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γενικά στοιχεία

 3ος σε συχνότητα μετά ενδομήτριο, ωοθήκη

 συχνότερη αιτία καρκινικής θνησιμότητας γυναικών σε αναπτυσσόμενες 
χώρες

 έλεγχος πληθυσμού με test Pap μείωσε θνησιμότητα κατά 30%

 παράγοντες κινδύνου:

- πρώϊμη έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας

- HPV 16, 18 (FDA HPV recombinant vaccine for women aged 9–26 years)

- κάπνισμα

 κατά τη διάγνωση 45% εντοπισμένη νόσος, 35% περιοχική διασπορά

 κλινική παρουσίαση:

- άλγος, δυσπαρεύνια, έκκριση, αιμορραγία 

- αιματουρία, ορθικός πόνος & αιμορραγία, υδρονέφρωση σε προχωρημένη 

νόσο



διάγνωση

 προδιηθητικές βλάβες: 

- ASCUS: συνήθως αυτόματη υποστροφή

- LGSIL (CIN 1): ήπια δυσπλασία, 50% αυτόματη υποστροφή

- HGSIL (CIN2, 3): σοβαρή δυσπλασία, οπωσδήποτε 
κολποσκόπηση & βιοψία

 ιστολογικοί τύποι: 

- 80% SCC

- 20% αδενοCA

- 1% διαυγοκυτταρικό (DES)



διαγνωστική προσέγγιση

 ιστορικό & κλινική εξέταση

 CBC, ηπατική βιοχημεία, νεφρική λειτουργία

 βιοψία τραχήλου

 κωνοειδής εκτομή

 απεικόνιση: 

- Rӧ θώρακος

- CT 

- MRI

- PET CT

 κυστεοσκόπηση/ορθοσιγμοειδοσκόπηση σε στάδιο ≥ ΙΒ2



μαγνητική τομογραφία



μαγνητική τομογραφία



μαγνητική τομογραφία



τομογραφία ποζιτρονίων PET CT



τομογραφία ποζιτρονίων PET CT



σταδιοποίηση



στάδιο Ι = εντοπισμένο στον τράχηλο

IA = πολύ μικρό να το δούμε (μόνο με το μικροσκόπιο)

IA1 = βάθος μικρότερο από 3mm και επιφανειακά λιγότερο 
από 7mm

IA2 = βάθος 3 tέως 5mm και επιφανειακά λιγότερο 
από 7mm

IB = ορατή βλάβη ή βλάβη μεγαλύτερη από το στάδιο ΙΑ2

IB1 = έως 4cm
IB2 = μεγαλύτερο από 4cm

σταδιοποίηση



στάδιο ΙΙ = πέραν τραχήλου

IIA = άνω τμήμα κόλπου
IIA1 = έως 4 cm

IIA2 = πλεόν των 4 cm

IIB = επέκταση σε παραμήτρια

σταδιοποίηση



στάδιο IIIA = επέκταση σε κατώτερο τριτημόριο κόλπου

στάδιο IIIB = επέκταση σε πυελικό τοίχωμα

στάδιο IVA = επέκταση σε ουροδόχο και ορθό

στάδιο IVB = απομακρυσμένες μεταστάσεις

σταδιοποίηση



θεραπευτική προσέγγιση



ρόλος χημειοακτινοθεραπείας 

 RTOG 90-01 (Morris et al., 1999; Eifel et al., 2004)

▫ ChT-RT improved 8-year OS (67 vs. 41%), DFS (61 vs. 46%) & decreased

LRF (18 vs. 35%) and DM (20 vs. 35%)

 GOG 120 & update (Rose et al., 1999, 2007):

▫ Cisplatin arms decreased stage IIB and III 10-year LR (21–22 vs. 34%) and

improved PFS (43–46 vs. 26%), OS (53 vs. 34%).

▫ no difference in grade 3–4 late toxicities among three regimens

 GOG 123 (Stehman et al., 2007; Keys et al., 1999)

▫ Chemo-RT improved 5-year PFS (71 vs. 60%) and OS (78 vs. 64%)

without increasing serious late adverse effects

 cervical Cancer Meta-Analysis Collaboration 

▫ 6% improvement in 5-year survival with chemoradiotherapy



 St IA1 χωρίς LVSI στη βιοψία

▫ κωνοειδής εκτομή

 St IA1 με LVSI στη βιοψία & St IA2

▫ τροποποιημένη ριζική υστερεκτομή + LNs ή

▫ RT πυέλου + βραχυθεραπεία

 St IB1 & St IIA1

▫ ριζική υστερεκτομή + LNs (category 1) ή

▫ RT πυέλου + βραχυθεραπεία

 St IB2 & St ΙΙΑ2

▫ RT πυέλου + ταυτόχρονη χημειοθεραπεία + βραχυθεραπεία (category 1) ή

▫ ριζική υστερεκτομή + LNs

 St IIB, IIIA, IIIB &IVA

▫ RT πυέλου + ταυτόχρονη χημειοθεραπεία + βραχυθεραπεία

ρόλος χημειοακτινοθεραπείας 



γενικά δεδομένα

 η ακτινοθεραπεία αφορά στην ασφαλή χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

σε ελεγχόμενες δόσεις, για τη θεραπεία νοσημάτων και ειδικά του καρκίνου

 αποτελεί βασικό σκέλος της θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών με

νεοπλασματικές παθήσεις είτε ως μόνη θεραπεία είτε σε συνδυασμό με

χειρουργείο και χημειοθεραπεία

 από τους θεραπευμένους ασθενείς, υπολογίζεται οτι 49% θεραπεύονται με

χειρουργείο, 40% με ακτινοθεραπεία και 11% με χημειοθεραπεία μόνο ή

συνδυασμό

 εκτιμάται οτι θα παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του καρκίνου

τουλάχιστον για τα επόμενα 10 με 20 χρόνια



αρχές ακτινοθεραπείας



 η ακτινοθεραπεία χορηγείται κλασματοποιημένα με σκοπό την

ελαχιστοποίηση των βλαβών στους υγιείς ιστούς (κλασσική

κλασματοποίηση: Η.Δ.Ο. 1,8-2 Gy, 5 μέρες την εβδομάδα, άπαξ

ημερησίως, Σ.Δ. 60-70 Gy)

 στόχος της βλάβης είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου

 μηχανισμός δράσης είναι η δημιουργία ελεύθερων ριζών

 τα γρήγορα διαιρούμενα καρκινικά κύτταρα εκλεκτικά 

καταστρέφονται από την ακτινοβολία

αρχές ακτινοθεραπείας



βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αναλογίας -

therapeutic ratio =

πιθανότητα για έλεγχο του καρκίνου  

πιθανότητα για παρενέργειες από υγιείς ιστούς
=

θεραπευτικός στόχος ακτινοθεραπείας



διαδικασία ακτινοθεραπείας



ακινητοποίηση

 το σώμα πρέπει να διατηρείται σταθερό κατά το δυνατό, ώστε η

ακτινοβολία να κατευθύνεται μόνο στον στόχο και να αποφεύγει

τους υγιείς ιστούς

 η ακινητοποίηση είναι πλέον σημαντική στις περιπτώσεις μικρών

όγκων, καθώς ανεπαίσθητές κινήσεις βγάζουν τον στόχο εκτός

δέσμης ακτινοβολίας

 ειδικές συσκευές ακινητοποίησης χρησιμοποιούνται με σκοπό να

περιορίσουν τις κινήσεις του σώματος επί της κλίνης του

γραμμικού επιταχυντή

διαδικασία ακτινοθεραπείας



αξονική τομογραφία σχεδιασμού

 ακριβής εντόπιση του στόχου (οποιαδήποτε βλάβη πρόκειται να 
ακτινοβοληθεί ονομάζεται στόχος) 

• απαραίτητη είναι η γνώση: της θέσης του εντός του σώματος, του 
μεγέθους και του σχήματος και της εγγύτητας του σε ευγενή όργανα 
και δομές 

• σημαντικά εργαλεία αποτελούν: 

αξονική τομογραφία (CT),

μαγνητική τομογραφία (MRI),

Positron Emission Tomography (PET)

διαδικασία ακτινοθεραπείας



αξονική τομογραφία σχεδιασμού 

διαδικασία ακτινοθεραπείας



ασθενής σε θέση θεραπείας

διαδικασία ακτινοθεραπείας



δόσεις ακτινοθεραπείας

 St IA1 & St IA2

▫ 45 Gy WP RT

▫ 6 Gy x 5 fr HDR

 St IB1 & St IIA1

▫ 45 Gy WP RT

▫ 6 Gy x 5 fr HDR

 St IB2 & St IIA2

▫ 45 -50.4 Gy WPRT

▫ 6 Gy x 5 fr HDR

 St IIB

▫ 45 -50.4 Gy WPRT + side wall boost

▫ 6 Gy x 5 fr HDR

 St III, IVA

▫ 45 -50.4 Gy WPRT + boost

▫ 6 Gy x 5 fr HDR



δόσεις ακτινοθεραπείας

 EBRT

▫ WP 45 Gy

▫ side wall boost 50-54 Gy

▫ εμμένουσα ή bulky νόσος 60 Gy

 βραχυθεραπεία

▫ HDR 6 Gy x 5 ή 7 Gy x 4

 επιθυμητές αθροιστικές δόσεις

▫ σημείο Α (LDR equivalent)

- ΙΑ: 70-80 Gy

- IB1 & IIA1: 80-85 Gy

- St >IIA2: 85-90 Gy

suggested schedules of HDR-ICBT in the U.S.



αρχές ακτινοθεραπείας

 gold seeds σε τράχηλο & σε περιφερικό άκρο τυχόν κολπικής συμμετοχής

 κάλυψη νόσου, παραμήτρια, τουλάχιστον 3 cm κόλπου, θυρεοειδικούς, έξω,
έσω και κοινούς λαγόνιους, προϊερούς λεμφαδένες

 αν διήθηση κατώτερου τριτημορίου κόλπου, κάλυψη και βουβωνικών LN

 εκτεταμένο παραορτικό πεδίο, για κάλυψη παραορτικών λεμφαδένων, με
ανώτερο όριο συνήθως την έκφυση των νεφρικών αγγείων (Θ11-Θ12)

 δόση πυελικού πεδίου 45 Gy (50 Gy χωρίς λεπτό έντερο)

 για εμμένουσα νόσο παραμητρίων, ογκώδη λεμφαδενική νόσο επιπλέον
δόση (boost) αυστηρά με 3DCRT ή IMRT

 παράταση χρόνου θεραπείας > 7 εβδομάδες έχει επίπτωση στην επιβίωση

▫ 0.6% ανά ημέρα καθυστέρησης για IB/IIA

▫ 0.9% για ΙΙΒ



αρχές ακτινοθεραπείας

Patient with bulky stage IIB cervical cancer 
CTV 1 ( green ): GTV as well as uterus and uninvolved cervix 
CTV 2 ( blue ): parametrial/paravaginal tissues, parauterine fat,proximal vagina
CTV 3 ( red ): common, internal, and external iliac lymph nodes as well as the presacral region



αρχές ακτινοθεραπείας

PTV ( red ) encompassing CTV 1 ( green ), CTV 2 ( light blue ), and CTV 3 ( dark blue )



πεδία ακτινοθεραπείας

anteroposterior and lateral simulation fields of the pelvic field

 AP/PA Superior: L4-L5 interspace

Inferior: 3 cm inferior to distal disease

Laterally: 2 cm beyond the bony margins of the pelvic inlet

 Lateral Superior/inferior: as AP/PA fields

Anterior: in front of the pubis symphysis

Posterior: sacrum



anteroposterior and lateral simulation fields of the extended-field 
radiation therapy

πεδία ακτινοθεραπείας



αρχές βραχυθεραπείας

 HDR βραχυθεραπεία συνήθως με Ir192, ρυθμός δόσης 1200 cGy/hr (40-70
cGy/hr για LDR με Cs137)

 σημείο Α: 2 cm πάνω από έξω τραχηλικό στόμιο ή κολπικό θόλο και 2 cm
πλαγίως της μέσης γραμμής

 σημείο Β: 3 cm πλαγίως του Α

▫ λαμβάνει περίπου το 1/3 με 1/4 της δόσης του σημείου Α

 εφαρμογή όταν ο όγκος < 4 cm για ικανή κάλυψη

σημείου Α

 βέλτιστη ίσως η εφαρμογή όταν παρεμβάλλεται

στην εξωτερική ακτινοθεραπεία

 σύνηθες θεραπευτιικό σχήμα:

▫ 6 Gy x 5 ή 7 Gy x 4



βραχυθεραπεία





βραχυθεραπεία



τοξικότητα θεραπείας

moderate or severe genitourinary complications

moderate or severe rectosigmoid complications

Perez et al., 1984



περιορισμοί δόσης

ABS 2000 - LDR equivalent 
 bladder point: max 80 Gy
 rectal point: max 75 Gy
 proximal vagina (mucosa): max 120 Gy
 distal vagina (mucosa) max 98 Gy

QUANTEC
 small bowel V45 <195 cc 
 femoral heads V50 <5%
 bone marrow <30 Gy
 ovarian failure 5-10 Gy, sterilization 2-3 Gy
 kidney (bilateral) mean <18 Gy, V28 <20%, V23 Gy ,30%, V20 <32%, V12 <55%   

If mean kidney dose to 1 kidney<18 Gy, then constrain remaining kidney   
to  V6 <30%. (QUANTEC)



νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας



 οι επαναστατικές εξελίξεις στην τεχνολογία και στην ιατρική απεικόνιση
έχουν οδηγήσει σε εφαρμογή τεχνικών που παρέχουν τη δυνατότητα
ακριβέστερης ακτινοβόλησης. Στις τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται:

 intensity modulated radiation therapy (IMRT) 
 image guided radiation therapy (IGRT)
 respiratory gated radiation therapy
 adaptive radiotherapy 

νεότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας



Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)

 η ακτινοθεραπεία πεδίων διαμορφούμενης έντασης χρησιμοποιεί
τεχνολογία αιχμής και σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα για να παράξει
περίπλοκα πλάνα ακτινοθεραπείας με γλυπτική κατανομή της δόσης

 αυξάνεται έτσι η θεραπευτική δόση στον όγκο στόχο ενώ μειώνεται
παράλληλα η δόση στους υγιείς ιστούς



IMRT

body
2D

3DRT
IMRT



ρόλος IMRT

 RTOG 0418 

- phase II of IMRT +/- ChT postop in pts with either endometrial or cervical Ca 

▫ pelvic IMRT results in low rates of HT

▫ G2 and higher small bowel toxicity was reduced from 40% in traditional XRT

to 28% with IMRT (p = 0.13)

 RTOG 1203 (TIME C) 

- randomized phase III  standard Vs. IMRT pelvic radiation in postop endometrial 
or cervical Ca 



IMRT

typical dose distributions using IMRT  in cervical cancer



IMRT

IMRT used to treat a pelvic node recurrence contouring of primary tumor CTV (yellow), 
nodal CTV (orange), and PTV (red)



Image Guided Radiation Therapy (IGRT)

 σύστημα απεικόνισης (kV) προσαρμοσμένο στο γραμμικό επιταχυντή
με το οποίο παράγονται δισδιάστατες ή/και τρισδιάστατες εικόνες
υψηλής ευκρίνειας που επιτρέπουν την απεικόνιση του όγκου και των
γειτονικών υγιών ιστών

 καθημερινή παρακολούθηση των αλλαγών στο σχήμα και στο μέγεθος
του όγκου και των υγιών ιστών ακριβώς πριν την έναρξη της θεραπείας

 διόρθωση της θέσης του ασθενούς, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής
τοποθέτησή του στην προκαθορισμένη θέση θεραπείας



CBCT



CBCT

(A & B) Sagittal reconstructed images of simulation (A) and cone-beam CT (B). Bowel
movement to caudal direction (red arrows) is observed on the cone-beam CT image
compared with the simulation CT image. Bladder filling affects the position of the uterine
body and the bowel (blue arrows).



ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα



 με βάση οικονομοτεχνικές αναλύσεις και δεδομένα του NHS η
ακτινοθεραπεία είναι ιδιαιτέρως αποδοτική (highly cost effective),
εφόσον οι ετήσιες δαπάνες για ακτινοθεραπεία αφορούν μόλις το 5%
των ετήσιων δαπανών για τη θεραπεία του καρκίνου στο Ηνωμένο
Βασίλειο

 με βάση δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εκτιμώμενο κόστος κάθε
ακτινοθεραπείας είναι περίπου €3,000, συγκρινόμενο με €7000 της
χειρουργικής θεραπείας και €17,000 της χημειοθεραπείας

 η θεραπεία ασθενούς με τεχνική IMRT, ανεβάζει το κόστος κατά €700
περίπου

κόστος ακτινοθεραπείας



 75% γραμμικών επιταχυντών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 25%

στην περιφέρεια

 40% των ασθενών μπορούν να εξυπηρετηθούν στα δημόσια

νοσοκομεία

 ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης όχι ρουτίνα

σε δημόσια νοσοκομέια

 πλεόν εξελιγμενες τεχνικές μόνο σε ιδιωτικά θεραπευτήρια

γενικά δεδομένα



γενικά δεδομένα



ανάγκη για υπηρεσίες ακτινοθεραπείας



απαιτούμενοι γραμμικούς επιταχυντές
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εγκατεστημένοι γραμμικοί επιταχυντές

www.iaea.org





απαραίτητα βήματα

αξιολόγηση τρέχουσας υποδομής: κέντρα, εξοπλισμός, προσωπικό
υπολογισμός αναγκών σε γραμμικούς επιταχυντές
υπολογισμός αναγκών σε προσωπικό
θέσπιση/υιοθέτηση εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών
ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας
προσδιορισμός των διαθέσιμων πόρων για τη δημιουργία / αναβάθμιση των 
υπηρεσιών

- εθνική κυβέρνηση
- μη κυβερνητικοί οργανισμοί, κοινωνικοί φορείς
- δωρεές
- διεθνείς οργανισμοί



απαραίτητα βήματα



συμπεράσματα

σας ευχαριστώ!

άριστη πρόγνωση εφόσον η διάγνωση σε αρχικά στάδια

70 % ασθενών ζει στα 5 χρόνια ανεξαρτήτως σταδίου

η ακτινοθεραπεία βασική θεραπευτική επιλογή 

σύγχρονες τεχνικές θεραπείας με μείωση παρενεργειών


