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ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

◦ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
◦ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ 



παρελθόν





οξείες παρενέργειες
◦ τριχόπτωση κατά την ινιακή χώρα

◦ ήπια δερµατική αντίδραση

◦ ερεθισµένος λαιµός

◦ διαταραγµένη αίσθηση της γεύσης

◦ δυσφαγία

◦ συµπτώµατα παλινδρόµησης

◦ µη παραγωγικός βήχας

◦ ναυτία, έµετοι, διάρροια

◦ αιµατολογική τοξικότητα

… είναι παροδικές και αντιµετωπίζονται συµπτωµατικά.



Όψιµες παρενέργειες
◦ υποκλινικός υποθυρεοειδισµός ανιχνεύεται µε αύξηση της TSH, ακόµα και µε φυσιολογική Τ4 συνιστάται θεραπεία 

L-θυροξίνης µε αρχική δόση 0,1 mg/ηµέρα. Οι τιµές της Τ4 και της TSH πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για 

αναπροσαρµογή της δόσης της θυροξίνης.

◦ έρπης ζωστήρας σε ποσοστό 10-15% των ασθενών (κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και µερικά χρόνια µετά τη λήξη 

της για νόσο Hodgkin, µπορεί να εµφανιστεί) 

◦ σύνδροµο του Lhermitte εκδηλώνεται περίπου στο 10-15% των ασθενών µετά την ακτινοθεραπεία και περιλαµβάνει 

σηµαντικό µήκος του νωτιαίου µυελού. Προκαλεί παραισθησίες στα άνω και στα κάτω άκρα, στην κάµψη του λαιµού 

και µπορεί να οφείλεται σε παροδική αποµυελίνωση του νωτιαίου µυελού. Εµφανίζεται 1-2 µήνες µετά τη λήξη της 

ακτινοθεραπείας τύπου µανδύα και συνήθως υποχωρεί αυτόµατα σε 2 έως 6 µήνες. Είναι συχνό επακόλουθο στους 

ασθενείς που έλαβαν πρόσφατα αγωγή µε αλκαλοειδή της βίνκα (βινκριστίνη και βινµπλαστίνη) και δεν σχετίζεται µε 

το πιο σοβαρό πρόβληµα της εγκάρσιας µυελίτιδας

◦ ξηροστοµία παρουσιάζεται κατόπιν ακτινοθεραπείας του δακτυλίου του Waldeyer, η οποία όµως σπάνια εφαρµόζεται. 

Η στοµατική υγιεινή έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση των περιπτώσεων αυτών, για αυτό συνιστάται συχνή 

οδοντική προφύλαξη, περιποίηση και φθορίωση.



Όψιµες παρενέργειες
◦ ακτινική πνευµονίτιδα, 6-12 εβδοµάδες µετά το πέρας της ακτινοθεραπείας τύπου µανδύα, σε 

ποσοστό µικρότερο του 5% και εκδηλώνεται µε βήχα, πλευριτικό πόνο και διήθηση στην 

ακτινογραφία θώρακος, το οποίο συνήθως διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα πεδία ακτινοθεραπείας,

πιθανότητα ανάπτυξης µετακτινικών παρενεργειών στον πνεύµονα αυξάνει µε τη χρήση 

βλεοµυκίνης. Η συµπτωµατική αντιµετώπιση είναι επαρκής τις περισσότερες φορές, αν και µικρό 

ποσοστό ασθενών µπορεί να χρειαστεί να υποβληθεί σε θεραπεία µε κορτικοστεροειδή, αρχίζοντας 

µε την ηµερήσια δόση των 40-60 mg πρεδνισολόνης ή άλλου ισοδύναµου κορτικοστεροειδούς. Η 

έναρξη κορτικοθεραπείας σηµαίνει τουλάχιστον αγωγή 4-6 εβδοµάδες µε σταδιακή προσεκτική 

µείωση της κορτιζόνης προς αποφυγή έξαρσης των συµπτωµάτων. Η πιθανότητα ανάπτυξης 

πνευµονίτιδος είναι ανάλογη µε τον όγκο του πνεύµονα που έχει ακτινοβοληθεί, τη συνολική δόση 

και το µέγεθος των ηµερησίων κλασµάτων. Σε πρόσφατη µελέτη της RTOG αποδείχθηκε 

υψηλότερος κίνδυνος ανάπτυξης πνευµονίτιδας βαθµού 2, όταν ο µέσος όγκος πνεύµονα λαµβάνει 

πάνω από 14Gy ή το V20 ξεπερνάει το 35%



Όψιµες παρενέργειες
◦ ακτινική περικαρδίτιδα, ανάπτυξη µετακτινικής περικαρδίτιδας αποτελεί κίνδυνο σε περίπτωση 

που ακτινοβοληθεί όλη η καρδιά, σενάριο µάλλον απίθανο µε τα σύγχρονα θεραπευτικά 

πρωτόκολλα. Εκδηλώνεται ως οξύ πυρετικό σύνδροµο µε πόνο στο στήθος, περικαρδιακό τριγµό, 

περικαρδιακή συλλογή, που διαγιγνώσκεται στην ακτινογραφία θώρακος ή στον υπέρηχο, 

συσφιγκτική περικαρδίτιδα ή επιπωµατισµό. Η µετακτινική περικαρδίτιδα, όπως και η 

πνευµονίτιδα, συνήθως αντιµετωπίζεται µε συντηρητική αγωγή µε αναλγητικά και µη στεροειδή 

αντιφλεγµονώδη και υποχωρεί µέσα σε λίγες εβδοµάδες. Είναι σηµαντικό να γίνει έγκαιρα η 

διαφοροδιάγνωση µεταξύ των συνδρόµων αυτών και της υποτροπής του λεµφώµατος.

◦ Σηµαντική παρενέργεια της ακτινοθεραπείας του µεσοθωρακίου αποτελεί η στεφανιαία νόσος, 

ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε ανθρακυκλίνες.





ανάπτυξη δευτερογενών κακοήθων όγκων

◦ λευχαιµία, λεµφώµατα και συµπαγείς όγκους, για τους 

οποίους ενοχοποιείται κυρίως η ακτινοθεραπεία. 



• 1965-2000, 4000 ασθ.
• Ο σχετικός κίνδυνος εµφάνισης ΔΚΟ αυξάνεται 

µετα από 5-15 χρ και παραµένει και µετα τα 35 
χρ.

• Αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης λευχαιµίας , 
όγκων του συνδετικού ιστού και του 
θυρεοειδούς

• µέτριος… νεοπλάσµατα πνεύµονα, µαστού, 
οισοφάγου, στοµάχου … 

• σηµαντικός παρ. η ηλικία έκθεσης
• Πιθανότητα εµφάνισης εξαρτάται από την δόση 
και το πεδίο θεραπείας





Η γερµανική οµάδα µελέτης των λεµφωµάτων GHSG µελέτησε τυχαιοποιηµένα 

διαφορετικές ακτινοθεραπευτικές δόσεις και ανακοίνωσε το 1997 ότι δόσεις 

ακτινοβολίας µεταξύ 20 και 40 Gy δεν εµφανίζουν σηµαντική διαφορά στην πορεία 

της νόσου µετά από πολυχηµειοθεραπεία. Τα αποτελέσµατα ήταν εφάµιλλα και 

έδωσαν έναυσµα στην περαιτέρω επικέντρωση των προσπαθειών για τον προσδιορισµό 

θεραπευτικών σχηµάτων συνδυαστικών θεραπειών µε µείωση της έκτασης και έντασης 

της ακτινοθεραπείας και κατά συνέπεια των όψιµων παρενεργειών και ιδιαίτερα του 

κινδύνου εµφάνισης συµπαγούς όγκου. 

…..αλλαγή θεραπευτικού χειρισµού





ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
◦ Μη Hodgkin

Ø µη επιθετικών λεµφωµάτων σταδίου Ι µπορούν να θεραπευτούν µόνο µε ακτινοθεραπεία. 

Ø τα ενδιαµέσου βαθµού κακοήθειας ωφελούνται από τη συνδυασµένη χηµειο- και ακτινοθεραπευτική αγωγή. 

Øστα εξωλεµφαδενικά λεµφώµατα, χαµηλές δόσεις ακτινοθεραπείας µπορούν να τα ελέγξουν όπως αυτά που 

αναπτύσσονται στο λεµφικό ιστό του βλεννογόνου του γαστρεντερικού σωλήνα. 

Ø σε προχωρηµένα στάδια, η προσθήκη της ακτινοθεραπεία στην τοπικά εκτεταµένη νόσου προσφέρει 

θεραπευτικό πλεονέκτηµα.

◦ Nόσο Hodgkin 

Øστα πρώιµα στάδια της νόσου η περιορισµένης έκτασης ακτινοβολία και ο συνδυασµός της µε µειωµένες 

δόσεις χηµειοθεραπείας, φαίνεται ότι είναι θεραπευτικά επαρκής.

Øσε περιπτώσεις που η νόσος εµφανίζεται µε ογκώδη λεµφαδενοπάθεια, η προσθήκη της ακτινοθεραπείας 

επιφέρει σαφώς καλύτερα αποτελέσµατα στον έλεγχο της νόσου και της τοπικής υποτροπής.



• φωτόνια υψηλής ενέργειας γραµµικού επιταχυντή

• κλασµατοποίηση της συνολικής δόσης της ακτινοβολίας.

• για τον ακριβή προσδιορισµό της ακτινοβολούµενης περιοχής 

είναι σηµαντικό να γίνεται  εξοµοίωση καθοδηγούµενη από 

αξονική τοµογραφία και σύµµορφος σχεδιασµός των πεδίων 

θεραπείας προσαρµοσµένα στις ανατοµικές αναλογίες του 

ασθενούς και τις ιδιαιτερότητες της νόσου

• για την ακριβή εφαρµογή του τελικού σχεδίου θεραπείας σε 

καθηµερινή βάση πραγµατοποιούνται 

συστηµατικά εντοπιστικές ακτινογραφίες ή αξονική 

τοµογραφία κωνοειδούς δέσµης

Η ακτινοθεραπεία, όπως εφαρµόζεται σήµερα στα σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά 

κέντρα, απαιτεί: 













ΟΛΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ

§Η ακτινοθεραπεία έχει χρησιµοποιηθεί στη µεταµόσχευση  από το 

1932

§Δεκαετία 1970: 1 συνεδρία

§Από δεκαετία 1980 (Peters) εφαρµόστηκε η κλασµατοποίηση / 

υπερκατάτµηση της δόσης µε καλύτερη αποτελεσµατικότητα και 

λιγότερες παρενέργειες 



• 8 Gy
• 6 Gy στους πνεύµονες
• AP-Pb, ΑΡ, ΡΑ-Ρb, PA
§ 1 συνεδρία
§ Ρυθµός δόσης: 8 cGy/min στη µέση γραµµή

ΤΒΙ: Oξεία Μυελοβλαστική Λευχαιµία

ΤΒΙ : Oξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία
• 14,4 Gy (2,4 Gy/συνεδρία)
• 12,0 Gy στους πνεύµονες (2,0 Gy/συνεδρία)
• Προστασία πνευµόνων
• Πρόσθιο (µε & χωρίς block Pb)
• Οπίσθιο (µε & χωρίς block Pb)
§ 3 ηµέρες, 2 φορές /ηµ., 6h gap
§ Ρυθµός δόσης: 15 – 20 cGy/min στη µέση γραµµή



§ Θάλαµος Θεραπείας ικανών διαστάσεων ώστε να 
εξασφαλίζει απόσταση πηγής – ασθενούς > 3 m

§ Γραµµικό Επιταχυντή µε δέσµη φωτονίων 
ενέργειας > 4 MV

§ Πεδίο ακτινοβολίας 40cm x 40cm (1m)
§ Συστήµατα Εξοµοίωσης
§ Συστήµατα δηµιουργίας block προστασίας για 
όργανα σε κίνδυνο

§ Σύστηµα Σχεδιασµού Θεραπείας
§ In vivo δοσιµετρία

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΒΙ



Προετοιµασία ασθενούς - Εξοµοίωση



Πεδίο ακτινοβολίας 40cm x 40cm  (1m)
160cm x 160cm ® διαγώνιος 220 cm

Τοποθέτηση διόδων & TLD







ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ TBI

§ΑΜΕΣΕΣ
§ ναυτία*
§ παρωτίτιδα
§ διάρροια*
§ ερύθηµα δέρµατος
§ αλωπεκία
§ κούραση
§ ξηρότητα στόµατος, πονόλαιµος
§ ελάττωση δακρύων

* Όχι συχνά µε την υπερκατάτµηση 
δόσης



ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ TBI

§ΑΠΩΤΕΡΕΣ
§Καταρράκτες
§Ανάπτυξη
§Γονιµότητα (95%)
§Θυρεοειδική δυσλειτουργία
§Διάµεσος Πνευµονίτις (προστασία                                
πνευµόνων για δόση > 12Gy/6fx)
§Καρδιακή και νεφρική τοξικότητα
§Φλεβοαποφρακτική νόσος ήπατος (1977)   
§Δεύτερες κακοήθειες (20% σε 10 έτη)
§Ψυχολογικά προβλήµατα



Ακτινοθεραπεία 

vΑν η Α/Θ θεωρούνταν φάρµακο θα ήταν το αποτελεσµατικότερο που διαθέτουµε

vΌλο και περισσότερα δεδοµένα υποστηρίζουν την χρήση της

µέρος της συνδυασµένης θεραπείας

νέες τεχνικές στην διάγνωση και χορήγηση της θεραπείας επιτρέπουν την ελάττωση 
των παρενεργειών

εξατοµικευµένα µοντέλα  για τον προσδιορισµό της θεραπευτικής στρατηγικής 



Συµπερασµατικά….

vΕίναι σηµαντική η «ίαση µετα από την πρώτη θεραπεία»

υποτροπή αντιµετωπίζεται µε υψηλές δόσεις χηµειοθεραπείας και µεταµόσχευση, 
περισσότερες πρώιµες και όψιµες παρενέργειες και µόνο το 50% ανταπόκριση

vσύγχρονη ακτινοθεραπευτική πρακτική οι όψιµες  παρενέργειες είναι σηµαντικά 
λιγότερες  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


