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γραμμα συνταΞησ

Ο χορός

Η εξειδίκευση στην Ιατρική είναι πλέον παγιωμένη. Όμως, η πραγματικότητα αυτή δεν είναι αφοριστική, 

αφού η ώσμωση ανάμεσα στις ειδικότητες αποτελεί την άλλη πλευρά του νομίσματος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δεκτικός ορίζοντας του γιατρού, τόσο η επεξεργασία γνώσεων που προέρχονται από πολλές ειδικότητες γίνεται 

πηγή επιστημονικής σοφίας. Από κει και πέρα, ο εμπλουτισμός με την εμπειρία γίνεται ο τελικός καταλύτης 

που ωριμάζει το επιστημονικό σύμπαν του σύγχρονου γιατρού.

Κατ’ επέκταση των ανωτέρω, η ώσμωση της ιατρικής με άλλες σύγχρονες ή κλασσικές επιστήμες μεγαλώνει 

μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο. Επιστήμες, εκ πρώτης όψεως μακρινές, συμπλησιάζουν και μπαίνουν 

σε κοινά πεδία και εφαρμογές. Επηρεάζουν και αλληλοεπηρεάζονται, εμπλουτίζουν και εμπλουτίζονται, εμπνέ-

ουν και εμπνέονται, προβληματίζουν και προβληματίζονται. Μαθηματικά, φυσική, ηλεκτρονική, αρχιτεκτονική, 

νομική, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ιστορία, οικονομία, κ.ά., με δεκάδες η κάθε μια διακλαδώσεις μπλέκονται 

διακριτικά, αλλά και ελκυστικά στο οικοδόμημα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης. Θεωρητικές και πρακτι-

κές παρεμβάσεις ωθούν την Ιατρική προς νέες εξελίξεις και πλέκουν το νήμα της πάσης φύσεως προόδου. 

φωτισμένα πνεύματα, με ευαίσθητες κεραίες μεταφέρουν γνώσεις από τη μια επιστήμη στην άλλη, ανοίγουν 

δρόμους προόδου, εξελίσσουν τις ιατρικές εφαρμογές.

Ο χώρος της Ογκολογίας, θα έλεγε κανείς, ότι είναι ο κήπος της Εδέμ της ώσμωσης τόσο ανάμεσα σε 

διάφορες ιατρικές ειδικότητες, όσο και ανάμεσα σε πολλές επιστήμες. Η ενασχόληση του Παθολόγου-Ογκο-

λόγου με την παθολογία πολλών οργάνων προϋποθέτει τη πλούσια και οργανωμένη γνώση της εσωτερικής 

παθολογίας. Από την άλλη μεριά, η φύση της νόσου με την οποία ασχολείται γίνεται πεδίο εφαρμογής πολλών 

επιστημών. Τα παραπάνω γίνονται εύκολα αντιληπτά, παρακολουθώντας τη θεματολογία σύγχρονων Ογκο-

λογικών Συνεδρίων, όπου ο χορός των διαφόρων επιστημών καλά κρατεί και συνεχώς ζωηρεύει. Ας δούμε 

μερικά παραδείγματα: νέες τεχνολογίες σε διαγνωστικές δοκιμασίες βασισμένες σε συστοιχίες (Array-based), 

microRNAs, PET/scan, SPECT/scan, μικρο-υπέρυθρη φασματοσκοπία Fourier (micro FT-IR), φασματομετρία 

μάζας (τεχνολογία MALDI-TOF-MS), διαχωριστικές τεχνικές, νανοτεχνολογία, ρομποτική χειρουργική, βιοπλη-

ροφορική, B-mode, ελαστογραφία, νέοι αλγόριθμοι και ηλεκτρονικά προγράμματα τρισδιάστατης σύμμορφης 

ακτινοθεραπείας (3D-CRT), τετραδιάστατη ακτινοθεραπεία (4D-CRT), στερρεοτακτική ακτινοχειρουργική (x-Knife, 

γ-Knife), φαρμακοοικονομικές προσεγγίσεις, νέα στατιστικά προγράμματα, το διεθνές δίκαιο και η νομοθεσία 

για την ευθανασία, μηνύματα για το τέλος της ζωής, ηθικά και νομικά ζητήματα στη γενετική συμβουλευτική του 

καρκίνου, ηλεκτρονικά προγράμματα εκτίμησης-παρακολούθησης-εκπαίδευσης ασθενών, κλπ, κλπ.

Η απουσία στεγανών ανάμεσα στις επιστήμες είναι γεγονός χαροποιό, γιατί δείχνει τη μικρότητα του καθενός 
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επιστήμονα ως ατόμου για το πεπερασμένο των ορίων του μέσα στην απειρία της γνώσης, κόβοντας ταυτόχρονα 

την έπαρση της ισχυρισμών “παντογνωσίας”. Τέλος, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, κάνοντας κατανοητό 

ότι μόνοι μας μάλλον ριψοκινδυνεύουμε και ότι όλοι έχουμε ο ένας την ανάγκη του άλλου. Έτσι απλά!

Χαράλαμπος ανδρεάδης

Γέρανος: χορός που τον εφεύρε, σύμφωνα με μια παράδοση, ο Θησέας· τον χόρεψε για πρώτη φορά στη Δήλο μαζί με τους 
επτά νέους και τις επτά νέες που έσωσε από τον Μινώταυρο στην Κρήτη. Οι κινήσεις του χορού επιζητούσαν να εκφράσουν 
τους πολύπλοκους ελιγμούς που οδηγούσαν μέσα από το λαβύρινθο προς τα έξω. Ο Πολυδεύκης (IV, 101) γράφει: «συ-
νήθιζαν να χορεύουν το γέρανο πολλοί μαζί, με τον ένα χορευτή πίσω από τον άλλο σε μια σειρά· τα άκρα της σειράς σε 
κάθε πλευρά τα κρατούσαν οι κορυφαίοι γύρω από τον Θησέα και [χόρευαν το γέρανο] πρώτα γύρω από τον Δήλιο βωμό, 
μιμούμενοι την έξοδο από το λαβύρινθο». (Πηγή: http://www.hellenicpantheon.gr/choros.htm)
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ανασκΟΠησH

η θέση της τραστουζουμάμπης (Herceptin®)  
στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού
Γ.Φ. Σαμέλης1, Β.Κίτσου2, Κ.Α. Εκμεκτζόγλου3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η τραστουζουμάμπη είναι ένα εξανθρωπoποιημένο αντίσωμα με υψηλή ειδικότητα κατευθυνόμενο 
έναντι της HER-2/neu ογκοπρωτεϊνης, η οποία υπερεκφράζεται περίπου στο 20%-30% των ασθε-
νών με καρκίνο του μαστού. Σε διάφορες μελέτες μεταστατικής νόσου, φάνηκε ότι η προσθήκη της 
τραστουζουμάμπης στα ήδη υπάρχοντα κλασσικά κυτταροτοξικά φάρμακα αυξάνει τις αντικειμενικές 
ανταποκρίσεις, την διάμεση επιβίωση και βελτιώνει την ποιότητα ζωής, χωρίς ιδιαίτερα σημαντική 
εμφάνιση κλινικής καρδιοτοξικότητας. Επίσης, πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει το όφελος της τρα-
στουζουμάμπης στην συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου του μαστού. φαίνεται ότι η προσθήκη 
της τραστουζουμάμπης μειώνει τη θνητότητα κατά 30% και την παρουσία υποτροπών στο ήμισυ. 
Απαντήσεις σε ερωτήματα για την καρδιοτοξικότητα, τη διάρκεια της θεραπείας, την αναπτυσσόμενη 
αντίσταση, την ασφάλεια με συγχορήγηση ορμονικής θεραπείας θα δοθούν από μελέτες οι οποίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη παρούσα ανασκόπηση γίνεται αναδρομή για τον ρόλο της τραστουζουμά-
μπης σε πρωτόκολλα συμπληρωματικής θεραπείας ή θεραπείας μεταστατικής νόσου σε γυναίκες 
με HER-2 θετικό καρκίνο μαστού και τίθενται οι προβληματισμοί και οι αναμενόμενες εξελίξεις πάνω 
στο σημαντικό αυτό φάρμακο. Forum of Clinical Oncology 6 (1-2):21-30, 2007.

1Αναπληρωτής Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Ιπ-
ποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. 2Ειδικευόμενη 
ιατρός, Β’ Παθολογικό Τμήμα, Γενικό Ογκολογικό Νοσο-
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Εισαγωγή

Η τραστουζουμάμπη είναι ένα εξανθρωπoποιημένο 
μονοκλωνικό αντίσωμα κατευθυνόμενο έναντι της ογκο-
πρωτεϊνης HER-2 (Human Epidermal Growth Factor 
Receptor-2). Αναγνωρίζει και συνδέεται εκλεκτικά με 
την εξωκυττάρια μοίρα του HER-2 στην επιφάνεια των 
κυττάρων του καρκίνου του μαστού. Η ογκοπρωτεΐνη 
αυτή αποτελεί σημαντικό στόχο, διότι η υπερέκφρασή 

της αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών 
κυττάρων, την αγγειογένεση και συνδέεται με κακή 
πρόγνωση. Η υπερέκφραση της HER-2 πρωτεΐνης 
συνδέεται με μικρότερη επιβίωση, αυξημένο ποσοστό 
υποτροπών και βραχύτερο χρόνο μέχρι την υποτροπή. 
Ο αποκλεισμός του αντιγόνου HER-2 από ένα μονο-
κλωνικό αντίσωμα μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογές 
θεραπείας του καρκίνου του μαστού1.

Ο μηχανισμός δράσης της τραστουζουμάμπης δεν 
είναι πλήρως κατανοητός. Από πειραματικές μελέτες 
έχει φανεί ότι στον τρόπο δράσης της εμπλέκονται οι 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας (κυτταρολυτική ή κυτ-
ταροτοξική αντίδραση), η αναστολή της αποβολής 
του ηΕR-2 στον εξωκυττάριο χώρο, η επαγωγή 
του ηER-2, η αναστολή της ενεργοποίησης του 
μονοπατιού της κινάσης της τριφωσφορικής ινοσιτό-
λης (PI3K), της αγγειογένεσης και της G1 φάσης του 
κυτταρικού κύκλου2.
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Η HER-2 ογκοπρωτεϊνη υπερεκφράζεται περίπου 
στο 20%-30% των ασθενών με καρκίνο μαστού3. Τα 
αποτελέσματα της ανίχνευσης του HER-2/neu με τον 
χρωμογενή in situ υβριδισμό (CISH) είναι σύμφωνα με 
αυτά των δύο άλλων μεθόδων: της ανοσοϊστοχημείας 
(IHC) και του φθορίζοντα in situ υβριδισμού (FISH). 
Ασθενείς με όγκους οι οποίοι είναι IHC 3+ ή θετικοί στη 
FISH θεωρούνται ως HER-2 θετικοί και είναι επομένως 
κατάλληλοι για θεραπεία με τραστουζουμάμπη, ενώ 
ασθενείς με όγκους IHC 2+ πρέπει να εξετάζονται και 
με τη μέθοδο FISH, ώστε να καθοριστεί η καταλλη-
λότητα τους για θεραπεία. Η μέθοδος CISH είναι μία 
καινούργια τεχνική ανίχνευσης της υπερέκφρασης 
του HER-2/neu4, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως εναλλακτική της FISH μέθοδος. Συγκρινόμενη 
με την τελευταία, η μέθοδος CISH προσφέρει μια 
εύκολη μέθοδο για τη διάγνωση του υπεύθυνου, για 
την υπερέκφραση της HER-2 πρωτεΐνης, γονιδίου, σε 
διφορούμενα ή αμφίβολα δείγματα καρκινικού ιστού 
τα οποία έχουν επεξεργαστεί ανοσοϊστοχημικά5.

η τραστουζουμάμπη στην πρώτης γραμμής 
θεραπεία καρκίνου του μαστού

Συνδυασμός της τραστουζουμάμπης με ταξάνες

Η τραστουζουμάμπη έχει φανεί αποτελεσματική 
και καλά ανεκτή ως μονοθεραπεία σε γυναίκες με 
καρκίνο του μαστού, οι οποίες είχαν ήδη λάβει άλλα 
χημειοθεραπευτικά σχήματα6. Σε διάφορες μελέτες, 
με θεραπείες που ακολούθησαν την πρώτης γραμμής 
θεραπεία του καρκίνου του μαστού, φάνηκε ότι η προ-
σθήκη της τραστουζουμάμπης στη χημειοθεραπεία 
είχε πολύ καλά αποτελέσματα.

Η μελέτη M77001 μελέτησε τη χορήγηση της 
τραστουζουμάμπης σε συνδυασμό με δοσεξατέλη 
συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο δοσεταξέλης, σαν 
θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με HER-2 
θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Ο συνδυα-
σμός ήταν ανώτερος από τη μονοθεραπεία (συνολικό 
ποσοστό ανταπόκρισης 61% έναντι 34%, διάμεση 
συνολική επιβίωση 31,2 έναντι 22,7 μήνες, διάμε-
σος χρόνος μέχρι την εξέλιξη της νόσου 11,7 έναντι 
6,1 μήνες, διάμεσος χρόνος μέχρι την αποτυχία της 
θεραπείας 9,8 έναντι 5,3 μήνες και διάμεση διάρκεια 
ανταπόκρισης 11,7 έναντι 5,7 μήνες). Παράλληλα, 
παρατηρήθηκε μικρή διαφορά στον αριθμό και τη 
σοβαρότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών 
μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών7.

Σε δεύτερη κύρια κλινική έρευνα (Η0648g) αξιο-
λογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του 
συνδυασμού πακλιταξέλης και τραστουζουμάμπης 
σε σχεδιασμένη μελέτη μιας υποομάδας ασθενών 
με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, οι οποίες είχαν 

λάβει προηγουμένως συμπληρωματική θεραπεία με 
ανθρακυκλίνες. Η πακλιταξέλη χορηγήθηκε κάθε 3 
εβδομάδες για τουλάχιστον 6 κύκλους θεραπείας, ενώ η 
τραστουζουμάμπη χορηγήθηκε εβδομαδιαίως μέχρι την 
πρόοδο της νόσου. Η μελέτη έδειξε σημαντικό όφελος 
για το συνδυασμό πακλιταξέλης-τραστουζουμάμπης 
όσον αφορά το χρόνο μέχρι την πρόοδο της νόσου 
(6,9 έναντι 3,0 μήνες), το ποσοστό ανταπόκρισης 
(41% έναντι 17%) και τη διάρκεια ανταπόκρισης (10,5 
έναντι 4,5 μήνες) όταν συγκρίθηκε με μονοθεραπεία 
πακλιταξέλης. Η πιο σημαντική τοξικότητα που πα-
ρατηρήθηκε ήταν η καρδιακή δυσλειτουργία8.

Ερευνητές από τον Καναδά προχώρησαν σε έλεγχο 
ποιότητας ζωής σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο 
μαστού και υπερέκφραση του HER-2. Στην εν λόγω 
μελέτη 400 γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
τραστουζουμάμπη με ή χωρίς χημειοθεραπεία. Οι 
ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο EORTC 
QLQ-30 (της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Έρευνα 
και τη Θεραπεία του Καρκίνου σχετικά με την ποιότητα 
ζωής). Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβε τον 
συνδυασμό χημειοθεραπείας και τραστουζουμάμπης 
ανέφερε βελτίωση της ποιότητας ζωής τους9.

Σε 42 γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του 
μαστού και υπερέκφραση του HER-2 χορηγήθηκε 
δοσεταξέλη 75 mg/m2 κάθε 3 εβδομάδες, για 6 κύκλους 
και τραστουζουμάμπη 2 mg/kg εβδομαδιαία μέχρι την 
πρόοδο της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής 
τοξικότητας. Η συνολική ανταπόκριση ήταν 67%, 
με πλήρη ανταπόκριση σε ποσοστό 17% και μερική 
ανταπόκριση 50%. Το 17% των ασθενών παρουσία-
σε σταθερή νόσο και το 17% πρόοδο της νόσου. Το 
διάμεσο διάστημα ελεύθερο από εξέλιξη της νόσου 
και η διάμεση διάρκεια των ανταποκρίσεων ήταν 9 και 
12 μήνες αντίστοιχα. Η κυριότερη τοξικότητα (grade 
ΙΙΙΙV) ήταν η ουδετεροπενία (76% των ασθενών), χωρίς 
εμφάνιση εμπύρετης μυελοκαταστολής10.

Σε άλλη μελέτη από τη Γερμανία, σε 58 ασθε-
νείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού χορηγήθηκε 
πακλιταξέλη 90 mg/m2 σε 6 εβδομαδιαίες δόσεις 
και τραστουζουμάμπη 2 mg/kg το λιγότερο για 48 
εβδομάδες, μέχρι την εμφάνιση επιδείνωσης της 
νόσου. Η αναφερομένη τοξικότητα (grade ≥ II) ήταν: 
λευκοπενία (28%) και αναιμία (36%). Το 61% εμφά-
νισε αλωπεκία και σπανιότερα εμφανίσθηκε μυαλγία 
(10%), περιφερική νευροπάθεια (12%), ναυτία και 
έμετοι (10%). Ανταπόκριση της νόσου αναφέρθηκε 
σε 34 περιπτώσεις (69%), συμπεριλαμβανομένων και 
10 (20%) ασενών με πλήρη ανταπόκριση της νόσου. 
Η μελέτη είναι σε εξέλιξη11.

Σε 32 ασθενείς με καρκίνο του μαστού σταδίου ΙΙΙΑ 
και ΙΙΙΒ χορηγήθηκε τραστουζουμάμπη 2 mg/kg/εβδο-
μάδα για 14 εβδομάδες, μαζί με 2 κύκλους δοσεταξέλη 
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36 mg/m2 εβδομαδιαία για 6 εβδομάδες, διακοπή 2 
εβδομάδων και ακολούθως για άλλες 6 εβδομάδες. 
Στις 27 αξιολογήσιμες ασθενείς αναφέρθηκε ποσοστό 
70% στις συνολικές ανταποκρίσεις, με 26% πλήρεις 
και 44% μερικές ανταποκρίσεις. Το ποσοστό των 
παθολογοανατομικών πλήρων υφέσεις ήταν 11%. 
Οι συνηθέστερες grade III τοξικότητες ήταν αλωπεκία 
(11%), ουδετεροπενία (7%) και κεφαλαλγία (7%)12.

Σε πιλοτική μελέτη φάσης ΙΙ από την Ιταλία, χορη-
γήθηκε δοσεταξέλη 75 mg/m2 κάθε 3 εβδομάδες για 6 
κύκλους και τραστουζουμάμπη 2 mg/kg εβδομαδιαίως. 
Συνολικές ανταποκρίσεις παρατηρήθηκαν στο 70% 
των ασθενών (1 πλήρης και 15 μερικές ανταποκρίσεις) 
σε 23 αξιολογήσιμες ασθενείς. Η κυριότερη grade 
III-IV τοξικότητα ήταν η ουδετεροπενία στο 80% των 
κύκλων13.

Σε άλλη μελέτη, χορηγήθηκε εβδομαδιαίως πακλι-
ταξέλη 70-90 mg/m2 και τραστουζουμάμπη 2 mg/kg 
σε 26 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και 
υπερέκφραση του HER-2. Ο μέσος αριθμός κύκλων 
ήταν 28 (8 - 72) με πακλιταξέλη και 59 (14 - 150) με 
τραστουζουμάμπη. Από τις 26 ασθενείς, οι 2 (8%) 
παρουσίασαν πλήρεις και οι 14 (54%) μερικές αντα-
ποκρίσεις, με συνολικό ποσοστό ανταποκρίσεων 62% 
και διάμεση επιβίωση 34 μήνες. Η τοξικότητα (grade 
ΙΙΙ-ΙV) ήταν: αλωπεκία (46%), νευροτοξικότητα (15%), 
λευκοπενία (12%) και ουδετεροπενία (12%)14.

Συνδυασμός της τραστουζουμάμπης με άλλους 
παράγοντες

Πέρα από την καθιερωμένη χορήγησή της με 
ταξάνη η τραστουζουμάμπη έχει διερευνηθεί και σε 
συνδυασμό με άλλους χημειοθεραπευτικούς παρά-
γοντες στην πρώτης γραμμής θεραπεία μεταστατικού 
καρκίνου του μαστού.

Στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ, χορηγήθηκε ο συν-
δυασμός γεμσιταμπίνης και τραστουζουμάμπης σε 
ασθενείς με HER-2 μεταστατικό καρκίνο μαστού, οι 
οποίες δεν είχαν λάβει κάποια προηγούμενη χημειοθε-
ραπεία. Οι συνολικές ανταποκρίσεις που αναφέρθηκαν 
ήταν 71% και η διάμεση διάρκεια ανταποκρίσεων 11 
μήνες15.

Σε μελέτες φάσης ΙΙ, φάνηκε, ότι ο συνδυασμός 
τραστουζουμάμπης και βινορελμπίνης είναι ιδιαί-
τερα δραστικός. Στην Ιταλία (Regina Elena Cancer 
Institute) χορηγήθηκε βινορελμπίνη ως μονοθεραπεία 
σε γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του μαστού 
και αρνητική HER-2, ενώ σε ασθενείς, στις οποίες 
υπερεκφράζοταν η HER-2 χορηγήθηκε ο συνδυασμός 
βινορελμπίνης και τραστουζουμάμπης. Τα ποσοστά 
συνολικής ανταπόκρισης της πρώτης ομάδας ήταν 
27,3% και της δεύτερης 51,4%. Επίσης, η ομάδα των 

γυναικών που έλαβε το συνδυασμό βινορελμπίνης με 
τραστουζουμάμπη είχε διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 
8 μήνες, μέσο χρόνο προόδου της νόσου 9 μήνες και 
συνολική επιβίωση 27 μήνες. Αντίστοιχα, η ομάδα των 
γυναικών που έλαβε βινορελμπίνη ως μονοθεραπεία 
είχε διάμεσο χρόνο μέχρι τη πρόοδο της νόσου 6 
μήνες και συνολική επιβίωση 22 μήνες16.

Η χορήγηση της τραστουζουμάμπης με ανθρα-
κυκλίνες αποτελεί ένα πεδίο εντατικής έρευνας. Στη 
μελέτη HERCULES17, μία πολυκεντρική μελέτη φάσης 
Ι-ΙΙ, χορηγήθηκε τραστουζουμάμπη μαζί με επιρουμπι-
κίνη-κυκλοφωσφαμίδη (EC) έναντι επιρουμπικίνης-
κυκλοφωσφαμίδης ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε 
μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Στη φάση Ι οι ασθενείς 
με υπερέκφραση της HER-2 έλαβαν τραστουζουμάμπη 
μαζί με επιρουμπικίνη σε δόση 60 mg/m2 (EC60). Στη 
φάση ΙΙ, σε ασθενείς με υπερέκφραση της HER-2 
χορηγήθηκε τραστουζουμάμπη με επιρουμπικίνη σε 
δόση 90 mg/m2 (EC90), ενώ σε ασθενείς με αρνητική 
HER-2 χορηγήθηκε μόνο επιρουμπικίνη σε δόση 90 
mg/m2. Οι δόσεις της κυκλοφωσφαμίδης δεν άλλαζαν. 
Οι ανταποκρίσεις για τα σχήματα με τραστουζουμάμπη 
και EC60 και με τραστουζουμάμπη και EC90 ήταν 
62% και 64% αντίστοιχα.

Η χορήγηση τραστουζουμάμπης και καπεσιτα-
μπίνης, ενός προφάρμακου της 5-φθοριοουρακίλης, 
αποτέλεσε αντικείμενο πολυκεντρικής μελέτης φάσης 
ΙΙ, κατά την οποία χορηγήθηκε καπεσιταμπίνη 1250 
mg/m2 δύο φορές την ημέρα κατά τις ημέρες 1-14, κάθε 
τρεις εβδομάδες, σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο 
μαστού, που είχαν λάβει προηγούμενη χημειοθερα-
πεία. Οι αντικειμενικές ανταποκρίσεις ήταν 60%, το 
διάμεσο διάστημα χωρίς πρόοδο της νόσου ήταν 28 
εβδομάδες και το διάμεσο διάστημα επιβίωσης ήταν 
90 εβδομάδες18. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν 
και από άλλη μελέτη φάσης ΙΙ, στην οποία επίσης 
χορηγήθηκε ο συνδυασμός της τραστουζουμάμπης 
με καπεσιταμπίνη ως πρώτης γραμμής θεραπεία, με 
αντικειμενικές ανταποκρίσεις στο 76%19. Ο συνδυα-
σμός έγινε καλά ανεκτός από τις ασθενείς και στις 
δύο μελέτες.

Η θέση της τραστουζουμάμπης ερευνήθηκε και 
σε τριπλούς χημειοθεραπευτικούς συνδυασμούς. 
Σε μελέτη φάσης ΙΙ από το Pittsburg Cancer Center 
40, ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και 
υπερέκφραση του HER-2 έλαβαν καρβοπλατίνη σε 
AUC (area under the curve) 5 μαζί με δοσεταξέλη 
75 mg/m2 και τραστουζουμάμπη 4 mg/kg την πρώτη 
μέρα και ακολούθως 2 mg/kg εβδομαδιαία. Τα πο-
σοστά συνολικής ανταπόκρισης ήταν 82%, πλήρων 
ανταποκρίσεων 37% και μερικών 45%. Το διάμεσο 
ποσοστό ετήσιας επιβίωσης ήταν 93%. Η τοξικότητα 
ήταν καλά ανεκτή20. Επίσης, σε άλλη μεγάλη τυχαιο-
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ποιημένη μελέτη χορηγήθηκε τραστουζουμάμπη με 
πακλιταξέλη με ή χωρίς καρβοπλατίνη ως πρώτης 
γραμμής θεραπεία. Οι ασθενείς που έλαβαν το τριπλό 
σχήμα παρουσίασαν καλύτερη πορεία σε σχέση με 
εκείνες που έλαβαν το σχήμα της τραστουζουμάμπης 
με πακλιταξέλη. Τα ποσοστά αντικειμενικών ανταπο-
κρίσεων ήταν 52% και 36% και η διάμεση επιβίωση 
36 και 32 μήνες αντίστοιχα21.

η τραστουζουμάμπη στη συμπληρωματική 
(adjuvant) θεραπεία καρκίνου του μαστού

Μέχρι πρόσφατα, η πιο ενδεδειγμένη και δραστική 
συμπληρωματική θεραπεία καρκίνου του μαστού 
βασιζόταν σε χημειοθεραπευτικά σχήματα που αποτε-
λούνταν από συνδυασμούς με βάση τις ανθρακυκλίνες 
και τις ταξάνες22.

Τέσσερις μεγάλες μελέτες (HERA, NSABP B-31, 
NCCTG N9831, BCIRG 006) συμπεριέλαβαν πάνω 
από 13000 γυναίκες με καρκίνο του μαστού και HER-
2/neu θετικό και διερεύνησαν τη συμπληρωματική 
θεραπευτική προσέγγιση με τραστουζουμάμπη. Αυτές 
οι μελέτες έδειξαν ότι η τραστουζουμάμπη μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου κατά 
50% περίπου σε σχέση με την ομάδα ελέγχου23. Το 
όφελος ήταν παρόμοιο σε όλες τις μελέτες, παρά 
τις διαφορές στον πληθυσμό και στα χορηγούμενα 
θεραπευτικά σχήματα (Πίνακας 1).

Στη μελέτη NSABP B-3124 χορηγήθηκαν τέσσερις 
κύκλοι συνδυασμού δοξορουβικίνης (A) και κυκλοφω-
σφαμίδης (C), μετά από τους οποίους ακολούθησε 
η χορήγηση πακλιταξέλης (P) κάθε τρεις εβδομάδες 
για άλλους 4 κύκλους. Σε άλλη ομάδα ασθενών χο-
ρηγήθηκε το ίδιο σχήμα σε συνδυασμό με τραστου-
ζουμάμπη για 52 εβδομάδες από τον πρώτο κύκλο 
πακλιταξέλης. Η μελέτη N9831 σύγκρινε τρία σκέλη. 
Στο πρώτο σκέλος, ο συνδυασμός AC χορηγήθηκε 
για τέσσερις κύκλους, τους οποίους ακολούθησαν 12 
εβδομαδιαίες δόσεις Ρ. Στο δεύτερο σκέλος χορηγή-
θηκε το ίδιο σχήμα και στη συνέχεια 52 εβδομάδες με 

τραστουζουμάμπη μετά από την πακλιταξέλη. Τέλος, 
στο τρίτο σκέλος χορηγήθηκε το ίδιο σχήμα με αυτό του 
δεύτερου σκέλους, με τη διαφορά ότι η χορήγηση της 
τραστουζουμάμπης ξεκίνησε μαζί με τον πρώτο κύκλο 
πακλιταξέλης. Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 
ήταν 2 έτη. Η προσθήκη της τραστουζουμάμπης στη 
συνήθη επικουρική χημειοθεραπεία μείωσε σημαντικά 
τον κίνδυνο εμφάνισης υποτροπής της νόσου κατά 
52% (hazard ratio: 0,48, p<0,0001). Τα ποσοστά 
επιβίωσης στα 3 έτη ήταν 94,3% στις ασθενείς που 
έλαβαν τραστουζουμάμπη και 91,7% σε αυτές που 
δεν έλαβαν. Στα 4 έτη τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 
86,6% και 91,4%. Αναφορικά με τις ασθενείς χωρίς 
απομακρυσμένη υποτροπή της νόσου τα ποσοστά 
στα 3 έτη ήταν 90,4% και 81,5% και στα 4 έτη 89,7% 
και 73,7% αντίστοιχα. Σημειώθηκε 33% μικρότερος 
κίνδυνος θανάτου στις ασθενείς που έλαβαν τρα-
στουζουμάμπη. Η ίδια ομάδα ασθενών παρουσίασε 
μεγαλύτερη επίπτωση καρδιοτοξικότητας με τη μορφή 
της καρδιακής ανεπάρκειας.

Η μελέτη HERA ήταν μία μεγάλη, διεθνής πολυ-
κεντρική μελέτη, στην οποία μελετήθηκε η χορήγηση 
τραστουζουμάμπης σε 3 ισόποσες ομάδες τυχαιοποιη-
μένων ασθενών με ΗΕR-2 θετικό καρκίνο του μαστού, 
με ή χωρίς θετικούς λεμφαδένες, οι οποίες είχαν ήδη 
λάβει τουλάχιστον 4 κύκλους συμπληρωματικής ή 
προεγχειρητικής θεραπείας με εγκεκριμένα σχήματα25. 
Στην πρώτη ομάδα χορηγήθηκε τραστουζουμάμπη για 
1 χρόνο κάθε 3 εβδομάδες, στη δεύτερη για 2 χρόνια 
κατά τον ίδιο τρόπο, ενώ στην τρίτη δεν χορηγήθηκε 
τραστουζουμάμπη. Τα πρώτα αποτελέσματα αφορούν 
την ομάδα στην οποία χορηγήθηκε τραστουζουμάμπη 
για 1 χρόνο έναντι της ομάδας που βρισκόταν υπό 
παρακολούθηση. Από τα 347 συμβάματα (υποτροπή 
της νόσου, εμφάνιση νόσου στον άλλο μαστό, εμφάνιση 
δεύτερου πρωτοπαθούς ή θάνατος) τα 127 εμφανίστη-
καν στην πρώτη ομάδα, έναντι των 220 στη δεύτερη. 
Από την ομάδα της τραστουζουμάμπης 89 ασθενείς 
εμφάνισαν απομακρυσμένη υποτροπή, ενώ στην 
ομάδα παρακολούθησης αναφέρθηκαν 171 ασθενείς. 

Πίνακας	1. Περίληψη του λόγου επικινδυνότητας (Hazard Ratio-HR) για το ελεύθερο-νόσου διάστημα επιβίωσης (DFS) 
στις τυχαιοποιημένες μελέτες της συμπληρωματικής θεραπείας με τραστουζουμάμπη
Μελέτη Θεραπεία υπο Έρευνα Θεραπεία Ελέγχου Αρ Ασθενών HR p-value
Romond et al. AC → PH AC → P 3.351 0.48 (0.39-0.59) 2 Χ 10-10

Piccart-Gebhart et al. ΧΜΘ → Η ΧΜΘ 3.387 0.54 (0.43-0.67) < 0.0001
Slamon et al. AC → TH

Tch
AC → T 3.222 0.49 (0.37-0.65)

0.61 (0.47-0.79)
4.8 Χ 10-7

0.00015
Joensuu et al. TH → CEF

VH → CEF
T → CEF
V → CEF

232 0.46 (0.21-0.83) 0.0078

συντμήσεις: AC: δοξορουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, CEF: κυκλοφωσφαμίδη, επιρουμπικίνη, 5-φθοριοουρακίλη, Η: 
τραστουζουμάμπη, P: πακλιταξέλη, Τ: δοσεταξέλη, TCH: δοσεταξέλη, καρβοπλατίνη, τραστουζουμάμπη, V: βινορελμπίνη, 
ΧΜΘ: χημειοθεραπεία



Η θέση της τραστουζουμάμπης (Herceptin®) στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού —————————————————— 25

Η συνολική επιβίωση ήταν παρόμοια και στις δύο 
ομάδες. Το hazard ratio για την ύπαρξη συμβάματος 
στην ομάδα της τραστουζουμάμπης, σε σχέση με την 
ομάδα παρακολούθησης, ήταν 0,54 (p<0,0001). Στις 
γυναίκες, στις οποίες χορηγήθηκε τραστουζουμάμπη, 
εμφανίστηκε σοβαρή καρδιοτοξικότητα σε ποσοστό 
0,5%. φαίνεται ότι η τραστουζουμάμπη είναι δραστι-
κή, ανεξάρτητα από το χημειοθεραπευτικό σχήμα 
που έχει προηγηθεί και την ύπαρξη ή όχι θετικών 
λεμφαδένων. Άλλωστε, η επιμήκυνση του χρονικού 
διαστήματος παρακολούθησης των ασθενών στα 2 
έτη, επιβεβαίωσε το σημαντικό πλεονέκτημα επιβίω-
σης στη χορήγηση τραστουζουμάμπης σε ασθενείς 
με HER-2 θετικό καρκίνο του μαστού26.

Η μελέτη BCIRG 006 περιορίστηκε σε ασθενείς με 
HER-2 θετικό, προσδιορισμένο με τη μέθοδο FISH, 
με ή χωρίς λεμφαδένες και εκτίμησε τη δραστικότητα 
και την ασφάλεια τριών σχημάτων συμπληρωματικής 
θεραπείας: α) Δοξορουβικίνη και κυκλοφωσφαμίδη, 
ακολουθούμενα από τραστουζουμάμπη και δοσετα-
ξέλη, β) Δοσεταξέλη με καρβοπλατίνη και τραστου-
ζουμάμπη και γ) Δοξορουβικίνη και κυκλοφωσφαμίδη, 
ακολουθούμενα μόνο από δοσεταξέλη. Ο κίνδυνος 
υποτροπής της νόσου ήταν κατά 51% μικρότερος 
στην πρώτη ομάδα και κατά 39% μικρότερος στη 
δεύτερη ομάδα, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά. υπήρχε μεγαλύτερη επίπτωση 
καρδιακών συμβαμάτων στην πρώτη ομάδα, στην 
οποία χορηγήθηκε τραστουζουμάμπη, σε σχέση με 
την τρίτη ομάδα, στη οποία δεν χορηγήθηκε27. Η 
μελέτη, μέσω των αποτελεσμάτων της, κατέδειξε την 
ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα και τη μικρότερη 
καρδιοτοξικότητα χημειοθεραπευτικών σχημάτων 
που δεν περιλαμβάνουν ανθρακυκλίνες, αλλά και την 
προβλεπτική σημασία της ταυτόχρονης υπερέκφρασης 
του HER-2 και της τοποϊσομεράσης ΙΙα σε ασθενείς 
με καρκίνο του μαστού, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
και από άλλες μελέτες28.

Μικρότερη μελέτη από τη φιλανδία, η FinHer29, 
έδειξε τη σημαντική δραστικότητα της χορήγησης 
τραστουζουμάμπης όταν χορηγείται μόνο για 9 εβδο-
μάδες σε συνδυασμό με δοσεταξέλη ή βινορελμπίνη, 
στα πλαίσια συμπληρωματικής θεραπείας καρκίνου 
του μαστού. Στη μελέτη συμμετείχαν 1010 ασθενείς, 
οι οποίες, μετά από τυχαιοποίηση, έλαβαν δοσετα-
ξέλη κάθε τρεις εβδομάδες για τρεις δόσεις έναντι 
βινορελμπίνης για 9 εβδομάδες. Τα δύο σχήματα 
ακολούθησε χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης, επιρουμπι-
κίνης, 5-φθοριοουρακίλης (CEF) κάθε 3 εβδομάδες. 
Οι 232 ασθενείς, οι οποίες βρέθηκαν με HER-2 θετικό 
καρκίνο μαστού, τυχαιοποιήθηκαν στο να λάβουν ή όχι 
9 εβδομαδιαίες εγχύσεις με τραστουζουμάμπη. Κατά 
τη διάμεση 3ετή παρακολούθηση η συμπληρωματική 

θεραπεία με τραστουζουμάμπη φάνηκε να είναι δραστι-
κή στην πρόληψη των υποτροπών, αφού οι ασθενείς 
στις οποίες χορηγήθηκε παρουσίασαν καλύτερη 3ετή 
επιβίωση ελεύθερης υποτροπής από αυτές που δεν 
έλαβαν το αντίσωμα (89% έναντι 78%, hazard ratio 
για υποτροπή ή θάνατο: 0,42). Η χορήγηση δοσετα-
ξέλης παρουσίασε περισσότερες επιπλοκές από τη 
βινορελμπίνη. Η τραστουζουμάμπη δεν προκάλεσε 
μειωμένο κλάσμα εξώθησης ή καρδιακή ανεπάρκεια, 
γεγονός που μαρτυρά την ενδεχομένως μεγαλύτερη 
επίπτωση της καρδιοτοξικότητας σε σχήματα ταυτό-
χρονης χορήγησής της με χημειοθεραπεία έναντι της 
διαδοχικής. Στα μειονεκτήματα της ανωτέρω μελέτης 
συγκαταλέγεται ο μικρός αριθμός ασθενών.

Περαιτέρω παρακολούθηση της συμπληρωματικής 
θεραπείας με τραστουζουμάμπη θα διασαφηνήσει τα 
οφέλη και την ιδανική διάρκεια της θεραπείας.

τοξικότητα της τραστουζουμάμπης

Η τραστουζουμάμπη δεν συνοδεύεται από τις τυ-
πικές επιπλοκές της χημειοθεραπείας. Κλινικά, η πιο 
σημαντική επιπλοκή είναι η καρδιοτοξικότητα, η οποία 
αναφέρεται στο 2,6-4,5% των ασθενών που έλαβαν 
τραστουζουμάμπη ως μονοθεραπεία και στο 27% των 
ασθενών που έλαβαν τραστουζουμάμπη σε συνδυασμό 
με ανθρακυκλίνες σε μεταστατική νόσο30.

Αναφορικά με την παθοφυσιολογία της καρδιοτοξι-
κότητας από την τραστουζουμάμπη, πιθανονολογείται 
ότι τα erb-2 μονοκλωνικά αντισώματα προκαλούν το 
καρδιοτοξικό τους αποτέλεσμα στην επιφάνεια των 
καρδιακών μυικών κυττάρων και εκτός του πυρήνα. 
Επίσης, είναι πιθανόν οι ανθρακυκλίνες να επηρεά-
ζουν τον υποδοχέα της erb-2-erb-4 νευρογλίνης με 
συνεργικό αποτέλεσμα31. Οι αναφερόμενες κλινικές 
εκδηλώσεις τοξικότητας από τη χορήγηση τραστουζου-
μάμπης είναι παρόμοιες με αυτές που αναπτύσσουν 
οι ασθενείς που λαμβάνουν ανθρακυκλίνες, όπως 
μυοκαρδιοπάθεια, ταχυκαρδία, έκτακτες συστολές, 
δύσπνοια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Με 
τη διακοπή της τραστουζουμάμπης παρέρχονται 
και οι παρενέργειες. Η παθογένεια και οι υπεύθυνες 
ιστολογικές διαταραχές της καρδιοτοξικότητας με 
τραστουζουμάμπη είναι υπό διερεύνηση.

Η πρώιμη διάγνωση της καρδιοτοξικότητας πε-
ριλαμβάνει τη μέτρηση του κλάσματος εξώθησης 
(ejection fraction), πριν και κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας. Οι περισσότερες ασθενείς βελτιώνονται με 
την προσωρινή διακοπή της τραστουζουμάμπης ή την 
συμπτωματική θεραπεία και μπορούν να συνεχίσουν 
να λαμβάνουν την τραστουζουμάμπη32.

Μελέτη της Αμερικάνικης Εταιρείας Κλινικής Ογκο-
λογίας (ASCO) ανέφερε χαμηλή επίπτωση καρδιοτο-



26 ————————————————————Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος  2007

ξικότητας με τη συγχορήγηση τραστουζουμάμπης και 
λιποσωμιακής δοξορουβικίνης (Liposomal pegylated 
doxorubicin). Σε 22 ασθενείς, έγινε σύγκριση της 
καρδιακής λειτουργίας στην αρχή και μετά 4 χημει-
οθεραπευτικούς κύκλους, με το κλάσμα εξώθησης 
να παρουσιάζει πτώση κατά 3,6%. Σε 8 ασθενείς 
αναπτύχθηκε grade Ι και σε μία ασθενή grade ΙΙ 
τοξικότητα33.

Ερευνητές από το Jackson Memorial Hospital 
χορήγησαν προεγχειρητική θεραπεία σε 42 γυναίκες 
με τοπικά προχωρημένο και φλεγμονώδη καρκίνο 
του μαστού, με τραστουζουμάμπη 2 mg/kg για 12 
εβδομαδιαίους κύκλους σε συνδυασμό με δοσε-
ταξέλη 70 mg/m2 και σισπλατίνη 70 mg/m2 κάθε 3 
εβδομάδες. Μετά τη συμπλήρωση του σχήματος, οι 
ασθενείς χειρουργήθηκαν και ακολούθως έλαβαν 4 
κύκλους αδριαμυκίνης και κυκλοφωσφαμίδης (AC) 
και ακολούθως ακτινοθεραπεία. Το κλάσμα εξώθησης 
μετρήθηκε με Multiple Gated Acquisition (MUGA) 
scan πριν από τη προεγχειρητική χημειοθεραπεία, 
μετά από το χειρουργείο και μετά από την ακτινο-
θεραπεία. Οι 37 ασθενείς οι οποίες συμπλήρωσαν 
τη προεγχειρητική χημειοθεραπεία παρουσίασαν 
την ακόλουθη καρδιοτοξικότητα: Grade 0: 20 (54%), 
Grade Ι: 7 (19%), Grade II: 3 (24%), Grade III: 1 
(3%) και Grade IV: 0 (0%). Η καρδιοτοξικότητα με το 
σχήμα προεγχειρητικής θεραπείας με τον συνδυασμό 
τραστουζουμάμπης-δοσεταξέλης-σισπλατίνης είναι 
συνήθης, αλλά όχι κλινικά σημαντική και εμφανίζεται 
συνήθως σε λεπτόσωμες γυναίκες34.

Στις μελέτες για τη χορήγηση της τραστουζουμά-
μπης στη συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου 
του μαστού οι ασθενείς ήταν υπό παρακολούθηση για 
την εμφάνιση καρδιοτοξικότητας (Πίνακας 2).

τραστουζουμάμπη και κεντρικό νευρικό 
σύστημα

Ερευνητές από την Βοστώνη των ΗΠΑ αναφέρουν 
ότι σε 153 γυναίκες οι οποίες έλαβαν τραστουζου-
μάμπη μόνη ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, 
βρέθηκε ποσοστό 34% που παρουσίασε μετάσταση 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) σε διάμεσο 
διάστημα 16 μηνών από τη διάγνωση και 6 μηνών 
μετά την έναρξη της θεραπείας με τραστουζουμάμπη. 
Ποσοστό 5% των ασθενών με μετάσταση στο ΚΝΣ 
παρουσίασε διήθηση των λεπτομηνίγγων. Η διάμεση 
επιβίωση μετά την δάγνωση της μετάστασης στο ΚΝΣ 
ήταν 13 μήνες.

Η εμφάνιση μετάστασης στο ΚΝΣ είναι συνήθης 
σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με τραστου-
ζουμάμπη. Αυτό οφείλεται είτε σε προεπιλογή του 
ΚΝΣ από τα HER-2/neu θετικά καρκινικά κύτταρα, 

είτε σε φτωχή διαπερατότητα της τραστουζουμάμπης 
στο ΚΝΣ35.

Παρόμοια μελέτη αναφέρει ότι μια ασθενής ανέ-
πτυξε εγκεφαλική μετάσταση όντας υπό χημειοθερα-
πεία με τραστουζουμάμπη, ενώ ανταποκρίθηκε στις 
μεταστάσεις που είχε στο ήπαρ, στους πνεύμονες 
και στα οστά. Αυτό πιθανώς οφείλεται στην αποτυχία 
της τραστουζουμάμπης να διαπεράσει τον αιματο-
εγκεφαλικό φραγμό. Θα πρέπει να επικεντρώσει 
κανείς τις προσπάθειες στην ανακάλυψη θεραπειών 
με μονοκλωνικά αντισώματα που θα διαπερνούν τον 
αιματο-εγκεφαλικό φραγμό36.

συμπεράσματα

Η επιτυχία της τραστουζουμάμπης έχει καταστήσει 
υποχρεωτικό τον προσδιορισμό του HER-2 σε όλες 
τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Από τις μέχρι 
τώρα μελέτες φάσης ΙΙ–ΙΙΙ, η προσθήκη της τραστου-
ζουμάμπης στα κλασικά χημειοθεραπευτικά σχήματα 
σε γυναίκες με προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο 
μαστού που υπερεκφράζουν το HER-2/neu γονίδιο 
φαίνεται ότι αυξάνει τις αντικειμενικές ανταποκρί-
σεις, την επιβίωση και βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
τους, χωρίς ιδιαίτερα σημαντική εμφάνιση κλινικής 
καρδιοτοξικότητας. Ακόμη, στο μέλλον αναμένεται 
ότι ο συνδυασμός της τραστουζουμάμπης με άλλα 
μονοκλωνικά αντισώματα, γονιδιακές θεραπείες, 
αντιαγγειογενετικούς παράγοντες κ.λ.π. θα αλλάξει 
ριζικά την θεραπευτική στρατηγική μας σε γυναίκες 
με καρκίνο μαστού.

Η υπερέκφραση του HER-2 και η σύγχρονη έκ-
φραση υποδοχέων οιστρογόνου απαντά σε μικρό 
μόνο αριθμό ασθενών με καρκίνο του μαστού. Τα 
αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, η οποία παρου-
σιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία της Παθολογικής 
Ογκολογίας (ESMO), αναφέρονται σε ασθενείς της 
παραπάνω ομάδας, οι οποίες εντάχθηκαν σε θεραπευ-
τικό πρωτόκολλο μόνο αναστροζόλης ή αναστροζόλης 
και τραστουζουμάμπης. Ο ρυθμός ανταπόκρισης ήταν 
ανώτερος στο δεύτερο σκέλος των ασθενών, ενώ και 
ο χρόνος για την εξέλιξη της νόσου ήταν μεγαλύτερος. 
Τα συμπεράσματα αυτά κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει 
αγωνιστική επίδραση μεταξύ του αναστολέα της αρω-
ματάσης και της τραστουζουμάμπης37.

Πότε θα πρέπει η θεραπεία με την τραστουζουμά-
μπη να διακοπεί ή να συνεχιστεί και μετά την εξέλιξη 
της νόσου, σε συνδυασμό με άλλους χημειοθερα-
πευτικούς παράγοντες; To ερώτημα αυτό δεν έχει 
απαντηθεί ακόμα με βεβαιότητα, αφού δεν υπάρχουν 
αρκετά στοιχεία, εκτός από κάποια πειραματικά και 
αναδρομικά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, μία κλινική 
μελέτη που συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της 
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Πίνακας	2. Περίληψη καρδιακής τοξικότητας στις τυχαιοποιημενες μελέτες συμπληρωματικής θεραπείας με τραστουζου-
μάμπη
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ασυμπτωματική 

πτώση της 
LVEF ≥10%

Καρδιακή 
Ανεπάρκεια 
Κλάσης 
ΙΙ/ΙΙΙ

Καρδιακός 
Θάνατος

NSABPB-31
(διάμεση 
παρακολούθηση 3 
χρόνια)

ΜUGA scanning 3 
εβδομάδες μετά από την 
τελευταία AC δόση 6 και 9 
μήνες μετά την τυχ/ση και 
3 μήνες μετά την τελευταία 
δόση H 

AC→P
AC→PH

17%
34%

0.8%
4.1%

0.1%
0%

NTCCGN 9831
(διάμεση 
παρακολούθηση 2 
χρόνια)

ΜUGA- scanning ή υπέρηχο 
3 εβδ μετά από την 
τελευταία δόση AC 6, 9 και 
18 μήνες μετά την τυχ/ση 
3 μήνες μετά την τελευταία 
δόση H

AC→P
AC→PH→
h
AC→P→H

6.7%
14.2%
17.3%

0.3%
2.5%
3.5%

hERA
(διάμεση 
παρακολούθηση 1 
χρόνο)

ΜUGA- scanning ή υπέρηχο 
3-4 εβδ πριν από την τυχ/ση 
και 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36 
και 60 μήνες μετά την τυχ/ση

ΧΜΘ
ΧΜΘ→H

2.2%
7.1%

0.06%
1.73%

0.06%
0.0%

BCIRG 006 (διάμεση 
παρακολούθηση 23 
μήνες)

Μετά την τελευταία δόση 
AC, μετά την τελευταία δόση 
δο-σεταξέλης και στους 
3, 12, 36 μήνες μετά την 
τυχ/ση. Ως βάση στις 6 εβδ. 
4.5, 13.5 και 37.5 μήνες από 
την τυχ/ση

AC→T
AC→TH
Tch

8%
17.3%
9%

0.29%
1.59%
0.38%

0.0%
0.0%
0.0%

FINher
(Μέση 
παρακολούθη-ση 3 
χρόνια)

ΜUGA scanning ή άλλο 
υπέρηχο πριν ΧΜΘ, μετά 
CEF και 12 με 36 μήνες 
μετά ΧΜΘ

T→CEF
V→CEF
TH→CEF
VH→CEF

6.0%
3.5%

2.59%
0.27%

0%
0%

Συντμήσεις: AC: δοξορουβικίνη, κυκλοφωσφαμίδη, CEF: κυκλοφωσφαμίδη, επιρουμπικίνη, 5-φθοριοουρακίλη, Η: 
τραστουζουμάμπη, P: πακλιταξέλη, Τ: δοσεταξέλη, TCH: δοσεταξέλη, καρβοπλατίνη, τραστουζουμάμπη, V: βινορελμπίνη, 
PH: πακλιταξέλη, τραστουζουμάμπη, ΧΜΘ: χημειοθεραπεία, ΤΗ: δοσεταξέλη, τραστουζουμάμπη, VH: βινορελμπίνη, 
τραστουζουμάμπη, MUGA: Multiple Gated Acquisition, LVEF: left ventricular ejection fraction, τυχ/ση: τυχαιοποίηση, ΧΜΘ: 
χημειοθεραπεία

μονοθεραπείας με καπεσιταμπίνη και της τραστου-
ζουμάμπης σε συνδυασμό με την καπεσιταμπίνη, 
σε ασθενείς στους οποίους είχε προηγουμένως χο-
ρηγηθεί τραστουζουμάμπη με ταξάνη βρίσκεται σε 
εξέλιξη και πιθανώς θα μπορέσει να δώσει κάποιες 
απαντήσεις38.

Η ιδανική διάρκεια θεραπείας με τραστουζουμάμπη 
δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Η διάρκεια θεραπείας 
με τραστουζουμάμπη ήταν μικρότερη στη μελέτη 
FinHer29. Ωστόσο, οι παράμετροι επικινδυνότητας της 
επιβίωσης ελεύθερης νόσου ήταν παρόμοιοι με άλλες 
μελέτες. Στο θέμα της ταυτόχρονης ή της διαδοχικής 
χορήγησής της με τη χημειοθεραπεία υπάρχουν αρ-
κετές διαφορές στο σχεδιασμό των μελετών. Όλες, 
όμως, έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με 
συνέπεια το ερώτημα αυτό να παραμένει ακόμα υπό 

συζήτηση από την επιστημονική κοινότητα.
Αν και η υψηλή αποτελεσματικότητα της τραστου-

ζουμάμπης σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία έχει 
καταδειχθεί, η τραστουζουμάμπη, ως μονοθεραπεία 
έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα (έως και 30% 
ποσοστό ανταποκρίσεων). Ασθενείς, οι οποίες αντα-
ποκρίνονται στην τραστουζουμάμπη, θα υποτροπι-
άσουν, παρά τη συνέχιση της θεραπείας, λόγω της 
εμφάνισης αντίστασης. Λίγα στοιχεία είναι γνωστά 
για τους μηχανισμούς της αντίστασης, αλλά πολλά 
προκλινικά δεδομένα προτείνουν διάφορες υποθέσεις. 
υπεύθυνες θεωρούνται η συνέκφραση υποδοχέων 
αυξητικών παραγόντων (EGF, IGF-1) και η ενεργοποί-
ηση του μονοπατιού της κινάσης της τριφωσφορικής 
ινοσιτόλης και της πρωτεϊνικής κινάσης Β (PI3K-Akt), 
κυρίως λόγω της απώλειας της λειτουργίας του γονιδίου 
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PTEN39. Η αποσαφήνιση των μηχανισμών αυτών θα 
μπορούσε να προσφέρει καινούργιες στρατηγικές για 
εναλλακτικές θεραπείες.

Τα αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων μελετών 
φάσης ΙΙΙ συμπληρωματικής (adjuvant) χημειοθε-
ραπείας σε γυναίκες οι οποίες υπερεκφράζουν το 
HER-2/ΝEU γονίδιο (HERA, NSABP B-31, NCCTG 
N9831, BCIRG 006, FinHer) έδειξαν ότι η προσθήκη 
της τραστουζουμάμπης μειώνει τη θνητότητα κατά 30% 
και την παρουσία υποτροπών στο ήμισυ. Η κύρια επι-
πλοκή της τραστουζουμάμπης είναι η καρδιοτοξικότητα, 
όμως τα οφέλη της χορήγησης του φαρμάκου φαίνε-
ται να υπερτερούν των κινδύνων. Επίσης, η πιθανή 
επακόλουθη καρδιακή ανεπάρκεια είναι αναστρέψιμη 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων40. Οι τρέχουσες 
μελέτες με την προσθήκη της τραστουζουμάμπης στη 
συμπληρωματική χημειοθεραπεία των γυναικών οι 
οποίες υπερεκφράζουν τη HER-2/NEU ογκοπρωτείνη 

υπόσχονται ένα ελπιδοφόρο μέλλον στις γυναίκες 
οι οποίες πάσχουν από αυτή την επιθετική μορφή 
καρκίνου του μαστού.

Το υψηλό κόστος που συνοδεύει τη χορήγηση 
της τραστουζουμάμπης41, σε συνδυασμό με τον, 
πάντοτε παρόντα, κίνδυνο εμφάνισης καρδιοτοξικό-
τητας, έχει ωθήσει την έρευνα στην αναζήτηση νέων 
θεραπευτικών παραγόντων. Η λαπατινίμπη, ένας 
αναστρέψιμος αναστολέας της τυροσινικής κινάσης 
(τόσο του ErbB-1 όσο και του ErbB-2 υποδοχέα), 
έχει αποδειχτεί ασφαλής σε κλινικό πλαίσιο, με τα 
προκαταρκτικά δεδομένα φάσης ΙΙ να μαρτυρούν την 
πολλά υποσχόμενη δραστικότητά της ως θεραπείας 
του μεταστατικού καρκίνου του μαστού42, ενώ η ανάγκη 
ανάπτυξης περισσότερο αξιόπιστων προβλεπτικών 
παραγόντων, πέρα από την υπερέκφραση του HER-2, 
θεωρείται επιβεβλημένη.

ABSTRACT

G.F. SAMELIS, V. KITSOU, Κ.Α. ΕKMEKTZOGLOU. The role of Trastuzumab in the 
treatment of breast cancer.
Τrastuzumab, a humanised antibody of high specificity targeted against HER-2/neu oncoprotein, 
is overexpressed in 20%-30% of patients with breast cancer. In many studies involving patients 
with metastatic breast cancer, first line chemotherapy with trastuzumab addition showed incease 
of response rates, and improvement of overall survival, and quality of life markers. Recent studies 
recorded the significant role of trastuzumab combined with other regimens in adjuvant setting. It 
seems that adjuvant therapy with trastuzumab in combination with classic cytotoxics decrease the 
risk of death up to 30% and the risk of recurrense to 50%. More studies are demanded to give an 
answer in seneral questions as cardiotoxicity, duration of therapy, resistance, safety during the co-
administration with hormonal therapy, etc. In this article, a the role of trastuzumab in metastatic or 
adjuvant setting in patients with HER-2 positive breast cancer is reviewed. Likewise, problems and 
hopes for the future are discussed. Forum of Clinical Oncology 6 (1-2):21-30, 2007.
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κλινικη μΕλΕτη

διερευνώντας τις απόψεις των φοιτητών  
νοσηλευτικής του α.τ.Ε.ι. Πατρών για το μάθημα  
της νοσηλευτικής Ογκολογίας
Α.Γ. Βήχα1, Γ.Β. Οικονόμου1, Κ.Ε. Ασημακόπουλος1, Χ.Π. Καλόφωνος1, Α.Α.Υφαντή2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση των απόψεων των προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευ-
τικής για το μάθημα της Νοσηλευτικής Ογκολογίας στο Α.Τ.Ε.Ι.3 Πατρών καθώς και της στάσης τους 
απέναντι στη νόσο. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 105 σπουδαστές, οι οποίοι είχαν επιλέξει το 
μάθημα της Νοσηλευτικής Ογκολογίας. Στους φοιτητές χορηγήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο, που αφορούσε σε διάφορες παραμέτρους της εκπαίδευσής τους και της πρακτικής 
τους άσκησης. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ανεπάρκειες στην προπτυχιακή εκπαίδευση των 
φοιτητών Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών στο μάθημα της Νοσηλευτικής Ογκολογίας. Τονίστηκε η 
ανάγκη αναβάθμισης της προκλινικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των σπουδαστών για τη 
φροντίδα των ασθενών και την αντιμετώπιση των ποικίλων ψυχοκοινωνικών και ηθικών ζητημάτων που 
εμφανίζονται. Επιπλέον, διατυπώθηκαν προτάσεις για την αύξηση του ειδικευμένου στην Ογκολογία 
διδακτικού προσωπικού, τη συνεργασία των διδασκόντων, την επέκταση των ωρών διδασκαλίας, τη 
διεύρυνση των επιλεγόμενων βασικών και κλινικών μαθημάτων και την ένταξη νέων γνωστικών αντικει-
μένων. Συμπερασματικά, η καλά οργανωμένη προπτυχιακή εκπαίδευση στη Νοσηλευτική Ογκολογία σε 
ένα βελτιωμένο πρόγραμμα σπουδών Νοσηλευτικής στο Α.Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να συνδυάζει τη θεωρητική 
γνώση με την πρακτική εξάσκηση και κατάρτιση αποφεύγοντας την πολυδιάσπαση της ογκολογικής 
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Εισαγωγή

Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη και τέχνη φροντίδας 
προς τους ασθενείς, απαιτεί συνδυασμό γνώσεων, 
κλινικής εργασίας και διαπροσωπικής επικοινωνίας1. 
Η φροντίδα, ως κέντρο και ουσία της Νοσηλευτικής, 

θα πρέπει να αποτελεί τον επιδιωκόμενο στόχο στην 
καθημερινή δραστηριότητα των κλινικών νοσηλευτών, 
τον κύριο σκοπό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
όλων των πρωτοβουλιών των νοσηλευτικών φορέων 
γενικότερα2. Η άσκησή της προϋποθέτει γνώσεις, δε-
ξιότητες και τη λειτουργία ενός σύνθετου συστήματος 
αξιών που συνδέονται στενά με την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Οι αλματώδεις επιστημονικές και τεχνολογικές εξε-
λίξεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, κατέστησαν 
ακόμη πιο ουσιαστικό το ρόλο της Νοσηλευτικής στον 
τομέα της υγείας, δεδομένου ότι, από τη διάγνωση 
ήδη της νόσου, οι νοσηλευτές συμβάλλουν στην κα-
λύτερη αντιμετώπισή της, αφού είναι σε θέση, λόγω 
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του επαγγέλματός τους, να βρίσκονται κοντά στον 
πάσχοντα. Αυτό, βέβαια, σημαίνει πως η ποιότητα 
των υπηρεσιών υγείας συναρτάται με την εκπαίδευση 
των λειτουργών της τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο 
σπουδών, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της μετέπειτα 
υπηρεσίας τους.

Κατά τα τελευταία χρόνια, στα προγράμματα προ-
πτυχιακών σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής 
των Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας μας, επιδιώκεται συστημα-
τικά η αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών, 
δίδεται περισσότερη έμφαση στη διατήρηση και την 
προαγωγή της υγείας των ατόμων και στην πρόληψη 
της αρρώστιας παράλληλα με τη φροντίδα του ασθε-
νούς. Διατυπώνεται επίσης με σαφήνεια η άποψη 
ότι οι σπουδές στοχεύουν στην προετοιμασία νοση-
λευτών, οι οποίοι με την αποφοίτησή τους θα είναι 
σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες σε Ιδρύματα και 
Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 
Τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, το προ-
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών όλων των Τμημάτων 
της Νοσηλευτικής αποβλέπει στο να μεταδώσει στους 
φοιτητές το πνεύμα και την τέχνη της φροντίδας προς 
τους νοσούντες3.

Σε ό,τι αφορά στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, αυτό πε-
ριλαμβάνει μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής, 
ειδικότητας και ξένων γλωσσών καθώς και κλινική 
άσκηση (Πίνακας 1). Η κλινική άσκηση επέχει θέση 
εργαστηρίου και πραγματοποιείται σε νοσοκομεία ή 

άλλες υπηρεσίες του υγειονομικού συστήματος της 
χώρας, προκειμένου οι φοιτητές να εφαρμόζουν τις 
αποκτηθείσες γνώσεις και να είναι προετοιμασμένοι 
να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ειδικότερα, το μάθημα της Νοσηλευτικής Ογκο-
λογίας είναι προαιρετικό, διδάσκεται ως ανεξάρτητο 
γνωστικό αντικείμενο επί 3 ώρες την εβδομάδα στο 7ο 
εξάμηνο σπουδών, ενώ γνώσεις Ογκολογίας παρέχο-
νται επίσης και μέσω άλλων γνωστικών αντικειμένων. 
Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση και την εξάσκηση 
των σπουδαστών αναφορικά με την περίθαλψη των 
ογκολογικών ασθενών, ώστε να δύνανται να δραστηρι-
οποιηθούν κατόπιν τόσο στις προσπάθειες πρόληψης 
όσο και στην παροχή βοήθειας προς τους πάσχοντες 
και τις οικογένειές τους (βλέπε: Οδηγός Σπουδών 
Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, 2004-2005). Είναι γεγονός άλλω-
στε ότι η παρεχόμενη νοσηλεία στους ογκολογικούς 
ασθενείς καλύπτει ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, οπότε οι 
νοσηλευτές θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
και να χειριστούν αρκετά προβλήματα που εμφανί-
ζουν οι ασθενείς με καρκίνο, όπως είναι ο πόνος, η 
κόπωση, το καταθλιπτικό συναίσθημα, οι διαταραχές 
της σεξουαλικότητας, η γονιμότητα κ.ά.4

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η Νοσηλευτική Ογκο-
λογία ως μια εξειδικευμένη γνωστική περιοχή εξελίσ-
σεται διαρκώς και επηρεάζεται από τις προόδους που 
σημειώνονται στις προσπάθειες αντιμετώπισης των 
ογκολογικών ασθενών. Οι σχετικές σπουδές βέβαια 
διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενό τους και 

Πίνακας	1. Πρόγραμμα σπουδών*
Μαθήματα Γενικής Υποδομής Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Μαθήματα Ειδικότητας
Πληροφορική,
Βιοχημεία,
Βιομετρία,
Μικροβιολογία,
υγιεινή,
Επιδημιολογία,
Διατροφή,
Ψυχολογία,
Εξελικτική Ψυχολογία, 
Κοινωνιολογία, Παθολογική 
φυσιολογία
Ανατομία

Νοσολογία,
Χειρουργική, Ορθοπεδική-
Τραυματολογία, φαρμακολογία, 
Γεροντολογία,
Παιδιατρική,
Γενετική,
Νευρολογία-Ψυχιατρική, Πρώτες 
Βοήθειες,
Μαιευτική- Γυναικολογία, Επείγουσα 
Ιατρική-Εντατική Θεραπεία,
Ψυχολογία υγείας,
Οικονομία υγείας

Νοσηλευτική: Εισαγωγή στην Επιστήμη 
της Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικές Θεωρίες, 
Νοσηλευτική Διεργασία, Πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας, Βασικές Αρχές 
Νοσηλευτικής για Άτομα με Προβλήματα 
υγείας, Δεοντολογία Επαγγέλματος, 
Νοσηλευτική Παρέμβαση σε Νοσήματα 
Αναπνευστικού και Πεπτικού Συστήματος, 
Νοσήματα Μεταβολισμού Αίματος και γενικά 
περί Όγκων, Νοσηλευτική Παρέμβαση 
σε Νοσήματα του Κυκλοφορικού, 
Ουροποιογεννητικού, Μυοσκελετικού 
Συστήματος και Διαταραχές Αισθητηρίων 
Οργάνων, Μαιευτική και Παιδιατρική 
Νοσηλευτική, Ψυχιατρική και Νευρολογική 
Νοσηλευτική, Γηριατρική Νοσηλευτική, 
Μεθοδολογία Έρευνας, Μέθοδοι 
Διδασκαλίας, Επαγγελματική Νομοθεσία, 
Κοινοτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική 
Διοίκηση, Αγωγή υγείας, Καρδιολογική 
Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ογκολογία

*Πηγή: Οδηγός Σπουδών (ακαδ. έτος: 2004-2005) Τμήμα Νοσηλευτικής, Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών.
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την πρακτική άσκηση των σπουδαστών διεθνώς, 
παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
αυξημένη αναγνώριση της ανάγκης για στοχευμένη 
εκπαίδευση στο εν λόγω αντικείμενο, με σκοπό την 
εξασφάλιση της ποιοτικής φροντίδας προς τους ογκο-
λογικούς ασθενείς5,6.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι ο καρκίνος ως 
νόσος απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλή-
ψεις των προπτυχιακών φοιτητών της Νοσηλευτικής 
στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών για το μάθημα της Νοσηλευτικής 
Ογκολογίας, να αναδείξει τις ανάγκες τους σχετικά 
με την παρεχόμενη εκπαίδευση στο συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο, να παρουσιάσει τις θέσεις τους 
για τη νόσο και τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του 
καρκίνου επί των ασθενών καθώς και τις προτάσεις 
τους για τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών τους.

υλικό- μέθοδος

Κατ’ αρχάς μελετήθηκαν τα προγράμματα σπουδών 
του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 των Α.Τ.Ε.Ι. Αθή-
νας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης και Πάτρας 
αντίστοιχα. Από τα στοιχεία που συνελέγησαν, προσ-
διορίσθηκαν τα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας των 
υποχρεωτικών και των επιλεγόμενων μαθημάτων που 
περιελάμβαναν ογκολογικά θέματα και εντοπίστηκε 
το μάθημα της Νοσηλευτικής Ογκολογίας.

Ακολούθως, συντάχθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο 
και μοιράστηκε σε φοιτητές του 7ου εξαμήνου σπουδών 
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, οι 
οποίοι είχαν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον οδηγό 
σπουδών, να επιλέξουν το μάθημα της Νοσηλευτικής 
Ογκολογίας. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 
τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι ερωτήσεις αφορούσαν 
στη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για το 
επίπεδο σπουδών τους στη Νοσηλευτική Ογκολογία, 
το δεύτερο μέρος αναφερόταν στις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες, στις θέσεις τους σχετικά με το μάθημα της 
Νοσηλευτικής Ογκολογίας και στις σκέψεις τους για τις 
ψυχοκοινωνικές συνέπειες του καρκίνου και στο τρίτο 
μέρος επιδιώχθηκε η διερεύνηση των στάσεών τους 
απέναντι στη νόσο. υπήρχαν, επίσης, ανοιχτές ερωτήσεις 
για προτάσεις και σχόλια. Για τη στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS για 
Windows (Version 12.0).

αποτελέσματα

Από τους 105 σπουδαστές οι οποίοι απάντησαν, 
το μεγαλύτερο ποσοστό (95,2%) φοιτούσε στο 4ο έτος 
σπουδών και μάλιστα το 79,8% ήταν εγγεγραμμένο 
στο 7ο εξάμηνο. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων σπουδαστών παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2.

Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό (59,8%) αιτιολό-
γησε ότι είχε επιλέξει το μάθημα της Νοσηλευτικής 
Ογκολογίας διότι το θεωρούσε ενδιαφέρον, εξίσου 
σημαντικό ήταν το ποσοστό (34,2%) που δήλωσε 
ότι τυχαία το επέλεξε. Επίσης, παρά το γεγονός ότι 
το 80,9% των σπουδαστών είχε επιλέξει να παρα-
κολουθήσει τη Νοσηλευτική Ογκολογία, το 50% και 
πλέον αυτών δε γνώριζε αν το μάθημα περιελάμβανε 
και κλινική πρακτική. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, 
ότι το 84,8% επί του συνόλου των ερωτηθέντων στην 
έρευνα θεωρούσε απαραίτητη την ύπαρξη κλινικής 
πρακτικής στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον, 
το 50,5% των σπουδαστών αγνοούσε κατά πόσον 
το μάθημα διδάσκεται από ειδικευμένο προσωπικό 
στη Νοσηλευτική Ογκολογία. Από τις απαντήσεις οι 
οποίες δόθηκαν διαπιστώθηκε ότι σημαντικό ποσοστό 
αυτών (76,2%) ανέφερε ότι το μάθημα θα έπρεπε 
να είναι υποχρεωτικό και το 67,6 % δήλωσε πως θα 
επιθυμούσε η Νοσηλευτική Ογκολογία να διδάσκεται 
ως ανεξάρτητο μάθημα και όχι στο πλαίσιο άλλων 
μαθημάτων, ενώ το 52,4% δήλωσε ότι η κατανομή 3 
ωρών διδασκαλίας στο μάθημα την εβδομάδα κατά 
τη διάρκεια του εξαμήνου δεν επαρκεί. Επισημαίνε-
ται, επίσης, ότι το 58,1% των σπουδαστών δήλωσε 
ότι έχει διδαχθεί στοιχεία Νοσηλευτικής Ογκολογίας 
σε άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών 
(Πίνακας 3).

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του επιπέδου εκπαί-
δευσης στη Νοσηλευτική Ογκολογία στο Α.Τ.Ε.Ι Πατρών, 
η πλειοψηφία (85,8%) χαρακτήρισε το επίπεδο μέτριο 
ή ελλιπές. Οι σπουδαστές αποδίδουν την άποψή 
τους για τη μέτρια και ελλιπή εκπαίδευσή τους στην 
απουσία ειδικών επιστημόνων στην Ογκολογία (49,5%) 
και στην έλλειψη πρακτικής άσκησης σε Ογκολογικά 
Τμήματα (30,8%). Το 87,6% των σπουδαστών έκρινε 
αναγκαία τη χορήγηση πιο εξειδικευμένων βιβλίων ή 
σημειώσεων σχετιζόμενων με το γνωστικό αντικείμενο, 
ενώ το 89,5% δήλωσε ότι θα επέλεγε τη Νοσηλευτική 
Ογκολογία, εάν αυτή τούς διευκόλυνε στην ευχερέστερη 
εξεύρεση εργασίας.

Πίνακας	2.	Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος
Χαρακτηριστικό No. (%)
Σύνολο σπουδαστών 105 (100)
φύλο
Άνδρες
Γυναίκες

10 (9,5)
95 (90,5)

Εξάμηνο σπουδών
7ο

8ο
84 (79,8)
21 (19,2)
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Στο ερώτημα για τη βελτίωση του επιπέδου εκ-
παίδευσης στη Νοσηλευτική Ογκολογία, οι φοιτητές 
ανέφεραν ότι χρειάζονται πρακτική εξάσκηση, ανάπτυξη 
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και διαφόρων σχετικών 
προς το αντικείμενο ερευνητικών δραστηριοτήτων, που 
θα τους διευκολύνουν στις ποικίλες νοσηλευτικές πα-
ρεμβάσεις στο μελλοντικό τους έργο. Ποσοστό 49,5% 
υποστήριξε μάλιστα την άποψη ότι τα εργαστηριακά 
μαθήματα θα έπρεπε να έχουν πιο συστηματική οργά-
νωση, η οποία θα συνέβαλλε στην εν γένει βελτίωση 
του επιπέδου εκπαίδευσής τους (Πίνακας 4).

Επιπλέον, το 89,5% των σπουδαστών εξέφρασε 
τη γνώμη ότι η άσκηση της Νοσηλευτικής Ογκολογίας 
μπορεί να είναι ψυχοφθόρος στην επαγγελματική 
πράξη αργότερα. Αν και σε ποσοστό 84,8% οι σπου-
δαστές σκέφτονται να ασκήσουν το επάγγελμα του 
νοσηλευτή, το 49,5% των ερωτηθέντων δεν θα επέλεγε 
να εργαστεί σε ένα Ογκολογικό Νοσοκομείο ή Τμήμα. 
Οι σπουδαστές που δεν θα επέλεγαν ένα τέτοιο χώρο 
εργασίας αιτιολόγησαν τη θέση τους επικαλούμενοι 
ως επί το πλείστον την ψυχική κόπωση που προκαλεί 
στους εμπλεκομένους η φροντίδα των πασχόντων από 
κακοήθεις νεοπλασίες, τις νοσηλευτικές δεξιότητες 

που θα πρέπει να αναπτύξουν για να αντεπεξέλθουν 
στις απαιτούμενες ανάγκες των ασθενών αυτών και τη 
συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση που οφείλουν να 
επιζητούν. Στο σημείο αυτό, το μεγαλύτερο ποσοστό 
(97,1%) κρίνει ότι η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση είναι 
απαραίτητη στις σπουδές τους. Αντίθετα, όσοι δήλω-
σαν ότι θα επέλεγαν ένα Ογκολογικό Νοσοκομείο ή 
Τμήμα για εργασία στο μέλλον πρόβαλαν ορισμένα 
κίνητρα που θεωρούσαν ότι θα έχουν σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, όπως είναι η απόκτηση νέας γνώσης, η 
ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και η προ-
σφορά υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Αναφορικά με τις απόψεις των φοιτητών για τον 
καρκίνο, το 80% απάντησε ότι δεν είναι εφικτή η 
πλήρης ίαση από τη νόσο, ενώ σημαντικό ποσοστό 
συνέδεσε τη νόσο με τον πόνο. Σε ό,τι αφορά στη 
νόσο και στην εμπειρία που θα αποκτούσαν από 
την επαφή τους με τον ογκολογικό ασθενή, το 55,2% 
δηλώνει αίσθημα φόβου και το 61% ανασφάλειας 
στους χειρισμούς του ογκολογικού ασθενούς. Τέλος, 
το 72,4% απάντησε ότι δεν γνωρίζει πώς να επικοι-
νωνήσει αποτελεσματικά και να στηρίξει ψυχολογικά 
έναν τέτοιον ασθενή (Πίνακας 5).

Πίνακας	3. Ερωτηματολόγιο: Μέρος Α’
Ερωτήματα Ποσοστά  %
Επιλέξατε να παρακολουθήσετε τη Νοσηλευτική Ογκολογία στο εξάμηνο σπουδών 
σας;

Ναι  80,9
Όχι  19,1

Γιατί επιλέξατε να παρακολουθήσετε τη Νοσηλευτική Ογκολογία; Από ενδιαφέρον  59,8
Τυχαία  34,2
Άλλο  6,0

Γνωρίζετε αν το μάθημα της Νοσηλευτικής Ογκολογίας περιλαμβάνει εκτός από θεωρία 
και κλινική πρακτική;

Ναι  24,8
Όχι  47,6
Δεν γνωρίζω  27,6

Τι θεωρείτε πιο απαραίτητο: τη θεωρία ή την κλινική πρακτική; Θεωρία  15,2
Πρακτική  84,8

Το μάθημα διδάσκεται από ειδικευμένο προσωπικό στη Νοσηλευτική Ογκολογία; Ναι  19,0
Όχι  30,5
Δεν γνωρίζω  50,5

Η Νοσηλευτική Ογκολογία πρέπει να είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό μάθημα; Προαιρετικό  23,8
υποχρεωτικό  76,2

Η Νοσηλευτική Ογκολογία πρέπει να διδάσκεται ως ανεξάρτητο μάθημα ή στο πλαίσιο 
άλλων μαθημάτων;

Ξεχωριστό  67,6
Στο πλαίσιο  
άλλων
μαθημάτων  32,4

Η διδασκαλία 3 ωρών εβδομαδιαία για ένα εξάμηνο επαρκεί; Ναι  47,6
Όχι  52,4

Έχετε διδαχθεί στοιχεία Νοσηλευτικής Ογκολογίας σε άλλα μαθήματα; Ναι  58,1
Όχι  41,9
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Πίνακας	5. Ερωτηματολόγιο: Μέρος Γ’
Ερωτήματα Ποσοστά  %
Η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση είναι απαραίτητο στοιχείο στη Νοσηλευτική 
Ογκολογία;

Ναι  97,1
Όχι  2,9

Η άσκηση της Νοσηλευτικής Ογκολογίας είναι ψυχοφθόρα επαγγελματικά; Ναι  89,5
Όχι  10,5

Σκέφτεστε να ασκήσετε το επάγγελμα του νοσηλευτή; Ναι  84,8
Όχι  15,2

Θα επιλέγατε ένα ογκολογικό νοσοκομείο για να εργαστείτε; Ναι  50,5
Όχι  49,5

Ποια είναι η γνώμη σας για τον καρκίνο; Ίαση  20,0
Πόνος  77,1

Η επαφή σας με τον ογκολογικό ασθενή τι σας προκαλεί; φόβο  55,2
Ανασφάλεια  61,0

Γνωρίζετε πώς να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τον ογκολογικό ασθενή; Ναι  27,6
Όχι  72,4

Πίνακας	4. Ερωτηματολόγιο: Μέρος Β’
Ερωτήματα Ποσοστά  % 
Πώς αξιολογείτε το επίπεδο εκπαίδευσής σας στη Νοσηλευτική Ογκολογία; Ικανοποιητικό  14,2

Μέτριο  62,9
Ελλιπές  22,9

Πού αποδίδετε το επίπεδο κατάρτισή σας στη Νοσηλευτική Ογκολογία; Απουσία ειδικών επιστημόνων  49,5
Λίγες ώρες διδασκαλίας  11,0
Έλλειψη κλινικής άσκησης  30,8
Περιορισμένη υποδομή-έρευνα  8,8

Επιθυμείτε πιο εξειδικευμένα βιβλία ή σημειώσεις στη Νοσηλευτική 
Ογκολογία;

Ναι  87,6
Όχι  12,4

Θα επιλέγατε το μάθημα αν σας προσέφερε ευρύτερο πεδίο δράσης; Ναι  89,5
Όχι  10,5

Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να βελτιωθεί το επίπεδο στη Νοσηλευτική 
Ογκολογία;

Κλινική άσκηση  78,1
Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες  44,8
Ερευνητικές δεξιότητες  40,0
Νοσηλευτικές παρεμβάσεις  43,8
Εργαστηριακά μαθήματα  49,5

συζήτηση-συμπέρασμα

Η παρούσα ερευνητική εργασία ανέδειξε ανεπάρ-
κειες όσον αφορά στην προπτυχιακή εκπαίδευση 
των φοιτητών Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών στη 
Νοσηλευτική Ογκολογία. Με βάση τις απόψεις των 
φοιτητών του δείγματος, προβλήθηκε το αίτημα για 
οργανωμένη προκλινική εκπαίδευση στη Νοσηλευ-
τική Ογκολογία αναφορικά με την απόκτηση ειδικών 
γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με στόχο τη 
φροντίδα των ασθενών με καρκίνο, την επικοινωνία με 
τον ασθενή, την οικογένειά του και την αντιμετώπιση 
των εν γένει ψυχοκοινωνικών ή ηθικών ζητημάτων 

που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας 
των ασθενών7.

Επίσης, η πολυδιάσπαση της παρεχόμενης ογκο-
λογικής γνώσης μέσα από άλλα γνωστικά αντικείμενα 
φάνηκε να δημιουργεί προβλήματα στην εκπαίδευση 
των φοιτητών στη Νοσηλευτική Ογκολογία. Για παρά-
δειγμα, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε μαθήματα, 
όπως είναι η Ανατομία, η φυσιολογία, καθώς και σε 
ποικίλα άλλα νοσηλευτικά θέματα, η ανάπτυξη δεξι-
οτήτων επικοινωνίας με τον ογκολογικό ασθενή και 
η προώθηση στρατηγικών πρόληψης του καρκίνου 
αποκαλύπτεται να είναι μάλλον υποβαθμισμένες. Το-
νίστηκε μάλιστα η ανάγκη διδασκαλίας περισσοτέρων 
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στοιχείων Ογκολογίας από ειδικούς στο γνωστικό αντι-
κείμενο επιστήμονες, οι οποίοι, συνεργαζόμενοι και με 
συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων, θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην ενδυνάμωση του μαθήματος της 
Νοσηλευτικής Ογκολογίας στο προπτυχιακό πρόγραμ-
μα σπουδών. Οι φοιτητές επεσήμαναν παράλληλα την 
ανάγκη αύξησης του ειδικευμένου στην Ογκολογία 
προσωπικού (π.χ.: ιατροί Ογκολόγοι, εξειδικευμένοι 
Νοσηλευτές, ειδικοί Ψυχολόγοι κ.ά.), με στόχο την 
παροχή πληρέστερης Ογκολογικής εκπαίδευσης. 
Αναφορά έγινε επίσης στη διεύρυνση του κύκλου 
των επιλεγόμενων βασικών και κλινικών μαθημά-
των και προτάθηκε τόσο η ένταξη νέων γνωστικών 
αντικειμένων προσανατολισμένων στη Νοσηλευτική 
Ογκολογία, όπως είναι η παρηγορητική φροντίδα, η 
Ογκολογική νοσηλευτική έρευνα, όσο και η χρονική 
επέκταση της κλινικής άσκησης. Επιπλέον, αν και οι 
από καθ΄ έδρας διαλέξεις αποτελούν το συνήθη τρόπο 
διδασκαλίας κατά την προπτυχιακή εκπαίδευση των 
φοιτητών, οι φοιτητές εξέφρασαν την προτίμησή τους 
για τη διάθεση περισσότερου χρόνου στην ενεργό 
συμμετοχή τους στην κλινική πράξη.

Επίσης, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, οι 
φοιτητές Νοσηλευτικής επιθυμούν να εκπαιδευτούν 
συστηματικά στην επικοινωνία και την ανάπτυξη θετι-
κών τρόπων συμπεριφοράς απέναντι στους ασθενείς 
με καρκίνο, στην αντιμετώπιση σοβαρών ηθικών 
διλημμάτων, που συνδέονται με τη νόσο, καθώς και 
στην πολυμορφία των αναγκών και την πολυπλοκότητα 
των περιπτώσεων, που σχετίζονται με την υγεία του 
ατόμου και μπορεί ενίοτε να απειλούν τη ζωή του8. 
Έχει, εξάλλου, υποστηριχθεί η άποψη, ότι η πρώιμη 
εμπλοκή των φοιτητών Νοσηλευτικής σε ογκολογικά 
ζητήματα συμβάλλει στην απόκτηση προκλινικής 
εμπειρίας και διαμόρφωσης διαφορετικής προσέγγισης 
στον ασθενή με καρκίνο9,10. Η συστηματικά, λοιπόν, 
οργανωμένη εκπαίδευση στη Νοσηλευτική Ογκολο-
γία, παρέχοντας θεωρητική κατάρτιση ταυτόχρονα 
με τη δυνατότητα εξάσκησης των σπουδαστών στην 
ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, θα αποτελούσε 
βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση στο μέλλον της 
φροντίδας των ασθενών από τους νοσηλευτές.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η 
ικανότητα επικοινωνίας των φοιτητών με τους ασθε-
νείς οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο δεν ενισχύεται 
κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, 

οπότε δεν είναι ακόμη σε θέση και, κατά συνέπεια, 
πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες των ασθενών, ένα ζήτημα που θα πρέπει 
να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό των προ-
γραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής 
των Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας μας. Γνωστές μελέτες, επίσης, 
αποκαλύπτουν την ύπαρξη μιας αρνητικής στάσης 
των φοιτητών Νοσηλευτικής προς τους ασθενείς με 
καρκίνο,11,12 τα ευρήματα των οποίων επιβεβαιώνουν 

και την ανωτέρω διαπίστωση.
Επιπροσθέτως, η πρωτογενής και δευτερογενής 

πρόληψη του καρκίνου αποτελεί σημαντικό στόχο 
στις σύγχρονες κοινωνίες και αρκετές προσπάθειες 
καταβάλλονται για την τροποποίηση των καθημερινών 
στάσεων των ατόμων, καθώς και για την έγκαιρη 
πρόληψη της νόσου. Η εκπαίδευση των φοιτητών 
της Νοσηλευτικής σε τέτοια θέματα θα μπορούσε 
επομένως να συμβάλει αφενός στην ενίσχυση του 
γνωστικού τους υπόβαθρου και των εμπειριών τους 
στο συγκεκριμένο τομέα και αφετέρου στην ενερ-
γοποίησή τους αργότερα, στον επαγγελματικό τους 
χώρο, για την πραγματοποίηση των εν λόγω πολιτικών 
πρόληψης.

Συμπερασματικά, ο στόχος της σύγχρονης προ-
πτυχιακής Ογκολογικής εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική 
φαίνεται να είναι πολυσχιδής. Δε σχετίζεται μόνο με 
την παροχή νέων και ειδικών προς το αντικείμενο 
γνώσεων, αλλά και με τη διαμόρφωση πολιτικών οι 
οποίες αφορούν στον καρκίνο και την αντιμετώπισή 
του,13,14,15 όπως είναι η πρόληψη, οι ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες των ασθενών, τα κρίσιμα διλήμματα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους 

καθώς και οι σοβαροί προβληματισμοί που συνεχώς 
αναδύονται για τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής τους. 
Η εκπαίδευση, λοιπόν, των φοιτητών Νοσηλευτικής 
θα πρέπει να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την 
πρακτική εξάσκηση. Ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα 
σπουδών στις πολύπλευρες ανάγκες της υγείας στη 
σημερινή εποχή θα μπορέσει να συμβάλει σημαντικά 
στην αλλαγή των στερεοτύπων συμπεριφοράς και 
να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές -και μελλο-
ντικούς νοσηλευτές- να εκπαιδεύονται επαρκώς στα 
νέα δεδομένα της Νοσηλευτικής Ογκολογίας, ώστε 
να καταστούν ικανοί να τα εφαρμόσουν στην κλινική 
πράξη και να αποκτήσουν κίνητρα για συνεχή ενίσχυση 
των δεξιοτήτων τους και ενημέρωση.
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ABSTRACT

A.VIHA, G. ICONOMOU, K. ASSIMAKOPOULOS, H.P. KALOFONOS, A.A. IFANTI: In-
vestigating the undergraduate students’ views of Nursing Oncology at the Nursing 
School of patras Higher Technological Education Institution (H.T.E.I.)
The aim of this study was to investigate the views of undergraduate students in Nursing about Nurs-
ing Oncology at Patras Higher Technological Education Institution (H.T.E.I.) as well as their attitudes 
towards cancer. In total, 105 students who had chosen Nursing Oncology participated in this study. All 
participants were anonymously administered a specifically developed questionnaire including educa-
tional and practical training aspects. The data analysis revealed insufficiencies in the undergraduate 
students’ education in Nursing Oncology at the Patras H.T.E.I. Nursing School. There was highlighted 
the need for the upgrading of pre-clinical education and the development of students’ skills for the 
care of patients as well as the management of various psychosocial and ethical issues. Furthermore, 
emphasis was put on the increase of the Oncology teaching staff, the cooperation between subject 
specialists, the extension of the teaching hours in the Nursing Oncology, the enhancement of the 
optional basic and clinical subjects and the introduction of new subjects in the syllabus. In conclusion, 
the well-organized education in Nursing Oncology in an advanced program of undergraduate studies 
at the Patras H.T.E.I. Nursing School is expected to combine theoretical knowledge with practical 
training avoiding the fragmentation of Oncology education in other disciplines. Forum of Clinical 
Oncology 6 (1-2):31-37, 2007.
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κλινικη μΕλΕτη

Προσδιορισμός ενός κατωφλίου για δόσεις χαμηλού 
κινδύνου στην περιοχή του σφιγκτήρα  
και του ορθού μετά από ακτινοθεραπεία 72 ασθενών 
με αδενοκαρκίνωμα του προστάτη
Π. Μαυροειδής1,2, M. al-Abany3, Θ. Τοπαλτζίκης2, A.R. Helgason4, B.K. Lind1,  
Γ. Πλατανιώτης5, G. Steineck3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της εμφάνισης δυσλειτουργιών που προκαλούνται από 
ανεπιθύμητη ακτινοβόληση της περιοχής του σφιγκτήρα, του πρωκτού και του ορθού. Η εκτίμηση 
έγινε με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που απεστάλη σε 72 ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα 
του προστάτη, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στο Radiumhemmet, Karolinska Hospital 
στην Στοκχόλμη. Το διάστημα παρακολούθησης μετά το πέρας της ακτινοθεραπείας ήταν τουλάχιστον 
δύο έτη. Τα ιστογράμματα δόσης-όγκου (DVHs) υπολογίσθηκαν για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Από 
τους 65 ασθενείς που έδωσαν πληροφορίες, οι 9 ανέφεραν ακράτεια κοπράνων, 10 βλεννοαιματηρά 
κόπρανα, 10 ανέφεραν τεινεσμό, και 7 διάρροια. Στα διαγράμματα δόσης-όγκου εντοπίστηκε στατιστικά 
σημαντική σχέση μεταξύ της δόσης που έλαβε ο σφιγκτήρας και του κινδύνου εμφάνισης ακράτειας, 
για δόσεις μεταξύ 45 και 55 Gy. υπήρξε, επίσης, στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της δόσης που 
λαμβάνει το ορθό και του κινδύνου για τεινεσμό και διάρροιας για δόσεις μεταξύ 25 και 42 Gy. Καμία 
συσχέτιση δεν βρέθηκε μεταξύ του όγκου του ορθικού τοιχώματος και των όψι μων μετακτινικών 
αντιδράσεων. Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι είναι πιθανό να υπάρχει ένα κατώφλι δόσης για την 
περιοχή του σφιγκτήρα (35 Gy στο 60% του όγκου, ή 40 Gy στο 40% του όγκου). βήμα κλινικής 
Ογκολογίας 2007, 6 (1-2):38-49.

1Τμήμα Ιατρικής Ακτινοφυσικής, Karolinska Institutet και 
Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία. 2Εργαστήριο Ια-
τρικής φυσικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. 
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Εισαγωγή

Η δόση ακτινοβολίας επί καρκίνου του προστάτη 
συνήθως περιορίζεται από τον κίνδυνο ανεπιθύμητων 
ενεργειών στα υγιή όργανα. Ειδικότερα, οι όψιμες 

αντιδράσεις μπορούν να υποβαθμίσουν μόνιμα την 
ποιότητα ζωής. Τα κρίσιμα όργανα κατά την ακτινο-
βόληση του προστάτη είναι η ουροδόχος κύστη, η 
ουρήθρα, ο σφιγκτήρας του πρωκτού, το ορθό, το 
σιγμοειδές, καθώς επίσης τα νεύρα και τα αιμοφόρα 
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αγγεία που ρυθμίζουν τη στυτική λειτουργία.
Η ακράτεια κοπράνων ήταν η πιο δυσάρεστη 

από τις μετακτινικές παρενέργειες ανάμεσα σε 145 
ασθενείς που παρακολουθήθηκαν για 29-59 μήνες 
μετά την ακτινοθεραπεία1. Οι Bacon και συνεργάτες 
παρατήρησαν ότι τα συμπτώματα του γαστρεντερικού 
είχαν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα ζωής 
μεταξύ των άλλων παρενεργειών που μελετήθηκαν2. 
Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη, λιγότεροι άνδρες εμ-
φάνισαν μετακτινική πρωκτίτιδα και αιμορραγία όταν 
ακτινοβολήθηκαν με σύμμορφη και όχι με συμβατική 
ακτινοθεραπεία3,4.

Οι Hartford και συνεργάτες ανέφεραν ότι δόσεις από 
60 Gy στο 70% του πρόσθιου ορθικού τοιχώματος έως 
και 75 Gy στο 30% του πρόσθιου ορθικού τοιχώματος 
συσχετίζονται με σημαντικό κίνδυνο για αιμορραγία 
στο ορθό εν συγκρίσει με μικρότερες τιμές δόσεων και 
όγκων5. Οι Cho και συνεργάτες ανέφεραν στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της πρωκτίτιδας και του 
όγκου του οπισθίου ορθικού τοιχώματος, όταν λαμβάνει 
δόση μεγαλύτερη των 50 Gy6. Όπως παρουσιάζεται 
σε μία μελέτη των Jackson και συνεργατών, η περιοχή 
κάτω από το μέσο ιστόγραμμα δόσης-όγκου (Dose 
Volume Histogram, DVH) του ορθικού τοιχώματος 
ασθενών οι οποίοι εμφάνισαν αιμορραγία, ήταν αι-
σθητά υψηλότερη απ’ ότι σε ασθενείς οι οποίοι δεν 
εμφάνισαν αιμορραγία7,8.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η σχέση της 
δόσης-όγκου την οποία λαμβάνει ο σφιγκτήρας του 
πρωκτού, με τις όψιμες μετακτινικές αντιδράσεις.

υλικό και μέθοδοι

Τον Νοέμβριο του 1998 στάλθηκε σε 72 ασθενείς 
που είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο 
του προστάτη στο Radiumhemmet, Karolinska Hospi-
tal, στην Στοκχόλμη, Σουηδίας ένα ερωτηματολόγιο9. 
Το ερωτηματολόγιο εστάλη στους ασθενείς δύο με 
τέσσερα χρόνια μετά από το πέρας της θεραπείας. 
Η δόση όγκου στο σημείο αναφοράς ήταν 70.2 Gy 
και η μέση χρονική περίοδος θεραπείας ήταν 60 ημέ-
ρες (τυπική απόκλιση, SD = 4 ημέρες, εύρος τιμών 
52-69). Για τη θεραπεία χρησιμοποιήθηκαν δέσμες 
φωτονίων ενέργειας 16 ή 18 MV με 5 συνεδρίες των 
1.8 Gy την εβδομάδα. Όλα τα πεδία χορηγούνταν σε 
κάθε συνεδρία.

Ο μακροσκοπικά ορατός όγκος (Gross Tumor 
Volume, GTV) ήταν ολόκληρος ο αδένας του προ-
στάτη, καθώς επίσης και οι σπερματoδόχες κύστες, 
όπως απεικονίζονταν στην αξονική τομογραφία. Ο 
κλινικός όγκος στόχος (Clinical Target Volume, CTV) 
δεν διαχωριζόταν από τον GTV. Ο σχεδιασθείς όγκος 
στόχος (Planning Target Volume, PTV) περιείχε τον 

GTV συν 2 εκατοστά περιθώριο γύρω από αυτόν, 
εκτός από την κορυφή, όπου το περιθώριο ήταν 2,5 
cm, για να καλυφθούν η αβεβαιότητα στην τοποθέ-
τηση, κινήσεις οργάνων, καθώς και η αβεβαιότητα 
για την μικροσκοπική επέκταση έξω από τον GTV. 
Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία σε ύπτια θέση και με 
άδεια την ουροδόχο κύστη τους. Για επιβεβαίωση της 
ακρίβειας τοποθέτησης του ασθενούς, φιλμ επαλή-
θευσης (portal films) λαμβάνονταν κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας.

Σε αυτήν την ομάδα ασθενών εφαρμόσθηκαν δύο 
διαφορετικές τεχνικές ακτινοθεραπείας. Η πρώτη 
τεχνική (τεχνική 3 πεδίων) εφαρμόζει ένα πρόσθιο 
και 2 οπισθοπλάγια λοξά πεδία ακτινοβόλησης. Η 
δεύτερη τεχνική (box technique) εφαρμόζει 4 πεδία 
(2 αντίθετα προσθιοπίσθια, και 2 αντίθετα πλάγια) με 
την χρήση πολύφυλλου κατευθυντήρα (MultiLeaf Col-
limator, MLC) για τον περιορισμό της ακτινοβόλησης 
υγιών ιστών10-14.

Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία 
σχεδιασμού σε ύπτια θέση, με πάχος τομής 10 mm 
καλύπτοντας όλη την περιοχή από το επίπεδο της 
κορυφής της ουροδόχου κύστης (ενώ αυτή είναι άδεια) 
μέχρι το επίπεδο των ισχιακών κυρτωμάτων. Το ορθό 
καθορίσθηκε να εκτείνεται από την σιγμοειδική καμπή 
μέχρι και το άκρο του πρωκτού. Όλο το ορθό (μαζί 
με το περιεχόμενό του), καθώς και η περιοχή του 
σφιγκτήρα σχεδιάσθηκαν σε κάθε τομή της αξονικής 
τομογραφίας. (Σχήματα 1α και 1β). Επιπλέον, η δομή 
του ορθικού τοιχώματος σχεδιάσθηκε λαμβάνοντας 
υπ’ όψη τα εσωτερικά και εξωτερικά όρια. Το μήκος 
του ορθού στην κρανιοουραία διεύθυνση κυμάνθηκε 
από 8 έως 11 cm ενώ του σφιγκτήρα ήταν 3 cm. Τα 
DVHs υπολογίσθηκαν χρησιμοποιώντας διαστήματα 
των 0,5 Gy. Τα δεδομένα των πλάνων θεραπείας 
αποθηκεύθηκαν και τα ερωτηματολόγια σχετικά με τα 
ακτινικά συμπτώματά τους κωδικοποιήθηκαν.

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε με 
βάση τις συνεντεύξεις ασθενών και ιατρών, έχει χρη-
σιμοποιηθεί στο παρελθόν και σε άλλες μελέτες1,16-18. 
Περιείχε 80 ερωτήσεις και κάθε παρενέργεια εξεταζό-
ταν ξεχωριστά. Aναζητήθηκαν και καταγράφηκαν οι 
εντερικές συνήθειες των ασθενών πριν την έναρξη της 
ακτινοθεραπείας. Οι ερωτήσεις σχετικά με τα εντερικά 
συμπτώματα εξέταζαν τη διάρροια, τη δυσκοιλιότητα, 
τον τεινεσμό, την εμφάνιση βλεννοαιματηρών κοπρά-
νων, την ακράτεια κοπράνων, τη χρήση προστατευ-
τικών συσκευών και την (υποκειμενική) δυσαρέσκεια 
που οφειλόταν στην ακράτεια και άλλα συμπτώματα 
από το κατώτερο πεπτικό.

Τα συμπτώματα αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις 
παρακάτω ερωτήσεις:
1. Είχατε τους προηγούμενους 6 μήνες ακούσια 
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Σχήμα	1α. Τομή αναφοράς αξονικής τομογραφίας που απεικονίζει τα άκρα της περιοχή του σφιγκτήρα και τα όρια του 
σχεδιασθέντος όγκου-στόχου (PTV) μαζί με τα πεδία ακτινοβόλησης και την κατανομή των ισοδοσιακών καμπυλών. Επί-
σης, παρουσιάζονται τα ιστογράμματα δόσης-όγκου για διάφορα ακτινικά συμπτώματα καθώς και τα χαρακτηριστικά της 
τεχνικής ακτινοβόλησης των τριών πεδίων.

Σχήμα	1β. Τομή αναφοράς αξονικής τομογραφίας που απεικονίζει τα άκρα της περιοχή του σφιγκτήρα και τα όρια του σχε-
διασθέντος όγκου-στόχου (PTV) μαζί με τα πεδία ακτινοβόλησης και την κατανομή των ισοδοσιακών καμπυλών. Επίσης, 
παρουσιάζονται τα ιστογράμματα δόσης-όγκου για διάφορα ακτινικά συμπτώματα καθώς και τα χαρακτηριστικά της τεχνικής 
ακτινοβόλησης των τεσσάρων πεδίων.
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απώλεια περιττωμάτων;
2. Είχατε τους προηγούμενους 6 μήνες βλεννοαιμα-

τηρά κόπρανα;
Οι επιλογές των απαντήσεων είχαν χωρισθεί σε 

έξι κατηγορίες περιλαμβάνοντας:
a. Όχι, δεν είχα ακράτεια ή βλεννοαιματηρά κόπρανα 

τους προηγούμενους έξι μήνες
b. Λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα
c. Μία φορά την εβδομάδα
d. Δύο με τρεις φορές την εβδομάδα
e. Τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα
f. Εφτά φορές την εβδομάδα ή περισσότερο18

Ο τεινεσμός και η διάρροια αποτιμήθηκαν με παρό-
μοιο τρόπο. Κατά την ανάλυση, οι διάφορες κατηγορίες 
ομαδοποιήθηκαν περαιτέρω με την κατάταξη:
I.	 χωρίς συμπτώματα
II.	 συχνότητα συμπτωμάτων ίση με μία φορά την 

εβδομάδα ή μικρότερη
III.	συχνότητα συμπτωμάτων ίση με δυο φορές την 

εβδομάδα ή μεγαλύτερη
Οι ασθενείς που ανέφεραν την ίδια συχνότητα/

ένταση συμπτωμάτων (ή η επιδείνωση των συμπτω-
μάτων που παρουσίαζαν ήταν μικρότερη ή ίση από 
δύο κατηγορίες συχνοτήτων) κατά τις περιόδους πριν 
και μετά την θεραπεία, κατατάσσονταν ως “χωρίς 
συμπτώματα”1.

Το κλινικό αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου συ-
μπτώματος καθορίσθηκε ως εξής:
I.	 Οι ασθενείς που ανέφεραν συχνότητα συμπτωμά-

των ίση ή μεγαλύτερη των 2 φορών την εβδομάδα 
κατατάσσονταν ως “ασθενείς με σύμπτωμα”

II.	 Ασθενείς που ανέφεραν συχνότητα συμπτωμάτων 
ίση ή μικρότερη της μίας φοράς την εβδομάδα 
κατατάσσονταν ως ‘‘χωρίς συμπτώματα’’
Για τον υπολογισμό των διαφορών μεταξύ των 

ιστογραμμάτων δόσης-όγκου των ασθενών με ή χωρίς 
εντερικά συμπτώματα και για να βρεθεί το κατώφλι 
δόσης και όγκου, πάνω από το οποίο οι ασθενείς 
ανέφεραν περισσότερα συμπτώματα, πραγματοποι-
ήθηκε η παρακάτω διαδικασία: Τα αθροιστικά ιστο-
γράμματα δόσης-όγκου του ορθού και του σφιγκτήρα 
υπολογίσθηκαν για κάθε ασθενή. Οι μερικοί όγκοι των 
ιστογραμμάτων δόσης-όγκου κανονικοποιήθηκαν με 
βάση των συνολικό όγκο του ορθού και του σφιγκτή-
ρα, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το μέσο 
ιστόγραμμα δόσης-όγκου για κάθε ομάδα ασθενών. 
Τέλος, υπολογίσθηκε η περιοχή κάτω από το μέσο 
ποσοστιαίο ιστόγραμμα δόσης-όγκου για ασθενείς με 
ή χωρίς τα συγκεκριμένα συμπτώματα7. Η περιοχή 
κάτω από ένα ποσοστιαίο ιστόγραμμα δόσης-όγκου 
είναι ίση με τη μέση τιμή της δόσης ακτινοβολίας που 
λαμβάνει το όργανο.

Κατά την ανάλυση, οι σχέσεις μεταξύ της μέσης 

τιμής της δόσης και της περιοχής κάτω από το ιστό-
γραμμα δόσης-όγκου με τον όγκο του ορθού και της 
περιοχής του σφιγκτήρα, όσον αφορά όψιμες αντι-
δράσεις του εντέρου προσδιορίσθηκαν με τη χρήση 
μη-παραμετρικών τέστ (Mann-Whitney και Wilcoxon 
rank sum test). Επίσης, η στατιστική σημαντικότητα 
της διαφοράς μεταξύ ιστογραμμάτων δόσης-όγκου 
σε κάθε δόση υπολογίσθηκε με αυτά τα τέστ για κάθε 
σύμπτωμα. Επιπρόσθετα, υπολογίσθηκε ο κίνδυνος 
για ακράτεια όταν συγκεκριμένοι ποσοστιαίοι όγκοι του 
σφιγκτήρα ακτινοβολούνται με δόση ίση ή μεγαλύτερη 
από 35, 40, 45 και 50 Gy.

Ο κίνδυνος εμφάνισης των μετακτινικών συμπτω-
μάτων υπολογίσθηκε ως το ποσοστό των ασθενών 
που βρίσκεται πάνω από τα διάφορα κατώφλια που 
αναφέρθηκαν για κάθε σύμπτωμα, διαιρούμενο με 
το ποσοστό των ασθενών κάτω από τα αντίστοιχα 
κατώφλια. Το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης (95% 
Confidence Interval) υπολογίσθηκε με την μέθοδο 
Mantel-Haenszel19. Η στατιστική ανάλυση έγινε χρη-
σιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο “SPSS”. Όλες οι 
τιμές πιθανοτήτων (p values) είναι αμφίπλευρες.

αποτελέσματα

Από τους 72 ασθενείς που επιλέχθηκαν για να 
συμμετέχουν στην έρευνα οι 65 (90%) απάντησαν 
στο ερωτηματολόγιο (Πίνακας 1). Τέσσερις ασθενείς 
αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ένας ασθενής ήταν σε 
βαριά κατάσταση για να συμμετάσχει και με δύο δεν 
κατέστη εφικτή η επικοινωνία. Η διάμεση (median) 
και μέση τιμή του όγκου του σφιγκτήρα, του όγκου 
του ορθικού τοιχώματος και του όγκου ολόκληρου 
του ορθού παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, μαζί με 
άλλα χαρακτηριστικά των ασθενών. Εννέα ασθενείς 
ανάφεραν ακράτεια, 10 ασθενείς εμφάνισαν βλεν-
νοαιματηρά κόπρανα, 10 ανέφεραν τεινεσμό, και 7 
ανέφεραν διαρροϊκές κενώσεις ή υδαρή κόπρανα. 
Στο Σχήμα 2 απεικονίζονται τα σχεδιαγράμματα box 
plots της μέσης τιμής της δόσης στον σφιγκτήρα για 
ασθενείς με ή χωρίς ακράτεια. Οι μέσες τιμές ήταν 
45 Gy (SD=13, εύρος: 16-69) για ασθενείς που δεν 
παρουσίασαν ακράτεια και 52 Gy (SD=10, εύρος: 
36-69) για ασθενείς με συμπτώματα (p= 0.15).

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η συσχέτιση της 
μέσης τιμής της δόσης στον σφιγκτήρα με τον κίνδυνο 
μακροχρόνιας και συνεχούς ακράτειας. Στον Πίνακα 
3, η μέση τιμή της δόσης στο ορθικό τοίχωμα συσχε-
τίζεται με το ίδιο κλινικό αποτέλεσμα. Οι 9 ασθενείς 
που εμφάνισαν ακράτεια έλαβαν μέση δόση ≥ 30 
Gy στην περιοχή του σφιγκτήρα. Εννέα από τους 10 
ασθενείς που ανέφεραν τεινεσμό είχαν λάβει μέση 
δόση ≥ 60 Gy στο ορθικό τοίχωμα. Στο Σχήμα 3α 
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Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών πριν από την ακτινοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Κλινικά Χαρακτηριστικά Ποσοστά
Συνολικός αριθμός ασθενών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο- Αρ/Συν (%) 65/72 (90)
 Τεχνική Ακτινοθεραπείας
 Δόση-όγκου στο ισόκεντρο 70.2 Gy
 Αριθμός πεδίων (Αριθμός ασθενών/Σύνολο) ασθενών) 3.0 (36/65), 4.0 (29/65 (29/65)
 Αριθμός συνεδριών 39
 Δόση ανά συνεδρία 1.8 Gy
Περίοδος θεραπείας (ημέρες)
 Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 60(4)
Ενδιάμεση ηλικία (έτη)
 Κατά τον έλεγχο (εύρος) 71.2 (54-82)
 Κατά την θεραπεία (εύρος) 68.3 (52-79)
 Χρόνος παρακολούθησης (εύρος) 2.9 (1.9-3.9)
Μέση ηλικία (έτη)
 Κατά τον έλεγχο (τυπική απόκλιση) 71.4 (6.0)
 Κατά την θεραπεία (τυπική απόκλιση) 68.5 (5.9)
 Χρόνος παρακολούθησης (τυπική απόκλιση) 2.8 (0.5)
Ενδιάμεσος όγκος (cm3)
 Σφιγκτήρας (εύρος) 22 (15-34)
 Ορθικό τοίχωμα (εύρος) 41 (27-68)
 Ορθό (εύρος) 74 (36-209)
Μέσος όγκος (cm3)
 Σφιγκτήρας (τυπική απόκλιση) 22 (4)
 Ορθικό τοίχωμα (τυπική απόκλιση) 42 (9)
 Ορθό (τυπική απόκλιση) 91 (45)
Μήκος ορθού σε εκατοστά (τυπική απόκλιση) 9.2 (0.8)
Μήκος σφιγκτήρα σε εκατοστά 3.0
Μέση δόση (Gy)
 Σφιγκτήρας (τυπική απόκλιση) 46 (2)
 Ορθικό τοίχωμα (τυπική απόκλιση) 63 (4)
 Ορθό (τυπική απόκλιση) 63 (4)
Στάδιο – Αριθμός ασθενών/ Σύνολο ασθενών (%)
 Τ0 1/65 (2)
 Τ1 2/65 (5)
 Τ2 17/65 (26)
 Τ3 41/65 (63)
 Τ4 2/65 (3)
 Έλλειψη πληροφορίας 1/65 (2)
Βαθμός – Αριθμός ασθενών/ Σύνολο ασθενών (%)
 GI 9/65 (14)
 GII 37/65 (56)
 GIII 18/65 (28)
 GIV 1/65 (2)
Ιστορικό ριζικής προστατεκτομής – Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 8/64 (13)
Ορχεκτομή – Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 3/65 (5)
Σακχαρώδης Διαβήτης – Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 9/65 (14)
υπέρταση – Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 18/65 (28)
Ανδρογονικός αποκλεισμός – Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 15/64 (23)
 - πριν την ακτινοθεραπεία 4/64 (6)
 - τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την περίοδο ελέγχου 5/64 (8)
 - λιγότερο από ένα χρόνο πριν ή κατά την διάρκεια της περιόδου ελέγχου 6/64 (9)
Διαλείπουσα χωλότητα – Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 5/65 (8)
Στηθάγχη – Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 9/63 (14)
Ασθένειες των άκρων ή των μυών - Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 9/65 (14)
Ιστορικό καρδιακού επεισοδίου - Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%) 8/64 (13)
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παρουσιάζονται τα μέσα ποσοστιαία ιστογράμματα 
δόσης-όγκου για τους ασθενείς οι οποίοι ανέφεραν 
ή όχι ακράτεια. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 
ήταν στατιστικά σημαντική στο διάστημα δόσης από 45 
έως 55 Gy (p<0.05, Wilcoxon rank sum test) (Σχήμα 
3α, δεξιό διάγραμμα).

Πίνακας	2. Μέση τιμή της δόσης στον σφιγκτήρα σε σχέση με την εμφάνιση ακράτειας κοπράνων σε 65 ασθενείς με καρ-
κίνο του προστάτη που έλαβαν ακτινοθεραπεία με τεχνικές ακτινοβόλησης τριών ή τεσσάρων πεδίων και δόση-όγκου ίση 
με 70.2 Gy. 

Διαστήματα μέσης δόσης στον σφιγκτήρα (Gy) Ακράτεια Κοπράνων
Αριθμός ασθενών/ Σύνολο ασθενών (%)

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

0/2 (0)
0/4 (0)

1/12 (8)
3/18 (17)
3/19 (16)
2/10 (20)

Πίνακας	3. Μέση τιμή της δόσης στο ορθικό τοίχωμα σε σχέση με την εμφάνιση βλεννοαιματηρών κοπράνων, τεινεσμού, 
και διάρροιας σε 65 ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που έλαβαν ακτινοθεραπεία με τεχνικές ακτινοβόλησης τριών ή 
τεσσάρων πεδίων και δόση-όγκου ίση με 70.2 Gy. 

Διαστήματα μέσης δόσης στο ορθικό τοίχωμα 
(Gy)

Συμπτώματα
Αριθμός ασθενών/Σύνολο ασθενών (%)

Βλεννοαιματηρά Κόπρανα Τεινεσμός Διάρροια
50-54
55-59
60-64
65-69
70-71

0/2 (0)
1/9 (11)

4/26 (15)
5/26 (19)
0/2 (0)

0/2 (0)
1/9 (11)

5/26 (19)
4/26 (15)

0/2 (0)

0/2 (0)
0/9 (0)

6/26 (23)
1/26 (4)
0/2 (0)

σχήμα 2. Κατανομή της μέσης δόσης στον σφιγκτήρα για 
ασθενείς με ή χωρίς συμπτώματα ακράτειας κοπράνων. Οι 
μπάρες και τα κουτιά δείχνουν τα 10ο, 25ο, 75ο και 100ο 
εκατοστημόρια της κατανομής. Οι συνεχόμενες και οι δια-
κεκομμένες γραμμές στα κουτιά δείχνουν την ενδιάμεση και 
μέση τιμή της δόσης, αντίστοιχα. Συγκρινόμενες οι μέσες 
τιμές δίνουν p=0.15.

Στο Σχήμα 4α παρουσιάζεται η κατανομή των 
ασθενών με ακράτεια συγκριτικά με την κατανομή 
ασθενών χωρίς αυτό το σύμπτωμα, σε σχέση με το 
ποσοστό του όγκου του σφιγκτήρα που έλαβε δόση 
≥ 50 Gy. Στα διαγράμματα του Σχήματος 5 φαίνεται 
ότι κανένας από τους 19 ή 13 ασθενείς που έλαβαν 
αντίστοιχα δόση ≥ 35 Gy σε ≤ 60% του όγκου του 
σφιγκτήρα ή ≥ 40 Gy σε ≤ 40% του όγκου του σφι-
γκτήρα, δεν ανέφερε ακράτεια συγκριτικά με 9 (20%) 
ή 9 (17%) από τους 46 ή 52 ασθενείς, αντίστοιχα που 
έλαβαν τις προαναφερθείσες δόσεις σε περισσότερο 
από 60% ή 40% του όγκου του σφιγκτήρα (p<0,05). 
Δύο (6%) από τους 36 ασθενείς που έλαβαν δόση ≥ 
50 Gy σε ≤ 60% του όγκου του σφιγκτήρα ανέφεραν 
ακράτεια συγκριτικά με 7 από τους 29 ασθενείς (24%) 
που έλαβαν την ίδια δόση σε όγκο μεγαλύτερο του 
60 % του όγκου του σφιγκτήρα που ανέφεραν το 
αυτό σύμπτωμα (Σχήμα 5, κάτω δεξιό διάγραμμα). Ο 
σχετικός κίνδυνος για ακράτεια πάνω και κάτω από 
το συγκεκριμένο κατώφλι ήταν 4.3 (95% CI: 1.0-18.2) 
(p=0.07).

Από τους 10 ασθενείς που ανέφεραν τεινεσμό, 4 
(40%) εμφάνισαν ακράτεια, ενώ από τους ασθενείς 
που δεν ανέφεραν τεινεσμό μόνο 5 (9%) εμφάνισαν 
ακράτεια, δίνοντας σχετικό κίνδυνο 4.4 (95% CI: 
1.4-13.6). Τρεις από τους 7 ασθενείς που ανέφεραν 
διάρροια ή υδαρείς κενώσεις εμφάνισαν ακράτεια ενώ 
από τους 58 ασθενείς που δεν ανέφεραν διάρροια 
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Σχήμα	3.	Αριστερά διαγράμματα: Τα μέσα ποσοστιαία ιστογράμματα δόσης-όγκου (DVH) (α) του σφιγκτήρα για ασθενείς 
με ακράτεια (συνεχής γραμμή) και ασθενείς χωρίς αυτό το σύμπτωμα (διακεκομμένη γραμμή), (β) του ορθικού τοιχώματος 
για ασθενείς με τεινεσμό (συνεχής γραμμή) και ασθενείς χωρίς αυτό το σύμπτωμα (διακεκομμένη γραμμή) (γ) του ορθικού 
τοιχώματος για ασθενείς με διάρροια (συνεχής γραμμή) και για ασθενείς χωρίς αυτό το σύμπτωμα (διακεκομμένη γραμμή) 
και (δ) του ορθικού τοιχώματος για ασθενείς που εμφανίζουν βλεννοαιματηρά κόπρανα (συνεχής γραμμή) και για ασθενείς 
χωρίς αυτό το σύμπτωμα (διακεκομμένη γραμμή). Οι ασθενείς έλαβαν ακτινοθεραπεία με τεχνικές ακτινοβόλησης τριών ή 
τεσσάρων πεδίων και δόση-όγκου 70.2 Gy.
Δεξιά διαγράμματα: Κατανομή των τιμών πιθανότητας, p για κάθε δόση, με σύγκριση των περιοχών κάτω από τις καμπύλες 
των ιστογραμμάτων δόσης-όγκου για τις δύο ομάδες των ασθενών (Wilcoxon rank sum test).
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(p<0.05, Wilcoxon rank sum test) (Σχήμα 3β). Ομοί-
ως, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ 
της δόσης της ακτινοβολίας που δέχεται το ορθικό 
τοίχωμα και του κινδύνου για διάρροια ή/και υδαρείς 
κενώσεις (p<0.05, Wilcoxon rank sum test) (Σχήμα 
3γ). Η κατανομή των ασθενών με συμπτώματα τει-
νεσμού και διάρροιας, και των ασθενών χωρίς τα 
παραπάνω συμπτώματα σε σχέση με το ποσοστό του 
όγκου του ορθικού τοιχώματος που λαμβάνει δόση ≥ 
35 Gy παρουσιάζεται στα Σχήματα 4β και 4γ. Κατά 
την ανάλυση δεν βρέθηκε παρόμοια συσχέτιση όσον 
αφορά στον κίνδυνο εμφάνισης βλεννοαιματηρών 
κοπράνων (Σχήμα 3δ).

Aπό τους 7 ασθενείς οι οποίοι ανέφεραν διάρροια 
ή υδαρείς κενώσεις οι 5 (71%) εμφάνισαν τεινεσμό 
συγκριτικά με μόνο 5 (9%) από τους 57 ασθενείς 
που δεν ανέφεραν διάρροια. Μόνο ένας από τους 7 
ασθενείς που ανέφεραν διάρροια ή υδαρείς κενώσεις 
εμφάνισε βλεννοαιματηρά κόπρανα. Δεν βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του όγκου του 
ορθικού τοιχώματος και του κινδύνου για τεινεσμό 
(p=1.0), εμφάνισης βλεννοαιματηρών κοπράνων 
(p=0.4) ή διάρροιας (p=0.4). Από τους 45 ασθενείς 
με συνολικό όγκο ορθού ≤ 100 cm3, 8 (18%) ανέφε-
ραν ακράτεια και 9 (20%) τεινεσμό. Τα παραπάνω 
συμπτώματα αναφέρθηκαν μόνο από έναν ασθενή 
επί συνόλου 20 (5%) ασθενών με συνολικό όγκο ορ-
θού > 100 cm3. Ο σχετικός κίνδυνος για ακράτεια και 
τεινεσμό σε ασθενείς με συνολικό όγκο ορθού ≤ 100 
cm3, συγκριτικά με ασθενείς με συνολικό όγκο ορθού > 
100 cm3, ήταν 3.6 (95% CI: 0.5-27.0) για ακράτεια και 
4.0 (95% CI: 0.5-29.0) για τεινεσμό. Τα ιστογράμματα 
δόσης-όγκου για το ορθικό τοίχωμα και ολόκληρου του 
ορθού είναι παρόμοια και οι μέσες τιμές των δόσεών 
τους βρέθηκαν να είναι συσχετισμένες (Spearman’s 
correlation coefficient =0.94).

Από την τρέχουσα ανάλυση βρέθηκε ότι οι ασθε-
νείς με σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, διαλείπουσα 
χωλότητα, καθώς και οι ασθενείς που έλαβαν αντιαν-
δρογονική θεραπεία δεν είχαν στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση με την εμφάνιση βλεννοαιματηρών κοπρά-
νων, ακράτειας, τεινεσμού και διάρροιας.

συζήτηση

Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι μπορούμε να 
ορίσουμε ένα κατώφλι δόσης για τον σφιγκτήρα κάτω 
από το οποίο ο κίνδυνος για ακράτεια είναι πολύ μικρός. 
Τα ιστογράμματα δόσης-όγκου που αναφέρονται στον 
σφιγκτήρα διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ 
των ασθενών που είχαν ακράτεια και αυτών που δεν 
εμφάνισαν αυτό το σύμπτωμα στη περιοχή δόσης 
45-55 Gy. Η αύξηση της δόσης σε μεγάλο μέρος του 

Σχήμα	4. (α) Κατανομή των ασθενών με ακράτεια και των 
ασθενών χωρίς συμπτώματα σε σχέση με το ποσοστό 
του όγκου του σφιγκτήρα που έλαβε δόση μεγαλύτερη 
από 50 Gy. (β) Κατανομή των ασθενών με τεινεσμό και 
των ασθενών χωρίς αυτό το σύμπτωμα σε σχέση με το 
ποσοστό του όγκου του ορθικού τοιχώματος που λαμβάνει 
δόση μεγαλύτερη από 35 Gy. Οι ασθενείς με το παραπά-
νω ακτινικό σύμπτωμα παρουσιάζονται με τρίγωνα. (γ) 
Αντίστοιχη κατανομή ασθενών με αυτή του διαγράμματος 
(β) όσον αφορά το ακτινικό σύμπτωμα της διάρροιας. Σε 
κάθε περίπτωση, οι ασθενείς με το μετακτινικό σύμπτωμα 
παρουσιάζονται με τρίγωνα.

6 (10%) εμφάνισαν ακράτεια, το οποίο αναλογεί σε 
σχετικό κίνδυνο 4.1 (95% CI: 1.3-13.0). Στο διάστημα 
δόσης από 25 έως 42 Gy βρέθηκε στατιστικά σημα-
ντική διαφορά μεταξύ της ακτινοβολίας που δέχεται 
το ορθικό τοίχωμα και του κινδύνου για τεινεσμό, 
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σφιγκτήρα συνδέεται με αύξηση του κινδύνου για 
μακροχρόνια ακράτεια.

Οι Widmark και συνεργάτες ανέφεραν ότι το 27% 
των αντρών που ακτινοβολήθηκαν στο διάστημα 
μεταξύ 1986 και 1989 στο Umee της Σουηδίας εμφά-
νισαν ακράτεια20. Στην Αυστραλία, ο Yeoh διαπίστωσε 
ακράτεια στο 26% (9/34) των αντρών που είχαν λάβει 
δόση από 55 έως 64 Gy για καρκίνωμα του προστάτη 
μεταξύ των ετών 1996 και 199721. Στην παρούσα μελέτη 
παρατηρήθηκε ακράτεια στο 14% των αντρών (9/65). 
Οι Vordermark και συνεργάτες βρήκαν υψηλό ποσοστό 
ακράτειας (41%) στους άντρες που υποβλήθηκαν σε 
ακτινοθεραπεία σε σύγκριση με ένα πολύ μικρότερο 
ποσοστό (17%) στην ομάδα ελέγχου22. Έτσι, τα δε-
δομένα τους βρίσκονται μάλλον σε συμφωνία με τις 
παρατηρήσεις μας ότι είναι δυνατόν να καθορισθεί ένα 
κατώφλι δόσης για την περιοχή του σφιγκτήρα.

Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι ο κίνδυνος για 
ακράτεια είναι περίπου τέσσερεις φορές μεγαλύτερος 
στους ασθενείς με τεινεσμό ή με διάρροια από ότι 
σε ασθενείς χωρίς τα παραπάνω συμπτώματα, εάν 
φυσικά τα συμπτώματα του τεινεσμού ή της διάρροιας 

δεν υπήρχαν και πριν από την ακτινοθεραπεία. Είναι 
πιθανόν ότι τα μετακτινικά συμπτώματα τεινεσμού ή 
διάρροιας (ή και των δύο), μπορεί να παίζουν ρόλο 
στον μηχανισμό εκδήλωσης της ακράτειας ανεξάρτητα 
από την βλάβη στον σφιγκτήρα. Στην παρούσα μελέτη, 
ο αποκλεισμός των ασθενών με τεινεσμό ή διάρροια 
από την ανάλυση δεν άλλαξε τα αποτελέσματά μας 
όσον αφορά την εμφάνιση της ακράτειας. Η εκδήλωση 
μετακτινικών επιπλοκών εξαρτάται από την δόση και 
τον όγκο του υγιούς ιστού που ακτινοβολείται23,24. Τα 
δεδομένα μας συνιστούν ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ 
δόσης-όγκου και κλινικού αποτελέσματος όσον αφορά 
τον σφιγκτήρα και τον κίνδυνο για ακράτεια.

Oι Tubiana και συνεργάτες συνιστούν, ότι για να 
αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος επιπλοκών στα ενδο-
κοιλιακά όργανα, απαιτείται δόση τουλάχιστον 40 Gy24. 
Οι Pilepich και συνεργάτες ανέφεραν, ότι οι τεχνικές 
ακτινοβόλησης, που χρησιμοποιούν αποκλειστικά 
πλάγιες και περινεϊκές γωνίες εισόδου κατά το στάδιο 
της ενισχυτικής ακτινοβόλησης (boost) στον προστάτη, 
συσχετίσθηκαν με αύξηση του ποσοστού ασθενών με 
διάρροια σε σύγκριση με τεχνικές ακτινοβόλησης που 

Σχήμα	5. Ποσοστά του όγκου του σφιγκτήρα που απορρόφησαν δόση (α) ≥ 35 Gy, (β) ≥ 40 Gy, (γ) ≥ 45 Gy και (δ) ≥ 50 Gy, σε 
σχέση με τα ποσοστά εμφάνισης ακράτειας κοπράνων σε 65 ασθενείς με καρκίνο του προστάτη οι οποίοι ακτινοβολήθηκαν 
με δόση-όγκου 70.2 Gy.
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χρησιμοποιούν διατάξεις πολλαπλών πεδίων και τε-
χνικές ακτινοβόλησης με περιστροφή25. Στην παρούσα 
μελέτη παρατηρήθηκε ότι αύξηση της δόσης πάνω από 
35 Gy σε ένα μεγάλο μέρος του ορθού συσχετίσθηκε 
με αύξηση του κινδύνου για μακροχρόνιες επιπλοκές 
τεινεσμού και διάρροιας. Επίσης, βρέθηκε ότι τα μέσα 
ιστογράμματα δόσης-όγκου, που αναφέρονται στο 
ορθό και για το διάστημα δόσης μεταξύ 25 και 42 Gy, 
έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
με τον κίνδυνο για τεινεσμό και διάρροια. Καμία στα-
τιστικά σημαντική συσχέτιση δεν βρέθηκε μεταξύ των 
συμπτωμάτων εμφάνισης βλεννοαιματηρών κοπράνων 
και της δόσης στο ορθό ή του ανατομικού όγκου του 
ορθού. Έχει, ωστόσο, προταθεί ότι τα συμπτώματα 
της διάρροιας χωρίς τεινεσμό και της εμφάνισης βλεν-
νοαιματηρών κοπράνων μπορεί να είναι εκδηλώσεις 
βλάβης σε πιο κεντρικά τμήματα του εντέρου25,26. Στο 
παρόν κλινικό υλικό δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία 
θα δικαιολογούσαν εάν η δόση σε διαφορετικά μέρη 
του ορθού είναι ένας παράγοντας που μεταβάλλεται 
όσον αφορά την εμφάνιση τεινεσμού.

Παλιότερες μελέτες έδειξαν χωρίς καμιά αμφιβολία 
ότι υπάρχει σχέση δόσης-απόκρισης για την αιμορ-
ραγία από το ορθό. Ένας λόγος για τον οποίον στο 
παρόν κλινικό υλικό δεν παρατηρήθηκε μια τέτοια 
σχέση μπορεί να είναι το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι 
ασθενείς έλαβαν (την ίδια) μέση δόση στο ορθό, πάνω 
από 55 Gy, δίνοντας έτσι συνολικά αυξημένο κίνδυνο 
για εμφάνιση αιμορραγίας. Επιπλέον, οι Pollack και 
συνεργάτες έδειξαν ότι άντρες που έλαβαν δόση ≥ 
70 Gy σε περισσότερο από το 25% του ορθού είχαν 
πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση όψιμων μετα-
κτινικών αντιδράσεων από ότι ασθενείς που έλαβαν 
δόση ≥ 70 Gy σε λιγότερο από το 25% του ορθού27. 
Όλοι οι ασθενείς που έλαβαν μέρος στην παρούσα 
μελέτη είχαν λάβει δόση ≥ 70 Gy σε περισσότερο 
από το 25% του ορθού κάτι που υποδεικνύει ότι όλοι 
οι άντρες της μελέτης μας διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο 
για αιμορραγία από το ορθό. Αυτό το γεγονός, καθώς 
και το σχετικά μικρό μέγεθος του δείγματός μας, μπο-
ρούν να εξηγήσουν μερικώς, γιατί δεν βρέθηκε καμία 
συσχέτιση μεταξύ των παρενεργειών της εμφάνισης 
βλεννοαιματηρών κοπράνων και των ιστογραμμάτων 
δόσης-όγκου του ορθού8. Η σχέση μεταξύ αυτών των 
συμπτωμάτων και του πρόσθιου ή οπίσθιου τμήματος 
του ορθού δεν εξετάστηκε λόγω έλλειψης επαρκών 
δεδομένων.

Οι Herold και συνεργάτες ανέφεραν ότι οι δια-
βητικοί ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 
για ανάπτυξη όψιμων γαστρεντερικών επιπλοκών 
2ου βαθμού μετά από ακτινοθεραπεία για καρκίνο 
του προστάτη28. Στην μελέτη μας δεν βρέθηκε καμία 
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των συμπτω-

μάτων εμφάνισης βλεννοαιματηρών κοπράνων, της 
ακράτειας, του τεινεσμού, ή της διάρροιας και του 
σακχαρώδους διαβήτη, της διαλείπουσας χωλότητας, 
ή της υπέρτασης. Επίσης, δεν βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ιστογραμμάτων δό-
σης-όγκου των ασθενών όσον αφορά την πρωκτική 
οδό και την διαβάθμιση της βαρύτητας της ακράτειας. 
Οι Yeoh και συνεργάτες ανέφεραν ότι η διαβάθμιση της 
βαρύτητας της ακράτειας συσχετίστηκε αντιστρόφως 
ανάλογα με την ικανότητα για εκούσια αύξηση της 
πίεσης στον σφιγκτήρα του πρωκτού σε ασθενείς με 
επίμονα ορθοπρωκτικά συμπτώματα ένα χρόνο μετά 
το τέλος της ακτινοθεραπείας για καρκίνωμα του προ-
στάτη, συγκριτικά με ασθενείς που δεν παρουσίασαν 
τα συμπτώματα αυτά29. Στη συγκεκριμένη μελέτη 
αναφέρεται ότι η ακράτεια συσχετίσθηκε με μικρή 
μείωση των πιέσεων της περιοχής του σφιγκτήρα 
κατά το διάστημα τέσσερις με έξι εβδομάδες μετά 
την ακτινοθεραπεία. Βλάβη στα αγγεία που τροφο-
δοτούν με αίμα το σφιγκτήρα, ίνωση και απώλεια της 
λειτουργίας του σφιγκτήρα είναι αιτίες, που μπορούν 
να έχουν συνεισφορά στην εκδήλωση της ακράτειας. 
Τέλος, κατά την ανάλυση βρέθηκε στατιστικά σημα-
ντική συσχέτιση μεταξύ των ομάδων ασθενών με ή 
χωρίς επιπλοκές, όσον αφορά την ελάχιστη δόση 
στον πρωκτικό σωλήνα22.

Οι ασθενείς της παρούσας μελέτης ακτινοβολή-
θηκαν με σχετικά παλιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό. 
Με την υπάρχουσα (στα σύγχρονα κέντρα Ακτινο-
θεραπείας) τεχνολογία είναι εφικτή η ελάττωση της 
δόσης στην περιοχή του σφιγκτήρα και του ορθού με 
ταυτόχρονη αύξηση της δόσης στο GTV στα 85 Gy (ή 
και περισσότερο)30. Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός 
της δόσης στην περιοχή του σφιγκτήρα και του ορθού 
μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της 
ποιότητας ζωής των μελλοντικών επιζώντων από 
καρκίνο. Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι ο κίνδυ-
νος για ακράτεια μπορεί να εξαλειφθεί με δόση ≥ 35 
Gy σε μικρότερο από 60% του όγκου του σφιγκτήρα 
ή με δόση ≥ 40 Gy σε λιγότερο από 40% του όγκου 
του σφιγκτήρα.

Στην παρούσα μελέτη υπήρξαν περιορισμοί που 
αφορούσαν παράγοντες, όπως ο αριθμός των ασθε-
νών που εξετάστηκαν, οι αβεβαιότητες σχετικά με τον 
τρόπο καθορισμού της περιοχής του σφιγκτήρα και του 
ορθού, οι σχετικές ανακρίβειες κατά την τοποθέτηση 
των ασθενών καθώς και οι κινήσεις των εσωτερικών 
οργάνων. Οι παραπάνω παράγοντες δεν λήφθηκαν 
υπ’ όψη. Σύγκριση των παρόντων αποτελεσμάτων 
με αποτελέσματα άλλων μελετών μπορεί να γίνει 
προσεγγιστικά, καθώς υπάρχουν διακυμάνσεις και 
διαφορές όσον αφορά στη χορηγούμενη δόση-όγκου, 
στο PTV, στην τεχνική ακτινοβόλησης και στην μέθοδο 
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καταγραφής και αποτίμησης των συμπτωμάτων του 
εντέρου31. Παρ’ όλα αυτά, συνάγεται από την παρούσα 
ανάλυση, ότι η ελάττωση της δόσης στην περιοχή του 
σφιγκτήρα μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγο-
ντας για τον κίνδυνο μακροχρόνιας ακράτειας και η 

μείωση της δόσης στο ορθό μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο για τεινεσμό.

Ευχαριστίες: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την 
υποστήριξη του Cancer Society in Stockholm και The 
King Gustaf V Jubilee Fund, Stockholm.

ABSTRACT

P. MAVROIDIS, Μ. AL-ABANY, T. TOPALTZIKIS, A.R. HELGASON, B.K. LIND, G. PLATANI-
OTIS, G. STEINEcK: Definition of a threshold for harmless doses to the anal-sphincter 
region and rectum after radiotherapy of 72 patients with prostate cancer
The purpose of this work is to investigate dysfunction caused by unwanted radiation to the anal-
sphincter region and the rectum. A questionnaire assessing bowel symptoms and urinary symptoms 
was sent to 72 patients with clinically localized prostatic adenocarcinoma treated by external beam 
radiation therapy at the Radiumhemmet, Karolinska Hospital, in Stockholm, Sweden, 2–4 years after 
treatment. The mean percentage dose–volume histograms for patients with and without the specific 
symptom were calculated. Of the 65 patients providing information, 9 reported fecal leakage, 10 blood 
and mucus in stools, 10 defecation urgency, and 7 diarrhea or loose stools. None of the 19 and 13 
patients who received, respectively, a dose of > 35 Gy to < 60% or > 40 Gy to < 40% of the anal-
sphincter region volume reported fecal leakage (p < 0.05). In dose–volume histograms, a statistically 
significant correlation was found between radiation to the anal-sphincter region and the risk of fecal 
leakage in the interval 45–55 Gy. There was also a statistically significant correlation between radiation 
to the rectum and the risk of defecation urgency and diarrhea or loose stools in the interval 25–42 Gy. 
No relationship was found between anatomic rectal wall volume and the investigated late effects. Ιt 
seems that careful monitoring of unnecessary irradiation to this area should be done because it can 
potentially help reduce the risk of adverse effects, such as fecal leakage. Future studies should pay 
more attention to the anal-sphincter region and help to more rigorously define its radiotherapeutic 
tolerance. Forum of Clinical Oncology 6 (1-2):38-49, 2007.
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συνΕΧιΖΟμΕνη ΕκΠαιδΕυση στην ακτινΟθΕραΠΕια

ακτινοθεραπευτική προσέγγιση κακοήθους  
μεσοθηλιώματος υπεζώκοτα
Δ. Βόμβας1, Β. Παστρωμάς2, Δ. Δουγένης3, Ν. Χαρούλης3, Β. Βασιλείου1, Δ. Καρδαμάκης1 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κακόηθες μεσοθηλίωμα αποτελεί επιθετική κακοήθη νόσο, στην οποία η τοπική επέκταση είναι η 
κύρια αιτία των συμπτωμάτων και του θανάτου. Η έκθεση στον αμίαντο φαίνεται να είναι η κύρια αιτία 
εμφάνισής του. Ιστολογικά ταξινομείται σε τρεις τύπους: τον επιθηλιοειδή, τον σαρκωματώδη και το 
μικτό. Το 80% των περιπτώσεων εντοπίζεται στον υπεζωκότα. Εμφανίζεται στην πέμπτη με έβδομη 
δεκαετία της ζωής και συνήθη συμπτώματα είναι η δύσπνοια και ο μη πλευριτικού τύπου θωρακικός 
πόνος. Οι περισσότερες περιπτώσεις μεσοθηλιώματος διαγιγνώσκονται με την απλή ακτινογραφία 
θώρακος, όπου παρατηρείται μονόπλευρη υπεζωκοτική παθολογία με εκτεταμένη πλευριτική συλλογή 
σύστοιχα. Σημαντική είναι η συνεισφορά στη διάγνωση της αξονικής τομογραφίας, της μαγνητικής 
τομογραφίας και της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων και αξονικής τομογραφίας (PET-CT). Η 
χειρουργική προσέγγιση του κακοήθους μεσοθηλιώματος μπορεί να είναι διαγνωστική, ανακουφιστική 
και σπάνια θεραπευτική. Η παροχέτευση και πλευρόδεση, η πλευρεκτομή / αποφλοίωση και η εκτετα-
μένη πλευρεκτομή-πνευμονεκτομή αποτελούν τις χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται ανάλογα 
με το στάδιο της νόσου. Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας είναι κυρίως ανακουφιστικός. Μετεγχειρητική 
ακτινοθεραπεία χορηγείται σε διάστημα έξι εβδομάδων μετά από εκτεταμένη πλευρεκτομή-πνευμο-
νεκτομή με συνολικά χορηγούμενη δόση 54 Gy σε 30 συνεδρίες. Η χορήγηση ακτινοθεραπείας είναι 
τεχνικά δύσκολη λόγω των μεγάλων πεδίων που πρέπει να εφαρμοσθούν και του υψηλού ποσοστού 
παρενεργειών που την συνοδεύουν. Επίσης, σήμερα, ποικίλα χημειοθεραπευτικά σχήματα με βάση 
την πλατίνα έχουν δοκιμαστεί στη κλινική πράξη. Ο συνδυασμός χειρουργείου, ακτινοθεραπείας και 
χημειοθεραπείας φαίνεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 
6 (1-2):50-57.

1Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 2Τμήμα Ακτινολογίας Πανεπι-
στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 3Καρδιοθωρακο-
χειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Πατρών. υπεύθυνος επικοινωνίας: Αν. Καθηγητής Δημήτριος 
Καρδαμάκης, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γενικό 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίον, Τ.Κ. 26500, 
Τηλ. 2610 999540, Fax 2610 994475

Εισαγωγή

Το κακόηθες μεσοθηλίωμα είναι επιθετική νόσος 
στην οποία η τοπική επέκταση είναι η κύρια αιτία των 
συμπτωμάτων και του θανάτου. Η πρώτη κλινική περι-

γραφή έγινε από τον Warner et al. το 19601. Πρόκειται 
για όγκο ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί στις επιθηλι-
ακές επιφάνειες του υπεζωκότα, του περιτοναίου, του 
περικαρδίου και σπάνια στον παρθενικό υμένα, με 
πολύ πτωχή πρόγνωση2. To 80% των περιπτώσεων 
μεσοθηλιώματος εντοπίζεται στον υπεζωκότα και η 
κύρια αιτία φαίνεται να είναι η έκθεση στον αμίαντο, 
η οποία σχετίζεται με το 80% των περιπτώσεων. Η 
επίπτωση είναι υψηλότερη στους άνδρες και αναμέ-
νεται να αυξάνεται μέχρι τη δεκαετία 2030-40 λόγω 
της λανθάνουσας περιόδου που μεσολαβεί ανάμεσα 
στην έκθεση και τη διάγνωση, η οποία είναι μερικές 
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δεκαετίες. Από το 2040 και μετά αναμένεται μείωση 
στην επίπτωση λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν 
ληφθεί για την προστασία των εργαζομένων και του 
γενικού πληθυσμού από την επιβλαβή έκθεση στον 
αμίαντο. Η πρόγνωση της νόσου είναι πτωχή.

Επιδημιολογία-Παθολογοανατομία

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναφέρονται 
2,200 νέα περιστατικά κάθε χρόνο με αύξηση στην 
επίπτωση κατά 50% την τελευταία δεκαετία. Ανάλογη 
φαίνεται να είναι και η τάση αύξησης στην επίπτωση 
παγκοσμίως, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες3. 
Η πρόγνωση της νόσου είναι πτωχή. Η μέση επιβί-
ωση είναι περίπου 12 μήνες, ενώ η πενταετής είναι 
μόνο 5%4.

Παθολογοανατομικά, το κακόηθες μεσοθηλίωμα 
ταξινομείται σε τρεις τύπους: τον επιθηλιοειδή, τον 
σαρκωματώδη και το μικτό. Ο μικτός έχει στοιχεία 
επιθηλιοειδούς και σαρκωματώδους τύπου. Επιθη-
λιοειδής είναι ο ιστολογικός τύπος που παρατηρείται 
σε ποσοστό 50-60% και έχει την καλύτερη πρόγνωση 
από τους άλλους δύο5.

αιτιολογία

Οι ίνες αμιάντου χωρίζονται σε δύο κύριους τύπους: 
στον οφιοειδή (serpentine-χρυσοτίλης ή λευκός αμί-
αντος) και στις αμφιβόλες (amphibole–κροκιδολίτης 
ή κυανός αμίαντος και αμοσίτης), που είναι μακρές 
λεπτές ίνες. Ο δεύτερος τύπος σχετίζεται περισσότερο 
με την ανάπτυξη μεσοθηλιώματος. Άλλοι δύο τύποι ο 
τρεμολίτης και ο ακτινολίτης, είναι μικρότερης σημα-
σίας. Ο αμίαντος είναι χρήσιμος στη βιομηχανία για 
την ανθεκτικότητά του στη θερμότητα, στον ήχο, στην 
έλξη και στις χημικές αντιδράσεις και χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως στην παραγωγή τσιμέντου και οικοδομικών 
υλικών, στην κατασκευή πυρίμαχων υλικών και ρού-
χων (χρυσοτίλης), στην αυτοκινητοβιομηχανία και 
στη ναυπηγία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
μετά την ενοχοποίηση του αμιάντου σαν καρκινογόνο 
παράγοντα, ορίστηκε στον εισπνεόμενο αέρα ανώτερο 
επίπεδο 5 fibres/mL3 το έτος 1970, που σήμερα έχει 
μειωθεί στο 0,2 fibres/mL3 για τον κροκιδολίτη και 
τον αμοσίτη6. Οι εργάτες που κατεργάζονται ή χρη-
σιμοποιούν αμίαντο είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
καλοήθη πνευμονική νόσο (αμιάντωση) ή κακόηθες 
μεσοθηλίωμα. Το 8% των εργατών αμιάντου θα κα-
ταλήξουν από αναπνευστική ανεπάρκεια οφειλόμενη 
στην αμιάντωση.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται εκτενώς η αυξημένη 
επίπτωση μεσοθηλιώματος σε γεωγραφικές περιοχές 
τόσο της χώρας μας (Μέτσοβο, Metsovo Lung), όσο 

και σε περιοχές της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, 
όπου ενοχοποιείται η ύπαρξη χώματος με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ίνες τρεμολίτη αμιάντου7-9.

Για την ανάπτυξη μεσοθηλιώματος έχει ενοχο-
ποιηθεί και ο ιός Simian virus-40. Πρόκειται για έναν 
πολυόμα ιό, δυνητικά καρκινογόνο για τον άνθρω-
πο. Ο Simian virus-40 προκαλεί απενεργοποίηση 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων, όπως αυτό του ρετινο-
βλαστώματος και του p-53 με ένα πεπτίδιο γνωστό 
ως Simian virus-40 large T-antigen. Πολλές μελέτες 
απέδειξαν την ύπαρξη αυτού του ιού σε ασθενείς με 
κακόηθες μεσοθηλίωμα οι οποίοι δεν είχαν εκτεθεί 
στον αμίαντο10,11.

Η ανάπτυξη μεσοθηλιώματος έχει επίσης συσχε-
τισθεί με την ενδοϋπεζωκοτική χορήγηση thorium 
dioxide (Thorotrast) και την έκθεση σε άλλες ίνες 
πυριτικών αλάτων όπως ο εριονίτης5.

Στο παρελθόν, η ακτινοθεραπεία είχε θεωρηθεί 
παράγοντας κινδύνου, αλλά μεγάλη αναδρομική με-
λέτη που περιλάμβανε 250.000 γυναίκες με καρκίνο 
μαστού και περισσότερους από 13.000 ασθενείς με 
νόσο του Hodgkin που είχαν υποβληθεί σε ακτινοθε-
ραπεία θώρακος, δεν ανέφερε αύξηση στην εμφάνιση 
του κακοήθους μεσοθηλιώματος12.

κλινική Εικόνα – απεικόνιση - σταδιοποίηση

Η νόσος συνήθως εμφανίζεται στην πέμπτη με 
έβδομη δεκαετία της ζωής. Ασθενείς, οι οποίοι διαγι-
γνώσκονται σε νεότερη ηλικία, έχουν ιστορικό έκθεσης 
στον αμίαντο ήδη από τα παιδικά τους χρόνια. Συνήθη 
συμπτώματα είναι η δύσπνοια και ο μη πλευριτικού 
τύπου θωρακικός πόνος. Η εμφάνιση παρανεοπλα-
σματικών συνδρόμων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει 
στη διερεύνηση και στη διάγνωση μεσοθηλιώματος. 
Σπάνια, ασυμπτωματικοί ασθενείς παρουσιάζουν πλευ-
ριτική συλλογή, η οποία ανιχνεύεται σε ακτινογραφία 
θώρακος σε τυχαίο έλεγχο. Τα αντικειμενικά ευρήματα 
κατά την κλινική εξέταση είναι επικρουστική αμβλύτητα 
στις βάσεις του πνεύμονα, μείωση του αναπνευστικού 
ψιθυρίσματος και ψηλαφητές θωρακικές μάζες13,14.

Για το μεσοθηλίωμα δεν υπάρχουν αξιόπιστοι 
καρκινικοί δείκτες. Ωστόσο υπάρχει αναφορά για τη 
κλινική εφαρμογή ενός μονοκλωνικού αντισώματος 
που αναγνωρίζει την πρωτεΐνη μεσοθηλίνη. Η μεσο-
θηλίνη είναι γλυκοπρωτεΐνη μοριακού βάρους 40 kDa 
που ανιχνεύεται στην επιφάνια των φυσιολογικών 
μεσοθηλιακών κυττάρων, στο μεσοθηλίωμα και στα 
καρκινικά κύτταρα ωοθηκών15.

Η διάγνωση του μεσοθηλιώματος είναι δύσκολη. 
Η αρχική υποψία τίθεται με την απλή ακτινογραφία 
θώρακος, όπου τυπικά παρατηρείται μονόπλευρη 
υπεζωκοτική παθολογία, κυρίως δεξιά, με εκτεταμένη 
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πλευριτική συλλογή σύστοιχα, έλξη του μεσοθωρακίου 
προς την πάσχουσα πλευρά ή καθήλωση αυτών και 
πάχυνση του υπεζωκότα (Εικόνα 1). Ποσοστό 20% 
των ασθενών με μεσοθηλίωμα έχουν ακτινολογική 
εικόνα αμιαντωσικών πλακών.

Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να υποβάλλονται και 
σε αξονική τομογραφία θώρακος, για να διαπιστωθεί 
εάν υπάρχει διήθηση του θωρακικού τοιχώματος και 
των λοιπών δομών του μεσοθωρακίου16. Η αξονική 
τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής και πρέπει πά-
ντα να γίνεται και με χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας 
(Εικόνα 2). Αναδεικνύει παχυσμένο υπεζωκότα και 
περιφερική οζώδη πάχυνση17.

φαίνεται ότι και η μαγνητική τομογραφία έχει ση-
μαντική θέση στην ανίχνευση της τοπικής επέκτασης 
της νόσου, της διήθησης των παρακείμενων μυών 
και ως εκ τούτου στην σταδιοποίηση17. Στις λήψεις 
Τ1 έχουμε ελαφρά αύξηση του μαγνητικού σήματος 
και στις λήψεις Τ2-πρωτονιών μέτρια αύξηση του 
μαγνητικού σήματος.

Τα τελευταία χρόνια σημαντικό όπλο στη διαγνωστι-
κή μας φαρέτρα αποτελεί και η ολόσωμη τομογραφία 
εκπομπής ποζιτρoνίων σε συνδυασμό με την γνωστή 
αξονική τομογραφία (PET-CT), η οποία βοηθάει ση-
μαντικά στη διαφοροδιάγνωση καλοήθους και κακοή-
θους πάθησης, στην σταδιοποίηση με την ανίχνευση 
απομακρυσμένων μεταστάσεων (Εικόνα 3)18.

Έχουν εφαρμοσθεί αρκετά συστήματα σταδι-
οποίησης για το κακόηθες μεσοθηλίωμα. Το 1990 
προτάθηκε νέο σύστημα σταδιοποίησης από την 
International Union Αgainst Cancer (UICC), που στη 
συνέχεια τροποποιήθηκε το 1995 από το International 
Mesothelioma Interest Group19. Αυτό το σύστημα 

Εικόνα	1. Απλή οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος όπου παρατηρείται συλλογή μεγάλης ποσότητας υγρού στη δεξιά 
υπεζωκοτική κοιλότητα και εντός του κατώτερου τμήματος της μεσολόβιας σχισμής σε ασθενή με κακόηθες μεσοθηλίωμα.

Εικόνα	2. Αξονική τομογραφία θώρακος μετά τη χορήγηση 
σκιαγραφικού. Παρατηρείται συλλογή μεγάλης ποσότητας 
υγρού στη δεξιά υπεζωκοτική κοιλότητα και κατά τόπους 
οζώδης πάχυνση του υπεζωκότα, εικόνα ακτινολογικά συμ-
βατή με κακόηθες μεσοθηλίωμα

σταδιοποίησης υιοθετήθηκε από την American Joint 
Committee on Cancer και την International Union 
Against Cancer (UICC) για το δικό τους ΤΝΜ σύστη-
μα σταδιοποίησης το 2002 (Πίνακας 1). Πρέπει να 
τονισθεί, ότι η ακριβής σταδιοποίηση επιτυγχάνεται 
μόνο διεγχειρητικά.

ακτινοθεραπεία

Μέχρι σήμερα, καμία μελέτη δεν αποδεικνύει την 
ωφελιμότητα της χορήγησης της ακτινοθεραπείας αν 
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Πίνακας	1. Σταδιοποίηση κατά TNM σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του συστήματος (2002).
Κακοηθές Μεσοθηλίωμα Υπεζωκότα Στάδια

Τ1 Διήθηση τοιχωματικού υπεζωκότα

Ιa – T1aN0M0
Ib - T1bN0M0
II - T2N0MO
III – κάθε T3N1ήΝ2Μ0
IV – κάθε Τ4 κάθε Ν3 ή Μ1

Τ1a Διήθηση τοιχωματικού υπεζωκότα χωρίς διήθηση σπλαχνικού 
Τ1b Διήθηση σπλαχνικού υπεζωκότα
T2 Διήθηση σύστοιχου πνεύμονα, διαφράγματος
T3 Διήθηση ενδοθωρακικής περιτονίας, μεσοθωρακικού λίπους, εστιακή διήθηση 

θωρακικού τοιχώματος (μαλακών δομών)
T4 Διήθηση αντίπλευρου υπεζωκότα, θωρακικού τοιχώματος (πλευρών), περιτοναί-

ου, μεσοθωρακίου, μυοκαρδίου, βραχιονίου πλέγματος, σπονδυλικής στήλης, 
κακοήθης περικαρδιακή συλλογή

N1 Διήθηση σύστοιχων βρογχοπνευμονικών, πυλαίων λεμφαδένων
N2 Διήθηση υποτροπιδικών, σύστοιχων μεσοθωρακικών, έσω μαστικών λεμφαδέ-

νων
N3 Διήθηση αντίπλευρων μεσοθωρακικών -έσω μαστικών – πυλαίων – υπερκλείδιων 

– σκαληνών λεμφαδένων
m1 Απομακρυσμένες μεταστάσεις

Εικόνα	3. Στεφανιαίες τομές αξονικής τομογραφίας (A), τομογραφίας εκπομπής ποζιτρωνίων PET (B) και fusion (σύμπτυξη) 
αυτών των δύο PET-CT (C). Αναδεικνύεται η πάσχουσα περιοχή του υπεζωκότα και η ύπαρξη μεταστατικού λεμφαδένα 
στην κοιλιακή κοιλότητα (βέλος).

χορηγηθεί σαν μονοθεραπεία στη ριζική αντιμετώπι-
ση του μεσοθηλιώματος20. Σε πολυκεντρική μελέτη 
των Rusch και Venkatraman αναφέρεται αύξηση της 
επιβίωσης μετά από συμπληρωματική θεραπεία σε 
ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε εκτεταμένη πλευρε-
κτομή-πνευμονεκτομή21. Η αντιμετώπιση με εγχείρηση, 
χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία φαίνεται να έχει 
τα καλύτερα αποτελέσματα22.

Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία χορηγείται σε διά-
στημα 6 εβδομάδων μετά την εκτεταμένη πλευρεκτο-
μή-πνευμονεκτομή, με συνολικά χορηγούμενη δόση 

54 Gy σε 30 συνεδρίες των 1,8 Gy. Απαραίτητη για το 
σχεδιασμό της θεραπείας είναι η αξονική τομογραφία 
σε ύπτια θέση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και 
τους νεφρούς. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ειδικού 
συστήματος σχεδιασμού ορίζεται από τον ακτινο-
θεραπευτή-ογκολόγο η περιοχή όπου εντοπίζεται η 
κλινική και η υποκλινική νόσος, καθώς και σημαντικά 
όργανα, όπως η σπονδυλική στήλη, οι νεφροί, το ήπαρ, 
η καρδιά και ο οισοφάγος. Έτσι, προκύπτει το CTV1 
(clinical target volume, το οποίο περιλαμβάνει την 
ορατή κλινική και υποκλινική νόσο) που περιλαμβάνει 
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την σύστοιχη ημιθωρακική κοιλότητα, τον σύστοιχο 
μεσοθωρακικό υπεζωκότα, την σύστοιχη περικαρδιακή 
επιφάνεια, όλο το πάχος του σύστοιχου θωρακικού 
τοιχώματος και το μεσοθωράκιο όταν υπάρχει εντο-
πισμένη σε αυτό νόσος, και το CTV2 (clinical target 
volume) που είναι η περιοχή που πρέπει να λάβει 
υψηλότερη δόση, για το λόγο ότι εκεί εντοπιζόταν η 
νόσος και υπάρχουν υψηλές πιθανότητες υποτροπής. 
Με το συνδυασμό των CTV1 και CTV2 και επέκταση 
του ορίου κατά 1 εκ. προκύπτει το PTV (planning 
target volume, το οποίο περιλαμβάνει την κλινική, 
υποκλινική νόσο και όριο ασφαλείας λόγω κίνησης 
των οργάνων και μικρές αποκλίσεις κατά την τοπο-
θέτηση του ασθενούς), που τελικά είναι η περιοχή η 
οποία θα ακτινοβοληθεί. Το ανώτερο όριο του πεδίου 
βρίσκεται στο άνω όριο του Θ1 σπονδύλου και το 
κατώτερο στο κάτω όριο του Ο2 σπονδύλου. Το έξω 
πλάγιο όριο του πεδίου φθάνει μέχρι το δέρμα του 
θωρακικού τοιχώματος. Εάν υπάρχουν διηθημένοι 
λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο, το έσω πλάγιο όριο 
του πεδίου περιλαμβάνει όλο το μεσοθωράκιο με 1,5-2 
εκ. πέρα από το αντίθετο πλάγιο των σωμάτων των 
σπονδύλων, διαφορετικά φθάνει μέχρι το σύστοιχο 
πλάγιο των σωμάτων των σπονδύλων. Τοποθετούνται 
διαμορφωτές δέσμης στην περιοχή της κοιλιάς, για να 
καλύψουν το ήπαρ και τον στόμαχο, στην περιοχή της 
κατ’ ώμου άρθρωσης για την προφύλαξη των δομών 
που βρίσκονται εκεί (Εικόνα 4). Όταν ακτινοβολείται 
και το μεσοθωράκιο, η δόση στον νωτιαίο μυελό δεν 
θα πρέπει να υπερβεί τα 40-45 Gy, για την αποφυγή 
εμφάνισης ακτινικής μυελίτιδας.

Όλο το PTV πρέπει να περικλείεται από την 95% 
ισοδοσιακή καμπύλη της συνταγογραφούμενης δόσης, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ICRU 50 
(International Commission on Radiation Units). Μετα-
ανάλυση μελετών με ακτινοθεραπεία έδειξε, ότι δόσεις 
μικρότερες των 40 Gy ήταν λιγότερο αποτελεσματικές 
από δόσεις μεγαλύτερες των 40 Gy.

Η ανακουφιστική ακτινοθεραπεία μπορεί να ελέγξει 
τα συμπτώματα αυτών των ασθενών -κυρίως του 
πόνου, ο οποίος οφείλεται σε διήθηση του θωρακικού 
τοιχώματος- και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα 
ζωής τους23.

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται τα αποτελέσματα μη 
τυχαιοποιημένων μελετών συμπληρωματικής ή ανα-
κουφιστικής ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με κακόηθες 
μεσοθηλίωμα. Παρατηρήθηκε σημαντικό εύρος στο 
χρόνο μέσης επιβίωσης που κυμαινόταν από 7 μέχρι 
17 μήνες. Η μεθοδολογία των μελετών αυτών διέφερε 
πολύ μεταξύ τους και για το λόγο αυτό καθίσταται 
δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

υπάρχουν τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες με χο-
ρήγηση ή μη προφυλακτικής ακτινοθεραπείας σε 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θωρακοσκόπηση, 
παροχέτευση υπεζωκοτικής συλλογής και βιοψία 
(Πίνακας 3). Ο αριθμός των ασθενών ήταν μικρός και 
δεν είχαν σχεδιαστεί οι μελέτες για να συγκρίνουν την 
επιβίωση. φαίνεται ότι η μέση επιβίωση στην ομάδα 
χωρίς ακτινοθεραπεία να είναι μικρότερη.

Σε μια γερμανική μελέτη ασθενείς με ανεγχείρητο 
μεσοθηλίωμα υποβλήθηκαν σε στερεοτακτική intensity 
modulated radiation therapy (IMRT – Ακτινοθεραπεία 
κυμαινόμενης έντασης δόσης), μετά από εισαγωγική 
χημειοθεραπεία, η οποία είχε αποτύχει να ελέγξει τη 
νόσο. Στη μελέτη εντάχθηκαν 8 ασθενείς και η μονο-
ετής επιβίωση από την έναρξη της ακτινοθεραπείας 
και η διετής επιβίωση από την ημερομηνία διάγνωσης 
ήταν 28%24.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες ακτινο-

Εικόνα	4. Ακτινογραφία εντοπισμού αριστερού ημιθωρα-
κίου μετά από εξωυπεζωκοτική πνευμονεκτομή. Τα όρια 
του πεδίου είναι το άνω στον Θ1 και το κάτω στον Ο2. Το 
έσω όριο του πεδίου φθάνει μέχρι το αντίθετο πλάγιο των 
σπονδυλικών σωμάτων, το έξω όριο καλύπτει όλο το πάχος 
του θωρακικού τοιχώματος. υπάρχουν μπλόκ στο υπολει-
πόμενο κομμάτι του αριστερού πνεύμονα, στην σπονδυλική 
στήλη, στην αριστερή κατ’ ώμο άρθρωση, στην περιοχή της 
καρδιάς και του στομάχου.
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θεραπευτικές τεχνικές, όπως διεγχειρητική ακτινοθε-
ραπεία, καθώς και βραχυθεραπεία με τοποθέτηση 
ραδιενεργών πηγών (192Ι, 125Ι, 32P). Ο αριθμός των 
μελετών αυτών είναι μικρός.

Η χορήγηση ακτινοθεραπείας είναι τεχνικά δύσκο-
λη κυρίως λόγω των μεγάλων πεδίων που πρέπει 
να εφαρμοσθούν και την προκαλούμενη τοξικότητα. 
Τα τελευταία χρόνια αυτό φαίνεται να αλλάζει με τη 
χρήση νέων τεχνικών ακτινοθεραπείας, όπως, τη 
3D-Conformal radiotherapy (τρισδιάστατη σύμμορφη 
ακτινοθεραπεία) και την intensity modulated radia-
tion therapy (IMRT – ακτινοθεραπεία κυμαινόμενης 
έντασης δόσης)25.

συζήτηση

Οι επιδράσεις του αμιάντου στην υγεία είναι σήμερα 
παγκοσμίως γνωστές. Ο αμίαντος είναι ένα ινώδες 
ορυκτό πυριτικό άλας που χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
μεταξύ των ετών 1890 και 1970 στη βιομηχανία για 
την ανθεκτικότητά του στη θερμότητα και χρησιμοποι-
ήθηκε ευρέως στην παραγωγή οικοδομικών υλικών, 
στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη ναυπηγία. Το 
κακόηθες μεσοθηλίωμα ανήκει στα πρωτοπαθή νεο-
πλάσματα του υπεζωκότα και είναι γνωστή η σχέση 
του με τον αμίαντο. Από την έκθεση ενός ατόμου 
μέχρι να αναπτυχθεί ο όγκος δυνατόν να μεσολαβήσει 
λανθάνουσα περίοδος έως και 50 έτη. Οι ασθενείς 
αναφέρουν θωρακικό άλγος μη πλευριτικού τύπου και 
δύσπνοια, ενώ παρατηρείται κλινικά και ακτινολογικά 
πλευριτική συλλογή.

Η διάγνωση τίθεται με κλειστή ή ανοιχτή βιοψία 
υπεζωκότα. Ιστολογικά τα μεσοθηλιώματα αποτελού-
νται από ατρακτοειδή κύτταρα και αδενικούς σχημα-
τισμούς. Πρόκειται για όγκους υψηλής κακοήθειας, 
οι οποίοι διασπείρονται στην υπεζωκοτική κοιλότητα 
και το περικάρδιο, διηθώντας τον πνεύμονα και δομές 
του μεσοθωρακίου. Ο θάνατος επέρχεται συνήθως 
στους 10 μήνες από τη διάγνωση. Οι απομακρυσμέ-
νες μεταστάσεις είναι σπάνιες και γίνονται συνήθως 
αιματογενώς με συχνότερες εντοπίσεις στο ήπαρ και 
στα οστά.

Η θεραπευτική προσέγγιση της νόσου απαιτεί τη 
συνεργασία θωρακοχειρουργού, ακτινοθεραπευτή-
ογκολόγου και παθολόγου-ογκολόγου. Σε ασθενείς 
με νόσο αρχικού σταδίου, οι οποίοι μπορούν να 
αντιμετωπιστούν χειρουργικά με εκτεταμένη πλευ-
ρεκτομή-πνευμονεκτομή, προ- ή μετ-εγχειρητική 
χημειοθεραπεία και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία 
με δόση 54 Gy, επιτυγχάνεται πενταετής επιβίω-
ση η οποία αγγίζει το 50%. Η ακτινοθεραπεία από 
μόνη της είναι αναποτελεσματική. Πρόκειται για έναν 
όγκο χημειοάντοχο. Σήμερα η επικρατούσα θεραπεία 
πρώτης γραμμής είναι οι πλατινούχοι συνδασμοί με 
πεμετρεξίδη26.

Ανακουφιστική ακτινοθεραπεία μπορεί να ελέγξει τα 
συμπτώματα αυτών των ασθενών και να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής τους. Η ακτινοθεραπεία είναι δύσκολη 
λόγω των μεγάλων πεδίων που πρέπει να εφαρμο-
σθούν και την υψηλή τοξικότητα που ακολουθεί.

Οι νέες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές προσφέρουν 
σημαντική βοήθεια στη μείωση του μεγέθους των 

Πίνακας	2. Αποτελέσματα μη τυχαιοποιημένων μελετών σε ασθενείς με κακόηθες μεσοθηλίωμα που υποβλήθηκαν σε 
ακτινοθεραπεία.
Μελέτη Θεραπεία Τύπος/Δόση ΑΚΘ Μέση Επιβίωση
Mychalsak et al. Χ/Ο – ΑΚΘ Διεγχειρητική-μετεγχειρητική 12,6 μήνες
Linden et al. ΑΚΘ-ΧΜΘ 40 Gy/20 fx 7 μήνες
Holsti et al. Χ/Ο–ΑΚΘ–ΧΜΘ 20-71 Gy Αναμένονται
Rusch et al. Χ/Ο – ΑΚΘ 45-54 Gy 17 μήνες
Χ/Ο= χειρουργείο, ΑΚΘ= ακτινοθεραπεία, ΧΜΘ= χημειοθεραπεία

Πίνακας 3. Αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών σε ασθενείς με κακόηθες μεσοθηλίωμα που υποβλήθηκαν σε ακτι-
νοθεραπεία.
Μελέτη ΑΚΘ/Δόση/Κλάσματα Αριθμός Μέση Επιβίωση
Boutin et al. 21 Gy/3 fx

χωρίς ΑΚΘ
20
20

14 μήνες
8 μήνες

O’Rourke et al. 21 Gy/3 fx
χωρίς ΑΚΘ

31
30

8 μήνες
αναμένονται

Bydder et al. 10 Gy/1 fx
χωρίς ΑΚΘ

43 σύνολο 8,7 μήνες
αναμένονται

χ/ο= χειρουργείο, ΑΚΘ= ακτινοθεραπεία, ΧΜΘ= χημειοθεραπεία
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πεδίων ακτινοθεραπείας με αποτέλεσμα χορήγηση 
υψηλότερης δόσης σε μικρότερη περιοχή και επομένως 
καλύτερο έλεγχο της νόσου και μείωση των παρε-
νεργειών27. Αναμφίβολα όλες οι νέες απεικονιστικές 
τεχνικές - όπως η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 
και αξονικής τομογραφίας (PET-CT), βελτιστοποιούν 
τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας5,16,17.

Σήμερα είναι γνωστές οι μοριακές μετατροπές για 
το κακόηθες μεσοθηλίωμα και αυτό θα μας επιτρέψει 
την ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών, ανοσοθε-
ραπειών και γονιδιακών θεραπειών, για τη νόσο αυτή 
στο μέλλον19. Ένας νέος κυτταροτοξικός παράγοντας, 

η πεμετρεξίδη, έχει δείξει υποσχόμενα αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση του κακοήθους μεσοθηλιώματος 
χορηγούμενη με συνδυασμό χημειοφαρμάκων28.

υπάρχει έλλειψη μελετών για την επιθετική αυτή 
κακοήθεια. Έτσι είναι απαραίτητο οι ασθενείς να εντάσ-
σονται σε κλινικά πρωτόκολλα με στόχο τη βελτιστοποί-
ηση της θεραπείας, την αύξηση της επιβίωσης και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Με τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα, φαίνεται ότι ο συνδυασμός χειρουργικής, 
ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας προσφέρει τα 
καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα29.

ABSTRACT

D. VOMVAS, V. PASTROMAS, D. DOUGENIS, Ν. CHAROULIS, V. VASILIOU, D. 
ΚARDAMAKIS: Radiotherapeutic approach of malignant pleural mesothelioma
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is an aggressive malignancy. Local disease progression is 
the main cause of symptoms and death. Exposure to amphibole asbestos fibers has been recog-
nized as a cause of MPM. MPM is typically classified into three subtypes: epithelial, sarcomatoid 
and biphasic. A total of 80% of all cases are pleural in origin. Most commonly presents in the fifth to 
seventh decades of life. The most frequent presenting symptoms are dyspnoea and non-pleuritic 
chest pain. Most cases of MPM are detected initially on chest x-ray, which typically shows a unilateral 
pleural abnormality with a large, unilateral pleural effusion. In evaluation of patients with MPM, a 
chest computed tomography (CT) scan is important in detecting invasion of the chest wall, ribs and 
mediastinal structures. Radiologists recommend magnetic resonance imaging (MRI) to further define 
the local extent of disease. The role of positron emission tomography (PET) scanning with 18-fluo-
rodeoxyglucose (FDG) in staging and preoperative evaluation is evolving. Surgery for MPM can be 
diagnostic, palliative, or rarely, curative in intent. Extrapleural pneumonectomy is the most appropriate 
strategy for providing radical cytoreduction. Radiation therapy for MPM is limited by the large treatment 
volumes required and the radiation sensitivity of the surrounding organs. A median radiation dose of 
54 Gy 6 weeks after extrapleural pneumonectomy demonstrated excellent local control. Sensitivity 
of mesothelioma to chemotherapy is modest. Combined treatment modalities offer the best results 
regarding local control and survival. Forum of Clinical Oncology 6 (1-2):50-57, 2007.
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σΕλιδΕσ μΟριακησ βιΟλΟγιασ

βλαστικά κύτταρα του καρκίνου
Χ.Α. Κούσπαρου1, Σ. Στυλιανού2, Α.Α. Επαινετός3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα βλαστικά κύτταρα έχουν την ιδιότητα να ανανεώνονται καθώς επίσης και να διαφοροποιούνται 
σε εξειδικευμένα κύτταρα. Πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα αποδίδουν τη δημιουργία καρκινικών 
όγκων σε καρκινικά βλαστικά κύτταρα που είναι ολιγάριθμα στους όγκους, πολλαπλασιάζονται με 
αργές διαιρέσεις, έχουν την ιδιότητα να ανανεώνονται καθώς επίσης και να διαφοροποιούνται. Είναι 
γενικώς ανθεκτικά σε αντικαρκινικές θεραπείες που στοχεύουν τον υπό συνεχή διαίρεση κυτταρικό 
πληθυσμό, γεγονός που εξηγεί γιατί, ενώ μπορεί η ανταπόκριση ενός ασθενή σε μια θεραπεία να 
είναι καλή, συχνά δεν είναι θεραπευτική, δεν εμποδίζει την επανεμφάνιση του όγκου και δεν αυξάνει 
τη συνολική επιβίωση. Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται βραχεία ανασκόπηση του θέματος. 
βήμα κλινικής Ογκολογίας 2007, 6 (1-2):58-62.
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Εισαγωγή

Από τη στιγμή που οι επιστήμονες απέδειξαν ότι 
βλαστικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
την πρώτη ύλη για τη δημιουργία στο εργαστήριο 
ιστών και οργάνων για μεταμοσχεύσεις και με τη 
πρόοδο που σημειώθηκε με τις μεταμοσχεύσεις 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, το σενάριο της 
αναγεννητικής ιατρικής έπαψε πλέον να ακούγεται 
σαν να ήταν επιστημονικής φαντασίας. Ο εντοπι-
σμός πολυδύναμων κυττάρων, τα οποία διαθέτουν 
την ενδογενή ικανότητα να μετασχηματίζονται σε 
όλους τους κυτταρικούς τύπους του ανθρώπινου 
οργανισμού, οδήγησε στη θεωρία των βλαστικών 
κυττάρων (stem cells).

βλαστικά κύτταρα του καρκίνου

Αυτή η θεωρία δεν άργησε να διεισδύσει και στα 
καρκινικά μοντέλα. Μέχρι τώρα, το μοντέλο ανάπτυξης 
νεοπλασμάτων αφορούσε τη δημιουργία όγκων από 
ένα μόνο κύτταρο. Μια διαταραχή στον κυτταρικό κύ-
κλο αυτού του φυσιολογικού κυττάρου ήταν δυνατόν 
να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό του 
και τελικά σε δημιουργία όγκου. Η άποψη όμως που 
τελικά φαίνεται να επικρατεί είναι ότι οι μηχανισμοί 
που υπάρχουν στα νεοπλάσματα μοιάζουν με αυτούς 
που συναντώνται σε βλαστικά κύτταρα.

Τα θέματα που απασχολούν τους επιστήμονες 
είναι τα ακόλουθα: Πρώτον, τα βλαστικά κύτταρα δι-
αθέτουν τη δυνατότητα να ανανεωθούν (self-renewal) 
ή να διαφοροποιηθούν, ιδιότητα που διαθέτουν και τα 
καρκινικά κύτταρα. Δεύτερον, υπάρχει η πιθανότητα τα 
καρκινικά κύτταρα να προέρχονται από μεταλλαγμένα 
φυσιολογικά βλαστικά κύτταρα. Και τρίτον, να υπάρχουν 
τα λεγόμενα “καρκινικά βλαστικά κύτταρα”, με ιδιότητες 
ανανέωσης, συνεχούς διαίρεσης και ανάπτυξης.

ανάπτυξη αντοχής σε αντινεοπλασματικές 
θεραπείες

Τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν ένα πολύ 
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μικρό πληθυσμό καρκινικών κυττάρων στους όγκους, 
με δυνατότητα αυτοσυντηρούμενης ανάπτυξης ολόκλη-
ρου του όγκου. Ο ρυθμός διαίρεσής τους είναι σχετικά 
αργός (κάτι που αποδείχθηκε για τα βλαστικά κύτταρα 
γενικότερα), άρα είναι ανθεκτικά σε θεραπείες που 
στοχεύουν κύτταρα που πολλαπλασιάζονται γρήγορα. 
Και ας μη ξεχνούμε ότι οι περισσότερες θεραπείες 
αναπτύχθηκαν για να καταπολεμούν ακριβώς αυτά 
που είναι υπό συνεχή διαίρεση. Ίσως να μην είναι 
τελικά τυχαίο το ότι, παρ’ όλο που η ανταπόκριση ενός 
ασθενούς σε μια θεραπεία μπορεί να είναι εντυπωσιακά 
καλή, συχνά δεν είναι θεραπευτική, δεν εμποδίζει την 
επανεμφάνιση του όγκου, ακόμη και μετά από χρόνια 
και δεν αυξάνει τη συνολική επιβίωση1. Ίσως, τελικά, 
οι προσπάθειες για θεραπεία να επικεντρώνονταν σε 
λανθασμένο πληθυσμό κυττάρων (Σχήμα 1).

Τα παραδείγματα είναι ανησυχητικά πολλά: στο 
πολλαπλούν μυέλωμα, μελέτες απέδειξαν ότι καλύ-
τερη ανταπόκριση στη θεραπεία δε μεταφράστηκε σε 
μακρύτερη επιβίωση2. Ακόμα και οι πιο επίπονες θερα-
πείες, η μεταμόσχευση αίματος ή μυελού των οστών 
δεν οδήγησαν σε αύξηση της συνολικής επιβίωσης3. 
Στον καρκίνο του παγκρέατος4, καθώς επίσης και 

στον καρκίνο του προστάτη5, η ενθαρρυντική κλινική 
ανταπόκριση που παρατηρήθηκε στις μελέτες δεν 
οδήγησε σε σημαντικό όφελος επιβίωσης/ελάττωση 
της θνησιμότητας. Επίσης, νεότερες θεραπείες που 
χορηγούνται σε γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών 
συχνά επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση, αλλά σπάνια 
επιφέρουν ίαση6.

Χρόνια μυελογενής λευχαιμία

Η περίπτωση της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας 
(ΧΜΛ) ίσως να αποτελεί και το καλύτερο παράδειγμα, 
όπου η χορήγηση της imatinib (Gleevec) επιφέρει 
καταστολή, αλλά όχι ίαση, λόγω της παρουσίας ανθε-
κτικών βλαστικών κυττάρων. Η imatinib αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα αποτελεσματική προκαλώντας κλινικές, 
αιματολογικές και κυτταρογενετικές υφέσεις σε εξαι-
ρετικά μεγάλα ποσοστά ασθενών με ΧΜΛ, σημαντική 
βελτίωση της επιβίωσης και αναστολή της προόδου 
της νόσου. Παρ’ όλα αυτά, συχνά συμβαίνουν υπο-
τροπές μετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια θεραπείας 
με imatinib7. Το γονίδιο BCR-ABL, που δημιουργείται 
από τη μετάθεση t(9;22) στη ΧΜΛ, κωδικοποιεί μια 

Σχήμα	1. Τα βλαστικά κύτταρα του καρκίνου είναι ανθεκτικά στις παραδοσιακές αντικαρκινικές θεραπείες και εάν δεν 
καταπολεμηθούν οδηγούν στην επανεμφάνιση του όγκου. Αντιθέτως, θεραπείες που στοχεύουν τα βλαστικά κύτταρα, 
βραχυπρόθεσμα μπορεί να μη δίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα, όμως, πιθανώς να αποδειχθούν 
θεραπευτικές. (Κλειδί: ΒΚΚ - Βλαστικά Κύτταρα Καρκίνου)

θΕραΠΕυτικη 
αγωγη ΠΟυ δΕν 
καταΠΟλΕμα 
τα βλαστικα 
κυτταρα τΟυ 
καρκινΟυ

ΕΠανΕμΦανιση 
ΟγκΟυ

Ο ΟγκΟσ δΕν 
ανανΕωνΕται

ΕΞαλΕιΨη  
ΟγκΟυ

θΕραΠΕυτικη 
αγωγη ΠΟυ 
καταΠΟλΕμα τα 
βλαστικα κυτταρα 
τΟυ καρκινΟυ

βκκ

βκκ

βκκ



60 ————————————————————Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος  2007

πρωτεΐνη με αυξημένη δράση κινάσης της τυροσίνης. 
Η πρωτεΐνη αυτή οδηγεί στη λευχαιμία απορυθμίζο-
ντας οδούς μεταγωγής σημάτων και προκαλώντας 
ανώμαλο κυτταρικό κύκλο, αναστολή της απόπτωσης 
και αυξημένο πολλαπλασιασμό. Η imatinib αναστέλλει 
την τυροσινική κινάση του BCR-ABL, η οποία όμως 
φάνηκε να εκφράζεται σε χαμηλά επίπεδα σε ΧΜΛ 
κύτταρα μίσχων8, γεγονός που εξηγεί την ανθεκτικό-
τητα στη θεραπεία. Αντιθέτως, η παραδοσιακή θερα-
πεία με ιντερφερόνη-α έδιδε μεν λιγότερο δραστικά 
αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα, όμως, κατέληγε σε 
ίαση, λόγω ακριβώς της εξάλειψης των αρχέγονων 
καρκινικών κυττάρων9.

ιστολογικά/ανοσοϊστολογικά Ευρήματα

Η θεωρία για ύπαρξη “καρκινικών βλαστικών 
κυττάρων” στηρίζεται και σε μορφολογικά ευρήματα 
από βιοψίες όγκων. Πολλές φορές, η ιστογενετική 
προέλευση των κυττάρων δεν είναι απόλυτα σαφής. 
Αυτό που διαπιστώθηκε όμως, είναι ότι τα κύτταρα 
βρίσκονταν σε διαφορετικές φάσεις διαφοροποίησης, 
γεγονός που μπορεί να δικαιολογηθεί από τη θεωρία 
του αρχέγονου καρκινικού κυττάρου, του οποίου οι 
απόγονοι είναι διαφοροποιημένοι.

Επιστημονικές ενδείξεις για παρουσία καρκινι-
κών βλαστικών κυττάρων σε όγκους προήλθαν από 
πειράματα με απομονωμένα CD44+/CD24-/low κύτ-
ταρα καρκίνου του μαστού που μεταμοσχεύθηκαν 
σε ανοσοκατασταλμένα ποντίκια κατά δεκάδες και 
δημιούργησαν καρκινικούς όγκους, ενώ η μεταμό-
σχευση δεκάδων χιλιάδων καρκινικών κυττάρων που 
εξέφραζαν διαφορετικά αντιγόνα απέτυχε να δώσει το 
ίδιο αποτέλεσμα10. Σε ειδικές καλλιέργειες, τα CD44+/
CD24-/low κύτταρα δημιούργησαν mammospheres 
και μετά από ασύμμετρη κυτταρική διαίρεση κάποια 
παράγωγα κύτταρα διατηρούσαν τα ίδια βλαστικά 
χαρακτηριστικά (10-20%) και άλλα είχαν διαφορο-
ποιημένο φαινότυπο και αποτελούσαν τη μεγαλύτερη 
μάζα του όγκου, γενονός που μπορεί να εξηγήσει την 
ιστοπαθολογική εικόνα.

Μόλις πρόσφατα, επιστήμονες απομόνωσαν βλα-
στικά κύτταρα από καρκίνο του παγκρέατος με CD44+/
CD24+/ESA+ θετικά αντιγόνα11. Αυτά αποτελούσαν μόνο 
το 1% των κυττάρων των όγκων και ήταν ανθεκτικά 
σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Κατά τον ίδιο τρόπο, CD133+ κύτταρα από εγκεφα-
λικούς όγκους12,13 αναπτύχθηκαν ξανά σε όγκους όταν 
μεταμοσχεύθηκαν σε ποντίκια, ενώ ο αρνητικός πληθυ-
σμός κυττάρων απέτυχε να δώσει το ίδιο αποτέλεσμα. 
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και πειράματα 
με CD44+ κύτταρα καρκίνου του προστάτη.

Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι σύμφωνα με 

την παρουσία καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε 
όγκους.

Notch, wnt και Hedgehog

Ένας άλλος σημαντικότατος παράγοντας που 
εμπλέκεται στη θεωρία των καρκινικών κυττάρων μί-
σχων είναι αυτός των κρίσιμων μοριακών μονοπατιών 
κυτταρικής ανανέωσης. Συγκεκριμένα, τα μονοπάτια 
Notch, Wnt/Frizzled (Frz), Hedgehog (Ηh)14, καθώς 
επίσης και άλλα που πιθανώς να μη γνωρίζουμε, 
απορυθμίζονται στα καρκινικά κύτταρα.

Η σηματοδότηση μέσω Notch είναι ένας εξελικτικά 
συντηρημένος μηχανισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται 
για τον έλεγχο της κυτταρικής τύχης μέσω κυτταρικών 
αλληλεπιδράσεων. Τα σήματα που μεταδίδονται μέσω 
του υποδοχέα Notch, σε συνδυασμό με άλλους κυττα-
ρικούς παράγοντες, επηρεάζουν τη διαφοροποίηση, 
τον πολλαπλασιασμό και τον αποπτωτικό θάνατο σε 
όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Η ενεργοποίηση της 
σηματοδότησης περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση του 
διαμεμβρανικού υποδοχέα Νotch με τους προσδέτες 
Delta και Jagged του γειτονικού κυττάρου, επίσης 
διαμεμβρανικές πρωτεΐνες.

Η σηματοδότηση Notch αντικατοπτρίζει τον τρόπο 
με τον οποίο μια ομάδα κυττάρων με το ίδιο αναπτυξι-
ακό δυναμικό αρχικά, διαφοροποιείται και τα κύτταρα 
ακολουθούν διαφορετικές αναπτυξιακές πορείες. 
Eίναι ξεκάθαρο, ότι πρέπει να υπάρχουν γονίδια τα 
οποία καθορίζουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό 
των κυττάρων, δηλαδή τα γονίδια αυτά καθορίζουν 
την διαφοροποίηση των πρόδρομων κυττάρων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες δραστικών κυττάρων. Για 
παράδειγμα, όλα τα κύτταρα του αίματος παράγονται 
στο μυελό των οστών από το πολυδύναμο αρχέγονο 
κύτταρο, το οποίο δεσμεύεται στην αρχή ώστε να δια-
φοροποιηθεί προς κάποια από τις κυτταρικές σειρές, 
την ερυθρά, τη μεγακαρυοκυτταρική, τη κοκκιώδη, 
τη μονοκυτταρική ή τη λεμφική. Οι παράγοντες που 
ρυθμίζουν τη δέσμευση των αρχεγόνων κυττάρων 
προς μια κυτταρική σειρά παραμένουν αδιευκρίνι-
στοι. Όμως, όπως έχει διαφανεί, στον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό των Τ-λεμφοκυττάρων, η πρωτεΐνη 
Notch1 φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στο Κοινό 
Λεμφικό Προγονικό Κύτταρο (Common Lymphoid 
Precursor). Η ενεργοποίηση του μονοπατιού οδηγεί 
στην διαφοροποίηση προς τη Τ-λεμφική σειρά, ενώ 
τα κύτταρα που οδηγούνται προς τη Β-Λεμφική σειρά 
παρουσιάζουν καταστολή της έκφρασης της Notch. 
Όσον αφορά κακοήθειες, σε Οξείες Λεμφοβλαστικές 
Λευχαιμίες, μεταλλάξεις στο γονίδιο Notch1 έχουν 
εντοπιστεί σε περισσότερο από το 50% των περι-
πτώσεων15. Επίσης, υψηλά επίπεδα ενεργοποίησης 
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του μονοπατιού βρέθηκαν σε νευροβλαστώματα16 
και γλοιώματα17.

Η οικογένεια των γονιδίων Wnt (από το «wingless», 
άπτερος, καθώς τα συγκεκριμένα γονίδια πρωτοε-
ντοπίστηκαν σε δροσόφυλλες μύγες), λειτουργεί σαν 
οδηγός κυτταρικής τύχης (διαίρεσης, διαφοροποίησης, 
απόπτωσης ή μετανάστευσης). Στα θηλαστικά, βρέ-
θηκαν δεκαεννέα διαφορετικές γλυκοπρωτεΐνες Wnt, 
ενώ αναστολή της δράσης τους φάνηκε να μπλοκά-
ρει τη διαδικασία αναδόμησης αιμοφόρων αγγείων, 
οστών, μυών και δέρματος. Επίσης, μεταλλάξεις 
στις πρωτεΐνες αυτές μπορούν να οδηγήσουν στη 
δημιουργία όγκων18,19.

Το μονοπάτι του Wnt ρυθμίζει την κυτταρική ανα-
νέωση και διαφοροποίηση φυσιολογικών βλαστικών 
κυττάρων και η δράση του είναι ιδιαίτερα εμφανής στην 
ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, στην 
αναπλήρωση κυττάρων στις εντερικές λάχνες, στην 
αιμοποίηση ακόμη και στους θύλακες των τριχών19. 
Στο νευρικό σύστημα λειτουργεί ως διπλός οδηγός: 
ελέγχει την ανάπτυξη των αισθητικών νευρώνων 
στον εγκέφαλο, αλλά και καθορίζει τη δημιουργία των 
κινητικών νευρώνων από τον εγκέφαλο προς το νω-
τιαίο μυελό. Τα αισθητικά νεύρα έχουν υποδοχείς στα 
κλωνία τους, γνωστούς ως Frizzled, που αναγνωρίζουν 
την Wnt σαν ερέθισμα. Στους κινητικούς νευρώνες 
που αναπτύσσονται προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
δηλαδή από τον εγκέφαλο προς το νωτιαίο μυελό, η 
παρουσία της Wnt δρα σαν απωθητικό ερέθισμα. Αυτή 
η γνώση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
αποτελεσματικότητας της φύσης και σε συνδυασμό με 
την έρευνα των βλαστικών κυττάρων, ίσως αποτελεί 
την πιο ελπιδοφόρα προσέγγιση για την ανάπλαση 
του νευρικού συστήματος έπειτα από μια κάκωση.

Η Sonic hedgehog είναι εκκρινόμενη πρωτεΐνη-
μορφογόνο που επίσης αποτελεί μέρος αναπτυξια-
κών διαδικασιών και δρα σε κύτταρα ανάλογα με την 
απόσταση τους από την ζώνη έκφρασής της. Ενώ η 
ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού του 
Hedgehog σε βλαστικά κύτταρα είναι απαραίτητη, 
ανεξέλεγκτη υπερέκφραση των σχετικών παραγό-
ντων οδήγησε στην ανάπτυξη εγκεφαλικών, μυϊκών, 
παγκρεατικών, γαστρεντερικών και δερματολογικών 
όγκων20. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω μελέ-
της θεραπευτικών φαρμάκων, που θα μπορούσαν να 
επιφέρουν την αναστολή του μονοπατιού συγκεκριμένα 
σε καρκινικά κύτταρα μίσχων.

Ένα άλλο κοινό που συναντάται σε καρκινικά 
βλαστικά κύτταρα και σε φυσιολογικά βλαστικά κύτ-

ταρα είναι η ισχυρή ικανότητα μετανάστευσης και τα 
ενεργοποιημένα συστήματα κυτταροπροστασίας, 
όπως αυτό της ενεργοποιημένης τελομεράσης και 
των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών. Η τελομεράση 
αποτελεί το σημείο κλειδί για την αθανασία των καρκι-
νικών κυττάρων και αποτελεί στόχο για την ανάπτυξη 
νέων φαρμάκων και φαρμακευτικών στρατηγικών. Η 
θεωρία που την εμπλέκει στα βλαστικά κύτταρα είναι 
η εξής: αρχικά το ένζυμο αναστέλλεται, έτσι τα βλα-
στικά κύτταρα αποκτούν χρωμοσωμική αστάθεια και 
καταλήγουν, σε κάποιες περιπτώσεις, να χάνουν τη 
δυνατότητα εισαγωγής τους στον προγραμματισμένο 
κυτταρικό θάνατο21. Σε μετέπειτα στάδιο, η δράση του 
ενζύμου επανέρχεται και καθιστά, τα κακοήθη πλέον 
κύτταρα αυτά, αθάνατα. Οπότε, η χρήση του ενζύμου 
αυτού στην εξάλειψη αυτών των καρκινικών βλαστικών 
κυττάρων είναι πολλά υποσχόμενη.

συμπεράσματα

Καταλήγουμε έτσι στον ορισμό του ”καρκινικού 
βλαστικού κυττάρου μίσχου”: απορυθμισμένο αρχέ-
γονο/βλαστικό κύτταρο μέσα στα όρια ενός όγκου 
που έχει μακρά διάρκεια ζωής, αυτο-ανανεώνεται με 
αργές διαιρέσεις και διατηρεί τη δυνατότητα να διαφο-
ροποιηθεί σε εξειδικευμένα κύτταρα που συναντώνται 
στους όγκους, αλλά και να παραμείνει αρχέγονο για 
να διασφαλίσει τη επανανάπτυξη του όγκου ακόμη 
και μετά το πέρας μιας θεραπείας.

Επίσης, καταλήγουμε και στο συμπέρασμα ότι τα 
παραδοσιακά κριτήρια επιτυχίας μιας θεραπευτικής 
αγωγής πιθανώς να πρέπει να τροποποιηθούν, ούτως 
ώστε να περιλαμβάνουν και την ανταπόκριση του 
πληθυσμού των καρκινικών βλαστικών κυττάρων στη 
θεραπεία. Τελικώς, το ελεύθερο νόσου διάστημα και 
η ολική επιβίωση αποτελούν τους καλύτερους δείκτες 
επιτυχίας μιας αγωγής, παρ’ όλο που η μελέτη τους 
απαιτεί κλινικές δοκιμές πολύ μεγάλης διάρκειας. Η 
λύση που προτείνεται είναι διπλή: οι προ-κλινικές 
μελέτες να γίνονται σε τέτοια μοντέλα που να επι-
τρέπουν τη διάγνωση της εξάλειψης των καρκινικών 
βλαστικών κυττάρων. Και όσον αφορά τους ασθενείς, 
η αρχική θεραπεία (χειρουργική, ακτινοθεραπευτική 
ή χημειοθεραπευτική) να στοχεύει στη μείωση της 
ποσότητας του όγκου (debulking), αλλά στη συνέχεια 
να ακολουθείται από θεραπεία που να στοχεύει τα 
καρκινικά βλαστικά κύτταρα, με απώτερο στόχο την 
αύξηση στην ολική επιβίωση.



62 ————————————————————Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος  2007

ABSTRACT

CH.A. KOUSPAROU, S. STYLIANOU, A.A. EPENETOS: Cancer stem cells
Stem cells are defined as cells that have the ability to perpetuate themselves through self-renewal and 
to generate mature cells of a particular tissue through differentiation. Recent data suggest that many 
cancers arise from rare, slowly-dividing, self-renewing cells (cancer stem cells) that are biologically 
distinct from their more numerous differentiated progeny. Cancer stem cells are relatively refractory 
to therapies that have been developed to eradicate the rapidly dividing cells that constitute the bulk of 
a tumour. We, therefore, may be able to explain the paradox whereby objective clinical responses to 
anticancer treatments often do not translate into substantial improvements in overall survival. Here we 
review emerging evidence that stem cell biology could provide new insights into cancer biology and 
revolutionize the treatment of many cancers. Forum of Clinical Oncology 6 (1-2):58-62, 2007.
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αντικατΟΠτρισμΟι

σε θέλω για λίγα λεπτά γιατρέ…
(αφήγηση μιας ασθενούς με προχωρημένο καρκίνο)

Σε θέλω για λίγα λεπτά γιατρέ μου», άρχισε η άρ-
ρωστη τονίζοντας το «μου», λίγα λεπτά αλλά μόνο δικό 
μου, να νιώθω πως είσαι εδώ και αλλού πουθενά!

Θα σου μιλήσω για κάποια πράγματα που ίσως 
έχεις ξανακούσει πολλές φορές, θέλω όμως να τ’ 
ακούσεις κι από μένα. Τώρα γιατί ίσως δε θα έχεις 
άλλη ευκαιρία ούτε κι εγώ θα προλάβω να τα πω όλα 
αυτά που έχω μαζεμένα στην ψυχή μου. Νιώθω πως 
τις μέρες που έρχονται θα είμαι πια πολύ αδύναμη 
ακόμα και να μιλήσω. Κάθισε λοιπόν εδώ δίπλα 
μου στην καρέκλα, όπως ποτέ δεν έχεις καθίσει και 
άκουσέ με.

Όταν ήρθα πρώτη φορά σε σένα, σε βρήκα στο 
εξωτερικό ιατρείο. Με είχε στείλει σε σένα ο χει-
ρουργός που συνεργάζεται λέει καλύτερα μαζί σου. 
Ήσουν πολύ νευριασμένος εκείνη τη μέρα, θυμάμαι, 
και αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο σοκ μετά τα πρώτα 
ψιθυρίσματα, που με κύκλωσαν ήδη λίγο πριν μπω 
στο χειρουργείο.

Αλήθεια, γιατί ψιθυρίζετε γύρω από τους αρρώ-
στους, νομίζετε πως εμείς οι άρρωστοι είμαστε εντελώς 
ανόητοι; Οι δικοί μου, ο αδελφός μου και η αδελφή 
μου μαζί με τα δύο παιδιά μου είχαν στήσει ολόκληρη 
συνωμοσία σιωπής γύρω μου, μαζί με τους γιατρούς, 
με πρώτον τον χειρουργό μου, που συμπτωματικά 
ήταν και παλιός μου φίλος. Νόμιζαν ότι εγώ δεν κα-
ταλάβαινα πως κάτι κακό συνέβαινε και κάνοντας 
διάφορα νοήματα –ιδιαίτερα ο αδελφός μου καθόταν 
πίσω μου και τον μάντευα να κουνάει τα χέρια του 
στον γιατρό που έσερνε τα λόγια του αμήχανος και 
καταντούσε να μην έχουν ειρμό οι απαντήσεις του 
στις ερωτήσεις μου: «…έχω κάτι κακό γιατρέ, πες μου 
καθαρά» έλεγα ελπίζοντας ότι θα μου πει με σιγουριά 
«όχι! Δεν υπάρχει τίποτε κακό, κυρία μου». Εκείνος 
όμως έλεγε «όχι» και φαινόταν πως δεν το εννοούσε 
«έχουμε βρει» συνέχιζε, τραυλίζοντας σχεδόν, «κά-
ποια άτυπα κύτταρα στο σημείο της παρακέντησης 
και πρέπει να σε χειρουργήσω, να τα βγάλω για να 

μη γίνει καρκίνος».
Σε ποιους νομίζετε πως απευθύνεστε πολλές φορές 

οι γιατροί, δεν ξέρετε ότι και ο τελευταίος χωριάτης 
–συγχώρησέ μου την έκφραση, τους τιμώ τους αν-
θρώπους του χωριού πολύ περισσότερο και από 
εσάς τους γιατρούς κι από πολλούς άλλους- και ο 
τελευταίος χωριάτης από το πιο απομονωμένο χωριό 
καταλαβαίνει ότι έχει καρκίνο όταν τον πηγαίνουν 
άρον-άρον στο νοσοκομείο και κόβουν το έντερο 
ή το στήθος, τον βάζουν μετά στις ακτινοβολίες και 
τις χημειοθεραπείες –ποιος δεν ξέρει ότι όλα αυτά 
σημαίνουν καρκίνο;

Όχι βέβαια πως μ’ αρέσουν οι γιατροί που τα λένε 
χύμα, όπως εκείνος στη διπλανή μου, που, όταν αυτή 
τον ρώτησε «τι έχω γιατρέ, πείτε μου την αλήθεια τι 
έχω, θα γίνω καλά;» της μίλησε καθαρά και ξάστε-
ρα χωρίς καμιά περιστροφή αλλά και χωρίς ίχνος 
ανθρωπιάς: «Έχετε καρκίνο κυρία μου και μάλιστα 
επιθετικό και οι πιθανότητες να γίνετε καλά με όλες τις 
υπάρχουσες σήμερα μεθόδους είναι πολύ λίγες» της 
είπε σα να μιλούσε σε ένα τοίχο, και η έρμη η γυναι-
κούλα έγινε πράγματι ένας τοίχος από την παγωμάρα 
της. Βούρκωσε σιωπηλά και μέχρι που έφυγε από το 
νοσοκομείο, λίγο πριν από μένα, δεν έβγαλε άχνα, δε 
μίλησε ξανά σε κανένα, ούτε καν στα παιδιά της που 
ήταν συνέχεια δίπλα της.

Ξαναγυρίζω στον δικό μου χειρουργό, που ξέρω 
πως έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, για μένα κι ας 
έκανε λάθος στη συμπεριφορά του, για την οποία 
θεωρώ τον ίδιο αλλά και τους δικούς μου υπεύθυνους. 
Γιατί εγώ ξέρεις τι έβαζα με το μυαλό μου τότε;

Σκεφτόμουν: «Για να μου κρύβονται έτσι, θα είμαι 
πολύ βαριά και σύντομα με βλέπω στα θυμαράκια» 
και κρυβόμουνα κι εγώ απ’ αυτούς, χαζογελώντας. 
Ήθελα να τους τη σπάσω αυτή τη σιγουριά της κακής 
εξέλιξης και να τους αποδείξω ότι έχουν λάθος κι ας 
ένιωθα κάτι ασυνήθιστες ενοχλήσεις στο στήθος, εγώ 
δεν τις αποκάλυπτα για να μη χαλάσω την εικόνα 
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της υγείας που ήθελα να δείχνω. Αυτό βέβαια μου 
κόστισε τελικά γιατί αν με βλέπεις τώρα σ’ αυτό το 
χάλι, νομίζω πως φταίει αυτό το αμοιβαίο κρυφτό τότε, 
που καθυστέρησε τη διάγνωση της μετάστασης. Κι 
αν κάνω λάθος λίγη σημασία έχει τώρα πια, τα λέω 
όμως για να γλιτώσουν άλλοι.

Αλήθεια, γιατί δεν υπάρχουν ψυχολόγοι ειδικοί στα 
νοσοκομεία; Εγώ πολύ αργότερα –και πολύ αργά για 
μένα- έμαθα πως υπάρχει ένας ψυχολόγος και ένας 
ψυχίατρος στο νοσοκομείο σας, αλλά τι να σου κά-
νουν δύο άνθρωποι σε τέτοιο πόστο για τριακόσιους 
ανθρώπους;

Στο εξωτερικό, όπως μου είπε μια φίλη μου που 
μαθαίνει τα πάντα από το Ιντερνετ –εσείς έχετε Ιντερνετ, 
γιατρέ στο νοσοκομείο;- μου είπε λοιπόν ότι στο εξω-
τερικό όλοι σχεδόν οι ασθενείς παρακολουθούνται από 
ψυχολόγους και μπαίνουν λέει σε ομάδες υποστήριξης 
– τι είναι αυτό γιατρέ, το ξέρετε εσείς εδώ;

Εγώ πιστεύω πως αν υπήρχε κάποιος τότε να 
με στηρίξει ψυχικά ίσως και η ίδια η αρρώστια μου 
να μην είχε εξελιχθεί έτσι. Γιατί δεν το ξέρετε ίσως 
–που να προλάβετε να μάθετε όλες τις ιστορίες που 
κουβαλάνε οι ασθενείς σας;- δεν ξέρετε ότι όταν εγώ 
αρρώστησα τότε, ήδη με τον άντρα μου είμαστε στα 
μαχαίρια, τι στα μαχαίρια, χωρισμένοι είμαστε ήδη, 
αλλά κρατούσαμε τα προσχήματα προς χάριν των 
παιδιών – η κόρη μου έδινε τότε πανελλήνιες και 
ο μικρός είχε πολλά μαθησιακά προβλήματα- έτσι 
κρατιόμαστε με τα δόντια να μην το διαλύσουμε. 
Είχαμε τότε και πολλά οικονομικά προβλήματα, γιατί 
η μικρή επιχείρηση του άντρα μου, όπου δούλευα κι 
εγώ, είχε χρεοκοπήσει και είμαστε ουσιαστικά ανα-
σφάλιστοι - ας όψεται ο έξυπνος ο άντρας μου που 
δεν πλήρωνε εισφορές στο ΤΕΒΕ για να τις τζιράρει, 
όπως έλεγε στο μαγαζί.

Έτσι έφτασα να τρέχω να παρακαλάω εδώ κι 
εκεί για τα έξοδα που δεν είναι όπως ξέρετε και λίγα, 
ευτυχώς που υπάρχουν και τα δημόσια νοσοκομεία κι 
ας τα βρίζουνε όλοι, να δούμε τι θα γινόμαστε χωρίς 
αυτά, τι θα γίνονταν οι φτωχοί χωρίς αυτά.

Όταν κατάλαβα τότε ότι χωρίς ασφάλιση δε μπο-
ρούσε να γίνει τίποτε, βρέθηκε τυχαία ένας γιατρός, 
καλή του ώρα, που ήξερε πρόσωπα και πράγματα και 
μ’ έστειλε στην Κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου 
σας. Ευτυχώς, γιατί χάρη σ’ αυτήν μπόρεσα τότε 
και έβγαλα ένα βιβλιάριο, αυτό που λένε Προνοίας, 
αλλιώς θα ήμουν ήδη από τότε μακαρίτισα. Αλήθεια, 
εκείνη την υπηρεσία γιατί να μην την ξέρουν όλοι οι 
ασθενείς του νοσοκομείου;

Αργότερα - πάντα αργά τα μαθαίνω, διαπίστωσα 
ότι εκτός από την ψυχική και την πρακτική βοήθεια 
που δίνουν, κάνουν και άλλα ωραία πράγματα μέσα 
στο νοσοκομείο, όπως εκδηλώσεις, χορούς και τέτοια. 

Ένα βράδυ, πριν λίγο καιρό, έστησαν ένα γλέντι εκεί 
στα εξωτερικά ιατρεία, κάηκε το πελεκούδι, που λένε. 
Εκεί να δεις γιατρέ, γιατί εσύ δεν ήσουνα εκεί –που 
να προλάβεις άλλωστε με τόσο τρέξιμο- εκεί να δεις 
άρρωστες με τον ορό στο χέρι να σηκώνονται και 
να χορεύουν, αλλά το πιο συγκινητικό ήταν μια στο 
καρότσι -φαινόταν πολύ βαριά, σχεδόν ετοιμοθάνατη- 
να χαμογελάει μ’ ένα χαμόγελο μέχρι τα’ αυτιά και να 
τραγουδάει!

Ναι! Είχε το οξυγόνο στη μύτη και τραγουδούσε, 
το είδα με τα μάτια μου σου λέω, δεν το πιστεύεις, έ; 
Έτσι όμως είσαστε εσείς οι γιατροί, ό,τι δε μπορείτε 
να το εξηγήσετε με αυτά που ξέρετε από τα βιβλία 
σας το σνομπάρετε. Τη δύναμη της ψυχής τη σνο-
μπάρετε, επειδή –συχώρεσέ με γι’ αυτό που θα πω, 
οι παρόντες εξαιρούνται- δεν έχετε ψυχή, δεν έχετε 
πονέσει γι’ αυτό δε μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται 
στην ψυχή των αρρώστων.

Εσείς βέβαια οι γιατροί, ας πούμε πως δεν προ-
λαβαίνετε, οι άλλοι όμως; Αυτοί της διοίκησης, τα 
υπουργεία οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όλοι αυτοί 
που είναι; Έχουνε ποτέ πάει μέσα σ’ ένα νοσοκομείο 
να δούνε τι και πώς γίνεται; Πώς στοιβάζονται και 
ταλαιπωρούνται οι άρρωστοι; Τι σημαίνει αρρώστια 
έχουν ποτέ αισθανθεί; Γιατί μου φαίνεται πως όλα τα 
μετράνε με τα χρήματα, αν είναι οικονομικό κάτι ή αν 
είναι ακριβό, αν τούτο αν εκείνο, αλλά οι ίδιοι όταν 
αρρωσταίνουν τρέχουν στα ιδιωτικά, όχι θα κάτσουν 
με τον λαουτζίκο!

Όμως γιατρέ, σε ζάλισα με την πολυλογία μου, 
βλέπω κοιτάς το ρολόι σου, συχώρεσέ με, ξέρω 
έχεις κι άλλους ασθενείς. Έτσι κι ο χειρουργός μου, 
μόλις τέλειωνε με την παράσταση στο κρεβάτι μου, 
έβγαινε βαρύγδουπος αλλά και βιαστικός να πάει 
σε άλλους ασθενείς του –τι φοβερό κι αυτό, γιατί οι 
γιατροί δε δίνετε περισσότερο χρόνο στους ασθενείς 
σας, μάλλον γιατί δεν σας μοιράζουν από λιγότερους 
ασθενείς στον καθένα ή να υπάρχουν περισσότεροι 
γιατροί στα νοσοκομεία για να έχουν περισσότερο 
χρόνο για όλους τους ασθενείς; Πίσω του έτρεχαν οι 
δικοί μου αλαφιασμένοι και εγώ άκουγα τα συνωμοτικά 
μουρμουρητά τους στον διάδρομο και θύμωνα, αλλά 
δεν έδειχνα τίποτε, όπως σου είπα έπαιζα κι εγώ το 
δικό μου κρυφτό, ας μου βγήκε σε κακό, άλλο δρόμο 
τότε δεν είχα, νομίζω.

Μπροστά σ’ όλα αυτά που περνούσα τότε, όπως 
σου είπα, το χειρουργείο ήταν παιχνιδάκι, σταγόνα 
στον ωκεανό που λένε, έτσι όλες εκείνες τις μέρες τις 
πέρασα μάλλον εύκολα κι ας είχα αρκετούς πόνους κι 
ας αναβλήθηκε τρεις φορές το χειρουργείο γιατί –έλε-
γαν- δεν είχε θέση, κι ας ήταν τα νεύρα μου τσατάλια 
στην αναμονή. Πίστευα ακόμα πως ή έχουν κάνει 
λάθος διάγνωση ή βιάστηκαν να με καταδικάσουν. 
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Όμως, λίγες μέρες μετά κατάλαβα πως η διάγνωση 
«καρκίνος» ήταν πια βέβαιη, κι ας μου έλεγε ο γιατρός 
μου πως θα αργούσε πολύ να βγει το αποτέλεσμα, 
γιατί –έλεγε- στο εργαστήριο υπάρχει λίγο προσωπικό 
και πάντα καθυστερούν τα αποτελέσματα.

Αλήθεια, με ποια λογική, αν ισχύει αυτό που μου 
είπε τότε, αφήνουν έτσι να κουτσαίνει ένας τόσο ση-
μαντικός –όπως λένε- τομέας των νοσοκομείων ή 
μήπως δε φταίει μόνο η έλλειψη προσωπικού; Τέλος 
πάντων! Όλο ερωτήσεις κάνω και πολυλογώ. Εγώ θα 
φτιάξω το ρωμέικο;

Σειρά σου να τ’ ακούσεις τώρα. Ο χειρουργός με 
έστειλε λοιπόν σε σένα.

Εγώ μόλις είχα μάθει τη διάγνωση, βιοψία τη λέτε, 
εγώ νεκροψία θα την έλεγα και ένιωθα όλη τη γη να 
έρχεται πάνω μου. Έβλεπα τέρατα να ορμούν στη 
ζωή μου να την κατασπαράξουν. Νόμιζα πως αυτό 
δε συνέβαινε σε μένα δε με αφορούσε, πίστευα πως 
αυτό συνέβαινε σε κάποιον άλλον. Όμως η βιοψία 
με τ’ όνομά μου, την ηλικία μου, την ημερομηνία χει-
ρουργείου ήταν εκεί, στα μάτια μου μπροστά κι αυτό 
δε χωρούσε καμιά διαφυγή.

Και έρχομαι τρέμοντας σε σένα, ξέρεις τι σημαίνει 
εσωτερικό τρέμουλο γιατρέ; Έρχομαι περιμένοντας 
μια γλυκιά κουβέντα, ένα-δυό ψεμματάκια να μου 
χαϊδέψουν τ’ αυτιά και την απελπισία. Γιατί ήμουν 
πια απελπισμένη!

Και βρίσκομαι μπροστά σε μιαν ατέλειωτη ουρά 
ανθρώπων, άλλος με ένα πόδι,, άλλη με ένα πελώριο 
χέρι πρησμένο –λεμφοίδημα το λέτε, το έμαθα για τα 
καλά μετά- άλλος με κοιλιά πρησμένη, άλλος να μη 
παίρνει ανάσα, οι περισσότεροι χωρίς μαλλιά. Εκεί 
έπαθα άλλο σοκ αλλά σκεφτόμουν πως εγώ δε θα 
επιτρέψω στον εαυτό μου να γίνει έτσι, λογάριαζα 
πως η περίπτωσή μου δε θα χρειαζόταν αυτές τις 
άγριες και απάνθρωπες θεραπείες σας – έχεις σκε-
φτεί ποτέ γιατρέ πώς νιώθουν αυτοί που τους κάνετε 
χημειοθεραπείες;

Έτσι σκεφτόμουν και μπόρεσα να μείνω για λίγο 
ψύχραιμη, αλλά έπεσα σε λούμπα. Τη λούμπα την 
έλεγαν Ελένη, δε θυμάμαι το επώνυμό της –τι σημασία 
έχει άλλωστε; Περίμενε κι αυτή εκεί απ’ έξω και καθώς 
δεν είχε φαίνεται τίποτε να κάνει να περάσουν οι ώρες, 
ναι! ώρες γιατρέ εκεί απ’ έξω περιμένοντας ν’ ακούσεις 
μια ενθαρρυντική κουβέντα ή έστω την καταδικαστική 
απόφαση –έχεις ποτέ καθίσει έξω από ιατρείο εσύ 
γιατρέ; …τι λέω όμως, εσείς πάντα περνάτε κατά 
προτεραιότητα και καλά κάνετε!…έχετε όμως σκεφτεί 
τι περνάνε όλοι οι φουκαράδες περιμένοντας, χωρίς 
να τηρείτε στοιχειωδώς τα ραντεβού; Άσε που κάθε 
τρεις και λίγο μπαίνουν και πλήθος εμβόλιμοι –έτσι δεν 
τους λέτε;- για λίγο τάχα και μένουν ώρες μέσα.

Η Ελένη λοιπόν με προσγείωσε για τα καλά, καθώς 

μου τα είπε όλα με το νι και με το σίγμα, όσα είχε τρα-
βήξει και τραβούσε ακόμα. Εγώ δε μιλούσα μόνο την 
άκουγα παγωμένη, μου φάνηκε μάλιστα πως είχε και 
κάποια χαιρεκακία καθώς με έβλεπε τρομαγμένη, δεν 
της κρατάω όμως κακία, έβγαζε κι αυτή τα ‘σώψυχά 
της. Έτσι δε γίνεται πάντα;

Όπως στον στρατό, ο παλιός τυρρανάει τον και-
νούργιο, για να ξεπληρώσει όσα έχει περάσει, είναι 
ο νόμος της σειράς –δεν έχω πάει στρατό βέβαια, 
αλλά τα έχω ακούσει άπειρες φορές από τον άντρα 
μου και τους φίλους του, όμως δε λένε ότι ο στρατός 
είναι μικρογραφία της κοινωνίας;

Αλήθεια όμως, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος στις 
αίθουσες αναμονής να απομονώνονται οι παλιοί 
άρρωστοι από τους καινούργιους για να μην τους 
επηρεάζουν; Το ίδιο δηλαδή που θα έπρεπε να γίνεται 
και όταν νοσηλεύονται, τότε που τα πράγματα είναι 
πιο ζόρικα!

Αλλά πάλι πλάτιασα γιατρέ, με συγχωρείς, εσείς 
δεν ξέρετε τι λέμε οι άρρωστοι μεταξύ μας, τι μαθαί-
νουμε για σας, τι σας σούρνουμε. Ό,τι μαθαίνουμε 
από αυτές τις κουβέντες μεταξύ μας το μαθαίνουμε 
και νομίζουμε πως ξέρουμε, τι ξέρουμε δηλαδή την 
τύφλα μας ξέρουμε και γινόμαστε τρισχειρότερα, αλλά 
πάλι, χάρη σ’ αυτές τις συζητήσεις κυλάνε οι ατελείωτες 
ώρες στο νοσοκομείο, όταν εσείς πηγαίνετε στα σπίτια 
σας και ξεχνιέστε ή πάτε να διασκεδάσετε, δικαίωμά 
σας βέβαια, άνθρωποι είστε κι εσείς, δε μπορείτε να 
είστε συνέχεια στο νοσοκομείο ούτε να σκέφτεστε 
συνέχεια εμάς.

Πάλι έφυγα όμως από τη σειρά. Τη σειρά σου που 
έλεγα. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή και η σειρά μου και 
μπήκα στο ιατρείο σου, και τι να δω! Ένα γιατρό σε 
έξαλλη κατάσταση, με ένα σωρό χαρτιά ανακατεμένα 
μπροστά του, να μιλάει θυμωμένα στο τηλέφωνο, 
ενώ κουδούνιζε το κινητό του. Τι μιλούσες δηλαδή 
έβριζες κάποιον ή κάποια για κάποιο λόγο που δεν 
μπορούσα τότε να καταλάβω –αργότερα κατάλαβα 
κάποιες αιτίες που είστε τόσο συχνά οργισμένοι οι 
γιατροί, αλλά δεν έχει σημασία η γνώμη μου, ας 
ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι.

Εκείνο όμως που με σόκαρε περισσότερο ήταν 
τα τσιγάρα πάνω στο τραπέζι. Ογκολόγος και να κα-
πνίζει! Καλά κι εγώ κάπνιζα, τόσο μυαλό είχα, τόσα 
έμαθα, αλλά εσύ;

Όταν μετά από αρκετή ώρα τέλειωσες με τα τηλέ-
φωνα, ταχτοποίησες όπως-όπως τα χαρτιά και τους 
φακέλους μουρμουρίζοντας, γύρισες προς το μέρος 
μου και με κοίταξες. Έ, εκείνη τη στιγμή δε θα την 
ξεχάσω ποτέ!

Σε κλάσματα δευτερολέπτου σε κατάλαβα. Είχες 
τόση συμπυκνωμένη τρυφερότητα στο βλέμμα σου, 
τόσο ενδιαφέρον και αγάπη, για μένα μια άγνωστη 
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σε σένα, που όλος ο τρόμος μου πήγε περίπατο και 
αποφάσισα πως με σένα θα τραβούσα όλη αυτή την 
ανηφόρα που έβλεπα να σηκώνεται μπροστά μου.

Παρ’ όλα τα μετέπειτα παράπονά μου από σένα, 
για εκείνη η στιγμή, εκείνο το βλέμμα, σε ευγνωμονώ! 
Ξέρω πως αυτό το κάνεις για όλους, όσους προλα-
βαίνεις τουλάχιστον και μακάρι να γινόταν να είσαι 
συνέχεια σε θέση να το κάνεις, όπως και ξέρω ότι 
αυτό είναι αδύνατον στις συνθήκες που δουλεύετε οι 
γιατροί στα νοσοκομεία.

Και όχι μόνο οι γιατροί, όλοι!.. και οι νοσοκόμες και 
οι υπάλληλοι και εκεί στην κοινωνική υπηρεσία, όπου 
βρέθηκα, είδα ανθρώπους αγχωμένους να τρέχουν 
εδώ κι εκεί και πάντα με καλοσύνη και χαμόγελο –τι 
όμορφο πράγμα το χαμόγελο και δεν κοστίζει τίποτε 
γιατρέ, το ξέρεις;- όλοι να απαντούν και πρόθυμοι να 
βοηθήσουν-υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, αλλά 
έτσι δεν είναι πάντα και παντού;- ας τα βλέπουν οι 
αρμόδιοι που στρογγυλοκάθονται στα γραφεία τους και 
δεν πάνε ποτέ να δουν πως βασανίζεται ή βολεύεται 
ο κοσμάκης.

Ύστερα, μου εξήγησες βιαστικά τι πρόβλημα είχα, 
τι θεραπεία θα μου έκανες, τι παρενέργειες θα είχα 
κλπ. Και τότε ξανακύλησα στην απελπισία. Κάτι γιατί 
υπολόγιζα πως θα μου έλεγες πως δε χρειάζομαι 
χημειοθεραπεία, κάτι γιατί ήλπιζα κατά βάθος πως 
θα μου έλεγες πως δεν έχω καν καρκίνο και λάθος 
με στείλανε σε σένα.

Ξέρεις γιατρέ, δε μπορώ να πω πως έχω παράπο-
νο από σένα, αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοί σου 
μιλάνε με πολύ κυνισμό για πράγματα που για τους 
αρρώστους είναι σα μαχαιριές, όπως τα μαλλιά που 
πέφτουν από τη χημειοθεραπεία, οι κολοστομίες και 
άλλα πολλά. Όπως και ο τρόπος που μιλάτε για τις 
παρενέργειες και τα αποτελέσματα μιας θεραπείας ή 
λέτε τα κακά ή τα καλά μαντάτα – σα να παρουσιά-
ζετε τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος σε σύσκεψη 
στελεχών εμπορικής εταιρείας.

Πάντως, το χειρότερο όταν σε γνώρισα στην πρώτη 
επίσκεψη είναι ότι καθώς όλα έγιναν βιαστικά, δεν 
πρόλαβα να σου πω τα δικά μου και κυρίως δεν πρό-
λαβα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα που έμειναν 
μέσα στο μυαλό μου αναπάντητα και με βασάνισαν 
μέχρι τη μεθεπομένη που άρχισα την περίφημη χη-
μειοθεραπεία.

Η Βραχεία–όπως άκουσα να την λέτε. Άψογες 
εγκαταστάσεις απ’ όσο εγώ μπορώ να κρίνω, συγκι-
νητικές οι προσπάθειες του προσωπικού, αλλά –πώς 
να στο πω βρε γιατρέ- εκεί σμπαραλιάζεται κάθε έννοια 
διακριτικότητας και κυρίως υπομονής. Στοιβαγμένοι 
όλοι, άρρωστοι, άρρωστες και συνοδοί σε λίγα τε-
τραγωνικά χωρίς καν εξαερισμό, να περιμένουν να 
φτάσουν στη θεραπεία. φωνάζουν τα ονόματά μας εις 

επήκοον όλων και ύστερα μας παίρνουν μέσα για τα 
περαιτέρω, άντρες και γυναίκες ανακατεμένοι και να 
έρχεστε κι εσείς να μας γδύνετε για εξέταση, χωρίς 
ούτε ένα παραβάν. Όχι δεν είναι από σεμνοτυφία, τι 
να δούνε άλλωστε οι άντρες και μάλιστα άρρωστοι 
από εμάς τις μεγάλες και σακατεμένες γυναίκες, αλλά 
ξέρεις γιατρέ, όπως μάθαμε δεν αλλάζουμε, πρώτα 
βγαίνει η ψυχή κι ύστερα το χούι έτσι δε λένε;

Δε λέω, έχω μάθει πως αλλού είναι χειρότερα, έχω 
ακούσει για άλλα νοσοκομεία πως η χημειοθεραπεία 
γίνεται στους διαδρόμους, αλλά γιατί να μη βελτιωθεί 
και το δικό μας –βλέπεις, το λέω δικό μας γιατί έτσι το 
νιώθω πια, δικούς μου ανθρώπους σας νιώθω πια κι 
εσάς, ας είναι τα ψωμιά μου λίγα.

Η μήπως νομίζεις πως δεν νιώθουμε ευγνώμονες 
για ‘κείνο που προσφέρετε όλοι, ακόμα κι εκείνο το 
κουλουράκι ή ο χυμός που μας δίνουν οι εθελοντές 
από την κοινωνική υπηρεσία, έξω από τις θεραπείες, 
είναι για μας βάλσαμο και χέρι τρυφερό, κι εμείς οι 
άρρωστοι ξέρουμε να διακρίνουμε την καλοσύνη, ξέ-
ρουμε να εκτιμάμε και την πιο απλή χειρονομία, είναι 
φαίνεται εκείνο το κοίταγμα στα μάτια του θανάτου 
που μας κάνει πιο ευαίσθητους.

Πείτε κι εσείς κάτι γιατρέ στους αρμόδιους, κάντε μια 
αναφορά, δε μπορεί εσάς θα σας ακούσουν τους για-
τρούς, κάπως περισσότερο μετράει η γνώμη σας. Όλο 
και καλύτερο μπορεί να γίνει το κάθε νοσοκομείο.

Εδώ και πέντε μήνες μπαινοβγαίνω, όπως ξέρεις, 
συνέχεια στο νοσοκομείο, στην αρχή από επιπλο-
κές της θεραπείας, τώρα τελευταία καθώς βάρυνα 
έχω κοντά δυο μήνες μέσα σε τούτο το δωμάτιο. Τι 
τραβάω εδώ μέσα γιατρέ κι εγώ και οι άλλες το κα-
ταλαβαίνεις, τα ξέρεις όπως τα ξέρετε όλοι, το βλέπω 
στα μάτια σας.

Πες μου βρε γιατρέ σε παρακαλώ, τόσο σπουδαίο 
ήταν να έχει μια τουαλέτα κάθε θάλαμος; Ξέρεις τι 
είναι να πονάς, να μη μπορείς να σηκώσεις τα πόδια 
σου καλά-καλά και να πρέπει να περάσεις όλον το 
διάδρομο με τους επισκέπτες να σε κοιτούν με οίκτο 
ή περιέργεια, για να κάνεις την ανάγκη σου ή απλώς 
να νιφτείς; Δε λέω, καθαρά είναι πάντα, αλλά είναι 
πολύ βαρύ να είσαι έτσι ανήμπορη και να σου λείπουν 
αυτά τα απλά πράγματα.

Ύστερα, καθώς μπαίνει εκείνη η ατελείωτη νύχτα, 
που δε μπορείς να κοιμηθείς -πότε το ένα επεισόδιο, 
πότε το άλλο από άλλους αρρώστους. Μόλις κλείνουν 
τα μάτια κι αποκοιμιέμαι –τις ελάχιστες εκείνες φορές 
που συμβαίνει- έ! την ώρα ακριβώς εκείνη ακούω το 
καρότσι των αδελφών να σέρνεται βροντερά στο δι-
άδρομο, να μπαίνει μέσα στο θάλαμο η νοσοκόμα με 
το γιατρό και ν’ ανάβουν το φως για να δει ο γιατρός 
κάποια διπλανή. Δε λέω, είναι αναπόφευκτο, εσείς 
ξέρετε καλύτερα, αλλά δεν ξέρεις γιατρέ μου πόσο 
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ακριβός είναι ο ύπνος σε όσους είναι βαριά μέσα στο 
νοσοκομείο.

Κι έπειτα, μήπως νομίζεις ότι όλοι οι βαριά άρ-
ρωστοι δε θα ήθελαν να είναι στο σπίτι τους; Εγώ, 
ας πούμε –θα σου εξομολογηθώ κάτι- εγώ, μολονότι 
από καιρό ήθελα να πάω σπίτι, φοβόμουνα πώς θα 
τα βγάλω πέρα μόνη μου, αν χρειαστεί γιατρός δεν 
υπάρχει δραχμή να πληρωθεί και τι να κάνει ένας 
γιατρός που δεν ξέρει τι έχω;

Έτσι προφασιζόμουν διάφορα για να μένω στο 
νοσοκομείο.

Αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει 
μια υπηρεσία να φροντίζει τους 
ασθενείς στο σπίτι; Ξέρεις πό-
σοι ασθενείς θα προτιμούσαν 
να είναι στο σπίτι ανάμεσα 
στους δικούς τους, αρκεί να 
νιώθουν ασφαλείς άμα τους 
συμβεί κάτι; Ή μήπως νομί-
ζεις πως εσένα μπορώ να 
σε βρω στο τηλέφωνο να σε 
ρωτήσω κάτι που μπορεί να 
είναι ασήμαντο, αλλά εκείνη 
τη στιγμή που μου συμβαί-
νει εγώ τρελαίνομαι από τους 
πόνους ή από το φόβο μου; 
Εκείνο όμως που λένε πως 
υπάρχουν άσυλα γι’ αυτούς 
που δεν έχουν πια καμμιά 
ελπίδα και καμμιά γιατριά, 
είναι πολύ άγριο γιατρέ μου, 
να μη μ’ αξιώσει ο Θεός να 
βρεθώ σε τέτοιο κολαστήριο 
–συγγνώμη για τη λέξη μα 
έτσι το νιώθω!

Η φίλη μου που μπαίνει στο Ιντερνετ μου έλεγε 
ότι στο εξωτερικό όλοι οι ασθενείς θεραπεύονται στο 
σπίτι, είναι έτσι γιατρέ ή τα παραλένε; Γιατί δε ζητάτε 
κι εσείς γιατρέ κάτι τέτοιο, δεν κάνετε μια αναφορά γι’ 
αυτό; Εσάς θα σας ακούσουν!

Θα σταματήσω όμως γιατί δεν ξέρω πόσην ώρα 
μιλάω ασταμάτητα και πόσο σε έχω ζαλίσει. Ξεράθηκε 
και μένα το στόμα μου και είμαι πολύ εξαντλημένη.

Σου ζήτησα λίγα λεπτά και σου έχω φάει μπορεί 
και ώρα, δεν πειράζει όμως, ίσως κάτι να μάθεις κι εσύ 
από μένα, την ασπούδαστη, από καθένα μαθαίνεις 
κάτι κι από τον πιο ταπεινό, θυμήσου το αυτό, στο 
λέει η Μαρία.

Θέλω να ξέρεις πως μπορεί να γκρινιάζω τόσην 
ώρα και να παραπονιέμαι, όμως στ’ αλήθεια παράπονο 

από σένα δεν έχω κατά βάθος, ούτε από το προσωπικό. 
Τι παράπονο να έχω, όλοι σχεδόν με φροντίσατε όπως 
δε με φρόντισαν δικοί μου άνθρωποι –της οικογένειάς 
μου εννοώ- και ξέρω πολύ καλά πως, ό,τι μου έχετε 
προσφέρει ήταν από το υστέρημά σας.

Ξέρω πως από μέσα σου θα μου έχεις σούρει τα 
εξ αμάξης και δίκιο θα έχεις.

Αφού η ίδια εγώ, τι εγώ, όλοι μας δεν έχουμε βάλει 
μια τάξη στη ζωή μας, στην κοινωνία που ζούμε πώς 
περιμένουμε από σας τους γιατρούς να είστε διαφο-
ρετικοί και υπεράνω όλων αυτών;

Οι σιωπηλές αντιστίξεις 
του γιατρού

«Ξέρεις, αν υπήρχε…» άρ-
χισε ψελλίζοντας ο γιατρός 
μετά τον μακρύ μονόλογο της 
εξαντλημένης άρρωστης, αλλά 
σταμάτησε.

Τι να πει; Όσα όλοι, παρα-
γωγοί ή χρήστες υπηρεσιών 
υγείας, ξέρουν ή υποψιάζο-
νται και κανένας δεν τολμά 
να κραυγάσει δημοσίως γιατί 
ξέρει πως θα χτυπήσει τη γρο-
θιά στο μαχαίρι;

Τι νόημα θα είχε άλλωστε 
να μιλήσει, αφού ούτε τα προ-
βλήματα λύνονται αναλυόμενα 
και επεξηγούμενα ούτε το άγ-
χος της ασθενούς θα μειωνό-
ταν ούτε του γιατρού αναιρείται 
η αισχύνη και αμηχανία για 

όσα παράλογα παρέλαβε και διαχειρίζεται χωρίς να 
μπορεί ουσιαστικά να αλλάξει.

Mέσα του ανάβλυσαν, αλλά γύρισαν αμέσως κατά 
βαθιά, απαντήσεις και εξηγήσεις αμέτρητες καθώς η 
άρρωστη ξετύλιγε το γιγάντιο κουβάρι των παραπό-
νων. Οι δικές του αντιστίξεις, που έμειναν βουβές και 
λαβωμένες. Όπως δηλαδή οι παράλληλοι μονόλογοι 
στους οποίους εκφυλίζονται οι περισσότεροι «διάλο-
γοι» στον τόπο μας για να μην καταλήξουν πουθενά 
αλλού εκτός από την ατέρμονη αλυσίδα αμφίπλευρων 
ή πολύπλευρων παρανοήσεων.

Για την αντιγραφή: αλέξανδρος αρδαβάνης
Παθολόγος-Ογκολόγος

ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Δήμητρας	Σιατερλή, Altezza di Onde



68 ————————————————————Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος  2007

ΕκΠαιδΕυτικΕσ σΕλιδΕσ

Περίπτωση προεμμηνοπαυσιακής γυναίκας  
με ορμονοευαίσθητο πρώιμο καρκίνο μαστού

Γυναίκα 38 ετών, προεμμηνοπαυσιακή, υφίσταται 
ευρεία τοπική εκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό 
μασχάλης για Τ1 (1.5 cm) Ν1 (2/17 λεμφαδένες δι-
ηθημένοι) Μ0 πορογενές αδενοκαρκίνωμα μαστού 
Grade 2, ER(+), PR(+), χωρίς HER2 ενίσχυση. Το 
ατομικό αναμνηστικό της είναι ελεύθερο.

Ολοκλήρωσε επικουρική χημειοθεραπεία με βάση 
την ανθρακυκλίνη, ακτινοθεραπεία μαστού και εν συ-
νεχεία τίθεται σε ταμοξιφαίνη 20 mg ημερησίως. Δύο 
μήνες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας και 
την έναρξη ταμοξιφαίνης ανακάμπτει η έμμηνος ρύση 
της ασθενούς σε τακτική βάση. Πρέπει η ασθενής 
να τεθεί σε χημική αμηνόρροια με LHRH-αγωνιστή 
για 2 έτη;

Contra

Η Early Breast Cancer Trialist`s Collaborative 
Group (EBCTCG) overview τεκμηρίωσε παρόμοιο 
όφελος από χημειοθεραπεία και ωοθηκική καταστολή, 
έκαστο ως μονοθεραπεία, σε προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού. Παρέμενε, όμως, 
άγνωστο αν η προσθήκη ωοθηκικής καταστολής σε 
επικουρική χημειοθεραπεία ή ταμοξιφαίνη παρέχει 
επιπρόσθετη προστασία από υποτροπή της κακο-
ήθειας. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν αποτελέσματα 
μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών που έδειξαν ότι 
η προσθήκη ωοθηκικής καταστολής σε προεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες στην διάρκεια ή μετά από επικου-
ρική χημειοθεραπεία ή ταμοξιφαίνη δεν συνοδεύεται 
από περαιτέρω βελτίωση της ελευθέρας υποτροπής 
(RFS) ή ολικής επιβίωσης (OS), ενώ έχει σημαντική 
τοξικότητα (εξάψεις, εφιδρώσεις, ξηρότητα κόλπου, 
οστεοπόρωση, καρδιαγγειακή νόσος).

Η US Breast Intergroup Study μετά από τυχαία 
κατανομή 345 προεμμηνοπαυσιακών γυναικών με 
ER(+) Ν(-) όγκους σε 5 έτη ταμοξιφαίνης με goserelin 

ή παρατήρηση δεν βρήκε διαφορά σε RFS ή OS. Η 
μεγαλύτερη International Breast Cancer Study Group 
IBCSG VIII μελέτη τυχαιοποίησε 1063 προεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες με Ν(-) όγκο σε CMF χημειοθεραπεία 
ακολουθούμενη από goserelin ή παρατήρηση και δεν 
βρήκε ουδεμία διαφορά σε RFS ή OS. Δύο ακόμα 
μικρότερες τυχαιοποιημένες μελέτες δεν απέδειξαν 
κλινικό όφελος από προσθήκη ωοθηκικής καταστολής 
μετά από επικουρική χημειοθεραπεία. Πολύ πρόσφατα, 
η Adjuvant Breast Cancer Ovarian Suppression or 
Ablation Trial (ABC-OAS) τυχαιοποίησε 2144 προεμ-
μηνοπαυσιακές γυναίκες υπό επικουρική ταμοξιφαίνη 
με ή χωρίς χημειοθεραπεία σε ωοθηκική καταστολή 
έναντι παρατήρησης και δεν βρήκε διαφορά ως προς 
την RFS ή OS.

Κατά συνέπεια, παρά το νεαρό της ηλικίας της και 
την «ορθολογική» παρόρμηση να τεθεί μία γυναίκα με 
εκταμέντα ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού η οποία 
λαμβάνει επικουρική χημειοθεραπεία και ταμοξιφαίνη 
σε ωοθηκική καταστολή, η πλούσια συσσωρευθείσα 
εμπειρία δεν τεκμηριώνει όφελος από τέτοια στρα-
τηγική.

pro

Η Zoladex in Premenopausal Patients Trial τυ-
χαιοποίησε 2710 προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
σε goserelin ή ταμοξιφαίνη ή συνδυασμό τους με 
σχεδιασμό 2x2, μετά από χορήγηση επικουρικής 
χημειοθεραπείας ή τοπικής ακτινοθεραπείας. Η χορή-
γηση goserelin μόνης ή σε συνδυασμό με ταμοξιφαίνη 
μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής (Hazard 
Ratio 0.80) και θανάτου (HR 0.82).

Επιπρόσθετα, προσεκτικότερη εκτίμηση των απο-
τελεσμάτων των μελετών οι οποίες αναφέρθηκαν δημι-
ουργούν ερωτήματα και διαμορφώνουν ενδιαφέρουσες 
υποθέσεις. Είναι γνωστό από την EBCTCG overview 

Υπεύθυνοι στήλης: Γ. Πενθερουδάκης και Χ. Εμμανουηλίδης 
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ότι το όφελος της ωοθηκικής καταστολής ως προς την 
πρόληψη υποτροπής ή θανάτου χρειάζεται 8-10 έτη 
για να καταστεί εμφανές. Η μελέτη ABC-OAS είχε διά-
μεση παρακολούθηση μόνο 5.9 έτη και περιελάμβανε 
ασθενείς με ER αρνητικούς ή άγνωστους υποδοχείς 
(60%), στους οποίους η ωοθηκική καταστολή δεν έχει 
νόημα! Στην ίδια μελέτη, η μικρή υποομάδα γυναικών 
<40 ετών που δεν έλαβε χημειοθεραπεία ή δεν είχε 
αμηνόρροια παρουσίασε κλινικό όφελος από την 
ωοθηκική καταστολή.

Κατά παρόμοιο τρόπο, στην μεγάλη IBCSG VIII 
μελέτη η υποομάδα νέων γυναικών <40 ετών είχε 
σημαντική μείωση του κινδύνου υποτροπής με την 
ωοθηκική καταστολή μετά από CMF έναντι παρατή-
ρησης μετά από CMF (HR=0.34). H υποομάδα αυτή 
νέων γυναικών είναι η ίδια στην οποία παρατηρείται 
πιο συχνά εμμηνορρυσιακή δραστηριότητα μετά την 
ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Η μη αναφερθείσα 
ως τώρα ΙΝΤ-0101 μελέτη τυχαιοποίησε 1504 προ-
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με Ν(+) ΕR(+) πρώιμο 
καρκίνο μαστού σε CAF χημειοθεραπεία έναντι CAF 
με goserelin (CAFZ) έναντι CAF με goserelin και τα-
μοξιφαίνη (CAFZT). υπήρξε τάση υπεροχής της RFS 
με την goserelin (9ετής RFS, CAF 57%, CAFZ 60%, 
CAFZT 68%) η οποία ήταν στατιστικά σημαντική για 
τις γυναίκες <40 ετών και για τις γυναίκες με έμμηνο 
ρύση μετά την χημειοθεραπεία.

Οι υπάρχουσες μελέτες παρέχουν επαρκείς ενδεί-
ξεις ότι μία νέα γυναίκα <40 ετών με ER(+) εκταμέντα 
καρκίνο μαστού η οποία έχει έμμηνο ρύση μετά την 
επικουρική χημειοθεραπεία πρέπει να τεθεί σε ωοθη-
κική καταστολή με LHRH-αγωνιστή για 2 έτη.

Επίκριση

Σύμφωνα με τους εν χρήσει προγνωστικούς παρά-
γοντες και το Adjuvantonline.com software, ασθενείς 
με τα ανωτέρω έχουν δεκαετή ελεύθερη υποτροπής 
επιβίωση 62% και 10ετή ολική επιβίωση 82% χωρίς 
συμπληρωματική θεραπεία. Η χορήγηση συμπλη-
ρωματικής χημειοθεραπείας με ανθρακυκλίνη και 
ορμονοθεραπείας (ταμοξιφαίνη ή ωοθηκική κατα-
στολή) βελτιώνει την 10ετή ελεύθερη υποτροπής 
επιβίωση σε 86% και την 10ετή ολική επιβίωση σε 
92% (Εικόνες 1,2).

Οι δημοσιευμένες μελέτες καταδεικνύουν απουσία 
επιπρόσθετης προστασίας από υποτροπή ή θάνατο 
από την εφαρμογή ωοθηκικής καταστολής σε όλες τις 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με πρώιμο καρκίνο 
μαστού που λαμβάνουν επικουρική χημειοθεραπεία 
ή ταμοξιφαίνη (Πίνακας 1). Παράλληλα όμως δεν 
μπορούν να αποκλείσουν την ύπαρξη τέτοιου οφέλους 
της ωοθηκικής καταστολής σε νεαρές γυναίκες <40 

Εικόνα	1. Δεκαετής ελεύθερη υποτροπής επιβίωση σύμ-
φωνα με τους εν χρήσει προγνωστικούς παράγοντες και το 
Adjuvantonline.com

Εικόνα	2.	Δεκαετής ολική επιβίωση σύμφωνα με τους εν 
χρήσει προγνωστικούς παράγοντες και το Adjuvantonline.
com
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ετών οι οποίες συνεχίζουν να έχουν έμμηνο ρύση 
μετά την χημειοθεραπεία. Οριστική απάντηση στο 
ερώτημα αυτό θα δώσει η ΙΒCSG μελέτη Suppression 
of Ovarian Function Trial, η οποία θα τυχαιοποιήσει 
μόνον προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ER(+) όγκους 
που διατηρούν έμμηνο ρύση μετά την επικουρική 
χημειοθεραπεία σε ταμοξιφαίνη έναντι ταμοξιφαίνης 
+ LHRH-αγωνιστή έναντι εξεμεστάνης + LHRH-αγω-
νιστή. Στην γυναίκα του παραδείγματος πρέπει να 
προσφερθεί η θεραπευτική επιλογή της ωοθηκικής 
καταστολής μετά από συζήτηση και ενημέρωση για 
τις παρενέργειες της.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία για μελέτη

 1.  Early Breast Cancer Trialists`Collaborative Group. 
Systemic treatment of early breast cancer by hor-
monal, cytotoxic or immune therapy. 133 randomize 
trials involving 31000 recurrences and 24000 deaths 
among 75000 women. Lancet 1992;339;1-15, 71-
85.

Πίνακας	1.	Τυχαιοποιημένες μελέτες συνδυασμού ταμοξιφαίνης και ωοθηκικής καταστολής σε προεμμηνοπαυσιακές γυ-
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(ωοθηκεκτομή, ακτινοβο-
λία ωοθηκών ή LHRH-
agonist)

2144
Για υποτροπή:
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Για θάνατο
0.94 (0.78-1.13)

Όφελος από ωοθηκική καταστολή στις 
γυναίκες <40 ετών που δεν έλαβαν ΧΜΘ 
ή δεν ήταν αμμηνορροϊκές
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ΙΝΤ-0101 [6] cAF
Vs
CAF+LHRH-agonist
Vs
CAF+LHRH-agonist + 
ΤΑΜ

1504 9ετής DFS
CAF: 57%
CAFZ 60%
CAFZT 68%

Μέγιστο όφελος σε γυναίκες <40 ετών ή 
με εμμηνορρυσιακή δραστηριότητα μετά 
την ΧΜΘ

ΖPT [7] TAM vs LHRH-agonist
2x2 σχεδιασμός: Xωρίς 
περαιτέρω θεραπεία 
ή συνδυασμένη θερα-
πεία.

2710 Για υποτροπή:
0.80 (0.70-0.92)
Για θάνατο:
0.82 (0.67-0.99)

Όφελος από LHRH-agonist

Συντμήσεις: CAF: Cyclophosphamide, Adriamycin, 5-Fluorouracil, CMF: Cyclophosphamide, Methotrtexate, 5-Fluorouracil, 
LHRH: Luteinising-hormone releasing hormone, ΤΑΜ; ταμοξιφένη, ΧΜΘ; Χημειοθεραπεία
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Αγαπητό «Βήμα»

Η κινητή τηλεφωνία είναι μία από τις νεότερες 
εφευρέσεις που χρησιμοποιείται σήμερα από ένα 
δισεκατομμύριο ανθρώπους περίπου και μία από τις 
μεγαλύτερες φοβίες του ανθρώπου. Οι φόβοι ότι τα 
κινητά τηλέφωνα προκαλούν αυξημένα περιστατικά 
καρκίνου μεταξύ των ατόμων που τα χρησιμοποιούν 
προέρχονται από το γεγονός ότι τα τηλέφωνα αυτά 
εκπέμπουν ακτινοβολία. Το γεγονός αυτό αποκτά 
πολύ μεγαλύτερη διάσταση αν αναλογιστεί κανείς 
την τρομακτική αύξηση του αριθμού των χρηστών 
των κινητών τηλεφώνων και ιδιαίτερα από τα παιδιά 
και τους εφήβους, όπως έχει παρατηρηθεί κατά την 
τελευταία δεκαετία.

υπάρχουν φόβοι, ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα, είναι 
δυνατόν να έχει αρνητικές επιδράσεις στον εγκέφα-
λο και να είναι η αιτία διαφόρων νόσων. υπήρξαν 
ισχυρισμοί ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων ήταν 
αιτία πονοκεφάλων, δυσκολιών στη συγκέντρωση 
και κούρασης. Επίσης, διατυπώθηκε η άποψη ότι 
η ακτινοβολία που απορροφάται από τα κύτταρα 
του σώματος και ιδιαίτερα από αυτά του εγκεφάλου, 
μπορεί να προκαλεί καρκίνο, νόσο του Αλτσχάϊμερ 
και άλλες ασθένειες.

Από τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο, η επί-
δραση της τεχνολογίας της κινητής τηλεφωνίας στην 
ανθρώπινη υγεία να παρακολουθείται και να ελέγχεται 
από τους επιστήμονες.

Ένα σοβαρό ζήτημα που τέθηκε, αφορά την ανά-
γκη να γνωρίζει ο κάθε χρήστης την ακτινοβολία που 
εκπέμπει το κινητό του τηλέφωνο και ως εκ τούτου 
την ακτινοβολία που απορροφάται από το σώμα 
του κατά τη διάρκεια χρήσης του. Σήμερα, ενώ είναι 
γνωστή για κάθε τύπο και μάρκα τηλεφώνου η ειδική 
τιμή απορρόφησης ακτινοβολίας από το σώμα (SAR, 

Specific Absorption Rate), εντούτοις δεν αναγράφεται 
στο κινητό τηλέφωνο. Έτσι, ο αγοραστής και στη συ-
νέχεια ο χρήστης, δεν μπορούν να γνωρίζουν εύκολα 
και άμεσα τη συγκεκριμένη τιμή. Το όριο που έχει 
τεθεί για την τιμή απορρόφησης ακτινοβολίας από το 
σώμα είναι τα 2 Watt ανά χιλιόγραμμο (Watt/Kg) και 
δεν επιτρέπεται η εμπορία κινητών τηλεφώνων που 
έχουν SAR μεγαλύτερη από 2 Watt/Kg. Εν τούτοις, 
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων 
κινητών τηλεφώνων, που πιθανόν να έχουν κάποια 
σημασία στο αθροιστικό αποτέλεσμα της απορρο-
φούμενης ακτινοβολίας διαχρονικά.

υπάρχει διάχυτη η ανησυχία στο ευρύ κοινό ότι 
η χρήση κινητών τηλεφώνων μπορεί να αυξάνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικών όγκων Εάν ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο υπήρχε, τότε, το ακουστικό νεύρο, λόγω 
του ότι βρίσκεται κοντά στη τηλεφωνική συσκευή, θα 
ήταν πολύ πιο ευάλωτο και θα παρουσίαζε περισσότε-
ρους όγκους και ιδίως ακουστικό νευρίνωμα, το οποίο 
είναι ένας καλοήθης όγκος του ακουστικού νεύρου 
και μπορεί, αν και η συχνότητα του είναι χαμηλότερη 
από ένα περιστατικό για κάθε 100.000 ενήλικες κάθε 
χρόνο, να επηρεάσει σημαντικά την ακοή. Η χρήση 
για περισσότερο από 10 χρόνια κινητών τηλεφώνων 
αναλογικού τύπου (σήμερα δε χρησιμοποιούνται και 
έχουν αντικατασταθεί από τα τηλέφωνα ψηφιακής 
τεχνολογίας), συσχετίζεται με αύξηση του κινδύνου 
εμφάνισης ακουστικού νευρινώματος προς το μέρος 
της κεφαλής που τοποθετείται το τηλέφωνο κατά 
τη χρήση του, όπως έδειξε έρευνα που έγινε από 
ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Σουηδίας. 
Θα πρέπει εδώ να τονιστεί, ότι τα κινητά τηλέφωνα 
αναλογικού τύπου, τα οποία εκπέμπουν συνεχή κύ-
ματα, εκπέμπουν και περισσότερη ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία σε σύγκριση με τα τηλέφωνα ψηφιακής 
τεχνολογίας, τα οποία εκπέμπουν παλμική ακτινο-
βολία. Συνολικά, η ένταση των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων που δημιουργούνται κοντά στη κεφαλή από 
τα ψηφιακά τηλέφωνα, είναι χαμηλότερη από αυτήν 
του αναλογικού τύπου. Η προαναφερθείσα έρευνα 
διήρκεσε 3 χρόνια και αξιολόγησε 150 ασθενείς που 
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παρουσίασαν ακουστικό νευρίνωμα και 600 άτομα 
που δεν είχαν μια τέτοια νόσο. Όλοι οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα είχαν χρησιμοποιήσει για περισσότερο 
από 10 χρόνια τα πρώτα κινητά τηλέφωνα αναλογι-
κού τύπου. Τα ευρήματα των Σουηδών ερευνητών 
έδειξαν ότι ο κίνδυνος για ακουστικό νευρίνωμα ήταν 
διπλάσιος στους χρήστες αναλογικών τηλεφώνων 
για περισσότερο από 10 χρόνια, ενώ ο κίνδυνος 
εμφάνισης νευρινώματος ήταν τετραπλάσιος για το 
μέρος της κεφαλής στο οποίο χρησιμοποιούταν το 
κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να τονίσουμε, ότι η αξιόλογη 
αυτή έρευνα έδειξε μόνο ένα συσχετισμό. δεν απέδει-
ξε, ούτε τεκμηρίωσε ότι η χρήση αναλογικού τύπου 
τηλεφώνων ήταν η αιτία πρόκλησης των ακουστικών 
νευρινωμάτων που παρατηρήθηκαν.

Η επιδημιολογική μελέτη των περιπτώσεων του 
ακουστικού νευρώματος και ο συσχετισμός τους με τη 
χρήση του κινητού τηλεφώνου, μπορεί να προσφέρει 
πολύτιμες πληροφορίες σε ότι αφορά την υποτιθέμενη 
καρκινογόνο επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας των κινητών τηλεφώνων. Στη μεγαλύτερη 
έρευνα που έγινε ποτέ για το ζήτημα αυτό, έλαβαν 
μέρος 5 χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία, η φινλανδία, 
η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μελετήθηκαν 4.231 
άτομα από τα οποία 678 έπασχαν από ακουστικό νεύ-
ρωμα και 3.553 που δεν είχαν την εν λόγω πάθηση. 
Στους συμμετέχοντες εξετάστηκε η χρήση κινητής 
τηλεφωνίας, η χρονική διάρκεια των συνδιαλέξεων, 
ο συνολικός αριθμός κλήσεων τους, εάν χρησιμοποι-
ούσαν αναλογικό ή ψηφιακό τηλέφωνο και συσκευή 
hands free. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η 
χρήση των κινητών τηλεφώνων -τουλάχιστο κατά 
τα πρώτα 10 χρόνια χρήσης τους- δεν αυξάνει τον 
κίνδυνο προσβολής των χρηστών από ακουστικό 
νεύρωμα.

Επίσης, δεν υπήρχε συσχετισμός με το συνολικό 
χρόνο κλήσεων, τον αριθμό κλήσεων που πραγ-
ματοποίησαν, το είδος του τηλεφώνου αναλογικό ή 
ψηφιακό και τη χρήση συσκευής hands free. Οι ερευ-
νητές τονίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ακουστικό 
νεύρωμα κατά τα πρώτα 10 χρόνια χρήσης κινητού 
τηλεφώνου. Όμως, το κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος 
μετά από μεγαλύτερης διάρκειας χρήση, είναι σήμερα 
άγνωστο και δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η διεθνής αυτή έρευνα προσθέτει ουσιαστικά στοι-
χεία στις γνώσεις μας για τις επιδράσεις της κινητής 
τηλεφωνίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όμως, η κριτική 
που μπορεί να ασκηθεί είναι ότι εξετάστηκε μόνο η 
επίδραση για μια μορφή καλοήθους όγκου όπως είναι 
το ακουστικό νεύρωμα. Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε 
ότι οι έρευνες του τύπου αυτού που βασίζονται σε 
ερωτηματολόγια για το τι έκαναν στο παρελθόν οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα, δεν αποτελούν τον πιο 

ορθό τρόπο για την απόδειξη συσχετισμού μεταξύ 
ενός παράγοντα και μιας νόσου. υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα στην βιβλιογραφία που συσχετισμοί 
από έρευνες αυτού του τύπου διεψεύσθησαν από πιο 
αυστηρές μελέτες. Για τους λόγους αυτούς οι Σουηδοί 
ερευνητές τονίζουν, ότι δεν μπορούν με βάση τα ευ-
ρήματά τους να βγουν σήμερα οποιαδήποτε οριστικά 
συμπεράσματα. Δηλώνουν ότι χρειάζονται και άλλες 
έρευνες με περισσότερα στοιχεία, με μεγαλύτερο αριθ-
μό χρηστών κινητής τηλεφωνίας και με διαφορετικές 
μεθοδολογίες για να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα της 
πραγματικής κατάστασης.

Από το Πανεπιστήμιο της Νέας υόρκης ερευνητές 
εξέτασαν 90 περιπτώσεις ασθενών με όγκους του 
ακουστικού νεύρου και 86 υγιείς εθελοντές οι οποίοι 
απάντησαν σε λεπτομερή ερωτηματολόγια για τη 
χρήση κινητού τηλεφώνου. Τα αποτελέσματα των 
ερευνητών έδειξαν ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ της 
συχνότητας και της διάρκειας χρήσης του κινητού 
τηλεφώνου και του κινδύνου εκδήλωσης όγκου του 
ακουστικού νεύρου.

Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα από τα πανε-
πιστήμια του Λιντς, Μάντσεστερ, Νότιγχαμ και του 
Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο του Ηνωμένου 
Βασιλείου, εξετάστηκε η σχέση χρήσης κινητού τηλε-
φώνου και γλοιώματος εγκεφάλου. Η έρευνα διήρκεσε 
από1 Δεκεμβρίου 2000 έως 29 φεβρουαρίου 2004 και 
εξετάστηκαν οι περιπτώσεις 966 ασθενών με γλοίωμα 
στον εγκέφαλο και 1716 υγιών εθελοντών. Οι συμμε-
τέχοντες στην έρευνα παρείχαν πληροφορίες σχετικά 
με τη χρήση κινητού τηλεφώνου που είχαν κάνει στη 
ζωή τους, τον αριθμό και διάρκεια των κλήσεων τους 
όπως επίσης και τον τύπο κινητού τηλεφώνου που 
είχαν χρησιμοποιήσει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
ηλικία χρήσης κινητού τηλεφώνου για πρώτη φορά, τα 
χρόνια ζωής κατά τα οποία χρησιμοποιείτο το κινητό 
τηλέφωνο, η συνολική διάρκεια χρόνου κλήσεων δεν 
συσχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο για γλοίωμα στον 
εγκέφαλο. Επίσης, δεν βρέθηκε ότι στις αγροτικές 
περιοχές υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος για γλοίωμα 
λόγω κινητού τηλεφώνου σε αντίθεση με ευρήματα 
προηγούμενης Σουηδικής έρευνας που είχε δείξει 
αυξημένο κίνδυνο. Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε συ-
σχετισμός σημαντικά μεγαλύτερου κινδύνου για όγκο 
στον εγκέφαλο στη μεριά της κεφαλής που κρατιόταν 
το κινητό τηλέφωνο. Ταυτόχρονα υπήρχε και μειωμέ-
νος κίνδυνος για την άλλη μεριά του κεφαλιού. Έτσι, 
συνολικά δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος. Το πιο 
πάνω γεγονός θεωρήθηκε ότι οφείλεται στην υποκει-
μενική αντίληψη των ασθενών με γλοίωμα οι οποίοι 
αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσαν λιγότερο το κινητό 
από τη μεριά που δεν υπήρχε το γλοίωμα (επιλεκτική 
ανάκληση μνήμης σχετικά με τη χρήση).
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Μια νέα μακροχρόνια έρευνα για τη σχέση με-
ταξύ της χρήσης κινητών τηλεφώνων και κινδύνου 
πρόκλησης καρκίνου εγκεφάλου από το Ινστιτούτου 
Περιβαλλοντικής Ιατρικής Καρολίνσκα της Στοκχόλμης 
(τα κινητά τηλέφωνα στη Σουηδία χρησιμοποιούνταν 
ευρέως από το 1980), έδειξε ότι από την σύγκριση 
δεδομένων χρήσης κινητής τηλεφωνίας 644 ασθενών, 
οι οποίοι προσβλήθηκαν από γλοίωμα και μηνιγγί-
ωμα, τις πιο συχνές μορφές όγκων εγκεφάλου, και 
674 άλλων οι οποίοι επιλέχτηκαν τυχαίως και είχαν 
παρόμοια χαρακτηριστικά ηλικίας, φύλου κλπ, βρέ-
θηκε ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν συσχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο προσβολής από γλοίωμα ή 
μηνιγγίωμα.

Κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η αυξημένη χρή-
ση των κινητών τηλεφώνων από παιδιά. Ο αριθμός 
των παιδιών που έχουν κινητά τηλέφωνα αυξάνει 
συνεχώς όπως επίσης αυξάνει και ο συνολικός χρό-
νος χρήσης των συσκευών αυτών από τα παιδιά. 
υπάρχουν υποψίες, ότι η ακτινοβολία που εκπέμπεται 
κατά τη χρήση των τηλεφώνων μπορεί να προκαλεί 
απώλεια (με νέκρωση) νευρώνων, οι οποίοι είναι τα 
βασικά λειτουργικά κύτταρα του εγκεφάλου. Η απώ-
λεια αυτή θα μπορούσε διαχρονικά να προκαλέσει 
ασθένειες, όπως η νόσος του Αλτσχάϊμερ και άλλες 
εκφυλιστικές νόσους του εγκεφάλου. Λειτουργίες 
του εγκεφάλου (μνήμη, δυνατότητα μάθησης, κινη-
τικότητα), πιθανόν να επηρεάζονται λόγω απώλειας 
νευρώνων σε περιοχές του εγκεφάλου που υφίστανται 
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των ραδιοκυμά-
των που εκπέμπουν ορισμένα κινητά τηλέφωνα. Τα 
συμπεράσματα αυτά προκύπτουν για πρώτη φορά 
από μια μικρή αλλά σημαδιακή έρευνα που έγινε από 
Σουηδούς ιατρούς στο Πανεπιστήμιο του Malmo. Οι 
ερευνητές υπέβαλαν αρουραίους ηλικίας από 12 έως 
26 εβδομάδων (αναλογικά από βιολογική άποψη η 
ηλικία αυτή αντιστοιχεί με την εφηβεία στον άνθρωπο) 
σε ακτινοβολίες διαφορετικών εντάσεων, ανάλογες 
με αυτές που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα τύπου 
GSM. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι προκαλούνται 
βλάβες στο σύστημα ανταλλαγών μεταξύ αίματος και 
εγκεφάλου. Λόγω αυτής της αλλαγής, εισέρχεται μέσα 
στον εγκέφαλο μεγαλύτερη ποσότητα λευκωματίνης 
που προκαλεί με τον τρόπο αυτό βλάβες στους νευ-
ρώνες. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι με την αύξηση της 
έντασης της ακτινοβολίας, αυξάνει και ο αριθμός των 
νευρώνων που νεκρώνονται. Επειδή ο εγκέφαλος 
των αρουραίων δίνει μια πολύ καλή εικόνα του τι 
μπορεί να συμβαίνει και στον άνθρωπο, τα δεδομέ-
να αυτά δημιουργούν δικαιολογημένα ανησυχίες. Ο 
αναπτυσσόμενος εγκέφαλος των παιδιών και εφήβων 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε νοσηρούς παράγοντες, 
γεγονός που δημιουργεί φόβους για το τι μπορεί να 

συμβεί στον εγκέφαλό τους μετά από μακροχρόνια 
χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, οι έρευνες αναφο-
ρικά με τα κινητά τηλέφωνα, εξέτασαν κυρίως τη σχέση 
τους με την πρόκληση καρκίνου. Τα αποτελέσματα 
δεν τεκμηρίωσαν μια αιτιολογική σχέση. Τώρα όμως 
φαίνεται ότι, πιθανόν να προκαλείται νέκρωση και 
απώλεια λειτουργικών νευρώνων του εγκεφάλου, με 
κίνδυνο μείωσης πνευματικών ικανοτήτων και δημι-
ουργίας εκφυλιστικών νόσων του εγκεφάλου όπως η 
νόσος Άλτσχάϊμερ. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
από το κινητό τηλέφωνο μπορεί να επηρεάζει την 
ικανότητα ανάληψης αποφάσεων άμεσα και γρήγορα. 
Η μείωση της ταχύτητας αντίδρασης παρατηρείται 
τόσο όταν πρόκειται για τη λήψη απλών αποφάσεων 
όσο και όταν πρόκειται για σύνθετες αντιδράσεις, 
όπου υπάρχουν περισσότερες από μία επιλογές 
για απόφαση. Η καθυστέρηση που προκαλείται στις 
αντιδράσεις, μπορεί να έχει σοβαρότατες συνέπειες 
όπως για παράδειγμα πρόκληση σοβαρών ή και 
θανατηφόρων οδικών δυστυχημάτων.

Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
-σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από 
την Αυστραλία, καθυστερεί και τις δύο μορφές αντι-
δράσεων. φαίνεται ότι η καθυστέρηση στη λήψη 
αποφάσεων από τους ανθρώπους, παρατηρείται 
όταν εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου για 30 λεπτά. Μια 
άλλη πρωτοποριακή έρευνα για την ασφάλεια στο 
οδικό δίκτυο που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, της 
οποίας τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο 
του 2006 από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μεταφορών 
της Βιργινίας, έδειξε μεταξύ άλλων ότι η χρήση κινη-
τού τηλεφώνου για συνομιλία, ακρόαση ή ακόμη για 
σχηματισμό αριθμού, είναι αιτία μείωσης του χρόνου 
αντίδρασης και απροσεξίας. Οι επιπτώσεις υπάρχουν 
όχι μόνο κατά την οδήγηση αλλά και κατά τη διάρκεια 
άλλων δραστηριοτήτων.

Συμπερασματικά, η θεωρητική υπόθεση ότι η 
χρήση κινητών τηλεφώνων συντελεί στη γένεση και 
ανάπτυξη καρκίνων ή άλλων όγκων εγκεφάλου, δεν 
κερδίζει έδαφος από τα στοιχεία της μέχρι τούδε 
έρευνας. Είναι γεγονός ότι πολλές σοβαρές έρευνες 
από ανεξάρτητους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς 
οργανισμούς, δεν μπόρεσαν με τα μέχρι σήμερα 
υπάρχοντα στοιχεία, να διαπιστώσουν ότι τα σύγχρονα 
τηλέφωνα ψηφιακής τεχνολογίας προκαλούν προβλή-
ματα στην υγεία. Όμως, όλοι τονίζουν ότι υπάρχουν 
επιφυλάξεις στα συμπεράσματα τους και αυτό γιατί 
υπάρχει ένας μικρός αριθμός ερευνών που έδειξαν 
διαφορετικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα δεν έχει 
επιλυθεί και παραμένουν πολλά ακόμη ερωτήματα τα 
οποία χρειάζονται απάντηση. Εξ άλλου, οι καλοήθεις 
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όγκοι και καρκίνοι του εγκεφάλου δημιουργούνται και 
εξελίσσονται αργά. Επιπρόσθετα, υπάρχει το αυξα-
νόμενο πρόβλημα χρήσης κινητών τηλεφώνων από 
παιδιά και τους έφηβους. Ο εγκέφαλος στις ηλικίες 
αυτές είναι περισσότερο ευάλωτος. Αναμένοντας 
περισσότερα στοιχεία, υπογραμμίζονται οι συστάσεις 
των διεθνών οργανισμών για την προστασία του 
κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των 
κινητών τηλεφώνων που συνοψίζονται στα εξής: α) 
περιορισμός του χρόνου χρήσης του κινητού τηλεφώ-
νου, β) χρησιμοποίηση του κινητού τηλεφώνου μόνο 
όταν είναι αναγκαίο και με τα ειδικά ακουστικά hands 
free, και γ) χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά 
μόνο σε καταστάσεις απόλυτης ανάγκης.
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βηματισμΟι

νέα μελών της ΕΟΠΕ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ

Συγχαρητήρια στο νέο διοικητικό συμβούλιο της 
εταιρείας μας για τη διετία 2007-2009, που αναδείχθη-
κε από τις εκλογές κατά τη διάρκεια του Διεταιρικού 
Αντικαρκινικού Συνεδρίου, 26-29 Απριλίου 2007, και 
συστήθη σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Δ. Μπαφαλούκος
Αντιπρόεδρος: Γ. Αραβαντινός
Γεν. Γραμματέας: Π. Παπακώστας
Ειδ. Γραμματέας: Ε. Σαμαντάς
Ταμίας: Π. Παπακώστας
Μέλη: Α. Αρδαβάνης, Β. Γεωργούλιας, Ν. Μαλάμος

Εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ελληνικής Ακαδημίας 
Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ ΕΟΠΕ)

Το 2ο σεμινάριο με τον τίτλο «Κακοήθη Νεοπλάσματα 
Θώρακος-Θυρεοειδούς: από τη Βασική Έρευνα στη 
Θεραπεία» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη και πάλι 
επιτυχία το τριήμερο 18-20 Μαΐου 2007, στο Ιωνικό 
Κέντρο, Λυσίου 11, στην Πλάκα. Σκοπός των σεμιναρίων 
είναι να καλύπτονται συστηματικά οι βασικές γνώσεις 
Ογκολογίας εναρμονισμένες με τις επιστημονικές προ-
όδους της κλινικής Ογκολογίας. Η παρακολούθηση 
είναι δωρεάν. Το επόμενο σεμινάριο θα έχει θέμα τον 
«Γυναικολογικό Καρκίνο» και θα γίνει το τριήμερο 26-28 
Οκτωβρίου 2007. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν έγκαιρα 
να συμπληρώσουν ‘πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος’ και να επικοινωνήσουν για κάθε πληροφορία 
με τη γραμματεία της ΕΟΠΕ (κ. Ναταλία Χατζηφώτη, 
τηλ. 2106457971, e-mail: hesmo@otenet.gr).

τα σημαντικότερα των πρόσφατων συνεδρίων

43rd Annual Meeting of the American Society of 
Clinical Oncology (ASCO), Chicago, 1-5 Ιουνίου 
2007

Νέες θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς με γα-•

Υπεύθυνη στήλης: Έλενα Λινάρδου1, MD, PhD

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

στρεντερικούς καρκίνους
1. Το Sorafenib βελτιώνει την επιβίωση ασθενών με 

ηπατοκυτταρικό καρκίνο
Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος αποτελεί την τρίτη 

αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Οι περισ-
σότεροι ασθενείς με προχωρημένο ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο δεν επιβιώνουν περισσότερο από ένα έτος 
καθώς οι μέχρι σήμερα θεραπευτικές επιλογές είναι 
πολύ φτωχές. Είναι η πρώτη φορά που μία συστη-
ματική θεραπεία δίνει όφελος στην επιβίωση αυτών 
των ασθενών. Το Sorafenib (Nexavar) είναι ένας νέος 
βιολογικός παράγοντας από το στόμα, αναστολέας 
πολλαπλών κινασών, που έχει ήδη ένδειξη για τη 
θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου νεφρού. Η 
παρούσα διεθνής, τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ, διπλά-
τυφλή μελέτη συμπεριέλαβε 602 ασθενείς: 299 έλαβαν 
Sorafenib 400 mg δις ημερησίως ενώ οι υπόλοιποι 
303 τυχαιοποιήθηκαν στο σκέλος του placebo, για 
συνολικά 6 μήνες. Η μελέτη διεκόπη πρόωρα γιατί 
τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά υπέρ του 
σκέλους του sorafenib. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ανταπόκριση
Sorafenib 
(n=299) 

Placebo 
(n=303) 

Πλήρης ανταπόκριση (CR) 0 0 
Μερική ανταπόκριση (PR), n 
(%) 

7 (2.3) 2 (0.7) 

Σταθερή νόσος (SD), n (%) 211 (71) 204 (67) 
Πρόοδος νόσου (PD), n (%) 54 (18) 73 (24) 
Ποσοστά ελεύθερης νόσου 
στους 4 μήνες 

62% 42% 

Διάρκεια θεραπείας (median) 23 
εβδομάδες 

19 
εβδομάδες

τοξικότητα
Sorafenib 
(n=299) 

Placebo 
(n=303) 

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 52 54 
Διάρροια 11 2 
Αντίδραση παλαμών-πελμάτων 8 1 
Αιμορραγία 6 9 
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Το διάμεσο διάστημα έως πρόοδο νόσου (TTP) 
ήταν 24 εβδομάδες έναντι 12 εβδομάδων για την ομάδα 
που έλαβε placebo (hazard ratio, 0.58; P=0.000007). 
Αυτό αντιπροσωπεύει μία εντυπωσιακή επιμήκυνση 
του TTP κατά 73% !! Με βάση τα σημαντικά αυτά απο-
τελέσματα το sorafenib αναμένεται να λάβει έγκριση 
για τη θεραπεία του προχωρημένου ηπατοκυτταρικού 
καρκίνου από το FDA με τη διαδικασία του επείγοντος 
μέσα στους επόμενους 2 μήνες. (Sorafenib improves 
survival in advanced hepatocellular carcinoma: re-
sults of a phase III randomized placebo-controlled 
trial (SHARP trial) Llovet J. et al. Plenary Session 
Late Breaking Abstr 1)
2. Η περιεγχειρητική χημειοθεραπεία μειώνει τον 

κίνδυνο υποτροπής μετά από χειρουργική εξαίρε-
ση ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος 
εντέρου
Μία σημαντική τυχαιοποιημένη διεθνής μελέτη από 

την EORTC με τη συμμετοχή 4 μεγάλων ευρωπαϊκών 
κέντρων, ανακοίνωσε οτι η χορήγηση χημειοθεραπείας 
πριν και αμέσως μετά από τη χειρουργική εξαίρεση 
ηπατικών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου, 
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής. Τυχαι-
οποιήθηκαν συνολικά 364 ασθενείς με κολοορθικό 
καρκίνο και έως 4 ηπατικές μεταστάσεις που είχαν 
θεωρηθεί υποψήφιοι για μεταστασιεκτομή, είτε να 
υποβληθούν σε χειρουργείο μόνο, είτε να λάβουν 
προεγχειρητικά 6 κύκλους χημειοθεραπείας με το 
συνδυασμό FOLFOX4 και μετεγχειρητικά άλλους 6 
κύκλους της ίδιας χημειοθεραπείας. Μετά από διά-
μεση παρακολούθηση 3.9 έτη, 42.4% των ασθενών 
στο σκέλος της ΧΘΠ ήταν ελεύθεροι υποτροπής στο 
ήπαρ σε σύγκριση με 33.2 στο σκέλος ελέγχου. (Final 
results of the EORTC Intergroup randomized phase 
III study 40983 [EPOC] evaluating the benefit of 
peri-operative FOLFOX4 chemotherapy for patients 
with potentially resectable colorectal cancer liver 
metastases. Nordlinger B. et al. Plenary Session 
Late Breaking Abstr 5)
3. Η προσθήκη cetuximab σε κλασσική πρώτης γραμ-

μής χημειοθεραπεία μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής 
από καρκίνο παχέος εντέρου κατά 15%
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης 

CRYSTAL, τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ΙΙΙ, όπου 
το cetuximab προσετέθη σε πρώτης γραμμής χημειο-
θεραπεία με το συνδυασμό FOLFIRI σε ασθενείς με 
μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο. Συνολικά τυχαιοποιή-
θηκαν 1217 ασθενείς να λάβουν είτε FOLFIRI μόνο είτε 
FOLFIRI και cetuximab. Η προσθήκη του cetuximab 
προσέφερε μία μικρή αλλά στατιστικά σημαντική αύ-
ξηση στην ελεύθερη νόσου επιβίωση (PFS 8.9 μήνες 
έναντι 8 μήνες στο σκέλος του FOLFIRI μόνο). Επίσης 
τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερα στο σκέλος του cetuximab (ORR 46.9% 
έναντι 38.7%). Τέλος, σχεδόν διπλάσιοι ασθενείς με 
ηπατικές μεταστάσεις ανταποκρίθηκαν έτσι ώστε να 
οδηγηθούν σε πλήρη μεταστασιεκτομή στο σκέλος του 
cetuximab (10%) έναντι του FOLFIRI μόνο (4.5%). 
(Randomised phase III study of irinotecan and 
5-FU/FA with or without cetuximab in the first-line 
treatment of patients with metastatic colorectal 
cancer (mCRC): the CRYSTAL trial. Van Cutsem 
E. et al. Abs 4000).

Εξελίξεις στη θεραπεία και διάγνωση γυναικολο-
γικών καρκίνων

1. Η MRI είναι πιο ακριβής από την κλασσική μα-
στογραφία στην ανίχνευση ‘υψηλής κακοήθειας’ 
DCIS
Η πρώτη μελέτη που ανέλυσε την αξία της MRI στο 

DCIS ανέδειξε την τεχνική αυτή ως πιο ακριβή από την 
κλασσική μαστογραφία για την ανίχνευση υψηλής κακο-
ήθειας DCIS, εστιών που έχουν αυξημένες πιθανότητες 
μετατροπής σε διηθητικούς καρκίνους. Η κλασσική 
μαστογραφία ανιχνεύει περιοχές ασβεστώσεων κοντά 
στις εστίες DCIS. Αντίθετα η MRI αναδεικνύει περιοχές 
έντονης αγγειοβρίθειας, φαινόμενο πιο συχνό γύρω 
από εστίες DCIS υψηλής κακοήθειας. Στην παρούσα 
προοπτική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Bonn στη 
Γερμανία, 5960 γυναίκες υποβλήθηκαν σε κλασσική 
μαστογραφία με τουλάχιστον δύο λήψεις και στη 
συνέχεια και σε υψηλής ευκρίνειας (high resolution) 
ΜRI. Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα των δύο τεχνικών 
σε 137 από αυτές τις γυναίκες που διεγνώσθησαν 
με DCIS. Το 50% όλων των διεγνωσμένων DCIS 
εντοπίσεων ήταν ορατό και με κλασσική και με MRI 
μαστογραφία. Όμως το 40% των DCIS εντοπίσεων 
ανιχνεύθηκε μόνο με την MRI, και το 78% από αυτές 
ήταν υψηλής κακοήθειας DCIS. Αντίθετα, μόνο 8% 
των DCIS εντοπίσεων ήταν ανιχνεύσιμες μόνο με την 
κλασσική μαστογραφία, και όλες αυτές εκτός από μία 
ήταν χαμηλής κακοήθειας, αποδεικνύοντας οτι η MRI 
είναι πραγματικά πιο ακριβής στην ανίχνευση υψηλής 
κακοήθειας DCIS. (Magnetic resonance imaging 
versus mammography for diagnosing ductal car-
cinoma in situ. Kuhl CK et al. Abs 1504).
2. ‘Λιγότερη’ ακτινοβολία είναι εξίσου αποτελεσματική 

στη μείωση του κινδύνου υποτροπής από καρκίνο 
μαστού
Μία πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 

ΙΙΙ μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας μαστού από την 
Αγγλία, αναφέρει οτι λιγότερες, μεγαλύτερες δόσεις 
(fractions) ακτινοβολίας είναι εξίσου αποτελεσματικές 
με τα κλασσικά σχήματα 25 δόσεων, όσον αφορά τη 
μείωση κινδύνου υποτροπής σε γυναίκες με πρώιμο 
καρκίνο μαστού, χωρίς επιπλέον τοξικότητα στον υγιή 
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μαζικό ιστό. Η μελέτη αυτή (START: Standardisation of 
Breast Radiotherapy) είναι η μεγαλύτερη έως σήμερα 
που έρχεται να αναλύσει την τεχνική της υπο-κλα-
σματοποίησης της ακτινοβολίας (hypo-fractionation). 
Στο ένα μέρος της μελέτης (ST-A) 2236 γυναίκες 
μετά από χειρουργική επέμβαση για καρκίνο μαστού 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε το κλασσικό σχήμα 
των 50 Gy σε 25 δόσεις σε διάστημα 5 εβδομάδων, 
είτε 41.6 Gy ή 39 Gy σε 13 δόσεις (μέρα παρά μέρα) 
σε διάστημα 5 εβδομάδων. Στο δεύτερο μέρος της 
μελέτης (ST-B) 2215 γυναίκες έλαβαν είτε το κλασσικό 
σχήμα των 50 Gy σε 25 δόσεις σε διάστημα 5 εβδο-
μάδων, είτε 40 Gy σε 15 δόσεις σε διάστημα μόνο 
3 εβδομάδων. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 
5-6 έτη, η συχνότητα εμφάνισης τοπικής υποτροπής 
παρέμεινε πολύ χαμηλή σε όλες τις ασθενείς και στα 
δύο μέρη της μελέτης. Στην ST-A μελέτη τα ποσοστά 
τοπικής υποτροπής στην 5-ετία ήταν 3.6% για την 
ομάδα των 50 Gy, σε σύγκριση με 3.5% για την ομάδα 
των 41.6 Gy και 5.2% για την ομάδα των 39 Gy. Στη 
μελέτη ST-B τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 3.3% για 
την ομάδα των 50 Gy έναντι 2.2% για την ομάδα των 
40 Gy. (Hypofractionation for early breast cancer: 
First results of the UK standardization of breast 
radiotherapy (START) trial. Dewar JA. et al. Late 
Breaking Abstr 518).
3. Η συχνότητα καρδιακής ανεπάρκειας σε γυναίκες 

που λαμβάνουν trastuzumab δεν αυξάνει με την 
πάροδο του χρόνου
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα όσον αφορά την 

καρδιακή λειτουργία μετά από 5 έτη παρακολούθη-
σης γυναικών με πρώιμο καρκίνο μαστού που είχαν 
συμμετάσχει στη μεγάλη μελέτη NSABP B-31. Στα 
πλαίσια αυτής της μελέτης συνολικά 1850 γυναίκες με 
HER-2 θετικό καρκίνο μαστού και θετικούς λεμφαδένες 
είχαν τυχαιοποιηθεί να λάβουν είτε δοξορουβικίνη και 
κυκλοφωσφαμίδη ακολουθούμενη από πακλιταξέλη, 
είτε δοξορουβικίνη- κυκλοφωσφαμίδη ακολουθούμενη 
από πακλιταξέλη και trastuzumab. Μετά από 5 έτη 
παρακολούθησης η συχνότητα εμφάνισης συμφορη-
τικής καρδιακής ανεπάρκειας ήταν 3.8% στην ομάδα 
που έλαβε trastuzumab, ουσιαστικά αμετάβλητη από 
το ποσοστό 4.1% που είχε αναφερθεί στην 3-ετή 
παρακολούθηση, αναδεικνύοντας οτι η συχνότητα 
καρδιοτοξικότητας από το trastuzumab δεν αυξάνει 
με την πάροδο του χρόνου. Οι κυριότεροι παράγοντες 
κινδύνου για την ανάπτυξη συμφορητικής καρδιακής 
ανεπάρκειας που αναδείχηκαν σε αυτή την ανάλυση 
ήταν η ηλικία ≥50 ετών (5.2-5.3%), η ανάγκη αντιυ-
περτασικής αγωγής (7.7%) και οι τιμές κλάσματος 
εξώθησης (LVEF) μετά το AC σε επίπεδα 50-54% 
(13.0%). (Five year update of cardiac dysfunction 
on NSABP B-31, a randomized trial of sequential 

doxorubicin/ cyclophosphamide (AC) – paclitaxel 
(T) vs. AC – T with trastuzumab (H). Rastogi P. et 
al. Late Breaking Abstr 513).

Εξελίξεις στη θεραπεία ασθενών με καρκίνο πνεύ-
μονα

1. Προφυλακτική ακτινοθεραπεία εγκεφάλου μειώνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικών μεταστάσεων 
και αυξάνει την επιβίωση ασθενών με εκτεταμένο 
μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα
Για πρώτη φορά ανακοινώθηκε οτι η προφυλακτική 

ακτινοθεραπεία εγκεφάλου (PCI) έχει θέση στη θερα-
πεία ασθενών με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό 
καρκίνο πνεύμονα (ΕΣ ΜΚΚ) που ανταποκρίθηκαν 
στη χημειοθεραπεία. Η χρήση της μειώνει τον κίν-
δυνο ανάπτυξης εγκεφαλικών μεταστάσεων κατά τα 
2/3 και κατά συνέπεια αυξάνει την επιβίωση αυτών 
των ασθενών. Συνολικά 286 ασθενείς με ΕΣ ΜΚΚ και 
ανταπόκριση μετά από 4-6 κύκλους χημειοθεραπεί-
ας τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ή όχι PCI. Η χρήση 
της PCI μείωσε στατιστικά σημαντικά την εμφάνιση 
εγκεφαλικών μεταστάσεων (14.6% στην ομάδα της 
PCI έναντι 40.4% στην ομάδα ελέγχου), ενώ η 1-ετής 
επιβίωση για την ομάδα της PCI ήταν 27.1% έναντι 
μόνο 13.3% για την ομάδα ελέγχου και η τοξικότητα 
ήταν ήπια. Η PCI δεν επηρέασε την συχνότητα εμφά-
νισης εξωκρανιακής νόσου, όμως αύξησε στατιστικά 
σημαντικά τόσο την ελεύθερη νόσου (HR=0.76) όσο 
και τη συνολική επιβίωση (HR=0.68). (A random-
ized trial of prophylactic cranial irradiation (PCI) 
versus no PCI in extensive disease small cell lung 
cancer after a response to chemotherapy (EORTC 
08993-22993). Slotman B. et al. Plenary Session 
Abstr 4).
2. Το bevacizumab μειώνει τον ρυθμό ανάπτυξης 

προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου 
πνεύμονα
Μία ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ 

έδειξε οτι η προσθήκη bevacizumab στο συνδυασμό 
cisplatin-gemcitabine στην πρώτης γραμμής θερα-
πεία προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου 
πνεύμονα βελτιώνει στατιστικά σημαντικά τα ποσοστά 
ανταποκρίσεων και την ελεύθερη νόσου επιβίωση. 
Συνολικά 1043 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
είτε cisplatin- gemcitabine μόνο (347 ασθενείς, ομάδα 
ελέγχου), είτε cisplatin- gemcitabine και 7.5 mg/kg be-
vacizumab (345 ασθενείς), είτε cisplatin- gemcitabine 
και 15 mg/kg bevacizumab (351 ασθενείς) για συνολικά 
6 κύκλους, ενώ το bevacizumab συνεχίστηκε μόνο του 
έως πρόοδο νόσου. Το όφελος από την προσθήκη του 
bevacizumab ήταν παρόμοιο με αυτό της πρόσφατης 
μελέτης της ECOG (συνδυασμός bevacizumab με 
carboplatin/ paclitaxel). Περισσότεροι ασθενείς στις 
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ομάδες του bevacizumab ανταποκρίθηκαν, ORR 34% 
στην ομάδα της χαμηλότερης δόσης και 30% στην 
ομάδα της υψηλής δόσης, σε σύγκριση με 20% για 
την ομάδα ελέγχου. Η διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 
επίσης στατιστικά σημαντικά καλύτερη για τις ομάδες 
του bevacizumab (6.1 μήνες και για τις δύο ομάδες) 
έναντι 4.7 μήνες για την ομάδα ελέγχου, όπως και η 
ελεύθερη νόσου επιβίωση (median PFS 6.7 μήνες 
για την χαμηλή δόση, 6.5 μήνες για την υψηλή δόση, 
σε σύγκριση με 6.1 μήνες για την ομάδα ελέγχου). Η 
συχνότητα εμφάνισης παρενεργειών ήταν λίγο υψη-
λότερη για τις ομάδες του bevacizumab, με σοβαρό-
τερες την υπέρταση και την πνευμονική αιμορραγία, 
όμως τα ποσοστά θανατηφόρων επιπλοκών ήταν 
παρόμοια για όλες τις ομάδες. (Randomised double-
blind multicentre phase III study of bevacizumab 
in combination with cisplatin and gemcitabine in 
chemotherapy-naοve patients with advanced or 
recurrent non-squamous non-small cell lung can-
cer (NSCLC): BO17704. Manegold C. et al. Late 
Breaking Abstr 7514).
3. Η πρώτη προοπτική μελέτη χρήσης του EGFR 

αναστολέα gefitinib σε ασθενείς με μη μικροκυτ-
ταρικό καρκίνο πνεύμονα και ενεργοποιές EGFR 
μεταλλάξεις
Παρουσιάστηκαν προκαταρκτικά αποτελέσματα 

από την πρώτη προοπτική, πολυκεντρική μελέτη 
φάσης ΙΙ στις ΗΠΑ, με gefitinib σαν πρώτης γραμμής 
θεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτ-
ταρικό καρκίνο πνεύμονα και γονιδιακές μεταλλάξεις 
που σχετίζονται με ανταπόκριση στο gefitinib. Τα αρχικά 
αποτελέσματα ανέδειξαν εντυπωσιακή ελεύθερη νόσου 
επιβίωση ενώ η διάμεση συνολική επιβίωση υπολογί-
ζεται σε περίπου 21 μήνες, μια σημαντική βελτίωση σε 
σχέση με ιστορικές ομάδες. Η μελέτη, που ονομάζεται 
iTARGET, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς 
περισσότερο εξατομικευμένες θεραπείες.

Νεώτερες θεραπείες σε άλλες κακοήθειες
1. Ένα παράγωγο αρσενικού βελτιώνει την επιβίωση 

σε σπάνια μορφή λευχαιμίας
Μία ενδιαφέρουσα μελέτη έδειξε οτι η προσθήκη 

τριοξειδίου του αρσενικού (arsenic trioxide; As2O3) σε 
κλασσική θεραπεία αυξάνει την επιβίωση ασθενών 
με πρωτοδιαγνωσθείσα οξεία προμυελοκυτταρική 

•

λευχαιμία (APL). Tο παράγωγο αυτό ήδη χρησιμο-
ποιείται σαν δεύτερης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς 
που δεν ανταποκρίνονται στα κλασσικά σχήματα. 
Στη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν συνολικά 518 ενήλικες 
ασθενείς και 64 παιδιά με APL, να λάβουν κλασσική 
θεραπεία με ή χωρίς As2O3. Από το σχεδιασμό της 
μελέτης όλα τα παιδιά εκτός από 2 συμπεριλήφθηκαν 
στο σκέλος χωρίς As2O3. Μετά από 3 έτη, η συνολική 
επιβίωση ήταν 86% για την ομάδα του As2O3 έναντι 
77% της ομάδας ελέγχου. Τα ποσοστά επιβίωσης χωρίς 
υποτροπή ή τοξικότητα-λόγω-θεραπείας (event-free 
survival) ήταν 77% για την ομάδα του As2O3 έναντι 
59% για την ομάδα ελέγχου. Οι διαφορές στα ποσοστά 
επιβίωσης και υποτροπών είναι τέτοιες που δικαιολο-
γούν την ενσωμάτωση του παραγώγου αυτού στην 
στάνταρ πρώτης γραμμής θεραπεία ασθενών με τη 
σπάνια αυτή λευχαιμία. (Consolidation with arsenic 
trioxide (As2O3) significantly improves event-free 
survival and overall survival among patients with 
newly diagnosed acute promyelocytic leukemia 
(APL): North American Intergroup Protocol C9710. 
Powell BL. Plenary Session Abstr 2).
2. Η προσθήκη bevacizumab σε θεραπεία προχω-

ρημένου καρκίνου νεφρού βελτιώνει την ελεύθερη 
προόδου νόσου επιβίωση
Μία μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε για πρώ-

τη φορά τη δραστικότητα του bevacizumab στην πρώ-
της γραμμής θεραπεία καρκίνου νεφρού: η προσθήκη 
bevacizumab σε interferon-α2a σχεδόν διπλασιάζει 
την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση. Στη μελέτη 
αυτή 649 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο νεφρού 
που είχαν υποβληθεί σε νεφρεκτομή για τον όγκο 
τους και υποτροπίασαν, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
bevacizumab ή placebo επιπροσθέτως της αγωγής 
τους με interferon-α2a. Η προσθήκη του bevacizumab 
σχεδόν διπλασίασε το PFS, από 5.4 μήνες σε 10.2 
μήνες. Τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν 30.6% για την 
ομάδα του bevacizumab έναντι 12.4% για την ομάδα 
ελέγχου. Τέλος φάνηκε μια τάση για βελτίωση και της 
συνολικής επιβίωσης που χρειάζεται επιβεβαίωση με 
μακρύτερη παρακολούθηση. (A randomized con-
trolled, double-blind phase III study (AVOREN) of 
bevacizumab/ interferon-α2a as first line therapy 
in metastatic renal cell carcinoma. Escudier B. et 
al. Plenary Session Abstr 3).
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12th world Conference on Lung Cancer, Seoul, 
Republic of Korea
Contact: Congress Secretariat
e-mail: WCLC2007@ncc.re.kr
www.2007worldlungcancer.org

6 - 8 Σεπτεμβρίου 2007
Balkan union of Oncology -2: Molecular Knowl-
edge in Cancer Goes to patient’s Bed, Βόλος
Πληροφορίες: jbuon@ath.forthnet.gr

7-8 Σεπτεμβρίου 2007
1st European Conference: perspectives in Head 
and Neck Cancer, Berlin, Germany
Contact: Imedex, 4325 Alexander Drive, Alpharetta, 
GAQ 30022-3740 USA
Tel. +1 (770) 751-7332
Fax. +1 (770) 751-7334
e-mail: meetings@imedex.com, 
www.imedex.com

8 - 13 Σεπτεμβρίου 2007
9th Biennial European Society for Therapeutic 
Radiology and Oncology (ESTRO) Meeting
Barcelona (Barcelona) - Spain
Info: http://www.estro.be/estro/index.cfm

18 - 20 Σεπτεμβρίου 2007
29th Annual Meeting of the International Asso-
ciation of Cancer Registries - IACR 07
Ljubljana - Slovenia
info: http://en.iacr2007.si/
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23 - 27 Σεπτεμβρίου 2007
ECCO 14 - the European Cancer Conference
Barcelona - Spain
info: http://www.fecs.be/

ΟκτωβριΟσ 2007

4 - 6 Οκτωβρίου 2007
Targeting Vasculature and Stroma: 4th Interna-
tional Vascular Targeting Conference
Mandelieu - France
info: http://www.esh.org/

7 - 10 Οκτωβρίου 2007
Molecular Targets for Cancer prevention Diag-
nosis and Treatment
Λεμεσός, Κύπρος
Abstracts: 30/7/2007
info: http://www.tumortargets.org/index01.html

11 - 13 Οκτωβρίου 2007
12th world Congress on Advances in Oncol-
ogy
Χερσόνησος Κρήτης
http://www.spandidos.com/General%20information.
htm

18-20 Οκτωβρίου 2007
14ο Πανελλήνιο συνέδριο Ογκολογίας, Ξενοδο-
χείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: ΑΝΘ Θεαγένειο
Πληροφορίες: Forum Congress & Travel
Τηλ. 2310-257128, 243588 Fax. 2310-231849
e-mail: info@forumcongress.com
www.forumcongress.com/14oncology

18-21 Οκτωβρίου 2007
International Forum for the Study of Familial & 
Early Breast Cancer, Hilton Cyprus Hotel, Nicosia-
Cyprus
Forum Secretariat: ERA Ltd, 17, Asklipiou str., 106 
80 Athens, Greece
Tel.: 0030 210 3634944 
fax: 0030 210 3631690, 
e-mail: info@era.gr
www.BreastCancerForum2007-cyprus.gr

21 - 25 Οκτωβρίου 2007
Teaching course on physics for Clinical Ra-
diotherapy
Λεμεσός, Κύπρος
info: http://www.estro.be/estro/index.cfm

22-26 Οκτωβρίου 2007
AACR-NCI-EORTC International Conference on 
Molecular Targets and Cancer Therapeutics: 
Discovery, Biology, and Clinical Applications, 
San Francisco, USA
Contact: American Association for Cancer Re-
search
615, Chestnut St., 17th Floor, Philadelphia, PA 
19106-4404
Tel. 215-440-9300, Fax. 215-440-7228
e-mail: aacr@aacr.org

30 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2007
SIOp 2007: 39th International Society of pae-
diatric Oncology Annual Meeting
Mumbai - India
info: http://www.siop2007.in/

νΟΕμβριΟσ 2007

7-11 Νοεμβρίου 2007
15ο μετεκπαιδευτικο συνέδριο κλινικης Ογκο-
λογίας
CANDIA MARIS, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
Info: http://www.pepagnh.gr/, georgsec@med.
uoc.gr

8 - 10 Νοεμβρίου 2007
Cancer in the Elderly: 8th Meeting of the 
International Society of Geriatric Oncology
Madrid - Spain
abstracts: 15/7/2007
info: http://www.cancerworld.org/siop

11 - 16 Νοεμβρίου 2007
Teaching course on Evidence-Based Radiation 
Oncology Methodological Basis and Clinical 
Application, Αθήνα
info: http://www.estro.be/estro/index.cfm

15 - 17 Νοεμβρίου 2007
EORTC-NCI-ASCO Annual Meeting on “Molecu-
lar Markers in Cancer”
Brussels, Belgium
info: www.eortc.eu.

δΕκΕμβριΟσ 2007

13 - 16 Δεκεμβρίου 2007
30th Annual San Antonio Breast Cancer 
Symposium
San Antonio (Texas) - United States
info: http://www.sabcs.org/



ΟΔΗΓIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

Στις οδηγίες που ακολουθούν ελήφθησαν υπόψη οι υποδείξεις (1997) της Διεθνούς Επιτροπής των Εκ-
δοτών Ιατρικών Περιοδικών (International Committee οf Medical Journals Editors - ICM – JE): Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.

1. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο “ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ” γίνονται 

δεκτές προς δημοσίευση 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, στρογ-
γυλών τραπεζιών και κλινικοπαθολογο-ανατομικών 
συζητήσεων, κατά την κρίση της Σύνταξης.

Ειδικά θέματα: γενικού ογκολογικού ενδιαφέροντος, 
εργασίες που δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία εργασι-
ών, 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 δη-
μοσιευμένης 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-δημοσι-
εύσεις κλινικών ή εργαστηριακών εργασιών υπό τη μορ-
φή 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 δημο-
σιευτεί 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 συγγρα-
φέων 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 διεύθυνση: 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 δι-
εύθυνσή 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 διά-
φορα κεφάλαια.

5. Βιβλιογραφία με το σύστημα Vancouver: Ο κατάλογος 
δεν είναι αλφαβητικός αλλά με τη σειρά που οι παραπο-
μπές 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 χρονολο-
γία, 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 βιβλιογραφικές 
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 πί-
νακα, αλλά αποδίδεται στο στοιχείο που άμεσα μελέτησε 
ο συγγραφέας (π.χ. “ο Crohn to 1932 ανέφερε 10” - όπου 
10 είναι το άρθρο του Smith που πράγματι συμβουλεύ-
τηκε 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 δακτυλογραφημένοι σε διπλό διά-
στημα χωρίς διαχωριστικές γραμμές, σχήματα με σινική 
μελάνη.

7.  Φωτογραφίες καλής ποιότητας σε στιλπνό χαρτί. Πίσω 
από τη φωτογραφία 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 ακτινο-
γραφίες, κ.λ.π.), ενώ στις δημοσιευόμενες φωτογραφίες 
η απλή επικάλυψη των οφθαλμών δεν αποτελεί επαρκή 
διαφύλαξη της ανωνυμίας του εικονιζόμενου προσώπου.




