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LEGAL DISCLAIMER 
 

HeSMO considers adherence to these guidelines to be voluntary. The ultimate 

determination regarding their application is to be made by the physician in light of 

each patient’s individual circumstances. In view of the consultory and non-binding 

nature, these guidelines cannot form the basis for legal action or litigation for 

compliance or absence of compliance in the clinical practice setting but can only 

be considered as general guidelines based on best available evidence for 

assistance in decision-making.  

Any person seeking to apply or consult the evidence-based series is expected to 

use independent medical judgment in the context of individual clinical 

circumstances or seek out the supervision of a qualified clinician. HESMO makes 

no representation or guarantees of any kind whatsoever regarding their content or 

use or application and disclaims any responsibility for their application or use in 

any way.  

In addition, these guidelines describe evaluations and administration of therapies 

in clinical practice; they cannot be assumed to apply to interventions performed in 

the context of clinical trials, given that such clinical studies are designed to test 

innovative management strategies in a disease for which better treatment is sorely 

needed. However, by reviewing and synthesizing the latest literature, this practice 

guideline serves to identify questions for further research and the settings in which 

investigational therapy should be considered. 
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Evidence Level and Recommendation Grade 

Level of Evidence  

I Evidence from at least one large randomized control trial of good methodological quality 
(low potential for bias) or meta-analyses of well-conducted RCTs without heterogeneity 

II Small RCTs or large RCTs with a suspicion of bias (lower methodological quality) or meta-
analyses of such trials or of trials with demonstrated heterogeneity 

III Prospective cohort studies 

IV Retrospective cohort studies or case-control studies 

V Studies without control group, case reports, experts opinions 

Strength of Recommendation 

A Strong evidence for efficacy with a substantial clinical benefit, strongly recommended 

Β Strong or moderate evidence for efficacy but with a limited clinical benefit, generally 
recommended 

C 

 

Insufficient evidence for efficacy or benefit does not outweigh the risk or the 
disadvantages (adverse events, costs,..) optional 

D Moderate evidence against efficacy or for adverse outcome, generally not recommended 

E Strong evidence against efficacy or for adverse outcome, never recommended 
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1   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

1.1 Σταδιοποίηση Καρκίνου Κεφαλής–Τραχήλου  

Η ισχύουσα σταδιοποίηση και η θεραπευτική επιλογή του Καρκίνου Κεφαλής και 

Τραχήλου (ΚΚΤ) είναι κατά το UICC/AJCC ΤΝΜ σύστημα (1;2). Παρά τη 

χρησιμότητα του συστήματος αυτού, όμως, είναι εμφανές ότι: 

A. Συχνά, διαφορετικές νοσολογικές οντότητες με διαφορετική συμπεριφορά 

έχουν την ίδια ονομαστική σταδιοποίηση μαζί, με αποτέλεσμα να τίθενται 

σοβαρά ζητήματα τόσο όσον αφορά την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας 

και όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων (τυπικό 

παράδειγμα, ο γλωττιδικός Τ2 καρκίνος και ο Τ2 καρκίνος της γλώσσας). 

B. Η αξιολόγηση της νόσου με βάση το ΤΝΜ έχει ως αποτέλεσμα να 

παραγνωρίζονται άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη βιολογική 

συμπεριφορά του όγκου, όπως επί παραδείγματι στον καρκίνο του 

στοματοφάρυγγα η HPV οροθετικότητα, που σχετίζεται με τη βιολογική 

συμπεριφορά του όγκου. 

Για τους λόγους αυτούς, έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφορες αναθεωρήσεις του 

ΤΝΜ συστήματος. Επίσης, τονίζεται ότι η επιλογή της θεραπείας γίνεται τελικά 

βάσει εξατομικευμένων κριτηρίων.  

 Η θεραπεία πρέπει να γίνεται με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες 

γραμμές, αλλά πάντοτε απαιτείται εξατομίκευση εκάστου περιστατικού. 

1.2 Προεγχειρητικός έλεγχος Καρκίνου Κεφαλής–Τραχήλου  

Ο προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών με ΚΚΤ περιλαμβάνει: 

 Πλήρη κλινικό έλεγχο κεφαλής–τραχήλου, συμπεριλαμβανομένου του 

ελέγχου ρινικής κοιλότητας, φάρυγγα και λάρυγγα (με ενδοσκοπικό έλεγχο). 

 Απεικονιστικό έλεγχο κεφαλής–τραχήλου. Η Αξονική Τομογραφία (CT) και/ή 

Μαγνητική Τομογραφία (MRI) με σκιαγραφικό χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την αξιολόγηση της πρωτοπαθούς εστίας λόγω της 

ικανότητάς τους να περιγράφουν τις ανατομικές δομές. Όμως όσον αφορά 
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την εκτίμηση του τραχήλου, καθώς στηρίζονται στο μέγεθος και στην 

ενίσχυση του σήματος των απεικονιζόμενων λεμφαδένων, παρουσιάζουν 

μεγάλο εύρος ευαισθησίας (54-95%) και ειδικότητας (39-100%) (3). Παρά το 

γεγονός ότι η PET/CT παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (67-

96% και 82-100%) στη μελέτη του τραχήλου, δεν συστήνεται ως εξέταση 

ρουτίνας, λόγω του υψηλού κόστους, της περιορισμένης διαθεσιμότητας και 

της απουσίας κλινικού οφέλους από την αξιοποίησή της. Παρά ταύτα, σε 

επιλεγμένες περιπτώσεις ενδείκνυται η πραγματοποίησή της (4;5). 

 Απεικονιστικό έλεγχο θώρακος. Πέραν της ακτινογραφίας θώρακος, επί 

κλινικών ενδείξεων (π.χ. κάπνισμα, προχωρημένη νόσος, ύποπτη 

ακτινολογική εικόνα), μπορεί να ζητηθεί ενδελεχέστερος έλεγχος με CT (6). 

 Κυτταρολογική εξέταση διά λεπτής βελόνης τραχηλικών διογκώσεων και 

επανάληψη εάν απαιτηθεί. Ανοιχτή βιοψία πρέπει να αποφεύγεται και, εάν 

πραγματοποιηθεί, πρέπει να ακολουθηθεί ταχέως από οριστική θεραπεία (6;7). 

 ∆εν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν την αξία του φρουρού 

λεμφαδένα (Sentinel lymph node, SLN) στον ΚΚΤ (8). 

 Οδοντιατρική εκτίμηση, καθώς και εκτίμηση από λογοθεραπευτή. 

 Εξέταση υπό γενική αναισθησία, όπου εκτιμάται η έκταση της 

πρωτοπαθούς εστίας, λαμβάνονται βιοψίες –και τίθεται η διάγνωση– και 

διερευνώνται άλλες ανατομικές περιοχές για τον κίνδυνο δεύτερης 

πρωτοπαθούς εστίας (9). 

 Πλήρης κλινικός έλεγχος. 

 Συνήθης απεικονιστικός έλεγχος, ενίοτε απαιτείται πληρέστερος 

έλεγχος για άλλες εστίες (LOE III). 

 H PET/CT δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας (LOE II). 

 Η κυτταρολογική εξέταση διά λεπτής βελόνης είναι ασφαλής και 

σίγουρη τεχνική, ενώ η ανοιχτή βιοψία πρέπει να αποφεύγεται (LOE III).   

 

1.3 Πρώιμη νόσος και προχωρημένη νόσος 

Η πρώιμη νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεραπείες διατήρησης του οργάνου 

(χειρουργικές και μη χειρουργικές) και συχνά με μονοθεραπεία, με μικρή 

νοσηρότητα και υψηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης. Η προχωρημένη νόσος 
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περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής επιβάλλοντας πιο επιθετικές θεραπείες με 

αυξημένη νοσηρότητα και μειωμένη επιβίωση.  

 

 Η πρώιμη νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με μικρή 

νοσηρότητα και υψηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης. 

1.4 Εξαιρέσιμη και μη εξαιρέσιμη νόσος  

Ως μη-εξαιρέσιμη νόσος ορίζεται η περίπτωση που η αφαίρεση της εξεργασίας θα 

προκαλέσει μη αποδεκτή νοσηρότητα και συνήθως σχετίζεται με τη διήθηση 

συγκεκριμένων ανατομικών περιοχών (π.χ. σπόνδυλοι, καρωτίδα, βραγχιακό πλέγμα).  

Η μη εξαιρέσιμη νόσος πρέπει να διαφοροποιείται από τις περιπτώσεις που ο ασθενής 

δεν δύναται (λόγω άλλων προβλημάτων υγείας) ή δεν επιθυμεί να χειρουργηθεί. 

 

1.5 Ο ρόλος της PET/CT προ και μετεγχειρητικά 

Στην παράγραφο 1.2 αναφέρθηκε ο προεγχειρητικός ρόλος της PET/CT. Όσον 

αφορά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση, η PET/CT έχει υψηλή ευαισθησία και 

μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση των υποτροπών. Παρά ταύτα, φαίνεται ότι δεν 

έχει σημαντικώς αυξημένη θετική προγνωστική αξία, σε σχέση με τη CT ή την MRI, 

στη διάγνωση εστιών στον τράχηλο και, ως εκ τούτου, δεν ζητείται συστηματικώς 

(10). Εάν όμως χρησιμοποιηθεί PET/CT στο πλαίσιο της παρακολούθησης, 

συνιστάται να πραγματοποιηθεί εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της αγωγής, 

ώστε να μειωθούν τα ψευδώς αρνητικά ευρήματα (5;11;12). 

Τονίζεται δε ότι η κλινική εξέταση έχει υψηλότερη ειδικότητα και ευαισθησία από τη 

CT ή την MRI και συστήνεται ο επανέλεγχος να γίνεται με τακτικό κλινικό έλεγχο 

και μόνο επί υποψίας να ζητείται απεικόνιση (13).  

 Η PET δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας (LOE III). 

1.6 Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου 

Η διήθηση των λεμφαδένων (Ν) αποτελεί τον κυριότερο αναγνωρισμένο 

προγνωστικό παράγοντα στον ΚΚΤ και, ως εκ τούτου, η ακριβής και σωστή 
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σταδιοποίηση είναι απαραίτητη για τον σωστό θεραπευτικό σχεδιασμό. Τονίζεται 

δε ότι ο ΚΚΤ συνήθως ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία εξάπλωσης στον τράχηλο, 

η οποία όμως μπορεί να αλλοιωθεί εάν έχει προηγηθεί κάποια θεραπεία. Οι 

λεμφαδενικές ομάδες χωρίζονται σε επίπεδα, τα οποία αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένες περιοχές πρωτοπαθών εστιών. Λεμφαδενικός καθαρισμός 

πραγματοποιείται είτε εάν υπάρχει εμφανής τραχηλική νόσος είτε εάν υπάρχει 

περισσότερο από 20% πιθανότητα να υπάρχει μη-ορατή διήθηση του τραχήλου, 

όπως αυτό έχει καθοριστεί από μεγάλες σειρές στο παρελθόν. Οι λεμφαδενικοί 

καθαρισμοί γίνονται με βάση τα καθορισμένα επίπεδα και δεν περιορίζονται σε 

αφαίρεση μεμονωμένων λεμφαδένων, χωρίζονται δε σε ριζικούς (όλα τα επίπεδα 

και τη σφαγίτιδα, τον στερνοκλειδομαστοειδή και το αυχενικό παραπληρωματικό), 

τον τροποποιημένο ριζικό (όλα τα επίπεδα και διατήρηση τουλάχιστον μίας μη-

λεμφαδενικής δομής) και τους επιλεκτικούς (αφαίρεση συγκεκριμένων επιπέδων). 

Έχει αποδειχτεί ότι ο ριζικός και ο τροποποιημένος ριζικός είναι εξίσου 

αποτελεσματικοί στον έλεγχο της νόσου (14;15). 

 Η αφαίρεση των λεμφαδένων γίνεται κατά επίπεδα και όχι 

μεμονωμένα όταν υπάρχει κλινική νόσος ή επί πιθανότητας 

υποκλινικής νόσου μεγαλύτερης από 20% (LOE I).  

1.7 Νεότερες τεχνικές 

Οι νεότερες χειρουργικές τεχνικές διατήρησης του οργάνου είναι ελάχιστα 

επεμβατικές και γίνονται διαστοματικά με τη χρήση laser. Σε αντίθεση με τις 

κλασικές τεχνικές, η εκτομή του όγκου γίνεται τμηματικά επιτρέποντας την 

αφαίρεση επί υγιών ιστών, που επιβεβαιώνεται με βιοψίες αφού αφαιρεθεί η 

βλάβη. Στη διαστοματική χειρουργική με laser, στόχος είναι να αφαιρεθούν όσο το 

δυνατόν λιγότεροι ιστοί (ακολουθώντας, όμως, τις ογκολογικές αρχές). Επιπλέον, 

καθώς ο χόνδρινος σκελετός και οι μύες του λάρυγγα δεν διαταράσσονται, 

υπάρχει ταχύτερη ανάρρωση και μειωμένη νοσηρότητα σε σχέση με τις ανοιχτές 

τεχνικές, και διατήρηση της λειτουργικότητας του οργάνου.  

Η διαστοματική χειρουργική με laser έχει παρόμοια ποσοστά ελέγχου της νόσου 

και με τις ανοιχτές τεχνικές καθώς και με τις μη-χειρουργικές τεχνικές στις 

περιπτώσεις που ενδείκνυται η εφαρμογή της (Τ1, Τ2 και επιλεγμένα Τ3 
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καρκινώματα λάρυγγα). Επίσης, αναφέρονται συγκρίσιμα αποτελέσματα στη 

φώνηση μακροπρόθεσμα, επιπλέον μπορεί να επαναληφθεί χωρίς περιορισμό και 

υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε αυτή συγκριτικά με τις μη-χειρουργικές 

τεχνικές και ιδιαίτερα την ακτινοθεραπεία (16). 

 Η διαστοματική χειρουργική με laser έχει παρόμοια ποσοστά ελέγχου 

της νόσου με συγκρίσιμη νοσηρότητα με τις άλλες τεχνικές (LOE II). 

1.8 Υποτροπιάζουσα νόσος 

Στις παραγράφους 1.3 έως 1.7 περιγράφονται οι τεχνικές παρακολούθησης της 

νόσου και αφαίρεσης. Τονίζεται ότι σε περίπτωση υποτροπής, εάν πρόκειται για 

περιορισμένη νόσο, μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά ακόμα και πολλαπλώς. 

Εάν όμως πρόκειται για εκτενή νόσο τότε μόνο παρηγορητική μπορεί να είναι η 

παρέμβασή μας. 

2   Αρχές και τεχνικές ακτινοθεραπείας όγκων κεφαλής και 
τραχήλου  
 

2.1 Απεικόνιση πριν και μετά τη θεραπεία 

Η θεραπεία συχνά απαιτεί στενή συνεργασία ανάμεσα σε εξειδικευμένους 

χειρουργούς κεφαλής–τραχήλου, ακτινοθεραπευτές, παθολόγους-ογκολόγους 

καθώς και απεικονιστές.  

Η διαγνωστική απεικόνιση κατέχει σημαντική θέση στην ακριβή σταδιοποίηση της 

νόσου, στην επανασταδιοποίηση και στην παρακολούθηση της θεραπείας και είναι 

καθοριστική τόσο στον σχεδιασμό της θεραπείας όσο και στην ελαχιστοποίηση της 

τοξικότητας και της κλινικής επιδείνωσης του ασθενούς. Η Μαγνητική Τομογραφία 

(MR imaging) και η Υπολογιστική Τομογραφία (CT) παραμένουν οι δυο βασικές 

εξετάσεις για την εκτίμηση του καρκίνου κεφαλής–τραχήλου. Εντούτοις, έχουν 

αποδειχθεί ανεπαρκείς σε κάποιες περιπτώσεις όπως η έγκαιρη διάγνωση της 

υποτροπής ή της υπολειπόμενης νόσου.  
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2.2 Ο ρόλος του PET/CT πριν και μετά τη θεραπεία 

Η χρήση του FDG PET/CT στον καρκίνο κεφαλής–τραχήλου έχει κυρίως εφαρμοστεί και 

αξιολογηθεί στα πλακώδη καρκινώματα, αν και έχουν υπάρξει μελέτες και για άλλες 

κακοήθειες, όπως των σιελογόνων αδένων και του θυρεοειδούς. 

Το PET/CT σπανίως προσθέτει πληροφορίες ως προς το αρχικό T-στάδιο του 

όγκου, καθώς ο συνδυασμός κλινικής εξέτασης και ΜRΙ ή CT αξιολογεί καλύτερα 

τους μαλακούς ιστούς και τις οστέινες δομές. 

 

Το ΡET/CT μπορεί, ωστόσο, να είναι χρήσιμο σε αρκετές περιπτώσεις: 

 οριοθέτηση της έκτασης των διηθημένων περιοχικών λεμφαδένων 

 εντοπισμός απομακρυσμένων μεταστάσεων 

 ανεύρεση μιας άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας 

 ανακάλυψη ενός πιθανά δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου 

 παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, και 

 μακροχρόνια παρακολούθηση για υποτροπή και μεταστάσεις.   

2.3 Αρχική σταδιοποίηση για όγκους κεφαλής–τραχήλου  

Η ακριβής οριοθέτηση του πρωτοπαθούς όγκου και της έκτασης των διηθημένων 

περιοχικών λεμφαδένων είναι κρίσιμης σημασίας για τη σταδιοποίηση της νόσου, 

για τον καθορισμό της καταλληλότερης θεραπευτικής προσέγγισης (έκταση 

χειρουργικής επέμβασης και στόχοι ακτινοθεραπείας) και για την εκτίμηση των 

ποσοστών επιβίωσης. 

Μολονότι πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι το ΡΕΤ έχει τουλάχιστον την ίδια 

ευαισθησία με το MRΙ και το CT για την ανεύρεση του πρωτοπαθούς όγκου, το 

ΡΕΤ και το PET/CT (χωρίς σκιαγραφικό) υπολείπονται στην ανατομική ακρίβεια 

που το MRΙ και το CT με σκιαγραφικό και λεπτές τομές μπορούν να προσφέρουν. 

Συνεπώς, είναι μικρός ο ρόλος του ΡΕΤ στον καθορισμό του T-σταδίου του 

πρωτοπαθούς όγκου. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση του FDG ΡΕΤ στην ανακάλυψη 
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της πρωτοπαθούς εστίας σε ασθενείς που παρουσιάζονται με μεταστατική 

τραχηλική λεμφαδενοπάθεια από μια άγνωστη ή αδύνατο να διαγνωστεί κλινικά 

πρωτοπαθή εστία. 

2.4 Ανακάλυψη άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας  

Περίπου 2% έως 9% όλων των πλακωδών καρκίνων κεφαλής–τραχήλου 

παρουσιάζονται με έναν μεταστατικό τραχηλικό λεμφαδένα χωρίς σαφείς ενδείξεις 

πρωτοπαθούς εστίας. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν αφενός διαγνωστική πρόκληση 

και αφετέρου θεραπευτικό δίλημμα. Η θεραπεία αυτών των ασθενών περιλαμβάνει 

ακτινοθεραπεία σε όλο τον φαρυγγικό βλεννογόνο, όπου πιθανώς κρύβεται η 

πρωτοπαθής εστία, και σχετίζεται με σημαντική θνητότητα και μικρό ίσως όφελος. 

Συνεπώς, η ανακάλυψη της πρωτοπαθούς εστίας είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς 

μπορεί να καθορίσει μια αρχική χειρουργική παρέμβαση ή την έκταση της 

ακτινοθεραπείας. 

2.5 Έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία — Παρακολούθηση 

Η Ακτινοθεραπεία ∆ιαμορφούμενης Έντασης (IΜRT) με ταυτόχρονη 

χημειοθεραπεία με σισπλατίνη (Cisplatin) είναι συχνά η αρχική θεραπεία για το 

πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου. Αυτή η μη χειρουργική θεραπεία μπορεί 

να επιλεχθεί για δύο λόγους. Πρώτον, στους ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα 

κεφαλής–τραχήλου μπορεί να προτιμηθεί ένα πρωτόκολλο διατήρησης του 

οργάνου, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί τελείως η χειρουργική εξαίρεση. 

∆εύτερον, η χημειο-ακτινοθεραπεία συχνά επιλέγεται σε εκείνες τις κλινικές 

περιπτώσεις όπου έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει ανάλογο ή και καλύτερο τοπικο-

περιοχικό έλεγχο από ό,τι τα πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν χειρουργείο 

(17;18). Και στις δύο περιπτώσεις, το PET/CT είναι χρήσιμο στην παρακολούθηση 

της ανταπόκρισης στη θεραπεία και στον ακριβή προσδιορισμό των ασθενών με 

υπολειπόμενη νόσο που θα οδηγηθούν σε χειρουργείο διάσωσης.   

2.6 Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας 

Η βέλτιστη εφαρμογή της ακτινοθεραπείας στους καρκίνους κεφαλής–τραχήλου 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με τον όγκο: το συνολικό 

φορτίο της νόσου, τον καθορισμό των ορίων του όγκου, τις πιθανές βλάβες στους 
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γύρω υγιείς ιστούς και διάφορα ετερογενή χαρακτηριστικά εντός του όγκου, όπως 

η υποξία και ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός. Η εξέλιξη της ακτινοθεραπείας, 

όπως η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία, το IMRT, η ακτινοθεραπεία 

καθοδηγούμενη από εικόνες, η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (SΒRT) και η 

θεραπεία με πρωτόνια στοχεύουν στην αύξηση της δόσης στον όγκο 

ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη δόση στους υγιείς ιστούς (17). Συμπεραίνουμε, 

λοιπόν, ότι ο ακριβής καθορισμός των όγκων και των εμπλεκομένων λεμφαδένων 

έχει γίνει πολύ σημαντικός. Το FDG PET/CT, ως συνδυασμός, παρέχει μία γέφυρα 

μεταξύ ανατομικής και λειτουργικής απεικόνισης, που φαίνεται να ταιριάζει 

απόλυτα στον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας στην εποχή της εξαιρετικά 

σύμμορφης ακτινοθεραπείας. 

 

2.7 Τεχνικές ακτινοθεραπείας κεφαλής–τραχήλου 

 

2.7.1 Αρχές 

Η ακτινοθεραπεία για καρκίνους κεφαλής και τραχήλου γίνεται όλο και πιο 

πολύπλοκη. Η διαθεσιμότητα και τεχνική ακρίβεια του ΙΜRT (Ακτινοθεραπεία 

∆ιαμορφούμενης Έντασης) έχει αυξηθεί σημαντικά, ίσως και πέρα από τη δική μας 

ικανότητα να καθορίζουμε με ασφάλεια μικρές υποπεριοχές μικροσκοπικής νόσου. 

Η βαθιά κατανόηση της φυσικής ιστορίας, ανατομίας, κλινικών συνθηκών και 

απεικόνισης είναι οδηγός της χρήσης της ακτινοθεραπείας, είτε ως ριζικής είτε ως 

επικουρικής θεραπείας. Παρόλο που οι τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες 

εξελίσσονται ταχέως και γίνονται πιο συγκεκριμένες, η πρόοδος της τεχνολογίας 

αφήνει μεγάλα περιθώρια για εξατομίκευση και ποικιλία στον καθορισμό του 

στόχου και στη χορήγηση της δόσης, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα 

«καθορισμένα» πεδία και στόχους. 

 

Ο καθορισμός του στόχου και η ιδανική κατανομή δόσης απαιτούν εμπειρία στην 

απεικόνιση κεφαλής και τραχήλου, καθώς και βαθιά κατανόηση των μοτίβων 

διασποράς της νόσου. Τα πρότυπα για καθορισμό στόχου και δόσης, η 

κλασματοποίηση (με ή χωρίς ταυτόχρονη χημειοθεραπεία) και τα όρια ανοχής των 
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φυσιολογικών ιστών βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το IMRT και η 3-D σύμμορφη 

ακτινοθεραπεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

στάδιο της νόσου, την εντόπιση, την εκπαίδευση/εμπειρία του θεράποντος ιατρού 

και την υποστήριξη από το τμήμα Φυσικής (19). 

 

Στενή αλληλεξάρτηση συνδέει τη διαθέσιμη τεχνολογία, τις τεχνικές, την 

κλασματοποίηση και τις χημειοθεραπευτικές επιλογές, έχοντας ως αποτέλεσμα 

ποικίλους συνδυασμούς που μπορούν να επηρεάσουν την τοξικότητα αλλά και τον 

έλεγχο της νόσου.  

 

Η στενή συνεργασία και διαχείριση μεταξύ των ειδικοτήτων είναι μείζονος 

σημασίας για τον σχεδιασμό της θεραπείας και τον καθορισμό του στόχου, ειδικά 

στις θεραπείες κατόπιν χειρουργείου ή εισαγωγικής χημειοθεραπείας.  

 

2.7.2 Ακτινοθεραπεία ∆ιαμορφούμενης Έντασης (IMRT) 

Το IMRT έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό ως προς τη μείωση των απώτερων 

παρενεργειών στους καρκίνους του οροφάρυγγα, των παραρρινίων κόλπων και 

του ρινοφάρυγγα με τον περιορισμό της δόσης στους σιελογόνους αδένες, τους 

κροταφικούς λοβούς, τις ακουστικές δομές (συμπεριλαμβανομένου του κοχλία) και 

τις οπτικές δομές. 

Η χρήση του σε άλλες ανατομικές περιοχές (π.χ. στοματική κοιλότητα, λάρυγγας, 

υποφάρυγγας, σιελογόνοι αδένες) ευρίσκεται σε εξέλιξη και υπόκειται, σε μεγάλο 

βαθμό, στην κρίση του θεράποντος. 

 

2.7.3  IMRT και κλασματοποίηση 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδυαστεί το IMRT, η κατανομή της δόσης στον 

στόχο και η κλασματοποίηση (17). 

Το Ταυτόχρονο Ενσωματωμένο Βοοst [Simultaneous Integrated Boost – (SIB)], 

ως τεχνική, χρησιμοποιεί εναλλακτική κατανομή της δόσης (66-74 Gy στην ορατή 

νόσο, 50-60 Gy στην υποκλινική νόσο) σε κάθε συνεδρία κατά τη διάρκεια της 
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θεραπείας. SIB στο συμβατικό (5 συνεδρίες/εβδομάδα) και στο «6 

συνεδρίες/εβδομάδα επιταχυνόμενο» πρόγραμμα (20). 

Η ∆ιαδοχική IMRT τεχνική [Sequential (SEQ) IMRT technique] συνήθως 

περιλαμβάνει την αρχική (χαμηλότερης δόσης) φάση (εβδομάδες 1-5) 

ακολουθούμενη από τη φάση υψηλής δόσης του boost (εβδομάδες 6-7) 

χρησιμοποιώντας 2-3 διαφορετικά πλάνα δόσης, και χρησιμοποιείται συνήθως στη 

συμβατική κλασματοποίηση και στην υπερκλασματοποίηση. 

Επιταχυνόμενο Ταυτόχρονο Boost (SEQ) με τη χορήγηση ακτινοβολίας στους 

υποκλινικούς στόχους μία φορά την ημέρα για 6 εβδομάδες, με την προσθήκη του 

boost ως δεύτερης ημερήσιας συνεδρίας κατά τις 12 τελευταίες μέρες της 

θεραπείας (21).  

 

2.8 Ακτινοθεραπεία κεφαλής–τραχήλου 

 

2.8.1 ∆όσεις ακτινοθεραπείας 

Η επιλογή της συνολικής δόσης της ακτινοθεραπείας εξαρτάται από το μέγεθος 

της πρωτοπαθούς εστίας και των τραχηλικών λεμφαδένων, την κλασματοποίηση 

και τις κλινικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ή όχι ταυτόχρονης 

χημειοθεραπείας (22).  

Γενικά, η πρωτοπαθής εστία και οι διηθημένοι λεμφαδένες απαιτούν μια συνολική 

δόση 66-74 Gy (2.0 Gy/συνεδρία), και μέχρι 81.6 Gy (1.2 Gy/συνεδρία) στην 

υπερκλασματοποίηση. 

Οι δόσεις της εξωτερικής ακτινοβόλησης που ξεπερνούν τα 75 Gy με συμβατική 

κλασματοποίηση (2.0 Gy/συνεδρία) μπορούν να προκαλέσουν μη αποδεκτές 

βλάβες στους υγιείς ιστούς. 

Αντίθετα, η επιλεκτική ακτινοβόληση στους τραχηλικούς λεμφαδενικούς σταθμούς 

χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου απαιτεί 44-64 Gy, ανάλογα με το εκτιμώμενο 

φορτίο νόσου και την ημερήσια δόση. 
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Η μετεγχειρητική ακτινοβόληση συστήνεται ανάλογα με το στάδιο της νόσου, τον 

ιστολογικό τύπο και τα χειρουργικά-παθολογικά ευρήματα.  

Γενικά, η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία συστήνεται όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι 

παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων του προχωρημένου Τ-σταδίου, του βάθους 

διήθησης, των πολλαπλών διηθημένων λεμφαδένων (χωρίς εξωλεμφαδενική επέκταση), 

και της περινευρικής/λεμφαγγειακής/αγγειακής διήθησης. Υψηλότερες δόσεις 

αποκλειστικά ακτινοβολίας (60-66 Gy), ή με χημειοθεραπεία, συστήνονται όταν 

συνυπάρχουν παράγοντες υψηλού κινδύνου όπως η εξωλεμφαδενική επέκταση και/ή τα 

θετικά όρια εκτομής. 

Το προτιμώμενο μεσοδιάστημα μεταξύ χειρουργικής επέμβασης και έναρξης της 

ακτινοθεραπείας είναι 6 εβδομάδες ή λιγότερο. 

 

2.8.2 Κλασματοποίηση στην ακτινοθεραπεία (αποκλειστικά ακτινοθεραπεία) 

Καμία κλασματοποίηση δεν έχει αποδειχθεί ως η καλύτερη για όλους τους όγκους. 

Υπάρχουν ισχυρά δεδομένα ότι τα πλακώδη καρκινώματα κεφαλής–τραχήλου 

πολλαπλασιάζονται ταχέως και ίσως ισοσκελίζουν τον προκαλούμενο από την 

ακτινοθεραπεία κυτταρικό θάνατο μέσω του μηχανισμού του επιταχυνόμενου 

επαναποικισμού. 

Ειδικά όταν ο ασθενής λαμβάνει αποκλειστικά ακτινοθεραπεία, συστήνονται τα 

σχήματα όπου χορηγούνται τουλάχιστον 1000 cGy τη βδομάδα, με την εξαίρεση 

των όγκων των σιελογόνων αδένων, που ίσως έχουν χαμηλότερο κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό. Μελέτες σε αρχικού σταδίου γλωττιδικό καρκίνο έχουν δείξει 

υψηλότερα ποσοστά υποτροπής όταν χορηγούνται ημερήσιες δόσεις < 200 cGy, 

με αποτέλεσμα η συνολική εβδομαδιαία δόση να είναι < 1000 cGy. 

∆ύο μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες από την Ευρώπη έχουν 

παρουσιάσει καλύτερο τοπικο-περιοχικό έλεγχο με διαφορετική κλασματοποίηση. 

(πρωτόκολλο EORTC 22791 και πρωτόκολλο EORTC 22851). 
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2.8.3 Κλασματοποίηση στην ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία  

∆εν υπάρχει ομοφωνία για το καταλληλότερο σχήμα κλασματοποίησης της 

ακτινοθεραπείας όταν χορηγείται ταυτόχρονη χημειοθεραπεία. Οι περισσότερες 

δημοσιευμένες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει τη συμβατική κλασματοποίηση με 

2.0 Gy ανά συνεδρία μέχρι τη δόση των 70 Gy ή περισσότερο σε 7 εβδομάδες με 

ταυτόχρονη σισπλατίνη κάθε 3 εβδομάδες σε δόση 100 mg/m2 (18). Άλλες 

ημερήσιες δόσεις (π.χ., 1.8 Gy, συμβατική δόση), άλλα σχήματα χορήγησης της 

σισπλατίνης, έτερα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, συνδυασμός φαρμάκων και 

διαφορετική κλασματοποίηση με χημειοθεραπεία έχουν μελετηθεί ξεχωριστά ή σε 

συνδυασμούς (19;23;24). 

  

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η τροποποίηση της κλασματοποίησης σε 

συνδυασμό με χημειοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική από ότι απλώς μια 

διαφορετική κλασματοποίηση. Παρόλα αυτά, είναι προς το παρόν άγνωστο εάν η 

διαφορετική κλασματοποίηση με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία είναι ανώτερη από 

τη συμβατική κλασματοποίηση με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία. 

 

Η RTOG 0129 μελετά την επιταχυνόμενη κλασματοποίηση έναντι της συμβατικής 

κλασματοποίησης με ταυτόχρονη χορήγηση σισπλατίνης. Τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η επιταχυνόμενη κλασματοποίηση δεν βελτιώνει 

την επιβίωση συγκριτικά με τη συμβατική κλασματοποίηση. 

  

Η ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία αυξάνει την άμεση τοξικότητα συγκριτικά με 

μόνη ακτινοθεραπεία, παρόλο που η απώτερη τοξικότητα δεν είναι ακόμα σαφές 

αν αυξάνεται περαιτέρω με την προσθήκη της χημειοθεραπείας. 

 

Η τοξικότητα μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με διαφορετική κλασματοποίηση ή 

συνδυασμό χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.  

 

Για οποιαδήποτε χημειοθεραπευτική προσέγγιση, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με το συγκεκριμένο φάρμακο, τη 

δόση και το σχήμα χορήγησης. Η χημειο-ακτινοθεραπεία πρέπει να χορηγείται 

από μια έμπειρη ομάδα και να περιλαμβάνει βασική υποστηρικτική αγωγή. 
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2.8.4 Τεχνικές ακτινοθεραπείας και IMRT 

Η ένταση της δέσμης της ακτινοβολίας μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι 

ώστε να μειώνεται η δόση στις υγιείς δομές χωρίς να διακυβεύεται η χορηγούμενη 

δόση στους καρκινικούς στόχους.  

Η Ακτινοθεραπεία ∆ιαμορφούμενης Έντασης (IMRT) είναι μια εξελιγμένη μορφή 

της σύμμορφης ακτινοθεραπείας που επιτρέπει πιο ακριβή στόχευση μειώνοντας 

ταυτόχρονα τη δόση στους υγιείς ιστούς. Η ξηροστομία είναι μια συχνή 

μακροχρόνια παρενέργεια της ακτινοθεραπείας η οποία μπορεί να περιοριστεί με 

τη χρήση του IMRT, φαρμάκων (π.χ., πιλοκαρπίνη) ή και εναλλακτικών 

προσεγγίσεων (π.χ., βελονισμός). 

Η διαμορφούμενη δόση με το IMRT αναφέρεται στη μέθοδο με την οποία δίνονται 

διαφορετικά επίπεδα δόσης σε διαφορετικές δομές μέσα στην ίδια συνεδρία (π.χ., 

2.0 στην ορατή νόσο, 1.7 σε μικροσκοπική νόσο, και < 1.0 Gy στην παρωτίδα) και 

έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές συνολικές δόσεις στους διάφορους στόχους 

(π.χ., 70 Gy, 56 Gy, < 26 Gy). Παρόλο που αυτή η διαμόρφωση της δόσης 

χρησιμοποιείται για να απλοποιήσει τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας, μπορεί 

να υπάρξουν περιοχές ιδιαίτερα αυξημένης δόσης και, συνεπώς, να προκληθεί 

τοξικότητα.  

Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά πλάνα για τις περιοχές 

χαμηλότερης και υψηλότερης δόσης, τα οποία να εφαρμοστούν διαδοχικά 

(«μείωσε το μέγεθος του στόχου και δώσε boost») ή εντός της ίδιας ημέρας ως 

δύο διακριτές συνεδρίες.  

Το IMRT χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στον καρκίνο κεφαλής–τραχήλου και είναι 

η κυρίαρχη τεχνική. Είναι χρήσιμο στη μείωση της απώτερης τοξικότητας στους 

καρκίνους του οροφάρυγγα, παραρρινίων κόλπων και ρινοφάρυγγα, 

περιορίζοντας τη δόση σε έναν ή και περισσότερους μείζονες σιελογόνους αδένες, 

κροταφικούς λοβούς, γνάθο, ακουστικές δομές (συμπεριλαμβανομένου του κοχλία) 

και οπτικές δομές (25). Παρόλα αυτά, η ολική επιβίωση μεταξύ ασθενών που 

λαμβάνουν IMRT και όσων υποβάλλονται σε συμβατική ακτινοθεραπεία είναι η ίδια.  
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Υποτροπές εντός της ακτινοβοληθείσας περιοχής, βλεννογονίτιδα χαμηλού 

βαθμού σε περιοχές μακριά από τους καρκινικούς στόχους, και τριχόπτωση στην 

περιοχή του αυχένα μπορούν να συμβούν με το IMRT (26).  

Η εφαρμογή του IMRT σε άλλες περιοχές (π.χ., στοματική κοιλότητα, λάρυγγας, 

υποφάρυγγας, σιελογόνοι αδένες) είναι σε εξέλιξη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού. 

  

2.9 Παρακολούθηση έπειτα από ακτινοθεραπεία 

Για ασθενείς με καρκίνο που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία, η παρακολούθηση 

που συστήνεται περιλαμβάνει έλεγχο της λειτουργίας του θυρεοειδούς (π.χ. 

επίπεδα TSH κάθε 6 με 12 μήνες). Αυξημένη επίπεδα TSH παρατηρούνται στο 

20% έως 25% των ασθενών οι οποίοι έχουν ακτινοβοληθεί στον τράχηλο. 

 

2.10 Bραχυθεραπεία 

Η βραχυθεραπεία χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά τελευταίως, λόγω του 

βελτιωμένου τοπικού ελέγχου της νόσου με την ταυτόχρονη χημειο-

ακτινοθεραπεία. Εντούτοις, η βραχυθεραπεία έχει ακόμα έναν ρόλο στον καρκίνο 

του χείλους. 

 

2.11  Επανακτινοβόληση καρκίνου κεφαλής–τραχήλου 

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου κεφαλής – τραχήλου 

είναι βασικός. Στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ασθενών, η ακτινοθεραπεία 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των θεραπευτικών παρεμβάσεων, μόνη της ή σε 

συνδυασμό με άλλες επιλογές όπως το χειρουργείο και η χημειοθεραπεία. 

Ωστόσο, παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί στην αντιμετώπιση της 

συγκεκριμένης νόσου, ακόμα το 30-50% περίπου των ασθενών θα αναπτύξουν 

τοπική υποτροπή, ενώ σχεδόν σε ποσοστό 14% θα παρουσιάσουν 2ο 

πρωτοπαθή καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή τους.  
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Η επανακτινοβόληση για τοπική υποτροπή ή για δεύτερη πρωτοπαθή εστία εντός 

της προηγουμένως ακτινοβοληθείσας περιοχή αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η δόση που έχει ήδη λάβει ο ασθενής είναι σχεδόν στα όρια ανοχής 

των υγιών ιστών και ενώ με την πάροδο του χρόνου θεωρούμε ότι έχει λάβει χώρα 

ένα ποσοστό επιδιόρθωσης των βλαβών, η επιπλέον δόση που μπορεί να 

χορηγηθεί με ασφάλεια δεν έχει καθοριστεί ακόμα. 

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις υποτροπής ή δεύτερου πρωτοπαθούς εντός 

της ακτινοβοληθείσας περιοχής, το χειρουργείο διάσωσης είναι η πρώτη επιλογή, 

μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο στο 20% των ασθενών. Ακόμη και σε 

αυτές τις περιπτώσεις, η επανακτινοβόληση μπορεί να είναι και πάλι απαραίτητη, 

όπως σε θετικά χειρουργικά όρια ή σε διηθημένους λεμφαδένες με 

εξωλεμφαδενική επέκταση. 

Η χημειοθεραπεία μόνη της δεν θεωρείται θεραπευτική επιλογή. Η ριζική (χημειο-) 

επανακτινοβόληση πρέπει να εφαρμόζεται σε προσεχτικά επιλεγμένες 

περιπτώσεις και είναι μια ασφαλής λύση με ικανοποιητικά ποσοστά μακράς 

επιβίωσης (περίπου 15-20%). Έχει, όμως, το μειονέκτημα της αυξημένης άμεσης 

και απώτερης τοξικότητας. Τα αποτελέσματα των μελετών της επανακτινοβόλησης 

σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση τις ταξάνες είναι πολύ ελπιδοφόρα. 

Οι σοβαρές παρενέργειες της επανακτινοβόλησης παραμένουν η κύρια ανησυχία. 

Ωστόσο, στις περισσότερες δημοσιευθείσες σειρές για επανακτινοβόληση, δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε η καταλληλότερη κλασματοποίηση αλλά ούτε και 

τεχνική. Καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα με λιγότερες παρενέργειες μπορούν 

να επιτευχθούν με διαφορετική κλασματοποίηση, με περιορισμό της 

ακτινοβόλησης μόνο στις περιοχές υψηλού κινδύνου και με χρήση εξελιγμένων 

τεχνικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η στερεοτακτική ακτινοβόληση και το IMRT. 
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3 Αρχές συστηματικής θεραπείας 
 

3.1 Εισαγωγική χημειοθεραπεία 

Η εισαγωγική χημειοθεραπεία έχει από πολλών ετών εφαρμοσθεί προεγχειρητικά 

σε τοπικά προχωρημένους χειρουργήσιμους καρκίνους κεφαλής–τραχήλου με 

υψηλές ανταποκρίσεις. Ειδικά μετά την εφαρμογή του συνδυασμού PF (5-fluorouracil 

– φθοριοουρακίλη)  με σισπλατίνη, ακολουθούμενου από φθοριοουρακίλη σε συνεχή 

έγχυση, επετεύχθησαν υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης σε μη προθεραπευμένους 

ασθενείς, οι οποίοι προσέγγισαν ή και ξεπέρασαν το 90%. Ήδη από τη δεκαετία 

του ’70, σχεδιάστηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες για τον καθορισμό του ρόλου της 

προεγχειρητικής (εισαγωγικής) χημειοθεραπείας. Χαρακτηριστικό όλων των 

μελετών είναι ότι επιβεβαιώθηκε η υψηλή συχνότητα ανταποκρίσεων με σημαντικό 

αριθμό πλήρων υφέσεων. Επίσης, απεδείχθη με στατιστική σημαντικότητα σε όλες 

τις μελέτες ότι ελαττώνεται η συχνότητα των απομακρυσμένων μεταστάσεων. ∆εν 

βελτιώθηκε όμως ο τοπικός έλεγχος, που αποτελεί θεμελιώδους σημασίας στόχο 

στο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου και, ως αποτέλεσμα αυτού, δεν 

βελτιώθηκε η συνολική επιβίωση. Σε μετα-ανάλυση των μελετών αυτών, η 

βελτίωση της επιβίωσης από την εισαγωγική θεραπεία καθορίσθηκε σε 2%, όμως 

για μελέτες που χρησιμοποίησαν τον συνδυασμό PF, το ποσοστό ανήλθε στο 5%. 

 

Μετά την καθιέρωση της συνδυασμένης χημειο-ακτινοθεραπείας και σε 

συνδυασμό με αποτελεσματικότερη χειρουργική θεραπεία επετεύχθη αρτιότερος 

τοπικός έλεγχος, οπότε η απομακρυσμένη μεταστατική νόσος κατέστη συχνότερη 

ως η θέση της πρώτης υποτροπής και ως η αιτία αποτυχίας της θεραπείας 

πρώτης γραμμής. Επίσης, με την ανακοίνωση και δημοσίευση τυχαιοποιημένων 

μελετών, ο συνδυασμός TPF (δοσεταξέλη, σισπλατίνη και ενέσιμη 

φθοριοουρακίλη) θεωρείται αποτελεσματικότερος του PF (σισπλατίνη, ενέσιμη 

φθοριοουρακίλη), αφού έδειξε βελτιωμένη επιβίωση σε μη χειρουργήσιμους 

ασθενείς, όπου η εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθήθηκε από ακτινοθεραπεία, 

στην ευρωπαϊκή μελέτη και από χημειο-ακτινοθεραπεία με καρβοπλατίνη 

(Carboplatin) στην αμερικανική μελέτη. Οι μελέτες αυτές καθιέρωσαν μεν τον 

συνδυασμό TPF ως την πρώτη επιλογή και την ισχυρότερη εισαγωγική 
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χημειοθεραπεία, η εισαγωγική χημειοθεραπεία όμως δεν έχει ακόμη καθιερωθεί 

ως στρατηγική ακολουθίας των θεραπειών και δεν αποτελεί καθιερωμένη 

θεραπευτική προσέγγιση.  

 

Προς διερεύνηση του ρόλου της εισαγωγικής θεραπείας, δρομολογήθηκαν 

τέσσερις τυχαιοποιημένες μελέτες ανά τον κόσμο. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα 

δεν ενισχύουν τη θέση της εισαγωγικής θεραπείας και για τις μελέτες που έχουν 

ήδη ανακοινωθεί δεν έχει αναδειχθεί πλεονέκτημα στον τοπικο-περιοχικό έλεγχο 

της νόσου και στην συνολική επιβίωση με την εφαρμογή της εισαγωγικής 

χημειοθεραπείας προ της χημειο-ακτινοθεραπείας. Οι τυχαιοποιημένες μελέτες 

περιορίστηκαν σημαντικά από την πολύ κατώτερη του αναμενομένου εισροή 

ασθενών. Επίσης, η αλλαγή στην επιδημιολογία του καρκίνου κεφαλής–τραχήλου 

με τη συμμετοχή ικανού αριθμού νεαρών ασθενών με καρκίνο στοματοφάρυγγα 

όπου πιθανότατα ενέχεται ο ιός HPV στην αιτιοπαθογένεια, οδήγησε σε πολύ 

καλύτερη του αναμενομένου επιβίωση στην ομάδα ελέγχου της χημειο-

ακτινοθεραπείας χωρίς εισαγωγική χημειοθεραπεία. Βάσει των ανωτέρω, πρέπει 

να θεωρείται βέβαιο ότι οι επί μακρόν αναμενόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες δεν 

θα επιτύχουν τον κύριο καταληκτικό στόχο της βελτίωσης της επιβίωσης και δεν 

θα στηρίξουν την ακολουθία εισαγωγικής χημειοθεραπείας και χημειο-

ακτινοθεραπείας ως τεκμηριωμένη στρατηγική. Παρόλα αυτά, για πολύ 

προχωρημένους καρκίνους και σε κέντρα που παρέχουν την απαραίτητη 

υποστηρικτική φροντίδα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής αυτής της ακολουθίας 

κατά περίπτωση (LOE IIIA). 

 

Η εισαγωγική χημειοθεραπεία έχει επίσης δοκιμαστεί και τεκμηριωθεί σε κλινικές 

μελέτες με στόχο τη διατήρηση ζωτικών οργάνων και των αντίστοιχων λειτουργιών. 

Ως στρατηγική για τον συγκεκριμένο στόχο έχει ήδη καθιερωθεί με τις μελέτες VA 

Larynx Study και τη μελέτη της EORTC για τον καρκίνο του υποφάρυγγα. Ως προς 

τη διατήρηση του λάρυγγα, όμως, η τυχαιοποιημένη φάσης μελέτη RTOG 9111 

έχει ήδη αποδείξει ότι η χημειο-ακτινοθεραπεία είναι αποτελεσματικότερη, με 

υψηλότερα ποσοστά διατήρησης.  
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Με βάση τα ανωτέρω, η εισαγωγική χημειοθεραπεία δεν θεωρείται αποδεκτή και 

τεκμηριωμένη θεραπεία για τους περισσότερους τοπικά προχωρημένους 

καρκίνους, όπως του στοματοφάρυγγα και του λάρυγγα (LOE IIIB). Μοναδική 

εξαίρεση ο Τ4a καρκίνος του υποφάρυγγα, που θα απαιτούσε ολική λαρυγγεκτομή 

ως ριζική χειρουργική θεραπεία, όπου η εισαγωγική χημειοθεραπεία με TPF 

στηρίζεται σε LOE 2A. Ως προς τον Ν2-3 καρκίνο του στοματοφάρυγγα, δεν 

υπάρχει ομοφωνία, αλλά παρέχεται η επιλεκτική εφαρμογή της εισαγωγικής 

χημειοθεραπείας (LOE IIB). 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Η εισαγωγική (neoadjuvant) χημειοθεραπεία δεν αποτελεί τεκμηριωμένη και αποδεκτή 

πρακτική στο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου προ της ριζικής χειρουργικής 

θεραπείας ή προ της ακτινοθεραπείας/χημειο-ακτινοθεραπείας. Στηρίζεται μεν σε 

τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που απέδειξαν βιολογική δράση και έλεγχο της 

απομακρυσμένες μεταστατικής νόσου, η αποτυχία όμως να βελτιώσει τον τοπικό 

έλεγχο και την επιβίωση την καθιστούν εξατομικευμένη προσέγγιση (level of 

evidence III) 

Σε Τ4a καρκίνο υποφάρυγγα αποτελεί στηριγμένη θεραπευτική επιλογή, στην 

προσπάθεια διατήρησης οργάνων και λειτουργιών (LOE IIA). 

Εφόσον εφαρμοστεί η εισαγωγική χημειοθεραπεία, ο συνδυασμός TPF αποτελεί 

την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη χημειοθεραπεία, σε σύγκριση με τον 

κλασικό PF (LOE IA). 

3.2 Ταυτόχρονη χημειοθεραπεία 

Ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας σε ταυτόχρονη χορήγηση με 

σκοπό την ακτινοευαισθητοποίηση του καρκινικού κυττάρου στηρίζεται σε ισχυρή 

θεωρητική βάση. Πρoκλινικές μελέτες των Byfield et al. δείχνουν ότι η 

παρατεταμένη έκθεση των καρκινικών κυττάρων σε φθοριοουρακίλη κατά τη 

διάρκεια της ακτινοθεραπείας ενισχύει την κυτταροκτόνο δράση της 

ακτινοθεραπείας. Ακολούθησε κλινική μελέτη συνδυασμού φθοριοουρακίλης σε 

έγχυση ταυτόχρονα με ακτινοθεραπεία, καθώς και σειρά μελετών με μονοθεραπεία 

σισπλατίνης, μιτομυκίνης C (Mitomycin-C), μπλεομυκίνης (Bleomycin) και 
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ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο κεφαλής–τραχήλου, όπου 

η βασική αρχή της ακτινοευαισθητοποίησης με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία 

θεμελιώθηκε. Ακολούθησε σειρά τυχαιοποιημένων μελετών, όπου σε κάθε μελέτη 

απεδείχθη η βελτίωση του ελέγχου της τοπικο-περιοχικής νόσου και, στις 

περισσότερες μελέτες, η παράταση της συνολικής επιβίωσης. Τα στοιχεία αυτά 

έχουν καθιερώσει την ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία ως την καθιερωμένη και 

μη αμφισβητούμενη θεραπευτική επιλογή σε τοπικά προχωρημένο, μη 

χειρουργήσιμο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου (LOE Ia) και η χορήγηση 

ακτινοθεραπείας χωρίς συστηματική ακτινοευαισθητοποίηση είναι πλέον ιστορικής 

αξίας και πρέπει να επιφυλάσσεται μόνο για ασθενείς με περιορισμούς από 

πλευράς performance status και συννοσηρότητος. 

Προσπάθειες για συνδυασμό της ακτινοθεραπείας με χημειοθεραπευτικούς 

συνδυασμούς σε δόσεις που θα εξασφάλισαν και συστηματική δράση πέραν του 

ακτινοευαισθητοποιού αποτελέσματος περιορίζονται από την υψηλή τοξικότητα 

που οδηγεί σε αναγκαστική τροποποίηση του ακτινοθεραπευτικού σχήματος με 

ελάττωση της δόσης ή παράταση της ακτινοθεραπείας που ως γνωστόν οδηγεί σε 

ελάττωση της αποτελεσματικότητος. Έχουν μελετηθεί σχήματα χημειοθεραπευτικών 

συνδυασμών με τροποποιημένο σχήμα ακτινοθεραπείας σε δόση week on-week 

off, ταυτόχρονα με τη χορήγηση της χημειοθεραπείας ή και εναλλασσόμενο με τη 

χορήγηση της χημειοθεραπείας. Τα σχήματα αυτά έχουν αποδείξει ότι υπερέχουν 

της κλασικής ακτινοθεραπείας όταν διατηρείται η προβλεπόμενη ένταση δόσης και 

η συνολική διάρκεια της ακτινοθεραπείας, αλλά η εφαρμογή τους δεν συνιστάται 

στην καθημερινή πράξη, καθώς η συνοδός τοξικότητα θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε κατώτερα και καταστροφικά αποτελέσματα, με συνέπεια αποτυχία εξάλειψης 

της νόσου, πολλές φορές μη διασώσιμη με χειρουργική εξαίρεση της 

υπολειπομένης νόσου. 

 

∆εν υπάρχουν μελέτες που να καθορίζουν τον καταλληλότερο και 

αποτελεσματικότερο  συνδυασμό χημειο-ακτινοθεραπείας. Είναι γενικώς αποδεκτό 

ότι τα όρια της θεραπείας αυτής τα καθορίζει η υψηλή τοξικότητα, τόσον άμεση 

όσον και απώτερη. Θεωρείται θεμελιώδες ότι η θεραπεία αναλαμβάνεται μόνο από 

κέντρα που πληρούν τις απαιτήσεις τεχνολογίας για την ακτινοθεραπεία, αλλά 
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εξίσου απαραίτητη είναι η δυνατότητα έγκαιρης εφαρμογής υποστηρικτικής αγωγής 

με χορήγηση IV υγρών και ηλεκτρολυτών, αντιμετώπιση των ουδετεροπενικών και 

μη λοιμώξεων, αντιμετώπιση του διατροφικού ελλείμματος, όπως περιγράφονται 

στο ανάλογο κεφάλαιο. 

 

Το πλέον αποδεκτό σχήμα χημειο-ακτινοθεραπείας καθιερώθηκε από την RTOG 

και συνίσταται στη χορήγηση τριών δόσεων σισπλατίνης σε δόση 100 mg/m2 τις 

εβδομάδες 1, 4 και 7 κλασικού σχήματος ακτινοθεραπείας. Άλλα τεκμηριωμένα 

κλασικά σχήματα αποτελούν τα ακόλουθα: 

Εβδομαδιαία χορήγηση σισπλατίνης σε δόση 40 mg/m2/week, σχήμα που 

τεκμηριώνεται περισσότερο με μελέτες στον καρκίνο ρινοφάρυγγα, αλλά 

χρησιμοποιείται ευρέως. 

Χορήγηση καρβοπλατίνης και φθοριοουρακίλης σε έγχυση, τεκμηριωμένο από τις γαλλικές 

μελέτες.  

Εβδομαδιαία χορήγηση καρβοπλατίνης, σχήμα που δοκιμάστηκε κυρίως κατόπιν 

εισαγωγικής χημειοθεραπείας και δεν θεωρείται ισάξιο της σισπλατίνης, παραμένει 

όμως τεκμηριωμένο για ιδιαίτερες επιβαρυμένες ομάδες ασθενών και για την 

περίπτωση που προηγείται εισαγωγική χημειοθεραπεία. 

 

Προς εκμετάλλευση της ακτινοευαισθητοποιού δράσης της κετουξιμάμπης 

(Cetuximab) που στηρίζεται σε ισχυρή θεωρητική και κλινική βάση, όπως 

αναπτύσσεται σε άλλο κεφάλαιο, δρομολογήθηκε η τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 

ΙΙΙ RTOG 0522, που απέτυχε να αποδείξει την υπεροχή της 

ακτινοευαισθητοποίησης με κετουξιμάμπη σε συνδυασμό με δύο δόσεις 

σισπλατίνης έναντι της ακτινοευαισθητοποίησης με δύο δόσεις σισπλατίνης. Τα 

αποτελέσματα της RTOG 0522 διατηρούν τον συνδυασμό σισπλατίνης και 

ακτινοθεραπείας ως το μη αμφισβητούμενο πρότυπο. 

 

Ιδιαίτερα για τους ασθενείς που θα επιλεγεί η προεγχειρητική χημειοθεραπεία, 

γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης εξατομικευμένης προσέγγισης με ακτινοευαισθητοποίηση 

με κετουξιμάμπη ή καρβοπλατίνη, καθώς η εφαρμογή των συνδυασμών με 
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σισπλατίνη ύστερα από εισαγωγική χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται, διότι 

περιορίζεται από απαγορευτική τοξικότητα. Η εξατομικευμένη προσέγγιση, παρότι 

στηρίζεται σε δημοσιευμένα στοιχεία, δεν αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική 

επιλογή (LOE IIC). 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Η ταυτόχρονη χορήγηση σισπλατίνης με κλασικό σχήμα ακτινοθεραπείας αποτελεί 

τη θεραπεία επιλογής σε προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου 

(LOE IA). 

Ο συνδυασμός αυτός εφαρμόζεται σε μη χειρουργήσιμη νόσο ως θεραπεία 

πρώτης γραμμής (LOE IA). 

Επίσης, εφαρμόζεται μετά πλήρη χειρουργική εξαίρεση σε επιλεγμένους ασθενείς 

υψηλού κινδύνου (LOE IA). 

Οι συνδυασμοί ακτινοθεραπείας με καρβοπλατίνη ή κετουξιμάμπη αποτελούν θεραπεία 

επιλογής σε ασθενείς όπου προηγήθηκε εισαγωγική χημειοθεραπεία και σε ασθενείς 

που περιορίζονται από συννοσηρότητα ή performance status 2 (LOE IA). 

Η εφαρμογή της χημειο-ακτινοθεραπείας γίνεται μόνο σε οργανωμένα κέντρα με 

την απαραίτητη υποδομή των ιατρικών ειδικοτήτων και τη δυνατότητα έγκαιρης 

εφαρμογής άρτιας υποστηρικτικής αγωγής (LOE IA). 

 

3.3 Τοπικά πολύ προχωρημένο καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου 

Η ορολογία αυτή εμφανίσθηκε πρόσφατα στους καρκίνους κεφαλής–τραχήλου και 

αφορά τη νεότερη ταξινόμηση που εμφανίζονται με στάδιο IV στη διάγνωση. 

Υπενθυμίζεται ότι ο χαρακτηρισμός της νόσου ως σταδίου IV, σε κλίμακα I ως IV, δεν στερεί 

τη δυνατότητα θεραπείας προς ίαση, στην απουσία βέβαια απομακρυσμένης μεταστατικής 

νόσου. Συγκεκριμένα, η υποδιαίρεση του σταδίου IV συνίσταται στα ακόλουθα: 

Στάδιο IVΑ Μετρίως προχωρημένο 

Στάδιο IVB Πολύ προχωρημένο 

Στάδιο IVC Απομακρυσμένη μεταστατική νόσος 
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Συγκεκριμένα, ο καθορισμός της νόσου ως πολύ προχωρημένης IVB απαιτεί είτε 

πρωτοπαθή όγκο T4B, ο οποίος σηματοδοτεί νόσο διηθητική παρακειμένων ιστών 

που καθορίζεται σαφώς για κάθε πρωτοπαθή εστία. Ενδεικτικά, για τον καρκίνο 

λάρυγγα και υποφάρυγγα, ο χαρακτηρισμός της νόσου ως T4B απαιτεί επέκταση 

στους προσπονδυλικούς χώρους ή επέκταση στο ανώτερο μεσοθωράκιο ή 

περιχαράκωση της καρωτίδας. Ως προς τον στοματοφάρυγγα, η νόσος θεωρείται 

Τ4Β και, κατ' ακολουθία, πολύ προχωρημένη επί διηθήσεως των πλάγιων 

πτερυγοειδών μυών των πτερυγοειδών αποφύσεων του σφηνοειδούς οστού, επί 

διηθήσεως της βάσης του κρανίου και περιχαρακώσεως της καρωτίδας. Ως προς 

τη λεμφαδενική νόσο, λεμφαδένας μεγέθους άνω των 6 εκ. για οποιαδήποτε 

πρωτοπαθή εστία χαρακτηρίζεται N3 και σηματοδοτεί πολύ προχωρημένη νόσο. 

Παράλληλα με τις οδηγίες για τους πολύ προχωρημένους καρκίνους της περιοχής 

πορεύονται και οι κατευθυντήριες γραμμές για τοπικο-περιοχική υποτροπή μετά 

από την αρχική θεραπεία στην απουσία απομακρυσμένης μεταστατικής νόσου. Η 

αντιμετώπιση είναι παρόμοια και εξατομικευμένη, με στόχο την εξάλειψη της πολύ 

προχωρημένης ή υποτροπιαζούσης τοπικής νόσου. 

 

Θεραπεία πολύ προχωρημένης νόσου 

∆εν υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες με αποκλειστικό αντικείμενο την πολύ 

προχωρημένη νόσο. Η υποστήριξη για τις κατευθυντήριες γραμμές προέρχεται 

από μελέτες με μεικτό πληθυσμό ασθενών, όσον αφορά την πρωτοπαθή εστία και 

την έκταση της τοπικο-περιοχικής νόσου. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις 

θεραπευτικές επιλογές αναπτύσσονται στα γενικά κεφάλαια. 

Στη θεραπεία πολύ προχωρημένης νόσου που κρίνεται μη χειρουργήσιμη με βάση 

κριτήρια τα οποία αναπτύσσονται στις βασικές αρχές της χειρουργικής θεραπείας, 

οι θεραπευτικές επιλογές είναι: 

Για ασθενείς με PS 0-1, ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη 

κατά προτίμηση. Προβλέπεται χειρουργική εκτομή της υπολειπομένης 

λεμφαδενικής νόσου εφόσον η πρωτοπαθής εστία εμφανίζει πλήρη ανταπόκριση 

(LOE IA).  
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Εναλλακτική επιλογή είναι η χορήγηση εισαγωγικής χημειοθεραπείας που 

ακολουθείται από ακτινοθεραπεία ή χημειο-ακτινοθεραπεία (LOE IIIA). Εφόσον 

επιλεγεί η εισαγωγική θεραπεία, το προτιμώμενο σχήμα είναι το TPF (LOE IA). 

Έπειτα από εισαγωγική χημειοθεραπεία, δεν προτείνεται χημειο-ακτινοθεραπεία 

με βάση τη σισπλατίνη, με κύριο περιορισμό την τοξικότητα της ακολουθίας των 

θεραπειών. Εναλλακτικές θεραπείες ακτινοευαισθητοποίησης είναι η 

καρβοπλατίνη ή η κετουξιμάμπη. 

Για ασθενείς με PS 2, η κύρια επιλογή είναι ακτινοθεραπεία που δύναται να 

ενισχύεται από ακτινοευαισθητοποιό θεραπεία με καρβοπλατίνη ή κετουξιμάμπη. 

Η εκτομή της υπολειπομένης λεμφαδενικής νόσου κρίνεται κατά περίπτωση. 

Τέλος, για ασθενείς με PS 3, η αγωγή είναι κατά κύριο λόγο συμπτωματική και 

ανακουφιστική, απευθυνόμενη κυρίως σε στόχους ποιότητας ζωής και λειτουργικότητας. 

Κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές με ανακουφιστικό στόχο θα μπορούσαν κατά 

περίπτωση να είναι ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία ως μονοθεραπεία. 

3.4 Χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής για μεταστατικό καρκίνο 
κεφαλής–τραχήλου 

Το μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου συνδέεται με φτωχή 

πρόγνωση. Η διάμεση επιβίωση κυμαίνεται μεταξύ έξι και εννέα μηνών (6-9 μήνες). 

Η συστηματική χημειοθεραπεία ενδείκνυται στους περισσότερους ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο κεφαλής–τραχήλου.  

Ο συνδυασμός σισπλατίνης και φθοριοουρακίλης θεωρείται καθιερωμένο 

χημειοθεραπευτικό σχήμα. Σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ, το 

σχήμα αυτό παρείχε ανώτερα ποσοστά ανταποκρίσεων (περίπου 30%) σε 

σύγκριση με τη μονοθεραπεία με σισπλατίνη (15-17%), 5-φθοριοουρακίλη (13%) ή 

μεθοτρεξάτη (10%), αν και η συνολική επιβίωση ήταν ισοδύναμη (27-29). 

Επομένως, καθώς δεν έχει επιτευχθεί όφελος επιβίωσης, οι ασθενείς με φτωχή 

λειτουργική κατάσταση (poor performance status) ή σοβαρές συνυπάρχουσες 

νόσους μπορούν να λάβουν μονοθεραπεία με σισπλατίνη, καρβοπλατίνη (30), 5-

φθοριοουρακίλη ή μεθοτρεξάτη. 
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Ο συνδυασμός σισπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης έχει συγκριθεί με τον 

συνδυασμό καρβοπλατίνης και 5- φθοριοουρακίλης, σε κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ. Η 

διάμεση συνολική επιβίωση ήταν παρόμοια με τα δύο σχήματα, ωστόσο 

παρατηρήθηκε μία μη σημαντική στατιστικώς βελτίωση του ποσοστού 

ανταπόκρισης με τη σισπλατίνη συν 5-Φθοριοουρακίλη (32% έναντι 21%). Το 

σχήμα καρβοπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης ήταν καλύτερα ανεκτό (28). Αν και η 

μελέτη αυτή δεν αποτελούσε κλινική δοκιμή μη-κατωτερότητας (non-inferiority trial), 

ο συνδυασμός καρβοπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης μπορεί να χορηγηθεί σε 

κάποιες κλινικές καταστάσεις.  

 

Ο συνδυασμός σισπλατίνης και πακλιταξέλης (Paclitaxel) αποτελεί επίσης λογική 

επιλογή στη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής του καρκίνου κεφαλής–τραχήλου, 

καθώς μία μελέτη φάσης ΙΙΙ έδειξε παρόμοια ποσοστά ανταπόκρισης και συνολική 

επιβίωση σε σύγκριση με τον συνδυασμό σισπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης (31). 

 

Η προσθήκη της κετουξιμάμπης στον συνδυασμό σισπλατίνης ή καρβοπλατίνης με 5- 

φθοριοουρακίλης έδωσε όφελος ως προς το ποσοστό αντικειμενικών ανταποκρίσεων, 

την επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου και τη συνολική επιβίωση σε κλινική δοκιμή 

φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο κεφαλής–τραχήλου (32).  

 

 Οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο κεφαλής–τραχήλου θα πρέπει να 

λαμβάνουν χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με συνδυασμό σισπλατίνης 

(100 mg/m2) και 5-φθοριοουρακίλης (1 g/m2/24 ώρες, σε συνεχή 

ενδοφλέβια έγχυση 96 ωρών) ανά 21 ημέρες.  

 Η καρβοπλατίνη (300 mg/m2) συν 5-φθοριοουρακίλη (1 g/m2/24 ώρες, σε 

συνεχή ενδοφλέβια έγχυση 96 ωρών) ανά 21 ημέρες ή η πακλιταξέλη (175 

mg/m2 σε 3ωρη έγχυση) συν σισπλατίνη (75 mg/m2) αποτελούν επίσης 

λογικές επιλογές.  

 Η προσθήκη κετουξιμάμπης στη σισπλατίνη ή καρβοπλατίνη συν 5- 

φθοριοουρακίλη μπορεί επίσης να εξετάζεται.  
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 Για ασθενείς με φτωχή λειτουργική κατάσταση ή σοβαρές συνυπάρχουσες 

νόσους, η μονοθεραπεία με σισπλατίνη, καρβοπλατίνη, 5-φθοριοουρακίλη ή 

μεθοτρεξάτη αποτελεί λογική επιλογή.  

 

3.5 Χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής  

Στην πρόοδο νόσου μετά την πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία, οι αντικειμενικές 

ανταποκρίσεις στη χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής δεν είναι συχνές. ∆εν 

υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες, για το αν η συστηματική 

θεραπεία δεύτερης γραμμής παρατείνει την επιβίωση.  

Στα κυτταροτοξικά φάρμακα που έχουν δείξει κάποια δραστικότητα περιλαμβάνονται 

η μεθοτρεξάτη, η ντοσεταξέλη (Docetaxel), η γεμσιταβίνη (Gemcitabine) και η 

ιφωσφαμίδη (Ifosfamide) (33-36). 

Η γεφιτινίμπη (Gefitinib) απέτυχε να δώσει όφελος επιβίωσης σε σύγκριση με τη 

μεθοτρεξάτη (37). Σε κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ, η κετουξιμάμπη ως μονοθεραπεία 

ή σε συνδυασμό με σισπλατίνη έχει δείξει αντικειμενικές ανταποκρίσεις ή 

σταθεροποίηση της νόσου σε ασθενείς των οποίων η νόσος είχε εξελιχθεί μετά την 

πρώτη γραμμής χημειοθεραπεία βασισμένη στην πλατίνη (38-40). 

 

 Σε ασθενείς με πρόοδο νόσου μετά τη χημειοθεραπεία πρώτης 

γραμμής, μπορεί να χορηγηθεί μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη, 

ντοσεταξέλη, γεμσιταβίνη ή ιφωσφαμίδη. Η κετουξιμάμπη, ως 

μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με τη σισπλατίνη, αποτελεί επιλογή. Η 

επιλογή της θεραπείας θα πρέπει να βασίζεται στο ιστορικό των 

προηγούμενων θεραπειών, στη γενική κατάσταση του ασθενούς και 

στο προφίλ τοξικότητας των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.  
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3.6 Χημειοθεραπεία για μεταστατικό καρκίνο κεφαλής–τραχήλου 
Χημειοθεραπεία διάσωσης  

Πολλοί από τους ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονη και/ή εισαγωγική 

χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία για τοπικά προχωρημένη νόσο 

θα υποτροπιάσουν, είτε με τοπικο-περιοχική υποτροπή είτε με απομακρυσμένες 

μεταστάσεις. Αν και μερικοί από τους ασθενείς αυτούς μπορεί να είναι υποψήφιοι 

για θεραπεία διάσωσης με στόχο την ίαση, οι περισσότεροι θα χρειαστούν 

παρηγορητική χημειοθεραπεία. Το βέλτιστο σχήμα για τους ασθενείς αυτούς δεν 

έχει καθοριστεί.  

 

∆ιάφοροι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν για την επιλογή του 

χημειοθεραπευτικού σχήματος σε ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά από χημειο-

ακτινοθεραπεία. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν την ανταπόκριση στη χημειο-

ακτινοθεραπεία, το συγκεκριμένο χημειοθεραπευτικό σχήμα που χορηγήθηκε 

αρχικά, το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχικής θεραπείας και της υποτροπής, τη 

λειτουργική κατάσταση και τις συνυπάρχουσες νόσους του ασθενούς.  

 

Οι ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά από μία σχετικά παρατεταμένη περίοδο 

μπορεί να είναι υποψήφιοι για θεραπεία με έναν συνδυασμό βασισμένο στην 

πλατίνα, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση. Οι κλινικές 

δοκιμές φάσης ΙΙΙ σισπλατίνης/5-φθοριοουρακίλης έναντι 5-φθοριοουρακίλης έναντι 

σισπλατίνης (29), σισπλατίνης/5-φθοριοουρακίλης έναντι σισπλατίνης/πακλιταξέλης (31), και 

κετουξιμάμπης/πλατίνης/5-φθοριοουρακίλης έναντι πλατίνης/5-φθοριοουρακίλης (32) 

επέτρεπαν την ένταξη ασθενών που είχαν υποτροπιάσει έπειτα από χημειο-

ακτινοθεραπεία, υπό την προϋπόθεση ότι η υποτροπή είχε λάβει χώρα 6-12 μήνες 

μετά την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας. Στην τελευταία μελέτη, δεν 

παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου 

μεταξύ των ασθενών που είχαν λάβει προηγούμενη συστηματική θεραπεία και 

όσων δεν είχαν λάβει χημειοθεραπεία στο παρελθόν.  
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Συστάσεις 
 
 Για ασθενείς με καλή λειτουργική κατάσταση και χωρίς σημαντικές 

συνυπάρχουσες νόσους, συνιστάται ο συνδυασμός σισπλατίνης και 

5-φθοριοουρακίλης ως θεραπεία πρώτης γραμμής του μεταστατικού 

καρκίνου κεφαλής–τραχήλου (LOE I/II, SOR A).  

 Η καρβοπλατίνη συν 5-φθοριοουρακίλη ή η πακλιταξέλη συν 

σισπλατίνη αποτελούν λογικές επιλογές (LOE II, SOR B).  

 Η προσθήκη κετουξιμάμπης στον συνδυασμό σισπλατίνης ή 

καρβοπλατίνης συν 5-φθοριοουρακίλης μπορεί να εξεταστεί (LOE I, SOR 

A).  

 Για ασθενείς με φτωχή λειτουργική κατάσταση ή σημαντικές 

συνυπάρχουσες νόσους, η μονοθεραπεία με σισπλατίνη (LOE II), 

καρβοπλατίνη (LOE III), 5-φθοριοουρακίλη (LOE II) ή μεθοτρεξάτη (LOE 

II) αποτελεί λογική επιλογή (SOR B).  

 Σε ασθενείς με πρόοδο νόσο μετά τη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής 

μπορεί να χορηγηθεί μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη, δοσεταξέλη, 

γεμσιταβίνη ή ιφωσφαμίδη. Η κετουξιμάμπη, ως μονοθεραπεία ή σε 

συνδυασμό με σισπλατίνη, αποτελεί επιλογή (LOE III, SOR B/C).  

 Σε ασθενείς που υποτροπιάζουν έπειτα από σχετικά παρατεταμένη 

περίοδο από την αρχική χημειοθεραπεία θα πρέπει να χορηγείται 

συνδυασμός με βάση την πλατίνα (LOE III, SOR B/C).  

 Εκείνοι που δεν ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία ή 

υποτροπιάζουν σύντομα θα πρέπει να λαμβάνουν χημειοθεραπεία 

δεύτερης γραμμής (LOE III, SOR B/C).  
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3.7 Βιολογικές θεραπείες 

3.7.1 Βιολογικοί παράγοντες στην εισαγωγική θεραπεία ή ως ακτινοευαισθησία 

Νέα φάρμακα προστίθενται στα καθιερωμένα σχήματα εισαγωγικής 

χημειοθεραπείας. Το Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ολοκλήρωσε 

μελέτη φάσης ΙΙ με εισαγωγική χημειοθεραπεία με τον συνδυασμό κετουξιμάμπης, 

καρβοπλατίνης και πακλιταξέλης, ακολουθούμενη από χημειοθεραπεία με τα ίδια 

φάρμακα ταυτόχρονα με ακτινοθεραπεία. Τα ποσοστά ανταπόκρισης στην 

πρωτοπαθή εστία ήταν εξαιρετικά: 95% των ασθενών είχαν αρνητική βιοψία από 

την πρωτοπαθή εστία μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, και η ανάλυση της 

επιβίωσης ανέδειξε 82% και επιβίωση χωρίς νόσο 66% στη διετία. Οι Kies et al. 

παρουσίασαν τα αποτελέσματα μελέτης με 47 ασθενείς με διάφορες πρωτοπαθείς 

εντοπίσεις κεφαλής–τραχήλου, σταδίου T0-4, N2b/c/3, M0, που δεν είχαν λάβει 

προηγούμενη χημειοθεραπεία (41). Αυτοί έλαβαν εισαγωγική χημειοθεραπεία με 

εβδομαδιαία χορήγηση πακλιταξέλης 135 mg/m2, καρβοπλατίνης AUC 2 και 

κετουξιμάμπης για 6 εβδομάδες. Ακολούθως, οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία που 

περιλάμβανε χειρουργική επέμβαση ± μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία, ή μόνο 

ακτινοθεραπεία, ή ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία. Οι διαφορετικές 

θεραπευτικές προσεγγίσεις επελέγησαν ανάλογα με το στάδιο και την πρωτοπαθή 

εντόπιση του όγκου. Πρωταρχικός στόχος (end-point) της μελέτης ήταν η πλήρης 

κλινική ανταπόκριση. Οι περισσότεροι ασθενείς (n=42) είχαν καρκίνο 

στοματοφάρυγγα. Όλοι οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν στην πρωτοπαθή εστία και 

83% είχαν πλήρη ανταπόκριση, ενώ πλήρη κλινική ανταπόκριση στους 

λεμφαδένες είχαν το 27%. Μετά από παρακολούθηση άνω των τριών χρόνων 

παρατηρήθηκαν 2 τοπικές και 2 μακρινές υποτροπές.  

Οι στρατηγικές διατήρησης οργάνου έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στον καρκίνο του 

στοματοφάρυγγα που σχετίζεται με τον HPV. Το Eastern Cooperative Oncology 

Group παρουσίασε μελέτη με εισαγωγική χημειοθεραπεία με βάση τις ταξάνες και 

χημειο-ακτινοθεραπεία για διατήρηση οργάνου, και σύγκρινε τα αποτελέσματα στις 

HPV+ και τις HPV− περιπτώσεις. Ασθενείς με τοπικά προχωρημένο πλακώδη 

καρκίνο στοματοφάρυγγα ή λάρυγγα έλαβαν εισαγωγική χημειοθεραπεία με 2 

κύκλους πακλιταξέλης/καρβοπλατίνης, ακολουθούμενη από χημειο-ακτινοθεραπεία 
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με το ίδιο χημειοθεραπευτικό σχήμα. Η θετικότητα για HPV προσδιορίστηκε με in 

situ υβριδισμό και multiplex PCR (πολλαπλοτελής αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης). Οι θετικοί για HPV ασθενείς είχαν μεγαλύτερα ποσοστά 

ανταπόκρισης στην εισαγωγική χημειοθεραπεία και τη χημειο-ακτινοθεραπεία (42). 

Έπειτα από διάμεση παρακολούθηση 39,1 μηνών οι ασθενείς με HPV θετικούς 

όγκους είχαν κίνδυνο προόδου νόσου 72% χαμηλότερο και κίνδυνο θανάτου 79% 

χαμηλότερο από τους HPV αρνητικούς ασθενείς.  

Η χημειοθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί με την ακτινοθεραπεία και ως 

συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπή μετά τη 

ριζική χειρουργική επέμβαση. Παράγοντες κινδύνου είναι η παρουσία θετικών 

χειρουργικών ορίων και η εξωκαψική επέκταση στους λεμφαδένες (43). 

 

3.7.2 HPV-στοχεύουσες θεραπείες 

Η εφαρμογή HPV-στοχευουσών θεραπειών σε καρκίνους σχετιζόμενους με HPV 

αποτελεί ενεργό πεδίο έρευνας. Όπως είδαμε και παραπάνω, οι καρκίνοι του 

στοματοφάρυγγα που σχετίζονται με τον HPV περιέχουν μη μεταλλαγμένο τύπο 

των ογκοκατασταλτικών γονιδίων p53 και pRb και παρουσιάζουν εξαιρετική 

ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Μια κλινική μελέτη που 

χρησιμοποίησε ένα θεραπευτικό εμβόλιο έναντι του HPV-16 με στόχο να ενισχύσει 

την ανταπόκριση των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων στις ογκοπρωτεΐνες του 

HPV-16 ολοκληρώθηκε πρόσφατα (J.H. Hospital, Baltimore). Το εμβόλιο 

χρησιμοποιήθηκε ως συμπληρωματική θεραπεία (44). Με διάμεσο χρόνο 

παρακολούθησης τα 2 χρόνια, όλοι οι ασθενείς είναι ελεύθεροι νόσου. Προληπτικά 

εμβόλια έχουν κατασκευαστεί, βασισμένα στην ανασυνδυασμένη έκφραση και 

αυτοσυναρμολόγηση της μείζονος καψιδιακής πρωτεΐνης L1 σε ανοσογόνα 

σωματίδια (VLPs) που μιμούνται τα φυσικά σωματίδια ιού, αλλά δεν είναι 

λοιμογόνα. Ένα τέτοιο προληπτικό εμβόλιο (Gardasil, Merck & Co., Inc., 

Collegeville, PA) προστατεύει κατά των ιών HPV τύπου 6, 11, 16, 18, και ένα άλλο 

εμβόλιο (Cervarix, GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC) κατά των τύπων 

16 και 18. Αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες σε εθελοντές και μάρτυρες που έλαβαν 

εικονικό φάρμακο έδειξαν ότι τα προληπτικά αυτά εμβόλια μείωσαν σημαντικά την 

επίπτωση των εμμενουσών λοιμώξεων από HPV-16 και HPV-18, καθώς και της 
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σχετιζόμενης μετρίας και υψηλόβαθμης τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας 

CIN2/3 (45;46). Η επίδραση των εμβολίων αυτών στην επίπτωση των εμμενουσών 

στοματικών λοιμώξεων από HPV δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Ωστόσο, τα 

δεδομένα από ζωικά μοντέλα ανοσοποίησης έναντι του HPV-16 έχουν δείξει 

ελάττωση στην ανάπτυξη στοματικών λοιμώξεων από HPV (47). 

 

3.7.3 Στοχεύουσες θεραπείες έναντι του Επιδερμιδικού Αυξητικού Παράγοντα 

(EGFR) 

Ο υποδοχέας του Επιδερμιδικού Αυξητικού Παράγοντα (Epidermal Growth Factor 

Receptor – EGFR) είναι ένας διαμεμβρανικός υποδοχέας τυροσινικής κινάσης, που 

ρυθμίζει πολλαπλές λειτουργίες, όπως αυτές της κυτταρικής αύξησης, 

διαφοροποίησης και ανάπτυξης. Ο EGFR αποτελεί έναν ελκυστικό μοριακό 

θεραπευτικό στόχο στον καρκίνο κεφαλής–τραχήλου. Η υπερέκφραση του EGFR 

είναι μία από τις συχνότερες μοριακές διαταραχές στον καρκίνο κεφαλής–

τραχήλου. Κατ’ αρχάς, η έκφραση του EGFR στον καρκίνο κεφαλής–τραχήλου 

είναι αυξημένη σε σχέση με το παρακείμενο φυσιολογικό πλακώδες επιθήλιο σε 

83-100% των περιπτώσεων (48). ∆εύτερον, η αυξημένη συγκέντρωση του 

υποδοχέα συνδέεται συχνά με αυξημένη παραγωγή συνδετών, όπως του 

αυξητικού παράγοντα TGF-α από το πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου 

(48). Επίσης, οι θεραπείες που στοχεύουν τον EGFR, όπως είναι το χιμαιρικό 

μονοκλωνικό αντίσωμα κετουξιμάμπη ή η γεφιτινίμπη, αναστέλλουν τα μονοπάτια 

σηματοδότησης του EGFR και ενισχύουν το κυτταροτοξικό αποτέλεσμα της 

χημειοθεραπείας ή της ακτινοθεραπείας (49-51). Ο EGFR υπερεκφράζεται συχνά 

σε δυσπλασίες και καρκινώματα από τον HPV, γεγονός που δείχνει ότι είναι 

σημαντικός για την κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων του πλακώδους επιθηλίου 

(52-54)70-72. Ο μηχανισμός της επαγόμενης από τον HPV αύξησης της έκφρασης 

του EGFR δεν είναι σαφής, αλλά πιθανόν ενέχεται η πρωτεΐνη E5 του HPV. Η 

λειτουργία της πρωτεΐνης E5 δεν είναι καλά εξακριβωμένη, και υπάρχουν 

διαφορετικές θεωρίες για τον ρόλο της στον κύκλο ζωής του ιού. Μια 

τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ που συνέκρινε τη χορήγηση υψηλής δόσης 

ακτινοθεραπείας με ή χωρίς κετουξιμάμπη σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο 

καρκίνο κεφαλής–τραχήλου έδειξε ότι η προσθήκη κετουξιμάμπης παρέτεινε 
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σημαντικά τη συνολική επιβίωση (51). Στη μελέτη συμμετείχαν 424 ασθενείς, εκ 

των οποίων 60% είχαν καρκίνο στοματοφάρυγγα, 25% καρκίνο λάρυγγα, και 15% 

καρκίνο υποφάρυγγα. Τα δύο σκέλη της μελέτης ήταν καλά κατανεμημένα ως προς 

τη δόση και τα κλάσματα της ακτινοβολίας, τη χρήση χειρουργικής εκτομής μετά 

την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία μετά από το χειρουργείο. Ο ελάχιστος 

και ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 28 και 38 μήνες αντίστοιχα. Οι 

διάμεσες επιβιώσεις ήταν 54 μήνες έναντι 28 μηνών (p=0,02) υπέρ του σκέλους 

της κετουξιμάμπης. Η ανάλυση των υποομάδων έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα 

της θεραπείας με κετουξιμάμπη ήταν μεγαλύτερη σε όγκους στοματοφάρυγγα, 

αλλά η ανάλυση είχε ανεπαρκή ισχύ και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Ως προς την τοξικότητα, κυριάρχησαν οι κλασικές ανεπιθύμητες ενέργειες της 

ακτινοθεραπείας, μολονότι παρατηρήθηκε και κάποια επιπρόσθετη δερματολογική 

τοξικότητα που αποδόθηκε στην κετουξιμάμπη. Τα όψιμα αποτελέσματα της εν 

λόγω μελέτης δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, αν και μια ανάλυση της ποιότητας 

ζωής απέτυχε να δείξει πλεονέκτημα στο σκέλος της κετουξιμάμπης (55).  

Σε υποτροπή ή σε μεταστατική νόσο, ο συνδυασμός κετουξιμάμπης με σισπλατίνη 

ως πρώτης γραμμής θεραπεία έδωσε υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης σε 

σχέση με τη μονοθεραπεία με σισπλατίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε 

τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ της ECOG, με σχετικό κίνδυνο για πρόοδο νόσου 

0,78. Η μελέτη δεν είχε επαρκή ισχύ για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και 

επέτρεπε τη χρήση κετουξιμάμπης στην υποτροπή, συσκοτίζοντας το αποτέλεσμα 

ως προς την επιβίωση (50). Μία τυχαιοποιημένη ευρωπαϊκή μελέτη φάσης ΙΙΙ 

(μελέτη EXTREME) συνέκρινε τον συνδυασμό σισπλατίνης ή καρβοπλατίνης με 5-

φθοριοουρακίλη και κετουξιμάμπη με τον ίδιο χημειοθεραπευτικό συνδυασμό 

χωρίς κετουξιμάμπη ως χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής σε υποτροπιάζοντα ή 

μεταστατικό καρκίνο κεφαλής–τραχήλου. Οι ασθενείς στο σκέλος της 

κετουξιμάμπης έλαβαν κετουξιμάμπη και μετά την ολοκλήρωση 6 κύκλων 

χημειοθεραπείας μέχρι πρόοδο νόσου. Η μελέτη έδειξε στατιστικά σημαντικά 

βελτιωμένη επιβίωση στους ασθενείς που έλαβαν κετουξιμάμπη (32). Η 

κετουξιμάμπη ως μονοθεραπεία είναι αποδεκτή θεραπεία δεύτερης γραμμής σε 

υποτροπιάζον/μεταστατικό καρκίνωμα κεφαλής–τραχήλου. Αρκετές στοχεύουσες 
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θεραπείες δοκιμάζονται σε μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ στον καρκίνο κεφαλής–

τραχήλου και τα αποτελέσματα αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. 

 

Συμπεράσματα 

Ο καρκίνος κεφαλής–τραχήλου εκ πλακώδους επιθηλίου αντιπροσωπεύει μια 

ομάδα καρκίνων στη θεραπεία των οποίων έχουν βασικό ρόλο τόσο η χειρουργική 

όσο και η ακτινοθεραπεία. Ο ρόλος της χημειοθεραπείας έχει αναδειχθεί τα 

τελευταία 20 χρόνια. Σε προχωρημένη νόσο χρησιμοποιούνται συνδυασμοί των 

παραπάνω θεραπευτικών προσεγγίσεων. Τα τελευταία χρόνια στην κλινική πράξη 

χρησιμοποιούνται και οι στοχεύουσες θεραπείες, με κυριότερο εκπρόσωπο το 

μονοκλωνικό αντίσωμα κετουξιμάμπη. Ειδικά το πλακώδες καρκίνωμα του 

στοματοφάρυγγα αποτελείται από μια ετερογενή ομάδα καρκίνων από άποψη 

αιτιολογίας, βιολογίας και κλινικής συμπεριφοράς. Είναι πλέον σαφές ότι μια 

υποομάδα καρκινωμάτων στοματοφάρυγγα αποτελούν ουσιαστικά σεξουαλικά 

μεταδιδόμενη νόσο, αφού οι υψηλού κινδύνου τύποι του HPV, ιδιαίτερα ο τύπος 

16, ενέχονται στην πρόκλησή τους. Είναι πιθανόν ότι στο μέλλον η υποομάδα αυτή 

θα έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης από τα καρκινώματα του 

στοματοφάρυγγα που οφείλονται στο κάπνισμα. 
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4 Θεραπευτικός σχεδιασμός — Υποστηρικτική φροντίδα 

4.1 Αρχές 

Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές στην προσπέλαση, προσέγγιση και αντιμετώπιση 

ασθενών με όγκους κεφαλής–τραχήλου. Αυτές είναι: 

 Ανάγκη σχεδιασμού θεραπείας, θεραπευτικής προσέγγισης, παρακολούθησης, 

υποστήριξης παρενεργειών από εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων επιστημόνων, που 

να περιλαμβάνει: 

o Χειρουργό με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση καρκίνων κεφαλής–

τραχήλου 

o Παθολόγο Ογκολόγο 

o Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο 

o Ακτινοδιαγνώστη  

o Παθολογοανατόμο  

o Οδοντίατρο με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση καρκίνων κεφαλής–

τραχήλου 

o Ψυχίατρο-Ψυχολόγο 

o ∆ιαιτολόγο  

 Εκτίμηση δυνατότητας σωστής και επαρκούς παρακολούθησης, που εξαρτάται 

από τα εξής: 

o Προσωπικότητα του ασθενούς 

o Οικογενειακό περιβάλλον 

o Οικονομικές συνθήκες 

o Κοινωνικές συνθήκες 

o Συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης του τόπου κατοικίας 

o Συνθήκες υγιεινής  

o Θρησκευτικές πεποιθήσεις 

o Ψυχογράφημα  

o Σεξουαλικές ιδιαιτερότητες 

 Απεξάρτηση από καπνό και αλκοόλ 

 Καρδιολογική εκτίμηση 

 Ψυχιατρική εκτίμηση 
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 ΩΡΛ εκτίμηση-μέτρηση ακουστικής οξύτητας — εκτίμηση για την ανάγκη 

λαρυγγοστομίας 

 Πνευμονολογική εκτίμηση-παθολογική εκτίμηση 

 Εκτίμηση τοποθέτησης γαστρικού σωλήνα διατροφής 

 Οδοντιατρική-Στοματολογική εκτίμηση 

o Πρώιμη αποκατάσταση οδοντιατρικών και στοματικών προβλημάτων 

o Προετοιμασία πριν από πρωτόκολλα ΑΚΘ ή χημειοθεραπείας ή χημειο-

ΑΚΘ ή εγχείρησης 

 Εκτίμηση από λογοθεραπευτή 

 Παρακολούθηση παρενεργειών 

o Στοματικής κοιλότητας 

o Λοιμώξεις  

o Αιματολογικές-βιοχημικές ανωμαλίες 

o Προβλήματα διατροφής — ∆υνατότητες υποστήριξης με διατροφικά 

σκευάσματα 

o Αναλγησία  

o Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας 

o Εκτίμηση ακουστικής οξύτητας 

o Καρδιολογικά προβλήματα 

o Ψυχιατρική παρακολούθηση κατά τη θεραπεία 

o Παρακολούθηση-υποστήριξη οικογένειας 

o Λογοθεραπεία — οισοφάγειος ομιλία 

o Εξέταση λειτουργίας κατάποσης 

 

 

4.2 Προετοιμασία και αξιολόγηση της στοματικής κοιλότητας κατά 
την ακτινοθεραπεία/χημειο-ακτινοθεραπεία.  

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με κακοήθη όγκο κεφαλής–τραχήλου, που υποβάλλονται 

σε ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία, θα εμφανίσουν επιπλοκές κατά τη 

διάρκεια και μετά το πέρας της αντινεοπλασματικής θεραπείας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).  
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Η πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών της στοματικής κοιλότητας 

περιλαμβάνει: 

4.2.1 Πριν από την έναρξη της ακτινοθεραπείας ή χημειο-ακτινοθεραπείας 

Ιδανικά, η οδοντιατρική εξέταση και η αξιολόγηση της στοματικής κατάστασης θα 

πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την έναρξη της 

αντικαρκινικής θεραπείας, για να επιτρέπεται επαρκής επούλωση μετά από 

οποιεσδήποτε απαιτούμενες επεμβατικές εργασίες, οδοντικές εξαγωγές, 

περιοδοντική θεραπεία, κ.ά. (56).  

Στοχεύουμε σε:  

 Εξάλειψη προϋπαρχουσών οδοντιατρικών/περιακρορριζικών, περιοδοντικών 

     και βλεννογόνιων λοιμώξεων, και  

  Εφαρμογή ειδικών/εντατικοποιημένων πρωτοκόλλων στοματικής υγιεινής, 

ώστε να διατηρηθούν τα δόντια και ο βλεννογόνος καθαρά και υγρά. 

Πρωτόκολλο στοματικής φροντίδας:  

 Βούρτσισμα των δοντιών 3-4 φορές/ημέρα με μαλακή οδοντόβουρτσα 

 Χρήση οδοντόπαστας που περιέχει φθόριο (FNa 1,1%) Duraphat 

 Χρήση γέλης χλωρεξιδίνης και καθαρισμός με μεσοδόντιο βουρτσάκι 

 Αποφυγή φαγητών και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, διακοπή 

καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ 

 Προστασία/ενυδάτωση των χειλέων 

 Ασκήσεις για τη διατήρηση της λειτουργίας των γνάθων. 

 

4.2.2 Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας ή χημειο-ακτινοθεραπείας 

Α. Οδηγίες στοματικής φροντίδας:  

 Συνεχίζεται το πρωτόκολλο εντατικής στοματικής υγιεινής  

 Αποφεύγεται η χρήση οδοντοστοιχιών 

 Αποφεύγονται τα μπαχαρικά και τα όξινα φαγητά  
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 Χρησιμοποιούνται ουδέτερα στοματοπλύματα, όπως χαμομήλι με αλάτι και 

σόδα (1 κουταλάκι αλάτι και σόδα σε 1 λίτρο χαμομήλι), χλιαρό ή σε 

θερμοκρασία δωματίου, πολλές φορές/ημέρα 

 Επιλέγεται δίαιτα με μαλακές και υγρές τροφές  

 Συστήνεται η λήψη επαρκούς ποσότητας νερού 

 Αποφεύγονται οι οδοντιατρικές εργασίες. 

 

Β. Πρόληψη και αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας του στόματος:  

∆εν υπάρχει ειδική θεραπεία (56;57). Εφαρμόζονται (recommendation) ή 

συστήνονται (suggestion): 

 Εβδομαδιαία αξιολόγηση της στοματικής κοιλότητας για την ανάπτυξη της 

βλεννογονίτιδας και τη διαφορική διάγνωση από τις λοιμώξεις, κυρίως καντιντιάσεις, 

ερπητικές και βακτηριακές λοιμώξεις, οι οποίες μπορούν να επιπλέξουν τη 

βλεννογονίτιδα (56;58-60). Κλινικές πληροφορίες μπορεί να αποκομίσει κάποιος και 

από το διαδίκτυο, σε ιστοτόπους όπως του National Cancer Institute (NCI) για 

στοματικές επιπλοκές κατόπιν χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας 

(http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/oralcomplications/He

althProfessional/page6)  

 Το στοματικό διάλυμα βενζυδαμίνης σε μέτρια συνολική δόση 

ακτινοθεραπείας – έως 50 Gy (LOE II).  

 Η κρυοθεραπεία του στόματος σε bolus χημειοθεραπεία με 5-FU (LOE I) 

(56;57). 

 Συστηματική per os αντιμυκητιασική προφυλακτική αγωγή, η οποία μπορεί 

να αξιολογηθεί κατά περίπτωση (LOE IIIB) (61;62). 

 Τοπικά αναισθητικά ή άλλοι παράγοντες, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανακούφιση του στόματος. 

 ∆εν συστήνεται η χορήγηση της αμιφοστίνης για την πρόληψη και τη 

θεραπεία της βλεννογονίτιδας της στοματικής κοιλότητας (63;64). 

 ∆εν υπάρχει τεκμηριωμένη μελέτη για την αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας. 
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Γ. Πρόληψη της ξηροστομίας:  

 Χρήση IMRT (LOE II, recommendation)  

 Ενδοφλέβια χορήγηση αμιφοστίνης (LOE III, suggestion) μπορεί να μειώσει 

τη δυσλειτουργία των σιελογόνων αδένων και την ξηροστομία (65). 

 

4.2.3 Μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας ή χημειο-ακτινοθεραπείας 

Α. Στοματική φροντίδα: Συνεχίζονται τα πρωτόκολλα εντατικής στοματικής υγιεινής 

για τη διατήρηση της υγείας του στόματος. Συστήνεται τακτική 

οδοντιατρική/στοματολογική αξιολόγηση για τον έλεγχο: 

 Οδοντιατρικής νόσου  

 Λοιμώξεων του βλεννογόνου του στόματος  

 Τυχόν υποτροπής της κακοήθειας 

Β. Θεραπεία της ξηροστομίας:  

 Συστηματική χορήγηση πιλοκαρπίνης (LOE II, recommendation)  

 Χρήση μη όξινων υποκατάστατων σιέλου (LOE II, recommendation) (65). 

Γ. Θεραπεία της οστεοακτινονέκρωσης: 

 Χρήση αντιβιοτικών και μέτρων στοματικής υγιεινής, χειρουργική 

αντιμετώπιση, και/ή υπερβαρικό οξυγόνο (ΗΒΟ). Τα κλινικά πλεονεκτήματα 

του ΗΒΟ δεν έχουν διευκρινιστεί (66). 

 

Ερωτήσεις/θέματα για συζήτηση 

1. Ποια είναι τα κλινικά κριτήρια για την αξιολόγηση/διάγνωση της (κλασικής) 

βλεννογονίτιδας του στόματος και τη διαφορική διάγνωση από τις 

λοιμώξεις, όπως η ψευδομεμβρανώδης καντιντίαση (επίπτωση 43%) και η 

απλή ερπητική λοίμωξη, και τις βακτηριακές λοιμώξεις; 

2. Ποιες είναι οι κλινικές διαφορές και ο παθογενετικός μηχανισμός της 

βλεννογονίτιδας/στοματίτιδας σε στοχεύουσες θεραπείες; 
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3. Αναμένεται συνέργεια και επιδείνωση της βλεννογονίτιδας σε ασθενείς που 

θα λάβουν «κλασική» χημειοθεραπεία και στοχεύουσες βιολογικές 

θεραπείες; 

4. Θα δώσουμε προφυλακτική αντιμυκητιασική αγωγή και πότε; 

 

Συστάσεις 

 Η συμμετοχή του κατάλληλα εκπαιδευμένου οδοντιάτρου στην 

ογκολογική ομάδα συστήνεται και μπορεί να συμβάλει (α) στην 

επιτυχή εφαρμογή της αντινεοπλασματικής θεραπείας και (β) στη 

διατήρηση της υγείας του στόματος και της με αυτήν «συνδεόμενης» 

ποιότητας ζωής. 

 Ο κατάλληλα εκπαιδευμένος οδοντίατρος (dental and oral oncologist) 

θα προετοιμάσει τη στοματική κοιλότητα και θα συνεργάζεται με τον 

ιατρό ογκολόγο σε κάθε φάση της αντινεοπλασματικής θεραπείας. 

  



Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής–Τραχήλου 29 Νοεμβρίου 2012 

 

Final document Page 44 
 

Πίνακας 1: Επιπλοκές του στόματος σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής–τραχήλου 
που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία ή χημειο-ακτινοθεραπεία. 

Επιπλοκές του στόματος 
Κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας 

Μετά το πέρας της θεραπείας 

Οξείες επιπλοκές Χρόνιες επιπλοκές** Μεταγενέστερες επιπλοκές** 
Στοματοφαρυγγική 
βλεννογονίτιδα* 

Ίνωση & ατροφία του 
βλεννογόνου 

Βλεννογόνιες βλάβες 
Ατροφία επιθηλίου 

Στοματικός πόνος Μειωμένη αγγείωση 
Υποβλεννογόνια ίνωση 

∆υσλειτουργία των 
σιελογόνων αδένων 
& ξηροστομία 

Ξηροστομία Ξηροστομία 

Λοιμώξεις Τερηδόνα Τερηδόνα 
Μυκητιασικές 
(καντιντιάσεις) 
Βακτηριακές 
Ιογενείς (ερπητικές) 
∆ιαταραχή της 
γεύσης 

Λοιμώξεις (κυρίως καντιντίαση) Οστεοακτινονέκρωση 

 Νέκρωση των μαλακών ιστών Νέκρωση των μαλακών ιστών 
 ∆ιαταραχή γεύσης  

(δυσγευσία, αγευσία) 
∆υσλειτουργία της κάτω γνάθου 

 Μυϊκή και δερματική ίνωση Τρισμός 
 ∆υσφαγία  
 

*Η βλεννογονίτιδα του στόματος περιγράφει τη φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου ως 
αποτέλεσμα της (κλασικής) χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας κεφαλής–τραχήλου. Η 
στοματίτιδα περιλαμβάνει λοιμώξεις του στόματος αλλά και τη βλεννογονίτιδα (67).  

Η βλεννογονίτιδα/στοματίτιδα σε ασθενείς που λαμβάνουν στοχεύουσες θεραπείες δεν έχει 
ακόμη ταξινομηθεί. 

**Οι χρόνιες και μεταγενέστερες επιπλοκές του στόματος είναι κυρίως αποτέλεσμα χρόνιου 
τραύματος στην αγγείωση, τους σιελογόνους αδένες, τον βλεννογόνο, τον συνδετικό ιστό και τα 
οστά και σχετίζονται με προηγηθέντες θεραπευτικούς χειρισμούς. 
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4.3 Οστεονέκρωση των γνάθων συνδεόμενη με φάρμακα: 
Πρόληψη και θεραπεία 

 

Εισαγωγή 

Η χρήση αντιοστεοκλαστικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση των οστικών 

συμβαμάτων και της υπερασβεστιαιμίας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο 

αποτελεί σημαντική συμβολή στην Ογκολογία (68). Η οστεονέκρωση των γνάθων, 

νέα επιπλοκή στην ογκοστοματολογία, περιγράφτηκε για πρώτη φορά το 2003, σε 

ασθενείς που λαμβάνουν αντιοστεοκλαστικά φάρμακα (69).    

Ορισμός 

Η οστεονέκρωση των γνάθων σε φάρμακα έχει οριστεί ως η παρουσία νεκρού, 

εκτεθειμένου στο στοματικό περιβάλλον, οστού των γνάθων, που επιμένει για 

περισσότερες από 6-8 εβδομάδες, σε ασθενή που έχει λάβει φάρμακο συνδεόμενο 

με την ανάπτυξη οστεονέκρωσης, χωρίς ιστορικό ακτινοβόλησης στην κεφαλή και 

στον τράχηλο (70).  

Φάρμακα που έχουν συνδεθεί με ανάπτυξη οστεονέκρωσης των γνάθων  

Τα πρώτα φάρμακα που έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη οστεονέκρωσης των 

γνάθων στην ογκολογία είναι τα διφωσφονικά άλατα, κυρίως τα ενδοφλεβίως 

χορηγούμενα ζολενδρονικό οξύ, παμιδρονάτη και ιβανδρονάτη (69-71).  

Νεότερα αντιοστεοκλαστικά φάρμακα – βιολογικές θεραπείες, όπως η 

δενοσουμάμπη (Denosumab), και άλλα, όπως αναστολείς αγγειογένεσης και 

αναστολείς τυροσινικής κινάσης, η μπεβασιζουμάμπη, η σουνιτινίμπη, έχουν 

επίσης σχετιστεί με τον κίνδυνο ανάπτυξης οστεονέκρωσης (72-74).  

Επίπτωση 

Σε ασθενείς με καλή στοματική υγιεινή και υποστηρικτική φροντίδα, η 

οστεονέκρωση των γνάθων είναι ασυνήθης επιπλοκή και έχει αναφερθεί σε 

ποσοστό περίπου 1,2%-2,8% (75-78). Πρόσφατα δεδομένα από τη Μονάδα 

Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενούς της Οδοντιατρικής Σχολής, 

2009-2012, δείχνουν μείωση της επίπτωσης (0.6%), η οποία πιστεύουμε ότι 
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οφείλεται στην καλύτερη κλινική κατανόηση του φαινομένου. Επίσης, 

παρατηρήσαμε αύξηση του ποσοστού οστεονέκρωσης που έχει διαγνωστεί σε 

πρώιμο στάδιο 0. 

Παθογενετικός μηχανισμός 

Εχουν προταθεί διάφορες θεωρίες για τον παθογενετικό μηχανισμό της 

οστεονέκρωσης. Πέρα από τους οστεοκλάστες, που αποτελούν τον κύριο στόχο, 

άλλα κύτταρα όπως ενδοθηλιακά, ινοβλάστες, κερατινοκύτταρα, μονοκύτταρα και 

μακροφάγα φαίνεται πως δέχονται τοξικές δράσεις από τα παραπάνω φάρμακα. Η 

αύξηση του κινδύνου της τοπικής λοίμωξης ως αποτέλεσμα της τοξικής επίδρασης 

των φαρμάκων στα μακροφάγα των ούλων έχει θεωρηθεί ότι διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη οστεονέκρωσης. Η νέκρωση του οστού φαίνεται 

πως αποτελεί το τελικό στάδιο μιας χρόνιας παθολογικής εξεργασίας (74;79-82). 

Η οστεονέκρωση των γνάθων έχει παρατηρηθεί, σε ποσοστό 50%-70%, ύστερα 

από εξαγωγή δοντιού. Για τον λόγο αυτό, η οδοντική εξαγωγή έχει ενοχοποιηθεί 

ως ο κύριος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη οστεονέκρωσης (78;83-87). Η 

αιτία, όμως, του πόνου και της φλεγμονής του δοντιού, η οποία οδηγεί και 

αναγκάζει σε εξαγωγή δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. ∆εν είναι, δηλαδή, γνωστό εάν 

η εξαγωγή του δοντιού είναι το αποτέλεσμα της οστικής βλάβης και της 

λοίμωξης/φλεγμονής που είχε προηγηθεί (82).  

Κλινικά στάδια της οστεονέκρωσης 

Ανάλογα με την έκταση και τη βαρύτητα του νεκρωμένου οστού, του πόνου και της 

τοπικής φλεγμονής/λοίμωξης, έχουν περιγραφεί τέσσερα στάδια οστεονέκρωσης 

(70;88): 

Στάδιο 0:  

Ασθενείς χωρίς εμφανή αποκάλυψη οστού αλλά με συμπτώματα και κλινικά 

σημεία, όπως συρίγγιο στις γνάθους, πυόρροια, πόνο, οίδημα, μούδιασμα στη 

γνάθο, κινητικότητα δοντιού, που δεν συνδέεται με χρόνια περιοδοντίτιδα, και με 

ακτινογραφικά ευρήματα που δεν συνδέονται με εμφανή οδοντική αιτία.   

 

Στάδιο Ι:  
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Νεκρό, εκτεθειμένο οστούν, χωρίς συμπτώματα και χωρίς κλινική εικόνα λοίμωξης. 

Στάδιο ΙΙ: 

Νεκρό, εκτεθειμένο οστούν, με συνοδό πόνο και κλινική εικόνα λοίμωξης. 

Στάδιο ΙΙΙ: 

Νεκρό, εκτεθειμένο οστούν, με συνοδό πόνο, κλινική εικόνα λοίμωξης και ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα:  

 Έκταση του νεκρού οστού πέρα από το φατνιακό οστούν, μέχρι τον κλάδο ή 

το κάτω χείλος της κάτω γνάθου  

 Παθολογικό κάταγμα  

 Εξωστοματικό συρίγγιο 

 Στοματοκολπική ή στοματορρινική επικοινωνία 

 Λύση του οστού μέχρι το κάτω χείλος της κάτω γνάθου ή το έδαφος του 

ιγμορείου 

Πρόληψη της οστεονέκρωσης [με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
ανάπτυξης οστεονέκρωσης]  

Ασθενείς που πρόκειται να λάβουν αντιοστεοκλαστικά φάρμακα: 

Οι ασθενείς είναι καλό να υποβληθούν σε οδοντιατρική αξιολόγηση και να 

πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες οδοντιατρικές θεραπείες. Θα εξαχθούν τα δόντια 

που δεν σώζονται και θα θεραπευτεί η ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα, ενώ ο ασθενής 

θα εκπαιδευτεί στη διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής. Είναι χρήσιμο να 

καθυστερήσει η αντιοστεοκλαστική θεραπεία, εφόσον η υποκείμενη κατάσταση του 

ασθενούς το επιτρέπει, μέχρι την κάλυψη του μετεξακτικού φατνίου με βλεννογόνο 

ή την πραγματοποίηση επαρκούς οστικής επούλωσης.  

Ασθενείς που λαμβάνουν αντιοστεοκλαστικά: 

Συστήνεται η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής και η αποφυγή οδοντικής 

εξαγωγής ή άλλων χειρουργικών χειρισμών στις γνάθους. Θα δοθούν ειδικές 

οδηγίες στους ασθενείς να αναφέρουν πόνο, διόγκωση/φλεγμονή ή εκτεθειμένο 

οστούν στις γνάθους. Η πρώιμη αναγνώριση της βλάβης μπορεί να βελτιώσει το 

αποτέλεσμα της θεραπευτικής αντιμετώπισης της οστεονέκρωσης (78;87;89). 
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Θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης των γνάθων 
[expert opinion & consensus] 

Στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης σε ασθενείς με οστεονέκρωση είναι η 

ύφεση του πόνου, ο έλεγχος της λοίμωξης/φλεγμονής του βλεννογόνου και του 

οστού, και ο περιορισμός της εξέλιξης/επέκτασης της οστεονέκρωσης (70).  

Συστήνεται η χορήγηση αντιβιοτικών, παυσίπονων και τοπικών αντισηπτικών 

(70;78;89-93). Η χειρουργική αφαίρεση του νεκρωμένου οστού καλό είναι να 

εφαρμόζεται σε ασθενείς με στάδιο ΙΙΙ και σε περιπτώσεις με ήδη σχηματισμένο 

οστικό απόλυμα. Τα δόντια που βρίσκονται στο νεκρωμένο οστούν μπορούν να 

εξαχθούν. Η διακοπή της αντιοστεοκλαστικής θεραπείας θα συζητηθεί με τον 

θεράποντα γιατρό του ασθενούς. 

Η τοπική εφαρμογή ιατρικού όζοντος (medical ozone) με ελαιόλαδο, η οποία είναι 

εύκολη, χωρίς κόστος και χωρίς τοξικότητα, σε συνδυασμό με συντηρητική 

αντιβιοτική αγωγή ή/και χειρουργική αφαίρεση, φαίνεται να προάγει την επούλωση 

της οστεονέκρωσης (93-97).    

Συμπερασματικά, ο οδοντιατρικός έλεγχος και η αποκατάσταση της υγείας του 

στόματος πριν από την έναρξη της θεραπευτικής χορήγησης αντιοστεοκλαστικών 

και άλλων βιολογικών θεραπειών, και η διατήρηση της στοματικής υγιεινής κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας με κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση του ασθενούς 

μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη, στη μείωση της επίπτωσης και στην 

πλέον αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης.  

 
 

Τα ακόλουθα κλινικά ερωτήματα αναμένεται να διερευνηθούν στο μέλλον: 
 
1. Ποιος είναι ο παθογενετικός μηχανισμός της οστεονέκρωσης, η γνώση 

του οποίου θα οδηγήσει σε πρόληψη ή/και πιο αποτελεσματική 

θεραπεία; 

 

2. Είναι η οδοντική εξαγωγή κύριος παράγοντας κινδύνου για την 

ανάπτυξη οστεονέκρωσης των γνάθων; 

3. Θα πραγματοποιηθεί ή όχι η εξαγωγή όταν το δόντι είναι επώδυνο; 
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4. Ποιος είναι ο ρόλος του μικροβιακού φορτίου του στόματος; 

5. Είναι η λοίμωξη των ούλων αρχική φάση/στάδιο της οστεονέκρωσης 

των γνάθων; 

6. Μπορούμε να προλάβουμε την ανάπτυξη της οστεονέκρωσης; 

7. Μπορούμε να διαγνώσουμε την οστεονέκρωση σε πρώιμα στάδια, που 

έχουν και πιο ευνοϊκή πρόγνωση;  

 
Συστάσεις 

Η συμμετοχή κατάλληλα εκπαιδευμένου οδοντιάτρου, στο πλαίσιο της 

διεπιστημονικής προσέγγισης, για την αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς, 

μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη και πρώιμη διάγνωση της οστεονέκρωσης των 

γνάθων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εφόσον ο αριθμός των φαρμάκων που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη οστεονέκρωσης αναμένεται να αυξηθεί, ενώ πολλά 

φάρμακα χορηγούνται και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί 

να έχουν συνεργική δράση, επιτείνοντας την αντιαγγειογενετική ή/και 

ανοσοκατασταλτική/κυτταροτοξική επίπτωση στους ιστούς του στόματος.  

 

4.4 ∆ιαχείριση πόνου — Παρηγορητική φροντίδα  

Οι άνθρωποι που υποφέρουν από καρκίνο στην κεφαλή και στον τράχηλο 

ενδέχεται να έχουν θεμελιώδη προβλήματα υγείας. 

 

Η θεραπεία μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιδράσεις στην ποιότητα 

ζωής του ασθενούς, οι οποίες είναι κρίσιμες. Οι ασθενείς μπορεί να υποφέρουν 

από πόνο από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης, όπου μετά την αρχική 

αντιμετώπιση και στα τελικά στάδια του καρκίνου, οι ειδικοί του πόνου θα πρέπει 

να λάβουν μέρος για την αντιμετώπισή τους. 

 

Συνοπτικές κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης του πόνου και της παρηγορητικής 

φροντίδας, βασιζόμενες στη διεθνή βιβλιογραφία και στην εμπειρία μας με 

Έλληνες ασθενείς, περιγράφονται κατωτέρω. 
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Ο πόνος είναι ένα από τα πιο γνωστά συμπτώματα που συνδέονται με τον 

καρκίνο και ένα από τα συμπτώματα που προκαλούν τον μεγαλύτερο φόβο. Η 

διαχείριση του πόνου στον καρκίνο κεφαλής–τραχήλου είναι πολύπλοκη και 

απαιτεί πολυπαραγοντική προσέγγιση. 

Η θεραπευτική στρατηγική εξαρτάται από τη διάγνωση των επικρατέστερων 

μηχανισμών της παθοφυσιολογίας του πόνου: Αλγαισθητικός, Νευροπαθητικός και 

Μικτός πόνος (98). Μια συστηματική εκτίμηση θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια 

της αρχικής αξιολόγησης, που θα αφορά: α) τον τύπο και την ποιότητα του πόνου, 

β) ιστορικό πόνου, γ) ένταση, εντοπισμό και παράγοντες που συντελούν στην 

ανακούφιση του πόνου, δ) προηγούμενες θεραπείες πόνου, ε) βασικούς 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικά εργαλεία 

όπως: Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS) και ερωτηματολόγια όπως: DN4, Pain 

Ditect, και άλλα (99;100). Η αντιμετώπιση θα πρέπει να εξατομικεύεται σε κάθε 

ασθενή, με σκοπό την καλύτερη κινητικότητα και την ποιότητα ζωής. Πολλοί 

ασθενείς βιώνουν έντονο ή αφόρητο πόνο, ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

συστηματικά και να θεραπευτεί σύμφωνα με την Αναλγητική Κλίμακα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

 

4.4.1 Φαρμακευτική αγωγή 

4.4.1.1 Μη οπιοειδή αναλγητικά 

Περιλαμβάνουν τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDs) και την παρακεταμόλη 

(Acetaminophen). Τα NSAIDs, συμπεριλαμβανομένης της νέας γενιάς των 

εκλεκτικών COX-2 αναστολέων, είναι από τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα 

φάρμακα. Ιστορικό πεπτικού έλκους, και η προχωρημένη ηλικία (> 60) θα πρέπει 

να ληφθούν υπ’ όψιν πριν από τη χορήγηση. Η παρακεταμόλη θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με προσοχή, εξαιτίας της τοξικότητας στο ήπαρ ή πιθανών 

αλλεργικών επιδράσεων. 

4.4.1.2 Ασθενή και ισχυρά οπιοειδή 

Στην Ελλάδα, από τα ασθενή οπιοειδή μόνο τα μείγματα κωδεΐνης με 

παρακεταμόλη, και τραμαδόλη καθαρή ή ένα μείγμα τραμαδόλης με 
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παρακεταμόλη, είναι διαθέσιμα. Η μορφίνη και η φαιντανύλη είναι τα ισχυρά 

οπιοειδή που συνήθως χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. ∆ιαδερμική φαιντανύλη 

είναι η θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς που αδυνατούν να καταπιούν. Συνεχής 

υποδόρια ή ενδοφλέβια χορήγηση μορφίνης με δυνατότητα αναλγησίας κατ’ 

επίκληση (PCA), είναι μια άλλη μέθοδος διαχείρισης ασθενών που αδυνατούν να 

καταπιούν. Πεθιδίνη και placebo δεν συνιστώνται στους καρκινοπαθείς. 

«Αναλγησία με το ρολόι» είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για συνεχή 

αναλγησία. Ο παροξυσμικός πόνος αντιμετωπίζεται με διαβλεννογόνια φαιντανύλη 

(προσωρινά μη διαθέσιμη στην Ελλάδα και μη ενδεικνυόμενη σε ασθενείς με 

προβλήματα στοματικού βλεννογόνου) με υπογλώσσια δισκία φαιντανύλης, δισκία 

100-800 μg και με διαρρινική φαιντανύλη σε σπρέι, τα οποία διατίθενται στην 

Ελλάδα. 

Η διαχείριση των παρενεργειών των οπιοειδών (δυσκοιλιότητα, ναυτία και έμετος, 

κνησμός, παραλήρημα, αναπνευστική καταστολή) είναι απαραίτητη. Η εναλλαγή 

οπιοειδών είναι μια καλή στρατηγική, ώστε να αποφεύγονται οι σοβαρές 

ανεπιθύμητες ενέργειες ή η ανεπαρκής αναλγησία από το ήδη χρησιμοποιούμενο 

οπιοειδές. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, από τα ισχυρά οπιοειδή είναι 

διαθέσιμα μόνο ταχείας έναρξης δράσης διάλυμα μορφίνης, αμπούλες μορφίνης 

και διαφορετικοί τύποι διαδερμικής φαιντανύλης. Ο καρκινικός πόνος έχει ένα 

νευροπαθητικό στοιχείο στο 33-44% των καρκινοπαθών. Ο νευροπαθητικός 

πόνος κεφαλής–τραχήλου μπορεί να είναι αποτέλεσμα διήθησης νεύρων ή 

νευρικών πλεγμάτων, οστών, συνδέσμων και μαλακών ιστών από τον όγκο αλλά 

και αποτέλεσμα της καρκινικής θεραπείας, όπως χειρουργικής, ακτινοθεραπείας 

και χημειοθεραπείας. 

 

4.4.1.3 Συνοδά φάρμακα  

Είναι τα φάρμακα εκλογής για την αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου. Τα 

πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα είναι: γκαμπαπεντινοειδή (γκαμπαπεντίνη, 

πρεγκαμπαλίνη), αντικαταθλιπτικά (TCAs, ντουλοξετίνη, βενλαφαξίνη), 

κορτικοστεροειδή, τοπικά αναισθητικά, επίθεμα καψαϊκίνης 8% (101). 
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Η χρήση συνοδών φαρμάκων όπως πρεγκαμπαλίνη, ντουλοξετίνη, 

δεξαμεθαδόνη σε συνδυασμό με κωδεΐνη-παρακεταμόλη και COX-2 αναστολείς σε 

μεγάλο αριθμό Ελλήνων καρκινοπαθών με νευροπαθητικό πόνο μείωσε την 

ένταση του πόνου και βελτίωσε τις διαταραχές ύπνου.  

Η πρεγκαμπαλίνη, στους Έλληνες ασθενείς με νευροπαθητικό καρκινικό πόνο 

χορηγείται ως συνοδό αναλγητικό για σημαντική ανακούφιση του πόνου και 

ελαχιστοποίηση της χορήγησης δόσης διάσωσης οπιοειδών (102). Η 

γκαμπαπεντίνη ελαττώνει τη βλεννογονίτιδα στους ασθενείς που λαμβάνουν 

χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία (103). Το επίθεμα καψαϊκίνης 8% 

χρησιμοποιείται για την ανακούφιση της περιφερικής νευροπάθειας ύστερα από 

χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. 

4.4.2     Παρεμβατικές τεχνικές 

Παρεμβατικές τεχνικές όπως η επισκληρίδιος ή υπαραχνοειδής έγχυση 

αναλγητικών ουσιών, καθώς και αποκλεισμός (block) και νευρολύσεις, αποτελούν 

μεθόδους εκλογής για τον αθεράπευτο πόνο στον καρκίνο κεφαλής–τραχήλου. Οι 

κυριότερες είναι αποκλεισμός και νευρόλυση αστεροειδούς γαγγλίου, αποκλεισμός 

γλωσσοφαρυγγικού και γασσερείου γαγγλίου, και αποκλεισμός ινιακού νεύρου και 

υπογναθίου αδένα (104). 

4.4.3  Εναλλακτικές θεραπείες  

Εναλλακτικές θεραπείες, όπως βελονισμός, τεχνικές χαλάρωσης, εκπαίδευση στη 

γνωσιακή συμπεριφορά, μπορούν να εφαρμοστούν (105). 

4.4.4 Υποστηρικτική και παρηγορητική φροντίδα 

Το ζην υπό την επίδραση καρκίνου κεφαλής–τραχήλου είναι δύσκολο και για τους 

ασθενείς και για εκείνους που τους φροντίζουν. Η ακτινοθεραπεία ενδέχεται να 

προκαλέσει μόνιμες ανεπιθύμητες επιπτώσεις και οι ασθενείς να έχουν δυσκολία 

στην ομιλία, στη μάσηση και στην κατάποση, και γενικότερα να υπάρχουν 

προβλήματα στη διατροφή. Όσοι έχουν υποστεί λαρυγγεκτομή χρειάζεται να 

μάθουν να επικοινωνούν με έναν νέο τρόπο. Αυτοί που υποφέρουν εύκολα μπορεί 

να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη βρώση, την πόση και κατά τη διάρκεια της 
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ομιλίας, και θα πρέπει να μάθουν να ζουν υπό τις νέες συνθήκες. Αυτού του είδους 

οι ασθενείς χρειάζονται ειδική μεταχείριση από διάφορους θεραπευτές. Η 

κατάθλιψη είναι αρκετά σύνηθες φαινόμενο σε αυτούς τους ασθενείς. Επίσης, οι 

περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι και πολλοί χρειάζεται να αντεπεξέλθουν σε 

κοινωνικοοικονομική στέρηση. Η παρηγορητική φροντίδα βοηθάει στη διατήρηση 

της αξιοπρέπειας των ασθενών (106). Η πληροφόρηση, η υποστήριξη και η 

ευαισθησία στην επικοινωνία είναι απαραίτητα στοιχεία για τους ασθενείς και για 

όσους τους φροντίζουν από τη στιγμή της διάγνωσης. Όλους τους ασθενείς με 

καρκίνο στο κεφάλι και στον τράχηλο, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου 

θυρεοειδούς, θα πρέπει να τους αναλαμβάνει μία κατάλληλη, πολύπλευρη και 

πειθαρχημένη πολυπαραγοντική ομάδα επαγγελματιών υγείας: 

 Νοσηλευτικό προσωπικό εκπαιδευμένο για καρκίνο κεφαλής–τραχήλου 

 Ειδικός στην παρηγορητική φροντίδα, που θα πρέπει να συνεργάζεται με 

τις υπηρεσίες της παρηγορητικής φροντίδας στην κοινότητα 

 Ειδικός στη διαχείριση του πόνου 

 Αναισθησιολόγος με εμπειρία στον καρκίνο κεφαλής–τραχήλου. Οι ασθενείς 

που χειρουργούνται και οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα αεραγωγού, θα 

πρέπει να εξεταστούν από ειδικό αναισθησιολόγο, ο οποίος δουλεύει 

συστηματικά με χειρουργούς στην πολυπαραγοντική ομάδα 

 Οδοντικός υγιεινής, που θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τον οδοντίατρο 

του ασθενούς 

 Ψυχοογκολόγος, που θα έχει άμεση σχέση με τον ψυχίατρο, κλινικό 

ψυχολόγο 

 Φυσιοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός 

 ∆ιαιτολόγος, λογοθεραπευτής 

 Υπεύθυνος/η νοσηλευτής/νοσηλεύτρια, που θα προνοεί με επιδεξιότητα τη 

διαχείριση τραχειοστομίας, γαστροστομίας, ρινογαστρικών σωλήνων και 

τραχειοοισοφαγικών βαλβίδων. 

Συστάσεις 
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 Οι ανάγκες των ασθενών για παρηγορητικές παρεμβάσεις και 

φροντίδα θα πρέπει να μελετηθούν από όλα τα μέλη της 

πολυπαραγοντικής ομάδας και να συζητούνται και στις 

συναντήσεις της ομάδας. 

 Χειρουργική, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για παρηγορητική φροντίδα, και οι τρεις αυτοί 

θεραπευτικοί τρόποι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι. 

 Οι ασθενείς θα πρέπει πάντα να δίνουν όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τις αναμενόμενες επιδράσεις των παρεμβατικών 

τεχνικών. Η φροντίδα θα πρέπει να παρέχεται όταν οι ασθενείς και 

αυτοί που τους φροντίζουν καταλαβαίνουν ότι η παρηγορητική 

θεραπεία δεν προσφέρει την προοπτική ίασης και ότι ο σκοπός της 

είναι να επιτευχθεί βελτιωμένη ποιότητα ζωής και δυναμικά οφέλη 

που θα πρέπει προσεκτικά να ισορροπούν ενάντια στις δυσμενείς 

επιδράσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 

Integration of Interventions according to World Health Organization (WHO) 

Analgesic Ladder during the neuropathic cancer pain Treatment: 
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η ανατομία του οργάνου, μπορεί επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 

λειτουργία της ομιλίας και κατάποσης (107;112;113). 

Ιδιαίτερα οι τύποι των προβλημάτων κατάποσης και ομιλίας που παρατηρούνται κατόπιν 

μερικής ή ολικής λαρυγγεκτομής εξαρτώνται από το μέγεθος της χειρουργικής εκτομής 

και την αποκατάστασή της (107;109;114). Συνήθως, εκτεταμένες επεμβάσεις μερικής 

λαρυγγεκτομής έχουν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάκαμψης των 

λειτουργιών της κατάποσης και ομιλίας (109). Τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε 

ολική λαρυγγεκτομή παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας αλλά όχι τόσο συχνά 

διαταραχές κατάποσης. Ωστόσο, διαταραχές κατάποσης συμβαίνουν κατά καιρούς 

και μπορεί να περιλαμβάνουν δημιουργία ουλώδους ιστού στη βάση της γλώσσας 

(ψευδοεπιγλωττίδα) (115), στένωση του οισοφάγου, μειωμένη προσθοπίσθια 

κίνηση της βάσης της γλώσσας και μειωμένη μετακίνηση του βλωμού μέσα στον 

φάρυγγα. Το τελευταίο συμβαίνει εάν ένα τμήμα της βάσης της γλώσσας 

συμπεριλαμβάνεται στην εκτομή (116). Οι διαταραχές επικοινωνίας μπορεί να 

οφείλονται στην αφαίρεση του λάρυγγα, που αποτελεί την πηγή παραγωγής της 

φωνής, απαραίτητη για την επικοινωνία, αλλά και σε περιπτώσεις με εκτεταμένες 

εκτομές σε περιοχές της στοματικής κοιλότητας που μπορούν να επηρεάσουν τόσο 

την άρθρωση όσο και το ηχείο παραγωγής των ήχων της ομιλίας.   

Η θεραπεία του καρκίνου της κεφαλής–τραχήλου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 

διαταραχές ομιλίας και κατάποσης. Για παράδειγμα, η εκτομή του φαρυγγικού 

τοιχώματος συνοδεύεται από δυσκολία μεταφοράς του βλωμού μέσα στον 

φάρυγγα, ιδίως όσον αφορά την πλευρά όπου έχει γίνει η εκτομή (μονόπλευρη 

δυσλειτουργία του φάρυγγα). Ο βαθμός της διαταραχής της ομιλίας και κατάποσης 

ύστερα από χειρουργική επέμβαση καρκίνου στη στοματική κοιλότητα θα 

εξαρτηθεί από την ποσότητα του αφαιρεθέντος ιστού και τον τύπο αποκατάστασης 

της εκτομής ( π.χ. η χρήση όχι κρημνού για την αποκατάσταση της περιοχής) 

(108-111;117-121). Μετά τη χειρουργική επέμβαση, τα άτομα συχνά αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες τόσο στην ομιλία όσο και στο στοματικό και φαρυγγικό στάδιο της κατάποσης 

(118-120). Τα προβλήματα σύγκλεισης των χειλέων συχνά εξαρτώνται από το αν 

πραγματοποιήθηκε γναθεκτομή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Ανάλογα με 

τον βαθμό του αφαιρεθέντος γλωσσικού ιστού, το εύρος, ο έλεγχος και η ισχύς της κίνησης 

της γλώσσας μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη. 
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Για μεγάλους, ανεγχείρητους όγκους κεφαλής–τραχήλου, για τη διατήρηση των 

δομών, θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται 

συχνά, με ποσοστά βλάβης των μηχανισμών ομιλίας και κατάποσης συγκρίσιμα με 

αυτά που παρατηρούνται όταν η χειρουργική επέμβαση είναι η επιλογή θεραπείας 

(122;123). Οι βλάβες που αφορούν τον μηχανισμό της κατάποσης παρατηρούνται 

τόσο στο στοματικό όσο και φαρυγγικό στάδιο της κατάποσης (107;112;113;124-

126). Η ξηροστομία μπορεί να προκαλέσει δυσκολία ως προς τη δημιουργία και 

προώθηση του βλωμού στο στοματικό στάδιο και να οδηγήσει σε καθυστερημένη 

ενεργοποίηση του φαρυγγικού μηχανισμού κατάποσης (127-129). Οι επιπτώσεις 

της ακτινοθεραπείας στη φυσιολογία συχνά μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να 

αναπτυχθούν και μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα κατάποσης και ομιλίας 

ανά πάσα στιγμή μετά την ακτινοθεραπεία (130-132). 

 

4.5.2 ∆ιαχείριση διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης  

Η διαχείριση των ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας και κατάποσης από τον 

λογοθεραπευτή θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα μίας συνολικής 

αξιολόγησης. Κατά τη λήψη αποφάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν 

πολλαπλοί παράγοντες σχετικά με τη συνολική κατάσταση του ατόμου, όπως 

πληροφορίες σχετικά με την υγεία, τη γνωστική λειτουργία του ατόμου, την 

κοινωνική κατάσταση, τις πολιτιστικές αξίες, την οικονομική κατάσταση, τα κίνητρα 

και τις προσωπικές επιλογές. Πρωταρχικός στόχος είναι η εύρεση τρόπου για 

διατήρηση ή/και μεγιστοποίηση των λειτουργιών της επικοινωνίας και της 

κατάποσης. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για ένα κατάλληλο 

σχέδιο διαχείρισης/επεξεργασίας. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα 

εξής: 

 Μπορούν οι διαταραχές επικοινωνίας και κατάποσης να προληφθούν; Μήπως 

παρέχεται η δυνατότητα σε άτομο με άμεση θεραπεία να μην παρουσιάσει 

διαταραχές στις λειτουργίες επικοινωνίας και κατάποσης; 

 Μπορεί το άτομο τρώει με ασφάλεια; Παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψιν 

είναι η αναπνευστική λειτουργία, η συνολική κατάσταση της υγείας, η 

κινητικότητα του ασθενούς, η γνωστική λειτουργία. 
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 Μπορεί το άτομο να λαμβάνει επαρκή διατροφή και ενυδάτωση από το στόμα; 

Είναι το άτομο ικανό να φάει ένα γεύμα στον χρόνο που απαιτείται 

αποτελεσματικά, χωρίς να κουράζεται και να δυσφορεί; Αν το άτομο δεν μπορεί 

να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες από το στόμα, τι συστάσεις θα πρέπει να 

γίνουν σχετικά με τη μη στοματική σίτιση; 

 Πώς μπορούν οι λειτουργικές ικανότητες σίτισης του ατόμου να 

μεγιστοποιηθούν; Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το αν το 

άτομο μπορεί να φάει με ασφάλεια από το στόμα καλύπτοντας τις διατροφικές 

ανάγκες του, αν η διατροφή πρέπει να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή 

αν το άτομο χρειάζεται αντισταθμιστικές στρατηγικές για να φάει. Μήπως το 

άτομο έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη λειτουργία κατάποσης με άμεση 

θεραπεία; 

 Μπορεί το άτομο να επικοινωνήσει αποτελεσματικά; Είναι η ομιλία του 

καταληπτή; Αν όχι, θα το βοηθήσει να καλύψει τις άμεσες ανάγκες κάποιο 

σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας, όπως η γραφή, σύστημα νοημάτων κ.λπ. ή 

απαιτείται εκπαίδευση των συγγενών ή φροντιστών στους τρόπους επικοινωνίας 

με το άτομο και τροποποίηση του περιβάλλοντος (π.χ. μείωση του θορύβου 

κ.λπ.); 

 Πώς μπορούν οι λειτουργικές ικανότητες επικοινωνίας του ατόμου να 

μεγιστοποιηθούν; Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το αν το 

άτομο μπορεί να επικοινωνήσει λεκτικά ή όχι; Σε περίπτωση που θα επικοινωνεί 

λεκτικά, θα πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος: π.χ. θα χρειαστεί χειρουργική 

αποκατάσταση της φώνησης ή θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρολάρυγγας; Τι είδους 

αντισταθμιστικές στρατηγικές χρειάζονται για την επίτευξη λειτουργικής 

επικοινωνίας και καταληπτότητάς της; Μήπως το άτομο έχει τη δυνατότητα να 

βελτιώσει τη λειτουργία κατάποσης με άμεση θεραπεία; 

 Πώς μπορεί η ποιότητα ζωής του ατόμου να διατηρηθεί ή/και να βελτιωθεί; Θα 

πρέπει να δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να φάει ένα γεύμα ή να 

επικοινωνήσει, ο φόβος του φαγητού, η ευχαρίστηση προέρχεται από το 

φαγητό, κοινωνικές επιπτώσεις της διατροφής, κοινωνικές δραστηριότητες της 

επικοινωνίας, διατήρηση των κοινωνικών ρόλων κλπ. (133). 
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 Ποια είναι τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται στη διαχείριση ενός ατόμου με 

διαταραχή κατάποσης; Για παράδειγμα, τα άτομα με διαταραχή κατάποσης ή οι 

φορείς παροχής περίθαλψης ενδεχομένως θα επιλέξουν να μην ακολουθήσουν 

τις συστάσεις του λογοθεραπευτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποτελεί ευθύνη 

του λογοθεραπευτή να τους ενημερώσει και να τους εκπαιδεύσει επαρκώς 

σχετικά με το σκεπτικό για το συνιστώμενο σχέδιο θεραπείας και τις συνέπειες 

της επιλογής τους να μη συμμετέχουν. Όταν προκύπτουν ηθικά ζητήματα, τα 

υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας πρέπει να συμμετέχουν ανάλογα με 

την περίπτωση. 

Οδηγίες 

Οι οδηγίες αυτές παρέχουν υποδείξεις για την αξιολόγηση και διαχείριση της 

φωνής, ομιλίας και κατάποσης σε ενήλικες με καρκίνο κεφαλής–τραχήλου. Το 

κοινό-στόχος όπου απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες είναι 

κυρίως λογοθεραπευτές αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας 

που διαχειρίζονται άτομα με καρκίνο κεφαλής–τραχήλου.  

Υποδείξεις/οδηγίες: 

1. Αξιολόγηση/διάγνωση 

1.1. Τομείς Αξιολόγησης 

1.2. Ακοής, ομιλίας/φωνής & κατάποση 

 Ιδανικά, οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται από λογοθεραπευτή το 

συντομότερο δυνατό μετά τη διάγνωση και πριν αρχίσει η θεραπεία, όπου 

προβλέπεται να υπάρξει διαταραχή της επικοινωνίας και/ή της κατάποσης 

(LOE II). 

 Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειο-ακτινοθεραπεία θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση σε λογοθεραπευτή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη 

θεραπεία, για την αξιολόγηση διαταραχής της επικοινωνίας και/ή της 

κατάποσης (LOE II). 

 Πριν και μετά τη θεραπεία, η αξιολόγηση/διαχείριση θα περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους τομείς: 
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 Αξιολόγηση της ικανότητας του ασθενούς να προσαρμοστεί σε 

αναμενόμενη πρόγνωσή τους 

 Ανησυχίες και προσδοκίες των ασθενών και των φροντιστών 

 Προτεινόμενη επικοινωνία/γλώσσα 

 Υποστήριξη της οικογένειας 

 Ψυχοκοινωνική κατάσταση 

 Φυσική κατάσταση και ευεξία 

 Ποιότητα ζωής 

 Ακοή 

 Στοματοκινητική αξιολόγηση 

 Λειτουργία της φωνής 

 Καταληπτότητα ομιλίας 

 Χειρωνακτική επιδεξιότητα 

 Οπτική οξύτητα 

 Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή 

 Γενική υγεία και άλλους συναφείς παράγοντες 

 Γνωστική κατάσταση 

 ∆εξιότητες αλφαβητισμού 

 Γενικές δεξιότητες επικοινωνίας και τις επικοινωνιακές του ανάγκες 

 Λειτουργία της κατάποσης (LOE II). 

 Εργαστηριακή αξιολόγηση 

 Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο του στόματος, στοματοφάρυγγα, 

υποφαρυγγικών περιοχών, και καρκίνο του λάρυγγα θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση σε εργαστηριακή αξιολόγηση της κατάποσης. Η 

βιντεοακτινοσκόπηση της κατάποσης και η ενδοσκοπική αξιολόγηση 

της κατάποσης είναι και οι δύο έγκυρες μέθοδοι για την εκτίμηση της 

κατάποσης. Ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να αποφασίσει ποια είναι 

η πλέον κατάλληλη για διαφορετικούς ασθενείς σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα (LOE III).  

 Γενική διαπίστωση: Ο λογοθεραπευτής, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης της κατάποσης (συμπεριλαμβανόμενης της εργαστηριακής) 

και σε συνεργασία με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, θα προτείνει τον 

ασφαλή και επαρκή τρόπο σίτισης του ασθενούς. 
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2. Θεραπεία 

2.1. Ομιλία/Φωνή 

 Γενικές ∆ιαπιστώσεις 

 «Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν 

με τον λογοθεραπευτή τις πιθανές επιπτώσεις της προτεινόμενης 

θεραπείας για τη φωνή τους και την ομιλία τους, και τις επιλογές για 

την αποκατάσταση μετά τη θεραπεία» (Βαθμού Β αποδείξεις). 

 Πριν αρχίσει η θεραπεία, αναμενόμενη απώλεια της φωνής, ομιλίας 

και στοματοκινητικών δεξιοτήτων πρέπει να εντοπίζονται, ενώ οι 

εναλλακτικές ή επαυξητικές μέθοδοι επικοινωνίας που προβλέπονται 

θα πρέπει να παρέχονται στον κατάλληλο χρόνο, ανάλογα με τις 

ανάγκες των ασθενών. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη 

γραφή, σύστημα νοημάτων ή ηλεκτρονικά βοηθήματα, π.χ., 

ηλεκτρολάρυγγα ή επικοινωνία μέσω υπολογιστή (LOE II). 

  Ο λογοθεραπευτής θα επιλέξει και θα διδάξει την πιο κατάλληλη 

μέθοδο «παραγωγής φώνησης» σε συνεννόηση με τον ασθενή, για 

να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργική φωνή. Λεπτομερείς συμβουλές 

θα διευκολύνουν και θα καταστήσουν δυνατή την επιλογή τής πιο 

κατάλληλης μεθόδου επικοινωνίας (LOE II).  

 Αποκατάσταση επικοινωνίας ύστερα από λαρυγγεκτομή: 

 Τραχειοοισοφαγική πρόθεση — Είναι γνωστό ότι η 

χειρουργική αποκατάσταση της φωνής προσφέρει την 

καλύτερη ευκαιρία για την επίτευξη φώνησης ποιοτικά πιο 

κοντινή με την ποιότητα της φώνησης που παράγεται από τον 

λάρυγγα στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Προσφέρει, 

επίσης, τη λιγότερο επικοινωνιακή δυσλειτουργία. Ο 

λογοθεραπευτής θα συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των προθέσεων, το 

μέγεθος, την τοποθέτηση και τη συνεχή διαχείριση (LOE II).  

 Οισοφαγική Ομιλία — Ασθενείς που υποβάλλονται σε 

λαρυγγεκτομή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

λογοθεραπευτή, για την πιθανή αποκατάσταση της ομιλίας 

μέσω της ανάπτυξης οισοφαγικής ομιλίας (LOE III).  
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 Ηλεκτρολάρυγγας — Ηλεκτρολάρυγγας θα πρέπει να 

προσφερθεί, όπου χρειάζεται (LOE III).  

 

2.2. Η κατάποση 

  Γενικές διαπιστώσεις — «Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν την 

ευκαιρία να συζητήσουν με τον λογοθεραπευτή τις πιθανές επιπτώσεις 

της προτεινόμενης θεραπείας για την κατάποση, και τις επιλογές για 

την αποκατάσταση μετά τη θεραπεία» (Βαθμού Β αποδείξεις). 

 Ασθενείς με καρκίνο κεφαλής–τραχήλου, που παρουσιάζουν διαταραχές 

κατάποσης, θα πρέπει να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία από 

λογοθεραπευτή για τη μέγιστη βελτίωση της υπολειπόμενης λειτουργίας της 

κατάποσης και τη μείωση του κίνδυνου εισρόφησης (LOE II). 

 

 

 

 

 

5 Πρωτοπαθείς όγκοι κεφαλής–τραχήλου 

5.1  Καρκίνωμα στοματικής κοιλότητας 

5.1.1 Αρχές χειρουργικής 

HNC staging (σταδιοποίηση) — Προεγχειρητική εκτίμηση — ∆ιάγνωση 
Η στοματική κοιλότητα περιλαμβάνει τον βλεννογόνο της παρειάς, τις άνω και 

κάτω φατνιακές αποφύσεις (ή, άλλως, τα ούλα της άνω και κάτω γνάθου για τους 

ενόδοντες ασθενείς), το οπισθογόμφιο τρίγωνο, το έδαφος του στόματος, τη 

σκληρή υπερώα και τα πρόσθια 2 τριτημόρια της γλώσσας. 

Κλινική εκτίμηση της πρωτοπαθούς βλάβης και του τραχήλου 

Εφόσον ο όγκος επεκτείνεται προς τη βάση της γλώσσας ή τα παρίσθμια, είναι 

απαραίτητος ο ενδοσκοπικός έλεγχος (προτιμάται υπό γενική αναισθησία ή μέθη). 
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Ο απεικονιστικός έλεγχος της πρωτοπαθούς βλάβης περιλαμβάνει την 

πανοραμική ψηφιακή ακτινογραφία, τη CT τομογραφία και την MRI τομογραφία 

(αξονικές και στεφανιαίες τομές) (134;135). 

Ο έλεγχος του τραχήλου για μεταστατικούς λεμφαδένες και επιβεβαίωση με 

καθοδηγούμενη FNAC/FNAB μπορεί να πραγματοποιηθεί με υπερήχους (ECHO). 

Ελέγχονται ο αριθμός, το μέγεθος, η ηχογένεια της πύλης των, το επίπεδο στο 

οποίο βρίσκεται και η σχέση των λεμφαδένων με τα αγγεία. 

Η πανοραμική ακτινογραφία δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 

οδοντικού φραγμού, το αν έχει διευρυνθεί το γενειακό τρήμα από διήθηση του 

κάτω φατνιακού νεύρου, αλλά παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα: 

-Η μεσότητα του γλωσσικού πετάλου της κάτω γνάθου δεν απεικονίζεται πάντοτε 

ευκρινώς, για τεχνικούς λόγους. 

-Για να φανεί η οστεόλυση που προκαλεί το καρκίνωμα, θα πρέπει το οστούν να 

έχει διαβρωθεί σε μεγάλο ποσοστό (έως και 50%). 

Στον CT έλεγχο 

-Παρατηρείται μικρότερη διακριτική ικανότητα στα μαλακά μόρια, ενώ και τα όρια 

των ανατομικών δομών είναι ασαφή. 

-Αντίθετα, ο CT έλεγχος υπερτερεί της MRI όταν ενδιαφέρει ο έλεγχος των οστικών 

δομών, τις οποίες και απεικονίζει καλύτερα. Πραγματοποιείται με oστικά 

παράθυρα και φαίνεται καλύτερα η διήθηση του οστού από τον όγκο (136). 

-Ο CT έλεγχος γίνεται πιο γρήγορα (ιδιαίτερα ο spiral-ελικοειδής), είναι λιγότερο 

δαπανηρός και περισσότερο φιλικός διαγνωστικά από τους γιατρούς (εκτός των 

ακτινολόγων). Ενδείκνυται για κλειστοφοβικούς ασθενείς, για ασθενείς με 

εμφράξεις από αμάλγαμα ή με προσθετικές κατασκευές όπου παρατηρούνται 

artifacts. Στις περιπτώσεις αυτές, προτιμώνται οι τομογραφίες με MRI (εκτίμηση 

του όγκου της στοματικής κοιλότητας). 

MRI έλεγχος 

1. Εικόνες Τ1 προσανατολισμού, ακολουθία ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάδειξη και 

εκτίμηση της ανατομίας της στοματικής κοιλότητας και του τραχήλου. Χορήγηση 

παραμαγνητικής ουσίας (γαδολίνιο) και καταστολή του λίπους γίνεται μόνο στην 

Τ1 ακολουθία. 
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2. Εικόνες Τ2 προσανατολισμού, ακολουθία ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάδειξη των 

διαστάσεων του νεοπλάσματος της στοματικής κοιλότητας και των αντιδράσεων 

των παρακειμένων ιστών. Είναι περισσότερο διαγνωστική όταν γίνεται καταστολή 

του λίπους. 

3. Εικόνες DW (Diffusion Weighted). Οι ακολουθίες διάχυσης είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες για ανακάλυψη μικρών βλαβών και για μετεγχειρητικό έλεγχο, κατόπιν 

ικανού διαστήματος από την επέμβαση. 

Ο MRI έλεγχος ενδείκνυται σε αλλεργικούς στο σκιαγραφικό ή σε ασθενείς με 

XNA. Παρά το γεγονός ότι και με τον ΜRI έλεγχο παρατηρούνται artifacts από 

οδοντιατρικές προσθετικές κατασκευές, υπάρχει δυνατότητα αυτές να 

περιοριστούν με περισσότερες ακολουθίες και τομές. 

Μειονεκτήματα του MRI έλεγχου είναι ο αυξημένος χρόνος διάρκειας (από 20-40 

λεπτά), οι καταποτικές κινήσεις, η κίνηση της γλώσσας, του χείλους, η ομιλία, η 

ηλικία αλλά και οι οικονομικές παράμετροι. Αντενδείκνυται για κλειστοφοβικούς, για 

ασθενείς που φέρουν βηματοδότη, εγχειρητικά υλικά από σίδερο, μεταλλικά ξένα 

σώματα, και σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν πρόσφατα και φέρουν 

ενδοσωματικά αγκτήρες (clips) (137;138).  

Μετά τον κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο ακολουθεί: 

Κυτταρολογικός έλεγχος-Βιοψία  

Τα καρκινώματα της στοματικής κοιλότητας μπορούν να επιβεβαιωθούν και με 

κυτταρολογικό έλεγχο, ο οποίος γίνεται με ψήκτρα και είναι διαγνωστικός εφόσον 

προηγηθεί εφύγρανση του όγκου και ληφθεί υλικό από εν τω βάθει στρώματα του 

όγκου.  

Στη βιοψία, είτε με νυστέρι είτε με punch λαβίδα, θα πρέπει να λαμβάνεται επαρκές 

υλικό και όχι νεκρωτικό. 

Όταν λαμβάνονται μείζονες αποφάσεις ως προς τη θεραπεία, συνιστάται και 

δεύτερη γνώμη από άλλο παθολογοανατόμο (139). 

 

Η σταδιοποίηση γίνεται σύμφωνα με την American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) 7th ed.2010, και το cTNM για το καρκίνωμα στοματικής 

κοιλότητας είναι: 
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T-stage 

Tx ∆εν ανευρίσκεται πρωτοπαθής όγκος. 

T0 ∆εν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου.  

Tis Καρκίνωμα in situ. 

T1 Όγκος με μέγιστη διάμετρο ≤ 2εκ. 

T2 Όγκος με μέγιστη διάμετρο > 2εκ. και ≤ 4εκ. 

T3 Όγκος με μέγιστη διάμετρο > 4εκ.  

T4a Προχωρημένη τοπικά νόσος, που μπορεί να διηθεί την κάτω ή 

άνω γνάθο, ετερόχθονες μυς της γλώσσας, ιγμόρειο ή το δέρμα στο 

πρόσωπο. 

T4b Πολύ προχωρημένη τοπικά νόσος, διηθεί μασητηριακό διάστημα, 

πτερυγοειδείς αποφύσεις, βάση κρανίου ή περιβάλλει την έσω καρωτίδα. 

N-stage 

Nx ∆εν μπορούν να ανευρεθούν τραχηλικοί λεμφαδένες. 

N0 ∆εν παρατηρείται μετάσταση. 

N1 Μετάσταση σε μονήρη λεμφαδένα, διαστάσεων < 3 εκ., σύστοιχα. 

N2a Μετάσταση σε μονήρη λεμφαδένα, διαστάσεων > 3 εκ. αλλά < 6 εκ.,  

σύστοιχα. 

N2b Μετάσταση σε περισσοτέρους του ενός λεμφαδένες, σύστοιχα,  

όλοι διαστάσεων < 6 εκ. 

N2c Μετάσταση σε περισσοτέρους του ενός λεμφαδένες, σύστοιχα  

αλλά και ετερόπλευρα, όλοι διαστάσεων < 6 εκ. 

N3 Μετάσταση σε μονήρη λεμφαδένα διαστάσεων > 6 εκ. 

M-stage 

M0 Χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις. 

M1 Με απομακρυσμένες μεταστάσεις. 

 

∆ιακρίνουμε τα στάδια: 

Stage 0     Tis       N0        M0 
Stage I      T1      N0        M0 
Stage II     T2        N0        M0 
Stage III    T3        N0        M0 
 T1       N1        M0   
 T2       N1        M0 
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 T3        N1        M0 
Stage IVA   T4a      N0        M0 
 T4a      N1        M0 
 T1        N2        M0 
 T2        N2        M0 
 T3        N2        M0 
 T4a      N2        M0 
Stage IVB Any T   N3        M0 
 T4b    Any N  M0   
Stage IVC Any T  Any N  M1  
 

Ακολουθεί συζήτηση στο Ογκολογικό Συμβούλιο, όπου διερευνώνται οι 

θεραπευτικές επιλογές με κριτήρια: α) τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, β) τις 

δυνατότητες της χειρουργικής ομάδας για την ευρεία εκτομή του πρωτοπαθούς 

όγκου, τον λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου και τη λειτουργική και αισθητική 

αποκατάσταση του ελλείμματος, και γ) την επιθυμία του ασθενούς, εφόσον 

ενημερωθεί προηγουμένως για τις θεραπευτικές επιλογές που έχει. 

Στο Ογκολογικό Συμβούλιο, ο ασθενής, όταν είναι > 70 ετών και η γενική του 

κατάσταση είναι καλή (δεν υπάρχει συννοσηρότητα — comorbidity), θα πρέπει να 

εκτιμάται και να αντιμετωπίζεται ως ένας τυπικός ασθενής με καρκίνο στοματικής 

κοιλότητας. Η επιλογή της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται με ιατρικά δεδομένα και 

με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, όχι με ηλικιακά κριτήρια (140). 

Επιβάλλεται να γίνει οδοντιατρικός έλεγχος και άμεση αποκατάσταση, κατά το 

δυνατόν πλήρης, της στοματικής υγιεινής προ της οιασδήποτε αποφασισθείσας 

θεραπείας. Σε αυτή περιλαμβάνεται και η άμεση εξαγωγή δοντιών που δύνανται 

να προκαλέσουν φλεγμονή στη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία, ή και διάσπαση του 

τραύματος από την τάση των εναπομεινάντων μετά τη χειρουργική εκτομή ιστών 

επάνω σε μεμονωμένα δόντια. 

Η επαρκής σίτιση, ακόμη και με συμπληρώματα διατροφής, είναι απαραίτητη για 

την αποφυγή σημαντικής απώλειας βάρους, η οποία συνήθως παρατηρείται κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας ασθενών με καρκίνωμα στοματικής κοιλότητας, ιδίως 

των προχωρημένων σταδίων (141). 

Εάν μάλιστα δεν χειρουργηθούν και υποβληθούν σε Α/Θ±Χ/Θ, υπάρχει ένδειξη 

σίτισης και με διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG), λόγω της 

στοματοφαρυγγοδοντίας από τη βλεννογονίτιδα που προκαλείται. Η σίτιση με PEG 
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ενδείκνυται και για ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονες επεμβάσεις με 

σύνθετους κρημνούς για αποκατάσταση εκτενών ελλειμμάτων, εφόσον το 

διάστημα σίτισης με ρινογαστρικό καθετήρα υπερβαίνει τον μήνα (142). Οι 

ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισμα και την 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, γιατί μειώνεται σημαντικά η δράση της 

θεραπείας που εφαρμόζεται. 

5.1.2 Πρώιμος ή προχωρημένος 

Ο πρωτοπαθής όγκος θα πρέπει να αφαιρείται en block και κατά το δυνατόν με το 

λεμφαδενικό παρασκεύασμα του τραχήλου, εφόσον ο όγκος συνέχεται με τον 

τράχηλο. ∆ιεγχειρητικά γίνεται έλεγχος για τυχόν διήθηση των υποκογχίου, κάτω 

φατνιακού, γενειακού, κλάδων του προσωπικού, γλωσσικού ή υπογλωσσίου 

νεύρων. 

Εάν υπάρχει υποψία διήθησης νεύρου, γίνεται ταχεία βιοψία (Τ.Β.) και το νεύρο 

εκτέμνεται αναλόγως, τόσο περιφερικά όσο και κεντρικά. 

Στην περίπτωση διήθησης της κάτω γνάθου, ανάλογα με την έκταση της νόσου, 

γίνεται περιφερική (marginal) ή τμηματική (segmental) γναθεκτομή. 

∆ιεγχειρητικά ελέγχεται η εγγύτητα στο περιόστεο και η ευχερής ή όχι αποκόλληση 

είναι καθοριστική ως προς την απόφαση για περαιτέρω γναθεκτομή (143). 

Στην περίπτωση διήθησης του ιγμορείου άντρου από καρκίνωμα της φατνιακής 

απόφυσης της άνω γνάθου ή της υπερώας, η γραμμή Ohngren, η οποία διέρχεται 

από τον έσω κανθό και τη γωνία της κάτω γνάθου ενέχει προγνωστική σημασία. 

Τα καρκινώματα που βρίσκονται κάτωθεν αυτής έχουν καλύτερη πρόγνωση από 

εκείνα που την ξεπερνούν ή βρίσκονται πάνω από αυτή. 

 

5.1.3 Χειρουργικά όρια εκτομής του όγκου 

Υγιή θεωρούνται τα όρια που απέχουν από τον όγκο τουλάχιστον 5 mm και άνω. 

Τα όρια χαρακτηρίζονται ως κοντινά ή πλησίον του όγκου όταν απέχουν λιγότερα 

των 5 mm. 
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Ογκολογικά ασφαλή χαρακτηρίζονται τα όρια που απέχουν του όγκου 1,5-2 cm, σε 

όλες τις διαστάσεις, πλάγια και εν τω βάθει (144). 

Η ταχεία βιοψία χρησιμοποιείται κατά την κρίση του χειρουργού διεγχειρητικά όταν 

χρειάζεται να διαπιστωθεί η εγγύτητα του όγκου από τα χείλη εκτομής και η 

αναγκαιότητα ευρύτερης εκτομής. Η Τ.Β. λαμβάνεται συνήθως από πέντε θέσεις, 

12η ώρα, 3η, 6η και 9η, καθώς και από τα εν τω βάθει χείλη εκτομής. 

Τα χειρουργικά χείλη εκτομής θεωρούνται διηθημένα ή θετικά όταν σε απόσταση < 1 mm: 

 Παρουσιάζεται σοβαρού βαθμού δυσπλασία. 

 Υπάρχει μικροδιηθητικό καρκίνωμα. 

 Υπάρχει εν τω βάθει καρκινική φωλέα σε μυς, οστούν ή χόνδρο. 

 Υπάρχει καρκίνωμα in situ. 

 Υπάρχει όγκος που διηθεί. 

Η ιστοπαθολογική απάντηση δίνεται πιο έγκαιρα και έγκυρα εφόσον οι 

παθολογοανατόμοι διευκολύνονται από τον προσανατολισμό του 

παρασκευάσματος, τόσο του πρωτοπαθούς όγκου όσο και του τραχηλικού 

λεμφαδενικού, με επισήμανση των σημαντικότερων δομών αλλά και των 

επιπέδων. 

Σε μια ιστολογική έκθεση θα πρέπει να αναφέρονται (σημαντικής προγνωστικής 

σημασίας): 

1. Το μέγεθος και η μακροσκοπική εικόνα της βλάβης. 

2. Ο ιστολογικός τύπος και η διαφοροποίηση του νεοπλάσματος. 

3. Το βάθος διήθησης (ή η επέκταση στους γύρω ιστούς). 

4. Η τυχόν διήθηση μυών, νεύρων, αγγείων, οστού, χόνδρων. 

5. Τυχόν αλλοιώσεις στην περιφέρεια του όγκου (δυσπλασία, ατυπία, in situ 

καρκίνωμα, φλεγμονή). 

6. Τα όρια της εκτομής. 

7. Οι μεταστατικές εστίες στους λεμφαδένες και η τυχόν εξωκαψική διασπορά. 
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5.1.4 Χειρουργήσιμο ή όχι 

5.1.4.1   Τι θεωρείται ως ανεγχείρητο (Τ4b) 
[το καρκίνωμα που, τεχνικά, δεν μπορεί να αφαιρεθεί σε υγιή όρια ή μπορεί 
να προκαλέσει μείζονα, μη αποδεκτή, νοσηρότητα] 

 Όταν ο όγκος διηθεί τους πτερυγοειδείς μυς, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται 

από σοβαρού βαθμού τρισμό ή επεκτείνεται στον πτερυγοϋπερώιο βόθρο 

και διηθεί τα νεύρα που συναντώνται στην εν λόγω ανατομική περιοχή. 

 Όταν ο όγκος επεκτείνεται προς τη βάση του κρανίου (διήθηση των 

πτερυγοειδών αποφύσεων ή διεύρυνση του στρογγύλου τρήματος). 

 Όταν διηθείται η κοινή ή η έσω καρωτίδα (απεικονιστικά, όταν περιβάλλεται 

από τον όγκο > 270ο). 

 Σε εκτεταμένη διήθηση του δέρματος στον τράχηλο (μπορεί να επιχειρηθεί 

η εκτομή, αλλά η πρόγνωση είναι δυσμενής). 

 Όταν παρατηρούνται διάσπαρτα νεοπλασματικά οζίδια στο δέρμα 

(μετάσταση υποδορίως). 

 Όταν διηθείται ο σφηνοειδής κόλπος (η ∆/∆ μεταξύ κατακράτησης και 

φλεγμονής και όγκου γίνεται με MRI). 

 Όταν υπάρχει μείζων επέκταση προς τον υποκροτάφιο βόθρο. 

 Σε διήθηση του βραχιονίου πλέγματος. 

 Σε σύνδρομο Horner (διήθηση της συμπαθητικής αλύσου). 

 Σε παράλυση του Χ νεύρου. 

 Σε παράλυση του φρενικού νεύρου. 

 Σε διήθηση της προσπονδυλικής περιτονίας, των προσπονδυλικών μυών ή 

των αυχενικών σπονδύλων. 

 Σε απομακρυσμένες μεταστάσεις. Μοναδική πιθανή εξαίρεση αποτελεί το 

αδενοκυστικό καρκίνωμα, όπου ο ασθενής μπορεί να συμβιοί –εφόσον γίνει 

επιθετική εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου– με τις πνευμονικές μεταστάσεις 

για αρκετά χρόνια. Απομακρυσμένες μεταστάσεις συμβαίνουν συχνότερα 

στους πνεύμονες και, κατά δεύτερο λόγο, στα οστά (145). 

Το ανεγχείρητο θα πρέπει να διαχωρίζεται από τον όγκο που δεν 

χειρουργείται, είτε γιατί: 

 Η γενική κατάσταση του ασθενούς δεν το επιτρέπει. 
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 Ο ασθενής αρνείται να χειρουργηθεί. 

 Έχει απομακρυσμένες μεταστάσεις, παρόλο που τοπικο-περιοχικά ο όγκος 

είναι χειρουργήσιμος (εξαιρείται το αδενοκυστικό καρκίνωμα). 

 

5.1.4.2   Ο ρόλος του PET scan προ και μετεγχειρητικά 

Σε ασθενείς σταδίων III και IV κλινικά και στους οποίους πραγματοποιήθηκε 

ολοσωματικό PET διαπιστώθηκε ότι 4% των ασθενών είχαν απομακρυσμένες 

μεταστάσεις και άλλο ένα 4% είχαν δεύτερο πρωτοπαθή. Η διενέργεια του PET 

προ οιασδήποτε θεραπείας μετέβαλε το σχέδιο θεραπείας. Αποτελεί ζητούμενο η 

ωφέλεια από το κόστος αυτής της απεικονιστικής εξέτασης (145;146).  

Στους ασθενείς που δεν χειρουργήθηκαν, αλλά υποβλήθηκαν είτε σε Α/Θ είτε σε 

σύγχρονη Α/Θ+Χ/Θ, μπορεί να γίνει PET-FDG για εκτίμηση τυχόν υπολειμματικής 

νόσου από έναν έως τρεις τουλάχιστον μήνες (147) μετά το πέρας της θεραπείας, 

ώστε να αποφευχθούν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις που στο 

αρχικό στάδιο ο τράχηλος ήταν ελεύθερος, μετά τη θεραπεία ο ασθενής 

παρακολουθείται συστηματικά και ενδείκνυται έλεγχος με PET-CT, ο οποίος όταν 

είναι αρνητικός, θεωρείται κατά 90% αξιόπιστος και δεν απαιτείται επιπλέον 

απεικονιστικός έλεγχος. 

Επίσης, η χρήση 18F-FLT PET δεν φαίνεται να είναι χρήσιμη στην προ θεραπείας 

σταδιοποίηση της νόσου. 

 

5.1.4.3    Τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός 

Τρίγωνα — Πόσοι λεμφαδένες πρέπει να αφαιρούνται — Αντιμετώπιση 
υπολειπόμενης νόσου 

Γενικά, η πρόγνωση καθίσταται δυσμενής (προσεγγίζει το 50%) όταν 

παρουσιάζεται μετάσταση στον τράχηλο. Η ανοικτή βιοψία ύποπτου κλινικά 

λεμφαδένα δεν ενθαρρύνεται, διότι δημιουργεί προβλήματα στη μείζονα 

χειρουργική προσπέλαση που ακολουθεί (ουλή – διαταραγμένο χειρουργικό πεδίο 

– πιθανή φλεγμονή). Φλεγμονές που μπορεί να ακολουθήσουν ύστερα από 

ανοιχτή βιοψία ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της 

θεραπείας (π.χ. Α/Θ). 
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Εάν υπάρχει υποψία λεμφώματος, μόνον τότε υπάρχει σαφής ένδειξη ανοικτής 

βιοψίας για λήψη ενός λεμφαδένα προς ταυτοποίηση και λήψη αποτυπωμάτων 

από τους αιματολόγους. 

Μεταστατική τραχηλική λεμφαδενίτιδα είναι εμφανής σε ποσοστό ~30% στην αρχική 

διάγνωση του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας. Σε ορισμένες θέσεις, όπως στη 

φατνιακή απόφυση της άνω γνάθου και στην υπερώα, το ποσοστό λεμφαδενικών 

μεταστάσεων μειώνεται, ενώ σε άλλες θέσεις, όπως στη γλώσσα, αυξάνεται. 

Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι, σε ποσοστό ~ 20%, ασθενείς με κλινικά ελεύθερο 

τράχηλο εμφανίζουν στο λεμφαδενικό παρασκεύασμα διηθημένους λεμφαδένες με 

εξωκαψική διασπορά, διαστάσεων < 1 cm σε μέγιστη διάμετρο. 

Στο καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας γίνεται SND των επιπέδων Ι-ΙΙΙ, όπου 

συνήθως συμβαίνουν μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδένες. 

Εφόσον κλινικά ο τράχηλος είναι Ν0, το ποσοστό των μεταστάσεων σε επίπεδα 

πέραν ενός προσεκτικού SND είναι < 10%. 

 SND εφαρμόζεται σε κλινικά ελεύθερο τράχηλο, επιχειρείται όμως και σε 

ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με Ν1 ή και Ν2 νόσο. 

 Αμφοτερόπλευρος λεμφαδενικός καθαρισμός γίνεται, όταν ο πρωτοπαθής 

όγκος βρίσκεται στη μεσότητα ή εγγύς της μεσότητας (έδαφος στόματος, 

κορυφή γλώσσας), αλλά και όταν ο όγκος δίνει και ετερόπλευρα 

μεταστάσεις, όπως όταν εντοπίζεται στη γλώσσα. 

Σε ιστοπαθολογικά παρασκευάσματα RND έχουν παρασκευαστεί από 6-116 

λεμφαδένες, ενώ σε αντίστοιχα SND από 1-87. Στην ομάδα των SND έχουν βρεθεί 

από 0-8 θετικοί λεμφαδένες, ενώ στην ομάδα των RND από 0-47 θετικοί 

λεμφαδένες. Η πιθανότητα να βρεθούν λεμφαδενικές μεταστάσεις αυξάνεται όταν 

οι λεμφαδένες του παρασκευάσματος είναι > 20, ενώ μειώνεται όταν ο αριθμός 

είναι μικρότερος των 13. Επίσης, σημαντικό στατιστικό στοιχείο είναι η ποιότητα 

των λεμφαδένων που παρασκευάζονται (148). 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάσταση στον τράχηλο είναι ο αριθμός των 

λεμφαδένων του παρασκευάσματος, ο εμβολισμός των λεμφαδένων, η εξωκαψική 

διασπορά και η περινευρική διήθηση του όγκου. 
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Στην περίπτωση που ο τράχηλος δεν αντιμετωπίστηκε χειρουργικά αλλά με Α/Θ±Χ/Θ, 

θεωρείται κλινικά αρνητικός (υπάρχει πλήρης ύφεση της μεταστατικής νόσου) όταν 

δεν ψηλαφάται κάποια διόγκωση ή δεν υπάρχουν ευρήματα στον απεικονιστικό 

έλεγχο (απουσία παθολογικών λεμφαδένων ή μεγάλων λεμφαδένων > 1,5 cm). 

Στις περιπτώσεις που ύστερα από Α/Θ ή Α/Θ±Χ/Θ παραμένει υπολειπόμενη 

νόσος στον τράχηλο, πρέπει να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός. 

5.1.4.4    Κλασική τεχνική σε νέες τεχνικές 

Στις κλασικές χειρουργικές τεχνικές ευρείας εκτομής και αποκατάστασης με 

τοπικούς ή περιοχικούς ή δερμοπεριτονιακούς ή μυοδερματικούς κρημνούς 

μπορούν να προστεθούν οι από εικοσαετίας τουλάχιστον εφαρμογές 

αποκατάστασης με ελεύθερους αγγειούμενους κρημνούς (149), ενώ στις νέες 

σχετικά τεχνικές θα μπορούσαν να καταταγούν η χρήση laser στην εκτομή της 

πρωτοπαθούς βλάβης και η φωτοδυναμική θεραπεία στα προχωρημένα στάδια 

καρκίνου ή στις εκτεταμένες υποτροπές.                            

5.1.4.5    Αντιμετώπιση υποτροπής – Θεραπεία διάσωσης  

Αποκατάσταση 

Η αποκατάσταση της γναθοτομής στην κάτω γνάθο, η οποία επιχειρείται για 

λόγους προσπέλασης του όγκου, γίνεται με πλάκες τιτανίου γεφύρωσης. Η 

αποκατάσταση της περιφερικής γναθεκτομής (marginal) μπορεί να απαιτήσει για 

καλύτερη στήριξη πλάκα τιτανίου, ενώ το μεγάλο οστικό έλλειμμα που 

καταλείπεται στις περιπτώσεις που γίνεται τμηματική (segmental) γναθεκτομή ή 

ημιγναθεκτομή αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις 

προχωρημένου σταδίου σε ηλικιωμένους ασθενείς και μάλιστα νωδούς, δεν 

γεφυρώνεται το έλλειμμα, γιατί οι κίνδυνοι μετεγχειρητικής επιμόλυνσης, 

δημιουργίας συριγγίων και αναγκαστικής δεύτερης επέμβασης υπερισχύουν του 

αισθητικού αποτελέσματος. Αντίθετα, σε ασθενείς νεαρής ηλικίας και με καλό 

οδοντικό φραγμό, ενδείκνυνται η γεφύρωση του ελλείμματος με πλάκα 

οστεοσύνθεσης και η επαρκής κάλυψη με τοπικο-περιοχικούς κρημνούς. Ο 

ελεύθερος αγγειούμενος οστεοδερματικός κρημνός έχει απόλυτη ένδειξη 

εφαρμογής σε οστικά ελλείμματα της μεσότητας της κάτω γνάθου, ιδιαίτερα σε 
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νεαρά άτομα, όπου μπορεί να συνδυαστεί με τη, στον ίδιο χειρουργικό χρόνο, 

τοποθέτηση ενδοστοματικών εμφυτευμάτων. 

Στις περιπτώσεις ελλειμμάτων στη σκληρή υπερώα διεγχειρητικά τοποθετείται η 

τεχνητή οδοντοστοιχία του ασθενούς (εφόσον είναι μερικώς ή πλήρως νωδός), 

αφού προηγουμένως εφαρμόζεται στο έλλειμμα ιωδοφορμιούχος γάζα και 

συγκρατείται η οδοντοστοιχία με βίδα (έως δύο βίδες) στο αντίθετο ημιμόριο της 

σκληρής υπερώας.  Κάλυψη του ελλείμματος μπορεί να επιχειρηθεί με το λίπος 

της παρειάς ή με κροταφίτη μυ. Η τελευταία τεχνική αποκατάστασης δεν επιτρέπει, 

ωστόσο, τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς κλινικά. Ο έλεγχος για 

τυχόν υποτροπή γίνεται απεικονιστικά μόνο με CT/MRI και μπορεί να διαφύγει.  

 

5.1.4.6 Επανέλεγχος  

 Κλινική εξέταση 

Τον 1ο χρόνο, κάθε 1-2 μήνες. 

Τον 2ο χρόνο, κάθε 2-4 μήνες. 

Τον 3ο-5ο χρόνο, κάθε 4-6 μήνες. 

Μετά τον 5ο χρόνο, κάθε 6-12 μήνες. 

 Απεικονιστικός έλεγχος τοπικο-περιοχικά 

Τον 3ο-4ο μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση, συνιστάται CT/MRI ως 

απεικονιστικός έλεγχος αναφοράς. Εάν έχει ακολουθήσει μετεγχειρητική 

Α/θεραπεία, ο απεικονιστικός έλεγχος αναφοράς γίνεται με CT/MRI 

τουλάχιστον 3 μήνες αργότερα. Επαναληπτικός έλεγχος γίνεται 6 μήνες 

αργότερα και όποτε απαιτηθεί, ανάλογα με τη συμπτωματολογία. ∆εν 

απαιτείται ως έλεγχος ρουτίνας σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. 

3. Αξονική Θώρακος 

4. Scanning οστών 

5. Echo ήπατος. Οι 3,4 και 5 γίνονται κατά περίπτωση. 

6. Ενδείκνυται ο έλεγχος της TSH κάθε 6-12 μήνες, εφόσον έχει 

ακτινοβοληθεί ο ασθενής στον τράχηλο. 

7. Ενδείκνυται η Λειτουργική Ενδοσκοπική Αξιολόγηση της Κατάποσης 

(ΛΕΑΚ ή FEES), ύστερα από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, για τη 

διερεύνηση τυχόν μικροεισροφήσεων. 
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8. Συστηματικός οδοντιατρικός έλεγχος γίνεται κάθε εξάμηνο, ιδιαίτερα 

κατόπιν Α/θεραπείας.  

 

5.2 Καρκίνωμα άνω γνάθου (όλες οι ιστολογικές διαγνώσεις πλην 
λεμφωμάτων που ακολουθούν θεραπεία για non-Hodgkin 
λεμφώματα) 

Οι βασικές αρχές διάγνωσης και σταδιοποίησης περιλαμβάνουν: 

Ιστορικό και κλινική εξέταση μαζί με ενδοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο. 

Βιοψία (κατά προτίμηση, διαρρινικά) και αποφυγή της Caldwell-Luc 

προσπέλασης.  

Για ιστολογικές διαγνώσεις ακανθοκυτταρικού, αδενοκυστικού καρκινώματος, 

σαρκώματος εκτός του ραβδομυοσαρκώματος, οσφρητικού νευροβλαστώματος, 

βλεννογόνιου μελανώματος ή αδιαφοροποίητου καρκινώματος (SNUC ή μικρού 

νευροενδοκρινικού όγκου), οι θεραπείες είναι οι παρακάτω. Ειδικά για την 

τελευταία κατηγορία των αδιαφοροποίητων καρκινωμάτων, η θεραπεία πρέπει να 

περιλαμβάνει συστηματική θεραπεία και η παραπομπή θα πρέπει να εξετάζεται σε 

εξειδικευμένο κέντρο όπου αντιμετωπίζονται πιο συχνά ανάλογα περιστατικά. 

Απεικόνιση (CT με σκιαγραφικό ή MRI με σκιαγραφικό. PET scan για 

προχωρημένη νόσο, στάδιο ΙΙΙ-IV). 

Εκτίμηση οδοντιατρική, λογοθεραπευτική και διεπιστημονική (ογκολόγος, 

χειρουργός, ακτινοθεραπευτής). 

Νόσος Τ1-2, Ν0 εκτός από αδενοκυστικό καρκίνωμα 

Χειρουργική εκτομή (Σε περίπτωση αρνητικών ορίων, παρακολούθηση. Σε 

περίπτωση περινευριδιακής διήθησης, σκεφτείτε τη χορήγηση ακτινοβολίας ή 

χημειοακτινοβολία. Σε περίπτωση θετικών ορίων ή υπολειπόμενης νόσου, θα 

μπορούσε να ακολουθήσει επανεκτομή εάν είναι δυνατόν και, εάν τα νέα όρια είναι 

αρνητικά, χορήγηση εξωτερικής ακτινοβόλησης, ενώ αν είναι θετικά, χορήγηση 

χημειοακτινοβολίας).   
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Νόσος Τ1-2, Ν0 αδενοκυστικό καρκίνωμα 

Χειρουργική εκτομή (Εάν αφορά νόσο πάνω από τη γραμμή του Ohngren, 

σκεφτείτε και εξωτερική ακτινοβόληση, ενώ εάν αφορά νόσο κάτω από τη γραμμή 

του Ohngren, παρακολούθηση ή και χορήγηση εξωτερικής ακτινοβόλησης). 

Νόσος Τ3-4a, Ν0  

Χειρουργική εκτομή (Σε περίπτωση αρνητικών ορίων και έλλειψης αρνητικών 

προγνωστικών παραγόντων όπως θετικά όρια ή εξωκαψική επέκταση στους 

λεμφαδένες, χορήγηση εξωτερικής ακτινοβόλησης, ειδικά σε ακανθοκυτταρικά και 

αδιαφοροποίητα καρκινώματα. Εάν υπάρχουν αρνητικοί προγνωστικοί 

παράγοντες όπως θετικά όρια ή εξωκαψική επέκταση στους λεμφαδένες, 

χορηγήστε χημειοακτινοβολία).   

Νόσος Τ4b, Ν0 

Εξωτερική ακτινοβόληση ή χημειοακτινοβόληση ή είσοδος σε κλινική μελέτη.  

Νόσος Τ1-4a, Ν+   

Εκτομή της πρωτοπαθούς βλάβης μαζί με ομόπλευρο λεμφαδενικό 

καθαρισμό (Χωρίς αρνητικούς προγνωστικούς χαρακτήρες, χορηγήστε 

επικουρική εξωτερική ακτινοβόληση στην πρωτοπαθή εστία και στον τράχηλο, ενώ 

σε περίπτωση νόσου με αρνητικούς προγνωστικούς χαρακτήρες όπως εξωκαψική 

επέκταση ή θετικά όρια εκτομής, ακολουθεί χημειοακτινοβολία).   

Μετά τη θεραπεία, ακολουθεί το σύνηθες follow-up.  

Οδηγίες ακτινοβολίας καρκίνου της άνω γνάθου-ιγμορείων 

Θεραπευτική εξωτερική ακτινοβόληση 
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Συστήνεται ακτινοβόληση με IMRT ή 3-D conformal. Συνηθισμένο σχήμα 

ακτινοβόλησης 66-74 Gy (2.0 Gy/fraction καθημερινά ∆ευτέρα-Παρασκευή) για 7 

εβδομάδες. 

Στον τράχηλο, στην ετερόπλευρη πλευρά του τραχήλου, προφυλακτικά 

χορηγούνται 44-64 Gy (1.6-2.0 Gy/fraction). 

Στη σύγχρονη χημειοακτινοβόληση (concurrent), το συνηθισμένο σχήμα είναι στην 

πρωτοπαθή εστία και στον ομόπλευρο τράχηλο να χορηγούνται τυπικά 70 Gy (2.0 

Gy/fraction) και στον ετερόπλευρο τράχηλο να χορηγούνται προφυλακτικά 44-64 

Gy (1.6-2.0 Gy/fraction). 

Μετεγχειρητική ακτινοβόληση 

Η ακτινοβολία προτιμούμε να χορηγείται μέσα σε 6 εβδομάδες μετά το 

χειρουργείο.  

Η πρωτοπαθής εστία λαμβάνει 60-66 Gy (2.0 Gy/fraction) και ο τράχηλος στους 

μεταστατικούς λεμφαδένες λαμβάνει 60-66 Gy (2.0 Gy/fraction). Ο ετερόπλευρος 

τράχηλος χωρίς μεταστάσεις προφυλακτικά λαμβάνει 44-64 Gy (1.6-2.0 

Gy/fraction). 

Η μετεγχειρητική χημειοακτινοβολία περιλαμβάνει τη σύγχρονη χορήγηση 

μονοθεραπείας με σισπλατίνη σε δόσεις 100mg/m2 ανά 3 εβδομάδες.  

 

5.3 Καρκίνωμα χείλους 

Αρχές Χειρουργικής 

5.3.1 Σταδιοποίηση — Προεγχειρητική εκτίμηση — ∆ιάγνωση 

Το καρκίνωμα στα χείλη είναι κυρίως SCC (περίπου 90%) και εντοπίζεται με πολύ 

μεγαλύτερη συχνότητα στο κάτω χείλος, συγκριτικά με το άνω και τις συγχειλίες. 

Κλινική εκτίμηση της πρωτοπαθούς βλάβης και του τραχήλου 
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Η κλινική εκτίμηση της βλάβης είναι σημαντική, ιδιαίτερα όταν εντοπίζεται στη 

μεσότητα του άνω χείλους, όπου η διήθηση στο έδαφος της μύτης και στην τομική 

χώρα μπορεί να διαφύγει τον απεικονιστικό έλεγχο. 

Ο απεικονιστικός έλεγχος της πρωτοπαθούς βλάβης περιλαμβάνει την 

πανοραμική ψηφιακή ακτινογραφία, τη CT τομογραφία και την MRI τομογραφία 

(αξονικές και στεφανιαίες τομές). Ο έλεγχος του τραχήλου για μεταστατικούς 

λεμφαδένες και επιβεβαίωση με καθοδηγούμενη FNAC/FNAB μπορεί να γίνει με 

υπερήχους (ECHO). Ελέγχονται: ο αριθμός, το μέγεθος, η ηχογένεια της πύλης 

των, το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και η σχέση των λεμφαδένων με τα αγγεία.  

Η πανοραμική ακτινογραφία δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 

οδοντικού φραγμού και τη διεύρυνση ή μη του γενειακού τρήματος από διήθηση 

του κάτω φατνιακού νεύρου, αλλά παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα: 

-Η μεσότητα του γλωσσικού πετάλου της κάτω γνάθου δεν απεικονίζεται πάντοτε 

ευκρινώς για τεχνικούς λόγους. 

-Για να φανεί η οστεόλυση που προκαλεί το καρκίνωμα, θα πρέπει το οστούν να 

έχει διαβρωθεί σε μεγάλο ποσοστό (έως και 50%). 

Στον CT έλεγχο: 

 Παρατηρείται μικρότερη διακριτική ικανότητα στα μαλακά μόρια, ενώ και τα 

όρια των ανατομικών δομών είναι ασαφή. 

 Αντίθετα, υπερτερεί της MRI όταν ενδιαφέρει ο έλεγχος των οστικών δομών, 

τις οποίες απεικονίζει καλύτερα. Πραγματοποιείται με οστικά παράθυρα και 

φαίνεται καλύτερα η διήθηση του οστού από τον όγκο. 

 Ο CT έλεγχος γίνεται πιο γρήγορα (ιδιαίτερα ο spiral-ελικοειδής), είναι 

λιγότερο δαπανηρός και περισσότερο φιλικός διαγνωστικά από τους γιατρούς 

(εκτός των ακτινολόγων). Ενδείκνυται για κλειστοφοβικούς ασθενείς. 

 Σε ασθενείς με εμφράξεις από αμάλγαμα ή με προσθετικές κατασκευές 

παρατηρούνται artifacts. Στις περιπτώσεις αυτές, προτιμώνται οι τομογραφίες 

με MRI (εκτίμηση της επέκτασης του όγκου σε γειτονικές δομές). 

 

MRI έλεγχος 
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Εικόνες Τ1 προσανατολισμού, ακολουθία ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάδειξη και 

εκτίμηση της ανατομίας των χειλέων, των γειτονικών δομών και του τραχήλου. 

Χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (γαδολίνιο) και καταστολή του λίπους γίνεται 

μόνο στην Τ1 ακολουθία. 

 Εικόνες Τ2 προσανατολισμού, ακολουθία ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάδειξη των 

διαστάσεων του νεοπλάσματος και των αντιδράσεων των παρακειμένων 

ιστών. Είναι περισσότερο διαγνωστική όταν γίνεται καταστολή του λίπους. 

 Εικόνες DW (Diffusion Weighted). Οι ακολουθίες διάχυσης είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες για ανακάλυψη μικρών βλαβών και για μετεγχειρητικό έλεγχο, 

ύστερα από ικανό διάστημα από την επέμβαση. 

 Ο MRI έλεγχος ενδείκνυται για αλλεργικούς στο σκιαγραφικό ή για ασθενείς με 

XNA. Παρά το γεγονός ότι και με τον ΜRI έλεγχο παρατηρούνται artifacts από 

οδοντιατρικές προσθετικές κατασκευές, υπάρχει δυνατότητα αυτές να 

περιοριστούν με περισσότερες ακολουθίες και τομές. Μειονεκτήματα του MRI 

έλεγχου είναι ο αυξημένος χρόνος διάρκειας (από 20-40 λεπτά), οι 

καταποτικές κινήσεις, η κίνηση της γλώσσας, του χείλους, η ομιλία, η ηλικία 

αλλά και οι οικονομικές παράμετροι. Αντενδείκνυται για κλειστοφοβικούς, για 

ασθενείς που φέρουν βηματοδότη, εγχειρητικά υλικά από σίδερο, μεταλλικά 

ξένα σώματα και για ασθενείς που χειρουργήθηκαν πρόσφατα και φέρουν 

ενδοσωματικά αγκτήρες (clips) (134-138). 

Μετά τον κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο, ακολουθεί κυτταρολογικός-

ιστολογικός έλεγχος:  

Θα πρέπει να τονιστεί η σημαντικότητα αυτής της σειράς προσέγγισης, καθώς αν 

η κυτταρολογική ή η βιοψία προηγηθεί της απεικόνισης, η πιθανότητα εύρεσης 

ψευδών θετικών ευρημάτων είναι σημαντική. 

Κυτταρολογικός έλεγχος-Βιοψία  

Τα καρκινώματα του χείλους μπορούν να επιβεβαιωθούν και με κυτταρολογικό 

έλεγχο, ο οποίος γίνεται με ψήκτρα και είναι διαγνωστικός εφόσον προηγηθεί 

εφύγρανση του όγκου και ληφθεί υλικό από εν τω βάθει στρώματα του όγκου.  
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Στη βιοψία, είτε με νυστέρι είτε με punch λαβίδα, θα πρέπει να λαμβάνεται 

επαρκές υλικό και όχι νεκρωτικό. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όταν λαμβάνονται μείζονες αποφάσεις ως 

προς τη θεραπεία, συνιστάται και δεύτερη γνώμη από άλλον παθολογοανατόμο 

(139). 

Η σταδιοποίηση γίνεται σύμφωνα με την American Joint Committee on 

Cancer(AJCC) 7th ed.2010 και το cTNM για το καρκίνωμα του χείλους είναι: 

T-stage 

Tx ∆εν ανευρίσκεται πρωτοπαθής όγκος. 

T0 ∆εν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου.  

Tis Καρκίνωμα in situ. 

T1 Όγκος με μέγιστη διάμετρο ≤ 2εκ. 

T2 Όγκος με μέγιστη διάμετρο > 2εκ. και ≤ 4εκ. 

T3 Όγκος με μέγιστη διάμετρο > 4εκ.  

T4a Προχωρημένη τοπικά νόσος, η οποία μπορεί να διηθεί την κάτω ή άνω 

γνάθο, το κάτω φατνιακό νεύρο, το έδαφος του στόματος, το δέρμα στο πρόσωπο, 

δηλαδή το γένειο ή τη μύτη. 

T4b Πολύ προχωρημένη η νόσος τοπικά, διηθεί μασητηριακό διάστημα, 

πτερυγοειδείς αποφύσεις, βάση κρανίου ή περιβάλλει την έσω καρωτίδα. 

N-stage 

Nx ∆εν μπορούν να ανευρεθούν τραχηλικοί λεμφαδένες. 

N0 ∆εν παρατηρείται μετάσταση. 

N1 Μετάσταση σε μονήρη λεμφαδένα διαστάσεων < 3εκ. σύστοιχα. 

N2a Μετάσταση σε μονήρη λεμφαδένα διαστάσεων > 3εκ. αλλά < 6εκ.,  

σύστοιχα. 

N2b Μετάσταση σε περισσοτέρους του ενός λεμφαδένες, σύστοιχα, όλοι  

διαστάσεων < 6εκ. 

N2c Μετάσταση σε περισσοτέρους του ενός λεμφαδένες, σύστοιχα αλλά και  

ετερόπλευρα, όλοι διαστάσεων < 6εκ. 

N3 Μετάσταση σε μονήρη λεμφαδένα διαστάσεων > 6εκ. 
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M-stage 

MO Χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις 

M1 Με απομακρυσμένες μεταστάσεις 

∆ιακρίνουμε τα στάδια: 

Stage 0     Tis       N0        M0 
Stage I      T1      N0        M0 
Stage II     T2        N0        M0 
Stage III    T3        N0        M0 
 T1       N1        M0   
 T2       N1        M0 
 T3        N1        M0 
Stage IVA   T4a      N0        M0 
 T4a      N1        M0 
 T1        N2        M0 
 T2        N2        M0 
 T3        N2        M0 
 T4a      N2        M0 
Stage IVB Any T   N3        M0 
 T4b    Any N  M0   
Stage IVC Any T  Any N  M1  
  

 

Ακολουθεί συζήτηση στο Ογκολογικό Συμβούλιο, όπου διερευνώνται οι 

θεραπευτικές επιλογές με κριτήρια: α) τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, β) τις 

δυνατότητες της χειρουργικής ομάδας για την ευρεία εκτομή του πρωτοπαθούς 

όγκου, τον λεμφαδενικό καθαρισμό του τραχήλου και τη λειτουργική και αισθητική 

αποκατάσταση του ελλείμματος, και γ) την επιθυμία του ασθενούς, εφόσον 

ενημερωθεί προηγουμένως για τις θεραπευτικές επιλογές που έχει. 

Στο Ογκολογικό Συμβούλιο, ο ασθενής, όταν είναι > 70 χρόνων και η γενική του 

κατάσταση είναι καλή (δεν υπάρχει συννοσηρότητα – comorbidity), θα πρέπει να 

εκτιμάται και να αντιμετωπίζεται ως ένας τυπικός ασθενής με καρκίνο. Η επιλογή 

της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται με ιατρικά δεδομένα και με τη σύμφωνη γνώμη 

του ασθενούς, όχι με ηλικιακά κριτήρια (140).  

Επιβάλλεται να γίνει οδοντιατρικός έλεγχος και άμεση αποκατάσταση, κατά το 

δυνατόν πλήρης, της στοματικής υγιεινής προ της οιασδήποτε αποφασισθείσας 

θεραπείας. Αυτή περιλαμβάνει και την άμεση εξαγωγή των δοντιών που δυνητικά 
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θα προκαλέσουν φλεγμονή στη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία ή και διάσπαση του 

τραύματος από την τάση των εναπομεινάντων μετά τη χειρουργική εκτομή, ιστών 

επάνω σε μεμονωμένα δόντια. 

Η επαρκής σίτιση, ακόμη και με συμπληρώματα διατροφής, είναι απαραίτητη για 

να αποφευχθεί η σημαντική απώλεια βάρους που συνήθως παρατηρείται κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας ασθενών με καρκίνωμα χείλους, ιδίως των προχωρημένων 

σταδίων (141). 

Αν μάλιστα δεν χειρουργηθούν και υποβληθούν σε Α/Θ±Χ/Θ, υπάρχει ένδειξη 

σίτισης και με PEG, λόγω της στοματοφαρυγγοδοντίας από τη βλεννογονίτιδα που 

προκαλείται. Η σίτιση με PEG ενδείκνυται και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 

μείζονες επεμβάσεις με σύνθετους κρημνούς για αποκατάσταση εκτενών 

ελλειμμάτων, εφόσον το διάστημα σίτισης με ρινογαστρικό καθετήρα υπερβαίνει 

τον μήνα (142). Οι ασθενείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διακόψουν το 

κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, γιατί μειώνεται σημαντικά η 

δράση της θεραπείας που εφαρμόζεται. Συνήθως στη μέση της θεραπείας 

αναγκάζονται να τα διακόψουν, λόγω της νοσηρότητας από τη βλεννογονίτιδα που 

εγκαθίσταται, άλλοτε άλλου βαθμού. 

5.3.2 Πρώιμος ή προχωρημένος όγκος 

Ο πρωτοπαθής όγκος του χείλους είναι χειρουργήσιμος ακόμη και αν είναι 

προχωρημένος. Εύλογα θα πρέπει να αφαιρείται en block. Σε ιδιαίτερα προχωρημένου 

βαθμού συναφαιρείται με το λεμφαδενικό παρασκεύασμα του τραχήλου. 

∆ιεγχειρητικά γίνεται έλεγχος για τυχόν διήθηση των κάτω φατνιακού, γενειακού, 

κλάδων του προσωπικού, γλωσσικού ή υπογλωσσίου νεύρων. 

Εάν υπάρχει υποψία διήθησης νεύρου, γίνεται ταχεία βιοψία (Τ.Β.) και το νεύρο 

εκτέμνεται αναλόγως, τόσο περιφερικά όσο και κεντρικά. 

Στην περίπτωση διήθησης της κάτω γνάθου, ανάλογα με τη θέση και την έκταση 

της νόσου, γίνεται περιφερική (marginal) ή τμηματική (segmental) γναθεκτομή. 

∆ιεγχειρητικά ελέγχεται η εγγύτητα στο περιόστεο και η ευχερής ή όχι αποκόλληση 

είναι καθοριστική ως προς την απόφαση για περαιτέρω γναθεκτομή (143). 
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Στην περίπτωση κλινικά και απεικονιστικά διήθησης της άνω γνάθου, χρειάζεται 

προσεκτικός προεγχειρητικός σχεδιασμός για την κατά το δυνατόν αποδεκτή 

αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση. 

5.3.3 Χειρουργικά όρια εκτομής του όγκου 

Υγιή θεωρούνται τα όρια που απέχουν από τον όγκο τουλάχιστον 5 mm και άνω. 

Τα όρια χαρακτηρίζονται ως κοντινά ή πλησίον του όγκου όταν απέχουν λιγότερα 

των 5 mm. 

Ογκολογικά ασφαλή χαρακτηρίζονται τα όρια που απέχουν του όγκου 1,5-2 cm σε 

όλες τις διαστάσεις, πλάγια και εν τω βάθει (144). 

Η ταχεία βιοψία χρησιμοποιείται κατά την κρίση του χειρουργού διεγχειρητικά όταν 

χρειάζεται να διαπιστωθεί η εγγύτητα του όγκου από τα χείλη εκτομής και η 

αναγκαιότητα ευρύτερης εκτομής. Η Τ.Β. λαμβάνεται συνήθως από πέντε θέσεις, 

12η ώρα, 3η, 6η και 9η, καθώς και από τα εν τω βάθει χείλη εκτομής 

 

Τα χειρουργικά χείλη εκτομής θεωρούνται διηθημένα ή θετικά όταν σε απόσταση < 1 mm: 

 Παρουσιάζεται σοβαρού βαθμού δυσπλασία. 

 Υπάρχει μικροδιηθητικό καρκίνωμα. 

 Εν τω βάθει ευρισκόμενη καρκινική φωλέα σε μυς, οστούν ή χόνδρο. 

 Καρκίνωμα in situ. 

 Υπάρχει όγκος που διηθεί. 

 Εγγύτητα κάτω του 1 mm σε βλάβες με οστική εγγύτητα, χωρίς όμως 

διήθηση του περιοστέου, θεωρούνται ασφαλείς για τη μη διήθηση του 

οστού, αφού το περιόστεο θεωρείται ασφαλής προστατευτικός φραγμός. 

Η ιστοπαθολογική απάντηση δίνεται πιο έγκαιρα και έγκυρα, εφόσον διευκολύνονται 

οι παθολογοανατόμοι από τον προσανατολισμό του παρασκευάσματος, τόσο του 

πρωτοπαθούς όγκου όσο και του τραχηλικού λεμφαδενικού, με επισήμανση των 

σημαντικότερων δομών αλλά και των επιπέδων. 

Σε μια ιστολογική έκθεση θα πρέπει να αναφέρονται (σημαντικής προγνωστικής 

σημασίας): 

1. Το μέγεθος και η μακροσκοπική εικόνα της βλάβης. 
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2. Ο ιστολογικός τύπος και η διαφοροποίηση του νεοπλάσματος. 

3. Το βάθος διήθησης (ή η επέκταση στους γύρω ιστούς). 

4. Η τυχόν διήθηση μυών, νεύρων, αγγείων, οστού, χόνδρων. 

5. Τυχόν αλλοιώσεις στην περιφέρεια του όγκου (δυσπλασία, ατυπία, in situ 

καρκίνωμα, φλεγμονή). 

6. Τα όρια της εκτομής και η απόσταση του όγκου από αυτά. 

7. Οι μεταστατικές εστίες στους λεμφαδένες και η τυχόν εξωκαψική διασπορά. 

Εκτομές που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς ή με διηθημένα τα χείλη εκτομής 

θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Η επιλογή της μετεγχειρητικής 

ακτινοθεραπείας, ιδίως για τον καρκίνο του χείλους, θεωρείται κακή επιλογή. 

5.3.4 Χειρουργήσιμο ή όχι 

Τι θεωρείται ως ανεγχείρητο (Τ4b) 

[Το καρκίνωμα που, τεχνικά, δεν μπορεί να αφαιρεθεί σε υγιή όρια ή μπορεί να 
προκαλέσει μείζονα, μη αποδεκτή, νοσηρότητα] 

 Όταν ο όγκος επεκτείνεται προς τη βάση του κρανίου (διεύρυνση του 

στρογγύλου τρήματος). 

 Όταν διηθείται η κοινή ή η έσω καρωτίδα (απεικονιστικά, όταν περιβάλλεται 

από τον όγκο > 270ο). 

 Σε εκτεταμένη διήθηση του δέρματος στον τράχηλο (μπορεί να επιχειρηθεί 

η εκτομή, αλλά η πρόγνωση είναι δυσμενής). 

 Όταν παρατηρούνται διάσπαρτα νεοπλασματικά οζίδια στο δέρμα 

(μετάσταση υποδορίως). 

 Σε διήθηση του βραχιονίου πλέγματος. 

 Σε σύνδρομο Horner (διήθηση της συμπαθητικής αλύσου). 

 Σε παράλυση του Χ νεύρου. 

 Σε παράλυση του φρενικού νεύρου. 

 Σε διήθηση της προσπονδυλικής περιτονίας, των προσπονδυλικών μυών ή 

των αυχενικών σπονδύλων. 

 Σε απομακρυσμένες μεταστάσεις. Μοναδική πιθανή εξαίρεση αποτελεί το 

αδενοκυστικό καρκίνωμα των ελασσόνων αδένων του βλεννογόνου του 

χείλους, όπου ο ασθενής μπορεί να συμβιοί –εφόσον γίνει επιθετική εκτομή 
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του πρωτοπαθούς όγκου– με τις πνευμονικές μεταστάσεις για αρκετά 

χρόνια.  

 Απομακρυσμένες μεταστάσεις συχνότερα συμβαίνουν στους πνεύμονες 

και, κατά δεύτερο λόγο, στα οστά (145). 

 

Το ανεγχείρητο θα πρέπει να διαχωρίζεται από τον όγκο που δεν χειρουργείται, 

είτε γιατί: 

 Η γενική κατάσταση του ασθενούς δεν το επιτρέπει 

 Ο ασθενής αρνείται να χειρουργηθεί 

 Έχει απομακρυσμένες μεταστάσεις, παρόλο που τοπικο-περιοχικά ο όγκος 

είναι χειρουργήσιμος (εξαιρείται το αδενοκυστικό καρκίνωμα). 

5.3.5 Ο ρόλος του PET scan προ και μετεγχειρητικά 

Στους ασθενείς που δεν χειρουργήθηκαν, αλλά υποβλήθηκαν είτε σε Α/Θ είτε σε 

σύγχρονη Α/Θ+Χ/Θ, μπορεί να γίνει PET-FDG για εκτίμηση τυχόν υπολειμματικής 

νόσου από έναν έως τρεις τουλάχιστον μήνες (147) μετά το πέρας της θεραπείας, 

ώστε να αποφευχθούν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις που στο 

αρχικό στάδιο ο τράχηλος ήταν ελεύθερος, μετά τη θεραπεία ο ασθενής 

παρακολουθείται συστηματικά και ενδείκνυται ο έλεγχος με PET-CT, ο οποίος 

όταν είναι αρνητικός, θεωρείται κατά 90% αξιόπιστος και δεν απαιτείται επιπλέον 

απεικονιστικός έλεγχος. 

Επίσης, η χρήση 18F-FLT PET δεν φαίνεται να είναι χρήσιμη στην προ θεραπείας 

σταδιοποίηση της νόσου.  

Η διεγχειρητική απεικόνιση υπάρχει ως πειραματική προσέγγιση και εφαρμόζεται 

σε κάποια νοσοκομεία. 

 

5.3.6 Τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός 

Τρίγωνα / Πόσοι λεμφαδένες πρέπει να αφαιρούνται – αντιμετώπιση 
υπολειπόμενης νόσου 

Γενικά, η πρόγνωση καθίσταται δυσμενής (προσεγγίζει το 50%) όταν 

παρουσιάζεται μετάσταση στον τράχηλο. Η ανοικτή βιοψία ύποπτου κλινικά 
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λεμφαδένα δεν ενθαρρύνεται, διότι δημιουργεί προβλήματα στη μείζονα 

χειρουργική προσπέλαση που ακολουθεί (ουλή – διαταραγμένο χειρουργικό πεδίο 

– πιθανή φλεγμονή). Φλεγμονές που μπορεί να ακολουθήσουν ύστερα από 

ανοιχτή βιοψία ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της 

θεραπείας (π.χ. Α/Θ). 

Το καρκίνωμα του χείλους θεωρείται τοπική νόσος και μεθίσταται σπάνια σε 

σύγκριση με άλλες μορφές καρκίνου στην περιοχή κεφαλής–τραχήλου. 

Μεταστατική τραχηλική λεμφαδενίτιδα είναι εμφανής σε ποσοστό ~ 10% στην 

αρχική διάγνωση του καρκίνου του κάτω χείλους. Στις άλλες θέσεις, όπως στο άνω 

χείλος ή στη συγχειλία, η πιθανότητα να υπάρχουν μεταστατικοί λεμφαδένες στον 

τράχηλο αυξάνεται σε ποσοστό από 15%-25%. Σε προχωρημένες περιπτώσεις 

(Τ4), το ποσοστό αγγίζει το 50%. 

Στο καρκίνωμα του χείλους δεν κάνουμε λεμφαδενικό καθαρισμό όταν η βλάβη 

είναι Τ1 ή Τ2. Γίνεται SND των επιπέδων Ι-ΙΙΙ σε προχωρημένα στάδια και Ν0 

τράχηλο, και MRND όταν υπάρχουν μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδένες. 

 Εφόσον κλινικά ο τράχηλος είναι Ν0, το ποσοστό των μεταστάσεων σε 

επίπεδα πέραν ενός προσεκτικού SND είναι < 10%. 

 Αμφοτερόπλευρος λεμφαδενικός καθαρισμός γίνεται όταν ο πρωτοπαθής όγκος 

βρίσκεται στη μεσότητα και ιδιαίτερα στο άνω χείλος. 

Σε ιστοπαθολογικά παρασκευάσματα RND έχουν παρασκευαστεί από 6-116 

λεμφαδένες, ενώ σε αντίστοιχα SND από 1-87. Στην ομάδα των SND έχουν 

βρεθεί από 0-8 θετικοί λεμφαδένες, ενώ στην ομάδα των RND από 0-47 θετικοί 

λεμφαδένες. Η πιθανότητα να βρεθούν λεμφαδενικές μεταστάσεις αυξάνεται 

όταν οι λεμφαδένες του παρασκευάσματος είναι > 20, ενώ μειώνεται όταν ο 

αριθμός είναι μικρότερος των 13. Επίσης, σημαντικό στατιστικό στοιχείο είναι η 

ποιότητα των λεμφαδένων που παρασκευάζονται (148).   

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάσταση στον τράχηλο είναι ο αριθμός των 

λεμφαδένων του παρασκευάσματος, ο εμβολισμός των λεμφαδένων, η εξωκαψική 

διασπορά και η περινευρική διήθηση του όγκου. Στην περίπτωση που ο τράχηλος δεν 

αντιμετωπίστηκε χειρουργικά αλλά με Α/Θ±Χ/Θ, θεωρείται κλινικά αρνητικός (υπάρχει 

πλήρης ύφεση της μεταστατικής νόσου) όταν δεν ψηλαφάται κάποια διόγκωση ή δεν 
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υπάρχουν ευρήματα στον απεικονιστικό έλεγχο (απουσία παθολογικών λεμφαδένων ή 

μεγάλων λεμφαδένων > 1,5εκ.). 

Στις περιπτώσεις που ύστερα από Α/Θ ή Α/Θ±Χ/Θ παραμένει υπολειπόμενη νόσος στον 

τράχηλο, πρέπει να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός. 

5.3.7 Κλασική τεχνική και νέες τεχνικές 

Στις κλασικές χειρουργικές τεχνικές ευρείας εκτομής και αποκατάστασης με 

τοπικούς ή περιοχικούς ή, σε ιδιαίτερα προχωρημένες περιπτώσεις, με 

δερμοπεριτονιακούς ή μυοδερματικούς κρημνούς μπορούν να προστεθούν οι από 

εικοσαετίας τουλάχιστον εφαρμογές αποκατάστασης με ελεύθερους αγγειούμενους 

κρημνούς (149), ενώ στις εναλλακτικές τεχνικές θα μπορούσαν να καταταγούν η 

φωτοδυναμική θεραπεία (στα προχωρημένα στάδια καρκίνου ή στις εκτεταμένες 

υποτροπές) και η βραχυθεραπεία με ενδοϊστική τοποθέτηση βελόνων ιριδίου.                             

5.3.8 Αντιμετώπιση υποτροπής – Θεραπεία διάσωσης 

∆εν υπάρχει συνήθως ένδειξη για θεραπεία διάσωσης (Salvage treatment) στον 

καρκίνο του χείλους, επομένως η προσέγγιση πρέπει να είναι εξατομικευμένη. 

5.3.9 Αποκατάσταση 

Στόχος της όποιας αποκατάστασης είναι ο χρησιμοποιούμενος ιστός να 

προσομοιάζει στο τμήμα που εξαιρέθηκε, αναφορικά με το χρώμα, το πάχος, την 

ελαστικότητα και την τριχοφυΐα. Σκοπός είναι η δημιουργία χείλους που 

εξασφαλίζει ευρεία διάνοιξη του στόματος για λήψη τροφής, η αποφυγή διαρροής 

υγρών από τις συγχειλίες και η δυνατότητα τοποθέτησης προσθετικών 

αποκαταστάσεων. Η αποκατάσταση του ελλείμματος γίνεται κατά μείζονα κλίμακα 

με τοπικούς κρημνούς, οι οποίοι είναι καλύτερα αποδεκτοί αισθητικά και 

λειτουργικά.   

5.3.10 Επανέλεγχος  

1. Κλινική εξέταση 

Τον 1ο χρόνο, κάθε 1-2 μήνες. 

Τον 2ο χρόνο, κάθε 2-4 μήνες. 

Τον 3ο-5ο χρόνο, κάθε 4-6 μήνες. 
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Μετά τον 5ο χρόνο, κάθε 6-12 μήνες. 

2. Απεικονιστικός έλεγχος τοπικο-περιοχικά. 

Τον 3ο-4ο μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση, συνιστάται CT/MRI ως 

απεικονιστικός έλεγχος αναφοράς. Εάν έχει ακολουθήσει μετεγχειρητική 

ακτινοθεραπεία, ο απεικονιστικός έλεγχος αναφοράς γίνεται με CT/MRI 

τουλάχιστον 3 μήνες αργότερα. 

Επαναληπτικός έλεγχος γίνεται 6 μήνες αργότερα και όποτε απαιτηθεί, ανάλογα με 

τη συμπτωματολογία. ∆εν απαιτείται ως έλεγχος ρουτίνας σε ασυμπτωματικούς 

ασθενείς. 

3. Αξονική Θώρακος 

4. Scanning οστών 

5. Echo ήπατος. Οι 3,4 και 5 γίνονται κατά περίπτωση. 

6. Ενδείκνυται ο έλεγχος της TSH, κάθε 6-12 μήνες, εφόσον έχει  

ακτινοβοληθεί ο ασθενής στον τράχηλο. 

7. Συστηματικός οδοντιατρικός έλεγχος γίνεται κάθε εξάμηνο, ιδιαίτερα 

κατόπιν Α/θεραπείας. 

8. Σε ύποπτες αλλοιώσεις, κυτταρολογική εξέταση ή FNA. 

Ο καρκίνος του χείλους, λόγω της θέσης του, διαγιγνώσκεται σε πιο πρώιμα 

στάδια συγκριτικά με τους υπόλοιπους όγκους της στοματικής κοιλότητας. Οι 

κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του καρκίνου του χείλους, σε γενικές 

γραμμές, ακολουθούν αυτές που ήδη έχουν αναφερθεί, στο εισαγωγικό, γενικό 

κεφάλαιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου κεφαλής–τραχήλου. ∆εν υπάρχουν 

τυχαιοποιημένες μελέτες οι οποίες να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα 

διαφορετικών θεραπειών στο καρκίνο του χείλους. 

Για τη σταδιοποίηση ακολουθείται το ΤΝΜ σύστημα, το οποίο μπορεί να 

προβλέψει τον κίνδυνο τοπικής υποτροπής. Η θέση του πρωτοπαθούς όγκου 

αποτελεί επίσης σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα δεδομένου ότι, οι όγκοι του 

άνω χείλους, λόγω του ιδιαίτερα εκτεταμένου λεμφαγγειακού δικτύου τους, 

παρουσιάζουν συχνότερα μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες σε σχέση με 

αυτούς στο κάτω χείλος. Απομακρυσμένες μεταστάσεις εμφανίζονται σε ένα 
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ποσοστό 10-15% των ασθενών και συνήθως σε αυτούς με μη ελεγχόμενη τοπικο-

περιοχική νόσο. 

5.3.11 Θεραπεία πρώιμης νόσου   

Η επιλογή της θεραπείας στηρίζεται στο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα 

που αναμένεται από την εφαρμογή της. Γενικά, όγκοι Τ1-2, Ν0 προτιμάται να 

αντιμετωπίζονται χειρουργικά (150-152). Παρόλα αυτά σε μερικές περιπτώσεις 

αρκετά εκτεταμένων όγκων στο κάτω χείλος, η ακτινοθεραπεία αποδίδει πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι δυσμορφίες που 

πιθανά θα προκαλέσει ένα εκτεταμένο χειρουργείο (153). Επίσης, η 

συμπληρωματική ακτινοβολία στην περιοχή της πρωτοπαθούς βλάβης συνιστάται 

σε ασθενείς με κακά προγνωστικά χαρακτηριστικά, όπως θετικά χειρουργικά όρια 

(εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπληρωματικού χειρουργείου) και περινευρική, 

αγγειακή και λεμφαγγειακή διήθηση (154).   

5.3.12 Θεραπεία τοπικά εκτεταμένης νόσου 

Για όγκους Τ3-4a, Ν0 ή οποιοδήποτε Τ, Ν1-3 όγκους, η χειρουργική αφαίρεση της 

πρωτοπαθούς εστίας και η λεμφαδενική δειγματοληψία ή ο λεμφαδενικός 

καθαρισμός του τραχήλου, αντίστοιχα, σύστοιχα ή και αμφοτερόπλευρα αποτελεί 

τη θεραπεία εκλογής. Εντούτοις, τόσο η χορήγηση ριζικής ακτινοθεραπείας (με ή 

χωρίς βραχυθεραπεία) όσο και η χορήγηση συνδυασμένης χημειο- 

ακτινοθεραπείας θεωρούνται αποδεκτές θεραπευτικές επιλογές με εφάμιλλα 

αποτελέσματα με αυτά του χειρουργείου. Οι δόσεις ακτινοβολίας αλλά και 

χημειοθεραπείας ακολουθούν τους γενικούς κανόνες που έχουν προηγουμένως 

αναφερθεί στο κεφάλαιο για τη γενική αντιμετώπιση του τοπικά εκτεταμένου 

καρκίνου κεφαλής–τραχήλου. 

Για ασθενείς με εντόπιση της πρωτοπαθούς βλάβης κοντά στη μέση γραμμή και 

Ν+ όγκους, συνιστάται αμφοτερόπλευρος λεμφαδενικός καθαρισμός, ενώ για τους 

Τ3, T4a, Ν0 όγκους, αμφοτερόπλευρη δειγματοληπτική εξαίρεση λεμφαδένων 

(επίπεδα ΙΙ και ΙΙΙ).  
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5.3.13 Μεταστατική νόσος 

Η αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του χείλους ακολουθεί τις γενικότερες 

κατευθυντήριες οδηγίες για τον μεταστατικό καρκίνο κεφαλής–τραχήλου.  

5.3.14 Συστάσεις  

 Για ασθενείς με πρώιμο καρκίνο του χείλους (Τ1-2, Ν0), η χειρουργική 

εξαίρεση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής (LOE Ι/ΙΙ, SOR A). 

 Η χορήγηση ριζικής ακτινοβολίας, ωστόσο, αποτελεί απόλυτα αποδεκτή 

επιλογή (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 Για όγκους Τ3-4a, Ν0 ή οποιοδήποτε Τ, Ν1-3 όγκους, χειρουργική 

εξαίρεση της πρωτοπαθούς βλάβης με συνοδό λεμφαδενική 

δειγματοληψία ή λεμφαδενικό καθαρισμό, αντίστοιχα, αμφοτερόπλευρα ή 

σύστοιχα με την πρωτοπαθή βλάβη αποτελεί τη θεραπεία εκλογής (LOE 

Ι/ΙΙ, SOR A). 

 Εάν η επέμβαση δεν είναι δυνατή τεχνικά ή το αναμενόμενο αισθητικό αποτέλεσμα 

δεν μπορεί να είναι αποδεκτό, η χορήγηση ριζικής ακτινοθεραπείας ή χημειο-

ακτινοθεραπείας αποτελεί ικανοποιητική εναλλακτική επιλογή (LOE ΙΙ, SOR Β). 

5.4 Καρκίνος του ρινοφάρυγγα  

 

Στάδιο Ι (Τ1Ν0Μ0)  

Ο πρώιμος καρκίνος του ρινοφάρυγγα παραδοσιακά αντιμετωπίζεται με ριζική 

ακτινοθεραπεία, δεδομένης της ακτινοευαισθησίας του νεοπλάσματος και της 

δυσκολίας στη χειρουργική προσπέλασή του λόγω ανατομικών περιορισμών. 

Παρότι δεν έχουν διεξαχθεί τυχαιοποιημένες μελέτες, σε αναδρομικές σειρές 

ασθενών η 5ετής επιβίωση ασθενών με καρκίνο ρινοφάρυγγα σταδίου Ι ήταν 90% 

και άνω, με εξαιρετικά ποσοστά τοπικο-περιοχικού ελέγχου της νόσου (155-157).  

 

 Οι ασθενείς με σταδίου Ι καρκίνο ρινοφάρυγγα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με ριζική ακτινοθεραπεία.  

 

Στάδιο ΙΙ (Τ1Ν1Μ0, Τ2Ν0-1Μ0)  
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Η αντιμετώπιση του καρκίνου ρινοφάρυγγα ενδιάμεσου σταδίου (ΙΙ) με 

ακτινοθεραπεία μόνο έχει ως αποτέλεσμα 5ετή επιβίωση και ελεύθερη υποτροπής 

επιβίωση 77% και 62% αντίστοιχα, ενώ 30% περίπου των ασθενών 

υποτροπιάζουν με μεταστατική νόσο (156). Μία τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ 

συνέκρινε, σε ασθενείς με καρκίνο ρινοφάρυγγα σταδίου ΙΙ, την ακτινοθεραπεία 

μόνο έναντι της ακτινοθεραπείας με ταυτόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας 

(σισπλατίνη 30 mg/m2 ανά εβδομάδα). Οι ασθενείς που έλαβαν χημειο-

ακτινοθεραπεία είχαν ανώτερη 5ετή συνολική επιβίωση (94,5% έναντι 85,8%) και 

επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου και ελεύθερη μεταστατικής νόσου, αλλά 

παρόμοια ποσοστά τοπικών/περιοχικών υποτροπών (158). Η προσθήκη 

επικουρικής χημειοθεραπείας σε ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙ μετά την 

ολοκλήρωση της χημειο-ακτινοθεραπείας δεν έχει εξεταστεί σε τυχαιοποιημένη 

κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ.  

 

 Ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 

ακτινοθεραπεία και σύγχρονη εβδομαδιαία χορήγηση σισπλατίνης.  

 

 

Στάδιο ΙΙΙ (Τ1-2Ν2Μ0, Τ3Ν0-2Μ0), IVA (Τ4Ν0-2Μ0), IVB (T1-4N3M0)  

Η πρόγνωση είναι φτωχότερη και η υποτροπή με απομακρυσμένες μεταστάσεις 

συχνή. Σε τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙΙ, έχουν συγκριθεί έναντι της 

ακτινοθεραπείας μόνο: ακτινοθεραπεία με ταυτόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας, 

ακτινοθεραπεία με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από επικουρική 

χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από επικουρική χημειοθεραπεία και 

εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία.  

Σε μία μελέτη φάσης ΙΙΙ, η προσθήκη χημειοθεραπείας (σισπλατίνη και 5-φθοριοουρακίλη 

κατά την 1η και 5η εβδομάδα) ταυτόχρονα με την ακτινοθεραπεία έδωσε όφελος 

επιβίωσης (159). Άλλη μελέτη, με εβδομαδιαία χορήγηση σισπλατίνης κατά τη διάρκεια 

της ακτινοθεραπείας, ήταν αρνητική (160). 

Φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη συνέκρινε την ακτινοθεραπεία μόνο έναντι 

ακτινοθεραπείας με ταυτόχρονη χορήγηση σισπλατίνης (100 mg/m2 την ημέρα 1, 22 και 
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43) ακολουθούμενης από επικουρική χημειοθεραπεία (cisplatin 80 mg/m2 ημέρα 1, 5-

Fluorouracil 1000 mg/m2/ημέρα x 4 ημέρες, ανά 4 εβδομάδες). Η προσθήκη 

χημειοθεραπείας έδωσε όφελος επιβίωσης, συνολικής και ελεύθερης προόδου νόσου 

(161). Ωστόσο, πιο πρόσφατη κλινική δοκιμή με το ίδιο σχήμα χημειοθεραπείας δεν 

έδειξε όφελος επιβίωσης έναντι της ακτινοθεραπείας μόνο, αν και με την προσθήκη 

χημειοθεραπείας η ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση ήταν ανώτερη (162). Άλλη 

κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ με εβδομαδιαία χορήγηση σισπλατίνης κατά τη διάρκεια της 

ακτινοθεραπείας και κατόπιν σισπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης έδειξε όφελος 

επιβίωσης (163).  

∆εν έχει αποδειχθεί όφελος επιβίωσης από την ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από 

επικουρική χημειοθεραπεία έναντι της ακτινοθεραπείας μόνο, ούτε από την 

εισαγωγική χημειοθεραπεία (164-168).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει συγκριθεί η ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία 

έναντι της ταυτόχρονης χημειο-ακτινοθεραπείας ακολουθούμενης από επικουρική 

χημειοθεραπεία.  

∆ύο μετα-αναλύσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το όφελος της προσθήκης 

χημειοθεραπείας προέρχεται κυρίως από τη χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια της 

ακτινοθεραπείας (169;170). 

 

 Στον καρκίνο κεφαλής–τραχήλου σταδίου ΙΙΙ, IVA ή IVB θα πρέπει να 

χορηγείται ακτινοθεραπεία με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία 

(σισπλατίνη), ακολουθούμενη από επικουρική χημειοθεραπεία 

(σισπλατίνη + 5-φθοριοουρακίλη x 4 κύκλους).  

 

Ακτινοθεραπεία 

Η χορηγούμενη δόση ακτινοθεραπείας είναι 65-75 Gy στον πρωτοπαθή όγκο και 

στους προσβεβλημένους λεμφαδένες, και 50-60 Gy στον τράχηλο εάν δεν υπάρχει 

προσβολή των λεμφαδένων (171).  

 

Τοπική υποτροπή  
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Παρότι δεν έχουν διεξαχθεί τυχαιοποιημένες μελέτες, δεδομένα από σειρές 

ασθενών επιτρέπουν την επανακτινοβόληση (3D conformal RT, IMRT), τη 

βραχυθεραπεία ή τη χειρουργική αντιμετώπιση. Η θεραπευτική προσέγγιση θα 

πρέπει να εξατομικεύεται.  

 

Μεταστατική νόσος  

Ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα είναι χημειοευαίσθητο νεόπλασμα, με ποσοστά 

ανταποκρίσεων 60-74% στην πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία (172). 

Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές στη χημειοθεραπεία πρώτης ή δεύτερης 

γραμμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Με βάση αναδρομικά δεδομένα, στην 

πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία του μεταστατικού καρκίνου ρινοφάρυγγα 

δραστικούς συνδυασμούς αποτελούν οι συνδυασμοί: σισπλατίνης και 5-

φθοριοουρακίλης, πακλιταξέλης και σισπλατίνης, γεμσιταβίνης και σισπλατίνης, 

πακλιταξέλης, σισπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης, και μπλεομυκίνης, σισπλατίνης με 

5-φθοριοουρακίλη (172). Φάρμακα με δραστικότητα, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως χημειοθεραπεία διάσωσης, αποτελούν οι πακλιταξέλη, 

ντοσεταξέλη, γεμσιταβίνη, μεθοτρεξάτη, ιφωσφαμίδη, καπεσιταβίνη, ιρινοτεκάνη και οι 

ανθρακυκλίνες (172-178). 

 

Συστάσεις  

 Στάδιο Ι: Ριζική ακτινοθεραπεία (LOE IV, SOR A).   

 Στάδιο ΙΙ: Ριζική ακτινοθεραπεία με ταυτόχρονη εβδομαδιαία 

χορήγηση σισπλατίνης (LΟE I, SOR A).  

 Στάδιο III, IVA, IVB: Ριζική ακτινοθεραπεία με σύγχρονη χορήγηση 

σισπλατίνης (LOE I, SOR A), ακολουθούμενη από επικουρική 

χημειοθεραπεία σισπλατίνης + 5-φθοριοουρακίλης (LOE II, SOR A/B).  

 Τοπική υποτροπή: Επιτρέπεται η επανακτινοβόληση, βραχυθεραπεία ή 

χειρουργική αντιμετώπιση, σε εξατομικευμένη βάση (LOE IV, SOR B/C). 
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 Μεταστατική νόσος: Πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία με πλατινούχο 

συνδυασμό (LOE ΙΙΙ, IV, SOR B). ∆εύτερης γραμμής χημειοθεραπεία 

επιτρέπεται (LOE III, SOR C). Η γενική κατάσταση του ασθενούς και 

τυχόν συνυπάρχουσες νόσοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν.  

 

5.5 Καρκίνωμα του στοματοφάρυγγα (βάση της γλώσσας, 
παρίσθμια αμυγδαλή, οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα, μαλακή 
υπερώα) 

Γενικές αρχές 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ μαζί με ενδοσκόπηση με εύκαμπτο 

ενδοσκόπιο. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ! 

ΒΙΟΨΙΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ υπό γενική αναισθησία  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΕΚΦΡΑΣΗΣ HPV (Συστήνεται έλεγχος με IHC p16 ή PCR για 

HPV. Η έκφραση του ιού επί του παρόντος δεν αλλάζει τη θεραπεία, αλλά έχει 

προγνωστική σημασία) 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (CT με σκιαγραφικό ή MRI με σκιαγραφικό. PET scan για 

προχωρημένη νόσο σταδίου ΙΙΙ-IV). 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ οδοντιατρική, λογοθεραπευτή και διεπιστημονική (ογκολόγος, 

χειρουργός, ακτινοθεραπευτής). 

Νόσος Τ1-2, Ν0-1 

Θεραπευτική Εξωτερική ακτινοβόληση (σε πλήρη κλινική θεραπεία ακολουθεί 

παρακολούθηση ενώ σε περίπτωση υπολειπόμενης νόσου θα μπορούσε να 

ακολουθήσει χειρουργείο διάσωσης) ή  

Εκτομή της πρωτοπαθούς βλάβης μαζί με ομόπλευρο λεμφαδενικό 

καθαρισμό (σε πλήρη κλινική θεραπεία ακολουθεί παρακολούθηση / σε 

περίπτωση μεταστατικού λεμφαδένα χωρίς αρνητικούς προγνωστικούς 
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χαρακτήρες, σκεφτείτε τη χορήγηση επικουρικής εξωτερικής ακτινοβόλησης / σε 

περίπτωση νόσου με αρνητικούς προγνωστικούς χαρακτήρες, όπως εξωκαψική 

επέκταση με ή χωρίς θετικά όρια εκτομής, ακολουθεί χημειοακτινοβολία / σε 

περίπτωση θετικών ορίων, σκεφτείτε επανεκτομή εάν είναι τεχνικά δυνατή ή 

ακτινοβολία ή χημειοακτινοβολία για Τ2 νόσο μόνο / αν υπάρχουν άλλοι αρνητικοί 

προγνωστικοί παράγοντες, όπως παθολογικά pT3, pT4 πρωτοπαθής νόσος, Ν2 ή 

Ν3 νόσος, νόσος στα λεμφαδενικά επίπεδα ΙΙΙ ή IV, περινευρική διήθηση ή 

αγγειακά έμβολα, σκεφτείτε επικουρική εξωτερική ακτινοβόληση ή 

χημειοακτινοβολία) ή  

Μόνο για Τ2 Ν1 νόσο, εξωτερική ακτινοβόληση μαζί με συστηματική 

θεραπεία (σε πλήρη κλινική ανταπόκριση παρακολούθηση, ενώ σε υπολειπόμενη 

νόσο χειρουργείο διάσωσης, εάν είναι τεχνικά δυνατό να γίνει).   

Νόσος Τ3-4, Ν0-1 

Σύγχρονη χορήγηση συστηματικής θεραπείας με σισπλατίνη και εξωτερική 

ακτινοβόληση είναι η προτιμότερη θεραπεία (σε πλήρη κλινική θεραπεία 

ακολουθεί παρακολούθηση, ενώ σε περίπτωση υπολειπόμενης νόσου, θα 

μπορούσε να ακολουθήσει χειρουργείο διάσωσης) ή 

Χειρουργείο για την πρωτοπαθή εστία και τον τράχηλο (εάν δεν υπάρχουν 

αρνητικοί προγνωστικοί χαρακτήρες, όπως εξωκαψική επέκταση με ή χωρίς θετικά 

όρια εκτομής, ακολουθεί επικουρική εξωτερική ακτινοβολία / σε περίπτωση 

εξωκαψικής επέκτασης ή/και θετικών ορίων, σκεφτείτε χημειοακτινοβολία / αν 

υπάρχουν άλλοι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες, όπως παθολογικά pT3, pT4 

πρωτοπαθή νόσος, Ν2 ή Ν3 νόσος, νόσος στα λεμφαδενικά επίπεδα ΙΙΙ ή IV, 

περινευρική διήθηση ή αγγειακά έμβολα, σκεφτείτε επικουρική εξωτερική 

ακτινοβόληση ή χημειοακτινοβολία) ή 

Εισαγωγική (induction) χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από εξωτερική 

ακτινοβόληση ή χημειοακτινοβολία (σε πλήρη κλινική θεραπεία, ακολουθεί 

παρακολούθηση, ενώ σε περίπτωση υπολειπόμενης νόσου, θα μπορούσε να 

ακολουθήσει χειρουργείο διάσωσης).  

Οποιοδήποτε Τ, Ν2-3 
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Σύγχρονη χορήγηση συστηματικής θεραπείας με σισπλατίνη και εξωτερική 

ακτινοβόληση ή 

Εισαγωγική (induction) χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από εξωτερική 

ακτινοβόληση ή χημειοακτινοβολία (εάν υπάρχει πλήρης κλινική ανταπόκριση 

στην πρωτοπαθή εστία και στον τράχηλο, συστήνεται παρακολούθηση. Σε 

περίπτωση υπολειπόμενης νόσου στην πρωτοπαθή εστία ή τον τράχηλο, 

σκεφτείτε χειρουργείο διάσωσης στην πρωτοπαθή εστία ή/και λεμφαδενικό 

καθαρισμό τραχήλου) ή  

Χειρουργείο της πρωτοπαθούς εστίας και του τραχήλου (εκτομή της 

πρωτοπαθούς εστίας ή ομόπλευρος λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου ή 

αμφοτερόπλευρο λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου. Εάν δεν υπάρχουν αρνητικοί 

προγνωστικοί χαρακτήρες, όπως εξωκαψική επέκταση με ή χωρίς θετικά όρια 

εκτομής, ακολουθεί παρακολούθηση. Εάν υπάρχει εξωκαψική επέκταση ή/και 

θετικά όρια, σκεφτείτε χημειοακτινοβολία, ή αν υπάρχουν άλλοι αρνητικοί 

προγνωστικοί παράγοντες, όπως παθολογικά pT3, pT4 πρωτοπαθής νόσος, Ν2 ή 

Ν3 νόσος, νόσος στα λεμφαδενικά επίπεδα ΙΙΙ ή IV, περινευρική διήθηση ή 

αγγειακά έμβολα, σκεφτείτε επικουρική εξωτερική ακτινοβόληση ή 

χημειοακτινοβολία). 

Οδηγίες ακτινοβολίας καρκίνου του στοματοφάρυγγα 

Θεραπευτική εξωτερική ακτινοβόληση 

Συστήνεται ακτινοβόληση με IMRT ή 3-D conformal. Συνηθισμένο σχήμα 

ακτινοβόλησης 66-74 Gy (2.0 Gy/fraction καθημερινά ∆ευτέρα-Παρασκευή) για 7 

εβδομάδες. 

Στον τράχηλο, στην ετερόπλευρη πλευρά του τραχήλου, προφυλακτικά 

χορηγούνται 44-64 Gy (1.6-2.0 Gy/fraction). 

Στη σύγχρονη χημειοακτινοβόληση (concurrent) το συνηθισμένο σχήμα στην 

πρωτοπαθή εστία και τον ομόπλευρο τράχηλο χορηγούνται τυπικά 70 Gy (2.0 

Gy/fraction) και στον ετερόπλευρο τράχηλο προφυλακτικά χορηγούνται 44-64 Gy 

(1.6-2.0 Gy/fraction). 
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Μετεγχειρητική ακτινοβόληση 

Η ακτινοβολία προτιμούμε να χορηγείται εντός 6 εβδομάδων μετά το χειρουργείο.  

Η πρωτοπαθής εστία λαμβάνει 60-66 Gy (2.0 Gy/fraction) και ο τράχηλος στους 

μεταστατικούς λεμφαδένες λαμβάνει 60-66 Gy (2.0 Gy/fraction) ο ετερόπλευρος 

τράχηλος χωρίς μεταστάσεις προφυλακτικά λαμβάνει 44-64 Gy (1.6-2.0 

Gy/fraction). 

Η μετεγχειρητική χημειοακτινοβολία περιλαμβάνει τη σύγχρονη χορήγηση 

μονοθεραπείας με σισπλατίνη σε δόσεις 100mg/m2 ανά 3 εβδομάδες.  

 

5.6 Καρκίνωμα των ηθμοειδών κυψελών (όλες οι ιστολογικές 
διαγνώσεις εκτός λεμφωμάτων που ακολουθούν θεραπεία για 
τα non-Hodgkin λεμφώματα) 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ μαζί με ενδοσκόπηση με εύκαμπτο 

ενδοσκόπιο. 

ΒΙΟΨΙΑ, κατά προτίμηση διαρρινικά, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη ιστολογική 

εξέταση από προηγούμενη αφαίρεση ρινικών «πολυπόδων». 

Για ιστολογικές διαγνώσεις ακανθοκυτταρικού, αδενοκυστικού καρκινώματος, 

σαρκώματος εκτός του ραβδομυοσαρκώματος, οσφρητικού νευροβλαστώματος, 

βλεννογόνιου μελανώματος ή αδιαφοροποίητου καρκινώματος (SNUC ή μικρού 

νευροενδοκρινικού όγκου) οι θεραπείες είναι οι παρακάτω. Ειδικά για την τελευταία 

κατηγορία των αδιαφοροποίητων καρκινωμάτων, η θεραπεία πρέπει να 

περιλαμβάνει συστηματική θεραπεία και η παραπομπή θα πρέπει να εξετάζεται σε 

εξειδικευμένο κέντρο όπου αντιμετωπίζονται πιο συχνά ανάλογα περιστατικά. 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (CT με σκιαγραφικό ή MRI με σκιαγραφικό. PET scan για 

προχωρημένη νόσο, στάδιο ΙΙΙ-IV). 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ οδοντιατρική, λογοθεραπευτική και διεπιστημονική (ογκολόγος, 

χειρουργός, ακτινοθεραπευτής). 
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Νόσος Τ1-2 

Χειρουργική εκτομή είναι η προτιμότερη θεραπεία (ακολουθεί παρακολούθηση 

μόνο για Τ1 ή εξωτερική ακτινοβόληση. Σε περίπτωση αρνητικών προγνωστικών 

παραγόντων περινευρικής διήθησης, σκεφτείτε τη χορήγηση χημειοακτινοβολίας) 

ή 

Εξωτερική ακτινοβόληση  

Νόσος Τ3-4a  

Χειρουργική εκτομή είναι η προτιμότερη θεραπεία (ακολουθεί εξωτερική 

ακτινοβόληση. Σε περίπτωση αρνητικών προγνωστικών παραγόντων 

περινευρικής διήθησης, σκεφτείτε τη χορήγηση χημειοακτινοβολίας) ή 

Εξωτερική ακτινοβόληση συνδυασμένη με χημειοθεραπεία 

Νόσος Τ4b 

Εξωτερική ακτινοβόληση ή χημειοακτινοβόληση ή είσοδος σε κλινική μελέτη  

∆ιάγνωση έπειτα από ατελή ενδοσκοπική πολυπεκτομή και εμφανή 

υπολειπόμενη νόσο 

Χειρουργική εκτομή είναι η προτιμότερη θεραπεία (ακολουθεί εξωτερική 

ακτινοβόληση. Σε περίπτωση αρνητικών προγνωστικών παραγόντων 

περινευρικής διήθησης, σκεφτείτε τη χορήγηση χημειοακτινοβολίας) ή 

Εξωτερική ακτινοβόληση ή 

Εξωτερική ακτινοβόληση συνδυασμένη με χημειοθεραπεία 

∆ιάγνωση έπειτα από ατελή ενδοσκοπική πολυπεκτομή και χωρίς 

υπολειπόμενη νόσο στην κλινική εξέταση-ενδοσκόπηση και απεικόνιση 

Εξωτερική ακτινοβόληση  

Χειρουργική εκτομή εάν είναι δυνατή (ακολουθεί εξωτερική ακτινοβόληση. Για 

νόσο Τ1 μόνο, πιθανή και η παρακολούθηση). 
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Οδηγίες ακτινοβολίας καρκίνου των ηθμοειδών κυψελών 

Θεραπευτική εξωτερική ακτινοβόληση 

Συστήνεται ακτινοβόληση με IMRT ή 3-D conformal. Συνηθισμένο σχήμα 

ακτινοβόλησης 66-74 Gy (2.0 Gy/fraction καθημερινά, ∆ευτέρα-Παρασκευή) για 7 

εβδομάδες. 

Στον τράχηλο, στην ετερόπλευρη πλευρά του τραχήλου, προφυλακτικά 

χορηγούνται 44-64 Gy (1.6-2.0 Gy/fraction). 

Στη σύγχρονη χημειοακτινοβόληση (concurrent), το συνηθισμένο σχήμα στην 

πρωτοπαθή εστία και στον ομόπλευρο τράχηλο είναι η τυπική χορήγηση 70 Gy 

(2.0 Gy/fraction), ενώ στον ετερόπλευρο τράχηλο προφυλακτικά χορηγούνται 44-64 Gy 

(1.6-2.0 Gy/fraction). 

Μετεγχειρητική ακτινοβόληση 

Η ακτινοβολία προτιμούμε να χορηγείται εντός 6 εβδομάδων μετά το χειρουργείο.  

Η πρωτοπαθής εστία λαμβάνει 60-66 Gy (2.0 Gy/fraction) και ο τράχηλος στους 

μεταστατικούς λεμφαδένες λαμβάνει 60-66 Gy (2.0 Gy/fraction), ενώ ο 

ετερόπλευρος τράχηλος χωρίς μεταστάσεις προφυλακτικά λαμβάνει 44-64 Gy 

(1.6-2.0 Gy/fraction). 

Η μετεγχειρητική χημειοακτινοβολία περιλαμβάνει τη σύγχρονη χορήγηση 

μονοθεραπείας με σισπλατίνη σε δόσεις 100mg/m2 ανά 3 εβδομάδες.  

 

5.7 Μεταστατικό καρκίνωμα στον τράχηλο από άγνωστο 
πρωτοπαθή όγκο 

Το μεταστατικό καρκίνωμα στον τράχηλο από άγνωστο πρωτοπαθή όγκο 

συμβαίνει συνήθως την 5η-7η δεκαετία της ζωής και αποτελεί το 2-9% όλων των 

καρκίνων κεφαλής–τραχήλου (179). 
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Κλινικά εμφανίζεται συχνότερα ως μονήρης, ανώδυνη, συμπαγής διόγκωση με 

σταδιακή, από εβδομάδων έως λίγων μηνών, αύξηση των διαστάσεών της. 

Εντοπίζεται συχνότερα στο επίπεδο II του τραχήλου, σε ποσοστό που υπερβαίνει 

το 50% (180-184). Εάν ψηλαφώνται πολλαπλοί αμφοτερόπλευρα λεμφαδένες 

στον τράχηλο, θα πρέπει η διαφορική διάγνωση να γίνεται κυρίως μεταξύ 

φλεγμονής, λεμφώματος και καρκίνου του ρινοφάρυγγα (179). 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται διόγκωση μη συγγενούς ή 

φλεγμονώδους αιτιολογίας στον τράχηλο, ακολουθούνται τα παρακάτω 

βήματα: 

α. Κλινική εξέταση Κεφαλής–Τραχήλου: Περιλαμβάνει τη λήψη αναλυτικού 

ιστορικού ως προς τη συμπτωματολογία, από τον ασθενή, τη σχολαστική εξέταση 

του δέρματος του τριχωτού της κεφαλής, του προσώπου, του έξω ακουστικού 

πόρου (ΕΑΠ) άμφω, την άμεση επισκόπηση της στοματικής κοιλότητας και του 

στοματοφάρυγγα και τον ενδοσκοπικό έλεγχο, με εύκαμπτο, των ρινικών 

κοιλοτήτων, του ρινοφάρυγγα, της βάσης της γλώσσας, των γλωσσοεπιγλωττιδικών 

βοθρίων, του υποφάρυγγα και του λάρυγγα (179;185). 

β. Η διενέργεια απεικονιστικού ελέγχου (CT/MRI) στο σπλαχνικό κρανίο-τράχηλο 

θα πρέπει να προηγείται των όποιων παρεμβατικών χειρισμών για διάγνωση, είτε 

κυτταρολογικά είτε παθολογοανατομικά. 

γ. FNAC (Fine Needle Aspiration Cytology) της τραχηλικής διόγκωσης. Επί 

αρνητικών αποτελεσμάτων, συνιστάται επανάληψη της FNAC (186). 

δ. FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) της τραχηλικής διόγκωσης, σε 

περίπτωση αδυναμίας διάγνωσης από τη FNAC (187;188). 

ε. Ανοιχτή βιοψία στην τραχηλική διόγκωση, σε περίπτωση αποτυχίας των 

προηγουμένων και επί αρνητικών ακτινολογικών ευρημάτων. 

Τα βήματα γ., δ., και ε. ακολουθούνται εφόσον από την κλινική εξέταση και τον 

ενδοσκοπικό έλεγχο δεν διαπιστώνεται εμφανώς η πρωτοπαθής εστία.              

Εφόσον τεθεί διάγνωση λεμφώματος ή μελανώματος ή καρκινώματος του 

θυρεοειδούς, ακολουθούνται οι ανάλογες κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης. 

στ. Αντιμετώπιση 
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Εάν από την FNAC/FNAB υπάρχουν ευρήματα αδενοκαρκινώματος, εφόσον 

η διόγκωση εντοπίζεται στον ανώτερο τράχηλο (και αποκλειστεί η πιθανότητα να 

οφείλεται σε μετάσταση από καρκίνο θυρεοειδούς) εξετάζονται, σχολαστικά, 

απεικονιστικά οι παρωτίδες και οι υπόλοιποι σιελογόνοι αδένες. Αν εντοπιστεί η 

πρωτοπαθής εστία στην παρωτίδα, γίνεται παρωτιδεκτομή και MND (Modified 

Neck Dissection). Εάν εντοπιστεί σε υπογνάθιο ή σε ελάσσονα σιελογόνο αδένα, 

γίνεται εκτομή και MND (185). 

Εάν η διόγκωση εντοπίζεται στον κατώτερο τράχηλο (και αποκλειστεί η 

πιθανότητα να οφείλεται σε μετάσταση από καρκίνο θυρεοειδούς), γίνεται 

μαστογραφία, CT θώρακος, CT άνω και κάτω κοιλίας και, αναλόγως των 

απεικονιστικών ευρημάτων, βρογχοσκόπηση, γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση 

(189). 

Η μετάσταση σε υπερκλείδιους λεμφαδένες από πρωτοπαθή, κάτωθεν της 

κλείδας, αποτελεί δυσμενές προγνωστικό εύρημα (190). 

 

Εάν από την FNAC/FNAB υπάρχουν ευρήματα καρκινώματος από 

πλακώδες επιθήλιο (SCC) ή χαμηλής διαφοροποίησης ή αδιαφοροποίητου 

καρκινώματος, γίνεται CT θώρακος και, εφόσον η διόγκωση βρίσκεται στα 

επίπεδα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VA, ακολουθεί πανενδοσκόπηση υπό Γ.Α. και βιοψία από 

περιοχές του βλεννογόνου που δεν είναι ομαλές (συνήθως ρινοφάρυγγα, βάση 

γλώσσας, απιοειδείς και στις γυναίκες από τον οπισθοκρικοειδή χώρο) και 

σύστοιχη αμυγδαλεκτομή (ενίοτε αμυγδαλεκτομή άμφω) (190;191). Τα ιστολογικά 

παρασκευάσματα εξετάζονται και για HPV ή EBV (192-194). Όταν ο βλεννογόνος 

είναι φυσιολογικός, δεν ενδείκνυνται τυφλές βιοψίες από τις προαναφερθείσες 

περιοχές, εκτός ίσως της αμυγδαλεκτομής, ακόμη και αμφοτερόπλευρης (195;196).  

Η πιθανότητα, μια μονήρης κυστική λεμφαδενική μετάσταση στον τράχηλο, χωρίς 

ανίχνευση της πρωτοπαθούς εστίας, να οφείλεται σε εξαλλαγή βραγχιογενούς 

κύστης είναι ιδιαίτερα ασυνήθης. Αντιμετωπίζεται με MND και μετεγχειρητική 

Α/Θεραπεία (197;198). 

Αν εντοπιστεί η πρωτοπαθής εστία, αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη θέση και 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν. 
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Αν δεν εντοπιστεί, η απόφαση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από 

τις διαστάσεις της τραχηλικής διόγκωσης (199). 

Σε Ν1 τράχηλο, ακτινοβολείται ο δακτύλιος του Waldeyer και είτε αντιμετωπίζεται 

χειρουργικά ο τράχηλος με MND είτε ακτινοβολείται (194). 

Σε Ν2/Ν3 τράχηλο, γίνεται MND/RND και ακολουθεί μετεγχειρητική Α/Θ. Τα 

πλεονεκτήματα του τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού έγκεινται στο γεγονός 

ότι, με τα ιστολογικά ευρήματα, αναδεικνύεται το στάδιο του Ν και αποκαλύπτονται 

σημαντικά προγνωστικά χαρακτηριστικά, όπως η εξωκαψική διασπορά του όγκου. 

Αυτά μεταβάλλουν την απόφαση για το είδος της μετεγχειρητικής θεραπείας, όπως το αν 

ο ασθενής θα υποβληθεί μόνο σε Α/Θ ή σε Α/Θ +Χ/Θ, αλλά και τη δόση (179;184;185). 

Στις περιπτώσεις που αποφασίζεται να μη χειρουργηθεί ο ασθενής, ακτινοβολείται 

ο τράχηλος και, 8-12 βδομάδες αργότερα, στον τυπικό απεικονιστικό έλεγχο, 

εφόσον διαπιστωθούν ευρήματα παραμονής της νόσου, γίνεται RND/MRND (όταν 

πρωτοπαθής είναι SCC του στοματοφάρυγγα) (194;200).     

Εάν η διόγκωση βρίσκεται στα επίπεδα IV και VB, γίνεται λαρυγγοσκόπηση, 

οισοφαγοσκόπηση και CT θώρακος άνω- κάτω κοιλίας. Η αντιμετώπιση θα γίνει 

βάσει των ενδοσκοπικών και απεικονιστικών ευρημάτων.   

Το PET/CT είναι χρήσιμο εργαλείο στην εντόπιση της πρωτοπαθούς εστίας σε SCC 

αγνώστου πρωτοπαθούς, όπου σε μετα-αναλύσεις ταυτοποιεί την πρωτοπαθή εστία 

σε επιπλέον 31.5% των περιπτώσεων (201-203). Επίσης, είναι χρήσιμο για την 

ανίχνευση υπολειμματικής νόσου καθώς και υποτροπής (μεταστατική 

λεμφαδενοπάθεια ή απομακρυσμένες μεταστάσεις). Με ευαισθησία και ειδικότητα 

77% και 93% αντίστοιχα, το PET/CT έχει ακρίβεια της τάξης του 86% στην 

ανίχνευση υπολειμματικής νόσου (204). Παρόμοιες μελέτες έδειξαν ότι το PET/CT 

έχει ευαισθησία μεγαλύτερη από 90% στην εντόπιση της υποτροπής (11;205). 
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