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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η χρήση της ακτινοθεραπείας εκθέτει όλα τα υγιή όργανα εντός και εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Το αποτέλεσμα της προαναφερθείσας έκθεσης 

των υγιών ιστών είναι ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου μετά την 

ακτινοθεραπεία. Στη διεθνή βιβλιογραφία, σημειώνεται σημαντική έλλειψη δεδομένων για τη 

δόση ακτινοβολίας και τον κίνδυνο καρκινογένεσης των υγιών οργάνων, μετά από 

ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο υπολογισμός 

της δόσης ακτινοβολίας των υγιών οργάνων που βρίσκονται μερικώς εντός ή εκτός του 

πεδίου ακτινοθεραπείας για ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, με τις μεθόδους IFRT (Involved 

Field Radiotherapy) και ISRT (Involved Site Radiotherapy), καθώς και η εκτίμηση του 

κινδύνου εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου. 

 

Όργανα που εκτίθενται σε πρωτογενή  ακτινοβολία: 

Έγινε χρήση δεδομένων από πλάνα τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας 

(3DCRT) ασθενών, με τις μεθόδους IFRT και ISRT. Εξετάστηκαν ασθενείς που 

ακτινοβολήθηκαν σε ανατομικές περιοχές πάνω και κάτω από το διάφραγμα. Υπολογισμοί  

πραγματοποιήθηκαν για την ισοδύναμη δόση (Organ Equivalent Dose, OED), όπως αυτή 

προτάθηκε από την ομάδα των Schneider et al, καθώς και για το Lifetime attributable risk 

(LAR). Ακόμα, έγινε χρήση τριών διαφορετικών μοντέλων εκτίμησης κινδύνου: mechanistic, 

plateau και bell shaped model. Τα, προς μελέτη, όργανα για θεραπείες σε ανατομικές 

περιοχές πάνω από το διάφραγμα ήταν: οι μαστοί, οι πνεύμονες, ο θυρεοειδής αδένας, ο 

φάρυγγας, η στοματική κοιλότητα και ο οισοφάγος. Τα αντίστοιχα όργανα  για 

ακτινοθεραπεία σε περιοχές κάτω από το διάφραγμα ήταν: το κόλον, το ορθό και η 
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ουροδόχος κύστη. Ο κίνδυνος που υπολογίστηκε από τις παραπάνω μετρήσεις συγκρίθηκε με 

τον κίνδυνο καρκινογένεσης στο μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό. Όλοι οι 

υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για έκθεση ασθενούς στις ηλικίες των 20, 30 και 40 ετών. 

Για ακτινοθεραπεία σε ανατομικές περιοχές πάνω από το διάφραγμα το εύρος της OED 

υπολογίστηκε ίσο με 0.63 – 8.53 Gy και 0.63 – 7.26 Gy με τις μεθόδους IFRT και ISRΤ, 

αντίστοιχα. Το αντίστοιχο εύρος για ακτινοβόληση σε ανατομικές περιοχές κάτω από το 

διάφραγμα βρέθηκε 0.18 – 7.64 Gy και 0.80 -  4.95 Gy. Ο κίνδυνος καρκινογένεσης 

υπολογίστηκε από 0.5% έως 8.0% με τη μέθοδο IFRT και από 0.5% έως 5.2% για την ISRT, 

μετά από ακτινοθεραπεία πάνω από το διάφραγμα. Για ακτινοθεραπεία σε περιοχές κάτω από 

το διάφραγμα ο αντίστοιχος κίνδυνος με τη μέθοδο IFRT ήταν 0.1% - 13.0% και 0.5% - 8.4% 

με την ISRT.  

Η σημαντικότερη μείωση του κινδύνου καρκινογένεσης  με τη μέθοδο ISRT αντί της 

IFRT παρατηρείται σε μαστό και πνεύμονες για ακτινοθεραπεία πάνω από το διάφραγμα. 

Αντίστοιχα, ακτινοθεραπεία κάτω από το διάφραγμα με τη μέθοδο ISRT παρουσιάζει 

σημαντική μείωση κινδύνου δευτερογενούς καρκίνου σε ορθό και κόλον σε σύγκριση με την 

IFRT. Για την ουροδόχο κύστη βρέθηκε αύξηση του κινδύνου καρκινογένεσης με τη μέθοδο 

ISRT σε σχέση με την IFRT. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός είναι μικρότερος από τον κίνδυνο 

στο, μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία, πληθυσμό.  

 

Εκτός πεδίου ακτινοθεραπείας όργανα: 

Ο υπολογισμός της μέσης δόσης σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin έγινε με 

χρήση της μεθόδου Monte Carlo, σε συνδυασμό με μαθηματικό ανθρωπόμορφο ομοίωμα. 

Χρησιμοποιήθηκε προσομοίωση κεφαλής γραμμικού επιταχυντή με δέσμη φωτονίων 

ενέργειας 6 MV. Πραγματοποιήθηκε προσομοίωση θεραπειών ασθενών με λέμφωμα 
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Hodgkin στο μεσοθωράκιο, την πύελο και τη μασχαλιαία χώρα, με τις μεθόδους IFRT και 

ISRT. Για την εκτίμηση κινδύνου καρκινογένεσης χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της 

αναφοράς του BEIR VII. Υπολογισμοί της μέσης δόσης έγιναν για όλα τα όργανα που 

βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοβόλησης και ορίζονται στην ICRP-103. Ο κίνδυνος 

καρκινογένεσης μετά από ακτινοθεραπεία στο μεσοθωράκιο εκτιμήθηκε για το κόλον, το 

στομάχι, την ουροδόχο κύστη, το ήπαρ, τον θυρεοειδή αδένα και τον προστάτη. Αντίστοιχα, 

ο κίνδυνος μετά από ακτινοθεραπεία στην περιοχή της πύελου υπολογίστηκε για το στομάχι, 

τους πνεύμονες, το ήπαρ, το μαστό, τις ωοθήκες, τους όρχεις και το θυρεοειδή αδένα. Για 

ακτινοθεραπεία στη μασχαλιαία χώρα εκτίμηση του κινδύνου έγινε για: το κόλον, το στομάχι, 

την ουροδόχο κύστη, το ήπαρ, το θυρεοειδή αδένα, το μαστό, τις ωοθήκες, τους όρχεις και 

τον προστάτη. Όλοι οι υπολογισμοί του κινδύνου πραγματοποιήθηκαν για ακτινοβόληση 

ασθενούς στην ηλικία των 20, 30 και 40 ετών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε σύγκριση του 

κινδύνου καρκινογένεσης, που υπολογίστηκε με τον αντίστοιχο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 

σε πληθυσμό μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία. 

Το εύρος της μέσης δόσης στα εκτός πεδίου όργανα μετά από ακτινοθεραπεία σε 

μεσοθωράκιο, πύελο και μασχαλιαία χώρα με τη μέθοδο IFRT υπολογίστηκε, 7.5 – 481 mGy, 

5.0 – 774.5 mGy, 5.0 – 594 mGy αντίστοιχα. Το αντίστοιχο εύρος με την ISRT μέθοδο ήταν: 

2.0 – 246 mGy, 3.0 – 300.5 mGy, 2.5 – 234 mGy. Ο θυρεοειδής αδένας εμφανίζει τον 

υψηλότερο κίνδυνο καρκινογένεσης για γυναίκες και άνδρες ασθενείς, μετά από 

ακτινοθεραπεία στο μεσοθωράκιο. Για ακτινοθεραπεία στην πύελο μέγιστος κίνδυνος 

παρατηρείται για το μαστό στις γυναίκες και το στομάχι στους άνδρες. Αντίστοιχα, μετά από 

ακτινοθεραπεία στη μασχαλιαία χώρα ο υψηλότερος κίνδυνος καρκινογένεσης βρέθηκε στο 

θυρεοειδή αδένα στους άνδρες και το μαστό στις γυναίκες. Σε όλες τις περιπτώσεις, η χρήση 

της ISRT μεθόδου είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση στον κίνδυνο καρκινογένεσης σε σχέση με 
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την IFRT.  Τέλος, σε όλα τα εκτός πεδίου όργανα ο κίνδυνος καρκινογένεσης ήταν 

μικρότερος από τον αντίστοιχο στο μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό.  
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ABSTRACT 

During radiotherapy all healthy organs are exposed to ionizing radiation regardless of 

their position in relation to the radiation field. This fact results in the increase of the 

possibility of secondary cancer after the radiotherapy. In the case of Hodgkin lymphoma there 

are not sufficient data in the literature regarding the radiation dose and second cancer risk at 

healthy organs. The aim of this research is a) to determine the dose to healthy organs that are 

partially in or out of the radiation fields, for Hodgkin lymphoma patients, using the IFRT and 

ISRT techniques and b) to estimate the risk of secondary cancer. 

 

Organs partially in the treatment field 

Data were obtained from patients that received 3d conformal radiotherapy with the 

IFRT and ISRT techniques. Patients that were irradiated in anatomic regions above and below 

the diaphragm were included. The Organ Equivalent Dose (OED), as it was suggested by the 

group of Schneider et al, and the Lifetime Attributable Risk (LAR) were determined. All 

calculations were performed with the use of three different models: the mechanistic, plateau 

and bell shaped models. The organs that were examined for radiotherapy treatment above the 

diaphragm were the breast, lungs, thyroid gland, pharynx, oral cavity and esophagus. 

Respectively for treatment below the diaphragm the organs were the colon, rectum and 

bladder. The calculated risk with the above methods was compared to the cancer risk of 

population that has not been exposed to ionizing radiation. All calculations were performed 

for patients of the age of 20, 30 and 40. 

The range of OED was calculated to 0.63 – 8.53 and 0.63 – 7.26 with the IFRT and 

ISRT techniques respectively for radiotherapy in anatomic regions above the diaphragm. 

Respectively for anatomic regions below the diaphragm the range was 0.18 – 7.64 and 0.80 – 
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4.95. The cancer risk after radiotherapy above the diaphragm was calculated to 0.5% – 8.0% 

with the IFRT technique and 0.5% - 5.2% with the ISRT technique. Respectively the cancer 

risk after radiotherapy below the diaphragm was calculated to 0.1% – 13.0% with the IFRT 

technique and 0.5% - 8.4% with the ISRT technique. 

For radiotherapy in anatomic regions above the diaphragm the biggest benefit of ISRT 

over IFRT technique is observed in breast and lungs whereas for radiotherapy in anatomic 

regions below the diaphragm is observed in colon and rectum. For the bladder it was 

estimated that the cancer risk with the ISRT technique is higher than the risk with the IFRT 

technique, though this risk is smaller than the risk of population not exposed to ionizing 

radiation. 

 

Out of field organs 

The average dose to organs that are out of the treatment field for Hodgkin Lymphoma 

patients was determined with Monte Carlo calculations using a human body model created by 

relative software. The head of a 6MV linear accelerator was simulated. The treatment of 

Hodgkin lymphoma patients at mediastinum, pelvis and axillary region with the ISRT/IFRT 

techniques was simulated. For cancer risk estimation the reference model of BEIR VII was 

used. The average dose was calculated to organs that are out of the treatment field and are 

defined in ICRP-103. The cancer risk after radiotherapy at the mediastinum was estimated for 

the colon, stomach, bladder, liver, thyroid gland and prostate. Respectively for radiotherapy at 

the pelvis the cancer risk was estimated for the stomach, lungs, liver, breast, ovaries, testicles 

and thyroid gland. For radiotherapy at the axillary region cancer risk was estimated for the 

colon, stomach, bladder, liver, thyroid gland, breast, ovaries, testicles and prostate. All cancer 

risk estimations were performed for patients of 20, 30 and 40 years old. Finally the estimated 

cancer risk was compared to the cancer risk of population not exposed to ionizing radiation. 
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The range of the average dose to out of field organs after mediastinum, pelvis and 

axillary region radiotherapy with the IFRT technique was calculated to 7.5-481, 5.0-774.5 and 

5.0-594 mGy respectively. The respective ranges for the ISRT technique were 2.0-246, 3.0-

300.5 and 2.5-234 mGy. The thyroid gland presents the highest cancer risk after mediastinum 

radiotherapy for both men and women patients. For pelvis radiotherapy the highest risk is 

observed in breast for women and stomach for men. For radiotherapy at the axillary region the 

highest risk was found to be the thyroid gland for men and the breast for women. In all cases 

the use of ISRT technique resulted in the decrease of cancer risk in comparison to the IFRT. 

Finally, in all out of field organs the cancer risk was smaller than the respective risk of the not 

exposed to ionizing radiation population. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπευτική μη χειρουργική μέθοδος, που σκοπό έχει τη 

θεραπεία ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα και σχετίζεται με τη χρήση ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών. Χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: α) την εξωτερική ακτινοθεραπεία και β) τη 

βραχυθεραπεία. Στην εξωτερική ακτινοθεραπεία, η  πηγή ακτινοβολίας βρίσκεται 

εξωτερικά του σώματος του ασθενούς και σε απόσταση από αυτόν. Η ακτινοβόληση 

πραγματοποιείται με δέσμες φωτονίων, ηλεκτρονίων ή βαριά φορτισμένων σωματιδίων. 

Στη βραχυθεραπεία, χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές, οι οποίες βρίσκονται 

τοποθετημένες μέσα στο σώμα του ασθενούς και διακρίνονται σε: ενδοϊστικές, 

ενδοκοιλοτικές ή επιφανειακές. 

Στόχος της ακτινοθεραπείας είναι η εναπόθεση της μέγιστης δόσης στον όγκο, 

προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή βλάβη στους γειτνιάζοντες υγιείς ιστούς. Στην κλινική 

πράξη η ακτινοθεραπεία, εκτός από θεραπευτικούς λόγους, εφαρμόζεται και για 

ανακούφιση και πρόληψη από τα συμπτώματα της νόσου. 

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες για μείωση των επιπτώσεων της 

ακτινοθεραπείας στους υγιείς ιστούς, με την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων 

ακτινοθεραπείας. Κυριότερες τεχνικές ακτινοθεραπείας είναι: η τρισδιάστατη σύμμορφη 

ακτινοθεραπεία (3DCRT, 3D Conformal Radiation Therapy), η ακτινοθεραπεία 

διαμορφούμενης έντασης δέσμης (IMRT, Intensity Modulated Radiation Therapy), η 
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καθοδηγούμενη από απεικονιστικά συστήματα ακτινοθεραπεία (IGRT, Image Guided 

Radiation Therapy), και η στερεοστατική ακτινοθεραπεία (SBRT, Stereotactic Radiation 

Therapy). 

1.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

1.2.1. CO-60 

Το πρώτο μηχάνημα ακτινοθεραπείας με πηγή κοβαλτίου (CO-60) χρησιμοποιήθηκε 

το 1951. Πλεονέκτημα του CO-60 αποτελεί η σωστή και με ακρίβεια εκτίμηση της 

παροχής του, καθώς βασίζεται σε δεδομένα από το χρόνο ημιζωής της πηγής. Τα 

μειονεκτήματά του είναι: η απαραίτητη αντικατάσταση της πηγής κοβαλτίου σε διάστημα 

4-5 ετών, η μη ικανοποιητική επιπεδότητα της δέσμης για πεδία θεραπείας μεγάλων 

διαστάσεων,  οι χαμηλές δόσεις βάθους σε σύγκριση με αυτές των υψηλών ενεργειών που 

παράγονται από τους γραμμικούς επιταχυντές. Η χρήση των μονάδων κοβαλτίου τείνει να 

εξαλειφθεί τα τελευταία χρόνια (1,2). 

1.2.2. GAMMA KNIFE 

Στο Gamma Knife γίνεται χρήση πηγών κοβαλτίου, χρησιμοποιείται για θεραπείες 

στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής. Αποτελείται από τρία κύρια μέρη: α) σφαίρα στην 

οποία είναι τοποθετημένες 201 πήγες κοβαλτίου, β) τέσσερεις κατευθυντήρες και γ) το 

κρεβάτι θεραπείας (1).  

 

1.2.3. TOMOTHERAPY 

Γραμμικός επιταχυντής που παράγει δέσμες φωτονίων ενέργειας 6 MV καθώς 

περιστρέφεται γύρω από σταθερό δακτύλιο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας το κρεβάτι 
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θεραπείας κινείται κατά τον επιμήκη άξονα. Το πλάτος της δέσμης ορίζεται από ζεύγος 

κατευθυντήρων, οι τιμές του μπορούν να είναι 1, 2.5, 5 cm. Κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας η κεφαλή μπορεί να περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα από 10 εώς 60 

sec/περιστροφή (1,2). 

 

1.2.4. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ 

Στην εξωτερική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται γραμμικοί επιταχυντές. Οι 

γραμμικοί επιταχυντές που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη επιταχύνουν ηλεκτρόνια 

από 4 έως 25 Mev, χρησιμοποιώντας πεδία μικροκυμάτων σε συχνότητες 103-104 MHz. 

Στους γραμμικούς επιταχυντές τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται ακολουθώντας ευθείες 

τροχιές μέσα σε ειδικές διατάξεις, τους κυματοδηγούς. Χαρακτηρίζονται κυκλικοί γιατί τα 

ηλεκτρόνια ακολουθούν την ίδια γραμμική διαδρομή, υπό μικρή διαφορά δυναμικού. 

Τα υψηλής ισχύος RF πεδία που χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση των 

ηλεκτρονίων στον κυματοδηγό, παράγονται μέσω μιας διαδικασίας επιβράδυνσης με 

χρήση επιβραδυντικών δυναμικών σε ειδικές διατάξεις, που ονομάζονται magnetron και 

klystron. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται διάφοροι γραμμικοί επιταχυντές, που 

παράγουν φωτόνια ενέργειας 4 και 6 MV και άλλοι που παράγουν δέσμες φωτονίων και 

ηλεκτρονίων πολλών ενεργειών. Οι συνηθέστεροι γραμμικοί επιταχυντές παράγουν 

φωτόνια ενέργειας 6 και 18 MV και ηλεκτρόνια διαφόρων ενεργειών. 

Συνήθως οι γραμμικοί επιταχυντές τοποθετούνται ισοκεντρικά και αποτελούνται από 

πέντε βασικά μέρη (1): 

 Κεφαλή 

 Σύστημα στήριξης κεφαλής 

 Θάλαμο μορφοποίησης παλμών 
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 Σύστημα στήριξης ασθενούς 

 Κονσόλα χειρισμού 

Ένα σχηματικό διάγραμμα γραμμικού επιταχυντή φαίνεται στην Eικόνα 1.1. Το 

σχήμα παρέχει ένα γενικό πλάνο ενός γραμμικού επιταχυντή, όμως εμφανίζονται αρκετές 

διαφορές μεταξύ των εμπορικών διατάξεων, η κάθε μορφή εξαρτάται από την τελική 

κινητική ενέργεια της δέσμης των ηλεκτρονίων κάθε επιταχυντή καθώς και από του 

κατασκευαστή. 

Το μήκος του κυματοδηγού εξαρτάται από την τελική κινητική ενέργεια των 

ηλεκτρονίων και ποικίλει από 30 cm για 4 Mev μέχρι 150 cm για 25 Mev. 

Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης της δέσμης στους συγχρόνους ιατρικούς 

γραμμικούς επιταχυντές  είναι: 

 σύστημα έκχυσης 

 σύστημα παραγωγής RF ισχύος 

 κυματοδηγός επιτάχυνσης 

 βοηθητικό σύστημα 

 σύστημα μεταφοράς της δέσμης 

 σύστημα κατεύθυνσης και ελέγχου της δέσμης 
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Εικόνα 1.1:  Γραμμικός επιταχυντής κλινικής πράξης (1) 

 

1.2.5. CYBER KNIFE 

Επιταχυντής ακτινών Χ (<10000MHz), τοποθετημένος πάνω σε ρομποτικό 

βραχίονα, ο οποίος παράγει λεπτές δέσμες, οι οποίες μπορούν να εισέλθουν στο σώμα του 

ασθενούς από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, λαμβάνονται 

εικόνες οι οποίες συγκρίνονται με αυτές που είχαν ληφθεί για το σχεδιασμό του όγκου - 

στόχου. 

1.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Η διαδικασία σχεδιασμού του όγκου - στόχου περιγράφεται από την έκθεση με 

αριθμό 50 της ICRU (International Commission on Radiation Units) (3). Τα βήματα που 

ακολουθούνται είναι τα παρακάτω : 
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 Περιγραφή του μακροσκοπικού όγκου GTV (Gross Tumor Volume). Στο GTV 

περιλαμβάνεται η μακροσκοπική νόσος, συμπεριλαμβανομένων και των 

διογκωμένων λεμφαδένων. Για τον ορισμό του GTV είναι απαραίτητη η χρήση 

αξονικής τομογραφίας, μαγνητικής τομογραφίας ή ακόμα και PET (Positron 

Emission Tomography).  

 Ο κλινικός όγκος στόχος CTV (Clinical Target Volume) αποτελείται από το 

GTV με ένα επιπλέον περιθώριο για την κάλυψη δόμων με υποψία νόσου. 

 Ο όγκος στόχος σχεδιασμού PTV (Planning Target Volume) αποτελείται από το 

CTV με επιπλέον περιθώριο για να καλυφτούν γεωμετρικές ασάφειες. 

 

 

Εικόνα 1.2: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας σχεδιασμού όγκου στόχου όπως αυτή περιγράφεται 

στην ICRU 50 (4) 
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1.4. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  (3D-CRT, 3D 

CONFORMAL RADIATION THERAPY) 

Με τον όρο τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3D-CRT) ορίζεται η θεραπεία 

η οποία βασίζεται σε τρισδιάστατες ανατομικές πληροφορίες, αποτελείται από πολλαπλά 

πεδία θεραπείας, το σχήμα των οποίων προσαρμόζεται στον όγκο - στόχο με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια . Η κατανομή δόσης με χρήση τεχνικής 3DCRT φαίνεται 

στην εικόνα 1.3
 
(α).  Τα βήματα που ακολουθούνται στην 3DCRT είναι: 

 

 Αξονική τομογραφία  (CT , Computed Tomography) ασθενούς σε θέση 

θεραπείας.  

 Αποστολή εικόνων CT στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας (TPS, Treatment 

Planning System). 

 Σχεδιασμός  του όγκου στόχου και των υγειών οργάνων από τον 

ακτινοθεραπευτή ογκολόγο 

 Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας, όπου ορίζεται η κατεύθυνση των δεσμών. Με 

χρήση του πολύφυλλου κατευθυντήρα (MLC, Multileaf Collimator) που 

βρίσκεται στην κεφαλή του γραμμικού επιταχυντή, περιγράφοντας με το 

βέλτιστο δυνατό τρόπο, τα όρια του PTV και προστατεύονται τα γύρω υγιή 

όργανα. 

 Υπολογισμός δόσης. 

 Αξιολόγηση πλάνου θεραπείας με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.  

 Εξομοίωση θεραπείας. 

 Πραγματοποίηση θεραπείας. 
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Εικόνα 1.3: Κατανομή δόσης ακτινοθεραπεία στην περιοχή του οισοφάγου με τις μεθόδους (α) 3DCRT (β) 

IMRT και (γ) θεραπεία πρωτονίων (5). 

1.5.  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας με 

στόχο τη μέγιστη προστασία των υγιών ιστών και τη βέλτιστη ακτινοβόληση του όγκου - 

στόχου. Στις παρακάτω ενότητες, παρουσιάζονται οι τεχνικές που εφαρμόζονται στη 

σύγχρονη κλινική πράξη. 

 

1.5.1. ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΕΣΜΗ (INTENSITY MODULATED       

RADIATION THERAPY, IMRT) 

Στην τεχνική IMRT εφαρμόζονται δέσμες μεταβαλλόμενης έντασης. Για την κλινική 

εφαρμογή της τεχνικής IMRT απαιτείται: α) σύστημα σχεδιασμού πλάνου θεραπείας, το 

οποίο θα δύναται να υπολογίσει ανομοιόμορφες ροές σε δέσμες με διαφορετικές 

κατευθύνσεις, αυξάνοντας την κάλυψη του όγκου - στόχου και μειώνοντας τη δόση των 

υγιών οργάνων, και β) σύστημα το οποίο θα μπορεί να εκτελέσει τα πλάνα με 
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ανομοιόμορφες ροές. Η IMRT τεχνική βασίζεται στη μέθοδο της αντιστροφής σχεδιασμού, 

βάση της οποίας ορίζονται με ακρίβεια τα επιθυμητά αποτελέσματα αναφορικά με την 

κάλυψη του όγκου - στόχου και την προστασία των υγιών οργάνων και στη συνέχεια μέσω 

του υπολογιστικού συστήματος βελτιστοποίησης καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα 

επιτευχτεί η επιθυμητή κατανομή. Η κατανομή δόσης με τη μέθοδο IMRT παρουσιάζεται 

στην εικόνα 1.3(β). Η τεχνική IMRT χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, οι οποίες 

εξετάζονται στις επόμενες παραγράφους (1,2,6). 

 

1.5.1.1. ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ  

Για καθορισμένες γωνίες στην  κεφαλή του γραμμικού επιταχυντή, ο MLC  

(MultiLeaf Collimator) διαμορφώνεται ώστε να πραγματοποιηθεί η επιθυμητή κατανομή 

της δόσης. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται με δυο διαφορετικούς τρόπους (1): 

SMLC (Segmented MLC) 

Η θεραπεία πραγματοποιείται για μεγάλο αριθμό πεδίων, κάθε πεδίο χωρίζεται σε 

υποπεδία με δέσμες ομοιόμορφης έντασης. Τα υποπεδία διαμορφώνονται από τον MLC 

και εκτελούνται διαδοχικά. Η μετάβαση από το ένα υποπεδίο στο επόμενο γίνεται χωρίς ο 

γραμμικός επιταχυντής να εκπέμπει ακτινοβολία. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή και ως 

«Step and Shoot» (1). 

DMLC (dynamic MLC) 

Τα φύλλα του κατευθυντήρα κινούνται ταυτόχρονα και προς μια ορισμένη 

κατεύθυνση, με διαφορετική ταχύτητα το κάθε ένα από αυτά. Σε αντίθεση με την SMLC 

μέθοδο, ο γραμμικός επιταχυντής εκπέμπει ακτινοβολία καθώς τα πεδία διαμορφώνονται 

(1). 
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1.5.1.2.  ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ  

Διαμορφούμενης έντασης τοξοειδής θεραπεία ΙΜΑΤ (Intensity Modulated Arc therapy) 

Στην IMAT τεχνική, καθώς η κεφαλή του γραμμικού επιταχυντή περιστρέφεται σε 

τοξοειδή τροχιά, ο MLC διαμορφώνεται. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, κάθε πεδίο 

διαιρείται σε υποπεδία ομοιόμορφης έντασης, καθώς η κεφαλή περιστρέφεται με σταθερή 

γωνιακή ταχύτητα. Σε κάθε τόξο εκτελείται ένα υποπεδίο για κάθε γωνία της κεφαλής (1). 

 

Τοξοειδής ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης VMAT (Volumetric Modulated Arc 

Therapy) 

Στην τεχνική VMAT η κεφαλή περιστρέφεται, με τα φύλλα του MLC να κινούνται, 

και το ρυθμό περιστροφής της να ποικίλει κατά τη διάρκεια της κίνησης. Το σύστημα 

σχεδιασμού θεραπείας υπολογίζει με δειγματοληπτική μέθοδο την κατανομή για διακριτές 

γωνίες της κεφαλής. Για την κατανομή της επιθυμητής δόσης σε ένα τόξο, απαιτείται η 

βελτιστοποίηση των πεδίων και της έντασης της δέσμης, για ένα μεγάλο αριθμό γωνιών. 

Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η μείωση του χρόνου θεραπείας (1).  

 

1.5.2.  ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (STEREOTACTIC RADIOSURGERY, 

SRS) 

Εφαρμόζεται στη θεραπεία ενδοκρανιακών βλαβών και ολόκληρη η δόση θεραπείας 

αποδίδεται σε μία μόνο συνεδρία. Η ίδια μέθοδος, όταν εφαρμόζεται σε κλάσματα, 

ονομάζεται στερεοταξία (SRT, Stereotactic Radiotherapy). Στην SRS χρησιμοποιούνται 

λεπτές δέσμες ακτινοβολίας, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

με χρήση πηγών κοβαλτίου (γ - Knife), με συμβατικούς γραμμικούς επιταχυντές και 

ταυτόχρονη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού,  και με εξειδικευμένο επιταχυντή ο οποίος 
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διαθέτει ρομποτικό βραχίονα (Cyber Knife). Η απαίτηση εξαιρετικά σύμμορφης 

κατανομής δόσης στην SRS τεχνική επιτυγχάνεται με: χρήση κυκλικών δεσμών, 

βελτιστοποίηση των γωνιών και του βάρους των τόξων και χρήση πολλαπλών ισοκέντρων. 

Η ακρίβεια της θεραπείας, πέραν της χρήσης των απεικονιστικών συστημάτων, 

διασφαλίζεται και από τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (2).  

 

1.5.3.  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (IGRT, IMAGE   

GUIDED RADIATION THERAPY) 

Στην IGRT μέθοδο χρησιμοποιούνται καθοδηγούμενα απεικονιστικά συστήματα σε 

διάφορα στάδια της θεραπείας: στο σχεδιασμό του πλάνου, την προσομοίωση, την 

τοποθέτηση, στον εντοπισμό του όγκου πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Καθώς ο 

σχεδιασμός του PTV γίνεται όλο και πιο σύμμορφος η ακρίβεια κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Η ανάπτυξη συστημάτων απεικόνισης του 

όγκου -  στόχου και των υγιών ιστών, πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είναι 

απαραίτητη. Στη σύγχρονη κλινική πράξη υπάρχουν συστήματα απεικόνισης, τα όποια 

βρίσκονται μέσα στην αίθουσα θεραπείας ή ενσωματωμένα στον γραμμικό επιταχυντή. 

Αυτά είναι: 

Portal Imaging 

Οι σύγχρονοι γραμμικοί επιταχυντές είναι εξοπλισμένοι με δυο ειδών απεικονιστικά 

συστήματα: α) συστήματα που εκπέμπουν ακτίνες X (KiloVolt), όπου η λυχνία βρίσκεται 

αντιδιαμετρικά του ανιχνευτή και β) συστήματα ηλεκτρονικής απεικόνισης (EPID, 

Electronic Portal Imaging Device), τα οποία είναι τοποθετημένα αντιδιαμετρικά της 

κεφαλής του γραμμικού επιταχυντή (4). 
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Σύστημα Υπολογιστικού τομογράφου (CT, Computed Tomography) μέσα στην αίθουσα 

θεραπείας 

Τα προηγούμενα συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα δυσδιάστατης απεικόνισης, 

χάνοντας, έτσι, τις πληροφορίες που παρέχει η τρισδιάστατη απεικόνιση του αξονικού 

τομογράφου. Προτάθηκε, έτσι, η τοποθέτηση αξονικού τομογράφου μέσα στην αίθουσα 

θεραπείας(4). 

 

Υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης (Cone Beam CT, CBCT) 

Το σύστημα είναι εγκατεστημένο στο γραμμικό επιταχυντή και παρέχει τη 

δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του ασθενούς σε θέση θεραπείας, επιτρέποντας 

άμεση διόρθωση της θέσης (4).  

Υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης MV ( MV Cone Beam CT)  

Η απεικόνιση επιτυγχάνεται με χρήση ανιχνευτή τοποθετημένου αντιδιαμετρικά της 

κεφαλής του γραμμικού επιταχυντή με δέσμη φωτονίων 6 MV. Οι δόσεις που δέχεται ο 

ασθενής από αυτή την απεικονιστική μέθοδο θεωρείται αρκετά υψηλή (4). 

  

1.5.4.  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ 

Τα τελευταία χρόνια στην ακτινοθεραπεία άρχισαν να εφαρμόζονται δέσμες 

πρωτονίων. Η κορυφή Bragg, που είναι χαρακτηριστική των πρωτονίων, αποτελεί το 

μεγαλύτερο πλεονέκτημα τους σε σχέση με τα φωτόνια και τα ηλεκτρόνια. Βάσει του 

παραπάνω χαρακτηριστικού τους, τα πρωτόνια εναποθέτουν το  μεγαλύτερο μέρος της 

δόσης τους σε ένα ορισμένο βάθος, προστατεύοντας έτσι τους γύρω υγιείς ιστούς. Κατά 

την είσοδο των πρωτονίων στο σώμα του ασθενούς, έχουν εξαιρετικά χαμηλή ενέργεια, το 

ίδιο ισχύει και κατά την έξοδο τους. Ακόμα, οι δέσμες των πρωτονίων δεν σκεδάζονται 
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όπως αυτές των φωτονίων. Κατανομή της δόσης μετά από θεραπεία με δέσμες φωτονίων 

παρουσιάζεται στην εικόνα 1.3 (γ). Κατά την θεραπεία με δέσμη πρωτονίων, απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση του ασθενούς. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι το 

υψηλό κόστος καθώς και οι απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το χώρο για την εγκατάσταση του 

εξοπλισμού (1). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ 

HODGKIN

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το λέμφωμα Hodgkin περιγράφηκε πρώτη φορά από το Βρετανό γιατρό Thomas 

Hodgkin το 1832, όταν παρουσίασε έξι ασθενείς με παθολογικά διογκωμένους λεμφαδένες 

και σπλήνα στο Guy’s Hospital (4). Αποτελεί μια κλωνική κακοήθεια του λεμφικού 

συστήματος, η οποία προκύπτει από Β-κύτταρα των βλαστικών και των μεταβλαστικών. 

Το λέμφωμα Hodgkin, αποτελεί μια σχετικά ασυνήθιστη μορφή νεοπλασίας, η συχνότητα 

της οποίας ανέρχεται στο 0.6% του συνόλου των διαγνωσμένων καρκίνων του Δυτικού 

Ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ακόμα, το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί το 10% όλων των τύπων 

λεμφωμάτων (7). Σε ενήλικες ασθενείς, η εμφάνιση της νόσου παρουσιάζει δυο ηλικιακές 

κορυφές. Η πρώτη παρατηρείται μεταξύ των ηλικιών 15 και 30 ετών και η δεύτερη σε 

ασθενείς άνω των 55 ετών (7). 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα το λέμφωμα Hodgkin θεωρείτο θανατηφόρα νόσος. Η 

πρόοδος, όμως, που έχει σημειωθεί στην θεραπευτική προσέγγιση τις τελευταίες 

δεκαετίες, έχει επιτύχει ίαση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Εντούτοις, το ποσοστό 

υποτροπής είναι περίπου  30%  (7).  

Ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας αποτελεί τη συνηθέστερη 

θεραπεία για ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin. Το λέμφωμα Hodgkin θεωρείται ως 
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ακτινοευαίσθητη νόσος. Ωστόσο, η εμφάνιση απώτερης τοξικότητας, συσχετιζόμενη με 

την ακτινοθεραπεία σε όργανα όπως η καρδία και οι πνεύμονες, καθώς και η εμφάνιση 

δευτερογενούς καρκίνου από την έκθεση στην ακτινοβολία, αποτελούν σημαντικά 

προβλήματα στους μακροχρόνια επιζώντες. Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις των 

απώτερων ενεργειών από την ακτινοθεραπεία, αρκετές μελέτες έχουν γίνει προς την 

κατεύθυνση αυτή, είτε μειώνοντας την συνολική ακτινοθεραπευτική δόση, είτε 

ελαττώνοντας τον συνολικό όγκο που ακτινοβολείται, διατηρώντας όμως την 

αποτελεσματικότητα της. 

2.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ 

HODGKIN 

Ο Thomas Hodgkin το 1832, από τον οποίο η νόσος έλαβε και το όνομά της, 

περιέγραψε για πρώτη φορά τις συγκεκριμένες ανωμαλίες λεμφαδένων. Στις αρχές του 

επομένου αιώνα, το λέμφωμα Hodgkin διαφοροποιήθηκε από  τα διαφορετικού τύπου 

λεμφώματα, τα οποία παρουσίαζαν όμοια κλινικά συμπτώματα, κυρίως λόγω της τυπικής 

τους μορφολογίας. 

Η πρώτη απόπειρα θεραπείας λεμφώματος Hodgkin ξεκίνησε στις αρχές του 20ου 

αιώνα μετά την ανακάλυψη των ακτινών Χ. Η ομάδα των Pursey et al σε δημοσίευσή τους 

περιέγραψαν επιτυχημένες θεραπείες σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin και σάρκωμα μετά 

από έκθεσή τους σε ακτίνες Χ (4). Το 1946 οι Goodman και Win Trobe από το 

Πανεπιστήμιο του Yale ανακάλυψαν ότι το λέμφωμα Hodgkin δεν είναι ευαίσθητο μόνο 

στην ακτινοβολία αλλά και στη χημειοθεραπεία (8). Το 1947 οι Alpert και Peterson σε 

δημοσίευσή τους απέδειξαν ότι η χρήση «nitrogen mustard» προκαλεί διάλυση της μάζας 

του λεμφώματος Hodgkin (9). 
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Το επόμενο σημαντικό βήμα στη θεραπεία των λεμφωμάτων Hodgkin έγινε από την 

ομάδα των Devita Jr et al (10), οι οποίοι συνδύασαν «nitrogen mustard», vincristine, 

prednisone και procarbazine (MOPP) για χημειοθεραπεία. Ήταν η πρώτη φορά που 

εφαρμόστηκε θεραπεία σε ασθενείς προχωρημένου σταδίου και τα αποτελέσματα 

χαρακτηρίστηκαν ικανοποιητικά. . Την περίοδο 1974-1982 στο Milan Cancer Institute της 

Ιταλίας πραγματοποιήθηκαν κλινικές μελέτες στις οποίες συγκρίνονταν τα αποτελέσματα 

του ABVD (Adriamycin, Bleomycin, Vinblastine, και  Dacarbazine) με αυτά του MOPP. 

Η θεραπεία με ABVD αποτέλεσε τη βασική θεραπεία για λέμφωμα Hodgkin, η οποία 

εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα (11). 

Παράλληλα, η έρευνα στην ακτινοθεραπεία προσανατολίζεται στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, διατηρώντας όμως χαμηλά τα ποσοστά εμφάνισης τοξικότητας. Το 

1950 η ομάδα των Petres et al (12) παρουσίασε αποτελέσματα ασθενών με λέμφωμα 

Hodgkin οι όποιοι εμφάνισαν πλήρη ίαση μετά από ακτινοθεραπεία. Το 1962 η ομάδα των 

Kaplan at al δημοσίευσε δεδομένα από ασθενείς στους οποίους  εφαρμόστηκε η τεχνική 

ακτινοθεραπείας εκτεταμένων πεδίων (Extended Field Radiation Therapy, EFRT)). Τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι το προσδόκιμο πενταετούς 

επιβίωσης στους ασθενείς αυτούς ήταν 70%. Η απώτερη τοξικότητα από την 

ακτινοθεραπεία στους πνεύμονες και στην καρδιά, καθώς και η εμφάνιση δευτερογενών 

νεοπλασιών συσχετίστηκε με τον μεγάλο μεγέθους όγκο της ακτινοβοληθείσας περιοχής. 

Σε μια προσπάθεια μείωσης του όγκου της ακτινοβολουμένης περιοχής προτάθηκε η 

μέθοδος ακτινοθεραπείας προσβεβλημένου πεδίου (Involved Field Radiation Therapy, 

IFRT). Η σύγκριση της μεθόδου IFRT με την παλαιότερη EFRT έδειξε παρόμοια 

αποτελέσματα  ως προς την αντιμετώπιση της νόσου (13). 
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Σήμερα, ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας αποτελεί τη θεραπεία 

εκλογής στα πρώιμα στάδια της νόσου. Στα προχωρημένα στάδια, η ακτινοθεραπεία μετά 

από τη χημειοθεραπεία έχει ως ρόλο τον έλεγχο της υπολειπόμενης νόσου (14). 

2.3. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN  

Για πολλά χρόνια, η τεχνική ακτινοθεραπείας που εφαρμοζόταν σε ασθενείς με  

λέμφωμα Hodgkin ήταν η EFRT, σύμφωνα με την οποία μεγάλο τμήμα υγειών ιστών 

λάμβαναν ακτινοβολία. Με την τεχνική EFRT στο πεδίο ακτινοβόλησης 

συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες των προσβεβλημένων λεμφαδένων, αλλά και όλες οι 

προσκείμενες ομάδες, οι οποίες κινδύνευαν να προσβληθούν (15). Η δεκαετής επιβίωση 

ελεύθερης νόσου ήταν  80% στους ασθενείς  που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία με τη 

μέθοδο EFRT, εμφάνισαν όμως αρκετές τοξικότητες που οφείλονταν στην έκθεση τους 

στην ακτινοβολία. Τα παραπάνω  οδήγησαν στην αντικατάσταση της EFRT μεθόδου από 

την IFRT. 

Η τοξικότητα οφειλόμενη στην ακτινοθεραπεία, ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης,  

διαχωρίζεται σε οξεία ή άμεση και απώτερη ή έμμεση. Η ακτινική τοξικότητα εξαρτάται 

κυρίως από τη δόση και την έκταση της ακτινοβολούμενης περιοχής, ενώ η πιο συχνή και 

κοινή άμεση τοξικότητα είναι η ακτινική δερματίτιδα. Ανάλογα με την περιοχή 

ακτινοβόλησης υπάρχουν και ανάλογες οξείες ανεπιθύμητες ενέργειες από την θεραπεία.   

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι μετά από ακτινοθεραπεία ασθενών στην περιοχή 

της κεφαλής τραχήλου, οι μισοί από αυτούς έπασχαν από υποθυρεοειδισμό και το 20% 

ανέπτυξε θυρεοειδικούς όζους (16). Ακόμα, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 

ακτινοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin εμφανίζουν καρδιαγγειακές ασθένειες, όπως 
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στεφανιαία νόσο, βλάβη του μυοκαρδίου και περικαρδίτιδα (17). Οι καρδιακές επιπλοκές 

παρατηρούνται κυρίως σε ασθενείς που έχουν εκτεθεί σε δόσεις μεγαλύτερες των 15 Gy 

(18). 

Τέλος, οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία παρουσιάζουν κίνδυνο 

εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου (19). Μελέτες έχουν δείξει  ότι γυναίκες οι οποίες 

έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο  

εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου του μαστού, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κίνδυνο 

γυναικών που δεν έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία (20). Ο κίνδυνος εμφάνισης 

δευτερογενούς καρκίνου παρουσιάζει σχέση αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία (21). Για 

άνδρες ασθενείς, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, μελέτες έχουν δείξει ότι 

παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου του πνεύμονα (22). 

Τέλος, αυξημένος κίνδυνος λευχαιμίας και μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου έχει 

παρατηρηθεί σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία με την τεχνική EFRT 

(23). 

2.4. ΔΟΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας σε αρχόμενα καθώς και 

ενδιάμεσα στάδια λεμφώματος Hodgkin,  μπορεί να επιτρέψει την ελάττωση της δόσης 

ακτινοθεραπείας στα 30 Gy, αντί της δόσης  των 36 – 45 Gy, η οποία συνιστάται στις 

περιπτώσεις που η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται ως μοναδική μέθοδος θεραπείας σε 

ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin. Η αποκλιμάκωση της συνολικής ακτινοθεραπευτικής 

δόσης έχει μελετηθεί σε αρκετές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (24). Σε μελέτη της 

GHSG (German Hodgkin Study Group) φάνηκε ότι σε ασθενείς αρχικών σταδίων, μετά 

από χορήγηση δύο κύκλων του χημειοθεραπευτικού συνδυασμού ABVD, η δόση της 
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ακτινοθεραπείας μπορεί να ελαττωθεί από τα 30 στα 20 Gy, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

τοξικότητας στους υγιείς ιστούς,  χωρίς κάποια διαφορά στην αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας (25). Ακόμα, στη μελέτη H9F της EORTC (European Organization for Research 

and Treatment of Cancer) που ασχολήθηκε με την αποκλιμάκωση της ακτινοθεραπευτικής 

δόσης σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin αρχικού σταδίου, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 

ακτινοθεραπεία και έλαβαν δόση 20 Gy αντί 36 Gy σε συνδυασμό με κύκλους 

χημειοθεραπειών, η 5-ετής FFTF (Freedom from treatment failure) ήταν 85% έναντι 89% 

σε αυτούς που έλαβαν 36 Gy. Η συνολική 5-ετής επιβίωση ήταν 98% και 100% για την 

ομάδα των 20 Gy και την ομάδα των 30 Gy, αντίστοιχα. Σε ασθενείς ενδιάμεσου σταδίου 

η αποκλιμάκωση της δόσης από 30 Gy σε 20 Gy είχε σαν αποτέλεσμα την στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην 5-ετη FFTF, αλλά η συνολική επιβίωση δεν παρουσίασε κάποια 

ουσιαστική διαφορά (26). Βάσει των ανωτέρω δεδομένων η συνιστώμενη δόση 

ακτινοθεραπείας μετά από επαρκή ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία με ABVD είναι τα 30 

Gy, με δυνατότητα ελάττωσης της στα 20 Gy σε ασθενείς χωρίς δυσμενείς προγνωστικούς 

παράγοντες. 

2.5. ΠΕΔΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

2.5.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρελθόν στα πεδία ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin 

συμπεριλαμβάνονταν, πέραν των ομάδων των λεμφαδένων που νοσούσαν, και υγιείς 

ομάδες  λεμφαδένων. Ιστορικά αναφέρονται και είναι ευρέως γνωστά τα εκτεταμένα πεδία 

(EFRT, Extended Field Radiation Therapy) ακτινοβόλησης ως πεδίο μανδύα (Mantle 

Field) και πεδίο αντεστραμμένου ύψιλον (Y), τα πεδία αυτά στις μέρες μας εφαρμόζονται 

σε σπάνιες περιπτώσεις. Πολλές προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών σχετικά με τη 
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μείωση των διαστάσεων του πεδίου ακτινοθεραπείας, οδήγησαν στη μέθοδο IFRT 

(Involved Field Radiation Therapy).  Προσπάθειες για περαιτέρω μείωση της διάστασης 

των πεδίων ακτινοθεραπείας πέραν αυτής της μεθόδου IFRT, οδήγησαν στις μεθόδους 

ISRT (Involved Site Radiation Therapy) και INRT (Involved Node Radiation Therapy). 

 

2.5.2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (EXTENDED FILED RADIATION 

THERAPY, EFRT) 

Η ακτινοθεραπεία στο παρελθόν αποτελούσε τη μοναδική μέθοδο θεραπείας σε 

ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin. Εφαρμόζονταν πρόσθιο-οπίσθια και οπίσθιο-πρόσθια 

πεδία θεραπείας, τα οποία κάλυπταν ευρύτερες γειτονικές ομάδες λεμφαδένων, ανάλογα 

με την αρχική σταδιοποίηση. Έτσι, εφαρμόστηκαν πεδία εκτεταμένων διαστάσεων 

(EFRT). Τα παραπάνω πεδία χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: α) τα πεδία μανδύα (Mantle 

Fields), στα οποία περιλαμβάνονται τραχηλικές, υπερκλείδιες και υποκλείδιες χώρες, 

μασχαλιαίες χώρες αμφοτερόπλευρα, μεσοθωράκιο και πνευμονικές πύλες, β) τα πεδία 

τροποποιημένου μανδύα, τα οποία είναι τα κλασικά πεδία μανδύα χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες, γ) πεδία ανεστραμμένου ύψιλον (Υ), στα 

οποία περιλαμβάνονται οι παραορτικοί, πυελικοί και μηροβουβωνικοί λεμφαδένες με ή 

χωρίς τους σπληνικούς. Σπανιότερα, βάσει σχετικών ενδείξεων μπορεί να εφαρμόζονταν 

πεδία με τα οποία γινόταν ολική ή υφολική (Total ή SubTotal Lymph Node Irradiation – 

TLI ή STLI ) λεμφαδενική ακτινοβόληση, εφαρμόζοντας συνδυασμό πεδίων μανδύα και 

ανεστραμμένου Υ. Για τον σχεδιασμό των πεδίων με την EFRT μέθοδο οι οστικές δομές 

χρησιμοποιούνταν ως οδηγά σημεία, εφόσον η τεχνική χορήγησης της ακτινοθεραπείας 

πραγματοποιούνταν με τεχνική δυσδιάστατης ακτινοθεραπείας (2DRT, 2D radiation 

Therapy) και η συνολική δόση στον όγκο - στόχο ήταν τα 44 Gy (27) (28). 
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2.5.3. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (INVOLVED FIELD 

RADIATION THERAPY, IFRT) 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση του μεγέθους-όγκου του πεδίου ακτινοβόλησης 

(IFRT) (Εικόνα 2.1) αλλά και της συνολικής δόσης, με στόχο τη μείωση της τοξικότητας 

από τη θεραπεία, δεν οδήγησε σε μείωση της αποτελεσματικότητας της (29). Η τεχνική 

IFRT με συνολική δόση όγκου 30 Gy των 15 κλασμάτων, καθιερώθηκε ως θεραπεία για 

λεμφώματα Hodgkin αρχικού σταδίου τις τελευταίες δεκαετίες.  

Η IFRT μέθοδος αφορά την ακτινοθεραπεία λεμφαδενικών ομάδων και όχι την 

θεραπεία των μεμονωμένων διηθημένων λεμφαδένων. Οι λεμφαδενικές ομάδες  

ακτινοβόλησης  καθορίζονται σύμφωνα  με την εντόπιση της νόσου. Αναλυτικά,  νόσος 

στην περιοχή της κεφαλής τραχήλου περιλαμβάνει τις ομόπλευρες τραχηλικές ομάδες 

καθώς και τις λεμφαδενικές ομάδες της σύστοιχης υπερκλείδιας χώρας, νόσος στην 

περιοχή του μεσοθωράκιου περιλαμβάνει τις ομάδες των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου,  

τους πυλαίους λεμφαδένες αμφοτερόπλευρα με ή χωρίς της λεμφαδενικές ομάδες της 

υπερκλείδιας χώρας, νόσος με εντόπιση στη μασχαλιαία χώρα περιλαμβάνει τις 

μασχαλιαίες λεμφαδενικές ομάδες καθώς και τις ομάδες της σύστοιχης υπερκλείδιας και 

υποκλείδιας χώρας, και τέλος, νόσος με εντόπιση στη βουβωνική περιοχή περιλαμβάνει τις 

λεμφαδενικές ομάδες της μηροβουβωνικής περιοχής  (30).  
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      (α)                (β) 

Εικόνα 2.1: Πεδίο ακτινοβόλησης ασθενούς με λέμφωμα Hodgkin στην περιοχή του  μεσοθωρακίου με 

τις μεθόδους  (α) εκτεταμένο πεδίου (EFRT)  και (β)  προσβεβλημένου πεδίο (IFRT) (31). 

 

2.5.4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ (INVOLVED NODE 

RADIATION THERAPY, INRT) 

Η μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών με λέμφωμα Hodgkin έδειξε ότι οι 

σημαντικότερες υποτροπές παρατηρούνται στις περιοχές που αρχικά είχε εντοπιστεί η 

νόσος (32). Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, η έρευνα οδηγήθηκε σε πιο εντοπισμένη 

θεραπεία που αφορά την ακτινοβόληση μόνο των προσβεβλημένων λεμφαδένων (INRT), 

ώστε να μειωθεί η τοξικότητα από τη θεραπεία (33,34).  

Στη μέθοδο INRT στο CTV (Clinical Target Volume) συμπεριλαμβάνονται οι 

λεμφαδένες οι οποίοι θεωρούνται παθολογικοί με βάση τα κλινικά και απεικονιστικά 

κριτήρια  στην αρχική σταδιοποίηση της νόσου. Για το σχεδιασμό του PTV (Planning 

Target Volume) στο προηγούμενο CTV προστίθεται περιθώριο 1 cm. Βιβλιογραφικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι με τη χρήση της μεθόδου INRT παρατηρείται σημαντική μείωση 

της δόσης σε καρδιά και μαστό, χωρίς να υπάρχει διαφορά στον έλεγχο της νόσου σε 
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σύγκριση με προηγούμενες τεχνικές ακτινοβόλησης (35,36). Για την εφαρμογή της 

μεθόδου INRT απαιτείται PET-CT (Positron Emission Tomography – Computed 

Tomography) πριν τη χημειοθεραπεία. Η PET-CT θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με 

τον ασθενή σε θέση ίδια με αυτή της θέσης θεραπείας και με τα ίδια ακινητοποιητικά 

συστήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ακτινοθεραπεία (32).  

                                                        

                                                                                   

                        (α)            (β) 

Εικόνα 2.2: Πεδίο ακτινοβολίας στην περιοχή του μεσοθωρακίου με τη μέθοδο (α) προσβεβλημένου πεδίου 

(IFRT) και (β) προσβεβλημένου λεμφαδένα  (INRT) (37).  

 

2.5.5. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (INVOLVED SITE 

RADIATION THERAPY,ISRT) 

Η λήψη PET-CT σε θέση θεραπείες είναι αρκετά δύσκολη καθώς πολλά κέντρα 

ακτινοθεραπείας δε διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, και αυτός είναι και ο λόγος που 

προτάθηκε η τεχνική ISRT προκειμένου να ξεπεραστεί η παραπάνω δυσκολία (26). Με 

την ISRT μέθοδο δεν απαιτείται PET-CT σε θέση θεραπείας πριν από τη χημειοθεραπεία, 

ενώ ακόμα δεν λαμβάνεται υπόψη η συρρίκνωση του όγκου μετά από τους κύκλους των 
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χημειοθεραπειών. Για τον σχεδιασμό του όγκου - στόχου στην ISRT  μέθοδο δίνεται 

επιπλέον περιθώριο σε σχέση με την INRT, λόγω ασάφειας μεταξύ της θέσης στην PET-

CT και στη CT σχεδιασμού θεραπείας. Οι διαστάσεις του πεδίου στην ISRT μέθοδο είναι 

μικρότερες από αυτές του πεδίου κατά την IFRT (Εικόνα 2.3), με αποτέλεσμα τη μείωση 

του όγκου των υγειών οργάνων που ακτινοβολούνται, επιτυγχάνοντας έτσι, την ελάττωση 

της τοξικότητας σε αυτά. 

 

                          

     (α)                                   (β) 

Εικόνα 2.3: Πεδία ακτινοθεραπείας σε ασθενή με λέμφωμα Hodgkin στο μεσοθωράκιο με τις μεθόδους (α) 

προσβεβλημένου πεδίου (IFRT) και (β) προσβεβλημένης περιοχής (ISRT)  (28) 

 

2.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN 

Η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3DCRT, 3D Conformal Radiation 

Therapy) είναι η συνηθέστερη τεχνική ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση των 

λεμφωμάτων. Τα τελευταία χρόνια εξετάζεται και η χρήση πιο σύγχρονων τεχνικών όπως 

η IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)  και η θεραπεία με δέσμες πρωτονίων.  
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Στην τεχνική IMRT η χρήση μεγάλου αριθμού δεσμών κάνει την κατανομή της 

δόσης γύρω από τον όγκο στόχο εξαιρετικά σύμμορφη. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι 

ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με την τεχνική IMRT αντί της 3DCRT 

εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο βλάβης στην καρδιά, τη στεφανιαία αρτηρία, τους 

πνεύμονες, το θυρεοειδή αδένα, καθώς και μείωση του κινδύνου δευτερογενούς 

καρκινογένεσης (38,39). Σε μελέτες όπου η DIBH (Deep Inspiration Breath Hold 

radiotherapy) μέθοδος έχει συνδυαστεί με τη VMAT (Volumetric Arc Therapy) ή την 

IMRT τεχνική για ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin στην περιοχή του μεσοθωρακίου, 

παρατηρείται μείωση της δόσης σε καρδιά, πνεύμονες και στεφανιαία αρτηρία (40,41). Σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, παρατηρούνται και άλλες 

στις οποίες υποστηρίζεται ότι υπάρχει αύξηση του δευτερογενούς κινδύνου 

καρκινογένεσης, μετά από ακτινοθεραπεία με τεχνικές VMAT ή IMRT (42–44). 

Αναφορικά με την τεχνική Tomotherapy (TOMO) μελέτη έχει αναφέρει μείωση της δόσης 

σε μαστό, πνεύμονα, καρδιά και θυρεοειδή αδένα, σε σχέση με την 3DCRT σε ασθενείς 

που νοσούσαν από λέμφωμα Hodgkin (45). Τέλος, για θεραπείες με δέσμες πρωτονίων, η 

δόση που δέχονται οι υγιείς ιστοί είναι χαμηλότερη συγκριτικά με αυτή από θεραπείες με 

ακτίνες X, με τη δόση όμως από τα παραγόμενα νετρόνια να είναι ακόμα υπό μελέτη (46). 

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών στη βιβλιογραφία στις οποίες γίνεται σύγκριση 

της τοξικότητας σε υγιείς ιστούς μετά από χρήση δεσμών φωτονίων και πρωτονίων, στις 

οποίες φαίνεται ότι η τοξικότητα με τη χρήση πρωτονίων είναι μικρότερη (47–50). 

Ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μείωση της τοξικότητας υγιών οργάνων μετά από 

την εφαρμογή νέων τεχνικών ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, δε 

μπορούν να υπάρξουν ακόμα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός 

δεδομένων από δοσιμετρικές και επιδημιολογικές μελέτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ 

 

3.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας δόση δέχονται τα υγιή όργανα των οποίων 

μέρος βρίσκεται εντός πεδίου ακτινοβόλησης, καθώς και υγιείς ιστοί οι οποίοι βρίσκονται 

εκτός πεδίου ακτινοθεραπείας. Κρίνεται απαραίτητη η μείωση της δόσης των οργάνων που 

βρίσκονται μερικώς εντός αλλά και εκτός πεδίου ακτινοβόλησης, ιδιαίτερα εκείνων που 

χαρακτηρίζονται ακτινοευαίσθητα. Η δόση των εκτός πεδίου ακτινοθεραπείας οργάνων 

χαρακτηρίζεται ως περιφερική δόση. 

Ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, εμφανίζουν κίνδυνο εμφάνισης 

δευτερογενούς καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι σύγχρονες τεχνικές 

ακτινοθεραπείας μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικές, όμως δεν είναι γνωστό το 

μετέπειτα κόστος εφαρμογής τους.  

Η δυνητική καρκινογένεση από έκθεση σε ακτινοβολία έχει ερευνηθεί εκτενώς (51–

55). Αρκετά δεδομένα υπάρχουν από τη δεκαετία του ‘90, όπου η  έκθεση των ατόμων 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ένα μεγάλο εύρος των δεδομένων 

επίσης, προέρχεται από τους επιζήσαντες από την έκρηξη της ατομικής βόμβας στην 

Ιαπωνία, όπου η έκθεση έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα και σε υψηλές δόσεις (48,56,57).  
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Οι μελέτες πιθανότητας εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου, σε ασθενείς που έχουν 

υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία,  διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: (α) τις δοσιμετρικές και 

(β) τις επιδημιολογικές. 

Οι δοσιμετρικές μελέτες επικεντρώνονται σε ποσοτικό προσδιορισμό της 

απορροφούμενης δόσης, από συγκεκριμένο όργανο, για συγκεκριμένο είδος και 

διαδικασία θεραπείας. Οι επιδημιολογικές μελέτες χρησιμοποιούν δεδομένα από ασθενείς 

για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου, από έκθεση σε 

ακτινοβολία χωρίζοντας τα δεδομένα σε “εμφάνιση καρκίνου” και “θάνατο από καρκίνο” 

(58).  

3.2. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΔΟΣΗ 

Ο όρος περιφερική δόση (ΠΔ) χρησιμοποιείται για να εκφραστεί η δόση που 

δέχονται τα όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοβόλησης. Η κατανομή της ΠΔ 

ορίζεται ως η συνάρτηση της απόστασης από την άκρη του πεδίου, με τη δόση να 

μειώνεται εκθετικά με την αύξηση της απόστασης (51,52,54,59). Η δόση που λαμβάνεται 

από ένα σημείο του σώματος το όποιο βρίσκεται έκτος πεδίου ακτινοβόλησης, προέρχεται 

από: τη διαρρέουσα ακτινοβολία, τη σκεδαζόμενη από τους κατευθυντήρες, τη 

σκεδαζόμενη από το έδαφος τους τοίχους ή το πάτωμα καθώς και τη σκεδαζόμενη από τον 

ασθενή. 

Η περιφερική δόση επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων 

είναι η ενέργεια ακτινοβολίας, το μέγεθος του πεδίου, η απόσταση πηγής - δέρματος 

(SSD), το πάχος του σκεδαστή, το βάθος και η πλάγια θέση του σημείου ενδιαφέροντος, 

καθώς και η απόσταση του σημείου από τον άξονα της δέσμης.  Στη διεθνή βιβλιογραφία 
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υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν ερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

περιφερική δόση (50,,51,58). 

3.3. ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Η καρκινογένεση μετά από την έκθεση σε ακτινοβολία οφείλεται στην ανάπτυξη 

μεταλλαγμένων κύτταρων με βλάβες στο DNA. Η καρκινογένεση περιγράφεται σαν μια 

διαδικασία πολλαπλών σταδίων, με αρχικό στάδιο την ανάπτυξη των μεταλλαγμένων 

κυττάρων (60). Η διαδικασία ανάπτυξης του καρκινικού όγκου είναι ιδιαίτερα αργή και 

μπορεί να εμφανιστεί αρκετά χρόνια μετά την έκθεση του ατόμου στην ακτινοβολία (60).  

Η περίοδος ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων διαφοροποιείται μεταξύ των ατόμων και 

επηρεάζεται από παράγοντες όπως είναι ο τρόπος ζωής ή ορμονολογικοί.  

3.4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ  

Μετά από την ακτινοθεραπεία, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αυτή εμφανίζουν 

κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκινογένεσης. Για την αξιολόγηση της σχέσης δόσης 

- εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου αναπτύχτηκαν ειδικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου 

καρκινογένεσης. Η μοντελοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικές 

προσεγγίσεις, όπως η μηχανιστική και η εμπειρική. Η μηχανιστική μοντελοποίηση 

βασίζεται στα στοιχεία και τις διαδικασίες όπου περιγράφονται οι λειτουργίες και η 

εξέλιξη ενός συστήματος. Η εμπειρική μοντελοποίηση βασίζεται στην παρατήρηση της 

εξέλιξης του συστήματος.  
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3.4.1. ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Βάσει της μηχανιστικής μοντελοποίησης για την εκτίμηση του κινδύνου 

καρκινογένεσης, κάθε διαδικασία στα κύτταρα περιγράφεται μαθηματικά, και η εξέλιξη 

του προς μελέτη συστήματος επιλύεται από μαθηματικές εξισώσεις. Για την επίλυση 

τέτοιων συστημάτων απαιτείται η γνώση παραμέτρων οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις 

δεν είναι γνωστές. Ακόμα, κάποιες από τις διαδικασίες είναι πιθανοκρατικές καθιστώντας 

αδύνατη την ένταξη τους σε εξισώσεις. 

 

3.4.2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

  Στην εμπειρική μοντελοποίηση γίνεται συσχετισμός των επιδημιολογικών 

δεδομένων και της καθορισμένης δόσης. Χρησιμοποιούνται δεδομένα που προέρχονται 

από δεδομένα εκτιθέμενου σε ακτινοβολία πληθυσμού για ιατρικούς – θεραπευτικούς 

σκοπούς, ατυχήματα ή και επαγγελματικούς. Η παραπάνω προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε 

στους επιζώντες από την έκρηξη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. 

Συγκεκριμένα, δείγμα 90000 ατόμων που εκτέθηκαν σε ακτινοβολία μελετήθηκαν για 

αρκετά χρόνια, ώστε να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα (47,61). Οι παραπάνω ομάδα 

εκτέθηκε σε ακτινοβολία για μικρό χρονικό διάστημα σε ακτινοβολίες φωτονίων και 

νετρονίων. Το δείγμα αυτό εμπεριέχει αβεβαιότητα σχετική με την δόση που πραγματικά 

έλαβαν τα υπό μελέτη άτομα. Τα αποτελέσματα οδήγησαν σε συμπεράσματα σχετικά με 

την πιθανότητα καρκινογένεσης και χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες ακτινοπροστασίας. 

Ποιοτικοί υπολογισμοί του κινδύνου πραγματοποιήθηκαν με χρήση μοντέλων 

παλινδρόμησης. Από την παραπάνω μελέτη προέκυψε ότι, η έκθεση σε ακτινοβολία 

οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου καρκινογένεσης, σε σύγκριση με τον μη εκτιθέμενο  
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πληθυσμό. Ακόμα, η σχέση μεταξύ δόσης και κινδύνου καρκινογένεσης είναι γραμμική 

στις χαμηλές δόσεις.   

3.4.2.1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μοντέλα εκτίμησης κινδύνου καρκινογένεσης μετά από ακτινοθεραπεία βασίζονται 

σε συμβατικά μοντέλα ακτινοπροστασίας, όπως αυτά της ICRP (International Commission 

of Radiological Protection) (62) και του BEIR (Biological Effects of Ionizing Radiation) 

(56). Τα μοντέλα αυτά βασίζονται σε μια γραμμική προσέγγιση του κινδύνου 

καρκινογένεσης επιζώντων από έκρηξη ατομικής βόμβας, κάνοντας χρήση του όρου της 

ενεργού δόσης για τους υπολογισμούς: 

  ∑     ∑  ∑     

   

 

Όπου HT  η ενεργός δόση, WR παράγοντας σχετικός με το είδος της ακτινοβολίας, 

DTR η μέση δόση και WT παράγοντας σχετικός με το είδος του ιστού (62). 

Μελέτες θεωρώντας την ενεργό δόση ως ακατάλληλο μέγεθος για χρήση σε μοντέλα 

εκτίμησης κινδύνου καρκινογένεσης, προχώρησε στην πρόταση της χρήσης του όρου της 

απορροφούμενης δόσης (63,64). Τα γραμμικά μοντέλα μπορούν να εφαρμοστούν με 

ασφάλεια για δόσεις μικρότερες των 2 Gy 

Τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να διαχωριστούν σε δυο υποκατηγορίες: (α) 

γραμμικό μοντέλο με κατώφλι, (β) γραμμικό μοντέλο χωρίς κατώφλι (Εικόνα 3.1) 

Γραμμικό μοντέλο με κατώφλι 

Το γραμμικό μοντέλο με κατώφλι εφαρμόζεται σε χαμηλές δόσεις οι οποίες 

προέρχονται από σκεδάσεις, το κατώφλι των 100 mGy αντιπροσωπεύει τη μέγιστη δόση 

από σκεδάσεις κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας (56). 
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Γραμμικό μοντέλο χωρίς κατώφλι 

Το γραμμικό μοντέλο χωρίς κατώφλι εφαρμόζεται στο σύνολο της κατανομής 

δόσης, εκτός της περιοχής του όγκου – στόχου (46,65). Στο μοντέλο αυτό, ο κίνδυνος 

διαφοροποιείται ανάλογα με τα είδη της ακτινοβολίας. Η εφαρμογή αυτών των μοντέλων 

είναι ασφαλής για δόσεις χαμηλότερες των 2.5 Gy (56). Σε υψηλότερες δόσεις τα 

αποτελέσματα του μοντέλου οδηγούν σε εσφαλμένη εκτίμηση του κινδύνου 

καρκινογένεσης. 

 

Εικόνα 3.1: Μοντέλα τα οποία βασίζονται στην ακτινοπροστασία α) γραμμικό μοντέλο με κατώφλι β) 

γραμμικό μοντέλο χωρίς κατώφλι. (66) 

 

 

 

3.4.3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο συνδυασμός εμπειρικής και μηχανιστικής μοντελοποίησης θεωρείται η βέλτιστη 

προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης κινδύνου καρκινογένεσης, σε αυτά θα 

εμπεριέχονται παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται η ανάπτυξη δευτερογενούς 

καρκίνου. Τα αποτελέσματα των μοντέλων αυτών θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με της 

εμπειρικές παρατηρήσεις. 
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3.4.3.1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΩΔΩΝΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ  (BELL SHAPED MODELS) 

Τα μοντέλα αυτά εμπεριέχουν την εξέλιξη της βλάβης στο DNA των κυττάρων μετά 

από ακτινοβόληση. Η παραπάνω βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρες ή βιώσιμες 

μεταλλάξεις. Η καρκινογένεση θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ 

της πρόκλησης μεταλλάξεων και της θανάτωσης του κυττάρου. Τα παραπάνω μοντέλα 

περιγράφονται από τη τετραγωνική γραμμική σχέση (LQ,  Linear Quadratic) (67). 

             
     (        )  

Όπου, D η δόση, α1 και α2 παράγοντες σχετιζόμενοι με τις μεταλλάξεις στα κύτταρα και 

α2, β2 παράγοντες που περιγράφουν την επιβίωση των κυττάρων. 

Η παραπάνω σχέση έχει μορφή καμπάνας (Eικόνα 3.2) και παρουσιάζει πτώση σε 

υψηλές δόσεις, όπου γίνεται αποστείρωση των κυττάρων (cell sterilization). Τα παραπάνω 

συμπεράσματα φαίνεται να βρίσκονται σε αντίθεση με τα αποτέλεσμα επιδημιολογικών 

μελετών (68), με πιθανότερη αιτία τη μη εκτίμηση στα αποτελέσματα της 

κλασματοποίησης  δόσης. 

 

Εικόνα 3.2: Πιθανότητα καρκινογένεσης με χρήση ανεπτυγμένων μοντέλων στα οποία η κλασματοποίηση 

της δόσης δεν λαμβάνεται υπόψη, η παράμετρος γ αναφέρεται σε διαφορετική ακτοευαισθησία. (68) 
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3.4.3.2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ (PLATEAU MODELS) 

Στα μοντέλα αυτής της μορφής δεν υπάρχει πτώση στον κίνδυνο καρκινογένεσης για 

τις υψηλές δόσεις (69). Βασίζεται στην υπόθεση ότι η ακτινοβολία δρα στον πληθυσμό 

των προ-καρκινικών κυττάρων  (70). Περιγράφεται από τη σχέση: 

     
  

 
          

Όπου D, η δόση, c, η πιθανότητα ανάπτυξης δευτερογενούς καρκίνου από προ-

καρκινικά κύτταρα ανά μονάδα δόσης, Ν, ο μέσος αριθμός των αρχικών προ-καρκινικών 

κυττάρων και α, η πιθανότητα μετάλλαξης των κυττάρων από την ακτινοβολία. Με βάση 

το μοντέλο αυτό, ο κίνδυνος καρκινογένεσης σε υψηλές δόσεις αποκτά πλατό.  

3.4.3.3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΣΗΣ  

Η κλασματοποίηση της δόσης έχει σημαντική επιρροή στην καρκινογένεση, στα 

σύγχρονα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου συμπεριλαμβάνεται σαν παράγοντας που μπορεί να 

επηρεάζει τα αποτελέσματα. Μεταξύ των κλασμάτων συμβαίνει αναδημιουργία των 

κυττάρων η οποία τείνει να αντισταθμίσει τη θανάτωση τους, αυτός είναι και ο λόγος της 

ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων με αυτά των μοντέλων στα οποία η κλασματοποίηση 

δόσης δε λαμβάνεται υπόψη (71). Η διαδικασία αυτή περιγράφεται από τη σχέση: 

       
   

 

 
        

   
 

 
 
 

Όπου α1 και β1 παράγοντες που σχετίζονται με την μετάλλαξη, α2, β2 σχετίζονται με 

την επιβίωση των κυττάρων, D η συνολική δόση και n ο αριθμός των κλασμάτων δόσης. 

 

 

3.4.3.4.  ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ 

Στα μοντέλα αυτά δεν εξετάζεται μόνο το αρχικό στάδιο της καρκινογένεσης, 

εμπεριέχεται και ο παράγοντας του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Βάσει αυτών των 
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μοντέλων η ανανέωση του πληθυσμού ενεργοποιείται μετά τη θανάτωση τους από έκθεση 

σε ακτινοβολία, με σκοπό την επαναφορά της σταθερής κατάστασης του αριθμού τους 

στον ακτινοβολημένο ιστό. Ο παραπάνω μηχανισμός ενεργοποιείται σε φυσιολογικά αλλά 

και μεταλλαγμένα κύτταρα (72). Καταλήγει σε μια μη γραμμική σχέση για τον 

υπολογισμό του ERR,  η οποία δίνεται από τη σχέση: 

              

Όπου Ν, ο σταθερός αριθμός των λειτουργικών κυττάρων, γ, η πιθανότητα 

μετάλλαξης ανά μονάδα δόσης και Β, ο παράγοντας που συνδέει τα μεταλλαγμένα 

κύτταρα με τον κίνδυνο. 

Εξελίσσοντας το παραπάνω μοντέλο, οι ομάδα των Schneider etal (73),  

δημιούργησε μοντέλο στο οποίο γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ιστών με κύτταρα που 

έχουν τάση πολλαπλασιασμού και αυτών που η αναδημιουργία τους ενεργοποιείται μετά 

από έκθεση τους σε ακτινοβολία, με σκοπό την αντιμετώπιση της απώλειας των κυττάρων. 

 

3.4.3.5. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Στα μοντέλα αυτά εξετάζεται η φάση της καρκινογένεσης, η ηλικία έκθεσης και η 

ηλικία μελέτης του ασθενούς. Έχει αποδειχθεί ότι ο λογάριθμος του κινδύνου εμφανίζει 

γραμμική σχέση με το λογάριθμο της ηλικίας (74,75).  Η σχέση αυτή περιγράφεται από 

τον παράγοντα  «μ», από τη σχέση: 

                              
    
  

 
 

Όπου agex είναι η ηλικία έκθεσης, agea η ηλικία μελέτης και γe και γa καθορισμένοι 

παράγοντες. 

Ακόμα, σε μια διαφορετική προσέγγιση της σχέσης κινδύνου και ηλικίας έκθεσης, 

έχει προταθεί η ενσωμάτωση του στοχαστικού βραχυπρόθεσμου μοντέλου το οποίο 
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βασίζεται στην ανανέωση του πληθυσμού και του νετερμινιστικού μακροπρόθεσμου 

μοντέλου. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η ακτινοβολία εισαγάγει, προωθεί ή θανατώνει τα 

προ-καρκινικά κύτταρα, τα οποία με την πάροδο των χρόνων μπορούν να δημιουργήσουν 

κλώνους, οι οποίοι θα εξελιχτούν σε κακοήθη κύτταρα. Αναφέρεται, ακόμα, ότι η 

πιθανότητα καρκινογένεσης των προ-καρκινικών κυττάρων, αυξάνεται με την ηλικία, 

κάνοντας περιπλοκότερη τη σχέση κινδύνου καρκινογένεσης, ηλικίας έκθεσης και ηλικίας 

παρακολούθησης (71) 

 

3.4.3.6. ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΔΟΣΗΣ 

Στόχος της ακτινοθεραπείας είναι η βέλτιστη κάλυψη του όγκου - στόχου και η 

ελάχιστη επιβάρυνση των γύρω υγειών ιστών, αυτό έχει ως συνέπεια την ανομοιόμορφη 

κατανομή της δόσης στα όργανα. Για τον υπολογισμό του κινδύνου μετά από ανομοιογενή 

κατανομή της δόσης έχει προταθεί ο χωρισμός του ιστού σε επιμέρους στοιχεία και η 

εφαρμογή της σχέσης: 

     
∑            

∑    
 

όπου wi το κλάσμα του όγκου που δέχεται δόση Di (68). Η παραπάνω σχέση οδηγεί 

σε μια απόλυτη τιμή κινδύνου. Στην προσέγγιση αυτή δεν εμπεριέχεται η 

ακτινοευαισθησία του κάθε ιστού. 

Μια διαφορετική προσέγγιση προτάθηκε από τους Schneider et al (76) εισάγοντας 

την έννοια της ισοδύναμης δόσης (OED, Organ Equivalent Dose). Η OED έχει μονάδες 

δόσης και εκφράζει την ισοδύναμη ομοιογενή δόση η οποία θα είχε σαν αποτέλεσμα τον 

ίδιο κίνδυνο βάση του γραμμικού μοντέλου.  

    
 

  
∑            
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Όπου Vt ο συνολικός όγκος V(Di) ο όγκος του οργάνου που δέχεται δόση Di και 

RED εκφράζει τη σχέση δόσης και κινδύνου καρκινογένεσης. Ο κίνδυνος υπολογίζεται σε 

κάθε υποστοιχείο του οργάνου. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε δεδομένα τα οποία 

προκύπτουν από το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μεγάλο μέρος της προόδου που έχει πραγματοποιηθεί στην ιατρική φυσική 

οφείλεται στην ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής. Πακέτα προσομοίωσης, τα 

οποία είναι διαθέσιμα, έχουν βοηθήσει αρκετά σε τομείς, όπου οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Οι υπολογιστικές 

προσομοιώσεις διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, τις αναλυτικές και τις 

προσομοιώσεις Monte Carlo. 

Η μέθοδος Monte Carlo αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στατιστικής ανάλυσης. 

Χρησιμοποιείται για επιστημονικούς, και μη, σκοπούς. Στην ιατρική φυσική η εφαρμογή 

της μεθόδου Monte Carlo ξεκίνησε από την πυρηνική ιατρική, μετέπειτα η χρήση της 

επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς όπως η ακτινοδιάγνωση, η ακτινοθεραπεία και η 

ακτινοπροστασία. Η έλευση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων στα τμήματα των 

νοσοκομείων έχει μετατρέψει την προσομοίωση Monte Carlo σε ένα απαραίτητο εργαλείο 

σε διάφορους τομείς της έρευνας και της κλινικής πράξης, ιδίως όπου υπάρχει 

αλληλεπίδραση ύλης ακτινοβολίας.  
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4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η ιδέα της χρήσης τυχαιοποιημένων γεγονότων με ένα καθορισμένο τρόπο ήταν 

επαναστατική. Ξεκινάει από τον 18
ο
 αιώνα με τον George Louis LeClerc (1707-1788). Ο 

Leclerc χρησιμοποίησε τη μέθοδο της τυχαιοποίησης σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών, με 

πιο διαδομένη τη «Buffon’s needle», η οποία χρησιμοποιούσε επαναλαμβανόμενες ρήψεις 

βελονών μέσα σε διαγραμμισμένο πλαίσιο προκειμένου να υπολογιστεί το «π». Ο Leclerc 

χρησιμοποιώντας βελόνες μήκους ίσου με την απόσταση μεταξύ των γραμμών, υπολόγισε 

ότι η πιθανότητα που έχει η βελόνα να τέμνει κάποια γραμμή του πλαισίου είναι 2/π (77). 

Για πολλούς, το πείραμα αυτό του Leclerc θεωρείται το πρώτο παράδειγμα προσομοίωσης 

με τη μέθοδο Monte Carlo.  

Το 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα η προσομοίωση αρχίζει να χρησιμοποιείται ως μια πειρατική 

μέθοδος επιβεβαίωσης της θεωρίας σε πολλές μελέτες, για ανάλυση δεδομένων ή 

επιβεβαίωση των στατιστικών. Οι προσομοιώσεις εκείνης της περιόδου διαφέρουν 

σημαντικά σε σχέση με τις σύγχρονες προσομοιώσεις Monte Carlo. Η διαδικασία που 

ακολουθούνταν, αρχικά, στις προσομοιώσεις ήταν η, εκ των προτέρων, κατανόηση του 

ντετερμινιστικού προβλήματος. Στις σύγχρονες προσομοιώσεις, η διαδικασία έχει 

αντιστραφεί, το ντετερμινιστικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται αφού πρώτα βρεθεί το 

πιθανοκρατικό  ανάλογο και λυθεί το πρόβλημα με πιθανοκρατικό τρόπο (77).  

Η αντιμετώπιση των προσομοιώσεων με τον παραπάνω τρόπο, πρώτη φόρα 

προτάθηκε και άρχισε να χρησιμοποιείται συστηματικά κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος «Manhattan», κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε 

μια προσπάθεια των Αμερικανών για ανακάλυψη πυρηνικών όπλων. Οι John Von Neuman 

και Stanislaw Ultam πρότειναν τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των νετρονίων, όταν αυτά 

διέρχονται από ραδιενεργό θωράκιση. Η μέθοδος που ακολούθησαν ονομάστηκε Monte 
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Carlo παίρνοντας το όνομα της από το καζίνο του Monaco. Οι δυο παραπάνω, μαζί με μια 

ομάδα και άλλων ερευνητών, χρησιμοποίησαν τη «νέα» μέθοδο Monte Carlo για την 

επίλυση και άλλων προβλημάτων σχετικά με τα πυρηνικά όπλα, και έτσι καθιερώθηκαν 

πολλές θεμελιώδεις μέθοδοι της προσομοίωσης Monte Carlo (77). 

Η προσομοίωση Monte Carlo είναι στις μέρες μας ένα εργαλείο ευρείας χρήσης για 

προβλήματα των οποίων η ανάλυση είναι δύσκολη και η πειραματική επίλυση τους 

αρκετά χρονοβόρα, κοστοβόρα ή μη πρακτική. Μέσω της προσομοίωσης εξετάζονται 

σύνθετα συστήματα, επαναλαμβάνονται ή τροποποιούνται εύκολα πειράματα. Όμως οι 

προσομοιώσεις παρουσιάζουν και μειονεκτήματα, καθώς απαιτούν μεγάλη υπολογιστική 

ισχύ, δεν δίνουν ακριβή λύση, η ποιότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται από την 

ποιότητα του μοντέλου καθώς και του αρχείου εισόδου, και το λογισμικό τους είναι 

επιρρεπές σε σφάλματα.  

4.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ MONTE CARLO 

 

Η μέθοδος Monte Carlo είναι ένας υπολογιστικός αλγόριθμος που βασίζεται σε 

επαναλαμβανόμενη τυχαία δειγματοληψία, για να καταλήξει σε αριθμητικά αποτελέσματα. 

Η κεντρική ιδέα είναι η εισαγωγή της έννοιας της τυχαιότητας για τη λύση μαθηματικών 

προβλημάτων, των οποίων η αναλυτική λύση είναι από επίπονη έως αδύνατη.  Η μέθοδος 

Monte Carlo χρησιμοποιείται για να αναπαραγάγει θεωρητικά στατιστικές διαδικασίες 

(όπως η αλληλεπίδραση σωματιδίων με την ύλη) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη λύση 

σύνθετων προβλημάτων, τα οποία δεν μπορούν να μοντελοποιηθούν από υπολογιστικούς 

κώδικες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ντετερμινιστικές μεθόδους. Τα διαφορετικά 

πιθανοκρατικά γεγονότα, τα οποία αποτελούν την διαδικασία, προσομοιάζονται διαδοχικά 
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και οι κατανομές πιθανοτήτων, που διέπουν αυτά τα γεγονότα, δειγματοληπτούνται 

στατιστικά,  προκειμένου να περιγράψουν το φαινόμενο.  

Η διαδικασία της προσομοίωσης πραγματοποιείται σε ψηφιακούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές επειδή ο αριθμός των δοκιμών που απαιτούνται για την περιγραφή του 

φαινομένου είναι αρκετά μεγάλος. Η στατιστική δειγματοληψία βασίζεται στην επιλογή 

τυχαίων αριθμών, όπως το ρίξιμο των ζαριών στα τυχερά παιχνίδια. Αναφορικά με τη 

μεταφορά σωματιδίων, η τεχνική Monte Carlo είναι, κατά κύριο λόγο, ρεαλιστική (ένα 

αριθμητικό πείραμα). Συγκεκριμένα, λειτουργεί παρακολουθώντας κάθε ένα από τα 

διαφορετικά σωματίδια που παράγονται από την πηγή, από τη στιγμή της δημιουργίας 

τους μέχρι την εξαφάνιση τους σε κάποιο τερματικό γεγονός (απορρόφηση, διαφυγή, 

κλπ.). Με τυχαία δειγματοληψία στις κατανομές πιθανοτήτων και χρησιμοποιώντας 

δεδομένα μεταφοράς, καθορίζεται τι θα πραγματοποιηθεί σε κάθε βήμα ζωής του κάθε 

σωματιδίου (78). 

 

Εικόνα 4.1: Τυχαιοποιημένη περίπτωση  της πρόσπτωσης ενός νετρονίου σε μια πλάκα υλικού όπου μπορεί 

να υποστεί σχάση (78) 
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Στην Εικόνα 4.1 απεικονίζεται η πτώση ενός νετρονίου σε μια πλάκα υλικού, όπου 

μπορεί να υποστεί σχάση. Αριθμοί, ανάμεσα στο 0 και στο 1, επιλέγονται τυχαία για να 

καθορίσουν τις αλληλεπιδράσεις που πρόκειται να συμβούν (εάν συμβούν), αλλά και το 

πού θα συμβούν, με βάση τους νόμους της φυσικής και τις πιθανότητες που διέπουν τη 

διαδικασία καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Στο παράδειγμα της Εικόνας 4.1 

απεικονίζεται η πρόσκρουση ενός νετρονίου (βήμα 1). Το νετρόνιο σκεδάζεται στην 

κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα, η οποία  επιλέγεται τυχαία από τη φυσική 

κατανομή των σκεδάσεων. Επίσης, παράγεται φωτόνιο το οποίο προσωρινά μπορεί να 

αποθηκευθεί ή να καταχωρηθεί για μετέπειτα ανάλυση. Στο βήμα 2, πραγματοποιείται 

σχάση του νετρονίου, το αποτέλεσμα της οποίας είναι δυο νετρόνια και ένα φωτόνιο αλλά 

και ο θάνατος του αρχικού νετρονίου. Το ένα νετρόνιο και το φωτόνιο καταχωρούνται για 

μετέπειτα ανάλυση. Το νετρόνιο, που δημιουργήθηκε στο βήμα 2, συλλαμβάνεται στο 

βήμα 3 και τερματίζεται η πορεία του. Το νετρόνιο που είχε προηγουμένως καταχωρηθεί 

ανακτάται και, μετά από τυχαία δειγματοληψία, διαφεύγει έξω από την πλάκα στο βήμα 4. 

Το παραγόμενο, από τη σχάση, φωτόνιο έχει μια πρόσκρουση στο βήμα 5 και διαφεύγει 

έξω από την πλάκα και αυτό στο βήμα 6. Το εναπομείναν φωτόνιο από το βήμα 1 

ανακτάται τώρα και ακολουθείται  μέχρι το βήμα 7, όπου απορροφάται. Η «ιστορία» του 

συγκεκριμένου νετρονίου ολοκληρώθηκε. Όσο περισσότερες τέτοιες «ιστορίες» 

πραγματοποιηθούν, τόσο καλύτερη θα είναι η στατιστική της κατανομής των φωτονίων 

και των  νετρονίων. Οι παράμετροι ενδιαφέροντος (π.χ. αριθμός σχάσεων σε έναν όγκο) 

καταμετρώνται μαζί με το στατιστικό σφάλμα των αποτελεσμάτων. 
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4.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  MONTE CARLO 

Για την υλοποίηση προσομοίωσης Monte Carlo πρέπει να ακολουθηθούν τα 

παρακάτω βήματα: 

 Ορισμός του προς μελέτη μοντέλου 

 Περιγραφή του συστήματος από μια συνάρτηση κατανομής πιθανότητας (PDF, 

Probability Density Function) 

 Επαναλαμβανόμενα δείγματα από τις PDFs 

 Καταμέτρηση/ υπολογισμός (tally/compute) της προς μελέτη στατιστικής 

 

4.4.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  

Για την σωστή περιγραφή προσομοιώσεων σύνθετων μοντέλων τα ερωτήματα που 

πρέπει, αρχικά, να απαντηθούν είναι:  

 Ποιά είναι τα δεδομένα που θα πρέπει να δώσει η διαδικασία της προσομοίωσης 

 Που πρόκειται  να χρησιμοποιηθούν τα αρχεία δεδομένων 

 Πόσο ακριβή πρέπει να είναι τα αρχεία δεδομένων  

 Πόσο ακριβές πρέπει ή μπορεί να είναι το μοντέλο που πρόκειται να δημιουργηθεί 

 Πόσο ακριβή πρέπει ή μπορούν να είναι τα δεδομένα που θα εισαχθούν στο 

μοντέλο 

 Πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι υποκείμενες διαδικασίες 

 

4.4.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Τη βάση στην προσομοίωση Monte Carlo αποτελούν οι συναρτήσεις κατανομής 

πιθανότητας (Probability Dencity Function, PDF), οι οποίες ορίζουν το εύρος των 
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πιθανοτήτων αλλά και τη σχετική πιθανότητα αυτών για κάθε βήμα μέσα στην 

προσομοίωση. Η PDF πρέπει να είναι μια πραγματική, μη αρνητική συνάρτηση (77).  

Η ομοιογενής κατανομή σε εύρος από R έως S, όπου R και S, πραγματικοί αριθμοί 

και R<S, εκφράζεται από μια απλή PDF, που δίνει την ίδια πιθανότητα για κάθε αριθμό σε 

κάθε εύρος: 

   
 

   
           

Για δειγματοληπτικούς λογούς συχνά χρησιμοποιείται ο όρος της αθροιστικής 

συνάρτησης κατανομής (Cumulative Distribution Function, CDF), η οποία περιγράφεται 

ως το ολοκλήρωμα της PDF, για ομοιογενή κατανομή: 

 

     ∫     
 

 

 
   

   
        

 

 

Ο όρος CDF εκφράζει την πιθανότητα που έχει ένας αριθμός που επιλέγεται τυχαία 

από την PDF να είναι μικρότερος ή ίσος από x. 

 

4.4.2.1. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Για την παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών χρησιμοποιούνται οι γεννήτριες τυχαίων 

αριθμών. Οι γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών λέγονται RNG (Random Number 

Generators) και πρόκειται για έναν υπολογιστικό ντετερμινιστικό αλγόριθμο ο οποίος 

παράγει σειρές αριθμών οι οποίες έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά του πραγματικού 

τυχαιοποιημένου δείγματος. Αρκετές από τις διαθέσιμες ψευδογεννήτριες έχουν υποβληθεί 

σε ελέγχους προκειμένου να εξακριβωθεί η «τυχαιότητα» τους. Αρκετές RNGs 

δειγματοληπτούν ομοιόμορφα θετικούς, ακέραιους αριθμούς από 0 μέχρι Ν. Για τη 

δειγματοληψία μιας ομοιόμορφης κατανομής στο διάστημα [0,1], το δείγμα u, διαιρείται 
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από την RNG σε Ν μέρη. Αρκετές RNGs επιτρέπουν στο Ν να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε 

οι αριθμοί διπλής ακρίβειας ανάμεσα στο 0 και 1 να είναι αρκετά ομοιόμορφοι 

δειγματοληπτικά, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή.  

Η πιο διαδεδομένη γεννήτρια είναι η LCG (Linear Congenital Generator). Βασίζεται 

σε μια αρκετά απλοποιημένη λογική, ξέροντας ότι το n
th 

δείγμα είναι το Ιn , το επόμενο 

δείγμα θα είναι το: 

                 

όπου το α, c και m επιλέγονται με προσοχή για την βέλτιστη  εκτέλεση.  Η LCG 

αποτελεί μια παλιότερη γεννήτρια, η οποία ακόμα και με την βέλτιστη επιλογή των 

παραπάνω σταθερών δεν ανταποκρίνεται σε αρκετούς από τους ελέγχους. 

Η Mersenne Twister, αποτελεί μία σύγχρονη γεννήτρια που επιλέγεται στις 

περισσότερες προσομοιώσεις. Είναι αρκετά περίπλοκη, αλλά και εξαιρετικά γρήγορη, 

επιπλέον ανταποκρίνεται με επιτυχία σε αρκετούς από τους ελέγχους που έχει υποβληθεί 

(77). 

 

4.4.2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ    ΜΕ  ΤΗ  ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Με τη μέθοδο της αντιστροφής επιτυγχάνεται μετατροπή ενός δείγματος 

ομοιογενούς κατανομής σε δείγμα διαφορετικής κατανομής. Η μέθοδος της αντιστροφής 

χρησιμοποιεί ένα ομοιογενές δείγμα προκειμένου να «αναζητηθεί» ένας αριθμός στη CDF 

κάποιας άλλης κατανομής. Παρακάτω γίνεται ανάλυση της μεθόδου μέσω της εκθετικής 

κατανομής. 

Η PDF της εκθετικής κατανομής είναι : 

                 

όπου το λ εκφράζει την εκθετική εξασθένιση.  
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Η CDF δίνεται από την: 

                  

 

Για τη δειγματοληψία από την εκθετική κατανομή χρησιμοποιείται ο ακόλουθος 

αλγόριθμος: 

 Δείγμα u στην ομοιόμορφη κατανομή στο [0,1] 

 Τοποθέτηση του u στον άξονα y της CDF 

 Ο άξονας των x που αντιστοιχεί στο u είναι ένα τυχαίο δείγμα της εκθετικής 

κατανομής. 

           
        

 
 

 

Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δειγματοληψία από 

οποιαδήποτε κατανομή η οποία έχει αντεστραμμένη CDF. 

 

4.4.2.3. ΆΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 

Η μέθοδος της αποδοχής-απόρριψης συχνά χρησιμοποιείται όταν η CDF δε μπορεί 

να αντιστραφεί αναλυτικά ή η αντιστροφή είναι υπολογιστικά επιβαρυντική. Είναι μια 

δειγματοληπτική μέθοδος ακριβείας και όχι προσεγγιστική. Το μειονέκτημα της είναι ότι 

απαιτούνται δύο δείγματα ομοιογενή, τυχαίου αριθμού για κάθε δείγμα της προσομοίωσης. 

Δειγματοληψία από την PDF, f(x): 

 Επιλογή PDF g(x) και σταθερό c έτσι ώστε c*g(x) ≥ f(x) για κάθε x 

 Παραγωγή ενός τυχαίου αριθμού ν από τη g(x) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

αντιστροφής 

 Παραγωγή τυχαίου αριθμού u από την ομοιογενή κατανομή στο (0,1) 
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 Εάν c*u ≤ f(ν)/g(x) τότε το ν είναι ένα τυχαίο δείγμα 

 Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται το ν και πηγαίνει στο δεύτερο 

 

Ακόμα, δειγματοληψία μπορεί να γίνει και από κατανομή η οποία προσεγγίζει την 

επιθυμητή. Τέτοιες προσεγγίσεις συχνά απαιτούν πίνακα αναζήτησης και παρεμβολές, η 

σωστή εφαρμογή μπορεί να μετατρέψει τη μέθοδο σε μια από τις ταχύτερες 

δειγματοληπτικές μεθόδους. Αυτού του είδους η προσέγγιση μπορεί να προκαλέσει 

μεροληψίες. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι παραπάνω μεροληψίες μπορούν να διορθωθούν 

συνδέοντας την προσέγγιση με τη μέθοδο αποδοχής – απόρριψης, χωρίς να χάνεται το 

βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου, που είναι αυτό της ταχύτητας. 

 

4.4.2.4.  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ GAUSSIAN ΚΑΙ POISSON  

Οι Gaussian κατανομές χρησιμοποιούνται για να προσεγγίσουν κατανομές όταν η 

πραγματική κατανομή δεν είναι γνωστή. Ένα σημαντικό στατιστικό θεώρημα είναι το 

θεώρημα των κεντρικών ορίων. Ορίζει ότι στα όρια, το άθροισμα των ανεξάρτητων 

τυχαίων μεταβλητών προσεγγιστικά ακολουθεί κανονική Gaussian κατανομή. Η PDF μιας 

Gaussian κατανομής έχει τη μορφή: 

          
 

 √  
 
      

    

όπου οι παράμετροι μ και σ αντιστοιχούν στην μέση και τυπική απόκλιση, 

αντίστοιχα. 

Η CDF της Gaussian κατανομής είναι αναστρέψιμη, αλλά αρκετά περίπλοκη 

συνάρτηση. Η μέθοδος της αντιστροφής είναι αργή και δε χρησιμοποιείται συχνά για 

δειγματοληψία. Αντίθετα, υπάρχουν αρκετά γρηγορότεροι αλγόριθμοι αποδοχής-

απόρριψης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε αρκετά υπολογιστικά συστήματα.  
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Η κατανομή Poisson είναι μια διακριτή κατανομή με μη αρνητικές ακέραιες τιμές. 

Συγκεκριμένα, εκφράζει την πιθανότητα του αριθμού των  γεγονότων που θα συμβούν σε 

μια συγκεκριμένη περίοδο, εάν αυτά συμβούν τυχαία με γνωστό μέσο ρυθμό. H PMF 

(Probability Mass Function) δίνεται από την: 

       
     

  
 

Όπου,  λ είναι η μέση τιμή αλλά και η διακύμανση (79). 

 

4.4.3.  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Το τελευταίο βήμα της προσομοίωσης είναι η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

Στην προσομοίωση Monte Carlo επαναλαμβάνεται διαρκώς η ίδια διαδικασία, μέχρι την 

παραγωγή μια σειράς γεγονότων. Στο τέλος τα γεγονότα καταγράφονται με βάση τα 

χαρακτηριστικά τους. 

 

4.4.4.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Για τον υπολογισμό του σφάλματος στην προσομοίωση Monte Carlo ακολουθείται η 

παρακάτω διαδικασία: x, η ποσότητα που πρόκειται να υπολογίσουμε και Ν, οι συνολικές 

ιστορίες για τον υπολογισμό. Διαιρούμε τις Ν ιστορίες σε n στατιστικά διαστήματα, τα 

οποία έχουν Ν/n ιστορίες το καθένα. Έστω xi, η ποσότητα για καθένα από αυτά τα 

διαστήματα. Η μέση τιμή  των xi δίνεται από:  

 ̅   
 

 
∑  

 

 

 

H διασπορά θα δίνεται από: 
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∑       ̅   

 

   
∑    

   ̅  
 

 

 

 
 

H διασπορά του 
_

x , είναι  

   
  
 

 
      και           ̅    ̅ 

Για κανονική  κατανομή χ εφαρμογή του κώδικα m φορές τότε θα ισχύει: 

 ̅  ∑
  

 

 

 
 ̅  

Ο συνολικός αριθμός ιστοριών που θα προσομοιωθούν θα είναι:  

  ∑   

 

 
 

Άρα, καταλήγουμε: 

  ̅
  ∑  

  

 
   

    ̅  ) 

4.5.  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ MONTE CARLΟ ΜΕ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

4.5.1.  GENT 4 

Ο κώδικας Gent4 παρέχει ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πακέτο προσομοίωσης, 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις, αλλά και οι διελεύσεις των 

σωματιδίων από την ύλη. Ο κώδικας μπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκες γεωμετρίες και 

επιτρέπει την οπτικοποίηση της γεωμετρίας. Παρέχει προσομοιώσεις σε ένα ευρύ φάσμα 

φυσικών διαδικασιών βασιζόμενος σε θεωρία, δεδομένα ή παραμετροποιήσεις. Ακόμα, 

υπάρχει διαθέσιμο μεγάλο εύρος με βοηθήματα για την οπτικοποίηση και την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ο κώδικας παρέχεται δωρεάν στους χρήστες. 
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Ο Gent4 ήταν, και εξακολουθεί να είναι, ένας αναπτυσσόμενος κώδικας, ο οποίος 

διέπεται από τη συμφωνία συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 

συνεργαζομένων ιδρυμάτων. Αυτή η διεθνής συνεργασία καθώς και ο αριθμός των 

χρηστών εξακολουθεί να αναπτύσσεται λόγω της ευελιξίας και της προσβασιμότητας του 

κώδικα, οι εφαρμογές του να κυμαίνονται από την ιατρική φυσική μέχρι και την 

αστροφυσική, καθώς και στην φυσική των σωματιδίων και των επιταχυντών (80). 

 

4.5.2.  FLUKA 

Ο Fluka είναι ένας κώδικας Monte Carlo ικανός να προσομοιάσει τη μεταφορά, 

αλλά και την αλληλεπίδραση των ηλεκτρομαγνητικών και των αδρονικών σωματιδίων για 

κάθε υλικό στόχου, μέσα σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών. Είναι ένας κώδικας, ο οποίος 

μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων. 

Στο Fluka έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση των διαφόρων 

παραγόντων των αδρονικών και ηλεκτρομαγνητικών αλληλουχιών. Έτσι, τα 

χαρακτηριστικά του κώδικα στις ενδιάμεσες ενέργειες τον καθιστούν ιδιαίτερα αξιόπιστο 

για χρήση στον τομέα της ακτινοθεραπείας και της ακτινοπροστασίας. Ο κώδικας μπορεί 

να προσομοιάσει ηλεκτρομαγνητικές και μη αλληλεπιδράσεις πάνω από 100 TeV, 

αλληλεπιδράσεις νετρονίων και μεταφορά ακόμα και θερμικών ενεργειών. Ακόμα, μπορεί 

να προσομοιάσει αλληλεπιδράσεις πάνω από 100 TeV μεταξύ αδρονίου-αδρονίου και 

αδρονίου-πυρήνα. Προσομοίωση αλληλεπιδράσεων μεταξύ πυρήνων παλιότερα ήταν 

διαθέσιμες από 5 GeV/n έως 10000 TeV/n, ενώ πρόσφατα έχει πραγματοποιηθεί και για 

λιγότερο από 100 MeV/n. Αυτό πραγματοποιήθηκε μετά από τη σύνδεση του Fluka στο  

«Relativistic Quantum Molecular Dynamics code RQMD-2.4». Η αξιοπιστία των φυσικών 

μοντέλων που εφαρμόζονται στον Fluka έχει ελεγχθεί μέσω συγκρίσεων των 
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αποτελεσμάτων του με πειραματικά δεδομένα σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από τα 

δεδομένα επιταχυντών μέχρι τα δεδομένα από την κοσμική ακτινοβολία. Ο Fluka έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρέως σε μελέτες που σχετίζονται, τόσο με τη βασική έρευνα, όσο και με 

εφαρμογές στην ακτινοπροστασία, τη δοσιμετρία, τη ραδιοβιολογία αλλά και σε 

υπολογισμούς της κοσμικής ακτινοβολίας (80). 

 

4.5.3.  EGS 

Ο EGS (Electron – Gamma Shower) βασίζεται σε ένα κώδικα που αναπτύχθηκε στις 

αρχές του 1960 από τον H.H. Nagel και έχει αναπτυχθεί αρκετά στα επόμενα χρόνια. 

Αποτελεί ένα κώδικα ευρείας χρήσης για προσομοιώσεις Monte Carlo. Χρησιμοποιείται 

για προσομοίωση φωτονίων και ηλεκτρονίων σε αυθαίρετες γεωμετρίες, για σωματίδια 

ενέργειας από μερικά KeV μέχρι και TeV. Ο EGS είναι ένας από τους τρείς κώδικες που 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιλυθεί με προσομοίωση Monte Carlo το 

«electromagnetic shower problem».  

Η κατασκευή και τα χαρακτηριστικά του συστήματος το κάνουν να προσαρμόζεται 

αρκετά εύκολα σχεδόν σε οποιοδήποτε σχέδιο διασύνδεσης επιθυμεί ο κάθε χρήστης. Ο 

EGS4 είναι ένα πακέτο με υπορουτίνες και αρκετά ευέλικτο περιβάλλον εργασίας για το 

χρήστη (71).  

 

4.5.4.  MCNP 

Ο MCNP είναι ένα πακέτο προσομοίωσης N-σωματιδίων και χρησιμοποιείται για 

μεταφορά νετρονίων, φωτονίων, ηλεκτρονίων. Γενικότερα, εφαρμόζεται σε μελέτες: 

ακτινοπροστασίας, δοσιμετρίας, θωρακίσεων, ασφάλειας από πυρηνικά, προσομοίωση και 

ανάλυση ανιχνευτών αλλά και επιταχυντών. Ο κώδικας μπορεί να προσομοιάσει κάθε 
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τρισδιάστατο σχηματισμό, με γεωμετρικά κελιά. Στον κώδικα MCNP χρησιμοποιούνται 

ενεργειακές βιβλιοθήκες με πυρηνικά και ατομικά δεδομένα για αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

ηλεκτρονίων, νετρονίων, φωτονίων, ενεργοποίηση νετρονίων καθώς και μεταφοράς 

θερμικών  σωματιδίων (78).  

4.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 

Τα ομοιώματα που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις Monte Carlo μπορεί να 

είναι τα: α) μαθηματικά, τα οποία αποτελούν και τα ομοιώματα πρώτης γενιάς, β) τα 

ομοιώματα ογκοστοιχείων (voxel phantoms) και γ) τα πιο σύγχρονα τα υβριδικά. Τα 

ομοιώματα αυτά περιγράφοντα παρακάτω. 

 

4.6.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 

Στα μαθηματικά ανθρωπόμορφα ομοιώματα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος 

βασίζονται σε μαθηματικές παραμέτρους και γεωμετρίες. Τα ομοιώματα αυτά παρέχουν τη 

δυνατότητα επιλογής της ηλικίας, του φύλου ακόμα και του σταδίου της εγκυμοσύνης. 

(Εικόνα 4.3 α) (79,82). 

 

4.6.2. ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΟΓΚΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (VOXEL-PHANTOMS) 

Βασίζονται σε δεδομένα αξονικών τομογραφιών. Περιγράφονται ως εικόνες με 

μικρά voxel. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα τους για 

προσομοίωση σύνθετων γεωμετριών, με μεγάλο αριθμό voxels. Η διαδικασία κατασκευής 

του περιγράφεται στην Εικόνα 4.2.  Το βασικότερο μειονέκτημα των voxel phantom είναι 

η αδυναμία πραγματοποίησης αλλαγών στις δομές τους. (Εικόνα 4.3 β) (79). 
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Εικόνα 4.2: Εικονική αναπαράσταση της διαδικασίας κατασκευής ομοιώματος ογκοστοιχείων (Voxel-

Phantom)  (82) 

 

4.6.3. ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 

Στα υβριδικά ομοιώματα συνδυάζονται χαρακτηριστικά των μαθηματικών 

ομοιωμάτων με αυτά των ομοιωμάτων ογκοστοιχείων (Voxel Phantom). Κατασκευάζονται 

από δεδομένα τα οποία προέρχονται από αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες ασθενών. 

Τα παραπάνω δεδομένα είναι κατακερματισμένα σε ένα αρχικό Voxel Phantom. Οι 

παραπάνω κατακερματισμένες δομές στη συνέχεια προσαρμόζονται σε δομές με χρήση 

πολυγωνικών πλεγμάτων ή NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). Έχουν τη 

δυνατότητα μοντελοποίησης με ακρίβεια όλων των δόμων, παρέχοντας επιπλέον τη 

δυνατότητα της κίνησης τους. (Εικόνα. 4.3 γ) (79,82). 
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                  (α)          (β)               (γ) 

Εικόνα 4.3: Υπολογιστικά ομοιώματα (α) μαθηματικό ομοίωμα, (β) ομοίωμα ογκοστοιχείων (Voxel 

Phantom)  (γ) Υβριδικό ομοίωμα (82) 

 

4.7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE CARLO ΣΤΗΝ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Η εφαρμογή της μεθόδου Monte Carlo για την επίλυση δοσιμετρικών 

προβλημάτων στον τομέα της ακτινοθεραπείας έχει αυξηθεί εκθετικά από το 1970. Το 

εύρος εφαρμογών του Monte Carlo στην ακτινοθεραπεία ξεκινάει από τον υπολογισμό 

απλών δοσιμετρικών ποσοτήτων και εκτίνεται μέχρι την προσομοίωση πλάνων 

σχεδιασμού θεραπείας. Αρχικά, οι υψηλές απαιτήσεις υπολογιστικών συστημάτων 

περιόρισαν τη χρήση της μεθόδου για απλές γεωμετρίες. Η μελλοντική εξέλιξη των 

υπολογιστικών συστημάτων, όμως, επέτρεψε την προσομοίωση τρισδιάστατων 

γεωμετριών, όπως αυτή της κεφαλής γραμμικού επιταχυντή, των θαλάμων ιονισμού και 
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άλλων ανιχνευτών, καθώς και την προσομοίωση θεραπειών χρησιμοποιώντας δεδομένα 

αξονικών τομογραφιών. Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος Monte Carlo εφαρμόζεται στην 

ακτινοθεραπεία, για τον υπολογισμό κατανομής δόσης στα συστήματα σχεδιασμού 

θεραπείες, ως εργαλείο βελτιστοποίησης πλάνου καθώς και για ποιοτικούς ελέγχους. 

Τέλος, η μέθοδος Monte Carlo χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση διαθέσιμων εμπορικά 

συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας.   

 

4.7.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Η χρήση του κώδικα Monte Carlo για τον υπολογισμό κατανομών δόσεων πλάνου 

θεραπείας θεωρείται ιδιαίτερα ακριβής και αξιόπιστη μέθοδος. Βασικό μειονέκτημα της 

μεθόδου είναι ο αρκετός χρόνος που απαιτείται για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, ενώ τα 

στατιστικά σφάλματα της μεθόδου εξαρτώνται από τον αριθμό των «ιστοριών» που θα 

χρησιμοποιηθούν. Η μείωση του στατιστικού σφάλματος απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό 

«ιστοριών», κάνοντας την διαδικασία αρκετά χρονοβόρα.  

Στην καθημερινή κλινική πράξη, ο γρήγορος υπολογισμός της κατανομής δόσης από 

τους αλγορίθμους κρίνεται απαραίτητος. Η ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων τα 

τελευταία χρόνια, καθώς και οι απλοποιήσεις που έχουν επέλθει στον κώδικα, συνέβαλαν 

στην μείωση του χρόνου υπολογισμού της δόσης. Η μείωση του χρόνου υπολογισμού 

κατέστησε τον κώδικα Monte Carlo εφαρμόσιμο στην κλινική πράξη. 

Ο κώδικας Monte Carlo είναι αξιόπιστος και με ακριβή αποτελέσματα. 

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους αλγόριθμους, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται από τα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας. Σημαντικές διαφορές στην 

κατανομή της δόσης, όπως αυτή υπολογίζεται από τους εμπορικά διαθέσιμους 

αλγόριθμους και τον κώδικα Monte Carlo, έχουν σημειωθεί στις περιοχές με 
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ανομοιογένειες, όπως είναι ο πνεύμονας (Eικόνα 4.4). Οι παραπάνω διαφορές έχουν 

υπολογιστεί από 8% μέχρι 30%. Οι διαφορές στην κατανομή φαίνονται εντονότερες για 

χαμηλές ενέργειες και πεδία μικρών διαστάσεων.  

                                                                              

                                 (α)            (β) 

Εικόνα 4.4: Σύγκριση κατανομής δόσης από  (α) κώδικα Monte Carlo και (β)  εμπορικά διαθέσιμο 

αλγόριθμο  (Pencil Beam) (79) 

4.7.2.  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Η χρήση του κώδικα Monte Carlo στη βελτιστοποίηση πλάνων θεραπείας IMRT 

και VMAT, παρουσιάζει μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με τους εμπορικά διαθέσιμους 

αλγορίθμους. Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή του κώδικα Monte 

Carlo, αποτελεί το μεγάλο του μειονέκτημα. Προτείνεται λοιπόν, η εφαρμογή του κώδικα 

Monte Carlo να μη γίνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, για εξοικονόμησης χρόνου. 

 

4.7.3.  ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κατά τους ελέγχους συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας, ο κώδικας Monte Carlo 

μπορεί να εφαρμοστεί για επαλήθευση απλών δοσιμετρικών παραμέτρων, όπως η δόση 

βάθους. Ακόμα, ο κώδικας Monte Carlo εφαρμόζεται και σε ελέγχους, οι οποίοι δε  
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μπορούν να διεξαχθούν με χρήση απλών δοσιμετρικών συστημάτων, όπως είναι η 

επαλήθευση της κατανομής δόσης για 3D-CRT ή IMRT πλάνο θεραπείας 

 

4.7.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Στην καθημερινή κλινική πράξη χρησιμοποιούνται ομοιώματα προκειμένου να 

επαληθευτεί η κατανομή δόσης πλάνου θεραπείας ασθενούς. Με την παραπάνω 

διαδικασία ελέγχεται η κατανομή της δόσης πάνω σε ομοίωμα και όχι στον ίδιο τον 

ασθενή. Η χρήση του κώδικα Monte Carlo παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της κατανομής 

δόσης πάνω στον ασθενή, με δεδομένα που προέρχονται από αξονική τομογραφία. 

 

4.7.5. ΜΕΛΕΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο υπολογισμός της απαιτούμενης θωράκισης σε αίθουσα ακτινοθεραπείας εκτιμάται 

μέσω μαθηματικών τύπων οι οποίοι βασίζονται σε θεωρητικές μελέτες. Η υπολογισθείσα 

θωράκιση συχνά παρουσιάζει απόκλιση από αυτή που στην παραβατικότητα απαιτείται . Η 

χρήση του κώδικα Monte Carlo για την εκτίμηση θωράκισης έχει σαν αποτέλεσμα 

υπολογισμούς μεγάλης ακρίβειας, οι οποίοι προσεγγίζουν αρκετά τις πραγματικές 

απαιτήσεις του χώρου. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ο χρόνος που απαιτείται για το 

λεπτομερή σχεδιασμό της προσομοίωσης του γραμμικού επιταχυντή. Καθώς και η 

απαίτηση λεπτομερούς περιγραφής όλων των χώρων και των υλικών από τα οποία αυτοί 

αποτελούνται. 
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4.7.6. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ο κώδικας  Monte Carlo έχει βρει εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο δοσιμετρικών 

μελετών. Χρησιμοποιείται για την επαλήθευση απλών δοσιμετρικών μεγεθών και την 

αξιόλογη των αποτελεσμάτων διαφόρων τύπων θαλάμων ιονισμού. Επίσης σημαντική 

εφαρμογή έχει σε μετρήσεις επιπεδότητας και συμμετρίας δεσμών σε μικρών διαστάσεων 

πεδία, όπου οι θάλαμοι ιονισμού παρουσιάζουν σημαντικές αβεβαιότητες. Στην εκτίμηση 

δόσης των υγειών οργάνων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Τέλος, 

χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση των δοσιμετρικών αποτελεσμάτων των σύγχρονων 

τεχνικών ακτινοθεραπείας.    
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ΣΤΟΧΟΣ 

 

Η εκτίμηση της δόσης σε όργανα που βρίσκονται μερικώς εντός αλλά και εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης είναι πολύ σημαντική, για να μπορέσει στη συνέχεια να γίνει εκτίμηση του 

κινδύνου καρκινογένεσης. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκτίμηση της δόσης για 

ασθενής με υψηλό προσδόκιμο ζωής, όπως είναι και οι ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin.  

Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε δυο επιμέρους τμήματα:  

Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την ισοδύναμη δόση και τον 

κίνδυνο καρκινογένεσης, σε όργανα των οποίων μέρος εκτίθεται σε υψηλές δόσεις. Οι 

υπολογισμοί βασίστηκαν στη μεθοδολογία που προτάθηκε από την ομάδα των Schneider et al 

(66). Τα αποτελέσματα βασίστηκαν δεδομένα που προέρχονται από το σύστημα σχεδιασμού 

πλάνων θεραπείας. 

Μελετήθηκαν ασθενείς με νόσο Hodgkin σε ανατομικές  περιοχές πάνω και κάτω από το 

διάφραγμα. Οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία με τις μεθόδους: των προσβεβλημένων 

πεδίων (IFRT, Involved Field Radiotherapy) και των προσβεβλημένων περιοχών (ISRT, 

Involved Site Radiotherapy). 

Στο δεύτερο μέρος εκτιμήθηκε η δόση και ο κίνδυνος καρκινογένεσης στα εκτός πεδίου 

θεραπείας όργανα. Για τον υπολογισμό της δόσης πραγματοποιήθηκε προσομοίωση θεραπειών 

με χρήση κώδικα Monte Carlo, στην περιοχή του μεσοθωρακίου, της πυέλου και της 

μασχάλης. Ο κίνδυνος καρκινογένεσης βασίστηκε σε δεδομένα της αναφοράς BEIR VII (56) . 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση της δόσης και η εκτίμηση του 

δευτερογενούς κινδύνου καρκινογένεσης για όργανα τα οποία βρίσκονται μερικώς εντός και 

εκτός πεδίου ακτινοβόλησης, κατά την διάρκεια ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με λέμφωμα 
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Hodgkin, με τις μεθόδους των προσβεβλημένων πεδίων (IFRT) και των προσβεβλημένων 

περιοχών (ISRT).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

5.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφαλαίο περιγράφονται τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα εργασία. Το κεφάλαιο χωρίζεται σε δυο μέρη: 

 Στο πρώτο περιγράφονται τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό της ισοδύναμης δόσης και του κινδύνου καρκινογένεσης σε όργανα, μέρος των 

οποίων βρίσκεται εντός πεδίου ακτινοθεραπείας.   

 Στο δεύτερο αναλύονται τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό της μέσης δόσης, αλλά και του δευτερογενούς κινδύνου καρκινογένεσης, στα 

εκτός πεδίου όργανα.   

5.2. ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

5.2.1.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (COMPUTED TOMOGRAPHY, CT) 

Χρησιμοποιήθηκε ως απεικονιστικό σύστημα για το σχεδιασμό πλάνων θεραπείας   των 

ασθενών που επιλέχθηκαν, ο Πολυτομικός Υπολογιστικός Τομογράφος 16 τομών του 

τμήματος Ακτινοδιάγνωσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

(Πα.Γ.Ν.Η.) (Somatom Sensation 16, Siemens, Forcheim, Germany). Ο παραπάνω 

υπολογιστικός τομογράφος παρέχει τη δυνατότητα επιλογής: πάχους ανακατασκευασμένης 
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τομής (0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8mm), βήματος σάρωσης (0.1-10 mm) και pitch (0.5-

1.5), ενώ το μέγιστο μήκος σάρωσης ισούται με 157 cm. Στην παρούσα μελέτη, η σάρωση σε 

όλους τους, υπό μελέτη, ασθενείς πραγματοποιήθηκε με βήμα 5 mm. 

 

5.2.2.  ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ 

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση του γραμμικού επιταχυντή Primus Siemens (Εικόνα 

5.1α) , ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παράγει δέσμες  φωτονίων ενεργείας 6 και 18 MV, 

καθώς και δέσμες ηλεκτρονίων 6, 9, 12, 15,18 και 21 MeV. 

Διαθέτει κατευθυντήρα πολλαπλών φύλλων 3D-MLC (Εικόνα 5.1β) από βολφράμιο, το 

εύρος κίνησης τους είναι 30 cm, ο αριθμός των φύλλων του κατευθυντήρα είναι 58. Το 

ποσοστό διαρροής της ακτινοβολίας μέσω των φύλλων είναι αρκετά μικρό (~2%). 

Ακόμα, παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της δέσμης μέσω χρήσης σφηνοειδών 

φίλτρων (15
0
, 30

0
, 45

0
, 60

0
) (Εικόνα 5.1 γ), τα οποία προσαρμόζονται στην κεφαλή. Για τη 

δέσμη ηλεκτρονίων γίνεται χρήση κώνων, οι οποίοι τοποθετούνται στην κεφαλή. 

 

                      

       (α)      (β) 
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(γ) 

Εικόνα 5.1: (α) γραμμικός επιταχυντής Primus Siemens (β) κατευθυντήρας φύλλων 3D-MLC (γ) σφηνοειδή 

φίλτρα 

 

 

5.2.3.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (TREATMENT PLANNING SYSTEM, TPS) 

Το σύστημα σχεδιασμού τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3DCRT, 3D- 

Conformal Radiotherapy) που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, για το 

σχεδιασμό των πλάνων θεραπείας, είναι το XiO 4.3.1, CMS, Saint Liouis, MO, USA. Το 

γραφικό περιβάλλον του παραπάνω συστήματος αποτελείται από έξι διαφορετικά παράθυρα, 

όπου απεικονίζονται: εγκάρσιες, οβελιαίες και στεφανιαίες τομές του ασθενούς, BEV (Beam 

Eye View) της δέσμης του πλάνου που επιλέγεται από το χρήστη, τρισδιάστατη εξομοίωση 

του ασθενούς με τις δέσμες ακτινοβολίας, όπως αυτές εισέρχονται στο σώμα του  και DVH 

(Dose Volume Histogram) (Εικόνα 5.2). 
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        Εικόνα 5.2: Περιβάλλον συστήματος σχεδιασμού θεραπείας XiO. 

 

5.2.4.  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 20 ασθενών με λέμφωμα Hodgkin, 

οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία. Δέκα από τους παραπάνω ασθενείς 

ακτινοβολήθηκαν σε ανατομικές περιοχές πάνω από το διάφραγμα, οι υπόλοιποι δέκα 

υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε ανατομικές περιοχές κάτω από το διάφραγμα. Οι 

λεμφατικές ομάδες οι οποίες περιλαμβάνονται στο PTV (Planning Target Volume) κάθε 

ασθενούς παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.    
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                 Πίνακας 5.1: Λεμφαδενικές ομάδες που περιλαμβάνονται στο PTV κάθε ασθενούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PTV ΚΑΙ ΥΓΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Στο σύστημα σχεδιασμού στις εικόνες υπολογιστικής τομογραφίας κάθε ασθενούς, 

σχεδιάστηκαν ο όγκος στόχος και τα, υπό μελέτη, υγιή όργανα από ακτινοθεραπευτή 

ογκολόγο του τμήματος Ακτινοθεραπείας του Πα.Γ.Ν.Η. Για κάθε ασθενή, έχουν σχεδιαστεί 

δύο διαφορετικά PTV με τις μεθόδους IFRT και ISRT. Για το σχεδιασμό με τη μέθοδο IFRT 

έχουν χρησιμοποιηθεί οι κατευθυντήριες οδηγίες των Yahalom και Mauch  (14). Στη  μέθοδο 

ISRT, αρχικά, σχεδιάστηκε το GTV (Gross Target Volume) στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν 

οι λεμφαδένες που νοσούσαν πριν τη υποβολή του ασθενούς σε χημειοθεραπεία (83). 
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Επιπλέον, περιθώριο δόθηκε στο GTV για τον ορισμό του CTV. Τέλος, περιθώριο 10 mm 

προστέθηκε στο CTV προκειμένου να οριστεί το PTV (84) .   

Τα υγιή όργανα που σχεδιάστηκαν για κάθε ασθενή που υποβλήθηκε σε 

ακτινοθεραπεία σε ανατομικές περιοχές πάνω από το διάφραγμα, ήταν: οισοφάγος, 

πνεύμονες, στοματική κοιλότητα, φάρυγγας, θυρεοειδής αδένας  και μαστός (για γυναίκες 

ασθενείς). Οι υπολογισμοί στους πνεύμονες πραγματοποιήθηκαν θεωρώντας  το δεξιό και 

αριστερό πνεύμονας σαν ένα όργανο, το ίδιο ίσχυε και στους μαστούς.  Για ακτινοθεραπεία 

σε ανατομικές περιοχές κάτω από το διάφραγμα τα υγιή όργανα που σχεδιάστηκαν ήταν: 

ορθό, κόλον,  ουροδόχος κύστη. 

 

5.2.6. ΠΛΑΝΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (3DCRT) 

Για κάθε ασθενή πραγματοποιήθηκαν δυο διαφορετικά πλάνα θεραπείας, με τη μέθοδο 

IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved Site Radiotherapy). Τα πλάνα 

θεραπείας ήταν ισοκεντρικά και αποτελούνταν από δυο παράλληλες και αντίθετες δέσμες 

φωτονίων (Anterior – Posterior (AP), Posterior – Anterior (PA)), με τις γωνίες της κεφαλής 

του γραμμικού επιταχυντή στις 0
0
 και 180

0
 (Eικόνα 5.3). Η ενέργεια των δεσμών φωτονίων 

σε όλα τα πλάνα θεραπείας ήταν 6 MV. Στην Eικόνα 5.4 φαίνονται τα BEV (Beam Eye 

View) πεδίων για τις μεθόδους IFRT και ISRT. Οι δέσμες ήταν ίσης βαρύτητας σε όλα τα 

πλάνα. Η συνολική δόση στον όγκο - στόχο ήταν ίση με 30 Gy και δόθηκε σε κλάσματα των 

2 Gy. Όλα τα πλάνα πραγματοποιήθηκαν, ώστε να εξασφαλίζεται κάλυψη του 95% του PTV 

από το 95% της δόσης 
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Εικόνα 5.3: Πλάνο θεραπείας με δέσμες AP –PA, για ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin στην  πύελο 

         

  Εικόνα 5.4: BEV πεδίων θεραπείας (α) με τη μέθοδο IFRT και (β) με τη μέθοδο ISRT 

 

5.2.7. ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΣΗΣ ΌΓΚΟΥ (DOSE VOLUME HISTOGRAM – DVH) 

Για κάθε 3D-CRT πλάνο θεραπείας ασθενούς υπάρχει και ένα DVH. Στην πιο απλή του 

μορφή το DVH αναπαριστά τη συχνότητα κατανομής των τιμών δόσης μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο όγκο, o οποίος μπορεί να είναι, είτε το PTV, είτε κάποιο υγειές όργανο. 
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Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι διαγραμμάτων DVH: το διαφορικό (Differential DVH) και 

το ολοκληρωτικό ιστόγραμμα δόσης (Cumulative DVH). Στην παρούσα μελέτη, 

χρησιμοποιήθηκε το διαφορικό ιστόγραμμα δόσης, προκειμένου να υπολογιστεί η ισοδύναμη 

δόση (OED) (παράγραφος 5.2.4). Στο διαφορικό ιστόγραμμα  παρουσιάζεται το ποσοστό του 

ολικού όγκου (ή ο όγκος) του οργάνου που δέχεται κάποια δόση (Εικόνα 5.5) Για τους 

υπολογισμούς του OED το πλάτος του κάθε «bin» για την ανάλυση του διαφορικού 

ιστογράμματος έχει ληφθεί ίσο με 0.01 Gy. 

 

Εικόνα 5.5: Διαφορικό ιστόγραμμα δόσης όγκου οισοφάγου μετά από ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin 

στο μεσοθωράκιο. 

 

5.2.8. ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ (ORGAN EQUIVALENT DOSE, OED) 

Σε όργανα, στα οποία η δόση που δέχονται υπερβαίνει τα 2.5 Gy και η κατανομή της 

είναι ανομοιογενής, η έννοια της μέσης δόσης δε θεωρείται το κατάλληλο μέγεθος για την 

εκτίμηση του κινδύνου καρκινογένεσης Στα όργανα που μερικώς βρίσκονται εντός πεδίου 

ακτινοβόλησης, μέρος τους δέχεται δόσεις ίσες με αυτές του όγκου - στόχου. Προηγούμενες 

μελέτες έχουν προτείνει τη χρήση της ισοδύναμης δόσης , σε ανομοιογενείς κατανομές 

(42,85–88). Στο μοντέλο της OED λαμβάνονται υπόψη η θανάτωση των κυττάρων, η 
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κλασματοποίηση της δόσης και η επαναδημιουργία των κυττάρων (68). Οι σχέσεις για τους 

υπολογισμούς του OED αλλά και την εκτίμηση κινδύνου καρκινογένεσης, παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

    
 

  
∑        

 

 

Όπου     είναι ο συνολικός όγκος του οργάνου,    , ο όγκος του οργάνου που 

περιέχεται σε ένα «bin» i και δέχεται δόση ίση με     . Το       αναπαριστά τον κίνδυνο 

καρκινογένεσης με έκθεση σε δόση ίση με     Για τους υπολογισμούς του        έχουν 

εφαρμοστεί τρία διαφορετικά μοντέλα όπως αυτά έχουν οριστεί από την ομάδα των 

Schneider et al  (89). 

Mechanistic Model 

Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα ανασύστασης κάθε ιστού, μετά την έκθεση του σε 

υψηλές δόσεις. Το        δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

      
    

   

  
  

[          
            

  
  

   
  ] 

 Όπου R ορίζει την ικανότητα κάθε οργάνου σε ανασύσταση και επιδιόρθωση. Η 

παράμετρος   
  αφορά τη θανάτωση των κυττάρων και δίνεται από τη σχέση: 

        α  β
  

  
              

Όπου      είναι ίσο με 2 Gy και αντιστοιχεί στο κλάσμα της δόσης, η παράμετρος     

αφορά τη συνολική δόση στον όγκο στόχο και είναι ίση με 30 Gy. Ο λόγος α/β λαμβάνεται 

ίσος με 3 για όλα τα υπό μελέτη όργανα  (89). 

 

Bell-Shaped Model 

Στην ανάλυση των Schneider et al (76) εξετάζεται και η ακραία περίπτωση στην οποία 

η παράμετρος R λαμβάνεται ίση με 0. Στο μοντέλο αυτό η ικανότητα του ιστού για 
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ανασύσταση ή επιδιόρθωση θεωρείται μηδενική. Το        δίνεται από την παρακάτω 

σχέση: 

         
   

    

 Plateau Model 

Οι Schneider et al  (89) εξέτασαν άλλη μια ακραία  περίπτωση, όπου το R λαμβάνεται 

ίσο με μονάδα, υποθέτοντας ότι επιτυγχάνεται πλήρης ανασύσταση των κυττάρων κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας. Το        δίνεται από τη σχέση: 

      
      

   

  
 

 

Όλες οι παράμετροι για τον υπολογισμό του RED λαμβάνονται από προηγούμενες 

μελέτες (42,76,85,89) ) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2. Οι παράμετροι α και R για τον 

θυρεοειδή αδένα δεν προσδιορίζονται από τους Schneider et al (89), και ως συνέπεια ο 

υπολογισμός της ισοδύναμης για το θυρεοειδή αδένα είναι αδύνατος από το mechanistic 

model. Γι τον οισοφάγο χρησιμοποιούνται οι τιμές που έχουν οριστεί για το στομάχι (85,86)., 

όπου οι τιμές για το α δεν έχουν οριστεί για το plateau model (89). 

 

 

Πίνακας 5.2: Παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ισοδύναμης δόσης (OED) σε κάθε υπό 

μελέτη όργανο 

 

 

 

 

 

 

 

Όργανο 
Mechanistic 

Model 

Plateau 

Model 

Bell-Shaped 

Model 

 α (Gy
-1

) R α (Gy
-1

) α (Gy
-1

) 

Θυρεοειδής Αδένας - - - 0.0318 

Οισοφάγος 0.460 0.46 - 0.111 

Πνεύμονες 0.042 0.83 0.056 0.022 

Στοματική κοιλότητα / 

Φάρυγγας 
0.043 0.97 0.045 0.017 

Μαστός 0.044 0.15 0.115 0.041 

Ουροδόχος Κύστη 0.219 0.06 0.633 0.213 

Ορθό 0.033 0.56 0.065 0.031 

Κόλον 0.001 0.99 0.001 0.001 
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5.2.9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ 

Το EAR (Excess Absolute Risk) για καρκινογένεση στα υγιή όργανα μετά από 

ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

                           
    
                    

Όπου    είναι η κλίση στην καμπύλη απόκρισης δόσης στην περιοχή χαμηλών δόσεων 

για το δυτικό πληθυσμό, γe και γa είναι παράμετροι τροποποίησης της ηλικίας, agee η ηλικία 

του ασθενούς κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας και agea η ηλικία στην οποία ο ασθενής 

μελετάτε. Όλες οι παράμετροι για κάθε όργανο λαμβάνονται από τη μελέτη των Schneider et 

al (89) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3. Όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για 

     ίση με 70 ετών και      ίση με 20, 30 και 40 ετών. 

Ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου (LAR, Lifetime  Attributable Risk) για 

τα όργανα που μερικός βρίσκονται εντός πεδίου ακτινοθεραπείας, δίνεται από την παρακάτω 

σχέση: 

    ∫     
        

      

             
       

       
        

Όπου L, η περίοδος χωρίς κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και έχει ληφθεί ίση με 5χρόνια 

(56). Ο λόγος Sagea/Sagee, αντιστοιχεί στην πιθανότητα υγιούς ατόμου να επιβιώσει από την 

ηλικία e στην ηλικία a (90). Ακόμα, οι τιμές που έχουν υπολογιστεί για το LAR σε κάθε 

όργανο έχουν συγκριθεί με τον αρχικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο γενικό μη 

εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό (Baseline Risk) όπως αυτός έχει δημοσιευθεί (91). 
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Πίνακα 5.3. Όλοι οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για      ίση με 70 ετών  και      ίση με 20, 30 και 40 

ετών 

 

5.3. ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ 

5.3.1. ΚΩΔΙΚΑΣ MCNP 

Στην παρούσα μελέτη, ο υπολογισμός της μέσης δόσης οργάνων που βρίσκονται εκτός  

πεδίου ακτινοθεραπείας πραγματοποιήθηκε με χρήση προσομοίωσης Monte Carlo, με χρήση 

του κώδικα ΜCNP (Monte Carlo N- particle transport code).  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του κώδικα MCNP είναι η ποιότητα του, το μεγάλο εύρος 

εφαρμογών του και τα υψηλά χαρακτηριστικά του. Ακόμα, ο κώδικας MCNP προειδοποιεί το 

χρήστη για καταχώρηση λάθος δεδομένων με πάνω από 400 διαφορετικά μηνύματα. 

 Επιπλέον, η τρισδιάστατη γεωμετρία επιφανειών που διαθέτει επιτρέπει τη 

μοντελοποίηση οποιουδήποτε χώρου που περικλείεται από πρώτου και δεύτερου βαθμού 

γεωμετρικά σχήματα.  

Στον κώδικα MCNP χρησιμοποιούνται ενεργειακές βιβλιοθήκες για πυρηνικά και 

ατομικά δεδομένα αλληλεπιδράσεων νετρονίων, ηλεκτρονίων, φωτονίων, ενεργοποίησης 

νετρονίων και μεταφοράς θερμικών σωματίων.  

Όργανο β0 (per 10
4
 PY Gy) γe (years

-1
) γα (years

-1
) 

Θυρεοειδής Αδένας 0.4 -0.046 0.6 

Οισοφάγος 3.2 -0.002 1.9 

Πνεύμονες 8.0 0.002 4.23 

Στοματική κοιλότητα    

/Φάρυγγας 
0.73 -0.024 2.38 

Μαστός 8.2 -0.037 1.7 

Ουροδόχος Κύστη 3.8 -0.024 2.38 

Ορθό 0.73 -0.024 2.38 

Κόλον 7.4 -0.056 6.9 
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Το αρχείο εισόδου του κώδικα MCNP είναι γραμμένο σε συγκεκριμένη 

κωδικοποιημένη μορφή. Πρέπει να περιέχει: τη γεωμετρία του προβλήματος, αναλυτική 

περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται στο πρόβλημα, τα χαρακτηριστικά των πηγών 

ακτινοβολίας, την περιγραφή των «tallies» που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

Τα «tallies» χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν το είδος του αποτελέσματος που 

πρόκειται να εξαχθεί από τους υπολογισμούς.  Ο MCNP διαθέτει 6 «tallies» νετρονίων, 6 

φωτονίων και 4 ηλεκτρονίων, όλα κανονικοποιημένα ανά αρχικό σωμάτιο. Στον Πίνακα 5.4 

παρουσιάζονται τα βασικά tallies που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του προβλήματος. 

 

 

Πίνακας 5. 4: Tallies που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των καρτών ανίχνευσης  

 

 

5.3.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ 

Τα μαθηματικά ανθρωπόμορφα ομοιώματα εφαρμόζονται ευρέως σε προσομοιώσεις, 

προκειμένου να υπολογιστεί η δόση που δέχονται  όργανα μετά από έκθεση σε ακτινοβολία. 

Τα ανθρωπόμορφα ομοιώματα έχουν συγκεκριμένα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, 

προσομοιάζοντας ένα μέσο άνθρωπο. Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 

BodyBuilder, (Version 1.3, White Rock Science, NM, USA), η οποία παρέχει τη δυνατότητα 

για κατασκευή μαθηματικού ομοιώματος, συγκεκριμένου φύλου, ηλικίας, διαθέτει επιπλέον 

Κάρτα ανιχνευτή 

(Τally card) 

Περιγραφή 

ανιχνευτή (tally) 
Moνάδες 

Εναλλακτικές 

Μονάδες 

F1:N      ή    F1:P    ή   F1:E φορτίο δια μέσου 

επιφανείας 
σωματίδια MeV 

F2:N      ή    F2:P    ή   F2:E ροή μέσου 

επιφανείας 
σωματίδια/cm

2 
MeV/ cm

2
 

F4:N      ή    F4:P    ή   F4:E εκτίμηση 

διαδρομής ροής μέσω 

κελιού 

σωματίδια/cm
2
 MeV/ cm

2
 

F5a:N    ή    F5a:P ροή σε ένα σημείο σωματίδια/cm
2
 MeV/ cm

2
 

F7:N εκτίμηση μήκους 

διαδρομής ενεργειακής 

απόθεσης 

ΜeV/g Jerks/g 

6:N      ή    F6:N,P ή     F6:P εκτίμηση 

ενεργειακής θέσης 
ΜeV/g Jerks/g 
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επιλογή για κύηση. Πλεονεκτήματα της εφαρμογής BodyBuilder είναι: η δυνατότητα 

κατασκευής ομοιώματος  οποιασδήποτε ηλικίας και ενσωμάτωση σε αυτό μόνο των 

ανατομικών δομών που απαιτούνται για κάθε προσομοίωση. Τα ομοιώματα που 

κατασκευάζονται από το BodyBuilder βασίζονται στη μαθηματική περιγραφή των Cristy και 

Eckerman, οι οποίοι πρώτοι ανέπτυξαν λεπτομερή ομοιώματα στο Εθνικό Εργαστήριο του 

Οak Ridge για προσομοίωση εναπόθεσης δόσεων από εσωτερικές πηγές ακτινοβόλησης. 

                                              

Εικόνα 5.2: Γυναικείο μαθηματικό ανθρωπόμορφο ομοίωμα από την εφαρμογή Body Builder 

Στο παραπάνω ομοίωμα προστέθηκαν λεμφαδενικές ομάδες όπως αυτές περιγράφονται 

από τον τρισδιάστατο άτλα των Qatarneh et al (92). Ο όγκος των λεμφαδένων στις περιοχές 

της κεφαλής αυχένα, του μεσοθωρακίου, της μασχαλιαίας χώρας, της κοιλιακής χώρας και 

της  πυέλου αποτελούν το: 25.1, 8.8, 6.0, 43.6 και 16.5% του συνολικού όγκου των 

λεμφαδένων, αντίστοιχα (93).  Ακόμα τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο ομοίωμα για 
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την προσθήκη του προστάτη, των σιελογόνων αδένων και της στοματικής κοιλότητα. Ο 

προστάτης προσομοιώθηκε σαν μια σφαίρα ακτίνας 1.8 cm, η οποία βρίσκεται στην περιοχή 

της πυέλου (93,94). Ακόμα οι παρωτίδες, οι υπογνάθιοι  και οι υπογλώσσιοι αδένες (οι οποίοι 

αποτελούν τους τρεις βασικούς σιελογόνους αδένες), προσομοιώθηκαν με χρήση τον 

κατάλληλων κελιών στην περιοχή της κεφαλής αυχένα. Οι σιελογόνοι αδένες 

μοντελοποιήθηκαν με βάση δεδομένα που δημοσιευτήκαν από τους Van Ripper et al.(95)  Η 

στοματική κοιλότητα αποτελούνταν από τα κελιά που αντιστοιχούν στους υπογλώσσιους 

αδένες στην περιοχή γύρω από το στόμα (93,94). 

 

5.3.3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ MCNP 

Στην παρούσα μελέτη για την οπτικοποίηση της γεωμετρίας που περιγράφηκε από τον 

κώδικα MCNP χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα MCNP Visual Editor (VISED). Το λογισμικό 

VISED έχει τη δυνατότητα να παράγει και να διορθώνει αρχεία εισόδου MCNP ως προς τα 

κελιά, τις επιφάνειες, τις πηγές και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Ακόμα, το VISED 

παρέχει τη δυνατότητα δισδιάστατης απεικόνισης σε οποιοδήποτε επίπεδο επιθυμεί ο 

χρήστης. Τέλος, έχει προστεθεί η δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης. 

 

5.3.4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 

Στην παρούσα μελέτη έχει χρησιμοποιηθεί η προσομοίωση της κεφαλής του γραμμικού 

επιταχυντή Philips/Electa, SL78/5, όπου παράγονται 6 MV X-rays, η προσομοίωση έχει 

πραγματοποιηθεί με χρήση MCNP κώδικα (93). Το μοντέλο της κεφαλής του γραμμικού 

επιταχυντή περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης δέσμης: πρωτεύων 

κατευθυντήρας, φίλτρο επιπέδωσης, βάση του φίλτρου επιπέδωσης και δευτερεύων 

κατευθυντήρας. Οι κατευθυντήρες αποτελούνται από δυο στρώματα διαφορετικών υλικών με 
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πυκνότητες 11.1 g/cm
3
 και 18 g/cm

3
. Μετά τους κατευθυντήρες, η δέσμη συναντάει blocks 

για την προστασία υγειών οργάνων, τα οποία είναι κατασκευασμένα από υλικό πυκνότητας 

11.1 g/cm3. Τα blocks είναι τοποθετημένα πάνω σε πλάκα PMMA υλικού πυκνότητας 1.15 

g/cm
3
. Η ακριβής γεωμετρία και τα υλικά της κεφαλής εξακριβώθηκαν από τα μηχανολογικά 

σχέδια που παρείχε η κατασκευάστρια εταιρεία. Για εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου η 

προσομοίωση έγινε σε δύο στάδια: 

Στο πρώτο στάδιο, ηλεκτρόνια ενέργειας 6 MeV προσκρούονται κάθετα στο μεταλλικό 

στόχο. Η διασπορά ενέργειας και η ακτινική κατανομή έντασης είναι 1 MeV και 1 mm στο 

FWHM, αντίστοιχα. Τα παραγόμενα φωτόνια από την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων – 

μεταλλικού στόχου (ακτινοβολία πέδησης) διέρχονται από τον πρωτεύοντα κατευθυντήρα και 

η ακτινική ανομοιομορφία της έντασης διορθώνεται με το φίλτρο επιπέδωσης. Αμέσως κάτω 

από τη βάση του φίλτρου επιπέδωσης ορίζεται στον MCNP μια κυκλική επιφάνεια ,η οποία 

χωρίζεται σε 13 δακτυλίους πάχους 0.2 cm ο καθένας, για την κατάταξη και καταμέτρηση 

των φωτονίων. Το τελευταίο είναι χαρακτηριστικό του MCNP και ονομάζεται «tally 

segmentation». Ο εξωτερικός δακτύλιος φτάνει μέχρι τα όρια του πεδίου, το οποίο ορίζεται 

από την επέκταση της κωνικής δέσμης συμπεριλαμβάνοντας και απορρόφηση του 

πρωτεύοντα κατευθυντήρα. Σε κάθε δακτύλιο ορίστηκε ένα F2 tally (επιφανειακή ροή, 

paricles/cm
2
). Η ροή των φωτονίων που διέρχονται από τον κάθε δακτύλιο υπολογίστηκε και 

καταχωρήθηκε σε ενεργειακά διαστήματα των 250 keV με εύρος από 0 έως 8 MeV. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκε το «energy cutoff», χαρακτηριστικό του MCNP, για την αποκοπή 

φωτονίων κάτω των 10 keV και ηλεκτρονίων κάτω των 500 keV ως τεχνική μείωσης της 

διακύμανσης. 

Στο δεύτερο βήμα της κατασκευής του μοντέλου, το φάσμα των φωτονίων που 

υπολογίστηκε για κάθε δακτύλιο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή σημειακής πηγής, η 

οποία θα εκπέμπει φωτόνια με την ίδια γωνιακή και ενεργειακή κατανομή βάσει του 

προηγούμενου υπολογισμού. Ο κώδικας MCNP παρέχει αυτόματη ομοιόμορφη 
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δειγματοληψία για τη διεύθυνση εκπομπής των φωτονίων. Η θέση της σημειακής πηγής είναι 

ίδια με την πραγματική θέση του στόχου στην κεφαλή του γραμμικού επιταχυντή. Τα 

εκπεμπόμενα φωτόνια διέρχονται από τους δευτερεύοντες κατευθυντήρες, προκειμένου να 

καθοριστεί το πεδίο θεραπείας. Η απόσταση στο μοντέλο μεταξύ των blocks του 

δευτερεύοντα κατευθυντήρα και της άνω επιφάνειας του μεταλλικού στόχου είναι ίση με την 

απόσταση μεταξύ των πραγματικών blocks και της άνω επιφάνειας του μεταλλικού στόχου, 

πάνω στην οποία προσπίπτει η δέσμη ηλεκτρονίων. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της 

προσομοίωσης για υπολογισμούς εντός και εκτός πεδίου ακτινοβόλησης, ελέγχτηκε από 

μετρήσεις με δοσίμετρα θερμοφωταύγιας και θαλάμους ιονισμού σε φυσικά ομοιώματα (96). 

 

5.3.5. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

Ανθρωπόμορφο ομοίωμα το οποίο προσομοιάζει μέσο ενήλικα βάρους 73.5 Kg και 

ύψους 1.79 m δημιουργήθηκε με χρήση του λογισμικού BodyBuilder (παράγραφος 5.3.2). Το 

ανθρωπόμορφο ομοίωμα σε συνδυασμό με την προσομοίωση της κεφαλής του γραμμικού 

επιταχυντή (παράγραφος 5.3.4), χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση θεραπειών σε 

ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin σε μεσοθωράκιο, πύελο και μασχαλιαία χώρα με τις μεθόδους 

IFRT και ISRT. Κάθε θεραπεία αποτελείται από ένα πρόσθιο-οπίσθιο (AP) και ένα οπίσθιο – 

πρόσθιο (PA) πεδίο ακτινοβόλησης (Εικόνα 5.3). Η γωνίες της κεφαλής του γραμμικού 

επιταχυντή είναι ίσες με 0
0
 και 180

0
. Τα  μεγέθη των πεδίων για ακτινοθεραπεία στο 

μεσοθωράκιο ήταν: 14 x 10 cm για IFRT και 12 x 8 cm για ISRT μέθοδο. Για ακτινοθεραπεία 

στην περιοχή της πυέλου τα πεδία ήταν διαστάσεων 20 x 17 cm και 18 x 8 cm για IFRT και 

ISRT, αντίστοιχα. Tα πεδία ακτινοβόλησης στη μασχαλιαία χώρα ήταν 14 x 12 cm και 10 x 8 

cm για IFRT και ISRT μέθοδο, αντίστοιχα. Το  κέντρο, καθώς και οι διαστάσεις του πεδίου, 

έχουν οριστεί από ακτινοθεραπευτή ογκολόγο του τμήματος ακτινοθεραπείας του Πα.Γ.Ν.Η. 
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Τα πεδία θεραπείας  ήταν ίσου βάρους, και η συνολική δόση στον όγκο – στόχο, ίση με 30 

Gy. 

 

                        

      (α)      (β) 

Εικόνα 5.3: Προσομοίωση Monte Carlo ακτινοθεραπεία στην μασχαλιαία χώρα (α) πρόσθιο και (β) οπίσθιο 

πεδίο ακτινοβόλησης 

 

5.3.6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ 

Από την προσομοίωση προέκυψαν τα αποτελέσματα της μέσης δόσης των οργάνων που 

βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοθεραπείας. Η μέση δόση υπολογίστηκε για όλα τα όργανα που 

ορίζονται στην έκθεση της ICRP 103(62). Τα όργανα που μελετήθηκαν μετά από 

ακτινοθεραπεία στο μεσοθωράκιο είναι: κόλον, στομάχι, ωοθήκες, όρχεις, ουροδόχος κύστη, 

ήπαρ, θυρεοειδής αδένας, εγκέφαλος, σιελογόνοι αδένες, επινεφρίδια, χοληδόχος κύστη, 

νεφροί, πάγκρεας, σπλήνας, μήτρα, προστάτης, στοματική κοιλότητα. Για ακτινοθεραπεία 

στην πύελο, τα, υπό μελέτη, όργανα είναι: μαστός, στομάχι, πνεύμονες, όρχεις, ήπαρ, 

θυρεοειδής αδένας, εγκέφαλος, σιελογόνοι αδένες, επινεφρίδια, χοληδόχος κύστη, νεφροί, 

πάγκρεας, σπλήνας, στοματική κοιλότητα, καρδία, οισοφάγος, πάγκρεας, θύμος αδένας. 

Τέλος, για ακτινοθεραπεία στη μασχαλιαία χωρά, τα, υπό μελέτη, όργανα είναι: κόλον, 

στοματική κοιλότητα, προστάτης, μήτρα, θυρεοειδής αδένας, σπλήνας, πάγκρεας, νεφροί, 
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καρδιά, χοληδόχος κύστη, επινεφρίδια, σιελογόνοι αδένες, εγκέφαλος, θυρεοειδής αδένας, 

ήπαρ, οισοφάγος, ουροδόχος κύστη, όρχεις, ωοθήκες, μαστός, στομάχι. Για τους 

υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε το tally F6, το οποίο κρίνεται το καταλληλότερο για τη 

μέτρηση εναπόθεσης ενέργειας. 

 

5.3.7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου από ακτινοθεραπεία υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην αναφορά του BEIR VII (58,97–101). 

Όπως αναφέρεται  η σχέση ανάμεσα, στον κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου σε 

πληθυσμό που εκτίθεται και σε πληθυσμό που δεν εκτίθεται, εκφράζεται μέσω του μεγέθους, 

EAR (Excess Absolute Risk,), ένας άλλος τρόπος ποσοτικοποίησης της σχέσης τους είναι  

μέσω του λόγου τους, που είναι γνωστός ως σχετικός κίνδυνος (Relative Risk,RR). Αντί για 

το RR συνήθως γίνεται χρήση του ERR (Excess relative Risk) που ισούται με RR-1. Στην 

αναφορά του BEIR VII το ERR και EAR ορίζονται ως συνάρτηση της ηλικίας από τη σχέση : 

 

                                                             

 

Όπου e, είναι η ηλικία στην οποία υποβλήθηκε το άτομο σε θεραπεία, D, είναι η 

συνολική ισοδύναμη δόση που έλαβε, s, είναι το φύλο του ασθενούς και t, είναι ο χρόνος που 

έχει μεσολαβήσει από την έκθεση στην ακτινοβολία μέχρι τη στιγμή που γίνεται η εκτίμηση 

του κινδύνου. Για συμπαγείς όγκους η παράμετρος p(D) είναι σε γραμμική συνάρτηση με τη 

δόση. Για τις παράμετροι βs και η στην αναφορά του BEIR VII, δίνονται διαφορετικές τιμές 

για κάθε όργανο και οι τιμές αυτές είναι αρκετά διαφορετικές για το  EAR  και ERR. Η 

παράμετρος γ διαμορφώνει την εκθετική συνάρτηση, έτσι ώστε να εκφράζει των παράγοντα 

μείωσης του ERR, καθώς αυξάνεται η ηλικία που έγινε η έκθεση, στην περίπτωση έκθεσης σε 
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ηλικία μικρότερης των 30 χρόνων. Στον Πίνακα 6.5 καταγράφονται οι τιμές των παραπάνω 

παραμέτρων όπως αυτές αναφέρονται στην αναφορά BEIR VII (56). Στην αναφορά του BEIR 

προτείνεται για θεραπεία, σε ηλικία πέραν των 30 ετών, η εκθετική συνάρτηση να 

αντικαθίσταται με τη μονάδα. Κανονικοποιώντας την ηλικία στην οποία γίνεται εκτίμηση του 

κινδύνου με την ηλικία αναφοράς των 60 ετών: 

                           (
 

  
)
   

                           

Χρησιμοποιώντας τις τιμές του ERR και του EAR,  μπορεί να υπολογιστεί ο κίνδυνος 

εμφάνισης καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής (Lifetime Attributable Risk, LAR). Το LAR 

εκφράζει την πιθανότητα ένα άτομο να αναπτύξει καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Στο BEIR VII προτείνεται υπολογισμός του LAR ως σταθμισμένο μέσο όρο (σε λογαριθμική 

κλίμακα) ανάμεσα στο ERR και στο EAR και υπολογίζεται από: 

          (∫            

   

   

            )

   

 (∫            

   

   

            )

   

                        

 

Όπου: 
 

                         
  

                       

Το S(α)/S(e) είναι η πιθανότητα ο ασθενής να επιβιώσει από την ηλικία έκθεσης (e) του 

μέχρι την ηλικία στην οποία βρίσκεται, όταν εκτιμάται ο κίνδυνος (α) και ορίζεται από 

πίνακες που δημοσιεύτηκαν από τους Anderson και DeTurk (102). Λανθάνουσα περίοδο το 

BEIR VII ορίζει τα πέντε χρόνια για συμπαγείς όγκους. Η παράμετρος λ
c
 εκφράζει το βασικό 

κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε κάποιο άτομο και βασίζεται σε δεδομένα που 

παρουσιάζονται στο SEER (Cancer Statistics Review) (91). Για τα περισσότερα όργανα η 

βαρύτητα του ολοκληρώματος του ERR και του EAR είναι 0.7 και 0.3 αντίστοιχα.  
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Η βαρύτητα κάθε ολοκληρώματος σχετίζεται με τη συνεισφορά του απόλυτου κινδύνου 

και του σχετικού κινδύνου, επίσης το μοντέλο για το ERR είναι λιγότερο ευάλωτο στις 

επιδημιολογικές αποκλείσεις. Στην περίπτωση του υπολογισμού κινδύνου εμφάνισης 

καρκίνου στον πνεύμονα, η βαρύτητα των ολοκληρωμάτων αντιστρέφεται, και αυτό 

συμβαίνει γιατί έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα και η έκθεση σε ακτινοβολία λειτουργούν 

αθροιστικά. Για την περίπτωση του υπολογισμού του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στο 

θυρεοειδή αδένα, χρησιμοποιείται μόνο η τιμή του ERR. 

 

 Πίνακας 5. 5: Παράμετροι  για υπολογισμό EAR και ERR, όπως αυτές ορίζονται από την αναφορά BEIR VII. 

 

 

 

 

 

 EAR ERR 

Όργανο βΜ βF γ  n βΜ βF γ  n 

Στομάχι 7.0 7.1 -0.41 2.8 0.25 0.54 -0.13 -1.9 

Κόλον 2.2 0.84  -1.0 5.7 0.72 0.54 -0.16 -3.1 

Πνεύμονες 3.1 4.6 -0.3 4.4 0.39 1.68 0.05 -1.1 

Ήπαρ 1.8 0.81 -0.64 4.8 0.40 0.36 -0.15 -1.5 

Μαστός - 5.6 -0.51 1.5 - 1.19 -0.04 -2.0 

Μήτρα - 0.28 -1.6 6.3 - 0.02

7 

-2 5.6 

Ωοθήκες - 0.50 -0.66 2.7 0.51 1.62 -0.04 0.28 

Ουροδόχος 

Κύστη 

1.3 0.88 -0.23 5.6 0.51 1.62 -0.04 028 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής. Στο 

πρώτο μέρος του κεφαλαίου, δίνονται οι τιμές της δόσης που δέχονται τα όργανα, των οποίων 

μέρος βρίσκεται εντός πεδίου ακτινοβόλησης κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας, καθώς και ο 

κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου μετά από την έκθεση αυτή.  

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, εκτιμάται η δόση που δέχονται τα όργανα που 

βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοβόλησης, καθώς και ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς 

καρκίνου. 

 Τα αποτελέσματα αφορούν μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς με 

λέμφωμα Hodgkin σε περιοχές πάνω από το διάφραγμα και κάτω από αυτό. Για τα όργανα 

που μέρος τους βρίσκεται εκτός πεδίου ακτινοβόλησης η εκτίμηση του κινδύνου έγινε με τη 

μέθοδο της ισοδύναμης δόσης. Στα όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου θεραπείας οι 

υπολογισμοί βασίστηκαν σε προσομοίωση Monte Carlo. .  

6.2.  ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ΣΕ  ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Στις υποενότητες που ακολουθούν, παρατίθενται τα αποτελέσματα της ισοδύναμης 

δόσης για τα όργανα τα οποία βρίσκονται μερικώς εντός πεδίου ακτινοβόλησης, ενώ στη 

συνέχεια με βάση τη δόση αυτή, εκτιμάται ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου. Ο 
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υπολογισμός της πιθανότητας εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου βασίστηκε στα τρία 

διαφορετικά μοντέλα που προτάθηκαν από τoυς Schneider et al (89), καθώς και στη χρήση 

παραμέτρων που πρόεκυψαν από δεδομένα επιζώντων από έκρηξη ατομικής βόμβας αλλά και 

από τη νόσο Hodgkin. 

 

6.2.1. ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ (OED) 

Στην παρούσα εργασία, υπολογίστηκε η ισοδύναμη δόση (OED) οργάνων που 

βρίσκονται μερικώς εντός πεδίου ακτινοβόλησης, για ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, οι 

οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε περιοχές πάνω και κάτω από το διάφραγμα. 

Υπολογισμοί έγιναν για δυο διαφορετικές τεχνικές ακτινοβόλησης λεμφωμάτων Hodgkin 

(IFRT, ISRT), για τρία διαφορετικά μοντέλα υπολογισμού, και για συνολική δόση στον όγκο-

στόχο 30 Gy.  

Τα όργανα στα οποία υπολογίστηκε η ισοδύναμη δόση είναι: θυρεοειδής αδένας, 

οισοφάγος,  μαστός, πνεύμονες, στοματική κοιλότητα, φάρυγγας, για ακτινοβόληση σε 

περιοχές πάνω από το διάφραγμα. Για θεραπείες σε περιοχές κάτω από το διάφραγμα τα 

όργανα που μελετήθηκαν είναι: ορθό, ουροδόχος κύστη και κόλον. Τα αποτελέσματα των 

παραπάνω μετρήσεων παρατίθενται στους Πινάκες 6.1 και 6.2. 

Όλοι οι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί για τρία διαφορετικά μοντέλα 

(mechanistic, bell-shaped, plateau model) όπως αυτά προτάθηκαν από την ομάδα των 

Schneider et al (89). Στο θυρεοειδή αδένα δεν υπάρχουν αποτελέσματα για την ισοδύναμη 

δόση για τα mechanistic και  plateau model, καθώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητες παράμετροι 

για τους υπολογισμούς. Αντίστοιχα, δεν έχει υπολογιστεί η ισοδύναμη δόση στον οισοφάγο 

με το plateau model.  
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Πίνακας 6.1: Ισοδύναμη δόση οργάνων (OED) που μερικώς βρίσκονται εντός πεδίου ακτινοθεραπείας, για ακτινοβόληση σε περιοχές πάνω από τα διάφραγμα, σε ασθενείς με 

λέμφωμα Hodgkin, με τεχνικές IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved Site Radiotherapy). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 6.2: Ισοδύναμη δόση οργάνων (OED) που μερικώς βρίσκονται εντός πεδίου ακτινοθεραπείας, για ακτινοβόληση σε περιοχές κάτω από τα διάφραγμα, σε ασθενείς με 

λέμφωμα Hodgkin, με τεχνικές IFRT(Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved Site Radiotherapy). 

  

 

 

Ισοδύναμη Δόση (OED) (Gy) 

 

Όργανα 

IFRT ISRT 

Mechanistic 

Model 

Plateau 

Model 

Bell 

Shaped 

Model 

Mechanistic 

Model 

Plateau 

Model 

Bell 

Shaped 

Model 

Θυρεοειδής 

Αδένας 
- - 5.79 - - 4.71 

Οισοφάγος 0.63 - 0.64 0.63 - 0.66 

Πνεύμονας 6.08 6.00 6.07 3.90 3.87 3.93 

Στοματική        

κοιλότητα 
7.58 7.61 8.19 6.45 6.51 6.95 

Φάρυγγας 7.92 7.94 8.53 6.72 6.76 7.26 

Μαστός 1.97 2.00 1.97 1.32 1.34 1.32 

 Ισοδύναμη Δόση (OED) (Gy) 

Όργανα 

IFRT ISRT 

Mechanistic 

Model 

Plateau 

Model 

Bell-Shaped 

Model 

Mechanistic     

Model 

Plateau 

Model 

Bell-Shaped 

Model 

Ουροδόχος 

Κύστη 
0.33 1.24 0.18 0.92 1.20 0.80 

  Ορθό 7.16 6.99 6.06 4.56 4.48 4.03 

 Κόλον 7.59 7.64 7.47 4.91 4.95 4.84 
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6.2.1.1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 

Το εύρος της ισοδύναμης δόσης για ακτινοβόληση σε ανατομικές περιοχές πάνω από το 

διάφραγμα και χρήση του mechanistic model ήταν 0.63 – 7.92 Gy, για την τεχνική IFRT. Το 

αντίστοιχο εύρος για την τεχνική ISRT ήταν 0.63 – 6.72 Gy. Οι παραπάνω τιμές 

υπολογίστηκαν για συνολική δόση στον όγκο - στόχο 30 Gy. Το εύρος τιμών της ισοδύναμης 

δόσης με τη μέθοδο IFRT για το plateau και bell-shaped model υπολογίστηκε από 2.0 Gy έως 

6.0 Gy και από 1.34 Gy έως 6.76 Gy αντίστοιχα. Με χρήση της τεχνικής ISRT, το αντίστοιχο 

εύρος ήταν 0.64 – 8.53 Gy και 0.66 – 7.26 Gy για plateau και bell – shaped model, αντίστοιχα 

(Πίνακας 6.1).  

Σε όλα τα, υπό μελέτη, όργανα, με εξαίρεση τον οισοφάγο, παρατηρήθηκε μείωση της 

ισοδύναμης δόσης με χρήση της ISRT έναντι της IFRT μεθόδου. Στον οισοφάγο δεν 

παρατηρείται καμία μεταβολή στην ισοδύναμη δόση μεταξύ των μεθόδων IFRT και ISRT για 

κανένα από τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν. Σημαντικότερη μείωση στην ισοδύναμη 

δόση με χρήση της ISRT αντί της IFRT υπολογίστηκε για τον πνεύμονα και βρέθηκε ίση με 

35.9% για το mechanistic model, 35.5% για το plateau model και 35.3% για το bell – shaped 

model.  

 

6.2.1.2. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 

Το εύρος της ισοδύναμης δόσης για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε 

περιοχές κάτω από το διάφραγμα με τη μέθοδο IFRT ήταν, 0.33 – 7.59 Gy, 1.24 – 7.64 Gy 

και 0.18-7.47 Gy  για mechanistic, plateau και bell – shaped model, αντίστοιχα. Το 

αντίστοιχο εύρος για την ISRT τεχνική ήταν 0.92 – 4.91 Gy, 1.20 – 4.95 Gy και 0.8 – 4.84 

Gy, για το mechanistic, plateau και bell – shaped model, αντίστοιχα (Πίνακας 6.2).  

Η μείωση που παρατηρείται με τη μέθοδο ISRT αντί της IFRT  σε ορθό και κόλον, 

είναι από 33.5% μέχρι και 36.3%, ανάλογα με το μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί. Η 
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ουροδόχος κύστη παρουσιάζει αύξησης της ισοδύναμης δόσης στην ISRT μέθοδο σε σχέση 

με την IFRT. Το μεγαλύτερο μέρος της κύστης βρίσκεται εντός πεδίου ακτινοβόλησης κατά 

την IFRT, εκτίθεται, έτσι, σε υψηλές δόσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που παρατηρείται 

αύξηση της ισοδύναμης δόσης της στην ISRT μέθοδο.  

  

6.2.2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (LAR) 

Τα αποτελέσματα της πιθανότητας εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου (LAR) σε 

όργανα που μερικώς βρίσκονται εντός πεδίου ακτινοβόλησης, παρουσιάζονται στις Εικόνες 

6.1 - 6.4, για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε ηλικίες 20, 30 και 40 ετών, με 

τις μεθόδους IFRT και ISRT. 

 

6.2.2.1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 

Ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου (LAR) σε θυρεοειδή αδένα, οισοφάγο, 

πνεύμονα, στοματική κοιλότητα, φάρυγγα και μαστό, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

ακτινοθεραπεία σε περιοχές πάνω από το διάφραγμα με τις μεθόδους IFRT και ISRT, 

παρουσιάζονται στις Εικόνες 6.1 και 6.2. Παρατηρείται ότι με τη χρήση του mechanistic 

model τα αποτελέσματα εμφανίζουν διαφορές από 0.05% έως 8.0%, σε σύγκριση με τα άλλα 

δυο μοντέλα (plateau και bell – shaped model), με τις μεγαλύτερες διαφορές να εντοπίζονται 

στη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα. Το εύρος των τιμών του LAR υπολογίστηκε 0.5% 

- 8.0% για τη μέθοδο IFRT, ενώ για την ISRT τεχνική ήταν 0.5% - 5.2%. Ο πνεύμονας  και ο 

μαστός εμφανίζουν τη σημαντικότερη μείωση στο LAR για χρήση της τεχνικής ISRT και ίση 

με 36% και 33% αντίστοιχα, σε σχέση με τον αντίστοιχο κίνδυνο από την IFRT μεθόδου. Η 

αντίστοιχη μείωση του LAR  για θυρεοειδή αδένα, στοματική κοιλότητα και φάρυγγα με τη 

μέθοδο ISRT σε σχέση με την IFRT ήταν 19%, 15% και 15.5%, αντίστοιχα.  
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Στην τεχνική IFRT: 

Ο λόγος LAR προς τον κίνδυνο καρκινογένεσης στο, μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία, 

πληθυσμό βρέθηκε ίσος με 1.2 για όλες τις ηλικίες έκθεσης. Ο αντίστοιχος λόγος για τη 

στοματική κοιλότητα, τον οισοφάγο και το φάρυγγα είναι 1.0 – 1.6 για ασθενείς με ηλικία 

έκθεσης 20 και 30 ετών. Για το θυρεοειδή αδένα, ο λόγος LAR προς τον αντίστοιχο κίνδυνο 

στο μη εκτιθέμενο πληθυσμό, υπολογίστηκε 1.2 για έκθεση στην ηλικία των 20 ετών, ενώ 

βρέθηκε μικρότερος της μονάδας για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε 

ηλικία 30 και 40 ετών. Ο παραπάνω λόγος σε: οισοφάγο, φάρυγγα και στοματική κοιλότητα 

για έκθεση σε ηλικίες 30 και 40 ετών υπολογίστηκε μικρότερος της μονάδας. Για το μαστό ο 

λόγος βρέθηκε μικρότερος της μονάδας για όλες τις ηλικίες έκθεσης. 

Στην τεχνική ISRT: 

Ο λόγος LAR προς τον κίνδυνο καρκινογένεσης στο μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία 

πληθυσμό ήταν 1.0-1.3 για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε ηλικία 20 ετών. 

Εξαίρεση αποτελεί ο μαστός και ο πνεύμονας, περιπτώσεις στις οποίες ο λόγος υπολογίστηκε 

μικρότερος της μονάδας. Στα υπόλοιπα, προς μελέτη, όργανα και ηλικίες έκθεσης (30 και 40 

ετών), ο λόγος υπολογίστηκε 0.2 – 1.0.  
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Εικόνα 6.1: Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου (LAR) μετά από ακτινοβόληση ασθενούς με λέμφωμα Hodgkin σε 

περιοχές πάνω από το διάφραγμα με τη μέθοδο IFRT (Involved Field Radiotherapy) σε ηλικία α) 20, β) 30 και γ) 

40 ετών.  
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Εικόνα 6.2: Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου (LAR) μετά από ακτινοβόληση ασθενούς με λέμφωμα Hodgkin σε 

περιοχές πάνω από το διάφραγμα με τη μέθοδο ISRT (Involved Site Radiotherapy) σε ηλικία α) 20, β) 30 και γ) 

40 ετών. 
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6.2.2.2. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ  ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 

Στις Εικόνες 6.3 και 6.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του κινδύνου εμφάνισης 

δευτερογενούς καρκίνου (LAR) σε όργανα που μερικώς βρίσκονται εντός πεδίου 

ακτινοβόλησης, κατά την ακτινοθεραπεία ασθενών με λέμφωμα Hodgkin σε ανατομικές 

περιοχές κάτω από το διάφραγμα. Το εύρος των τιμών του LAR με τη χρήση της μεθόδου  

IFRT υπολογίστηκε ίσο με 0.1% - 13.0%, ανάλογα με το, υπό μελέτη, όργανο, την ηλικία που 

ασθενής υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία και το μοντέλο που έχει εφαρμοστεί. Το αντίστοιχο 

εύρος με την τεχνική ISRT ήταν από  0.5% έως 8.4%.  Οι υπολογισμοί της πιθανότητας 

εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου σε ορθό και κόλον με το mechanistic model διαφέρουν 

από 0.5% έως 43.0% από τους αντίστοιχους υπολογισμούς με τα plateau και bell – shaped 

models. Στην ουροδόχο κύστη ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου με το plateau 

model ήταν 3.8 και 1.3 φορές υψηλότερος από τον κίνδυνο που υπολογίστηκε με το 

mechanistic model για την IFRT και ISRT, αντίστοιχα. 

Ο λόγος LAR προς τον κίνδυνο καρκινογένεσης στο μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία 

πληθυσμό σε ορθό και κόλον βρέθηκε 1.3 - 1.5 με τη μέθοδο IFRT και 1.0 – 1.9 για την 

ISRT, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε ηλικία 20 και 30 ετών. Για 

έκθεση στην ηλικία των 40 ετών, ο αντίστοιχος λόγος ήταν 0.8 - 1.0 και 0.5 – 0.6 με τη 

μέθοδο IFRT και ISRT μέθοδο, αντίστοιχα. Στην ουροδόχο κύστη ο λόγος LAR προς τον 

κίνδυνο στον μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό, υπολογίστηκε μικρότερος της 

μονάδας για κάθε ηλικία έκθεσης.  
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Εικόνα 6.3: Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου (LAR) μετά από ακτινοβόληση ασθενούς με λέμφωμα Hodgkin σε 

περιοχές κάτω από το διάφραγμα με τη μέθοδο IFRT (Involved Field Radiotherapy) σε ηλικία α) 20, β) 30 και γ) 

40 ετών. 
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Εικόνα 6.4: Κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου (LAR) μετά από ακτινοβόληση ασθενούς με λέμφωμα Hodgkin σε 

περιοχές κάτω από το διάφραγμα με τη μέθοδο ISRT (Involved Site Radiotherapy) σε ηλικία α) 20, β) 30 και γ) 

40 ετών. 
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6.3. ΜΕΣΗ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ  ΣΕ 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ  

Στις υποενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέσης δόσης 

και του κινδύνου εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου, σε όργανα που βρίσκονται εκτός 

πεδίου ακτινοβόλησης, για ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin που υποβλήθηκαν σε 

ακτινοθεραπεία σε μεσοθωράκιο, πύελο και μασχάλιαία χώρα. Η μέση δόση υπολογίστηκε με 

χρήση  προσομοίωσης Monte Carlo. Η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης δευτερογενούς 

καρκίνου βασίστηκε σε δεδομένα της αναφοράς BEIR VII.  

 

6.3.1. ΜΕΣΗ ΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Η συνεισφορά κάθε πεδίου θεραπείας (AP, PA) στη μέση δόση που δέχονται τα όργανα 

που βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοβόλησης, για τις μεθόδους IFRT και ISRT 

παρουσιάζονται στις εικόνες 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11 και 6.12. Η συνολική μέση δόση των 

οργάνων (mGy) παρουσιάζεται στις εικόνες  6.7, 6.10 και 6.13.  

 

6.3.1.1. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  

Για την προσομοίωση σε όλες τις, υπό μελέτη, ανατομικές περιοχές το σφάλμα στους 

υπολογισμούς ήταν μικρότερο του 5%, στα περισσότερα όργανα που μελετήθηκαν. Εξαίρεση 

αποτελούν, για προσομοίωση στο μεσοθωράκιο ο προστάτης, οι ωοθήκες και οι όρχεις, στις 

περιπτώσεις των οποίων το σφάλμα τους βρέθηκε 6% - 7.5%. Στην προσομοίωση στην 

περιοχή της πυέλου, η δόση σε στοματική κοιλότητα, σιελογόνους αδένες και θυρεοειδή 

αδένα είχαν σφάλμα 5.5% - 7.0%. Για την περιοχή της μασχάλης το σφάλμα σε όρχεις, 

προστάτη και ωοθήκες ήταν 6.0% - 8.0% Τα παραπάνω σφάλματα δεν παρουσίασαν μείωση, 

παρά την αύξηση του αριθμού των ιστοριών που έτρεξαν, οφείλονται στη μεγάλη απόσταση 
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τους από το πεδίο ακτινοθεραπείας, καθώς και στον εξαιρετικά μικρό όγκο κάποιων από 

αυτά. 

6.3.1.2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ 

Το εύρος της δόσης που δέχονται τα όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης, κανονικοποιημένη ως προς τη συνολική δόση στον όγκο στόχο, 

υπολογίστηκε από 0.033% έως 1.010% και από 0.033%  έως 0.593%  για τη μέθοδο IFRT και 

ISRT, αντίστοιχα (Εικόνες 6.5, 6.6). 

Η μέση δόση στα εκτός πεδίου όργανα βρέθηκε από 7.5 mGy έως 481 mGy για την 

IFRT μέθοδο και από 2 mGy  έως 246 mGy για την ISRT (Εικόνα 6.7), για συνολική δόση 

στον όγκο - στόχο ίση με 30 Gy. Υψηλότερες τιμές της μέσης δόσης έχουν υπολογιστεί για 

όργανα που βρίσκονται κοντά στην άκρη του πεδίου ακτινοβόλησης, με τη μεγίστη δόση να 

παρατηρείται στο θυρεοειδή αδένα, ίση με 481 mGy για την IFRT και 246 mGy για την ISRT 

μέθοδο. 

 

Εικόνα 6.5: Συνεισφορά στη μέση δόση οργάνων πρόσθιου (AP) και οπίσθιου (PA) πεδίου ακτινοβόλησης, για 

ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin με τεχνική IFRT  (Involved Field Radiotherapy) στο μεσοθωράκιο. Η 

δόση έχει κανονικοποιηθεί ως προς το 100% της συνολικής δόσης που δέχεται ο όγκος στόχος. 
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Εικόνα 6.6: Συνεισφορά στη μέση δόση οργάνων πρόσθιου (AP) και οπίσθιου (PA) πεδίου ακτινοβόλησης, για 

ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin με τεχνική ISRT (Involved Site Radiotherapy) στο μεσοθωράκιο. Η δόση 

έχει κανονικοποιηθεί ως προς το 100% της συνολικής δόσης που δέχεται ο όγκος στόχος. 

 

 

Εικόνα 6.7: Μέση δόση που δέχονται τα εκτός πεδίου ακτινοβόλησης όργανα μετά από ακτινοθεραπεία για 

λέμφωμα Hodgkin στο μεσοθωράκιο, για τεχνικές IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved Site 

Radiotherapy). 
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6.3.1.3. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΠΥΕΛΟ 

Η συνεισφορά του κάθε πεδίου ακτινοβόλησης (κανονικοποιημένη ως προς το 100% 

της συνολικής δόσης στον όγκο - στόχο) στη μέση δόση των οργάνων που βρίσκονται εκτός 

πεδίου ακτινοβόλησης, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στην περιοχή της 

πυέλου για λέμφωμα Hodgkin, υπολογίστηκε από 0.005% έως 1.5867% και από 0.0019% έως 

0.6117% για τις τεχνικές IFRT και ISRT, αντίστοιχα (Εικόνες 6.8, 6.9). Η μέση δόση κάθε 

οργάνου εξαρτάται από την απόσταση του από την άκρη του πεδίου, καθώς και την 

κατεύθυνση της δέσμης ακτινοβόλησης.  

Η μέση δόση των, υπό μελέτη, οργάνων βρέθηκε από 5 mGy έως 774.5 mGy και από 3 

mGy έως 300.5 mGy για την IFRT και ISRT μέθοδο, αντίστοιχα. Οι όρχεις λαμβάνουν τη 

μέγιστη δόση και ίση με 774.5 mGy στην IFRT τεχνική, η αντίστοιχη δόση για την ISRT 

μέθοδο υπολογίστηκε ίση με 300.5 mGy (Εικόνα 6.10).  

 

Εικόνα 6.8: Συνεισφορά στη μέση δόση οργάνων πρόσθιου (AP) και οπίσθιου (PA) πεδίου ακτινοβόλησης, για 

ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin με την τεχνική IFRT (Involved Field Radiotherapy), στην περιοχή της 

πυέλου. Η δόση έχει κανονικοποιηθεί ως προς το 100% της συνολικής δόσης που δέχεται ο όγκος στόχος. 

 



Κεφάλαιο 6:Αποτελέσματα 

 

119 
 

 

Εικόνα 6.9: Συνεισφορά στη μέση δόση οργάνων πρόσθιου (AP) και οπίσθιου (PA) πεδίου ακτινοβόλησης, για 

ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin με την τεχνική ISRT (Involved Site Radiotherapy), στην περιοχή της 

πυέλου. Η δόση έχει κανονικοποιηθεί ως προς το 100% της συνολικής δόσης που δέχεται ο όγκος στόχος. 

 

 

Εικόνα 6.10: Μέση δόση οργάνων μετά από ακτινοθεραπεία στην πύελο, σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin για 

τις τεχνικές IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT(Involved Site Radiotherapy). 
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6.3.1.4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΧΩΡΑ 

Στις εικόνες 6.11 και 6.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τη συνεισφορά 

του πρόσθιου (AP) και οπίσθιου (PA) πεδίου, στη συνολική δόση του οργάνου. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα είναι κανονικοποιημένα ως προς τη συνολική δόση στον όγκο -  στόχο. 

Παρατηρείται ότι η συνεισφορά των πεδίων κυμαίνεται από 0.006% έως 1.4% για την IFRT 

μέθοδο. Το αντίστοιχο εύρος με τη μέθοδο ISRT υπολογίστηκε από 0.0033% - 0.57%.  

Το εύρος της μέσης δόσης στα, υπό μελέτη, όργανα βρέθηκε 5.0 – 594 mGy για την 

μέθοδο IFRT και από 2.5 – 234 mGy στη μέθοδο ISRT (Εικόνα 6.13). Μετά από 

ακτινοθεραπεία στη μασχαλιαία χώρα σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, ο θυρεοειδής 

αδένας δέχεται τη μέγιστη δόση ίση με 594 mGy και παρουσιάζει μείωση 61% με χρήση της 

μεθόδου ISRT. 

 

 

Εικόνα 6.11: Συνεισφορά στη μέση δόση των οργάνων από πρόσθιου (AP) και οπίσθιου (PA) πεδίο 

ακτινοβόλησης, για ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin με τεχνική IFRT (Involved Field Radiotherapy) στην 

περιοχή της μασχάλης. Η δόση έχει κανονικοποιηθεί ως προς το 100% της συνολικής δόσης που δέχεται ο όγκος 

στόχος. 

 



Κεφάλαιο 6:Αποτελέσματα 

 

121 
 

 
Εικόνα 6.12: Συνεισφορά στη μέση δόση των οργάνων από πρόσθιου (AP) και οπίσθιου (PA) πεδίο 

ακτινοβόλησης, για ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin με τεχνική ISRT (Involved Site Radiotherapy) στην 

περιοχή της μασχάλης. Η δόση έχει κανονικοποιηθεί ως προς το 100% της συνολικής δόσης που δέχεται ο όγκος 

στόχος. 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6.13: Μέση δόση οργάνων μετά από ακτινοθεραπεία στην περιοχή της μασχάλης, σε ασθενείς με 

λέμφωμα Hodgkin, για τις τεχνικές IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved Site Radiotherapy). 

 



Κεφάλαιο 6:Αποτελέσματα 

 

122 
 

6.3.2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ  

 

Στις εικόνες 6.14 – 6.31 παρατίθενται τα αποτελέσματα αναφορικά με τον κίνδυνο 

καρκινογένεσης, σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοβόλησης σε ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin στην περιοχή του μεσοθωρακίου, της 

πυέλου και της μασχάλης. Μελέτη έγινε για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία 

στις ηλικίες των 20 και 30 και 40 ετών, για άνδρες και γυναίκες ασθενείς.  

 

6.3.2.1. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ 

O κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

ακτινοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin στην περιοχή του μεσοθωράκιου, με τη μέθοδο IFRT 

βρέθηκε (1.0 x 10
-1

 - 3.9 x 10
-3

) % για άνδρες ασθενείς (Eικόνες 6.14 -6.16) και (5.4 x 10
-1

 - 

4.4 x 10
-3

) % για γυναίκες (εικόνες 6.17 - 6.19). Το αντίστοιχο εύρος για τη μέθοδο ISRT 

ήταν (5.2 x 10
-1

 - 1.8 x 10
-3

) % σε άνδρες ασθενείς (εικόνες 6.14 -6.16) και (  2.8 x 10
-1

 – 2.3 

x 10
-3

 )% για γυναίκες ασθενείς (Εικόνες 6.17 - 6.19).  

Ο θυρεοειδής αδένας παρουσιάζει το μέγιστη κίνδυνο καρκινογένεσης, μετά από 

ακτινοθεραπεία στο μεσοθωράκιο, για γυναίκες και άνδρες ασθενείς. Ο παραπάνω κίνδυνο 

είναι ίσος με 0.101% - 0.014% για άνδρες και 0.54% - 0,067% για γυναίκες, με τη μέθοδο 

IFRT. Με τη μέθοδο ISRT ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου στο θυρεοειδή αδένα, 

παρουσιάζει μείωση από 49% έως 43%, σε άνδρες ασθενείς. Η αντίστοιχη μείωση για 

γυναίκες είναι 63% - 48%. 

 Ο λόγος του κινδύνου καρκινογένεσης στον μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό 

προς το LAR με τη μέθοδο IFRT υπολογίστηκε από 3 έως 3044. Ο αντίστοιχος λόγος για τη 

μέθοδο ISRT ήταν 6 - 6594. 
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Εικόνα 6.14: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου,  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης μετά από ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin στo μεσοθωράκιο, για άνδρες ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην ηλικία των 20 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

ISRT (Involved Site Radiotherapy) 

 

Εικόνα 6.15: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου,  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης μετά από ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin στo μεσοθωράκιο, για άνδρες ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην ηλικία των 30 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

ISRT (Involved Site Radiotherapy) 
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Εικόνα 6.16: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου,  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης μετά από ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin στo μεσοθωράκιο, για άνδρες ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην ηλικία των 40 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

ISRT (Involved Site Radiotherapy) 

 

 

Εικόνα 6.17: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου,  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης μετά από ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin στo μεσοθωράκιο, για γυναίκες ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην ηλικία των 20 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

ISRT (Involved Site Radiotherapy) 
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.  

Εικόνα 6.18: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στo μεσοθωράκιο σε γυναίκες ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην ηλικία των 30 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

ISRT (Involved Site Radiotherapy) 

 

 
 

Εικόνα 6.19: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στo μεσοθωράκιο σε γυναίκες ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην ηλικία των 40 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

ISRT (Involved Site Radiotherapy) 
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6.3.2.2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΠΥΕΛΟ 

Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin στην πύελο με τη 

μέθοδο IFRT εμφανίζουν κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου από 9.4 x 10
-2

 % έως 

2.3 x 10
-3

 % για άνδρες (εικόνες 6.20 και 6.22) και από 2.4 x 10
-1

 % έως 1.0 x 10
-2

 % για 

γυναίκες ασθενείς (εικόνες 6.23 και 6.25). Στην ISRT μέθοδο το αντίστοιχο εύρος ήταν (2.5 x 

10
-2

 – 9,0 x 10
-4

) % για άνδρες (Εικόνες 6.20 και 6.22)  και (  9.2 x 10
-2

 – 4.1 x 10
-3

 ) για 

γυναίκες ασθενείς (Εικόνες 6.23 και 6.25). που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία.  

Για άνδρες ασθενείς, το στομάχι παρουσιάζει τον μέγιστο κίνδυνο εμφάνισης 

δευτερογενούς καρκίνου, με εύρος τιμών από 0.093% - 0.063%, για την μέθοδο IFRT και 

0.017% - 0.011% στην ISRT. Για γυναίκες ασθενείς, ο μέγιστος κίνδυνος υπολογίστηκε για 

το μαστό με τιμές από 0.24% - 0.08% και 0.092% - 0.03%, για την IFRT και ISRT μέθοδο 

αντίστοιχα.  

Ο λόγος του κινδύνου καρκινογένεσης στον μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό 

προς τον κίνδυνο καρκινογένεσης που υπολογίστηκε στην παρούσα μελέτη, μετά από έκθεση 

σε ακτινοβολία, βρέθηκε 5 – 372  για τη μέθοδο IFRT και 30 – 1031 για την ISRT. 
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Εικόνα 6.20: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην πύελο, σε άνδρες ασθενείς, οι οποίοι 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην ηλικία των 20 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

ISRT (Involved Site Radiotherapy) 
 

 

Εικόνα 6.21: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην πύελο, σε άνδρες ασθενείς, οι οποίοι 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην ηλικία των 30 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

ISRT (Involved Site Radiotherapy) 
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Εικόνα 6.22: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην πύελο  σε άνδρες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

θεραπεία στην ηλικία των 40 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 

 

 

Εικόνα 6.23: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην πύελο  σε γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία στην ηλικία των 20 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 
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Εικόνα 6.24: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην πύελο  σε γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία στην ηλικία των 30 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 

 

 

Εικόνα 6.25: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην πύελο  σε γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία στην ηλικία των 40 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 
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6.3.2.3. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΧΩΡΑ 

Ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου μετά από ακτινοθεραπεία στη περιοχή 

της μασχάλης υπολογίστηκε από 0.126% - 0.0063%με τη μέθοδο IFRT, για άνδρες ασθενείς 

(Εικόνες 6.26 – 6.28). Το αντίστοιχο εύρος με τη μέθοδο ISRT ήταν 0.048% - 0.001% 

(εικόνες 6.26 – 7.28). Σε γυναίκες ασθενείς το εύρος του κινδύνου υπολογίστηκε από 0.901% 

- 0.0016% και 0.472% - 0.0008%, για την IFRT και ISRT μέθοδο, αντίστοιχα (Εικόνες 6.29 – 

7.31).   

 Ο θυρεοειδής αδένας παρουσιάζει τον μέγιστο κίνδυνο καρκινογένεσης σε άνδρες 

ασθενείς και υπολογίστηκε από 0.126% - 0.02% με τη μέθοδο IFRT. Εφαρμογή της μεθόδου 

ISRT έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου κατά 63%. Για γυναίκες ασθενείς ο 

υψηλότερος κίνδυνος καρκινογένεσης παρατηρείται στο μαστό, 0.901% - 0.296% για τη 

μέθοδο IFRT και 0.472% - 0.155% για την ISRT.  

 Ο λόγος κινδύνου καρκινογένεσης σε πληθυσμό που δεν έχει εκτεθεί σε ακτινοβολία 

προς τον κίνδυνο καρκινογένεσης μετά από ακτινοθεραπεία στην περιοχή της μασχάλης, για 

λέμφωμα Hodgkin, υπολογίστηκε 3 – 1769 με τη μέθοδο IFRT και  7 – 3538 με την ISRT. 

 

 



Κεφάλαιο 6:Αποτελέσματα 

 

131 
 

 

Εικόνα 6.26: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην μασχάλη σε άνδρες ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία στην ηλικία των 20 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 

 

 
Εικόνα 6.27: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην μασχάλη σε άνδρες ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία στην ηλικία των 30 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 
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Εικόνα 6.28: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην μασχάλη σε άνδρες ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία στην ηλικία των 40 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 

 

 

 
Εικόνα 6.29: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην μασχάλη σε γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία στην ηλικία των 20 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 
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Εικόνα 6.30: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην μασχάλη σε γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία στην ηλικία των 30 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 

 

 

 
 

Εικόνα 6.31: Κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου  σε όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης για ακτινοθεραπεία σε λέμφωμα Hodgkin στην μασχάλη σε γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκα 

σε θεραπεία στην ηλικία των 40 ετών, για τις μεθόδους IFRT (Involved Field Radiotherapy) και ISRT (Involved 

Site Radiotherapy) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin είναι συνδεδεμένη με παρενέργειες καθώς και 

κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου. Τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια 

μείωσης των παραπάνω κινδύνων, προτάθηκε η μείωση του όγκου - στόχου που 

ακτινοβολείται (34,37). Στην παρούσα μελέτη παρέχονται δεδομένα σχετικά με τη δόση που 

δέχονται τα υγιή όργανα, καθώς και τον κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου, μετά 

από ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με 

χρήση δυο διαφορετικών τεχνικών, την παλιότερη IFRT (Involved Field Radiotherapy) και 

την πιο σύγχρονη ISRT (Involved Site Radiotherapy). Χωρίζεται σε δυο μέρη, το πρώτο 

αφορά τη μελέτη οργάνων που μέρος τους εκτίθεται σε υψηλές δόσεις κατά τη διάρκεια 

ακτινοθεραπείας, και το δεύτερο αφορά τα όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης.  

Για τον υπολογισμό της ισοδύναμης δόσης σε όργανα που βρίσκονται μερικώς εντός 

πεδίου ακτινοβόλησης, έγινε χρήση του μοντέλου που προτάθηκε από την ομάδα των 

Schneider et al (89), με χρήση δεδομένων τα οποία πρόεκυψαν από το σύστημα σχεδιασμού 

θεραπείας (Treatment Planning System, TPS), για πλάνα θεραπείας ασθενών που 

ακτινοβολήθηκαν σε ανατομικές περιοχές πάνω και κάτω από το διάφραγμα. Τα όργανα που 

μελετήθηκαν για ακτινοθεραπεία σε περιοχές πάνω από το διάφραγμα ήταν: πνεύμονες, 

μαστός, οισοφάγος και θυρεοειδής αδένας. Για ακτινοβόληση σε περιοχές κάτω από το 

διάφραγμα τα προς μελέτη όργανα ήταν: κόλον, ορθό και ουροδόχος κύστη.  
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 Η εκτίμηση της μέσης δόσης για όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοθεραπείας 

έγινε μέσω προσομοίωσης Monte Carlo και ο υπολογισμός του κινδύνου καρκινογένεσης 

προέκυψε από δεδομένα της αναφοράς BEIR VII (56). Η μελέτη αφορά ακτινοθεραπεία σε 

μεσοθωράκιο, πύελο και μασχαλιαία χώρα. Τα προς εξέταση όργανα για ακτινοθεραπεία στο 

μεσοθωράκιο ήταν: στοματική κοιλότητα, προστάτης, μήτρα, σπλήνας, πάγκρεας, νεφροί, 

χοληδόχος κύστη, επινεφρίδια, σιελογόνοι αδένες, εγκέφαλος, θυρεοειδής αδένας, ήπαρ, 

οισοφάγος, ουροδόχος κύστη, όρχεις, ωοθήκες, στομάχι και κόλον. Για ακτινοθεραπεία στην 

περιοχή της πυέλου τα όργανα που μελετήθηκαν ήταν: στοματική κοιλότητα, θύμος αδένας, 

σπλήνας, πάγκρεας, νεφροί, καρδιά, χοληδόχος κύστη, επινεφρίδια, σιελογόνοι αδένες, 

εγκέφαλος, θυρεοειδής αδένας, ήπαρ, οισοφάγος, ουροδόχος κύστη, όρχεις, ωοθήκες, μαστός, 

στομάχι, κόλον και πνεύμονες. Τέλος, τα όργανα που εξετάστηκαν για ακτινοθεραπεία στη 

μασχαλιαία χώρα ήταν: κόλον, στοματική κοιλότητα, προστάτης, μήτρα, θυρεοειδής αδένας, 

σπλήνας, πάγκρεας, νεφροί, καρδιά, χοληδόχος κύστη, επινεφρίδια, σιελογόνοι αδένες, 

εγκέφαλος, θυρεοειδής αδένας, ήπαρ, οισοφάγος, ουροδόχος κύστη, όρχεις, ωοθήκες, μαστός, 

στομάχι. 

7.2. ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

7.2.1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 

Από τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους συμπεραίνεται ότι ακτινοθεραπεία σε 

περιοχές πάνω από το διάφραγμα, με μείωση των διαστάσεων του όγκου στόχου, έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση στον κίνδυνο καρκινογένεσης μεγαλύτερη του 15% στα, υπό μελέτη, 

υγιή όργανα. Εξαίρεση των παραπάνω αποτελεί ο οισοφάγος, στον οποίο ο κίνδυνος 

καρκινογένεσης δεν παρουσίασε κάποια μεταβολή για καμία από τις δυο, προς εξέταση, 

τεχνικές.  
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Η μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου καρκινογένεσης για ακτινοθεραπεία με τη μέθοδο 

ISRT αντί της IFRT παρατηρήθηκε στους πνεύμονες και τους μαστούς. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία τα δεδομένα δοσιμετρικών μελετών σχετικά με τη δόση των υγειών οργάνων, 

αλλά και τον κίνδυνο καρκινογένεσης με τη μέθοδο ISRT για την ακτινοθεραπεία 

λεμφωμάτων Hodgkin σε περιοχές πάνω από το διάφραγμα, είναι εξαιρετικά περιορισμένα. 

Επιπλέον, επιδημιολογικές μελέτες σχετικά με τον κίνδυνο καρκινογένεσης με χρήση της 

μεθόδου ISRT δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες καθώς ο χρόνος εφαρμογής της είναι αρκετά 

περιορισμένος, προκειμένου να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα. Στη βιβλιογραφία, μελέτη 

σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin στο μεσοθωράκιο αναφέρει σημαντική μείωση στον 

κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου σε μαστό και πνεύμονα με χρήση της ISRT 

τεχνικής έναντι της IFRT (86). Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι ο κίνδυνος εμφάνισης 

δευτερογενούς καρκίνου στον οισοφάγο παραμένει σταθερός και για τις δυο μεθόδους (IFRT, 

ISRT). Οι Murray et al (85) σε μελέτη τους σύγκριναν τον κίνδυνο καρκινογένεσης οργάνων 

που βρίσκονταν μερικώς εντός πεδίου ακτινοβόλησης, μετά από ακτινοθεραπεία στην 

περιοχή του μεσοθωρακίου σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, για διάφορες τεχνικές 

ακτινοθεραπείας (IFRT, ISRT, INRT, residual volume radiotherapy). Συμπέραναν ότι 

ασθενής που υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία με τη μέθοδο ISRT στην ηλικία των 25 ετών 

παρουσιάζει σημαντική μείωση στον κίνδυνο καρκινογένεσης σε πνεύμονες, θυρεοειδή αδένα 

και μαστό, σε σχέση με την IFRT. Ακόμα, παρατήρησαν ότι στον οισοφάγο δεν 

παρουσιάζεται καμία μεταβολή στον κίνδυνου καρκινογένεσης για καμία από τις, υπό 

μελέτη, τεχνικές. Τα συμπεράσματα των παραπάνω εργασιών βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία 

με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης.  

Στην παρούσα μελέτη έχουν χρησιμοποιηθεί τρία διαφορετικά μη γραμμικά μοντέλα 

για τον υπολογισμό του δευτερογενούς κινδύνου καρκινογένεσης. Οι τιμές του LAR με 

χρήση του mechanistic model για: θυρεοειδή αδένα, μαστό, πνεύμονα, οισοφάγο, φάρυγγα 
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και στοματική κοιλότητα, διαφέρουν λιγότερο από 8% από αυτές που υπολογιστήκαν  με τα 

υπόλοιπα μοντέλα. 

 Ο κίνδυνος καρκινογένεσης σε πνεύμονες, στοματική κοιλότητα και φάρυγγα μετά 

από ακτινοθεραπεία με τη μέθοδο IFRT, βρέθηκε 1.1 – 1.5 φορές μεγαλύτερος από τον 

κίνδυνο καρκινογένεσης στο γενικό μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό (Baseline Risk, 

BR), για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε ηλικία 20 - 30 ετών. Ο 

αντίστοιχος κίνδυνος στην ISRT μέθοδο είναι μεγαλύτερος του BR σε φάρυγγα και 

στοματική κοιλότητα για έκθεση στην ηλικία των 20 ετών. Στο θυρεοειδή αδένα ο κίνδυνος 

καρκινογένεσης ήταν 1.2 φορές μεγαλύτερος από το BR για έκθεση σε ηλικία των 20 ετών. Ο 

οισοφάγος μετά από έκθεση σε ακτινοβολία σε ηλικία 20 – 30 ετών, παρουσιάζει κίνδυνο 

καρκινογένεσης ίσο με το BR, για την IFRT και ISRT τεχνική. Για το μαστό ο κίνδυνος 

καρκινογένεσης είναι μικρότερος του BR για όλες τις ηλικίες έκθεσης και στις δυο, υπό 

μελέτη, τεχνικές. Ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία σε ηλικία των 40 ετών, 

εμφανίζουν κίνδυνο καρκινογένεσης μικρότερο από αυτό του γενικά μη εκτιθέμενου 

πληθυσμού, για όλα τα, υπό μελέτη, όργανα και τεχνικές, με εξαίρεση τον πνεύμονα στην 

IFRT μέθοδο.   

 

7.2.2. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμπεραίνεται ότι, ακτινοθεραπεία σε 

περιοχές κάτω από το διάφραγμα με τη μέθοδο ISRT  συνεπάγεται μείωση κινδύνου 

καρκινογένεσης σε ορθό και κόλον μεγαλύτερη του 34%. Αντίθετα, στην ουροδόχο κύστη ο 

κίνδυνος καρκινογένεσης παρουσιάζει αύξηση κατά 79% για την τεχνική ISRT, σε σύγκριση 

με την IFRT. 

Βιβλιογραφικά δοσιμετρικά δεδομένα αναφορικά με την ακτινοβόληση σε περιοχές 

κάτω από το διάφραγμα με την τεχνική ISRT, σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin,  δεν 
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υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Eggemont et al (103) σε μελέτη 3121 ασθενών, οι 

οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε περιοχές κάτω από το διάφραγμα με την 

παλαιότερη τεχνική των διευρυμένων πεδίων (Εxtended field technique) παρατήρησαν 

αυξημένη πιθανότητα καρκινογένεσης στο παχύ έντερο.  Οι Mulvihil et al (104) 

πραγματοποίησαν μελέτη για 17 παιδιατρικούς ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 

ακτινοθεραπεία λεμφώματος Hodgkin με χρήση τεχνικών IFRT και INRT, οι περιοχές 

ακτινοβόλησης ήταν πάνω και κάτω από το διάφραγμα, τα όργανα που εξετάστηκαν ήταν οι 

πνεύμονες και οι νεφροί, γεγονός που καθιστά ανέφικτη τη σύγκριση τους με αυτά της 

παρούσας μελέτης. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, ο κίνδυνος καρκινογένεσης 

σε ορθό και κόλον εμφανίζεται σημαντικά μειωμένος με τη χρήση της μεθόδου ISRT αντί της 

IFRT, για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία σε περιοχές κάτω από το 

διάφραγμα. Επιπλέον, για την ουροδόχο κύστη, ο κίνδυνος καρκινογένεσης εμφανίζεται 

υψηλότερος για την ISRT μέθοδο από ότι για την IFRT. Το παραπάνω οφείλεται  στο μεγάλο 

μέρος του όγκου της ουροδόχου κύστης που εκτίθεται σε υψηλές δόσεις (μέχρι και 3 Gy) με 

τη μέθοδο IFRT, και έτσι επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των κυττάρων που θανατώνονται 

και αυτών που το DNA τους μεταλλάσσεται (43). 

Έκθεση σε ακτινοθεραπεία σε ανατομικές περιοχές κάτω από το διάφραγμα, 

συνεπάγεται κίνδυνο καρκινογένεσης στην ουροδόχο κύστη μικρότερο από τον αντίστοιχο 

κίνδυνο του μη εκτιθέμενου σε ακτινοβολία πληθυσμού, για κάθε ηλικία έκθεσης και μέθοδο. 

Ο αντίστοιχος κίνδυνος σε ορθό και κόλον, βρέθηκε 1.1 – 2.8 φορές μεγαλύτερος από αυτόν 

στο μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό, για ακτινοθεραπεία σε ηλικία 20 – 30 ετών, με 

τις μεθόδους IFRT και ISRT. Για ηλικία έκθεσης 40 ετών ο κίνδυνος στα παραπάνω όργανα 

είναι μικρότερος του BR.    

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά μη γραμμικά μοντέλα για 

τον υπολογισμό του δευτερογενούς κινδύνου καρκινογένεσης. Οι τιμές του LAR με χρήση 

του mechanistic model για το κόλον διαφέρουν λιγότερο από 2.5% από αυτές που 
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υπολογιστήκαν  από τα υπόλοιπα μοντέλα. Για το ορθό, οι τιμές του LAR με το mechanistic 

model διαφέρουν κατά 12% από αυτές που υπολογίστηκαν με το bell-shaped model, κάτι το 

οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των  Murray et al (85). Στην ουροδόχο 

κύστη οι τιμές του LAR για το mechanistic model παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές με 

αυτές του plateau model, γεγονός σύμφωνο με τα αποτελέσματα από προηγούμενες μελέτες 

(86,89,105). 

 

7.2.3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης για τους υπολογισμούς στον κίνδυνο 

καρκινογένεσης, στα μερικώς εκτιθέμενα όργανα, προέρχονται από τα μοντέλα που 

εφαρμόζονται. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται στα παραπάνω μοντέλα έχουν προκύψει 

από δεδομένα επιζώντων της έκρηξης της ατομικής βόμβας και ασθενείς με λέμφωμα 

Hodgkin. Οι ανακρίβειες στους υπολογισμούς του κινδύνου καρκινογένεσης που προκύπτουν 

από τα  τρία μοντέλα σχετίζονται με αυτές της παραμέτρου β΄, η οποία συνδέεται με την 

κλίση της καμπύλης δόσης στις χαμηλές δόσεις. Επιπλέον, αβεβαιότητες στους υπολογισμούς 

του κινδύνου καρκινογένεσης συνδέονται με τα σφάλματα στον παράγοντα R που εκφράζει 

την “αναδημιουργία” (repopulation) καθώς και στις παραμέτρους a και β. Επιπρόσθετο 

μειονέκτημα της μελέτης είναι ότι όλα τα πλάνα θεραπείας έχουν πραγματοποιηθεί με την 

τεχνική της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3DCRT). Μελέτες στη διεθνή 

βιβλιογραφία βέβαια έχουν δείξει ότι οι σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας, όπως αυτή της 

IMRT και της VMAT, δεν είναι ενδεδειγμένες για ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, καθώς 

αυξάνουν τον κίνδυνου καρκινογένεσης (42,44,85).  
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7.3. ΟΡΓΑΝΑ  ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ 

7.3.1. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ 

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης υπολογίστηκε η δόση που λαμβάνουν όργανα 

που βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοβόλησης με χρήση προσομοίωσης Monte Carlo. Όπως 

είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία, κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας, δόση δέχονται 

ακόμα και όργανα τα οποία είναι αρκετά απομακρυσμένα από την άκρη του πεδίου 

ακτινοθεραπείας (52,106,107). Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης φάνηκε ότι με τη 

μέθοδο ISRT σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin στο μεσοθωράκιο, επιτυγχάνεται μείωση της 

μέσης δόσης από 42% μέχρι και 73%. Ο θυρεοειδής αδένας δέχεται τη μέγιστη δόση με την 

μέθοδο IFRT, ίση με 481 mGy, η οποία  μειώθηκε κατά  49% με εφαρμογή την μεθόδου 

ISRT. Τα παραπάνω είναι σε απόλυτη συμφωνία με δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, 

σύμφωνα με τα οποία, έχει αποδειχτεί ότι ο βασικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την 

περιφερική δόση είναι η απόσταση του οργάνου από την άκρη του πεδίου ακτινοβόλησης, με 

την περιφερική δόση να μειώνεται με την αύξηση της απόστασης (52,106,107).  

Δεδομένα σχετικά με τη δόση σε όργανα εκτός πεδίου ακτινοβόλησης. μετά από 

ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin στην περιοχή του μεσοθωρακίου για IFRT 

και ISRT μέθοδο, δεν παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Mazonakis et al (108) σε 

μελέτη τους υπολόγισαν τη δόση που δέχεται το έμβρυο μετά από ακτινοβόληση εγκύου σε 

περιοχές πάνω από το διάφραγμα για λέμφωμα Hodgkin. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με 

χρήση δοσιμέτρων TLD (Thermoluminesent Dosimeteres), σε ανθρωπόμορφο ομοίωμα. 

Άμεση σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων με αυτά της παρούσας μελέτης δε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί. Σύγκριση μεταξύ της δόσης εμβρύου και αυτής των οργάνων που 

βρίσκονται στην περιοχή της πυέλου, έδειξε ότι  οι δόσεις που υπολογίστηκαν στην παρούσα 

μελέτη είναι ίδιας τάξης μεγέθους με αυτή που υπολογίστηκε από τους Mazonakis et al (108).  
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Προηγούμενες μελέτες έχουν εκτιμήσει τον κίνδυνο καρκινογένεσης σε όργανα που 

μερικώς βρίσκονται εντός πεδίου ακτινοβόλησης μετά από ακτινοθεραπεία για λέμφωμα 

Hodgkin σε μεσοθωράκιο, με τις μεθόδους IFRT και ISRT (85,86). Όμως, στη διεθνή 

βιβλιογραφία δεν υπάρχουν δεδομένα από δοσιμετρικές μελέτες σχετικά με τον κίνδυνο 

καρκινογένεσης στα εκτός πεδίου όργανα, μετά από ακτινοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin 

στο μεσοθωράκιο. Σε μελέτη παιδιατρικών ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 

ακτινοθεραπεία στο θώρακα για λέμφωμα Hodgkin, εκτιμήθηκε ο κίνδυνος καρκινογένεσης 

σε όρχεις και ωοθήκες (106). Ο κίνδυνος καρκινογένεσης, που υπολογίστηκε στην παραπάνω 

μελέτη, ήταν συγκρίσιμος με αυτόν της παρούσας.  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι μείωση της ηλικίας 

έκθεσης του ασθενούς συνεπάγεται και μείωση του κινδύνου καρκινογένεσης, για όλα τα, 

υπό μελέτη, όργανα και για τις δυο μεθόδους που εξετάστηκαν.  

Η εκτίμηση του κινδύνου καρκινογένεσης από επιδημιολογικές μελέτες απαιτεί μεγάλο 

χρονικό διάστημα παρακολούθησης ασθενών, καθώς και σημαντικό μέγεθος δείγματος. 

Επιδημιολογικά δεδομένα ασθενών με λέμφωμα Hodgkin οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 

ακτινοθεραπεία  με την τεχνική ISRT δεν υπάρχουν, καθώς η  μέθοδος εφαρμόζεται για 

αρκετά μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι διαφορετικές τεχνικές ακτινοθεραπείας που 

εφαρμόζονται για ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, προσθέτουν έναν ακόμα παράγοντα 

αβεβαιότητας στα δεδομένα των επιδημιολογικών μελετών. Στην παρούσα μελέτη η εκτίμηση 

του κινδύνου καρκινογένεσης μετά από ακτινοθεραπεία στην περιοχή του μεσοθωρακίου, 

βασίστηκε σε μοντέλα εκτίμησης κινδύνου όπως αυτά προτάθηκαν από την αναφορά BEIR 

VII (56). Για την εκτίμηση του κινδύνου καρκινογένεσης  χρησιμοποιήθηκε η μέση δόση που 

υπολογίστηκε σε κάθε όργανο από την προσομοίωση Monte Carlo. 

Ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου μετά από ακτινοθεραπεία στην περιοχή 

του μεσοθωρακίου βρέθηκε για γυναίκες ασθενείς 0.004% - 0.5% και 0.002% - 0.3% για την 

IFRT και ISRT τεχνική, αντίστοιχα. Για άνδρες ασθενείς, ο αντίστοιχος κίνδυνος 
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καρκινογένεσης υπολογίστηκε από 0.004% - 0.1% και 0.002% - 0.05% στην IFRT και ISRT 

τεχνική, αντίστοιχα. Ο θυρεοειδής αδένας εμφανίζει των υψηλότερο κίνδυνο καρκινογένεσης 

για γυναίκες ασθενείς με τιμές 0.07% - 0.5% για την IFRT μέθοδο και 0.02% - 0.3% για την 

ISRT. Το αντίστοιχο εύρος για άνδρες ασθενείς είναι 0.01% - 0.1% στην IFRT μέθοδο και  

0.008% - 0.05% στην ISRT. Ο κίνδυνος καρκινογένεσης για τα όργανα που βρίσκονται κάτω 

από το διάφραγμα για γυναίκες ασθενείς ήταν μικρότερος από 0.05% και 0.03% στην IFRT 

και ISRT, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές για άνδρες ασθενείς βρέθηκαν μικρότερες από 

0.06% και 0.03% για τη μέθοδο IFRT και ISRT, αντίστοιχα. 

Για το θυρεοειδή αδένα, οι τιμές του LAR υπολογίστηκαν μικρότερες του κινδύνου 

καρκινογένεσης σε μη εκτιθέμενο πληθυσμό κατά τουλάχιστον 6 φορές με τη μέθοδο IFRT  

και ISRT, για ασθενείς άνδρες. Οι αντίστοιχες τιμές για γυναίκες ασθενείς ήταν μικρότερες 

από 3 φορές και 6 φορές για IFRT και ISRT, αντίστοιχα. Ο κίνδυνος καρκινογένεσης στα 

άλλα, υπό μελέτη, όργανα υπολογίστηκε τουλάχιστον 19 φορές μικρότερος από τον κίνδυνο 

καρκινογένεσης του γενικού μη εκτιθέμενου πληθυσμού για τη μέθοδο IFRT και 33 φορές 

για την ISRT.  Αντίστοιχα, για γυναίκες ασθενείς,  o κίνδυνος καρκινογένεσης υπολογίστηκε 

μικρότερος 13 φορές από τον κίνδυνο στον γενικό πληθυσμό για την IFRT και 23 φορές για 

την ISRT. 

7.3.2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΠΥΕΛΟ 

Στην παρούσα μελέτη κάνοντας χρήση προσομοίωσης Monte Carlo, πραγματοποιήθηκε 

υπολογισμός της δόσης στα εκτός πεδίου όργανα μετά από ακτινοθεραπεία ασθενών με 

λέμφωμα Hodgkin, στην περιοχή της πυέλου. Ακτινοθεραπεία στην περιοχή της πυέλου με τη 

μέθοδο ISRT επιφέρει μείωση της μέσης δόσης από 40% έως 82%. Οι όρχεις λαμβάνουν τη 

μέγιστη δόση, ίση με 774.5 mGy, για την IFRT μέθοδο και 300.5 mGy για την ISRT. 

Ακτινοθεραπεία στην περιοχή της πυέλου με τη μέθοδο ISRT αντί της IFRT έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της δόσης των εκτός πεδίου ακτινοθεραπείας οργάνων. Επιπλέον, τα 
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πιο απομακρυσμένα από την άκρη του πεδίου όργανα δέχονται χαμηλότερες δόσεις, το οποίο 

συμφωνεί με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας [33-35, 37-39]. 

Δεν βρέθηκαν δεδομένα σχετικά με τη μέση δόση εκτός πεδίου ακτινοβόλησης 

οργάνων  για τις μεθόδους IFRT και ISRT, στη διεθνή βιβλιογραφία. Μελέτη για τη δόση 

στους όρχεις, μετά από ακτινοθεραπεία με τη μέθοδο των διευρυμένων πεδίων σε ασθενείς με 

λέμφωμα Hodgkin, έχει πραγματοποιηθεί με χρήση θαλάμων ιονισμού [43], τα αποτελέσματα 

της οποίας ήταν ίδιας τάξης μεγέθους με αυτά της παρούσας διατριβής. 

Δεδομένα επιδημιολογικών μελετών σχετικά με τον κίνδυνο καρκινογένεσης σε 

ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin μετά από ακτινοθεραπεία με τη μέθοδο ISRT δεν είναι 

διαθέσιμα.  Στη  παρούσα μελέτη, ο μέγιστος κίνδυνος καρκινογένεσης υπολογίστηκε για το 

μαστό σε γυναίκες ασθενείς και ήταν ίσος με 0.08% - 0.24%, με τη μέθοδο IFRT. Ο 

αντίστοιχος κίνδυνος με την ISRT μέθοδο ήταν 0.03%  - 0.09%. Οι παραπάνω τιμές του LAR 

ήταν 52 έως 154 φορές μικρότερες από τον αντίστοιχο κίνδυνο καρκινογένεσης στο μη 

εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό. Στο στομάχι, υπολογίστηκε ο μέγιστος κίνδυνος 

καρκινογένεσης για άνδρες ασθενείς, με τιμές 0.06% - 0.09% για IFRT μέθοδο και 0.01% - 

0.02% για την ISRT. Οι τιμές αυτές βρέθηκαν μικρότερες, τουλάχιστον κατά 12 φορές, από 

τον κίνδυνο καρκινογένεσης στο γενικό μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό. Ο κίνδυνος 

καρκινογένεσης για τα υπόλοιπα υπό μελέτη όργανα βρέθηκε τουλάχιστον 126 και 315 φορές 

μικρότερος από τον  BR, στην IFRT και ISRT αντίστοιχα. 

 

7.3.3. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΧΩΡΑ 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης Monte Carlo για θεραπεία ασθενών με λέμφωμα 

Hodgkin στη μασχαλιαία χώρα, έδειξαν ότι η χρήση της μεθόδου ISRT αντί της IFRT 

συνεπάγεται μείωση στη μέση δόση των εκτός πεδίου ακτινοβόλησης οργάνων από 43% - 

60%.  Μέγιστη δόση με τη μέθοδο IFRT, δέχεται ο θυρεοειδής αδένας, ίση με 594 mGy. Η 



Κεφάλαιο 7: Συζήτηση 

 

144 
 

δόση αυτή μειώνεται κατά 60% με χρήση της μεθόδου ISRT. Όπως και στις προηγούμενες, 

υπό μελέτη, περιοχές, η δόση στα εκτός πεδίου ακτινοβόλησης όργανα, μειώνεται με την 

αύξηση της απόστασης από την άκρη του πεδίου, το οποίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί. είναι 

σύμφωνο με τα αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας (52,106,107,109–111). 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν μελέτες σχετικά με την εκτίμηση της μέσης δόσης και 

του κινδύνου καρκινογένεσης στα εκτός πεδίου ακτινοβόλησης όργανα, σε ασθενείς με 

λέμφωμα Hodgkin.  Οι Mazonakis et al (112) σε εργασία τους υπολόγισαν τη δόση αλλά και 

τον κίνδυνο καρκινογένεσης  σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στην περιοχή 

του ώμου. Τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν με αυτά της παρούσας 

διατριβής, καθώς η ακτινοβόληση πραγματοποιείται σε κοντινές ανατομικές περιοχές. Για 

γυναίκες ασθενείς ο μεγαλύτερος κίνδυνος καρκινογένεσης, παρατηρείται στο μαστό, το 

οποίο είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 

Στην παρούσα εργασία βρέθηκε ότι σε γυναίκες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

ακτινοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin στην μασχαλιαία χώρα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος 

δευτερογενούς καρκινογένεσης με την IFRT μέθοδο παρατηρείται στο μαστό. Ο παραπάνω 

κίνδυνος μειώνεται κατά 48% με χρήση της μεθόδου ISRT. Ο κίνδυνος δευτερογενούς 

καρκίνου στο μαστό, όπως αυτός υπολογίστηκε στην παρούσα μελέτη, είναι 14 – 79 φορές 

μικρότερος από τον κίνδυνο καρκινογένεσης στο μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό. 

Για άνδρες ασθενείς ο μέγιστος κίνδυνος καρκινογένεσης υπολογίστηκε στο θυρεοειδή αδένα 

με τη μέθοδο IFRT, ο οποίος μειώνεται κατά 63% με χρήση της ISRT μεθόδου. Ο κίνδυνος 

αυτός είναι 5 – 797 φορές μικρότερος από τον αντίστοιχο BR. 

 

7.3.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι περιορισμοί της μελέτης σχετίζονται με τις αβεβαιότητες στους υπολογισμούς της 

μεθόδου Monte Carlo. Στα δοσιμετρικά αποτελέσματα υπήρχαν σφάλματα στην 
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προσομοίωση μικρότερα του 5% για τα περισσότερα, υπό μελέτη, όργανα.  Επιπλέον, στους 

υπολογισμούς για το δευτερογενή κίνδυνο καρκινογένεσης σε όργανα εκτός πεδίου 

ακτινοβόλησης, εμπεριέχονται σφάλματα τα οποία υπάρχουν στους συντελεστές της μεθόδου 

του BEIR VII. Οι συντελεστές αυτοί προέρχονται από τη γραμμική προσέγγιση δεδομένων, 

που έχουν ληφθεί από εκθέσεις πληθυσμού σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

8.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μελέτη υπολογίστηκε η δόση και ο κίνδυνος καρκινογένεσης σε 

όργανα που μέρος τους εκτίθεται σε πρωτογενή ακτινοβολία και σε αυτά που 

βρίσκονται εκτός πεδίου, κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με λέμφωμα 

Hodgkin σε διάφορες ανατομικές περιοχές, με τις μεθόδους IFRT και ISRT. Για τα 

όργανα που μερικώς βρίσκονται εντός πεδίου ακτινοβόλησης, η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε με χρήση του μοντέλου που προτάθηκε από τους Schneider et al. 

(89). Στα όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοθεραπείας, τα αποτελέσματα 

βασίστηκαν σε προσομοίωση Monte Carlo  και η εκτίμηση του κινδύνου έγινε βάσει 

δεδομένων της αναφοράς BEIR VII (56).  

Για τα όργανα που βρίσκονται μερικώς εντός πεδίου ακτινοθεραπείας, για 

ακτινοβόληση σε περιοχές  πάνω από το διάφραγμα με τη μέθοδο ISRT,  

παρατηρείται ότι ο κίνδυνος καρκινογένεσης σε μαστό, πνεύμονα και θυρεοειδή 

αδένα παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σύγκριση με τη μέθοδο IFRT. Η μέθοδος 

ISRT για ακτινοβόληση σε περιοχές κάτω από το διάφραγμα, έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του κινδύνου καρκινογένεσης σε ορθό και κόλον. Στην ουροδόχο κύστη 

παρατηρήθηκε αύξηση του κινδύνου καρκινογένεσης με τη μέθοδο ISRT αντί της 
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IFRT, παραμένοντας όμως χαμηλότερος από τον κίνδυνο καρκινογένεσης για το 

γενικό μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία πληθυσμό.   

Αναφορικά με τα όργανα που βρίσκονται εκτός πεδίου ακτινοθεραπείας, ο 

θυρεοειδής αδένας εμφανίζει υψηλότερο κίνδυνο καρκινογένεσης σε σχέση με τα 

υπόλοιπα όργανα, μετά από ακτινοθεραπεία στην περιοχή του μεσοθωρακίου. Ο 

μαστός, σε γυναίκες ασθενείς, και το στομάχι για άνδρες, εμφανίζουν τον υψηλότερο 

κίνδυνο δευτερογενούς καρκίνου, μετά από ακτινοθεραπεία στην περιοχή της πυέλου. 

Ακτινοθεραπεία στη μασχαλιαία χώρα επιφέρει αυξημένο κίνδυνο καρκινογένεσης 

στο θυρεοειδή αδένα για άνδρες ασθενείς και στο μαστό για γυναίκες. Στις παραπάνω 

περιπτώσεις, ο κίνδυνος εμφανίζει μείωση με την τεχνική ISRT αντί της IFRT. Σε 

κάθε περίπτωση όμως, ο κίνδυνος καρκινογένεσης στα εκτός πεδίου όργανα είναι 

μικρότερος από τον κίνδυνο καρκινογένεσης στο μη εκτιθέμενο σε ακτινοβολία 

πληθυσμό. 

Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για 

τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους στην καθημερινή κλινική πράξη, για την 

εφαρμογή της μεθόδου IFRT ή ISRT σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε 

ακτινοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελλοντική 

παρακολούθηση ασθενών που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία. 

8.2. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Μακροπρόθεσμα η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να επαναληφθεί σε 

μεγαλύτερο δείγμα ασθενών, για τη μελέτη της δόσης οργάνων που βρίσκονται 

μερικώς εντός πεδίου ακτινοθεραπείας. Επιπλέον, θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν αντίστοιχες μετρήσεις και για τη μέθοδο INRT, σε ασθενείς με 
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λέμφωμα Hodgkin σε διάφορες ανατομικές περιοχές, κάνοντας σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με αυτά της παρούσας μελέτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε, ο 

έλεγχος των κλινικών αποτελεσμάτων ασθενών που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία 

με τις υπό εξέταση μεθόδους. Επίσης, η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να 

επαναληφθεί για διαφορετικές τεχνικές ακτινοβόλησης όπως η VMAT και η IMRT 

και σύγκριση των αποτελεσμάτων της με αυτά της 3DCRT. Επιπρόσθετα, η δόση σε 

όργανα εκτός πεδίου ακτινοβόλησης θα μπορούσε να μετρηθεί με τη χρήση 

δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας και ανθρωπόμορφων ομοιωμάτων, προκειμένου τα 

αποτελέσματα να συγκριθούν με αυτά της προσομοίωσης Monte Carlo. Τέλος, η 

δόση σε όργανα εκτός πεδίου ακτινοβόλησης μπορεί να υπολογιστεί και για 

ακτινοθεραπεία και σε άλλες ανατομικές περιοχές. 
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A B S T R A C T

Purpose: To estimate the second cancer risk associated with Hodgkin Lymphoma (HL) radiotherapy at supra-
diaphragmatic or infradiaphragmatic region, using the involved field (IFRT) and the involved site radiotherapy
(ISRT).
Materials and methods: IFRT and ISRT treatment plans were created for twenty HL patients. Three dimensional
plans (3DRT) were employed for all patients. The organ equivalent dose (OED) and lifetime attributable risk
(LAR) for organs at risk were estimated with mechanistic, plateau and bell-shaped model. Estimated risk values
were compared with nominal risk of unexposed population.
Results: For supradiaphragmatic radiotherapy, the mean OED range was 0.63–8.53 Gy and 0.63–7.26 Gy for
IFRT and ISRT, respectively. The corresponding range for infradiaphragmatic radiotherapy was 0.18–7.64 Gy
and 0.80–4.95 Gy. The LAR for cancer induction in the partially in field organs at risk after IFRT was 0.5%–8.0%
and 0.2%–9.3% at supradiaphragmatic and infradiaphragmatic regions, respectively. The corresponding risk
after ISRT method was 0.5%–5.2% and 0.9%–6.0%. Estimated cancer risk for breast, lung, thyroid, colon and
rectal with ISRT was found significantly reduced compared to IFRT. The risk of secondary malignancies for lung,
mouth, pharynx, rectum and colon was assessed more than 1.2 times higher than nominal risk for IFRT. The
respective risk using ISRT was above nominal only for pharyngeal cancer.
Conclusion: ISRT compared with IFRT, results in decreased second cancer risk in most organs considered. Second
cancer probability with IFRT was higher than the nominal risk for certain organs, while for ISRT remains higher
only for pharyngeal cancer.

1. Introduction

Hodgkin Lymphoma (HL) is a B-cell lymphoid malignancy usually
affecting young adults 20–34 years old (yr) [1]. Prognosis of HL pa-
tients is usually excellent, with a 5-year relative survival rate reaching
86.6% for patients diagnosed in the period 2008–2014 [2]. Radiation
therapy (RT) has a key role in the management of HL patients [3,4].
However, the use of RT has been associated with late effects, including
the development of secondary malignancies [5–7]. HL patients present
statically significant increased risk of developing second cancer for at
least 40 yrs after irradiation [8]. The possibility of secondary malig-
nancies development for HL patients is exceptionally concerning, be-
cause of their young age and the high cure rates. Consequently, it is of

paramount importance to decrease the exposure to surrounding healthy
tissue while maintain high cure rates.

During the last decades, HL radiotherapy approaches have been
subjected to substantial changes regarding field size. Initially, extended
field radiation therapy (EFRT) had been superseded by the reduced
involved field RT (IFRT) [9,10]. Studies have shown that the field re-
duction doesn’t affect the treatment cure rates, whereas second cancer
risk was reduced [11–14]. Grinsky et al. [15], recently proposed further
target volume reduction with involved node RT (INRT) concept. INRT
targets only the initially involved lymph nodes and is contoured based
on the prechemotherapy positron emission tomography (PET) in RT
treatment position [15]. However, the International Lymphoma Ra-
diation Oncology Group (ILROG) recognized that the prechemotherapy
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PET in RT treatment position is not always optimally feasible in clinical
practice and introduced involved site RT (ISRT) [16]. Definition of ISRT
is based on prechemotherapy imaging but not on treatment position.
The volume of the target in the ISRT method in most cases is smaller
than the one in the IFRT method, resulting in a decrease of the exposure
of the organ(s) at risk.

This study aims to assess the induced second cancer risk for organs
which were partially included in radiotherapy field during HL radio-
therapy, using ISRT or IFRT method.

2. Materials and methods

2.1. Patients

Twenty consecutive patients with supradiaphragmatic or infra-
diaphragmatic HL, who had been treated with radiotherapy in our
department, were involved in the present study. All patients underwent
a treatment planning Computed Tomography (CT) in supine position
with a 16 slice unit (Somaton Sensation 16, Siemens Medical Solution,
Forchein, Germany) by using a 5-mm slice thickness. Contouring and
3D radiotherapy planning were performed with the XiO system (CMS,
Inc., St. Louis, MO, USA). Planning tumor volume (PTV) and organs at
risk were defined by an experienced radiation oncologist. In supra-
diaphragmatic cases the following organs-at-risk (OAR) were con-
toured: thyroid, esophagus, lung, mouth, pharynx and breast for female
patients. For infradiaphragmatic cases, the bladder, rectum and colon
were delineated. The aforementioned OARs were partially included in
the treatment fields during RT radiotherapy. However, for two patients,
the mouth and pharynx were excluded from the treatment fields.
Moreover, the thyroid gland was excluded from the treatment volume
of one patient. Both lungs were considered as one OAR. Similarly,
breasts were regarded as one structure. For each patient two PTVs were
defined, based on the IFRT and ISRT techniques, in accordance with
international guidelines and previously published works [16,17].
Lymph nodes groups for each PTV are presented in Table 1.

2.2. 3D conformal radiotherapy

All treatments were performed isocentrically with 6 MV X-rays, in a
linear accelerator of our department (Primus, Siemens, Germany)
which is equipped with a multileaf collimation system (MLC). For IFRT
and ISRT methods, 3D plans were performed with 2 parallel opposed
fields (Anterior-Posterior [AP], Posterior-Anterior [PA]) with gantry
angles equal to 0° and 180°. Equal-weighted beams were used for all
treatments. The prescribed dose to isocenter was 30 Gy delivered in 15
daily fractions of 2 Gy. All treatment plans were optimized to ensure
that 95% of the prescribed dose covers at least 95% of PTV volume.

2.3. Organ equivalent dose

When the dose in an organ is high and exceeds 2.5 Gy and is in-
homogeneously distributed, the average organ dose is not considered as
the appropriate value for cancer incidence rate evaluation [18,19]. In
this study, organs of interest were partly included within the irradiation
field and part of them received doses equal to those delivered to target
volume. In such inhomogeneous organ dose distribution, previous stu-
dies [20–24] suggested the use of the organ equivalent dose (OED) [19]
instead of average dose, for second cancer risk assessment. The OED
concept takes into account cell killing, fractionation and repopulation
effects into account [19]. For OED estimations, differential dose volume
histograms (DVH) with 0.01 Gy bin width were obtained by the treat-
ment planning system, for each organ of interest. OED was given as
follows:
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whereVT is the total organ volume,VDi is the volume of the organ in bin i
which receives doseDi, and REDDi is the risk equivalent dose for dose
Di.REDDiwas calculated using Schneider’s mechanistic model [18], ac-
cording the following equation:
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where dT =2Gy is the dose fraction, andDT the total target dose equal
to 30 Gy. The fraction α/β was considered equal to 3 for all studied
organs [18].

Two limited cases were referred in Schneider’s analysis [18], related
to the repopulation/repair parameter. At the first assumption where
R= 0 (bell shape model) the tissue ability of repopulation/repair was
avoided. The equation for REDdi calculation with the bell shape model
was the following:
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Plateau model is the second case, where full repopulation/repair
occurred R=1. For the plateau model the REDdi was computed using
the following equation:
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The parameters for RED calculations were taken from previous
studies [18,20,21] and are presented in Table 2. Schneider et al. [18] do
not provide α and R values for the thyroid; consequently OED thyroid
calculations are impossible with the mechanistic model. Additionally,
thyroid α value is not defined for plateau model. In the case of the
esophagus, the α and R stomach values were used following previous

Table 1
Lymph nodes group included in PTV for each studied patient.*

Supradiaphragmatic Infradiaphragmatic

Patient no PTV Lymph Nodes Patient no PTV Lymph Nodes

1 Mediastinal
Clavicular

11 Iliac
Inguinal

2 Mediastinal
Clavicular
Cervix
Axilla

12 Iliac
Inguinal

3 Mediastinal 13 Iliac
Inguinal

4 Mediastinal
Clavicular

14 Iliac

5 Mediastinal
Cervix

15 Iliac

6 Mediastinal 16 Iliac
Inguinal

7 Mediastinal 17 Iliac
Inguinal

8 Mediastinal
Axilla

18 Iliac
Inguinal

9 Clavicular 19 Iliac
10 Mediastinal

Clavicular
Cervix
Axilla

20 Iliac
Paraortic

* PTV, Planning Tumor Volume.
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studies [21,25]. Moreover, the parameter α for stomach was not de-
fined for plateau model by Schneider et al. [18].

2.4. Risk estimation

The excess absolute risk (EAR) for cancer induction at organ at risk
after HL radiotherapy was estimated with the following formula:

= − +EAR β eOED γ γ' (age 30) ln
age
70e αe

a
(6)

where β ' is the initial slope of the dose response curve at low dose re-
gion for the Western population, γe and γaare the age modifying para-
meters, agee and agea represent the patient’s age at the time of exposure
and when it was attained, respectively. All the required parameters for
each organ were taken from Schneider’s study [18] and were presented
in Table 3. All calculations were performed with agea equal to 70 yr and
agee equal to 26 yr which agree with the mean age of patients diagnosed
with HL [1]. For each studied organ, the mean OED derived from all the
examined patients was employed for all EAR calculations.

Lifetime Attributable Risk (LAR) calculations for second cancer risk
for partially in field OARs are based on EAR values given by Eq. (6),
using the following equation:
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where L is the latent period of 5 yr for cancer development after irra-
diation [26], S(age )/S(age )a e represents the probability for male and
female patients to survive from the age of radiotherapy (age )e to the
attend age (agea). The above probability was taken by the most recently
published life tables of the Unite States population [27].

The calculated LAR for each studied organ was compared with the
corresponding baseline risk for unexposed population, as published in
the SEER Cancer Statistic Review (2). Each estimated LAR, which was
initially determined as the probability of carcinogenesis per 10,000
persons, was presented as a % value in order to facilitate the direct
comparison with the baseline risk.

3. Results

3.1. Organ equivalent dose calculations

The mean OEDs for organs partially included in treatment field
during HL radiotherapy, was calculated to be the mean of the OED
values of the patients included in the study and they are presented in
Table 4, for both supradiaphragmatic and infradiaphragmatic irradia-
tions, for each calculated model. For a total radiotherapy dose of 30 Gy,
mean OED range was 0.63–8.53 Gy for IFRT and 0.63–7.26 Gy for ISRT,
depending on the organ of interest and the calculation model. Lung
showed the most elevated OED reduction with the ISRT method when
compared to IFRT. The OED for lung was 3.87–3.93 Gy for ISRT. The
corresponding range for IFRT technique was found 6.00–6.08 Gy. The
OED for esophagus varied from 0.63–0.64 Gy to 0.63–0.66 Gy for IFRT
and ISRT, respectively. Thus esophagus was the organ which did not
show any OED reduction.

The OED range after infradiaphragmatic radiotherapy varied within
the range of 0.18–7.64 Gy and 0.80–4.95 Gy for IFRT and ISRT, re-
spectively. The OED values of the colon and rectum were 7.47–7.64 Gy
and 6.06–7.16 Gy, correspondingly with IFRT technique. The corre-
sponding ranges with ISRT method were lower than those with IFRT
and equal to 4.84–4.95 Gy and 4.03–4.56 Gy for colon and rectum,
respectively. Conversely, the OED range for bladder was increased for
ISRT technique (0.80–1.20 Gy) when compared with IFRT
(0.18–1.24 Gy).

3.2. Second cancer risk estimates after HL radiotherapy

3.2.1. Supradiaphragmatic irradiation
For a typical patient of 26 yr with supradiaphragmatic HL, the LAR

values (derived from mean OED) of cancer induction to thyroid, eso-
phagus, lung, mouth, pharynx and breast, after IFRT or ISRT radio-
therapy are presented in Fig. 1. The difference between the probability
of developing radiation induced malignancies with the mechanistic
model, when compared with those assessed with plateau and bell
shaped model varied from 0.2% to 8.0%. The LAR range for cancer
development with IFRT method was found 0.50%–8.02%, depending
on the organ at risk and the calculation model. The corresponding range
attributable to ISRT technique was 0.50%–5.19%. The IFRT compared
to ISRT, resulted in LAR reduction between 15% and 36%, excluding
the case of the esophagus, where the LAR with IFRT and ISRT remained
constant.

The LARs for developing second cancer for lung, mouth and
pharynx were found 1.2–1.3 times higher than the baseline risk. The
LARs for the development of thyroid and breast cancer were 1.2–2.6
times lower when compared to baseline risk. Using the ISRT technique
the LARs for the lung, mouth, breast and thyroid cancer induction were
1.2–3.9 times lower, while those for pharyngeal cancer were found 1.1
times higher, than the baseline risk. Esophageal cancer risk after HL
radiotherapy was assessed comparable to baseline risk of unexposed
population, for IFRT and ISRT method.

3.2.2. Infradiaphragmatic irradiation
The LAR values of cancer appearance for a typical 26-yr old patient

in bladder, rectum and colon due to infradiaphragmatic HL irradiation,
are shown in Fig. 2. The cancer risk range with IFRT method was found
to be 0.20%–9.28%, depending on the OAR and the calculation model,
whereas the corresponding range with ISRT was 0.86%–6.01%. The
cancer risk probability for colon and rectal cancer, as estimated with
mechanistic model, differs from those calculated with bell-shaped and
plateau model, between 0.5% and 43%. The risks of developing bladder
cancer as estimated with plateau model were found 3.8 and 1.3 times
higher than the corresponding risks with mechanistic model, for IFRT
and ISRT, respectively. The LARs for colon and rectal cancer induction
with IFRT or ISRT were found 1.7–2.0 and 1.1–1.4 times higher than

Table 2
The parameters used for organ equivalent dose (OED) estimations for each
calculated model.

Organ Mechanistic Model Plateau Model Bell-Shaped Model

α (Gy−1) R α (Gy−1) α (Gy−1)

Thyroid – – – 0.0318
Esophagus 0.460 0.46 – 0.111
Lung 0.042 0.83 0.056 0.022
Mouth/Pharynx 0.043 0.97 0.045 0.017
Female Breast 0.044 0.15 0.115 0.041
Bladder 0.219 0.06 0.633 0.213
Rectum 0.033 0.56 0.065 0.031
Colon 0.001 0.99 0.001 0.001

Table 3
Parameters applied for excess absolute risk calculations for cancer induction
after supradiaphragmatic or infradiaphragmatic HL radiotherapy.

Organ β0 (per 104 PY Gy) γe (years−1) γα (years−1)

Thyroid 0.40 −0.046 0.60
Esophagus 3.20 −0.002 1.90
Lung 8.00 0.002 4.23
Mouth/Pharynx 0.73 −0.024 2.38
Female Breast 8.20 −0.037 1.70
Bladder 3.80 −0.024 2.38
Rectum 0.73 −0.024 2.38
Colon 7.40 −0.056 6.90
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the baseline risk, respectively. The baseline risk for bladder cancer in-
duction was 6.0–12.1 and 2.4–3.8 times higher than the estimated LARs
for IFRT and ISRT method, correspondingly.

4. Discussion

HL radiotherapy inevitably exposes the surrounding healthy tissues.
As a result, the risk of secondary cancer may be increased at the above
organs. The decrease of the target volume with ISRT method, reduces
the volume of irradiated healthy tissues, with potential reduction of
second cancer risk and late radiation toxicities [15,16]. In the current
study, we provide data regarding second cancer risk, after HL supra-
diaphragmatic and infradiaphragmatic irradiation, with ISRT and
standard IFRT method.

The probability of radiotherapy induced cancer risk was estimated
for thyroid, lung, breast, pharynx, esophagus and mouth, which were
partially included in treatment field during supradiaphragmatic HL
radiotherapy. The colon, rectum and bladder cancer risk was studied for
HL patients irradiated at infradiaphragmatic region.

The decrease of target volume resulted in second cancer risk re-
duction higher than 15%, in case of supradiaphragmatic radiotherapy.
Infradiaphragmatic HL irradiation with ISRT method led to rectal and
colon cancer risk reduction higher than 34%. Increased LAR up to 79%
was computed for bladder cancer induction with ISRT when compared
with IFRT.

In the present study, the probability of lung and breast cancer after
supradiaphragmatic irradiation using the ISRT method, exhibited the
greatest reduction, in comparison to IFRT method. To our knowledge,
limited dosimetric data have been published comparing the cancer risk
probability of IFRT to ISRT after supradiaphragmatic radiotherapy.
Moreover, there are no epidemiological data relating the second cancer
risk for HL patients treated with ISRT, given that this technique has
been recently introduced in practice. Mazonakis et al. [25] reported
that the use of ISRT method for HL mediastinal radiotherapy, results in
significantly reduced breast and lung cancer risk when compared with
IFRT. Additionally, they found that the risk of esophageal cancer re-
mains constant for IFRT and ISRT technique. Murray et al. [21] com-
pared the second malignancy risk after mediastinal HL radiotherapy,
with different target volume definition techniques (IFRT, ISRT, INRT,
residual volume radiotherapy). They reported that for a 25-year old
patient, ISRT leads to substantial cancer risk reduction for lung, thyroid
and breast, compared to IFRT. Furthermore, they found that esophageal
second cancer risk remains comparable for all techniques. The above
results are in agreement with our findings regarding HL patient irra-
diated in supradiaphragmatic region.

To the best of our knowledge, there are no dosimetric data in the

literature concerning the risk of secondary malignancies after radio-
therapy in the infradiaphragmatic region, with ISRT technique.
Eggermont et al. [28] studied 3121 patients who underwent infra-
diaphragmatic HL radiotherapy with extended field technique; they
observed increased risk for colorectal cancer induction in comparison
with unexposed population. Mulvihil et al. [29] compared INRT
method to IFRT for 17 pediatric patients with HL above or below the
diaphragm. The OAR they studied at the region below the diaphragm
were lungs and kidneys, which makes the comparison with our results
impossible because in our study they were not partially included in the
treatment field(s). In the current study, the risk of rectal and colon
cancer was found to be significantly reduced, using the ISRT method
instead of IFRT, for patients with infradiaphragmatic HL. In addition,
our study revealed that the LAR for bladder cancer induction with ISRT
is higher than with IFRT. The above inconsistent results indicate that a
larger volume of bladder was exposed to doses up to 3 Gy when the
IFRT method was used. However, when the ISRT method was used,
lower volume of bladder was exposed to high doses. Regarding non-
linear models, exposures to doses up to 3 Gy could cause risk reduction,
because of the theoretical shift in the balance between cell kill and
induction of DNA mutation [30,31].

Three different non-linear models were used in the present study for
second cancer risk estimations, as previously proposed by Schneider
et al. [18]. The LAR of breast, lung, esopharigial, pharyngial, mouth
and colon cancer obtained by the mechanistic model differ less than 8%
for those estimated with the bell shaped and plateau models. The dif-
ference between mechanistic and bell shaped model for rectal cancer
risk was higher than 12%, which is in agreement with Murray et al.
[32]. The LAR for bladder cancer with mechanistic model shows sig-
nificant difference with plateau model and is in agreement with pre-
vious studies [18,22,32].

The LAR values for cancer induction for lung and mouth were
1.2–1.3 times lower than the corresponding baseline risk, with IFRT
method. The corresponding risk with ISRT method was 1.2–1.3 times
lower than the baseline probability. The risk of breast, thyroid and
bladder cancer incidents were found 1.2–12 times lower compared with
baseline risk, for IFRT or ISRT methods. LAR values lower than the
baseline risks imply that the use of radiotherapy may result in a rela-
tively small increase of the cancer risk corresponding to that of the
unexposed population. The LARs for pharyngeal, rectal and colon
cancer development were 1.1–2.1 times higher than the baseline
probability, for both techniques. The probability of esophageal cancer
in exposed patients was estimated to be comparable to baseline risk.

Several risk models exist in the literature assessing secondary cancer
[33,34]. In the present study the concept of organ equivalent dose
(OED) was applied [18]. The adopted OED model was based on DVH

Table 4
Mean OED (Gy) for supradiaphragmatic and infradiaphragmatic radiotherapy using IFRT and ISRT method, for each calculated model.

Organ OED (Gy)

IFRT ISRT

Mechanistic Model Plateau Model Bell-Shaped Model Mechanistic Model Plateau Model Bell-Shaped Model

Supradiaphragmatic Radiotherapy
Thyroid – – 5.79 – – 4.71
Esophagus 0.63 – 0.64 0.63 – 0.66
Lung 6.08 6.00 6.07 3.90 3.87 3.93
Mouth 7.58 7.61 8.19 6.45 6.51 6.95
Pharynx 7.92 7.94 8.53 6.72 6.76 7.26
Breast 1.97 2.00 1.97 1.32 1.34 1.32

Infradiaphragmatic Radiotherapy
Bladder 0.33 1.24 0.18 0.92 1.20 0.80
Rectum 7.16 6.99 6.06 4.56 4.48 4.03
Colon 7.59 7.64 7.47 4.91 4.95 4.84

Abbreviations: OED, organ equivalent dose; IFRT, involved field radiation therapy; ISRT, involved site radiation therapy.
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calculations, a fact that makes the current method practical. Despite the
fact that Schneider’s model is practical, it requires the knowledge of
relative tissues sensitivities [33]. In addition, in terms of the radio-
biological aspect of the work, the literature reports several radio-
biological factors that can affect second cancer risk, such as: age of
exposure, tissue type, volume of irradiation, technique of radiotherapy,
previous exposures [35,36]. Risk models tend to include some of the
above parameters and indeed, Schneider’s model (adapted in the pre-
sent work) takes into account age and tissue type factors. Additionally,
there are other alternative methods for out-of-field organ calculations
which could be used as epidemiological study’s input (mathematical
and phantom measurements); however, these methods are time

consuming [37]. The presented second cancer risk after HL radio-
therapy is limited by the uncertainties of the applied models. The
parameters used in these models obtained by atomic bomb survivors
and HL patients data [18]. Inaccuracies of LAR estimations as obtained
by three models may be associated with the errors in the definition of
β΄parameter, related to the slope of the dose response curve at the low
dose region. Moreover, uncertainties of risk estimations are related with
errors in the determination of the repopulation factor R and parameters
α and β. Additionally, in the present study all plans were performed
with 3D conformal radiotherapy technique. However, the use of in-
tensity modulated radiotherapy technique (IMRT) or volumetric arc
therapy (VMAT) for HL patients is under examination, as it appears to

Fig. 1. Lifetime attributable risk (LAR %) for thyroid, esophagus, lung, mouth, pharynx and breast cancer induction after supradiaphragmatic HL radiotherapy with
(a) IFRT and (b) ISRT method. The corresponding baseline risks are presented. Abbreviations: HL, Hodgkin’s Lymphoma; IFRT, involved field radiation therapy ISRT,
involved site radiation therapy.
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increase the risk of secondary cancer induction at OAR [20,30,38].

5. Conclusion

The current study provides data about second cancer risk to par-
tially in field organs after HL radiotherapy in supradiaphragmatic or
infradiaphragmatic region, with IFRT and ISRT techniques.
Supradiaphragmatic radiotherapy with ISRT method revealed that the
risk of breast, lung and thyroid cancer, reduced considerably when
compared with IFRT. The use of ISRT for infradiaphragmatic radio-
therapy reduces the rectal and colon cancer risk. However, the ISRT
technique instead of IFRT leads to increased second cancer risk for

bladder, but the risk remains lower than the baseline risk of unexposed
population. The current second cancer risk assessments can provide
useful insight to the radiation oncologists to decide whether the ISRT
method is appropriate for HL patients. Moreover, the calculated second
cancer risk can be of value during the follow up period of HL survivors.
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