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γραμμα συνταΞησ

Τα Συνέδριά μας είναι ένας μικρός κόσμος! Έχουν 
κανόνες, επίπεδα, ποιότητες, ιεραρχίες. Μαζεύονται 
λίγοι ή πολλοί, άλλοι μιλάνε, άλλοι ακούνε, άλλοι 
μαθαίνουν, άλλοι νυστάζουν, άλλοι πουλάνε, άλλοι 
βολτάρουν. Οι προθέσεις αυτών που πάνε κι αυτών 
που τα οργανώνουν είναι πολλές και ανάμικτες. Και 
αυτά που γίνονται μέσα και έξω από τις αίθουσες των 
Συνεδρίων συνυπάρχουν ξεχωριστά, παράλληλα και 
αρμονικά!

Στα Συνέδρια όλα είναι φανερά, τίποτε δεν μπορεί 
να κρυφτεί: οι αξίες, οι μετριότητες, οι προθέσεις, η 
πρόοδος, τα επουσιώδη, τα καίρια, τα προβλήματα, 
οι ανάγκες.

Μέσα από τις διαφάνειες ωριμάζουν τα δεδομένα, 
αξιολογούνται οι εξελίξεις, αναδύονται οι στρεβλώσεις, 
διυλίζονται οι λεπτομέρειες, προγραμματίζονται οι 
επόμενες κινήσεις, μπαίνουν τα πράγματα στη θέση 
τους.

Κάτω από τους προβολείς των μεγάλων αιθουσών 
όλα είναι αληθινά. Ακόμη και τα ψευδή είναι αληθώς 

Γιάννης Γαΐτης (1923-1984): 
«Ανθρώπινα τοπία: σύναξη». 
Λάδι σε μουσαμά, 1977

…Πώς τόσα πρόσωπα να γίνουν αριθμοί
Και τόσα γεγονότα απλά βιβλία

Χωρίς την επινόηση νέας διάταξης στοιχείων
Χωρίς μια νέα μύηση που θα σαρώσει την αυλαία

Σκίζοντας βίαια στα δυό το σάπιο μήλο
Να επιστρέψουν τ’ άγια στους σκύλους, τα βρέφη στις μήτρες

Κι όρθια η Πράξη σαν αλεξικέραυνο.

Μανώλης Αναγνωστάκης, «Η συνέχεια 2»

συνέδρια

ψευδή.	και τα υποκριτικά είναι γνησίως υποκριτικά.	
και τα δήθεν είναι όντως δήθεν.

Πίσω από τα σκούρα κοστούμια λάμπουν τα πρό-
σωπα, αναζητούν την αναγνώριση, την έγκριση. 
Αναπτύσσονται αληθινές φιλίες. Γονιμοποιούνται 
συμμαχίες και συνεργασίες. Σπέρνονται συγκρούσεις 
και πάσης φύσεως συμφέροντα. υποθάλπεται η κο-
λακεία, περισσεύει η ψευδαίσθηση. Επιβραβεύεται 
η ποιότητα, αναγνωρίζεται η σεμνότητα, ξεχωρίζει η 
εργατικότητα, εξακοντίζεται η νοθεία, απομονώνεται 
η αμφιβολία. 

Στα Συνέδρια πνέει άνεμος Ελευθερίας, αύρα Δη-
μοκρατίας, πνεύμα Αληθείας. Θρίαμβος επικοινωνίας. 
Εμπεριέχονται σε μικρογραφία όλες οι φωτεινές και 
κρυφές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, τα καλά και τα 
κακά του ανθρώπινου βίου. Είναι ο μικρόκοσμός μας, 
σάρκα από τη σάρκα μας. Γι’ αυτό και στα Συνέδρια 
νοιώθουμε όμορφα και όλοι τα θέλουμε !

Χαράλαμπος ανδρεάδης
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Εισαγωγή

Το πορογενές καρκίνωμα in situ (ductal carcinoma 
in situ, DCIS) ορίζεται ως ο πολλαπλασιασμός των 
κακοήθων επιθηλιακών κυττάρων των πόρων του 
μαστού δίχως να διηθείται και να διαπερνάται η βασική 
μεμβράνη1. η επίπτωση των in situ καρκινωμάτων του 
μαστού [λοβιακά (LCIS) ή πορογενή (DCIS)] είναι 25 
% των περιπτώσεων οι οποίες θα διαγνωσθούν μέσω 
δοκιμασιών πρωτογενούς πρόληψης2.

To DCIS αποτελεί μία ετερογενή ομάδα βλαβών 
που μεταβάλλονται σε μορφολογία, έκταση και κλι-
νική εμφάνιση, ενώ είναι εμφανές ότι ο βαθμός κυτ-
ταρο-πυρηνικής διαφοροποίησης αντιστοιχεί στο 
βαθμό κακοηθείας των διηθητικών καρκινωμάτων3.
υποστηρίζεται ότι σχεδόν όλα τα διηθητικά πορο-
γενή καρκινώματα προέρχονται από τα DCIS, αλλά 
αντιθέτως δεν είναι γνωστό ποιό ποσοστό αυτών 
αν δεν αντιμετωπισθούν θα οδηγήσει σε καρκίνο4.	
Στη μαστογραφία αναδεικνύεται μέσω της τυπικής 

Πορογενές καρκίνωμα in situ:  
Χαρακτηριστικά και θεραπευτική προσέγγιση
Π. Κουντουράκης, Ε. Κακουρή, Α. Αρδαβάνης

ΠΕρΙΛηΨη
Το πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS) αποτελεί συνήθως πρόδρομο στάδιο του διηθητικού πο-
ρογενούς καρκινώματος. η φυσική πορεία της νόσου δεν είναι απολύτως προδιαγεγραμμένη και η 
αδυναμία μας να διακρίνουμε τις καλοήθεις από τις επιθετικές μορφές της έχει σαν αποτέλεσμα να 
μην είναι ξεκάθαρη η θεραπευτική προσέγγιση. Στο παρόν άρθρο ανασκοπούνται τα χαρακτηριστικά 
του DCIS και οι θεραπευτικές επιλογές που διαθέτει ο κλινικός ιατρός. βήμα κλινικής Ογκολογίας 
2008, 7 (3-4):237-241.

εμφάνισης μικροαποτιτανώσεων .
Αντικείμενο συζήτησης αποτελεί η σχέση μεταξύ 

της τυπικής υπερπλασίας των πόρων (usual ductal 
hyperplasia, UDH) και του DCIS. Σπάνια με τον όρο 
άτυπη υπερπλασία των πόρων (atypical ductal hy-
perplasia, ADH) περιγράφονται οι περιπτώσεις που 
δεν είναι δυνατό να γίνει η διάκριση μεταξύ UDH και 
DciS5. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η UDH, η ADH 
και το DCIS είναι διαδοχικά μονοπάτια στην καρκινο-
γένεση, ενώ άλλοι υιοθετούν την άποψη ότι μόνο το 
DCIS αποτελεί προκαρκινικό στάδιο6-8.

Παθολογική ανατομική – μοριακοί δείκτες 
– Προγνωστικοί παράγοντες 

To DCIS ταξινομείται σε θηλώδες, μικροθηλώδες, 
ηθμοειδές, συμπαγές και φαγεσωρικό9. Ευρύτερα, 
όμως, προτιμάται η ταξινόμηση σε χαμηλής, μέσης και 
υψηλής κακοηθείας DCIS η οποία είναι περισσότερο 
αναπαραγώγιμη και έχει προγνωστική σημασία10.	
Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχουν μόνο δύο οντότητες: 
ο χαμηλής κακοηθείας μη φαγεσωρικός και ο υψη-
λής κακοηθείας φαγεσωρικός τύπος. Αυτό όμως δεν 
περιγράφει ικανοποιητικά όλο το φάσμα του DCIS 
το οποίο εκτείνεται από τα καλής ως και τα χαμηλής 
διαφοροποίησης11.
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Οι Vos et. al.12 και Buerger et al.13 υποστηρίζουν ότι 
τα DCIS χαμηλής, μέτριας και καλής διαφοροποίησης 
μπορούν να προέλθουν από διαφορετικές οδούς. 
η επαύξηση του ογκογονιδίου HER2 καθώς και η 
απενεργοποίηση του p53 παρατηρούνται στα DCIS 
χαμηλής διαφοροποίησης. η απώλεια της ετεροζυ-
γωτίας (LOH) του χρωμοσώματος 16q παρατηρείται 
κυρίως στα DCIS μέσης και καλής διαφοροποίησης. 
η υπερέκφραση του HER2 παρατηρείται στο 50% των 
περιπτώσεων DCIS14. η απουσία της έκφρασης του 
HER2 στους φυσιολογικούς πόρους καθώς και στην 
UDH και ADH αναδεικνύει τη σημασία του στην έναρξη 
της καρκινογένεσης15,16. Παράδοξο γεγονός αποτελεί η 
αυξημένη συχνότητα επαύξησης του HER2 στα DCIS 
σε σύγκριση με το διηθητικό καρκίνο (στο 15-25 % των 
περιπτώσεων). η πιθανότερη εξήγηση για το εύρημα 
αυτό είναι ότι τα DCIS με υπερέκφραση του HER2 είναι 
μία οντότητα με σχετικά χαμηλή πιθανότητα να γίνουν 
διηθητικά, όταν όμως γίνουν διηθητικά έχουν σχετικά 
κακή πρόγνωση17. Στο LCIS είναι πολύ σπάνια, ενώ 
στη νόσο του Paget της θηλής παρατηρείται σχεδόν 
σε όλες τις περιπτώσεις18,19.

Οι μεταλλάξεις στο p53 παρουσιάζονται στο 40% 
των DCIS χαμηλής διαφοροποίησης, ενώ η συχνότητά 
τους είναι πολύ χαμηλή (0-5 %) στα DCIS μέτριας και 
καλής διαφοροποίησης20. Οι μεταλλάξεις, αλλά και η 
έκφρασή του p53 δεν παρατηρούνται σε ADH ή άλλες 
καλοήθεις βλάβες21. Επίσης, η E-cadherin εκφράζεται 
στα DCIS, ενώ είναι απενεργοποιημένη στα LCIS και 
στα λοβιακά καρκινώματα 22.	

Οι προγνωστικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 
τη θεραπευτική στρατηγική μας είναι η ηλικία της ασθε-
νούς (<40 ετών), το μέγεθος του όγκου, η φαγεσωρική 
νέκρωση, ο βαθμός διαφοροποίησης, η κατάσταση 
των ορμονικών υποδοχέων και τα χειρουργικά όρια 
της εκτομής23,24. Όρια >10mm θεωρούνται ευρέως 
αποδεκτά, ενώ <1 mm θεωρούνται μη ικανοποιητικά και 
προτείνεται ευρύτερη εκτομή. Όρια μεταξύ των 1-10mm 
συνδέονται με χαμηλά ποσοστά τοπικής υποτροπής25.	
Στη μελέτη των Kerlikowski et al.24 σε 1036 γυναίκες οι 
οποίες υποβλήθηκαν μόνο σε ογκεκτομή το μέγεθος 
του όγκου και η φτωχή διαφοροποίηση ήταν οι μονα-
δικοί παράγοντες που συνδέθηκαν με υψηλό κίνδυνο 
υποτροπής. Μεταξύ των γυναικών με υψηλή κακοή-
θεια υπήρχε 28.9% κίνδυνος υποτροπής στα 5 έτη σε 
αντίθεση με τις γυναίκες με DCIS χαμηλής κακοηθείας 
που είχαν 9.6% κίνδυνο υποτροπής. Στο προγνωστικό 
σύστημα Van Nuys οι υψηλής κακοηθείας βλάβες και 
η εκτεταμένη φαγεσωρική νέκρωση αποτελούν τους 
σημαντικότερους προγνωστικούς παράγοντες26.

θεραπεία

η φυσική εξέλιξη της νόσου δεν είναι απολύτως 

προδιαγεγραμμένη. η έλλειψη μεγάλου αριθμού κλι-
νικών μελετών τυχαίας κατανομής και η αδυναμία μας 
να διακρίνουμε τις λανθάνουσες από τις επιθετικότερες 
μορφές της νόσου έχει σαν αποτέλεσμα η θεραπευ-
τική προσέγγιση να ξεκινά από την απλή ογκεκτομή 
-μόνη ή σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) και 
ταμοξιφαίνη- έως και τη μαστεκτομή.

η επιλογή της θεραπείας δε θεωρείται ότι επηρε-
άζει την επιβίωση, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την πιθανότητα της τοπικής υποτροπής. Σε 
αναδρομικές μελέτες ασθενείς οι οποίες υποβλήθηκαν 
σε μαστεκτομή είχαν 1-2% πλεονέκτημα επιβίωσης27,28.	
Ακόμη και σε ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν μόνο 
με ογκεκτομή δίχως ορμονική ή ακτινοθεραπεία τα 
ποσοστά θνησιμότητας κυμάνθηκαν στο 1-2%24.

η τροποποιημένη ριζική ή ολική μαστεκτομή είναι 
αποτελεσματικές θεραπείες για το DCIS, αλλά είναι 
μια επιθετική προσέγγιση για μία βλάβη που πιθα-
νώς δε θα εξελιχθεί ποτέ σε διηθητικό καρκίνο, ενώ 
πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και στις περιπτώσεις 
καρκίνου η χειρουργική προσέγγιση στην εποχή μας 
είναι συντηρητικότερη. Όταν επιλεχθεί η μαστεκτομή 
η ΑΚΘ δε συστήνεται. Το ποσοστό αποτελεσματικό-
τητας της μαστεκτομής αγγίζει το 98-99%29,30. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία δεν εντοπίσαμε κλινική μελέτη 
τυχαίας κατανομής που να συγκρίνει τη ογκεκτομή με 
τη μαστεκτομή ως θεραπείες του DCIS.

Μέσω των National Surgical Adjuvant Breast and 
Bowel Project (NSABP) / B-1731, EORTC 1085332 και 
της United Kingdom-Australia-New Zealand DCIS33	
μελετών (Πίνακες 1,2) εκτιμήθηκε η αποτελεσματικό-
τητα της χρήσης της ΑΚΘ μετά από ογκεκτομή. Από 
όλες προέκυψε το συμπέρασμα ότι η ΑΚΘ μειώνει κατά 
50-60% την τοπική υποτροπή (είτε αυτή είναι DCIS 
είτε διηθητικό καρκίνωμα). Το όφελος αυτό παραμένει 
και μετά από μακρά παρακολούθηση, όπως συμβαίνει 
στα πλαίσια της NSABP / B-17 μετά από 12 έτη. Σε 
καμία από τις μελέτες αυτές όμως δεν αναδείχθηκε 
όφελος στην επιβίωση, αν και δεν ήταν σχεδιασμένες 
να αναδείξουν μικρές διαφορές στην επιβίωση .

Σε δύο κλινικές μελέτες τυχαίας κατανομής την 
NSABP / B-2434 και την United Kingdom Australia-
New Zealand DCIS33 εκτιμήθηκε το όφελος από τη 
χορήγηση ταμοξιφαίνης σε ασθενείς με DCIS που 
αντιμετωπίσθηκαν με ογκεκτομή και/ή ΑΚΘ. η τα-
μοξιφαίνη, όταν προστεθεί μετά την ογκεκτομή και 
την ΑΚΘ, είναι αποτελεσματική στο να μειώσει την 
τοπική υποτροπή, ιδίως όσον αφορά το διηθητικό 
καρκίνωμα σε ασθενείς με θετικούς ορμονικούς υπο-
δοχείς. η μείωση του 5ετούς αθροιστικού κινδύνου 
στην επίπτωση του διηθητικού καρκίνου ήταν από 
4.2% στο 2.1% και από 2.3% στο 1.8% στον ίδιο και 
στον άλλο μαστό αντίστοιχα. Αντίθετα, η χορήγηση 
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ταμοξιφαίνης έπειτα από ογκεκτομή μόνο δεν ήταν 
τόσο αποτελεσματική.

Τα πρόδρομα αποτελέσματα από τις μελέτες ATAC35 

και MA-1736 μας οδηγούν στη κατεύθυνση ότι πιθανώς 
οι αναστολείς αρωματάσης είναι αποτελεσματικοί στη 
πρόληψη υποτροπών στο σύστοιχο ή στον άλλο μαστό 
σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με DCIS και θετικούς 
ορμονικούς υποδοχείς. η μελέτη NSABP B-35 και η 
European International Breast Cancer Intervention 
Study (IBIS) II οι οποίες συγκρίνουν τη χορήγηση 
ταμοξιφαίνης και αναστροζόλης σε μετεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες με DCIS που έχουν υποβληθεί σε 

ογκεκτομή θα μας δώσουν απαντήσεις.
Νεότερα φάρμακα, όπως αναστολείς του EGFR, του 

COX-2, οι στατίνες, η οξυτοκίνη, η τραστουζουμάμπη 
καθώς και τεχνικές όπως η τοπική χορήγηση διαδερμι-
κά της 4-υδρόξυ-ταμοξιφαίνης ήδη χρησιμοποιούνται 
ή θα χρησιμοποιηθούν και τα αποτελέσματά τους 
αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατανοώντας 
καλύτερα τη βιολογική συμπεριφορά του DCIS θα 
καταλήξουμε σε επαρκείς θεραπείες για μία νόσο 
που ναι μεν δεν είναι απειλητική για τη ζωή, αλλά 
ο κίνδυνος υποτροπής ή εξέλιξης σε επιθετικότερη 
μορφή δεν είναι αμελητέος.

ΑBSTRACT

P. KOUNTOURAKIS, E. KAKOURI, A. ARDAVANIS. Ductal carcinoma in situ (DCIS): 
pathology and therapeutic approach. 
Ductal carcinoma in situ (DCIS) is a precursor lesion of invasive ductal carcinoma. The natural his-
tory of the disease is not so clear and therapeutic approach varies widely from breast conservative 
surgery plus radiotherapy and hormone therapy to radical mastectomy treatment. DCIS pathology 
and treatment management are reviewed. Forum of Clinical Oncology 7 (3-4):237-241, 2008.
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Eισαγωγη

Πάνω από 50% των ασθενών με ορθοκολικό 
καρκίνο που έχουν υποβληθεί σε θεραπευτική εκτομή 
του όγκου θα παρουσιάσουν υποτροπή της νόσου. 
Το ήπαρ και οι πνεύμονες είναι τα πιο συνήθη σημεία 
απομακρυσμένων μεταστάσεων1. Στην αναζήτηση πε-
ρισσότερο αποτελεσματικής θεραπείας η προσοχή έχει 
στραφεί στην χειρουργική παρέμβαση. Οι πρόσφατες 

συνδυασμένη εκτομή μεταστάσεων ήπατος-
πνεύμονος μέσω μιας διαθωρακικής προσπέλασης 
σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου
Σ. Δελής, Δ. Κελγιώργη, Α. Μπακογιάννης, Κ. Αθανασίου, Χ. Δερβένης1

ΠΕρΙΛηΨη
Σε επιλεγμένη ομάδα ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο η ταυτόχρονη εκτομή ηπατικών και πνευμονι-
κών μεταστάσεων φαίνεται ότι βελτιώνει την επιβίωσή τους παρά τον επιθετικό χαρακτήρα αυτών των 
βλαβών. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας με μεταστασεκτομές σε ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο 
και μετάχρονες ή σύγχρονες ηπατικές και πνευμονικές μεταστάσεις. Οι μεταστασεκτομές έγιναν με 
διαθωρακική διαφραγματική προσπέλαση. Στο διάστημα 2002-2005, πέντε ασθενείς (3 άνδρες και 
2 γυναίκες) με σύγχρονη εμφάνιση μεταστάσεων στο ήπαρ και δεξιό λοβό πνεύμονος από ορθοκο-
λικό καρκίνο υποβλήθηκαν σε διαθωρακική προσπέλαση. η μέση ηλικία ήταν 68 έτη (εύρος 55-76 
έτη). Σε όλους τους ασθενείς οι προηγηθείσες επεμβάσεις περιλάμβαναν κολεκτομή, συμφυσιόλυση 
ή αποκατάσταση κοιλιοκήλης και μετεγχειρητικές χημειοθεραπείες. Οι ηπατεκτομές περιλάμβαναν 
εκτομή του τμήματος VII, VIII ή και των δύο. Δεν παρατηρήθηκε κανένας θάνατος. η νοσηρότητα 
περιλάμβανε πλευριτική συλλογή σε 2 ασθενείς και μετεγχειρητική πνευμονία σε 1 ασθενή, οι οποίες 
αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά. η μέση διάρκεια της νοσηλείας ήταν 8 ημέρες (διακύμανση 5-12 μέρες). 
Μετά από διάμεση παρακολούθηση 26 μηνών, όλοι οι ασθενείς ζουν χωρίς υποτροπή της νόσου. 
Στις μεταστάσεις από ορθοκολικό καρκίνο πρέπει να προτιμάται επιθετική χειρουργική προσέγγιση. 
η διαθωρακική προσπέλαση για ταυτόχρονες υποδιαφραγματικές ηπατικές και πνευμονικές μετα-
στασεκτομές είναι εφικτή, εφ’ όσον υπάρξει αυστηρή επιλογή των περιπτώσεων, ιδίως σε ασθενείς 
με προηγηθείσες κοιλιακές επεμβάσεις. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (3-4):242-247.

προσπάθειες στοχεύουν στην επιθετική εκτομή τόσο 
των πνευμονικών όσο και των ηπατικών μεταστάσεων. 
Φαίνεται, ότι η επιθετική αυτή παρέμβαση σχετίζεται με 
βελτίωση της επιβίωσης σε επιλεγμένους ασθενείς1-9.	
Αυτό έγινε με τη μορφή της ταυτόχρονης ή σε στάδια 
εκτομής, η οποία επιτυγχάνεται μέσω θωρακικής και 
κοιλιακής προσπέλασης. Αν και η θωρακοσκόπηση 
με κάμερα (Video Assisted Thoracoscopy-VATS) μει-
ώνει τη σχετιζόμενη με τη θωρακοτομή νοσηρότητα, 
εν τούτοις αντιμετωπίζεται ακόμα με σκεπτικισμό για 
την δυνατότητα αναγνώρισης μικρών ενδοπαρεγχυ-
ματικών βλαβών. Επιπλέον, η ταυτόχρονη τμηματική 
ηπατική και πνευμονική εκτομή απαιτεί δύο ξεχωριστές 
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τομές ή μία θωρακοκοιλιακή επέκταση με σημαντική 
μετεγχειρητική νοσηρότητα. Τα ανωτέρω δεδομένα 
έφεραν την ιδέα της διαθωρακικής-διαφραγματικής 
προσπέλασης, η οποία έγινε δημοφιλής από τον 
Blumgart (σε αδημοσίευτες σειρές) στο Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center. η διαθωρακική-δι-
αφραγματική προσπέλαση έχει αναφερθεί σε μικρό 
αριθμό ασθενών στη θεραπεία του ηΚΚ5. 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε την εμπειρία 
μας στη θεραπεία ασθενών με ταυτόχρονη ηπατική 
και πνευμονική μεταστασεκτομή μέσω μιας μόνο θω-
ρακοτομής. Εφαρμόσαμε αυτή τη μέθοδο κυρίως σε 
ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε 
πολλαπλές κοιλιακές επεμβάσεις (κολοορθική εκτομή, 
συμφυσιόλυση, πλαστική αποκατάσταση μετεγχειρη-
τικής κήλης με πλέγμα). η κοιλιακή προσέγγιση για 
ηπατεκτομή σε μια “εχθρική” λόγω συμφύσεων κοιλιά 
σχετίζεται με υψηλότερη νοσηρότητα. η διαθωρακική-
διαδιαφραγματική προσπέλαση εκμεταλλεύεται την 
διαθωρακική σταδιοποίηση με άμεση παρασκευή 
αποκάλυψη των τμημάτων VII και VIII αποφεύγοντας 
τη συμφυσιόλυση, την κινητοποίηση του ήπατος και 
την πιθανή ηπατική συμφόρηση.

υλικα και μΕθΟδΟι

Από το 2002 ως το 2005, συνολικά 85 ασθενείς 
χρειάστηκαν ηπατεκτομές για κολοορθικές μεταστάσεις. 

Πέντε ασθενείς με ταυτόχρονες μεταστάσεις ήπατος 
και δεξιού πνεύμονα υπεβλήθησαν σε ένα στάδιο 
διαθωρακική-διαφραγματική προσπέλαση (Πίνακας	
1). Στο παρελθόν είχαν λάβει συμπληρωματική χη-
μειοθεραπεία με 5-FU και λευκοβορίνη και ήταν σε 
τακτικό έλεγχο με CT κάθε 6 μήνες. Σε διαφορετική 
χρονική περίοδο για κάθε ασθενή, διαγνώστηκαν 
μεταστάσεις τόσο στο ήπαρ όσο και στους πνεύμο-
νες. η χρονική στιγμή της εμφάνισης ταυτόχρονων 
ηπατικών και πνευμονικών μεταστάσεων ποίκιλλε 
μεταξύ 6 μηνών και 2 χρόνων από την κολεκτομή. 
Δύο ασθενείς είχαν αναπτύξει μεταστάσεις στον κάτω 
λοβό του δεξιού πνεύμονα, 2 στον μέσο και 1 στον 
άνω λοβό. Οι ηπατικές βλάβες ήταν εντοπισμένες 
στα τμήματα VII, VIII ή και στα δύο. η διάμετρος των 
μεταστατικών βλαβών κυμαινόταν μεταξύ 2-4cm. Σε 
όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε διεγχειρητικό υπε-
ρηχογράφημα για να εκτιμηθεί ο ακριβής αριθμός των 
βλαβών καθώς και η σχέση του όγκου με τις αγγειακές 
δομές. Οι ηπατεκτομές περιλάμβαναν τμηματικές εκτο-
μές των VII και VIII (Πίνακας 1). Σφηνοειδής εκτομή 
του πνεύμονα εκτελέστηκε σε όλους τους ασθενείς 
της μελέτης έπειτα από σχολαστική ψηλάφηση. Σε 
2 από τους ασθενείς είχε προηγηθεί προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία (Πίνακας 1). Χρησιμοποιήθηκε ο 
συνδυασμός 5-FU, leucovorin, oxaliplatin, Bevaci-
zumab (FOLFOX-Avastin®), για περίοδο 6 μηνών με 
ελάχιστη ανταπόκριση. Μετά από νέα σταδιοποίηση 

Πίνακας	1. Ασθενείς με σύγχρονες ηπατικές και πνευμονικές μεταστάσεις από ορθοκολικό καρκίνο.
Ασθενής Πρωτοπα-

θής εστία
Στάδιο
(Dukes)

Προηγηθείσες
επεμβάσεις

Συμπλη-
ρωματική 
θεραπεία

Εντόπιση 
μεταστάσεων

Αριθμός
βλαβών

τύπος 
χειρουργικής 
επέμβασης

Προεγχειρη-
τική θεραπεία 
προ της μετα-
στασεκτομής

Επιπλοκή

1 Σιγμοειδές c1 Σιγμοειδεκτομή, 
συμφυσιόλυση

5-FU/LV Τμήμα VII ήπατος,
κάτω λοβός, 
δεξιός πνεύμονας

1
1

Τμηματική 
ηπατεκτομή και
ευρεία εκτομή 
δεξιού πνεύμονα

όχι -

2 Σιγμοειδές B3 Σιγμοειδεκτομή,
συμφυσιόλυση

5-FU/LV Τμημα VIΙI 
ήπατος,
μέσος λοβός, 
δεξιός πνεύμονας

1

1

Τμηματική 
ηπατεκτομή και 
ευρεία εκτομή 
δεξιού πνεύμονα

όχι -

3 Κατιόν c2 Αριστερή 
κολεκτομή, 
αποκατάσταση 
κοιλιοκήλης

5-FU/LV Τμήμα VII ήπατος, 
κάτω λοβός, 
δεξιός πνεύμονας

1
2

Τμηματική 
ηπατεκτομή και 
ευρεία εκτομή 
δεξιού πνεύμονα

FolFoX/
Avastin

Πνευμονία, 
πνευμονική 
συλλογή

4 Κατιόν c1 Αριστερή 
κολεκτομή

5-FU/LV Τμήμα VΙII 
ήπατος,
μέσος λοβός, 
δεξιός πνεύμονας

1

1

Τμηματική 
ηπατεκτομή και
ευρεία εκτομή 
δεξιού πνεύμονα

όχι -

5 Τυφλό C3 Δεξιά κολεκτο-
μή,
αποκατάσταση 
κοιλιοκήλης

5-FU Τμήματα VII & VIII 
ήπατος, 
άνω λοβός, δεξιός 
πνεύμονας

2

1

Τμηματική ηπατε-
κτομή και
ευρεία εκτομή 
δεξιού πνεύμονα

FolFoX/
Avastin

Πνευμονική 
συλλογή

Συντμήσεις: LV: Leucovorin, FOLFOX: φολικό οξύ, οξαλιπλατίνα, φθοριοουρακίλη
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από την τομή (Εικόνα 2). Στη συνέχεια, διενεργείται η 
σύγκλειση του διαφράγματος. Κατά προτίμηση τοπο-
θετούνται πολλαπλές μεμονωμένες οριζόντιες ραφές 
mattress, σε μεγάλα βήματα, με μη απορροφήσιμα 
ράμματα. η δημιουργία πτύχωσης βοηθάει, επίσης, 
στη διατήρηση καλής λειτουργίας του διαφράγματος 
και στην ελαχιστοποίηση του νεκρού χώρου μετά την 
ηπατεκτομή. Τα ράμματα σήμανσης εξασφαλίζουν 
την ακριβή σύγκλειση. Οι πλευρές συμπλησιάζουν 
με χοντρά περιοστικά ράμματα και τα απονευρωτικά 
στρώματα του θώρακα κλείνουν με ανατομικό τρόπο. 
Τα υποδόρια στρώματα και το δέρμα κλείνουν με το 
συνήθη τρόπο.

αΠΟτΕλΕσματα

η διεγχειρητική απώλεια αίματος ήταν ελάχιστη, 

με MRI και PET scan οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 
εκτομή των ηπατικών και πνευμονικών μεταστάσεων 
σε ένα στάδιο.

Χειρουργική τεχνική

Ο ασθενής τοποθετείται σε αριστερή ημιπλάγια 
θέση με ένα ρολό κάτω από τη σύστοιχη μασχάλη, 
ενώ το άνω άκρο εκτείνεται πρόσθια. Διενεργείται 
δεξιά θωρακοτομή στο ύψος του 7ου-8ου μεσοπλεύριου 
διαστήματος, με επέκταση προς τις θηλές και έως 
1cm κάτω από την ωμοπλατιαία γραμμή και οπίσθια 
μεταξύ της ωμοπλάτης και τη σπονδυλική στήλη. Ο 
πρόσθιος οδοντωτός και ο πλατύς ραχιαίος μυς δια-
τέμνονται. Εν συνεχεία, προσεγγίζεται ο υπεζωκότας 
στο 7ο -8ο μεσοπλεύριο διάστημα. Εκτέμνοντας 1cm 
άνωθεν ή κάτωθεν της πλευράς, με προσοχή στο νευ-
ρομυϊκό δεμάτιο, επιτυγχάνεται επιπλέον παρασκευή. 
Ο τραπεζοειδής και ο ρομβοειδής μυς μπορούν να 
ταμούν οπίσθια και όσο χρειάζεται προς τα άνω έως 
τον παρασπονδύλιο μυ, ο οποίος διαφυλάσσεται. 
Εκτίθεται ολόκληρος ο υπεζωκοτικός χώρος και το 
πλάγιο μεσοθωράκιο. Με ήπια έλξη της κορυφής του 
πνεύμονα αποκαλύπτεται το μεσοθωράκιο και το πε-
ρικάρδιο. Έπειτα από ψηλάφηση του πνεύμονα προς 
αναγνώριση της μεταστατικής βλάβης, διενεργείται 
ευρεία εκτομή αυτής, χρησιμοποιώντας συρραπτικό 
GIA. η εφαρμογή του συρραπτικού διευκολύνεται με 
τη σύμπτωση του πνεύμονα, ώστε να εξασφαλίζεται 
επαρκές όριο. Σε αυτό το στάδιο πρέπει να εκτελείται η 
διατομή του διαφράγματος, με τη χρήση διεχειρητικού 
υπερηχογραφήματος για την ακριβή αναγνώριση του 
όγκου στα τμήματα VII-VIII (Εικόνα 1). Το διάφραγμα 
διατέμνεται περιφερικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
βλάβη στα φρενικά νεύρα. η τομή είναι περίπου 2cm 
από την πρόσφυση του διαφράγματος στο θωρακικό 
τοίχωμα και επεκτείνεται οπίσθια στο τρήμα της κάτω 
κοίλης φλέβας (ΚΚΦ). Κατά τη διενέργεια της τομής είναι 
χρήσιμο να μαρκάρονται τα χείλη του διαφράγματος 
με ράμματα, ώστε μετέπειτα να επιτυγχάνεται ακριβής 
σύγκλειση. Στη συνέχεια, διατέμνεται ο δεξιός τρίγωνος 
σύνδεσμος προς την ΚΚΦ και η δεξιά ηπατική φλέβα 
(ΔηΦ) αναγνωρίζεται με αμβλεία και οξεία διήνηση. 
Αυτό επιτυγχάνεται με μια ελαφριά κινητοποίηση του 
τμήματος VII προς τη μέση γραμμή. η τμηματική εκτο-
μή του VII και του VIII επιτυγχάνεται χωρίς αγγειακό 
αποκλεισμό χρησιμοποιώντας τεχνικές αναίμακτης 
εκτομής (Τissue Link, Radionics, Cool-Tip). η ΔηΦ 
“θυσιάζεται” για ογκολογικούς λόγους αν ο όγκος 
βρίσκεται πλησίον ή διηθεί το αγγείο. Κάτω από το 
διάφραγμα τοποθετείται παροχέτευση κενού καθώς 
και ένας σωλήνας θωρακικής παροχέτευσης στον 
υπεζωκοτικό χώρο, 1-2 μεσοπλεύρια διαστήματα κάτω 

Εικόνα	1. Διαθωρακική εκτομή του τμήματος VII, μέσω 
διαφραγματικής τομής.

Εικόνα	2. η τμηματική εκτομή ολοκληρώνεται και σωλήνας 
παροχέτευσης τοποθετετείται υποδιαφραγματικά.
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δεν χρειάστηκε μετάγγιση σε 4 απο τις περιπτώσεις, 
ενώ σε 1 περίπτωση χρειάστηκε 1 μονάδα συμπυ-
κνωμένων ερυθρών. Ο μέσος χειρουργικός χρόνος 
ήταν 180 λεπτά (διακύμανση 170-210 λεπτά). Όλοι 
οι ασθενείς παρέμειναν κατά την πρώτη μετεγχειρη-
τική ημέρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). 
Ο θωρακικός σωλήνας αφαιρέθηκε την τρίτη μετεγ-
χειρητική ημέρα, όταν η παροχή ήταν <50cc/ημέρα. 
Ο πόνος αντιμετωπίστηκε επαρκώς με αντλία PCA 
αρχικά, ενώ στη συνέχεια με φαρμακευτική αγωγή 
απο το στόμα. Τα όρια εκτομής ήταν μικροσκοπικά 
ελεύθερα σε όλους τους ασθενείς. Σε 2 ασθενείς τα 
όρια ήταν καθαρά αλλά μικρότερα από 1cm από τον 
όγκο. Δύο ασθενείς ανέπτυξαν πλευριτικές συλλογές 
δεξιά, οι οποίες χρειάστηκαν παρακέντηση. Ένας 
ασθενής ανέπτυξε μετεγχειρητική πνευμονία, η οποία 
αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με αντιβιοτική θεραπεία. 
Δεν παρατηρήθηκε χολόρροια. η διάρκεια νοσηλείας 
ήταν κατά μέσο όρο 8 ημέρες (διακύμανση 7-12 μέ-
ρες). Μετά από διάμεση παρακολούθηση 26 μηνών 
όλοι οι ασθενείς είναι ζώντες και χωρίς υποτροπή 
της νόσου των.

συΖητηση

Πάνω από 50% των ασθενών με ορθοκολικό καρκί-
νο οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία θα 
εμφανίσουν μετάχρονη υποτροπή της νόσου στο ήπαρ 
και τους πνεύμονες. Περίπου το 25% των ασθενών με 
μεμονωμένες ηπατικές μεταστάσεις έχουν όγκους οι 
οποίοι μπορούν να εκταμούν θεραπευτικά με βελτίωση 
της επιβίωσης10-11.υπάρχει, επίσης, ομάδα ασθενών 
με ταυτόχρονες ηπατικές και πνευμονικές μεταστάσεις 
από ορθοκολικό καρκίνο οι οποίοι είναι υποψήφιοι 
για μεταστασεκτομή1-4. Αν και ο πνεύμονας είναι η 
συνηθέστερη εντόπιση εξωκοιλιακών μεταστάσεων, 
η εξαιρέσιμη μεταστατική νόσος περιορίζεται σε μια 
επιλεγμένη ομάδα ασθενών.

Αρκετές μελέτες καταγράφουν βελτίωση της επι-
βίωσης έπειτα από ταυτόχρονη ή σταδιακή εκτομή 
κολοορθικών μεταστάσεων τόσο στο ήπαρ όσο και 
στον πνεύμονα1-4, παρ’ όλα αυτά αφορούσαν μικρή 
ομάδα ασθενών. η αναφερόμενη πενταετής επιβίωση 
μετά από τέτοια επιθετική προσέγγιση είναι 30-55%. 
Προϋποθέσεις για την εκτομή πνευμονικών μεταστάσε-
ων είναι ο τοπικός έλεγχος της πρωτοπαθούς εστίας, 
η απουσία εξωθωρακικής νόσου και η δυνατότητα 
ολικής εκτομής.

η ταυτόχρονη εκτομή των ηπατικών και πνευμο-
νικών μεταστάσεων θεωρείται εφικτή και ασφαλής, 
ωστόσο η νοσηρότητα μιας ταυτόχρονης θωρακικής 
και κοιλιακής προσπέλασης παραμένει υψηλή. η ιδέα 
μιας λιγότερο επεμβατικής τεχνικής οδήγησε την ομάδα 

Εικόνα	3α. Προεγχειρητική CT πιστοποιεί ηπατική μετά-
σταση στο τμήμα VII.

Εικόνα	3b. Προεγχειρητική CT πιστοποιεί μονήρη μετάσταση 
στην κορυφή του άνω λοβού του δεξιού πνεύμονα.

μας στην υιοθέτηση της διαθωρακικής-διαδιαφραγμα-
τικής ηπατεκτομής σε επιλεγμένη ομάδα ασθενών, με 
βλάβες οι οποίες βρίσκονται στην υποδιαφραγματική 
επιφάνεια του ήπατος σε συνδυασμό με μία μονήρη 
πνευμονική μετάσταση (Εικόνες 3α, 3b). 

Θεωρούμε ότι η προσεκτική ψηλάφηση του πνεύ-
μονα είναι προτιμότερη της VATS για τον εντοπισμό 
μικρών ενδοπαρεγχυματικών βλαβών. Στην περίπτωση 
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της εκτομής των ηπατικών τμημάτων VII-VIII, απαιτείται 
μεγάλη συμπίεση και κινητοποίηση του ήπατος, ώστε να 
επιτευχθεί το χειρουργικό πεδίο σε σχέση με τη συνήθη 
διακοιλιακή προσπέλαση, γεγονός όμως που ενέχει 
υψηλό κίνδυνο ηπατικής και κυκλοφορικής ανεπάρκειας 
λόγω της συστροφής της πυλαίας και της ΚΚΦ5, ιδίως 
σε κιρρωτικούς ασθενείς. Το περιορισμένο χειρουργικό 
πεδίο σε συνδυασμό με μια «εχθρική» κοιλιά, εξαιτίας 
προηγούμενων χειρουργικών κοιλιακών επεμβάσεων, 
κάνει την διατομή δύσκολη, αυξάνει τον χειρουργικό 
χρόνο και την απώλεια αίματος5. Προηγούμενη τοπο-
θέτηση πλέγματος για αποκατάσταση κήλης δυσκο-
λεύει περαιτέρω τα πράγματα. Επιπλέον, η παρουσία 
συμφύσεων από προηγηθείσες ηπατεκτομές αποτελεί 
μια επιπρόσθετη πρόκληση. η απολίνωση της δεξιάς 
ηπατικής φλέβας η οποία πραγματοποιείται σχεδόν 
πάντα κατά την κινητοποίηση του ήπατος, προδιαθέτει 
σε τμηματική ηπατική συμφόρηση. 

Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες εφαρμόσαμε 
μια διαθωρακική-διαδιαφραγματική προσπέλαση για την 
ταυτόχρονη ηπατική και πνευμονική εκτομή, σε ασθε-
νείς με μεταστατικές βλάβες. Αυτή είναι η πρώτη σειρά 
που αναφέρεται σε συνδυασμένη εκτομή μεταστατικών 
βλαβών διαμέσου μιας διαθωρακικής προσπέλασης. 
Από την εμπειρία μας προκύπτει ότι η διαθωρακική-
διαδιαφραγματική προσπέλαση μπορεί να μειώσει 
το χειρουργικό stress και τη νοσηρότητα σε ασθενείς 
με «εχθρική» κοιλιά, λόγω προηγηθέντων κοιλιακών 
επεμβάσεων. Τόσο η διεγχειρητική αιμορραγία όσο 
και ο εγχειρητικός χρόνος ήταν σημαντικά μικρότερος 
με την διαθωρακική-διαδιαφραγματική προσπέλαση 

συγκριτικά με την ξεχωριστή θωρακική και κοιλιακή προ-
σπέλαση, αν και δεν υπάρχει τυχαιοποίηση στην μελέτη 
μας. η διαθωρακική-διαδιαφραγματική προσπέλαση 
παρουσιάζει μικρότερη επίπτωση παραλυτικού ειλεού 
και ασκίτη. Επιπλέον με αυτήν την τεχνική ο κίνδυνος 
θετικών χειρουργικών ορίων μετά τη μεταστασιεκτομή 
είναι μικρός, αν και υπάρχει αμφισβήτηση όσον αφορά 
στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα5.	

Μειονέκτημα αυτής της προσπέλασης είναι η δυ-
σκολία χρήσης διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος για 
τον εντοπισμό σύγχρονων ηπατικών βλαβών μακριά 
από την αποκεκαλυμμένη περιοχή και η ανικανότητα 
εντοπισμού εξωηπατικής νόσου, αν και το PET scan 
είναι χρήσιμο στην συγκεκριμένη περίπτωση για την 
ακριβή προεγχειρητική σταδιοποίηση. Επιπρόσθετα, 
ασθενείς με μειωμένη αναπνευστική λειτουργία και 
υψηλό κίνδυνο πνευμονικής νοσηρότητας δεν ανέ-
χονται αυτήν την προσπέλαση, λόγω του τραύματος 
στο θωρακικό τοίχωμα, τη διαφραγματική διατομή και 
τη σύγχρονη πνευμονική εκτομή. 

Συμπερασματικά, ο επιθετικός χειρουργικός χειρι-
σμός των κολοορθικών μεταστάσεων φαίνεται ότι είναι 
η θεραπεία εκλογής κάτω από δεδομένες προϋπο-
θέσεις. Μία διαθωρακική-διαδιαφραγματική προσπέ-
λαση είναι εφικτή για την ταυτόχρονη πνευμονική και 
υποδιαφραγματική ηπατική εκτομή, ειδικά σε ασθενείς 
με προηγηθείσες κοιλιακές επεμβάσεις. Αναμένεται 
χαμηλή νοσηρότητα εξαιτίας της άμεσης έκθεσης του 
τμήματος VII-VIII αποφεύγοντας την κινητοποίηση 
του ήπατος, σε περίπτωση προηγούμενων κοιλιακών 
επεμβάσεων.

ΑBSTRACT

S. DELIS, D. KELGIORGI, A. BAKOYANNIS, K. ATHANASIOU, C. DERVENIS. Trans-
thoracic approach for combined metastasectomy for liver and lung metastases in 
patients with colorectal cancer.
In a very selected group of patients (pts) with metastatic colorectal cancer, resection of all coincident 
liver and lung metastases seems to prolongs survival despite the aggressive nature of these lesions. 
In this study we present our experience about metastasectomy in pts with metachronous liver and 
lung metastases. An exclusive transthoracic approach –a new surgical technique- was performed. 
Between 2002 and 2005, five pts (three men and two women, median age 68 yrs, range 55-76 yrs) 
with colorectal cancer and coincident liver and right-lung metastases underwent an exclusive trans-
thoracic approach. No mortality was documented. Morbidity included pleural effusion (in 2 pts) and 
post-operative pneumonia (in 1 pt) which responded to conservative management. Median hospital 
stay was 8 days (range 5-12 days). With a median follow-up of 26 months all pts are alive without 
recurrent disease. An aggressive surgical approach is indicated for metastases in pts with colorectal 
cancer. An exclusive transthoracic approach is feasible for combined lung and subdiaphragmatic liver 
metastasectomy in selected cases with previous abdominal surgery. Forum of Clinical Oncology 
7 (3-4):242-247, 2008.
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Εισαγωγη

η ηπατεκτομή με ταυτόχρονη αντικατάσταση της 
ΚΚΦ είναι μια χειρουργική πρόκληση. Δεν παρουσιάζε-
ται συχνά στην καθημερινή πρακτική, όμως διευρύνει 
τις ενδείξεις για θεραπευτική χειρουργική εκρίζωση 

συνδυασμένη ηπατεκτομή με εκτομή  
της κάτω κοίλης φλέβας σε ηπατικές κακοήθειες
Σ. Δελής1, Δ. Κελγιώργη1, Α. Μπακογιάννης1, Κ. Μανές1, Χ. Δερβένης1, J. Madariaga2

ΠΕρΙΛηΨη
Παρουσιάζεται η εμπειρία στη συνδυασμένη ηπατεκτομή με σύγχρονη εκτομή της κάτω κοίλης 
φλέβας (ΚΚΦ) σε ασθενείς με ηπατικές κακοήθειες. Δώδεκα ασθενείς (διάμεσης ηλικίας 45 έτη, 
εύρος 35-67 έτη) υπεβλήθησαν σε συνδυασμένη ηπατεκτομή με μόσχευμα της ΚΚΦ. η. Οι εκτομές 
εκτελέσθηκαν λόγω παρουσίας ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ηΚΚ) σε 4 ασθενείς, ηπατικών 
μεταστάσεων από ορθοκολικό καρκίνο σε 6 ασθενείς και χολαγγειοκαρκινώματος σε 2 ασθενείς. 
Οι ηπατεκτομές περιλάμβαναν 8 δεξιές λοβεκτομές και 4 αριστερές εκτεταμένες εκτομές. η ΚΚΦ 
αντικαταστάθηκε με δακτυλιοειδές σωληνωτό Gore-Tex μόσχευμα. Δεν παρατηρήθηκε κανένας 
περιεγχειρητικός θάνατος. Διεγχειρητικά, η μέση απαιτούμενη ποσότητα αίματος προς μετάγγιση 
ήταν 2 μονάδες (εύρος από 0-12 μονάδες), ο μέσος εγχειρητικός χρόνος ήταν 5 ώρες και η μέση 
νοσηλεία 10 ημέρες (εύρος 8-25 ημέρες). Τρεις ασθενείς παρουσίασαν σημεία μετεγχειρητικής 
ηπατικής ανεπάρκειας, η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Δύο ασθενείς παρουσίασαν χο-
λόρροια, η οποία επίσης αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 24 
μηνών όλα τα αγγειακά μοσχεύματα ήταν ακέραια και δεν παρατηρήθηκε καμία λοίμωξη στα 
μοσχεύματα αυτά. Συμπερασματικά, η χειρουργική αντιμετώπιση των ηπατικών όγκων αποτελεί 
θεραπευτική επιλογή που θα μπορούσε να προσφέρει μακρόχρονη επιβίωση σε επιλεγμένους 
ασθενείς. η ηπατεκτομή με σύγχρονη αντικατάσταση της ΚΚΦ με μόσχευμα της ΚΚΦ είναι δυνατό 
να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και έχει αποδεκτό ποσοστό νοσηρότητας όταν εκτελείται με τις 
δέουσες ενδείξεις από εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 
(3-4):248-254.

εκτεταμένων τοπικά ηπατικών όγκων. Οι Starzl και 
συνεργάτες1 παρουσίασαν την πρώτη ολοκληρω-
μένη εκτομή της οπισθοηπατικής ΚΚΦ ταυτόχρονα 
με ηπατεκτομή. Ακολούθως και άλλοι συγγραφείς 
έχουν αναφέρει επιτυχείς τοποθετήσεις μοσχευμάτων 
στην ΚΚΦ2, 3-5. Βασιζόμενοι στην δική μας εμπειρία 
και τις βιβλιογραφικές αναφορές παρουσιάζουμε τα 
βήματα κλειδιά στην εκτέλεση της οπισθοηπατικής 
(retrohepatic) αντικατάστασης της ΚΚΦ, καθώς και 
το μετεγχειρητικό χειρισμό αυτής της προσεκτικά 
επιλεγμένης ομάδας ασθενών. Περιγράφεται επίσης 
και μία εναλλακτική τεχνική ανακατασκευής της ΚΚΦ 
πριν τη διατομή του παρεγχύματος. 
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υλικΟ-μΕθΟδΟι

Σε σύνολο 12 ασθενών με κακοήθεια στο ήπαρ, 
στους οποίους ήταν απαραίτητη η αντικατάσταση 
της ΚΚΦ, οι 7 ήταν άντρες και οι 5 γυναίκες. η μέση 
ηλικία ήταν 45 έτη με διακύμανση από 35 έως 67 έτη. 
Οι εκτομές εκτελέσθηκαν λόγω παρουσίας (μετά από 
βιοψία και ιστολογική απόδειξη) ηπατοκυτταρικού 
καρκινώματος (ηΚΚ) σε 4 ασθενείς, ηπατικών μετα-
στάσεων από ορθοκολικό καρκίνο σε 6 ασθενείς και 
χολαγγειοκαρκινώματος σε 2 ασθενείς. Οι ηπατεκτο-
μές περιλάμβαναν συνολικά 8 δεξιές λοβεκτομές και 
4 αριστερές εκτεταμένες εκτομές. Εμβολισμός της 
πυλαίας φλέβας εφαρμόστηκε σε 2 περιπτώσεις, 
εξαιτίας στεάτωσης από παρατεταμένη χημειοθερα-
πεία και υπολειπόμενο όγκο μικρότερο από 30%. 
Δύο ασθενείς με ηΚΚ υπεβλήθησαν σε αρτηριακό 
χημειοεμβολισμό προ της εκτομής. Οι ασθενείς με 
ηΚΚ οι οποίοι επιλέχθηκαν για αυτήν την εκτεταμένη 
προσέγγιση δεν είχαν κίρρωση. Τρεις ασθενείς με 
ηπατικές μεταστάσεις από πρωτοπαθή όγκο στο 
παχύ έντερο και το ορθό είχαν λάβει προεγχειρητική 
(neoadjuvant) χημειοθεραπεία με συνδυασμό 5FU 
και λευκοβορίνης με ελάχιστη ανταπόκριση. η ΚΚΦ 
αφαιρέθηκε μετά την παρεγχυματική διατομή σε 9 
ασθενείς, με άμεση ανακατασκευή της σε 3 ασθενείς. 
η ΚΚΦ αντικαταστάθηκε με δακτυλιοειδή σωληνωτά 
Gore-Tex μοσχεύματα. Δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα 
Gore-Tex patch ή περικαρδιακά patch, ενώ καμία 
σύνθετη ex vivo μέθοδος δεν πραγματοποιήθηκε. 
Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε αξονική τομογραφία 
κοιλίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό (Εικόνα 1) και MRI 
θώρακα για να εξασφαλιστούν επιπλέον πληροφο-

ρίες όσον αφορά στη σχέση του όγκου με την ΚΚΦ. 
Σε όλους τους ασθενείς διενεργήθηκε διεγχειρητικό 
υπερηχογράφημα για να εκτιμηθεί η σχέση του όγκου 
με τις αγγειακές δομές. Οι ηπατικές εφεδρείες σε 
ασθενείς με ηπατίτιδα και ηΚΚ υπολογίστηκε με την 
εφαρμογή του ICG clearance, της ογκομετρίας με 
CT, της ταξινόμησης κατά Child και του Meld score. 
Αναφορικά με το Meld score χρησιμοποιήσαμε το όριο 
8, καθώς παρατηρήσαμε (σε αδημοσίευτες σειρές 
μας) ότι οι ασθενείς με score κάτω από 8, οι οποίοι 
υπεβλήθησαν σε ηπατεκτομές χωρίς αντικατάσταση 
της ΚΚΦ, παρουσίασαν μεγαλύτερο ποσοστό νοση-
ρότητας. Σε όλους τους ασθενείς που ήταν υποψήφιοι 
για αντικατάσταση ΚΚΦ διενεργήθηκε stress ECG και 
stress-echo για προεγχειρητική εκτίμηση. 

Τεχνική

Αυτή η επιλεγμένη προσέγγιση εξαρτάται από 
την κεφαλική έκταση της διήθησης της ΚΚΦ από τον 
όγκο, δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ των υπε-
ρηπατικών φλεβών και της διήθησης της ΚΚΦ από 
τον όγκο επηρεάζει την εφαρμογή της αγγειολαβίδας 
αποκλεισμού και την εκτέλεση της εκτομής υπό με-
ρικό ηπατικό αγγειακό αποκλεισμό (ΜηΑΑ) ή υπό 
ολικό ηπατικό αγγειακό αποκλεισμό (ΟηΑΑ). Στην 
περίπτωση ύπαρξης θρόμβου εντός της ΚΚΦ, όπως 
συμβαίνει στα νεφρικά ή ηπατοκυτταρικά καρκινώματα, 
είναι προτιμότερη η διατομή της ΚΚΦ και η αφαίρεση 
του όγκου από την αντικατάσταση της ΚΚΦ.

αντικατασταση τησ κκΦ υΠΟ μηαα

Α. Παρεγχυματική διατομή και ακόλουθη εκτομή της 
ΚΚΦ.

η τομή εκλογής είναι η τριακτινωτή (triradiated), 
ξεκινώντας σε απόσταση 2 δαχτύλων από το πλευ-
ρικό τόξο και επεκτείνοντας πλάγια δεξιά προς τη 
μέση μασχαλιαία γραμμή. η τομή επεκτείνεται πλάγια 
αριστερά όσο απαιτείται και στη μέση γραμμή κάθετα 
προς τα πάνω ως την ξιφοειδή απόφυση. Αυτή είναι 
η τομή εκλογής κατά τις μεταμοσχεύσεις ήπατος και 
με την προσθήκη ενός διαστολέα τύπου Rochard τα 
πλευρικά τόξα διανοίγονται με καλή αποκάλυψη του 
χειρουργικού πεδίου. Τα ανεστραμμένα πλευρικά 
τόξα επιπεδώνουν το διάφραγμα, διευκολύνουν την 
κινητοποίηση του ήπατος, καθώς και την πρόσβαση 
στον οπισθοηπατικό χώρο.

Εφόσον γίνει η είσοδος στην κοιλία, γίνεται προ-
σπάθεια ανεύρεσης ενός πλάνου παρασκευής, ακρι-
βώς έξω από την περιτονία του Gerota, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η διατομή μεγάλων αγγείων, τα οποία θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ενοχλητική αιμορραγία 

Εικόνα	1. CT κοιλίας, αναγνωρίζεται ευμεγέθης ηπατικός 
όγκος
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κατά το προκαταρκτικό στάδιο.
η κινητοποίηση του ήπατος αρχίζει με την απολί-

νωση και διατομή του στρογγύλου συνδέσμου, ενώ ο 
δρεπανοειδής σύνδεσμος διατέμνεται με διαθερμία. η 
τομή αυτή επεκτείνεται περιφερικά του δρεπανοειδούς 
συνδέσμου ως τον δεξιό στεφανιαίο σύνδεσμο και ακο-
λουθεί η διατομή του αριστερού τριγωνικού σύνδεσμου. 
Το περισπλάχνιο περιτόναιο στα δεξιά της πύλης του 
ήπατος ως την υφηπατική ΚΚΦ διατέμνεται μαζί με τον 
δεξιό κάτω στεφανιαίο και τον ηπατονεφρικό σύνδε-
σμο. Λόγω του γεγονότος ότι αυτή η περιοχή συχνά 
και επί παρουσίας πυλαίας υπέρτασης έχει πλούσια 
παράπλευρη αγγείωση προτείνεται η απολίνωση και 
διατομή των ιστών σε ένα πλάνο ξεκινώντας από τα 
δεξιά και προχωρώντας προς την πύλη.

Το ήπαρ στρέφεται σταδιακά προς τα αριστερά, 
δημιουργώντας τάση στο δεξιό στεφανιαίο σύνδε-
σμο. Μετά από τη διατομή αυτού του συνδέσμου, το 
ήπαρ μπορεί να στραφεί περαιτέρω προς τη μέση 
γραμμή, αποκαλύπτοντας το οπισθοηπατικό τμήμα 
της ΚΚΦ και αποκτώντας πρόσβαση σε όλους τους 
κλάδους από τον κερκοφόρο λοβό ως την ΚΚΦ, οι 
οποίοι και απολινώνονται. Οι επινεφριδικές φλέβες 
αποκαλύπτονται και απολινώνονται. Μόνο τότε μπορεί 
να αποκλεισθεί η διήθηση του οπισθοπεριτόναιου 
αν η φλεβική εκροή είναι ελεύθερη διήθησης. Για 
αυτήν την εκτεταμένη επέμβαση είναι απαραίτητος 
ο έλεγχος της ΚΚΦ άνωθεν και κάτωθεν του ήπατος 
(Εικόνα 2). Ο ηπατογαστρικός σύνδεσμος διατέμνεται, 
βοηθώντας την κινητοποίηση του κερκοφόρου από 
την ΚΚΦ, από τα αριστερά μετά την απολίνωση της 
βραχέων ηπατικών φλεβών. Στη συνέχεια διενεργείται 
η δεξιά ή αριστερή ηπατεκτομή, μετά τη διατομή των 
στοιχείων της πύλης και η παρεγχυματική διατομή, 
κατά την οριοθετημένη γραμμή ως την ΚΚΦ. Είναι 
απαραίτητη η αναγνώριση της μέσης και της αριστερής 
ηπατικής φλέβας πριν τη διατομή του παρεγχύματος. 
Τοποθετούνται λαβίδες στην ΚΚΦ κάτω από τις ηπα-
τικές φλέβες και πάνω από τις νεφρικές φλέβες και το 
τμήμα της ΚΚΦ που διηθείται από τον όγκο αφαιρείται. 
Διενεργείται αιμόσταση στην ηπατική επιφάνεια και 
μετά την ανακατασκευή με τοποθέτηση μοσχεύματος 
(PTFE 14-20mm) αποκαθίσταται η αιματική ροή της 
ΚΚΦ (Εικόνες 3α, 3β).

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΚΦ  
ΠΡΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Μια πιο ελεγχόμενη παρεγχυματική διατομή εκτε-
λείται αν προηγηθεί η αντικατάσταση της ΚΚΦ. Αυτή η 
νέα τεχνική έχει περιγραφεί από τους Madariaga και 
συνεργάτες2 και αποφεύγεται ο αποκλεισμός της πύ-
λης. Μετά από την απολίνωση της αγγειακής εισροής 

και τη διατομή των φλεβών του κερκοφόρου μαζί με τη 
δεξιά ή την αριστερή ηπατική φλέβα (ανάλογα με τη 
θέση του όγκου), η οπισθοηπατική ΚΚΦ εκτέμνεται και 
ανακατασκευάζεται άμεσα. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
διατομή του παρεγχύματος, ενώ έχει αποκατασταθεί 
η ροή στην ΚΚΦ (Εικόνα 4).

αντικατασταση τησ κκΦ μΕ Οηαα

Όταν η προς τα πάνω επέκταση του όγκου δεν επι-
τρέπει την τοποθέτηση λαβίδων κάτω από τις ηπατικές 
φλέβες, η επέμβαση εκτελείται με ΟηΑΑ. η ηπατική 
αρτηρία και κλάδοι της πυλαίας θυσιάζονται πρώτοι, 

Εικόνα	2. Μερικός αγγειακός αποκλεισμός, χωρίς τον 
αποκλεισμό της πύλης

Εικόνα	3. η χαμηλή αναστόμωση της κάτω κοίλης φλέβας 
έχει ολοκληρωθεί.
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ανάλογα με τη θέση του όγκου. Παρασκευάζεται το 
χειρουργικό πλάνο ανάμεσα στην ΚΚΦ και το οπίσθιο 
κοιλιακό τοίχωμα, έτσι ώστε η ΚΚΦ να μπορεί να απο-
κολληθεί ελεύθερα. Με αμβλεία παρασκευή, η ΚΚΦ 
περιβρογχίζεται άνωθεν της εισόδου των ηπατικών 
φλεβών. Το πλεονέκτημα της δημιουργίας αυτού του 
πλάνου είναι ότι διευκολύνεται ο κεντρικός έλεγχος 
της φλέβας. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται είτε με ίσχαιμη 
περίδεση είτε προτιμότερα με ειδικά σχεδιασμένη 
αγγειακή λαβίδα, η οποία προλαμβάνει την ολίσθη-
ση της ΚΚΦ μόλις το αγγείο συλληφθεί. Ο χειρισμός 
Pringle, με το cross-clamping της υπερηπατικής και 
υφηπατικής ΚΚΦ προσφέρει την δυνατότητα ηπατε-
κτομής σε αναίμακτο πεδίο, εφόσον όμως ο χρόνος 
της θερμής ισχαιμίας κυμαίνεται μεταξύ 60 και 90 
λεπτών. η εφαρμογή αυτής της τεχνικής σχετίζεται 
συχνά με αιμοδυναμικές διαταραχές, εξαιτίας του μειω-
μένου συστηματικού και πυλαίου προφορτίου, καθώς 
και νεφρική βλάβη, λόγω της μειωμένης νεφρικής 
διήθησης. Αυτές οι διαταραχές προλαμβάνονται με 
φλεβο-φλεβική παράκαμψη, με τη χρήση μαγνητικής 
μηχανικής αντλίας που διατηρεί τη συστολική πίεση 
του ασθενούς πάνω από 100mmHg. Μια εναλλακτική 
μέθοδος αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων 
είναι η διατήρηση της παράπλευρης κυκλοφορίας, η 
οποία έχει δημιουργηθεί από τη στένωση της ΚΚΦ από 
τον όγκο6. Ένα σημείο κλειδί κατά τη διάρκεια αυτής 
της επέμβασης είναι κατά πρώτον η ολοκλήρωση 
της άνω αναστόμωσης της ΚΚΦ και η τοποθέτηση 
της λαβίδας κάτω από αυτήν, με αποκατάσταση της 
αιματικής εισροής στο ήπαρ. η κάτω αναστόμωση 
ολοκληρώνεται τελευταία. η αντικατάσταση της ΚΚΦ 
πραγματοποιείται με τη χρήση μοσχεύματος Gore-
Tex. Πριν από την ολοκλήρωση της συρραφής της 
αναστόμωσης, ο αέρας στο μόσχευμα πρέπει να 

αφαιρείται, μέσω της παλινδρόμησης αίματος διαμέσου 
του μοσχεύματος. 

Στην ασυνήθη περίπτωση διήθησης της ηπατικής 
φλέβας του υπολειπόμενου ήπατος από τον όγκο, είναι 
εφικτή η επανατοποθέτηση του φλεβικού κολοβώματος 
διαμέσου του μοσχεύματος. 

τΕΧνικΕσ λΕΠτΟμΕρΕιΕσ

η κινητοποίηση του ήπατος από την ΚΚΦ πραγμα-
τοποιείται προ της παρεγχυματικής διατομής. Επιλέγε-
ται η πρόσθια προσπέλαση (anterior approach) όταν 
ένας ευμεγέθης όγκος περιορίζει τη δυνατότητα κινη-
τοποίησης του ήπατος με ασφάλεια. η ηπατική εκτομή 
διενεργείται με ή χωρίς τον εκλεκτικό αποκλεισμό της 
αιματικής εισροής, ώστε να αποφευχθεί η ισχαιμία του 
εναπομείναντος τμήματος. η τοποθέτηση των λαβίδων 
ΚΚΦ κάτωθεν των ηπατικών φλεβών επιτρέπει την 
αιμάτωση του ήπατος και ελαχιστοποιεί τον χρόνο 
της ηπατικής ισχαιμίας, λόγω της απουσίας διαρ-
κούς αποκλεισμού της αιματικής εισροής. Επιπλέον, 
εφαρμόζεται συχνά ισχαιμική προετοιμασία (ischemic 
preconditioning) σε μια προσπάθεια αποφυγής των 
διαταραχών της θερμής ισχαιμίας.

Στις περιπτώσεις όπου η συμμετοχή του όγκου 
απαιτεί ΟηΑΑ, πρέπει οι φρενικές φλέβες να απολινω-
θούν με επιπέδωση του ενδοπερικαρδιακού τμήματος 
της ΚΚΦ. Ο ΟηΑΑ μπορεί συχνά να προκαλέσει αιμο-
δυναμική αστάθεια και απαιτείται η χορήγηση όγκου 
ή φλεβο-φλεβική παράκαμψη, ώστε να διατηρηθεί η 
καρδιακή παροχή. Αν ο όγκος διηθεί τόσο τα αγγεία 
παροχής όσο και απορροής ή εμπλέκονται όλες οι 
ηπατικές φλέβες, προτείνεται η περισσότερο απαιτη-
τική ex vivo εκτομή, με φλεβο-φλεβική παράκαμψη3,7.	
Το ήπαρ ξεπλένεται με ειδικό διάλυμα και εκτελείται η 
αγγειακή ανακατασκευή συνδυαζόμενη με παρεγχυ-
ματική διατομή αναίμακτα. Επιπλέον, με αυτήν την 
προσέγγιση προσφέρεται η δυνατότητα ευρύτερων 
ορίων. Εναλλακτικά, η τεχνική in situ εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις μεμονωμένης διήθησης των αγγείων 
παροχής5. Περαιτέρω, οι πυλαίες δομές παραμένουν 
άθικτες και η ΚΚΦ διατέμνεται επιτρέποντας την στρο-
φή του ήπατος προς τα πάνω, στην επιφάνεια του 
χειρουργικού πεδίου. Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση 
για την ανακατασκευή των ηπατικών φλεβών. Έχει 
περιγραφεί ότι η in situ έκπλυση του ήπατος με συ-
ντηρητικό διάλυμα σε συνθήκες υποθερμίας, μέσω 
πυλαίου κλάδου, παρατείνει τον ίσχαιμο χρόνο. 

Κατά τη διάρκεια του ηπατικού αγγειακού αποκλει-
σμού (ηΑΑ), οι λαβίδες αποκλεισμού τοποθετούνται 
με την ακόλουθη σειρά: 1) ηπατοδωδεκαδακτυλικός 
σύνδεσμος, 2) υφηπατική ΚΚΦ, 3) υπερηπατική ΚΚΦ. 
Εφόσον ο αποκλεισμός είναι καλά ανεκτός, οι λαβίδες 

Εικόνα	4. Συμβατική τεχνική με οπισθοπεριτοναϊκό απο-
κλεισμό της κάτω κοίλης φλέβας.
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αποκλεισμού τοποθετούνται με διάρκεια ως και 60 
λεπτά σε φυσιολογικό ήπαρ. Μετά από την ολοκλή-
ρωση της εκτομής αφαιρείται η λαβίδα της υφηπατικής 
ΚΚΦ για την έξοδο του αέρα και οι υπόλοιπες λαβίδες 
αφαιρούνται με αντίστροφη σειρά. 

Ανεπαρκής ηΑΑ παρουσιάζεται όταν δεν ανα-
γνωρίζονται επικουρικά αγγεία παροχής, όπως η 
δεξιά ή η αριστερή επικουρική ηπατική αρτηρία, όταν 
υπάρχουν περι-αγγειακές συμφύσεις ή όταν δεν έχει 
απολινωθεί η δεξιά επινεφριδική φλέβα. Εκτός από 
την περίπτωση μαζικής αιμορραγίας, είναι εξαιρετικά 
σπάνιο ένας καλά ανεκτός ηΑΑ αρχικά, να γίνει μη 
ανεκτός στη συνέχεια.

αΠΟτΕλΕσματα

Ο μέσος εγχειρητικός χρόνος ήταν 5 ώρες (εύρος 
3-8 ώρες) και η μέση απαιτούμενη ποσότητα αίματος 
προς μετάγγιση διεγχειρητικά ήταν 2 μονάδες (εύρος 
0-12 μονάδες). Ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 10 
ημέρες (εύρος 8-25 ημέρες). Τρεις ασθενείς παρουσί-
ασαν πλευριτική συλλογή, η οποία έχρηζε παροχέτευ-
σης και 2 ασθενείς παρουσίασαν χολόρροια, η οποία 
αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. ηπατική ανεπάρκεια, 
οριζόμενη ως εγκεφαλοπάθεια, παρατεταμένο INR με 
ανάγκη μετάγγισης πλάσματος, εμμένων ασκίτης ή 
αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης πάνω από 10mg/dl 
παρατηρήθηκε σε 3 ασθενείς και αντιμετωπίστηκε συ-
ντηρητικά. Όλα τα αγγειακά μοσχεύματα ήταν ακέραια 
στο τελευταίο foolow-up. Όλοι οι ασθενείς ετέθησαν 
σε μικρή δόση ηπαρίνης διεγχειρητικά και στους 4 
τελευταίους ασθενείς διατηρήθηκε η ημερήσια λήψη 
ασπιρίνης εμπειρικά, αν και δεν παρατηρήθηκε καμία 
διαφορά αναφορικά στην θρόμβωση. Στις σειρές μας 
δεν παρατηρήθηκε επιμόλυνση του μοσχεύματος. Τα 
όρια εκτομής ήταν αρνητικά σε όλους τους ασθενείς, 
αν και σε 2 ασθενείς ήταν μικρότερα από 1cm. Μετά 
από μέση παρακολούθηση 24 μηνών 4 ασθενείς 
κατέληξαν λόγω υποτροπής. 

συΖητηση

Ο επιθετικός χειρουργικός χειρισμός σε συνδυασμό 
με εκτομή και αντικατάσταση της ΚΚΦ προσφέρει 
τη μοναδική ευκαιρία ίασης σε προσεκτικά επιλεγ-
μένους ασθενείς με πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς 
όγκους της ΚΚΦ. Επιπλέον, τα αναπόδεικτα οφέλη 
της ακτινοβολίας και της χημειοθεραπείας σε τοπικά 
εκτεταμένους ηπατικούς όγκους ενισχύει την ιδέα 
του ριζικού χειρουργικού χειρισμού. Μετά από την 
πρώτη περιγραφή της εκτομής και αντικατάστασης 
της οπισθοπεριτοναϊκής ΚΚΦ με ομόλογο μόσχευμα 
από τον Starzl1, υπήρξε διάδοση της μεθόδου λόγω 

της χαμηλής νοσηρότητας σε επιλεγμένους ασθε-
νείς. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά θέματα που αξίζει 
να αναφερθούν: α) υπάρχει όφελος στην επιβίωση 
εκτελώντας μια τόσο απαιτητική επέμβαση; β) Πώς 
να επιλέγονται οι ασθενείς; γ) Ποια είναι η προτιμητέα 
τεχνική για την εκτομή της ΚΚΦ, ο ΜηΑΑ ή ο Οη ΑΑ 
και δ) Είναι καλύτερα τα αυτομοσχεύματα από τα 
συνθετικά για την αντικατάσταση της ΚΚΦ;

Λίγες μελέτες έχουν δημοσιευτεί για την έκβα-
ση των ηπατικών όγκων που διηθούν και την ΚΚΦ 
και κατά συνέπεια οι προσπάθειες έχουν στοχεύσει 
στην βελτίωση της επιβίωσης στα μεταστατικά και τα 
ηπατοκυτταρικά καρκινώματα. Οι Madariaga et al2,8 

περιέγραψαν μακρόχρονη επιβίωση έπειτα από επι-
θετική προσέγγιση τόσο σε πρωτοπαθείς όσο και σε 
δευτεροπαθείς όγκους που αφορούσαν την ΚΚΦ, με 
ένα αποδεκτό ποσοστό περιεγχειρητικής θνητότητας 
11%, εξαιτίας μαζικής αιμορραγίας και επακόλου-
θης ηπατικής ανεπάρκειας. η πιο εμπεριστατωμένη 
ανάλυση που άπτεται του θέματος της πρόγνωσης 
βρίσκεται στα δεδομένα που έχει συλλέξει ο Mignoli 
για τα λειομυοσαρκώματα της ΚΚΦ9. η μακρόχρονη 
επιβίωση μετά την εκτομή βελτιώθηκε σημαντικά σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου. Αν και ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα έχουν επίσης τεκμηριωθεί πρόσφατα 
από την ομάδα της Mayo clinic10, η ετερογένεια των 
όγκων και ο μικρός αριθμός ασθενών αποκλείουν τα 
οριστικά συμπεράσματα αναφορικά με την επιβίωση. 
Αν και χρειάζονται μελέτες τυχαίας κατανομής, ωστό-
σο πιστεύουμε ότι μία προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα 
ασθενών μπορεί να επωφεληθεί από την εκτεταμένη 
εκτομή με απώτερο σκοπό την παράταση της επιβίω-
σης και τον έλεγχο των συμπτωμάτων τους. Νεαροί 
ασθενείς με μεγάλα διαστήματα ελεύθερα νόσου και 
εντοπισμένη, λιγότερο επιθετική νόσο, με καλή αντα-
πόκριση στη προεγχειρητική θεραπεία αποτελούν την 
επιλεγμένη ομάδα, η οποία μπορεί να ωφεληθεί από 
μια τόσο επιθετική προσέγγιση.

Σύμφωνα με αυτήν την ιδέα, η επιλογή είναι σημα-
ντική και αφορά τόσο στην ιατρική εκτίμηση του υπο-
ψηφίου όσο και τον ακριβή καθορισμό της επέκτασης 
του όγκου. η κλινική κατάσταση (performance status) 
του ασθενούς καθορίζεται από τα κριτήρια που όρισε 
ο Zubrod και αφορούν στη φυσική κατάσταση με τη 
λειτουργική ποιότητα της ζωής. Ο ίκτερος και η πτω-
χή συνθετική ικανότητα του ήπατος είναι δυσοίωνες 
ενδείξεις αυξημένης νοσηρότητας μιας συνδυασμένης 
προσπέλλασης. 

η κίρρωση αποτελεί σχετική αντένδειξη για την 
επέμβαση και απαιτείται εμβολισμός της πυλαίας 
φλέβας (ΕΠΦ), ογκομετρικές μελέτες, και ταξινόμηση 
βάσει του MELD score για την υποσταδιοποίηση των 
Child A ασθενών. Εναπομείναν ήπαρ μικρότερο από 
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40% αποτελεί ένδειξη για ΕΠΦ. η χολαγγειίτιδα και οι 
μη φυσιολογικές τιμές της κρεατινίνης ορίζουν έναν 
ασθενή ως ακατάλληλο υποψήφιο για χειρουργείο, 
λόγω πιθανής επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας, 
ακόμα και μετά από παροδικό αποκλεισμό της ΚΚΦ. 
Πλήρης έλεγχος για μεταστάσεις με CT ή MRI και ο 
ακριβής καθορισμός της έκτασης του όγκου με CT, 
MRI ή φλεβογραφία της ΚΚΦ προτείνεται από τους 
συγγραφείς αν και η απουσία αξιόπιστων απεικονιστι-
κών μεθόδων για την επιβεβαίωση διήθησης της ΚΚΦ, 
πέραν του διαδερμικού ενδοφλεβικού υπερηχογρα-
φήματος (ΔΕυ), ανέγειρε ερωτήματα σχετικά με τον 
ρόλο των επεμβατικών τεχνικών προεγχειρητικά11. Οι 
Owhalda12 και Lodge13 με την χρήση MRI και ΔΕυ, δεν 
βρήκαν ιστολογική διήθηση της ΚΚΦ, σε ένα σημαντι-
κό ποσοστό (40%) των ασθενών που υπεβλήθησαν 
σε συνδυασμένη ηπατεκτομή και εκτομή της ΚΚΦ. 
Σε συμφωνία με αυτές τις μελέτες θεωρούμε ότι η 
εκτίμηση και η εμπειρία του εξεταστή υποκαθιστούν 
τις εξειδικευμένες μεθόδους απεικόνισης.

η προσέγγιση στην εκτομή της ΚΚΦ εξαρτάται 
από την έκταση και τη θέση της διήθησης από τον 
όγκο. Είναι εφικτή η χωρίς αντικατάσταση εκτομή 
της ΚΚΦ σε υπονεφρικές διηθήσεις, αυτό, όμως, δεν 
ισχύει για τις υπερνεφρικές. Είναι δύσκολη η ικανότητα 
πρόβλεψης ποιοι ασθενείς θα ανεχθούν την εκτομή 
της ΚΚΦ σε αυτό το επίπεδο, χωρίς επακόλουθη 
νεφρική ανεπάρκεια και οιδήματα των κάτω άκρων. 
Επιπλέον, η συρραφή της φλέβας πρέπει να διενερ-
γείται προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η στένωση 
της ΚΚΦ. Ταυτόχρονα η ατρακτοειδής διατομή της 
ΚΚΦ προσφέρει άνεση και επιτρέπει την εύκολη σύ-
γκλειση του αγγείου με φυσιολογική διάμετρο, όπως 

περιγράψαμε στους νεφροκυτταρικούς όγκους που 
διηθούν την ΚΚΦ, ωστόσο η χειρουργική κρίση παίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων14-16.	
Όταν η ΚΚΦ διηθείται κάτω από τις ηπατικές φλέβες 
αφήνοντας αρκετό χώρο για την τοποθέτηση αγγειο-
λαβίδας κάτωθεν αυτής, ο ΜηΑΑ μπορεί να εκτελεστεί 
με ασφάλεια. η κοινή τακτική είναι να εκτελείται πρώτα 
η διατομή του παρεγχύματος ως την ΚΚΦ και ακολού-
θως η αντικατάσταση αυτής με αγγειακό μόσχευμα, 
ενώ ταυτόχρονα αποκαθίσταται η πυλαία παροχή. 
Όπως αναφέρθηκε, η κινητοποίηση του ήπατος με 
απολίνωση των ηπατικών φλεβών είναι απαραίτητη 
προτού αρχίσει η εκτομή του παρεγχύματος, εφόσον 
το επιτρέπει η έκταση του όγκου. η κεντρική φλεβική 
πίεση διατηρείται <5mm η2Ο κατά τη διάρκεια της 
διατομής του ήπατος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώ-
λεια αίματος. Ωστόσο η φόρτιση με όγκο προσφέρει 
επαρκή νεφρική αιμάτωση μετά την επίτευξη ΜηΑΑ. 	
Περιγράψαμε μια νέα τεχνική εκτομής της φλέβας, πριν 
την παρεγχυματική εκτομή. Με αυτή τη προσέγγιση 
εκμεταλλευόμαστε το σύντομο χρόνο θερμής ισχαιμίας, 
λόγω αποκλεισμού της πύλης. Επίσης, προσφέρει 
καλύτερο έλεγχο της εκτομής και είναι καλύτερα ανε-
κτή από τον ασθενή. Στις περιπτώσεις όπου ο όγκος 
δεν επιτρέπει την τοποθέτηση αγγειολαβίδων κάτω 
από τις ηπατικές φλέβες ο ΟηΑΑ είναι υποχρεωτι-
κός. η εφαρμογή της φλεβοφλεβικής παράκαμψης 
είναι η καθιερωμένη τεχνική λόγω του ότι ο ΟηΑΑ 
προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια. η διατομή του 
ηπατικού παρεγχύματος μπορεί να εκταλεστεί σε ένα 
αναίμακτο πεδίο και είναι γενικά καλά ανεκτή, εφόσον 
δεν υπερβαίνει ο χρόνος της θερμής ισχαιμίας των 
60-90 λεπτών.

ΑBSTRACT

S. DELIS, D. KELGIORGI, A. BAKOGIANNIS, Κ. MANES, C. DERVENIS, J. MADARIAGA. 
Combined liver resection with inferior vena cava replacement for liver malignancies.
Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST) are rare in children and account for approximately 
5-10% of all soft tissue sarcomas in adults. Although MPNST can develop in individuals in the gen-
eral population, individuals with Neurofibromatosis type 1 (NF1) have a significantly increased risk. 
The incidence in patients with NF1 estimated in 2-5% but more than 50% of patients with MPNST 
also have NF1. MPNST arising in people with NF1 are usually diagnosed at an earlier age and have 
been reported to carry a worse prognosis. The most common anatomic sites include the upper and 
lower extremities, the trunk and usually spread locally. In this report we present 4 cases of MPNST 
arising in patients with NF1 who were diagnosed during the last 15 years. All four cases had a family 
history of NF1. Three of them were female 13, 12, 13 years old and one male 10. All of them had 
enlarging mass and pain at diagnosis. Locations were buttock, spinal cord, trunk, and in the left leg 
proximal to the heel. The masses were greater than 5 cm in diameter in each case. In three cases 
the mass was showing continuity with a nerve. Wide excision of the tumor and radiotherapy were 
applied to all and adjuvant chemotherapy was given to three of them after progressive disease. All 
died 32, 18, 10 and 22 months after diagnosis with progressive disease locally and pulmonary me-
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tastases in two of them. In conclusion MPNST arising in patients with NF1 are high grade sarcomas 
with short survival. The individuals with NF1 should be followed closely in order to identify early the 
development of MPNST. Aggressive surgery and complete excision significantly improves disease-
free survival, the usefulness of adjuvant radiation therapy in MPNST is not determined, but all tumors 
should receive adjuvant radiation therapy. The role of chemotherapy is unclear. Forum of Clinical 
Oncology 7 (3-4):248-254, 2008.
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Εισαγωγη

Το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα παρουσιάζει 
σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και αποτελεί 
πλέον τον συχνότερο ιστολογικό τύπο στον Δυτικό 
κόσμο, καταγράφοντας ποσοστά περί το 40% του 
συνόλου των νέων περιπτώσεων βρογχογενούς καρ-
κίνου του πνεύμονα1,	2. Σε μη καπνιστές ασθενείς είναι 
τεκμηριωμένα ο συχνότερος ιστολογικός τύπος3. Παρά 
την εφαρμογή διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων κατά 
την διάρκεια των τελευταίων ετών, τα ποσοστά επιβί-
ωσης των ασθενών με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα 

μονήρης μετάσταση στην επιγονατίδα  
ως πρώτη κλινική εκδήλωση αδενοκαρκινώματος 
του πνεύμονος. Παρουσίαση περιστατικού  
και βιβλιογραφική ανασκόπηση
A. Capizzello1, Δ. Ντασκαγιάννης1, Ε. Μπριασούλης2, Π. Τσέκερης1

ΠΕρΙΛηΨη
Μετάσταση στην επιγονατίδα ως πρώτη εκδήλωση λανθάνουσας σπλαχνικής πρωτοπαθούς εστίας 
αποτελεί ιδιαίτερα σπάνιο συμβάν. Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η περίπτωση ηλικιωμένης 
μη καπνίστριας γυναίκας, στην οποία επώδυνη μονήρης μετάσταση στην επιγονατίδα απετέλεσε την 
αρχική κλινική εκδήλωση υποκείμενου αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα. η γυναίκα αντιμετωπί-
σθηκε με συνδυασμό χειρουργικής και ακτινοθεραπείας για την οστική μετάσταση και στην συνέχεια 
αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με χορήγηση του αντι-EGFR αναστολέα erlotinib. Με την ευκαιρία της 
παρουσίασης του παρόντος περιστατικού γίνεται βραχεία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 
βήμα κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (3-4):255-260.

παραμένουν χαμηλά, λόγω της αυξημένης συχνότητας 
εκδήλωσης απομακρυσμένων μεταστάσεων, κατά 
κύριο λόγο στον εγκέφαλο, το ήπαρ και τα οστά4,5.	
Ενώ όμως τα οστά αποτελούν συνήθη εντόπιση με-
ταστάσεων από καρκίνο του πνεύμονα, η μετάσταση 
στην επιγονατίδα είναι εξαιρετικά σπάνια. Σύμφωνα 
με την βιβλιογραφία, μετάσταση στην επιγονατίδα 
σαν πρώτη εκδήλωση της νόσου έχει αναφερθεί σε 
διάφορους τύπους καρκίνο αλλά κατεξοχήν στον 
καρκίνο του πνεύμονα.6-10. Ειδικότερα, όσον αφορά 
το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, περιγράφεται στην 
βιβλιογραφία μικρός αριθμός περιπτώσεων ασθενών 
με μετάσταση στην επιγονατίδα, σαν πρώτη εκδήλωση 
της νόσου11-13.	

Στην παρούσα μελέτη περιγράφουμε την περί-
πτωση ηλικιωμένης ασθενούς, στην οποία αδενο-
καρκίνωμα του πνεύμονα παρουσιάστηκε με μονήρη 
μετάσταση στην επιγονατίδα ως πρώτη εκδήλωση 
της νόσου. Με την ευκαιρία γίνεται μία ανασκόπηση 
στην βιβλιογραφία. 
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ΠαρΟυσιαση τΟυ ΠΕριστατικΟυ

Γυναίκα 77 ετών μη καπνίστρια, παρουσίασε τον 
Αύγουστο του 2007 άλγος στην δεξιά κατά γόνυ άρ-
θρωση το οποίο επιτείνονταν με την βάδιση και αρχικά 
απεδόθη σε οστεοαρθρίτιδα. Λόγω επιδείνωσης του 
άλγους, η ασθενής υπεβλήθη 5 μήνες αργότερα σε 
απεικονιστικό έλεγχο της δεξιάς κατά γόνυ άρθρωσης. 
η αξονική τομογραφία ανέδειξε πολύχωρη μάζα με πυ-
κνότητα μαλακών μορίων η οποία καταλάμβανε όλη την 
επιγονατίδα, διατηρώντας τον φλοιό της στην περιοχή 
της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης (Εικόνα.1). Οστική 
διάσπαση του φλοιού εμφάνιζε ο άνω και κάτω πόλος 
της επιγονατίδας. Μαγνητική Τομογραφία επιβεβαίωσε 
το ανωτέρω εύρημα αναδεικνύοντας ετερογενή βλάβη 
η οποία καταλάμβανε όλη την έκταση της επιγονατίδας. 
η αλλοίωση άρχιζε από τον υπερεπιγονατιδικό θύλακο 
μέχρι το υποεπιγονατιδικό λίπος του Hoffa, χωρίς να 
διηθεί τους επιγονατιδομηριαίους χόνδρους (Εικόνα 
2). Λόγω παθολογικού κατάγματος της επιγονατίδας, 
το οποίο επισυνέβη, η ηλικιωμένη ασθενής οδηγήθηκε 
σε χειρουργική επέμβαση οστεοσύνθεσης και λήψη 
βιοψίας. η ιστολογική εξέταση ανέδειξε μεταστατικό 
αδενοκαρκίνωμα μέτριας διαφοροποίησης με πλέον 
πιθανή εντόπιση της πρωτοπαθούς εστίας στον πνεύ-
μονα. Ανοσοϊστοχημικά τα νεοπλασματικά κύτταρα 
ήσαν θετικά στις κερατίνες 8/18, και 7, το επιθηλιακό 
μεμβρανικό αντιγόνο και το Anti-Thyroid Trascription 
Factor (TTF-1), εστιακά θετικά στα CEA, Surfactan 
Apoprotein-A (SP-A) και αρνητικά στις κερατίνες 5/6 

και 20, την βιμεντίνη, την καλρετίνη, την θυρεοσφαιρίνη 
και την πρωτεΐνη S-100.

Ακολούθησε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος για 
ανίχνευση της πρωτοπαθούς εστίας. Στην αξονική το-
μογραφία του θώρακα διαπιστώθηκε μάζα 3.5 cm στον 
αριστερό κάτω λοβό του πνεύμονα παρασπονδυλικά, 
η οποία ήταν σε ευρεία επαφή με τον τοιχωματικό 
υπεζωκότα, χωρίς, όμως, την παρουσία παθολογικού 
μεγέθους λεμφαδένων στο μεσοθωράκιο (Εικόνα 
3). η αξονική τομογραφία κοιλίας ήταν αρνητική και 
ο σπινθηρογραφικός έλεγχος των οστών ανέδειξε 
αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου μόνο στην 
ανατομική περιοχή της δεξιάς επιγονατίδας (Εικόνα 
4). Βιοψία της βλάβης του πνεύμονα που ελήφθη υπό 
καθοδήγηση αξονικού τομογράφου ανέδειξε αδενο-
καρκίνωμα του πνεύμονα, μέτριας διαφοροποίησης, 
όμοια με της μεταστατικής εστίας. 

Τον Φεβρουάριο του 2008, η ασθενής υπεβλήθη 
σε παρηγορητική ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) στην περιοχή 
της δεξιάς επιγονατίδας. η ακτινοθεραπεία πραγμα-
τοποιήθηκε με μονάδα Kοβαλτίου-60 (10 συνεδρίες, 
συνολική δόση 30 Gy). Εφαρμόσθηκαν δύο αντίθετα 
παράλληλα πεδία (πρόσθιο - οπίσθιο) που συμπε-
ριελάμβαναν την περιοχή που καταλάμβανε η μάζα 
στην χειρουργική κοίτη του όγκου. 

Μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας της επιγονα-
τίδας ξεκίνησε συστηματική θεραπεία της νόσου με 
τον αντι-EGFR αναστολέα erlotinib (Tarceva®) σε 
δόση 150mg την ημέρα, η οποία μειώθηκε σε 100 
mg λόγω εντόνου εξανθήματος τύπου ακμής. Έξι 
μήνες αργότερα η ασθενής συνεχίζει να ευρίσκεται 
σε θεραπεία erlotinib σε καλή φυσική κατάσταση με 

Εικόνα	1. Τομή αξονικής τομογραφίας που αναδεικνύει 
πολύχωρη μάζα με πυκνότητα μαλακών μορίων που κατα-
λαμβάνει όλη την επιγονατίδα διατηρώντας τον φλοιό της 
στην περιοχή της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης.

Εικόνα	2.	Τομή απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού [MRI] 
αναδεικνύει ετερογενή βλάβη που καταλαμβάνει όλη την 
έκταση της επιγονατίδας.
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δήλωση παρανεοπλασματικού συνδρόμου16, 17, ενώ 
μεταστατική νόσος στην επιγονατίδα είναι σπάνια. 
Στην ιατρική βιβλιογραφία αναφέρονται οκτώ περι-
πτώσεις ασθενών με καρκίνωμα πνεύμονα, οι οποίοι 
σαν πρώτο σύμπτωμα της νόσου εκδήλωσαν άλγος 
στην κατά γόνυ άρθρωση (ή και τις αρθρώσεις σε 2 
περιπτώσεις) λόγω επιγονατιδικών μεταστάσεων, το 
οποίο εκλήφθηκε στην αρχή ως αρθρίτιδα. (Πίνακας 
1). Αρκετά από αυτά τα περιστατικά παρουσιάζουν 
εξαιρετικές ομοιότητες με την περίπτωση της δική μας 
ασθενούς. Ως εκ τούτου, η παρουσία μεταστατικής 
νόσου στην επιγονατίδα είναι μεν σπάνια, αλλά πρέ-
πει να λαμβάνεται υπόψη στην διαφορική διάγνωση, 
επί παρουσίας επιμένοντος άλγους στην κατά γόνυ 
άρθρωση σε ηλικιωμένα άτομα. 

η εφαρμογή μόνης χημειοθεραπείας με βάση την 
πλατίνα, ή σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία θεω-
ρείται η θεραπεία εκλογής σε αυτές τις περιπτώσεις, 
με σχετικά πτωχά αποτελέσματα18, 19. Πρόσφατες 
μελέτες αναφέρουν, ότι γυναίκες μη καπνίστριες, οι 
οποίες πάσχουν από αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, 
έχουν αρκετές πιθανότητες να απαντήσουν θετικά με 
αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, όπως το erlo-
tinib (Tarceva®, Hoffmann-La Roche)20. η χορήγηση 
του συγκεκριμένου φαρμάκου στην περίπτωση που 
παρουσιάζουμε επέφερε μερική ανταπόκριση της 
πρωτοπαθούς εστίας του πνεύμονα, η οποία μαζί 
με την εφαρμογή αναλγητικής ακτινοθεραπείας στην 
επιγονατίδα, προσέφεραν σημαντική βελτίωση στην 
ποιότητα ζωής της ασθενούς.

Εικόνα	3.	Μάζα 3.5 cm στον αριστερό κάτω λοβό του πνεύ-
μονα παρασπονδυλικά η οποία ήταν σε ευρεία επαφή με 
τον τοιχωματικό υπεζωκότα [Αξονική Τομογραφία]

Εικόνα	4. Σπινθηρογράφημα οστών αναδεικνύει αυξημένη 
πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην ανατομική περιοχή της 
δεξιάς επιγονατίδας

το άλγος της επιγονατίδας να έχει υποχωρήσει και 
την μάζα του πνεύμονα σε μερική ύφεση. 

συΖητηση

η εκδήλωση μεταστατικής νόσου στα οστά των 
κάτω άκρων σε αρκετούς τύπους καρκίνου είναι 
μάλλον συχνή. Ωστόσο, η εντόπιση μετάστασης στη 
επιγονατίδα, αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. 
Όγκοι που εμφανίζονται στην επιγονατίδα, είναι συ-
νήθως καλοήθεις14.

Αναφορικά με την μεταστατική εντόπιση κακοήθων 
όγκων στην επιγονατίδα υπάρχει σχετικά περιορισμέ-
νος αριθμός αναφορών. Χαρακτηριστικά, σε μελέτη 
ανασκόπησης του 1992 οι Jaeger και συν.8 κατέγραψαν 
περιπτώσεις 17 περιπτώσεις ασθενών με μεταστατική 
νόσο στην επιγονατίδα. Πέντε χρόνια αργότερα οι 
Ferguson και συν. δημοσίευσαν μελέτη, στην οποία 
παρουσίαζαν 20 περιστατικά με μετάσταση στην επιγο-
νατίδα από οποιαδήποτε πρωτοπαθή εστία15. Οι όγκοι, 
οι οποίοι πλέον συχνά εκδηλώνουν μεταστάσεις στις 
επιγονατίδες, είναι οι εξορμούμενοι από το βρογχικό 
επιθήλιο του πνεύμονα (Πίνακας 1).

Στον καρκίνο του πνεύμονα, συμπτωματολογία 
από τις αρθρώσεις σχετίζεται συνήθως με την εκ-
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Πίνακας 1. Καταγραφείσες περιπτώσεις επιγονατιδικών μεταστάσεων από διάφορους πρωτοπαθείς όγκους (Ν=33)

αναφορά Πρωτοπαθής 
εστία 

αριθμός 
ασθενών σχόλια

Sabaino D., 195221

Π
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νι
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 ε

κδ
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)

1 H 1η καταγεγραμμένη αναφορά
Benedek T., 19657 1 ΜΜΚΠ πλακώδους ιστοτύπου
Gall EP., 197422 1 ΜΜΚΠ πλακώδους ιστοτύπου
Blondin C., 197623 1 Άρθρο στα Γαλλικά

Patel MR., 198811 1 Μονήρης μετάσταση από αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα σε γυναίκα και 
ανασκόπηση 

Pazzaglia UE., 198912 1 Μονήρης επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση 
πλακώδους ΜΜΚΠ σε άνδρα

Rosenthal MA., 1991 24 1 Αδενοκαρκίνωμα σε άνδρα
Jaeger HJ.,1991 25 1 Μονήρης επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση ΜΜΚΜ

Sur RK., 199226	 1 -

Pauzner R., 199627 1 Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα σε άνδρα που εκδηλώθηκε με 
αμφοτερόπλευρες μεταστάσεις και στις 2 επιγονατίδες. Ανασκόπηση

Buckley SC., 199728 1 Επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση μικροκυτταρικού 
καρκίνου του πνεύμονα σε άνδρα

Aktas S., 199829 1 Μονήρης επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση 
πλακώδους ΜΜΚΠ σε άνδρα

Ganjoo KN., 199930 1 Μονήρης επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση 
αδενοκαρκινώματος πνεύμονα σε άνδρα

Cooper ME., 200031 1 Μονήρης μετάσταση από αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα σε άνδρα και 
επικέντρωση στην χειρουργική αντιμετώπιση

Sun EC., 200132 1 Μονήρης επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση 
πλακώδους ΜΜΚΠ σε άνδρα

Mebbed N., 200313 1 Μονήρης επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση 
αδενοκαρκινώματος πνεύμονα σε άνδρα. Γαλλόγλωσσο άρθρο

Teh AY., 200733 1 Αμφοτερόπλευρες μεταστάσεις επιγονατίδων από μικροκυτταρικό 
καρκίνο πνεύμονα σε γυναίκα

Humphreys L., 200234 1 Μονήρης μετάσταση από καρκίνο πνεύμονα σε γυναίκα με ιστορικό 
χειρουργηθέντος καρκίνου μαστού

Taylor GH., 196435
Μαστός: 
αναφορές 2

1 Eκδήλωση παθολογικού κατάγματος επιγονατίδας

Keeley CD., 19739 1 Αμφοτερόπλευρες μεταστάσεις επιγονατίδων από καρκίνο μαστού σε 
άνδρα.

Urvoy P., 199310

Παχύ έντερο: 
αναφορές 3

1 Πρώτη αναφορά μετάστασης επιγονατίδας από ορθοκολικό καρκίνο

Griener B., 200136 1 Γερμανόγλωσσο άρθρο

Respse-Fokter A., 200137 1 Άρθρο σε Σλοβένικη γλώσσα

Kwa S., 198938

Ν
εφ

ρό
ς:

 
αν

αφ
ορ

ές
 3

1 Μονήρης επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση καρκίνου 
νεφρού

Weber J., 199939 1 Γερμανόγλωσσο άρθρο, ηλικιωμένος άνδρας

Lim CT., 200740 1 Μονήρης επιγονατιδική μετάσταση ως πρώτη κλινική εκδήλωση καρκίνου 
νεφρού σε άνδρα 49 ετών

Ashby ME., 19766 Οισοφάγος 1 Πλακώδες καρκίνωμα οισοφάγου

Bertin P.,199141 Άγνωστη 1 Άρθρο στα Γαλλικά

Cavaciocchi A., 199242 Άγνωστη 1
Αναφορά μονήρους μετάστασης από χαμηλής διαφοροποίησης 
αδενοκαρκίνωμα το οποίο σε 2ο χρόνο απεδόθη σε πνευμονική 
πρωτοπαθή

Jaeger HJ., 19928 Μελάνωμα 1 Αναφορά επιγονατιδικής μετάστασης μελανώματος σε γυναίκα και 
ανασκόπηση

Kawamura H., 199343

Σιελογόνος 
αδένας και 
εξωμαστική 
νόσος Paget

2 Οι μεταστάσεις επιγονατίδας από το σιαλογόνο αδένα ήταν 
αμφοτερόπλευρες

Singh HK., 199544 Στόμα 1 -

Choi YS., 200045 Λάρυγγας 1 -

συνΟλΟ 33

Σύντμηση: ΜΜΚΠ = μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα
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ΑBSTRACT

Α. CAPIZZELLO, D. DASKAGIANNIS, Ε. BRIASOULIS, P. TSEKERIS Lung adenocar-
cinoma presenting with solitary patellar metastasis. Case report presentation and 
review of the literature.
Patellar metastases are extremely uncommon and their presentation is often misleading because 
of symptoms that refer to arthritis or meniscus disorder of the knee. Herein we report the case of a 
71-year old non smoker woman who presented with a solitary patellar metastasis which mimicked 
arthritis, as first clinical manifestation of adenocarcinoma of the lung. On this occasion we review 
existing medical literature particularly focusing on reports relative to metastatic tumor of the patella 
as first clinical manifestation of primary tumor. Forum of Clinical Oncology 7 (3-4):255-260, 2008.
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EIσαγωγη

Οι κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών 
νεύρων (malignant peripheral nerve sheath tumors, 
MPNST) είναι σπάνιοι και έχουν πτωχή πρόγνωση.	
Στο παρελθόν προκειμένου να περιγραφεί αυτή η 

κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών 
νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση  
με νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 
Περιγραφή τεσσάρων ασθενών με κακή έκβαση  
και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Α. Πουρτσίδης1, Δ. Δογάνης1, Μ. Μπάκα1, Δ. Μπουχούτσου1, Μ. Βαρβουτσή1,  
Μ. Συνοδινού2, Π. Γιαμαρέλου3, Ε. Κοσμίδη1

ΠΕρΙΛηΨη
Οι κακοήθεις όγκοι του ελύτρου περιφερικών νεύρων (malignant peripheral nerve sheath tumors, 
MPNST) αποτελούν περίπου το 5-10% των σαρκωμάτων μαλακών μορίων στους ενήλικες και είναι 
σπάνιοι στα παιδιά. Μπορεί να εμφανισθούν ως μεμονωμένοι όγκοι ή σε έδαφος νευροϊνωμάτωσης 
τύπου 1 (NF1). η επίπτωση τους σε ασθενείς με NF1 υπολογίζεται στο 2-5%, ενώ πάνω από το 50% 
των ασθενών με MPNST επίσης έχουν NF1. Όταν εμφανίζονται σε έδαφος NF1 απαντούν σε νεαρό-
τερη ηλικία και έχουν χειρότερη πρόγνωση. Συχνά εντοπίζονται στον κορμό και στα άκρα και συνήθως 
επεκτείνονται τοπικά. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε 4 περιπτώσεις MPNSTs σε ασθενείς 
με NF1 οι οποίοι διαγνώσθηκαν στο τμήμα μας την τελευταία 15ετία. Και στις τέσσερεις περιπτώσεις 
υπήρχε οικογενειακό ιστορικό NF1. Κατά τη διάγνωση τα τρία κορίτσια 13, 12, 13 χρόνων και το αγόρι 
10 χρόνων εμφανίσθηκαν με έντονο πόνο και προοδευτικά αυξανόμενο όγκο. Σε τρεις περιπτώσεις 
υπήρξε πίεση και διήθηση μεγάλων νεύρων. Κατά τη διάγνωση οι όγκοι εντοπιζόταν στον γλουτό, 
την σπονδυλική στήλη και τον θώρακα. Όλοι υποβλήθηκαν σε ευρεία εξαίρεση του όγκου και τοπική 
ακτινοθεραπεία, ενώ σε δύο περιπτώσεις χορηγήθηκε και συμπληρωματική χημειοθεραπεία μετά από 
πρόοδο της νόσου. Και οι τέσσερεις ασθενείς απεβίωσαν 32, 18, 10 και 22 μήνες μετά από την διάγνω-
ση με πρόοδο νόσου τοπικά και πνευμονικές μεταστάσεις σε δύο περιπτώσεις. Συμπερασματικά τα 
MPNSTs που σχετίζονται με NF1 είναι υψηλού βαθμού κακοήθειας σαρκώματα με βραχεία επιβίωση. 
Οι ασθενείς με NF1 θα πρέπει να παρακολουθούνται εντατικά για να εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο. 
η πλήρης χειρουργική εξαίρεση είναι απαραίτητη για την ίαση ενώ η απάντηση στην χημειοθεραπεία 
και ακτινοθεραπεία είναι υποτυπώδης. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (3-4):261-269.
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ομάδα όγκων είχαν χρησιμοποιηθεί οι όροι κακόη-
θες σβάννωμα, κακόηθες νευρίλλημα, νευρογενές 
σάρκωμα και νευροϊνοσάρκωμα1-4. Οι όγκοι αυτοί 
ανήκουν στην οικογένεια των σαρκωμάτων και είναι 
νευροεκτοδερμικής προέλευσης. Αναπτύσσονται από 
τους εν τω βάθει μαλακούς ιστούς και χαρακτηρίζονται 
από επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Οι MPNST 
μπορεί να εμφανιστούν ως μεμονωμένοι όγκοι ή σε 
έδαφος νευροϊνωμάτωσης τύπου 1 (NF1)5. Άτομα με 
NF-1 έχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη MPNST 
δεδομένου ότι οι όγκοι αυτοί εμφανίζονται επί εδάφους 
προϋπαρχόντων νευρινωμάτων που σπανίως απα-
ντώνται σε πληθυσμό που δεν παρουσιάζει NF-16. 
η διάγνωση αρκετές φορές τίθεται με δυσκολία και 
καθυστερημένα, καθώς οι όγκοι αυτοί συνήθως είναι 
ασυμπτωματικοί -τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της 
νόσου ή προκαλούν ελάχιστη δυσλειτουργία7. Επι-
πλέον, η συνύπαρξη της NF1 δεν αξιολογείται πάντα, 
καθώς ο χειρισμός των ασθενών αυτών γίνεται από 
ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Για τη διάγνωσή 
τους δεν υπάρχουν προκαθορισμένα κριτήρια, ενώ για 
την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών δεν υπάρχουν 
ευρέως αποδεκτά πρωτόκολλα θεραπείας6. 

Οι κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών 
νεύρων είναι ιδιαίτερα σπάνιοι στην παιδική ηλικία. 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τέσσερα παιδιά 
με MPNST που αντιμετωπίστηκαν σε ένα Παιδιατρικό 
Ογκολογικό τμήμα τα τελευταία 15 έτη.

ΠΕριγραΦη ΠΕριστατικων

Πρόκειται για τρία κορίτσια ηλικίας 13, 12 και 13 
ετών και ένα αγόρι 10 ετών. Όλοι οι ασθενείς παρουσί-
αζαν οικογενειακό ιστορικό NF1. η αιτία προσέλευσης 
και των τεσσάρων στο τμήμα μας ήταν έντονο τοπικό 
άλγος και κλινικά ψηλαφητή ευμεγέθης μάζα διαμέ-
τρου ≥5 cm. η εντόπιση της εξεργασίας αφορούσε 
τη γλουτιαία χώρα, το νωτιαίο μυελό, το θώρακα και 
το αριστερό κάτω άκρο στην περιοχή της πτέρνας. 

Σε τρεις από τους τέσσερις ασθενείς υπήρχε πίεση 
και διήθηση μεγάλων νεύρων. 

η αντιμετώπιση των ασθενών περιελάμβανε κατ’ 
αρχήν την ευρεία εξαίρεση του όγκου. Όλοι υποβλή-
θηκαν και σε τοπική ακτινοθεραπεία. Συμπληρωματική 
(adjuvant) χημειοθεραπεία χορηγήθηκε σε τρεις ασθε-
νείς στους οποίους διαπιστώθηκε πρόοδος νόσου. 
Δυστυχώς, όλοι οι ασθενείς κατέληξαν 32, 18, 10, 
και 22 μήνες από τη διάγνωση λόγω προόδου της 
νόσου των τοπικά, ενώ δύο παρουσίασαν και πνευ-
μονικές μεταστάσεις. Τα επιδημιολογικά δεδομένα, 
τα απεικονιστικά ευρήματα καθώς επίσης ο τρόπος 
αντιμετώπισης και η έκβαση των ασθενών παρουσι-
άζονται στον Πίνακα 1. 

Aσθενής #1

Κορίτσι 13 χρόνων με NF-1 προσήλθε αιτιώμενο 
γοναλγία και άλγος στην οσφυϊκή μοίρα της σπον-
δυλικής στήλης (ΟΜΣΣ). Στην αντικειμενική εξέταση 
παρουσίαζε χαμηλό ανάστημα, café au lait κηλίδες και 
εικόνα σκολίωσης. η μαγνητική τομογραφία (ΜRI) της 
περιοχής (Εικόνα 1) ανέδειξε εκτεταμένη εξεργασία 
εντός του νωτιαίου σωλήνα στο επίπεδο Ο1-Ο2 καθώς 
και προσπονδυλικά με σαφώς αφορισμένα όρια και 
ομοιογενή υφή. Επιπλέον, διαπιστώθηκε οστεόλυ-
ση του σώματος και του αριστερού αυχένα του Ο2 
σπονδύλου. Χειρουργήθηκε δύο φορές σε διάστημα 
2 μηνών για αποσυμπίεση του νωτιαίου σωλήνα και 
αφαίρεση υπολειμματικής μάζας. η ιστολογική εξέταση 
έδειξε κακόηθες μεσεγχυματογενές νεόπλασμα με 
μορφολογικούς και ανοσοϊστοχημικούς χαρακτήρες 
νευρινοϊσαρκώματος. Δύο μήνες μετά από το δεύ-
τερο χειρουργείο υποτροπίασε τοπικά Ακολούθησε 
τρίτη χειρουργική επέμβαση με μακροσκοπικά πλήρη 
αφαίρεση και ιστολογικά χαρακτηριστικά ίδια με τα 
αρχικά. Χορηγήθηκε ακτινοθεραπεία τοπικά, αλλά στη 
συνέχεια -7 μήνες μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας- 
παρουσίασε δυσκολία στη βάδιση, οσφυοϊσχιαλγία 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά, θεραπεία και έκβαση των ασθενών

ασθΕνησ ηλικια
(έτη) ΦυλΟ συμΠτωματα/

σημΕια NF1 ΕντΟΠιση
μΕγΕθΟσ  
σΕ CM
(μΕθΟδΟσ)

θΕραΠΕια Εκβαση

1 13 θήλυ πόνος, μάζα ναι νωτιαίος
σωλήνας 8x7x5 (MRI) Ευρεία εξαίρεση του 

όγκου και ΑΚΘ κατέληξε

2 13 θήλυ πόνος, μάζα ναι γλουτός 6x4x6 (MRI) Ευρεία εξαίρεση του 
όγκου και ΑΚΘ+ΧΜΘ κατέληξε

3 9 άρρεν πόνος, μάζα ναι θώρακας εκτεταμένο (CT) Ευρεία εξαίρεση του 
όγκου και ΑΚΘ+ΧΜΘ κατέληξε

4 12 θήλυ πόνος, μάζα ναι άκρος πόδας 10x3.5x5.5 (MRI) Ευρεία εξαίρεση του 
όγκου και ΑΚΘ+ΧΜΘ κατέληξε

NF1: Νευροϊνωμάτωση τύπου 1, ΑΚΘ: ακτινοθεραπεία, XΜΘ: χημειοθεραπεία
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δεξιά και εικόνα πάρεσης αριστερά με κατάργηση του 
επιγονατιδικού και του αχιλλείου αντανακλαστικού, 
ελαττωμένη μυϊκή ισχύ και αισθητικότητα. Με εικόνα 
τοπικής υποτροπής στην MRI χειρουργήθηκε εκ νέου 
με μερική εξαίρεση του όγκου. Τους επόμενους μήνες 
παρακολούθησης παρουσίασε νευρολογική επιδείνωση 
με εικόνα παραπληγίας, συνεχή επεισόδια ουρολοιμώ-
ξεων, δυσκοιλιότητα και κατακλίσεις. Τελικά κατέληξε 
32 μήνες από την διάγνωση με διάσπαρτη νόσο.

Ασθενής #2

Κορίτσι 13 χρόνων με NF-1 σε ηλικία 10 ετών πρω-
τοεμφανίσθηκε με ανώδυνη διόγκωση στον αριστερό 
γλουτό. Στο ιστορικό αναφερόταν τους τελευταίους 
μήνες προοδευτικά αύξηση της μάζας και συγχρό-
νως πόνος σε ολόκληρο το αριστερό κάτω άκρο (και 
νυχτερινός), αδυναμία βάδισης και στο τέλος υπαι-
σθησία αρχικά στα δάχτυλα και τελικά σε ολόκληρο 
το κάτω άκρο. Αρχικά έγινε βιοψία και η ιστολογική 
έδειξε ατρακτοκυτταρικό σάρκωμα εκ των ελύτρων 
του ισχιακού νεύρου σε έδαφος NF-1. Στη συνέχεια 
υποβλήθηκε σε μακροσκοπικά πλήρη χειρουργική 
εξαίρεση του όγκου του αριστερού γλουτού. Ακολού-
θησε ακτινοθεραπεία, όμως τους επόμενους μήνες 
παρουσίασε πρόοδο της νόσου με ενδοσκληρίδια 
εξεργασία στο ύψος του Ο5 σπονδύλου, πολλαπλές 
μάζες παρασπονδυλικά, προσπονδυλικά και στον 
αριστερό γλουτό και μεταστάσεις στους πνεύμονες 
άμφω. Αρχικά, μετά την υποτροπή χορηγήθηκε χημει-
οθεραπεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΜΜΤ 95 με 6 
φάρμακα εναλλάξ Carboplatin, Etoposide, Vincristine 
με Ifosfamide, Etoposide, Vincristine για 4 κύκλους 

και στη συνέχεια παρηγορική χημειοθεραπεία λόγω 
μη απάντησης και επιδείνωσης. Τελικά, κατέληξε 18 
μήνες από την αρχική διάγνωση της νόσου με εικόνα 
νεφρικής ανεπάρκειας. 

Ασθενής #3.

Αγόρι 10 ετών με NF-1 προσήλθε στο νοσοκομείο 
μας για χειρουργική εξαίρεση χωροκατακτητικής εξερ-
γασίας δεξιού ημιθωρακίου με συνοδό υπεζωκοτική 
συλλογή (Εικόνα 2). υποβλήθηκε σε πλήρη μακρο-
σκοπικά χειρουργική εξαίρεση του όγκου. η ιστολογική 
εξέταση έδειξε κακοήθη όγκο του ελύτρου των περι-
φερικών νεύρων. Ακολούθησε ακτινοθεραπεία τοπικά, 
η οποία διακόπηκε διότι διαπιστώθηκε πρόοδος της 
νόσου. Στη συνέχεια αντιμετωπίσθηκε με χημειοθε-
ραπεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο SIOP MMT 98. 
Χορηγήθηκαν τρείς κύκλοι Vincristine, Actinomycin 
D και Ιfosfamide (συνδυασμός IVA), χωρίς βελτίωση. 
Αντίθετα, διαπιστώθηκε μακροσκοπικά ορατή μάζα στο 
πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα η οποία εκτιμήθηκε ότι 
ήταν χειρουργικά μη εξαιρέσιμη. Ακολούθησε ανακου-
φιστική και παρηγορητική αντιμετώπιση και ο ασθενής 
κατέληξε 10 μήνες από την αρχική διάγνωση.

Ασθενής #4

Κορίτσι 12 χρόνων με NF-1 προσήλθε στο τμήμα 
με διόγκωση κνήμης και ποδοκνημικής άρθρωσης 
δεξιά, έντονο πόνο και δυσκολία στη βάδιση. Σε ηλικία 
10 ετών πρωτοεμφανίσθηκε ανώδυνη διόγκωση στο 
άκρο πόδι δεξιά. η MRI έδειξε ευμεγέθη χωροκατα-
κτητική εξεργασία γαστροκνημίας και άκρου ποδιού 
με πολυλοβωτή μορφολογία και παθολογική ένταση 
σήματος (Εικόνα 3). Αρχικά έγινε μερική αφαίρεση 

Εικόνα	1. ΜRI σπονδυλικής στήλης στον ασθενή #1.

Εικόνα	2. CT θώρκος στον ασθενή #3.
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μάζας. η ιστολογική εξέταση έδειξε ατρακτοκυτταρικό 
σάρκωμα εκ των ελύτρων του ισχιακού νεύρου σε 
έδαφος NF-1. Ακολούθησε ακτινοθεραπεία και στην 
συνέχεια πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και κινησιο-
θεραπείας. Πέντε μήνες μετά και ενώ η νόσος στο 
πόδι παρέμεινε αμετάβλητη εμφάνισε μεταστάσεις στο 
θωρακικό τοίχωμα και στον πνεύμονα (διάσπαρτες). 
Μετά από βιοψία της μάζας με βελόνη και κυτταρολο-
γική πλευριτικού υγρού που επιβεβαίωσαν ιστολογικά 
τις μεταστατικές εστίες χορηγήθηκε χημειοθεραπεία 
εναλλάξ Doxorubicin, Ifosfamide με Vincristine, Etopo-
side, Ifosfamide για 7 κύκλους και στη συνέχεια -λόγω 
μη απάντησης- αντιμετωπίσθηκε με παρηγορική και 
ανακουφιστική αγωγή. Τελικά κατέληξε 22 μήνες από 
την διάγνωση της νόσου.

συΖητηση

η Νευροϊνωμάτωση τύπου 1 ανήκει στις φακωμα-
τώσεις ή νευροδερματικά σύνδρομα. Είναι γενετική 
διαταραχή ακολουθούσα τον αυτόσωμο επικρατούντα 
τύπο κληρονομικότητας με επίπτωση έναν πάσχοντα 
ανά 2500 έως 3500 γεννήσεις. Οι μισοί πάσχοντες 
έχουν συγγενείς φέροντες την ίδια πάθηση, ενώ οι 
υπόλοιποι μισοί συνδέονται με νέες μεταλλάξεις8,9. η 
διάγνωση της NF-1 τίθεται όταν είναι παρόντα δύο ή 
περισσότερα από τα εξής ευρήματα: έξι ή περισσότερες 
café au lait κηλίδες με διάμετρο άνω των 5 mm προ 
της ήβης και άνω των 15 mm μετά την ήβη (Εικόνα 4), 
δύο ή περισσότερα νευρινώματα οποιουδήποτε τύπου 
ή ένα πλεγματοειδές, εφηλίδες (φακίδες), γλοίωμα 
οπτικών οδών, δύο ή περισσότερα οζίδια του Lisch, 
οστικές δυσπλασίες ή λέπτυνση του φλοιού των μα-
κρών οστών, καθώς και συνύπαρξη συγγενών πρώτου 
βαθμού με NF1 (Πίνακας 2)8,10. η ΝF-1 πρωταρχικά 
συνδέεται με το περιφερικό νευρικό σύστημα και συχνά 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη νευρινωμάτων11. Οι 

φέροντες αυτή τη διαταραχή παρουσιάζουν αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης τόσο καλοήθων όσο και κακοήθων 
όγκων, εύρημα συμβατό με το χαρακτηρισμό της 
NF-1 ως σύνδρομο προδιαθεσικό για κακοήθεια. Ο 
πλέον κοινός όγκος στους πάσχοντες με NF1 είναι το 
νευρίνωμα, ένας όγκος του ελύτρου των περιφερικών 
νεύρων12, ο οποίος εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά 
και εφήβους με café au lait κηλίδες. Επιπλέον, στο 
40% των πασχόντων από νευροϊνωμάτωση τύπου 1 
διαπιστώνονται σκελετικές διαταραχές, όπως οστρα-
κοειδής παραμόρφωση των σπονδύλων, συγγενής 
τοξοειδής παραμόρφωση των μακρών οστών με 
ψευδοαρθρώσεις, ετερόπλευρες κογχικές δυσπλασίες 
και κυστικές οστεολυτικές βλάβες8.	

Αν και το νευρίνωμα παρουσιάζει καλοήθη συ-
μπεριφορά, εν τούτοις μία μειοψηφία των ασθενών 
με NF1 παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση κακοηθειών 
όπως MPNST, γλοιώματα οπτικών οδών και χρόνια 
μυελογενή λευχαιμία στα παιδιά8,11,13,14.	

Στους περισσότερους ασθενείς με NF1 οι κακοήθεις 
όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων αναπτύσ-
σονται επί εδάφους προϋπαρχόντων πλεγματοειδών 
νευρινωμάτων, η βιολογική συμπεριφορά των οποίων 
δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, ενώ τα κοινά νευρι-
νώματα μπορεί να παρουσιάζουν περιόδους ταχείας 
αύξησης ή περιόδους στασιμότητας. Συνεπώς, η τα-
χεία αύξηση αυτών δεν συνδέεται πάντα με κακοήθη 
εξαλλαγή6. Τα πλεγματοειδή νευρινώματα θεωρούνται 
συγγενείς διαμαρτίες και αυτό υποστηρίζεται από 
μελέτη στην οποία το 44% αυτών διαγνώσθηκε πριν 
την ηλικία των 5 ετών. Έχουν τάση να διηθούν πα-

Εικόνα	3. MRI άκρου ποδιού στον ασθενή #4.

Εικόνα	4. Ασθενής με café au lait κηλίδες 
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ρακείμενους ιστούς και να προκαλούν την ανώμαλη 
διόγκωση μαλακών μορίων και ιστών15.

η NF1 συνδέεται με απώλεια ή προσθήκη γενετικού 
υλικού στο υπεύθυνο γονίδιο το οποίο είναι ένα ογκο-
κατασταλτικό γονίδιο εντοπιζόμενο στο εγγύς μακρό 
τμήμα του χρωμοσώματος 17 και κωδικοποιεί μία 
πρωτεΐνη την νευροφιμπρομίνη (neurofibromin)13. Οι 
ασθενείς στους οποίους διαπιστώνεται μία μικροαπώ-
λεια της νευροφιμπρομίνης παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
συχνότητα δερματικών νευρινωμάτων σε μικρότερες 
ηλικίες και δυνητικά συνδέονται με υψηλότερη επί-
πτωση MPNST σε σχέση με το γενικό πληθυσμό 
πασχόντων από NF116. Μία ποικιλία διαφορετικών 
γενετικών μεταβολών αναφέρονται στις περιπτώσεις 
MPNST, αλλά δεν είναι σαφές αν κάποια από αυτές 
συνδέεται αιτιολογικά με ογκογένεση ή κακοήθη εξαλ-
λαγή6. Θεωρείται ότι η απώλεια δραστηριότητας του 
γονιδίου p53 συμβάλλει στην μοριακή παθογένεση 
των MPNST, καθώς σε περισσότερους από τους 
μισούς ασθενείς διαπιστώνεται αντιδραστικότητα του 
p53 ανοσοϊστοχημικά8,17. 

Οι κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών 
νεύρων αποτελούν το 5-10% των σαρκωμάτων των 
μαλακών ιστών στους ενηλίκους. Σε περισσότερους 
από τους μισούς ασθενείς με MPNST συνυπάρχει 
NF1. Οι ασθενείς με NF1 παρουσιάζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο ανάπτυξης σαρκώματος 10-20 έτη μετά την 
εμφάνιση νευρινώματος. Οι MPNST είναι τυπικά μία 
πάθηση της ενηλίκου ζωής καθώς η πλειοψηφία τους 
εμφανίζεται σε ασθενείς ηλικίας 20-50 ετών1,2,4,8,11,18-20. 
η επίπτωση των MPNST σε ασθενείς με NF1 υπο-
λογίζεται μεταξύ 2 και 5%, ενώ στο γενικό πληθυσμό 
φθάνει το 0.001	%1 και συνεπώς οι πάσχοντες από 
NF1 πρέπει να παρακολουθούνται στενά για την 
ανάπτυξη MPNST2. Οι κακοήθεις όγκοι του ελύτρου 
των περιφερικών νεύρων είναι σπάνιοι στα παιδιά 
χωρίς νευρινωμάτωση αν και υπάρχουν αναφορές 
στη βιβλιογραφία για ανάπτυξη αυτών των όγκων 
σε ασθενείς 7 ετών6. 

Οι MPNST που διαπιστώνονται σε ασθενείς με 
NF1 διαγιγνώσκονται συνήθως σε μικρότερη ηλικία 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, ενώ συνδέονται και 

με χειρότερη πρόγνωση σε σχέση με τους ασθενείς 
χωρίς NF11,2,9,21. Έχει αναφερθεί μία επικράτηση του 
άρρενος φύλου1,11,21 σε κάποιες μελέτες. Άλλοι ερευ-
νητές αντίθετα δεν διαπίστωσαν επικράτηση κάποιου 
φύλου22. Μεταξύ των 4 ασθενών της μελέτης μας 
περιλαμβάνονται 3 κορίτσια και ένα αγόρι. 

Ο αρχικός λόγος αναζήτησης ιατρικής συμβολής 
σε ασθενείς με MPNST είναι συνήθως ο πόνος και 
η διαπίστωση χωροκατακτητικής εξεργασίας1,4,21,22.	
Όλοι οι ασθενείς μας παρουσίαζαν πόνο και ευμεγέ-
θη εξεργασία κατά τη διάγνωση. η πλέον συνήθης 
εντόπιση αυτών των όγκων είναι τα εγγύς τμήματα 
των άκρων3,4,23,24. Παρ’ όλα αυτά στη βιβλιογραφία 
αναφέρονται ως άλλες πιθανές εντοπίσεις η κεφαλή, ο 
τράχηλος και ο κορμός1,3,8,25. η εντόπιση στο άκρο πόδι 
είναι σπάνια1,3,4 με μία μελέτη να αναφέρει αναλογία 
9% μεταξύ του συνόλου των πιθανών εντοπίσεων4. η 
εντόπιση της εξεργασίας στους ασθενείς μας αφορούσε 
τη γλουτιαία χώρα, τον νωτιαίο μυελό, το θώρακα και 
το αριστερό κάτω άκρο στην περιοχή της πτέρνας.

η διάγνωση των MPNST είναι συχνά δύσκολη 
διότι τα κλινικά χαρακτηριστικά τους μπορεί να είναι 
παρόμοια με αυτά του καλοήθους πλεγματοειδούς 
νευρινώματος6. η διάγνωση της κακοήθους εξαλλα-
γής μπορεί να είναι δύσκολη ακόμη και με τη χρήση 
μαγνητικής τομογραφίας ή και τη λήψη βιοψίας. Οι 
κλινικοί ιατροί θα πρέπει να υποψιάζονται πιθανή εξαλ-
λαγή όταν σε ασθενείς με NF1 παρατηρείται συνεχής 
και έντονος πόνος μη αποδιδόμενος σε άλλη αιτία, 
ταχεία αύξηση του μεγέθους ενός πλεγματοειδούς 
νευρινώματος, αλλαγή στη σύσταση της διόγκωσης 
με αύξηση της σκληρότητας ή ακόμη σε περίπτωση 
ανάπτυξης νευρολογικού προβλήματος6. η μαγνη-
τική τομογραφία δεν είναι αξιόπιστη εξέταση για τη 
διάγνωση της κακοήθους εξαλλαγής, αλλά πρέπει 
να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της θέσης της 
εξεργασίας, την σχέση της με παρακείμενους ιστούς 
και νευροαγγειακές δομές, την έκταση της εξεργασίας 
ή στην παρακολούθηση των αλλαγών στο μέγεθος 
ενός νευρινώματος6. η χρήση Positron Εmission 
Τomography (18FDG-PET) έχει αναφερθεί ως δυνητικά 
χρήσιμη μη επεμβατική μέθοδος για τη διαπίστωση 

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κριτήρια νευροϊνωμάτωσης τύπου 1 (NF1)
1. έξι ή περισσότερες café au lait κηλίδες με διάμετρο άνω των 5 mm προ της ήβης και άνω των 15 mm μετά την ήβη
2. δύο ή περισσότερα νευρινώματα οποιουδήποτε τύπου ή ένα πλεγματοειδές
3. εφηλίδες (φακίδες) 
4. γλοίωμα οπτικών οδών
5. δύο ή περισσότερα οζίδια του Lisch
6. οστικές δυσπλασίες ή λέπτυνση του φλοιού των μακρών οστών
7. συνύπαρξη συγγενών πρώτου βαθμού με NF1
η διάγνωση της NF-1 τίθεται όταν είναι παρόντα ≥2 κριτήρια
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της κακοήθους εξαλλαγής ενός πλεγματοειδούς νευ-
ρινώματος σε ασθενείς με NF126. Παρ’ όλα αυτά, η 
διάκριση μεταξύ χαμηλού βαθμού κακοήθειας MPNST 
και καλοήθους πλεγματοειδούς νευρινώματος δεν 
είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις. Στους ασθενείς 
της μελέτης μας η απεικονιστική διερεύνηση έγινε 
με μαγνητική τομογραφία στους τρεις εξ αυτών και 
με αξονική τομογραφία στον τέταρτο, ενώ η τελική 
διάγνωση ετέθη με λήψη βιοψίας.

Οι επιλογές για την λήψη ιστού και την οριστική 
διάγνωση περιλαμβάνουν τη βιοψία διά λεπτής βε-
λόνης, διά Tru-Cut βελόνης και την ανοικτή βιοψία. η 
βιοψία διά Tru-Cut βελόνης υπερέχει της δια λεπτής 
βελόνης, καθώς η τελευταία δεν είναι κατάλληλη για την 
ταυτοποίηση του τύπου και του βαθμού κακοηθείας του 
όγκου. Ο συνδυασμός ανοικτής βιοψίας με πολλαπλές 
λήψεις με Tru-Cut βελόνη εξασφαλίζει το γεγονός ότι το 
δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό και συμπεριλαμβάνει 
περιοχές κακοήθους ιστού. Για επιφανειακά εντοπισμέ-
νους όγκους οι οποίοι μπορεί να αφαιρεθούν επί του 
υγιούς η πλήρης αφαίρεση χειρουργικά είναι η μέθοδος 
εκλογής για τη διάγνωση6. Ιστολογικά οι όγκοι αυτοί 
χαρακτηρίζονται από μέτρια έως σημαντική υπερκυτ-
ταρικότητα, πυρηνική ατυπία και αυξημένο μιτωτικό 
δείκτη1. Ακόμη και η παρουσία μίας μίτωσης μπορεί να 
είναι διαγνωστική σε ασθενείς με υπερκυτταρικότητα 
και πυρηνική ατυπία6. Άλλα κριτήρια για κακοήθεια 
είναι η διήθηση των παρακείμενων ιστών από κακοή-
θη κύτταρα, η αγγειακή διήθηση και η νέκρωση27. Τα 
ιστολογικά χαρακτηριστικά αυτών των όγκων (Εικόνα 
5) κυμαίνονται από ευρήματα καλοήθους εξεργασίας 
έως σαφή κακοήθεια και είναι συχνά δυνατή η διάκρι-
ση μεταξύ υψηλού και χαμηλού βαθμού κακοήθειας 
όγκων. Παρ’ όλα αυτά ένας σημαντικός αριθμός των 
αποκαλούμενων «άτυπων νευρινωμάτων» δεν μπο-
ρούν να ταξινομηθούν σε οποιοδήποτε σύστημα27-29.	
Αυτοί μπορεί να είναι τοπικά επιθετικοί όγκοι αλλά είναι 
λιγότερο πιθανό να σχετίζονται με μεταστάσεις6.

Οι κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών 
νεύρων έχουν επιθετική συμπεριφορά και πτωχή πρό-
γνωση αν παραμείνουν αθεράπευτοι1. η πλήρης εξαί-
ρεση της μάζας είναι η κύρια και πρωταρχική θεραπεία 
της νόσου. η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία απαι-
τείται για την πιθανότητα παραμονής μικροσκοπικής 
υπολειμματικής μάζας. η ακτινοθεραπεία συμβάλλει 
στον τοπικό έλεγχο και καθυστερεί πιθανή υποτροπή, 
αλλά έχει μικρή επίδραση στην επιβίωση. Οι όγκοι 
αυτοί είναι σχετικά ανθεκτικοί στην ακτινοθεραπεία 
και κατά συνέπεια η πλήρης εξαίρεση της μάζας είναι 
εξαιρετικής σημασίας στην αντιμετώπισή τους3,6,25. Ο 
ρόλος της χημειοθεραπείας δεν είναι σαφής2, διότι οι 
όγκοι αυτοί είναι χημειοανθεκτικοί. Προτιμάται στην 
περίπτωση των ενηλίκων για τη θεραπεία της μετα-

στατικής νόσου. Φάρμακα όπως η δοξορουβικίνη ή 
ο συνδυασμός της με ιφωσφαμίδη έχουν χρησιμο-
ποιηθεί με σχετική επιτυχία στην αντιμετώπιση των 
MPNSt30. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως η δράση της 
χημειοθεραπείας είναι παρηγορική και ανακουφιστι-
κή, καθότι μακρόχρονη ύφεση με τη χημειοθεραπεία 
είναι σπάνια. Επίσης, η χημειοθεραπεία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προεγχειρητικά (neoadjuvant) με 
σκοπό τη μείωση των διαστάσεων της εξεργασίας και 
προσπάθεια αφαίρεσης στη συνέχεια σε μεγάλους 
και ανεγχείρητους αρχικά όγκους30.	

Οι περισσότεροι MPNST είναι υψηλής κακοηθείας 
σαρκώματα με πιθανή την εμφάνιση τοπικής υποτρο-
πής αλλά και απομακρυσμένων μεταστάσεων. Από το 
σύνολο αυτών των όγκων το 60-70% είναι βιολογικά 
πολύ επιθετικοί και συχνά μεθίστανται εντός δύο 
ετών25. η πιθανότητα τοπικής υποτροπής κυμαίνεται 
από 40-65% ενώ της μετάστασης από 40-68%8. η 
συχνότερη εντόπιση των μεταστάσεων είναι ο πνεύμο-
νας ακολουθούμενος από τα οστά. η μετάσταση στους 
λεμφαδένες είναι σπάνια με συχνότητα από 0% έως 
7% σε διάφορες σειρές4,8,25. Άλλες εστίες μετάστασης 
είναι το ήπαρ, ο εγκέφαλος, οι μαλακοί ιστοί, το δέρμα 
και το οπισθοπεριτόναιο1. Δύο από τους ασθενείς μας 
παρουσίασαν μεταστατικές εστίες στον πνεύμονα. 

Γενικά, οι MPNST έχουν πολύ πτωχή πρόγνωση 
συγκρινόμενοι με άλλα σαρκώματα μαλακών μορίων. 
η πενταετής επιβίωση για ενηλίκους και παιδιά με 
MPNST κυμαίνεται από 34% έως 44%1-3,19,23,25,31-33. 
Κανείς από τους τέσσερις ασθενείς της μελέτης μας δεν 
επιβίωσε παρά την εκτεταμένη εξαίρεση ή τη συμπλη-
ρωματική ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία. Αν και 
η εντόπιση στα άκρα φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη 
πρόγνωση σε σχέση με την κεφαλή και τον τράχηλο, 
η εντόπιση δεν φαίνεται να είναι καθοριστικός προ-
γνωστικός παράγοντας1,21. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα 

Εικόνα	5. Ιστολογική εικόνα MPNST
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με ορισμένους ερευνητές οι ασθενείς με εντόπιση της 
νόσου στα άπω τμήματα των άκρων έχουν καλύτερη 
πρόγνωση22,24. Ο κυριότερος προγνωστικός παράγων 
είναι η όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη εξαίρεση της 
εξεργασίας με αυξημένη την πενταετή επιβίωση στο 
65%3. Οι ασθενείς με τοπική ευρεία εξαίρεση ή ακρω-
τηριασμό είχαν μακρότερη επιβίωση χωρίς νόσο σε 
σχέση με αυτούς με υφολική εξαίρεση1,2. Για το λόγο 
αυτό και ο στόχος του χειρουργείου είναι η πλήρης 
εξαίρεση επί του υγιούς. Ο ακρωτηριασμός μπορεί να 
ενδείκνυται σε περίπτωση εκτεταμένων όγκων που 
υποτροπιάζουν μετά από ενδεδειγμένη θεραπεία6. 
Προγνωστική σημασία έχουν η νέκρωση του όγκου, 
η υψηλή κυτταροβρίθεια και ο αυξημένος μιτωτικός 
δείκτης. Άλλοι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες 
είναι η μεγαλύτερη έκταση του όγκου (>5 cm), η 
κεντρική εντόπιση, η ανάγκη εξαίρεσης διά ακρω-
τηριασμού και η υποτροπή του όγκου1-4,23,33-36. Όσον 
αφορά τη συνύπαρξη NF-1, oι ασθενείς με MPNST 
χωρίς NF1 παρουσιάζουν πενταετή επιβίωση 50% 
ενώ επί εδάφους NF-1 η επιβίωση είναι δυσμενέστερη 
με αναφερόμενη πενταετή επιβίωση 15% που φθάνει 
το 9% σε περίπτωση εκτεταμένου όγκου1. Αντίθετα, 
άλλοι ερευνητές δε διαπίστωσαν διαφορά ως προς την 
επιβίωση ανάλογα με τη συνύπαρξη ή όχι NF-12. 
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proximal to the heel. The masses were greater than 5 cm in diameter in each case. In three cases 
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died 32, 18, 10 and 22 months after diagnosis with progressive disease locally and pulmonary me-
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Συμπερασματικά, οι όγκοι που αναπτύσσονται επί 
εδάφους NF1 είναι υψηλού βαθμού κακοήθειας σαρκώ-
ματα με πτωχή επιβίωση. Οι ασθενείς με NF1 πρέπει 
να παρακολουθούνται στενά ώστε να διαπιστωθεί 
έγκαιρα πιθανή εξαλλαγή σε MPNST. η πιθανότητα 
της διάγνωσης ενός MPNST πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν όταν αντιμετωπίζεται ένας όγκος από μαλακά 
μόρια. Παρά τον υψηλό βαθμό κακοηθείας αυτών των 
όγκων, αρχικά μπορεί να εμφανίζονται ως καλοήθεις 
εξεργασίες37. η χρήση απεικονιστικών μεθόδων όπως 
το PET-scanning μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στη 
διάκριση των MPNST από καλοήθη νευρινώματα6.	
Είναι ανάγκη να αναπτυχθούν μελέτες κλινικές αλλά 
και μοριακής γενετικής για την έγκαιρη διαπίστωση 
των ασθενών με NF1 που είναι σε υψηλό κίνδυνο 
για ανάπτυξη MPNST. Επίσης, εξελιγμένες μέθοδοι 
μοριακής γενετικής ενδεχομένως να προσφέρουν 
δυνατότητες στοχευμένων θεραπειών6. Τέλος, οι 
MPNST πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη συνερ-
γασία ειδικών νευρολόγων, γενετιστών, χειρουργών 
και ογκολόγων. η πλήρης χειρουργική εξαίρεση του 
όγκου αυξάνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς νόσο, 
ενώ ο ρόλος της χημειοθεραπείας δεν είναι σαφής. 
Επιπλέον, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν 
συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. 
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αντανακλασΕισ

ωδή στην οδύνη σου για τις ωδίνες σου
Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη

Αφιερώνεται με σεβασμό και ευλάβεια  
στη Μάννα και στον πόνο της 

Περισσότερη από τη μισή μου ζωή 
σε βλέπω 
σε ακούω 
σε αφουγκράζομαι
σε νοιώθω 
σε ακουμπάω….
Όποιο κι αν είν’ το χρώμα σου 
όποια κι αν είναι η φυλή και η γλώσσα σου 

Είσαι η γυναίκα που γέννησε 
με ωδίνες σώματος ή ψυχής 

Σήμερα δεν ξέρω τ’όνομά σου
δεν ξέρω πότε γεννήθηκες και πού
δεν ξέρω αν γέννησες, πόσες φορές και πότε 
δεν ξέρω το σύντροφό σου 
δεν νοιάζομαι αν είσαι η μάννα όπως ορίζει η φύση 
η μάννα όπως επιβάλλει ο νόμος 
ή η μάννα όπως αποφασίζει η ψυχή

Σήμερα θέλω να ξέρω -και να ξέρεις-
ότι είσαι εσύ που ορίζεις τη σκέψη μου 
εσύ που κρατάς το μολύβι μου 
εσύ που οδηγείς το «μέσα» μου

Κι εγώ σήμερα, χθές, αύριο και κάθε μέρα 
τη σκέψη μου σε Σένα καταθέτω 
σαν ένα μικρό πολύ και τίποτα 
στο μεγάλο σου Άπαν 

Γιατί
η δική σου οδύνη 
γίνεται η σύγχρονη τραγωδία 

Ποιος θα πίστευε πως η βαθύτερη θάλασσα 
ο πιο ατέλειωτος ωκεανός 
δεν είναι ό τι μάθαμε στις σχολικές γραφές 
μα κάτι αλλοιώτικο

Συνάντησες ποτέ σου δάκρυα Μάννας 
υδάτινα ή αόρατα 

1Ογκολογικό τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» 

Elizabeth Catlett (African-American-born 
Mexican Sculptor and Printmaker, 1919- ):  
Mother and Child, 1971
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να κάνουν αυλάκια, ποτάμια, λίμνες, 
να πέφτουν σε θάλασσες κι ωκεανούς 
και να τρέχουν κυνηγημένα να κρυφτούν 
στην αποθέωση ενός χαμόγελου;

Και είναι αυτές οι υδάτινες ή αφανέρωτες στάλες 
που φούσκωσαν ποτάμια 
κι έπνιξαν καημούς ασήκωτους 

Ποιος θα πίστευε πως το ψηλότερο βουνό 
ο πιο κακοφορμισμένος βράχος 
δεν στέκεται καταμεσίς του τίποτα 
μα πως θρονιάστηκε 
άναρχα, απαιτητικά 
και κατακτητικά μες την ψυχή σου 

Κι άλλες φορές την τσιμεντώνει και αντέχει 
κι άλλες τη θρυμματίζει σαν εύθραστο κρύσταλλο 
που δεν αντέχει….

Και κανείς μ’ όση σοφία κι αν μάζωξε 
δεν κατάφερε να μετρήσει την αντοχή της ψυχής σου 
ούτε κι εσύ η ίδια
Και ίσως δεν θάθελες να ξέρεις ….
γι αυτό τη δοκιμάζεις….

Πόσες φορές δεν σ’ άκολούθησα σε δρόμους 
που σ’ανάγκασα να διαβείς …

Μπήκες σε χειρουργεία 
κι ήταν το δικό σου σώμα 
που αφέθηκε στα χειρουργικά τραπέζια 

Κι ας στεκόσουν απέξω 
μ’ ένα ποτήρι καφέ 
-πικρό καφέ 
κι ας είχε τόνους ζάχαρη-

Μπήκες στην Εντατική 
και γέμισαν τα χέρια σου κι οι βρόγχοι σου σωλήνες 
κι ας στέκοσουν βουβά απέξω 
προσμένοντας ένα άνοιγμα στιγμής της πόρτας 
για να τρυπώσει η ματιά σου (μόνο;) 
σαν τον αέρα ….
στο άδυτο….

Έμαθες καλά τη στάση που θα πάρεις 
στο τραπέζι της παρακέντησης 
το σώμα σου ίσιο ή κουβάρι 
ό τι σου πρόσταξα… 

Κι ας είσαι απέξω 
όρθια κι ας κάθεσαι 

με την αγωνία του πόνου και του αποτελέσματος …
Πονούν και τα δυό, το ξέρω….

Αφήνεις το κορμί σου να πλαγιάσει 
στο άβολο, μοναχικό κρεβάτι του αξονικού. 
ο ήχος του μηχανήματος σε αποσυντονίζει 
κι ας περιμένεις όρθια ένα νεύμα
που λαχταράς όσο τίποτα:
«όλα καλά»
	
Τα χέρια σου είναι γεμάτα ίχνη βελόνας 
κι ας μην τρυπήθηκαν ποτέ 
τα βαθύτερα τραύματα 
είναι όσα γίνονται εντός σου

Ξέρω ότι μπορώ 
να ψηλαφίσω το δικό σου Χίκμαν 
χαραγμένο στο σώμα σου 
με νυστέρι που πονάει αλλού

σε κοιτάζω και θαυμάζω …
που μπορείς να περπατάς 
που μιλάς, που γελάς, 
βλέπεις τηλεόραση,
διαβάζεις, ντύνεσαι, βάφεσαι,
τρώς, ακόμα κι αναπνέεις ….

Ανοίγεις την ομπρέλλα σου 
και βρέχεσαι 
απ’ τους δικούς σου καημούς 

Στα δικά σου λιμάνια 
η ψαριά έχει γεύση ανάλατου
-ξέρεις εσύ!-

Στο δικό σου τραπέζι
απόκλεισες τα «απαγορευμένα» 
-ξέρεις εσύ!- 

Ξέρω κι εγώ πως το ρομπότ δεν σκέφτεται 
κάποιος πάτησε ένα κουμπί 
ή προγραμμάτισε μια δράση

Ξέρω ότι συμμετέχω στον προγραμματισμό….

Είναι φορές που ξέρω
ποιόν θα ρωτήσεις, τι θα πεις 
τι θα ρωτήσεις, γιατί θα ρωτήσεις 
τι θέλεις ν’ακούσεις 
κι από ποιον 

Όλη σου η ύπαρξη 
ένα σφουγγάρι 
που αλλάζει σχήμα, χρώμα, μέγεθος 
ανάλογα με τα νέα της κάθε μέρας…
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Σε φαντάζομαι την ώρα που ανοίγεις (αν τά κλεισες)
τα μάτια το χάραμα 
ν’αναζητάς ό τι θέλεις ν’αντικρύσεις, 
όπως θέλεις να το δεις

Έχεις μάθει να κοιμάσαι χωρίς ύπνο 
έτοιμη να πεταχτείς 
σαν να κοιμόσουν χρόνια….

Γιατί τον φοβάσαι τον ύπνο 
φοβάσαι τη νύχτα 
όπως κάθε σκοτεινό και άχρωμο 

Ψηλαφάς με τα δάχτυλα 
τις γραμμές του προσώπου 
άλλο σχήμα, άλλο χρώμα
άλλο μέγεθος, άλλη αφή 

Το αγαπάς όπως έγινε 
το θωρείς όπως ήταν….
Κάθε τρίχα που έπεσε 
μια ανάσα, ένα τάμα 

Αγαπάς ό τι άφησε 
το θωρείς όπως ήταν…..

σε βλέπω να χαίρεσαι 
να ελπίζεις, να χαμογελάς
και να οραματίζεσαι το αύριο 
χωρίς την παρουσία μου 

Κι άλλες φορές 
σε βλέπω να εγκαταλείπεσαι χωρίς να 
εγκαταλείπεις
να θρηνείς χωρίς να κλαις 
να χτυπιέσαι χωρίς να χτυπάς 
να πεθαίνεις κι ας ανασαίνεις 

Ξέρω πως τίποτα δεν είναι όπως πριν.
κι ας σου ζητάω να κοιτάξεις μπροστά
να σταθείς όρθια, να παλέψεις 

«Ποια είσαι συ», σκέφτεσαι,
που από δω και μπρος 
πρέπει να ορίζεις τη ζωή μου 

Μπήκες στο σπιτικό μου
βούτηξες το δικό μου «αύριο» 
απ’ τα μαλλιά 
και αποφάσισες:

Θα φας, δε θα φας 
θα φύγεις, δεν θα φύγεις 
θα μείνεις, θα σε τρυπήσουν, 

θα σε χειρουργήσουν 
θα πάρεις φάρμακα και ποια

«Ποια είσαι συ», σκέφτεσαι 
που τολμάς να λες
πως τάχα 
«είμαστε σύμμαχοι σε κοινό αγώνα»

«Τι ξέρεις για μένα και για μας 
για τη ζωή μας, το σπιτικό μας 
τις ελπίδες και τις προσευχές μας» 

«Ποιος σ’ άφησε 
να παραβιάσεις την πόρτα μου 
και να διεκδικείς αποφάσεις ζωής» 

Ποιος θα σου ρίξει άδικο; 

Εκεί που ήσουνα 
καπετάνισα στο καράβι της φαμίλιας σου 
ρίχνεις άγκυρα 
σ’ ένα 4ο ή 5ο όροφο 
και μαθαίνεις γρήγορα 
πως στο καινούργιο λιμάνι 
οι μπουνάτσες είναι λίγες 
Μέσα σ’όλα τ’ άλλα 
σε καλώ να συμμετέχεις 
«σε ταχύρρυθμη εκμάθηση 
μιας ξένης γλώσσας» 

Τι να πρωτοθυμηθείς
και τι να πρωτομάθεις 
Το καινούργιο σου αλφαβητάρι 
δεν αρχίζει από άλφα 

Το πρώτο γράμμα είναι κάππα 

Προφέρεις τη λέξη την καινούργια 
-και δεν ακούγεται ούτε σαν ψίθυρος-
που είναι παλιά όσο κι ο άνθρωπος 
και οι καημοί του 
όσο παλιά η ζωή 
κι η πίκρα της 

Και η λέξη μασκαρεμένη 
με χίλια πρόσωπα κι ονόματα 
με όλα τα άρθρα:

η λευχαιμία, 
Το σάρκωμα 
Ο όγκος του νεφρού… 

Και δε μένεις εκεί….
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η καινούργια λέξη 
σε ξεναγεί σε πρωτόκολα,
σε απλασία, σε ύφεση,
σε υποτροπή 
σε Χίκμαν, σε αιμοπετάλια, 
σε παρακέντηση και ονκοβιν 
σε υπέρηχους και αυξητικούς 

Και σε αριθμούς 
άλλους που θέλεις να θυμάσαι 
κι άλλους που θάβεις και ξεχνάς 

και σαν την καλύτερη μαθήτρια 
μαθαίνεις γρήγορα
τ’ αποστηθίζεις όλα 
Μαθαίνεις ν’αγαπάς τρελά 
κάποια κύτταρα 
με την ίδια θέρμη που μισείς κάποια άλλα 

Περιμένεις ν’ακούσεις 
για τα πολυμορφοπύρηνα 
μια λέξη -γλωσσοδέτη 
για τους πολλούς- 
απλή και όμορφη 
για σένα πια

(Θυμάμαι 
στ’ αυτιά κάποιας απλής κι απαίδευτης 
ήχησαν 
«ομορφοπύρηνα» 
Κι έτσι τα βάφτισε)

Κι αυτά τα πολύτιμα «πολυ»
σου παίζουν καθημερινό κρυφτούλι 
ανεβαίνοντας αργά –αργά 
τα σκαλοπάτια για το σπίτι 

αν τα βήματα 
σ’έφερναν πάντα
στα σπίτια του Θεού 
τώρα σε σπρώχνουν ή σε διώχνουν

Κι αν δεν γνώρισες το Θεό 
και τις εκκλησιές του νωρίτερα 
τώρα εκεί αφήνεσαι 

Προσεύχεσαι, παρακαλείς 
πέφτεις στα γόνατα, ελπίζεις.

Δεν γονατίζουνε τα γόνατα, το σώμα σου 
είναι η ψυχή σου που γονάτισε 
-Ποιος βλέπει την ψυχή στα τέσσερα;- 

Μαθαίνεις μοναστήρια, προσκυνήματα,
αγίους και αγίες, να σαν και σένα 
όλοι αυτοί κάποτε υπόφεραν 
κάποιοι τους βασάνισαν 
πολλά τα κοινά σας 

Κι αν τους άφησες έξω 
από την πόρτα του μυαλού σου 
η χαραμάδα της ψυχής
πάλι προσεύχεται 

Κι ας έχεις ξεχάσει τις γιορτές τους 
γιορτή είναι η ύφεση 

ρολόγια και ημερολόγια
άλλαξαν για σένα 
γιορτές, γενέθλια 
γιορτάζονται όταν πρέπει
-κι’όταν μπορείς-

η ώρα και ο χρόνος 
μετριέται με γεγονότα 
με μεγάλες και μικρές στιγμές 
με μαντάτα 

Μα μια άλλη λέξη 
κοινή, απλή, συχνή, συνηθισμένη 
φτωχή στα γράμματα, 
στις συλλαβές της και στους τόνους της 
χώθηκε και κυρίεψε το άπαν σου:
ΓΙΑΤΙ 

Είμαι εγώ που δεν με ήξερες
και δεν ήθελες
ούτε έπρεπε να μάθεις 

Θέλω την εμπιστοσύνη σου 
Θ’αντέξω το θυμό σου 

Θέλω την υπομονή σου 
Θ’αντέξω την επίθεσή σου 

Θέλω την αποδοχή σου 
Θ’αντέξω την υποψία σου 

Θέλω την αλήθεια σου 
Θ’αντέξω το ψέμμα σου 

Θέλω τη συμμαχία σου 
Θ’αντέξω την αδιαφορία σου 
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Θέλω το βλέμμα σου 
Θ’αντέξω την κριτική σου 

Θέλω την ερώτησή σου
Θ’αντέξω την αμφισβήτησή σου 

Θέλω τη γλυκειά σου κουβέντα 
Θ’αντέξω την πικρή χολή 

Γιατί ξέρω ότι ο πόνος πικραίνει 

κι αν μπόρεσα κάποιες φορές 
να σου δώσω απαντήσεις 
γλυκειές ή μαχαιριές 
δος μου και μένα μια απάντηση
σοφή απ’ το σοφό σου στόμα: 

«με πόσα Π και πόσα ν 
γράφεται η λέξη π ό ν ο ς ;

κι αλήθεια γιατί γράφεται
με ο-μικρον και όχι ω-μέγα ;;;»
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συνΕΧιΖΟμΕνη ιατρικη ΕκΠαιδΕυση στην ακτινΟθΕραΠΕυτικη ΟγκΟλΟγια

1Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και 2Τμήμα Ιατρικής 
Φυσικής, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Αλληλογραφία: Δημήτριος Καρδαμάκης, Αθηνών 81, 264 
41, Πάτρα, τηλ.: 2610 999540, fax: 2610 994475, e-mail: 
kardim@med.upatras.gr
*Θα ακολουθήσει: ΜΕρΟΣ Β΄: ΣυΝΔυΑΣΜΕΝη ΑΚΤΙΝΟ-
ΧηΜΕΙΟ-ΘΕρΑΠΕΙΑ

Εισαγωγή

Στην Ευρώπη, ο καρκίνος του παγκρέατος απο-
τελεί τον 10ο σε σειρά διαγνωσκόμενο καρκίνο. Κα-
ταμετρούνται περίπου 78.000 νέα περιστατικά και 
περίπου 83.000 θάνατοι ετησίως1. Στη βόρεια Ευρώπη 

η θέση της ακτινοθεραπείας  
στην αντιμετώπιση ασθενών  
με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος 
MΕρΟσ α΄: ακτινΟθΕραΠΕια*

Β. Βασιλείου1, Γ. Μαλαταρά2, Δ. Λίτου1, Δ. Καρδαμάκης1 

ΠΕρΙΛηΨη
Το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος έχει τη χειρότερη πρόγνωση από όλους τους όγκους του γα-
στρεντερικού συστήματος. Ιδιαίτερα, η διάμεση και η ολική επιβίωση των ασθενών με τοπικά προ-
χωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος είναι εξαιρετικά χαμηλή παρά τις προόδους οι οποίες 
έχουν σημειωθεί στη βιολογία του όγκου, στη διάγνωση και στη χημειοθεραπεία. Επικρατούσα άποψη 
στη σύγχρονη ογκολογία είναι ότι οι ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και αναλόγως των συμπτωμάτων και των ενδείξεων 
και σε ακτινοθεραπεία. Στην τοπικά προχωρημένη νόσο δεν έχουμε ακόμα ορίσει το ιδανικό χημειο-
ακτινοθεραπευτικό σχήμα, αλλά ελπίζουμε ότι η χρήση νέων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών/μεθόδων 
και στοχευμένων θεραπειών θα δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οι προκλήσεις για την κλινική 
έρευνα στο χώρο αυτό εξακολουθούν να είναι πολλές, μια που οι μέχρι τώρα κλινικές μελέτες έχουν 
δώσει πτωχά και πολλές φορές αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι 
να βοηθηθεί ο ογκολόγος, και ιδιαίτερα ο ακτινοθεραπευτής, στη λήψη της σωστής θεραπευτικής 
απόφασης όταν καλείται να αντιμετωπίσει ασθενείς με ανεγχείρητο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 
παγκρέατος στην καθημέρα κλινική πράξη. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2008, 7 (3-4):275-285.

η επίπτωση μειώνεται στους άνδρες ενώ παραμένει 
σταθερή στις γυναίκες τα τελευταία 30 χρόνια2. Επί-
σης, στις ηΠΑ, ενώ καταγράφηκε τριπλασιασμός 
της επίπτωσης της νόσου απο το 1920 μέχρι και το 
1978, τα τελευταία 20 χρόνια η επίπτωση της νό-
σου έχει σταθεροποιηθεί σε 9 νέα περιστατικά ανά 
100.000 άτομα3. η πενταετής επιβίωση κυμαίνεται 
από 0.4%4,5 μέχρι και 5%6,7. Ενδιαφέρουσα είναι η 
υπόθεση που διατύπωσαν οι Sgouros και Maraveyas 
ότι η υψηλή πρώιμη θνησιμότητα που χαρακτηρίζει 
τη νόσο δυνατόν να οφείλεται σε κλινικά αδιάγνωστα 
θρομβοεμβολικά επεισόδια8.

Το 80% των περιπτώσεων καρκίνου παγκρέατος 
κρίνεται ανεγχείρητο κατά τη διάγνωση είτε λόγω 
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μεταστάσεων (40%) ή λόγω της τοπικής επέκτασης 
της νόσου (διήθηση γειτονικών οργάνων, 40%)9. Οι 
ασθενείς αυτοί παραπέμπονται συχνά για ακτινοθε-
ραπεία στα πλαίσια ανακουφιστικής αντιμετώπισης. 
Παραδοσιακά θεωρούμε ότι τα αδενοκαρκινώματα 
του παγκρέατος είναι «ακτινοάντοχα», χωρίς όμως 
να έχει αποδειχθεί εάν αυτή η άποψη στηρίζεται σε 
ακτινοβιολογικά και κλινικά δεδομένα ή απορρέει από 
την κλινική πρακτική, που ούτως ή άλλως δεν επιτρέ-
πει τη χορήγηση υψηλών δόσεων στον όγκο λόγω 
της γειτνίασης του παγκρέατος με ακτινοευαίσθητα 
όργανα, όπως το ήπαρ και το έντερο.

Σκοπός της ανασκόπισης αυτής είναι η παρουσίαση 
των βιβλιογραφικών δεδομένων που απορρέουν από 
τη χρήση της ακτινοθεραπείας (μόνης ή σε συνδυασμό 
με τη χημειοθεραπεία) σε ασθενείς με ανεγχείρητο ή 
τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος. Οι όροι 
αυτοί θα χρησιμοποιούνται στο άρθρο αυτό ισοδύνα-
μα. Για λόγους οικονομίας, δεν θα αναφερθούμε στις 
δημοσιευμένες κλινικές μελέτες οι οποίες ερευνούν 
τη θέση της προεγχειρητικής θεραπείας (neo-ad-
juvant treatment)10 ούτε θα αναφερθούμε ιδιαίτερα 
στο ασθενή με τοπική υποτροπή. Επαναλαμβάνουμε 
ότι θα αναφερθούμε στα δεδομένα που αφορούν 
τον ασθενή με όγκο σταδίου Τ4 (διήθηση των πέριξ 
ανατομικών δομών), χωρίς όμως απομεμακρυσμένες 
μεταστάσεις, που παραπέμπεται από τον χειρουργό ή 
τον ογκολόγο στον ακτινοθεραπευτή για αντιμετώπιση 
(Εικόνες 1α και 1β).

Η «κλασσική» εξωτερική ακτινοθεραπεία  
σαν μονοθεραπεία

Έχει δειχθεί ήδη από τη δεκαετία του ’50 ότι η 
ακτινοθεραπεία σαν μονοθεραπεία δρα ανακουφιστικά 
στα συμπτώματα της τοπικά προχωρημένης νόσου. 
Για να αξιολογήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα 
που παραθέτουμε θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι 
η διάμεση επιβίωση σε αυτή την ομάδα ασθενών όταν 
υποβάλλονται μόνο σε ανακουφιστική χειρουργική 
επέμβαση (τύπου παράκαμψης) είναι 3–6 μήνες. Οι 
σημαντικές τυχαιοποιημένες μελέτες της Mayo Clinic, 
GIST και ECOG θα αναφερθούν στο Β’ Μέρος αυτής 
της ανασκόπησης (συνδυασμένη ακτινο- χημειο-
θεραπεία).

Στο ιστορικό τους άρθρο οι Miller και Fuller περι-
γράφουν την αντιμετώπιση 91 ασθενών με καρκίνο 
παγκρέατος στο Memorial Center. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι εκείνη την περίοδο οι ακτινοθεραπευτές ήταν 
αρκετά επιθετικοί στην αντιμετώπιση του όγκου αυτού. 
Εφάρμοζαν ποικίλλες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, 
όπως εξωτερική ακτινοθεραπεία με φωτόνια ενέργειας 
180-250 kV μέχρι και βραχυθεραπεία με ράδιο! Στην 

ομάδα αυτή των 91 ασθενών η διάμεση επιβίωση ήταν 
6.6 μήνες, με εξαίρεση 1 ασθενή που έλαβε θεραπεία 
με φωτόνια υψηλής ενέργειας και ήταν ελεύθερος 
νόσου για 12 μήνες. Έξι ασθενείς παρουσίασαν 
σημαντικού βαθμού ύφεση των συμπτωμάτων. η δόση 
που χορηγήθηκε στον όγκο κυμαινόταν από 50 έως 60 
Gy. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι ερευνητές μελέτησαν 
άλλη μια σειρά 118 ασθενών με καρκίνο παγκρέατος 
οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία και 
βρήκαν ότι η διάμεση επιβίωση ήταν 6 μήνες. Έτσι 

Εικόνα	1α. Τυπική ακτινολογική εικόνα (αξονική τομογραφία 
με σκιαγραφικό) τοπικά προχωρημένου καρκίνου παγκρέα-
τος. Παρατηρούμε ότι ο όγκος περιβάλλει την άνω μεσεντέρια 
αρτηρία (βέλος) καθώς και τη φλέβα (κεφαλή βέλους) (Πηγή: 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών).

Εικόνα	1β. Τυπική ακτινολογική εικόνα (αξονική τομογραφία 
με σκιαγραφικό) ανεγχείρητου καρκίνου παγκρέατος. η 
κεφαλή του βέλους υποδεικνύει τον όγκο και τα βέλη τους 
διογκωμένους λεμφαδένες. Ο καρκίνος του παγκρέατος 
εμφανίζεται ακτινολογικά σαν ‘υπόπυκνος’ ιστός, σε σχέ-
ση με το φυσιολογικό πάγκρεας (Πηγή: Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Πατρών).
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Διαφαίνεται ότι η εξωτερική, «κλασσική» ακτινο-
θεραπεία προσφέρει μόνο στον έλεγχο των συμπτω-
μάτων και ιδιαίτερα του πόνου σε αυτή την ομάδα 
ασθενών. 

Η σύγχρονη ακτινοθεραπεία σαν μονοθεραπεία

Θα αναφερθούμε συνοπτικά στις σύγχρονες τε-
χνικές ακτινοθεραπείας που έχουν εφαρμοσθεί σε 
ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος. 
Και αυτές οι μελέτες χαρακτηρίζονται από ανομοιο-
γένεια στα κριτήρια ένταξης των ασθενών, σοβαρές 
διακυμάνσεις στην χορηγούμενη δόση ακτινοβολίας και 
στην πλειοψηφία τους δεν είναι τυχαιοποιημένες21.

διΕγΧΕιρητικη ακτινΟθΕραΠΕια 
(INTRAOPERATIVE RADIOTHERAPY, IORT)

Κατά τη διεγχειρητική ακτινοθεραπεία χορηγούμε 
εφ’ άπαξ υψηλή δόση ακτινοβολίας (10-20 Gy) με δέ-
σμη ηλεκτρονίων σε αυστηρά καθορισμένη ανατομική 
περιοχή (έδαφος του όγκου μετά από χειρουργική 
αφαίρεση ή στον ίδιο τον όγκο, όταν αυτός κρίνεται 
ανεγχείρητος), μέσα στο χειρουργείο, χρησιμοποιώντας 
ειδικά κατασκευασμένο γραμμικό επιταχυντή. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα, με αυτή τη τεχνική, τα γύρω 
ανατομικά όργανα να λαμβάνουν μικρή δόση ακτινο-
βολίας. η διεγχειρητική ακτινοθεραπεία αναφέρεται 
ιδιαίτερα γιατί ικανός αριθμός ασθενών υποβάλλεται 
σε ερευνητική λαπαροτομία και λήψη βιοψίας, επομέ-
νως θα είχαν ένδειξη διεγχειρητικής ακτινοθεραπείας 
και γιατί αρκετές μελέτες έχουν δείξει υπεροχή αυτής 
της ακτινοθεραπευτικής τεχνικής σε σύγκριση με την 
«κλασσική» εξωτερική ακτινοθεραπεία ως προς τον 
τοπικό έλεγχο. Φυσικά, τα όποια οφέλη από αυτή 
τη θεραπεία θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, 
γιατί από τις διαθέσιμες μελέτες δεν είναι σίγουρο 
εαν αυτά οφείλονται στην τεχνική ή στην επιλογή των 
ασθενών, μια που η μέθοδος εφαρμόζεται μέσα στο 
χειρουργείο υπό τη πίεση του χρόνου22,23. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η τεχνική αυτή εφαρμόζεται και σε 
Κρατικό Νοσοκομείο στη χώρα μας. 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά τα απο-
τελέσματα αυτών των μελετών24-33. Αναφερόμαστε 
ιδιαίτερα σε δύο μελέτες διεγχειρητικής ακτινοθερα-
πείας, στις οποίες οι ασθενείς έλαβαν ακτινοευαι-
σθητοποιό ουσία και ακτινοθεραπεία (διεγχειρητική ή 
εξωτερική ή το συνδυασμό τους). Στη πρώτη μελέτη 
περιελήφθηκαν 29 ασθενείς με ανεγχείρητο, τοπικά 
προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος, που αντιμετωπί-
σθηκαν με συνδυασμένη εξωτερική ακτινοθεραπεία 
και διεχγειρητική ακτινοθεραπεία (20 Gy). Σε 13 από 
αυτούς τους ασθενείς χορηγήθηκε πριν από την δι-

συμπέραναν ότι η ακτινοθεραπεία στους ασθενείς με 
τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος προσφέρει 
μεν ανακούφιση από τα συμπτώματά τους, αλλά δεν 
παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης11.

Το 1981, ο Dobelbower αμφισβητεί την ακτινο-
ανθεκτικότητα του καρκίνου του παγκρέατος, υπο-
στηρίζοντας ότι η επιτυχία ή όχι της ακτινοθεραπείας 
εξαρτάται κυρίως από τη χορηγούμενη δόση και 
προτείνει όλοι οι ασθενείς με υποψία καρκίνου πα-
γκρέατος να υποβάλλονται σε βιοψία και στη συνέχεια 
να αντιμετωπίζονται ακτινοθεραπευτικά. Στήριξε αυτή 
του την πεποίθηση σε μελέτη που δημοσίευσε το 
1978. Δεκαοχτώ ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξωτερική 
ακτινοθεραπεία με υψηλής ενέργειας φωτόνια και 
ηλεκτρόνια μετά από λαπαροτομία, όπου, εκτός από 
τη λήψη βιοψίας, τοποθετήθηκαν και ακτινοσκιεροί 
οδηγοί στα ανατομικά όρια του όγκου για τον ακριβή 
καθορισμό της περιοχής ακτινοβόλησης. η δόση που 
χορηγήθηκε, με συνδυασμό 3 ή 4 πεδίων, κυμαινόταν 
από 63 έως 67 Gy μέσα σε διάστημα 7-9 εβδομάδων. 
η διάμεση επιβίωση σε αυτή την ομάδα ασθενών 
έφθασε τους 11.8 μήνες, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
σοβαρού βαθμού απώτερες παρενέργειες12,13. Σε 
ανάλογο πνεύμα είναι και άλλες σχεδόν ταυτόχρονες 
δημοσιεύσεις14-17, ενώ δύο μελέτες ήδη από εκείνη 
την εποχή εξετάζουν τη θέση της προεγχειρητικής 
ακτινοθεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς18,19.

Τέλος, ομάδα 175 ασθενών με ανεγχείρητο καρ-
κίνο παγκρέατος μελετήθηκε αναδρομικά από τους 
Nishimura και συν. Πενήντα οχτώ ασθενείς δεν έλαβαν 
καμία θεραπεία, 46 έλαβαν εξωτερική ακτινοθεραπεία 
(39.2 Gy) και 71 έλαβαν εξωτερική (41.2 Gy) και 
διεγχειρητική ακτινοθεραπεία (29.3 Gy). η διάμε-
ση επιβίωση ήταν 6.7 μήνες για τους ασθενείς που 
υποβλήθηκαν μόνο σε ανακουφιστική χειρουργική 
επέμβαση, 7.6 μήνες για εκείνους που υποβλήθηκαν 
σε εξωτερική ακτινοθεραπεία και 8.2 μήνες για εκεί-
νους που έλαβαν τη συνδυασμένη ακτινοθεραπεία. 
η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική μεταξύ των 
ομάδων «όχι ακτινοθεραπεία» και «συνδυασμένη 
ακτινοθεραπεία». η 2ετής επιβίωση σε αυτούς που 
έλαβαν τη συνδυασμένη ακτινοθεραπεία ήταν 14% 
(που ήταν και οι μόνοι επιζώντες της μελέτης στη δι-
ετία). Πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η ύπαρξη 
απομεμακρυσμένων μεταστάσεων και η χορήγηση 
της διεγχειρητικής ακτινοθεραπείας ήταν σημαντικοί 
προγνωστικοί παράγοντες, ενώ δόση της εξωτερικής 
ακτινοθεραπείας ήταν οριακά σημαντικός παράγοντας. 
Κύρια παρενέργεια από την διεγχειρητική ακτινοθερα-
πεία ήταν έλκη ανώτερου γαστρεντερικού σε ποσοστό 
14%. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι σε αυτούς τους 
ασθενείς η συνδυασμένη εξωτερική και διεγχειρητική 
ακτινοθεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής20.
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εγχειρητική ακτινοθεραπεία και μισονιδαζόλη, ουσία 
που ευαισθητοποιεί το υποξικό κύτταρο στη δράση 
της ιοντίζουσας ακτινοβολίας34. Εικοσιτρείς από τους 
29 ασθενείς έλαβαν και επικουρική χημειοθεραπεία. 
η διάμεση επιβίωση όλων των ασθενών ήταν 16.5 
μήνες. Το ενδιαφέρον της μελέτης αυτής βρίσκεται 
στη παρατήρηση ότι από τους ασθενείς που έλαβαν 
μισονιδαζόλη μόνο ένας παρουσίασε τοπική υποτροπή, 
σε αντίθεση με 10 από αυτούς που δεν έλαβαν. Το 
52% των ασθενών ανέφερε ύφεση του άλγους35. Στη 
δεύτερη μελέτη ένας νέος ευαισθητοποιητής υποξικών 
κυττάρων (doranidazole) χορηγήθηκε σε ασθενείς 
με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος σε συνδυασμό 
με διεγχειρητική ακτινοθεραπεία. η 3ετής επιβίωση 
των ασθενών που έλαβαν το φάρμακο ήταν 23% 
έναντι 0% σε αυτούς που υποβλήθηκαν μόνο σε 
ακτινοθεραπεία36.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα 
από μελέτη 28 ασθενών με τοπικά προχωρημένο 
καρκίνο παγκρέατος σταδίων Τ3 (9 ασθενείς) ή Τ4 
(19 ασθενείς). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν προεγχει-
ρητικά ακτινο-χημειο-θεραπεία (5-φθοριουρακίλη 
και δόση ακτινοβολίας 39.6 Gy) και 4 εβδομάδες 
μετά υποβλήθηκαν σε ερευνητική λαπαροτομία. 
Στους 9 ασθενείς σταδίου Τ3, που ήταν δυνατή η 
εξαίρεση του όγκου, χορηγήθηκε και διεγχειρητική 
ακτινοθεραπεία (10 Gy) και στη συνέχεια επικου-
ρική χημειοθεραπεία. η διάμεση επιβίωση όλων 
των ασθενών ήταν 11.3 μήνες (20.5 για την ομάδα 
που χειρουργήθηκε και 9.0 για την ομάδα που 
δεν χειρουργήθηκε). Οι ερευνητές διαπίστωσαν 
ότι η προεγχειρητική ακτινο-χημειο-θεραπεία είναι 
καλά ανεκτή και ότι η διεγχειρητική ακτινοθεραπεία 
συσχετίζεται με χαμηλότερο ποσοστό τοπικών υπο-
τροπών37. Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και 
από τη μη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη των 
Valentini και συν. Σε διάστημα 21 ετών, 270 ασθε-

νείς υποβλήθηκαν σε διεγχειρητική και εξωτερική 
ακτινοθεραπεία (προ- ή μετ-εγχειρητικά). η διάμεση 
επιβίωση των ασθενών αυτών ήταν 19 μήνες και η 
5-ετής επιβίωση 17.7%. η προεγχειρητική ακτινοθε-
ραπεία υπερτερούσε της μετεγχειρητικής ως προς 
την ολική επιβίωση (30 μήνες έναντι 22 μηνών), 
όπως επίσης υπερτερούσε και της διεγχειρητικής 
(13 μήνες). Το ποσοστό τοπικού ελέγχου της νόσου 
στη 5-ετία ήταν 23.3%, ποσοστό που αποδεικνύει 
τη θετική δράση της διεγχειρητικής ακτινοθεραπείας 
στην «αποστείρωση» του χειρουργικού πεδίου38.

Συμπερασματικά από την παράθεση των δεδο-
μένων για τη διεγχειρητική ακτινοθεραπεία, φαίνεται 
οτι η αρχική αισιοδοξία ως προς την επιμήκυνση του 
προσδόκιμου επιβίωσης σε ασθενείς με ανεγχείρητο 
καρκίνο παγκρέατος που υποβάλλονται σε αυτή τη 
θεραπεία, δεν επαληθεύθηκε. Οι ασθενείς που οφελού-
νται από τη διεγχειρητική ακτινοθεραπεία είναι εκείνοι 
που υποβάλλονται σε ριζική αφαίρεση του όγκου και 
διεγχειρητική ακτινοθεραπεία: η θεραπεία αυξάνει τη 
πιθανότητα τοπικού ελέγχου της νόσου και πιθανόν 
την επιβίωση. Σε ασθενείς με ανεγχείρητους όγκους 
η τεχνική αυτή προσφέρει ανακουφιστικά – ιδιαίτερα 
στον πόνο, αλλά δεν προσφέρει στην επιβίωση. Μέχρι 
σήμερα, δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν 
ότι η διεγχειρητική ακτινοθεραπεία προσφέρει στους 
ασθενείς με ανεγχείρητους όγκους περισσότερα από 
άλλες θεραπείες, και συγκεκριμένα από ότι η «κλασ-
σική» χημειο-ακτινο-θεραπεία39-41.

ΕΞωκρανιακη στΕρΕΟτακτικη 
ακτινΟθΕραΠΕια (STEREOTACTIC 
EXTRACRANIAL RADIOTHERAPY, IMAGE 
GUIDED RADIOTHERAPY (IGRT), CYBERKNIFE)

Με την εξωκρανιακή στεροτακτική ακτινοθεραπεία 
έχουμε τη δυνατότητα να χορηγήσουμε υψηλές δόσεις 

Πίνακας	1. Μελέτες διεγχειρητικής ακτινοθεραπείας
Πηγή αρ. ασθ. θεραπεία διάμεση επιβίωση  
   (μήνες)
Wood24 12 ΔΑ+ΕΑ+ΧΜΘ 15 
Nishimura25 33 ΔΑ+ΧΜΘ 4.6 
Shipley26 29 ΔΑ+ΕΑ+ΧΜΘ 16.5
Willich27 15 ΔΑ+ΕΑ 8 
Tepper28 86 ΔΑ+ΕΑ+ΧΜΘ 9
Garton29 27 20+ΕΑ+ΧΜΘ 14.9 (2ετής 27%)
Mohiuddin30 49 ΔΑ+ΕΑ+ΧΜΘ 16 (2ετής 22%)
Furuse31 30 ΔΑ+ΕΑ+ΧΜΘ 7.8 (2ετής 8.1%)
Willett32 150 ΔΑ+ΕΑ+ΧΜΘ 13 (2ετής 15%)
Macchia33 28 ΔΑ+ΕΑ+ΧΜΘ 11.3
Επεξηγήσεις: ΔΑ: διεγχειρητική ακτινοθεραπεία, ΕΑ: εξωτερική ακτινοθεραπεία, ΧΜΘ: χημειοθεραπεία
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σε όγκους οι οποίοι εντοπίζονται σε περιοχές όπως 
κεφαλή-τράχηλος, πνεύμονας, πύελος, σπονδυλική 
στήλη και κοιλιά και χαμηλότερες δόσεις στις γύρω από 
τους όγκους αυτούς φυσιολογικές, ανατομικές δομές. 
Με την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο της 
ιατρικής απεικόνισης και της ρομποτικής, η μέθοδος 
αυτή θεωρείται σήμερα η «αντικαρκινική θεραπεία 
του μέλλοντος» και μια από τις κύριες «στοχευμένες 
θεραπείες». η δυνατότητα ακριβούς απεικόνισης του 
όγκου και των πέριξ φυσιολογικών οργάνων καθώς και 
η παρακολούθηση των κινήσεών τους στη διάρκεια του 
αναπνευστικού κύκλου, όπως επίσης και η δυνατότητα 
ακινητοποίησης του ασθενή, επιτρέπουν τη χορήγηση 
εφ’ άπαξ ή κλασματοποιημένης δόσης ακτινοθεραπείας, 
υψηλότερης από αυτήν που μπορούμε να χορηγήσουμε 
με «κλασσική» ακτινοθεραπεία. η μέθοδος είναι ήδη 
σε κλινική εφαρμογή εδώ και πολλές δεκαετίες για τη 
θεραπεία χωροκατακτητικών εξεργασιών εγκεφάλου 
(καλοήθων παθήσεων ή όγκων). Σήμερα, είναι 
διαθέσιμα αρκετά εμπορικά συστήματα σχεδιασμού 
και εκτέλεσης της στερεοτακτικής εξωκρανιακής 
ακτινοθεραπείας42-44. η μέχρι σήμερα εφαρμογή της 
τεχνικής αυτής σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο 
καρκίνο παγκρέατος είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 
αλλά αναφερόμαστε σε αυτή για λόγους πληρότητας 
της ανασκόπισης45.

Πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη σε 16 ασθενείς 
με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με γεμσιταμπίνη και εξω-
κρανιακή στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (25 Gy σε 
μία συνεδρία, Cyberknife) έδειξε ότι η διάμεση επι-
βίωση ήταν 11.4 μήνες, με το 50% των ασθενών να 
επιβιώνουν για ένα έτος. Οι οξείες παρενέργειες από 
το γαστρεντερικό ήταν ήπιες (1 ασθενής με βαθμού 
3), ενώ οι απώτερες ήταν πιο σοβαρές (5 ασθενείς 
με βαθμού 2, 1 με βαθμού 3 και 1 με βαθμού 4). 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με εκείνα της 
«κλασσικής» χημειο-ακτινο-θεραπείας παρατηρούμε 
ότι δεν διαφέρουν ως προς την επιβίωση, «υπερτε-
ρούν» όμως σημαντικά ως προς τις απώτερες πα-
ρενέργειες από το γαστρεντερικό46. Δεύτερη μελέτη 
παρουσιάζει τα ευρήματα της νεκροψίας σε 4 ασθενείς 
με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος που υποβλήθη-
καν σε στεροτακτική εξωκρανιακή ακτινοθεραπεία με 
συσκευή Cyberknife (εφ’ άπαξ δόση 20  - 25 Gy). Ο 
όγκος παρουσίαζε εκτεταμένη ίνωση και νεκρωτικές 
περιοχές, καθώς επίσης και διάχυτες, εκτεταμένες 
βλάβες των αγγείων, δηλαδή παθολογοανατομικές 
μεταβολές που περιγράφονται σε όλους τους ιστούς 
που εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Παρα την 
υψηλή δόση, εν τούτοις παρατηρήθηκαν και εστίες 
με νεοπλασματικά κύτταρα47.	

ακτινΟθΕραΠΕια μΕ δΕσμη ΦωτΟνιων 
μΕταβαλΟμΕνησ Εντασησ (IMRT)

η ακτινοθεραπεία με δέσμη φωτονίων μεταβαλλό-
μενης έντασης (IMRT) είναι επίσης μια νέα ακτινοθερα-
πευτική τεχνική, η οποία επιτυγχάνει υψηλού βαθμού 
σύμμορφη ακτινοθεραπεία, δηλαδή η κατανομή της 
δόσης στον όγκο είναι τέτοια που επιτρέπει τη επαρκή 
κάλυψη όλων των σημείων του όγκου, οποιοδήποτε 
γεωμετρικό σχήμα και αν έχει. Αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα την αύξηση της δόσης τόσο στο κέντρο όσο και 
στην περιφέρεια του όγκου και ταυτόχρονα τη μείωση 
της δόσης που απορροφούν τα γύρω από τον όγκο 
φυσιολογικά όργανα. Πιστεύουμε ότι η τεχνική αυτή 
είναι κατάλληλη ιδιαίτερα για ασθενείς με διηθητικούς 
όγκους – όπως εκείνοι του παγκρέατος και για εκείνους 
που έχουν ήδη λάβει ακτινοθεραπεία48.	

Και με αυτή τη τεχνική δεν έχουν ακόμα δημο-
σιευθεί αξιόπιστες μελέτες από πλευράς αριθμού 
και αποτελεσμάτων, σε ασθενείς με ανεγχείρητο 
καρκίνο παγκρέατος. η θεραπεία αυτή, όπως και 
κάθε νέα ακτινοθεραπευτική τεχνική, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε ασθενείς μόνο μέσα στα πλαίσια 
κλινικών πρωτοκόλλων και από έμπειρους κλινικά 
ακτινοθεραπευτές.

Το 2001, μελέτη φάσης ΙΙ ενέταξε συνολικά 5 
ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος, στους 
οποίους χορηγήθηκε ακτινοθεραπεία με δέσμη με-
ταβαλόμενης έντασης (33 Gy σε 11 συνεδρίες) μαζί 
με γεμσιταμπίνη. η μελέτη διεκόπη πρόωρα λόγω 
σοβαρών παρενεργειών από το αιμοποιητικό και 
το γαστρεντερικό49. Και δεύτερη μελέτη εφάρμοσε 
επί της αρχής το ίδιο πρωτόκολλο, σε 21 ασθενείς 
με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος. Οι 
ασθενείς αρχικά υποβλήθηκαν σε «κλασσική» ακτι-
νοθεραπεία (30 Gy σε 15 συνεδρίες) και στη συνέχεια 
σε ακτινοθεραπεία με δέσμη μεταβαλλόμενης έντασης 
(δόση 21 – 30 Gy σε 7 – 10 συνεδρίες), ταυτόχρονα 
με χορήγηση 5-φθοριουρακίλης ή γεμσιταμπίνης. 
Εκτιμήθηκαν 16 ασθενείς οι οποίοι ολοκλήρωσαν 
την ακτινοθεραπεία (51Gy έλαβαν 3 ασθενείς, 54 Gy 
έλαβαν 3 ασθενείς, 57 Gy έλαβαν 3 ασθενείς και 60 
Gy έλαβαν 7 ασθενείς). Ο διάμεσος χρόνος παρα-
κολούθησης ήταν 8 μήνες και η επιβίωση στο 1 έτος 
ήταν 35%, ενώ κανείς από τους ασθενείς δεν παρου-
σίασε οξείες παρενέργειες βαθμού 3. Δεκατέσσερις 
ασθενείς ανέφεραν σημαντικού βαθμού ύφεση του 
άλγους και 10 βελτίωσαν τη φυσική τους κατάσταση. 
Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι δόση ακτινοβολίας 
60 Gy συνδυασμένη με 5-φθοριουρακίλη μπορεί να 
θεωρηθεί κατάλληλη ανακουφιστική θεραπεία, με 
ανεκτές παρενέργειες, για αυτούς τους ασθενείς50.	
Δύο άλλες μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών (27 
συνολικά) που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία με 
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δέσμη μεταβαλόμενης έντασης ταυτόχρονα με χημει-
οθεραπεία, απέτυχαν να παρουσιάσουν βελτιωμένα 
αποτελέσματα51,52.	

βραΧυθΕραΠΕια (BRACHYTHERAPY)

Ήδη από τη δεκαετία του ’60, οι ακτινοθεραπευτές 
εφάρμοζαν θεραπείες με ραδιοϊσότοπα σε ασθενείς 
με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος53. Το 1991 δημο-
σιεύθηκε μελέτη ανασκόπισης του Montemaggi και 
συν., που περιελάμβανε 254 συνολικά ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε ενδοϊστική βραχυθεραπεία, κυρίως 
με ιώδιο-125. Σημαντικό ποσοστό υποβλήθηκε και 
σε εξωτερική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. η 
διάμεση επιβίωση ήταν 15 μήνες ενώ η νοσηρότητα 
από τη βραχυθεραπεία ήταν αρκετά σημαντική54. Ο 
Πίνακας 2 περιλαμβάνει τα κύρια σημεία των μελετών 
που αναφέρονται στη βραχυθεραπεία του ανεγχείρητου 
καρκίνου του παγκρέατος55-59.

ακτινΟθΕραΠΕια μΕ ΕναλλακτικΕσ 
μΟρΦΕσ ιΟντιΖΟυσασ ακτινΟβΟλιασ 

Δέσμη πρωτονίων (Proton beams)

Θεραπείες με δέσμες πρωτονίων διαφημίζονται 
έντονα την τελευταία 5ετία από τις εταιρείες ιατρικών 
μηχανημάτων, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα απο-
δείξεις ότι μια τέτοια μεγάλη οικονομικά επένδυση 
θα ωφελήσει τους ασθενείς μας περισσότερο από 
ότι η θεραπεία με φωτόνια. Μέχρι σήμερα, περίπου 
50,000 ασθενείς έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με 
δέσμη πρωτονίων στα περίπου 20 διαθέσιμα κέντρα, 
παγκοσμίως. Το βασικό ερώτημα που εγείρεται και 
δεν έχει ακόμα απαντηθεί είναι το εάν τα φυσικά 
χαρακτηριστικά των πρωτονίων που προσπαθούμε 
να εκμεταλλευθούμε προσφέρουν και βελτιωμένα 
κλινικά αποτελέσματα, δηλαδή αυξημένη πιθανότητα 
τοπικού ελέγχου της νόσου και λιγότερες οξείες ή 
απώτερες παρενέργειες60,61. Ήδη, ανασκόπηση των 
δημοσιευμένων κλινικών μελετών που επιχειρήθηκε 
από τους Olsen και συν. καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα για τις κλινικές εφαρμογές 

των πρωτονίων62. Πρόσφατη δημοσίευση αναφέρει 
ότι βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικά πρωτόκολλα για 
ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέ-
ατος63. Μελέτη των Kozak και συν, αναφέρεται μόνο 
στο σχεδιασμό της θεραπείας σε 9 ασθενείς με 
καρκίνο παγκρέατος και τονίζει ότι τα γύρω από τον 
όγκο φυσιολογικά όργανα (ιδιαίτερα το ήπαρ και οι 
νεφροί) λαμβάνουν χαμηλότερες δόσεις ακόμα και 
από αυτές που λαμβάνουν με την τεχνική IMRT με 
φωτόνια64. Στο πρόσφατο Συνέδριο της ASCO 2008 
παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα από 18 ασθενείς 
με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με δέσμη πρωτονίων. 
Το κύριο μήνυμα είναι ότι τελικά μόνο ένας ασθενής 
υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου 
τύπου «R0» και οι ίδιοι οι συγγραφείς αναφέρουν 
ότι πρόκειται για μια ανεκτή θεραπεία, όχι όμως και 
αποτελεσματική65.	

Δέσμη ουδετερονίων (Neutron beams)

υπάρχει ήδη εμπειρία 40 ετών από την χρήση 
των ουδετερονίων στην αντιμετώπιση ασθενών με 
καρκίνο. Αρχικά θεωρήθηκε ότι θα ήταν η ιδανική 
θεραπεία για «ακτινοάντοχους όγκους» λόγω της 
βασικής φυσικής ιδιότητας των ουδετερονίων (μεγα-
λύτερη ικανότητα μεταφοράς και εναπόθεσης ενέρ-
γειας μέσα στον όγκο), που σημαίνει ότι το κύτταρο 
επιδιορθώνει πιο δύσκολα τη βλάβη που προκαλούν 
τα ουδετερόνια και ότι η δράση τους δεν επηρεάζεται 
ούτε από την παρουσία του οξυγόνου και ούτε από 
την ακτινοευαισθησία της φάσης του κυτταρικού 
κύκλου που βρίσκεται το κύτταρο66. Θεραπεία με 
τρία διαφορετικά δοσολογικά σχήματα (δόσεις < 20, 
21 – 23 και 24 - 25 Gy) δέσμης πρωτονίων σε 27 
ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος (τοπικά 
προχωρημένο) είχε σαν αποτέλεσμα ανακούφιση από 
τα συμπτώματα στη πλειοψηφία των ασθενών, ενώ 
η διάμεση επιβίωση ήταν 6 μήνες. Αξίζει να ανφερθεί 
ότι η ομάδα των ασθενών που έλαβε δόση έως 23 
Gy παρουσίασε παρενέργειες απειλητικές για τη ζωή 
σε ποσοστό 12%67.

Συμπερασματικά, οι λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες 
που συγκρίνουν ουδετερόνια με φωτόνια, ήταν αρνη-

Πίνακας	2. Βραχυθεραπεία
Πηγή     αρ. ασθ.              θεραπεία     διάμεση επιβίωση (μήνες)
Syed55	  18  ΒρΑΧ+ΕΑ                14
Nori56	  15  ΒρΑΧ+ΕΑ+ΧΜΘ               10
Sun57  15  ΒρΑΧ    δεν αναφέρεται
Jin58      22  ΒρΑΧ+ΧΜ                  9
Xu59      49  ΒρΑΧ+ΧΜΘ+ΚρυΟ               16.2
Επεξηγήσεις: ΒρΑΧ: βραχυθεραπεία, ΕΑ: εξωτερική ακτινοθεραπεία,  ΧΜΘ: χημειοθεραπεία, ΚρυΟ: κρυοθεραπεία
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τικές για την υπεροχή των πρωτονίων σε ασθενείς με 
καρκίνο παγκρέατος68. Ενδεικτικά, αναφερόμαστε σε 
μελέτη που πραγματοποίησε η Ομάδα RTOG. Σαρα-
νταεννιά ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος 
τυχαιοποιήθηκαν σε 3 ομάδες: 23 έλαβαν κλασσική 
ακτινοθεραπεία 64 Gy, 11 έλαβαν ισοδύναμη δόση 
με φωτόνια και ουδετερόνια και 15 ισοδύναμη δόση 
ουδετερονίων. η διάμεση επιβίωση (μήνες) ήταν 8.3, 
6.5 και 5.6 αντίστοιχα. η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα 
ουδετερόνια δεν υπερέχουν των φωτονίων69.	

Θεραπεία με βαρέα ιόντα  
(Heavy ions radiotherapy, Carbon - Helium)

Δέσμες με βαρέα ιόντα έχουν εφαρμοσθεί στη θε-
ραπεία ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 
παγκρέατος. 94 ασθενείς ακτινοβολήθηκαν με ιόντα 
ηλίου (helium) στην εγκατάσταση του University of 
California Lawrence Berkeley Laboratory. Οι δόσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν βιολογικά ισοδύναμες 
με δόση φωτονίων 60 Gy. η διάμεση επιβίωση ήταν 
10 μήνες, ενώ το 27% παρουσίασε τοπικό έλεγχο 
της νόσου. Το 10% των ασθενών παρουσίασε πα-
ρενέργειες από το γαστρεντερικό. Στοιχεία από τις 
νεκροψίες 22 ασθενών έδειξαν ότι οι περισσότεροι 
κατέληξαν λόγω λοίμωξης ή/και πνευμονικής εμβο-
λής70,71. Επίσης, τέσσερις ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε προεγχειρητική ακτινοθεραπεία με δέσμη ιόντων 
carbon. Οι συγγραφείς δεν αναφέρουν παρενέργειες 
από τη θεραπεία, ούτε αναφέρουν στοιχεία για την 
επιβίωση72.	

συμπεράσματα
Από την παρουσίαση των μέχρι τώρα δεδομένων 

εξάγονται συμπεράσματα τα οποία είναι χρήσιμα όχι 
μόνο για την καθ’ ημέρα κλινική πράξη, αλλά και για 
το σχεδιασμό νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. η 
κύρια κριτική για τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες 
μελέτες σε αυτούς τους ασθενείς που αντιμετω-
πίσθηκαν ως επι το πλείστον με ακτινοθεραπεία, 
είναι ότι: Α) περιλαμβάνουν συνολικά μικρό αριθμό 
ασθενών, γεγονός που συνεπάγεται ότι τυχαιοποί-
ηση σε μελλοντικές μελέτες θα είναι δύσκολο να 
εφαρμοσθεί, Β) διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης, Γ) έχουν 
πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα που υπερ-
βαίνει τα 30 χρόνια με αποτέλεσμα η ακτινοθεραπεία 
να χορηγείται με διαφορετική τεχνική, και Δ) χαρα-
κτηρίζονται από ετερογένεια στη χορηγηθείσα δόση 
και στην κλασματοποίηση.

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν 
από αυτές τις μελέτες είναι ότι: Α) η αποτελεσματική, 

ασφαλής δόση και τεχνική ακτινοθεραπείας δεν έχει 
ακόμα καθορισθεί, Β) σε όλα τα ακτινοθεραπευτικά 
σχήματα που εφαρμόσθηκαν η διάμεση επιβίωση 
στους ασθενείς αυτούς ξεπέρασε σε ελάχιστες με-
λέτες τους 15 μήνες (συγκρινόμενη με τους 7 μήνες 
της χειρουργικής), Γ) η ακτινοθεραπεία έχει θέση 
στην αντιμετώπιση του πόνου, και Δ) οι σύγχρονες 
μορφές ακτινοθεραπείας δεν φαίνεται να υπερτερούν 
της κλασσικής θεραπείας.

Βασιζόμενοι στις κατευθυντήριες γραμμές NCCN73	
και στην κλινική εμπειρία μας προτείνουμε την κλασσι-
κή, σύμμορφη ακτινοθεραπεία σαν μονοθεραπεία σε 

Εικόνα	2. Εγκάρσιες τομές αξονικού τομογράφου οι οποίες 
λήφθηκαν με τον ασθενή σε θέση θεραπείας. Έχει γίνει 
σχεδιασμός της θεραπείας και οι διαφόρων χρωμάτων 
γραμμές αντιστοιχούν με τις ισοδοσιακές καμπύλες όταν 
ακτινοβολούμε καρκίνο παγκρέατος με ισοκεντρική τεχνι-
κή τεσσάρων πεδίων (Πηγή: Radiumhemmet, Karolinska 
Hospital).
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ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, κάτω από 
τις εξής προϋποθέσεις:

Εκτίμηση της γενικής κατάστασης και της βαρύτητας 
τυχόν συνοδών νόσων,
Αδυναμία χορήγησης χημειοθεραπείας,
Ενημέρωση του ασθενή και των οικείων για το 
σκοπό της θεραπείας και ενθάρρυνση για ένταξή 
του σε κλινικό πρωτόκολλο,
Χορήγηση σύμμορφης ακτινοθεραπείας που θα 
περιλαμβάνει την πρωτοπαθή εστία και τους επι-
χώριους λεμφαδένες (Εικόνες 2 και 3),
Δόση 50–60 Gy, σε ημερήσια κλάσματα των 1.8 
Gy,
Οδηγίες για σωστή διατροφή, συστηματική κατα-
γραφή σωματικού βάρους, πλήρης αιματολογικός 
και βιοχημικός έλεγχος ανά εβδομάδα.
Αντί επιλόγου, αναφερόμαστε σε πρόσφατα δη-

μοσιευμένη μελέτη η οποία αποδεικνύει ότι ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση καρκίνου 
παγκρέατος σε Νοσοκομεία που διαθέτουν Τμήματα 
Ακτινοθεραπείας, έχουν διπλάσια πιθανότητα να υπο-
βληθούν σε ακτινοθεραπεία σε σχέση με ασθενείς που 
χειρουργήθηκαν σε Νοσοκομεία που δεν διαθέτουν 
Τμήμα Ακτινοθεραπείας74.

•

•
•

•

•

•

Εικόνα	3. Απεικόνιση του καρκίνου του παγκρέατος (κόκκινο 
χρώμα), των ισοδοσιακών καμπυλών (γαλάζιο χρώμα), των 
νεφρών (πράσινο χρώμα) και του νωτιαίου μυελού (μώβ 
χρώμα). Τα σύγχρονα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας 
επιτρέπουν την απεικόνιση του ‘όγκου-στόχου’, των πέριξ 
του όγκου οργάνων, καθώς και την ‘αναπαράσταση’ της 
κατανομής της δόσης στο τμήμα του σώματος που ακτι-
νοβολούμε (Πηγή: Ceha ηΜ, van Tienhoven G, Gouma 
DJ et al, Feasibility and Efficacy of High Dose Conformal 
Radiotherapy for Patients with Locally Advanced Pancreatic 
Carcinoma, Cancer 89:2222–2229, 2000).

ΑBSTRACT

V. VASILEIOU, G. MALATARA, D. LITOU, D. KARDAMAKIS. The role of the Radiotherapy 
in the treatment of patients with inoperable pancreatic cancer. 
Adenocarcinoma of the pancreas is associated with the worst prognosis of all gastrointestinal malig-
nancies. Median as well as overall survival of pancreatic cancer patients with either advanced stage 
or disseminated disease is extremely low despite advances regarding tumor cell biology, diagnosis, 
chemotherapy and radiotherapy. In modern oncology, the dominant opinion is that patients with inop-
erable or advanced pancreatic cancer should receive chemotherapy and, based on the symptoms, 
radiotherapy as well. For locally advanced disease the ideal chemo-radiotherapy scheme has not 
been defined yet, but we hope that improvements could be brought about in the near future from the 
use of new radiotherapy tools and targeted therapies. The challenges of clinical research are well 
reflected by the controversies emerging from the available studies and the difficulties experienced by 
oncologists in successfully designing and executing clinical trials. Aim of this review is to provide the 
radiation oncologist with all available data when he is dealing with patients with inoperable or locally 
advanced pancreatic cancer. Forum of Clinical Oncology 7 (3-4):275-285, 2008.
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σΕλιδΕσ μΟριακησ βιΟλΟγιασ

στοχεύοντας τους υποδοχείς με δράση  
τυροσινικής κινάσης - Έμφαση στα anti-EGFR  
μονοκλωνικά αντισώματα
Γ. Κεσίσης1, Μ-Κ Κοντοβίνη2, Κ. Παπαζήσης2,3

1Β΄ Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας, 2Εργαστήριο Εφαρμοσμένης 
Μοριακής Ογκολογίας, 3Γ΄ Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας, ΑΝΘ 
“Θεαγένειο”, 54007, Θεσσαλονίκη

κινάσες: Εισαγωγή

Οι πρωτεϊνικές κινάσες είναι ένζυμα τα οποία τρο-
ποποιούν άλλες πρωτεΐνες προσθέτοντας σε αυτές 
χημικά φωσφορικές ρίζες (φωσφορυλίωση: μεταφορά 
φωσφορικών ομάδων από υψηλής ενέργειας μόρια 
δότες -όπως το ΑΤρ- σε συγκεκριμένα υποστρώματα, 
μόρια δέκτες). η φωσφορυλίωση τυπικά προκαλεί μια 
λειτουργική αλλαγή της πρωτεΐνης-στόχου είτε μετα-
βάλλοντας την ενζυμική της δραστικότητα, είτε αλλά-
ζοντας την κυτταρική της θέση, είτε την συσχέτιση της 
με άλλες πρωτεΐνες. Μελέτες έχουν δείξει ότι περίπου 
ποσοστό 30% των πρωτεϊνών τροποποιούνται από 
ένζυμα με δραστικότητα κινάσης, ενώ το ανθρώπινο 
γονιδίωμα περιέχει γύρω στις 500 κινάσες οι οποίες 
αποτελούν το 2% όλων των ευκαρυωτικών γονιδίων. 
Είναι γνωστό, ότι οι κινάσες ρυθμίζουν τα σημαντικότε-
ρα κυτταρικά μονοπάτια (κυτταρικός μετασχηματισμός, 
κυτταρικός κύκλος) και ειδικά αυτά που σχετίζονται με 
τη μεταβίβαση σημάτων (σηματοδοτικά μονοπάτια). 
Οι κινάσες δεν δρουν αποκλειστικά σε πρωτεΐνες. 
Μπορούν να φωσφορυλιώσουν λιπίδια, υδατάνθρακες, 
αμινοξέα, νουκλεοτίδια και αλλά μικρά μόρια. 

Από τις 2000 γνωστές κινάσες υπάρχουν 518 
γνωστές πρωτεϊνικές κινάσες, την πλειοψηφία των 
οποίων αποτελούν οι κινάσες σερίνης-θρεονίνης (385), 
οι οποίες φωσφορυλιώνουν την υδροξυλική ομάδα 
της πλάγιας αλυσίδας των αμινοξέων της σερίνης ή 
της θρεονίνης (αμινοξέα που έχουν παρόμοια δομή). 
η δεύτερη μεγάλη ομάδα αποτελεί τις πρωτεϊνικές 
κινάσες τυροσίνης (90), οι οποίες υποδιαιρούνται σε 

κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες (32) και αυτές οι οποίες 
σχετίζονται με διαμεμβρανικούς υποδοχείς (58).

γιατί είναι σημαντική η φωσφορυλίωση;

η φωσφορυλίωση είναι μια απαραίτητη, γρήγορη 
και αναστρέψιμη αντίδραση η οποία έχει στόχο να 
μεταβάλλει λειτουργικά μια πρωτεΐνη για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζεται και να την καταστήσει ενεργή. 
Χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη το άφθονο ΑΤρ. Με την 
φωσφορυλίωση αλλάζει η στερεοτακτική διαμόρφωση 
της πρωτεΐνης με αποτέλεσμα κάποιο ενεργό κέντρο 
να ανοίγει ή να κλείνει, κάποιο υπόστρωμα (μόριο 
προσαρμογής) να δεσμεύεται ή να αποδεσμεύεται 
και αυτό με τη σειρά του να σηματοδοτεί περαιτέρω 
αντιδράσεις (ενεργοποίηση μονοπατιών της μεταγω-
γής σήματος). η φωσφορυλίωση, με την αλλαγή του 
σχήματος της πρωτεΐνης την οποία προκαλεί, μπορεί 
να αλλάξει την θέση της πρωτεΐνης στο κύτταρο επι-
τρέποντας την μετακίνηση της προς τον πυρήνα, όπου 
ασκεί πλέον διαφορετική δράση και τέλος μπορεί να 
στοχοποιήσει μια πρωτεΐνη για καταστροφή από το 
πρωτεολυτικό μηχανισμό του κυττάρου.

διαμεμβρανικοί υποδοχείς με δράση 
τυροσινικής κινάσης

Οι υποδοχείς με δράση κινάσης της τυροσίνης 
είναι διαμεμβρανικοί υποδοχείς. Αποτελούνται από 
ένα εξωκυττάριο τμήμα το όποιο δεσμεύει το μόριο-
συνδέτη. Το εξωκυττάριο τμήμα μπορεί να αποτελεί 
ανεξάρτητο τμήμα το οποίο συνδέεται με τον υπόλοιπο 
υποδοχέα με δισουλφιδικό δεσμό. Το διαμεμβρανικό 
τμήμα αποτελεί μια μονή άλφα έλικα. Τέλος, στο εν-
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δοκυττάριο κομμάτι βρίσκεται το καταλυτικό τμήμα, το 
οποίο μπορεί να δεσμεύσει και να φωσφορυλιώσει 
διάφορα υποστρώματα καθώς και διάφορες ρυθμι-
στικές ομάδες. Σε απουσία συνδέτη ένας υποδοχέας 
αυξητικών παραγόντων βρίσκεται σε μια μονομερή 
μορφή στη μεμβράνη του κυττάρου. Το διαμεμβρα-
νικό τμήμα του δεν είναι καθηλωμένο, αλλά μπορεί 
να κινείται στην επιφάνεια του κυττάρου. Οι συνδέτες 
μπορεί να εμφανίζουν μία ή δύο υπομονάδες σύνδε-
σης με υποδοχείς (μονομερής ή διμερής συνδέτης). 
η σύνδεση ενός διμερούς συνδέτη με τον υποδοχέα 
θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός συμπλέγματος, το 
οποίο θα περιφέρεται στην κυτταρική μεμβράνη μέχρι 
να συναντήσει ένα ελεύθερο από συνδέτη υποδοχέα 
στον οποίο θα συνδεθεί. Ο δεύτερος υποδοχέας μπο-
ρεί να είναι όμοιος με τον πρώτο σχηματίζοντας ένα 
ομοδιμερές είτε της ίδιας οικογένειας σχηματίζοντας 
ένα ετεροδιμερές. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Epidermal 
Growth Factor Receptor (EGFR), ο Epidermal Growth 
Factor (EGF) ή ο Transforming Growth Factor-α (TGF-
α) είναι μονομερής συνδέτης, φέρει δηλαδή μόνο μία 
υπομονάδα σύνδεσης με τον υποδοχέα. η σύνδεση του 
συνδέτη στον υποδοχέα οδηγεί το εξωκυττάριο τμήμα 
του υποδοχέα να αλλάξει στερεοτακτική διαμόρφωση 
και να εμφανίσει περιοχές ομοδιμερισμού. Καθώς 
το σύμπλοκο κυκλοφορεί στην κυτταροπλασματική 
μεμβράνη θα συναντήσει ένα άλλο σύμπλοκο και θα 
επέλθει ο διμερισμός (Εικόνα 1). Ο διμερισμός των 
εξωκυτταρίων τμημάτων θα οδηγήσει σε ακόλουθη 
έλξη και των ενδοκυτταρίων τμημάτων. Καθώς τα 
ενδοκυττάρια τμήματα των υποδοχέων έρχονται σε 
επαφή τα τμήματα που περιέχουν τις τυροσινικές 
κινάσες έτερο-φωσφωρυλιωνούν το ένα το άλλο. Το 
γεγονός της αυτοφωσφορυλίωσης μπορεί να συμβεί 
in trans (μεταξύ μορίων του υποδοχέα μέσα στο δι-
μερές) ή και in cis (μέσα σε ένα υποδοχέα μέσα στο 
διμερές)1,2. Αυτές οι φωσφορυλιώσεις ενεργοποιούν 
τις κινάσες, αλλάζουν την τριτοταγή διαμόρφωσή 
τους ανοίγοντας την θέση σύνδεσης του ΑΤρ (στην 
ανενεργή τους μορφή οι καταλυτικές υπομονάδες 
των κινασών έχουν τέτοια θέση που δεν επιτρέπουν 
την σύνδεση του ΑΤρ). Οι ενεργοποιημένες κινάσες 
προσελκύουν ενδοκυττάρια μόρια σύνδεσης, τα οποία 
στη συνέχεια φωσφορυλιώνουν ξεκινώντας το σημα-
τοδοτικό μονοπάτι.

Πόσο σημαντικοί είναι οι υποδοχείς με δράση 
τυροσινικής κινάσης στον καρκίνο;

η ογκογόνος δράση των πρωτεϊνών με δράση 
κινάσης της τυροσίνης μπορεί να γίνει με διάφορους 
μηχανισμούς. Ο συχνότερος στις αιματολογικές κα-

κοήθειες είναι η σύντηξη μιας πρωτεΐνης-τυροσινικής 
κινάσης με μια άλλη πρωτεΐνη ως αποτέλεσμα μιας 
ισορροπημένης χρωμοσωμικής μετάθεσης. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές για να είναι ογκογόνος η χιμαιρική 
πρωτεΐνη που προκύπτει, πρέπει η πρωτεΐνη-παρ-
τενέρ να έχει την ικανότητα να προκαλεί συνεχή 
ενεργοποίηση της τυροσινικής κινάσης ακόμα και 
στην απουσία φυσιολογικού σήματος στον υποδο-
χέα. Το καλυτέρα μελετημένο παράδειγμα αυτής της 
κατηγορίας είναι η μετάθεση BCR-ABL στην χρόνια 
μυελογενή λευχαιμία. Σημαντική, επίσης, είναι η πα-
ρουσία μεταλλάξεων οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο 
δράσης της κινάσης. Έτσι, οι μεταλλάξεις του EGFR 
στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα οδη-
γούν σε ανεξάρτητη από το συνδέτη ενεργοποίηση 
ή παρατεταμένη δραστικότητα μετά από σήμανση3.	
Σημαντικό ρόλο φαίνεται επίσης ότι παίζει η υπερέκ-
φραση του υποδοχέα ή η πολυσωμία4. Στον καρκίνο 
του πνεύμονα η υπερέκφραση όσο και η πολυσωμία 
έχουν σχετιστεί με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 
μεταλλάξεων και απάντησης σε θεραπεία με μικρού 
μοριακού βάρους αναστολείς του EGFR, ωστόσο ο 
ακριβής τους ρόλος στην ογκογένεση δεν έχει ακόμα 
διευκρινιστεί. Στον καρκίνο του μαστού η υπερέκφρα-
ση του HER-2 αυτή καθαυτή σχετίζεται με χειρότερη 
πρόγνωση και αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 
απάντησης στη θεραπεία με trastuzumab.

στοχεύοντας τον EGFR στον καρκίνο  
του παχέος εντέρου

Ο EGFR αποτελεί ίσως τον καλύτερα μελετημένο 
στόχο αντικαρκινικής θεραπείας, δεδομένου ότι μελε-
τάται πάνω από 20 χρόνια5. Για τους υποδοχείς της 
ομάδας του EGFR έχουν περιγραφεί αρκετοί διαφορε-
τικοί συνδέτες (EGF, TGF-a, amphiregulin, β-cellulin, 
HB-EGF, epiregulin). η ενεργοποίηση του σχετίζεται 

Εικόνα	1. Στο (Α) η κλειστή διαμόρφωση του εξωκυττάριου 
τμήματος του EGFR. Στο (Β) ο συνδέτης (με το ροζ) συνδέεται 
στα τμήματα Ι και ΙΙΙ του εξωκυττάριου EGFR και αλλάζει 
την στερεοτακτική διαμόρφωση του μορίου, εμφανίζοντας 
περιοχές ομοδιμερισμού. Στο (Γ) τα τμήματα ΙΙ δυο υποδο-
χέων διμερίζονται σχηματίζοντας το ομοδιμερές. 
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με πολλαπλασιασμό, αναστολή της απόπτωσης, 
διήθηση και μετάσταση, καθώς και με επαγωγή της 
νέο-αγγειογένεσης6 (Εικόνα 2). Τα δύο κύρια σηματο-
δοτικά μονοπάτια τα οποία ενεργοποιούνται από τον 
EGFR είναι: το RAS-RAF-MEK-MAPK, το οποίο ελέγχει 
την γονιδιακή έκφραση, την πρόοδο του κυτταρικού 
κύκλου και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, και αυτό 
της PI3K-Akt το οποίο ενεργοποιεί ένα μονοπάτι αντί-
αποπτωτικών σημάτων και σημάτων επιβίωσης. 

Στον καρκίνο του παχέος εντέρου ο υποδοχέας 
του EGFR είναι σημαντικός καθώς σε 60-80% των 
περιπτώσεων έχουμε υπερέκφραση της πρωτεΐνης 
ή του γονιδίου του EFGR7,8. Επιπλέον, η έκφραση 
του γονιδίου έχει συσχετιστεί με πτωχότερη επιβί-
ωση9,10.

η πολύχρονη έρευνα στον EGFR έχει ήδη προ-
σφέρει επιτυχημένες θεραπείες στόχευσής του. Δύο 
κατηγορίες ανταγωνιστών του EGFR έχουν ήδη ανα-
πτυχτεί. Τα μονοκλωνικά αντισώματα (cetuximab,	
panitumumab) και οι μικρού μοριακού βάρους ανα-
στρέψιμοι αναστολείς της EGFR-τυροσινικής κινάσης 
(erlotinib, gefitinib, lapatinib).

Το cetuximab είναι ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό αντί-

σωμα11, το οποίο συνδέεται στο εξωκυττάριο τμήμα του 
EGFR, όταν αυτό βρίσκεται σε ανενεργή διαμόρφωση. 
Το αντίσωμα ανταγωνίζεται τους φυσικούς συνδέτες 
του υποδοχέα και μπορεί να οδηγεί στην αποδόμηση 
του12. η σύνδεσή του στον EGFR ανταγωνίζεται τον 
συνδέτη και εμποδίζει την ενεργοποίηση του μορίου. 
Επιπλέον, οδηγεί τον υποδοχέα σε ενδοκυττάρωση 
χωρίς την ενεργοποίηση (φωσφορυλίωση) και προ-
καλεί μια δοσο-εξαρτώμενη μείωση του αριθμού των 
υποδοχέων του EGFR στην επιφάνεια του κύτταρου13.	
Το cetuximab δρα επίσης επάγοντας την Antibody-
dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC)14.

to	cetuximab χρησιμοποιείται στη θεραπεία του 
μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου μόνο του 
ή σε συνδυασμό με κυτταροτοξικούς παράγοντες. 
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το όφελος από 
τη χρήση του cetuximab περιορίζεται μόνο στους 
ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν μετάλλαξη στα γονίδια 
που βρίσκονται μετά τον EGFR στην διαδικασία 
ενεργοποίησης, όπως το K-ras15,16 και B-raf17. Στον 
καρκίνο κεφαλής και τραχήλου το cetuximab έχει έν-
δειξη χορήγησης σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία, 
καθώς και ως μονοθεραπεία μετά από αποτυχία σε 
θεραπείες με βάση την πλατίνα ενώ εντυπωσιακά 
αποτελέσματα σε χρήση με πλατινούχους συνδυα-
σμούς παρουσιάστηκαν πρόσφατα18.	

Τελευταία παρουσιαστήκαν εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα από τη χρήση του cetuximab στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου 
του πνεύμονα19.

Το panitumumab αποτελεί ένα πλήρως ανθρώπινο 
μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του EGFR. Δεσμεύεται 
στον ίδιο επίτροπο του τμήματος ΙΙΙ του εξωκυττάριου 
EGFR όπως το cetuximab20, ωστόσο τα δυο μόρια 
διαφέρουν στον ισότυπό τους (το cetuximab είναι IgG1 
ενώ το panitumumab IgG2). Τα μονοκλωνικά αντισώ-
ματα με τον ισότυπο IgG1 μπορούν να ενεργοποιούν 
αποτελεσματικότερα την οδό του συμπληρώματος και 
να επάγουν την ADCC καλύτερα συγκρινόμενα με 
τους IgG2 ισότυπους. η ADCC είναι ένας ανοσιακός 
μηχανισμός κατά τον οποίο αντισώματα έναντι συ-
γκεκριμένων αντιγόνων οδηγούν δραστικά (effector) 
κύτταρα του ανοσοποιητικού να επιτεθούν στα κύτταρα 
που φέρουν το αντίσωμα. η ADCC ερμηνεύει σε ένα 
βαθμό τα προκλινικά δεδομένα οφέλους πέραν της 
παρεμπόδισης μεταγωγής του σήματος21. Το Fc τμήμα 
των IgG1 αντισωμάτων μπορεί να επάγει την ADCC 
μέσω των ΝΚ κυττάρων τα οποία έχουν Fc gamma 
υποδοχείς ΙΙα και ΙΙΙα. η επαγομένη από το cetuximab	
ADCC οφείλεται σε ανοσολογικούς μηχανισμούς 
σχετιζόμενους με τον υπότυπο των αντισωμάτων και 
παρατηρείται και σε αλλά αντισώματα ίδιας κλάσης 
στην ογκολογία (rituximab, trastuzumab). Πολυμορ-

Εικόνα	2. η ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού 
που ξεκινά από τον EGFR οδηγεί σε πολλαπλασιασμό, 
αναστολή της απόπτωσης, διήθηση, μετάσταση καθώς και 
επαγωγή της νέο-αγγειογένεσης.
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φισμοί των γονιδίων (FCGR) των υποδοχέων του 
Fcγ σε ανοσοδραστικά κύτταρα έχουν σχετιστεί με 
απάντηση στα IgG1 αντισώματα και πρόσφατα και 
στον καρκίνο του παχέος εντέρου22, όπου μάλιστα 
παρουσίασαν και προβλεπτική αξία. 

Άλλες διαφορές μεταξύ των δύο αντισωμάτων 
σχετίζονται επίσης με φαρμακολογικές διαφορές των 
δυο μορίων. Έτσι ο μεγαλύτερος χρόνος ημίσειας 
ζωής του panitumumab (7.5 μέρες) επιτρέπει την 
χορήγηση του ανά δεκαπενθήμερο σε αντίθεση με το 
cetuximab (4.5 μέρες) το οποίο απαιτεί εβδομαδιαία 
χορήγηση, αν και μελέτες έχουν δείξει την ασφάλεια 
χορήγησης του και ανά δεκαπενθήμερο23. Εξάλλου 
το cetuximab είναι χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα 
και αυτό μεταφράζεται τόσο σε αυξημένη επίπτωση 
αλλεργικών αντιδράσεων όσο και στη δημιουργία 
Human anti Chimeric Antibodies (HACA). Μετρήσι-
μοι τίτλοι ανθρώπινων αντί-χιμαιρικών αντισωμάτων 
ανιχνεύονται στο 3.7% των ασθενών, χωρίς ωστόσο 
να έχουν συσχετιστεί με αυξημένη συχνότητα αλλερ-
γικών αντιδράσεων ή μειωμένη αποτελεσματικότητα 
στο cetuximab.

Αν αυτό θα συνοδεύεται από κλινικά σημαντικές 
διαφορές στη δραστικότητα των 2 παραγόντων θα 
φανεί στο μέλλον. Προς το παρόν το panitumumab	
είναι εγκεκριμένο ως μονοθεραπεία για το μεταστατικό 
καρκίνο του παχέος εντέρου μετά από αποτυχία σε 
κυτταροστατικά, αλλά οι κλινικές μελέτες ακολουθούν 
μια παράλληλη πορεία ανάπτυξης όπως και του 
cetuximab.

κλινικά δεδομένα

Το cetuximab ως μονοθεραπεία σε προθεραπευ-
μένους ασθενείς έδωσε ανταποκρίσεις της τάξης 
του 10%24, ενώ σε συνδυασμό με irinotecan φάνηκε 
να αναστρέφει την αντίσταση στην irinotecan και 
να επιτυγχάνει απαντήσεις της τάξης του 23%25,26.	
Πρόσφατα, το cetuximab ως μονοθεραπεία έδειξε 
όφελος και στην επιβίωση σε ασθενείς με αποτυχία 
σε κυτταροστατικά27. Τα ενθαρρυντικά αυτά απο-
τελέσματα σε βαριά προθεραπευμένους ασθενείς 
οδήγησαν στη χρήση του cetuximab σε θεραπείες 
πρώτης γραμμής. Στη μελέτη CRYSTAL28 υπήρξε 
σημαντική διάφορα στο διάστημα χωρίς πρόοδο της 
νόσου (PFS) στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 
με προσθήκη cetuximab στο συνδυασμό FOLFIRI. 
Στο συνέδριο της ASCO του 2008 έγινε αναδρομική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων με βάση την ύπαρξη 
μεταλλάξεων στο K-Ras29. η ανάλυση έδειξε ότι το 
όφελος από την προσθήκη του cetuximab περιορίζεται 
στους ασθενείς χωρίς μεταλλάξεις [p=0.0167, HR: 
0.68 (95% CI: 0.051-0.934)]. Παρόμοια αποτελέσματα 

έχει δείξει και ο συνδυασμός του cetuximab με την 
oxaliplatin30 (p=0.02, HR:0.57).

to	panitumumab έδειξε δραστικότητα σε ασθενείς 
προθεραπευμένους με κυτταροστατικούς παράγοντες 
συγκρινόμενο με την βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή31.	
Στη μελέτη αυτή δεν φάνηκε όφελος στην επιβίωση. 
Αυτό όμως πιθανότατα οφείλεται στο ότι το 76% των 
ασθενών της υποστηρικτικής αγωγής κατά την πρόοδο 
της νόσου των έλαβαν panitumumab. Σε αναδρομική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης32 φάνηκε 
ότι το όφελος από τη χρήση του panitumumab περιο-
ρίζεται στους ασθενείς με μη-μεταλλαγμένο K-Ras με 
στατιστικά σημαντικό όφελος στο διάστημα ελεύθερο 
προόδου νόσου (HR: 0.45, 95% CI: 0.34 to 0.59). η χο-
ρήγηση του panitumumab εγκρίθηκε σε ασθενείς με μη 
μεταλλαγμένο K-Ras οι οποίοι έχουν εξαντλήσει κάθε 
θεραπευτικό χειρισμό και η δραστικότητα του φαίνεται 
να είναι παρόμοια με αυτή του cetuximab τουλάχιστον 
όσον αφορά τη μονοθεραπεία. Δεν υπάρχουν ακόμα 
ισχυρά δεδομένα για τη χρήση του panitumumab σε 
συνδυασμούς με χημειοθεραπεία. Προς το παρόν, 
αυτό που φαίνεται είναι ότι και το panitumumab33	
και το cetuximab34 δεν πρέπει να συγχορηγούνται 
με συνδυασμούς κυτταροστατικών-bevacizumab. Ο 
ακριβής μηχανισμός αυτής της αρνητικής αλληλεπί-
δρασης δεν έχει ξεκαθαριστεί.

αντίσταση στους ανταγωνιστές του EGFR

η αντίσταση στους φαρμακευτικούς ανταγωνιστές 
του EGFR μπορεί να είναι είτε ενδογενής είτε επίκτητη. 
Όπως έχει αναφερθεί, η σηματοδότηση του EGFR 
γίνεται και μέσω του μονοπατιού RAS-RAF-MEK-
MAPK. Όταν το K-Ras είναι μεταλλαγμένο, υπάρχει 
μια συνεχής ενεργοποίηση του μονοπατιού, η οποία 
είναι ανεξάρτητη από τη σήμανση μέσω του EGFR. 
Οι συχνότερα αναφερόμενες μεταλλάξεις του K-Ras 
εμφανίζονται στα κωδικόνια 12 και 13 του δεύτερου 
εξονίου35. Οι μεταλλάξεις αυτές εμφανίζονται συχνότερα 
στους καπνιστές36, κατά κανόνα αποκλείουν αμοιβαία 
την ύπαρξη μεταλλάξεων στον EGFR και στο B-Raf, 
και η ύπαρξη τους συσχετίζεται με μη απάντηση στις 
θεραπείες με ανταγωνιστές του EGFR37,38.

η αποτυχία των ανταγωνιστών του EGFR στην 
κλινική πράξη συχνά συμβαίνει μετά μία περίοδο 
κλινικού οφέλους. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος 
για δευτεροπαθή αστοχία ή επίκτητη αντίσταση. Ο 
συχνότερος λόγος επίκτητης αντίστασης στα μικρά 
μόρια αναστολείς της τυροσινικής κινάσης είναι η 
εμφάνιση νέων επιπλέων μεταλλάξεων στον EGFR. 
η ανάδυση της μετάλλαξης T790M με αντικατάστα-
ση της μεθειονίνης από τη θρεονίνη στο εξόνιο 2039	
προκαλεί μία αλλαγή στην τρισδιάστατη δομή της 
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τυροσινικής κινάσης και εμποδίζει την σύνδεση του 
erlotinib και του gefitinib στον EGFR. Ένας διαφορε-
τικός μηχανισμός αντίστασης είναι η χρήση από τον 
όγκο εναλλακτικών δρόμων καρκινογένεσης. Έτσι, 
η υπερ-δραστηριοποίηση του πρώτο-ογκογονιδίου 
MET μπορεί να ενεργοποιήσει το μονοπάτι PI3K-Akt 
και να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των καρκινικών 
κύτταρων και δευτεροπαθή αντίσταση στο gefitinib40.	
Κατά ανάλογο τρόπο η αντίσταση στο cetuximab	
συνοδεύεται από διαταραχή της ενδοκυττάρωσης 
– αποδόμησης του υποδοχέα ή/και παράλληλη ανε-
ξάρτητη ενεργοποίηση του HER341.

Προβλεπτικότητα

Στον καρκίνο του μαστού η υπερέκφραση του στό-
χου είναι προϋπόθεση για τη χρήση των στοχευμένων 
θεραπειών έναντι των υποδοχέων με δραστικότητα 
τυροσινικής κινάσης. Στον καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου αν και η έκφραση EGFR με ανοσοϊστοχημεία 
είναι απαραίτητη σύμφωνα με την επίσημη ένδειξη 
του φαρμάκου, ωστόσο υπάρχουν δεδομένα ότι η 
χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του 
EGFR είναι δραστική ανεξάρτητα του επιπέδου έκ-
φρασης της πρωτεΐνης42,43. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
σε τεχνικά προβλήματα χειρισμού των δειγμάτων, 
σε ασυμφωνία στην βαθμονόμηση της έντασης της 
θετικότητας, σε ανομοιομέρεια έκφρασης μέσα στον 
ίδιο τον όγκο. Στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου η 
επίπτωση της υπερέκφρασης είναι αρκετά υψηλή, 
ώστε να μην απαιτείται ο προσδιορισμός της έκφρα-
σης του EGFR, ενώ στον καρκίνο του πνεύμονα δεν 
έχει αποδειχθεί συσχέτιση μεταξύ της ανοσοϊστοχη-
μικής έκφρασης του EGFR και της απάντησης στη 
θεραπεία. η μελέτη των γονιδιακών αντιγράφων του 
EGFR (copy mumber) σχετίστηκε με όφελος από τη 
θεραπεία στους ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα44 και 
παχέος εντέρου45,46.	

Οι μεταλλάξεις του γονιδίου του K-ras παρουσι-
άζουν προβλεπτική αξία. Το K-Ras αποτελεί βασικό 
στοιχείο το οποίο ρυθμίζει την ενδοκυττάρια μετακομιδή 
των σημάτων του EGFR. Στην ενεργή του μορφή είναι 
συνδεδεμένο με το GTP. Με τη βοήθεια μιας GTP-
άσης αποσπάται μια φωσφορική ομάδα και το K-Ras 
επιστρέφει στην ανενεργή μορφή του (GDP- K-Ras). 
Στο μεταλλαγμένο K-Ras υπάρχει δυσχέρεια απο-
φωσφορυλιωσης του μορίου, το οποίο παραμένει σε 
συνεχή ενεργοποίηση ανεξάρτητα της σηματοδότησης 
από τον EGFR47. Οι περιπτώσεις αυτές σχετίζονται με 
αντίσταση στις αντί-EGFR θεραπείες τόσο στον κολο-
ορθικό καρκίνο, όσο και στον καρκίνο του πνεύμονα. 
Μεταλλάξεις στο K-Ras παρουσιάζονται στο 40% των 
ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου. Έχουν περιγρά-

φει περισσότερες από 3000 μεταλλάξεις του K-RAS48.	
η πλειοψηφία αυτών εντοπίζεται στο κωδικόνιο 12 
(82% των περιπτώσεων), ενώ μεταλλάξεις σε άλλα 
κωδικόνια παρατηρούνται σε μικρότερο βαθμό, 17% 
στο κωδικόνιο 13, 1% στο κωδικόνιο 61, <1% στο 
14649. Για την καθημερινή κλινική πράξη, ανιχνεύονται 
οι μεταλλάξεις του K-Ras στα κωδικόνια 12 και 13, οι 
οποίες είναι και οι πιο συχνές (Εικόνα 3).

Συσσωρευμένη εμπειρία από τη χρήση των στοχευ-
όμενων θεραπειών σχετίζει την εμφάνιση τοξικότητας 
με την απάντηση στη θεραπεία. Έτσι και η εμφάνιση 
εξανθήματος από τις αντί-EGFR θεραπείες σχετιζόταν 
με προσδοκώμενο όφελος. Αυτό έχει παρατηρηθεί 
και για το cetuximab50 και για το panitumumab51. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε στη μελέτη EVEREST52, στην 
οποία έγινε προσπάθεια να αυξηθούν οι κλινικές 

Εικόνα	3.	Ανίχνευση μεταλλάξεων του K-Ras (codon 12) 
με PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism). 
Με αυτή τη μέθοδο μόνο το φυσιολογικό K-Ras μπορεί να 
«κοπεί» με ένα ειδικό ένζυμο περιορισμού, και να εμφανίσει 
έτσι μεγαλύτερη κινητικότητα (μικρότερο μοριακό βάρος) 
στην ηλεκτροφόρηση.
Αριστερά:	Στην πρώτη στήλη δείγμα από καρκίνο παχέος 
εντέρου που δεν φέρει μετάλλαξη στο κωδικόνιο 12, στην 
δεύτερη δείγμα με μετάλλαξη. η εντονότερη φυσιολογική 
μπάντα στο δείγμα 2 προέρχεται από τους φυσιολογικούς 
ιστούς που υπάρχουν στο δείγμα όπως και από το δεύτερο 
(μη μεταλλαγμένο) αλληλόμορφο του γονιδίου, εφόσον 
η μετάλλαξη είναι συνήθως ετερόζυγη. Στην τρίτη στήλη 
control δείγμα από καρκινική σειρά με ομόζυγη μετάλλαξη 
στο codon 12, ενώ στην τέταρτη δείγμα από καρκινική σειρά 
με φυσιολογικό codon 12 του K-Ras.
Δεξιά: Τα ίδια δείγματα σε ανάλυση μεταλλάξεων του κωδι-
κονίου 13 φαίνονται φυσιολογικά. Στην τρίτη στήλη control 
δείγμα από καρκινική σειρά με ομόζυγη μετάλλαξη στο 
codon 13, ενώ στην τέταρτη δείγμα από καρκινική σειρά 
με φυσιολογικό codon 13 του K-Ras. Οι μεταλλάξεις των 
κωδικονίων 12 και 13 είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες, δηλαδή 
δεν συμβαίνουν μαζί στον ίδιο καρκίνο.
H PCR-RFLP είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη μέθοδος, όμως, 
συνήθως χρειάζεται επιβεβαίωση με μια ακόμη μέθοδο, 
όπως η Real-time PCR ή το sequencing. 
(Οι εικόνες είναι από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μο-
ριακής Ογκολογίας του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου “Θε-
αγένειο”).
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ανταποκρίσεις αυξάνοντας τη δόση του cetuximab	
στους ασθενείς χωρίς ή ήπιες δερματικές αντιδράσεις. 
Τα αρχικά δεδομένα της μελέτης δείχνουν μια μικρή 
αύξηση των απαντήσεων εις βάρος των σταθερο-
ποιήσεων της νόσου. η αύξηση της δόσης μπορεί 
να είναι επωφελής για κάποιους ασθενείς με μερική 
ευαισθησία, αλλά δεν φαίνεται να αναστρέφει την αντί-
σταση στους ανταγωνιστές του EGFR. To εξάνθημα 
οφείλεται στην αναστολή του πολλαπλασιασμού και 
την πρόωρη διαφοροποίηση στα κερατινοκύτταρα 
της βασικής στοιβάδας του δέρματος που εκφράζουν 
eGFr53 και εμφανίζεται τυπικά μέσα στις πρώτες 
3 εβδομάδες της θεραπείας. Αυτό δεν φαίνεται να 
ισχύει στην K-Ras εποχή. Εξάνθημα εμφανίζουν και 
οι ασθενείς με μεταλλαγμένο K-Ras και μάλιστα σε 
μεγάλη συχνότητα (rash: wild type 94.9% vs mutated 
84.0%; P = .02)54.	

Επίλογος

η σχέση του υποδοχέα των επιδερμικών αυξητικών 
παραγόντων με την νεοπλασία είναι γνωστή στην 
ογκολογία. Πολλοί διαφορετικοί τύποι καρκινικών 
κυττάρων τους εκφράζουν στην επιφάνεια τους και 
έχει δειχθεί με σειρά πειραμάτων, η σχέση τους με 
τον πολλαπλασιασμό, την αναστολή της απόπτωσης, 
την διήθηση και την μετάσταση καθώς και με επαγωγή 
της νέο-αγγειογένεσης. Με βάση αυτά τα προκλινικά 
δεδομένα έχουν αναπτυχτεί μόρια – φάρμακα τα 
οποία επιδρούν πάνω σε αυτούς τους υποδοχείς 
και τροποποιούν τη δράση τους. Τα φάρμακα είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά διότι αποτελούν την απαρχή της 
στοχευόμενης θεραπείας και αποτελούν το επιστέγα-
σμα μιας προσπάθειας δυο δεκαετιών προκλινικής 
και κλινικής έρευνας. Παρ’ όλα, αυτά φαίνεται ότι τα 
μέτρια οφέλη και τα ερωτήματα που προκύπτουν από 
την κλινική εφαρμογή τους μειώνουν τις υπερβολικά 
αισιόδοξες σκέψεις που είχε αρχικά δημιουργήσει η 
είσοδός τους στην κλινική πράξη. Αυτό που μένει είναι 
η ανάγκη επιμονής στη προσπάθεια διαλεύκανσης των 
μηχανισμών καρκινογένεσης. Εξ άλλου, προϊόντος 
του χρόνου η διαπίστωση της πολυπλοκότητας και 
της αλληλεπίδρασης των κυτταρικών μονοπατιών 
σηματοδότησης στην εξέλιξη της νόσου διαρκώς 
γιγαντώνεται.
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ΕκΠαιδΕυτικΕσ σΕλιδΕσ

ασθενής με μεταστατικό καρκίνο του νεφρού:  
Πολλές επιλογές αλλά λίγες σταθερές
Χ. Εμμανουηλίδης1

το ερώτημα

Ασθενής 67 ετών προσέρχεται με βήχα και επιδει-
νούμενη δύσπνοια κατά την άσκηση. Αναφέρει ιστορικό 
νεφρεκτομής προ διετίας για διαυγοκυτταρικό καρκίνο 
του νεφρού, διαβήτη ελεγχόμενο με δίαιτα, υπέρταση, 

και ένα επεισόδιο νοσηλείας προ έτους για καρδιακή 
ανεπάρκεια. η χρόνια αγωγή του περιλαμβάνει μικρή 
δόση διουρητικού, αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύ-
μου και στατίνη. Ο ασθενής έχει διακόψει το κάπνισμα 
προ πενταετίας και εξακολουθεί να δουλεύει, αν και για 
λιγότερες ώρες τελευταία, στην επιχείρηση του γιού 
του. Ο εργαστηριακό έλεγχος αναδεικνύει αμφοτερό-
πλευρους πνευμονικούς όζους έως 2 εκ. Ο λοιπός 
ακτινολογικός έλεγχος αναδεικνύει ασυμπτωματικές 
οστικές μεταστάσεις, WBC: 8000/mm3, κρεατινίνη 2.4 
mg%, Hgb 12.5g/mL, LDH 1.8 x ULN, Ca 11mg/mL, 
λευκωματίνη 3.8 g%, ΕΚΓ κ.φ, Το υπερηχογράφημα 
καρδιάς δείχνει γενικευμένη υποκινησία με κλάσμα 
εξωθησης 45%. 

Ο ασθενής έχει ακούσει για κάποιον φίλο του 
που είχε ταλαιπωρηθεί με ιντερφερόνη και θέλει να 
την αποφύγει. Ποια πρέπει να είναι η προτεινόμενη 
αγωγή;

το σκεπτικό

υπάρχουν 3 εγκεκριμένες θεραπείες πρώτης γραμ-
μής: sunitinib, bevacizumab-interferon, temsirolimus. 
Οι δύο πρώτες αγωγές στρέφονται κατά της νέο-αγ-
γειογένεσης, αλλά πιθανόν να έχουν και πλειοτροπική 
δράση. Σε τυχαιοποιημένες μελέτες πρώτης γραμμής, 
έχουν δείξει παραπλήσιου βαθμού υπεροχή έναντι της 
ιντερφερόνης, με περίπου διπλασιασμό του χρόνου 
μέχρι προόδου νόσου, με πιθανότητα αύξησης και 
της συνολικής επιβίωσης. η ένδειξη για την χρήση 
temsirolimus αφορά την πρώτη γραμμή θεραπείας σε 
ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του νεφρού υψηλού 
κινδύνου. Ως τέτοιοι καθορίζονται οι έχοντες τουλά-
χιστον 3 από τους 5 αναγνωρισμένους παράγοντες 
κινδύνου σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο του 

Υπεύθυνοι στήλης: Χ. Εμμανουηλίδης και Γ. Πενθερουδάκης

1Παθολόγος-Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης

P. Picasso: Boy with Pipe, 1905



Ασθενής με μεταστατικό καρκίνο του νεφρού: Πολλές επιλογές αλλά λίγες σταθερές	——————————————————— 295

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), 
ήτοι: Karnofski performance status < 80%, LDH υψη-
λότερη του 150% του ανώτερου φυσιολογικού ορίου, 
αναιμία, υπερασβεστιαιμία (corrected Ca>10mg/dL) 
και παρουσία του πρωτοπαθούς όγκου. Ο ασθενής 
έχει 2 από τους παράγοντες αυτούς οπότε ανήκει στην 
κατηγορία ενδιαμέσου κινδύνου (εκτός ενδείξεως για 
temsirolimus, πιθανόν μικρότερο όφελος) και επομένως 
κατευθύνεται προς αντιαγγειογενετική αγωγή. 

O ασθενής θα μπορούσε να λάβει τον συνδυασμό 
bevacizumab-interferon; 

Είναι πιθανό ότι δεν θα μπορούσε να ανεχθεί 
την δοσολογία ιντερφερόνης που χρησιμοποιήθηκε 
στον συνδυασμό (9x106	IU), αλλά φαίνεται ότι η ανα-
μενόμενη στην περίπτωσή του μείωση της δόσης 
δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Λόγω επιθυμίας του 
αποφεύγεται αυτή η επιλογή. η χρήση bevacizumab 
ως μονοθεραπεία δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στην 
πρώτη γραμμή, αν και τυχαιοποιημένη μελέτη σε 
ασθενείς με υποτροπή έχει δείξει την δραστικότητα 
του αντισώματος ως μονοθεραπείας. 

O ασθενής θα μπορούσε να λάβει sunitinib;

Το sunitinib φαίνεται εκ πρώτης όψεως να αποτελεί 
την θεραπεία εκλογής. Στην μελέτη πρώτης γραμμής 
προκάλεσε ανταποκρίσεις που έφθασαν το εντυπω-
σιακό ποσοστό του 47%, και είναι το φάρμακο με τις 
μεγαλύτερες ανταποκρίσεις που έχουν παρατηρηθεί 
ως τώρα σε αυτήν την νόσο. Πριν καταλήξει κανείς 
στη χρήση του sunitinib στον συγκεκριμένο ασθενή, 
πρέπει να γίνει εκτίμηση του κινδύνου επιδείνωσης 
της καρδιοπάθειας από την χρήση του. Πρόσφατα, 
δημοσιεύσεις και ανεκδοτολογικές αναφορές περιγρά-
φουν κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας που 
είναι ενίοτε μη αντιστρεπτή και μπορεί να φτάσει έως 
και 15% σε μερικά δημοσιεύματα (Telli ML, et al. Ann 
Oncol 2008). Ως παράγοντες κινδύνου αναφέρονται 
ιστορικό ανεπάρκειας, στεφανιαίας νόσου και χαμηλός 
δείκτης μάζας σώματος. 

O ασθενής θα μπορούσε να λάβει sorafenib; 

Σε μελέτη 2ης γραμμής το sorafenib συγκρινόμενο με 
placebo διπλασιάζει το διάστημα μέχρις επιδεινώσεως 
σε 24 εβδομάδες, αλλά η μελέτη 1ης γραμμής ήταν αρ-
νητική. Όπως και το sunitinib, το sorafenib αναστέλλει 
την τυροσινική κινάση του υποδοχέα VEGFR2, και θα 
αναμενόταν να έχει παρόμοια δράση. Τα φάρμακα 
όμως αυτά έχουν πλειοτροπική δράση και σε άλλες 
κινάσες και δεν έχουν πλήρως αλληλοεπικαλυπτόμενες 

δράσεις. Πρώιμες μελέτες δείχνουν μάλιστα ότι δεν 
υπάρχει και απόλυτα διασταυρούμενη ανθεκτικότητα. η 
κλινική εμπειρία δείχνει ότι και το sorafenib έχει κλινικά 
σημαντική δραστικότητα σαν αγωγή 1ης γραμμής, ενώ 
ως τώρα δεν έχει αναφερθεί καρδιοτοξικότητα, και θα 
μπορούσε να αποτελέσει την θεραπεία εκλογής στην 
περίπτωση αυτή. η νεφρική ανεπάρκεια του ασθενούς 
δεν αποτελεί αντένδειξη στην χρήση των ΤΚΙ

η απόφαση

Μετά από συζήτηση με τον καρδιολόγο του ασθε-
νούς αποφασίζεται η χορήγηση sorafenib, αν και δεν 
είναι επαρκώς εξακριβωμένο ότι είναι ασφαλές ως 
προς την καρδιοπάθεια. Δεν γίνεται επί του παρόντος 
χρήση διφωσφονικών λόγω νεφρικής δυσλειτουργίας, 
παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις οστικές 
επιπλοκές. Παρακολουθείται συχνά για στενό έλεγχο 
της υπέρτασης και γίνονται μηνιαία καρδιακά υπερη-
χογραφήματα. Το φάρμακο είναι γενικά καλά ανεκτό 
με ήπια συμπτώματα γαστρίτιδας. Εμφανίζει μείωση 
των πνευμονικών όζων της τάξης του 20%. Σε 7 μήνες 
εμφανίζει επιδείνωση στα ίδια σημεία. Ποια είναι η 
ενδεδειγμένη αγωγή;

σκεπτικό για τη θεραπεία 2ης γραμμής

Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει φάρμακο με την ένδειξη 
για θεραπεία 2ης γραμμής για την περίπτωση του 
ασθενούς μας. Το sorafenib έχει βέβαια την έγκρι-
ση για θεραπεία 2ης γραμμής αλλά σημειοτέον ότι 
αφορούσε ασθενείς που είχαν λάβει ανοσοθεραπεία 
ως πρώτη γραμμή. η μόνη τυχαιοποιημένη μελέτη 
σε ασθενείς με πρόοδο νόσου μετά από ΤΚΙ αφορά 
το everolimus, το οποίο συγκρινόμενο με placebo 
διπλασίασε το διάστημα άνευ προόδου νόσου στους 
4 μήνες (όσο και το sorafenib). Είναι ίσως λογικό να 
αναμένουμε ότι και το temsirolimus μπορεί να έχει 
παρόμοια δραστικότητα, αλλά αυτό δεν έχει μελε-
τηθεί. Μελέτες φάσης 2 επίσης δείχνουν τα εξής. Το 
sunitinib έχει μέτρια δραστικότητα μετά από sorafenib. 
Το bevacizumab έχει δείξει αξιόλογη δραστικότητα σε 
μελέτη 2ης γραμμής αλλά μετά από κυτοκίνες. Τέλος, 
αύξηση της δόσης του sorafenib σε 600 ή και 800 mg 
ημερησίως φαίνεται ότι αυξάνει την δραστικότητα του 
φαρμάκου αυτού και μπορεί να σταθεροποιήσει ένα 
σημαντικό ποσοστό ασθενών. 

η απόφαση για τη θεραπεία 2ης γραμμής

Ο ασθενής τίθεται σε αυξημένη δόση sorafenib 600 
mg με αποτέλεσμα σταθεροποίηση αλλά και αύξηση 
των γαστρεντερικών διαταραχών και κόπωσης. Μετά 
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από 2μηνη θεραπεία διεκόπη τελικά η χορήγηση του 
sorafenib λόγω δυσανοχής. Τελικά έλαβε temsirolimus 
το οποίο προκάλεσε επιδείνωση του διαβήτη και της 
υπερλιπιδαιμίας, με αποτέλεσμα να τεθεί σε σχετική 
αγωγή. Παραμένει με σταθερή νόσο και σε καλή κλι-
νική κατάσταση, για 4 μήνες, οπότε, λόγω προόδου 
νόσου άρχισε bevacizumab. 

Επιμύθιο

η θεραπεία του καρκίνου του νεφρού έχει αλλάξει 
ριζικά. η διαθεσιμότητα των «στοχευμένων» θερα-
πειών αλλάζει συνέχεια το τοπίο, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει ξεκάθαρος θεραπευτικός αλγόριθμος, 
ενώ παράλληλα πρέπει να δίδεται η απαιτούμενη 
προσοχή στις παρενέργειες. Είναι πολύ σημαντικό να 
γνωρίζει κανείς τον τρόπο ανάπτυξης των διαφόρων 
φαρμάκων. Παρ’ όλες τις τυχαιοποιημένες μελέτες που 
έχουν γίνει, στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή 
των φαρμάκων δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένη, όπως 
φαίνεται και στην παραπάνω περίπτωση. Με την ανα-
μενόμενη έγκριση και άλλων παραγόντων (emerolimus, 
axitinib) αναμένεται να αυξηθεί η πολυπλοκότητα της 
θεραπευτικής απόφασης. Επιπλέον, ως τώρα ο συν-
δυασμός διαφόρων παραγόντων συναντά δυσκολίες 
λόγω τοξικότητας, με εξαίρεση ίσως τον συνδυασμό 
bevacizumab και αναστολέων mTOR. Θεραπευτικοί 
αλγόριθμοι και συνδυασμοί παραγόντων είναι αντι-
κείμενο τρεχουσών κλινικών μελετών. 
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αντικατΟΠτρισμΟι

μαθήματα Ψυχοτοξικολογίας - Ψυχομολυβδίαση
Αλέξανδρος Σ. Αρδαβάνης1

Πρωτοχρονιά σήμερα.
Περπατώντας πρωί στο βουνό –η μανία να κινούμαι 

έξω από τον κοινό τόπο- συνάντησα τον παλιό συμμα-
θητή μου τον ηλία. υπάρχουν και άλλοι πυροβολημέ-
νοι, σκέφτηκα και το επιβεβαίωσα συναντώντας μετά 
και άλλους αρκετούς στον δασικό δρόμο, μεσήλικους 
στην πλειονότητά τους. Πηγαίνει συχνά σε μακρινές 
πεζοπορίες, λέει ο ηλίας. Ασκήσεις εγκράτειας κάνει 
ο ηλίας, κόβοντας πότε το τσιγάρο, πότε το φαγητό 
και το ποτό, πότε και τα δυο μαζί, έτσι πάντα τον 
θυμάμαι μαχητή και αυτοτυπτόμενο, κι ας μην τον 
γνώρισα σήμερα όταν τον είδα –δεν ξέρει ο ηλίας, 
που σχεδόν παρεξηγήθηκε αρχικά, πως τα μάτια μου 
ποτέ δε συγκεντρώνονταν στον στόχο, πως ποτέ δεν 
είχα όραση αετού ή αιλουροειδούς, αλλά φυτοφάγου. 
Και εν πάση περιπτώσει στόχος δε θα ήταν ποτέ ο 
ηλίας. Κουβέντα στην κουβέντα θυμήθηκε τον φίλο 
του που μου είχε φέρει πριν οκτώ χρόνια. Έχω μια 
ενοχή, είπε, και στη χρωστάω ως συγγνώμη. Θυμήθηκε 
πόσο άδικα μου είχε τότε θυμώσει όταν απέτρεπα 
εξεζητημένες προσεγγίσεις ως μάταιες απόπειρες 
ανάσυρσης. Είχα προσδιορίσει, λέει, και την επιβίωση 
που του έμενε, δύο μήνες νομίζει.

Όχι εγώ μάλλον δε θυμόμουν τίποτα σχεδόν, αλλά 
προσποιήθηκα πως… Όταν όμως είπε πως προσ-
διόρισα διάρκεια ζωής, και μάλιστα έπεσα μέσα, με 
πέρασε ρεύμα ηλεκτρικό! Ήξερα πως ή έλεγε ψέματα 
–ασυμβίβαστο με τον ηλία που θυμάμαι- ή τον είχε 
παραπλανήσει η συναισθηματική μνήμη. Συνέβαινε 
το δεύτερο. Όσο μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη, 
ετούτη η πράξη ήταν πάντα η απέχθειά μου. Τώρα τα 
θυμόμουνα όλα, ας μη φέρνω πρόσωπα. Κυρίως έφερα 
πίσω την έως και αντιπάθεια προς τη γυναίκα του, 
που πάλευε το αδύνατο, όπως πολλοί ιδιοτελώς ή από 
αγάπη μόνο –πάντα αναρωτιέμαι αν υπάρχει έστω κι 
ένας στη δεύτερη κατηγορία «τι τάχα κρατά το χέρι που 

οι άνθρωποι δίνουν…»- παλεύουν για τον σύντροφό 
τους, συνήθως εν αγνοία του, καθώς εκείνος έχει ήδη 
παραιτηθεί, νιώθοντας, με κείνη τη διαίσθηση των 
πορευομένων στην Έξοδο, το μάταιο της πολυπραγμο-
σύνης όλων μας. Νιώθοντας καταμέσα την εγκατάλειψη 
του σκάφους  που έχει σημάνει η Ζωή-καπετάνιος. 
Τέλος πάντων, σε τούτη τη δουλεία που επέλεξα και 
με επέλεξε –μαζί πάνε πάντα αυτά, γι’ αυτό ποτέ δεν 
παραπονιέμαι- η δικαίωση πάντα όψιμα έρχεται και 
πάντα ολοένα πικρότερη καθώς περνούν τα χρόνια.	
Πάνω στην ώρα τηλέφωνο από τον Γιάννη από τη 
Nice, τον Γιάννη με τη ραγισμένη φωνή. Ξέρω πως 
ακόμα δεν είναι καλά και πως δε θα είναι ποτέ καλά, 
καθώς το ζάχαρο και η επαγγελματική αποτυχία τον 
ροκανίζουν αργά και σταθερά, εκεί στη χώρα που τον 
δέχτηκε αρχικά ως ισότιμο πολίτη μα τώρα τον απο-
δέχεται απλώς. Ως έναν αμοιβαία ξένο. Κι ας είμαστε 
εμείς εδώ, οι ουδέποτε αποπειραθέντες ξενιτειά, όμηροι 
της επαγγελματικής και οικογενειακής επιτυχίας –οι 
«δίδυμες κοινωνικές αρπάγες» του Πασκάλ Μπρυκνέρ, 
στον «άγιο ζιγκολό»…

Το βράδυ η Κάτια.
Είναι, λέει και δείχνει, ερωτευμένη. Συνάντησε 

ξανά το εφηβικό φλερτ και μάλλον κάτι δείχνει να 
ξαναξύπνησε αμφίδρομα. Ακούω μισοβυθισμένος 
και κάνω νοητή αναφορά στον Φλορεντίνο Αρίσα 
και τη Φερμίνα Δάσα του Μάρκες κι ας επρόκειτο για 
μεσήλικες ενώ εδώ για ώριμους και καλοφτιαγμένους 
ενήλικες. Και αναφορά στη δική μου –εικονικής ή 
πραγματικής πραγματικότητας αδιάφορο-αλγεινή 
έως και αηδή εμπειρία. Χώρια εκείνο το εμβλη-
ματικό του Μανόλη «συναντάς παλιούς φίλους με 
νοσταλγία, παλιούς έρωτες με αποστροφή» με την 
τέλεια εφαρμογή στα συμβάντα της ημέρας, δικά	
μου και της Κάτιας. Είχε προηγηθεί κι εκείνο το 
λυμφατικό μήνυμά μου «στη χαραμάδα του νοητού 
ορίου μεταξύ επινοημένων μονάδων χρόνου, ένας 
απαλός σπινθήρας να θυμίζει ό,τι –ανεκπλήρωτα 1Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκαμείο «Άγιος Σάββας»
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ευτυχώς- καθένας πόθησε ή θα ποθεί…», σφήνα 
δυσπεψίας στα γιορταστικά ευχετικά των ημερών, 
μάλλον ανεπιθύμητη στους καθεύδοντες αποδέκτες 
κι ας το προώθησε, λέει, ο παληόφιλος και ευεργέ-
της μου Κώστας σε άλλους αποδέκτες. Αξία έχει να 
ταξιδεύει η σκέψη από μάτια σε μάτια κι ας μένει 
ωσεί αόρατο το μήνυμά της, λέω και το αποδέχομαι. 	
Εδώ έχω αποδεχτεί, και συμμετέχω κιόλας, σε φι-
έστες οικογενειακές και βεγγέρες που με μαστίγω-
ναν από παιδί. Ο φίλος μου ο Γιώργος έλεγε, σε 
κάποια απ’ αυτές παρών, πως περιφερόμουν σα 
χαμένος, ένας ξένος δηλαδή, μέσα στο σπίτι μου, 
και είχε δίκιο: παντού ξένος νιώθω, ιδιαίτερα μέσα 
στο πλήθος των δικών μου ανθρώπων, το έχω 
πει έμμεσα στην αρχή, ανοιχτά αργότερα, αλλά το 
έχω πια ομολογήσει κι ας μη με πιστεύουν θεωρώ-
ντας πως είναι τρυκ για να τραβάω την προσοχή! 	
Εκείνο που δεν έχω βέβαια ακόμη πει είναι πως 
κουβαλάω από έφηβος την αστοχία μου σε μια συμ-
μαθητική κουβέντα με τον ηλία μέσα: όταν καθένας 
έλεγε τι είναι και τι τον ενδιαφέρει στη ζωή, εγώ –δε 
θυμάμαι πια αν μπερδεμένος, κομπλεξαρισμένος ή 
απλώς ανόητα επηρμένος- ξεκίνησα με την ιδιότητα 
του πατέρα μου! Μάλλον κανένας δε θα το θυμάται 
πια, όμως εγώ το κουβαλάω, όπως εφηβική ντροπή, 
κι ας εξελίχθηκα ανάποδα σε σχέση με την πλειονό-
τητα των φίλων μου, από τον συντηρητισμό και τη 
σκληρότητα στην αμφισβήτηση όλων και την τελική 
ψυχομαλάκυνση…ίσως όμως ακριβώς γι’ αυτό. 	
Λίγο πριν αυτή την κουβέντα με τη μικρή –μικροί στα 
χρόνια μου φαίνονται πλέον όλοι οι ψυχικά υγιείς άν-
θρωποι- ακόμα ένας επικείμενος θάνατος–impending 
death, τι λέξη δίκην επικρεμαμένης σπάθης- και οι 
ενέργειες για την επίσπευση –ικεσία της κόρης. Και το 
πρωί, το ίδιο ή το προηγούμενο -δεν έχει σημασία πια 
μετά τόσες επαναλήψεις- περνώντας απ’ έξω από τον 
θάλαμο της νεαρής με την «παρατεταμένη νοσηλεία» 

το κρεββάτι της κενό και συσπασμένο σε σχήμα ν. 
Κάπως σαν εκτίναξη του σώματος μου φάνηκε, όπως 
το κάθισμα του πιλότου αεροπλάνου που κατερρίφθη  
ή απλώς ένα tick σε ένα κουτάκι εγγράφου διεκπε-
ραίωσης. Έξω από τον θάλαμο δακρυσμένη μια 
εθελόντρια- η μικρή ήταν άπορη από κάθε πλευρά…	
Έχουμε όμως και τα καλά μας εμείς: χτες ας πούμε, 
για να προσδιορίσω χρόνο –εύκολο σχετικά όταν το 
φαινόμενο σπανίζει- είδα μιαν άλλοτε άρρωστη που 
θεράπευσα προ δεκαπέντε χρόνων, και ζει!...ελεύθερη 
υποτροπής και είναι καλά –μη με ρωτήσεις για την 
νόσο, έχω γίνει προληπτικός…Γερνούμε μαζί, σκέφτη-
κα συγκινημένος, όπως τα παλιά ζευγάρια γερνούμε 
και ίσως έχουμε ό,τι και αυτά, αλληλοαπέχθεια και 
αμοιβαία ανάγκη –αυτή μήπως υποτροπιάσει «να 
έχει τον γιατρό που την ξέρει καλά», εγώ μήπως 
χρειαστεί να την ανεμίσω σημαία νίκης, αν κάποια 
στιγμή ερωτηθώ «τι έκανες κύριε τόσα χρόνια;» - 
συνείδηση ή κάποιος Μέγας Εργοδότης…  

Ξέρεις Κάτια, τραύλισα προς το τέλος της συνά-
ντησης, αυτό που μου συμβαίνει ίσως συμβαίνει και 
σε πολλούς άλλους του σιναφιού που δεν το δείχνουν, 
είναι κάτι σαν δηλητηρίαση από μόλυβδο. Με έχουν 
ποτίσει οι τόσοι θάνατοι μέχρι τα πιο απομονωμένα 
και προστατευμένα κύτταρά μου. Όπως ο μόλυβδος 
είναι από τα βαρύτερα στοιχεία, έτσι και με τους «ει-
σερχομένους» θανάτους: έχει τόσο αυξηθεί το ειδικό 
βάρος μου που, ενώ νομίζω πως επιπλέω σε τούτον το 
βούρκο που περιφέρουμε τα ψυχοσώματά μας, στην 
πραγματικότητα βουλιάζω αργά και ύπουλα προς τον 
βυθό. Ίσως πάλι είναι και τα χρόνια που με βαραίνουν 
χειροπόδαρα. Φτάνει η σοφία κουτσαίνοντας μαζί με 
την ανημπόρια, είναι γνωστό. Αλλά δε μπορώ ακόμα 
να το παραδεχτώ. Έχω ακόμα υποχρεώσεις… 

Άσχημα, νομίζεις, ξεκίνησε και τούτη η χρονιά;
Λάθος!
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IN MEMORIAM

1Διευθύντρια Β’ Παθολογικού-Ογκολογικού Τμήματος, 
Νοσοκομείου ο «Άγιος Σάββας»

Πριν λίγο καιρό αποχαιρετίσαμε τον συνάδελφο 
και φίλο Μιχάλη.

Ο γιατρός Μιχάλης Βασιλομανωλάκης, Ογκολό-
γος Παθολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής στο Β’ 
Παθολογικό Ογκολογικό τμήμα του Αντικαρκινικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας», έφυγε από 
κοντά μας με σεμνότητα και αξιοπρέπεια, όπως ακρι-
βώς έζησε.

Μας αποχαιρέτησε διακριτικά κλίνοντας πίσω του 
την πόρτα του ΒΑ5, του Νοσηλευτικού τμήματος που 
εργάστηκε για 25 χρόνια και που τον φιλοξένησε τους 
τελευταίους μήνες, δίπλα από τη Μονάδα Μεταμόσχευ-
σης Μυελού, που υπήρξε ιδρυτικό μέλος της μικρής 
ομάδας, που πριν 20 χρόνια την εγκαθίδρυσε.

Ανασκουμπώθηκε τότε ως πρωτοπόρος, ο Κρητι-
κός Σημαιοφόρος Ιατρός του Πολεμικού Ναυτικού και 
μπήκε στο χειρουργείο, Παρασκευή μεσημέρι αργά 
για αναρρόφηση μυελού, το 1989, που έγινε η πρώτη 
μεταμόσχευση Μυελού στην Αθήνα.

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με «λίαν 
καλώς» Διδάκτορας της ίδιας Σχολής από το 1985, 
παλαίμαχος σήμερα, νεαρός τότε, επισφράγισε την 
επιλογή της Παθολογίας-Ογκολογίας με τον τίτλο 
της διατριβής του, για την «Επίδραση της Vindesin 
στη φαγοκυτταρική λειτουργία των μονοπύρηνων σε 
ποντίκια Albino». Βαθμός άριστα.

Τους τίτλους τίμησε δια βίου. Μέλος των διεθνών 
εταιρειών ASCO & ESMO, της ΕΟΠΕ, της εταιρείας 
Γυναικολογικής Ογκολογίας και της εταιρείας Έρευνας 
Καρκίνου του Μαστού, έλαβε τον τίτλο του Παθο-
λόγου-Ογκολόγου τον 12ο του 1998 πάλι ανάμεσα 
στους πρώτους.

Το 2002 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας κ. Στεφανόπουλο με έπαινο για προσφορά στους 
Έλληνες Ασθενείς, σαν μέλος της ομάδας Μεταμό-

Επιμνημόσυνο μιχάλη βασιλομανωλάκη
Ά. Ευφραιμίδου

σχευσης Μυελού του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου ο 
«Άγιος Σάββας».

Ήταν οι ίδιοι ασθενείς του που τον τίμησαν με 
δάκρυα στην τελευταία ακολουθία στο Κοιμητήρι 
του Αμαρουσίου, εκφράζοντας την αγάπη τους, όχι 
μόνο στο γιατρό αλλά στον άνθρωπο-γιατρό κύριο 
Βασιλομανωλάκη.

Θα γελούσε αν αναφερόμουν στο πρόσωπό του 
με διακοσμητικά επίθετα. Τα παρακάτω γεγονότα 
νομίζω τον χαρακτηρίζουν καλύτερα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ασθένειας του και 
ενώ βρισκόταν σε θεραπεία, με επισκέφθηκε και μου 
παρέδωσε δύο “papers”. Τον κοίταξα ερωτηματικά: 
«είναι δουλειά του τμήματος» είπε, «δεν θα ήθελα 
να πάει χαμένη».

Με εξέπληξε ο ρεαλισμός και η γενναιότητα προς 
τη μοίρα.

Παραγωγικός επιστήμονας με παρουσία στη Διε-
θνή βιβλιογραφία, μέλος του IBDIS, ειδικός όσο λίγοι 
στον Καρκίνο του Μαστού, εμπνεόταν μάλλον από 
την αγάπη για κλινική έρευνα, παρά από φιλοδοξία. 
Την είχε δαμάσει η αγάπη για την ουσία της γνώσης, 
που έδινε απλόχερα στους νέους γιατρούς, που 
πρώτος παραλάμβανε στο τμήμα για τους «στρώσει», 
μυώντας τους στην ιατρική τέχνη που υπηρέτησε ως 
το τέλος.

Πριν φύγει από κοντά μας, ήρθε στο γραφείο 
μου, για να υποβάλλει την παραίτησή του. «Δεν θα 
μπορώ να εργάζομαι πια και πρέπει να έρθει άλλος, 
γιατί χρειαζόμαστε χέρια εδώ». η παραίτηση δεν έγινε 
αποδεκτή παρά τις αντιρρήσεις του.

Είχαμε την πικρή ικανοποίηση να τον νοσηλεύ-
σουμε πριν το τέλος και να φύγει από το Νοσοκομείο 
που τόσο αγαπούσε.

Πριν δύο χρόνια τον ρώτησα, γιατί δεν υποβάλλει 
για θέση Διευθυντού σε άλλο Νοσοκομείο: «γιατί δεν 
είμαστε καλά εδώ; Εκτός αν θέλετε να με διώξετε….» 
απάντησε.

Αρνήθηκε σε όλη του την καριέρα διαπραγματεύ-
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σεις και εκχωρήσεις. Περήφανος Κρητικός. η μητέρα 
μαυροντυμένη χαιρέτησε το παλικάρι της. 

η γυναίκα του Αργυρώ, υπηρέτης της Δικαιοσύνης, 
αφοσιωμένη σύζυγος και τα παιδιά ο Μανώλης και ο 
Αλέξης το δρόμο που περπάτησαν μαζί του τον συ-
νεχίζουν. Τον περιέβαλαν με αγάπη και φροντίδα και 
μαζί τους εμείς, οι γιατροί και νοσηλευτές του «Αγίου 
Σάββα», η ευρύτερη οικογένειά του. 

Δικαιώθηκε νομίζω σαν σύζυγος, πατέρας, συνά-

δελφος, φίλος αδελφικός.
Μας λείπει καθημερινά στην επίσκεψη. Οι ειδι-

κευμένοι χάσανε τον Δάσκαλο. Όλοι θα θυμούνται το 
ήθος του και την αξιοπρέπεια του.

Σαν ελάχιστο αντίο ο στίχος του φιλόσοφου Τζε-
λαλεντίν ρούμι: 

«όταν φύγω από τη ζωή,
ας μην γίνει μνήμα μου ο τάφος στη γη, 
αλλά η θύμηση στις καρδιές των ανθρώπων».

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ημΕρΟλΟγιΟ συνΕδριων

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου1, MD, PhD

*Παθολογός - Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, 
Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Metropolitan, Ν. Φάληρο, 
Αθήνα

ιανΟυαριΟσ 2009

13-17 Ιανουαρίου 2009
ISCORT 8 The Annual Meeting of Israeli 
Society For Clinical Oncology & Radiation 
Therapy
Eilat, Israel
Contact: Mermershtain Wilmosh
Phone: 97-286-400-680
Fax: 97-286-232-336
E-Mail: wilmosh@bgu.ac.il	

16-18 Ιανουαρίου 2008
6th Meeting of the European Society  
of Oncological Urology
Istanbul, Turkey
Contact: Congress Consultants B.V
Phone: 31-0-263-891-751
Fax: 31-0-263-891-752
E-Mail: esou2009@congressconsultants.com	

17 Ιανουαρίου 2009
Hematology Highlights: News from the 50th 
Annual Hematology Meeting
New York, NY, United States
Contact: Imedex Customer Service
Phone: 1-678-242-0906 
Fax: 1-678-242-0920
E-Mail: meetings@imedex.com	

19-20 Ιανουαρίου 2009
2nd Oncology Biomarkers
Miami, FL, United States
Contact: Jason Yi
Phone: 626-256-6405 ext 101 
E-Mail: jason.yi@gtcbio.com  
Web: http://gtcbio.com/conferenceDetails.
aspx?id=142	

20-21 Φεβρουαρίου 2009
Εξελίξεις στη γαστρεντερολογία  
και ηπατολογία
Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 
Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας, Αθήνα
Επιστημονική Γραμματεία: ΕΛΙΓΑΣΤ, 	
Π. Ιωακείμ 30-32, Αθήνα 106 75
Τηλ./Fax: 210 7231332
e-mail:	info@eligast.gr	
Οργανωτική Γραμματεία: Triaena Tours & Congress, 
Λεωφ. Συγγρού 206
176 72 Καλλιθέα, κ. Χρήστος Μωραΐτης
Tel. 210 7499374, 210 7499300, 	
Fax. 210 7705752
e-mail: christosm@triaenatours.gr
Web:	http://www.triaenatours.gr	

22 Ιανουαρίου 2009
Breast Cancer Highlights: Updates From the 
2008 San Antonio Breast Cancer Symposium
Kansas City, MO, United States
Contact: Registration Team
Phone: 1-888-949-0045
Fax: 214-367-3305
E-Mail: CME@pergrouplp.com	
Web: http://www.cancerlearning.com/index.cfm/
fuseaction/conference.showOverview/id/5/confe-
rence_id/154	

29 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2009
19th International Prostate Cancer Update
Cascade Conference Center, Vail, CO, 	
United States
Contact: Meeting Organiser
Phone: 303-407-3411
Fax: 1-303-407-3416
E-Mail: meetings@grantdowning.com	
Web: http://www.grantdowning.com/meetings/2009/
int_prostate/prograt.php	
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30-31 Ιανουαρίου 2009
6th European Congress: Perspectives  
in Gynecologic Oncology
The Palais de la Mιditerranιe, Nice, France
Contact: Customer Service
Phone: 678-242-0906
Fax: 678-242-0920
E-Mail:	meetings@imedex.com	
Web: http://www.imedex.com/appweb/announce-
ments/a049-01.asp	

ΦΕβρΟυαριΟσ 2009

3-6 Φεβρουαρίου 2009
20th ICACT
Palais des Congrès, Paris, France 
Contact: Meeting Organiser
Phone: +33147432228
Fax: +33147432226
E-Mail: v.blanchard@im-events.com	
Web: http://www.icact.com	

5-7 Φεβρουαρίου 2009
The 11th International Symposium  
on Anti-Angiogenic Agents: Recent Advances 
and Future Directions in Basic and Clinical 
Cancer Research
San Diego, CA, United States
Contact: Meeting Organiser
Phone: 646-416-5150
Fax: 646-873-5513
E-Mail: antiangio@scimedny.com	
Web: http://www.antiangio2009.com/	

11-15 Φεβρουαρίου 2009
13th Annual International Congress  
on Hematologic Malignancies: Focus  
on Leukemias, Lymphomas, and Myelomas
The Fairmont Chβteau Whistler, Whistler, British 
Columbia, Canada
Contact: Registration Team
Phone: 1-888-949-0045
Fax: 214-367-3305
E-Mail: CME@pergrouplp.com	
Web: http://www.CancerLearning.com

12-15 Φεβρουαρίου 2009
Florentine East-West Medical Congress: 
Latest advances in clinical trials - From 
clinical trial to clinical practice
Palazzo Coppini, Florence, Italy
Contact: Dr. Simone Giometti
Phone: 39-0-55-216-066
Fax: 39-0-55-283-260
E-Mail: info@fondazione-delbianco.org 
Web: http://www.fondazione-delbianco.org/semi-
nari/progetti_prof/progview_PL.asp?start=1&idp
rog=76	

13-15 Φεβρουαρίου 2009
5th European Congress on Hematologic 
Malignancies: From Clinical Science to 
Clinical Practice
Arabella Sheraton Grand Hotel, 
Munich, Germany
Contact: Imedex Customer Service
Phone: 1-678-242-0906 
Fax: 1-678-242-0920
E-Mail: meetings@imedex.com
Web: http://www.imedex.com	

19-22 Φεβρουαρίου 2009
3ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο μοριακής 
Ογκολογίας και στοχεύουσας θεραπείας  
για τον κλινικό Ογκολόγο
Συνεδριακό Κέντρο «Διάσελο», 
Μέτσοβο Ιωαννίνων
Οργάνωση: Ογκολογικές Κλινικές Παν/μίων 
Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης
Γραμματεία: Σταμούλη Δ, Τσίτου Α.
Phone/Fax: +30 2651099394
E-Mail: oncolsec@cc.uoi.gr	

27-28 Φεβρουαρίου 2009
Seventh International Symposium  
on Supportive Care in Oncology: Cancer 
Management in the Era of Targeted Agents
The Ritz-Carlton New York, Battery Park, New York, 
NY, United States
Contact: Registration Team
Phone: 1-888-949-0045
Fax: 214-367-3305
E-Mail: CME@pergrouplp.com	
Web: http://www.cancerlearning.com/index.cfm/
fuseaction/conference.showOverview/id/5/confe-
rence_id/53	
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μαρτιΟσ 2009

5-8 Μαρτίου 2009
The Society of Surgical Oncology Cancer 
Symposium 2009
Phoenix, AZ, United States
Contact: Meeting Organsier
Phone: 847-427-1400
Fax: 847-427-9656
E-Mail: MtgReg@surgonc.org	

6-7 Μαρτίου 2009
10th European Congress: Perspectives  
in Lung Cancer
Crowne Plaza Brussels City Centre, Brussels, 
Belgium
Contact: Imedex Customer Service
Phone: 1-678-242-0906
Fax: 1-678-242-0920
E-Mail:	meetings@imedex.com	
Web: http://www.perspectivesinlungcancer.com/	

11-14 Μαρτίου 2009
11th Conference Primary Therapy of Early 
Breast Cancer
St. Gallen, Switzerland
Contact: St.Gallen Oncoconferences, Judith Eber-
hardt, Rorschacherstr. 150, CH-9006 St.Gallen/
Switzerland
Phone: 00-43-712-430-032
Fax: 00-43-712-456-805
E-Mail:	info@oncoconferences.ch	
Web: http://www.oncoconferences.ch/2009/index.
htm	

11-15 Μαρτίου 2009
NCCN 14th Annual Conference: Clinical 
Practice Guidelines & Quality Cancer Care
The Westin Diplomat, Hollywood, FL, United 
States
Contact: National Comprehensive Cancer Network, 
275 Commerce Dr, Suite 300, Fort Washington, 
PA 19034
Phone: 215-690-0300
Fax: 215-690-0280
Web: http://www.nccn.org/professionals/meetings/
14thannual/default.asp	

11-13 Μαρτίου 2009
4th International Conference on Translational 
Research and Pre-Clinical Strategies in 
Radiation Oncology
Geneva, Switzerland
Contact: ICTR 2009 Secretariat, Department of 
Radio-Oncology, Genolier Swiss Medical Net-
work, Clinique de Genolier, CH-1272 Genolier, 
Switzerland
Fax: 41-223-669-961
Web: http://www.iosi.ch/ictr2009.html	

17-21 Μαρτίου 2009
24th Annual EAU Congress
The Stockholm International Fairs, Stockholm, 
Sweden
Contact: Carlijn Broring
Phone: 31-0-263-890-680
Fax: 31-0-263-890-686
E-Mail:	info@congressconsultants.com
Web: http://www.eaustockholm2009.org/home/	

20-21 Μαρτίου 2009
Ethical Issues and Cancer. From the Bench 
to the Bedside
Milan, Italy
Contact: Sabrina Frata
Phone: 39-0-2-574-303-296
Fax: 39-0-294-375-991
E-Mail: events@semm.it	
Web: http://www.semm.it/meeting/ethical09/	

20-21 Μαρτίου 2009
AUA Surgical Techniques in Oncology
Las Vegas, NV, United States
Contact: Meeting Organiser
Phone: 800-908-9414
E-Mail: registration@AUAnet.org	

23-25 Μαρτίου 2009
7th International Symposium on Targeted 
Anti cancer Therapies
Amsterdam, Netherlands
Contact: M.W. Lobbezoo
Phone: 31-0-348-443-251
Fax: 31-0-348-446-920
E-Mail: tat@mccm.nl	
Web: http://www.nddo.org/page_include_tat2009.
shtml 
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26-28 Μαρτίου 2009
15ο Πανελλήνιο συνέδριο κλινικής 
Ογκολογίας
Hilton, Αθήνα
Οργάνωση: ΕΟΠΕ
Γραμματεία: Goldair, Πανεπιστημίου 15, 
105 64, Αθήνα
E-Mail: hesmo2009@goldair.gr,	congress@gol-
dair.gr	
Web: http://www.congress.goldair.gr	

αΠριλιΟσ 2009

2-4 Απριλίου 2009
11o Πανελλήνιο συνέδριο μαστολογίας
Athens Hilton, Αθήνα

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας
Γραμματεία Συνεδρίου: ERA Ε.Π.Ε, 
Ασκληπιού 17, 10680 Αθήνα 
Tel.: +30 210 3634944 
Fax: +30 210 3631690 
E-mail: info@era.gr	
Web: http://www.era.gr	

2-4 Απριλίου 2009
American Society of Breast Disease 33rd 
Annual Symposium
The Drake Hotel, Chicago, IL, United States
Contact: American Society of Breast Disease, 
PO Box 140186, Dallas, Texas 75214
Phone: 214-368-6836
Fax: 214-368-5719
E-Mail:	info@asbd.org	
Web: http://www.asbd.org/pages/symposium.
html	

2-4 Απριλίου 2009
5th ISC International Conference on Cancer 
Therapeutics: Molecular Targets & Clinical 
Applications
Hotel rey Juan Carlos, Barcelona, Spain
Contact: Imedex Customer Service
Phone: 1-770-751-7332
Fax: 1-770-751-7334
E-Mail: meetings@imedex.com	
Web: http://www.imedex.com	

17-18 Απριλίου 2009
3rd Annual European Perspectives 
in Genitourinary Oncology
Barcelona, Spain
Contact: Imedex Customer Service
Phone: 1-770-751-7332
Fax: 1-770-751-7334
E-Mail: meetings@imedex.com	
Web: http://www.imedex.com	

18-22 Απριλίου 2009
AACR 100th Annual Meeting
Denver, CO, United States
Contact: American Association for Cancer Re-
search, 615 Chestnut St., 17th Floor, Philadelphia, 
PA 19106-4404
Phone: 215-440-9300 / 1-866-423-3965
Fax: 215-440-7228
E-Mail: aacr@aacr.org	

22-26 Απριλίου 2009
The American Society of Breast Surgeons 
10th Annual Meeting
San Diego, CA, United States
Contact: The American Society of Breast Surgeons, 
5950 Symphony Woods Road, Suite 212, Colum-
bia, MD 21044
Phone: 410-992-5470 / 877-992-5470
Fax: 410-992-5472
E-Mail: contact@breastsurgeons.org	

24-25 Απριλίου 2009
2nd European Perspectives in Head & Neck 
Cancer
Prague Marriott Hotel, Prague, Czech Republic
Contact: Imedex Customer Service
Phone: 1-678-242-0906, Fax: 1-678-242-0920
E-Mail: meetings@imedex.com	
Web: http://www.imedex.com	

27-29 Απριλίου 2009
IAEA’s International Conference on Advances 
in Radiation Oncology (ICARO)
The Vienna International Center, Vienna, Austria
Contact: Ms. Eeva Salminen, Division of Hu-
man Health, International Atomic Energy Agency, 
Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100 1400 
Vienna, Austria
Phone: 43-1-260-026-511
E-Mail:	E.Salminen@iaea.org	
Web: http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/
Announcements.asp?ConfID=35265	




