φωτονίων, ηλεκτρονίων ή συν‐
δυασμό τους. Ανάλογα όμως με τις εν‐
δείξεις μπορεί να γίνει και διεγχειρητική
ή ενδοϊστική βραχυθεραπεία68.

μητρίου (ή κατά άλλους >1/3 του πά‐
χους του) ή με κακή διαφοροποίηση
(Gr ΙΙΙ),
- στάδιο ΙΙ και ΙΙΙ,
- στάδιο ΙV, σε ασθενείς που δεν μπο‐
ρούν να υποβληθούν σε εξεντέρωση ή
ανακουφιστικά για έλεγχο της αιμορ‐
ραγίας, της έκκρισης και του πόνου,
- σε υποτροπή της νόσου, σε ασθενείς
που δεν είχαν λάβει ακτινοθεραπεία.
Στα σαρκώματα δεν υπάρχει σαφής
ένδειξη ότι η ακτινοθεραπεία βελτιώνει
την επιβίωση. Ωστόσο εφαρμόζεται στα
αρχικά στάδια της νόσου για μείωση της
τοπικής υποτροπής και στα προχωρημέ‐
να για έλεγχο των συμπτωμάτων.
Η ακτινοθεραπεία χορηγείται είτε μό‐
νο ως ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία, σε
ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά πε‐
ριορισμένης νόσου, είτε με συνδυασμό
ενδοκοιλοτικής βραχυθεραπείας και ε‐
ξωτερικής ακτινοθεραπείας72,73,74,75.

ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμο‐
στεί ως εναλλακτική της χειρουργικής
εξαίρεσης σε καρκίνωμα in situ και στά‐
διο Ια1 (μόνο βραχυθεραπεία), είτε ως
συνδυασμός βραχυθεραπείας και εξω‐
τερικής ακτινοθεραπείας στα στάδια Ια2,
Ιβ και ΙΙα69. Η ακτινοθεραπεία μαζί με
χημειοθεραπεία εφαρμόζεται ως ριζική
αγωγή στα μη χειρουργήσιμα στάδια
της νόσου (τουλάχιστον ΙΙβ) με συνδυα‐
σμό εξωτερικής ακτινοθεραπείας και
βραχυθεραπείας70,71.
Σε χειρουργημένες ασθενείς μετεγχει‐
ρητική ακτινοθεραπεία δίνεται επί69:
- θετικών ή κοντινών (<3 χιλ.) χειρουρ‐
γικών ορίων,
- διήθησης πυελικών λεμφαδένων,
- εν τω βάθει διήθηση του στρώματος,
- λεμφαγγειακή ή αγγειακή διήθηση.

ΚΟΛΠΟΣ
Στα πλακώδη καρκινώματα του κόλ‐
που η ακτινοθεραπεία, τόσο η εξωτερική
όσο και η ενδοκολπική και ενδοϊστική
βραχυτθεραπεία, αποτελεί την πιο συ‐
χνή θεραπευτική επιλογή γιατί εξασφα‐
λίζει τον τοπικό έλεγχο της νόσου με
καλό λειτουργικό αποτέλεσμα. Στο στά‐
διο Ι της νόσου είναι δυνατόν να γίνει
μόνο βραχυθεραπεία, ενώ σε πιο διηθη‐
τικούς και λιγότερο καλά διαφοροποιη‐
μένους όγκους σταδίου Ι, και επίσης στα
στάδια ΙΙ, ΙΙΙ και IV γίνεται συνδυασμός
εξωτερικής ακτινοθεραπείας και βραχυ‐
θεραπείας76,77,78. Μεγάλη συζήτηση γίνε‐
ται στη σύγκριση μεταξύ της βραχυθε‐
ραπείας υψηλού ρυθμού δόσεως (High
Dose Rate) και της πιο «συμβατικής»
βραχυθεραπείας χαμηλού ρυθμού δό‐
σεως (Low Dose Rate)79,80.

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ
Στον καρκίνο του ενδομητρίου η ακτι‐
νοθεραπεία ενδείκνυται στις εξής περι‐
πτώσεις:
- στάδιο Ι, με διήθηση >1/2 πάχους μυο‐
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ΑΙΔΟΙΟ
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται ως
προεγχειρητική, μετεγχειρητική ή ριζική
αγωγή σε συνδυασμό με χημειοθερα‐
πεία.
Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία (ή και
ακτινοχημειοθεραπεία) δίνεται σε ό‐
γκους αρχικού σταδίου με νόσο που πε‐
ριορίζεται στο αιδοίο ή το περίνεο (Τ1,Τ2),
όταν ο όγκος βρίσκεται κοντά στην ου‐
ρήθρα, την κλειτορίδα ή το ορθό ώστε να
επιτευχθεί επαρκές χειρουργικό όριο με
διατήρηση των παραπάνω ανατομικών
δομών81.
Προεγχειρητική ακτινοχημειοθεραπεί‐
α δίνεται επίσης σε πιο προχωρημένα
στάδια (Τ3,Τ4, N+), με στόχο να μειωθεί
το στάδιο της νόσου (down‐staging) και
ένα μη‐εγχειρήσιμο καρκίνωμα να γίνει
χειρουργήσιμο ή σε ένα χειρουργήσιμο
καρκίνωμα η χειρουργική επέμβαση να
είναι πιο συντηρητική82.
Όταν η προεγχειρητική ακτινοχημειο‐
θεραπεία δεν προκαλεί υποσταδιοποίη‐
ση, αλλά και σε ασθενείς που δεν μπο‐
ρούν να υποβληθούν σε χειρουργική ε‐
πέμβαση για συνοδά νοσήματα εφαρμό‐
ζεται μόνη ριζική ακτινοχημειοθεραπεί‐
α83,84.
Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία εν‐
δείκνυται για μείωση της τοπικής υπο‐
τροπής όταν υπάρχουν:
- θετικά ή κοντινά χειρουργικά όρια
(<8mm),
- βάθος διήθησης όγκου >5mm,
- λεμφαγγειακή διήθηση,
- πολλαπλοί διηθημένοι λεμφαδένες,
- εξωκαψική επέκταση της νόσου,
- υπολειμματική νόσος.
Στο σπανιότερο μελάνωμα του αιδοίου
ο ρόλος της ακτινοθεραπείας περιορίζε‐
ται σε ανακουφιστική αντιμετώπιση των
οστικών μεταστάσεων. Η συμβολή της

ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση
του ακροχορδονώδους καρκινώματος
του αιδοίου εγείρει διαφωνίες. Οι περισ‐
σότεροι μελετητές δεν συμπεριλαμβά‐
νουν την ακτινοθεραπεία στην θερα‐
πευτική αντιμετώπισή του, λόγω του
κινδύνου κακοήθους εξαλλαγής της νό‐
σου από την ακτινοβολία.
ΩΟΘΗΚΕΣ
Οι ασθενείς με επιθηλιακούς όγκους
ωοθήκης που επωφελούνται από την
ακτινοθεραπεία είναι αυτοί με νόσο εν‐
διάμεσου κινδύνου. Εδώ ανήκουν το
στάδιο Ι με gr ΙΙ‐ΙΙΙ, στάδιο ΙΙ με πλήρη
χειρουργική εξαίρεση, στάδιο ΙΙ με μικρή
υπολειμματική νόσο (<2 εκ) και gr Ι‐ΙΙ,
στάδιο III με πλήρη χειρουργική εξαίρε‐
ση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η
χημειοθεραπεία αποτελεί βεβαίως την
πρωτογενή θεραπεία, μετεγχειρητική
ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί
συμπληρωματικά (και εναλλακτικά της
χημειοθεραπείας σε κάποια νεότερα
πρωτόκολλα), με τη μορφή της εξωτερι‐
κής ολοκοιλιακής ακτινοβόλησης (και
τεχνική «ανοιχτών πεδίων» ή τεχνική
«μετακινούμενης ζώνης» moving strip)85‐
86. Εναλλακτικά της εξωτερικής ακτινο‐
θεραπείας μπορεί να εφαρμοστεί ενδο‐
περιτοναϊκή έγχυση ραδιενεργού φω‐
σφόρου87.
Όσον αφορά στο δυσγερμίνωμα, μο‐
λονότι είναι ιδιαίτερα ακτινοευαίσθητο
και η ακτινοθεραπεία ήταν η καθιερω‐
μένη μετεγχειρητική αγωγή για δεκαε‐
τίες, τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τη
θέση της στην χημειοθεραπεία, σε μία
προσπάθεια εξασφάλισης ίδιας αποτε‐
λεσματικότητας με διατήρηση της γονι‐
μότητας88.
ΦΑΛΛΟΠΙΑΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Στα νεοπλάσματα των ωαγωγών η
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στική βραχυθεραπεία, ανάλογα με το
κλινικό στάδιο της νόσου, το PSA, το
Gleason Score, το PS του ασθενούς και
τέλος την επιθυμία του ασθενούς να ε‐
πιλέξει ο ίδιος τη θεραπεία του92,93,94.

χειρουργική είναι η αρχική θεραπεία.
Παλαιότερα υποστηρίχθηκε ότι η
oλοκοιλιακή ακτινοβόληση ή η ενδοπε‐
ριτοναϊκή έγχυση ραδιενεργού κολλοει‐
δούς βελτιώνει την επιβίωση. Ωστόσο,
προκειμένου να καθοριστεί αν η βέλτι‐
στη μετεγχειρητική αγωγή είναι η χη‐
μειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία ή ο
συνδυασμός τους απαιτούνται τυχαιο‐
ποιημένες προοπτικές μελέτες. Μέχρι
τότε, εφαρμόζεται η μία θεραπευτική
αγωγή και επί αποτυχίας της η άλλη.

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
Στα αρχικά στάδια και σε επιφανεια‐
κές βλάβες (Ta, Tis, T1) είναι αβέβαιο αν η
ακτινοθεραπεία μπορεί να φέρει κάποιο
όφελος συγκριτικά με την καθιερωμένη
αντιμετώπιση (διουρηθρική εκτομή, εν‐
δοκυστική έγχυση BCG ή μιτομυκίνης
και συνδυασμός τους, αλλά και κυστε‐
κτομή για το in situ και για το Ta/T1 νεό‐
πλασμα που δεν ανταποκρίνεται στις
προηγούμενες θεραπείες)95,96.
Σε όγκους που διηθούν το μυϊκό τοί‐
χωμα (>Τ1), αν και η ριζική κυστεκτομή
εξασφαλίζει τα υψηλότερα ποσοστά το‐
πικού ελέγχου, η ακτινοθεραπεία εφαρ‐
μόζεται και για ριζική θεραπεία (στα
αρχικά στάδια της νόσου) και ανακου‐
φιστικά (palliative) για την αντιμετώπι‐
ση του πόνου και της αιμορραγίας σε
προχωρημένα στάδια97,98. Για τα ίδια
στάδια στην Ευρώπη και το Ηνωμένο
Βασίλειο, διαδεδομένη θεραπεία είναι ο
συνδυασμός χημειοθεραπείας‐ακτινοθε‐
ραπείας με στόχο τη διάσωση του οργά‐
νου, κρατώντας τη ριζική κυστεκτομή ως
θεραπεία διάσωσης σε περιπτώσεις υ‐
ποτροπής99,100.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΑ
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται είτε
ως ενδοϊστική είτε ως συνδυασμός εξω‐
τερικής ακτινοθεραπείας και βραχυθε‐
ραπείας στο στάδιο Ι της νόσου, εναλ‐
λακτικά της χειρουργικής. Στα στάδια
ΙΙ,ΙΙΙ και ΙV καθώς και σε υποτροπή της
νόσου χωρίς προηγούμενη ακτινοθερα‐
πεία, γίνεται συνδυασμός χειρουργικής
εξαίρεσης και ακτινοθεραπείας, συνή‐
θως προεγχειρητικής.
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
Στα αρχικά στάδια της νόσου (Τ1, Τ2) η
ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί
εναλλακτικά της χειρουργικής εξαίρε‐
σης, με ισάξια αποτελέσματα στην επι‐
βίωση ελεύθερης νόσου89,90. Σε πιο προ‐
χωρημένη νόσο (Τ3) η ακτινοθεραπεία
είναι η θεραπεία εκλογής91. Μετεγχειρη‐
τικά δίδεται όταν η νόσος διηθεί την κά‐
ψα (Τ3) ή τα χειρουργικά όρια είναι θετι‐
κά. Επίσης επί μετεγχειρητικής βιοχημι‐
κής υποτροπής (αύξηση του PSA λίγους
μήνες ή περισσότερο, μετά από χειρουρ‐
γική επέμβαση).
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται με τη
μορφή της εξωτερικής ακτινοθεραπείας
(με τρισδιάστατη σύμμορφη – 3D Con‐
formal RT ή με ακτινοθεραπεία διαμορ‐
φούμενης έντασης ‐ IMRT) ή ως ενδοϊ‐

ΠΕΟΣ ‐ ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΑ
Η ακτινοθεραπεία αποτελεί τον εναλ‐
λακτικό τρόπο αντιμετώπισης του καρ‐
κίνου του πέους. Πλεονεκτεί έναντι της
χειρουργικής στην διατήρηση του οργά‐
νου και την αποφυγή της ψυχολογικής
επίπτωσης του χειρουργείου στον ασθε‐
νή.
Ενδείκνυται για όγκους Τ1, Τ2 με διά‐
μετρο <4εκ. Ακτινοθεραπεία δίδεται σε
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σκοπική υπολειμματική νόσος,
- διήθηση επινεφριδίων,
- διήθηση περινεφρικού λίπους,
- διήθηση λεμφαδένων.
Τόσον η προεγχειρητική όσο και η με‐
τεγχειρητική ακτινοθεραπεία δεν έχουν
αυξήσει σημαντικά την ολική επιβίωση
του καρκίνου του νεφρού στις όποιες τυ‐
χαιοποιημένες μελέτες έχουν γίνει. Η
μεταανάλυση
κάποιων
μη‐
τυχαιοποιημένων μελετών δεν έδειξε
ουσιαστική διαφορά στην επιβίωση των
ασθενών που υποβλήθηκαν σε μετεγ‐
χειρητική ακτινοθεραπεία σε σύγκριση
με εκείνους που δεν υποβλήθηκαν. Φαί‐
νεται ότι μετά από χειρουργική επέμβα‐
ση η τοπική υποτροπή είναι μάλλον α‐
συνήθης και πάντως δεν επηρεάζεται
από τη μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία:
η συχνή παρουσία απομεμακρυσμένων
μεταστάσεων με απουσία τοπικής υπο‐
τροπής της νόσου ενισχύουν τα προα‐
ναφερθέντα107,108.
Στους όγκους της νεφρικής πυέλου και
του ουρητήρα που δεν γίνεται ριζική νε‐
φροουρητηρεκτομή αλλά πιο περιορι‐
σμένη χειρουργική εξαίρεση λόγω ανε‐
παρκούς λειτουργίας ή απουσίας του
άλλου νεφρού, συνιστάται μετεγχειρη‐
τική ακτινοθεραπεία. Επιπλέον σε ό‐
γκους Τ3, Τ4 και σε λεμφαδενικές μετα‐
στάσεις.

κλινικά αρνητικούς λεμφαδένες όταν
υπάρχει κίνδυνος μικροσκοπικής νόσου
(στάδιο ΙΙ ‐ ΙΙΙ, κακή διαφοροποίηση). Ε‐
πιπλέον μετεγχειρητικά σε ψηλαφητούς,
διηθημένους λεμφαδένες. Εφαρμόζεται
είτε ως εξωτερική ακτινοθεραπεία είτε
ως βραχυθεραπεία (πλησιοθεραπεία και
ενδοϊστική βραχυθεραπεία)101,102.
Στον καρκίνο της ουρήθρας η ακτινο‐
θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί είτε μό‐
νη είτε σε συνδυασμό με χειρουργική
εξαίρεση
και
ακτινοθεραπεία
σε
προχωρημένα στάδια της νόσου103,104.
ΟΡΧΕΙΣ
Στα σεμινώματα, μετά από διαβουβω‐
νική ορχεκτομή, η ακτινοθεραπεία ε‐
φαρμόζεται σε στάδιο Ι (ως εναλλακτική
της παρακολούθησης ή της χημειοθε‐
ραπείας) και στάδιο ΙΙα και ΙΙβ. Στο στά‐
διο ΙΙc μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά η
ακτινοθεραπεία και επί υποτροπής χη‐
μειοθεραπεία, ενώ όταν η αρχική θερα‐
πευτική επιλογή είναι η χημειοθεραπεί‐
α, ακτινοθεραπεία δίδεται εάν παραμεί‐
νει υπολειμματική νόσος105,106.
Η ακτινοθεραπεία δεν έχει ένδειξη
στους μη σεμινωματώδεις όγκους των
όρχεων.
ΝΕΦΡΟΣ ‐ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΥΕΛΟΣ ‐ ΟΥ‐
ΡΗΤΗΡΑΣ
Η κύρια θεραπεία στον νεφρό είναι η
νεφρεκτομή. Σε περιπτώσεις εκτεταμέ‐
νου μη μεταστατικού όγκου που κρίνε‐
ται ανεγχείρητος, γίνεται προεγχειρητι‐
κή ακτινοθεραπεία με σκοπό να κατα‐
στεί δυνατή η χειρουργική εξαίρεση του
όγκου.
Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ε‐
φαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος τοπικής υποτροπής, δηλαδή
όταν υπάρχουν:
- μικροσκοπικά θετικά όρια ή μακρο‐

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται προ‐
εγχειρητικά σε ανεγχείρητους όγκους.
Μετεγχειρητικά δίδεται όταν υπάρχει
μικροσκοπική ή μακροσκοπική υπο‐
λειμματική νόσος, σε ασθενείς που δεν
μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο
λόγω άλλων προβλημάτων υγείας και
ανακουφιστικά σε λεμφαδενικές ή οστι‐
κές μεταστάσεις
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ΣΤΟΜΑΧΙ
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται ως
ριζική ή ανακουφιστική θεραπεία, μόνη
ή και σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία,
σε περιπτώσεις που ο όγκος κρίνεται
ανεγχείρητος ή ο ασθενής δεν μπορεί να
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για
ιατρικούς λόγους. Στις υπόλοιπες περι‐
πτώσεις χορηγείται μετεγχειρητική α‐
κτινοθεραπεία όταν:
- υπάρχει υπολλειμματική νόσος ή θε‐
τικά χειρουργικά όρια,
- υπάρχουν διηθημένοι λεμφαδένες,
- η νόσος επεκτείνεται στο γαστρικό
τοίχωμα (στάδιο ΙΒ,ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV Μ0 ή του‐
λάχιστον στάδιο Β1 κατά την τροπο‐
ποιημένη κατά Astler‐Coller ταξινό‐
μηση)113,114.
Η παρηγορική ακτινοθεραπεία απο‐
σκοπεί στην ανακούφιση από πόνο και
στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας, της
απόφραξης της αναστόμωσης ή των χο‐
ληφόρων από την επέκταση της νόσου.
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται ως
εξωτερική ή διεγχειρητική ακτινοθερα‐
πεία.

ΠΑΓΚΡΕΑΣ
Ακόμα και μετά από χειρουργική ε‐
ξαίρεση ενός παγκρεατικού όγκου πα‐
ρατηρούνται υψηλά ποσοστά τοπικής
υποτροπής (50‐80%). Αυτό οφείλεται στη
συχνή επέκταση της νόσου στους
οπισθοπεριτοναϊκούς μαλακούς ιστούς
και την αδυναμία επίτευξης ευρέων χει‐
ρουργικών ορίων στην περιοχή αυτή λό‐
γω ανατομικών περιορισμών (πυλαία
και κάτω κοίλη φλέβα, άνω μεσεντέριος
αρτηρία και φλέβα). Το γεγονός αυτό δι‐
καιολογεί την μετεγχειρητική ακτινοθε‐
ραπεία που εφαρμόζεται ως εξωτερική
ακτινοθεραπεία, μόνη ή σε συνδυασμό
με διεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Η
ταυτόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας
δείχνει να ωφελεί πάρα πολύ τα
αποτελέσματα της ακτινοβολίας109,110.
Ακτινοθεραπεία χορηγείται επιπλέον
ανακουφιστικά σε ανεγχείρητους ό‐
γκους.
ΗΠΑΡ ‐ ΧΟΛΗΦΟΡΑ
Η ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του
ήπατος έχει περιορισμένο ρόλο στην ρι‐
ζική αντιμετώπιση της νόσου.
Στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα ε‐
φαρμόζεται ανακουφιστικά για την α‐
ντιμετώπιση του αποφρακτικού ικτέρου
και της θρόμβωσης της πυλαίας φλέβας
ή ως μέρος συνδυασμένης θεραπείας με
χειρουργική εξαίρεση, χημειοεμβολισμό
ή διαδερμική χορήγηση αιθανόλης.
Ανακουφιστικά εφαρμόζεται σε ανεγ‐
χείρητο ενδηπατικό ή περιπυλαίο χο‐
λαγγειοκαρκίνωμα και μετεγχειρητικά
σε περιπυλαίο χολαγγεικαρκίνωμα με
υπολειμματική νόσο111,112.
Στο αδενοκαρκίνωμα της χοληδόχου
κύστης ενδείκνυται μετεγχειρητικά σε
θετικά όρια, λεμφαδενικές μεταστάσεις
ή περινευρική διήθηση.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται ως
μονοθεραπεία μόνο σε ασθενείς που δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουρ‐
γικά και δεν μπορούν να λάβουν χη‐
μειοθεραπεία, αλλά με όχι ικανοποιητι‐
κά αποτελέσματα115. Στις υπόλοιπες πε‐
ριπτώσεις, ενδείκνυται ως ριζική αγωγή
σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για τα
στάδια Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και ως μετεγχειρητική –
συμπληρωματική αγωγή όταν έχουμε
θετικά χειρουργικά όρια116. Ανακουφι‐
στικά εφαρμόζεται για την αντιμετώπι‐
ση του πόνου, της αιμορραγίας και της
δυσφαγίας117. Η ακτινοθεραπεία στον
καρκίνο του οισοφάγου εφαρμόζεται
ανάλογα με τις ενδείξεις είτε ως εξωτε‐
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μικρή. Όμως η ακτινοβόληση τους δεν
έχει ιδιαίτερες παρενέργειες και μειώνει
τον κίνδυνο λεμφαδενικής υποτροπής
στην ακτινοβολημένη περιοχή από 25%
σε 5%. Για τον λόγο αυτό συνήθως περι‐
λαμβάνονται στο πεδίο της ακτινοβολί‐
ας21,22,126,127.

ρική ακτινοθεραπεία είτε ως ενδοαυλική
βραχυθεραπεία.
ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΕΣ
Η ακτινοθεραπεία έχει σαφή ένδειξη
στα στάδια ΙΙ και ΙΙΙ. Η εφαρμογή της
προεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά, συ‐
νήθως σε συνδυασμό με χημειοθερα‐
πεία, αυξάνει τον τοπικό έλεγχο σε ό‐
γκους Τ3, Τ4 ή Ν+. Η προεγχειρητική α‐
κτινοχημειοθεραπεία εξασφαλίζει επί‐
σης μεγαλύτερη πιθανότητα χειρουργι‐
κής εξαίρεσης με αρνητικά όρια και δια‐
τήρησης του σφιγκτήρα λόγω σμίκρυν‐
σης του όγκου, αλλά η αποτελεσματικό‐
τητά της σε ότι αφορά την ολική επιβίω‐
ση είναι αμφισβητούμενη118,119,120. Η με‐
τεγχειρητική ακτινοχημειοθεραπεία α‐
ντίθετα έχει τεκμηριωμένη αποτελε‐
σματικότητα στο τοπικό έλεγχο της νό‐
σου, την ολική επιβίωση και την ελεύθε‐
ρη νόσου επιβίωση120,121.
Η ακτινοθεραπεία σε όγκους αρχικού
σταδίου (Τ1) μπορεί να εφαρμοστεί με τη
μορφή της ενδοκοιλοτικής βραχυθερα‐
πείας ως εναλλακτική της τοπικής ε‐
κτομής και ως διεγχειρητική ακτινοθε‐
ραπεία σε υποτροπή ή ανεγχείρητους
όγκους.

ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
Η ακτινοθεραπεία έχει σημαντική θέ‐
ση στην αντιμετώπιση των σαρκωμά‐
των. Εφαρμόζεται ως ριζική θεραπεία σε
όγκους που κρίνονται ανεγχείρητοι, σε
ασθενείς που δεν μπορούν για ιατρικούς
λόγους να υποβληθούν σε χειρουργική
επέμβαση ή που αρνούνται το χειρουρ‐
γείο.
Προεγχειρητικά χορηγείται σε μεγά‐
λους όγκους, σε μία προσπάθεια απο‐
φυγής μιας ακρωτηριαστικής επέμβα‐
σης με αντίτιμο την καθυστέρηση στην
επούλωση του χειρουργικού τραύμα‐
τος128,129,130.
Μετεγχειρητικά ενδείκνυται σε μεγά‐
λους όγκους όπου η υποτροπή συνεπά‐
γεται ακρωτηριαστική επέμβαση καθώς
και σε περιπτώσεις με θετικά ή κοντινά
όρια.
Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται ως
εξωτερική ακτινοθεραπεία, βραχυθερα‐
πεία, διεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή
συνδυασμό αυτών. Ιδιαίτερα η βραχυθε‐
ραπεία εφαρμόζεται σε υποτροπές της
νόσου που είχε υποβληθεί στο παρελθόν
σε ακτινοθεραπεία131.

ΠΡΩΚΤΟΣ
Η ένδειξη της ακτινοθεραπείας στην α‐
ντιμετώπιση του καρκίνου του πρωκτού
είναι αδιαμφισβήτητη23,41,122,123. Ο συν‐
δυασμός ακτινοθεραπείας χημειοθερα‐
πείας αποτελεί την καθιερωμένη θερα‐
πεία και προσφέρει τη δυνατότητα δια‐
τήρησης του οργάνου και της λειτουργι‐
κότητάς του24,30,124,125.
Ένα θέμα το οποίο ωστόσο παραμένει
αμφιλεγόμενο, είναι η ακτινοβόληση
των κλινικά αρνητικών βουβωνικών
λεμφαδένων. Οι συχνότητα προσβολής
αυτών των λεμφαδένων είναι σχετικά

ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ
Η ακτινοθεραπεία έχει κυρίαρχο θέση
στην αντιμετώπιση των οπισθοπεριτο‐
ναϊκών όγκων, λόγω της τάσης τους να
διηθηθούν τους μαλακούς ιστούς. Ε‐
φαρμόζεται συνήθως προεγχειρητικά
για να διευκολυνθεί η πλήρης χειρουρ‐
γική εξαίρεση. Αν τα χειρουργικά όρια
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ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ
Στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
η ακτινοθεραπεία έχει θέση τόσο προ‐
φυλακτικά όσο και θεραπευτικά. Στη
πρώτη περίπτωση, γίνεται συνδυασμός
ολοκρανιακής ακτινοβόλησης με ενδορ‐
ραχιαία έγχυση μεθοτρεξάτης ή ακτινο‐
βόληση ολόκληρου του νευράξονα. Θε‐
ραπευτικά χορηγείται όταν κατά τη διά‐
γνωση διαπιστώνεται διασπορά στο κε‐
ντρικό νευρικό σύστημα142,143,144.
Στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία η α‐
κτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί ανα‐
κουφιστικά σε επώδυνη σπληνομεγαλία.
Κυρίως όμως εφαρμόζεται με τη μορφή
της ολοσωματικής ακτινοβόλησης ως μέ‐
ρος της προετοιμασίας για την αλλογενή
μεταμόσχευση145.

είναι θετικά ή κοντινά συνιστάται με‐
τεγχειρητική συμπληρωματική ακτινο‐
θεραπεία132. Σημαντικό ρόλο αρχίζει να
παίζει η διεγχειρητική ακτινοθεραπεί‐
α133.
ΟΣΤΑ
Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στα
σαρκώματα των οστών είναι μάλλον
περιορισμένος. Στις περισσότερες περι‐
πτώσεις εφαρμόζεται σε ανεγχείρητους
όγκους, σε υπολειμματική νόσο ή σε α‐
σθενείς που αρνούνται την χειρουργική
επέμβαση134. Ειδικότερα στο χόρδωμα
και στο χονδροσάρκωμα, η ακτινοθερα‐
πεία είναι καθιερωμένη μετεγχειρητική
θεραπεία ενώ χορηγείται ως μονοθερα‐
πεία στα ανεγχείρητα χορδώματα και
χονδροσαρκώματα (π.χ. της βάσεως του
κρανίου και της σπονδυλικής στήλης)
κυρίως υπό μορφήν δέσμης πρωτονίων
και δέσμης βαρέων σωματιδίων (η συμ‐
βατική ακτινοθεραπεία φωτονίων δεν
έχει σπουδαία αποτελέσματα)135,136,137,138.

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Η επιλογή της ακτινοθεραπείας για
την αντιμετώπιση πολλών καλοήθων
παθήσεων εξαρτάται από την δυνατό‐
τητα εναλλακτικής αντιμετώπισης τους
και την αποτελεσματικότητα των άλλων
θεραπευτικών μεθόδων. Οι ενδείξεις της
ακτινοθεραπείας περιλαμβάνουν καλο‐
ήθεις παθήσεις του οφθαλμού, δέρμα‐
τος, ΚΝΣ, οστών, μαλακών ιστών, αδε‐
νικού ιστού. Αναλυτικότερα146:
- οφθαλμός: πτερύγιο, εξόφθαλμος, ψευ‐
δοόγκος, κηλιδώδης εκφύλιση,
- δέρμα: χηλοειδή, πελματικοί ακροχόρ‐
δονες, κερατοακάνθωμα, σηραγγώδες
αιμαγγείωμα,
- ΚΝΣ: αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες,
νευραλγία τριδύμου, μηνιγγιώματα,
νευρινώματα,
- μαλακοί ιστοί: δεσμοειδής όγκος, νόσος
Peyronie,
- οστά: ανευρυσματική κύστη, σπονδυλι‐
κό αιμαγγείωμα, έκτοπη παραγωγή ο‐
στού,

ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
Η ακτινοθεραπεία αποτελεί την θε‐
ραπεία εκλογής σε μονήρες πλασμοκύτ‐
τωμα οστού και εξωμυελικό πλασμο‐
κύττωμα139,140.
Όσον αφορά στο πολλαπλό μυέλωμα,
ο ρόλος της είναι κυρίως ανακουφιστι‐
κός141.
Ακτινοθεραπεία χορηγείται:
- για αντιμετώπιση του πόνου από διά‐
σπαρτες οστικές βλάβες που δεν α‐
νταποκρίνονται σε χημειοθεραπεία,
- ως συμπληρωματική θεραπεία μετά
από ενδομυελική ήλωση, για πρόληψη
παθολογικού κατάγματος σε οστό που
σηκώνει βάρος,
- για ανακούφιση της συμπίεσης του
νωτιαίου μυελού ή νευρικής ρίζας.
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- αδενικό ιστό: γυναικομαστία, διακοπή
ωοθηκικής λειτουργίας,
- ενδοαγγειακή βραχυθεραπεία για την
πρόληψη της επαναστένωσης μετά
από αγγειοπλαστική,
- ολολεμφαδενική ακτινοβόληση για
αυτοάνοσα νοσήματα και μεταμό‐
σχευση οργάνων.

7.

8.

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η ακτινοθεραπεία πολύ συχνά χρησι‐
μοποιείται ως ανακουφιστική αγωγή για
την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που εί‐
τε υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών, είτε απειλούν την ίδια τη ζωή
τους. Ακτινοθεραπεία δίδεται σε περι‐
πτώσεις εγκεφαλικών μεταστάσεων,
καρκινωματώδους μηνιγγίτιδας, πίεσης
νωτιαίου μυελού, οστικών μεταστάσεων,
συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας, από‐
φραξης οισοφάγου ή άλλων κοίλων
σπλάγχνων, αιμορραγίας από κύστη,
κόλπο και άλλα σπλάγχνα147.
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