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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ακτινοθεραπεία στην θεραπεία των
κακοήθων όγκων μπορεί να χρησιμο‐
ποιηθεί μόνη με σκοπό την ίαση – απο‐
κλειστική ή ριζική ακτινοθεραπεία‐ή με
σκοπό την ανακούφιση του ασθενούς –
παρηγορητική ακτινοθεραπεία.
Πολύ συχνά και ειδικά τα τελευταία 20
χρόνια εφαρμόζεται σε συνδυασμό με
μία ή περισσότερες ογκολογικές θερα‐
πείες όπως χειρουργική, χημειοθερα‐
πεία, ορμονοθεραπεία, ανοσοθεραπεία
και πιο πρόσφατα με μοριακά στοχευ‐
μένες θεραπείες. Όταν η Ακτινοθερα‐
πεία συνδυάζεται με την χειρουργική
δύναται να εφαρμοσθεί πριν ή μετά την
χειρουργική επέμβαση‐προεγχειρητική
ή μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Σε
κάποιες λιγότερο συχνές περιπτώσεις
μπορεί να εφαρμοσθεί και διεγχειρητι‐
κά.
Όταν συνδυάζεται με χημειοθεραπεία
δύναται να εφαρμοσθεί σαν βασική θε‐
ραπευτική αντιμετώπιση, όπως π.χ. σε
καρκίνους ρινοφάρυγγα, καρκίνους του
πρωκτού κ.α. Ο συνδυασμός ακτινοχη‐
μειοθεραπείας εφαρμόζεται σε πολλές
περιπτώσεις προ ή μετεγχειρητικά.
Είναι γνωστό ότι πολύ συχνά η θερα‐
πεία ορισμένων όγκων με μόνη χειρουρ‐
γική ή μόνη ακτινοθεραπεία δεν προ‐
σφέρει ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτε‐
λέσματα. Αυτός είναι και ο βασικός λό‐
γος για τον οποίον το ενδιαφέρον και η

έρευνα εστράφη, και ορθώς όπως απο‐
δείχθηκε από τα αποτελέσματα, στον
συνδυασμό των δύο αυτών θεραπειών.
Επειδή η Ακτινοθεραπεία στηρίζεται
εκτός των άλλων κυρίως στην εμπειρία
που αποκτήθηκε στα 110 περίπου χρό‐
νια εφαρμογής της αξίζει να σημειωθεί
ότι προσπάθειες συνδυασμού ακτινοθε‐
ραπείας – χειρουργικής αναφέρονται
πολύ ενωρίς, λίγα χρόνια μετά την ανα‐
κάλυψη των ακτίνων Χ το 1895 (η δημο‐
σίευση της ανακάλυψης του Roentgen
έγινε στις 29 Ιανουαρίου του 1896).
Ειδικά κατά την δεκαετία 1930 ο συν‐
δυασμός αυτός (βασικά προεγχειρητική
ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία) χρησι‐
μοποιήθηκε κυρίως στην θεραπεία του
καρκίνου του ενδομητρίου – η λεγόμενη
«μέθοδος Packing» του HEYMAN ‐ με
ποσοστά επιβίωσης που έφθαναν το
60%1,2 (εικόνα 1).
Τα ποσοστά επιβίωσης ασθενών με
καρκίνο του ενδομητρίου που αντιμετω‐
πίζονταν μόνο με Ακτινοθεραπεία κατά
τα έτη 1914 – 1930 έφθαναν το 33%, και
των επιλεγμένων ασθενών που αντιμε‐
τωπίζονταν μόνο με χειρουργική το 41%.
Στα χρόνια που ακολούθησαν παράλ‐
ληλα με την αυξανόμενη κλινική εμπει‐
ρία, που κατέδειξε τους περιορισμούς
των δύο αυτών μεθόδων, όταν χρησιμο‐
ποιούνται χωριστά, αναδείχθηκαν και οι
δυνατότητες που προέκυπταν από τον
συνδυασμό τους3‐6. Οι πειραματισμοί και
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οι μικροσκοπικές εναποθέσεις γύρω από
τον πρωτοπαθή όγκο και από τους πε‐
ριοχικούς λεμφαδένες μπορούν να εκρι‐
ζωθούν αποτελεσματικά ακόμη και με
μέτριες δόσεις ακτινοθεραπείας και κυ‐
ρίως με ελάχιστες παρενέργειες των γύ‐
ρω φυσιολογικών ιστών. Τα θεωρητικά
συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη
μιας ιδιαίτερα στενής σχέσης μεταξύ
δόσης ακτινοθεραπείας, τοπικού ελέγ‐
χου και αριθμού κλωνογόνων κυττάρων
(μέγεθος όγκου) έχουν επιβεβαιωθεί
στην κλινική πράξη από τον Fletcher και
άλλους7 πριν από πολλά χρόνια και α‐
ποτέλεσαν την βάση επάνω στην οποία
στηρίχθηκε ο συνδυασμός ακτινοθερα‐
πείας – χειρουργικής.
Όταν η Ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται
προεγχειρητικά ή κατευθύνεται σε ι‐
στούς που δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις
μετεγχειρητικά, δόσεις των 45 περίπου
Gy με κλασσική κλασματοποίηση είναι
επαρκείς, δύνανται δηλαδή να εκριζώ‐
σουν πλέον του 90% της μικροσκοπικής
νόσου. Όταν η Ακτινοθεραπεία εφαρμό‐
ζεται μετεγχειρητικά σε ιστούς που έ‐
χουν διαταραχθεί από την χειρουργική
επέμβαση η δόση πρέπει να αυξηθεί μέ‐
χρι τα 60 Gy8,9 περίπου για να επιτευχθεί
το ίδιο αποτέλεσμα (πίνακας 1).

η πρόοδος στην Ακτινοθεραπεία και
βιολογία του καρκίνου, διεύρυναν τις
θεωρητικές βάσεις αυτού του συνδυα‐
σμού και επηρέασαν σημαντικά την
κλινική πράξη.

Εικόνα 1. Ακτινογραφία κολπικού κυλίνδρου
και ενδομητρικού «packing» του

Heyman

Θεωρητικές αρχές του συνδυασμού
ακτινοθεραπείας – χειρουργικής και
κλινική εμπειρία
Ακτινοθεραπεία και χειρουργική είναι
μέθοδοι που στοχεύουν κυρίως στον το‐
πικό – περιοχικό έλεγχο της νόσου. Η
χειρουργική δύναται να αφαιρέσει ακό‐
μη και ιδιαίτερα μεγάλους όγκους, ενώ
σε ανάλογες περιπτώσεις ακόμη και πο‐
λύ υψηλές δόσεις ακτινοθεραπείας εν‐
δεχομένως θα απετύγχαναν. Αντίθετα

Πίνακας 1. Τοπικός έλεγχος σύμφωνα με το μέγεθος του όγκου και τη δόση της χορηγηθείσας
ακτινοβολίας στον καρκίνο κεφαλής‐τραχήλου
Δόση Gy (10 Gy/εβδομάδα) Ποσοστό ελέγχου για διάφορους καρκίνους
50
>90% για υποκλινική τραχηλική λεμφαδενική νόσο.
50% για τραχηλικούς λεμφαδένες μεγέθους 2‐3 εκ.
60
80‐90% για Τ1 νόσο στο φάρυγγα και λάρυγγα.
50% για Τ3‐Τ4 νόσο στις αμυγδαλές.
70
90% για τραχηλικούς λεμφαδένες μεγέθους 1‐3 εκ.
70% για τραχηλικούς λεμφαδένες μεγέθους 3‐5 εκ.
Fletcher GH, Shukovsky LJ. J Radiol Electrol 1975;56:383-400

Η ερμηνεία του φαινομένου αυτού δεν
είναι απόλυτα σαφής. Η κλασσική εξή‐

γηση της παρουσίας υποξαιμικών κυτ‐
τάρων, που είναι σχετικά ακτινοάντοχα,
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ξηση της ελεύθερης νόσου επιβίωσης
και των ποσοστών ίασης σε πολλές πε‐
ριπτώσεις όπως π.χ. καρκίνος μαστού,
καρκίνος παχέος εντέρου (Dukes B2, C),
και ορθοσιγμοειδούς, εκτεταμένος καρ‐
κίνος ουροδόχου κύστεως, ώθησε στην
χρήση της χημειοθεραπείας ή και Ακτι‐
νοθεραπείας πριν την χειρουργική ε‐
πέμβαση εισαγωγική (induction) ή προ‐
εγχειρητική (neoadjuvant ‐ preoperative)
θεραπεία. Αυτή η θεραπευτική προσέγ‐
γιση αύξησε την επιβίωση σε πολλές ε‐
πίσης περιπτώσεις όπως φλεγμονώδης
και προχωρημένος καρκίνος του μα‐
στού, στον καρκίνο του πνεύμονα st IIIA
και ΙΙΙβ, καρκίνο ρινοφάρυγγος και σε
καρκίνους της ουροδόχου κύστεως.
Έτσι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις η
Ακτινοθεραπεία δύναται να εφαρμοσθεί
προ ή μετεγχειρητικά μόνη της ή σε
συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Το εν‐
διαφέρον είναι ότι πολύ συχνά υπάρ‐
χουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους θα
μπορούσε να επιλεγεί η μια ή η άλλη
θεραπευτική προσέγγιση. Είναι επομέ‐
νως οπωσδήποτε ωφέλιμο, να γνωρίζο‐
με τα πλεονεκτήματα και τους περιορι‐
σμούς και των δύο αυτών θεραπευτικών
σχεδιασμών.
Στην πράξη πάντως η απόφαση για
την επιλογή της σειράς με την οποία θα
εφαρμοσθεί ο συνδυασμός ακτινοθερα‐
πείας – χειρουργικής θα εξαρτηθεί κυ‐
ρίως από την κλινική εμπειρία και τον
τύπο του καρκίνου που καλούμεθα να
αντιμετωπίσουμε.
Πλεονεκτήματα της προεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας είναι:
• Δύναται να εξολοθρεύσει την πιθανή
μικροσκοπική ή υποκλινική νόσο πέραν
των χειρουργικών ορίων.
• Μειώνει την πιθανότητα «εμφύτευ‐
σης» καρκινικών κυττάρων, με την ε‐

στις διαταραγμένες χειρουργικά περιο‐
χές, είναι μία λογική εξήγηση. Πιθανό‐
τατα όμως οφείλεται σε επιταχυνόμενο
επαναπληθυσμό κλονογενών κυττάρων
(clonogen repopulation) μετά την χει‐
ρουργική εξαίρεση10,11.
Ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και
χειρουργικής δύναται να επιτύχει ιδιαί‐
τερα υψηλά ποσοστά τοπικού ελέγχου
με ελάχιστες ανατομικές παραμορφώ‐
σεις και δυσλειτουργίες.
Όταν ο στόχος των δύο αυτών θερα‐
πευτικών μεθόδων, δηλαδή ο τοπικο‐
περιοχικός έλεγχος, επιτυγχάνεται ση‐
μαίνει ότι εκριζώνεται μόνιμα ο πρωτο‐
παθής όγκος και η περιοχική λεμφαδε‐
νική μεταστατική νόσος. Είναι επομένως
απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για να
επιτευχθεί η ίαση.
Αντίθετα σε περίπτωση αποτυχίας όχι
μόνον δεν επιτυγχάνεται ίαση αλλά ο
ασθενής θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δυ‐
σάρεστα και σοβαρά τοπικο‐περιοχικά
προβλήματα με μοιραία ενδεχομένως
κατάληξη.
Σήμερα πλέον γνωρίζομε ότι ο συν‐
δυασμός Ακτινοθεραπείας και χειρουρ‐
γικής δύναται να αυξήσει την ελεύθερη
νόσου επιβίωση και τα ποσοστά ίασης
σε πολλούς όγκους όπως π.χ. γυναικο‐
λογικός καρκίνος, καρκίνος του πνεύμο‐
να, λάρυγγος και κεφαλής τραχήλου
γενικότερα. Επειδή ο συνδυασμός αυτός
στοχεύει σε τοπικο‐περιοχικό έλεγχο της
νόσου αντιλαμβανόμεθα γιατί στον
συνδυασμό αυτό συχνά προστίθεται και
η χημειοθεραπεία, η οποία δύναται, ε‐
κτός των άλλων, να εξολοθρεύσει καρ‐
κινικά κύτταρα και πέραν των χειρουρ‐
γικών και ακτινοθεραπευτικών ορίων.
Η επιτυχία από την εφαρμογή Χη‐
μειοθεραπείας ή και Ακτινοθεραπείας
μετά την χειρουργική επέμβαση με αύ‐
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βώς γνωστή η ακτινοθεραπεία θα σχε‐
διασθεί έτσι ώστε να περικλείει μόνον
τις περιοχές που κρίνεται απαραίτητο
να ακτινοβοληθούν.
• Με την χειρουργική επέμβαση γνωρί‐
ζομε την πιθανή ύπαρξη θετικών ή «κο‐
ντινών» χειρουργικών ορίων, και επομέ‐
νως γνωρίζομε την περιοχή που χρήζει
συμπληρωματικής δόσης «boost dose»
ακτινοθεραπείας. Ειδικά δε όταν έχουν
τοποθετηθεί χειρουργικά clips το έργο
του ακτινοθεραπευτή είναι σημαντικά
πιο εύκολο και ακριβές.
• Με την χειρουργική επέμβαση έχομε
όλες τις αναγκαίες παθολογοανατομι‐
κές πληροφορίες για μία ενδεχόμενη και
εξατομικευμένη ακτινοθεραπεία – δεν
υποβάλλονται σε Ακτινοθεραπεία α‐
σθενείς που δεν χρειάζονται να υπο‐
βληθούν σε Ακτινοθεραπεία.
• Δεν έχομε αύξηση των χειρουργικών
επιπλοκών.
Πιθανοί περιορισμοί της μετεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας είναι:
• Καθυστέρηση στην έναρξη της ακτι‐
νοθεραπείας λόγω χειρουργικών επι‐
πλοκών, μπορεί να σημαίνει επαναπλη‐
θυσμό κλονογόνων κυττάρων αλλά και
υποτροπή.
• Οι δόσεις της ακτινοθεραπείας είναι
συνήθως μεγαλύτερες και ενδεχομένως
και τα πεδία της ακτινοθεραπείας, διότι
πρέπει να περιλαμβάνουν όλη την πε‐
ριοχή της χειρουργικής κοίτης και τους
περιοχικούς λεμφαδένες.
• Η χειρουργική επέμβαση είναι δυνα‐
τόν να δημιουργήσει συμφύσεις και να
προκαλέσει καθήλωση οργάνων μέσα
στα πεδία της ακτινοθεραπείας, με αύ‐
ξηση των παρενεργειών. Π.χ. αύξηση
των εντερικών επιπλοκών διότι το λεπτό
έντερο μπορεί να παραμένει καθηλωμέ‐
νο στην πύελο έτσι ώστε το ίδιο τμήμα

λάττωση του αριθμού των βιώσιμων (vi‐
able) καρκινικών κυττάρων, μέσα στο
χειρουργικό πεδίο.
• «Αποστειρώνει» λεμφαδενικές μετα‐
στατικές εναποθέσεις εκτός χειρουργι‐
κού πεδίου.
• Ελαττώνει την δυνατότητα διασποράς
κλονογόνων καρκινικών κυττάρων που
θα μπορούσαν να προκαλέσουν απομα‐
κρυσμένες μεταστάσεις.
• Μειώνει το «καρκινικό φορτίο» πριν
την χειρουργική εξαίρεση και αυξάνει
την χειρουργησιμότητα ενός όγκου.
• Επειδή εφαρμόζεται σε περιοχές που
δεν έχουν διαταραχθεί από την χειρουρ‐
γική επέμβαση, και επομένως η οξυγό‐
νωση των ιστών είναι ικανοποιητική,
μπορεί να χορηγηθεί με μικρότερες δό‐
σεις και επομένως με λιγότερες παρε‐
νέργειες.
Πιθανοί περιορισμοί της προεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας είναι:
• Σε πολλές περιπτώσεις η χειρουργική
εφαρμόζεται περίπου 4 εβδομάδες μετά
το πέρας της Ακτινοθεραπείας και επο‐
μένως οι ασθενείς με θετικά χειρουργι‐
κά όρια θα πρέπει να αντιμετωπισθούν
με ακτινοθεραπεία «Split – course» που
είναι λιγότερο αποτελεσματική.
• Αύξηση των χειρουργικών παρενερ‐
γειών12,13.
• Επειδή οι ασθενείς που υποβάλλονται
σε προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία δεν
έχουν βέβαια επιλεγεί βάσει μίας επιμε‐
λούς χειρουργικής σταδιοποίησης, αλλά
με άλλα κριτήρια, πιθανότατα κάποιοι
από αυτούς τους ασθενείς δεν ήταν α‐
παραίτητο να υποβληθούν και σε ακτι‐
νοθεραπεία.
Πλεονεκτήματα της μετεγχειρητικής α‐
κτινοθεραπείας είναι:
• Επειδή με την χειρουργική εξαίρεση η
έκταση της νόσου καθίσταται επακρι‐
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λές περιπτώσεις όταν δίδονται προεγ‐
χειρητικά δόσεις των 45‐50 Gy με κλασ‐
σική κλασματοποίηση. Γι’ αυτό τον λόγο
είναι συχνά αναγκαία η τροποποίηση
των χειρουργικών τεχνικών και απαιτεί‐
ται ανάλογη χειρουργική εμπειρία.
Μεγάλη προσοχή επίσης απαιτείται
από τον χειρουργό όταν πρόκειται για
ασθενείς που έχουν ήδη προγραμματι‐
σθεί για μετεγχειρητική ακτινοθεραπεί‐
α.
Όσον αφορά στις όψιμες παρενέργειες
φαίνεται ότι αυξάνουν ακόμη και σε
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χαμηλής
δόσης υποκλασματοποιημένη ακτινοθε‐
ραπεία π.χ. για καρκίνο του ορθού με
χρόνιες παρενέργειες στην εντερική λει‐
τουργία16.
Σε κάθε περίπτωση η Ακτινοθεραπεία
προ ή μετεγχειρητικά πρέπει να σχεδιά‐
ζεται με ιδιαίτερη προσοχή σαν να ε‐
πρόκειτο για ριζική – αποκλειστική α‐
κτινοθεραπεία έστω και αν οι δόσεις που
χρησιμοποιούνται είναι μικρότερες, ώ‐
στε να αποφευχθούν οι οξείες αλλά κυ‐
ρίως οι χρόνιες (όψιμες) παρενέργειες.

του να ακτινοβολείται καθημερινά.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων
από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν
είναι εύκολο να εξαχθούν ακριβή συ‐
μπεράσματα σχετικά με μία πιθανή υ‐
περοχή της προεγχειρητικής (preopera‐
tive – induction – neoadjuvant) ακτινοθε‐
ραπείας ή της μετεγχειρητικής (adjuvant
– postoperative) ακτινοθεραπείας. Είναι
πολύ λίγες οι κλινικές μελέτες (και αφο‐
ρούν κυρίως σε καρκίνους ορθού, κεφα‐
λής τραχήλου, ουροδόχου κύστεως και
σαρκώματα μαλακών μορίων) στις ο‐
ποίες έγινε κατευθείαν σύγκριση μεταξύ
προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας και τα αποτελέσματά
τους ήταν αρκετά αντιφατικά. Εκτός
από τον καρκίνο κεφαλής και τραχή‐
λου14,15, βασικά μόνον στον καρκίνο του
ορθού13 έγινε σύγκριση προεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας και μετεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας σε μεγάλες τυχαιοποι‐
ημένες μελέτες και εδώ, αντίθετα από
τα αποτελέσματα των μελετών για τον
καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, τα απο‐
τελέσματα ήσαν υπέρ της προεγχειρητι‐
κής ακτινοθεραπείας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ‐ ΠΡΟ‐
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡ‐
ΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Μελέτες προεγχειρητικής ακτινοθε‐
ραπείας, μόνης, στον χειρουργήσιμο αλ‐
λά και ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύ‐
μονα απέτυχαν να επιδείξουν αύξηση
της επιβίωσης.
Η πρώτη αναφορά προεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας για ΜΜΚΠ οφείλεται
στον Bromley και Szur17 το 1955. Ακο‐
λούθησαν και άλλες τυχαιοποιημένες
μελέτες με τα ίδια πενιχρά αποτελέσμα‐
τα18. Τελικά το 1975 δημοσιεύθηκαν 2
ξεχωριστές αλλά ενσωματωμένες τυ‐
χαιοποιημένες πολυκεντρικές (NCI‐

Επιπλοκές ‐ παρενέργειες
Σχετικά με τις επιπλοκές της συνδυα‐
σμένης θεραπείας, όταν η Ακτινοθερα‐
πεία συνδυάζεται με την χειρουργική οι
παρενέργειες – επιπλοκές οξείες αλλά
και όψιμες μπορεί να είναι περισσότερες
από αυτές που προκαλούν οι δύο αυτές
θεραπείες όταν εφαρμόζονται χωριστά.
Συνήθως η υποκλασματοποιημένη
προεγχειρητική ακτινοθεραπεία φαίνε‐
ται ότι δεν προκαλεί αύξηση των άμε‐
σων χειρουργικών επιπλοκών (π.χ. 5 συ‐
νεδρίες των 400 CGy ή 500 CGy προεγ‐
χειρητικά για τον καρκίνο του ορθού).
Αντίθετα φαίνεται ότι οι άμεσες χει‐
ρουργικές επιπλοκές αυξάνουν σε πολ‐
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0139‐RTOG 9309) που παρουσιάσθηκε
στο ASCO 2005.
Σε αυτήν την μελέτη22 έγινε σύγκριση
ταυτόχρονης ακτινοχημειοθεραπείας με
ταυτόχρονη ακτινοχημειοθεραπεία α‐
κολουθούμενη από χειρουργική. Αρχική
ανάλυση απέδειξε σημαντικά καλύτερη
ελεύθερης υποτροπής επιβίωση (pro‐
gression free survival ‐ PFS) για την ομά‐
δα της προεγχειρητικής ακτινο‐χημειο‐
θεραπείας, αλλά όχι και στατιστικά ση‐
μαντική αύξηση της συνολικής επιβίω‐
σης (overall survival ‐ OS).
Η πενταετής επιβίωση ήταν, για N0
status κατά την χειρουργική επέμβαση
41%, και για Ν1‐Ν3 24%.
Διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα μελέ‐
τες ότι, όταν η προεγχειρητική ακτινο‐
θεραπεία στον συνδυασμό με χημειοθε‐
ραπεία εφαρμόζεται με υπερκλασματο‐
ποίηση τα ποσοστά εγχειρησιμότητας
είναι πολύ υψηλά23 (πίνακας 3).

USA) μελέτες19 σχετικά με την εφαρμο‐
γή της προεγχειρητικής ακτινοθεραπεί‐
ας τόσο στον χειρουργήσιμο όγκο όσο
και στον ανεγχείρητο καρκίνο του
πνεύμονα που δεν απέδειξαν καμμία
σημαντική αύξηση στην επιβίωση. Απο‐
δεικνύεται έτσι, ότι η ακτινοθεραπεία
σαν μόνη εισαγωγική θεραπεία δεν έχει
θέση στην θεραπευτική αντιμετώπιση
του οριακά χειρουργήσιμου ή ανεγχεί‐
ρητου καρκίνου πνεύμονα σταδίου IIIA
και ΙΙΙΒ.
Οι περισσότερες μελέτες σήμερα αφο‐
ρούν στην εφαρμογή προεγχειρητικής
ταυτόχρονης χημειο‐ακτινοθεραπείας20.
Πράγματι φαίνεται ότι από τον συνδυα‐
σμό ταυτόχρονης «neoadjuvant» ακτινο‐
θεραπείας – χημειοθεραπείας έχομε κά‐
ποια ελπιδοφόρα αποτελέσματα, έχει δε
το πλεονέκτημα αυτός ο συνδυασμός
της μέγιστης συνέργιας μεταξύ των δύο
θεραπευτικών προσεγγίσεων και την
ελάχιστη καθυστέρηση στην εφαρμογή
του21 (πίνακας 2).

Πίνακας 3. Προεγχειρητική (neoadjuvant)
σύγχρονη χημειο‐ακτινοθεραπεία στον καρ‐
κίνο του πνεύμονα (υπερκλασματοποίηση
της ΑΚΘ).
Συγγραφέας
Ποσοστό
Τριετής
χειρουργικής
επιβίωση
αφαίρεσης %
%
Choi et al.
81 (IIIa N2)
37
Grunenwald et al.
57
25
Eberhardt et al.
53
36 (IIIa)
26 (IIIb)
Choi et al.
52 (IIIb)
54

Πίνακας 2. Προεγχειρητική (neoadjuvant)
σύγχρονη χημειο‐ακτινοθεραπεία στον καρ‐
κίνο του πνεύμονα (κλασική κλασματοποίη‐
ση της ΑΚΘ).
Τριετής
Συγγραφέας Ποσοστό
χειρουργικής επιβίωση %
αφαίρεσης %
Faber et al.
68
40
Welden et al. 34
20
Strauss et al.
61
22 (5ετής
επιβίωση)
SWOG
76
37
Langer et al.
32
25
Law et al.
69
29

Όσον αφορά στους όγκους Pancoast
(Superior sulcus tumor), σήμερα η συνή‐
θης θεραπευτική αντιμετώπιση περι‐
λαμβάνει προεγχειρητική χημειο‐ακτι‐
νοθεραπεία (δόση 45 Gy) και χειρουργι‐
κή εξαίρεση μετά 3‐4 εβδομάδες.
Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση (Pha‐
se II, SWOG protocol) κατέδειξε ποσοστό
2ετούς επιβίωσης που φθάνει το 55%24.

Σχετικά με την συνδυασμένη προεγ‐
χειρητική ακτινοθεραπεία για ασθενείς
st IIIA (Ν2) ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου‐
σιάζει μία σημαντική μελέτη (updated
results of North America intergroup trial
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μένου καρκίνου του μαστού, η μαστε‐
κτομή μπορεί να εφαρμοσθεί με ασφά‐
λεια σε ασθενείς που παρουσίασαν
πλήρη ή σχεδόν πλήρη ανταπόκριση με‐
τά την εισαγωγική χημειοθεραπεία.
Για ασθενείς που παρουσίασαν μερική
ανταπόκριση η μαστεκτομή προτείνεται
να συμπεριλαμβάνεται στον θεραπευτι‐
κό χειρισμό.

Μόνο προεγχειρητική ακτινοθεραπεία
έχει χρησιμοποιηθεί σε μία σειρά από
μελέτες, στις οποίες η 5ετής επιβίωση
κυμαίνεται μεταξύ 20‐34%25.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓ‐
ΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μη φλεγμονώδης τοπικά προχωρη‐
μένος καρκίνος του μαστού
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμο‐
σθεί σε ορισμένες περιπτώσεις προεγ‐
χειρητικά στον μη φλεγμονώδη τοπικά
προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Για
ανεγχείρητους Τ3 και Τ4 όγκους η τοπι‐
κο‐περιοχική ακτινοθεραπεία εφαρμό‐
ζεται μετά την αρχική χημειοθεραπεία ή
ορμονοθεραπεία και συχνά ακολουθεί η
χειρουργική επέμβαση.
Η ιδανική τοπική θεραπεία στον μη
φλεγμονώδη τοπικά προχωρημένο καρ‐
κίνο του μαστού δεν έχει καθορισθεί
επακριβώς.
Ασθενείς που παρουσιάζουν πλήρη
ανταπόκριση στην αρχική θεραπεία, ει‐
δικά αν αυτή επιβεβαιώνεται από επα‐
ναλαμβανόμενη βιοψία δύνανται να α‐
ντιμετωπισθούν με μόνη ακτινοθερα‐
πεία.26,27
Αν η νόσος δεν ανταποκριθεί σημα‐
ντικά, στα περισσότερα κέντρα αποφα‐
σίζεται μαστεκτομή και μετεγχειρητική
ακτινοθεραπεία.
Σημαντική αναδρομική ανασκόπηση
(Mallinckrodt Institute)28 απέδειξε μία
αύξηση της επιβίωσης όταν η μαστε‐
κτομή εφαρμόζεται μετά την ακτινοθε‐
ραπεία σαν μέρος της θεραπευτικής α‐
ντιμετώπισης για τον τοπικά προχωρη‐
μένο καρκίνο του μαστού.
Γενικά αν το ζητούμενο δεν είναι η
διατήρηση του μαστού στην θεραπευτι‐
κή αντιμετώπιση του τοπικά προχωρη‐

Φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού
Η Ακτινοθεραπεία επίσης μπορεί να
εφαρμοσθεί προεγχειρητικά σε αρκετές
περιπτώσεις φλεγμονώδους καρκίνου
του μαστού. Συνήθως ο φλεγμονώδης
(Τ4d) καρκίνος του μαστού αντιμετωπί‐
ζεται αρχικά με χημειοθεραπεία και α‐
κολούθως με κάποια τοπική θεραπευτι‐
κή αντιμετώπιση.
Η ανάγκη εφαρμογής χημειοθεραπεί‐
ας στον φλεγμονώδη καρκίνο του μα‐
στού είναι αναμφίβολη και είναι αποδε‐
κτή ως η αρχική θεραπεία εκλογής. Η
πιθανότητα ανταπόκρισης στη χημειο‐
θεραπεία ανέρχεται και στον φλεγμο‐
νώδη καρκίνο στο 80‐90%. Όσον αφορά
στην τοπική θεραπεία που ακολουθεί
μετά την χημειοθεραπεία, σε πολλές
μελέτες έχει χρησιμοποιηθεί μόνη ακτι‐
νοθεραπεία, σε ασθενείς με κλινική α‐
νταπόκριση αποδεδειγμένη και ιστολο‐
γικά. Αν εφαρμοσθεί μόνη ακτινοθερα‐
πεία η δόση που απαιτείται είναι αρκετά
υψηλή, περίπου 60 Gy. Αυτό συμβαίνει
επειδή συχνά στον φλεγμονώδη καρκίνο
είναι δύσκολο να καθορισθεί επακριβώς
η περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθεί η
συμπληρωματική δόση και είναι ωφέλι‐
μο επομένως να ακτινοβολείται ολό‐
κληρος ο μαστός με υψηλή δόση.
Αν βέβαια είναι δυνατόν θα δοθεί σε
μικρότερη περιοχή συμπληρωματική
δόση με φωτόνια ή ηλεκτρόνια.
Σε πολλές μελέτες εφαρμόζεται μετά
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συνεργατών. Στην πραγματικότητα δεν
επρόκειτο για μόνη προεγχειρητική α‐
κτινοθεραπεία αλλά για πρoεγχειρητική
συνδυασμένη θεραπεία σε ασθενείς με
χειρουργήσιμο καρκίνωμα32 οισοφάγου.
Αντίθετα η πρόσφατη μετα‐ανάλυση
από την ομάδα Oesophageal Cancer Col‐
laborative group δεν κατέδειξε μία σαφή
αύξηση της επιβίωσης με προεγχειρητι‐
κή ακτινοθεραπεία33 όπως και 6 τυχαιο‐
ποιημένες μελέτες στο παρελθόν προ‐
εγχειρητικής ακτινοθεραπείας για α‐
σθενείς με κλινικά χειρουργήσιμη νόσο.
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 4
τυχαιοποιημένες μελέτες (πίνακας 4)
σύγκρισης προεγχειρητικής συνδυασμέ‐
νης θεραπείας με μόνη χειρουργική για
ασθενείς με κλινικά χειρουργήσιμη νό‐
σο34.

την αρχική χημειοθεραπεία μία πιο επι‐
θετική τοπική θεραπευτική αντιμετώπι‐
ση29 με μαστεκτομή και ακολούθως το‐
πικο‐περιοχική ακτινοθεραπεία.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγαλύτερες
δόσεις ακτινοθεραπείας ελαττώνουν την
πιθανότητα υποτροπής30. Στον φλεγμο‐
νώδη καρκίνο του μαστού η ενσωμάτω‐
ση στον θεραπευτικό σχεδιασμό διαφό‐
ρων ογκολογικών θεραπειών αύξησε
την 5ετή επιβίωση από το 0‐10%, στο 30‐
50%30,31.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Καρκίνος του οισοφάγου
Η μόνη μελέτη που έχει αποδείξει ση‐
μαντική βελτίωση της επιβίωσης ήταν η
Σκανδιναβική μελέτη των Nygaart και

Πίνακας 4. Τυχαιοποιημένες μελέτες προεγχειρητικής συνδυασμένης χημειο‐ακτινοθεραπείας
στον καρκίνο του οισοφάγου
Μελέτη
N
Ιστολ.Τύπος
Θεραπεία
Παθολ/κη Διάμεση
3 χρό‐
Τοπική
Πλήρης
επιβίωση
νια %
υποτροπή
Ύφεση
(μήνες)
%
34
Urba et al.
100 75%
Προεγχ.
28
17
30*
19**
Αδενο/μα
ΧΜΘ/ΑΚΘ
25%
Χειρουργείο
0
17
15
42
Πλακώδες
Προεγχ.
Walsh et al.
113 100%
25
16**
32**
ΧΜΘ/ΑΚΘ
Αδενο/μα
Χειρουργείο
0
11
6
Προεγχ.
Bosset et al.
282 100%
26
19
36
ΧΜΘ/ΑΚΘ
Αδενο/μα
Χειρουργείο
0
19
36
Προεγχ.
Burnmeister 256 61%
22
ΧΜΘ/ΑΚΘ
et al.
Αδενο/μα
19
Χειρουργείο
* P= Στατιστικά σημαντικό, ** P= Στατιστικά μη σημαντικό

Καρκίνος του στομάχου
Όσον αφορά στον καρκίνο του στομά‐
χου μόνο μία μεγάλη τυχαιοποιημένη
μελέτη από το Πεκίνο με συνολικά 370
ασθενείς απέδειξε σημαντική αύξηση
της επιβίωσης και του τοπικού ελέγχου

με την εφαρμογή της προεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας35.
Χρειάζονται τυχαιοποιημένες μελέτες
και στις δυτικές κοινωνίες ώστε να επι‐
βεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα. Επειδή
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα
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Επίσης Γιαπωνέζικη μελέτη με 22 α‐
σθενείς40 αναφέρει αύξηση της εγχειρι‐
σημότητας.
Σε γενικές γραμμές όμως προεγχειρη‐
τική ακτινοθεραπεία μόνη ή σε συνδυα‐
σμό με χημειοθεραπεία δεν χρησιμο‐
ποιείται ιδιαίτερα σήμερα, αντίθετα υ‐
πάρχει κάποιο ενδιαφέρον για εφαρμο‐
γή προεγχειρητικής χημειοθεραπείας
(GNANT–Πανεπιστήμιο Βιέννης). Πράγ‐
ματι από τις μέχρι τώρα μελέτες διαφαί‐
νεται ότι η προεγχειρητική χημειο‐
θεραπεία προσφέρει σημαντική όσον
αφορά στον τοπικό έλεγχο αλλά όχι
όσον αφορά στην επιβίωση. Δεν υπάρχει
μελέτη φάσης ΙΙΙ σύγκρισης προεγχειρη‐
τικής και μετεγχειρητικής θεραπείας
ώστε να καθορισθεί η επίδραση της συν‐
δυασμένης θεραπείας στην επιβίωση και
στον τοπικό και συστηματικό έλεγχο σε
ασθενείς με χειρουργήσιμους καρκίνους
του παγκρέατος.
Επομένως φαίνεται απολύτως δικαιο‐
λογημένο, οι ασθενείς να ενημερώνο‐
νται σχετικά με την νόσο και την δυσμε‐
νή πρόγνωση αυτής, και γενικά να εν‐
θαρρύνεται η εισαγωγή τους σε τυχαιο‐
ποιημένες μελέτες εκτίμησης νέων χη‐
μειοθεραπευτικών παραγόντων και νέ‐
ων χημειοακτινοθεραπευτικών πρωτο‐
κόλλων. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι
σε καμία από τις μελέτες προεγχειρητι‐
κής ακτινοθεραπείας δεν αναφέρθηκαν
σοβαρές οξείες ή όψιμες παρενέργειες.

αποτελέσματα της προεγχειρητικής
συνδυασμένης ακτινοχημειοθεραπείας
σε αδενοκαρκινώματα της γαστροοισο‐
φαγικής συμβολής η συνδυασμένη αυτή
θεραπεία επεκτάθηκε και στον καρκίνο
του στομάχου36.
Σήμερα φαίνεται απόλυτα δικαιολο‐
γημένη, χωρίς βέβαια να πρόκειται για
τη standard θεραπευτική αντιμετώπιση,
ή εφαρμογή προεγχειρητικής ακτινοθε‐
ραπείας χημειοθεραπείας, σε αδενοκαρ‐
κινώματα Τ2 με θετικούς λεμφαδένες
της γαστροοισοφαγικής συμβολής και
του στομάχου.
Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται η
εφαρμογή διαγνωστικής λαπαροσκόπη‐
σης πριν την έναρξη της θεραπείας ώστε
να αποκλεισθούν ασθενείς με περιτο‐
ναϊκές ή ηπατικές μεταστάσεις που εί‐
χαν διαφύγει του προηγούμενου απει‐
κονιστικού διαγνωστικού ελέγχου37.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓ‐
ΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Μελέτες προεγχειρητικής ακτινοθε‐
ραπείας για τον καρκίνο του παγκρέα‐
τος είναι μάλλον σπάνιες και συνήθως
πρόκειται για μικρές σειρές όπως η με‐
λέτη των Pilepich και Miller που περιε‐
λάμβανε 17 ασθενείς38. Εξ αυτών οι 16
ασθενείς είχαν κριθεί ανεγχείρητοι λό‐
γω επέκτασης δια μέσου της κάψας του
οργάνου. Έλαβαν προεγχειρητικά 40‐50
Gy με κλασσική κλασματοποίηση. Από
τους 11 ασθενείς που επανασταδιοποιή‐
θηκαν οι 6 υποβλήθηκαν σε ριζική εκτο‐
μή. Οι 2 παρέμεναν ελεύθεροι νόσου για
5 χρόνια.
Στη μελέτη του Jessup39 με 16 ασθενείς
χρησιμοποιήθηκε προεγχειρητική εξω‐
τερική ακτινοθεραπεία και 5‐Fu, 2 ασθε‐
νείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική εξαί‐
ρεση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ‐ ΠΡΟ‐
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ
Είναι γνωστό ότι η χειρουργική είναι
θεραπεία εκλογής για τον καρκίνο του
ορθού, με ποσοστά 5ετούς επιβίωσης
από 73 έως 94%, από 60 έως 82% και από
17 έως 33% για Dukes A, B και C στάδια
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όλες τις μελέτες απεδείχθη ότι η ακτι‐
νοθεραπεία ελαττώνει την πιθανότητα
τοπικής υποτροπής. Σε μερικές από αυ‐
τές διαφαίνεται και κάποια αύξηση της
επιβίωσης. Μόνον η Swedish rectal can‐
cer trial αναφέρει μία σημαντική αύξηση
της επιβίωσης42. Δύο μετά‐αναλύσεις
που ακολούθησαν κατέληξαν σε αντι‐
φατικά συμπεράσματα44,45. Η πλέον πρό‐
σφατη τυχαιοποιημένη μελέτη προεγ‐
χειρητικής Ακτινοθεραπείας με ανάλο‐
γο σύντομο σχήμα ακτινοθεραπείας σε
κλινικά χειρουργήσιμο (T1‐3) καρκίνο
ορθού, Dutch CKVO 95–04 trial, δεν απέ‐
δειξε αύξηση της επιβίωσης μεταξύ της
ομάδας της προεγχειρητικής ακτινοθε‐
ραπείας και αυτής που υποβλήθηκε μό‐
νον σε TMR (total mesorectal resection) 46.

αντίστοιχα. Η χειρουργική τεχνική είναι
ιδιαίτερα καθοριστική ως προς την έκ‐
βαση, κυρίως όσον αφορά στον τοπικό
έλεγχο της νόσου.
Παρά την σημαντική βελτίωση των
χειρουργικών τεχνικών (total mesorectal
resection) τα ποσοστά τοπικής υποτρο‐
πής στις περισσότερες μελέτες είναι της
τάξεως του 20% και πλέον. Η Ακτινοθε‐
ραπεία είναι σε θέση να ελαττώσει αυτά
τα ποσοστά κατά 25 ως 50%41 και σύμ‐
φωνα με σχετικά πρόσφατες ενδείξεις42
αυξάνει την επιβίωση όταν συνδυάζεται
με χειρουργική εξαίρεση.
Στον καρκίνο του ορθού η ακτινοθε‐
ραπεία μπορεί να εφαρμοσθεί προεγ‐
χειρητικά ή μετεγχειρητικά. Υπάρχουν
αρκετές ενδείξεις ότι η προεγχειρητική
ακτινοθεραπεία είναι περισσότερο απο‐
τελεσματική, πιθανότατα διότι εφαρμό‐
ζεται σε περιοχές που δεν έχουν διατα‐
ραχθεί χειρουργικά, με καλύτερη οξυ‐
γόνωση και επομένως μεγαλύτερη κυτ‐
ταρική ακτινοευαισθησία. Φαίνεται επί‐
σης ότι προκαλεί λιγότερες οξείες παρε‐
νέργειες από το λεπτό έντερο για λό‐
γους που έχουν ήδη αναφερθεί. Το βασι‐
κό μειονέκτημα της προεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας είναι η πιθανή υπερ‐
θεραπεία (over treatment) ασθενών αρ‐
χικών σταδίων (T1–T2,N0) ή με μη δια‐
γνωσμένη μεταστατική νόσο. Οι δια‐
γνωστικές τεχνικές που εφαρμόζονται
όμως σήμερα βοηθούν στην ορθή επιλο‐
γή των ασθενών και ελαττώνουν τη πι‐
θανότητα υπερθεραπείας (διορθικό υ‐
περηχογράφημα, MRI).
Συνολικά έχουν δημοσιευθεί 12 σύγ‐
χρονες τυχαιοποιημένες μελέτες προεγ‐
χειρητικής ακτινοθεραπείας για κλινικά
χειρουργήσιμο καρκίνο ορθού43, στις ο‐
ποίες η ακτινοθεραπεία εφαρμόσθηκε
με μέτριες ή χαμηλές δόσεις. Σχεδόν σε

Σχήμα 1. Πρόσθιο και πλάγιο πεδίο για την
προεγχειρητική ΑΚΘ του ορθού.

Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία
(σχήμα 1) μπορεί να εφαρμοσθεί βασικά
με 2 τρόπους:
• Γρήγορο επιταχυνόμενο σχήμα των 5
ημερών που απέδωσε άριστα αποτελέ‐
σματα, για κινητούς χειρουργήσιμους
όγκους – ασθενείς κλινικών σταδίων Τ1‐
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της από την σε εξέλιξη μελέτη της
EORTC 22921.
Με ενδιαφέρον αναμένονται τα απο‐
τελέσματα της Γερμανικής πολυκεντρι‐
κής τυχαιοποιημένης μελέτης (CAO/
ARO/AΙΟ 94) στην οποία γίνεται σύ‐
γκριση μεταξύ συνδυασμένης προεγχει‐
ρητικής χημειοθεραπείας ακτινοθερα‐
πείας με συνδυασμένη μετεγχειρητική
θεραπεία για κλινικά χειρουργήσιμους
Τ3 καρκίνους του ορθού49. Τα αρχικά α‐
ποτελέσματα ως προς την διατήρηση
του σφιγκτήρα ήσαν υπέρ της προεγχει‐
ρητικής συνδυασμένης θεραπείας.
Τα αρχικά αποτελέσματα της ανάλο‐
γης τυχαιοποιημένης μελέτης NSABP R‐
03, η οποία δεν συνεχίζεται λόγω χαμη‐
λού ρυθμού εισαγωγής ασθενών, ήσαν
υπέρ της προεγχειρητικής συνδυασμέ‐
νης θεραπείας50. Το ποσοστό των ασθε‐
νών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική
επέμβαση με διατήρηση του σφιγκτήρα
και χωρίς ένδειξη νόσου ήταν υψηλότε‐
ρο στην προεγχειρητική ομάδα (44% vs
34%).

Τ3. Η χειρουργική επέμβαση ακολουθεί 1
εβδομάδα μετά το πέρας της ακτινοθε‐
ραπείας.
• Κλασσικό μεγαλύτερο σχήμα διάρ‐
κειας 4‐5 εβδομάδων, συνήθως σε συν‐
δυασμό με χημειοθεραπεία – ασθενείς
κλινικών σταδίων Τ3. Η χειρουργική ε‐
πέμβαση ακολουθεί αρκετές (4‐7) εβδο‐
μάδες μετά το πέρας της ακτινοθερα‐
πείας. Περίπου 6 εβδομάδες για καθη‐
λωμένους όγκους.
Συνήθως χορηγούνται 44 Gy σε 22 συ‐
νεδρίες σε διάστημα 4,5 εβδομάδων με
εφαρμογή ακτινοθεραπείας με σχεδια‐
σμό 3 ή 4 πεδίων και κλασσική κλασμα‐
τοποίηση. Η δόση μπορεί να φθάσει τα
50,4 Gy με ημ. δόση 1,8 Gy.
Δεν είναι εύκολο να συγκρίνουμε τα
ποσοστά τοπικού ελέγχου και επιβίωσης
που επιτυγχάνονται με το επιταχυνόμε‐
νο σχήμα προεγχειρητικής ακτινοθερα‐
πείας με αυτά του κλασσικού μεγαλύτε‐
ρου σχήματος προεγχειρητικής ακτινο‐
θεραπείας και Χημειοθεραπείας διότι η
επιλογή ασθενών (Τ1‐Τ3) είναι υπέρ των
σειρών επιταχυνόμενου σχήματος προ‐
εγχειρητικής ακτινοθεραπείας. Αντίθε‐
τα η προεγχειρητική συνδυασμένη θε‐
ραπεία αφορά κυρίως σε ασθενείς κλινι‐
κού σταδίου Τ3.
Φαίνεται ότι ο συνδυασμός προεγχει‐
ρητικής συνδυασμένης θεραπείας είναι
μάλλον πιο αποτελεσματικός47 από την
προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία μόνη
και χαρακτηρίζεται από λιγότερες οξεί‐
ες παρενέργειες σε σχέση με την μετεγ‐
χειρητική συνδυασμένη θεραπεία48.
Πάντως το κατά πόσον η προεγχειρη‐
τική συνδυασμένη θεραπεία είναι πε‐
ρισσότερο αποτελεσματική της προεγ‐
χειρητικής ακτινοθεραπείας μόνης και
πόσο απαραίτητη είναι η μετεγχειρητική
χημειοθεραπεία είναι αντικείμενο μελέ‐

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ‐ ΠΡΟ‐
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ
ΚΥΣΤΕΩΣ
Η προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία
χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια κυ‐
ρίως μεταξύ 1960‐1980 με σκοπό την
βελτίωση των αποτελεσμάτων της χει‐
ρουργικής σε ασθενείς με τοπικά προ‐
χωρημένο καρκίνο ουροδόχου κύστεως.
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω
της μείωσης της πιθανότητας τοπικής
υποτροπής και της δυνατότητας εμφύ‐
τευσης καρκινικών κυττάρων από την
χειρουργική επέμβαση.
Υπήρξαν κάποιες αναδρομικές μελέ‐
τες που έδειξαν βελτίωση των αποτελε‐
σμάτων με την προσθήκη της ακτινοθε‐
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πόκρισης.
Μόνον οι ασθενείς με πλήρη ανταπό‐
κριση μετά την αρχική θεραπεία είναι οι
ιδανικοί υποψήφιοι, εκείνοι δηλαδή που
πρέπει να προχωρήσουν στην ολοκλή‐
ρωση του θεραπευτικού προγράμματος,
διότι μόνον αυτοί πιθανότατα θα διατη‐
ρήσουν την ουροδόχο κύστη τους. Οι
ασθενείς υψηλού κινδύνου, εκείνοι που
μετά την αρχική θεραπεία διαπιστώνε‐
ται ότι δεν παρουσιάζουν πλήρη αντα‐
πόκριση, πρέπει να υποβάλλονται σε
κυστεκτομή πριν την ολοκλήρωση της
θεραπείας τους, ώστε να αποφύγουν και
όλες τις πιθανές παρενέργειες που προ‐
έρχονται από αυτήν.
Η αποτελεσματικότητα του συνδυα‐
σμού ακτινοχημειοθεραπείας στην εκρί‐
ζωση της νόσου έχει αποδειχθεί και πα‐
θολογοανατομικά με την απουσία υπο‐
λειμματικής νόσου μετά την χειρουργι‐
κή επέμβαση.
Σε μία σημαντική μελέτη από το Πα‐
νεπιστήμιο του Παρισιού, οι ασθενείς
που παρουσίασαν πλήρη ανταπόκριση
μετά την αρχική συνδυασμένη θεραπεία
υποβλήθηκαν ή σε συμπληρωματική
ακτινοχημειοθεραπεία ή σε κυστεκτομή.
Συνολικά 18 ασθενείς οι οποίοι μετά την
αρχική θεραπεία παρουσίασαν πλήρη
ανταπόκριση υποβλήθηκαν σε κυστε‐
κτομή. Σε καμία από αυτές τις περιπτώ‐
σεις δεν απεδείχθη η ύπαρξη υπολειμ‐
ματικής νόσου στο χειρουργικό παρα‐
σκεύασμα55.
Ο καθορισμός των προγνωστικών πα‐
ραγόντων είναι πολύ σημαντικός για
την σωστή επιλογή των ασθενών υπο‐
ψηφίων για ολοκλήρωση της συνδυα‐
σμένης θεραπευτικής προσέγγισης.
Φαίνεται ότι τα αρχικά στάδια της νό‐
σου και η απουσία καρκινώματος in situ
είναι οι προγνωστικοί παράγοντες, που

ραπείας51,52 αντίθετα άλλες σειρές δεν
κατέδειξαν βελτίωση σε σχέση με μελέ‐
τες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν σύγ‐
χρονες χειρουργικές τεχνικές53.
Τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες
στις οποίες έγινε σύγκριση προεγχειρη‐
τικής ακτινοθεραπείας και ριζικής κυ‐
στεκτομής με μόνη ριζική κυστεκτομή
δεν κατέδειξαν σημαντικές διαφορές με‐
ταξύ των 2 θεραπευτικών προσεγγίσε‐
ων54.
Μία σημαντική ανασκόπηση από το
M.D. Anderson Hospital κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η προεγχειρητική ακτι‐
νοθεραπεία βελτιώνει τα αποτελέσματα
μόνο σε μία υποομάδα ασθενών (T3b)
χωρίς σημαντικές όμως διαφορές όσον
αφορά στην ελεύθερη νόσου επιβίωση
και overall survival.
Είναι προφανές ότι η θέση της προεγ‐
χειρητικής ΑΚΘ μόνης παραμένει ασα‐
φής. Η ριζική κυστεκτομή αντιπροσω‐
πεύει την standard θεραπεία για υπο‐
ψήφιους για χειρουργική επέμβαση α‐
σθενείς.
Η θέση της εισαγωγικής (neoadjuvant)
χημειοθεραπείας με ή χωρίς ακτινοθε‐
ραπεία για τοπικά προχωρημένους ό‐
γκους ουροδόχου κύστεως είναι αντικεί‐
μενο έρευνας σε εξέλιξη.
Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας σε συν‐
δυασμό με χημειοθεραπεία στην προ‐
σπάθεια διατήρησης οργάνου, για α‐
σθενείς με διηθητικό καρκίνωμα ουρο‐
δόχου κύστεως είναι ιδιαίτερα σημαντι‐
κός.
Φαίνεται ότι βασική προϋπόθεση για
την επίτευξη του στόχου, αυτής της συν‐
δυασμένης θεραπευτικής αντιμετώπι‐
σης, είναι η σχολαστική επιλογή των
ασθενών με ευνοϊκούς προγνωστικούς
παράγοντες οι οποίοι και σχετίζονται
άμεσα με αύξηση των ποσοστών αντα‐
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Σήμερα μόνο η ακτινοθεραπεία χρη‐
σιμοποιείται σε ασθενείς που κρίνονται
ανεγχείρητοι λόγω εντόπισης της νόσου
ή λόγω ιατρικών προβλημάτων ή όταν
δεν δέχονται να υποβληθούν σε χει‐
ρουργική επέμβαση.
Η Ακτινοθεραπεία συνδυάζεται πλέον
με την χειρουργική με διάφορους τρό‐
πους και στρατηγικές, όπως προεγχει‐
ρητική ακτινοθεραπεία, μετεγχειρητική
ακτινοθεραπεία ή και διεγχειρητική α‐
κτινοθεραπεία (IORT) που περιλαμβάνει
βραχυθεραπεία ή δέσμη ηλεκτρονίων.
Οι συνδυασμοί αυτοί της ακτινοθερα‐
πείας με την χειρουργική που εφαρμό‐
ζονται σήμερα οφείλονται στα αποτελέ‐
σματα των διαφόρων μελετών59,60 και
στην δημοσίευση ενός consensus state‐
ment (National Institute of health) στο
οποίο συνιστώνται οι θεραπευτικοί χει‐
ρισμοί διατήρησης μέλους για τα σαρ‐
κώματα ενηλίκων, μαλακών μορίων και
οστεοσαρκώματα61.
Όσον αφορά στη εφαρμογή της ακτι‐
νοθεραπείας προεγχειρητικά υπάρχουν
αρκετά θεωρητικά πλεονεκτήματα αλλά
και περιορισμοί. Το σημαντικότερο ίσως
πλεονέκτημα είναι τα μικρότερα πεδία
της ακτινοθεραπείας όταν αυτή εφαρ‐
μόζεται προεγχειρητικά όπως προέκυψε
από την μελέτη του Nielsen και συνερ‐
γατών62.
Δεν είναι υπερβολική η επισήμανση
ότι τα αποτελέσματα της προεγχειρητι‐
κής ακτινοθεραπείας ήσαν εντυπωσια‐
κά.
Ο Barkley και συνεργάτες στη μελέτη
τους63 που περιελάμβανε 110 ασθενείς οι
οποίοι υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική
ακτινοθεραπεία και ακολούθως σε εκτε‐
ταμένη χειρουργική εξαίρεση (MDAH)
μεταξύ των ετών 1970‐1984 ανέφεραν με
ελάχιστο follow‐up 17 μηνών, ποσοστά

σχετίζονται άμεσα με την πλήρη αντα‐
πόκριση στην θεραπεία56. Διαφαίνεται
επίσης ότι καλύτερα αποτελέσματα α‐
ναμένονται όταν έχει επιτευχθεί μία
πλήρης διουρηθρική εκτομή (TURB) πριν
από την ακτινοχημειοθεραπεία και όταν
χρησιμοποιείται χημειοθεραπεία με βά‐
ση την πλατίνα.
Η ιδανική ακολουθία και ενσωμάτωση
της χημειοθεραπείας με ακτινοθεραπεία
δεν έχει ακόμη καθορισθεί.
Υπάρχουν κάποιες μελέτες στις οποί‐
ες η χημειοθεραπεία συνδυάζεται με
υπερκλασματοποιημένη ακτινοθεραπεί‐
α (Vikrain et al) 57.
Επίσης διαφαίνεται μία τάση ενσωμά‐
τωσης τρισδιάστατης σύμμορφης ακτι‐
νοθεραπείας (3DCRΤ) και ακτινοθερα‐
πείας μεταβαλλόμενης έντασης (IMRT)
στον σχεδιασμό μελλοντικών «dose esca‐
lation» μελετών.
Από όλες τις δημοσιευμένες μελέτες
καταδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία
ελάττωση των ποσοστών επιβίωσης α‐
σθενών που υποβλήθηκαν σε ακτινοθε‐
ραπεία και ακολούθως υποβλήθηκαν σε
«salvage» κυστεκτομή.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ‐ ΠΡΟ‐
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ‐
ΣΗ ΣΑΡΚΩΜΑΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟ‐
ΡΙΩΝ
Για πολλά χρόνια τα σαρκώματα μα‐
λακών μορίων εθεωρούντο ιδιαιτέρως
ακτινοάντοχα και γι αυτό η ακτινοθε‐
ραπεία είχε χρησιμοποιηθεί μόνον σε
περιπτώσεις υποτροπών και μεταστά‐
σεων. Υπήρξαν αρκετές μελέτες που
απέδειξαν58 ότι τα σαρκώματα δεν είναι
τόσο ακτινοάντοχα όσο εθεωρούντο και
ότι η ακτινοθεραπεία είναι σε θέση εφ
όσον εφαρμόζεται με υψηλές δόσεις να
προσφέρει την ίαση.
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τοπικού ελέγχου 90% και επιβίωση ε‐
λεύθερης νόσου 61%. Αξίζει να σημειω‐
θεί ότι στο 89% των περιπτώσεων επρό‐

κειτο για όγκους μεγαλύτερους των 5
εκατοστών.

Πίνακας 5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προεγχειρητικής ακτινοθεραπείας
Θεραπεία

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Προεγχειρητική ΑΚΘ

Μικρότερα πεδία ΑΚΘ.
Μειώνεται η πιθανότητα
διασποράς καρκινικών
κυττάρων κατά το χει‐
ρουργείο.
Μείωση του χειρουργείου.
Αυξάνεται η χειρουργησι‐
μότητα του όγκου.

Καθυστερημένο χειρουργείο.
Καθυστέρηση της επούλωσης λόγω
της ΑΚΘ.
Διάγνωση βασισμένη σε μικρό
δείγμα ιστού.
Σταδιοποίηση του όγκου μόνο με
κλινική εξέταση και απεικονιστικές
μεθόδους

πείας σε ότι αφορά τον τοπικό έλεγχο σε
σχέση με την μετεγχειρητική ειδικά για
μεγάλους όγκους (σχήμα 2).

O Suit και συνεργάτες (ΜGΗ) στην δι‐
κή τους64 μελέτη διαπίστωσαν μία υπε‐
ροχή της προεγχειρητικής ακτινοθερα‐
Proportion Event – free (%)

Τοπική υποτροπή

Π/Χ ακτινοθεραπεία
Μ/Χ ακτινοθεραπεία

Π/Χ ακτινοθεραπεία
Μ/Χ ακτινοθεραπεία

Σχήμα 2. Ποσοστά τοπικού ελέγχου της νόσου με προ εγχειρητική και μετεγχειρητική ακτινο‐
θεραπεία.

εγχειρητικής ακτινοθεραπείας.
Παρά ταύτα με ένα μέσο follow‐up
περίπου 3,5 ετών η μελέτη κατέδειξε ότι
δεν υπήρξαν διαφορές στα ποσοστά το‐
πικού ελέγχου, και λειτουργικότητας,
υπήρξε όμως μία υπεροχή της προεγχει‐
ρητικής Ακτινοθεραπείας στην επιβίω‐
ση.
Σε αρκετές μελέτες66 στην προεγχει‐

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
τυχαιοποιημένη μελέτη του NCIC65 σύ‐
γκρισης προεγχειρητικής vs μετεγχειρη‐
τικής ακτινοθεραπείας στα σαρκώματα
μαλακών μορίων.
Η μελέτη αυτή σταμάτησε όταν μία
εσωτερική ανάλυση κατέδειξε μεγαλύ‐
τερο ποσοστό οξέων χειρουργικών πα‐
ρενεργειών με την εφαρμογή της προ‐
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σαν ικανοποιητικά. Σε αυτή την μελέτη
χρησιμοποιήθηκε και συμπληρωματική
δόση ακτινοβολίας στην κοίτη του όγκου
με διεγχειρητική ακτινοθεραπεία, με
βραχυθεραπεία ή εξωτερική ακτινοθε‐
ραπεία . Η 5ετής επιβίωση εκτιμάται γύ‐
ρω στο 80%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα προεγχειρητικής ακτινο‐
χημειοθεραπείας της μελέτης του Eilber
και συνεργατών68 (The UCLA experience,
πίνακας 6).

ρητική ακτινοθεραπεία προσετέθη και η
Χημειοθεραπεία διαδοχικά ή ταυτόχρο‐
να με την ακτινοθεραπεία.
Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι
του Radiation Therapy Oncology Group
(RTOG)67 95‐14 μία μελέτη φάσης ΙΙ, προ‐
εγχειρητικής χημειοθεραπείας και ακτι‐
νοθεραπείας σε ασθενείς υψηλού κινδύ‐
νου, με σαρκώματα μαλακών μορίων, με
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Στη μελέτη των Edmonson66 και συ‐
νεργατών επίσης τα αποτελέσματα ή‐

Πίνακας 6. Προεγχειρητική ΑΚΘ και Χ/Θ για τα σαρκώματα μαλακών μορίων. Η εμπειρία του
UCLA
Χρονική
περίοδος

Ασθενείς
(n)

Χημειοθεραπεία

1974‐81

77

1981‐84

137

1984‐87

112

1987‐90

46

1990‐92

44

Ενδαρτηριακά
Αδριαμυκίνη
Ενδαρτηριακά
Αδριαμυκίνη
Ενδαρτηριακά ή
ενδοφλέβια
Αδριαμυκίνη
Ενδοφλέβια
Αδριαμυκίνη και
Σισπλατίνη
Ενδοφλέβια
Ιφωσφαμίδη,
Αδριαμυκίνη,
Σισπλατίνη

Ακτινο‐
θεραπεία
(Gy)
35

Τοπική
υποτροπή
(%)
7 (9)

Ακρωτη‐
ριασμός

Επιπλοκές

4

Συνολική
επιβίωση
(Grade III)
52%

17,5

20 (15)

9

63%

35

28

10 (9)

6

64%

26

28

5 (11)

4

64%

18

28

1 (2)

2

88%

8

27

Σύνολο (%)
416
43 (10)
25 (6%)
114 (27%)
Eilber FR, Eckarett J, Rosen G, et al: Preoperative therapy for tissue sarcoma. Heamatol Clin North Am. 1995;9:817823

(IORT) χειρουργικής και εξωτερικής α‐
κτινοθεραπείας.
Στην αναδρομική μελέτη του Gieschen
και συνεργατών70 γίνεται σύγκριση των
αποτελεσμάτων από 17 ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική εξωτε‐
ρική ακτινοθεραπεία, χειρουργική και
διεγχειρητική ακτινοθεραπεία (IORT) με
τα αποτελέσματα από 17 επίσης ασθε‐
νείς που υποβλήθηκαν σε εξωτερική α‐
κτινοθεραπεία και μόνον χειρουργική.
Τα αποτελέσματα όσον αφορά στον το‐

Σε αρκετές περιπτώσεις Schray (Mayo
Clinic)69, Edmonson66 μη οπισθοπεριτο‐
ναϊκών σαρκωμάτων έχουν γίνει προ‐
σπάθειες ενσωμάτωσης της βραχυθε‐
ραπείας, χειρουργικής επέμβασης και
εξωτερικής ακτινοθεραπείας.
Όσον αφορά στα οπισθοπεριτοναϊκά
σαρκώματα που αποτελούν μία ιδιαίτε‐
ρη υποομάδα 15% όλων των σαρκωμά‐
των μαλακών μορίων ενηλίκων γίνονται
ενδιαφέρουσες προσπάθειες ενσωμάτω‐
σης της διεγχειρητικής ακτινοθεραπείας
619

12. Suit HD et al. Preoperative, intraoperative
and postoperative radiation in the treat‐
ment of primary soft tissue sarcoma cancer
1985;55:2659‐2667
13. Frykholm GJ, Glimelius B, Pahlaman L,
Preoperative or postoperative irradiation
in adenocarcinoma of the rectum: Final
treatment results of a randomised trial and
an evaluation of secondary effects. Dis Co‐
lon Rechum 1993;36:564‐572
14. Vanderebrouck C, Sancho H, Lefur R, et al.
Results of a randomized clinical trial of
preoperative irradiation versus postopera‐
tive in treatment of tumors of the hypo‐
pharynx Cancer 1977;39:1445‐1449
15. Tupchong L, Scott CB, Blitrer PH et al.
Randomized study of preoperative versus
postoperative radiation therapy in ad‐
vanced head and neck carcinoma: long‐
term Follow up of RTO study 73‐03.Int J
Radiation Oncol Biol Phys 1991;20:21‐28
16. Dahlberg M, Glimelius B, Graf W. Preop‐
erative irradiation affects functional results
of the surgery for rectal cancer: results
from a randomized study. Dis Colon rec‐
tum 1998;41:543‐551
17. Bromley L, Szur L. Combined radiother‐
apy and resection for carcinoma of the
bronchus. Lancet 1955;5:937. Abstract
18. Shields TW, Higgins GAS, Lawtou R, et al.
preoperative X‐ray therapy as an adjuvant
in the treatment of bronchogenic carci‐
noma. Cancer 1982;50:1713
19. Warram J. preoperative irradiation of can‐
cer of the lung. Final report of a therapeu‐
tic trial. A collaborative study Cancer
1975;36:914
20. Albain KS, Rusch VW, Crawley JJ. Concur‐
rent cisplatin/etoposide plus chest radio‐
therapy followed by surgery for stage IIIA
(N2) and IIIB NSCLC: Mature results of
Southwest Oncology Group phase II study
8805. J Clin Oncol 1995; 13: 1880
21. R. Kowaki, C. Scott, D. Ettinger. Random‐
ized study of chemotherapy/radiation the‐
rapy combinations for favourable patients
with locally advanced inoperable NSCLC‐
RTOG 92‐01 Int J Radit oncol Biol Phys

πικό έλεγχο και την επιβίωση ήταν σα‐
φώς υπέρ της ομάδας της διεγχειρητικής
ακτινοθεραπείας.
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