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ωφελέειν ή μη βλάπτειν*

Η παθολογία των παρενεργειών της Ογκολογικής Θεραπευτικής είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, το 
οποίο απαιτεί γνώσεις και διαρκή ενημέρωση. Η σωστή διάγνωσή τους χρειάζεται εμπειρία, προσοχή, 
ευαισθησία, αυξημένη κρίση, παρατηρητικότητα, επιμονή. Η ισορροπία ανάμεσα στο προσδοκώμενο 
όφελος και την αναμενόμενη τοξικότητα είναι μία καθημερινή βάσανος στον χώρο της Ογκολογίας, καθότι 
φάρμακο ή θεραπευτική πρακτική χωρίς τοξικότητα δεν υφίσταται παρά μόνο στα πλαίσια του ιδεατού. 
Ο θεράπων ιατρός -πλήρως ευαισθητοποιημένος σε αυτή την πραγματικότητα- ρυθμίζει τις εκάστοτε 
θεραπευτικές επιλογές ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της τοξικότητας που αναμένει –πιθανά- να 
συναντήσει.

Στο παρόν τεύχος του «Βήματος» δύο κείμενα αναφέρονται σε παρενέργειες φαρμάκων που χρησι-
μοποιούνται στην σύγχρονη Ογκολογία: τις οστεονεκρώσεις από τα διφωσφονικά και την αναζωπύρωση 
ηπατίτιδας Β σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους υπό χημειοθεραπεία και με θετικό HbsAg. Διαβάζοντας 
τα δύο κείμενα συνειδητοποιεί κανείς πώς μέσα στην καθημερινή κλινική εφαρμογή της θεραπείας μπο-
ρούν να αναιρεθούν στόχοι και προθέσεις. Έτσι, π.χ. φάρμακα, τα οποία μεταξύ των άλλων χορηγούνται 
για την βελτίωση συμπτωμάτων, δηλαδή για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, μπορεί γρήγορα να 
οδηγήσουν στον αντίποδα, δηλαδή στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και σπάνια σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις.

Το θέμα των παρενεργειών, είναι φυσικά πολύ μεγάλο για να συζητηθεί στα πλαίσια αυτής της στήλης. 
Η παθολογική φυσιολογία της τοξικότητας έχει σαφείς κανόνες, πλην όμως η πρόβλεψη δεν είναι πάντα 
εύκολη, καθότι η ίδια δόση και ο ίδιος τρόπος χορήγησης δυνατόν να επιφέρει διαφορετική τοξικότητα. 
Στις δράσεις και παρενέργειες των φαρμάκων εμπλέκονται πολλές μη-γενετικές παράμετροι, όπως αλλη-
λεπίδραση φαρμάκων, ηλικία (χρονολογική και βιολογική), γενική κατάσταση, λειτουργικότητα των οργά-
νων, φύση της ασθένειας, αλλά και πολλές γονιδιακές ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς, όπως π.χ. γονίδια 
που κωδικοποιούν ένζυμα που μεταβολίζουν τα φάρμακα, μεταφορείς φαρμάκων (drug transporters) ή 
στόχους φαρμάκων (υποδοχείς, κά)1.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι ανάμεσα σε ισοδύναμες από πλευράς αποτελεσματικότητας μελέτες 
δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα σύγκρισης της τοξικότητας των θεραπειών. Τα υπάρχοντα συστήματα κατα-
γραφής τοξικότητας διαφέρουν σε αρκετά σημεία. Επιπλέον, νέοι θεραπευτικοί παράγοντες και μέθοδοι 
εισέρχονται διαρκώς στην καθημερινή θεραπευτική, έτσι ώστε αναφύονται νέες ή σπάνιες τοξικότητες για 
τις οποίες δεν υπάρχουν συστήματα κατηγοριοποίησης2. Επίσης, οι απώτερες παρενέργειες είναι δύσκολο 
να αναγνωριστούν και να διαβαθμιστούν κατά την πρώτη φάση κλινικής ανάπτυξης ενός φαρμάκου.

 Ιπποκράτης, "Περί Επιδημιών το πρώτον" ΙΙ, 5
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Αξίζει να επισημανθεί, ότι σε μετα-αναλύσεις τις περισσότερες φορές οι τοξικότητες δεν μπαίνουν σε 
αντίστοιχα (με τη δραστικότητα των θεραπειών) στατιστικά προγράμματα υπολογισμού της επίπτωσής 
των. Επιπλέον δεν είναι βέβαιο αν η διεθνής ερευνητική κοινότητα έχει πειστεί για την καταγραφή όλων 
των παρενεργειών των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά πρωτόκολλα. Σε μεγάλη ανάλυση 
της καταγραφής τοξικότητας από 192 μεγάλες μελέτες στις οποίες εντάχθηκαν 130074 (μη ογκολογικοί) 
ασθενείς, σοβαρές κλινικές παρενέργειες καταγράφηκαν στο 39% και σοβαρές εργαστηριακές στο 29% 
των μελετών3.

Στον χώρο της Ογκολογίας, βέβαια, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, έτσι ώστε ερευνητική 
μελέτη χωρίς αναλυτική καταγραφή της τοξικότητας να μη θεωρείται αποδεκτή. Η καλύτερη κατανόηση 
των παρενεργειών και η πληρέστερη επικοινωνία μεταξύ διεθνών φορέων –επιστημονικών και μη- θα έχει 
μόνο όφελος στη έγκαιρη πρόληψη κινδύνων και στην καλύτερη επιλογή αντινεοπλασματικών θεραπειών. 
Η μεγαλύτερη τοξικότητα είναι η επανάπαυση.

βιβλιΟγραφια

	 1.  Evans WE, McLeod HL. Pharmacogenomics--drug disposition, drug targets, and side effects. N Engl J Med 
2003;348:538–549

 2.  Trotti Α, Bentzen SM. The Need for Adverse Effects Reporting Standards in Oncology Clinical Trials. J Clin 
Oncol 2004;22(1):19-22

 3.  Ioannidis JP, Lau J. Completeness of Safety Reporting in Randomized Trials. An Evaluation of 7 Medical Areas. 

JAMA 2001;285:437-43

 Χαράλαμπος ανδρεάδης

Ο Ιπποκράτης ως Άγιος σε θρόνο. Βυζαντινό χειρόγραφο του 1342 (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Παρίσι)
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και η αντιμετώπιση του
Ε. Βασιλειάδου1, Σ. Κώτσιου2, Κ. Αναγνωστόπουλος3, Χ.Α. Κορτσάρης4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόβλημα της αναζωπύρωσης χρόνιας λοίμωξης από HBV σε ασθενείς με νεοπλασίες μετά από 
χορήγηση χημειοθεραπείας είναι ήδη γνωστό σε αιματολογικές κακοήθειες. Όμως, αρκετές επιδημι-
ολογικές μελέτες έχουν αναδείξει την επαναδραστηριοποίηση του HBV και σε ασθενείς με συμπαγείς 
όγκους υπό χημειοθεραπεία. Τα ποσοστά αναζωπύρωσης στους ασθενείς αυτούς κυμαίνονται από 
14-50% και της θνητότητας από 3,7% έως 60%. Η διάγνωση της αναζωπύρωσης βασίζεται στην 
ανίχνευση υψηλών επιπέδων HBV DNA στο πλάσμα και υψηλών τίτλων αντισωμάτων έναντι του 
πυρηνοκαψιδίου του HBV κλάσεως IgM (anti-HBc IgM). Η ηπατική βλάβη από την επαναδραστηριο-
ποίηση του HBV αποδίδεται στην καταστολή του όλου μηχανισμού της ανοσολογικής ανταπόκρισης 
στα ιικά αντιγόνα και στο φαινόμενο της ανακτημένης (rebound) ανοσιακής απάντησης, η οποία 
γίνεται πρόξενος μεγάλης καταστροφής των ηπατοκυττάρων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος 
δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένη. Δημοσιεύσεις με χρήση αντιικών φαρμάκων, όπως Ιnterferon 
alfa-2b, Peginterferon alfa-2a, Αdefovir dipivoxil, Εntecavir, Telbivudine έχουν γίνει σε πολύ μικρό 
ασθενών. Καλύτερα μελετημένη είναι η Lamivudine, με την οποία έχουν γίνει μεγαλύτερες μελέτες, 
από τις οποίες φαίνεται ότι μειώνει δραστικά τα ποσοστά αναζωπύρωσης κατά τη διάρκεια της χη-
μειοθεραπείας. Η ανασκόπηση αυτή υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες πάνω στα επιμέρους θέματα της 
επιδημιολογίας, διάγνωσης, παθογένειας και θεραπείας του προβλήματος της αναζωπύρωσης της 
χρόνιας ηπατίτιδας από HBV σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους υπό χημειοθεραπεία. βήμα κλινικής 
Ογκολογίας 2006, 5 (4):313-320.
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Εισαγωγή

Η λοίμωξη από τον ιό ηπατίτιδας Β (HBV) είναι 
μία συνήθης αιτία νοσηρότητας διεθνώς. Ο αριθμός 
των χρόνιων φορέων του HBV ξεπερνάει τα 350 
εκατομμύρια παγκοσμίως. Περισσότερο από το 5% 
του παγκόσμιου πληθυσμού είναι χρόνιοι φορείς και 
αποτελούν μια τεράστια «δεξαμενή» μετάδοσης της 
νόσου, με διακύμανση του επιπολασμού από 0,5% έως 
10% αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής Η Ελλάδα 
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ανήκει στις χώρες μέσου επιπολασμού της νόσου, η 
οποία κυμαίνεται σε ποσοστό 2%-7%1,2,3.

Η αναζωπύρωση χρόνιας λοίμωξης από HBV σε 
ασθενείς με νεοπλασίες είναι κλινικό πρόβλημα αρ-
κετά γνωστό και καλά ερευνημένο. Ειδικώς μετά από 
χορήγηση χημειοθεραπείας η επαναδραστηριοποίηση 
είναι συχνή, μπορεί να πάρει δυσμενή τροπή και να 
έχει ακόμη και μοιραία κατάληξη, από μη αναστρέψι-
μη ηπατική ανεπάρκεια.4.Το πρόβλημα έγινε γνωστό 
αρχικά στους ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, 
όμως αρκετές επιδημιολογικές μελέτες έχουν αναδείξει 
την επαναδραστηριοποίηση του HBV και σε ασθενείς 
με συμπαγείς όγκους υπό χημειοθεραπεία 5. Τα πο-
σοστά αναζωπύρωσης στους ασθενείς αυτούς από 
διάφορες μελέτες κυμαίνονται από 14-50% και της 
θνητότητας από 3,7% έως 60%6-8.

Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί και την εισαγωγή δραστικών αντι-
ικών φαρμάκων, η ανάγκη μελετών για τη πρόληψη 
της αναζωπύρωσης είναι μεγάλη. Στο κείμενο που 
ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια αναλυτικής κατα-
γραφής του προβλήματος της αναζωπύρωσης της 
ηπατίτιδας HBV σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους οι 
οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Ορισμοί

Η διάγνωση της αναζωπύρωσης βασίζεται στην 
ανίχνευση υψηλών επιπέδων HBV DNA στο πλάσμα 
και υψηλών τίτλων αντισωμάτων έναντι του πυρηνο-
καψιδίου του HBV κλάσεως IgM (anti-HBc IgM) [9,10]. 
Ο βιοχημικός έλεγχος που αντανακλά την ηπατική λει-
τουργία είναι επίσης διαταραγμένος. Η σοβαρότητα της 
όλης εικόνας κυμαίνεται από ήπια ανικτερική ηπατίτιδα 
μέχρι πολύ σοβαρή, που προοδευτικά εξελίσσεται σε 
ηπατική ανεπάρκεια και θάνατο. Ίσως αυθαίρετα, για 
λόγους καθαρά κλινικού προσδιορισμού, σαν ηπατίτιδα 
κατά τη διάρκεια κυτταροτοξικής θεραπείας θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί ο τριπλασιασμός τουλάχιστον 
των φυσιολογικών –για κάθε εργαστήριο- επιπέδων 
alanine transaminase (ALT) στον ορό ή η απόλυτη 
αύξηση των επιπέδων ALT πάνω από 100 IU/L 6.	
Κατά άλλο ορισμό, η αναζωπύρωση θα μπορούσε 
να ταυτοποιηθεί, όταν κατά την διάρκεια ανόδου των 
τιμών ALT διαπιστώνεται υπερδεκαπλασιασμός των 
επιπέδων του HBV DNA, ή όταν καταμετρηθεί απόλυτη 
αύξηση των επιπέδων του HBV DNA άνω 1000x106	
copies/ml και με την προϋπόθεση απουσίας κλινικών 
και εργαστηριακών ευρημάτων άλλης συστηματικής 
λοίμωξης 4. Βεβαίως, γίνεται αντιληπτό, ότι σε οριακές 
περιπτώσεις ορισμοί και διαγνώσεις θα πρέπει να 
γίνουν με βάση την όλη κλινικοεργαστηριακή εικόνα 
και την εμπειρία των ιατρών που έχουν την ευθύνη 

της παρακολούθησης νεοπλασματικών ασθενών υπό 
χημειοθεραπεία ή άλλη αντινεοπλασματική θεραπεία 
(π.χ. κορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά, κ.ά.).

Παθογένεια

Η ηπατική βλάβη από την επαναδραστηριοποίηση 
του HBV αποδίδεται στους εξής πιθανούς μηχανισμούς: 
Κατ’ αρχήν, τα κυτταροτοξικά ή/και τα ανοσοκατασταλ-
τικά φάρμακα που χορηγούνται έχουν ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των Τ-λεμφοκυττάρων και την καταστολή 
όλου του μηχανισμού της ανοσολογικής ανταπόκρισης 
στα ιικά αντιγόνα. Αυτό επιτρέπει τον πολλαπλασια-
σμό του HBV, γεγονός που αποδεικνύεται από την 
αύξηση των επιπέδων HBV DNA στον ορό, από την 
αύξηση του αντιγόνου e (HBeAg) και της HBV DNA 
πολυμεράσης11. Ο πολλαπλασιασμός του HBV συντελεί 
στη μόλυνση περισσότερων ηπατοκυττάρων και την 
απευθείας ηπατοτοξικότητα8,2,13.

Σε δεύτερο χρόνο, η απόσυρση των κυτταρο-
τοξικών προκαλεί το φαινόμενο της ανακτημένης 
(rebound) ανοσιακής απάντησης, η οποία γίνεται 
πρόξενος μεγάλης καταστροφής των ηπατοκυττάρων 
που έχουν προσβληθεί από τον HBV, γεγονός που 
οδηγεί στην κλινική εκδήλωση της ηπατίτιδας και 
ενδεχομένως στην ηπατική ανεπάρκεια και τελικώς 
στον θάνατο14,15. Στην τελευταία φάση πιθανολογείται 
ότι γίνεται η κύρια ηπατική καταστροφή.

Όταν με τα χημειοθεραπευτικά σχήματα συγχορη-
γούνται κορτικοειδή, τότε στην παθογένεια της ηπατο-
τοξικότητας υπεισέρχεται και ένας ακόμη παράγοντας: 
Tο γονιδίωμα του HBV περιέχει ένα ειδικό στοιχείο 
που δρα ως υποδοχέας κορτικοειδών16. Σε περίπτωση 
χορήγησής τους μπορεί να επαχθούν υψηλά επίπεδα 
ιαιμίας εξ αιτίας αυξημένης μεταγραφής του DNA του 
HBV17. Έτσι μολύνονται περισσότερα ηπατοκύτταρα 
που στη συνέχεια καταστρέφονται.

Όσον αφορά στους παράγοντες κινδύνου για 
την αναζωπύρωση του HBV στην ομάδα ασθενών 
που αναφερόμαστε, επισημαίνονται τα εξής αίτια: 
1) τα υψηλά επίπεδα ιαιμίας πρίν την έναρξη της 
χημειοθεραπείας18, 2) η παρουσία του προπυρηνικά 
μεταλλαγμένου ιού σε ασθενείς με χρόνια Β ηπατίτιδα 
οι οποίοι είναι οροαρνητικοί ως προς το e αντιγό-
νο (ΗΒeAg-negative)9. Το e αντιγόνο θεωρείται ως 
παράγων ανοσιακής ανοχής (immune tolerogen), 
ώστε η έλλειψή του να συνδέεται με την αυξημένη 
δραστηριότητα των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττά-
ρων. Φαίνεται πως η σημειακή μετάλλαξη G προς 
A στο νουκλεοτίδιο 1896 μαζί με άλλες, πιθανώς, 
μεταλλάξεις της προπυρηνικής περιοχής του HBV 
συνδέεται με τη βαρύτητα της αναζωπύρωσης19,20.	
Ωστόσο υπάρχουν και μελέτες που θεωρούν πιο 
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επιρρεπείς για αναζωπύρωση τους οροθετικούς ως 
προς το e αντιγόνο (ΗΒeAg-positive) ασθενείς.4,21, 3) 
η χορήγηση κορτικοειδών21,22, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν.

Σαν παράγοντες κινδύνου αναζωπύρωσης έχουν 
αναφερθεί επίσης: το αρσενικό γένος, η νεαρή ηλικία, 
ο καρκίνος του μαστού, τα λεμφώματα και η χορήγηση 
χημειοθεραπευτικών συνδυασμών που περιέχουν 
ανθρακυκλίνη4,19,21,22.

Βάσει εργαστηριακών καταμετρήσεων του HBV 
DNA φαίνεται ότι της αύξησης των επιπέδων της ALT 
προηγείται κατά 1-2 εβδομάδες η διαδικασία του ιικού 
πολλαπλασιασμού (viral replication)4.

αντιμετώπιση

Στην αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας από HBV 
έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα φάρμακα. Από το FDA 
των ΗΠΑ ήδη έχουν πάρει έγκριση (Νοέμβριος 2006) 
για μονοθεραπεία τα ακόλουθα φάρμακα: Ιnterferon 
alfa-2b, Peginterferon alfa-2a, Lamivudine, Αdefovir 
dipivoxil, Εntecavir, Telbivudine. Σε εξέλιξη είναι πολλές 
δοκιμές άλλων φαρμάκων και συνδυασμών*. Ο πρωτο-
γενής στόχος είναι η διαρκής διατήρηση του HBV DNA 
στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, ώστε και η ηπατική 
λειτουργία να είναι επαρκής και το προσδόκιμο επιβί-
ωσης μακροπρόθεσμο. Η ουδός του HBV DNA πάνω 
από την οποία αποφασίζεται η χορήγηση θεραπείας 
είναι ≥105copies/mL για τους ασθενείς με ηπατίτιδα Β 
και θετικό αντιγόνο e (HBeAg-positive) και χαμηλότερη 
(≥104copies/mL) για τους ασθενείς με ηπατίτιδα Β 
και αρνητικό αντιγόνο e (HBeAg-negative)23. Πολλά 
ερευνητικά πρωτόκολλα βρίσκονται σε εξέλιξη για την 
αποσαφήνιση του πλέον αποτελεσματικού τρόπου 
και διάρκειας χορήγησης της αντιικής θεραπείας. Τα 
φάρμακα που έχουν αποδείξει την δραστικότητά τους 
σε προχωρημένες, καλά σχεδιασμένες μελέτες και που 
συνιστώνται είναι η συμβατική και η πεγκυλιωμένη 
Interferon, η Lamivudine και η Adefovir. Πρόσφατα 
θετικά αποτελέσματα δείχνει και η Εntecavir24. Επί-
σης η Thymosin-a θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
με βάση τα αποτελέσματα τελευταίων μελετών25.	
Μερικές μελέτες υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός 
της Interferon με κάποιο αντιικό φάρμακο δείχνει να 
είναι πλέον αποτελεσματικός από τις μονοθεραπείες 
σε υποομάδες ασθενών26.

Στο κεφάλαιο, όμως, της επαναδραστηριοποίησης 
της ηπατίτιδας HBV από χημειοθεραπευτικά φάρμακα, 
η εμπειρία είναι περιορισμένη και οι μελέτες λίγες. 
Είναι γεγονός ότι η επαναδραστηριοποίηση του HBV 
και της επακόλουθης ηπατικής καταστροφής είναι 

συχνός λόγος υποθεραπείας ή διακοπής της χημει-
οθεραπείας στους νεοπλασματικούς ασθενείς. Έτσι, 
η ανάγκη πρόληψης ή/και προστασίας της ηπατικής 
λειτουργίας σε νεοπλασματικούς ασθενείς με χρόνια 
ηπατίτιδα από HBV είναι δεδομένη. Υπάρχουν επί-
σης αναφορές για αυξημένα ποσοστά ασθενών με 
«κρυφή» (occult) λοίμωξη από HBV πριν από την 
έναρξη της χημειοθεραπείας και φυσιολογικές τιμές 
τρανσαμινασών, έτσι ώστε τίθεται το ερώτημα της εν-
δεχόμενης πρόληψης-θεραπείας ακόμη και σε HBsAg 
αρνητικούς, δεδομένου ότι ασθενείς με υποκλινική 
HBV λοίμωξη είναι πιο επιρρεπείς σε θανατηφόρο 
κεραυνοβόλο ηπατίτιδα27.

Interferon

Η Ιντερφερόνη, παρά τις γνωστές αντιικές της ιδι-
ότητες, δεν είναι βέβαιο αν προσφέρει ικανοποιητική 
προστασία στους ασθενείς με παρόξυνση χρόνιας 
ηπατίτιδας Β μετά από επαναδραστηριοποίηση του 
HBV από κυτταροτοξικά, και αυτό διότι δεν υπάρχουν 
σχεδιασμένες μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση28. Σε 
αναδρομική μελέτη 102 ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα 
HBV και ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
στους οποίους χορηγήθηκε χημειοθεραπεία και In-
terferon παρατηρήθηκε επαναδραστηριοποίηση της 
ηπατίτιδας στο 36% αυτών, δίνοντας εμμέσως την 
εντύπωση ότι η ιντερφερόνη δεν τους προστάτεψε 
ικανοποιητικά29. Αντιθέτως, η συγχορήγηση της IFN 
με αντιικά φάρμακα, όπως η lamivudine, φαίνεται ότι 
ασκεί προστασία30,31. Όμως, όπως είναι αναμενόμενο, 
σε τέτοιες μη-τυχαιοποιημένες συγκριτικές μελέτες δεν 
μπορεί να απαντηθεί εύκολα ποιό είναι το ποσοστό 
της συμμετοχής της προστασίας από την IFN.

Lamivudine

Οι περισσότερες προσπάθειες και μελέτες προ-
στασίας των νεοπλασματικών ασθενών από επανα-
δραστηριοποίηση HBV λοίμωξης έχουν γίνει με τη 
χρησιμοποίηση της Lamivudine. Πολλές πρώιμες με-
λέτες με μικρό αριθμό ασθενών έδειξαν την ευεργετική 
δράση της Lamivudine στη πρόληψη των ασθενών 
από επαναδραστηριοποίηση ηπατίτιδας από HBV28,32.	
Είχαν προηγηθεί θετικές παρατηρήσεις οφέλους της 
θεραπείας με Lamivudine σε ασθενείς με αιματολογικές 
κακοήθειες 33,34 και ιδιαιτέρως σε αυτούς με αυτόλογη 
ή ετερόλογη μεταμόσχευση μυελού35,36.

Η Lamivudine είναι νουκλεοσιδικό ανάλογο, που 
χρησιμοποιείται επιτυχώς στη θεραπεία χρόνιας ηπα-
τίτιδας Β. Αναστέλλει τη διαδικασία της αντίστροφης 
μεταγραφής (reverse transcription) και της σύνθεσης 
του DNA. Σε δόση 100mg ημερησίως βοηθάει στην *Βλέπε στο: http://www.hivandhepatitis.com/hep_b/treatment.html



316	——————————————————— Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ	Τόμος 5, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος  2006

καταστολή των επιπέδων του HBV DNA και στη βιοχη-
μική και ιστολογική βελτίωση των ασθενών με χρόνια 
ηπατίτιδα Β, χωρίς να έχει ιδιαίτερη τοξικότητα.

Μελέτη φάσης ΙΙΙ με τυχαία κατανομή ασθενών 
δεν έχει γίνει. Η μέχρι τώρα εμπειρία αποκτήθηκε από 
μικρές σειρές και από μελέτες φάσης ΙΙ. Όλες σχεδόν 
οι μελέτες αφορούσαν ασθενείς με λέμφωμα37. Σε 
μικρή αναδρομική μελέτη με 13 ασθενείς κυρίως με 
αιματολογικές κακοήθειες στους οποίους χορηγήθηκε 
Lamivudine κατά την χημειοθεραπεία σε κανένα δεν 
εμφανίστηκε ορολογική ή κλινική εικόνα επαναδρα-
στηριοποίησης της ηπατίτιδος Β38. Σε άλλη παρόμοια 
μελέτη σε 20 ασθενείς με λέμφωμα η χορήγηση 
Lamivudine από την έναρξη της χημειοθεραπείας 
μέχρι ένα μήνα από του τέλους της χημειοθεραπείας 
συνετέλεσε στην αποτροπή της επαναδραστηριοποί-
ησης της ηπατίτιδας Β33.

Στην πιο μεγάλη μη-τυχαιοποιημένη μελέτη φά-
σης ΙΙ, η Lamivudine σε δόση 100mg ημερησίως 
χορηγήθηκε σε 65 ασθενείς με συμπαγείς όγκους και 
χρόνια HBV ηπατίτιδα 7 μέρες πριν από την έναρξη 
της χημειοθεραπείας. Η θεραπεία συνεχίστηκε επί 
8 εβδομάδες μετά από τη διακοπή της χημειοθε-
ραπείας. Η σύγκριση έγινε με ιστορικό υλικό 193 
ασθενών από το ίδιο ιατρικό κέντρο. Παρατηρήθηκε 
επαναδραστηριοποίηση της ηπατίτιδας σε 3 (4.6%) 
μόνο ασθενείς που έλαβαν αντιική θεραπεία, αριθμός 
σημαντικά λιγότερος με το 24.4% των ασθενών της 
ιστορικής ομάδας (p<0.001) που είχαν εμφανίσει 
επαναδραστηριοποίηση της ηπατίτιδας χωρίς La-
mivudine. Χρειάστηκε να γίνουν επίσης σημαντικά 
λιγότερες διακοπές της χημειοθεραπείας στην ομάδα 
της Lamivudine (15.4% έναντι 34.6%, p=0.0029). Επι-
βαρυντικοί παράγοντες της επαναδραστηριοποίησης 
της ηπατίτιδας αποδείχτηκαν η λήψη στεροειδών, η 
χορήγηση ανθρακυκλινών και αλκαλοειδών της vinca 
και η παρουσία λεμφώματος. Από την άλλη μεριά, 
ασθενείς με όγκους του γαστρεντερικού είχαν μικρότερη 
πιθανότητα να εμφανίσουν επαναδραστηριοποίηση. 
Η ολική επιβίωση των ασθενών των δύο ομάδων δεν 
είχε σημαντικής διαφορές39.

Η παρατήρηση ότι συγχορήγηση της Lamivudine με 
χημειοθεραπεία συντελεί στη διατήρηση του προσχε-
διασμένου χημειοθεραπευτικού πρωτοκόλλου ακόμη 
και εντατικοποιημένου θεραπευτικού προγράμματος 
έχει γίνει και από άλλους ερευνητές40.

Η χρόνος έναρξης χορήγησης της Lamivudine 
είναι πάντα ένα ζητούμενο. Φαίνεται ότι πρέπει να 
γίνεται έγκαιρα πριν από την έναρξη της χημειοθε-
ραπείας. Αυτό έχει αποδειχθεί σε συγκριτική μελέτη 
κατά την οποία η Lamivudine χορηγήθηκε είτε μια 
εβδομάδα πριν από την έναρξη της χημειοθεραπεί-
ας είτε κατά τη φάση της ορολογικής απόδειξης της 

επαναδραστηριοποίησης της HBV ηπατίτιδας. Στην 
πρώτη ομάδα των ασθενών ουδείς εμφάνισε σημεία 
επαναδραστηριοποίησης, αντίθετα με την δεύτερη 
ομάδα στην οποία εμφάνισε το 53% των ασθενών. Η 
διάμεση περίοδος μέχρι την εμφάνιση των σημείων 
της ηπατίτιδας ήταν 16 εβδομάδες από την έναρξη της 
χημειοθεραπείας41. Η ανάγκη για μεγαλύτερη διάρκεια 
χορήγησης του φαρμάκου ήταν ισχυρότερη στην 
δεύτερη ομάδα των ασθενών. Η αιτία της αποτυχίας 
της χορήγησης της Lamivudine είναι το γεγονός ότι 
ο ιικός πολλαπλασιασμός (replication) προηγείται 
και ίσως σταματάει πριν από την εμφάνιση κλινικής 
ηπατίτιδας4,30.

Η διάρκεια χορήγησης της Lamivudine αποτελεί 
επίσης ένα πρόβλημα. Υπάρχουν αναφορές με χορή-
γηση της Lamivudine μόνο κατά τη διάρκεια, ή μέχρι 
1 μήνα από το τέλος της χημειοθεραπείας ή μέχρι 8 
εβδομάδες ή για μεγαλύτερη διάρκεια από το πέρας 
της χημειοθεραπείας. Δεν φαίνεται ότι κάποια από 
τις ανωτέρω επιλογές συνοδεύεται από μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα39,42. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερες 
μελέτες είναι απαραίτητες για να υπάρξει ευρύτερη 
κοινή συμφωνία.

Άλλο ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει τη βιβλιο-
γραφία είναι η επαναδραστηριοποίηση της ηπατίτιδας 
μετά την απόσυρση της Lamivudine43. Τα περιστατικά 
που αναφέρονται είναι λίγα και τα περισσότερα συν-
δέονται είτε με δυσανεξία είτε με πρώιμη διακοπή 
του φαρμάκου34,39.

Το σοβαρότερο, όμως, πρόβλημα για τους ηπατο-
λόγους αποτελεί η ανάπτυξη αντοχής στη Lamivudine 
που αυξάνει με την αύξηση της διάρκειας χορήγη-
σης44,45. Στην περίπτωση των ασθενών με νεοπλασίες 
το ενδεχόμενο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι 
δυνατόν να χρειασθεί παρατεταμένο χρονικό διάστημα 
χορήγησής της λόγω της ενδεχόμενης παρατεταμέ-
νης διάρκειας των χημειοθεραπειών. Περισσότερες 
μελέτες χρειάζονται για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων 
συμπερασμάτων.

Adefovir dipivoxil

Το Adefovir dipivoxil είναι φάρμακο που δίδεται από 
του στόματος και που έχει εγκριθεί για την αντιμετώπι-
ση της χρόνιας ηπατίτιδας Β. Είναι προφάρμακο του 
adenovir ενός νουκλεοτιδικού αναλόγου μονοφωσφο-
ρικής αδενοσίνης. Ουσιαστικές μελέτες για το ρόλο 
αυτού του φαρμάκου στην αναζωπύρωση της νόσου 
κατά τη χημειοθεραπεία δεν υπάρχουν. Μεμονωμένες 
αναφορές δίδουν ικανοποιητικά αποτελέσματα46.

Τέλος αναφορές στην αντιμετώπιση της επανα-
δραστηριοποίησης της ηπατίτιδας στη συγκεκριμένη 
κατηγορία ασθενών με άλλα αντιικά φάρμακα, όπως 
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τα: Peginterferon alfa-2a, Εntecavir, Emtricitabine, 
Telbivudine δεν βρέθηκαν στη διαθέσιμη σε εμάς 
βιβλιογραφία (Medline).

Επίλογος - συμπεράσματα

Ο κίνδυνος επαναδραστηριοποίησης της ηπατί-
τιδας από HBV είναι πλέον δεδομένος στις ομάδες 
ασθενών με ανοσοκαταστολή εξ αιτίας χορήγησης 
χημειοθεραπείας, ανοσοκατασταλτικών ή μεγάλης 
δόσης κορτικοστεροειδών. Το γεγονός αυτό είναι 
καταγεγραμμένο σε αρκετές επιδημιολογικές μελέτες. 
Αν και υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές για ανάλογο 
κίνδυνο, εν τούτοις είναι ανεπαρκείς οι πληροφορίες 
για την υποομάδα ασθενών με παρουσία HBsAg 
αρνητικού, αλλά με HBcAb ή/και HBsAb θετικών47,48.	
Ο κίνδυνος αυτός της αναζωπύρωσης έχει οδηγήσει 
αρκετούς ερευνητές στη μελέτη της αποτελεσμα-
τικότητας της προφυλακτικής χορήγησης αντιικής 

θεραπείας σε νεοπλασματικούς ασθενείς. Οι πρώτες 
μελέτες - οι οποίες ήταν και θετικές- έγιναν σε ασθενείς 
με αιματολογικές κακοήθειες και λεμφώματα. Όμως, 
νέες μελέτες και σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους 
φαίνεται ότι έχει ανάλογα καλά αποτελέσματα. Έτσι, 
αρχίζουν να αναφαίνονται από διάφορες μεγάλες 
επιστημονικές ομάδες οι πρώτες οδηγίες για τη χορή-
γηση προφυλακτικής αντιικής θεραπείας σε ασθενείς 
που υποβάλλονται σε αντινεοπλασματική θεραπεία. 
Σχετικά πρόσφατα το Asian-Pacific Consensus Up-
date Working Party στην αναθεωρημένη έκδοση των 
οδηγιών για την χρόνια ηπατίτιδα Β έχει συμπεριλάβει 
την σύσταση για τη χορήγηση της Lavimudine μια 
εβδομάδα πριν από την έναρξη και για 6 εβδομάδες 
μετά από το τέλος των χημειοθεραπειών σε ασθενείς με 
θετικό HBsAg48. Περισσότερες και καλά σχεδιασμένες 
μελέτες με διάφορα αντιικά φάρμακα και μεγαλύτερο 
αριθμό ασθενών είναι ευπρόσδεκτες.

ABSTRACT

E. VASILEIADOU, S. KOTSIOU, K. ANAGNOSTOPOULOS, A.C. KORTSARIS: The HBV 
reactivation problem in patients undergoing cytotoxic chemotherapy for solid tu-
mours
The Hepatitis B virus (HBV) reactivation rate in patients undergoing cytotoxic chemotherapy for solid 
tumours ranges from 3.7% to 60%. The diagnosis is based on elevated plasma HBV DNA and high 
anti-HBc IgM titers determination. The cause of hepatic damage is attributed to the suppression of 
immunological response after stimulation from virus antigens and the phenomenon of rebound immu-
nity that makes massive hepatic cell death. Few studies with Ιnterferon alfa-2b, Peginterferon alfa-2a, 
Αdefovir dipivoxil, Εntecavir, Telbivudine gave poor knowledge about the solution of this problem. 
Studies with Lamivudine showed that early initiation of this drug 8 days prior to, administration during 
and for 6-8 weeks after the discontinuation of chemotherapy is safe and reduces the HBV reactiva-
tion rate in patients with solid tumours. In this review, a large discussion about the epidemiology, 
diagnosis, pathogenesis, and therapy of HBV reactivation problem in patients undergoing cytotoxic 
chemotherapy for solid tumours is given. Forum of Clinical Oncology 5 (4):313-319, 2006.
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ανασκΟΠησH

Επικουρική χημειοθεραπεία στο μη μικροκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονα.  
Είναι καιρός για αλλαγή πλεύσης;
Α. Αρδαβάνης, Δ.Τρυφωνόπουλος1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθη νεοπλάσματα. 
Η χειρουργική παραμένει η μόνη ριζική θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα 
(ΜΜΚΠ). Τα δεδομένα των μελετών της τελευταίας δεκαετίας μεταβάλλουν σημαντικά την καθιερω-
μένη επικουρική θεραπεία του ΜΜΚΠ, καθώς αποδεικνύεται μικρή μεν αλλά σαφής ελάττωση του 
κινδύνου υποτροπής, αλλά και αύξηση της επιβίωσης, με τα σχήματα ΧΜΘ τρίτης γενιάς βασισμένα 
στην πλατίνα. Ο ρόλος της προεγχειρητικής επικουρικής ΧΜΘ δεν έχει τεκμηριωθεί, καθώς τα δε-
δομένα από τις λίγες μελέτες είναι μεν ενθαρρυντικά αλλά ακόμα ασαφή. Όλοι οι ασθενείς σταδίων 
ΙΙ-ΙΙΙΑ, ριζικά εξαιρεθέντος ΜΜΚΠ με καλή λειτουργικότητα, απουσία σημαντικής συννοσηρότητας και 
ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση πρέπει να εισάγονται σε επικουρική ΧΜΘ με ένα από τα απο-
δεδειγμένης δραστικότητας σχήματα, μετά από σχετική ενημέρωσή τους και συναπόφαση. Το όφελος 
της επικουρικής ΧΘΠ στους ασθενείς σταδίου Ι παραμένει ακόμα υπό μελέτη. Η μετακίνηση στην 
επικουρική και προεγχειρητική επικουρική θεραπεία των νέων, δραστικών στην προχωρημένη νόσο, 
φαρμάκων μοριακής στόχευσης αναμένεται να βελτιώσει παραπέρα το ήδη σημαντικό αποτέλεσμα 
που έχει τεκμηριωθεί με τη χημειοθεραπεία. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2006, 5 (4):320-324.

1Α΄ και Β’ Παθολογικό-Ογκολογικό τμήμα, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάβ-
βας». Διεύθυνση αλληλογραφίας: Δρ Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Α 
Παθολογική Κλινική ΑΟΝΑ Αγ Σάββας, Λ.Αλεξάνδρας 171, 115 
21 Αθήνα, τηλ 6944424525, e-mail: ardavanis@yahoo.com	

Εισαγωγή

Ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ) αποτελεί παγκο-
σμίως την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθη νεο-
πλάσματα παραμένοντας κυρίαρχη προτεραιότητα 
της ογκολογικής κοινότητας στην κατεύθυνση της 
ελάττωσης της φονικότητάς του.

Η χειρουργική παραμένει η μόνη ιατική θεραπεία 
του μη μικροκυτταρικού ΚΠ (ΜΜΚΠ), της συχνότερης 
μορφής ΚΠ. Ωστόσο, μόλις ο ένας στους τρεις ασθενείς 
με ΜΜΚΠ έχει εξαιρέσιμη νόσο κατά τη διάγνωση, ενώ 
το 60% των ασθενών σταδίων ΙΒ-ΙΙΙΑ (κυμαινόμενο 

από 67% επί ΙΑ έως 23-25% επί ΙΙΙΑ), δεν ξεπερνά την 
πενταετία με μόνη ριζική χειρουργική εξαίρεση, καθώς 
η πλειονότητα των ασθενών θα αναπτύξει τοπική ή 
απομακρυσμένη υποτροπή της νόσου1,2.

ι. φυσική εξέλιξη και θεραπεία

Μετά από ριζική χειρουργική εξαίρεση, χωρίς 
συμπληρωματική θεραπεία, 80% περίπου των ασθε-
νών με ΜΜΚΠ θα υποτροπιάσουν εντός διετίας, με 
συχνότητα παράλληλα αυξανομένη με το στάδιο. Το 
αδενοκαρκίνωμα τείνει να εμφανίζεται περισσότερο 
σε απομακρυσμένα σημεία, αντίθετα με το επιδερμο-
ειδές καρκίνωμα το οποίο υποτροπιάζει τοπικά, ενώ 
συνήθεις μεταστατικές εντοπίσεις είναι ο εγκέφαλος, 
τα οστά, το ήπαρ, τα επινεφρίδια και οι πνεύμονες 
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αιματογενώς / λεμφογενώς ή με ενδοβρογχική δι-
ασπορά. Άλλα χαρακτηριστικά του όγκου, όπως ο 
βαθμός διαφοροποίησης, έχουν επίσης σημασία για 
την πρόβλεψη του μεταστατικού του δυναμικού3.

ΙΑ. Τοπικοπεριοχικοί χειρισμοί

Μετά από τη χειρουργική εξαίρεση η καθιερωμένη 
συμπληρωματική θεραπεία παρέμενε για μεγάλο διά-
στημα η τοπικοπεριοχική (θωρακική) ακτινοθεραπεία. 
Ωστόσο, από τη μεταανάλυση PORT (Postoperative 
Radiotherapy, 1998)4 αναδύθηκε το βλαπτικό αποτέ-
λεσμα της ακτινοβολίας στον θώρακα, καθώς υπήρξε 
αύξηση του κινδύνου θανάτου κατά 21% (hazard 
ratio 1.21), ισοδύναμο με απώλεια 7% των ασθενών 
στη διετία. Εντούτοις, φάνηκε ότι η ακτινοβόληση του 
θώρακα βελτιώνει τον τοπικό έλεγχο σε ασθενείς με 
νόσο Ν2 καθώς και σε επιδερμοειδή καρκίνο σταδίου 
ΙΙ και ΙΙΙ, χωρίς ωστόσο να επιμηκύνει την επιβίωση. 
Ο ρόλος επομένως της επικουρικής ακτινοβολίας 
στις προαναφερθείσες 2 περιπτώσεις παραμένει υπο 
μελέτη. Πάντως, οι παρατηρήσεις αυτές ενίσχυσαν 
την πεποίθηση της ογκολογικής κοινότητας για την 
αναγκαιότητα συστηματικής θεραπείας.

ΙΒ. Συστηματική θεραπεία

Όπως και σε άλλους συμπαγείς όγκους, η θεωρητι-
κή βάση της επικουρικής συστηματικής θεραπείας στον 
ΜΜΚΠ είναι ισχυρή. Η πλέον χημειοευαίσθητη φάση 
της μεταστατικής νόσου είναι και στην περίπτωση του 
ΜΜΚΠ η μικρομεταστατική, όταν το νεοπλασματικό 
φορτίο είναι μικρό και η παρουσία χημειοανθεκτικών 
κλώνων περιορισμένη.

Προεγχειρητική επικουρική ΧΜΘ

Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία (ΧΜΘ) στον 

ΜΜΚΠ είναι δελεαστική, λόγω της δυνατότητας πρω-
ιμότερης αντιμετώπισης των μικρομεταστάσεων, της 
υποσταδιοποίησης του όγκου που θα αυξήσει τις 
πιθανότητες ριζικής χειρουργικής εξαίρεσης, της in 
vivo εκτίμησης της χημειοευαισθησίας και ενδεχομένως 
της καλύτερης ανοχής της θεραπείας σε σχέση με την 
επικουρική χορήγηση. Έχει αξιολογηθεί σε τυχαιο-
ποιημένες μελέτες, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Σε στάδιο ΙΙΙΑ διαπιστώθηκε μικρή, αλλά στατιστικά 
σημαντική αύξηση της επιβίωσης, ενώ σε πρωιμότερη 
νόσο έδειξε όφελος στην ελεύθερη νόσου επιβίωση 
και στην ελάττωση του κινδύνου μακρινής μεταστα-
τικής νόσου5. Ωστόσο, οι μελέτες που απέδωσαν 
τα προαναφερθέντα αποτελέσματα έχουν υποστεί 
κριτική είτε λόγω του μικρού αριθμού ασθενών που 
περιλάμβαναν, είτε λόγω του σχεδιασμού τους και 
έτσι οφείλουμε να αναμένουμε τα αποτελέσματα από 
τρέχουσες διεθνείς μελέτες.  

Η αποδεδειγμένη πλέον βελτίωση της επιβίωσης 
με τη ΧΜΘ σε προχωρημένη νόσο σταδίου ΙV, συνδυ-
ασμένη με ακτινοθεραπεία σε μη χειρουργήσιμη νόσο 
σταδίου ΙΙΙ και πριν τη ριζική χειρουργική εξαίρεση 
στο στάδιο ΙΙΙΑ, παρέχουν ισχυρά επιχειρήματα για 
την καθιέρωση της ΧΜΘ ως επικουρικού χειρισμού 
στον ΜΜΚΠ.   

Τυχαιοποιημένες μελέτες επικουρικής ΧΜΘ

Η μεταανάλυση του 19956 έδειξε τάση αύξησης 
κατά 5% των επιβιούντων στην πενταετία, χωρίς 
στατιστική σημαντικότητα (p=0,08), με επικουρική 
χημειοθεραπεία βασισμένη στην πλατίνα. Με τα 
δεδομένα αυτά ενεργοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 
σχετικά πρόσφατα 8 προοπτικές μελέτες επικουρικής 
χημειοθεραπείας με δεύτερης και τρίτης γενιάς σχήμα-
τα βασισμένα στην πλατίνα έναντι παρακολούθησης 
(Πίνακα 1). Θα περιοριστούμε στην αναφορά αυτών 
των μελετών με τις κωδικοποιημένες ονομασίες τους 

Πίνακας	1. Τυχαιοποιημένες μελέτες επικουρικής ΧΜΘ στο ΜΜΚΠ

Μελέτη Ν Στάδιο Λόγος  
κινδύνου

Απόλυτο όφελος 5ετούς 
επιβίωσης

Χημειοθεραπευτικό σχήμα

IALT7 1867 I-III 0,86 4,1 % (p<0,03) Συνδυασμός Cisplatin
NCIC-JBR 108 482 IB-II 0,69 15 % (p=0,011) Cisplatin-Vinorelbine
CALGB 96339 344 IB 0,62 12 % (p=0,028) Paclitaxel-Carboplatin
ANITA10 840 IB-IIIA 0,79 8,6 % (p=0.013) Cisplatin-Vinorelbine
INT 011511 488 II-IIIA 0,93 -6 % (NS) Cisplatin-Vp16
ALPI12 1209 I-IIIA 0,96 1 % (NS) Cisplatin-Vindesine-Mitomycin
BLT13 381 I-III 1,02 -2 % (NS) Συνδυασμός Cisplatin
JCOG14 119 IIIA - -7,9 % (NS) Cisplatin-Vindesine
Συντμήσεις: NS: στατιστικώς μη σημαντικό, Vp16: Ετοποσίδη, ΜΜΚΠ: Μη-Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα, ΧΜΘ: 
Χημειοθεραπεία
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και τον σχεδιασμό τους : IALT (Cisplatin+Etoposide 
ή Vinca alcaloids έναντι παρακολούθησης)7, NCIC-
JBR-10 (Cisplatin+Vinorelbine έναντι παρακολούθη-
σης)8, CALGB 9633 (Carboplatin+Paclitaxel έναντι 
παρακολούθησης)9, ANITA (Cisplatin+ Vinorelbine 
έναντι παρακολούθησης)10, INT0115 (Cisplatin+Eto
poside+Aκτινοθεραπεία έναντι παρακολούθησης)11,	
ALPI (Mitomycin+Vindesine+Cisplatin έναντι πα-
ρακολούθησης)12, BLT (Cisplatin-βασισμένη έναντι 
παρακολούθησης)13, JCOG9304 (Cisplatin+Vindesine 
έναντι παρακολούθησης)14. Οι μισές από αυτές τις 
μελέτες ήταν θετικές (IALT, NCIC-JBR-10, CALGB 
9633, ANITA) δίνοντας στατιστικά σημαντική ελάτ-
τωση της θνητότητας σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 
(INT0115, ALPI, BLT, JCOG9304) που δεν έδειξαν 
βελτίωση της επιβίωσης με την επικουρική θεραπεία. 
Πρέπει εντούτοις να σημειωθεί ότι οι 3 (INT0115, BLT, 
JCOG9304) από τις 4 αρνητικές μελέτες στερούνταν 
ικανής στατιστικής ισχύος για να ανιχνεύσουν το 
αναμενόμενο όφελος, ενώ η τέταρτη (ALPI) είχε 
αυξημένη θνητότητα πιθανώς από υψηλή τοξικότητα 
του σχήματος που επιλέχθηκε (ΜVP), καθώς και 
από το γεγονός ότι περιλάμβανε και ασθενείς με 
επηρεασμένο δείκτη δραστηριότητας. Υψηλή τοξι-
κότητα υπήρχε και στην INT0115 η οποία περιελάμ-
βανε μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε όλους τους 
ασθενείς, γεγονός που μπορεί να εξηγεί τη χαμηλή 
αποτελεσματικότητα, ειδικά σε ασθενείς σταδίου ΙΙ. 
Από τις θετικές μελέτες, οι υποομάδες των ασθενών 
που ωφελήθηκαν περισσότερο ήταν για την IALT 
οι ασθενείς σταδίου ΙΙΙΑ, για την NCIC-JBR-10 οι 
ασθενείς σταδίου ΙΙ και για την ANITA οι ασθενείς 
σταδίου ΙΙ και ΙΙΙΑ. Επιπλέον, σε σειρά από Ιαπωνικές 
μελέτες υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της επιβίωσης 
με επικουρική χορήγηση UFT (uracil/tegafur), που 
δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί σε Καυκάσιους15.		

Τα αποτελέσματα δύο ακόμα μετααναλύσεων που 
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα έδειξαν επίσης μικρό αλλά 
στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης για τους 
ασθενείς που έλαβαν επικουρική ΧΜΘ16,17. Η πρώτη 
μεταανάλυση συμπεριέλαβε 7200 ασθενείς από 19 
κλινικές δοκιμές (12 από τη μεταανάλυση του1995 και 
7 μεταγενέστερες) και η δεύτερη 11 κλινικές δοκιμές 
δημοσιευμένες μετά το 1995. Πρέπει να σημειωθεί, 
ότι ο λόγος κινδύνου (hazard ratio) ήταν και στις δύο 
μελέτες ίδιος (0.87) και ταυτόσημος με αυτόν της 
μεταανάλυσης του 1995. Εξάλλου, τρίτη μεταανάλυ-
ση που παρουσιάστηκε στο ASCO meeting (2005), 
ανέλυσε από κοινού τα δεδομένα 11 κλινικών δοκιμών 
και της μεταανάλυσης του 1995. Και στη μελέτη αυτή 
τα ευρήματά στηρίζουν την επικουρική ΧΜΘ στον 
ΜΜΚΠ καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές υπέρ 
της με σχετικό κίνδυνο 0.9318.

Αν και έχουν τις γνωστές μεθοδολογικές αδυναμίες, 
τα δεδομένα που αναδύονται από τις μετααναλύσεις 
που προαναφέρθηκαν παρέχουν πλέον επαρκή τεκ-
μηρίωση για το μικρό, αλλά σαφές όφελος από την 
επικουρική ΧΜΘ στον ΜΜΚΠ, στην ελάττωση του 
κινδύνου υποτροπής και θανάτου (4-15% αύξηση του 
ποσοστού επιβιούντων στην πενταετία).

Εν συνόψει, τα ώριμα πλέον δεδομένα από τις 
κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ και των μετααναλύσεων, 
ενώ τεκμηριώνουν την αξία της σύγχρονης επικου-
ρικής ΧΜΘ βασισμένης στην πλατίνα στον ΜΜΚΠ, 
επιβάλλουν την προσεκτική μεταφορά τους στην 
κλινική πράξη.

ιι. Εφαρμογή στην κλινική πράξη

Η ιδιαιτερότητα της μάλλον προχωρημένης ηλι-
κίας και της συχνά συνυπάρχουσας πολλαπλής 
παθολογίας, συνδεόμενης κυρίως με το κάπνισμα, 
πρέπει να καθιστά προσεκτικό τον κλινικό ογκολόγο 
στο να συστήσει και να εφαρμόσει επικουρική ΧΜΘ 
επί ριζικά χειρουργημένων ασθενών με ΜΜΚΠ. Πα-
ρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες 
που θα επηρεάσουν τη θεραπευτική απόφαση και 
πρόταση στον/στην ασθενή, ο οποίος πρέπει να 
είναι πλήρως ενημερωμένος για τα υπέρ και τα κατά 
της ΧΜΘ προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στην 
απόφαση.

ΙΙΑ. Ποιοι ασθενείς;

Με βάσει τις προαναφερθείσες μελέτες και μεταα-
ναλύσεις, όλοι οι ασθενείς σταδίων IΙ-ΙΙΙΑ με ριζική 
χειρουργική επέμβαση πρέπει να είναι υποψήφιοι 
για επικουρική ΧΜΘ. Εννοείται, ότι το μέγιστο όφελος 
αναμένεται στα πρωιμότερα στάδια. Σε ότι αφορά τους 
ασθενείς σταδίου Ι τα αποτελέσματα των μελετών 
παραμένουν αμφιλεγόμενα.

ΙΙΒ Ποιο σχήμα και π οια διάρκεια;

Τα δεδομένα από τις υπάρχουσες μελέτες υποστη-
ρίζουν τη χορήγηση διπλού σχήματος τρίτης γενιάς 
με βάση την πλατίνα, όπως σισπλατίνη/βινορελβίνη ή 
σισπλατίνη/δοσεταξέλη ή καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη, 
για 4 κύκλους19,20.

ΙΙΓ. Λειτουργικότητα (performance status-PS)

Ασθενείς με PS >1 (κατά ECOG) είναι γνωστό ότι 
ανέχονται λιγότερο καλά τη ΧΜΘ αλλά και το αποτέ-
λεσμά της, για τον λόγο αυτό (αναγκαστικές μειώσεις 
δόσεων, καθυστέρηση συνεδριών) υπονομεύεται. 
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Επομένως, μόνο ασθενείς με ECOG/PS ≤1 πρέπει 
να θεωρούνται κατάλληλοι για επικουρική ΧΜΘ.

ΙΙΔ. Ηλικία

Αν και η προχωρημένη ηλικία έχει πάψει να αποτε-
λεί απαγορευτικό παράγοντα για τη χορήγηση ΧΜΘ21,	
ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν υψηλότερη πιθανότητα 
αυξημένης τοξικότητας. Επομένως η επικουρική ΧΜΘ 
θα πρέπει να χορηγείται με πολλή προσοχή σε αυτούς 
τους ασθενείς και υπό προϋποθέσεις (π.χ. επί σαφώς 
μικρότερης βιολογικής ηλικίας, τεκμηριωμένης απου-
σίας σοβαρής αγγειοπάθειας ή πνευμονοπάθειας).

ΙΙΕ. Συννοσηρότητα και μετεγχειρητική αποκατάσταση 

Όπως τονίστηκε παραπάνω, συχνά λόγω ηλικίας 
ή καπνίσματος αρκετοί ασθενείς παρουσιάζουν αθη-
ροσκλήρυνση, καρδιοπάθεια, σακχαρώδη διαβήτη, 
νεφρική ανεπάρκεια, κλπ. Η συννοσηρότητα αυτή 
μπορεί να επηρεάσει τόσο την ανοχή στη ΧΜΘ με 
αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής, όσο και την 
αποτελεσματικότητα. Επομένως, η επικουρική ΧΜΘ 
δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με τέτοια προβλήματα. 
Εξάλλου, ασθενείς που αργούν να αποκατασταθούν 
λειτουργικά μετά τη χειρουργική επέμβαση, είναι 
πιθανώς ακατάλληλοι για ΧΜΘ, η οποία, άλλωστε, 
πρέπει να αρχίζει το νωρίτερο μετά το χειρουργείο 
και πάντως όχι πέραν των δύο μηνών.

ιιι. συμπεράσματα και νεώτερες προοπτικές.

Τα δεδομένα από το σύνολο των μελετών που 
διεξήχθησαν την τελευταία δεκαετία μεταβάλλουν 
σημαντικά την καθιερωμένη επικουρική θεραπεία του 
ΜΜΚΠ, καθώς αποδεικνύεται μικρή μεν αλλά σαφής 

ελάττωση του κινδύνου υποτροπής αλλά και αύξηση 
της επιβίωσης με τα σχήματα ΧΜΘ τρίτης γενιάς 
βασισμένα στην πλατίνα.

Ο ρόλος της προεγχειρητικής επικουρικής ΧΜΘ 
δεν έχει τεκμηριωθεί, καθώς τα δεδομένα από τις λίγες 
μελέτες είναι ενθαρρυντικά, αλλά ακόμα ασαφή, ενώ 
αναμένονται τα αποτελέσματα από μεγάλες διεθνείς 
μελέτες.

Όλοι οι ασθενείς σταδίων ΙΙ-ΙΙΙΑ, ριζικά εξαιρεθέντος 
ΜΜΚΠ με καλή λειτουργικότητα, απουσία σημαντικής 
συννοσηρότητας και ταχεία μετεγχειρητική αποκατά-
σταση πρέπει να εισάγονται σε επικουρική ΧΜΘ με 
ένα από τα αποδεδειγμένης δραστικότητας σχήματα, 
μετά από σχετική ενημέρωσή τους και συναπόφαση. 
Ο ρόλος της επικουρικής ΧΘΠ στους ασθενείς σταδίου 
Ι είναι ακόμη υπο διερεύνηση.

Η μετακίνηση στην επικουρική και προεγχειρητι-
κή επικουρική θεραπεία των νέων, δραστικών στην 
προχωρημένη νόσο φαρμάκων μοριακής στόχευσης 
αναμένεται να βελτιώσει παραπέρα το ήδη σημαντικό 
αποτέλεσμα που έχει τεκμηριωθεί με τη χημειοθε-
ραπεία. Ήδη έχουν σχεδιασθεί μελέτες φάσης ΙΙΙ 
που σκοπό έχουν να συγκρίνουν συμπληρωματική 
ΧΜΘ έναντι ΧΜΘ και αντιαγγειογενετικού παρά-
γοντα (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του VEGF) ή 
αναστολέα του EGFR (μικρά μόρια-αναστολείς της 
τυροσινικής κινάσης). Πρώϊμα αποτελέσματα μελετών 
με αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του EGFR 
απέβησαν αρνητικά. Ωστόσο, σημαντικά στοιχεία θα 
μας δώσουν φαρμακοκινητικές, φαρμακοδυναμικές 
και φαρμακογενετικές μελέτες που θα αναδείξουν 
τους καλύτερους συνδυασμούς φαρμάκων και προ-
γράμματα χορήγησης, καθώς και νέους μοριακούς 
προβλεπτικούς δείκτες, οι οποίοι θα υποδεικνύουν τις 
υποομάδες ασθενών που θα ωφεληθούν περισσότερο 
από εξατομικευμένες θεραπείες.

ABSTRACT

A. ARDAVANIS, D. TRIFINOPOULOS. Adjuvant Chemotherapy in Non-Small Cell Lung 
Cancer: Time to turnaround?
Lung cancer remains the main cause of cancer death worldwide. Radical surgery is the only cura-
tive treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC). Recent evidence have changed the standard 
adjuvant treatment of NSCLC, since platinum-based third generation chemotherapy schedules have 
offered a small survival benefit as well as a reduction of the risk of relapse. The role of neoadjuvant 
chemotherapy still remains controversial. Adjuvant chemotherapy must be offered to every patient 
with completely resected stage ΙI-IIIA NSCLC, as long as performance status and other comorbid 
conditions permit it. For patients with stage I disease, the role of adjuvant chemotherapy remains 
unclear. Use in the adjuvant setting of novel molecular targeting agents that have been proven ac-
tive in metastatic disease, is expected to further improve chemotherapy results. Forum of Clinical 
Oncology 5 (4):320-324, 2006.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κακόηθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου είναι σπανιότατη νόσος, με κακή εξέλιξη. Η άτυπη κλινική 
συμπτωματολογία και τα μη ειδικά απεικονιστικά ευρήματα καθιστούν πολλάκις την κλινική διάγνω-
σή του δύσκολη. Η κυτταρολογική του ασκιτικού υγρού βοηθάει διαγνωστικά στο 1/3 περίπου των 
περιπτώσεων. Η ερευνητική λαπαροτομία και η ιστολογική εξέταση θεωρούνται οι σημαντικότερες 
διαγνωστικές παρεμβάσεις. Ογκομειωτική επέμβαση και χημειοθεραπεία συμβάλλουν στην βελτίωση 
της επιβίωσης των ασθενών, όμως, η ολική επιβίωση των ασθενών παραμένει φτωχή. Το Peme-
trexed σε συνδυασμό με σισπλατίνη έχει αποδειχθεί σε μελέτες φάσης ΙΙΙ ότι είναι ο δραστικότερος 
συνδυασμός.Μέθοδοι ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας φαίνεται ότι βελτιώνουν θεαματικά την 
ποιότητα ζωής και την ολική επιβίωση. Η εισαγωγή σύγχρονων παραγόντων κατά μοριακών στόχων 
δεν βοήθησε τη θεραπευτική αυτής της νόσου. Δοκιμή νέων θεραπευτικών μοντέλων είναι απαραί-
τητη για τη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών. Στη παρούσα μελέτη αναλύονται 3 περιπτώσεις 
ασθενών με κακόηθες μεσοθηλίωμα του περιτοναίου και γίνεται ευρεία ανασκόπηση στην τρέχουσα 
βιβλιογραφία. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2006, 5 (4):325-334
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Εισαγωγή

Τα κακοήθη μεσοθηλιώματα είναι πολύ επιθετικά 
νεοπλασματικά νοσήματα με εμφάνιση κυρίως στον 
υπεζωκότα, στο περιτόναιο και στο περικάρδιο1. Η 
συχνότητα εμφάνισής τους είναι 0,01-0,1% σε νε-
κροψιακό υλικό. Η ετήσια επίπτωσή τους στις ΗΠΑ 
είναι περίπου 2500 περιπτώσεις/έτος και η συχνότητα 
εμφάνισής τους φαίνεται ότι διαρκώς αυξάνει2.

Αιτιοπαθολογικά, υπάρχει σαφής στατιστική συ-
σχέτιση με την έκθεση σε ίνες ασβέστου στο 50% 
περίπου των ασθενών3. Ανεξάρτητα από την θέση 
εμφάνισης, η πρόγνωση είναι συνήθως πτωχή.

Το περιτοναϊκο κακόηθες μεσοθηλίωμα είναι 
πολύ σπάνια νόσος. Υπολογίζεται στο 25-33% όλων 
των κακοήθων μεσοθηλιωμάτων2. Η διάμεση ηλικία 
διάγνωσης είναι συνήθως τα 60 έτη και η σχέση 
εμφάνισης σε άνδρες προς γυναίκες είναι 3:14. Η 
νόσος μπορεί να είναι εντοπισμένη, πολυοζιδιακή 
(multinodular) ή διάχυτη. Ο συχνότερος ιστολογικός 
τύπος είναι ο επιθηλιοειδής (epithelioid) και μόνο στο 
15% είναι σαρκωματοειδής (sarcomatoid) ή μικτός5.	
Η συμπτωματολογία είναι μη-ειδική με προεξάρχοντα 
συμπτώματα τα κοιλιακά άλγη, επώδυνες μυϊκές συ-
σπάσεις (cramps), δυσκοιλιότητα, απώλεια βάρους, 
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κοιλιακή διάταση και ασκίτης6. Η εγχείρηση και η 
χημειοθεραπεία έχουν σαφή ρόλο στη θεραπευτική 
προσέγγιση των ασθενών, όμως η συνεισφορά τους 
στη βελτίωση της επιβίωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ιδιαίτερα σημαντική. Πρόσφατα, σημαντικό βήμα στην 
θεραπευτική πρόοδο έχει γίνει με το νέο αντιφολικό 
φάρμακο pemetrexed7.

Με το δεδομένο ότι το περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα 
είναι μια σπάνια, εξειδικευμένη και δύσκολη στην 
αντιμετώπιση και παρακολούθηση νόσος παραθέ-
τουμε την περιγραφή τριών ασθενών. Στον Πίνακα 
1 φαίνονται συνοπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
των ασθενών και της πορείας της νόσου των.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η

Άνδρας, ηλικίας 58 ετών, αγρότης, προσήλθε για 
διερεύνηση μεγάλης απώλειας βάρους που εμφά-
νισε το τελευταίο –πριν την εισαγωγή του- τρίμηνο. 
Ο ασθενής είχε έντονη ανορεξία, απώλεια βάρους 
(15 Kg μέσα σε 3 μήνες), καταβολή δυνάμεων, ναυ-
τία, εμέτους, αίσθημα διάτασης κοιλίας και διάχυτο 
υφέσιμο κοιλιακό άλγος, το οποίο δεν είχε σχέση με 
τον χρόνο της τροφής. Στο ατομικό του αναμνηστικό 
ανέφερε γαστρορραγία προ 20ετίας για την οποία 
υποβλήθηκε σε βαγοτομή και πυλωροπλαστική. Δεν 
ήταν καπνιστής. Η κλινική εξέταση έδειξε την παρουσία 
ασκίτου, ο οποίος επιβεβαιώθηκε με υπερηχογραφικό 
έλεγχο. Η αξονική τομογραφία -εκτός του ασκιτικού 
υγρού- ανέδειξε πολλαπλούς όζους σε συρροή κατά 
μάζες με απώθηση και ασαφοποίηση του εντέρου 
και παρουσία παθολογικού μεγέθους λεμφαδένων 
στο μεσεντέριο. Το ασκιτικό υγρό ήταν εξιδρωματικό 
(λεύκωμα: 4,4 gr/dL). Στην κυτταρολογική εξέταση 
του ασκιτικού υγρού βρέθηκαν λίγα ύποπτα κύττα-
ρα, πιθανά μεσοθηλιακής προέλευσης. Περαιτέρω 
έλεγχος του γαστρεντερικού σωλήνα και του ουροποι-
ητικού συστήματος δεν ανέδειξε βλάβη. Ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε ερευνητική λαπαροτομία, κατά την 
οποία διαπιστώθηκαν σημαντική ποσότητα ασκιτικού 
υγρού και γενικευμένη καρκινωμάτωση κοιλίας με 
παρουσία πολλαπλών ογκιδίων και όζων διαφόρων 
μεγεθών στο περιτόναιο, επίπλουν, μεσεντέριο και 
παχύ έντερο (Εικόνα 1). Δύο πολύ μεγάλες συμπε-
φυμένες νεοπλασματικές μάζες δεν επέτρεπαν τον 
έλεγχο του ήπατος και του σπληνός. Μετά από την 
λήψη ασκιτικού υγρού και τμημάτων του όγκου από 
το περιτόναιο για ταχεία βιοψία (η οποία απεδείχθη 
θετική για κακόηθες μεσοθηλίωμα χαμηλού βαθμού 
κακοήθειας), έγινε εκτομή μεγάλων μαζών από το πε-
ριτόναιο και το επίπλουν, χωρίς να γίνει τελικά εφικτή 
η πλήρης αφαίρεση των νεοπλασματικών μαζών. Η 
ιστολογική εξέταση συνηγορούσε για μεσοθηλίωμα 

χαμηλού βαθμού κακοηθείας. Τα νεοπλασματικά κύττα-
ρα ήταν θετικά στις KerAE1/AE3, Calretinin, Vimentin, 
αρκετά θετικά στις ΕΜΑ, S-100, λίγα θετικά στην SMA 
και αρνητικά στις CD15, CEA, PAS, PAS-διαστάση, 
Desmin. Ο ασθενής μετά από 3 εβδομάδες ξεκίνησε 
θεραπεία με το φάρμακο Ρemetrexed (Alimta®), σε 
δόση 500 mg/m2, σε IV έγχυση 10 λεπτών και σε με-
σοδιαστήματα 21 ημερών, σε συγχορήγηση με φολικό 
οξύ και βιταμίνη Β12. Η αιματολογική τοξικότητα που 
εμφάνισε από το φάρμακο ήταν λευκοπενία Grade 
III, ουδετεροπενία Grade III και θρομβοπενία Grade 
II. Μετά από την ολοκλήρωση 2 κύκλων ο ασθενής 
παρουσίασε εμέτους, συλλογή πλευριτικού υγρού, 
υπολευκωματιναιμία, ζυμώδη οιδήματα κάτω άκρων 
και μεγάλη κλινική επιδείνωση (PS: 4 της κλίμακας 
ECOG). Η θεραπεία διεκόπη. Απεβίωσε 6 εβδομάδες 
μετά από τον 2η έγχυση του Ρemetrexed και 16 εβδο-
μάδες μετά από τη χειρουργική επέμβαση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η

Άνδρας, ηλικίας 71, ετών, ιερέας, με μόνο ιστορικό 
σακχαρώδους διαβήτου τύπου ΙΙ, εισήχθη για διε-
ρεύνηση κοιλιακού άλγους και ψηλαφητής κοιλιακής 
μάζας. Από την αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκε 
επώδυνη ψηλαφητή μάζα και ασκίτης. Ο υπερηχο-
γραφικός έλεγχος ανέδειξε χωροκατακτιτική εξεργασία 
διαμέτρου 10 cm στην περιοχή του ανιόντος κόλου, 
πολλαπλές και ποικίλου μεγέθους συμπαγούς υφής 
εξεργασίες σε άμεση σχέση με το κοιλιακό τοίχωμα, 
παρουσία ασκιτικού υγρού περιηπατικά και δεξιά πα-
ρακολικά. Η αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας και 
οπισθοπεριτοναϊκού χώρου ανέδειξε μάζα πυκνότητας 
μαλακών μορίων η οποία διηθούσε το μείζον επίπλουν 

Εικόνα	1. Μεγάλοι, πολλαπλοί νεοπλασματικοί όζοι και 
όγκοι εξ αιτίας εκτεταμένου περιτοναϊκού μεσοθηλιώματος 
του 1ου ασθενούς 
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Πίνακας 1. Κλινικο-εργαστηριακά χαρακτηριστικά των 3 ασθενών της μελέτης

Χαρακτηριστικό Περίπτωση
1η 2η 3η

Ηλικία 58 71 52
Φύλο Άρρην Άρρην Άρρην
Έκθεση σε άσβεστο Όχι Όχι Όχι
Παρουσία ασκίτη Ναι Ναι Ναι
Υπόνοια της νόσου βάσει κλινικών και 
απεικονιστικών εξετάσεων

Ναι Ναι Όχι

Κυτταρολογική ασκιτικού υγρού Ύποπτη Διαγνωστική Μη-διαγνωστική1

Χειρουργική επέμβαση Διαγνωστική,
Μη-θεραπευτική

Διαγνωστική,
Μη-θεραπευτική

IPHC2

Διαγνωστική,
Μη-θεραπευτική

Ιστολογική
Calretinin
Vimentin
EMA
S-100
SMA
Κυτοκερατίνη 7
Κυτοκερατίνη 8
Κυτοκερατίνη 20
CD15
CEA
PAS-διαστάση
Desmin
Bcl-2

Θετική
+++
+++
++
++
+
-
-
-
-

Θετική
+++
+++
+++
+++

-
-
-
-

Θετική
+++
+++
+++

-
-

Χημειοθεραπεία 1ης γραμμής Alimta®

(2 κύκλοι)
Epi-Carbo
(10 κύκλοι)

Cy-Epi-CDDP

Αποτέλεσμα χημειοθεραπείας Επιδείνωση Βελτίωση Πλήρης ύφεση

Salvage χημειοθεραπεία - Taxol-Carbo
(2 κύκλοι)

CDDP-Alimta
(8 ώσεις)→Alimta 	

(11 κύκλοι)
Αποτέλεσμα salvage χημειοθεραπείας - Επιδείνωση Σταθερή νόσος
Διάστημα χωρίς πρόοδο της νόσου (μήνες) - 9 803

Ολική επιβίωση (μήνες) 4 24 86+

1. Από 6 δείγματα μόνο 1 αποδείχθηκε θετική
2. IPHC: ενδοπεριτοναϊκή υπερθερμική χημειοθεραπεία
3. 63 μήνες σε πλήρη ύφεση από το 1ο σχήμα και 17 μήνες χωρίς πρόοδο της νόσου μετά από το 2ο σχήμα
Συντομογραφίες: Carbo: Carboplatin, CDDP: Cisplatin, Cy: Cyclophosphamide, Epi: Epirubicin

κατά μήκος του προσθίου τοιχώματος του εγκαρσίου 
κόλου και της πρόσθιας κολικής καμπής και διηθούσε 
επίσης τις αναδιπλώσεις του περιτοναίου στην ίδια 
περιοχή. Επίσης, εντοπίστηκε δεύτερη μάζα μαλακών 
μορίων σε ολόκληρο το σιγμοειδές που κατευθυνόταν 
προς το ανιόν. Υπήρχε ενδοπεριτοναϊκή και περιη-
πατική ασκιτική συλλογή. Η αξονική τομογραφία του 
θώρακος και ο ενδοσκοπικός έλεγχος του πεπτικού 
σωλήνα ήταν φυσιολογικός. Ουροποιητικό σύστημα 
και έλεγχος οστών με scanning απέβησαν αρνητικά 
για παρουσία μεταστατικής νεοπλασματικής νόσου. Η 
βιοψία με βελόνη από το μείζον επίπλουν απέδειξε την 

παρουσία κακοήθων κυττάρων μεσοθηλιακής προέ-
λευσης με θετικότητα στην Calretinin, Vimentin και την 
EMA, ήπια θετικότητα στο CD15 και αρνητικότητα στο 
CEA. Η κυτταρολογική εξέταση του ασκιτικού υγρού 
έδειξε επιχρίσματα θετικά για κακοήθεια συμβατά με 
μεσοθηλίωμα (Εικόνα 2).

Ακολούθως, ο ασθενής υπεβλήθη σε λαπαροτομία. 
Μετά από μέση υπερυπομφάλια τομή βρέθηκε γενι-
κευμένη καρκινωμάτωση της κοιλιάς, με εμφυτεύσεις 
δίκην πλακόστρωτου (μεγέθους από κεφαλής καρ-
φίδος μέχρι στραγαλιού) στον δουγλάσιο, τα ημιδι-
αφράγματα, μεσεντέριο, ήπαρ (Εικόνα 3). Μετά από 
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Τρεις εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση 
στον ασθενή χορηγήθηκε συνδυασμένη χημειοθερα-
πεία με Epirubicin (80 mg/m2) και Carboplatin (AUC 
5) ανά 21 μέρες. Η ανοχή της χημειοθεραπείας ήταν 
άριστη χωρίς Grade III-IV τοξικότητα. Μετά από 10 
συνολικά κύκλους ο απεικονιστικός έλεγχος με CT 
άνω κοιλίας έδειξε βελτίωση (RECIST κριτήρια). Ο 
ασθενής έμεινε χωρίς πρόοδο της νόσου επί 9 μήνες. 
Υποτροπίασε με παρουσία νεοπλασματικών μαζών 
στην κοιλιακή χώρα και με συμπτώματα ατελούς ειλεού. 
Ακολούθησαν δύο χημειοθεραπευτικοί κύκλοι με τον 
συνδυασμό Paclitaxel (175 mg/m2) και Carboplatin	
(AUC 5), ανά 21 μέρες με μέτρια τοξικότητα (αναιμία 
grade II, μυκητιασική στοματίτιδα-οισοφαγίτιδα) χωρίς, 
όμως, ανταπόκριση. Ο ασθενής απεβίωσε 24 μήνες 
μετά από την εγχείρηση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3Η

Άνδρας ηλικίας 52 ετών, αγρότης, χρήστης μεγάλων 
ποσοτήτων οινοπνεύματος και καπνού, εισήχθη για 
διερεύνηση κοιλιακού άλγους κολικοειδούς χαρακτήρα 
και διάτασης της κοιλιάς. Ανάλογα συμπτώματα είχε 
εμφανίσει και πριν από ένα έτος, ο έλεγχος, όμως, 
που του έγινε τότε (Rφ θώρακος, Rφ οισοφάγου-
στομάχου-12/λου, διάβαση παχέος εντέρου, ECHO 
κοιλίας, CT κοιλίας) απέβη αρνητικός και είχε λάβει 
φαρμακευτική αγωγή με ρυθμιστικά της εντερικής 
κινητικότητας. Μετά από ένα έτος επανεισήχθη με 
τα ίδια συμπτώματα για νέα διερεύνηση. Παθολογικά 
αντικειμενικά ευρήματα ήταν η διάταση κοιλίας, ήπαρ 
ψηλαφητό περίπου 2 εκ και μικρή διόγκωση προστά-
του. Η ερευνητική παρακέντηση κοιλίας έδωσε ασκιτικό 
υγρό με χαρακτήρες εξιδρώματος. Το ECHO άνω 
κοιλίας ανέδειξε την ύπαρξη ασκιτικού υγρού, ενώ 
τα υπόλοιπα όργανα ήταν φυσιολογικά. Η CT άνω-
κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου έδειξαν 
ελεύθερο ασκιτικό υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα. 
Η MRI θώρακος είχε φυσιολογικά ευρήματα και η MRI 
κοιλίας έδειξε την ύπαρξη ασκιτικού υγρού και πιθανή 
έκκεντρη πάχυνση του ορθοσιγμοειδούς. Η οισοφαγο-
γαστροσκόπηση και η διάβαση του λεπτού εντέρου 
με εντερόκλυση ήταν φυσιολογική. Στην κολονοσκό-
πηση διαπιστώθηκαν εκκολπώματα σιγμοειδούς. Η 
κυστεοσκόπηση ήταν φυσιολογική. Σε επανειλημμένες 
κυτταρολογικές εξετάσεις του ασκιτικού υγρού (εξετά-
στηκαν συνολικά 6 δείγματα ασκιτικού υγρού) φάνηκε 
η παρουσία αρκετών μεσοθηλιακών κυττάρων, αρνη-
τικών για κακοήθεια. Τα ΑΝΑ ήταν επίσης αρνητικά. 
Οι καρκινικοί δείκτες CEA, AFP, CA19-9, PSA ήταν 
σε φυσιολογικά επίπεδα. Έλεγχος ασκιτικού υγρού 
(άμεσος και σε υλικό Lowenstein) για βακτηρίδιο του 
Κoch ήταν αρνητικός. Η δερμοαντίδραση Mantoux 

Εικόνα	2. Κυτταρολογική εικόνα ασκιτικού υγρού από τον 
2ο ασθενή με μεσοθηλίωμα με τη συμβατική μέθοδο (κατά 
Pap χρώση x200)

Εικόνα	3. Χειρουργικό πεδίο του 2ου ασθενούς. Φαίνεται η 
γενικευμένη καρκινωμάτωση της κοιλιάς και οι εμφυτεύσεις 
μεγέθους από κεφαλής καρφίδος μέχρι στραγαλιού δίκην 
πλακόστρωτου

αναρρόφηση του ασκιτικού υγρού έγινε επιπλοεκτομή 
(χωρίς αφαίρεση άλλων νεοπλασματικών μαζών) και 
ενδοπεριτοναϊκή υπερθερμική χημειοθεραπεία (IPHP) 
με έγχυση Cisplatin (80 mg). Η μετεγχειρητική πορεία 
ήταν άριστη. Τα ευρήματα από την ιστολογική εξέταση 
ήταν διαγνωστικά για διάχυτο κακόηθες μεσοθηλίωμα 
μέτριας-μικρής διαφοροποίησης. Η μικροσκοπική εξέτα-
ση του παρασκευάσματος έδειξε εκτεταμένες διηθήσεις 
από το νεόπλασμα συμπαγές και κατά το πλείστον 
θηλώδες με εστιακές νεκρώσεις και εναπόθεση αλάτων 
ασβεστίου κατά θέσεις. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος 
έδειξε θετικότητα στη κερατίνη 7, EMA, και κερατίνη 8 
και αρνητικότητα σε κερατίνη 20, CD15, CEA, Bcl-2, 
PAS-διαστάση, καλσιτονίνη και θυρεοσφαιρίνη.
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1:10000 ήταν εντόνως θετική. Με την πιθανή διάγνω-
ση της φυματιώδους περιτονίτιδας ο ασθενής τέθηκε 
σε τριπλή αντιφυματική αγωγή. Μετά από αγωγή 2 
εβδομάδων η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε. 
Κατά την επανεισαγωγή του διαπιστώθηκε παρουσία 
πλευριτικού υγρού με χαρακτηριστικά εξιδρώματος. 
Νέα κυτταρολογική εξέταση αποκάλυψε επιχρίσματα 
ασκιτικού υγρού θετικά για κακόηθες μεσοθηλίωμα 
με κύτταρα θετικά στη Vimentin (Εικόνα 4). Ελήφθη 
βιοψία περιτοναίου, η οποία απέδειξε διηθήσεις κα-
κοήθους νεοπλάσματος με χαρακτήρες κακοήθους 
μεσοθηλιώματος. Τα νεοπλασματικά κύτταρα ήταν 
θετικά σε κυτοκερατίνες υψηλού και χαμηλού μοριακού 
βάρους και την Vimentin και αρνητικά στα αντιγόνα 
CEA, PAS, PSA και LeuM1.

Ο ασθενής κατ’ αρχήν τέθηκε σε χημειοθερα-
πεία με συνδυασμό Cyclophosphamide (600 mg/m2), 
Epirubicin (60 mg/m2) και Cisplatin 80 mg/m2) σε 
κύκλους των 21 ημερών. Έλαβε 6 κύκλους με πλήρη 
απεικονιστική, κλινική και υποκειμενική ανταπόκρι-
ση και ακολούθως μπήκε σε πρόγραμμα τακτικής 
παρακολούθησης. Εξήντα τρεις μήνες μετά από το 
πέρας των χημειοθεραπειών η CT κοιλίας που έγινε 
έδειξε υποτροπή της νόσου με παρουσία ευμεγέθους 
μάζας υφής μαλακών μορίων κάτωθεν του μείζονος 
τόξου του στομάχου που επεκτεινόταν στον πρόσθιο 
περιπαγκρεατικό χώρο και προς τα κάτω μέχρι και 
το μεσογάστριο και εμφάνιζε συμπαγή και κυστικά 
ακτινομορφολογικά στοιχεία. Ακολούθησε χειρουργική 
επέμβαση (λαπαροτομία) κατά την οποία ήταν αδύνατη 
η χειρουργική παρασκευή και αφαίρεση των νεοπλα-
σματικών όγκων. ελήφθησαν οζίδια περιτοναίου για 
βιοψία. Η ιστολογική εξέταση πιστοποίησε μορφολογικά 
και ανοσοϊστοχημικά την διάγνωση του κακοήθους 

μεσοθηλιώματος. Τα νεοπλασματικά κύτταρα έδειξαν 
θετικότητα στη βιμεντίνη, σε κυτοκερατίνες υψηλού 
και χαμηλού μοριακού βάρους και αρνητικότητα στο 
CEA, PAS, LeuM1. Ο ασθενής άρχισε εκ νέου χημει-
οθεραπείες με Cisplatin	100	mg/m2 σε συνδυασμό 
με Ρemetrexed (Alimta®), σε δόση 500 mg/m2, IV, σε 
μεσοδιαστήματα 21 ημερών, αφού πρώτα του έγινε 
φόρτιση με φολικό οξύ και βιταμίνη Β12. Χορηγήθηκαν 
8 κύκλοι του συνδυασμού με απεικονιστική και κλινική 
σταθεροποίηση της νόσου. Η θεραπεία συνεχίστηκε 
μόνο με Ρemetrexed στην ίδια δόση για 8 ακόμη μήνες 
(11 ώσεις) χωρίς επιδείνωση της νόσου. Η θεραπεία 
διεκόπη λόγω αρνητισμού του ασθενούς. Δεν εμφάνισε 
αιματολογική ή άλλη τοξικότητα. Ο ασθενής 17 μήνες 
από την χειρουργική επέμβαση και 86 μήνες από την 
πρώτη (διεγχειρητική με βιοψία περιτοναίου) διάγνωση 
της νόσου είναι εν ζωή με πολύ καλή ποιότητα ζωής 
και χωρίς πρόοδο της νόσου.

συζήτηση

Το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου είναι σπάνιο 
νόσημα και εντάσσεται από πολλούς συγγραφείς 
στις ορφανές νόσους. Η εμφάνισή του υπολογίζεται 
σε ένα άτομο ανά εκατομμύριο. Χαρακτηρίζεται από 
πρωτοπαθή εντόπιση στην εσωτερική επιφάνεια της 
περιτοναϊκής κοιλότητας. Έχει κακίστη πρόγνωση με 
διάμεση επιβίωση 4-13 μήνες8.

Υπάρχει σαφής αιτιοπαθογενετική συσχέτιση της 
νόσου με την εισπνοή ινών ασβέστου, η οποία μπο-
ρεί να συμβαίνει επί πολλά έτη πριν την έναρξη της 
νόσου και σε δόσεις που φαινομενικά ήταν μικρές. 
Πρόσφατες εκτιμήσεις θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο 
επαγγελματικό ιστορικό έκθεσης σε άσβεστο στο 90% 
των ασθενών3,9. Παρά το γεγονός ότι η έκθεση σε άσβε-
στο ενοχοποιείται και στο περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα, 
πιστεύεται ότι η σχέση εμφάνισης υπεζωκοτικού προς 
περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα σε πληθυσμό εκτεθειμένο 
σε ίνες ασβέστου είναι 12/13. Οι 3 ασθενείς μας δεν 
είχαν άμεση συσχέτιση με περιβάλλον έκθεσης σε 
ίνες ασβέστου.

Τα συνήθη συμπτώματα της νόσου είναι η κοιλιακή 
δυσφορία και διόγκωση, ανορεξία, δυσπεπτικές δια-
ταραχές, απώλεια βάρους και συμπτωματικό κακοήθη 
ασκίτη2,6,10. Τα περισσότερα από τα συμπτώματα υπήρ-
χαν στους 3 ασθενείς μας με προεξέχοντα το κοιλιακό 
άλγος, τη διάταση και τον ασκίτη. Η κλινική υπόνοια 
της νόσου βάσει των κλινικών και απεικονιστικών 
δεδομένων ήταν έντονη στις 2 πρώτες περιπτώσεις, 
ενώ η τελική διάγνωση του 3ου ασθενούς μας απέβη 
δύσκολη, λόγω κυρίως των επανειλημμένων αρνητικών 
κυτταρολογικών αποτελεσμάτων. Αντιθέτως με την 
ιστολογική εξέταση, η κυτταρολογική εξέταση θεωρείται 

Εικόνα	4. Ασκιτικό υγρό του 3ου ασθενούς με μεσοθηλίωμα 
περιτοναίου. Κυτταρολογία Υγρής Φάσης ThinPrep (κατά 
Pap χρώση x400)
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ότι έχει περιορισμένη διαγνωστική αξία. Σε ασθενείς 
με υποψία μεσοθηλιώματος η κυτταρολογική εξέταση 
έχει ευαισθησία στο 32% των περιπτώσεων και πρέπει 
πάντα να συνεκτιμάται με άλλες απεικονιστικές και 
ιστολογικές διαγνωστικές μεθόδους11.

Μεγαλύτερη διαγνωστική αξία έχουν η ερευνητική 
λαπαροτομία και η λήψη βιοψιών από τμήματα του 
περιτοναίου, όπως και έγινε στους ασθενείς μας. Οι 
εξελίξεις της ανοσοϊστοχημείας έχουν προσφέρει 
μεγάλη ωφέλεια στη διαφορική διάγνωση του μεσο-
θηλιώματος από άλλους όγκους και ιδιαίτερα από τα 
πρωτοπαθή ή μεταστατικά αδενοκαρκινώματα του 
πνεύμονος. Δεν υπάρχει ανοσοϊστοχημικός δείκτης με 
ιδιαίτερη ειδικότητα και ευαισθησία στο μεσοθηλίωμα. 
Χρησιμοποιείται σειρά δεικτών η θετικότητα ή αρνη-
τικότητα των οποίων βοηθούν στην τελική διάγνωση 
(Πίνακας 2). Πολύ χρήσιμοι δείκτες θεωρούνται η 
Ber-EP4 και ιδιαίτερα η Calretinin12,13. Αντισώματα 
κατά των κυτοκερατινών (CK) είναι έντονα θετικά 
στα μεσοθηλιώματα και διαφοροποιούν τους όγκους 
αυτούς από πολλά σαρκώματα στα οποία συνήθως 
δεν εκφράζονται. Ειδικά η θετικότητα σε CK 5/6 είναι 
πολύ χρήσιμη, διότι στηρίζει τη διάγνωση των μεσο-
θηλιωμάτων14. Το μεσοθηλίωμα δεν εκφράζει το CEA. 
Στα δικά μας περιστατικά στην ιστολογική διάγνωση 
βοήθησαν κυρίως η θετικότητα των κυτοκερατινών 
και της Calretinin και η αρνητικότητα του CEA και 
άλλων δεικτών που απέκλεισαν άλλες κακοήθειες. Οι 
ανοσοϊστοχημικοί δείκτες δεν βοηθούν στη διαφορο-
διάγνωση ανάμεσα στους ιστολογικούς υπότυπους 
των μεσοθηλιωμάτων.

Η εγχείρηση θεωρείται απαραίτητη προσέγγιση για 
διαγνωστικούς, αλλά και για θεραπευτικούς λόγους. Η 
κυτταρομειωτική επέμβαση είναι σειρά χειρουργικών 
παρεμβάσεων εκτομής του περιτοναίου και όλων των 

ορατών νεοπλασματικών όγκων και οζιδίων με σκοπό 
τη παραμονή το δυνατόν μικροτέρου νεοπλασματικού 
φορτίου. Τα τελευταία χρόνια σε εξειδικευμένα κέντρα 
η επέμβαση συνοδεύεται από υπερθερμική ενδοπε-
ριτοναϊκή χημειοθεραπεία με σκοπό την εξάλειψη της 
υπολειμματικής νεοπλασματικής βλάβης και απώτερο 
στόχο τη βελτίωση του διαστήματος χωρίς πρόοδο 
της νόσου και της ολικής επιβίωσης. Η υπερθερμική 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται από 
διάφορα κέντρα με διαφορετικούς τρόπους και τεχνικές 
[(intraperitoneal hyperthermic chemoperfusion (IPHC), 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) 
και early postoperative intraperitoneal chemotherapy 
(EPIC)]8,15. Λεπτομέρειες αυτών των μεθόδων και του 
τρόπου δράσης των είναι πέραν των στόχων αυτού του 
κειμένου. Τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται 
στις μεθόδους αυτές είναι η σισπλατίνη, η αδριαμυκίνη, 
η πακλιταξέλη, η μιτομυκίνη και η φθοριοουρακίλη. Ο 
συνδυασμός της κυτταρομειωτικής επέμβασης και της 
περιεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας 
έχει δείξει σημαντικό όφελος σε ομάδες ασθενών με 
μεγάλο φορτίο όγκου8,16,17. Σε αναδρομική μελέτη 
από το NCI 49 ασθενείς με κακόηθες μεσοθηλίωμα 
περιτοναίου υποβλήθηκαν σε λαπαροτομία, εκτομή 
του όγκου και ακολούθως σε υπερθερμική ενδοπε-
ριτοναϊκή έγχυση σισπλατίνης (διάμεση δόση 250 
mg/m2). Σε 35 ασθενείς η σισπλατίνη συμπληρώθηκε 
με ενδοπεριτοναϊκή έγχυση φλουοροουρακίλης και 
πακλιταξέλης. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 
28,3 μηνών παρατηρήθηκε διάμεσο διάστημα χωρίς 
πρόοδο της νόσου 17 μήνες. Η διάμεση επιβίωση 
έφτασε τους 92 μήνες. Σημαντικές παράμετροι που 
συνοδεύτηκαν με καλύτερες επιβιώσεις ήταν ιστο-
ρικό προηγούμενης κυτταρομειωτικής εγχείρησης, 
απουσία εν τω βάθει θρόμβωσης, ελάσσων υπολειμ-

Πίνακας	2. Διαφοροποίηση των ανοσοϊστοχημικών δεικτών σε αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος και στο κακόηθες μεσοθηλίωμα 
(από Ordonez13, τροποποιημένο)

Marker ιστολογικός τύπος
αδενοκαρκίνωμα (%) μεσοθηλίωμα (%)

Calretinin 8 100
Cytokeratin 5/6 2 100
WT1 0 93
Thrombomodulin 14 77
Mesothelin 38 100
TTF-1 74 0
CEA 88 0
Ber-EP4 100 18
Leu-M1 72 0
EMA 100 93
Vimentin 38 55
Συντμήσεις. WT1: Wilms’ tumor 1, TTF-1: thyroid transcription factor-1, CEA: carcinoembryonic antigen, EMA: epithelial 
membrane antigen
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ματική νόσος και ηλικία μικρότερη των 60 ετών18. Σε 
παρόμοια μελέτη από το Μιλάνο με 49 ασθενείς, οι 
οποίοι υποβλήθηκαν σε εγχείρηση και ακολούθως σε 
υπερθερμική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, ως 
ευνοϊκοί προγνωστικοί δείκτες επιβίωσης φάνηκαν να 
είναι η πλήρης αφαίρεση του όγκου και ο μιτωτικός 
δείκτης. Αντιθέτως, βιολογικοί δείκτες, όπως οι EGFR 
(Epidermal Growth Factor Receptor), p16, Matrix 
Metalloproteinase 2 και Matrix Metalloproteinase 9 
δεν έδειξαν προγνωστική αξία19.

Σημαντικότατη είναι η εμπειρία σε συνδυασμένες 
θεραπείες του περιτοναϊκού μεσοθηλιώματος της 
ομάδας του Sugarbaker στο Washington Cancer 
Institute. Σε σειρά 51 ασθενών, οι οποίοι υποβλή-
θηκαν σε κυτταρομειωτική επέμβαση, υπερθερμική 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIIC) με σισπλατίνη 
και αδριαμυκίνη και μετεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή 
χορήγηση πακλιταξέλης, παρατηρήθηκαν υψηλά 
ποσοστά πλήρων ανταποκρίσεων, με παρατεταμένα 
διαστήματα ελεύθερα νόσου και διάμεση επιβίωση 
που έφτασε τους 50-60 μήνες8.

Η προεγχειρητική υπερθερμική χημειοθεραπεία έχει 
δοκιμαστεί με παρόμοια αποτελέσματα. Σε αναδρομική 
μελέτη από την παραπάνω ομάδα του Μιλάνου, 13 
ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εγχείρηση μετά 
από ενδοπεριτοναϊκή υπερθερμική χημειοθεραπεία 
είχαν 3ετή διαστήματα επιβίωσης και χωρίς πρόοδο 
της νόσου στο 69% και 66% αντιστοίχως20.

Ένας από τους δικούς μας ασθενείς (2η περίπτωση) 
υποβλήθηκε σε IPHC με σισπλατίνη και ακολούθως 
σε συστηματικές χημειοθεραπείες χωρίς pemetrexed. 
Ο ασθενής παρά το ότι η χειρουργική του επέμβαση 
δεν ήταν κυτταρομειωτική υποθέτουμε ότι ωφελήθηκε 
από την συνδυασμένη αυτή θεραπευτική προσέγγιση, 
αν θεωρήσουμε ότι οι 24 μήνες επιβίωσής του ήταν 
υπερδιπλάσιος του μέσου όρου των ασθενών της 
ίδιας ομάδος.

Η ακτινοθεραπεία στο μεσοθηλίωμα του περιτο-
ναίου έχει εκτιμηθεί σε ελάχιστες μελέτες και πάντα 
σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις, 
έτσι ώστε η αντικειμενική θεραπευτική της αξία να είναι 
άγνωστη. Σε αναδρομική μελέτη, ολική ακτινοθεραπεία 
της κοιλιάς χορηγήθηκε μετά από χειρουργική εκτομή 
και ενδοπεριτοναϊκή έγχυση χημειοθεραπείας σε 27 
ασθενείς. Η ολική επιβίωση των ασθενών έφτασε 
τους 68 μήνες, με 3ετή ποσοστό επιβίωσης στο 67% 
των ασθενών21.

Η συστηματική χημειοθεραπεία φαίνεται ότι βελ-
τιώνει την επιβίωση των ασθενών με κακόηθες με-
σοθηλίωμα. Σε πρόσφατη συγκριτική μελέτη τυχαίας 
κατανομής η πρώιμη χορήγηση συνδυασμένης χη-
μειοθεραπείας (συνδυασμός Cisplatin, Mitomycin και 
Vinblastin) συνοδεύτηκε με καλύτερη ποιότητα ζωής, 

καλύτερο διάστημα μέχρι την επιδείνωση και καλύτερη 
επιβίωση έναντι της καλύτερης υποστηρικτικής αγωγής 
και απώτερης χορήγησης χημειοθεραπείας (επί επιδει-
νώσεως της νόσου)22. Τα δραστικότερα φάρμακα είναι 
η αδριαμυκίνη και η σισπλατίνη. Σε παλαιότερη μελέτη 
από την ECOG η χορήγηση αδριαμυκίνης είχε μείζονες 
απαντήσεις στο 14% των ασθενών που πήραν μονο-
θεραπεία23. Μεγαλύτερες δόσεις δεν έχουν ανάλογο 
αποτέλεσμα, όπως φάνηκε από μελέτη του Cancer and 
Leukemia Group B24. Η σισπλατίνη και τα παράγωγά 
της χορηγούμενα μόνα τους έχουν δραστικότητα στο 
5-14% των ασθενών. Ο συνδυασμός σισπλατίνης-
αδριαμυκίνης και σισπλατίνης-γεμσιταμπίνης είναι 
δραστικότεροι των μονοθεραπειών με ανταποκρίσεις 
μέχρι το 28,5% των ασθενών25,26. Η χορήγηση του 
συνδυασμού σισπλατίνης-επιρουμπικίνης στον ένα 
ασθενή μας (3η περίπτωση) συνοδεύτηκε με θεαματική 
ανταπόκριση με πλήρη κλινική ύφεση της νόσου και 
διάστημα χωρίς πρόοδο 63 μήνες.

Οι συνδυασμοί σισπλατίνης-πακλιταξέλης και σι-
σπλατίνης-μιτομυκίνης έδειξαν επίσης ικανοποιητικά 
ποσοστά ανταποκρίσεων σε μελέτες με μικρό αριθμό 
ασθενών10,27. Άλλα φάρμακα που έχουν χρησιμοποι-
ηθεί είναι Ifosfamide, cyclophosphamide, etoposide, 
irinotecan, oxaliplatin και vincristine με μικρότερη 
δραστικότητα των προαναφερομένων28-30.

Η σισπλατίνη έχει συνδυαστεί επίσης με την ralti-
trexed, ένα αναστολέα της συνθετάσης της θυμιδίνης, 
σε μεγάλη τυχαίας κατανομής μελέτη με 250 ασθενείς 
με μεσοθηλίωμα υπεζωκότος. Ο συνδυασμός των 
δύο φαρμάκων αποδείχτηκε δραστικότερος της μο-
νοθεραπείας με σισπλατίνη, χωρίς να επηρεάσει την 
ποιότητα ζωής των ασθενών31.

Μεγάλη πρόοδος στη θεραπεία των μεσοθηλι-
ωμάτων έγινε με την εισαγωγή του αναλόγου του 
φολικού οξέος Pemetrexed (Alimta®, LY231514, MTA, 
Eli Lilly and Co., Indianapolis, IN). Η δράση του κατά 
του όγκου γίνεται μέσω της αναστολής διαφόρων 
ενζύμων που εξαρτώνται από το φολικό (folate-de-
pendent enzymes), όπως είναι η θυμιδιλική συνθε-
τάση (thymidylate synthase -TS), η διϋδροφολική 
ρεδουκτάση (dihydrofolate reductase -DHFR) και η 
γλυκινοαμιδική ριβονουκλεοτιδική φορμυλιο-τρανσφε-
ράση (glycinamide ribonucleotide formyltransferase 
-GARFT). Μετά δύο μελέτες φάσης Ι32,33, στις οποίες 
το Pemetrexed έδειξε αναπάντεχα πολύ καλή δρα-
στικότητα σε ασθενείς με κακόηθες μεσοθηλίωμα, 
σχεδιάστηκε μεγάλη φάσης ΙΙΙ μελέτη (EMPHACIS)34	
του φαρμάκου σε συνδυασμό με σισπλατίνη σε 456 
ασθενείς με προχωρημένο κακόηθες μεσοθηλίωμα 
υπεζωκότος. Δύο τυχαία κατανεμημένες ομάδες ασθε-
νών πήραν σισπλατίνη (75 mg/m2) σε συνδυασμό με 
pemetrexed (500 mg/m2) ή με placebo (φυσιολογικό 
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ορό). Ο συνδυασμός σισπλατίνης και pemetrexed είχε 
καλύτερες αντικειμενικές ανταποκρίσεις (41% έναντι 
17%, p<0.0001), σημαντικότερο διάστημα μέχρι την 
πρόοδο της νόσου (5,7 έναντι 3,9 μήνες, p<0.001) 
και σημαντικότερη διάμεση επιβίωση (12,1 έναντι 
9,3 μήνες, p=0.02). Ασθενείς που συμπληρωματικά 
πήραν φολικό οξύ (300-1000μg, p.o.) και βιταμίνη 
Β12 (1000μg, im) εμφάνισαν λιγότερη τοξικότητα. Σε 
επόμενη πολυπαραγοντική μελέτη του ίδιου υλικού 
ασθενών παράγοντες προγνωστικοί της επιβίωσης 
αποδείχθηκαν ο συνδυασμός των 2 φαρμάκων, η 
συμπληρωματική χορήγηση των βιταμινών, ο δείκτης 
Karnofsky (90-100 έναντι 70-80), το στάδιο της νόσου, 
ο ιστολογικός υπότυπος, και ο αριθμός λευκών αιμο-
σφαιρίων (8200/µL έναντι μικρότερου αριθμού)35.

Η αντικατάσταση της σισπλατίνης από τη καρβο-
πλατίνη φαίνεται ότι δεν μειώνει τη δραστικότητα του 
συνδυασμού36.

Η δραστικότητα του pemetrexed ειδικά στο πε-
ριτοναϊκό μεσοθηλίωμα αποδείχτηκε σε μελέτη 98 
ασθενών στους οποίους το φάρμακο χορηγήθηκε μόνο 
του ή σε συνδυασμό με σισπλατίνη. Σε 73 εκτιμήσι-
μους ασθενείς η ολική ανταπόκριση ήταν 26% και η 
σταθεροποίηση της νόσου στο 45%. Οι απαντήσεις 
ήταν παρόμοιες ανάμεσα στους ασθενείς που πήραν 
ή δεν είχαν πάρει προηγούμενη άλλη θεραπεία. Η 
ολική επιβίωση έφτασε τους 13 μήνες37.

Παρόμοια θετική εμπειρία έχουμε με την περίπτω-
ση του 3ου ασθενούς μας που έλαβε τον συνδυασμό 
σισπλατίνης και pemetrexed για 8 ώσεις σαν θερα-
πεία διάσωσης μετά από την υποτροπή της νόσου. 
Εμφάνισε σταθεροποίηση της κλινικής εικόνας και 
διάστημα χωρίς πρόοδο της νόσου επί 17 μήνες με 
άριστη ποιότητα ζωής. Την ίδια δραστικότητα δυστυ-
χώς δεν έδειξε η μονοθεραπεία με pemetrexed στον 
1ο ασθενή μας, ο οποίος, όμως, παρουσίαζε πριν 
από την έναρξη της θεραπείας μεγάλη πτώση της 
γενικής του κατάστασης εξ αιτίας του μεγέθους της 
νεοπλασματικής νόσου.

Οι VEGF (vascular endothelial growth factor) και 
PDGF (platelet derived growth factor) είναι γνωστοί 
αυτοκρινείς αυξητικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν 

μελετηθεί στο κακόηθες μεσοθηλίωμα. Ο EGFR (epi-
dermal growth factor receptor) επίσης υπερεκφράζεται 
στους όγκους αυτούς38. Έτσι, είναι αναμενόμενο να 
δοκιμαστούν οι νεότερες θεραπείες κατά μοριακών 
στόχων. Οι περισσότερες, όμως, από τις πρώτες 
μελέτες δεν έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε 
μελέτη φάσης ΙΙ του Cancer and Leukemia Group 
B, η χορήγηση Gefitinib (500mg p.o.) σε κύκλους 
των 21 ημερών αποδείχτηκε ότι το φάρμακο δεν είχε 
ουσιώδη δραστικότητα σε 43 ασθενείς με κακόηθες 
μεσοθηλίωμα, ιδίως μάλιστα στην υποομάδα με ασθε-
νή έκφραση του EGFR39. Το Imatinib σε δόση 600mg 
χορηγήθηκε σε 17 ασθενείς με κακόηθες μεσοθηλίωμα 
σε μελέτη από το Παν/μιο του Σικάγου. Δεν υπήρξε 
αντικειμενική απάντηση. Η επιβίωση χωρίς πρόοδο της 
νόσου ήταν μόλις 7,4 εβδομάδες και η ετήσια επιβίωση 
έφτασε στο 62% των ασθενών40. Η χορήγηση mTOR 
(m ammalian Target Of Rapamycin) αναστολέων και 
Met αναστολέων σε πιλοτικές μελέτες έδειξαν αισιό-
δοξα αποτελέσματα. αλλά χρήζουν επαλήθευσης σε 
μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ41. Τέλος, πειραματικές μελέτες 
δείχνουν ότι το lapatinib, ένας διπλός αναστολέας των 
ErbB1/ErbB2 υποδοχέων, είναι ασθενής αναστολέας 
κυτταρικών σειρών κακοήθους μεσοθηλιώματος. Ο 
συνδυασμός του με άλλους αναστολείς μεταγωγής 
σήματος, όπως οι U0126, LY294002 ή rapamycin 
έδειξε ενίσχυση της αναστολής του κυτταρικού πολ-
λαπλασιασμού42.

Το πεδίο μελέτης του κακοήθους μεσοθηλιώματος 
είναι ευρύ και φαίνεται αντιστρόφως ανάλογο της 
συχνότητάς του. Για να φανεί ουσιαστικό θεραπευτικό 
όφελος στους ασθενείς χρειάζεται πολυθεραπευτική 
προσέγγιση. Από χειρουργικής πλευράς –πλην της 
ογκεκτομής- η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία δείχνει 
ότι είναι απαραίτητη για την βελτίωση της επιβίωσης. 
Από χημειοθεραπευτικής πλευράς το pemetrexed 
θεωρείται σημαντικό βήμα θεραπευτικής προόδου, 
ιδίως όταν δίδεται μαζί με τη σισπλατίνη, ενώ νέα 
φάρμακα δοκιμάζονται. Τέλος, η μοριακή θεραπευτική 
δεν βοήθησε ουσιαστικά -ως στιγμής τουλάχιστον- 
στην βελτίωση της επιβίωσης.

ABSTRACT

C. ANDREADIS, G. ANTHIMIDIS, K. LOUKIDIS, S. EKONOMOU, A. KIZIRIDOU, R. VALERI, 
D. MOURATIDOU. Malignant peritoneal mesothelioma: An orphan disease. Three case 
reports and an extensive review of the literature
Primary peritoneal mesothelioma is a rare disease with unfavourable prognosis. The clear relationship 
between occupational and environmental crocidolide exposure and diffuse mesothelioma has been 
demonstrated. The common presenting symptoms and the imaging procedures are non-specific; 
therefore the clinical diagnosis usually becomes equivocal. Cytology of fluid removed by paracentesis 
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aids in the diagnosis of the 1/3 of cases. Only laparotomy provides the definitive diagnosis in patients 
with peritoneal mesothelioma. Cytoreductive surgery and systemic chemotherapy are essential for 
the improvement of overall survival. Intraperitoneal chemotherapy seems to be effective by improving 
quality of life and survival benefit. In randomized phase III trials, the pemetrexed/cisplatin combina-
tion has been proved most effective than monotherapy with cisplatin. In a few studies, target therapy 
showed poor efficacy. New therapeutic models are necessary for the improvement of outcomes. In 
this study, 3 cases of malignant peritoneal mesothelioma are analyzed and an extensive review of 
the bibliography is reported. Forum of Clinical Oncology 5 (4):325-334, 2006.
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Επιθηλιακοί (μη μελανωματικοί) όγκοι δέρματος: 
ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση
Χρ.Ν. Χριστόπουλος, Β. Βασιλείου, Μ. Πουλίζι, Δ. Σπυροπούλου, Δ.Μ. Καρδαμάκης1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι επιθηλιακής αρχής όγκοι του δέρματος εξακολουθούν να αποτελούν συχνή νεοπλασία παγκοσμί-
ως. Οι πλειοψηφία των όγκων αυτών είναι το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. 
Κύριος αιτιολογικός παράγοντας είναι η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία. Με την έγκαιρη διάγνωση 
ανακαλύπτονται σε αρχικό στάδιο και έτσι, η κατάλληλη θεραπεία έχει σαν αποτέλεσμα άριστο θερα-
πευτικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Σήμερα διαθέτουμε πληθώρα θεραπευτικών μεθόδων, με κύριες 
τη χειρουργική και την ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία αποτελεί θεραπεία εκλογής για τη ριζική 
θεραπεία όγκων αρχικών σταδίων. αλλά και για την ανακουφιστική θεραπεία όγκων προχωρημένων 
σταδίων. Τα αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες, όπως επιλογή 
της κατάλληλης δέσμης φωτονίων ή ηλεκτρονίων, η χρήση ή όχι απορροφητών μολύβδου και υλικών 
ισοδύναμων των ιστών. Επιλέγονται επίσης σχολαστικά η συνολική δόση, η δόση ανά συνεδρία και το 
μέγεθος του ακτινοβολούμενου πεδίου. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται και κατευθυντήριες γραμμές 
ακτινοθεραπείας βασισμένες στη διεθνή βιβλιογραφία και στην εμπειρία του Τμήματός μας. βήμα 
κλινικής Ογκολογίας 2006, 5 (4):335-339.

Επιδημιολογικά στοιχεία

Ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί την συχνότερη 
μορφή καρκίνου. Είναι συχνότερος από τον καρκίνο 
του προστάτη, του μαστού και του πνεύμονα. Οι Αυ-
στραλοί παρουσιάζουν την υψηλότερη επίπτωση στον 
κόσμο στους μη μελανωματικούς όγκους δέρματος: 
900 ασθενείς/100,000 πληθυσμό. Για να υπάρξει 
καλύτερη εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος, 
αναφέρουμε ότι στην Αυστραλία το συνολικό κόστος 
της νόσου για το σύστημα υγείας ανέρχεται σε 230 εκα-
τομμύρια δολάρια Αυστραλίας! Στην Ευρώπη – όπου 
η επίπτωση είναι 100 ασθενείς/100,000 πληθυσμό, οι 
Ιρλανδοί, οι Σκωτσέζοι και οι Άγγλοι και γενικά, άτομα 
με κόκκινο ή ξανθό χρώμα μαλλιών, με ανοιχτά γαλανά 

ή πράσινα μάτια και δέρμα που στην έκθεση στον ήλιο 
παρουσιάζει έντονο ερύθημα, παρουσιάζουν υψηλή 
επίπτωση του καρκίνου του δέρματος. Η επίπτωση 
της νόσου αναμένεται να αυξηθεί διαχρονικά λόγω 
της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης στις ανε-
πτυγμένες χώρες.

αιτιολογία

Ο καρκίνος του δέρματος αναπτύσσεται σε πε-
ριοχές του δέρματος που εκτίθενται στην ηλιακή 
ακτινοβολία και είναι συχνότερος στους άντρες. Η 
βλάβη που προκαλείται από την υπεριώδη ακτινοβολία 
είναι ο σημαντικότερος προδιαθεσικός παράγοντας 
και συντελείται λιγότερο σε άτομα σκουρόχρωμου 
δέρματος που προστατεύονται από την μεγάλη πο-
σότητα μελανίνης που περιέχεται στο δέρμα τους. Η 
καταστροφή που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία 
είναι αθροιστική και συνήθως ο καρκίνος του δέρματος 

1Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρικό Τμήμα 
Πανεπιστημίου Πατρών, 26500 Πάτρα. Αλληλογραφία: Δ. Μ. 
Καρδαμάκης, Αθηνών 81, 264 41 Πάτρα, Τηλ: 2610999474 
ή 540 Fax: 2610994475, e-mail: kardim@med.upatras.gr
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αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 40 ετών.
Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες αποτελούν οι 

τραυματισμοί και οι χρόνιοι ερεθισμοί (εμβολιασμός, 
τατουάζ, έγκαυμα, κολοστομία, ακτινική δερματίτιδα), 
η επαγγελματική έκθεση σε ουσίες όπως αρσενικό, 
εντομοκτόνα και ορυκτέλαια, οι ογκοϊοί, γενετικές 
ανωμαλίες (αλβινισμός, φαινυλκετονουρία, σύνδρομο 
Gorlin, xeroderma pigmentosum). Οι ανοσοκατασταλ-
τικές θεραπείες, ιδίως σε μεταμοσχευθέντες ασθενείς 
ή νοσήματα που προκαλούν ανοσοκαταστολή (AIDS, 
λευχαιμία, λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα) αυξάνουν, 
επίσης, τον κίνδυνο ανάπτυξης δερματικών όγκων.

κλινική εικόνα

Οι επιθηλιακοί όγκοι του δέρματος εκδηλώνονται 
με ποικίλα συμπτώματα και κλινικά σημεία. Το 80–90% 
των όγκων αυτών εμφανίζεται σε ακάλυπτα μέρη του 
σώματος, όπως στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου, 
συνήθως σε ηλικιωμένους άνδρες. Κάθε φορά που 
ο γιατρός θέτει την κλινική υποψία πρέπει να ζητείται 
βιοψία και σε περίπτωση αρνητικής βιοψίας, να ζητείται 
επανάληψή της. Τονίζουμε ότι η ακτινοθεραπεία δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει ιστολογική ταυτοποίηση της νόσου.

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος 
τυπικά εμφανίζεται σαν μια ζελατινοειδής ή κηρώδης 
βλατίδα, διαμέτρου συνήθως λίγων χιλιοστών. Ο όγκος 
στο αρχικό αυτό στάδιο της βλατίδας αφορίζεται με 
σαφήνεια από το γύρω φυσιολογικό δέρμα και ακρι-
βώς κάτω από την επιφάνειά του διακρίνονται λεπτά 
αγγεία. Η βλατίδα αυξάνει σε μέγεθος με αργό ρυθμό 
και σε μήνες ή έτη μετατρέπεται σε οζίδιο ή ογκίδιο, 
ελαφρώς ωχρό, λείο και στιλπνό, που συνήθως πα-
ρουσιάζει κεντρικό εντύπωμα. Αργότερα, το κέντρο 
διαβρώνεται αυτόματα ή μετά από τραυματισμό. Η 
διάβρωση μπορεί να επουλωθεί και αργότερα να 
υποτροπιάσει, συνήθως όμως παραμένει ως έχει με 
εφελκίδες που αφαιρούνται εύκολα χωρίς πόνο, αφή-
νοντας σαρκώδη κρατήρα. Η περιφέρεια της βλάβης 
είναι επηρμένη, στέρεη και κηρώδης αποτελούμενη 
συνήθως από μαργαριτοειδή ογκίδια με μικρά αγγεία 
κάτω από την επιδερμίδα. Το εύρος της ανάπτυξης 
ποικίλλει, αλλά, αργά ή γρήγορα, ο όγκος προσβάλλει 
τους υποκείμενους ιστούς.

Στην περίπτωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώ-
ματος του δέρματος παρατηρείται αρχικώς πάχυνση 
του δέρματος, συνήθως σε υπόστρωμα χρόνιας 
ακτινικής βλάβης ή άλλης προκαρκινικής κατάστα-
σης του δέρματος. Στο κάτω χείλος η αρχική βλάβη 
μπορεί να είναι πλάκα λευκοπλακίας. Το καρκίνω-
μα μπορεί να αρχίσει σαν μια μυρμηκιώδης βλάβη 
ή σαν ένα ερυθρό οζίδιο. Στις άλλες περιοχές του 

προσώπου και στα χέρια αρχίζει σαν μια σκληρή 
πάχυνση στην βάση της ακτινικής υπερκεράτωσης, η 
οποία περιβάλλεται από ερύθημα. Αρχικά ο κρατήρας 
του έλκους έχει κεράτινη επιφάνεια, η οποία είναι 
δύσκολο να απομακρυνθεί. Αργότερα, το κεράτινο 
κέντρο διαχωρίζεται και απομακρύνεται αφήνοντας 
κρατήρα με κιτρινωπές εκκρίσεις. Ορισμένες φορές 
το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αναπτύσσεται σε 
κλινικά υγιές δέρμα, οπότε η βλάβη είναι συνήθως 
ένα ερυθρό οζίδιο το οποίο αναπτύσσεται γρήγορα. Το 
οζίδιο είναι συμπαγές, δεν έχει όμως τη σκληρία των 
πιο διαφοροποιημένων καρκινωμάτων και γρήγορα 
εξελκώνεται. Αυτού του τύπου οι βλάβες έχουν συχνά 
την τάση να δίνουν μεταστάσεις λεμφογενώς στους 
επιχώριους λεμφαδένες και αιματογενώς σε όργανα 
όπως ο πνεύμονας.

ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση

Ο καρκίνος του δέρματος αντιμετωπίζεται από 
δερματολόγους, γενικούς ιατρούς, χειρουργούς και 
ακτινοθεραπευτές. Αυτό επιβάλλει την ανάγκη όλοι 
οι ασχολούμενοι ιατροί να γνωρίζουν τις ενδείξεις και 
τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της ακτινοθεραπείας. 
Ο δερματολόγος είναι συχνά ο ειδικός που έχει την 
σημαντικότερη θέση στο να συμβουλεύσει τον ασθενή 
σχετικά με τον ρόλο της ακτινοθεραπείας στην αντι-
μετώπιση της πάθησής του.

Για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προ-
σέγγισης, λαμβάνονται υπ’ όψη ποικίλοι παράγοντες, 
όπως ο ιστολογικός τύπος, το μέγεθος, η εντόπιση, το 
πάχος διήθησης, η ηλικία και η γενική κατάσταση του 
ασθενή, τα επιδιωκόμενα αισθητικά και λειτουργικά 
αποτελέσματα, οι πιθανές παρενέργειες, εάν πρόκειται 
για υποτροπή ή πρωτοπαθή βλάβη, αλλά και το κό-
στος. Η χειρουργική και η ακτινοθεραπεία αποτελούν 
τις θεραπευτικές μεθόδους εκλογής.

Η ακτινοθεραπεία αποτελεί αποτελεσματική θε-
ραπευτική αντιμετώπιση για κάθε βασικο- ή ακανθο-
κυτταρικό όγκο του δέρματος διαμέτρου μέχρι τα 20 
mm και ιδιαίτερα για υποτροπιάζοντα ή εκτεταμένα 
καρκινώματα που εντοπίζονται στα αυτιά, στο τριχωτό 
της κεφαλής, ή το μέτωπο. Η αποτελεσματικότητα 
της ακτινοθεραπείας υψηλή, με ποσοστά ίασης που 
πλησιάζουν το 95%. Ενδείκνυται ειδικότερα για βλάβες 
του προσώπου και κυρίως των περιοφθαλμικών περι-
οχών, της ρινός και των χειλέων που αντιμετωπίζονται 
δυσκολότερα με την επανορθωτική χειρουργική. Στα 
πλεονεκτήματα της ακτινοθεραπείας συγκαταλέγεται το 
ανώδυνο της μεθόδου και το πολύ μικρότερο κόστος. 
Η ακτινοθεραπεία δεν ενδείκνυται σαν πρώτη γραμμή 
θεραπείας για ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 60 
ετών, γιατί και τα αισθητικά αποτελέσματα λόγω των 
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απώτερων παρενεργειών είναι πτωχά (τηλεαγγειεκτα-
σία, ατροφία και ωχρότητα του δέρματος), αλλά και γιατί 
αυξάνει η πιθανότητα εμφάνισης δεύτερου καρκίνου 
εντός του ακτινοθεραπευτικού πεδίου. Η ακτινοθε-
ραπεία αντενδείκνυται για όγκους που εντοπίζονται 
στην άκρα χείρα και στο άκρο πόδα, στο δέρμα του 
οσχέου και σε ασθενείς με σκληροδερμία, xeroderma 
pigmentosum και ακροχοδρονώδες καρκίνωμα.

Εφαρμόζουμε δέσμη φωτονίων (ακτίνες Χ) χαμη-
λής ενέργειας (100 – 250 kV), ώστε να αποφεύγουμε 
την άσκοπη ακτινοβόληση των εν τω βάθει ιστών. 
Όπου απαιτείται, για την προστασία και των πέριξ της 
βλάβης ιστών, εφαρμόζουμε θωράκιση χρησιμοποι-
ώντας φύλλο μολύβδου πάχους 3-4 mm. Η τεχνική 
αυτή ακτινοπροστασίας των φυσιολογικών ιστών 
είναι απαραίτητη όταν ακτινοβολούμε όγκους των 
βλεφάρων ή του έσω κανθού. Σαν γενικός κανόνας 
μια «τυπική» επιπολής δέσμη φωτονίων ενέργειας 
100 kV, θα αποδώσει το 100% της συνταγογραφη-
θείσας δόσης στην επιφάνεια του δέρματος, το 95% 
στα 5 mm και το 70% στα 10 mm βάθος. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των επιφανειακών βλαβών, που βρίσκο-
νται σε βάθος έως 5 mm αντιμετωπίζονται με δέσμη 
φωτονίων ενέργειας 100-kV. Βλάβες που εντοπίζονται 
σε βάθος 5–10 mm αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με 
δέσμη φωτονίων 250 kV. Η σωστή ακτινοθεραπευτική 
πρακτική επιβάλλει τον υπολογισμό της δόσης στο 
εν τω βάθει όριο του όγκου και από αυτό εξαρτάται η 
επιλογή της κατάλληλης ενέργειας φωτονίων, ώστε 
όλος ο όγκος να περικλείεται στην 90-95% ισοδοσιακή 
καμπύλη. Χαμηλής ενέργειας σωματιδιακή ακτινο-
βολία με ηλεκτρόνια (6-8 MeV) προσφέρουν επίσης 
μια σημαντική εναλλακτική ακτινοθεραπευτική λύση, 
ιδιαίτερα σε όγκους μεγάλης διαμέτρου και μεγάλου 
βάθους διήθησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις φυσικές 
ιδιότητες των ηλεκτρονίων.

Η κλασματοποίηση της δόσης υποχρεώνει τους 
ασθενείς να προσέρχονται καθημερινά στο Ακτινοθε-
ραπευτικό Τμήμα, για μια θεραπεία που απαιτεί λίγα 
μόνο λεπτά, για χρονικό διάστημα 5–6 εβδομάδων. 
Εφ’ άπαξ χορήγηση θεραπευτικής δόσης δεν αποτελεί 
κοινή πρακτική στη χώρα μας, αλλά εφαρμόζεται στην 
Αγγλία για όγκους διαμέτρου έως 10 mm.

Οι οξείες παρενέργειες εμφανίζονται 2–3 εβδομάδες 
μετά την έναρξη της θεραπείας και περιλαμβάνουν 
ερύθημα, κνησμός, επιθηλιόλυση, εξέλκωση, αλωπεκία 
και αιμορραγία. Είναι ελάχιστες και περιορισμένες σε 
μια εξαιρετικά μικρή ανατομική περιοχή. Αντίθετα, οι 
απώτερες παρενέργειες (ξηρότητα δέρματος, τηλε-
αγγειεκτασία, ατροφία, ωχρότητα, νέκρωση) εμφανί-
ζονται εβδομάδες ή μήνες μετά την ολοκλήρωση της 
θεραπείας και δυνατόν να προκαλέσουν αισθητικής 
φύσεως προβλήματα στους ασθενείς, που μπορεί 

να είναι πιο εμφανή τους μήνες με ηλιοφάνεια. Σαν 
γενική αρχή, για την πρόληψη των απώτερων παρε-
νεργειών, δεν χορηγούμε υψηλή δόση ανά συνεδρία 
(2 Gy) και επίσης επιδιώκουμε η συνολική δόση να 
μην υπερβαίνει τα 66 Gy.

Η ακτινοθεραπεία παρουσιάζει μικρό κίνδυνο 
καρκινογένεσης σε διάστημα 10–15 χρόνια μετά 
την εφαρμογή της (περίπου 1 στα 1000). Ωστόσο 
τα αποτελέσματα αυτά έχουν προκύψει από την 
αντιμετώπιση πολλών διαφορετικών καρκίνων, όπου 
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές τεχνικές και ποικίλα 
δοσολογικά σχήματα. Φαίνεται ότι ο κίνδυνος καρκι-
νογένεσης είναι υπερεκτιμημένος, αν μάλιστα ληφθεί 
υπόψη ότι με τις σύγχρονες τεχνικές ακτινοβόλησης 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη προστασία των υγιών ιστών. 
Παρ’ όλα αυτά, ειδικά σε ασθενείς νεαρής ηλικίας, ο 
κίνδυνος αυτός πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να 
ενημερώνεται σχετικά ο ασθενής.

Οι περισσότεροι ασθενείς με διαγνωσμένο καρκίνο 
δέρματος έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν και 
ένα δεύτερο καρκίνωμα δέρματος με την πάροδο του 
χρόνου. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία κυρίως για 
τους νεότερους ασθενείς, γιατί οι βλάβες αυτές όταν 
βρίσκονται κοντά σε ήδη ακτινοβοληθείσες περιοχές 
αποκλείουν την εκ νέου χρήση ακτινοθεραπείας. Σε 
αυτούς του ασθενείς ή σε εκείνους που έχουν ακτινοβο-
ληθεί και εμφανίζεται υποτροπή ή νέος όγκος δέρματος, 
θα πρέπει να συστήνουμε εναλλακτικές θεραπευτικές 
προσεγγίσεις όπως η μικρογραφική χειρουργική κατά 
Moh (Moh’s micrographic surgery).

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται, διεθνώς, 
μειωμένη χρήση τεχνικών βραχυθεραπείας για την 
αντιμετώπιση δερματικών όγκων. Σε αυτό συνέτεινε 
η εξάπλωση και η διαθεσιμότητα των γραμμικών 
επιταχυντών που εκπέμπουν και δέσμες ηλεκτρονίων 
και η εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε εξωτερικούς 
ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας.

Στις επόμενες παραγράφους, αναφερόμαστε συ-
νοπτικά στη θέση της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώ-
πιση ασθενών με πρωτοπαθείς, μη–μελανωματικούς 
όγκους του δέρματος.

Η θεραπευτική προσέγγιση του καρκινώματος εκ 
πλακωδών κυττάρων (ακανθοκυτταρικό) επηρεάζεται 
από τον κίνδυνο μεταστατικής προσβολής των περιο-
χικών λεμφαδένων, που ανέρχεται σε ποσοστό 2–6%. 
Επομένως, στο πεδίο της ακτινοθεραπείας θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται και οι πρώτοι σταθμοί επιχωρίων 
λεμφαδένων, ανάλογα με τους βαθμούς κινδύνου της 
πρωτοπαθούς εστίας (εντόπιση του όγκου, μέγεθος 
όγκου, βάθος διήθησης, θετικά χειρουργικά όρια, 
περινευρική διήθηση, βαθμός διαφοροποίησης). Αυτή 
η τάση λεμφογενούς διασποράς μειώνει το ποσοστό 
τοπικού ελέγχου σε σχέση με το βασικοκυτταρικό. 
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Σε ασθενείς με νόσο του Bowen η ακτινοθεραπεία 
ενδείκνυται όταν η νόσος είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη 
και ανθεκτική σε άλλες θεραπευτικές μεθόδους.

Το καρκίνωμα εκ κυττάρων Merkel είναι σπάνιος 
πρωτοπαθής νευροενδοκρινής όγκος του δέρματος, 
που εντοπίζεται συχνότερα στην περιοχή της κεφαλής 
και του τραχήλου. Οι βλάβες διαγιγνώσκονται κλινικά 
δύσκολα. Η νόσος είναι εξαιρετικά επιθετική, με μεγάλη 
τάση τοπικοπεριοχικής υποτροπής, που περιλαμβάνει 
την μεταστατική προσβολή των επιχωρίων λεμφαδέ-
νων αλλά και απομεμακρυσμένες αιματογενείς μετα-
στάσεις. Οι σύγχρονες συστάσεις για την αντιμετώπιση 
του καρκινώματος εκ κυττάρων Merkel περιλαμβάνουν 
χειρουργική αφαίρεση και ευρεία εκτομή της αρχικής 
βλάβης. Σε περιπτώσεις πολυεστιακής εντόπισης η 
χειρουργική αντιμετώπιση δεν είναι πάντοτε εφικτή. 
Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι εκτενής χειρουργική 
εξαίρεση και κατάλληλη επανορθωτικοί χειρισμοί δεν 
οδηγούν αναγκαία σε καλύτερα αποτελέσματα από 
αυτά της επικουρικής - μετεγχειρητικής ακτινοθεραπεί-
ας, με δεδομένη την ακτινοευαισθησία του όγκου. Η 
επικουρική ακτινοθεραπεία θα πρέπει να συστήνεται 
σχολαστικά στις περισσότερες περιπτώσεις και να 
περιλαμβάνει την περιοχή της εκταμείσας βλάβης 
και τους περιοχικούς λεμφαδένες που αρδεύουν τα 
δερματικά λεμφαγγεία. Ένα τυπικό, ακτινοθεραπευτικό 
σχήμα είναι η χορήγηση συνολικής δόσης 50 Gy σε 
20-25 συνεδρίες, χρησιμοποιώντας φωτόνια ή/και 
ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας. Πρόσφατες μελέτες 
έδειξαν ότι τα καρκινικά κύτταρα του όγκου αυτού 
εκφράζουν σε ποσοστό 95% την πρωτεΐνη c-kit και 
επομένως πιθανόν να ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην 
αντιμετώπιση της νόσου -και ιδιαίτερα της μεταστατι-
κής, με αναστολείς των κινασών.

Παρά την ενδοθηλιακή προέλευσή του, το δερματι-
κό αγγειοσάρκωμα συχνά εμφανίζεται σαν δερματική 
βλάβη που δύσκολα μπορεί να διαγνωσθεί κλινικά. 
Πρόκειται για επιθετικό κακοήθη όγκο, που συνήθως 
εντοπίζεται στο πρόσωπο και στο τριχωτό της κεφα-
λής ηλικιωμένων ανδρών και χαρακτηρίζεται από 
ευρεία επέκταση σε βάθος και σε πλάτος, πέρα από 
την εμφανή κλινική εντόπιση. Διάφοροι θεραπευτικοί 
χειρισμοί έχουν προταθεί και περιλαμβάνουν την 
χειρουργική αντιμετώπιση και την ακτινοθεραπεία. 
Σε περιπτώσεις που έχει προσβληθεί το τριχωτό της 
κεφαλής χρησιμοποιούνται τεχνικές που περικλείουν 
ολόκληρο το κρανίο, χρησιμοποιώντας συνδυασμό 
πεδίων με φωτόνια και ηλεκτρόνια.

Στο παρελθόν το σάρκωμα Kaposi αποτελούσε 
έναν εξαιρετικά σπάνιο δερματικό όγκο που συχνότερα 
εμφανιζόταν σε ηλικιωμένους άντρες που ζουν στην 
λεκάνη της Μεσογείου ή έχουν Εβραϊκή καταγωγή. 
Σήμερα, όμως, αποτελεί συχνή νεοπλασία που πα-

ρατηρείται κυρίως σε ασθενείς που πάσχουν από 
AIDS. Συχνότερες εντοπίσεις αφορούν το δέρμα και 
την στοματική κοιλότητα. Οι βλάβες μπορεί να είναι 
πολλαπλές ή συρρέουσες και να σχηματίζουν ευρείες 
πλάκες. Όπως και το αγγειοσάρκωμα, έτσι και το 
σάρκωμα Kaposi είναι ακτινοευαίσθητος όγκος.

κατευθυντήριες γραμμές

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν κυρίως το 
ακανθοκυτταρικό και το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 
του δέρματος.

Ακτινοθεραπεία μετά από βιοψία

Όγκοι διαμέτρου έως 50 mm που κρίνονται ανεγ-
χείρητοι
Καρκίνωμα Merkel μετά από βιοψία

Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία

Όγκος που διηθεί χόνδρο, οστούν, μυϊκό ιστό
Υποτροπή
Θετικά χειρουργικά όρια, περινευρική διήθηση
Καρκίνωμα Merkel
Χαμηλή διαφοροποίηση
Ακανθοκυτταρικό με εν τω βάθει διήθηση μεγα-
λύτερη των 4 mm
Απόσταση όγκου από όρια εκτομής μικρότερα 
των 5 mm
Λεμφαγγειακή διήθηση
Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς

Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία επιχωρίων 
λεμφαδένων

Εξωκαψική επέκταση
Λεμφαδένες διαμέτρου μεγαλύτερης των 30 mm
Θετικά χειρουργικά όρια
Ένας θετικός λεμφαδένας στην παρωτίδα ή στον 
τράχηλο
Καρκίνωμα Merkel

συμπεράσματα

Η ακτινοθεραπεία έχει, πλέον, εδραιωμένο ρόλο 
τόσο στη ριζική αντιμετώπιση των μη μελανωμα-
τικών πρωτοπαθών όγκων του δέρματος, όσο και 
στην επικουρική αντιμετώπιση των ασθενών, στα 
πλαίσια χειρουργικών χειρισμών. Επίσης, θα πρέ-
πει να υπογραμμιστεί η έξοχη συνεισφορά της σαν 
παρηγορική θεραπεία σε ιδιαίτερα προχωρημένη ή 
παραμελημένη νόσο. Η γνώση βασικών αρχών της 
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ακτινοθεραπείας και η δίαυλος επικοινωνίας με έναν 
ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο με εμπειρία στην αντιμε-
τώπιση δερματικών κακοηθειών, είναι απαραίτητη για 

τους κλινικούς γιατρούς που αντιμετωπίζουν συχνά 
δερματικούς όγκους.

ABSTRACT

C.N. CHRISTOPOULOS, V. VASILEIOU, M. POULIZI, D. SPYROPOULOU, D.M. KARDA-
MAKIS: Epithelial (non-melanoma) skin tumours. Radiotherapeutic treatment
Epithelial skin cancer remains a common neoplasm throughout the world. The majority of these 
neoplasms are basal cell and the remainder squamous cell and other rare tumours. Both types are 
related to ultraviolet light exposure from the sun. With thorough screening these neoplasms can be 
diagnosed at an early stage and appropriate treatment can result in excellent local control and cosmesis. 
Today, there are various treatment options: surgery, Moh’s surgery, electrocautery and radiotherapy. 
Radiotherapy is the treatment of choice for curing early stage lesions and for improving local control in 
more advanced stages. Radiotherapy techniques include superficial photons, electrons and in advanced 
disease megavoltage photons. Treatment with radiation requires additional considerations such as 
dose fractionation, total dose, use of bolus and absorbers and field size. These considerations are 
important since they may influence treatment results. We present treatment recommendations based 
on the literature and on our clinical experience. Forum of Clinical Oncology 5 (4):335-339, 2006.
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ΠρωτΟτυΠη μΕλΕτη

Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς  
που λαμβάνουν διφωσφονικά:  
Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση  
της βιβλιογραφίας
Α. Ξανθινάκη1, O. Νικολάτου-Γαλίτη2, Α. Δοντά3, Κ. Τσιχλάκης4, Η. Αθανασιάδης5,  

Π. Ρεπούσης6, Θ. Ασημακοπούλου7, Α. Κουμαριανού8, Γ. Κοκκίνη9, Σ. Παπανικολάου10*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
σκοπός: Τα διφωσφονικά είναι συνθετικά ανάλογα του πυροφωσφορικού οξέος που συνταγογραφούνται 
συχνά, με κυριότερες ενδείξεις την οστεοπόρωση και τις οστικές μεταστάσεις διαφόρων κακοήθων 
νεοπλασμάτων. Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων, 
επανειλημμένες αναφορές στην βιβλιογραφία συσχετίζουν τη λήψη διφωσφονικών με την εμφάνιση 
οστεονέκρωσης των γνάθων, μία επιπλοκή αξιοσημείωτης βαρύτητας τόσο για τον ίδιο τον ασθενή, 
όσο και για τον θεράποντα ιατρό-ογκολόγο. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση 10 
περιπτώσεων οστεονέκρωσης των γνάθων σε ασθενείς που ελάμβαναν διφωσφονικά. Παράλληλα, 
γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επιπλο-
κής καθώς και τρόποι για την πρόληψη και αντιμετώπισή της. ασθενείς και μέθοδοι: Η ομάδα των 
ασθενών περιελάμβανε 10 ενήλικες ασθενείς (επτά γυναίκες, 3 άνδρες) με οστεονέκρωση των γνάθων 
και ιστορικό λήψης διφωσφονικών. Καταγράφηκαν τα κλινικά χαρακτηριστικά της οστεονέκρωσης 
(εντόπιση, αριθμός εστιών οστεονέκρωσης, συνοδά κλινικά συμπτώματα και συσχέτιση της βλάβης 
με προηγηθείσα εξαγωγή), καθώς και τα κλινικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα των ασθενών. απο-
τελέσματα: Σε έξι από τους 10 ασθενείς η οστεονέκρωση εντοπιζόταν στην κάτω γνάθο, σε 2 στην 
άνω και σε 1 ασθενή και στις δύο γνάθους. Στο 80% η επιπλοκή εμφανίστηκε με την τυπική εικόνα 
μιας περιοχής νέκρωσης με παρουσία αποκεκαλυμμένου, νεκρωμένου οστού, ενώ στο 20% των 
ασθενών οι εκδηλώσεις ήταν λιγότερο τυπικές. Το 70% των ασθενών ανέφεραν ιστορικό πρόσφατης 

*1Ιατρός, Οδοντίατρος, Συνεργάτης Στοματολογίας - Μονά-
δας Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενούς, 
Εργαστήριο Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2Αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια Στοματολογίας, Μονάδα Οδοντιατρικής 
Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενούς, Εργαστήριο Στομα-
τολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 3Επίκουρη Καθηγήτρια, Κλινική 
Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, Οδοντιατρική 
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
4Καθηγητής και Διευθυντής Διαγνωστικής και Ακτινολογίας 
Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 5Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, 
Ευρωκλινική Αθηνών. 6Επιμελητής Ά, Αιματολογική Κλινι-
κή, Νοσοκομείο Μεταξά. 7Επιμελήτρια Ά, Κλινική Μονάδα 
Αιματολογικών Νόσων, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. 8Επιμε-
λήτρια Β, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
Αττικόν. 9 Άμισθος Επίκουρη Καθηγήτρια, Διευθύντρια 
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Νοσοκομείο. 10Καθηγητής και Διευθυντής Στοματολογίας, 
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και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Διεύθυνση επικοινωνίας: Ξανθινάκη Αρσινόη, Τετραπόλεως 
14, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, email: xanthinaki@yahoo.gr
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εξαγωγής δοντιού αντίστοιχα με την περιοχή της νέκρωσης. Ο ακτινογραφικός έλεγχος απεκάλυψε 
σε όλες τις περιπτώσεις διαύγαση με ασαφή όρια στην αντίστοιχη περιοχή της γνάθου, ενώ στην 
ιστολογική εξέταση παρατηρήθηκε νεκρωμένο οστούν με αποικίες μικροβίων. συμπεράσματα: Η 
οστεονέκρωση από διφωσφονικά αποτελεί μία σοβαρή επιπλοκή της αντινεοπλασματικής θεραπεί-
ας, που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ενόψει της διαρκώς αυξανόμενης 
συνταγογράφησης των διφωσφονικών, κρίνεται αναγκαία η επαρκής ενημέρωση αλλά και η στενή 
συνεργασία μεταξύ ογκολόγων και οδοντιάτρων για τον περιορισμό της εμφάνισης της επιπλοκής, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των ειδικών προληπτικών μέτρων. βήμα κλινικής Ογκολογίας 
2006, 5 (4):340-355.

Εισαγωγή

Τα διφωσφονικά είναι συνθετικά ανάλογα του 
πυροφωσφορικού οξέος (PPi) και χαρακτηρίζονται 
χημικά από μία δομή φώσφορος-άνθρακας-φώσφορος 
(P-C-P) και δύο πλευρικές αλυσίδες προσαρτημένες 
στο άτομο του άνθρακα. Τα φάρμακα αυτά εμφανίζουν 
μεγάλη χημική συγγένεια με το ασβέστιο και έχουν 
τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται εκλεκτικά στο 
οστούν1,2.

Τα διφωσφονικά συνταγογραφούνται συχνά σε 
ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών νοσημάτων, όπως 
είναι η οστεοπόρωση, η νόσος του Paget, η ατελής 
οστεογένεση, αλλά και οι σκελετικές επιπλοκές 
διαφόρων κακοήθων νεοπλασμάτων, με κυριότερα 
το πολλαπλούν μυέλωμα, τον καρκίνο του μαστού και 
τον καρκίνο του προστάτη (σε οστικές μεταστάσεις). 
Στους ασθενείς με οστεοπόρωση, τα διφωσφονικά 
αναστέλλουν την οστική απώλεια και αυξάνουν την 
οστική πυκνότητα, με αποτέλεσμα την ελάττωση 
των παθολογικών καταγμάτων3. Στους ασθενείς με 
κακοήθη νεοπλάσματα, τα διφωσφονικά βοηθούν 
στον έλεγχο της οστικής απώλειας που προκαλούν 
οι οστικές μεταστάσεις και οδηγούν στη μείωση 
των σκελετικών τους επιπλοκών (όπως ο πόνος, 
τα αυτόματα κατάγματα και η υπερασβεστιαιμία), 
αλλά και στον περιορισμό των ίδιων των οστικών 
μεταστάσεων4-8.

Από το τέλος του 2003 ωστόσο, άρχισαν να 
εμφανίζονται αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία 
που αφορούσαν στην ενδεχόμενη συσχέτιση μεταξύ 
της χρήσης διφωσφονικών και της πρόκλησης 
οστεονέκρωσης του οστού των γνάθων, με πρώτους 
τους Wang et al9 και λίγο αργότερα τους Marx et 
al10. Ακολούθησαν δημοσιεύσεις μεμονωμένων ή 
σειρών περιστατικών, που επιβεβαίωναν την ως άνω 
παρατηρούμενη συσχέτιση, ενώ ανάλογες δημοσιεύσεις 
συνεχίζονται με αυξανόμενους ρυθμούς έως και 
σήμερα11-19. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των 
περιστατικών οστεονέκρωσης φαίνεται να εμφανίζεται 
μετά από εξαγωγή ή άλλη οδοντιατρική επέμβαση10,20,21.	
Παρά τις επανειλημμένες αναφορές στη βιβλιογραφία, 

πολλοί ογκολόγοι και οδοντίατροι δεν έχουν ακόμα 
ενημερωθεί για την ιδιαίτερα σημαντική αυτή επιπλοκή 
της αντινεοπλασματικής θεραπείας, ενώ, καθώς οι 
ενδείξεις των διφωσφονικών διευρύνονται συνεχώς, 
ολοένα και περισσότεροι ασθενείς που λαμβάνουν 
διφωσφονικά αναζητούν οδοντιατρική φροντίδα.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
παρουσίαση 10 περιπτώσεων οστεονέκρωσης των 
γνάθων σε ασθενείς που ελάμβαναν διφωσφονικά. 
Παράλληλα, γίνεται ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας και αναφέρονται τα κυριότερα κλινικά, 
απεικονιστικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά της 
επιπλοκής. Ακόμη, συζητείται η επιδημιολογία και 
ο πιθανός παθογενετικός μηχανισμός ανάπτυξης 
της οστεονέκρωσης και προτείνονται τρόποι για την 
πρόληψη και την αντιμετώπισή της.

ασθενείς και μέθοδοι

α) Ασθενείς

Το υλικό της μελέτης περιελάμβανε 10 ασθενείς 
(επτά γυναίκες, τρεις άδρες) με γνωστές οστικές 
μεταστάσεις και με οστικές αλλοιώσεις στις γνάθους 
και ιστορικό λήψης διφωσφονικών, ηλικίας 42 έως 86 
ετών (Μ.Ο.=63 έτη). Οι ασθενείς παραπέμφθηκαν στη 
Μονάδα Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολογικού 
Ασθενούς της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για 
τη διάγνωση και αντιμετώπιση των οστικών βλαβών. 
Έξι ασθενείς είχαν ιστορικό καρκίνου μαστού, τρεις 
ασθενείς πολλαπλού μυελώματος και ένας ασθενής 
non-Hodgκin λεμφώματος. Οι ασθενείς είχαν λάβει 
την ενδεδειγμένη, ανά περίπτωση, χημειοθεραπευτική 
αγωγή, ενώ δύο από τους ασθενείς είχαν λάβει 
επιπρόσθετα αγωγή με κορτικοστεροειδή. Σε όλους 
τους ασθενείς είχε χορηγηθεί αγωγή με διφωσφονικά 
(λόγω των οστικών μεταστάσεων), για άλλοτε άλλο 
χρονικό διάστημα (Πίνακας 1). Η μέση διάρκεια 
χορήγησης των διφωσφονικών ήταν 32 μήνες. Από 
τους 10 ασθενείς, έξι (60%) είχαν λάβει Zoledro-
nate, τρεις (30%) αρχικά Pamidronate και κατόπιν 
Zoledronate και ένας (10%) αρχικά Zoledronate και 
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στη συνέχεια Ibandronate. Κανείς από τους ασθενείς 
δεν είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε ακτινοθεραπεία 
της περιοχής κεφαλής-τραχήλου. Τα χαρακτηριστικά 
των ασθενών, η δοσολογία και ο τρόπος χορήγησης 
των διφωσφονικών, αλλά και το διάστημα χορήγησής 
τους μέχρι την εμφάνιση της επιπλοκής, η εντόπιση 
της βλάβης και το πιθανό εκλυτικό αίτιο περιγράφονται 
στον πίνακα 1.

β) Μέθοδοι

Σε όλους τους ασθενείς έγινε πλήρης οδοντιατρική 
και στοματολογική εξέταση και καταγραφή των 
χαρακτηριστικών της οστικής αλλοίωσης. Καταγράφηκε 
η παρουσία του πόνου και άλλων συμπτωμάτων, 
ο αριθμός των εστιών και η εντόπιση της βλάβης, 
η συσχέτιση της βλάβης με προηγηθείσα εξαγωγή 
καθώς και η παρουσία συριγγίων. Στη συνέχεια έγινε 
λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας, ενώ στην ασθενή 
#10 έγινε επιπρόσθετα λήψη αξονικής τομογραφίας 
(Dental Scan). Σε τέσσερις από τους ασθενείς με 
κλινική υποψία μεταστατικής νόσου στη γνάθο, έγινε 
βιοψία και ιστολογική εξέταση της βλάβης, με στόχο 
τη διαφορική διάγνωση ανάμεσα στην πιθανότητα 
μετάστασης και στην οστεονέκρωση της γνάθου.

αποτελέσματα

Στους ασθενείς 1 έως 9 παρατηρήθηκε κλινική και 
ακτινογραφική εικόνα συμβατή με οστεονέκρωση των 
γνάθων. Σε έξι από αυτούς η οστεονέκρωση εντοπιζόταν 
στην κάτω γνάθο και σε δύο στην άνω. Στον ασθενή 
#3 η εντόπιση της βλάβης ήταν αμφοτερόπλευρη στην 
κάτω γνάθο. Στον ασθενή #4 η εντόπιση της βλάβης 
αφορούσε τόσο στην άνω γνάθο (2 εστίες), όσο και 
στην κάτω (1 εστία).

Στους ασθενείς 1 έως 8 η επιπλοκή εμφανίστηκε 
ως μια περιοχή έλκωσης του στοματικού βλεννογόνου 
με παρουσία αποκεκαλυμμένου, νεκρωμένου οστού 
σε κάποια θέση της γνάθου (Εικόνα 1). Στην ασθενή 
#9 η οστεονέκρωση εκδηλώθηκε με την δημιουργία 
πολλαπλών ενδοστοματικών συριγγίων στην πρόσθια 
περιοχή της άνω γνάθου, χωρίς κλινική αποκάλυψη 
του νεκρωμένου οστού (Εικόνα 2). Σε όλους τους 
ασθενείς #1 έως #9, τα υποκειμενικά συμπτώματα 
περιελάμβαναν πόνο, οίδημα και εκροή δύσοσμου, 
πυώδους υγρού από την περιοχή της βλάβης.

Επτά από τους 9 ασθενείς ανέφεραν ιστορικό 
πρόσφατης εξαγωγής δοντιού αντίστοιχα με την 
περιοχή της νέκρωσης (Εικόνα 3). Στον ασθενή #6, 
η οστεονέκρωση αποδόθηκε σε τραυματισμό από 
κακότεχνη τεχνητή οδοντοστοιχία, ενώ η ασθενής #9 

Πίνακας	1.	Χαρακτηριστικά ασθενών με οστεονέκρωση των γνάθων και ιστορικό λήψης Διφωσφονικών

No Φύλο Ηλικία Νόσημα Είδος  
Διφωσφονικών

Δοσολογία Διάστημα  
χορήγησης ΔΦ 
μέχρι εμφάνισης 
της επιπλοκής

Εντόπιση  
οστεονέκρωσης

Εκλυτικό  
αίτιο

1 Θήλυ 52 Ca μαστού Aredia
Zometa

90mg/μήνα
4mg/μήνα

24 μήνες
24 μήνες

Κάτω γνάθος εξαγωγή

2 Θήλυ 61 Ca μαστού Zometa 4 mg/μήνα 30 μήνες Άνω γνάθος εξαγωγή

3 Θήλυ 77 Ca μαστού Zometa 4 mg/μήνα 30 μήνες Κάτω γνάθος, 2 
εστίες

εξαγωγή

4 Άρ-
ρεν

70 Πολλαπλούν 
μυέλωμα IgG-λ

Zometa 4 mg/μήνα 24 μήνες Άνω και Κάτω 
γνάθος

εξαγωγή

5 Θήλυ 61 Πολλαπλούν 
μυέλωμα IgG-κ

Aredia
Zometa

90 mg/μήνα
4 mg/μήνα

33 μήνες
3 μήνες

Κάτω γνάθος εξαγωγή

6 Άρ-
ρεν

87 NHL και βαριά 
οστεοπόρωση

Aredia
Zometa

90 mg/μήνα
4 mg/μήνα

24 μήνες
18 μήνες

Κάτω γνάθος οδοντοστοι-
χία

7 Θήλυ 40 Ca μαστού Zometa 4 mg/μήνα 24 μήνες Κάτω γνάθος εξαγωγή
8 Άρ-

ρεν
76 Ca μαστού Zometa

Bondronate
4mg/μήνα

50 mg/μήνα
Χορήγηση για 12 
μήνες, διακοπή 
για 18 μήνες, 

επανέναρξη για 4 
μήνες

Άνω γνάθος εξαγωγή

9 Θήλυ 42 Ca μαστού Zometa 4 mg/μήνα 24 μήνες Άνω γνάθος Ορθοδοντική 
θεραπεία

10 Θήλυ 60 Πολλαπλούν 
μυέλωμα

Zometa 4 mg/μήνα 19 μήνες Κάτω γνάθος -
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υποβαλλόταν σε ορθοδοντική θεραπεία καθ’ όλη τη 
διάρκεια χορήγησης των διφωσφονικών (Εικόνα 2).

Στους ασθενείς #1 έως #9 η λήψη πανοραμικής 
ακτινογραφίας απεκάλυψε ασαφή και διάχυτη διαύγαση 
(συχνά με παρουσία απολυμάτων), αντίστοιχα με 
την περιοχή της βλάβης (Εικόνα 4). Η ασθενής 
#10 προσήλθε παραπονούμενη για αυξημένη 
κινητικότητα των δοντιών στη κάτω γνάθο αριστερά 

και η αποκάλυψη της οστικής βλάβης έγινε με τη 
βοήθεια του απεικονιστικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, 
στην πανοραμική ακτινογραφία παρατηρήθηκε 
διαύγαση με ασαφή όρια στην περιοχή του σώματος 
της κάτω γνάθου αριστερά η οποία καταλάμβανε το 
χώρο του γναθιαίου πόρου (Εικόνα 5). Στην αξονική 
τομογραφία (Dental Scan) διαπιστώθηκαν ανάλογα 
ευρήματα.(Εικόνες 6α, 6β, 6γ).

Μετά από οστική βιοψία στους ασθενείς #2, #4, #7, 
#8, στην ιστολογική εξέταση παρατηρήθηκε παρουσία 
νεκρωμένου οστού με αποικίες μικροβίων (Εικόνα 
7). Η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την κλινική 
διάγνωση οστεονέκρωσης στους τέσσερις αυτούς 
ασθενείς. Στους υπόλοιπους ασθενείς η διάγνωση 
της οστεονέκρωσης βασίστηκε στη συμβατή κλινική 
εικόνα και τον απεικονιστικό έλεγχο.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών #1 έως 

Εικόνα 1. Άνδρας 70 ετών, ο οποίος ελάμβανε 
Διφωσφονικά για πολλαπλό μυέλωμα υπεβλήθη σε 
πολλαπλές εξαγωγές στα πλαίσια κατασκευής ολικής 
οδοντοστοιχίας της κάτω γνάθου. Στην περιοχή ενός 
μετεξακτικού φατνίου παρατηρείται νεκρωμένο οστούν 
με εκροή πύου. (βέλη)

Εικόνα 2. Γυναίκα 40 ετών, η οποία υποβαλλόταν σε 
ορθοδοντική θεραπεία, ενώ ελάμβανε Διφωσφονικά 
για Ca μαστού με οστικές μεταστάσεις. Παρατηρεί-
ται ερυθρότητα, οίδημα και σχηματισμός συριγγίων 
(βέλη) που πυορροούν στα παρειακά ούλα της άνω 
γνάθου, στην περιοχή των τομέων. Η αποκάλυψη 
του νεκρωμένου οστού δεν έχει γίνει ακόμα.

Εικόνα 3. Γυναίκα 40 ετών, η οποία ελάμβανε Δι-
φωσφονικά για Ca μαστού με οστικές μεταστάσεις 
προσήλθε στην Κλινική μας λόγω ενός μετεξακτικού 
φατνίου στη κάτω γνάθο που «δεν επουλωνόταν». 
Στην περιοχή του μετεξακτικού φατνίου παρατηρείται 
οστική νέκρωση και εκροή πύου. (βέλος)

Εικόνα 4. Ακτινογραφία του ασθενούς της εικόνας 
1. Παρατηρείται ασαφής διαύγαση με δημιουργία 
απολυμάτων στην περιοχή της νέκρωσης. (βέλη)
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Εικόνα 5. Γυναίκα 60 ετών η οποία ελάμβανε Δι-
φωσφονικά για Πολλαπλό Μυέλωμα. Παρατηρείται 
διαύγαση με ασαφή όρια στην περιοχή του σώματος 
της κάτω γνάθου αριστερά. (βέλη) 

#9 οι οποίοι παρουσίαζαν κλινικά εμφανή νέκρωση 
περιελάμβανε χορήγηση διαλύματος χλωρεξιδίνης 
0,12% τρεις φορές ημερησίως και συνεχή ή διαλείπουσα 
αντιβίωση, ανάλογα με την περίπτωση. Συγκεκριμένα 
χορηγήθηκε Αμοξυσιλλίνη σε δόση 500mg τετράκις 
ημερησίως, ή Αζιθρομυκίνη 500mg άπαξ ημερησίως 
(για 3 ημέρες – επανάληψη του σχήματος κάθε 10 
ημέρες). Το αποτέλεσμα της θεραπείας ήταν μερική 
ύφεση των συμπτωμάτων σε όλους τους ασθενείς #1 
έως #9. Στην ασθενή #10 συνεστήθη καθαρισμός των 
δοντιών (αποτρύγωση) με ήπιους χειρισμούς, υπό 
αντιβιοτική αγωγή, καθώς και η χρήση διαλύματος 
χλωρεξιδίνης 0,12% τρεις φορές ημερησίως. Επίσης, 
στην ασθενή συνεστήθη η αποφυγή εξαγωγής των 
δοντιών που παρουσίαζαν αυξημένη κινητικότητα.

Σε όλους τους ασθενείς συνεστήθη μηνιαία 
παρακολούθηση (follow up).

συζήτηση

Στην παρούσα εργασία περιγράψαμε 10 
περιπτώσεις ασθενών με ιστορικό κακοήθους 
μεταστατικού νεοπλάσματος και οστεονέκρωση των 
γνάθων. Οι περιοχές αυτές της νέκρωσης ομοιάζουν 
με εστίες οστεοακτινονέκρωσης, μια επιπλοκή που 
εμφανίζεται στις γνάθους σε ασθενείς που υποβάλλονται 
σε ακτινοβολία για την αντιμετώπιση κακοήθων όγκων 
της κεφαλής και του τραχήλου22. Κανείς από τους 
ασθενείς μας δεν είχε υποβληθεί σε ακτινοβολία της 
περιοχής κεφαλής-τραχήλου, ενώ όλοι είχαν λάβει 
διφωσφονικά και χημειοθεραπεία και δύο θεραπεία 
με κορτικοστεροειδή.

Τα διφωσφονικά διακρίνονται σε μη αζωτούχα, 
όπως είναι το Etidronate και το Tiludronate και σε 

Εικόνα 6 α,β,γ. Dental Scan της εικόνας 5.

α.

β.

γ.

αζωτούχα σκευάσματα, τα οποία περιέχουν μία 
αζωτούχο ομάδα και θεωρούνται πιο δραστικά. Στα 
αζωτούχα σκευάσματα περιλαμβάνονται τα per os 
χορηγούμενα για την οστεοπόρωση και τη νόσο 
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του Paget δηλαδή το Aledronate και το Risedronate 
και τα παρεντερικώς χορηγούμενα για τις οστικές 
μεταστάσεις Ibandronate, Pamidronate και Zoledro-
nate23. Τα αζωτούχα διφωσφονικά μεταβολίζονται 
βραδέως και έχουν τη δυνατότητα να αθροίζονται 
μέσα στο οστούν10.

Τα διφωσφονικά, αζωτούχα και μη, συγκεντρώνονται 
εκλεκτικά στο ανόργανο υπόστρωμα του οστού 
όπου αναστέλλουν τη δράση των οστεοκλαστών, 
με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της οστικής 
απορρόφησης. Τα μη αζωτούχα διφωσφονικά, λόγω 
της ομοιότητας τους με το πυροφωσφορικό οξύ, έχουν 
την ικανότητα να ενσωματώνονται σε μη υδρολυόμενα 
ανάλογα του ATP, τα οποία αθροίζονται ενδοκυττάρια 
στους οστεοκλάστες προάγοντας την απόπτωσή 
τους24-26. Τα αζωτούχα διφωσφονικά αναστέλλουν το 
ένζυμο Farnesyl diphospate synthase (ένα ένζυμο 
του μονοπατιού του mevalonate στη βιοσύνθεση της 
χοληστερόλης), με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της 
ενεργοποίησης διαφόρων ρυθμιστικών πρωτεϊνών 
(GTPάσες, κλπ). Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αναστολή 
της εύρυθμης λειτουργίας και απόπτωση των 
οστεοκλαστών27,28. Ο μηχανισμός αναστολής της 
δράσης των οστεοκλαστών από τα διφωσφονικά 
φαίνεται ότι περιλαμβάνει ακόμη την παρεμπόδιση της 
δημιουργίας οστεοκλαστών από τα αρχέγονα κύτταρα 
του μυελού των οστών29 και την διέγερση της σύνθεσης 
του παράγοντα αναστολής των οστεοκλαστών (osteo-
clastic inhibitory factor) από τους οστεοβλάστες30.

Τα διφωσφονικά εμφανίζουν και ποικίλες άλλες 
ιδιότητες όπως ισχυρή αντιαγγειογενετική δράση 
παρεμποδίζοντας το σχηματισμό των αγγείων στο 
οστούν. Η δράση αυτή επιτυγχάνεται μέσω αναστολής 
του παράγοντα που προάγει τον σχηματισμό των 
αγγείων (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF)31-

33 Η δράση αυτή στερεί από τα καρκινικά κύτταρα τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και εμποδίζει την 
ανάπτυξή τους11. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός 
ότι τα διφωσφονικά αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό 
των καρκινικών κυττάρων στο οστούν, μέσω αναστολής 
της έκκρισης των αυξητικών παραγόντων (IGF-I, IGF-
II, FGF-2 και EGF) που απελευθερώνονται κατά την 
οστική απορρόφηση34,35. Επιπλέον, τα διφωσφονικά 
προκαλούν την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων, 
μέσω πάλι αναστολής του ίδιου μονοπατιού (meval-
onate pathway)2,36-38, αλλά και μέσω ελάττωσης του 
αντιαποπτωτικού γονιδίου bcl-238,39 και ενεργοποίησης 
των κασπασών, δηλαδή των ειδικών ενζύμων της 
απόπτωσης39-41. Πέρα όμως από την αναστολή της 
ανάπτυξης του όγκου, έχει επίσης παρατηρηθεί ότι 
τα διφωσφονικά εμποδίζουν την προσκόλληση των 
καρκινικών κυττάρων στο οστούν και συνεπώς την 
οστική διήθηση34, ενώ σημαντική φαίνεται να είναι 
η δράση τους στην παρεμπόδιση της εξάπλωσης 
και μετάστασης των καρκινικών κυττάρων in vitro. Η 
τελευταία αυτή δράση τους ασκείται μέσω αναστολής 
των μεταλλοπρωτεϊνασών-2, -9 και -12 (MMP-2, -9, 
-12), δηλαδή των ειδικών ενζύμων που είναι υπεύθυνα 
για τη διάσπαση του στρώματος του όγκου και τη 
διευκόλυνση της μετανάστευσης των καρκινικών 
κυττάρων35,42,43.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι τα διφωσφονικά, με 
την πολυδιάστατη δράση τους, κατέχουν σήμερα 
εξέχουσα θέση στην αντινεοπλασματική φαρέτρα με 
αποτέλεσμα να συνταγογραφούνται ευρέως και να 
συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση της πρόγνωσης 
και της ποιότητας ζωής πολλών καρκινοπαθών12. Η 
αυξημένη χρήση των φαρμάκων αυτών συνοδεύτηκε με 
συνεχώς αυξανόμενες αναφορές οστεονέκρωσης των 
γνάθων. Η επιπλοκή (μερικές εκατοντάδες περιστατικά 
έως σήμερα) φαίνεται να αφορά στα αζωτούχα	
(βραδέως μεταβολιζόμενα) διφωσφονικά και κυρίως 
στα παρεντερικώς χορηγούμενα Zoledronate και Pa-
midronate9-19. Στη βιβλιογραφία ωστόσο, εμφανίζονται 
11 συνολικά περιπτώσεις οστεονέκρωσης των γνάθων 
μετά από μακροχρόνια χορήγηση per os διφωσφονικών 
και συγκεκριμένα του Aledronate (Fosamax®-Merck). 
Από τις παραπάνω 11 περιπτώσεις, 10 αφορούσαν 
στη χορήγηση του Aledronate για οστεοπόρωση12,20	
και μία για νόσο του Paget44.

Η συχνότητα της οστεονέκρωσης των γνάθων 
σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά δεν είναι 

Εικόνα 7. Στην ιστολογική εξέταση παρατηρείται 
νεκρωμένο οστούν με αποικίες μικροβίων.
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επακριβώς γνωστή, δεδομένου ότι οι περισσότερες 
πληροφορίες που αφορούν στην επιπλοκή αυτή 
αντλώνται από αναφορές περιστατικών και 
ανασκοπήσεις σειρών περιστατικών. Αν λάβουμε 
όμως υπόψη μας όμως το μεγάλο αριθμό των ασθενών 
που λαμβάνουν per os διφωσφονικά για οστεοπόρωση 
και παρεντερικά για οστικές μεταστάσεις, οι λίγες 
εκατοντάδες περιστατικών οστεονέκρωσης των 
γνάθων, που έχουν αναφερθεί διεθνώς έως σήμερα 
σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά, αποτελούν 
ένα μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου των ασθενών. Η 
συσχέτιση, ωστόσο, της επιπλοκής με τα διφωσφονικά 
άρχισε να αναγνωρίζεται κλινικά σχετικά πρόσφατα 
και πιθανόν ένα σημαντικός αριθμός περιστατικών 
του παρελθόντος να έχει διαφύγει19.

Σε πρόσφατη μελέτη στον Ελληνικό χώρο το 
συνολικό ποσοστό οστεονέκρωσης σε 252 ασθενείς, 
που ελάμβαναν παρεντερικά Zoledronate ή Pamidro-
nate για κακοήθη νεοπλάσματα, ανερχόταν στο 6,7%21.	
Σε αντίστοιχη μελέτη από την ξένη βιβλιογραφία, 
οι συγγραφείς μελέτησαν τα οδοντιατρικά αρχεία 
από 124 ασθενείς που ελάμβαναν διφωσφονικά για 
διάφορες κακοήθεις νόσους και διαπίστωσαν την 
εμφάνιση οστεονέκρωσης σε 13 από αυτούς (ποσοστό 
10,4%)45.	Σε μελέτη του Διεθνούς Ιδρύματος για το 
Μυέλωμα (International Myeloma Foundation) το 2004, 
ανακοινώθηκε ότι μετά από χορήγηση 36 μηνών, η 
μέση συχνότητα οστεονέκρωσης ήταν 10% για τους 
ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα οι οποίοι ελάμβαναν 
Zoledronate και 4% για εκείνους που ελάμβαναν 
Pamidronate46. Οι Durie et al αναφέρουν συχνότητα 
οστεονέκρωσης 6,8% και 4% για τους ασθενείς με 
πολλαπλό μυέλωμα και Ca μαστού αντίστοιχα46. Αρκετοί 
συγγραφείς, πάντως, εκφράζουν την πεποίθηση ότι 
τα περιστατικά που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα 
αποτελούν μονάχα την «κορυφή του παγόβουνου» 
και ότι πιθανόν η οστεονέκρωση των γνάθων να 
αποτελέσει στο μέλλον μία μορφή «επιδημίας» για 
τους ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά, εξαιτίας 
της αναμενόμενης διεύρυνσης της χρήσης τους10,47.	
Πρόσφατα, οι ενδείξεις για τη συνταγογράφηση 
των διφωσφονικών έπαψαν να περιορίζονται στον 
μεταστατικό καρκίνο του μαστού και του προστάτη 
και στο πολλαπλό μυέλωμα και επεκτάθηκαν για να 
συμπεριλάβουν τις σκελετικές επιπλοκές από κάθε 
συμπαγή όγκο48.

Ο μηχανισμός πρόκλησης της οστεονέκρωσης 
δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένος, φαίνεται όμως 
να σχετίζεται με τον κύκλο ζωής των οστεοκυττάρων. 
Κατά το φυσιολογικό κύκλο ζωής του οστού, τα 
οστεοκύτταρα ζουν 150 ημέρες. Μετά το θάνατο 
των οστεοκυττάρων, οι οστεοκλάστες φυσιολογικά 
καταστρέφουν το «γηρασμένο» ανόργανο υπόστρωμα, 

οπότε και απελευθερώνονται αυξητικοί παράγοντες, 
όπως η BMP (Bone Morphogenetic Protein) και οι IGF 
I, II (Insulin-like Growth Factor I, II) που προάγουν την 
διαφοροποίηση των αρχέγονων βλαστικών κυττάρων 
σε οστεοβλάστες και το σχηματισμό νέου οστού. 
Έτσι, το «γηρασμένο» οστούν αντικαθίσταται και ο 
κύκλος της ζωής του συνεχίζεται44,49. Τα διφωσφονικά 
αδρανοποιούν τους οστεοκλάστες και αναστέλλουν 
την απορρόφηση του «γηρασμένου» οστού, με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η δημιουργία νέου 
οστού, καθώς και η ανακατασκευή (remodelling) του 
οστού. Έτσι, σταδιακά συσσωρεύονται μικροφθορές 
και το οστούν παρουσιάζει επιδείνωση της μηχανικής 
του συμπεριφοράς και καθίσταται ευπαθές στη 
δράση διαφόρων βλαπτικών παραγόντων. Τέτοιοι 
βλαπτικοί παράγοντες, όπως μία απλή εξαγωγή 
δοντιού, η ακρορριζική ή περιοδοντική φλεγμονή ή 
και ο μηχανικός τραυματισμός του βλεννογόνου στα 
σημεία όπου είναι λεπτός, μπορεί να οδηγήσουν 
σε βλάβη του οστού. Το παθολογικό οστούν που 
προκύπτει, λόγω αναστολής της οστεοκλαστικής 
δραστηριότητας από τη χορήγηση των διφωσφονικών, 
δεν μπορεί να αποδομηθεί και να αντικατασταθεί από 
νέο. Έτσι, παραμένει ως έχει ή και επιμολύνεται, με 
αποτέλεσμα τη νέκρωση ή και τη λοίμωξη του οστού 
(οστεομυελίτιδα). Ο μηχανικός τραυματισμός του 
βλεννογόνου που καλύπτει το νεκρωμένο οστούν (π.χ. 
από οδοντοστοιχία), ή οποιαδήποτε χειρουργική πράξη 
στην περιοχή (π.χ. εξαγωγή, περιοδοντική θεραπεία) 
προκαλεί αποκάλυψη του νεκρωμένου οστού, χωρίς 
τη δυνατότητα επούλωσης20,47.

Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι σημαντικό 
ρόλο στη νέκρωση του οστού, πιθανόν διαδραματίζει 
και η αναστολή σχηματισμού των αγγείων που 
προκαλούν τα διφωσφονικά, δεδομένου ότι τα αγγεία 
αποτελούν σημαντικό μέρος της βασικής μονάδας 
σχηματισμού του οστού (Bone Multicellular Unit-BMU). 
H παρεμπόδιση σχηματισμού των αγγείων οδηγεί σε 
εξαφάνισή τους και ανάγγειο νέκρωση του οστού19.	

Άλλοι συγγραφείς, ωστόσο, αντιτείνουν ότι πολύ πιο 
ισχυρά αντι-αγγειογενετικά φάρμακα, όπως η α2-
ιντερφερόνη και η θαλιδομίδη, ουδέποτε προκάλεσαν 
αντίστοιχες επιπλοκές στις γνάθους20.

Η επιλεκτική εντόπιση της οστεονέκρωσης 
αποκλειστικά στα οστά των γνάθων, παρά το 
γεγονός ότι τα διφωσφονικά κατανέμονται σε όλα 
τα οστά του ανθρώπινου οργανισμού, έχει ιδιαίτερο 
κλινικοπαθολογικό ενδιαφέρον. Για την ερμηνεία του 
φαινομένου αυτού έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, 
όπως:

(1) Τα διφωσφονικά στις γνάθους ανευρίσκονται 
σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Αυτό αποδίδεται στην 
αυξημένη αιματική ροή των γνάθων σε σχέση με τη 
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ροή στα υπόλοιπα οστά του σώματος20,
(2) Τα οστά των γνάθων είναι τα μόνα οστά του 

ανθρώπινου οργανισμού που επικοινωνούν με το 
εξωτερικό περιβάλλον (μέσω της ουλοδοντικής 
σχισμής)10. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει 
η παρουσία στο περιβάλλον αυτό της στοματικής 
φυσιολογικής χλωρίδας, δεδομένου ότι τα βακτηριακά 
προϊόντα δρουν ανασταλτικά στο σχηματισμό νέου 
οστού19,

(3) Η παρουσία λεπτού βλεννογόνου πάνω από το 
οστούν των γνάθων προδιαθέτει σε τραυματισμούς και 
επικοινωνία του οστού με τη στοματική χλωρίδα9,

(4) Οι γνάθοι είναι, από τη φύση τους, οστά με 
αυξημένες ανάγκες ανασχηματισμού (turnover), 
καθώς η συνεχής φόρτιση του οδοντικού φραγμού 
με τις δυνάμεις της μάσησης καταπονεί τις γνάθους 
και δημιουργεί καθημερινά μικροκατάγματα και 
μικροφθορές τα οποία χρήζουν επιδιόρθωσης. Η 
επιδιόρθωση αυτή επιτυγχάνεται με καθημερινή 
ανακατασκευή του οστού (remodelling), στα ούλα 
γύρω από τον περιοδοντικό σύνδεσμο. Η αναστολή 
της δράσης των οστεοκλαστών από τα διφωσφονικά 
εμποδίζει την ανακατασκευή του οστού, με αποτέλεσμα 
οι βλάβες να συσσωρεύονται και να προετοιμάζεται το 
έδαφος για την ανάπτυξη οστεονέκρωσης19,20.

Επιπλέον, διάφορες καταστάσεις στις γνάθους 
(οδοντικές εξαγωγές, αποστήματα, ουλίτιδα και 
περιοδοντίτιδα, ενδοδοντική θεραπεία κλπ) αυξάνουν 
ακόμη περισσότερο τις ήδη αυξημένες απαιτήσεις 
ανακατασκευής του οστού, απαιτήσεις που όμως δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω της ανασταλτικής 
δράσης των διφωσφονικών10,47.

Τα αζωτούχα διφωσφονικά, λόγω του μεγάλου 
χρόνου ημιζωής τους, έχουν την τάση να αθροίζονται 
και να παραμένουν επί μακρόν μέσα στο οστούν των 
γνάθων, με αποτέλεσμα να υφίσταται, θεωρητικά 
τουλάχιστον, πιθανότητα ανάπτυξης της επιπλοκής 
έως και 12 χρόνια μετά από τη διακοπή του 
φαρμάκου50.

Οι παράγοντες που προδιαθέτουν για την οστεο-
νέκρωση των γνάθων στους ασθενείς που λαμβάνουν 
διφωσφονικά δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί επακρι-
βώς. Η γενετική προδιάθεση πιθανόν να διαδραμα-
τίζει και εδώ κάποιο ρόλο. Σημαντικοί προδιαθεσικοί 
παράγοντες θεωρούνται ακόμη η σύγχρονη θεραπεία 
με κορτικοστεροειδή, καθώς και η σύγχρονη χημει-
οθεραπεία ή ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση 
της νεοπλασματικής νόσου, δεδομένου ότι όλοι οι 
παραπάνω παράγοντες αποτελούν από μόνοι τους 
ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 
οστεονέκρωσης των γνάθων. Τέλος, καταστάσεις 
που προδιαθέτουν γενικά για οστεονέκρωση, σε 
οποιοδήποτε οστό του σώματος, όπως αγγειακές και 

αιματολογικές διαταραχές, νεφρική βλάβη, σακχαρώ-
δης διαβήτης, κατάχρηση αλκοόλ, καπνίσματος, κακή 
θρέψη αλλά και το γυναικείο φύλο, θεωρούνται επίσης 
προδιαθεσικοί παράγοντες για την οστεονέκρωση 
των γνάθων17,19,44,51.

Η οστεονέκρωση των γνάθων εμφανίζεται μετά 
από επίδραση εκλυτικού παράγοντα σε ποσοστό 75-
80%. Ο συνηθέστερος εκλυτικός παράγοντας είναι η 
εξαγωγή δοντιού, ενώ σπανιότερα ενοχοποιούνται η 
διενέργεια περιοδοντικής χειρουργικής επέμβασης 
ή ακρορριζεκτομής, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων, 
η παρουσία προχωρημένης περιοδοντίτιδας ή και ο 
τραυματισμός από τη χρήση οδοντοστοιχιών10,20,21.	
Στο 20-25% των περιπτώσεων ωστόσο, η εμφάνιση 
της οστεονέκρωσης αναφέρεται ως «αυτόματη», 
δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί εμφανής εκλυτικός 
παράγοντας17,20.

Στην παρούσα εργασία, επτά από τους 10 ασθενείς 
(70%) ανέφεραν ιστορικό πρόσφατης εξαγωγής, 
αντίστοιχα με την περιοχή της νέκρωσης, ενώ σε έναν 
από τους ασθενείς η οστεονέκρωση αποδόθηκε σε 
τραυματισμό από κακότεχνη τεχνητή οδοντοστοιχία. 
Η ασθενής #9 υποβαλλόταν σε ορθοδοντική θεραπεία 
(κατά την οποία, ως γνωστόν, ασκούνται δυνάμεις 
για την μετατόπιση των δοντιών, με αποτέλεσμα 
αυξημένες ανάγκες ανακατασκευής (remodelling) 
του οστού) καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης των 
διφωσφονικών. Απ’ ότι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει 
μέχρι σήμερα αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με 
πιθανή συσχέτιση της ορθοδοντικής θεραπείας με την 
εμφάνιση οστεονέκρωσης των γνάθων σε ασθενείς που 
λαμβάνουν διφωσφονικά. Βέβαια, πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι η πλειοψηφία των ασθενών που λαμβάνουν 
τα φάρμακα αυτά είναι προχωρημένης ηλικίας και, 
ως εκ τούτου, είναι ασύνηθες να υποβάλλονται σε 
ορθοδοντική θεραπεία.

Από τους 10 ασθενείς μας, έξι (60%) είχαν λάβει 
Zoledronate, τρεις (30%) αρχικά Pamidronate και 
κατόπιν Zoledronate και ένας (10%) αρχικά Zoledronate 
και στη συνέχεια Ibandronate. Σύμφωνα με τα μέχρι 
τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα, ο συνολικός κίνδυνος 
ανάπτυξης οστεονέκρωσης είναι μεγαλύτερος για τους 
ασθενείς που λαμβάνουν το Zoledronate σε σχέση με 
τους ασθενείς που λαμβάνουν το Pamidronate21. Στην 
δική μας μελέτη, εννέα από τους ασθενείς είχαν λάβει 
Zoledronate, είτε μόνο του, είτε μετά από Pamidronate. 
Στον ασθενή #8 είχε χορηγηθεί Zoledronate για 12 
μήνες, το οποίο διέκοψε για 18 μήνες, οπότε και του 
χορηγήθηκε Bondronat για τους επόμενους 4 μήνες 
μέχρι την εμφάνιση της επιπλοκής. Μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει στη βιβλιογραφία αναφορά σχετικά με την 
πρόκληση οστεονέκρωσης των γνάθων σε ασθενείς 
που ελάμβαναν Ibandronate. Πάρα ταύτα, επειδή το 
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Ibandronate έχει σχετικά πρόσφατα κυκλοφορήσει, 
απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος παρακολούθησης των 
ασθενών, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 
Δεδομένου, πάντως, του πολυετούς χρόνου ημιζωής 
του Zoledronate, είναι πιθανό το φάρμακο αυτό να 
ευθύνεται για την εμφάνιση της οστεονέκρωσης στον 
ασθενή #8, παρά τη 18μηνη διακοπή του προ της 
ανάπτυξης της επιπλοκής. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί 
όμως και το ενδεχόμενο συνέργειας του εναπομείναντος 
στη γνάθο Zoledronate με το προσφάτως χορηγούμενο 
στον ασθενή Ibandronate.

Στην παρούσα εργασία, το διάστημα χορήγησης 
των διφωσφονικών από την έναρξη της λήψης τους ως 
την εμφάνιση της επιπλοκής ήταν, κατά μέσο όρο, 32 
μήνες (19 μήνες έως 48 μήνες), χρονικό διάστημα που 
βρίσκεται σε συμφωνία με τα δεδομένα από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Σε πρόσφατη μελέτη, ο μέσος χρόνος 
ανάπτυξης της επιπλοκής από την έναρξη λήψης του 
φαρμάκου προσδιορίστηκε στους 34 μήνες52, ενώ σε 
άλλη μελέτη στον Ελλαδικό χώρο στους 39,3 μήνες21.	
Οι Durie et al αναφέρουν ότι ο χρόνος εμφάνισης της 
επιπλοκής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του 
διφωσφονικού και υπολόγισαν το χρόνο αυτό σε 18 
μήνες για το Zoledronate (Zometa) και 6 έτη για το 
Pamidronate (Aredia)46. Σε άλλη αντίστοιχη μελέτη οι 
χρόνοι αυτοί προσδιορίζονται σε 9,4 μήνες για τους 
ασθενείς που ελάμβαναν Zoledronate, 14,3 μήνες για 
εκείνους που ελάμβαναν Pamidronate και 12,1 μήνες 
για τους ασθενείς που είχαν λάβει και τα δύο φάρμακα, 
ενώ για το per os χορηγούμενο Aledronate ο μέσος 
χρόνος ανάπτυξης της επιπλοκής υπολογίστηκε στα 
3 έτη20.

Η τυπική κλινική εικόνα της οστεονέκρωσης στους 
ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά είναι ένα 
έλκος σε κάποια θέση της γνάθου με αποκάλυψη 
του υποκείμενου οστού και νέκρωση αυτού, η οποία 
συνήθως συνοδεύεται από εντοπισμένο οίδημα των 
γύρω μαλακών ιστών και εκροή πύου, ενώ μπορεί 
να οδηγήσει σε απολυματοποίηση19,51,53.	Η επιφάνεια 
του νεκρωμένου οστού αρχικά εμφανίζεται λεία και 
ομαλή, σταδιακά όμως αναπτύσσονται μικροκατάγματα 
κάτω από την επίδραση των μασητικών δυνάμεων, 
με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε τραχειά και 
ανώμαλη19. Συχνά, η περιοχή της νέκρωσης παραμένει 
ασυμπτωματική επί μακρόν. Ο πόνος εμφανίζεται 
ως αποτέλεσμα δευτερογενούς επιμόλυνσης ή 
τραυματισμού των γύρω μαλακών μορίων από αιχμηρά 
τμήματα της ανώμαλης επιφάνειας του νεκρωμένου 
οστού. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τον 
πόνο, παρατηρούνται επίσης συχνά αιμορραγία και 
πυόρροια στους γειτονικούς μαλακούς ιστούς, αλλά 
και δυσχέρεια σίτισης και ομιλίας19,51,53. Η νέκρωση του 
οστού προοδευτικά επεκτείνεται και σε συνδυασμό με 

την δυσχέρεια καλής στοματικής υγιεινής λόγω του 
πόνου, συχνά καταλήγει σε αυξημένη κινητικότητα και 
απώλεια των γειτονικών στην περιοχή δοντιών19. Όπως 
αναφέρθηκε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η 
νέκρωση εμφανίζεται μετά από την εξαγωγή δοντιού, 
με την εικόνα ενός μετεξακτικού φατνίου που «δεν 
επουλώνεται» (Εικόνα 4)12. Ορισμένες φορές εντούτοις, 
η επιπλοκή συμβαίνει «αυτόματα» δηλαδή χωρίς 
να έχει προηγηθεί, εμφανής τουλάχιστον, εκλυτικός 
παράγοντας. Στις περιπτώσεις αυτές, η συνηθέστερη 
εντόπιση είναι η οπίσθια γλωσσική περιοχή της 
κάτω γνάθου, όπου ο βλεννογόνος είναι λεπτός και 
τραυματίζεται εύκολα54. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αντί της τυπικής κλινικής εικόνας, εμφανίζονται 
κάποια άτυπα συμπτώματα, όπως αιμωδίες, 
αίσθημα βάρους ή και παραισθησία του κάτω χείλους 
(όταν προσβάλλεται το κάτω φατνιακό νεύρο)17,51.	
Σχηματισμός ενδοστοματικών συριγγίων ή δερματικά 
συρίγγια με αποκάλυψη του οστού διαμέσου του 
δέρματος παρατηρούνται σε ένα ποσοστό ασθενών, το 
οποίο δεν είναι επακριβώς γνωστό20. Στις περιπτώσεις 
εντόπισης στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου, είναι 
πιθανή η δημιουργία χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας 
ή και στοματοκολπικού συριγγίου12,44.

Στην πλειοψηφία των ασθενών μας (ασθενείς #1 
έως #8) η κλινική εικόνα ήταν τυπική, με την παρουσία 
μιας περιοχής αποκαλυμμένου, νεκρωμένου οστού 
σε κάποια θέση της γνάθου, η οποία συνοδευόταν 
από άλγος, οίδημα και πυόρροια. Στην ασθενή #9 η 
οστεονέκρωση εκδηλώθηκε με την παρουσία πολλαπλών 
ενδοστοματικών συριγγίων που πυορροούσαν στην 
πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου, χωρίς εμφανή 
κλινική αποκάλυψη του οστού. Η παρατήρηση αυτή 
υπογραμμίζει την ανάγκη ενδελεχούς στοματολογικής 
εξέτασης στους ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά, 
ώστε να μη διαφεύγουν της προσοχής οι λιγότερο 
τυπικές κλινικές εκδηλώσεις της οστεονέκρωσης. Στην 
ασθενή #10 η κλινική εκδήλωση αφορούσε στην έντονη 
κινητικότητα των δοντιών της κάτω γνάθου αριστερά, 
η οποία δεν μπορούσε να αποδοθεί επαρκώς σε 
τοπικούς οδοντικούς παράγοντες. Η οστική αλλοίωση 
έγινε αντιληπτή ακτινογραφικά στην πανοραμική 
ακτινογραφία και στην αξονική τομογραφία. Το 
γεγονός αυτό καταδεικνύει την σημασία του τακτικού 
ακτινογραφικού ελέγχου σε όλους τους ασθενείς που 
λαμβάνουν διφωσφονικά, ακόμα και σε απουσία 
τυπικών κλινικών εκδηλώσεων.

Ο ακτινογραφικός έλεγχος, με τη λήψη πανοραμικής 
ακτινογραφίας αποκαλύπτει συνήθως μία ασαφή και 
διάχυτη διαύγαση ή και τη δημιουργία απολυμάτων, 
ενώ στο οπισθοφατνιακό ακτινογράφημα η διεύρυνση 
της περιοδοντικής μεμβράνης, ιδίως στην περιοχή 
του διχασμού των γομφίων, αποτελεί συχνά πρώιμο 
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ακτινογραφικό σημείο της οστεονέκρωσης των γνάθων. 
Στην αξονική τομογραφία (dental scan) η βλάβη 
εμφανίζεται ως υπόπυκνη οστεολυτική αλλοίωση με 
ασαφή και διάχυτα όρια19,20,12. Το σπινθηρογράφημα 
μπορεί να δείξει περιοχές αυξημένης πρόληψης 
του ραδιοϊσοτόπου στις γνάθους, εικόνα που όμως 
απαντάται και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις των 
γνάθων (φλεγμονές, μεταστάσεις κλπ) και δεν είναι 
παθογνωμονική19.

Στην ιστολογική εξέταση παρατηρούμε συνήθως 
νεκρωμένο οστούν, αποικίες μικροοργανισμών και 
ενίοτε κοκκιώδη ιστό με φλεγμονώδη διήθηση17,12. Η 
λήψη βιοψίας και η ιστολογική εξέταση ενδείκνυται 
πρωταρχικά για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ 
οστεονέκρωσης από διφωσφονικά και οστικής 
μετάστασης από την πρωτοπαθή νεοπλασματική 
νόσο, δεδομένου ότι και οι δύο καταστάσεις εμφανίζουν 
παρόμοια ακτινογραφική εικόνα.9. Η μικροσκοπική 
εξέταση του βιοπτικού υλικού θα συμβάλει επίσης 
και στην ανίχνευση τυχόν μικροοργανισμών (μύκητες, 
ακτινομύκητες κλπ) που επιμολύνουν δευτερογενώς τη 
βλάβη, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο, αποστέλλεται 
το βιοπτικό υλικό και για μικροβιολογικές καλλιέργειες 
(για αερόβια, αναερόβια, ιούς, μύκητες). Με τον τρόπο 
αυτό, επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση των παθογόνων 
μικροοργανισμών και διευκολύνεται η επιλογή της 
κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής.51

Όλοι οι ασθενείς μας εμφάνιζαν την τυπική 
ακτινογραφική εικόνα της ασαφούς και διάχυτης 
διαύγασης, συχνά με παρουσία απολυμάτων. 
Εξίσου τυπική ήταν και η ιστολογική εικόνα, όπου 
και στους τέσσερις ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
βιοψία παρατηρήθηκε νεκρωμένο οστούν με αποικίες 
μικροβίων.

Σε έξι από τους 10 ασθενείς (60%) η οστεονέκρωση 
εντοπιζόταν στην κάτω γνάθο, ενώ σε δύο ασθενείς 
(20%) η βλάβη αφορούσε στην άνω γνάθο και 
σε έναν ασθενή (10%) και στις δύο γνάθους. Τα 
δεδομένα αυτά συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, 
όπου φαίνεται ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων 
οστεονέκρωσης αφορά στην κάτω γνάθο (περίπου 
65%), ενώ λιγότερο συχνά η νέκρωση εμφανίζεται 
στην άνω γνάθο (περίπου 30%) και σπανιότερα και 
στις δύο (5% περίπου)12,20.	Η προτίμηση αυτή της 
επιπλοκής στην κάτω γνάθο αποδίδεται στο ότι είναι 
συμπαγέστερη και λιγότερο αγγειοβριθής από την 
άνω, ενώ οι αρτηρίες της είναι τελικές16,17.

Η αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης των γνάθων 
στους ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά έχει 
αποδειχθεί δύσκολη και χρονοβόρα και απαιτεί 
συνδυασμένες ενέργειες12. Για την αντιμετώπιση 
των ασθενών αυτών είναι απαραίτητη η αξιολόγηση 
των περιστατικών από οδοντίατρο ειδικευμένο στην 

αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών, σε συνεργασία με 
τον ιατρό-ογκολόγο20,51.	Κύριοι στόχοι της αντιμετώπισης 
πρέπει να θεωρούνται η πρόληψη της επιμολύνσης των 
μαλακών μορίων, ο έλεγχος του πόνου, η πρόληψη 
της δημιουργίας οστεομυελίτιδας και η παρεμπόδιση 
της επέκτασης της βλάβης19,20,51. Η αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει συντηρητική θεραπεία, χειρουργική 
θεραπεία και άλλα επιπρόσθετα μέτρα.

Οι περισσότεροι ασθενείς με μη εκτεταμένες βλάβες 
ανταποκρίνονται καλά στη συντηρητική αγωγή με 
εκπλύσεις με στοματικά αντισηπτικά διαλύματα και 
αντιβιοτικά per os σε συνεχή ή διαλείπουσα χορήγηση, 
ανάλογα με την περίπτωση, ενώ χρήσιμη θεωρείται και 
η οστεοπλαστική, δηλαδή η λείανση των οξύαιχμων 
άκρων των νεκρωμένων τμημάτων για αποφυγή 
τραυματισμού των μαλακών ιστών10,12,19. Όσον αφορά 
στις εκπλύσεις (irrigations) με στοματικά αντισηπτικά 
διαλύματα, αυτές πρέπει να γίνονται καθημερινά με 
διάλυμα γλουκονικής χλωρεξιδίνης 0,12% ή αραιωμένο 
οξυζενέ10,51. Η συστηματική χορήγηση αντιβίωσης,	
συνεχής ή διαλείπουσα, χρησιμεύει για τον έλεγχο της 
δευτερογενούς επιμόλυνσης και του πόνου και πρέπει 
να γίνεται σε μακροχρόνια (15 ημέρες έως 6 μήνες) ή 
και μόνιμη βάση, ανάλογα με την περίπτωση34,37. Αν 
δεν έχουν ληφθεί καλλιέργειες, χορηγείται εμπειρικά 
per os Πενικιλλίνη V ή Αμοξυσιλλίνη σε δόση εφόδου 
500mg τετράκις ημερησίως και κατόπιν σε δόση 
συντήρησης 500mg δις ημερησίως. Σε περίπτωση 
αλλεργίας στην Πενικιλλίνη χορηγούνται per os 
τα συνήθη εναλλακτικά φάρμακα Ερυθρομυκίνη, 
Αζιθρομυκίνη, Δοξυσυκλίνη, Κλινδαμυκίνη (λιγότερο 
δραστική). Σε ανθεκτικές περιπτώσεις, όταν ο ασθενείς 
εμφανίζει έντονη συμπτωματολογία, καθώς και στις 
περιπτώσεις χρήσης των εναλλακτικών αντιβιοτικών για 
λόγους αλλεργίας, συστήνεται η προσθήκη στο σχήμα 
Μετρονιδαζόλης (Flagyl) per os 500mg τρις ημερησίως. 
Σε σπάνιες περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης των 
μαλακών μορίων απαιτείται η νοσηλεία του ασθενούς 
και η ενδοφλέβια χορήγηση των αντιβιοτικών20,51. Όταν 
απαιτείται αντιμυκητιασική αγωγή, χορηγείται per 
os Φλουκοναζόλη (Fungustatin)17,51.	Καλή εμπειρία 
υπάρχει και από την Ιτρακοναζόλη (Itrazol). Όταν 
υπάρχει, τέλος, ανάγκη χορήγησης αντιερπητικής 
αγωγής, χορηγείται Ακυκλοβίρη ή Βαλακυκλοβίρη51	
(Πίνακας 2).

Εκτός από την οστεοπλαστική για την άμβλυνση 
τυχόν οξύαιχμων άκρων του οστού στην οποία 
αναφερθήκαμε, η χειρουργική θεραπεία στους ασθενείς 
αυτούς περιλαμβάνει και το χειρουργικό καθαρισμό	
των νεκρωμάτων του οστού τα οποία αποτελούν 
συνεχή πηγή μόλυνσης, με απώτερο σκοπό την 
επίτευξη «υγιών» ορίων στο οστούν και την έναρξη 
της επούλωσης. Στα πρώτα περιστατικά εφαρμοζόταν 
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εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός, γρήγορα όμως 
έγινε αντιληπτό ότι ο χειρουργικός καθαρισμός δεν 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην εξάλειψη του 
νεκρωμένου οστού, δεδομένου ότι συχνά είναι πολύ 
δύσκολο ή και ανέφικτο να επιτευχθούν χειρουργικά 
όρια πάνω σε ζωντανό, ανεπηρέαστο («αιμορραγούν») 
οστούν, εξαιτίας της επίδρασης των διφωσφονικών 
σε ολόκληρο το οστούν της γνάθου12,19,44. Επιπλέον, 
η εφαρμογή του χειρουργικού καθαρισμού εγκυμονεί 
και τον κίνδυνο επέκτασης της οστικής βλάβης αλλά 
και πρόκλησης παθολογικών καταγμάτων20,51.	Για τους 
λόγους αυτούς, ο χειρουργικός καθαρισμός θα πρέπει 
να εφαρμόζεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. 
σε συμπτωματικούς ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται 

στη συντηρητική θεραπεία) και να γίνεται με μεγάλη 
προσοχή αφαιρώντας κατά το δυνατόν μικρότερο 
τμήμα οστού12,20. Ανωφελείς εξάλλου έχουν αποδειχθεί 
στο παρελθόν και οι προσπάθειες σύγκλεισης του 
τραύματος ή κάλυψης του αποκεκαλυμμένου οστού 
με ιστικό κρημνό, οι οποίες καταλήγουν συνήθως στο 
σχηματισμό συριγγίων και διάνοιξη του χειρουργικού 
τραύματος, με εκ νέου αποκάλυψη του νεκρωμένου 
οστού10,12. Σε συμπτωματικούς ασθενείς στους οποίους 
έχουν προκληθεί παθολογικά κατάγματα, συχνά 
απαιτείται τμηματική εκτομή της γνάθου και προσθετική 
αποκατάσταση του ελλείμματος12 (Πίνακας 1).

Πέραν αυτών, σε ασθενείς που το αποκεκαλυμμένο 
οστό τραυματίζεται κατά τη μάσηση ή αυτό τραυματίζει 

Πίνακας 2. Θεραπευτική αντιμετώπιση οστεονέκρωσης των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν Διφωσφονικά
Α. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
1. Εκπλύσεις με στοματικά αντισηπτικά διαλύματα	
Chlorexil 0,12% x3 ημερησίως
2. συνεχής ή διαλείπουσα συστηματική αντιβίωση			
 Πενικιλλίνη V (Ospen) ή Αμοξυσιλλίνη (Amoxil)
 500mg x 4 (δόση εφόδου)
 500mg x 2 (δόση συντήρησης)  
	 	 σε αλλεργία στην πενικιλίνη χορηγούνται: 
  Ερυθρομυκίνη (Erythrocin) 400mg x 3 ή
  Αζιθρομυκίνη (Zithromax) 500mg x 1 για 3 ημέρες – επανάληψη κάθε 10 ημέρες ή
  Δοξυσυκλίνη (Vibramycin) 100mg x 1 
  *σε ανθεκτικές περιπτώσεις ή έντονη συμπτωματολογία	
  χορηγείται επιπλέον Μετρονιδαζόλη (Flagyl) 500mg x 3
  *εάν απαιτείται αντιμυκητιασική αγωγή χορηγείται:
  Φλουκαναζόλη (Fungustatin) 200mg x 1 (δόση εφόδου)
  Φλουκαναζόλη (Fungustatin) 100mg x 1 (δόση συντήρησης)
  ή σιρόπι Ιτρακοναζόλης (Sporanox ή Itrazol) 200mg x 1
  *εάν απαιτείται αντιερπητική	αγωγή χορηγείται:
  Ακυκλοβίρη (Zovirax) 400mg x 5 ή 
  Βαλακυκλοβίρη (Valtrex) 500mg x 2 

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.	Οστεοπλαστική (άμβλυνση οξύαιχμων άκρων του οστού)
2.	Χειρουργικός καθαρισμός των νεκρωμάτων (surgical debridement)
  ΠΡΟΣΟΧΗ: να γίνεται μόνο σε μη ανταπόκριση στη συντηρητική θεραπεία  και να αφαιρείται κατά το δυνατόν μικρό-

τερο τμήμα οστού
3. τμηματική εκτομή της γνάθου και προσθετική αποκατάσταση του ελλείμματος (σε περίπτωση παθολογικών κα-

ταγμάτων της γνάθου)

Γ. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
1.	 κάλυψη της περιοχής με νάρθηκα (από βινύλιο ή ακρυλικό)
2.	 Ειδικά μέτρα για τις τεχνητές οδοντοστοιχίες:
α) προσαρμογή των οδοντοστοιχιών ώστε να μην τραυματίζουν 
β) επιμελής καθαρισμός των οδοντοστοιχιών
γ) αφαίρεση των οδοντοστοιχιών προ του ύπνου
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τους γειτονικούς ιστούς συστήνεται κάλυψη της περιοχής 
με ειδικό προστατευτικό νάρθηκα από βινύλιο ή ακρυλικό. 
Ο νάρθηκας, εκτός από το μηχανικό τραυματισμό, 
προστατεύει επίσης και από την εναπόθεση πλάκας και 
υπολειμάτων τροφής στη βλάβη19,51.	Όταν ο ασθενής 
φέρει οδοντοστοιχίες, αυτές πρέπει να προσαρμόζονται 
έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τα μαλακά μόρια, να 
διατηρούνται καθαρές και να αφαιρούνται κατά τη 
διάρκεια του ύπνου51 (Πίνακας 1). Όσον αφορά στη 
χρήση υπερβαρικού οξυγόνου, που ως γνωστόν 
έχει χρησιμοποιηθεί στην οστεοακτινονέρκωση των 
γνάθων με καλά αποτελέσματα, στην περίπτωση των 
διφωσφονικών έχει αποδειχθεί μη αποτελεσματική και 
δε συνίσταται12,19,20,51,55.

Στο ερώτημα για το αν θα πρέπει να διακόπτεται η 
θεραπεία με τα διφωσφονικά σε περίπτωση ανάπτυξης 
οστεονέκρωσης των γνάθων, η απάντηση είναι, 
προς το παρόν τουλάχιστον, αρνητική, δεδομένου 
ότι ο τεράστιος χρόνος ημιζωής του φαρμάκου 
αποκλείει την αποβολή του από τις γνάθους σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ στους περισσότερους 
ασθενείς η διακοπή της θεραπείας με διφωσφονικά 
δε φαίνεται να επηρεάζει την ήδη εγκατεστημένη 
νέκρωση. Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
πιθανές σοβαρές συνέπειες για την υγεία και τη 
ζωή του ασθενούς σε περίπτωση διακοπής αυτής 
της τόσο σημαντικής αντινεοπλασματικής αγωγής, 
μέχρι να προκύψουν νεότερα ερευνητικά δεδομένα η 
διακοπή των διφωσφονικών δεν συνίσταται12,19,20,51. Αν 
ωστόσο παρουσιαστεί απόλυτη ανάγκη οδοντιατρικής 
χειρουργικής πράξης σε κάποιο ασθενή με ήδη 
εγκατεστημένη οστεονέκρωση, η δυνατότητα διακοπής 
των διφωσφονικών, παρά τις ως άνω αντιρρήσεις, 
πρέπει να αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον 
ογκολόγο και να σταθμίζονται τα πιθανά οφέλη και 
οι κίνδυνοι. Στην περίπτωση αυτή, μετά την επέμβαση, 
επιβάλλεται η χορήγηση αντιβιοτικών για τουλάχιστον 
10 ημέρες, ύστερα από καλλιέργεια υλικού από το 
σημείο της επέμβασης51.

Σημαντικά είναι τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να 
λαμβάνονται προ ή μετά από την έναρξη θεραπείας με 
διφωσφονικά. Κατ’ αρχήν, η σοβαρότητα της επιπλοκής 
και η δυσκολία αντιμετώπισής της, έχουν οδηγήσει 
ορισμένους συγγραφείς να προτείνουν περιορισμό, 
κατά το δυνατόν, της χρήσης των πιο «επικίνδυνων» 
παρεντερικών διφωσφονικών, των Zoledronate και 
Pamidronate και χορήγησή τους μόνο στις περιπτώσεις 
όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο9,44,53. Άλλοι 
συγραφείς ωστόσο, αντιτείνουν ότι τα οφέλη από τη 
χρήση των διφωσφονικών υπερτερούν κατά πολύ 
του, έτσι και αλλιώς μικρού, κινδύνου ανάπτυξης της 
επιπλοκής20.

Τα ειδικά μέτρα πριν από την έναρξη χρήσης των 

διφωσφονικών θα ληφθούν κατά τη πλήρη αξιολόγηση 
της στοματικής κοιλότητας και των οδόντων που πρέπει 
να γίνει από εξειδικευμένο οδοντίατρο. Ο έλεγχος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ακτινογραφική αξιολόγηση με 
πανοραμική ακτινογραφία, η οποία είναι σκόπιμο να 
συμπληρώνεται με ενδοστοματικές λήψεις, όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο20. Ο στόχος είναι να εξαλειφθούν 
οι υπάρχουσες εστίες μόλυνσης και να αποφευχθεί 
η ανάγκη για επεμβατικές οδοντιατρικές πράξεις στο 
άμεσο και το απώτερο μέλλον. Για το λόγο αυτό, πρέπει 
να αποκαθίστανται λειτουργικά όλα τα τερηδονισμένα 
δόντια που μπορούν να διατηρηθούν (με εμφράξεις, 
ενδοδοντική θεραπεία, κλπ)17,51. Εάν απαιτείται εξαγωγή 
οδόντων ή άλλη χειρουργική επέμβαση, αυτή θα 
πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον ένα μήνα προ 
της έναρξης της θεραπείας με τα διφωσφονικά, ώστε να 
παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος για την επούλωση. 
Η πρακτική αυτή προϋποθέτει συνεργασία με τον 
θεράποντα ιατρό-ογκολόγο, ώστε να εξασφαλιστεί 
η συγκατάθεσή του για την καθυστέρηση της 
έναρξης χορήγησης των διφωσφονικών, χωρίς το 
κίνδυνο επιπλοκών από τη νεοπλασματική νόσο20.	
Προφυλακτική αντιβίωση στη φάση αυτή δεν απαιτείται, 
εκτός εάν την επιβάλει η κατάσταση του ασθενούς για 
άλλο λόγο (π.χ. ύπαρξη φλεβικού καθετήρα κλπ)51	
(Πίνακας 2). Όταν ο ασθενής φέρει οδοντοστοιχίες, 
αυτές ελέγχονται για τη διαπίστωση της εφαρμογής 
τους και προτείνεται η αναγόμωσή τους με μαλακά 
υλικά για να αποφευχθεί μελλοντικός τραυματισμός 
του στοματικού βλεννογόνου. Επίσης συστήνεται 
η αφαίρεσή τους τη νύκτα, η φειδωλή χρήση τους 
και ενθαρρύνεται ο σωστός καθαρισμός τους10,51.	
Τέλος, ο ασθενής θα πρέπει να εκπαιδεύεται για 
τη σπουδαιότητα της σωστής στοματικής υγιεινής 
αλλά και της αναφοράς τυχόν συμπτωμάτων του στο 
γιατρό51 (Πίνακας 3).

Μετά από την έναρξη της θεραπείας με τα 
διφωσφονικά, επιβάλλεται τακτικός οδοντιατρικός, 
περιοδοντικός και στοματολογικός έλεγχος κάθε 3-4 
μήνες. Σε κάθε επίσκεψη, η στοματική κοιλότητα θα 
πρέπει να επισκοπείται προσεκτικά για την εντόπιση 
τυχόν αποκεκαλυμμένου οστού, με έμφαση στις πιο 
«επικίνδυνες» περιοχές (π.χ. οπίσθια γλωσσική 
περιοχή της κάτω γνάθου). Επίσης θα πρέπει 
να γίνεται ακτινολογικός έλεγχος για ανίχνευση 
πιθανών «ύποπτων» ακτινολογικών σημείων20,51.	
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην υιοθέτηση από τους 
ιατρούς-ογκολόγους της τακτικής επισκόπησης 
της στοματικής κοιλότητας του ασθενούς στην 
έναρξη και σε κάθε μετέπειτα επίσκεψη, ώστε 
να αναγνωρίζονται εγκαίρως τυχόν υπάρχοντα 
προβλήματα στη στοματική κοιλότητα51. Η διατήρηση 
καλής στοματικής υγιεινής από τους ασθενείς, ο 
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τακτικός καθαρισμός των ούλων (με προσοχή για 
την αποφυγή τραυματισμού των περιοδοντικών 
ιστών) και η εφαρμογή φθορίωσης μειώνουν το 
κίνδυνο δημιουργίας οδοντικών και περιοδοντικών 
λοιμώξεων και συστήνονται ανεπιφύλακτα20,51.	

Επίσης, χρήσιμος θεωρείται ο τακτικός έλεγχος και 
αναπροσαρμογή των οδοντοστοιχιών για αποφυγή 
τραυματισμού των μαλθακών ιστών10. Σε περίπτωση 
εμφάνισης οδοντικής λοίμωξης, η εξαγωγή θα πρέπει 
πάση θυσία να αποφεύγεται και να προτιμώνται 
συντηρητικότερες μέθοδοι (π.χ. ενδοδοντική θεραπεία) 
μόνη ή σε συνδυασμό με ακρωτηριασμό της μύλης. 
Όμοια, σε περίπτωση κινητικότητας των δοντιών 
γίνεται προσπάθεια αποφυγής των εξαγωγών και 
διατήρησής τους στο φραγμό με ακινητοποίηση20,51.	
Εκτός από την εξαγωγή, θα πρέπει να αποφεύγεται 
και οποιαδήποτε άλλη επεμβατική οδοντιατρική πράξη 
(Πίνακας 3). Όσον αφορά στα οδοντικά εμφυτεύματα 
ειδικότερα, συστήνεται η αποφυγή της τοποθέτησής 
τους στους ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά, 
για να αποφευχθεί η αποτυχία του εμφτεύματος και 
η πρόκληση οστεονέκρωσης10. Υπάρχουν ωστόσο 
και συγγραφείς που υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι 
δηλαδή τα διφωσφονικά με αντιαπορροφητικές 
ιδιότητες που διαθέτουν, πιθανόν να διευκολύνουν 
την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων56,57.	
Ορισμένοι συγγραφείς συνιστούν, πριν από τη 
συνταγογράφηση των διφωσφονικών, οι ιατροί-
ογκολόγοι να εξηγούν αναλυτικά στον ασθενή τα 
πιθανά οφέλη και κινδύνους από τη χρήση τους και 
να ζητούν τη γραπτή συγκατάθεσή τους. Ομοίως 

και οι οδοντίατροι συστήνεται να εξασφαλίζουν τη 
συγκατάθεση των ασθενών πριν από τη διενέργεια 
οποιασδήποτε επεμβατικής οδοντιατρικής πράξης 
κατά τη διάρκεια λήψης των διφωσφονικών11,44,53.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
οστεονέκρωση των γνάθων στους ασθενείς που λαμ-
βάνουν διφωσφονικά αποτελεί μία σοβαρή επιπλοκή 
της αντινεοπλασματικής θεραπείας, η οποία επιβαρύνει 
σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Προς το 
παρόν, αποτελεσματική θεραπεία δεν υφίσταται, ενώ 
μελλοντικές έρευνες είναι απαραίτητες για την καλύ-
τερη κατανόηση του ρόλου των διφωσφονικών στην 
πρόκληση της οστεονέκρωσης τω γνάθων, αλλά και 
για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερου θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου. Μέχρι τότε, η επαρκής ενημέρωση, η 
εφαρμογή των ειδικών προληπτικών μέτρων αλλά και 
η στενή συνεργασία μεταξύ των ογκολόγων και των 
εξειδικευμένων οδοντιάτρων θεωρούνται αποφασι-
στικής σημασίας για την παρεμπόδιση ή μείωση της 
εμφάνισης της επιπλοκής.

Η έως τώρα βιβλιογραφία αλλά και η παρούσα 
εργασία υποδηλώνουν, επίσης, την ανάγκη σχε-
διασμού και οργάνωσης μιας προοπτικής μελέτης 
όπου οι ασθενείς θα υποβάλλονται σε οδοντιατρική 
αξιολόγηση και προετοιμασία του στόματος πριν από 
την έναρξη χορήγησης των διφωσφονικών, αλλά και 
σε εφαρμογή ειδικού πρωτοκόλλου προληπτικής 
οδοντιατρικής καθ’ όλη τη διάρκεια της λήψης των 
διφωσφονικών, με στόχο τη μελέτη της συχνότητας 
εμφάνισης της επιπλοκής κάτω από συνθήκες αυ-
στηρών προληπτικών μέτρων.

Πίνακας 3. Πρόληψη οστεονέκρωσης σε ασθενείς που λαμβάνουν Διφωσφονικά
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
•  προσεκτική συνταγογράφηση των Zoledronate (Zometa) και Pamidronate (Aredia)

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ι) πριν από την έναρξη της χρήσης των διφωσφονικών
•  πλήρης οδοντιατρική, στοματολογική και ακτινογραφική αξιολόγηση τουασθενούς
•  ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων οδοντιατρικών εργασιών (εμφράξεις, Ε.Θ., κλπ) και επεμβάσεων (εξαγωγές κλπ)
•  έλεγχος εφαρμογής τεχνητών οδοντοστοιχιών – αναγόμωση με μαλακά υλικά
•  εκπαίδευση του ασθενούς (σωστή στοματική υγιεινή – αναφορά συμπτωμάτων στον ιατρό)
ιι) μετά την έναρξη της χρήσης των διφωσφονικών
•  τακτικός έλεγχος της στοματικής κοιλότητας (baseline και ανά τρίμηνο)
•  διατήρηση εξαιρετικής στοματικής υγιεινής – προσεκτικός περιοδοντικός καθαρισμός – εφαρμογή φθορίωσης
•  τακτικός έλεγχος και αναπροσαρμογή των τεχνητών οδοντοστοιχιών
•  αποφυγή κάθε είδους χειρουργικών επεμβάσεων στο στόμα (π.χ. σε περίπτωση εμφάνισης οδοντικής λοίμωξης, απο-

φεύγεται η εξαγωγή και προτιμώνται συντηρητικότερες μέθοδοι)
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ABSTRACT

A. XANTHINAKI, O. NIKOLATOU-GALITI, A DONTA, K. TSICHLAKIS, E. ATHANASIADIS, 
P. REPOUSIS, TH. ASIMAKOPOULOU, A. KOUMARIANOU, G. KOKKINI, S. PAPANIKO-
LAOU: Osteonecrosis of the jaws in cancer patients treated with bisphosphonates: 
Report of 10 cases and review of bibliography.
An increasing number of of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws in cancer patients 
have already been reported. The purpose of this paper was to present 10 cases of jaw osteonecrosis 
in patients with a history of chronic bisphosphonate therapy. The authors also review the literature 
available on this newly described oral complication of cancer therapy. Recommendations for preven-
tion and treatment of the disease follow. The group consisted of 10 adult patients (7 females, 3 males) 
who presented with jaw osteonecrosis and a history of bisphosphonate therapy. Of the 10 patients, 
six had osteonecrosis in the mandible, two in the maxilla and one in both jaws. The most common 
clinical presentation was an exposed necrotic jaw bone. Seven out of 10 patients had a history of 
previous dental extraction. Panoramic radiographs demonstrated regions of osteolytic changes cor-
responding to the sites of the bony lesions. On microscopic examination all of the specimens exhibited 
necrotic bone with associated bacterial debris, without evidence of metastatic disease. As increasing 
numbers of patients seeking dental care are receiving bisphosphonate drug therapy, it is important 
that clinicians are aware of the association between bisphosphonate treatment and osteonecrosis 
of the jaws. Prevention of osteonecrosis seems to be the best approach to management of this 
complication. Forum of Clinical Oncology 5 (4):340-355, 2006.
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ΠρωτΟτυΠη κλινικη μΕλΕτη

Επίδραση της θεραπείας με ερυθροποιητίνη  
(epoetin alfa) στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα 
ογκολογικών ασθενών με αναιμία που υποβάλλονται 
σε χημειοθεραπεία
Γ.Β. Οικονόμου1, Κ. Καραϊβάζογλου1, Κ. Ασημακόπουλος2, Α. Υφαντή3, Άγγ. Κ. Κούτρας1, 
Α. Οικονόμου1, Χ.Π. Καλόφωνος1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Ο κύριος σκοπός της παρούσας προοπτικής μελέτης ήταν να αξιολογήσει την πιθανή 
επίδραση της διόρθωσης της αναιμίας μετά χορήγηση ερυθροποιητίνης (epoetin alfa - ΕΠΟ) στην 
επίπτωση άγχους και κατάθλιψης σε ογκολογικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. 
Δευτερεύων σκοπός ήταν να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της ΕΠΟ στη διόρθωση της 
αναιμίας, στη μείωση της κόπωσης και στη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας. Μεθοδο-
λογία:	Συνολικά συμμετείχαν στη μελέτη 50 ενήλικες ασθενείς με συμπαγείς όγκους και επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης (Hb) <11mg/dl. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκαν 40.000 U ΕΠΟ υποδορίως 
άπαξ εβδομαδιαίως για 12 συνολικά εβδομάδες. Ως αιματολογική ανταπόκριση ορίσθηκε η αύξηση 
της Hb σε επίπεδα άνω των 12mg/dl. Η ψυχολογική λειτουργικότητα των ασθενών εκτιμήθηκε με 
τη Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (ΝΚΑΚ- HADS), ενώ τα επίπεδα κόπωσης και 
κοινωνικής λειτουργικότητας με γραφικές κλίμακες διαβάθμισης (0-100), πριν την έναρξη της θε-
ραπείας με ΕΠΟ και 12 εβδομάδες μετά. Αποτελέσματα: Η ανάλυση κατέδειξε σημαντική αύξηση 
των επιπέδων Hb κατά τη διάρκεια της χορήγησης ΕΠΟ, με το 50% των ασθενών να εμφανίζει 
αιματολογική ανταπόκριση. Τα επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας και κόπωσης μειώθηκαν στατιστικά 
σημαντικά κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων. Η ύφεση της κατάθλιψης και της κόπωσης εμφά-
νισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αύξηση της Hb. Επίσης, οι ασθενείς με αιματολογική 
ανταπόκριση στη θεραπεία με ΕΠΟ, παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερη μείωση της κατάθλιψης 
και βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν ανταποκρίθη-
καν αιματολογικά. Συμπεράσματα: Η χορήγηση ΕΠΟ διορθώνει με επιτυχία τη σχετιζόμενη με τον 
καρκίνο αναιμία, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων κόπωσης, και τη βελτίωση της ψυχοκοι-
νωνικής λειτουργικότητας, ειδικά στους ασθενείς που παρουσιάζουν αιματολογική ανταπόκριση. 
βήμα κλινικής Ογκολογίας 2006, 5 (4):356-361.
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Εισαγωγή

Η αναιμία χρονίας νόσου συνιστά πολυπαραγοντικό 
σύνδρομο, το οποίο εμφανίζεται συχνά στους ογκολο-
γικούς ασθενείς και συνοδεύεται από συμπτώματα που 
επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργικότητά τους, όπως 
κόπωση, απώλεια ενεργητικότητας, γνωσιακή έκπτω-
ση, ψυχολογική δυσφορία και πτωχή ποιότητα ζωής 
(ΠΖ)1,2. Επιπλέον, η αναιμία ενοχοποιείται για αυξημένο 
κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και εμφράγματος του 
μυοκαρδίου αλλά και μείωση της επιβίωσης3.

Είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο ότι η χορήγηση 
ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης 
(epoetin alfa -ΕΠΟ), σε δόσεις 10.000 U τρεις φορές 
κάθε εβδομάδα ή 40.000 U ανά εβδομάδα, βελτιώνει 
χωρίς αξιόλογες ανεπιθύμητες ενέργειες τη σχετι-
ζόμενη με τη νόσο αναιμία και μειώνει την ανάγκη 
για μεταγγίσεις σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους 
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία4-8. Επιπλέον, 
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις από πρόσφατες τυχαι-
οποιημένες κλινικές δοκιμές ότι η χορήγηση ΕΠΟ 
μπορεί να βελτιώσει ορισμένες παραμέτρους της 
ΠΖ των ασθενών. Συγκεκριμένα, σημαντικά κλινικά 
οφέλη έχουν παρατηρηθεί με ελάττωση της κόπω-
σης, βελτίωση των επιπέδων ενεργητικότητας και 
κοινωνικής δραστηριότητας όπως και της συνολικής 
ΠΖ των ασθενών2,6,8-11.

Η διάγνωση του καρκίνου και η έναρξη της χημει-
οθεραπείας συχνά προκαλούν έντονες ψυχολογικές 
αντιδράσεις σε σημαντικό ποσοστό των ασθενών, 
ιδιαίτερα αγχώδεις διαταραχές και καταθλιπτικό συ-
ναίσθημα12,13. Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει ότι, 
εκτός από τη συμβολή των ψυχοκοινωνικών παραμέ-
τρων στην ψυχολογική νοσηρότητα που αναφέρουν 
οι ογκολογικοί ασθενείς, η αναιμία αποτελεί και αυτή 
ξεχωριστό εκλυτικό παράγοντα αυτού του συνδρό-
μου14. Αν και η ψυχολογική λειτουργικότητα συνιστά 
σημαντική παράμετρο της ΠΖ, ελάχιστες μελέτες 
έχουν έως σήμερα εξετάσει την πιθανή επίδραση 
της διόρθωσης της αναιμίας με τη χρήση αυξητικών 
παραγόντων ερυθρών αιμοσφαιρίων στην ψυχολογική 
κατάσταση των ασθενών. Για παράδειγμα, τυχαιοποι-
ημένη μελέτη έδειξε ότι η βελτίωση της αναιμίας και 
της κόπωσης με τη χορήγηση Δαρβοποιητίνης-α σε 
ασθενείς με συμπαγείς όγκους επέφερε στατιστικά 
σημαντική ύφεση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και 
άγχους, ιδιαίτερα στους ασθενείς που παρουσίασαν 
βελτίωση της κόπωσης15. Άλλη, επίσης μικρή, μελέτη 
σε 14 ηλικιωμένους ογκολογικούς ασθενείς με αναιμία 
που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ΕΠΟ επί 6 συνολικά 
εβδομάδες, έδειξε μείωση των επιπέδων κατάθλιψης, 
η οποία συσχετίστηκε με αύξηση των τιμών της αιμο-
σφαιρίνης16. Παρομοίως, οι Geiser και συν. χορήγησαν 

ΕΠΟ σε 44 ογκολογικούς ασθενείς και διαπίστωσαν 
σημαντική μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
μετά τις πρώτες 4 εβδομάδες θεραπείας, χωρίς ωστόσο 
να καταδείξουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 
της βελτίωσης στην κατάθλιψη και της αιματολογικής 
ανταπόκρισης17. Εντούτοις, η σχετική βιβλιογραφία 
είναι ακόμη ελλιπής, τα υπάρχοντα ευρήματα δεν 
είναι οριστικά και, επομένως, το συγκεκριμένο πεδίο 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Βασικός σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξι-
ολογήσει κατά πόσο η διόρθωση της αναιμίας με τη 
χρήση EΠO μπορεί να μειώσει την επίπτωση άγχους 
και κατάθλιψης σε ογκολογικούς ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε χημειοθεραπεία. Δευτερεύων σκοπός ήταν 
να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της ΕΠΟ στη 
διόρθωση της αναιμίας, στη μείωση της κόπωσης και 
στη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας.

ασθενείς και μέθοδος

Η παρούσα προοπτική μη-τυχαιοποιημένη με-
λέτη πραγματοποιήθηκε στο Ογκολογικό Τμήμα της 
Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Πατρών. Ενήλικες εξωτερικοί ασθενείς με 
ιστολογικά επιβεβαιωμένους συμπαγείς όγκους που 
θα υποβάλλονταν σε συστηματική χημειοθεραπεία 
για τουλάχιστο 12 εβδομάδες και με επίπεδα αιμο-
σφαιρίνης (Hb) <11 g/dl κλήθηκαν να συμμετάσχουν 
στη μελέτη. Ασθενείς με μείζονα προϋπάρχουσα 
ψυχοπαθολογία ή γνωσιακή έκπτωση και αδυναμία 
επικοινωνίας δεν ήταν επιλέξιμοι για τη μελέτη. Επίσης, 
δεν συμπεριελήφθησαν ασθενείς με μη ελεγχόμενη 
αρτηριακή υπέρταση και προηγούμενη θεραπεία με 
αυξητικούς παράγοντες ερυθρών αιμοσφαιρίων ή αν 
είχαν λάβει μετάγγιση αίματος 4 εβδομάδες πριν την 
εισαγωγή στη μελέτη.

Όλοι οι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια έντα-
ξης στη μελέτη και συγκατατέθηκαν να συμμετάσχουν 
σε αυτή, έλαβαν 40.000 U ΕΠΟ υποδορίως άπαξ 
εβδομαδιαίως για 12 συνολικά εβδομάδες. Επίσης, 
σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκε per os 
στοιχειακός σίδηρος (Fe) σε δόση 200mg ημερησίως. 
Αιματολογική ανταπόκριση στη θεραπεία ορίστηκε η 
αύξηση του επιπέδου Hb ≥12.0 g/dl.

Η ψυχολογική επιβάρυνση εκτιμήθηκε σε δύο 
χρονικές φάσεις, πριν από τη χορήγηση ΕΠΟ (Τ1) και 
κατά τη 12η εβδομάδα (Τ2), με την Ελληνική έκδοση 
της Νοσοκομειακής Κλίμακας Άγχους και Κατάθλιψης 
(ΝΚΑΚ- Ηospital Anxiety and Depression Scale)18.	
Πρόκειται για ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με 
συνολικά 14 ερωτήματα, εκ των οποίων 7 εκτιμούν 
τις αγχώδεις εκδηλώσεις και τα υπόλοιπα 7 την κα-
ταθλιπτική συμπτωματολογία. Η κάθε μία από τις 2 
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υποκλίμακες (άγχους και κατάθλιψης) βαθμολογείται 
από 0 έως 21. Υψηλότερη βαθμολογία υποδηλώνει 
υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Αντί-
στοιχα, η κόπωση και η κοινωνική λειτουργικότητα 
αξιολογήθηκαν κατά τις φάσεις Τ1 και Τ2 με γραφικές 
κλίμακες διαβάθμισης (εύρος 0-100), στις οποίες οι 
υψηλότερες τιμές καταδεικνύουν υψηλότερη κόπωση 
και καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα.

Στατιστική Ανάλυση

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πρό-
γραμμα SPSS για Windows (έκδοση 9.0; SPSS Inc., 
Chicago, IL). Η περιγραφική στατιστική περιελάμβανε 
τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση. Οι αλλαγές 
στις τιμές αιμοσφαιρίνης, άγχους, κατάθλιψης και 
κόπωσης κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων θερα-
πείας με ΕΠΟ αξιολογήθηκαν με τη δοκιμασία t για 
εξισωμένα ζεύγη (paired- samples t test). Οι διαφορές 
στην ψυχολογική επιβάρυνση και κόπωση μεταξύ 
των ασθενών που ανταποκρίθηκαν αιματολογικά 
στη θεραπεία συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν 
ανταποκρίθηκαν αξιολογήθηκαν με τη δοκιμασία t για 
μη-ζεύγη (non-paired t-test). Οι πιθανές συσχετίσεις 
μεταξύ των αλλαγών στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης 
και των αλλαγών στις τιμές άγχους, κατάθλιψης και 
κόπωσης αξιολογήθηκαν με το δείκτη Pearson. Όλες 
οι δοκιμασίες ήταν αμφίπλευρες και τα αποτελέσματα 
αξιολογήθηκαν ως στατιστικά σημαντικά με βάση το 
επίπεδο σημαντικότητας P=0.05.

αποτελέσματα

Δείγμα

Από το σύνολο των 57 ασθενών που αρχικά προ-
σεγγίστηκαν, 2 (3.5%) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν 
στη μελέτη. Από τους υπόλοιπους 55 ασθενείς, 5 
(9.0%) δεν ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Τα δημογραφικά 
και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών παρατίθενται 
στον Πίνακα 1.

Αιματολογική ανταπόκριση και ανεπιθύμητες 
ενέργειες

Η θεραπεία με ΕΠΟ οδήγησε σε στατιστικά ση-
μαντική αύξηση των τιμών αιμοσφαιρίνης κατά τη 
διάρκεια των 12 εβδομάδων (Πίνακας 2). Η μέση 
τιμή αιμοσφαιρίνης αυξήθηκε από 10.3 g/dl στην 
Τ1 σε 11.8 g/dl στην Τ2 (P <0.001), ενώ 50% των 
ασθενών παρουσίασαν αιματολογική ανταπόκριση 
(Hb ≥12.0 g/dl).

Η χορήγηση ΕΠΟ ήταν καλά ανεκτή χωρίς ιδιαίτερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Δύο ασθενείς ανέφεραν ήπιο 

Πίνακας	1.	Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά 
ασθενών 

Χαρακτηριστικό No. (%)
Σύνολο ασθενών
Ολοκλήρωσαν τη μελέτη

55 (100)
50 (91) 

Ηλικία, έτη
Μέση τιμή ± ΤΑ 58.9±9.9
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

20 (36.4)
35 (63.6)

Διάγνωση
Νεοπλασία μαστού
Νεοπλασία παχέος εντέρου
Νεοπλασία πνεύμονα (SCLC, NSCLC)
Νεοπλασία ουροποιογεννητικού
Άλλες νεοπλασίες

17 (30.8)
12 (21.8)
10 (18.2)
10 (18.2)
6 (11.0)

Hb, g/dl
Μέση τιμή ± ΤΑ 10.3±0.5
PS κατά ECOG
0
1

44 (80)
11 (20)

Τ.Α.: τυπική απόκλιση, PS: performance status

οίδημα στο σημείο των ενέσεων. Δεν διαπιστώθηκε 
υπέρταση, ενώ κανείς ασθενής δεν αποσύρθηκε από 
τη μελέτη, λόγω της χορήγησης ΕΠΟ.

Διόρθωση αναιμίας και ψυχοκοινωνικές παράμετροι

Η ανάλυση έδειξε ύφεση στη μέση τιμή άγχους 
(P <0.01), κατάθλιψης (P <0.001) και κόπωσης (P 
<0.01) κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων θερα-
πείας (Πίνακας 2). Επιπλέον, η αύξηση των τιμών 
αιμοσφαιρίνης συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με 
τη μείωση των επιπέδων κατάθλιψης (P <0.05) και 
κόπωσης (P <0.01) και από την Τ1 στην Τ2 φάση. 
Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε αξιόπιστη συσχέτιση 
μεταξύ των τιμών Hb και άγχους (Πίνακας 3). Τέλος, 
οι ασθενείς που παρουσίασαν αιματολογική ανταπό-
κριση στη θεραπεία με ΕΠΟ εκδήλωσαν μείωση των 
επιπέδων κατάθλιψης (P <0.05) σε σχέση με τους 
ασθενείς που δεν παρουσίασαν αιματολογική αντα-
πόκριση (Πίνακας 4). Όσον αφορά στην κοινωνική 
λειτουργικότητα, αν και στο σύνολο των ασθενών δε 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας, οι ασθενείς με αιματολο-
γική ανταπόκριση στην ΕΠΟ ανέφεραν βελτιωμένη 
κοινωνική λειτουργικότητα στο τέλος της μελέτης σε 
σύγκριση με τους ασθενείς που δεν παρουσίασαν 
ανταπόκριση (Πίνακας 4). Επιπλέον, παρατηρήθηκε 
αξιόπιστη θετική συσχέτιση (P <0.01) μεταξύ της 
μεταβολής στην κοινωνική λειτουργικότητα και στα 
επίπεδα Hb (Πίνακας 3).
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συζήτηση

Τα ευρήματα της παρούσας προοπτικής μη-τυχαι-
οποιημένης μελέτης αναδεικνύουν τη θετική επίδραση 
της βελτίωσης της αναιμίας με τη χορήγηση ΕΠΟ 
(επί 12 εβδομάδες) στην ψυχολογική λειτουργικότητα 
ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειο-
θεραπεία, όπως τεκμηριώνεται από την κλινικά σημα-
ντική μείωση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης. 
Όπως αναμενόταν, η θεραπεία με ΕΠΟ οδήγησε σε 
κλινικά σημαντική αύξηση της Hb και σε μείωση της 
κόπωσης. Αιματολογική ανταπόκριση διαπιστώθηκε 
στο 50% των ασθενών, ποσοστό συμβατό με τα 
διεθνή δεδομένα6,7,9. Σε συμφωνία με παλαιότερες 
μελέτες, η χορήγηση της ΕΠΟ έγινε καλά ανεκτή και 
οι ασθενείς δεν ανέφεραν αξιόλογες ανεπιθύμητες 
ενέργειες2,4-11.

Η ύφεση της κατάθλιψης συσχετίστηκε με την αύ-
ξηση της Hb και ελάττωση της κόπωσης. Οι ασθενείς 
που εμφάνισαν αιματολογική ανταπόκριση στην ΕΠΟ 
παρουσίασαν μεγαλύτερη ύφεση της καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας και βελτίωση της κοινωνικής λει-

τουργικότητας σε σύγκριση με όσους δεν παρουσίασαν 
ανταπόκριση, τεκμηριώνοντας τη συσχέτιση μεταξύ 
Hb και ψυχολογικής λειτουργικότητας. Τα παραπάνω 
αποτελέσματα παρέχουν νέα δεδομένα όσον αφορά 
στη συσχέτιση μεταξύ αναιμίας χρονίας νόσου και 
κατάθλιψης, πεδίο που, όπως προαναφέρθηκε, δεν 
έχει μέχρι σήμερα επαρκώς διερευνηθεί. Παράλληλα 
με την καλά τεκμηριωμένη ευεργετική επίδραση της 
αύξησης των επιπέδων Hb μετά τη θεραπεία με ΕΠΟ 
στην ενεργητικότητα και στις σωματικές παραμέτρους 
της ΠΖ2,6,8-11, η παρούσα ερευνητική εργασία παρέχει 
αξιόπιστες ενδείξεις ότι η διόρθωση της αναιμίας 
με τη χορήγηση ΕΠΟ συσχετίζεται με τη βελτίωση 
της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας των ασθενών. 
Εντούτοις, τα ευρήματα μας θα πρέπει να αντιμετω-
πιστούν με προσοχή καθώς η παρούσα μελέτη δεν 
είναι τυχαιοποιημένη.

Ως γνωστόν, οι ψυχολογικές και σωματικές εκδηλώ-
σεις της κατάθλιψης επιβαρύνουν τη γενική κατάσταση 
των ογκολογικών ασθενών, επιδρούν αρνητικά στην 
ΠΖ και εμποδίζουν τη σωστή τήρηση των ιατρικών 
οδηγιών και τη συμμόρφωση με τη θεραπεία 12,19.	

Πίνακας	2. Μεταβολή μέσων τιμών Hb, ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας και κόπωσης κατά τη διάρκεια της μελέτης (n 
= 50)

Παράμετρος Έναρξη
(T1)

12η εβδομάδα
(T2)

Αλλαγή P 

Hb 10.3±0.5 11.8±1.7 1.5±1.7 0.000
ΝΚΑΚ – Άγχος 6.6 ± 4.5 5.1 ± 4.0 – 1.4±3.7 0.01
ΝΚΑΚ – Κατάθλιψη 7.1 ± 4.4 5.2 ± 4.2 – 1.9±3.9 0.001
Κόπωση 35.1 ± 24.0 24.7 ± 27.1 – 10.4 ± 25.4 0.009
Κοινωνική λειτουργικότητα 72.0 ± 28.5 78.7 ± 28.2 6.7 ± 28.9 0.11

Πίνακας	3. Συσχέτιση της αλλαγής στις τιμές Hb με την αλλαγή στα επίπεδα ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας και 
κόπωσης

Συντελεστής Συσχέτισης P
ΝΚΑΚ-Άγχος – 0.12 0.41
ΝΚΑΚ-Κατάθλιψη – 0.32 0.02
Κόπωση – 0.42 0.002
Κοινωνική λειτουργικότητα  0.39 0.005

Πίνακας	4. Μέση τιμή αλλαγής από τη φάση Τ1 στην Τ2 στα επίπεδα ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας και κόπωσης 
ανάλογα με την ανταπόκριση στη θεραπεία με ΕΠΟ 

Ανταπόκριση
(n = 25)

Μη-ανταπόκριση
(n = 25)

 Μέση τιμή ΤΑ Μέση τιμή ΤΑ P
ΝΚΑΚ-Άγχος – 2.1 3.0 – 0.9 4.3 0.28
ΝΚΑΚ-Κατάθλιψη – 3.6 2.8 – 1.2 4.6 0.038
Κόπωση – 16.4 19.8 – 3.1 29.0 0.065
Κοινωνική λειτουργικότητα  15.3 28.0 – 2.0 27.8 0.033
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Επιπλέον, κλινικές μελέτες και πειραματικά μοντέλα 
έχουν δείξει ότι οι διαταραχές του συναισθήματος 
συνδέονται με δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί μειωμένη 
δραστηριότητα των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων 
(cytotoxic T-cells) και των φυσικών κυτταροκτόνων 
κυττάρων (ΝΚ-cells), που αποτελούν τους φρουρούς 
του οργανισμού απέναντι στην ανάπτυξη καρκινι-
κών κυττάρων και επηρεάζουν δυνητικά ακόμη και 
την πρόγνωση της νόσου20,21. Με βάση τα ανωτέρω 
δεδομένα, κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση μονά-
δων ψυχοκοινωνικής ογκολογίας στα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, στελεχωμένων με επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας καθώς και η συνεργασία με επιστημονικούς 
φορείς, που ασχολούνται με ζητήματα προαγωγής 
της υγείας, με στόχο την κατάλληλη αντιμετώπιση της 
ψυχιατρικής συννοσηρότητας των ασθενών αλλά και 
την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση.

Η συσχέτιση της ύφεσης των καταθλιπτικών συ-
μπτωμάτων με την αιματολογική ανταπόκριση και τη 
μείωση της κόπωσης που παρατηρήθηκε στην πα-
ρούσα και σε παλαιότερες μελέτες15-17, υπογραμμίζει 
τη σημασία που έχει η αξιολόγηση των επιπέδων Hb 
στους ογκολογικούς ασθενείς που αναφέρουν υψηλά 

επίπεδα κατάθλιψης. Η διόρθωση της αναιμίας και της 
κόπωσης με τη χορήγηση ΕΠΟ φαίνεται ότι μπορεί 
να μετριάσει τη βαρύτητα της ψυχιατρικής συμπτω-
ματολογίας και να μειώσει την ανάγκη χορήγησης 
αντικαταθλιπτικής αγωγής σε ορισμένους ασθενείς. 
Παράλληλα, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
και της λειτουργικότητας με τη χορήγηση ΕΠΟ μπο-
ρεί να διευκολύνει τη συνεργασία και τη συμμετοχή 
του ασθενούς σε προγράμματα ψυχοθεραπευτικής 
παρέμβασης και αποκατάστασης, αυξάνοντας τις 
πιθανότητες επανόδου της ψυχικής υγείας και της 
ΠΖ σε προ-νοσηρό επίπεδο.

Εν κατακλείδι, η χορήγηση ΕΠΟ σε δόση 40.000 U 
άπαξ εβδομαδιαίως επί 12 εβδομάδες διορθώνει χωρίς 
αξιόλογες ανεπιθύμητες ενέργειες τη σχετιζόμενη με τη 
νόσο αναιμία, με αποτέλεσμα τη μείωση της κόπωσης 
και τη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας, 
ιδιαίτερα της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, σε 
ασθενείς με συμπαγείς όγκους που υποβάλλονται σε 
χημειοθεραπεία. Απαιτούνται βέβαια και άλλες κλινικές 
μελέτες για την περαιτέρω διερεύνηση της συσχέτισης 
της θεραπείας με αυξητικούς παράγοντες ερυθρών 
αιμοσφαιρίων με την κατάθλιψη για τη διατύπωση 
οριστικών συμπερασμάτων.

ABSTRACT

G. ECONOMOU, K. KARAIVAZOGLOU, K. ASSIMAKOPOULOS, A.K. KOUTRAS, A.A. 
IFANTI, A. ECONOMOU, H.P. KALOFONOS. Effect of epoetin alfa on psychosocial 
function in anemic cancer patients receiving chemotherapy.
Objective: The main objective of the present prospective study was to evaluate the potential effect 
of anemia correction by the use of epoetin alfa (EPO) on psychological function in cancer patients 
receiving chemotherapy. The secondary aim was to confirm the efficacy of EPO at correcting ane-
mia, reducing fatigue and improving social function. Methods: In total, 50 adult patients with solid 
tumors and hemoglobin (Hb) <11mg/dl participated in the study. All patients received EPO 40,000 U 
subcutaneously once weekly for 12 weeks. Hematological response was defined as an increase of 
Hb concentration >12mg/dl. Patients’ psychological function was assessed using the Hospital Anxiety 
Depression Scale (HADS), while fatigue and social function were measured with linear analogue 
scales (0-100) at baseline and week 12. Results: The analysis revealed a significant increase in Hb 
levels during EPO treatment and 50% of patients were characterized as responders. Psychological 
distress and fatigue levels were significantly reduced during EPO treatment. The magnitude of the 
decrease in depression and fatigue levels was strongly correlated with the magnitude of the increase 
in Hb level. In addition, responders to EPO showed a statistically significant decrease in depression 
and improvement in social function compared to non-responders. Conclusions: EPO administra-
tion successfully corrects cancer-related anemia, resulting in reduced levels of fatigue and improved 
psychosocial function, especially in patients who respond to EPO treatment. Forum of Clinical 
Oncology 5 (4):356-361, 2006.
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συν-διέγερση του τ-λεμφοκυττάρου: από την αρχή 
της ανοσοαπάντησης στη θεραπευτική του καρκίνου
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μέρος 1ο:

βασική ανοσολογία

Η πιο κρίσιμη στιγμή της ανοσοαπάντησης βρί-
σκεται στην επαφή του αντιγονοπαρουσιαστικού 
κυττάρου (antigen-presenting cell – APC) με το βοη-
θητικό (CD4+) Τ-λεμφοκύτταρο. Σύμφωνα με τις πιο 
σύγχρονες απόψεις στη διάρκεια αυτής της επαφής το 
αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο δίνει τρία μηνύματα 
στο CD4 λεμφοκύτταρο (Εικόνα 1):

1. το 1ο σήμα (ειδικό). Μετά από επεξεργασία 
του αντιγόνου, κομμάτια του παρουσιάζονται στην 
επιφάνεια του APC στην σχισμή του μορίου MHC-II 
(μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ). Το 
σύμπλεγμα αντιγόνου-MHC-II ενεργοποιεί μόνο τα 
CD4 λεμφοκύτταρα που φέρουν στην επιφάνειά τους 
τον ειδικό υποδοχέα του Τ-λεμφοκυττάρου (TCR, T-cell 
receptor) για το συγκεκριμένο αντιγόνο. Συνεπακό-
λουθα, ένας καταρράκτης μηνυμάτων της μεταγωγής 
σήματος καταλήγει στην κλωνική ενεργοποίηση των 
ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων.

2. το 2ο σήμα (συνδιέγερση). Το 1974 οι Lafferty 
και Cunningham1, βασισμένοι στη θεωρητική εργασία 
των Bretscher και Cohn από το 19692, πρότειναν το 
μοντέλο των δύο σημάτων για την ενεργοποίηση των 
Τ-λεμφοκυττάρων. Αυτό το μοντέλο στηρίχθηκε επίσης 
στις πειραματικές παρατηρήσεις του Dresser από 
το 19623,4 και προέβλεπε την ανάγκη δύο σημάτων 
ενεργοποίησης: Ενός αντιγονο-εξαρτώμενου και ενός 
αντιγονο-ανεξάρτητου. Πολύ αργότερα, οι Mueller, Jen-
kins και Schwartz5 απέδειξαν ότι και τα δύο απαραίτητα 
σήματα παρέχονται από το αντιγονοπαρουσιαστικό 

Εικόνα	1.	Το δενδριτικό κύτταρο (αντιγονοπαρουσιαστικό) 
δίνει δύο σήματα στο βοηθητικό Τ-λεμφοκύτταρο. Ένα ειδικό 
(σήμα 1) και ένα μη-ειδικό (σήμα 2, συνδιέγερση). Το τρίτο 
σήμα είναι οι κυτοκίνες που εκκρίνονται και πολώνουν την 
ανοσιακή απάντηση.
ΔΚ: Δενδριτικό κύτταρο
CD4: Βοηθητικό Τ-λεμφοκύτταρο
Th1/Th2: Τύπου 1 (κυτταροτοξικής κατεύθυνσης) και τύπου 
2 (χυμικής κατεύθυνσης) βοηθητικό Τ-λεμφοκύτταρο
ΝΚ: Natural killer (κύτταρα φυσικοί φονείς)
CTL: Κυτταροτοξικά (CD8+) Τ-λεμφοκύτταρα
ΜΦ: Μακροφάγο
Β: Β-λεμφοκύτταρο
ΠΛ: Πλασματοκύτταρο
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κύτταρο (APC)6. Τελικά, στις αρχές της δεκαετίας του 
’90 φάνηκε ότι το συνδιεγερτικό σήμα παρέχεται από 
πλευράς APC μέσω του μορίου Β7 και το υποδέχεται 
το Τ-λεμφοκύτταρο μέσω του CD287,8. Η συνδιέγερση9	
μέσω της ομάδας των μορίων Β7 (B7-1 ή CD80 και 
B7-2 ή CD86), δεν χρησιμοποιεί την ίδια οδό μεταγω-
γής σήματος όπως ο Τ-κυτταρικός υποδοχέας (TCR) 
αλλά έχει σαν αποτέλεσμα:
1. Την ενίσχυση του σήματος που δέχεται το Τ-λεμ-

φοκύτταρο μέσω του υποδοχέα του (TCR)
2. Την πρόληψη της ανεργίας (τα Τ-λεμφοκύτταρα 

που διεγείρονται χωρίς την παρουσία συνδιέγερσης 
καθίστανται ανεργικά)

Ο ρόλος του CTLA-4

Στην επιφάνεια των Τ-λεμφοκυττάρων, εκτός από 
το CD28, εκφράζεται και ένας δεύτερος υποδοχέας με 
μεγαλύτερη συγγένεια προς τα μόρια της ομάδας του 
Β7, το CTLA-4 (CD152)10. Ενώ το CD28 εκφράζεται 
σταθερά στην επιφάνεια των Τ-λεμφοκυττάρων, το 
CTLA-4 εκφράζεται μόνο κατόπιν ενεργοποίησης11.	
Μετά τη δέσμευσή του στο Β7-1 ή το Β7-2, το CTLA-4 
ανταγωνίζεται την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττά-
ρων12, αναστέλλει την έκφραση του υποδοχέα της IL-2 
καθώς και της ίδιας της κυτοκίνης13, και αναστέλλει τον 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό14. Διαγονιδιακά ποντίκια 
που δεν εκφράζουν CTLA-4 υποκύπτουν γρήγορα 
από μια πολυκλωνική λεμφοπαραγωγική νόσο15, αν 
και η ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων τους στο θύμο 
είναι φυσιολογική16. Με βάση μελέτες συγγένειας και 
κινητικής των υποδοχέων φαίνεται ότι η συνδιέγερση 
ξεκινά με την δέσμευση του B7-2 στο CD28 (πρώτη, 
ανοσο-ενισχυτική φάση της συνδιέγερσης), ενώ στη 
συνέχεια η υπερίσχυση του διπόλου Β7-1/CTLA-4 
αποτελεί τη δεύτερη, ανοσο-ρυθμιστική φάση17,18.

Tα CD4+/CD25+ T-ρυθμιστικά κύτταρα εκφράζουν 
σταθερά CTLA-4, το οποίο επιδρά ανάστροφα μέσω 
των μορίων Β7 σε Τ-λεμφοκύτταρα19 και έμμεσα στα 
δενδριτικά κύτταρα20. Η ανοσοκατασταλτική επίδραση 
του CTLA-4 μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ανοσο-ανοχή έναντι των καρκινικών αντιγόνων21.	

Συνδιέγερση και ανοσιακή ανοχή

Πολύ σύντομα φάνηκε η σπουδαιότητα του δρόμου 
B7-CD28 στην ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων 
και στην πρακτική εφαρμογή του για ρύθμιση ή ανα-
στολή της ανεργίας έναντι συγκεκριμένων αντιγό-
νων-στόχων. Η παρουσίαση ενός νέου αντιγόνου με 
αναστολή της συνδιέγερσης μπορεί να οδηγήσει ολό-
κληρους Τ-λεμφοκυτταρικούς κλώνους στην ανεργία, 
πράγμα που θα ήταν χρήσιμο στην περίπτωση των 

μεταμοσχεύσεων. Αντίθετα, η ενίσχυση της συνδιέ-
γερσης (ή η αποκατάστασή της σε περιπτώσεις που 
είναι ελαττωμένη) μπορεί να διασπάσει την ανοσιακή 
ανοχή. Κάτι τέτοιο φάνηκε ότι θα ήταν χρήσιμο στην 
ανοσοθεραπεία του καρκίνου, όπου υπάρχει μια 
“ανοσιακή ανοχή” ή “ανεργία” του ανοσοποιητικού 
συστήματος ως προς τον όγκο22. Έτσι, άρχισαν οι 
μελέτες για την φαρμακευτική ρύθμιση της συνδιέ-
γερσης, με σκοπό το κλινικό όφελος στους ασθενείς 
με κακοήθεις νεοπλασίες.

3. το 3ο σήμα (πόλωση). Οι κλώνοι των Τ-λεμ-
φοκυττάρων που επιβιώνουν και επιλέγονται από τον 
θύμο αδένα έχουν χαρακτηριστικά μια αυτοαντιδρα-
στική ικανότητα. Η επιλογή της ενεργοποίησης των 
αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (και ως συνέπεια 
της έναρξης της ανοσοαπάντησης έρχεται από μη-
ειδικά μηνύματα, της φυσικής ανοσίας. Το ανοσιακό 
σύστημα εξελίχθηκε για να καλύψει την άμυνα των 
πολυκύτταρων οργανισμών απέναντι σε ξένους εισβο-
λείς, όπως ιούς και μικρόβια. Βασική αρχή αυτής της 
άμυνας είναι η ανίχνευση του εισβολέα: Ο διαχωρισμός 
του εαυτού από τον μη-εαυτό (ξένος – εισβολέας) 
αποτελεί και το πιο περίπλοκο έργο που το ανοσια-
κό σύστημα έχει να επιτελέσει. Για το σκοπό αυτό η 
ανοσία ανέπτυξε δύο σκέλη, που παρότι διαφορετικά 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους σε μια προσπάθεια 
αναγνώρισης του εισβολέα αλλά και αποφυγής της 
αυτοανοσίας: Τη φυσική ανοσία (μη-ειδική) και την επί-
κτητη ανοσία (ειδική). Στο πρώτο σκέλος, ο εισβολέας 
απωθείται μηχανικά ή χημικά (πχ. φραγμοί δέρματος 
και βλεννογόνων, λυσοζύμη) ενώ η προσβολή από 
τον εισβολέα ανιχνεύεται μη ειδικά23, από υποδοχείς 
στην επιφάνεια των αντιγονο-παρουσιαστικών κυτ-
τάρων (antigen-presenting cells – APCs). Αυτοί οι 
υποδοχείς (Pathogen-Recognition Receptors, PRRs) 
αναγνωρίζουν οντογενετικά διατηρημένες δομές που 
σχετίζονται με τα παθογόνα (Pathogen-associated 
molecular patterns, PAMPs)24. Η ενεργοποίηση των 
PRRs έχει δύο αποτελέσματα: Οδηγεί τα APCs στην 
παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών (όπως οι τύπου Ι 
ιντερφερόνες), ενώ δίνει ένα σήμα κινδύνου25 στα ίδια 
τα APCs, ώστε να μεταναστεύσουν στους επιχώριους 
λεμφαδένες και να παρουσιάσουν τα αντιγόνα του 
εισβολέα στα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα. 

Toll-like Receptors και πόλωση της ανοσοαπάντησης

Οι πιο σημαντικοί PRRs είναι οι Toll-like receptors 
(TLRs)26. Υπάρχουν 10 τύποι TLRs στον άνθρωπο, 
άλλοι στην επιφάνεια και άλλοι στο κυτταρόπλασμα 
του APC (Εικόνα 2). Το σήμα κινδύνου που παρέ-
χουν ενεργοποιεί τα δενδριτικά κύτταρα (τα πιο ικανά 
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στον οργανισμό) 
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και “πολώνει” την ανοσοαπάντηση είτε σε τύπου 
Th1 (κυτταροτοξική ανοσία) είτε σε Th2 (χυμική 
ανοσία). Αυτή η πόλωση είναι κατά πολύ επακό-
λουθο της έκκρισης κυτοκινών από το δενδριτικό 
κύτταρο. Η υπεροχή της IL-12 έχει σαν αποτέλεσμα 
μια Th1 απάντηση, ενώ οι IL-4 και ΙL-10 οδηγούν το 
σύστημα σε ανταπόκριση τύπου Th2. Η επιλογή των 
κυτοκινών που θα υπερισχύσουν έχει να κάνει κατά 
το μεγαλύτερο μέρος με τον συνδυασμό των TLRs 
(και γενικότερα των PRRs) που θα ενεργοποιηθούν. 
Οι τύπου 1 PRRs ενεργοποιούν την έκκριση IL-12 
(Th1), οι τύπου 2 την έκκριση IL-10/IL-4 (Th2), ενώ 
τέλος οι ρυθμιστικοί PRRs είναι υπεύθυνοι για την 
ανοσιακή ανοχή.

Καθώς οι TLRs είναι ουσιαστικοί για την παροχή 
του “σήματος κινδύνου” και την επακόλουθη ενεργο-
ποίηση του ανοσιακού συστήματος, υπάρχουν αρκετά 
κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα που υποστηρίζουν 
ότι κατά την πρόοδο της ογκογένεσης μηνύματα από 
τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι ικανά να σιγάσουν 
αυτό το σήμα ή να το στρέψουν προς την λιγότερο 
ογκολυτική κατεύθυνση της Th2 ανοσίας. Από την 
άλλη πλευρά, αγωνιστές των TLRs έχουν από καιρό 
χρησιμοποιηθεί στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου ως 
ανοσο-ενισχυτικά (adjuvants)27, σε μια προσπάθεια 
ενεργοποίησης του ανοσιακού συστήματος (μέσω 
ενός εξωγενούς σήματος κινδύνου) και πόλωσης της 
απάντησης προς την Th1 κατεύθυνση (κυτταροτοξική 
– ογκολυτική δράση). 

μέρος 2ο.

θεραπευτικές προεκτάσεις

Α. Τροποποίηση του 2ου σήματος: Anti-CTLA-4 στο 
μελάνωμα

Μετά από την επιτυχία σε πειραματικά μοντέ-
λα28,29 η ανάπτυξη αντισωμάτων κατά του CTLA-4 
δοκιμάσθηκε για την αντιμετώπιση νεοπλασιών στον 
άνθρωπο, και κυρίως του μελανώματος (λόγω της 
υψηλής αντιγονικότητάς του) και του καρκίνου του 
νεφρού. Σε κλινικές μελέτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή 
δύο μονοκλωνικά αντισώματα:
1. Το Ipilimumab (MDX-010), ένα ανθρώπινο αντί-

σωμα κατά του CTLA-4 που αναπτύχθηκε από 
την Medarex και είναι ήδη σε κλινικές μελέτες 
φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς με μελάνωμα (Bristol-Myers 
Squibb)

2. To Ticilimumab (CP-675,206), ένα ανθρώπινο 
αντίσωμα κατά του CTLA-4 που αναπτύχθηκε 
από την Amgen και τη Pfizer και είναι σε κλινικές 
μελέτες φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς με μελάνωμα

α1. ιpilimumab (MDX-010)
Σε μια μελέτη φάσης Ι, η χορήγηση ipilimumab σε 

ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα οδήγησε σε αντι-
κειμενικές ανταποκρίσεις σε 3 από τους 14 ασθενείς, 
ενώ 6 από αυτούς είχαν εκδηλώσεις αυτοανοσίας30.	
Αυτό έδειξε ότι, όχι μόνο στα πειραματικά μοντέλα, 
αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο, το CTLA-4 παίζει 

Εικόνα	2. Οι διαφορετικοί Toll-like Receptors (TLRs) βρίσκονται είτε ενδοκυττάρια είτε στην κυτταρική μεμβράνη και ενερ-
γοποιούνται από διαφορετικά προϊόντα παθογόνων.
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σημαντικό ρόλο στην ανοχή έναντι των αυτοαντιγόνων 
αλλά και των νεοπλασμάτων. Σε μιa μεγαλύτερη, φάσης 
ΙΙ μελέτη από το ίδιο κέντρο, σε 56 ασθενείς φάνηκαν 
7 (13%) κλινικές ανταποκρίσεις, μεταξύ των οποίων 
και δύο πλήρεις ανταποκρίσεις31. Η ανταπόκριση είχε 
σημαντική σχέση με την εμφάνιση αυτοανοσίας, ένα 
φαινόμενο που ήδη έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με 
μελάνωμα και θεραπεία με IFN-α32.

Η τοξικότητα του ipilimumab ήταν κυρίως η επα-
γωγή της αυτοανοσίας, μια τοξικότητα αναμενόμενη 
με βάση το μηχανισμό δράσης του. Ήδη από μελέτες 
με ποντικούς φάνηκε ότι η αναστολή του CTLA-4, ενώ 
μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη του όγκου, έχει 
σαν αποτέλεσμα λεμφοϋπερπλαστικές νόσους15 και 
αυτοανοσία, ιδίως με σπλαχνική εντόπιση33,34. Στην 
μεγαλύτερη μελέτη, σε 56 ασθενείς, αυτοανοσία σε 
βαθμό 3/4 εμφάνισε το 25% των ασθενών, με κύρια 
ενοχλήματα την κολίτιδα (7/56), δερματίτιδα (4/56), 
ιριδοκυκλίτιδα (1/56), εντεροκολίτιδα (1/56), αυτοά-
νοση ηπατίτιδα (1/56) και αυτοάνοση υποφυσιΐτιδα 
(1/56). Επιπλέον, 5 ασθενείς εμφάνισαν αυτοάνοση 
τοξικότητα βαθμού 1/2, με λεύκη (2/56), θετικά αντιπυ-
ρηνικά αντισώματα (2/56) και πνευμονικές διηθήσεις 
(1/56). Οι αυτοάνοσες εκδηλώσεις στις περισσότερες 
περιπτώσεις εμφανίστηκαν στους πρώτους κύκλους 
θεραπείας, ήταν αρκετά σοβαρές και οι ασθενείς 
χρειάστηκε να αντιμετωπισθούν με εισαγωγή στο 
νοσοκομείο και ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή. Δεν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η χορήγηση κορτικοστεροει-
δών (ή infliximab) επηρεάζει αρνητικά την πιθανότητα 
ανταπόκρισης αυτών των ασθενών.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε από την ίδια ομάδα μια 
μεγαλύτερη μελέτη επί 198 ασθενών με μελάνωμα35. Τα 
αποτελέσματα δεν διαφοροποιήθηκαν (αντικειμενικές 
ανταποκρίσεις στο 14% των ασθενών). Το 21% των 
ασθενών εμφάνισαν σημαντική (grade 3/4) εντερο-
κολίτιδα, με 5 ασθενείς να αναπτύσσουν διάτρηση 
ή να χρειάζονται κολοστομία. Ωστόσο, η εμφάνιση 
κολίτιδας ήταν σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας 
για αντικειμενική ανταπόκριση στην αγωγή με ipilim-
umab, εφόσον στους ασθενείς με κολίτιδα το ποσοστό 
ανταποκρίσεων έφτασε στο 45%. Σε 8 ασθενείς που 
εμφάνισαν υπουποφυσεϊσμό αυτοάνοσης αιτιολογίας 
υπήρχαν 5 κλινικές ανταποκρίσεις (64%)36. Φαίνεται, 
λοιπόν, ότι η κλινική απάντηση σε αγωγή με ipilimumab	
σχετίζεται σημαντικά με την εμφάνιση οργανοειδικού 
τύπου αυτοανοσίας.

α2. Ticilimumab (Cp-675, 206)
To	ticilimumab δοκιμάσθηκε σε μια μελέτη φάσης Ι 

σε 39 ασθενείς με προχωρημένη κακοήθεια (34 είχαν 
μελάνωμα και το 80% από αυτούς σπλαχνικές μετα-
στάσεις και 4 ασθενείς καρκίνο του νεφρού)37. Υπήρχαν 

δύο πλήρεις ανταποκρίσεις, δύο ασθενείς με μερική 
ανταπόκριση, τέσσερεις ασθενείς με σταθεροποίηση 
της νόσου και πέντε με μακρά περίοδο χωρίς νόσο 
μετά από τοπική αντιμετώπιση των μεταστάσεων.

Από τους 39 ασθενείς, 3 ανέπτυξαν grade 3 δι-
άρροια (δύο με λεμφοκυτταρική κολίτιδα), 5 grade 2 
ή 3 δερματίτιδα και άλλοι ηπιότερες αυτοάνοσες δια-
ταραχές. Η δόση στην οποία συνεχίζονται οι μελέτες 
φάσης ΙΙ και ΙΙΙ είναι 10 mg/Kg. 

Τα αυτοάνοσα φαινόμενα στη θεραπεία με τα 
δύο ως άνω αντι-CTLA4 μονοκλωνικά αντισώματα 
φαίνεται ότι σχετίζονται με φυσιολογικούς πολυμορ-
φισμούς (SNPs) του γονιδίου που κωδικοποιεί το 
CTLA-4 και με την έκφραση της χημειοκίνης CCL9 
που προσελκύει τα Τ-λεμφοκύτταρα στο έντερο38.	
Όπως και στην περίπτωση του MDX-010, οι ασθενείς 
που είχαν αυτοάνοσες εκδηλώσεις, είχαν μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα κλινικής ανταπόκρισης39. Επίσης οι 
κλινική ανταπόκριση συμβάδισε με ελάττωση των 
ρυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων (Treg), και ελάττωση 
των επιπέδων IL-10 με αύξηση των επιπέδων IL-2 στο 
υπερκείμενο καλλιεργειών από μονοπύρηνα κύτταρα 
του περιφερικού αίματος.

Σήμερα μελετούνται τακτικές για συνδυασμό της 
anti-CTLA-4 θεραπείας με εμβόλια, καθώς πιθανότατα 
η ταυτόχρονη παρουσίαση αντιγόνου μαζί με ενίσχυση 
της συνδιέγερσης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανο-
σοαπάντηση και σπάσιμο της ανοσιακής ανοχής. Ο 
συνδυασμός του ipilimumab με DTIC (δακαρβαζίνη) 
ίσως να έχει μεγαλύτερη δραστικότητα40. Είναι φανερό, 
ότι η εμφάνιση κλινικών απαντήσεων και ο συνδυασμός 
τους με την ανάπτυξη αυτοανοσίας υποστηρίζουν 
το μηχανισμό δράσης της anti-CTLA-4 θεραπείας. 
Η ανάπτυξη αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης 
αποτελεί παράδειγμα ορθολογιστικού φαρμακευτικού 
σχεδιασμού που ξεκίνησε με την επιλογή του στόχου 
και έφτασε στην προώθησή του ως τις τελευταίες 
φάσεις κλινικών δοκιμών.

Β. TLRs στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου

Όπως προαναφέρθηκε, αγωνιστές των TLRs 
χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν ως ενισχυτικά της 
ανοσοθεραπείας (ακόμα και την εποχή που δεν ήταν 
γνωστοί οι υποδοχείς TLR). Από την άλλη πλευρά, 
αγωνιστές του TLR7 όπως η imiquimod (Aldara, R-837) 
σε μορφή κρέμας για τοπική επάλειψη, βρίσκονται ήδη 
σε κλινική χρήση στη θεραπεία HPV-σχετιζομένων 
καλοήθων όγκων (όπως τα ακροχορδώματα των γεν-
νητικών οργάνων), βασικοκυτταρικά καρκινώματα του 
δέρματος41, μελάνωμα, Τ-λεμφοκυτταρικό λέμφωμα, 
σάρκωμα Kaposi, εξω-μαστική δερματική νόσο του 
Paget42 και άλλες δερματικές κακοήθειες43 με αρκετή 
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επιτυχία. Η φαρμακευτική βιομηχανία ερευνά τη χρή-
ση αγωνιστών των TLRs σε συστηματική χορήγηση, 
κυρίως σε συνδυασμό με ειδική επαγωγή της ανοσίας, 
είτε μέσω κυτταρικών θεραπειών είτε σε συγχορήγηση 
με εμβόλια. Φαίνεται, ότι ο συνδυασμός αγωνιστών 
των TLRs που σηματοδοτούν μέσω του μορίου προ-
σαρμογής (adaptor) MyD88 ενεργοποιώντας στη 
συνέχεια τον NF-κB (όπως οι TLR4, TLR2 και TLR6) 
δρουν συνεργικά με αγωνιστές των TLRs που επάγουν 
την σύνθεση τύπου-Ι ιντερφερονών όπως οι TLR 3 
και TLR8 (Bohnenkamp HR και Papazisis KT, υπό 
δημοσίευση). Αυτή η συνέργεια έχει σαν αποτέλεσμα 
την παραγωγή ιδιαίτερα υψηλών συγκεντρώσεων 
IL-12 και την επιλεκτική επαγωγή της Th1 ανοσίας 
με κυτταροτοξικό-ογκολυτικό αποτέλεσμα.

συμπέρασμα

Η ανοσοθεραπεία του καρκίνου δεν είχε δείξει ως 
τώρα ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα. Μια αιτία 
γι’ αυτή την αποτυχία είναι το γεγονός ότι η επαγωγή 
και μόνο του 1ου σήματος, όπως συμβαίνει στην πε-
ρίπτωση εμβολιασμού, δεν είναι ικανή να σπάσει την 
ανοσιακή ανοχή. Η μερική επιτυχία των αντι-CTLA-4 
θεραπειών δείχνει ότι η τροποποίηση του 2ου σήματος 
είναι ικανή να σπάσει την ανοσιακή ανοχή, ωστόσο 
όταν γίνεται μη-ειδικά επηρεάζεται και η φυσιολογική 
ανοσιακή ανοχή προς τα αυτοαντιγόνα, με αποτέλε-
σμα την εμφάνιση σημαντικής αυτοανοσίας. Παρ’ 
όλα αυτά η τροποποίηση του 2ου σήματος φαίνεται 
να βρήκε το δρόμο προς την κλινική εφαρμογή. Στο 
άμεσο μέλλον θα φανούν προσπάθειες συνδυασμού 
θεραπειών που θα χρησιμοποιούν τόσο το 1ο όσο και 
το 2ο σήμα με αποτέλεσμα πιο ειδική ανοσοδιέγερση 
και μικρότερη επαγωγή αυτοάνοσων εκδηλώσεων. 
Τέλος, ο συνδυασμός των κατάλληλων σημάτων κιν-
δύνου (3ο σήμα) θα μας βοηθήσει στην καθοδήγηση 
αυτής της ανοσοαπάντησης σε όσο το δυνατόν πιο 
ωφέλιμες για τον ασθενή κατευθύνσεις.
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αλληλΟγραφια 

Αγαπητό «Βήμα»

Από ένα ελάχιστο βήμα χωρίς μεγάφωνα, χωρίς 
διάχυση σε δίκτυα, χωρίς ηχώ και προσωπικό κίνδυνο 
εντέλει, διακινδυνεύω μια αντιπροφητεία.

Όταν, υποθετικά, 15-20 χρόνια από σήμερα θα έχει 
επιτέλους εκλείψει η επιδημία του καπνίσματος, όσοι 
υπάρχουμε θα ξυπνούμε στον εφιάλτη της επιδημίας 
ή πανδημίας του καρκίνου. Μιας επιδημίας στη μέση 
ενός ωκεανού άλλων επιδημιών.

Θα μαθαίνουμε, όσοι δεν το είχαμε υποψιαστεί, 
πως το κάπνισμα ήταν «σταγών εν τω ωκεανώ».

Λοιπόν,	καπνίζω...

Τι καπνίζω δηλαδή, ρουφάω τον καπνό μέχρι 
τον ουρανίσκο το πολύ και τον φυσάω αμέσως έξω. 
Όπως και να ‘χει φλομώνω τους γύρω που έχουν 
την ατυχία να χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο μ’εμένα. 
Αν μάλιστα σκεφτείς ότι μην εισπνέοντας τον καπνό, 
αυτός βγαίνει πλήρης, χωρίς να έχει αφήσει σχεδόν 
τίποτε στα ένοχα πνευμόνια μου, καταλαβαίνεις πόσο 
περισσότερο κινδυνεύει ο εκάστοτε πλησίον μου 
παθητικός καπνιστής, το κάθε μου θύμα.

Κάπου δεκατριών χρονών βγάζοντας το λυκόσκυλο 
στην αναγκαία για την ανάγκη του βόλτα, δοκίμασα να 
καπνίσω. Αντινικότ «22» θυμάμαι, στο περιποιημένο 
και ελκυστικό μπλέ ρουά πακέτο. Οι φίλοι παλιά θυ-
μώναν «αφού δεν καπνίζεις γιατί το κάνεις;»

Αργότερα άρχισα το τσιμπούκι. Λίγο αντιγράφοντας 
τον πατέρα, λίγο για να δείξω μεγαλύτερος –πάντα 
μικρόφερνα κι αυτό με κομπλεξάριζε. Ιδιαίτερα από 
επαγγελματική σκοπιμότητα ήταν πολύ σημαντικό κα-
θώς όλοι θεωρούν πως νέος γιατρός ίσον γιατρουδάκι. 
«Γέροντα γιατρό και νέο δικηγόρο» ακόμα ηχεί στ’ αυτιά 
μου αυτή η παροιμία που έλεγε ο πατέρας μου.

Το στόμα μου τσαρούχι, ένα σωρό συμπράγκαλα 
να κουβαλάς, αλλά το άρωμα αξεπέραστο. Για τους 
άλλους βέβαια, μια και ο ίδιος ο τσιμπουκαλής, εν 
προκειμένω εγώ, μόνο στις πρώτες δυο-τρεις ρου-
φηξιές έχει απόλαυση, στις υπόλοιπες απολαμβάνει 
το άρωμα ο πλησίον και αυτός, αυτή μάλλον, αν είναι 
τσιμπημένη με σένα και τα βρίσκει όλα πάνω σου 
αρωματικά και ελκυστικά. Κατά τ’ άλλα, το τσιμπόυκι 
είναι χαρακτηριστικό των διανοουμένων, καλλιτεχνών 

και άλλες τέτοιες τρίχες. Κάτσε εσύ να υποδύεσαι τον 
θεριακλή της πίπας και έλα να μου πείς πόσες ιδέες 
κατεβάζει στο χαρτί ή τον καμβά, ο καπνός της.

Έπειτα	οι	στατιστικές...

Μιλάνε αναντίρρητες για όλα τα κακά, τα έχουν 
περάσει και στα πακέτα με χρώματα αγγελτήριου 
κηδείας. Ποιος να τα βάλει με τους αριθμούς; Εγώ 
όμως έχω μείνει, τι εμμονή κι αυτή- στο καλαίσθητο 
παλιό διαφημιστικό, κολλημένο στο γραφείο του τότε 
διευθυντού της ΜΕΘ στο νοσοκομείο. «Πού κάνει 
καλό το κάπνισμα» προανήγγελε στην προμετωπίδα 
και απαριθμούσε όλες τις ευεργετικές δράσεις του 
καπνού, κάπου στα 1920.

Κάτι μας κρύβουν κάτι μας ξεφεύγει λέω και ξα-
ναλέω και κάπου-κάπου το πιστεύω κιόλας. Έχω 
πιαστεί με κάτι περίεργους αντιπερισπασμούς, όπως 
το καρτέλ των σκληρών ποτών ας πούμε που κα-
ταφέρνει να μένει στις διαφημίσεις των ΜΜΕ, τις 
βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στα Βαλκάνια 
και τον τρίτο κόσμο, την πλανητική διασπορά των 
μεταλλαγμένων κλπ.

Λέω εμμονές και αντιπερισπασμούς γιατί, δε μπο-
ρεί, σίγουρα κάνω λάθος μα δεν το παραδέχομαι. 
Μόνο το κάπνισμα είναι ο αδιαμφισβήτητος καρκι-
νογόνος παράγων, μόνο αυτό έχει συνδεθεί τόσο 
στενά επιδημιολογικά με τόσα δεινά, τον καρκίνο, 
την αθηροσκλήρωση, την ανικανότητα, τη στείρωση 
και τόσα άλλα. Όλα τα άλλα ίσως κάποτε βλάπτουν, 
ίσως δαγκώνουν απαλά, ενώ το τσιγάρο…

Θυμάμαι την αφοπλιστική ομολογία της νεαρής 
Αμερικάνας γιατρίνας, στο αεροπλάνο γυρίζοντας από 
κάποιο ASCO meeting “we have failed in young people”, 
και ομολογώ αισθάνθηκα χαιρεκακία για την αποτυχία 
μιας εκστρατείας διάσωσης ανθρώπων. Ναι! Χαιρεκακία 
και δε θα αναλύσω γιατί, παρ’ το όπως θέλεις.

Όταν	θα	έχουμε…

…αμετάκλητα πια εγκαταστήσει μέσα μας όλον 
τον εισερχόμενο Όλεθρο καταπινόμενο ή εισπνεόμενο 
(διατροφή, πολυώνυμη ρύπανση της ατμόσφαιρας, 
απεμπλουτισμένη ραδιενέργεια) και όλα τα παρόντα 
(ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τηλεπικοινωνιών π.χ.) 
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ή επερχόμενα καλούδια της τεχνολογίας. Κάποιοι θα 
έχουν προειδοποιήσει, πολλά χρόνια πριν: «αν όλα 
τα διασυστηματικά φυτοφάρμακα και τα μεταλλαγ-
μένα τρόφιμα καταργηθούν, οι θάνατοι από πείνα 
θα είναι πολλαπλάσιοι των θανάτων από καρκίνο. 
Ας διαλέξουμε!»

Τότε και πάλι όπως πάντα, θα νοσταλγήσουμε 
ίσως κάποιους «βαρβάρους» γιατί δε θα μας απειλούν 
πια και θα διερωτηθούμε «τι άραγε θα κάνουμε χωρίς 
αυτούς που ήταν μια κάποια λύση».

Εγώ	ο	καπνιστής…

…ανάβοντας τσιγάρο, μετράω αυτόν ή αυτήν που 
μου προσφέρει ή τους προσφέρω φωτιά. Ιδιαίτερα για 
τις γυναίκες, λατρεύω τη σημειολογία της κάλυψης της 
φλογίτσας του αναπτήρα. Υπερπροστατευτικές με τα 
δύο χέρια σα φωλιά που σε περιμένει, αγκαλιάζουν 
το χέρι σου σταθερό ή τρομώδες -οι πολλοί καφέδες 
του καπνιστή, βλέπεις- όταν θέλουν να σου δείξουν 
πως σε γουστάρουν (κι ας είναι χαρακτηριστικό των 
«περπατημένων» γυναικών και όχι των άβγαλτων 
μπουμπουκιών, φετίχ ημών των προώρως ή εγκαίρως 
γέρων). Απόμακρες, αμυντικά συσπασμένες όταν 
θέλουν να σου δείξουν πως «πέρα από τη φωτιά σου 
τίποτε αγαπητέ, κάτσε στ’ αυγά σου».

Πες μου σε παρακαλώ, τι έχει να αντιπαρατά-
ξει η κοινωνία των αντικαπνιστών στον τομέα της 
επικοινωνίας μέσω του σώματος –τι παγερή έννοια 
η αντικειμενικοποίηση (άκου αντικειμενικοποίηση!) 
υποκειμενικών, αόρατων δηλαδή δεδομένων («το 
ουσιώδες μένει αθέατο στο μάτι» λέει κάπου ο Κα-
ρούζος). Μπορεί να φτάσει στα δικά μας αυθόρμητα 
αγγίγματα, τα άλλοτε υπέροχα άλλοτε απαίσια μηνύ-
ματα προσέγγισης ή απομάκρυνσης που στέλνουμε 
μονάχα εμείς (!). Φαντάσου μια ομήγυρη, ένα γλέντι 
όπου κανείς δεν καπνίζει, όλοι απλωμένοι, σίγουροι 
σε πολυθρόνες ή όρθιοι, ανασφαλείς με ποτήρια κολο-
νάτα στο χέρι, αντί τσιγάρου και θα καταλάβεις. Εμείς 
τουλάχιστον είμαστε εξαρτημένοι, είμαστε πρεζόνια 
ας πούμε, αλλά το ξέρουμε! Αυτοί;

Καπνίζοντας…

…αμύνομαι στον όχλο, αντιστέκομαι στους γελοί-
ους γενίτσαρους τέως καπνιστές και νεοφώτιστους 
αντικαπνιστές που κραυγάζουν κατά του τσιγάρου, 
σκέφτομαι συγκεκριμένους ανθρώπους που με κοι-
τούν απαξιωτικά καθώς ανάβω τσιγάρο, κολυμπώ 
αντίρρευμα τραυματισμένος από τα κούτσουρα που 
κατεβάζει το ποτάμι, αυτοτραυματισμένος από την 
ασθματική μου ανάσα. Καπνίζοντας, εγώ ο μισοά-
καπνος καπνιστής, κάνω μοναχική αντιδιαδήλωση. 
Απέναντι σε όλους εκείνους που με έχουν περικυκλω-
μένο και με δείχνουν με το δάχτυλο τεντωμένο, όπως 
πολυβόλο (καταπληκτική εκείνη η αμερικανοειδούς 
σύλληψης αφίσα). Την ίδια ώρα που βλέπω πίσω από 
την πλάτη τους –αυτοί πώς να δουν;- τον τρελό χορό 
που έχουν στήσει οι «αθωωμένοι άλλοι». Θα πεθάνω 
έτσι κι αλλιώς, ας πεθάνω αναξιοπρεπώς με ανάσα 
εναγώνια όπως εγώ επέλεξα ή νομίζω ότι.

Υπερασπίζοντας κάτι που δεν αξίζει, κάτι που 
δεν πιστεύω.

Έτσι, για ένα πείσμα κουφό, για ένα στραπάτσο.

Λοιπόν	όχι	και	όχι!

Δεν υπερασπίζομαι το κάπνισμα, κι ας έχει ξεγελάσει 
τη μοναξιά δισεκατομμυρίων μόνων ή αποκλήρων. Ούτε 
βέβαια το οινόπνευμα, που μένει στο απυρόβλητο 
των υποκριτικών κραυγών των «φρουρών» (μήπως 
δεσμοφυλάκων;) της υγείας μας.

Υπερασπίζομαι αυτοκαταστροφικά όσους «βαρ-
βάρους» δίνουν την ευκαιρία στην κάθε λογής κερδο-
σκοπία να βυσσοδομεί εναντίον της ζωής μας.

Ένα προσχέδιο αντικαταγγελίας ή μια εφιαλτική 
αντιπροφητεία αποτολμώ.

Σήμερα, ως μνημόσυνο ενός φίλου καπνιστή που 
έφυγε από καρκίνο του πνεύμονος.

Αλέξανδρος	Αρδαβάνης
Παθολόγος-Ογκολόγος
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βηματισμΟι

νέα μελών της ΕΟΠΕ

Ξεκίνησαν και συνεχίζονται τα σεμινάρια της Ελ-
ληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ ΕΟΠΕ) – το 
2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 18-20 Μαΐου 2007

Η Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας ξεκίνησε τον 
πρώτο διετή κύκλο μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων με 
το 1ο σεμινάριο που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Το 
σεμινάριο είχε τίτλο «Βιολογία του Καρκίνου», και 
πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 26-28 Ιανουαρίου 
2007, στο Ιωνικό Κέντρο. Σκοπός των σεμιναρίων 
είναι να καλύπτονται συστηματικά οι βασικές γνώσεις 
ογκολογίας εναρμονισμένες με τις επιστημονικές 
προόδους της κλινικής ογκολογίας. Το 2ο σεμινάριο 
θα έχει τον τίτλο «Κακοήθη Νεοπλάσματα Θώρακος-
Θυρεοειδούς: από τη Βασική Έρευνα στη Θεραπεία» 
και θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 18-20 Μαΐου 
2007, στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, στην Πλάκα. 
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν ‘πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος’ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2007 και να επι-
κοινωνήσουν για κάθε πληροφορία με τη γραμματεία 
της ΕΟΠΕ (κ. Ναταλία Χατζηφώτη, τηλ. 2106457971, 
e-mail: hesmo@otenet.gr).

νέα απ’ όλο τον κόσμο

Η συχνότητα του καρκίνου αυξάνει δραματικά: 1 
στους 2 άνδρες και 1 στις 3 γυναίκες θα διαγιγνώ-
σκονται με καρκίνο μέχρι το 2050
Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό the 

Oncologist οι στατιστικές ‘προβλέψεις’ για τη συχνό-
τητα διάγνωσης καρκίνου τα επόμενα χρόνια, από το 
Τμήμα Επιδημιολογίας και Στατιστικής (Surveillance 
Epidemiology and End Results; SEER) του NCI 
(National Cancer Institute). Υπολογίζεται οτι η διά-
γνωση καρκίνου θα αφορά 1 στους 2 άνδρες και 1 
στις 3 γυναίκες και ο αριθμός νέων διαγνώσεων θα 
διπλασιαστεί μέχρι το 2050. Οι προβλέψεις αυτές 
βασίζονται σε ανάλυση δεδομένων από το 1975 έως 

•

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου1, MD, PhD

1Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Ογκολογι-
κή Κλινική Νοσοκομείου Metropolitan, Νέο Φάληρο, Αθήνα

το 2003 στις ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο 2003, περίπου 10.5 
εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ διεγνώσθηκαν με καρκίνο, 
απ’ τους οποίους περισσότεροι από τους μισούς 
ήταν γυναίκες (5.8 εκατ.). Ο αριθμός των νέων δια-
γνώσεων καρκίνου αναμένεται να διπλασιαστεί από 
1.36 εκατομμύρια το 2000 σε σχεδόν 3 εκατομμύρια 
το 2050, κυρίως λόγω της αυξανόμενης ηλικίας του 
πληθυσμού. Επίσης σημειώνονται διάφορες τάσεις στη 
συχνότητα τύπων καρκίνου την περίοδο 1975-2003. 
Καρκίνοι που αυξάνονται στις γυναίκες αφορούν τη 
λευχαιμία, τον καρκίνο πνεύμονα, το μελάνωμα, το 
μη- Hodgkin’s λέμφωμα και τον καρκίνο θυρεοειδούς, 
πιο πρόσφατα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η 
αύξηση του καρκίνου θυρεοειδούς στις γυναίκες είναι 
αξιοσημείωτη, σχεδόν διπλάσια από τους άντρες. 
Ο καρκίνος των ωοθηκών είχε αρχίσει να μειώνεται 
από το 1985 και συνέχισε το 2003, ενώ η συχνότητα 
του καρκίνου του μαστού έδειξε μια πρόσφατη στα-
θεροποίηση και μικρή πτώση. Πιθανοί λόγοι γι αυτή 
τη μείωση αναφέρονται η μείωση λήψης ορμονικών 
θεραπειών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, μετά από 
τη δημοσίευση του 2002 του Women’s Health Initiative 
και βέβαια η τεράστια συμβολή της προφυλακτικής 
μαστογραφίας.. Στους άνδρες, η συχνότητα καρκίνου 
ανεξαρτήτως τύπυ αυξήθηκε δραματικά μέχρι το 1992, 
μειώθηκε απότομα τα επόμενα χρόνια και παρέμεινε 
σταθερή στα ίδια επίπεδα από το 1995. Καρκίνοι που 
αυξάνονατι στον άνδρα είναι του νεφρού και της νε-
φρικής πυέλου, λευχαιμία και μελάνωμα ενώ, μειώσεις 
φάνηκαν σε καρκίνους κεφαλής-τραχήλου, ιδιαίτερα 
στόματος, φάρυγγα και καρκίνο πνεύμονος.

Oncologist 2007;12:20-37.

Στην Αγγλία το εθνικό σύστημα υγείας δεν θα 
χρηματοδοτεί το erlotinib για τον καρκίνο του 
πνεύμονα...

Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Σωστή Κλινι-
κή Πρακτική (National Institute for Health and Clinical 
Excellence; NICE) στην Αγγλία απέρριψε τη χρήση του 
Tarceva στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
θεωρώντας οτι η εφαρμογή του είναι περιορισμένη 
ενώ το κόστος του πολύ υψηλό. Η απόφαση ισχύει 
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για την Αγγλία και την Ουαλία ενώ το φάρμακο βρί-
σκεται ήδη σε εγκεκριμένη χρήση από πέρυσι στην 
Σκωτία. Μετά από τις προηγούμενες δυσκολίες για 
τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος Herceptin 
σαν συμπληρωματική θεραπεία στον καρκίνο μαστού, 
η τωρινή απόφαση έρχεται να δημιουργήσει ακόμα 
περισσότερα ερωτήματα και δυσκολίες για την ευρεία 
χρήση μοντέρνων θεραπειών. Το Ινστιτούτο NICE 
δήλωσε οτι οι μέχρι σήμερα μελέτες δεν αποδεικνύ-
ουν οτι το Tarceva είναι καλύτερο από την θεραπεία 
εκλογής που είναι το Taxotere, όμως καθώς νέες με-
λέτες ολοκληρώνονται το NICE θα επανεξετάσει την 
απόφασή του σε ένα έτος, το Φεβρουάριο 2008, ενώ 
κάλεσε για περαιτέρω έρευνα για να αναγνωριστούν 
οι ασθενείς εκείνοι που πραγματικά θα ωφελούνται 
από το φάρμακο. Η εταιρεία Roche απάντησε οτι με-
λέτες έχουν δείξει οτι το Tarceva μειώνει σημαντικά τα 
συμπτώματα ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο 
πνεύμονα και επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά μονοετούς 
επιβίωσης έως 41%. Σημειώνεται οτι το Tarceva πήρε 
άδεια κυκλοφορίας στη Βρεττανία το 2005 στην τιμή 
των 1,631 λιρών ($3,153) για θεραπεία ενός μηνός.

Ερευνητές καλούν για ξεκάθαρες κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη χρήση χημειοθεραπείας από το 
στόμα

Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ ογκολογι-
κών κέντρων για τη χορήγηση χημειοθεραπείας από 
το στόμα. Σε μια πρόσφατη ανάλυση από το Dana-
Farber Cancer Institute στη Βοστώνη φάνηκε ότι από 
τη συνταγογράφηση, ενημέρωση ασθενών έως και 
τη χορήγηση της χημειοθεραπείας από το στόμα, οι 
πρακτικές διαφέρουν σημαντικά. Όπως αναφέρεται 
σε πρόσφατο τεύχος του British Medical Journal, 
ερωτήθησαν οι διευθυντές φαρμακείων διαφόρων 
αντικαρκινικών κέντρων. Τα κέντρα που συμμετείχαν 
διέφεραν σημαντικά στο πώς συνταγογραφούσαν τη 
ΧΘΠ, όμως τα περισσότερα (29) χρησιμοποιούσαν 
χειρόγραφες συνταγές. Πολύ λίγα δε ήταν τα κέντρα 
εκείνα που απαιτούσαν λεπτομέρειες για τον ασθενή 
να σημειώνονται στην κάρτα του, όπως η διάγνωση, 
το βάρος-ύψος σώματος, τη θεραπεία κλπ. Μόλις το 
1/3 των κέντρων απαιτούσε έγγραφη συγκατάθεση 
(informed consent) του ασθενούς για ΧΘΠ. Περίπου 
το Ό των κέντρων δεν είχε ένα τυπικό πρωτόκολλλο 
παρακολούθησης του ασθενούς στη διάρκεια της 
θεραπείας. Περιεγράφησαν δε περισσότερες της μία 
σοβαρές παρενέργειες με τη χρήση των φαρμάκων 
από το στόμα. Οι συγγραφείς καλούν όλους μας να 
πιέσουμε για την ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθυντή-
ριων γραμμών για την ευρεία χρήση χημειοθεραπείας 
από το στόμα. BMJ 2007.

τα σημαντικότερα των πρόσφατων συνεδρίων

29th Annual San Antonio Breast Cancer (SABC) 
Symposium, San Antonio, 14-18 Δεκεμβρίου 2006

Είναι οι ανθρακυκλίνες απαραίτητες στη συμπλη-
ρωματική θεραπεία του καρκίνου του μαστού?
Οι ανθρακυκλίνες αποτελούν τη βάση της συμπλη-

ρωματικής χημειοθεραπείας του καρκίνου του μαστού 
τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν νέα 
δεδομένα που προβλημάτισαν για το κατά πόσο οι 
ανθρακυκλίνες είναι απαραίτητες. Μία μεγάλη μελέτη 
έδειξε οτι ο συνδυασμός μιας ταξάνης με trastuzumab 
είναι παρόμοιος όσον αφορά την παράταση επιβίωσης 
με σχήματα που περιέχουν ανθρακυκλίνη και trastu-
zumab, με το μεγάλο όφελος της σαφώς μικρότερης 
τοξικότητας. Τα δεδομένα αυτά προσφέρουν μια νέα 
επιλογή για γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού θετικό 
στο HER2 και σίγουρα θα επηρεάσουν την καθημερινή 
μας κλινική πρακτική. Τα νέα αποτελέσματα αφορούν 
τη μελέτη Breast Cancer International Research Group 
(BCIRG) 006, στην οποία συμπεριελήφθησαν 3233 
γυναίκες με πρώιμο HER2+ καρκίνο μαστού, με ή 
χωρίς επέκταση στη μασχάλη. Η μελέτη είχε 3 σκέλη, 
όπως φαίνεται κάτωθι:

Group A, η ομάδα ελέγχου — 4 κύκλοι doxorubicin 
(Adriamycin) και cyclophosphamide ακολουθού-
μενο από 4 κύκλους docetaxel (Taxotere).
Group B — Trastuzumab προσετέθη στο σχήμα 
του group A.
Group C, η ομάδα χωρίς ανθρακυκλίνη, 6 κύκλοι 
ταξάνης με καρβοπλατίνη και trastuzumab.
Στο Συμπόσιο του San Antonio, ο Dr. Slamon πα-

ρουσίασε δεδομένα από μια δεύτερη interim ανάλυση 
αυτής της μελέτης, με διάμεση παρακολούθηση 3 
έτη. Και οι δύο πειραματικές ομάδες είχαν στατιστικά 
σημαντικά καλύτερη έκβαση από την ομάδα ελέγχου, 
όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου θανάτου και βελ-
τίωση της ελεύθερης νόσου επιβίωσης. Οι διαφορές 
μεταξύ των δύο πειραματικών σχημάτων δεν ήταν 
στατιστικά σημαντικές. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται 
στον κάτωθι πίνακα:

Second Interim Analysis of BCIRG 006, Median 
3-Year Follow-up 

Group A Group B Group C
patients, n 1073 1074 1075
Deaths, n 80 49 (P =.004)* 56 (P =.017)*
Relapses, n 192 128 	

(P <.0001)*
142 	
(P =.0003)*

*P for comparison of experimental group with control group 
(A).

•

•

•

•
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Υπήρχαν όμως στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στην τοξικότητα. Αυτό ήταν ιδιαίτερα φανερό με την 
καρδιοτοξικότητα, η οποία ήταν 5 φορές μικρότερη με 
το σχήμα που δεν περιείχε ανθρακυκλίνη (group C) σε 
σύγκριση με το group B, στο οποίο υπήρχε ο διπλός 
κίνδυνος καρδιοτοξικότητας από την ανθρακυκλίνη 
και το trastuzumab. Επίσης ασθενείς στο Group C 
εμφάνισαν πολύ λιγότερες άλλες βασανιστικές πα-
ρενέργειες, όπως αρθραλγία και μυαλγία, σύνδρομο 
παλαμών-πελμάτων, στοματίτιδα, αλλαγές ονύχων και 
νευροπάθεια. Η αιματολογική τοξικότητα είχε επίσης 
διαφορές μεταξύ των ομάδων τηε μελέτης. Έτσι, 
στο group C υπήρχε στατιστικά σημαντικά λιγότερη 
ουδετεροπενία και λευκοπενία, όμως περισσότερη 
αναιμία και θρομβοπενία. Δευτεροπαθής λευχαιμία 
αναπτύχθηκε και στα δύο σχήματα με ανθρακυκλίνες, 
σε 3 ασθενείς στο group A και σε 1 ασθενή στο group 
B, ενώ καμία περίπτωση δεν σημειώθηκε στο group 
C. Περιληπτικά, ο Dr. Slamon είπε, ότι τα τελευταία 
αυτά δεδομένα δίνουν διαφορές στην ελεύθερη νόσου 
επιβίωση υπέρ της ομάδας Β, χωρίς όμως στατιστική 
σημαντικότητα. Επίσης, σημειώνεται ότι πρόσφατα 
δημοσιεύτηκε μια παρόμοια μελέτη που έδειξε υπε-
ροχή για ένα σχήμα συμπληρωματικής ΧΘΠ χωρίς 
ανθρακυκλίνες (docetaxel plus cyclophosphamide 
vs doxorubicin plus cyclophosphamide (Jones SE et 
al.	J Clin Oncol 2006;24:5381). Οι δύο αυτές μελέτες 
έρχονται να προβληματίσουν για το αν μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε πρωτόκολλα χωρίς τις ανθρακυ-
κλίνες στη συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου 
μαστού...

29th Annual SABC Symposium: Abstract 52. 
Presented December 14, 2006.

Η ταμοξιφένη έχει πραγματικά προληπτική δράση 
στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Δεδομένα μακρόχρονης παρακολούθησης που 

δείχνουν οτι η δράση της ταμοξιφένης στη μείωση 
του κινδύνου καρκίνου μαστού παραμένει και μετά τη 
διακοπή του φαρμάκου, δημοσιεύτηκαν σε πρόσφατο 
τεύχος του Journal of the National Cancer Institute. Τα 
τελευταία αυτά αποτελέσματα αφορούν μια ανάλυση 
της μελέτης International Breast Cancer Intervention 
Study (IBIS-1), με διάμεση παρακολούθηση 8 έτη, 
και της αντίστοιχης μελέτης του Royal Marsden, με 
διάμεση παρακολούθηση 13 έτη. Τα αποτελέσματα 
αυτά πρωτοπαρουσιάστηκαν τον Δεκέμβριο 2006 
στο San Antonio Breast Cancer Symposium. Τώρα, 
σε ένα editorial στο ίδιο τεύχος, σημειώνεται οτι 
τα αποτελέσματα μακρόχρονης παρακολούθησης 
στις δύο σημαντικές αυτές μελέτες επαναφέρουν το 
ενδιαφέρον στην ταμοξιφένη, δείχνοντας οτι είναι 

•

πραγματικά δραστική με αποδεκτή τοξικότητα, στη 
μείωση του κινδύνου, και ίσως στην πραγματική 
πρόληψη, ορμονοευαίσθυητου καρκίνου μαστού σε 
γυναίκες υψηλού κινδύνου. Η μελέτη IBIS-1 έδειξε 
σημαντική μείωση του καρκίνου μαστού κατά 29%, 
και το όφελος παρέμεινε ακόμα και όταν το φάρμακο 
διεκόπη μετά 5 έτη. Είναι σημαντικό, ότι το όφελος 
της ταμοξιφένης αφορούσε κυρίως τις γυναίκες με 
ΕR-θετική νόσο, ενώ επίσης σημειώνεται μια προο-
δευτικά μειούμενη εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, 
με το λόγο κίνδυνος/όφελος συνεχώς να βελτιώνεται 
με το πέρασμα του χρόνου. Στη μελέτη από το Royal 
Marsden, η μείωση στην ER-θετική νόσο δεν ήταν 
εμφανής στα 8 έτη, όμως έγινε στατιστικά σημαντική 
με την μακρύτερη παρακολούθηση. Σε καμιά από τις 
2 μελέτες δεν φάνηκε όφελος σε ER-αρνητική νόσο. 
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να υποστηρίξουν 
προηγούμενα δεδομένα από την μελέτη του National 
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) 
P-1 και από τη μετα-ανάλυση μελετών συμπληρω-
ματικής θεραπείας (Early Breast Cancer Trialists’ 
Collaborative Group, Lancet 2005;365:1687–1717), 
που σημείωναν οτι ‘η προληπτική δράση’ της τα-
μοξιφένης έχει ‘διάρκεια’ – ή ίσως είναι και μόνιμη. 
Στη μετα-ανάλυση η ‘προληπτική δράση’ παρέμεινε 
και μετά το τέλος της θεραπείας, μέχρι και 10 έτη. 
Η εμφάνιση καρκίνου ενδομητρίου ήταν στατιστικά 
σημαντική στη μελέτη IBIS-1 μόνο κατά τη διάρκεια 
ενεργού θεραπείας (12 περιστατικά με ταμοξιφένη 
vs 3 με placebo; P =.02), αλλά όχι συνολικά (17 
vs 11 περιστατικά) και ήταν οριακής στατιστικής 
σημαντικότητας στη μελέτη του Royal Marsden (13 
vs 5 περιστατικά; P =.06). Παρομοίως, τα θρομβο-
εμβολικά επεισόδια ήταν διπλάσια, αλλά στατιστικά 
σημαντικά μόνο κατα τη διάρκεια της θεραπείας στην 
μελέτη IBIS-1 και δεν υπήρχαν επιπλέον εγκεφαλικά 
ή καρδιακά επεισόδια σε καμία από τις δύο μελέτες. 
Επίσης, δεν υπήρχε διαφορά στα οστικά συμβάματα. 
Δυστυχώς, σχολιάζουν οι ερευνητές, η ταμοξιφένη 
αποτελεί τυπικό παράδειγμα ενός δραστικού παρά-
γοντα με τεράστιο όγκο κλινικών δεδομένων, που 
συγκεντρώνει όμως μικρό ενδιαφέρον στην προφυ-
λακτική και προληπτική αγωγή, κυρίως λόγω μικρού 
εμπορικού ενδιαφέροντος: το φάρμακο είναι φτηνό 
και δεν είναι πλέον κάτω από καμία πατέντα. Έτσι, 
προτιμούνται τόσο σε κλινικές μελέτες, όσο και στην 
καθημερινή πρακτική, άλλα νεώτερα φάρμακα, όπως 
η ραλοξιφένη και οι αναστολείς αρωματάσης. Παρ’ 
όλα αυτά τα αποτελέσματα των δύο αυτών μελετών 
ξαναφέρνουν την ταμοξιφένη στο προσκήνιο του 
κλινικού ενδιαφέροντος για την προφυλακτική αγωγή 
γυναικών με ER-θετική υψηλού κινδύνου νόσο. J Natl 
Cancer Inst 2007;99:258–260, 272–282, 283–290.
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Multidisciplinary prostate Cancer Symposium, 
Orlando, Florida, φεβρουάριος 2007

Η επιβίωση ασθενών με καρκίνο προστάτη είναι 
χειρότερη μετά από ακτινοθεραπεία σε σύγκριση 
με άλλες θεραπευτικές επιλογές
Μία νέα ανάλυση, που ανακοινώθηκε σε πρό-

σφατο συμπόσιο για τον καρκίνο του προστάτη, 
συνέκρινε 3 διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές και 
έδειξε διαφορές στην συνολική επιβίωση. Ασθενείς με 
καρκίνο προστάτη που έλαβαν εξωτερική ακτινοθε-
ραπεία έζησαν συνολικά λιγότερο από εκείνους που 
έλαβαν βραχυθεραπεία με ραδιενεργά εμφυτεύματα 
ή επέλεξαν τη χειρουργική επέμβαση. Η μελέτη, που 
είναι η πρώτη με κύριο στόχο τη συνολική επιβίωση 
και όχι τη βιοχημική υποτροπή, ανακοινώθηκε στο 
Multidisciplinary Prostate Cancer Symposium στο 
Orlando, Florida, συμπόσιο που συν-διοργάνωσαν 
οι American Society of Clinical Oncology (ASCO), 
American Society of Therapeutic Radiology and 
Oncology (ASTRO), και Society of Urologic Oncology 
(SUO). Η ανάλυση αφορούσε 2285 άνδρες που αντι-
μετωπίστηκαν στην Cleveland Clinic μεταξύ του 1996 
και 2003. Οι περισσότεροι είχαν χαμηλού ή ενδιάμεσου 
κινδύνου καρκίνο προστάτη, που αποτελεί και το 80% 
σχεδόν των περιπτώσεων με καρκίνο προστάτη. 
Οι μισοί σχεδόν (1053) είχαν υποβληθεί σε ριζική 
προστατεκτομή, 662 είχαν λάβει θεραπεία με ραδι-
ενεργά εμφυτεύματα, και 570 είχαν λάβει εξωτερική 
ακτινοθεραπεία. Η διάμεση δόση ακτινοβολίας ήταν 
82.0 Gy (range, 68.4 – 82.9 Gy). Ο πληθυσμός της 
μελέτης είχε ισορροπία όσον αφορά αρκετούς παρά-
γοντες που θεωρούνται οτι μπορεί να επηρεάσουν τη 
συνολική επιβίωση, όπως ηλικία, συνοδά νοσήματα, 
καρδιολογικά προβλήματα, δείκτης μάζας σώματος 
(body-mass index), κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
αρχική τιμή PSA, Gleason score στην βιοψία, κλινικό 
στάδιο, χρήση ανδρογονικού αποκλεισμού και για 
πόσο διάστημα, ιστορικό καπνίσματος και χρήσης 
αλκοόλ. Οι ερευνητές τόνισαν οτι το κάπνισμα είχε 
πολύ ισχυρή αρνητική επίδραση στην επιβίωση αυτών 
των ασθενών. Η μελέτη έδειξε οτι η συνολική επιβίωση 
ήταν χειρότερη μετά από εξωτερική ακτινοθεραπεία. 
Η 5-ετής συνολική επιβίωση ήταν 93.8% για τους 
ασθενείς που έλαβαν εξωτερική ακτινοθεραπεία, σε 
σύγκριση με 95.7% για αυτούς που έλαβαν αγωγή με 
ραδιενεργά εμφυτεύματα και 97.7% για αυτούς που 
υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Μετά από 
εξισορρόπηση για τους παραπάνω παράγοντες φάνηκε 
οτι τα ραδιενεργά εμφυτεύματα και το χειρουργείο ήταν 
εξίσου δραστικά, ενώ η εξωτερική ακτινοθεραπεία ήταν 
λιγότερο δραστική. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν 
οτι οι 3 αυτές θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς με 

•

αρχικά στάδια καρκίνου προστάτη δεν είναι απαραίτητα 
ισότιμες όσον αφορά τη συνολική επιβίωση.

γνωρίζετε οτι...

...η ακτινοθεραπεία για καρκίνο μαστού αυξάνει 
τον κίνδυνο καρδιακής νόσου...
Μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 

τελευταίο τεύχος του Journal of the National Cancer 
Institute δίνει σημαντικές πληροφορίες για την καρδι-
οτοξικότητα της ακτινοθεραπείας. Οι ερευνητές από 
το Ινστιτούτο Καρκίνου στο Άμστερνταμ (Netherlands 
Cancer Institute, Amsterdam) επισημαίνουν οτι εκτός 
από τα σημαντικά οφέλη της συμπληρωματικής ακτι-
νοθεραπείας οι ογκολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
τον δυνητικά αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου 
μετά από συγκεκριμένα σχήματα ακτινοθεραπείας 
σε ασθενείς με μακρόχρονη επιβίωση από καρκίνο 
μαστού. Η μελέτη συμπεριέλαβε 4414 ασθενείς με 
καρκίνο μαστού που επιβίωσαν για 10 έτη μετά από 
ακτινοθεραπεία που έλαβαν μεταξύ των ετών 1970 
και 1986. Τα ποσοστά καρδιαγγειακής νόσου σε αυτές 
τις ασθενείς συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα στο γενικό 
πληθυσμό. Συνολικά σημειώθηκαν 942 καρδιαγγειακά 
συμβάματα σε ένα μέσο διάστημα παρακολούθησης 
18 ετών, δίνοντας έτσι έναν κίνδυνο εμφάνισης 1.30. 
Η περιορισμένη ακτινοθεραπεία μόνο στο μαστό δεν 
αύξησε τα ποσοστά καρδιαγγειακής νόσου. Όταν όμως 
συμπεριλαμβάνονταν οι αριστερές ή δεξιές έσω μα-
στικές άλυσοι, τότε ο κίνδυνος καρδιακής νόσου ήταν 
αυξημένος. Στη δεκαετία του 1970 η ακτινοθεραπεία 
στις έσω μαστικές φάνηκε ότι αύξανε τον κίνδυνο εμ-
φράγματος μυοκαρδίου και συμφορητικής καρδιακής 
ανεπάρκειας κατά 2.55- και 1.72-φορές, αντίστοιχα, 
σε σύγκριση με μη χρήση ακτινοθεραπείας. Αντίθετα, 
η ακτινοθεραπεία στη δεκαετία του 1980 δεν φάνηκε 
να αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου, 
όμως σχετίστηκε με αυξημένο κατά 2.66- και 3.17-
φορές κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και βαλβιδικών 
δυσλειτουργιών, αντίστοιχα. Στη δεκαετία του 1980, 
η προσθήκη συμπληρωματικής χημειοθεραπείας 
στην ακτινοθεραπεία αύξησε τον κίνδυνο συμφο-
ρητικής καρδιακής ανεπάρκειας κατά 1.85 φορές. 
Επιπλέον, φάνηκε αυξημένος κατά 3 φορές κίνδυνος 
εμφράγματος μυοκαρδίου σε ασθενείς που έλαβαν 
ακτινοθεραπεία και ήταν καπνιστές. Στο ίδιο τεύχος 
σε ένα σχετικό editorial, οι Drs SH Giordano και GN 
Hortobagyi από το M.D. Anderson Cancer Center 
του Houston, σημειώνουν οτι η μελέτη αυτή έρχεται 
να προσφέρει σημαντικές νέες πληροφορίες για την 
ενδεχόμενη καρδιακή τοξικότητα της ακτινοθεραπείας. 
Επίσης, σημειώνεται η μεθοδολογία της μελέτης με 
εξαιρετικά μακρύ χρόνο παρακολούθησης, η μελέτη 

•
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τόσο της νοσηρότητας όσο και της θνητότητας, αλλά 
και η ανάλυση της τοξικότητας ανάλογα με τα ακτινο-
θεραπευτικά πεδία.

J Natl Cancer Inst 2007;99:340-341,365-375.

...το Bevacizumab επιβραδύνει την εξέλιξη κακο-
ήθων γλοιωμάτων...
Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα απο-

τελέσματα μιας μελέτης φάσης ΙΙ που δημοσιεύτηκε 
στο τεύχος της 20ης Φεβρουαρίου του Clinical Cancer 
Research, ο συνδυασμός του αντιαγγειογενετικού 
φαρμάκου bevacizumab (Avastin) με ιρινοτεκάνη είναι 
αποτελεσματικός σε υποτροπή κακοήθων γλοιωμάτων 
gr II-IV. Σε έναν πληθυσμό ασθενών με ιδιαίτερα φτωχή 
πρόγνωση η μελέτη έδειξε ενθαρρυντικά ποσοστά 
ανταπόκρισης και 6-μηνης ελεύθερης νόσου επιβί-
ωσης. Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας είναι έντονα 
αγγειοβριθείς όγκοι, με ιδιαίτερα υψηλή έκφραση προ-
αγγειογενετικών παραγόντων όπως ο VEGF, γεγονός 
που κάνει την αντι-αγγειογενετική θεραπεία ιδιαίτερα 
ελκυστική. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 32 ασθενείς, 
στους οποίους χορηγήθηκαν 10 mg/kg bevacizumab 
και irinotecan i.v. κάθε 2 εβδομάδες, κύκλων 6 εβδο-
μάδων. Απεικονιστικές ανταποκρίσεις σημειώθηκαν 
σε 20 ασθενείς (63%) και η διάμεση ελεύθερη νόσου 
επιβίωση (PFS) ήταν 23 εβδομάδες. Η πιθανότητα 
6μηνης ελεύθερης νόσου επιβίωσης ήταν 38%, και η 
πιθανότητα 6μηνης συνολικής επιβίωσης ήταν 72%. 
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σαφώς καλύτερα από τη 
συνήθη διάμεση επιβίωση των 3-9 μηνών που έχουν 
ασθενείς με υποτροπή κακοήθων γλοιωμάτων. Στη 
μελέτη αυτή δεν σημειώθηκαν αιμορραγίες ΚΝΣ και 
η τοξικότητα ήταν γενικά καλά ανεκτή. Τρεις ασθενείς 
εμφάνισαν εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις ή πνευ-
μονική εμβολή και ένας ασθενής ισχαιμικό αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Η χρήση του bevacizumab σε 
νεο-διαγνωσθέντες ασθενείς με γλοιώματα μπορεί 
πιθανά να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα, και 
αντίστοιχες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Clin Cancer Res 2007.

...η darbepoietin δεν είναι δραστική σε αναιμία που 
δεν προκαλείται από χημειοθεραπεία...
Μια μεγάλη, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέ-

τη έδειξε οτι η darbepoetin alfa (Aranesp), απέτυχε 
σε ασθενείς με καρκίνο και αναιμία από άλλα αίτια 
πλην προκλειθείσης από χημειοθεραπεία. Η μελέτη 
έδειξε επιπλέον υψηλότερη θνητότητα σε ασθενείς 
που έλαβαν το φάρμακο. Βέβαια, σύμφωνα και με τη 
φαρμακευτική εταιρεία, το Aranesp έχει έγκριση μόνο 
για χρήση σε αναιμία από χημειοθεραπεία. Η μελέτη 
οργανώθηκε με σκοπό να προωθήσει το φάρμακο σε 

•
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νέα ένδειξη, την αναιμία λόγω υποκείμενης κακοήθους 
νόσου, απέτυχε όμως στους πρωταρχικούς σκοπούς 
της που ήταν η μείωση των αναγκών σε μεταγγίσεις 
ερυθρών. Η Darbepoetin alfa έχει έγκριση από το 2002 
για χρήση σε καρκινοπαθείς. Η μελέτη συμπεριέλαβε 
989 ασθενείς με καρκίνο και Ηb <11 g/dL. Η τελική 
ανάλυση των πρώτων 16 εβδομάδων θεραπείας δεν 
έδειξε στατιστικά σημαντική δράση στον αρχικό σκοπό 
της μελέτης, με συχνότητα μεταγγίσεων στο placebo 
group 24% vs 18% στην ομάδα ελέγχου (P =.15; hazard 
ratio, 0.89; 95% CI, 0.65 – 1.22). Περισσότεροι θάνατοι 
σημειώθηκαν στο σκέλος της darbepoetin alfa απ’ ότι 
στο placebo group (26% vs 20%), μετά από διάμεση 
παρακολούθηση 4.3 μηνών. Ο απόλυτος αριθμός 
θανάτων ήταν επίσης μεγαλύτερος στην ομάδα της 
darbepoetin (49% vs 46%; hazard ratio, 1.25; 95% 
CI, 1.04 – 1.51).

....η γονιδιακή υπογραφή (Gene Signature) συν-
δέεται με την επιβίωση καρκίνου μαστού....
Πρόσφατα, ερευνητές ανακοίνωσαν την αναγνώρι-

ση μιας γονιδιακής υπογραφής που πιθανά σχετίζεται 
με την έκβαση νόσου ασθενών με καρκίνο μαστού και 
μέση διαφοροποίηση, μια ομάδα ασθενών παραδοσι-
ακά δύσκολη για τον προσδιορισμό της πρόγνωσης. 
Η δημοσίευση έγινε τον Ιανουάριο στο New England 
Journal of Medicine και οι ερευνητές αναφέρουν 
μεγάλες διαφορές στη 10ετή ελεύθερη υποτροπής 
επιβίωση μεταξύ ασθενών με διαφορετικές γονιδιακές 
υπογραφές, σε σημείο που ισχυρίζονται οτι μπορούν 
έτσι να προβλέψουν ποιές από τις ασθενείς θα εμφα-
νίσουν μεταστατική νόσο. Σύμφωνα με τους ερευνητές 
οι καρκίνοι μαστού περιέχουν μια μειοψηφία κυττάρων 
που χαρακτηρίζονται από έκφραση CD44 και χαμηλά 
επίπεδα CD24, που καθορίζουν επιθετικότητα, σε 
σχέση με άλλους υπότυπους. Βρήκαν οτι υπήρχε 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση της γονιδιακής υπο-
γραφής με τη συνολική και την ελεύθερη υποτροπής 
επιβίωση (P <.001 και για τα δύο), ανεξαρτήτως άλλων 
κλασσικών κλινικοπαθολογοανατομικών μεταβλητών. 
Σε συνδυασμό με τα προγνωστικά κριτήρια του NIH, 
η γονιδιακή υπογραφή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για 
τη στρωματοποίηση ασθενών σε καλής και κακής 
πρόγνωσης υποομάδες. Για τις ασθενείς με καλής 
πρόγνωσης υπογραφή, τα ποσοστά 10-ετούς ελεύθε-
ρης μετάστασης επιβίωσης ήταν 81%, ενώ για εκείνες 
με φτωχή πρόγνωση, ήταν 57%. Τα αποτελέσματα 
αυτά ανοίγουν νέους ορίζοντες για την αναγνώριση 
προγνωστικών ομάδων και την επίτευξη εξατομικευ-
μένων θεραπειών.

N Engl J Med 2007;356:217-226, 294.
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1. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο “ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ” γίνονται δεκτές προς δη-

μοσίευση εργασίες με θέματα ογκολογικού ενδιαφέροντος υπό τη μορφή:
 Ανασκοπήσεων από τρεις το πολύ συγγραφείς και σε έκταση που 

να μη ξεπερνά τις 28  δακτυλογραφημένες σελίδες, σε διπλό διάστημα και 
μέχρι 100 παραπομπές. 

Πρωτότυπων εργασιών βασικής ή κλινικής έρευνας που μπορούν 
να παρουσιαστούν ως πλήρεις ή βραχείες αναφορές.

Ενδιαφερόντων  περιστατικών για σύντομη (8-10 σελίδες σε διπλό  
διάστημα) παρουσίαση σπάνιας νόσου ή εκδήλωσης ή ασυνήθους κλινικής 
πορείας και συζήτηση όσο είναι απαραίτητο για την παρουσίαση.

Πρακτικά σεμιναρίων, γραπτών συμποσίων, στρογγυλών 
τραπεζιών και κλινικοπαθολογο-ανατομικών συζητήσεων, κατά την 
κρίση της Σύνταξης.

Ειδικά θέματα: γενικού ογκολογικού ενδιαφέροντος, εργασίες που 
δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία εργασιών, έκτασης μέχρι 20-25 
σελίδες διπλού διαστήματος.

Γράμματα αναγνωστών, έκτασης 2-3 σελίδων διπλού διαστήματος, 
με κρίσεις για δημοσιευόμενη εργασία ή γενικότερες γνώμες, σύντομες 
παρατηρήσεις, πρόδρομα αποτελέσματα σε συντομία κ.λ.π. Αν αφορούν 
κρίσεις δημοσιευμένης εργασίας, τίθενται υπόψη του συγγραφέα  της 
εργασίας, που μπορεί να απαντήσει.

2. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•  Η γλώσσα των εργασιών είναι η Ελληνική. Η Συντακτική Επιτροπή 

διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται εργασίες στην Αγγλική γλώσσα, εφ΄ 
όσον υπάρχει αποχρών λόγος (π.χ. ξενόγλωσσος συγγραφέας, κ.ά.).

•  Η Συντακτική Επιτροπή αποδέχεται προ- ή μέτα-δημοσιεύσεις κλινι-
κών ή εργαστηριακών εργασιών υπό τη μορφή σύντομων αναφορών 
(short reports) ή εκτεταμένων περιλήψεων, στις οποίες θα αναφέρονται 
περιληπτικώς (μέχρι 8 σελίδες διπλού διαστήματος) οι βασικοί στόχοι, 
το υλικό, οι μέθοδοι, τα αποτελέσματα και η συζήτηση της εργασίας. 
Στις μέτα-δημοσιεύσεις θα αναφέρεται υποχρεωτικώς στη σελίδα του 
τίτλου το περιοδικό που πρωτοδημοσιεύτηκε η πρωτότυπη εργασία.

•  Εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί προφορικά ή έχει δημοσιευτεί σε 
περίληψη (π.χ. πρακτικά συνεδρίων), αυτό υποσημειώνεται στη σελίδα 
του τίτλου.

•  Οι αναφερόμενες ουσίες πρέπει να αναγράφονται με την κοινόχρηστη 
ονομασία ή το χημικό όνομα. 

•  H Σύνταξη του περιοδικού θεωρεί δεδομένο, ότι η εργασία είναι σε 
γνώση και έχει την έγκριση όλων των συγγραφέων και του διευθυντού 
του τμήματος από το οποίο προέρχεται.  

•  Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε διπλό διάστημα σε  
τρία (3) αντίτυπα και σε δισκέτα 3,5¨. Αποστέλλονται ταχυδρομικώς 
στη διεύθυνση: προς Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, 
(υπόψη Συντακτικής Επιτροπής), Λεωφόρος Αλεξάνδρας 105, 
114 75, ΑΘΗΝΑ, ή ηλεκτρονικώς με e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: hesmo@otenet.gr 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το χειρόγραφο πρέπει να έχει:
1.  Σελίδα τίτλου, με τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων 

και σε υποσημείωση το τμήμα από το οποίο προέρχεται, τη θέση ή τον 

ανώτερο ακαδημαϊκό τίτλο κάθε συγγραφέα και τυχόν υποσημείωση 
για το εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί ή έχει δημοσιευτεί σε περίληψη 
αλλού ή (εφ’ όσον είναι μέτα-δημοσίευση) έχει πρωτοδημοσιευτεί σε 
άλλο περιοδικό (βλέπε παραπάνω). Να σημειώνεται ο υπεύθυνος της 
αλληλογραφίας και η διεύθυνσή του, τηλέφωνα, fax και e-mail (αν 
υπάρχουν).

2.  Σελίδα περίληψης στα ελληνικά με τις λέξεις ευρετηρίου (key 
words).

3.  Σελίδα περίληψης στα αγγλικά με τις λέξεις ευρετηρίου (key words) 
στα αγγλικά.

4.  Το κείμενο της εργασίας με κατάλληλο χωρισμό σε διάφορα κεφά-
λαια.

5. Βιβλιογραφία με το σύστημα Vancouver: Ο κατάλογος δεν είναι 
αλφαβητικός αλλά με τη σειρά που οι παραπομπές ευρίσκονται στο 
κείμενο. Στο κείμενο αναφέρονται με τον αριθμό του καταλόγου και 
όχι με το όνομα του συγγραφέα. Για άρθρα περιοδικών, τα επώνυμα 
των συγγραφέων (με τα αρχικά χωρίς τελείες), γράφονται μέχρι και 
τρία - τα επιπλέον γράφονται et al ή κ.ά. ο τίτλος του άρθρου, το 
περιοδικό γραμμένο με τη διεθνή μορφή σύντμησης όπως στο Index 
Medicus, η χρονολογία, ο αριθμός τόμου και η πρώτη και τελευταία 
σελίδα του άρθρου. (π.χ. Smith A: Intestinal bleeding. JAMA 1988, 
215:101 - 103). Για μονογραφία, το όνομα, ο τίτλος, ο εκδότης ο τόπος 
και το έτος έκδοσης (π.χ. Smith A: Intestinal bleeding. Saunders 
Co, London. 1988). Για κεφάλαιο βιβλίου, τα ονόματα, ο τίτλος του 
κεφαλαίου, ο τίτλος του βιβλίου, ο διευθυντής σύνταξης (editor), ο 
εκδότης, ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. Smith A: Intestinal bleeding. 
In: Practice of Surgery, H. Kim, ed, Saunders Co, London 1988). Οι βι-
βλιογραφικές παραπομπές θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν από τον 
κριτή και - κυρίως - από τον αναγνώστη. ΄Ετσι, εάν η βιβλιογραφική 
αναφορά ευρίσκεται σε άρθρο, βιβλίο κ.λ.π. που δεν συμβουλεύθηκε 
άμεσα ο συγγραφέας αλλά αναφέρεται αλλού, ιδιαίτερα για παλιά ή 
δυσεύρετα στοιχεία, τότε δεν αναγράφεται σαν ξεχωριστή αναφορά 
διογκώνοντας άσκοπα και τεχνητά το βιβλιογραφικό πίνακα, αλλά 
αποδίδεται στο στοιχείο που άμεσα μελέτησε ο συγγραφέας (π.χ. “ο 
Crohn to 1932 ανέφερε10” - όπου 10 είναι το άρθρο του Smith που 
πράγματι συμβουλεύτηκε ο συγγραφέας). Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται 
για τη χρησιμοποίηση και της ελληνικής βιβλιογραφίας που είναι ήδη 
αρκετά πλούσια.

6.  Πίνακες και σχήματα σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα, σε τρία αντίτυπα, 
με διαδοχική αρίθμηση και σύντομη επεξήγηση. Πίνακες δακτυλογρα-
φημένοι σε διπλό διάστημα χωρίς διαχωριστικές γραμμές, σχήματα με 
σινική μελάνη.

7.  Φωτογραφίες καλής ποιότητας σε στιλπνό χαρτί. Πίσω από τη φωτο-
γραφία σημειώνεται με μαλακό μολύβι βέλος που δείχνει το πάνω μέρος 
και ο αύξων αριθμός και σε αυτοκολλητο τα ονόματα των συγγραφέων 
της εργασίας. Σε ξεχωριστή σελίδα, γράφονται οι υπότιτλοι των φωτο-
γραφιών, το μέγεθος των οποίων στην τελική εκτύπωση ανήκει στην 
κρίση του υπεύθυνου έκδοσης. Σημειώνεται ότι, κατά τη δημοσίευση 
φωτογραφίας ασθενούς, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του ατόμου. Το ονοματεπώνυμο σε 
καμμία περίπτωση δεν πρέπει να αναγράφεται (π.χ. σε ακτινογραφίες, 
κ.λ.π.), ενώ στις δημοσιευόμενες φωτογραφίες η απλή επικάλυψη 
των οφθαλμών δεν αποτελεί επαρκή διαφύλαξη της ανωνυμίας του 
εικονιζόμενου προσώπου.




