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1. Περίληψη 

Η ακόλουθη διπλωματική εργασία έλαβε χώρα στο τμήμα Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η 

ανάλυση και η σύγκριση διαφόρων 3D και αντίστροφου σχεδιασμού τεχνικών 

ακτινοθεραπείας , και πιο συγκεκριμένα τηλεθεραπείας, σε περιπτώσεις καρκίνου της 

πυέλου . Στην αρχή της εργασίας μου πέρασα λίγο χρόνο στο εργαστήριο για να 

εξοικειωθώ με την απαραίτητη φυσική του γραμμικού επιταχυντή και την ροή 

εργασίας των ακτινοφυσικών του τμήματος, παρακολουθώντας από κοντά την 

διαδικασία. Αφού έγινε αυτό, οι επόμενοι μήνες αφιερώθηκαν στο να σχεδιάσω και 

να αναλύσω μόνη μου όλα τα πλάνα θεραπείας τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκπόνηση της διπλωματικής αυτής. Η εργασία αποτελείται από 2 μέρη. Στο πρώτο 

μέρος, το οποίο είναι το θεωρητικό, περιέχεται όλη η απαραίτητη θεωρία για την 

κατανόηση του θέματος της πτυχιακή. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται αρχικά η 

ακτινοθεραπεία ως θεραπευτική μέθοδος, πως χρησιμοποιείται και ποια είναι τα 

στάδια που ακολουθούνται. Στην συνέχεια, γίνεται ανάλυση των βιολογικών 

αποτελεσμάτων της θεραπείας τόσο στους υγιείς ιστούς όσο και στους καρκινικούς. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των δυο μεθόδων ακτινοθεραπείας, βραχυθεραπεία και 

τηλεθεραπεία η οποία είναι και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία και μετά παρουσιάζονται τα βασικά μέρη της διάταξης του γραμμικού 

επιταχυντή,  η αρχή λειτουργίας του, και τα οφέλη της θεραπείας με ηλεκτρόνια και 

της θεραπείας με φωτόνια, οι οποίες είναι οι δυο ειδών ακτινοβολίες που μπορούν να 

παραχθούν από τον γραμμικό επιταχυντή. Στο τέλος του πρώτου μέρους , αναλύονται 

οι βασικές τεχνικές της εξωτερικής ακτινοθεραπείας και η διαδικασία του σχεδιασμού 

πλάνου θεραπείας. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι το ειδικό μέρος της εργασίας,  

παρουσιάζεται η ανάλυση που έγινε στο εργαστήριο σε ένα δείγμα πραγματικών 

ασθενών με καρκίνο του προστάτη και γυναικολογικό καρκίνο, χρησιμοποιώντας για 

τον σχεδιασμό πλάνου σε καθέναν από αυτούς όλες τις δυνατές τεχνικές 

ακτινοθεραπείας. Τέλος, μέσω συγκρίσεων διαφόρων παραμέτρων, που αναλύονται 

στο μέρος αυτό, καταλήγουμε στην καταλληλότερη τεχνική για την αντιμετώπιση της 

νόσου για καθένα από τους ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι οι πιο 

σύγχρονες αντίστροφου σχεδιασμού τεχνικές είναι πιο αποτελεσματικές σε σχέση με 

την σύμμορφη 3D τεχνική.  
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1. Abstract 

The work for this Diploma Thesis took place at the Physics department of the 

University of Crete in collaboration with the Medical Physics Lab of University 

Hospital of Heraklion. The purpose of this study was to analyze and compare various 

3D and inverse planning Radiotherapy techniques for delivering teletherapy in pelvic 

cancers. At the beginning of my Thesis, I spent some time to become familiar with the 

physics of linear accelerator , the workflow of the department and observed all 

processes of RT delivery. The next few months were spent planning and analyzing 

with different 3D-conformal, IMRT, VMAT and DMLC techniques for teletherapy 

delivering to post operative patients with prostate and gynecological cancers. My 

Thesis comprises of 2 parts. The first part is the theoretical one and contains all the 

necessary theory for understanding the subject of my work. More specifically, in this 

study initially, radiotherapy is presented as a therapeutic method, the required stages 

of treatment delivery and the biological effects of treatment are analyzed. 

Subsequently, there is a thorough presentation of the delivery methods of 

radiotherapy, brachytherapy and teletherapy which is the method utilized in this 

study. Additionally, the basic parts and the operation principle of linear accelerator 

are presented, concluding with details and benefits of photon therapy and electron 

therapy. Finally for this part, the modern techniques of external radiotherapy and the 

whole planning process are presented. In the second part of the current Thesis is 

analyzed all the work that I did in the Lab of the hospital. Specifically, teletherapy 

planning with different techniques, using the TPS of the RT department, to real 

patient cases and comparative analysis is presented to assess the best planning 

technique for each case. Specific plan performance indices for standard and advanced 

techniques are explained and evaluated. Intensity modulated inverse planning 

techniques showed superior performed compared to older conformal ones. 
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2. Εισαγωγή 

Στόχος της Ακτινοθεραπείας είναι η χορήγηση της μέγιστης δόσης στους ιστούς που 

νοσούν με ταυτόχρονη προστασία των γειτονικών υγιών ιστών λαμβάνοντας την 

ελάχιστη δυνατή δόση. Επίσης , εφόσον χρησιμοποιούνται δέσμες ακτινοβολίας 

υψηλών ενεργειών θα πρέπει να προφυλάσσεται το προσωπικό και όσοι βρίσκονται 

στους γύρω χώρους. Συνεπώς , κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για μέγιστη ακρίβεια 

και αποφυγή λαθών.  

Υπάρχουν δυο μέθοδοι ακτινοθεραπείας: η εξωτερική ακτινοθεραπεία και η 

βραχυθεραπεία. Το μηχάνημα που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου είναι εξωτερικής ακτινοθεραπείας και παράγει δέσμες ηλεκτρονίων ή 

φωτονίων μέσω γραμμικού επιταχυντή. Η εξωτερική ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται 

μέσω διαφόρων τεχνικών, άλλες πιο εξελιγμένες και σύγχρονες και άλλες λιγότερο. 

Για να εφαρμοστεί η ακτινοθεραπεία στον ασθενή πρέπει να επιλεγεί ποια από αυτές 

τις μεθόδους είναι η καταλληλότερη για αυτόν και να σχεδιαστεί στην συνέχεια το 

πλάνο θεραπείας με βάση την τεχνική που επιλέχθηκε. 

Στην παρούσα διπλωματική θα μελετηθούν 20 ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο 

στην πύελο, οι μισοί άντρες με καρκίνο του προστάτη και οι άλλες μισές γυναίκες με 

καρκίνο τραχήλου της μήτρας και ενδομητρίου. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 

από τα πλάνα θεραπείας που σχεδιάστηκαν για τον κάθε ασθενή με 4 από τις 

διαθέσιμες τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας : σύμμορφη 3D , IMRT, DMLC και 

VMAT οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Τελικά μέσω συγκρίσεων, θα φτάσουμε  

στο συμπέρασμα για το ποια τεχνική είναι η πιο κατάλληλη και πιο αποτελεσματική 

για αυτού του τύπου τον καρκίνο.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλοι οι ασθενείς που θα αναλυθούν είναι 

μετεγχειρητικοί γιατί η δόση που χορηγείται σε κάθε θεραπεία και τελικά και η 

συνολική προσφερόμενη δόση διαφέρει όταν ο ασθενής είναι ήδη εγχειρισμένος από 

όταν δεν είναι. Για να μπορέσουν να συγκριθούν όμως όλα τα πλάνα θεραπείας 

μεταξύ τους και να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα, οι δόσεις που αναλύουμε 

πρέπει να είναι ίδιες και έτσι επιλέξαμε όλους τους ασθενείς μας να είναι 

εγχειρισμένοι.  
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3.  Θεωρητικό μέρος 

 

3.1 Η ακτινοθεραπεία ως θεραπευτική μέθοδος 

      3.1.1 Εισαγωγή 

Η ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη , αντικείμενο της οποίας είναι η θεραπεία 

διαφόρων νόσων, με την χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Χρησιμοποιείται για την 

αντιμετώπιση του καρκίνου με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για περισσότερα 

από 100 χρόνια και αποτελεί την περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδο θεραπείας 

καρκινικών όγκων, μετά την χειρουργική επέμβαση, παρουσιάζοντας  την 

μεγαλύτερη επιτυχία. Περίπου το 50% όλων των καρκινοπαθών θα υποβληθούν σε 

κάποιο τύπο ακτινοθεραπείας κατά την πορεία της νόσου τους. 

Εφαρμόζεται επίσης σε πολλές περιπτώσεις καλοηθών όγκων οι οποίοι δεν μπορούν 

να χειρουργηθούν ή η χειρουργική τους επέμβαση εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. 

Η αντικαρκινική δράση της ακτινοβολίας διαπιστώθηκε αμέσως μετά την ανακάλυψη 

του Ραδίου το 1898. Η πρώτη επιτυχής θεραπεία ασθενούς με ακτινοβολία 

ανακοινώθηκε το 1899, με αποτέλεσμα έκτοτε η ακτινοθεραπεία να αναπτύσσεται 

συνεχώς. 

     3.1.2 Σκοπός  

Σκοπός της ακτινοθεραπείας είναι η εναπόθεση της μέγιστης δυνατής δόσης στον 

όγκο-στόχο, ώστε να θανατωθούν τα καρκινικά κύτταρα, στερώντας τους έτσι την 

δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον τοπικό έλεγχο της 

νόσου. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι 

γειτονικοί υγιείς ιστοί και τα ακτινοευαίσθητα όργανα ώστε να περιορίζονται και οι 

παρενέργειες της θεραπείας. 
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  3.1.3 Εφαρμογές και είδη ακτινοθεραπείας 

Η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμόζεται ως μοναδική θεραπεία ή να αποτελεί 

συνιστώσα ενός θεραπευτικού σχήματος, δηλαδή μπορεί να εφαρμόζεται σε 

συνδυασμό με άλλου είδους θεραπείες όπως χημειοθεραπείες, ορμονοθεραπείες κτλ. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιστάσεις: 

 Μετά από χειρουργική επέμβαση, για να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα που 

απέμειναν 

 Σαν κύρια αγωγή, αν η χειρουργική επέμβαση είναι αδύνατη ή εγκυμονεί 

κινδύνους για τον ασθενή 

 Για να βοηθήσει στην πρόληψη και ανακούφιση των συμπτωμάτων 

Ανάλογα λοιπόν με τον στόχο της η ακτινοθεραπεία έχει διαφορετικούς τρόπους 

εφαρμογής και χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: 

o Ριζική(θεραπευτική): επιθετική ακτινοβόληση της πρωτοπαθούς εστίας και 

των γειτονικών διηθημένων περιοχών, στοχεύει στην πλήρη ύφεση της νόσου, 

έχει μεγάλη διάρκεια(περίπου 2 μήνες), υψηλές δόσεις χορηγούνται στον 

όγκο-στόχο 

o Συμπληρωματική(επικουρική): συνοδεύει την συνήθως ατελή δράση της 

χειρουργικής ή της χημειοθεραπείας, στόχος της είναι η επίτευξη τοπικού 

ελέγχου της νόσου, έχει αυξημένη διάρκεια και δόσεις αρκετά 

υψηλές(πλησιάζουν εκείνες της ριζικής ακτινοθεραπείας) 

o Παρηγορητική(ανακουφιστική): στοχεύει στην ανακούφιση του ασθενούς από 

τα συμπτώματα της νόσου, συνήθως έχει σύντομη διάρκεια(μερικές ημέρες 

μέχρι και 2 εβδομάδες), χρησιμοποιεί υψηλές δόσεις ανά συνεδρία και 

χαμηλή συνολική χορηγούμενη δόση 

o Προφυλακτική: έχει στόχο να προφυλάξει κάποια περιοχή από πιθανή διήθηση 

από την νεοπλασία σε δεύτερο χρόνο, συνήθως συνοδεύει άλλες θεραπευτικές 

μεθόδους, έχει σύντομη διάρκεια(μερικές εβδομάδες) και χαμηλή συνολική 

χορηγούμενη δόση 

o Συνδυασμένη με χειρουργική: υπάρχουν 3 δυνατότητες: 
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1. Προεγχειρητική: έχει σκοπό να καταστήσει εξαιρέσιμες κάποιες ανεγχείρητες 

βλάβες ή να βελτιώσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης 

2. Διεγχειρητική: γίνεται ακτινοθεραπεία κατά την διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης ώστε να αποφευχθεί η διασπορά καρκινικών κυττάρων στο 

χειρουργικό πεδίο 

3. Μετεγχειρητική: χορηγείται συνήθως μετά από 4 ή 6 εβδομάδες από το 

χειρουργείο και έχει στόχο να μην επιτρέψει την υποτροπή της νόσου στην 

περιοχή που δρα η ακτινοθεραπεία 

o Συνδυασμένη με χημειοθεραπεία: έχει σκοπό να βελτιώσει το θεραπευτικό 

αποτέλεσμα, οι 2 παράγοντες δρουν σε διαφορετικές περιοχές του σώματος 

για να αυξηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

 

3.1.4 Διαδικασία και στάδια ακτινοθεραπείας 

Η ακτινοθεραπεία είναι μια διαδικασία που γίνεται σε στάδια, δεν περιλαμβάνει μόνο 

την ακτινοβόληση του ασθενούς αλλά αφορά και πολύ σημαντικά στάδια για την 

εκτέλεση της θεραπείας , πριν και  μετά την ακτινοβόληση. Τα στάδια της 

διαδικασίας με χρονική σειρά είναι τα εξής: 

• Συμβουλευτική επίσκεψη σε ακτινοθεραπευτή ογκολόγο ιατρό 

Στο στάδιο αυτό ο ασθενής ενημερώνεται για τον αν η ακτινοθεραπεία τον ωφελήσει, 

ο εξειδικευμένος γιατρός κάνει ανασκόπηση της νόσου και εξετάζει το ιατρικό 

ιστορικό και τις απεικονιστικές εξετάσεις που έχει κάνει ο ασθενής μέχρι εκείνη τη 

μέρα. 

• Υπολογιστική τομογραφία για σχεδιασμό θεραπείας 

Στο στάδιο αυτό γίνεται μια ειδική αξονική τομογραφία στην περιοχή που υπάρχει η 

νόσος ώστε ο γιατρός να σχεδιάσει την περιοχή που πρέπει να ακτινοβοληθεί αλλά 

και τα γειτονικά όργανα που πρέπει να προστατευτούν. Άρα, η αξονική αυτή δεν 

γίνεται για διαγνωστικούς λόγους. Κατά την διάρκεια της αξονικής τομογραφίας ο 

ασθενής πρέπει να είναι ακίνητος και τοποθετημένος στην ίδια θέση που θα έχει όταν 

κάνει την θεραπεία και αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές 

ακινητοποίησης(π.χ. θερμοπλαστικές μάσκες). Πριν γίνει η αξονική, ο τεχνολόγος 
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σχεδιάζει 3 ή 4 κουκίδες στο σώμα του ασθενούς σύμφωνα με τα φωτεινά λέιζερ του 

τομογράφου, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές γιατί με βάση αυτές και τα αντίστοιχα 

λέιζερ που υπάρχουν στο δωμάτιο θεραπείας θα γίνει η σωστή τοποθέτηση του 

ασθενούς πριν από κάθε συνεδρία. 

 

Εικόνα 1: Αξονικός τομογράφος 

• Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας από ακτινοφυσικό 

Για τον σχεδιασμό του πλάνου της ακτινοθεραπείας χρησιμοποιείται ένα σύστημα 

σχεδιασμού σε υπολογιστή που απεικονίζει τόσο τον όγκο όσο και τους 

φυσιολογικούς ιστούς στις 3 διαστάσεις(3D απεικόνιση). Οι εικόνες που έχουν 

ληφθεί από την αξονική τομογραφία στέλνονται στον υπολογιστή όπου ο γιατρός 

σχεδιάζει τις περιοχές που πρέπει να ακτινοβοληθούν καθώς και τα όργανα που 

πρέπει να προφυλαχθούν από την ακτινοβολία και συνταγογραφεί τη δόση που πρέπει 

να λάβει η νόσος . Έπειτα , με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, ο ακτινοφυσικός του 

τμήματος υπολογίζει με την βοήθεια του συστήματος σχεδιασμού τον αριθμό, τις 

γωνίες και το σχήμα των δεσμών της ακτινοβολίας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

θεραπείας, που είναι η επαρκής ακτινοβόληση του όγκου-στόχου και η μέγιστη 

προφύλαξη των υγιών ιστών. Γίνεται επίσης υπολογισμός της δόσης ανά συνεδρία 

και η δόση που πρέπει να λάβει καθένα από τα όργανα αυτά σε κάθε συνεδρία. Η 

διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει με μεγάλη ακρίβεια και γι’αυτό κάθε λεπτομέρεια 

σχεδιάζεται και ελέγχεται πριν την παράδοση του πλάνου. 
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Εικόνα 2: Πλάνο θεραπείας για ασθενή με καρκίνο του προστάτη 

• Προσομοίωση θεραπείας με εξομοιωτή 

Η προσομοίωση είναι μια διαδικασία που προσφέρει επιπλέον ασφάλεια για την 

θεραπεία. Στο στάδιο αυτό ο ασθενής ξαπλώνει στον εξομοιωτή και ο τεχνολόγος τον 

τοποθετεί στη σωστή θέση με βάση τις κουκίδες, που έχει ζωγραφισμένες στο σώμα 

του από το στάδιο της υπολογιστικής τομογραφίας  και τα λέιζερ του δωματίου. Στη 

συνέχεια, λαμβάνονται κάποιες ακτινογραφίες με τις οποίες ελέγχεται ότι τα πεδία 

της θεραπείας έχουν σχεδιαστεί σωστά και αντιστοιχούν απόλυτα στο σώμα του 

ασθενούς.  

 Εικόνα 3: Εξομοιωτής θεραπείας 

• Θεραπεία/ακτινοβόληση του ασθενούς με γραμμικό επιταχυντή 

Οι ακτινοθεραπείες γίνονται, κατά κύριο λόγο σήμερα, σε γραμμικό επιταχυντή με 

δυνατότητα για πολλαπλές ενέργειες ακτινοβόλησης. Πριν από κάθε συνεδρία οι 
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τεχνολόγοι τοποθετούν τον ασθενή στη θέση θεραπείας ακολουθώντας την ίδια 

διαδικασία με αυτήν στην προσομοίωση και μετά την ακριβή τοποθέτηση του 

ασθενούς οι τεχνολόγοι βγαίνουν από το δωμάτιο ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η 

ακτινοβόληση. Κατά την διάρκεια της θεραπείας, οι τεχνολόγοι παρακολουθούν τον 

ασθενή μέσω κάμερας και τον ακούν από μικρόφωνο. Ο αριθμός των συνεδριών είναι 

διαφορετικός για κάθε ασθενή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες(π.χ. στάδιο της 

νόσου, ακτινοβοληθείσα περιοχή, ηλικία του ασθενούς κτλ) 

• Παρακολούθηση 

Απαραίτητη είναι η τακτική παρακολούθηση του ασθενούς κατά την διάρκεια και 

μετά το τέλος της θεραπείας του αφού η πλήρης δράση της ακτινοθεραπείας τυπικά 

εμφανίζεται μετά το πέρας της θεραπείας. Κατά την διάρκεια της θεραπείας 

παρακολουθείται η πορεία της νόσου και η κατάσταση των γειτονικών υγιών 

οργάνων. Στο τέλος της θεραπείας, ο γιατρός ενημερώνει αναλυτικά για τον τρόπο 

και τα χρονικά διαστήματα της μετέπειτα παρακολούθησης. 

 

Πολύ σημαντική είναι η διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της 

ακτινοθεραπευτικής αλυσίδας και για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται συνεργασία των 

ακτινοθεραπευτών του τμήματος με τους υπεύθυνους γιατρούς και τους 

ακτινοφυσικούς ιατρικής οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους τακτικούς ελέγχους των 

μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία, αλλά και για τον έλεγχο 

εφαρμογής κάθε πλάνου θεραπείας πριν την εφαρμογή του στον ασθενή. 

 

3.2 Βιολογικά αποτελέσματα επίδρασης ακτινοβολίας στην ύλη 

 3.2.1 Δράση της ακτινοβολίας στα κύτταρα γενικά 

Τα κύτταρα δεν αντιδρούν όλα με τον ίδιο τρόπο όταν ακτινοβοληθούν και γι’αυτό 

υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 

1. Να μην υποστούν καμία ακτινική βλάβη 

2. Να υποστούν προμιτωτικό θάνατο ή όπως είναι γνωστός αλλιώς “θάνατος 

κατά την μεσόφαση”. Συμβαίνει πριν την έναρξη της επόμενης μίτωσης του 

κυτταρικού κύκλου και πρόκειται για άμεσα θανατηφόρο βλάβη. Συνδέεται με 
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την απόπτωση και συμβαίνει επειδή προκαλούνται μεγάλες κυτταρικές 

βλάβες, ασύμβατες με την περαιτέρω επιβίωση του κυττάρου. Ο θάνατος κατά 

την μεσόφαση είναι δυνατόν να αποτελέσει παρενέργεια της ακτινοθεραπείας 

και να προσβάλει λεμφοκύτταρα, κύτταρα της παρωτίδας ή και νευρώνες 

3. Να υποστεί αναπαραγωγικό θάνατο που συμβαίνει στα περισσότερα είδη 

κυττάρων. Αυτός οφείλεται σε βλάβες οι οποίες απαγορεύουν στο κύτταρο 

την διαδικασία αναπαραγωγής του. Η βλάβη λοιπόν αυτή θα εκδηλωθεί μόνο 

όταν το κύτταρο επιχειρήσει να αναπαραχθεί. Συνήθως, πρόκειται για 

ακτινικές βλάβες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθούν η 

επιδιορθώνονται με λάθος τρόπο. 

4. Να υποστεί μη θανατηφόρο ή υποθανατηφόρο βλάβη: Οι βλάβες αυτές δεν 

θανατώνουν το κύτταρο αλλά προκαλούν καθυστέρηση της κυτταρικής 

διαίρεσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το κύτταρο διατηρεί την ικανότητά του να 

διορθώσει τις βλάβες που προκύπτουν , με την βοήθεια ενζυμικών 

μηχανισμών, ώστε τελικά να επιβιώσει. Έτσι λοιπόν, όταν η δόση 

ακτινοβολίας χορηγείται κλασματικά και ανάμεσα στα κλάσματα 

παρεμβάλλεται ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, τα καρκινικά κύτταρα 

μπορούν να διορθώσουν τις υποθανατηφόρες βλάβες και η ακτινοβόληση να 

είναι λιγότερο επιζήμια γι’αυτά. Υποθανατηφόρες βλάβες που δεν 

επιδιορθώνονται ή επιδιορθώνονται λάθος είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

θάνατο του κυττάρου στις επόμενες κυτταρικές διαιρέσεις. Τα φυσιολογικά 

κύτταρα διαθέτουν περισσότερο αποτελεσματικούς μηχανισμούς 

επιδιόρθωσης των υποθανατηφόρων βλαβών σε σχέση με τα καρκινικά. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα η κλασματικά χορηγούμενη ακτινοβολία να επιτρέπει 

την εκλεκτικά μεγαλύτερη βιολογική βλάβη των καρκινικών σε σχέση με τους 

φυσιολογικούς ιστούς. Το φαινόμενο αυτό γίνεται πιο έντονο όσο 

περισσότερο κατακερματίζεται η δόση σε μικρότερου μεγέθους 

κλάσματα(περισσότερες συνεδρίες). 
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Εικόνα 4: Ποσοστό θανάτωσης υγειών και καρκινικών κυττάρων μετά από ακτινοβόληση σε 

σχέση με τον χρόνο που παρεμβάλλεται μεταξύ των συνεδριών 

      3.2.2  Χημικό στάδιο αντιδράσεων αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας 

Η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει κυτταρικά στοιχεία, ειδικά DNA, 

αντιδρώντας με κυτταρικά μόρια, όπως νερό, σίδηρος και οξυγόνο που έχουν σαν 

αποτέλεσμα την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Τα αποτελέσματα στον οργανισμό 

περιλαμβάνουν: γήρανση, καρκινογένεση, δυσλειτουργία οργάνων και διάφορα 

σύνδρομα ακτινοευαισθησίας(π.χ. BLOOM’S syndrome , αναιμία Fanconi). 

Πιο αναλυτικά, κατά την διάρκεια της ακτινοβόλησης βιολογικών ιστών 

δημιουργείται μια αλυσίδα αντιδράσεων. Η δράση των χρησιμοποιούμενων 

θεραπευτικά ακτινοβολιών στα κύτταρα είναι σε μικρό ποσοστό άμεση και αφορά 

ιονισμούς και διασπάσεις των περιορισμένων σε αριθμό μακρομορίων 

(DNA,RNA,πολυπεπτίδια). Στο μεγαλύτερο ποσοστό η ακτινική δράση στα κύτταρα 

είναι έμμεση , αφορώντας τα πολυπληθή μόρια ύδατος, δηλαδή η ενέργεια της 

απορροφούμενης ιονίζουσας ακτινοβολίας μεταφέρεται στα μόρια και στα άτομα του 

βιολογικού υλικού, προκαλώντας αποβολή ηλεκτρονίων από τα μόρια του ύδατος, το 

οποίο αφθονεί στους ιστούς. (H2O → H2O+ + e-). 

 Έτσι , ξεκινάει μια σειρά αντιδράσεων μεταξύ των μορίων ύδατος και των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων που έχουν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό τοξικών ριζών 

ΗO2
* καθώς και δραστικού υπεροξειδίου του υδρογόνου(H2O2). Η παρουσία 

οξυγόνου στο περιβάλλον των κυττάρων που ακτινοβολούνται αυξάνει την παραγωγή 

τοξικών ριζών και καθιστά τα κύτταρα πιο ευαίσθητα στην ακτινοβολία. Έχει 

παρατηρηθεί ότι τα υποξικά κύτταρα είναι πιο ανθεκτικά στην ακτινοθεραπεία σε 

σχέση με τα καλώς οξυγονούμενα. Οι ελεύθερες αυτές ρίζες στον ελάχιστο χρόνο 
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δράσης τους προκαλούν βλάβες στην δομή του κανονικού μορίου , δημιουργώντας 

αστάθεια και ρήξη στην αλυσίδα του DNA, είτε στη μια είτε και στις δυο αλυσίδες 

του. Η επιδιόρθωση ρήξης της μονής έλικας είναι εύκολη ενώ η επιδιόρθωση της 

διπλής ρήξης είναι πολύ πιο περίπλοκη και σε περίπτωση μη επιδιόρθωσης το 

κύτταρο μπορεί να οδηγηθεί σε κυτταρικό θάνατο. Οι ακτινικές βλάβες εκτός από το 

DNA είναι δυνατόν να αφορούν πολυπεπτίδια, μεμβράνες ή/και κυτταρικά οργανίδια.  

 

3.2.3 Επιπτώσεις της ακτινοβολίας στους φυσιολογικούς ιστούς 

Όσον αφορά αποκλειστικά τους φυσιολογικούς ιστούς, αυτοί αντιδρούν με 2 τρόπους 

στην ακτινοβολία και έτσι διακρίνονται σε οξέως και οψίμως αντιδρώντες ιστούς 

όταν η δόση ακτινοβολίας υπερβεί την δόση ανοχής των ιστών αυτών. 

• Οι οξείες αντιδράσεις των φυσιολογικών ιστών στην ακτινοβολία 

παρατηρούνται κατά την διάρκεια της ακτινοθεραπευτικής αγωγής ή έως 

και 6 εβδομάδες μετά το τέλος της. Συνήθως αναπτύσσονται μετά την 

δεύτερη εβδομάδα της θεραπείας και είναι συνηθέστερες στους 

ακτινοβολούμενους βλεννογόνους του σώματος για αυτό και είναι 

γνωστές ως “ακτινική βλεννογονίτιδα”. Οι οξείες αντιδράσεις είναι 

δυνατόν να είναι ανεκτές από τους ασθενείς ή να ελέγχονται με 

υποστηρικτική και συμπληρωματική φαρμακευτική αγωγή. Αποτελούν, 

όμως σοβαρό πρόβλημα στις περιπτώσεις που χορηγείται υψηλή δόση σε 

μικρό χρονικό διάστημα ή/και όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα πεδία 

ακτινοθεραπείας(μεγαλύτερη έκταση εκτιθέμενων φυσιολογικών ιστών). 

Βαρύτερες οξείες αντιδράσεις παρατηρούνται επίσης όταν έχει προηγηθεί 

χημειοθεραπεία. Σοβαρές οξείες αντιδράσεις οι οποίες δεν μπορούν να 

ελεγχθούν εύκολα με χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής αντιμετωπίζονται 

με μείωση της δόσης ανά συνεδρία. Οι οξείες αντιδράσεις είναι συνήθως 

αυτό-ιώμενες μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας. Η συμπτωματολογία 

είναι ανάλογη με την ακτινοβολούμενη περιοχή(π.χ. δυσκαταποσία, 

δυσουρία, απόπτωση τριχών, οίδημα, κοιλιακό άλγος, διαρροϊκό 

σύνδρομο κτλ ) 

• Οι όψιμες αντιδράσεις είναι πιθανό να εμφανιστούν σε χρονικό διάστημα 

3 μηνών έως και αρκετών ετών μετά την ακτινοθεραπεία άρα απαιτείται 
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παρακολούθηση του ασθενούς για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την 

λήξη της θεραπείας του για να μπορέσουν να εντοπιστούν έγκαιρα. 

Συνήθως επαρκές χρονικό διάστημα είναι τα 5 έτη. Οι αντιδράσεις αυτές 

είναι δυναμικό-εξελισσόμενο φαινόμενο και για την επαρκή περιγραφή 

τους δεν αρκεί μόνο η συχνότητα εμφάνισης τους αλλά και η κατανομή 

τους στο χρόνο. Οι όψιμες αντιδράσεις γενικά συνίστανται σε ισχαιμία, 

ατροφία, νέκρωση των ιστών, δημιουργία εξελκώσεων και συριγγίων και 

σε αντικατάσταση του φυσιολογικού λειτουργικού ιστού από ουλώδη μη-

λειτουργικό ιστό. Οι βαρύτερες μορφές τους αντιμετωπίζονται 

χειρουργικά, όπου είναι τεχνικά εφικτό όμως ποτέ δεν είναι ολοκληρωτικά 

αναστρέψιμες και οι βαρύτερες μορφές τους μπορούν να θέσουν σε 

κίνδυνο την ζωή ή την ακεραιότητα του ασθενούς. Γι’αυτό το λόγο, 

ουσιαστικό κριτήριο επιτυχίας της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι η 

αποφυγή ή η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης όψιμων παρενεργειών.  

 

3.3 Μέθοδοι ακτινοθεραπείας 

3.3.1 Εισαγωγή 

Στην ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται ιοντίζουσες ακτινοβολίες με σκοπό την 

θεραπεία νεοπλασματικών παθήσεων σκοτώνοντας τα καρκινικά κύτταρα μέσω 

βλάβης στο γενετικό τους υλικό. Ως ιοντίζουσα ακτινοβολία θεωρείται η ακτινοβολία 

της οποίας το φωτόνιο διαθέτει αρκετή ενέργεια ώστε να εκδιώξει ένα ηλεκτρόνιο 

από ένα άτομο ή μόριο. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ακτινοβολίες που 

χρησιμοποιούνται στην ακτινοθεραπεία είναι οι ακτίνες-Χ, οι ακτίνες γ και τα 

ηλεκτρόνια σχετικά μεγάλης ενέργειας ενώ σε περιορισμένο αριθμό εφαρμογών 

χρησιμοποιούνται και δέσμες βαρέων σωματιδίων όπως πρωτόνια  και νετρόνια. 

Τα είδη της ακτινοθεραπείας είναι δύο ανάλογα με την απόσταση μεταξύ πηγής 

ακτινοβολίας και ασθενή: 

1) Τηλεθεραπεία: (θεραπεία από μακριά) η οποία επιτυγχάνεται με εξωτερικές 

δέσμες ακτινοβολίας  
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2) Βραχυθεραπεία: (θεραπεία από μικρή απόσταση) στην οποία η χορήγηση 

της ιοντίζουσας ακτινοβολίας γίνεται με την τοποθέτηση ραδιενεργών πηγών 

εσωτερικά του ασθενή.  

 

3.3.2 Βραχυθεραπεία 

Υπάρχουν 2 τρόποι με τους οποίους χορηγείται η βραχυθεραπεία: 

1. Με τη χρήση ανοικτών πηγών, δηλαδή χορηγώντας στους ασθενείς 

ραδιενεργές ουσίες. 

Η βραχυθεραπεία βασίζεται στη χρήση ραδιενεργών πηγών, οι οποίες είναι 

εγκλεισμένες σε περίβλημα, εκπέμπουν β και γ ακτινοβολία και τοποθετούνται 

ενδοϊστικά, ενδοκοιλοτικάή και σε επαφή με καρκινικό όγκο – στόχο. Το κύριο 

πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι η πολύ μικρή απόσταση πηγής – όγκου 

επιτρέπει την όσο το δυνατό πιο εντοπισμένη ακτινοβόληση αυτούελαχιστοποιώντας 

έτσι τη δόση στους περιβάλλοντες υγιής ιστούς. Έτσι, η περιοχή του όγκου απορροφά 

πολύ μεγαλύτερη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με τους παρακείμενους ιστούς, λόγω 

της μείωσης της δόσης με το νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου της απόστασης .Η 

βραχυθεραπεία χρησιμοποιείται στην ακτινοβόληση τοπικών καρκίνων που είναι 

προσπελάσιμοι. Κατά την ενδοϊστική βραχυθεραπεία, η ραδιενεργός πηγή 

τοποθετείται μέσα στον ως προς θεραπεία ιστό ύστερα από χειρουργική παρέμβαση. 

Οι πηγές που χρησιμοποιούνται έχουν μικρή διάμετρο έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

διείσδυση αυτής μέσα στον ιστό και συνήθως εφαρμόζεται στις περιοχές της γλώσσας 

και του μαστού. Αντίθετα, στην ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία χρησιμοποιούνται 

πηγές με σωληνοειδές σχήμα, οι οποίες τοποθετούνται μέσα στην κοιλότητα αφού 

πρώτα έχουν καλυφθεί από καουτσούκ ή άλλα υλικά τα οποία τείνουν να μειώσουν 

την ακτινοβολία που δέχονται οι παρακείμενοι ιστοί. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται 

κυρίως στην μήτρα, γύρω από τον τράχηλο και στον κόλπο για τη θεραπεία 

γυναικολογικών κακοηθών όγκων. 

2. Με τη χρήση κλειστών πηγών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που τοποθετούνται 

στο σώμα των ασθενών. 
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 Η χρήση κλειστών ραδιενεργών πηγών που τοποθετούνται επιφανειακά σε έναν όγκο 

αποτελούν την τελευταία τεχνική βραχυθεραπείας. Η ραγδαία ελάττωση της δόσης 

μέσα στον ιστό, καθιστά την τεχνική αυτή ιδανική για όλους τους επιφανειακούς 

όγκους που είναι εξαπλωμένη σε ιδιαίτερα ευαίσθητους κανονικούς ιστούς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνικής αυτής, αποτελεί η θεραπεία καρκίνου 

στους οφθαλμούς, και στην οποία τα ραδιονουκλίδια από β – διάσπαση, 

χρησιμοποιούνται ως εκπομποί φωτονίων. 

3.3.3 Εξωτερική ακτινοθεραπεία 

Εξωτερική ακτινοθεραπεία ή τηλεθεραπεία ονομάζεται η τεχνική που 

πραγματοποιείται με την χρήση εξωτερικών δεσμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών οι 

οποίες προσπίπτουν στον ασθενή, στοχεύοντας τον υπό θεραπεία όγκο. Η πηγή της 

ακτινοβολίας βρίσκεται εκτός του ασθενή, σε απόσταση μεγαλύτερη από 10cm.  

Στην τηλεθεραπεία η συνολική δόση χορηγείται κλασματοποιημένα δηλαδή 

διαιρείται σε ημερήσια κλάσματα. Οι ασθενείς υποβάλλονται καθημερινά τις 

εργάσιμες ημέρες σε θεραπεία, η οποία συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας. Ο 

συνολικός αριθμός θεραπειών-συνεδριών, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: 

τον τύπο του καρκίνου, το συνδυασμό της ακτινοθεραπείας με τη χημειοθεραπεία, τη 

γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς κ.α. 

Μέχρι το 1950 η ακτινοθεραπεία πραγματοποιείτο με εξωτερικές δέσμες 

ακτινοβολίας οι οποίες προέρχονταν από ακτινοθεραπευτικές λυχνίες ακτινών-Χ με 

δυνατότητα να παρέχουν υψηλούς ρυθμούς έκθεσης. Το 1952 εγκαταστάθηκε η 

πρώτη μονάδα Κοβαλτίου 60(Co-60) στον Καναδά και μετέπειτα στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 εγκαταστάθηκαν ευρέως οι γραμμικοί επιταχυντές οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται σήμερα ως επί το πλείστον για την παραγωγή των δεσμών στην 

ακτινοθεραπεία εξωτερικών δεσμών. Οι ακτινοβολίες που παράγονται από τον 

γραμμικό επιταχυντή και χρησιμοποιούνται συνήθως είναι δέσμες ακτινών-Χ και 

δέσμες ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας, για την θεραπεία καρκινικών όγκων σε μικρό 

βάθος. 

Το κοβάλτιο είναι το σύνηθες ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιείται στην 

ακτινοθεραπεία λόγω της υψηλότερης ενέργειας του, για λόγους μεγαλύτερης 
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ασφάλειας από την εκπομπή ραδιενέργειας και για το λόγο ότι εκπέμπει περισσότερα 

φωτόνια ανά γραμμάριο υλικού από άλλα ραδιοϊσότοπα. 

Τα τελευταία χρόνια όμως ο γραμμικός επιταχυντής έχει υπερισχύσει έναντι των 

ραδιενεργών πηγών για την παραγωγή δεσμών στην ακτινοθεραπεία για τους εξής 

λόγους: 

1. Η ποιότητα των δεσμών από ραδιενεργές πηγές είναι χαμηλότερη. 

2. Το προσωπικό τίθεται σε  μεγαλύτερο κίνδυνο στην περίπτωση των 

ραδιενεργών πηγών λόγω της συνεχούς εκπομπής ραδιενέργειας. 

3. Οι δέσμες από ραδιενεργές πηγές εκπέμπουν μόνο φωτόνια ενέργειας 

μικρότερης από αυτών του γραμμικού επιταχυντή ενώ ο γραμμικός 

επιταχυντής μπορεί να εκπέμψει δέσμες φωτονίων αλλά και ηλεκτρονίων 

υψηλής ενέργειας. 

4. Η ένταση της δέσμης που προέρχεται από ραδιενεργές πηγές ελαττώνεται με 

την πάροδο του χρόνου , λόγω της ραδιενεργούς διάσπασης, και απαιτείται η 

αντικατάσταση της πηγής σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το 

ραδιοϊσότοπο που χρησιμοποιείται.  

Εικόνα 5: Τυπική πηγή Co-60

    Εικόνα 6: Γραμμικός επιταχυντής ΠΑΓΝΗ 
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Στην εξωτερική ακτινοθεραπεία, χρησιμοποιούνται κυρίως 2 ειδών δέσμες: δέσμες 

φωτονίων και δέσμες ηλεκτρονίων. 

3.3.4 Ακτινοθεραπεία με χρήση δέσμης φωτονίων 

Στην συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιούνται φωτόνια κυρίως υψηλών ενεργειών της 

τάξης των MeV.  Το πλεονέκτημα των υψηλών ενεργειών(δέσμες που προέρχονται 

από γραμμικούς επιταχυντές ή μονάδες Co-60) έναντι των χαμηλών αφορούν τόσο το 

βάθος διείσδυσης της δέσμης το οποίο είναι πολλαπλάσιο και μας δίνει την 

δυνατότητα αντιμετώπισης όγκων που βρίσκονται σε μεγάλα βάθη από την επιφάνεια 

του δέρματος όσο και την σημαντική μείωση της εξάρτησης των αλληλεπιδράσεων 

ακτινοβολίας-ύλης από το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο που συνεπάγεται σε ασήμαντη 

εξάρτηση από τον ατομικό αριθμό Ζ των ιστών και άρα αποφυγή της ανεπιθύμητης 

και υπέρμετρης απορρόφησης δόσης από τα οστά. 

Όταν ο γραμμικός επιταχυντής χρησιμοποιείται για την θεραπεία με φωτόνια(δηλαδή 

με ακτίνες-Χ), παρεμβάλλεται στην δέσμη των ηλεκτρονίων κατάλληλος στόχος. Τα 

ηλεκτρόνια κατά την πρόσπτωσή τους στο στόχο θα χάσουν την ενέργειά τους, ένα 

μέρος της οποίας μετατρέπεται σε ακτινοβολία Χ μέσω του φαινομένου πέδησης, ενώ 

το μεγαλύτερο μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα. Η δέσμη φωτονίων που 

δημιουργείται είναι πολυενεργειακή και ανομοιογενής και για αυτό χρησιμοποιείται 

το φίλτρο επιπέδωσης. Η δέσμη φωτονίων περιορίζεται στο επιθυμητό μήκος και 

πλάτος, με τη βοήθεια του συστήματος κατευθυντήρων, διαμορφώνοντας έτσι το 

πεδίο ακτινοβολίας. 
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Εικόνα 7: Πορεία δέσμης φωτονίων  

 Κατανομή δόσης βάθους δέσμης φωτονίων 

Η δέσμη φωτονίων εισέρχεται στον ασθενή από το δέρμα εισόδου όπου και 

εναποθέτει μια ποσότητα δόσης. Κάτωθεν του δέρματος εισόδου, η απορροφούμενη 

δόση αυξάνει σημαντικά με την αύξηση του βάθους φτάνοντας μια μέγιστη τιμή(σε 

βάθος Zmax) και στην συνέχεια μειώνεται σχεδόν εκθετικά, έως ότου εξέλθει από το 

δέρμα του ασθενή. Γενικά η μέγιστη δόση συναντάται στην επιφάνεια για φωτόνια 

χαμηλών ενεργειών. Για υψηλές ενέργειες όμως, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται 

στην ακτινοθεραπεία η δόση στην επιφάνεια είναι μικρότερη από την μέγιστη δόση 

σε βάθος Zmax και μάλιστα όσο αυξάνεται η ενέργεια της δέσμης τόσο μικρότερη 

είναι η δόση στην επιφάνεια και τόσο μεγαλύτερο το βάθος της μέγιστης δόσης . 

Λόγω αυτού παρέχεται ένα πλεονέκτημα των δεσμών φωτονίων υψηλής ενέργειας 

που ονομάζεται φαινόμενο διαφύλαξης της επιδερμίδας. Αυτό στην πράξη σημαίνει 

ότι μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλη δόση σε έναν όγκο που βρίσκεται σε βάθος 

χωρίς να ξεπεράσουμε την δόση ανοχής της επιδερμίδας. Το φαινόμενο αυτό 

εξηγείται από το γεγονός ότι καθώς τα φωτόνια υψηλής ενέργειας διεισδύουν στον 

ασθενή, αλληλεπιδρούν με την ύλη κυρίως με φαινόμενο Compton και παράγουν 

ηλεκτρόνια τα οποία τελικά εναποθέτουν την ενέργεια τους στην ύλη. Λόγω της 

υψηλής ενέργειας των φωτονίων, τα παραγόμενα ηλεκτρόνια έχουν αντίστοιχα 

σχετικά υψηλή κινητική ενέργεια και επομένως σχετικά μεγάλη μέση ελεύθερη 

διαδρομή στην οποία αρχίζουν και εναποθέτουν την ενέργειά τους. Έτσι η μέγιστη 

δόση εμφανίζεται σε βάθος Zmax που είναι ουσιαστικά αντίστοιχο με τη μέση 
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ελεύθερη διαδρομή των παραγόμενων ηλεκτρονίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

ενέργεια της δέσμης τόσο μεγαλύτερη είναι και η μέση ενέργεια των ηλεκτρονίων 

που παράγονται καθώς και η μέση ελεύθερη διαδρομή τους και άρα τόσο μεγαλύτερο 

είναι το βάθος μέγιστης δόσης Zmax. 

 

Εικόνα 8: Κατανομή δόσης βάθους στο νερό για διάφορες ενέργειες φωτονίων. 

Αυτή η μεταβολή της δόσης καθορίζεται από την %δόση βάθους που ορίζεται ως το 

πηλίκο της απορροφούμενης δόσης σε κάποιο βάθος Z προς την μέγιστη 

απορροφούμενη δόση σε βάθος Zmax.      

Εικόνα 9: Υπολογισμός της %δόσης βάθους 

Άρα, συγκεντρωτικά τα πλεονεκτήματα των δεσμών φωτονίων υψηλών ενεργειών 

είναι: 
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1. Διαφύλαξη της επιδερμίδας 

2. Μεγαλύτερες δόσεις σε όγκους στο βάθος 

3. Λιγότερη σκεδαζόμενη ακτινοβολία στα πλάγια της δέσμης που συνεπάγεται 

σε διαφύλαξη των εφαπτόμενων υγιών ιστών και ευαίσθητων οργάνων. 

4. Κύριο φαινόμενο αλληλεπίδρασης το φαινόμενο Compton(ανεξάρτητο του 

ατομικού αριθμού) με καλύτερη ομοιογένεια της δόσης και λιγότερη 

επιβάρυνση των οστών.  

 

3.3.5 Ακτινοθεραπεία με χρήση δέσμης ηλεκτρονίων 

Τα ηλεκτρόνια υψηλών ενεργειών είναι η πιο συνηθισμένη εξωτερική σωματιδιακή 

δέσμη στην ακτινοθεραπεία. Οι κλινικά χρήσιμες ενέργειες ηλεκτρονίων κυμαίνονται 

από 4-20 MeV για σχετικά επιφανειακούς όγκους(εως 5cm). Ο τρόπος με τον οποίο 

κατανέμεται η δόση στο σώμα του ασθενούς καθιστά την ακτινοθεραπεία 

ηλεκτρονίων θεραπεία εκλογής για κακοήθεις παθήσεις του δέρματος , του 

θωρακικού τοιχώματος, της κεφαλής και του λαιμού ή κατάλληλη συμπληρωματική 

θεραπεία μετά από χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Για όγκους σε μεγαλύτερα βάθη 

εφαρμόζεται Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία Ηλεκτρονίων ενώ ενδιαφέρουσα κλινική 

εφαρμογή αποτελεί και η Ολοσωματική Ακτινοθεραπεία Ηλεκτρονίων στην οποία 

χρησιμοποιούνται πολύ μεγάλα πεδία ακτινοβόλησης ώστε να καλυφθεί το σύνολο 

του σωματικού ιστού. Ένα πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής έναντι των υπολοίπων 

ακτινοθεραπευτικών τεχνικών είναι η ομοιογένεια την κατανομής δόσης στον όγκο-

στόχο και ταυτόχρονα η ελάχιστη απορροφούμενη δόση στους γειτονικούς υγιείς 

ιστούς και στις γύρω ακτινοευαίσθητες δομές(π.χ. νωτιαίος μυελός). 

Στην περίπτωση αυτή, ο στόχος ακτινών-Χ και το φίλτρο επιπέδωσης αφαιρούνται 

από την πορεία της δέσμης στον γραμμικό επιταχυντή. Η δέσμη ηλεκτρονίων για να 

γίνει κλινικά χρήσιμη, δηλαδή να έχει ομοιόμορφη ένταση και να γίνει η λήψη πεδίων 

μεγάλων διαστάσεων, οδηγείται στο σύστημα σκέδασης το οποίο αποτελείται από 

μονό ή διπλό φύλλο σκέδασης υψηλού ατομικού αριθμού για να ανοίγει το πεδίο. Το 

σύστημα σκέδασης βρίσκεται στο επίπεδο που βρίσκεται το φίλτρο επιπέδωσης στην 

περίπτωση παραγωγής δέσμης φωτονίων. 
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Εικόνα 10: Πορεία δέσμης ηλεκτρονίων 

Ένας άλλος τρόπος να επιτευχθεί η επιθυμητή διάσταση του πεδίου είναι η δέσμη 

ηλεκτρονίων να εκτρέπεται και να σαρώνεται μαγνητικά. 

Τα ηλεκτρόνια σκεδάζονται εύκολα στον αέρα, επομένως ο ορισμός του πεδίου 

πρέπει να γίνει κοντά στο δέρμα του ασθενούς. Επίσης, επειδή η δόση αυξάνεται με 

πολύ μεγάλο ρυθμό καθώς ανοίγουν τα διαφράγματα, στην περίπτωση που τα κύρια 

διαφράγματα είναι αρκετά ανοικτά χρησιμοποιούνται δευτερεύοντα διαφράγματα ή 

κώνοι τα οποία απορροφούν τα ηλεκτρόνια που προέρχονται από τα κύρια 

διαφράγματα καθώς και την ακτινοβολία πεδήσεως. Έτσι αποφεύγονται μεγάλες 

μεταβολές της δόσης για μικρές μεταβολές του μεγέθους του πεδίου. 

 Κατανομή δόσης βάθους δέσμης ηλεκτρονίων 

Όταν τα ηλεκτρόνια εισέλθουν στο σώμα του ασθενούς χάνουν σταδιακά την 

ενέργειά τους και σταματούν μετά από συγκεκριμένο μήκος διαδρομής το οποίο 

εξαρτάται από την αρχική τους ενέργεια. Παράλληλα λόγω της μικρής τους μάζας 

οπισθοσκεδάζονται σε μεγάλο βαθμό γεγονός που εξηγεί και την επιπεδότητα στην 

αρχή της καμπύλης της κατανομής δόσης βάθους. Αυτό καθιστά κατάλληλες τις 

δέσμες ηλεκτρονίων για την θεραπεία επιφανειακών βλαβών όπου ανάλογα με το 

απαιτούμενο βάθος επιλέγεται και η κατάλληλη αρχική ενέργεια ηλεκτρονίων. 
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Εικόνα 11: Κατανομή δόσης βάθους δέσμης ηλεκτρονίων για μια συγκεκριμένη ενέργεια 

Άρα, συγκεντρωτικά τα πλεονεκτήματα των δεσμών ηλεκτρονίων υψηλών ενεργειών 

είναι: 

1. Ομοιογενής δόση από την επιφάνεια ως ορισμένο βάθος εξαρτώμενο από την 

αρχική ενέργεια της δέσμης  

2. Απότομη μείωση της δόσης κάτω από το βάθος εμβέλειας των ηλεκτρονίων 

που έχει ως αποτέλεσμα την διαφύλαξη των υποκείμενων ιστών 

 

3.4 Γραμμικός επιταχυντής 

3.4.1 Εισαγωγή 

Ο γραμμικός επιταχυντής είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

δεσμών ηλεκτρονίων ή φωτονίων υψηλών ενεργειών. Χρησιμοποιεί υψηλής 

συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα για την επιτάχυνση φορτισμένων σωματιδίων 

μέσω ενός γραμμικού σωλήνα. Η υψηλής ενέργειας δέσμη ηλεκτρονίων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία επιφανειακών όγκων, ή μπορεί να τοποθετηθεί ένας 

στόχος στην πορεία της δέσμης, για την παραγωγή ακτινών-Χ όπως εξηγήθηκε 

παραπάνω, για την θεραπεία πιο βαθιών όγκων.  

Οι τυπικοί σύγχρονοι γραμμικοί επιταχυντές υψηλών ενεργειών, που 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα σήμερα στην ακτινοθεραπεία, έχουν την δυνατότητα να 

επιταχύνουν ηλεκτρόνια σε ενέργειες από 4-25 MeV, χρησιμοποιώντας μη 

συντηρητικά μικροκυματικά πεδία. Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται ,χρησιμοποιώντας 

ειδικές κενές δομές που ονομάζονται κυματοδηγοί ,ακολουθώντας μια ευθεία τροχιά. 

Η δέσμη των ηλεκτρονίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για ακτινοθεραπεία ή 

για την παραγωγή ακτινών-Χ. 
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Ένας τυπικός μοντέρνος γραμμικός επιταχυντής υψηλής ενέργειας συνήθως παρέχει 

φωτόνια δυο ενεργειών (6 και 8 MV) και διάφορες ενέργειες ηλεκτρονίων (π.χ. 

6,9,12,16,22 MeV). 

Οι γραμμικοί επιταχυντές τείνουν σήμερα να αντικαταστήσουν σχεδόν όλα τα 

μηχανήματα με ισότοπο πηγή κοβαλτίου καθώς και τις κλασσικές λυχνίες παραγωγής 

ακτινών-Χ. 

 

Εικόνα 12: Γραμμικός επιταχυντής Elekta Infinity 

       

 3.4.2 Μέρη του γραμμικού επιταχυντή 

Όλοι οι γραμμικοί επιταχυντές είναι ισοκεντρικοί , που σημαίνει ότι έχουν την 

δυνατότητα η πηγή να περιστρέφεται γύρω από ένα σταθερό νοητό σημείο στο χώρο. 

Τα συστήματα διαχείρισης τους κατατάσσονται σε 6 κύρια και διακριτά τμήματα: 

 Μονάδα ελέγχου 

 Θαλαμίσκος διαμορφωτή 

 Gantry 

 Υποστήριξη του gantry 

 Σύστημα στήριξης του ασθενούς  

 Χειριστήριο 
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Εικόνα 13: Σχηματική αναπαράσταση τυπικού γραμμικού επιταχυντή 

 

Τα κύρια στοιχεία που συντελούν στον σχηματισμό, στην διαμόρφωση και τον 

έλεγχο της δέσμης ομαδοποιούνται ως εξής: 

a) Σύστημα έγχυσης ηλεκτρονίων: είναι η πηγή των ηλεκτρονίων και 

αφορά σε ένα απλό ηλεκτροστατικό επιταχυντή(electron gun). 

Υπάρχουν 2 ειδών electron gun, οι δίοδοι και οι τρίοδοι. 

b) Σύστημα παραγωγής ισχύος RF:  παρέχει την αναγκαία ισχύς ώστε τα 

ηλεκτρόνια να επιταχύνονται σε ενέργειες από 4-25 MeV. Αποτελείται 

από 2 κύριες συνιστώσες, την πηγή ισχύος(Magnetron ή Klystron) και 

τον παλμικό διαμορφωτή ο οποίος τροφοδοτείται από την πηγή με 

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. 

c) Κυματοδηγός επιτάχυνσης: χρησιμεύουν για την σύζευξη και την 

ισοκατανομή της ισχύος RF και για την παραγωγή κατάλληλης δομής 

ηλεκτρικού πεδίου για την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων. 

d) Κεφαλή γραμμικού επιταχυντή: συντίθεται από πολλά τμήματα και 

εξαρτήματα τα οποία ρυθμίζουν την ποσότητα, την ποιότητα, την 
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γεωμετρία, τον εντοπισμό και τον δοσιμετρικό έλεγχο των κλινικών 

δεσμών ηλεκτρονίων και φωτονίων. 

e) Βοηθητικά συστήματα: σύνολο εξαρτημάτων που δεν συνδέονται 

άμεσα με την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων αλλά την καθιστούν 

πραγματοποιήσιμη και τον γραμμικό επιταχυντή κατάλληλο για 

κλινική χρήση(π.χ. αντλία δημιουργίας κενού στον κυματοδηγό και 

στην γεννήτρια παλμών RF). 

 

3.4.3 Τρόπος λειτουργίας του γραμμικού επιταχυντή 

Ένα θερμαινόμενο νήμα το οποίο λειτουργεί ως ‘’κανόνι’’ ηλεκτρονίων(electron gun) 

εκπέμπει ηλεκτρόνια μέσω θερμιονικής εκπομπής. Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται σε 

ευθεία γραμμή μέσα σε ένα κυματοδηγό, όπου αλληλεπιδρούν με ένα κατάλληλα 

συγχρονισμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο , από όπου παίρνουν και την ενέργειά τους. 

Το πεδίο αυτό δημιουργείται από μια διάταξη Magnetron ή Klystron. 

Στη συνέχεια η δέσμη ηλεκτρονίων κατευθύνεται  μέσω μαγνητών πάνω σε ένα 

στόχο βαρέως μετάλλου, συνήθως βολφραμίου. Εκεί τα ηλεκτρόνια επιβραδύνονται 

απότομα εκπέμποντας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μέσω του φαινομένου της 

πέδησης. Επειδή η δέσμη έχει μεγαλύτερη ένταση στο κέντρο, παρεμβάλλεται ένα 

ειδικό φίλτρο(flattering filter) που την εξασθενεί περισσότερο στο κέντρο της από ότι 

στην περιφέρεια ώστε να ομογενοποιηθεί. 

Τέλος, γίνεται συμμόρφωση της δέσμης των φωτονίων με κατάλληλες διατάξεις, τα 

σαγόνια (jaws) του πολύφυλλου κατευθυντήρα(multi-leaf collimator). Η δόση της 

δέσμης ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο με την βοήθεια ειδικών ανιχνευτών 

ακτινοβολίας που είναι γνωστοί ως θάλαμοι ιονισμού. Ένας γραμμικός επιταχυντής 

έχει τουλάχιστον δυο θαλάμους ιονισμού στην πορεία της δέσμης, οι οποίοι πρέπει να 

συμφωνούν μεταξύ τους στη μέτρηση της δόσης, αλλιώς διακόπτεται η 

ακτινοβόληση. 
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Εικόνα 14:  Αναπαράσταση δημιουργίας της δέσμης 

 

3.5 Τεχνικές σχεδιασμού ακτινοθεραπείας 

Στις μέρες μας, ο σχεδιασμός της θεραπείας πραγματοποιείται εξολοκλήρου μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων από την 

αξονική τομογραφία του ασθενούς (CT). Οι δυο μέθοδοι σχεδιασμού που έχουν 

επικρατήσει είναι ο απευθείας σχεδιασμός (forward planning) και ο αντίστροφος 

σχεδιασμός ( inverse planning). 

 Στο forward planning, ο σχεδιασμός της κατανομής της δόσης 

διεκπεραιώνεται με τη δοκιμή διάφορων συντελεστών βαρύτητας για κάθε 

πεδίο και εν συνεχεία υπολογίζεται η κατανομή της δόσης και εκτιμάται το 

αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου 

ικανοποιηθούν τα επιλεγόμενα κριτήρια για την περάτωση της 

ακτινοθεραπείας. Ο προαναφερθής τρόπος σχεδιασμού αναφέρεται ως ευθύς 

και στηρίζεται στη βελτιστοποίηση με βάση τα κριτήρια που θέτει ο χρήστης 

του συστήματος. Οι παράμετροι που πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά είναι ο 

αριθμός των δεσμών ακτινοβολίας που απαιτούνται , η γωνία υπό την όποια 

θα εκπεμφθεί η κάθε δέσμη και η διαμόρφωση των MLCs έτσι ώστε να 

ρυθμιστεί κατάλληλα το σχήμα και η ένταση της δέσμης. 

 Ο αντίστροφος σχεδιασμός είναι μια τεχνική σχεδιασμού που αφορά πιο 

πολύπλοκα σχεδία και δομές, σε αντίθεση με τον απευθείας σχεδιασμό που 

ανταποκρίνεται μόνο σε όγκους απλού γεωμετρικού σχήματος. Παράγονται 
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εξαιρετικά σύμμορφες κατανομές δόσης με μειωμένη πιθανότητα λάθους, 

αφού στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πλάνο θεραπείας 

διαμορφούμενης έντασης. Έτσι στον αντίστροφο σχεδιασμό θεραπείας, 

καθορίζεται πρώτα με ακρίβεια το επιθυμητό αποτέλεσμα και στη συνέχεια 

καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί. Αρχικά, καθορίζεται ο 

αριθμός των πεδίων και η χωρική κατανομή της έντασης τους και ο Η/Υ με 

αλγόριθμους βελτιστοποίησης διαμορφώνει τις εντάσεις των δεσμών έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί το ιδανικό πλάνο θεραπείας 

 

3.6 Τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας 

  3.6.1 Τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία(3D Conformal) 

Η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία(3D-CRT) είναι μια τεχνική η οποία 

περιλαμβάνει θεραπείες που βασίζονται σε τρισδιάστατες ανατομικές πληροφορίες 

και χρησιμοποιούν πεδία θεραπείας που προσαρμόζονται όσο το δυνατόν 

περισσότερο στον όγκο στόχο, προκειμένου να παρέχεται επαρκής δόση στον όγκο 

και ελάχιστη πιθανή δόση στους φυσιολογικούς ιστούς. Στην τεχνική λοιπόν αυτή, 

χρησιμοποιούνται πολλαπλά πεδία ακτινοβολίας ομοιόμορφης έντασης , το σχήμα 

των οποίων είναι τέτοιο που να προσαρμόζεται στον όγκο. 

Ο ακριβής καθορισμός των κατευθύνσεων των πολλαπλών δεσμών του σχήματος του 

πεδίου ακτινοβολίας και του ποσοστού της δόσης, που χορηγείται από κάθε δέσμη, 

πραγματοποιείται από ειδικό λογισμικό του συστήματος σχεδιασμού θεραπείας, με 

την βοήθεια λεπτομερών δεδομένων που παρέχονται από τον υπολογιστικό 

τομογράφο. Η χρήση του υπολογιστικού τομογράφου δίνει το πλεονέκτημα ότι αφού 

χρησιμοποιεί ακτίνες-Χ για την απεικόνιση του σώματος, δίνει πληροφορίες για την 

αλληλεπίδραση των ιστών με τις ακτίνες-Χ, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον 

ακριβή υπολογισμό της δόσης που λαμβάνεται από κάθε τμήμα του σώματος. Επίσης, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαγνητική τομογραφία ή τομογραφία εκπομπής 

ποζιτρονίων για αυτή την διαδικασία. 

Η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία έγινε εφικτή με την χρήση του 

πολύφυλλου κατευθυντήρα(multileaf collimator MLC) για τον περιορισμό της 

δέσμης. Ο πολύφυλλος κατευθυντήρας αποτελείται από δυο ομάδες πολλαπλών 
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στενών φύλλων βολφραμίου που κινούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους με την 

καθοδήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακολουθούν το σχήμα του όγκου και 

διευκολύνουν την δημιουργία ακανόνιστων πεδίων ώστε σε κάθε χρησιμοποιούμενη 

δέσμη θεραπείας να καλύπτεται μόνο ο όγκος στόχος. 

 

Εικόνα 15: Πολύφυλλος κατευθυντήρας(MLC) 

Παρά το γεγονός ότι η 3D-CRT απαιτεί την βέλτιστη κατανομή της δόσης, υπάρχουν 

πολλά εμπόδια για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο πιο σημαντικός περιορισμός 

είναι η γνώση της έκτασης του όγκου. Παρά τις σύγχρονες εξελίξεις στην απεικόνιση, 

ο κλινικός όγκος στόχος συχνά δεν είναι πλήρως διακριτός και έτσι αν κάποιο μέρος 

του καρκινικού ιστού παραληφθεί ή υποβληθεί σε σοβαρή υποδοσολογία, θα 

οδηγήσει αναπόφευκτα σε αποτυχία της θεραπείας. 

Παρόλα αυτά η 3D-CRT επιτρέπει πιο ακριβής ακτινοβόληση του όγκου σε σχέση με 

την 2D , με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό η ακτινοβόληση των 

φυσιολογικών ιστών και είναι τεχνική κατάλληλη για όλους τους όγκους. 
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Εικόνα 16: Παράδειγμα πλάνου τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας 

 

3.6.2 Ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης/Intensity Modulated Radiation 

Therapy(IMRT) 

Με την τεχνική της σύμμορφης ακτινοθεραπείας δεν επιτυγχάνεται πάντα η 

δυνατότητα χορήγησης αυξημένων δόσεων, ιδιαίτερα όταν ο όγκος που πρόκειται να 

ακτινοβοληθεί είναι κοίλος και γειτνιάζει με ευαίσθητα όργανα. Επίσης, ορισμένες 

φορές απαιτείται μη ομοιογενής ακτινοβόληση του ίδιου του όγκου-στόχου, λόγω της 

διαφορετικής βιολογικής συμπεριφοράς των περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, παρόλο 

που στις παραδοσιακές τεχνικές χρησιμοποιούνται δέσμες ακτινοβολίας ομοιόμορφης 

έντασης σε όλο το πεδίο, περιστασιακά χρησιμοποιούνται σφήνες ή αντισταθμιστές 

(wedges) για να τροποποιήσουν το προφίλ έντασης και να αντισταθμίσουν τις 

ανωμαλίες του περιγράμματος, παράγοντας έτσι και πιο ομοιόμορφες σύνθετες 

κατανομές δόσεων. Αυτή η διαδικασία αλλαγής των προφίλ έντασης δέσμης για την 

επίτευξη των στόχων ενός σύνθετου πεδίου ονομάζεται διαμόρφωση έντασης και 

κατά αντιστοιχία οι αντισταθμιστές και οι σφήνες μπορούν να ονομαστούν 

διαμορφωτές έντασης, αν και είναι πολύ πιο απλοί από τα σύγχρονα συστήματα 

διαμόρφωσης έντασης που ελέγχονται από υπολογιστή.  

Άρα η ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης είναι μια εξελιγμένη τρισδιάστατη 

τεχνική, η οποία χρησιμοποιεί πολλαπλά πεδία ακτινοβολίας διαμορφωμένα τόσο ως 

προς το σχήμα τους(MLC) όσο και ως προς την έντασή τους. Η χωρική κατανομή της 

έντασης τους και ο τρόπος με τον οποίο η κατανομή αυτή επιτυγχάνεται, καθορίζεται 
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με χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων βελτιστοποίησης και τεχνικές αντίστροφου 

σχεδιασμού. Ο αντίστροφος σχεδιασμός διαφέρει από τον συμβατικό από το γεγονός 

ότι καθορίζονται εξαρχής από τον χρήστη τα κριτήρια/περιορισμοί τα οποία θέτει ο 

ίδιος στο Σύστημα Σχεδιασμού Θεραπείας και τα οποία περιγράφονται σε όρους 

ορίων δόσης και ορίων δόσης-όγκου και πρέπει να ικανοποιηθούν.  

Το πρόγραμμα σχεδιασμού θεραπείας χωρίζει την κάθε δέσμη(πεδίο) σε υποπεδία και 

καθορίζει το βέλτιστο σχήμα και την δόση του καθενός ώστε το άθροισμά τους να 

δημιουργήσει την επιθυμητή δέσμη μεταβλητής έντασης. 

Τα υποπεδία αυτά που δημιουργούνται με την βοήθεια του πολύφυλλου 

κατευθυντήρα(MLC) χορηγούνται είτε διαδοχικά με διακοπή της ακτινοβολίας 

μεταξύ τους(step and shoot IMRT) είτε συνεχώς χωρίς διακοπή της ακτινοβολίας με 

συνεχή αλλαγή των φύλλων του κατευθυντήρα(dynamic IMRT ή dmlc). 

Άρα, η τεχνική IMRT ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται χωρίζεται σε: 

• Στατική: ο ασθενής ακτινοβολείται με πολλαπλά πεδία από διαφορετικές 

γωνίες(3-9 πεδία) και για κάθε γωνία το πεδίο διαμορφωμένης έντασης 

προκύπτει από το άθροισμα πολλαπλών υποπεδίων. Η ακτινοβόληση είναι 

τμηματική, δηλαδή τα διαφράγματα πολλαπλών φύλλων διαμορφώνουν το 

πρώτο υποπεδίο, δίδεται η ακτινοβολία, στη συνέχεια αυτή διακόπτεται 

έως ότου σχηματιστεί το επόμενο υποπεδίο και έπειτα δίδεται ακτινοβολία 

και πάλι. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όλα τα υποπεδία ενός 

πεδίου και για όλα τα πεδία ακτινοβόλησης. Για πολύπλοκα πλάνα 

θεραπείας η τεχνική αυτή δύναται να γίνει εξαιρετικά χρονοβόρα. 

• Δυναμική: χρησιμοποιούνται πάλι πολλαπλά πεδία ακτινοβόλησης σε 

στατικές γωνίες αλλά η βασική διαφορά της με την στατική IMRT είναι 

ότι η ακτινοβολία δεν διακόπτεται αλλά τα διαφράγματα πολλαπλών 

φύλλων κινούνται δυναμικά ώστε να πετύχουν την επιθυμητή 

διαμόρφωση της έντασης. Η τεχνική αυτή απαιτεί μικρότερους χρόνους 

θεραπείας. 

Με την IMRT προφυλάσσονται τα φυσιολογικά όργανα που βρίσκονται κοντά στον 

όγκο και τα καρκινικά κύτταρα λαμβάνουν μεγαλύτερη δόση από τους 

φυσιολογικούς ιστούς. 
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Επομένως, μειώνοντας τη δόση στους φυσιολογικούς ιστούς η IMRT προσφέρει δύο 

σημαντικά πλεονεκτήματα: 

1. ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών βελτιώνοντας την 

ποιότητα ζωής των ασθενών 

2. δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τη δόση της ακτινοβολίας και να 

πετύχουμε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους όγκους. 

 

Εικόνα 17: Παράδειγμα πλάνου τεχνικής IMRT 

 

Εικόνα 18: Σύγκριση IMRT με 3D σύμμορφη τεχνική ακτινοθεραπείας 
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3.6.3 Ογκομετρική διαμορφωμένη ακτινοθεραπεία τόξου/Volumetric 

Modulated Arc Therapy(VMAT) 

Η ογκομετρική τοξοειδή ακτινοθεραπεία είναι μια σχετικά καινούρια τεχνική αφού 

άρχισε να εφαρμόζεται το 2000 και αποτελεί μια εξελιγμένη μορφή της τεχνικής 

IMRT. Στην τεχνική αυτή υπάρχει τόσο δυναμική κίνηση της κεφαλής του γραμμικού 

επιταχυντή με συνεχή ακτινοβόληση(τόξα 180 ή 360 μοιρών), όσο και δυναμική 

κίνηση των φύλλων MLC για συνεχή διαμόρφωση της έντασης της ακτινοβολίας σε 

κάθε γωνία περιστροφής. Άρα, κατά την διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής 

ακτινοβολείται περιστροφικά-τοξοειδώς και επομένως από πολλές κατευθύνσεις, 

ακτινοβολώντας πάντα τον όγκο στόχο αλλά διαφορετικούς κάθε φορά υγιείς ιστούς, 

ελαχιστοποιώντας την δόση που λαμβάνει ο καθένας τους. Ταυτόχρονα, το σχήμα και 

η ένταση της δέσμης ακτινοβολίας μεταβάλλονται συνεχώς και με τρόπο ώστε να 

περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η δόση στα υγιή όργανα, αυξάνοντας παράλληλα 

την δόση στον όγκο-στόχο. 

Το Σύστημα Σχεδιασμού θεραπείας υπολογίζει την δόση δειγματίζοντας την 

χορήγηση σε έναν διακριτό αριθμό γωνιών του gantry. Προκειμένου όμως να 

δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό σχέδιο δόσης με ένα μόνο τόξο, είναι απαραίτητο να 

βελτιστοποιηθούν τα σχήματα των πεδίων και οι εντάσεις της δέσμης 

χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό γωνιών για το gantry. Όμως τα σχήματα των πεδίων 

είναι περιορισμένα αφού τα φύλλα MLC πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν στις 

νέες τους θέσεις εντός του χρόνου που απαιτείται για την περιστροφή του gantry από 

την μια γωνία στην επόμενη. Έτσι, όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα γωνιών για το 

gantry, τόσο πιο δύσκολο είναι το Σύστημα Σχεδιασμού Θεραπείας(TPS) να 

βελτιστοποιήσει το σχέδιο δόσης λόγω αυτών των περιορισμών των φύλλων MLC.  

Η λύση που βρέθηκε για το πρόβλημα αυτό ήταν η εξής: το τόξο υποδιαιρείται σε ένα 

μικρό αριθμό δειγμάτων γωνιών gantry, των οποίων τα σχήματα και οι εντάσεις 

δέσμης ποικίλλουν κατά τις πρώτες επαναλήψεις της βελτιστοποίησης. Στην 

περίπτωση αυτή, οι περιορισμοί για τα φύλλα MLC είναι ελάχιστοι αφού τα δείγματα 

γωνιών είναι λίγα και άρα απέχουν πολύ μεταξύ τους. Μετά από αρκετές 

επαναλήψεις προστίθεται ένα νέο δείγμα γωνίας παρεμβαλλόμενο μεταξύ των 2 

πρώτων δειγμάτων γωνιών και η βελτιστοποίηση συνεχίζεται. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται και προστίθενται συνεχώς γωνίες μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός 

αριθμός γωνιών για το gantry. 
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Εικόνα 19: Διαδικασία δειγματοληψίας γωνιών για το gantry 

Η τεχνική αυτή έχει καταφέρει να μειώσει αρκετά τον χρόνο θεραπείας(1-2 λεπτά) 

που έχει το πλεονέκτημα ότι ο ασθενής δεν ταλαιπωρείται πολύ και επίσης μειώνεται 

ο όγκος των κινήσεων που μπορεί να κάνει ο ασθενής κατά την διάρκεια της 

θεραπείας και να την επηρεάσει αρνητικά. 

Τα πλεονεκτήματα λοιπόν της τεχνικής VMAT είναι: 

1. Ελαχιστοποιεί την δόση στους υγιείς ιστούς, αυξάνοντας ταυτόχρονα την 

δόση στον όγκο-στόχο 

2. Ελαχιστοποιεί τον χρόνο θεραπείας. 

  

Εικόνα 20: Απεικόνιση της τεχνικής VMAT 

 

3.6.4 Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία/Image Guided 

Radiotherapy(IGRT) 

Κινήσεις του όγκου στόχου εντός του ασθενή κατά την θεραπεία ή μεταξύ των 

συνεδριών και λάθη στην καθημερινή τοποθέτηση οδηγούν σε αβεβαιότητα όσον 

αφορά την ακριβή ακτινοβόληση του στόχου. Με σκοπό να ξεπεραστεί αυτή η 
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αβεβαιότητα προστίθενται περιθώρια γύρω από τον όγκο-στόχο με αποτέλεσμα να 

χάνονται πολλά από τα πλεονεκτήματα των τεχνικών που χορηγούν με ακρίβεια την 

δόση μόνο στον όγκο-στόχο όπως η IMRT.  

Τελευταία γίνεται χρήση της τεχνικής IGRT που μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία 

ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιεί καθοδήγηση εικόνας σε διάφορα στάδια της 

διαδικασίας της: απόκτηση δεδομένων του ασθενούς, σχεδιασμός και προσομοίωση 

θεραπείας, ρύθμιση ασθενούς και εντοπισμός στόχου πριν και κατά την διάρκεια της 

θεραπείας. Αυτές οι διαδικασίες χρησιμοποιούν τεχνολογία απεικόνισης για τον 

εντοπισμό και την επιδιόρθωση προβλημάτων που προκύπτουν από αλλαγές στην 

ρύθμιση και την ανατομία του ασθενούς , συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων και 

των όγκων του στόχου θεραπείας, των οργάνων σε κίνδυνο και των γύρω 

φυσιολογικών ιστών.  

Τα δεδομένα της υπολογιστικής τομογραφίας σύμφωνα με την οποία σχεδιάστηκε η 

θεραπεία και καθορίστηκαν ο όγκος στόχος, τα κρίσιμα όργανα και η τεχνική 

ακτινοβόλησης, μεταφέρονται στον υπολογιστή στην αίθουσα θεραπείας και 

συγκρίνονται  με αντίστοιχες εικόνες που λαμβάνονται πριν ή και κατά τη διάρκεια 

της ακτινοβόλησης με τη χρήση του ενσωματωμένου στο ακτινοθεραπευτικό 

μηχάνημα αξονικού τομογράφου. Με βάση αυτή τη σύγκριση γίνονται οι 

απαραίτητες διορθώσεις-προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη θέση και το 

σχήμα του όγκου στόχου όσο και αυτά των κρίσιμων οργάνων που απεικονίζονται 

τρισδιάστατα την ώρα της θεραπείας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα μικρότερων 

περιθωρίων γύρω από τον στόχο και χορήγησης μεγαλύτερων δόσεων. 

Επίσης πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι πως σε μερικά συστήματα(Cyber Knife) είναι 

δυνατή η απεικόνιση του όγκου σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της 

θεραπείας, λαμβάνεται λοιπόν υπόψη και η τέταρτη διάσταση του χρόνου. Έτσι, πολύ 

εύκολα μπορούν να υπολογιστούν και να διορθωθούν τυχόν αλλαγές στην θέση του 

όγκου λόγω των αναπνευστικών κινήσεων, κυρίως για όγκους του θώρακα. 

Άρα με την τεχνική αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη ακρίβεια στόχευσης και άρα η 

μέγιστη ακρίβεια στη χορήγηση της δόσης ακτινοβολίας. 

Σε γραμμικό επιταχυντή η απεικόνιση, πριν την θεραπεία, δύναται να επιτευχθεί με 

διάφορους τρόπους: 
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• Μεγαδυναμική ακτινοβόληση(MV portal imaging): προβολική εικόνα από 

ψηφιακό ανιχνευτή τοποθετημένο αντιδιαμετρικά της κεφαλής και κάνοντας 

χρήση της δέσμης ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας φωτονίων. 

• Ακτινογράφηση(kV imaging): προβολική εικόνα από εξωτερική λυχνία 

ακτινών-Χ χαμηλής ενέργειας και αντιδιαμετρικά τοποθετημένο ψηφιακό 

ανιχνευτή. 

• Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης(Cone Beam CT-CBCT):  λήψη 

πολλαπλών ακτινογραφικών εικόνων σε τόξο 360 μοιρών και στην συνέχεια 

ψηφιακή ανασύνθεση τομογραφικών εικόνων. 

 

Εικόνα 21: Θάλαμος ακτινοθεραπείας καθοδηγούμενης από εικόνα. 

 

3.7 Σχεδιασμός πλάνου θεραπείας 

 3.7.1  Εισαγωγή 

Τα πλάνα θεραπείας αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι στη θεραπεία του 

καρκίνου, διότι μέσω αυτών επιλέγονται, με το βέλτιστο τρόπο, τα πεδία, που θα 

εφαρμοστούν, και οι ενέργειες τους. Έτσι εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της 

δόσης, μειώνονται, όσο το δυνατόν, οι παρενέργειες από την ακτινοβολία και 
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προφυλάσσονται τα γύρω υγιή όργανα. Ακόμα, μέσω του πλάνου, δίνεται η 

δυνατότητα υπολογισμού της δόσης στη πάσχουσα περιοχή, πριν την ακτινοβόληση 

της, και έτσι υπάρχει περιθώριο αλλαγών, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

Οι διαστάσεις του όγκου-στόχου και των γύρω οργάνων προσδιορίζονται, με 

ακρίβεια, μέσω της ακτινογραφίας προσομοίωσης στον υπολογιστικό τομογράφο και 

μεταφέρονται στο πρόγραμμα του πλάνου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται και ο 

υπολογισμός της δόσης. 

 

  3.7.2  Ορισμοί της ICRU 50 για τους όγκους-στόχους και τις δόσεις 

Το 1993, η Διεθνής Επιτροπή για τις Μονάδες και τις Μετρήσεις 

Ακτινοβολίας(ICRU) αναγνώρισε την ανάγκη για ένα σύστημα γενικής περιγραφής 

της δόσης που θα μπορούσε να υιοθετηθεί παγκοσμίως. Τις περισσότερες φορές, οι 

περιλήψεις και τα αρχεία της θεραπείας ήταν διφορούμενα και ακόμη και 

ακατανόητα για άλλους ανθρώπους. Επομένως, ήταν αναγκαίο ένα κοινό σύστημα 

καταγραφής της δόσης και οριοθέτησης των όγκων-στόχων και των φυσιολογικών 

ιστών που να είναι αρκετά σαφές και λεπτομερές ώστε να επιτρέπει και σε άλλα 

κέντρα να εφαρμόζουν την θεραπεία αν χρειαστεί. Η ICRU λοιπόν, εισήγαγε 

αρκετούς ορισμούς που σχετίζονται τόσο με όγκους όσο και με φυσιολογικούς ιστούς 

που χρησιμοποιούνται πλέον καθολικά στις διαδικασίες σχεδιασμού θεραπείας και 

αναφοράς. Η οριοθέτηση αυτών των όγκων είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία 

σχεδιασμού, καθώς η απορροφούμενη δόση δεν μπορεί να υπολογιστεί, να 

καταγραφεί και να αναφερθεί χωρίς προσδιορισμό των όγκων-στόχων και των 

OAR(organs at risk).  

Οι ορισμένοι όγκοι είναι: 

• Gross tumor volume(GTV) 

• Clinical target volume(CTV) 

• Planning target volume(PTV) 

• Organ at risk(OAR) 

• Planning organ at risk volume(PRV) 
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• Internal target volume(ITV) 

• Treated volume(TV) 

• Remaining volume at risk(RVR) 

• Irradiated Volume(IR) 

Τα GTV, CTV και OAR αντιστοιχούν, αντίστοιχα, σε όγκους γνωστής (GTV) και/ή 

ύποπτης (CTV) διήθησης και όγκους φυσιολογικών ιστών που ενδέχεται να 

ακτινοβοληθούν και να επηρεάσουν τη συνταγή θεραπείας (OAR). Αυτοί οι όγκοι 

έχουν ανατομική/φυσιολογική βάση, σε αντίθεση με το ITV, το PTV και το PRV, που 

είναι έννοιες που εισάγονται για να διασφαλιστεί ότι η απορροφούμενη δόση που 

χορηγείται στο αντίστοιχο CTV και OAR ταιριάζει με τους περιορισμούς 

συνταγογράφησης. Το GTV οριοθετείται χρησιμοποιώντας διάφορες διαγνωστικές 

μεθόδους. Η επιλογή και η οριοθέτηση του CTV και του OAR είναι μια ιατρική 

απόφαση, η οποία προκύπτει από μια κλινική κρίση που περιλαμβάνει πολλούς 

παράγοντες. Σε αντίθεση με το ITV, το PTV και το PRV, η οριοθέτηση του GTV και 

του CTV θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις τεχνικές ακτινοβόλησης και να 

επηρεάζεται μόνο από ογκολογικούς λόγους. Για την οριοθέτηση των όγκων και τη 

χρήση τους, δεν έχει σημασία αν θα χρησιμοποιηθούν φωτόνια, ηλεκτρόνια, 

πρωτόνια ή οποιαδήποτε άλλη ακτινοβολία. Πράγματι, είναι σημαντικό να μην 

αφήσουμε την επιδιωκόμενη μέθοδο να επηρεάσει τον τρόπο οριοθέτησης αυτών των 

όγκων, καθώς θα μπορούσε κανείς να συνδυάσει, να συγκρίνει ή να αναλύσει 

αναδρομικά σχέδια θεραπείας για περισσότερες από μία μεθόδους ακτινοβολίας. 

• Gross tumor volume(GTV) 

Είναι η ορατή κλινικά ή απεικονιστικά νόσος. Μπορεί να αποτελείται από πρωτοπαθή 

όγκο, μεταστατική λεμφαδενοπάθεια ή άλλες μεταστάσεις. Η οριοθέτηση του GTV 

είναι δυνατή εάν ο όγκος είναι ψηλαφητός, ορατός ή αποδεικτικός μέσω απεικόνισης 

και περιέχει πάντα την υψηλότερη πυκνότητα κυττάρων όγκου . Το GTV δεν μπορεί 

να καθοριστεί εάν ο όγκος έχει αφαιρεθεί χειρουργικά. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το GTV πρέπει να οριοθετηθεί με 

ακρίβεια. Πρώτον, απαιτείται για τη σταδιοποίηση του όγκου. Δεύτερον, μια επαρκής 

απορροφούμενη δόση πρέπει να χορηγηθεί σε ολόκληρο το GTV για να επιτευχθεί 

τοπικός έλεγχος του όγκου. Τρίτον, μπορεί να χρειαστεί αξιολόγηση του GTV για τον 
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επαναπροσδιορισμό του CTV και του PTV κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Τέταρτον, οι αλλαγές στο GTV κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να 

προκαλέσουν αλλαγές και στην έκβαση της θεραπείας.  

Επίσης, αβεβαιότητες στην οριοθέτηση του GTV οδηγούν και σε αβεβαιότητες στην 

οριοθέτηση του CTV. 

Στην τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία και στην IMRT για την οριοθέτηση 

του GTV, εκτός από τις κλινικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται και διάφορες 

απεικονιστικές μέθοδοι. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι η ανατομική 

απεικόνιση με υπολογιστικό(CT) ή μαγνητικό τομογράφο(MRI). Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου(PET) σε μερικές περιπτώσεις. 

• Clinical target volume(CTV) 

Ο κλινικός όγκος στόχος(CTV) περιέχει το GTV όταν υπάρχει ή/και υποκλινική 

μικροσκοπική νόσο που πρέπει να εκριζωθεί για να θεραπευτεί ο όγκος. 

Αντιπροσωπεύει επομένως την υποθετική έκταση και θέση του όγκου και 

περιλαμβάνει πιθανή περιφερειακή διήθηση στους λεμφαδένες και πιθανή 

μεταστατική προσβολή άλλων οργάνων. Ο ορισμός του CTV βασίζεται στην 

ιστολογική εξέταση χειρουργικών δειγμάτων που αξιολογούν την έκταση της 

εξάπλωσης των καρκινικών κυττάρων γύρω από το GTV. Το CTV πρέπει να λάβει 

αρκετή δόση για την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου. 

Στην περίπτωση μετεγχειρητικής ακτινοβολίας δεν υπάρχει GTV. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, μόνο ένα CTV θα επιλεγεί και θα οριοθετηθεί. Η επιλογή των ιστών που 

ενέχουν κίνδυνο μικροσκοπικής διήθησης εκτός του GTV είναι μια πιθανολογική 

εκτίμηση που ενσωματώνει τη βιολογική και κλινική συμπεριφορά των διαφόρων 

όγκων και τη γνώση της περιβάλλουσας ανατομίας, συμπεριλαμβανομένων δομών 

που αποτελούν εμπόδια για τη διήθηση ιστού (π.χ. μυϊκή περιτονία, οστικός φλοιός) ή 

αντίθετα δομές που είναι εύκολοι αγωγοί για τη διάδοση του όγκου (π.χ. λιπώδης 

χώρος). 

• Planning Target Volume(PTV) 

Όταν ο ασθενής μετακινείται ή τα εσωτερικά όργανα αλλάζουν σε μέγεθος και σχήμα 

κατά τη διάρκεια ενός κλάσματος θεραπείας ή μεταξύ κλασμάτων (ενδοκλασματικά), 

η θέση του CTV μπορεί επίσης να μετακινηθεί. Επομένως, για να εξασφαλιστεί μια 
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ομοιογενής δόση στο CTV καθ' όλη τη διάρκεια μιας κλασματικής πορείας 

ακτινοβολίας, πρέπει να προστεθούν περιθώρια γύρω από το CTV. Αυτά επιτρέπουν 

τη φυσιολογική κίνηση των οργάνων (εσωτερικό περιθώριο, π.χ. λόγω αναπνοής) και 

τις παραλλαγές στη θέση του ασθενούς και την ευθυγράμμιση των δεσμών θεραπείας 

(περιθώριο ρύθμισης), δημιουργώντας έναν γεωμετρικό όγκο στόχο σχεδιασμού. Το 

PTV χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό θεραπείας για την επιλογή κατάλληλων 

δεσμών ώστε να διασφαλιστεί ότι η συνταγογραφούμενη δόση χορηγείται πράγματι 

στο CTV. 

 

Εικόνα 22: Κινήσεις του CTV του προστάτη λόγω αλλαγών στην πλήρωση του ορθού 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις εξωτερικές παραλλαγές είναι οι μέθοδοι 

τοποθέτησης του ασθενούς, η μηχανική αβεβαιότητα του εξοπλισμού (π.χ. χαλάρωση 

του σκελετού, οι παραμετροποιητές και ο καναπές), οι δοσιμετρικές αβεβαιότητες 

(π.χ. διείσδυση της δέσμης), τα σφάλματα μεταφοράς από το CT και τον 

προσομοιωτή στη μονάδα θεραπείας, και ανθρώπινοι παράγοντες. 

• Organ At Risk(OAR) 

Τα OAR ή οι κρίσιμες φυσιολογικές δομές είναι ιστοί που εάν ακτινοβοληθούν θα 

μπορούσαν να υποφέρουν από σημαντική νοσηρότητα και, ως εκ τούτου, μπορεί να 

επηρεάσουν τον σχεδιασμό της θεραπείας ή/και τη συνταγογραφούμενη 

απορροφούμενη δόση. Κατ' αρχήν, όλοι οι ιστοί μη στόχοι θα μπορούσαν να είναι 

OAR. Ωστόσο, οι φυσιολογικοί ιστοί που θεωρούνται OAR τυπικά εξαρτώνται από 

τη θέση του CTV και/ή την συνταγογραφούμενη απορροφούμενη δόση. Η 

οριοθέτηση αυτών των όγκων έχει γίνει πιο συνηθισμένη για τον έλεγχο της 

κατανομής της απορροφούμενης δόσης σε αυτές τις δομές ιστών. 
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Οι ακτινοθεραπείες με ρυθμιζόμενη ένταση καταλήγουν σε πιο ετερογενείς 

κατανομές απορροφούμενης δόσης σε φυσιολογικούς ιστούς και μεγαλύτερους 

όγκους φυσιολογικών ιστών που ακτινοβολούνται, με κάθε ιστό να παρουσιάζει 

διαφορετικές αποκρίσεις. Έτσι, η διαδικασία βελτιστοποίησης απαιτεί ενισχυμένη 

εξέταση της βιολογικής απόκρισης των φυσιολογικών ιστών. Οι περιορισμοί δόσης-

όγκου για OAR προέρχονται κυρίως από αναδρομικές κλινικές παρατηρήσεις, οι 

οποίες έχουν μεταφραστεί σε καμπύλες πιθανότητας επιπλοκών φυσιολογικού ιστού 

(NTCP). 

Εικόνα 23: Οριοθέτηση PTV και OAR για καρκίνωμα στις αμυγδαλές 

• Planning organ at Risk Volume(PRV) 

Όπως συμβαίνει με το PTV, οι αβεβαιότητες και οι διακυμάνσεις στη θέση του OAR 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή 

σοβαρών επιπλοκών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προστεθούν περιθώρια στα OAR 

για να αντισταθμιστούν αυτές οι αβεβαιότητες και διακυμάνσεις, χρησιμοποιώντας 

παρόμοιες αρχές όπως για το PTV. Αυτό οδηγεί, σε αναλογία με το PTV, στην έννοια 

του PRV.  

Η οριοθέτηση του PTV και του PRV συχνά οδηγεί σε μία ή περισσότερες 

επικαλυπτόμενες περιοχές. Συνιστάται να μην στενεύονται τα περιθώρια για το PTV 

ή το PRV ακόμη και αν προκύψουν επικαλύψεις. Για να εξασφαλιστεί επαρκής 

εξοικονόμηση φυσιολογικού ιστού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανόνες 

προτεραιότητας στο σύστημα σχεδιασμού ή το PTV ή το PRV μπορούν να 

υποδιαιρεθούν σε περιοχές με διαφορετικούς περιορισμούς απορροφούμενης δόσης. 

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να αναφέρεται η απορροφούμενη δόση στο πλήρες 

PRV και PTV.  

• Internal Target Volume(ITV) 
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Το ITV ορίστηκε από το ICRU ως το CTV συν ένα περιθώριο λαμβάνοντας υπόψη 

τις αβεβαιότητες στο μέγεθος, το σχήμα και τη θέση του CTV μέσα στον ασθενή. 

Ένα τέτοιο περιθώριο ονομαζόταν εσωτερικό περιθώριο σε αντίθεση με το περιθώριο 

εγκατάστασης. Προτάθηκε τα εσωτερικά και εξωτερικά περιθώρια να προστεθούν 

τετραγωνικά, αλλά συχνά στην πράξη προστίθενται γραμμικά, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε απαράδεκτα μεγάλο περιθώριο. Το ITV μπορεί να είναι χρήσιμο μόνο σε 

κλινικές καταστάσεις στις οποίες η αβεβαιότητα σχετικά με τη θέση του CTV 

κυριαρχεί στις αβεβαιότητες εγκατάστασης ή/και όταν είναι ανεξάρτητες. Το ITV 

θεωρείται ένα προαιρετικό εργαλείο που βοηθά στην οριοθέτηση του PTV. 

• Treated Volume(TV) 

Λόγω των περιορισμών των τεχνικών ακτινοβόλησης, ο όγκος που λαμβάνει την 

συνταγογραφούμενη απορροφούμενη δόση μπορεί να είναι διαφορετικός από τον 

PTV, μπορεί να είναι μεγαλύτερος (μερικές φορές πολύ μεγαλύτερος) ή μικρότερος 

και γενικά πιο απλά διαμορφωμένος (λιγότερο με το IMRT παρά με τη συμβατική ή 

τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία). Αυτό οδηγεί στην έννοια του TV ο οποίος είναι ο 

όγκος του ιστού που περικλείεται μέσα σε μια ειδική ισοδοσιακή καμπύλη που 

καθορίζεται από την ογκολογική ομάδα ακτινοβολίας ανάλογα με την περίπτωση, για 

την επίτευξη εκρίζωσης ή ανακούφισης του όγκου, εντός των ορίων των αποδεκτών 

επιπλοκών. 

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί το σχήμα, το μέγεθος και η θέση του TV σε σχέση 

με το PTV για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι η παροχή πληροφοριών για την 

αξιολόγηση των αιτιών για τοπικές υποτροπές (εντός ή εκτός της τηλεόρασης). 

• Remaining Volume at Risk(RVR) 

Στην ιδανική περίπτωση, κατά την οριοθέτηση του OAR, ειδικά για το IMRT, θα 

πρέπει να περιγράφονται όλοι οι φυσιολογικοί ιστοί που θα μπορούσαν ενδεχομένως 

να ακτινοβοληθούν. Ο απεικονιζόμενος όγκος εντός του ασθενούς, εξαιρουμένων 

τυχόν οριοθετημένων OAR και των CTV, θα πρέπει να προσδιορίζεται ως RVR. Το 

RVR ορίζεται λειτουργικά από τη διαφορά μεταξύ του όγκου που περικλείεται από το 

εξωτερικό περίγραμμα του ασθενούς και εκείνου των CTV και OAR στις τομές που 

έχουν απεικονιστεί. Το RVR είναι σημαντικό για την αξιολόγηση των σχεδίων, 

καθώς θα επηρεαστεί από την απορροφούμενη δόση που λαμβάνει και, εάν δεν 
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αξιολογηθεί ειδικά, θα μπορούσαν να υπάρχουν ανύποπτες περιοχές υψηλής 

απορροφούμενης δόσης μέσα στον ασθενή που διαφορετικά δεν θα ανιχνεύονταν. 

Επιπλέον, η απορροφούμενη δόση στο RVR μπορεί να είναι χρήσιμη για την 

εκτίμηση του κινδύνου καθυστερημένων επιδράσεων, όπως η καρκινογένεση. Ως εκ 

τούτου, η διαμόρφωση περιγράμματος του RVR είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

νεότερους ασθενείς που μπορούν να προσδοκούν μεγάλη διάρκεια ζωής. 

• Irradiated Volume(IR) 

Αυτός είναι ο όγκος του ιστού που ακτινοβολείται σε μια δόση που θεωρείται 

σημαντική από την άποψη της φυσιολογικής ανοχής των ιστών και εξαρτάται από την 

τεχνική θεραπείας που χρησιμοποιείται. Το μέγεθος του ακτινοβολούμενου όγκου σε 

σχέση με τον επεξεργασμένο όγκο (και την ολοκληρωμένη δόση) μπορεί να 

αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των δεσμών, αλλά και οι δύο όγκοι μπορούν 

να μειωθούν με τη διαμόρφωση δέσμης και τη σύμμορφη θεραπεία. 

 

Εικόνα 24: Σχηματική απεικόνιση των σημαντικότερων όγκων που ορίστηκαν από το ICRU 50 και 62 

Όσον αφορά ορισμούς δόσεων έχουμε τα παρακάτω: 

• Μέγιστη δόση: Η υψηλότερη δόση στην περιοχή στόχο ονομάζεται μέγιστη 

δόση , με την προϋπόθεση ότι αυτή η δόση καλύπτει μια ελάχιστη περιοχή 2 

cm2. Περιοχές υψηλότερης δόσης μικρότερες από 2 cm2 μπορεί να αγνοηθούν 

κατά τον προσδιορισμό της τιμής της μέγιστης δόσης στόχου. 

• Ελάχιστη δόση: Είναι η χαμηλότερη απορροφούμενη δόση στη περιοχή 

στόχο. 
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• Μέση δόση: Εάν η δόση υπολογίζεται σε μεγάλο αριθμό διακριτών σημείων 

ομοιόμορφα κατανεμημένων στην περιοχή στόχο, η μέση δόση είναι ο μέσος 

όρος των τιμών της απορροφούμενης δόσης σε αυτά τα σημεία. 

• Ενδιάμεση δόση: Η διάμεση δόση στόχος είναι απλώς η τιμή μεταξύ της 

μέγιστης και της ελάχιστης απορροφούμενης δόσης εντός του στόχου 

• Τροπική δόση: Η τροπική δόση είναι η απορροφούμενη δόση που εμφανίζεται 

πιο συχνά στην περιοχή στόχο.  

• Hot spots: Ένα hot spot είναι μια περιοχή έξω από το στόχο που λαμβάνει 

υψηλότερη δόση από την καθορισμένη δόση στόχο. Όπως η μέγιστη δόση 

στόχος, ένα hot spot θεωρείται κλινικά σημαντικό μόνο εάν καλύπτει μια 

περιοχή τουλάχιστον 2 cm2. 

• Ισοδύναμη δόση: Η απορροφούμενη δόση σε έναν ιστό ή όργανο 

σταθμισμένη όμως για το είδος και την ποιότητα της ακτινοβολίας. Εκφράζει 

δηλαδή το βιολογικό αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου τύπου ακτινοβολίας σε 

όργανα ή ιστούς. 

 

   3.7.3 Σημείο αναφοράς της ICRU 

Η δόση στόχος πρέπει να προσδιορίζεται και να καταγράφεται σε αυτό που 

ονομάζεται σημείο αναφοράς της ICRU. Αυτό το σημείο θα πρέπει να πληροί τα 

ακόλουθα γενικά κριτήρια : 

1. Το σημείο πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε η δόση σε αυτό το σημείο να είναι 

κλινικά σχετική και αντιπροσωπευτική της δόσης σε όλο το PTV. 

2. Το σημείο πρέπει να είναι εύκολο να οριστεί με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. 

3. Πρέπει να επιλεγεί το σημείο όπου μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια η δόση. 

4. Το σημείο δεν πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή που δέχεται τη μισή δόση ή όπου 

υπάρχει απότομη κλίση δόσης. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σημείο αναφοράς της ICRU θα πρέπει να 

βρίσκεται εντός του PTV, υπό τον όρο ότι πληροί γενικά τα προαναφερθέντα. 
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Το σημείο αναφοράς για τις πιο γνωστές δέσμες θεραπείας προσδιορίζεται με τον 

εξής τρόπο: 

• Στατικές δέσμες φωτονίων: 

    1. Για μία μεμονωμένη δέσμη, η δόση στόχος που απορροφάται θα πρέπει να 

προσδιορίζεται στον κεντρικό άξονα της δέσμης που τοποθετείται εντός του PTV. 

    2. Για παράλληλες αντίθετες, ισοσταθμισμένες δέσμες, το σημείο αναφοράς δόσης 

στόχου πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό άξονα στο μέσον μεταξύ των εισόδων των 

δεσμών. 

    3. Για παράλληλες αντίθετες, άνισα σταθμισμένες δέσμες, η δόση στόχος πρέπει να 

προσδιορίζεται στον κεντρικό άξονα που βρίσκεται εντός του PTV. 

    4. Για οποιαδήποτε άλλη διάταξη δύο ή περισσότερων τεμνόμενων δεσμών, το 

σημείο προσδιορισμού της δόσης στόχου θα πρέπει να βρίσκεται στη διασταύρωση 

των κεντρικών αξόνων των δεσμών που τοποθετούνται εντός του PTV. 

 

• Περιστροφική θεραπεία: 

 Για πλήρη περιστροφή ή τόξα τουλάχιστον 270 μοιρών, η δόση στόχος πρέπει να 

προσδιορίζεται στο κέντρο περιστροφής στο κύριο επίπεδο. Για μικρότερα τόξα, η 

δόση στόχος πρέπει να αναφέρεται στο κύριο επίπεδο, πρώτον, στο κέντρο 

περιστροφής και, δεύτερον, στο κέντρο του όγκου στόχου. Αυτή η προδιαγραφή 

διπλού σημείου απαιτείται επειδή σε μια θεραπεία μικρού τόξου, χρησιμοποιούνται 

τεχνικές που δίνουν τη μέγιστη απορροφούμενη δόση κοντά στο κέντρο της περιοχής 

στόχου. 

Ο προσδιορισμός της δόσης στόχου και άρα του σημείου αναφοράς έχει νόημα μόνο 

εάν παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την τεχνική ακτινοβόλησης. 

Τέλος, οι κύριοι στόχοι ενός συστήματος προδιαγραφών δόσης και αναφοράς είναι η 

επίτευξη ομοιομορφίας της αναφοράς δόσης μεταξύ των ιδρυμάτων, η παροχή 

ουσιαστικών δεδομένων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των θεραπειών και 

η δυνατότητα επανάληψης της θεραπείας αλλού χωρίς προσφυγή στο αρχικό ίδρυμα 

για περαιτέρω πληροφορίες. 
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   3.7.4 Απόκτηση δεδομένων για τον σχεδιασμό του πλάνου 

Ακριβή τρισδιάστατα δεδομένα σχετικά με τον όγκο, τους όγκους στόχους και τα 

όργανα που διατρέχουν κίνδυνο αποκτώνται σε σχέση με εξωτερικά σημεία 

αναφοράς υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με αυτές που χρησιμοποιούνται για 

επακόλουθη θεραπεία. Οι βέλτιστες διαγνωστικές απεικονιστικές μέθοδοι επιλέγονται 

για κάθε θέση όγκου σύμφωνα με πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί από 

διαγνωστικούς ακτινολόγους. 

Η υπολογιστική τομογραφία πολλαπλών τομέων, η μαγνητική τομογραφία με 

δυναμική σάρωση, ο τρισδιάστατος υπέρηχος, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 

(PET) και η υπολογιστική τομογραφία εκπομπής ενός φωτονίου (SPECT) έχουν 

παράσχει πληθώρα ανατομικών, λειτουργικών και μεταβολικών πληροφοριών για το 

GTV. Αυτές οι εικόνες μαγνητικής τομογραφίας και PET συγχωνεύονται με 

σαρώσεις προγραμματισμού υπολογιστικής τομογραφίας για τη βελτιστοποίηση του 

εντοπισμού του όγκου χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστικό τομογράφο με εικονική 

προσομοίωση. Εναλλακτικά, όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιείται 

προσομοιωτής ή προσομοιωτής CT για δισδιάστατο σχεδιασμό. 

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η υπολογιστική τομογραφία CT γιατί 

παρέχει λεπτομερή ανατομία διατομής των φυσιολογικών οργάνων, καθώς και 

τρισδιάστατες πληροφορίες για τον όγκο. Παρέχει επίσης ιδανικές πληροφορίες 

πυκνότητας για διορθώσεις δόσης στην περίπτωση ανομοιογένειας του ιστού. 

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το 30-80 τοις εκατό των ασθενών που 

υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία επωφελούνται από την αυξημένη ακρίβεια της 

οριοθέτησης του όγκου στόχου με υπολογιστική τομογραφία σε σύγκριση με τη 

συμβατική προσομοίωση. Έχει υπολογιστεί ότι η χρήση της αξονικής τομογραφίας 

βελτιώνει τα συνολικά ποσοστά 5ετούς επιβίωσης κατά περίπου 3,5 τοις εκατό, με τη 

μεγαλύτερη επίδραση στις θεραπείες μικρού όγκου. 

Κατά την διάρκεια της υπολογιστικής τομογραφίας οι ασθενείς με τοπικά 

προχωρημένους όγκους θα πρέπει να εξετάζονται στη θέση θεραπείας και να 

επισημαίνονται με σαφήνεια τα όρια του όγκου. Πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα για 

τη μείωση της κίνησης των οργάνων, για παράδειγμα άδειασμα της κύστης πριν από 

την ακτινοθεραπεία της ουροδόχου κύστης και του ορθού πριν από τη θεραπεία του 

προστάτη. 
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   3.7.5 Contouring 

Οι αξονικές τομογραφίες μεταφέρονται ψηφιακά στην κονσόλα εντοπισμού όγκου 

προορισμού χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα δικτύου. Το GTV, το CTV, 

το PTV, το περίγραμμα του σώματος και τα φυσιολογικά όργανα περιγράφονται από 

μια ομάδα ακτινοθεραπευτή ογκολόγου, ειδικού ακτινολόγου και τεχνικού 

σχεδιασμού, με κατάλληλη εκπαίδευση. Όπου η μαγνητική τομογραφία είναι η 

βέλτιστη μέθοδος απεικόνισης όπως στην περίπτωση του προστάτη, της μήτρας, του 

εγκεφάλου, του κεφαλιού, του λαιμού και των σαρκωμάτων, ενσωματώνεται στον 

ορισμό του όγκου στόχου με σύντηξη εικόνας. Οι εικόνες PET ή PET-CT μπορούν να 

δώσουν πρόσθετες πληροφορίες για όγκους κεφαλής και τραχήλου, λεμφώματα, 

όγκους του πνεύμονα και γυναικολογικούς όγκους και το SPECT για όγκους 

εγκεφάλου. Η συγχώνευση εικόνων στη διαδικασία σχεδιασμού θεραπείας είναι 

ιδανική για την ακριβή οριοθέτηση του στόχου. 

Τα πρωτόκολλα του τμήματος για την οριοθέτηση του όγκου στόχου είναι 

απαραίτητα για κάθε θέση όγκου. Αυτά θα πρέπει να ορίζουν τον τρόπο κατασκευής 

του CTV, τις τιμές 3D για τα περιθώρια CTV-PTV, τον τύπο του λογισμικού 

επέκτασης 3D και τη μέθοδο περιγραφής για κάθε OAR που θα χρησιμοποιηθεί. Τα 

«λάθη οριοθέτησης του γιατρού» που προκύπτουν από τη διαμόρφωση 

περιγράμματος(contouring) λέγεται ότι είναι το πιο αβέβαιο μέρος της όλης 

διαδικασίας σχεδιασμού και εκπαίδευσης και η επικύρωση αυτών των διαδικασιών 

είναι απαραίτητη. Η διαμόρφωση περιγράμματος(contouring) ξεκινά με τον ορισμό 

του GTV σε μια κεντρική τομή του πρωτοπαθούς όγκου και στη συνέχεια σε κάθε 

αξονική εικόνα CT που κινείται προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω. 
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Εικόνα 25: Διαδικασία σχεδιασμού περιγράμματος των όγκων και των οργάνων σε κίνδυνο 

 

     3.7.6  Σχεδιασμός δόσης 

   Υπάρχουν 3 επίπεδα σχεδιασμού δόσης και θεραπείας που χρησιμοποιούνται: 

1. Η συμβατική θεραπεία χρησιμοποιεί μονές ή αντίθετες δέσμες, με ή χωρίς 

δισδιάστατες κατανομές δόσεων, με αντισταθμιστές και απλή θωράκιση. 

2. Η σύμμορφη θεραπεία περιλαμβάνει την οριοθέτηση του όγκου στόχου του 

όγκου και των φυσιολογικών οργάνων σύμφωνα με τις αρχές της ICRU με 

τρισδιάστατους υπολογισμούς δόσης χρησιμοποιώντας MLC για τη 

διαμόρφωση δεσμών. 

3. Η σύνθετη θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση IMRT για τη διαμόρφωση της 

ροής της δέσμης, δυναμικές θεραπείες, IGRT και 3D ή 4D παράδοση. 

 

Οι περισσότεροι υπολογισμοί δόσης γίνονται με χρήση τρισδιάστατων 

μηχανογραφημένων συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας. Αυτά τα συστήματα 

απαιτούν προσεκτικά προγράμματα ποιοτικού ελέγχου. Μετά την παραγωγή μιας 

ικανοποιητικής κατανομής ισοδόσεως σε έναν δεδομένο όγκο στόχο 

χρησιμοποιώντας αλγόριθμους 2D ή 3D, οι υπολογισμοί ελέγχονται από έναν φυσικό 

και προετοιμάζονται λεπτομερείς οδηγίες ώστε να γίνει η ακτινοβόληση από 

ακτινολόγους στη μονάδα θεραπείας.  
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  3.7.7   Συνηθέστερα είδη πλάνων θεραπείας 

Ο προσδιορισμός της γεωμετρίας των δεσμών θεραπείας και της θωράκισης γίνεται 

πάντα σε σχέση με τη θέση του όγκου-στόχου και των OARs. Πρότυπες γεωμετρίες 

δέσμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με σύμμορφη θωράκιση (conformal 

shielding) για την αύξηση της προστασίας των υγιών ιστών. Εναλλακτικά, οι 

συνδυασμοί περισσότερων πεδίων σε διάφορες γωνίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τον ίδιο σκοπό. Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή των πεδίων, που θα 

χρησιμοποιηθούν, μπορούν επίσης να επιλεγούν και τα όρια των πεδίων καθώς και η 

θωράκιση(shielding). Δεδομένου ότι η ακριβής θέση του στόχου είναι γνωστή, ο 

προσδιορισμός της θωράκισης και των ορίων των πεδίων θεραπείας είναι θέμα 

επιλογής του κατάλληλου περιθωρίου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα φυσικά 

και γεωμετρικά αποτελέσματα της δέσμης. Εφόσον έχουν ληφθεί οι σχετικές 

παράμετροι θεραπείας, η επεξεργασία γεωμετρία δέσμης , τα δεδομένα CT 

συμπεριλαμβανομένων των καμπυλών και των πληροφοριών για την πυκνότητα των 

ηλεκτρονίων, μεταφέρονται όλα στο πλάνο θεραπείας(Treatment Planning System) 

για τον υπολογισμό της κατανομής της δόσης. 

a. Πλάνο με εφαρμογή πολλών συνεπίπεδων πεδίων 

Η συνηθέστερη εφαρμογή με πολλά συνεπίπεδα πεδία είναι η λεγόμενη ‘’box 

technique’’ που χρησιμοποιεί 4 πεδία. Τα 4 πεδία(ανά 2 αντιπαράλληλα ζεύγη που 

σχηματίζουν ορθή γωνία) δημιουργούν μια περιοχή με υψηλή δόση σε σχήμα 

κουτιού. Η περιοχή με την υψηλότερη δόση βρίσκεται στο τμήμα που 

διασταυρώνονται και τα 4 πεδία. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται πιο συχνά για 

θεραπείες στην πύελο, όπου οι περισσότερες νεοπλασίες βρίσκονται κεντρικά π.χ. του 

προστάτη, της ουροδόχου κύστης και της μήτρας. 

 Εικόνα 26: Πλάνο θεραπείας με 4 συνεπίπεδα πεδία 

 



53 
 

b. Πλάνο θεραπείας με εφαρμογή πολλών μη- συνεπίπεδων πεδίων  

Τα μη συνεπίπεδα πεδία προκύπτουν από τυχαίες γωνίες, σε συνδυασμό με την γωνία 

του gantry. Μπορεί να είναι χρήσιμα, όταν παρατηρηθεί ανισοκατανομή της δόσης 

στη πάσχουσα περιοχή, από μια συμβατική διάταξη συνεπίπεδων πεδίων. Κατανομές 

δόσης από συνδυασμούς μη συνεπίπεδων πεδίων αποδίδουν παρόμοιες κατανομές 

δόσης με τις συμβατικές τεχνικές πολλαπλών πεδίων. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο 

σχεδιασμό αυτών των πεδίων, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα 

μεταξύ του gantry και του ασθενή ή του τραπεζιού.  Μη συνεπίπεδα πεδία 

χρησιμοποιούνται συχνά για θεραπείες του εγκεφάλου και της κεφαλής- λαιμού, όπου 

ο όγκος-στόχος συχνά περιβάλλεται από κρίσιμες δομές-ιστούς. 

c.  Πλάνο θεραπείας με την τεχνική boost 

Aν κριθεί αναγκαία, από τον θεράπων ιατρό, η πρόσληψη μεγαλύτερης δόσης από 

μια περιοχή, που περιλαμβάνεται στο PTV ή από το GTV, τότε χρησιμοποιείται η 

μέθοδος boost. Εφαρμόζεται συνήθως, όταν δεν έχει προσλάβει ο ασθενής την 

απαιτούμενη δόση για την θεραπεία του ή αν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για 

επανεμφάνιση της ασθένειας στην περιοχή αυτή. Εφόσον έχει τελειώσει η συμβατική 

ακτινοθεραπεία, γίνονται κάποιες επιπλέον συνεδρίες, ώστε να αποδοθεί αυτή η 

επιπρόσθετη δόση στις περιοχές αυτές. Η τεχνική boost μπορεί να διαχωριστεί σε δύο 

φάσεις, όπως συμβαίνει συνήθως στη θεραπεία μαστού, ή και σε τρεις φάσεις, όπως 

συμβαίνει στη θεραπεία κεφαλής-τραχήλου. 

    

  3.7.8 Ισοδοσιακές καμπύλες 

Οι ισοδοσιακές καμπύλες είναι γραμμές, που ενώνουν τα σημεία, που 

προσλαμβάνουν την ίδια δόση. Προσφέρουν μια επίπεδη αναπαράσταση της 

κατανομής της δόσης και περιγράφουν, με ευκολία, τη συμπεριφορά μιας δέσμης ή 

του συνδυασμού διάφορων δεσμών ακτινοβολίας με διαφορετικό shielding, σφήνες 

κ.λπ. Οι ισοδοσιακές καμπύλες είναι δυνατόν να μετρηθούν απ 'ευθείας στο νερό, με 

τη χρήση ομοιώματος νερού(water phantom) ή να υπολογιστούν από την % βάθους 

δόση (PDD-percentage depth dose) και τα δεδομένα της δέσμης. 
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 Ένα σύνολο ισοδοσιακών καμπυλών ισχύει για ένα δεδομένο μηχάνημα θεραπείας, 

μία ενέργεια δέσμης, ένα SSD (source to surface distance) και ένα συγκεκριμένο 

μέγεθος πεδίου. Αν αλλάξει κάτι από αυτά αλλάζουν και οι ισοδοσιακές. Ενώ οι 

ισοδοσιακές καμπύλες δημιουργούνται για να αναπαραστήσουν τη πραγματική δόση, 

είναι σύνηθες να αποδίδονται κανονικαποιημένες στο 100 % σε ένα σταθερό σημείο. 

Δύο τέτοια συνηθισμένα σημεία κανονικοποίησης είναι: στο κεντρικό άξονα του 

πεδίου και σε βάθος όπου η απόδοση της δόσης είναι μέγιστη καθώς και στο 

ισόκεντρο. 

 

Εικόνα 27: Κατανομή δόσης/ισοδοσιακές για δέσμη ηλεκτρονίων ενέργειας 9 MeV. 

 

     3.7.9  Κλασματοποίηση δόσης 

Η συνταγογράφηση της ακτινοθεραπείας είναι ευθύνη του ακτινοθεραπευτή 

ογκολόγου και συνήθως ακολουθεί τις συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές, 

λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένους παράγοντες του ασθενούς, όπως την 

αναμενόμενη αναλογία κινδύνου-οφέλους της θεραπείας, συννοσηρότητες και την 

εξέταση του προγραμματισμού άλλων τρόπων θεραπείας. Τα σχήματα 

ακτινοθεραπείας ποικίλλουν διεθνώς. Τα κλάσματα 2 Gy ή λιγότερο που 

παραδίδονται 5 ημέρες την εβδομάδα είναι το πρότυπο φροντίδας σε μεγάλο μέρος 

της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. 

Εναλλακτικά προγράμματα κλασματοποίησης που χρησιμοποιούν λιγότερα και 

μεγαλύτερα κλάσματα σε μικρότερο συνολικό χρόνο (υποκλασματοποίηση) έχουν 

επίσης αναπτυχθεί. Η επιταχυνόμενη κλασματοποίηση δίνει την ίδια συνολική δόση 

σε συντομότερο χρόνο, χρησιμοποιώντας συχνά μικρότερα μεγέθη κλασμάτων για τη 
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μείωση της τοξικότητας και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε δοκιμές καρκίνου 

κεφαλής και τραχήλου. Τα σχήματα υπερκλασματοποίησης παρέχουν θεραπεία δύο ή 

τρεις φορές την ημέρα χρησιμοποιώντας μικρότερα μεγέθη κλασμάτων, αυξάνοντας 

έτσι τη συνολική δόση και παραμένοντας εντός της ανοχής για όψιμη τοξικότητα. 

    

  3.7.10 Αξιολόγηση του πλάνου θεραπείας 

Μετά το τέλος του σχεδιασμού του πλάνου και του υπολογισμού της δόσης, από τον 

ακτινοφυσικό, ο ογκολόγος-ακτινοθεραπευτής αξιολογεί αν το πλάνο είναι 

εφαρμόσιμο στον ασθενή. 

 Η αξιολόγηση του πλάνου θεραπείας συνίσταται στην επαλήθευση των portal films 

της θεραπείας και της κατανομής των ισοδοσιακών καμπυλών για ένα συγκεκριμένο 

πλάνο: Τα portals της θεραπείας (συνήθως μέσω ακτινογραφιών προσομοίωσης ή 

DRRS ) ελέγχονται, για να εξασφαλιστεί ότι το επιθυμητό PTV στοχεύεται επαρκώς. 

Ενώ η ισοδοσιακή κατανομή ελέγχεται, επίσης, για να εξασφαλιστεί ότι η κάλυψη 

του στόχου είναι επαρκής και ότι οι υγιείς ιστοί, που περιβάλλουν το PTV, 

λαμβάνουν, όσο το δυνατόν, λιγότερη δόση.  

Τα παρακάτω εργαλεία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κατανομής της 

δόσης: 

 Ισοδοσιακές καμπύλες: Η κλινική εφαρμογή των ισοδοσιακών καμπυλών έχει 

περιγραφεί παραπάνω στο κεφάλαιο αυτό. Η χρήση τους στην αξιολόγηση 

των πλάνων θεραπείας είναι καίρια. Η ισοδοσιακή, που καλύπτει την 

περιφέρεια του στόχου συγκρίνεται με την ισοδοσιακή στο ισόκεντρο. Αν η 

αναλογία είναι μέσα σε  ένα επιθυμητό εύρος (π.χ. 95-100%), τότε το πλάνο 

μπορεί να είναι αποδεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι η δόση των οργάνων σε 

κίνδυνο δεν έχει υπερβεί τα όρια. 
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Εικόνα 28: Ισοδοσιακές καμπύλες τεχνικής IMRT(αριστερά) και 3D conformal(δεξιά) σε 

παράδειγμα καρκίνου του εγκεφάλου 

 

 Στατιστικά της δόσης: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα εργαλεία , τα εργαλεία 

αξιολόγησης του πλάνου, που περιγράφονται εδώ, δεν δείχνουν την χωρική 

κατανομή της δόσης επάνω σε τομές της CT ή σε ανατομική περιοχή, που έχει 

περιγραφεί με βάση τομές της CT. Αντ 'αυτού , παρέχουν ποσοτικές 

πληροφορίες σχετικά με τον όγκο του στόχου ή τη κρίσιμη δομή και σχετικά 

με τη δόση, που λαμβάνεται από αυτόν τον όγκο. Έτσι τα βασικά στατιστικά 

στοιχεία, που μπορούν να υπολογιστούν, είναι: a) Η ελάχιστη δόση στον όγκο, 

b)Η μέγιστη δόση στον όγκο, c) Η μέση δόση στον όγκο, d) Η δόση που 

λαμβάνεται από τουλάχιστον το 95 % του όγκου, e) Ο όγκος που 

ακτινοβολείται με τουλάχιστον το 95 % της συνιστώμενης δόσης 

 Ιστόγραμμα δόσης-όγκου(DVH-dose-volume histogram): 

 Ένα πλάνο θεραπείας 3D αποτελείται από πληροφορίες κατανομής της δόσης 

πάνω σε ένα 3D σύνολο σημείων της ανατομία του ασθενή. Τα DVHs 

συνοψίζουν τις πληροφορίες, που περιέχονται στην 3D κατανομή της δόσης 

και είναι εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία για την ποσοτική αξιολόγηση των 

πλάνων. Στην απλούστερη μορφή του, ένα DVH αντιπροσωπεύει μια 

κατανομή συχνότητας των τιμών της δόσης μέσα σε καθορισμένο όγκο, που 

μπορεί να είναι το ίδιο το PTV ή ένα συγκεκριμένο όργανο στη περιοχή του 

PTV. Αντί να εμφανίζει την συχνότητα, το DVH συνήθως εμφανίζεται με τη 

μορφή του « επί τοις εκατό ποσοστό του συνολικού όγκου » στη τεταγμένη 

έναντι της δόσης στην τετμημένη. Το κύριο μειονέκτημα των DVHs είναι η 
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απώλεια των χωρικών πληροφοριών, που προκύπτει από τη συμπύκνωση των 

δεδομένων, όταν υπολογιστούν τα DVHs.  

Δύο τύποι DVH υπάρχουν: τα direct DVH και τα cumulative DVH. Ο 

δεύτερος τύπος είναι αυτός που χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση 

του πλάνου θεραπείας και η λειτουργία του περιγράφεται παρακάτω. 

CUMULATIVE DVH: Με την χρήση των cumulative DVH, οι ακτινοφυσικοί 

έχουν την δυνατότητα να διαπιστώσουν, πιο γρήγορα και εύκολα σε σχέση με 

τα direct DVH, αν ο όγκος-στόχος προσλαμβάνει τουλάχιστον το 95% της 

δόσης. Σε αυτό τον τύπο DVH, μέσω του προγράμματος του πλάνου 

θεραπείας, υπολογίζεται ο όγκος του στόχου (ή κρίσιμη δομή), που λαμβάνει 

τουλάχιστον την αποδιδόμενη δόση και παρουσιάζεται με μορφή γραφικής 

παράστασης έναντι της δόσης. Όλες αυτές οι γραφικές παραστάσεις ξεκινούν 

από το 100% του όγκου για 0 Gy. Παρότι στη γραφική παράσταση 

εμφανίζεται συνήθως ο όγκος επί τοις εκατό έναντι της δόσης, είναι χρήσιμο 

σε ορισμένες περιπτώσεις να σχεδιάσετε ο όγκος, σε απόλυτη τιμή, σε σχέση 

με τη δόση. 

 

Εικόνα 29: Παράδειγμα dvh διαγράμματος 

 

3.8 Καρκίνος ουροποιογεννητικού συστήματος 

3.8.1 Καρκίνος του προστάτη 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες κακοήθειες και 

η παθογένειά του είναι απολύτως ανδρογονο-εξαρτώμενη. Η ηλικία είναι ο πλέον 

σοβαρός παράγων επικινδυνότητας και έχει υπολογισθεί ότι το 70% των ανδρών άνω 

της ηλικίας των 80 ετών έχουν ιστολογική ένδειξη καρκίνου στον προστάτη. Των 3% 
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των περιπτώσεων Ca του προστάτη οφείλεται σε κληρονομικότητα ενός 

ευαισθητοποιού γονιδίου, όπως το BRCA.  

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η συχνότητα και οι θάνατοι από καρκίνο του προστάτη 

έχουν αυξηθεί δραματικά σε Ευρώπη και Αμερική. Αφ’ότου ανακαλύφθηκε ο 

προσδιορισμός του PSA για την διάγνωση όλο και αυξάνεται η συχνότητα διάγνωσης 

της νόσου στα αρχικά της στάδια και έτσι δημιουργούνται κατάλληλες θεραπείες για 

να θεραπεύσουν αυτούς που μπορούν να θεραπευτούν. 

Εικόνα 30: Σταδιοποίηση καρκίνου του προστάτη 

Η σταδιοποίηση της νόσου γίνεται διεθνώς μέσω του συστήματος ΤΝΜ: 

• Το «Τ» (Tumor) μπορεί να είναι 1 μέχρι 4 όπου το ένα είναι ένας μικροσκοπικός 

(περιορισμένος στον προστάτη) καρκίνος και το 4 είναι εκείνος που εκτείνεται σε 

γειτονικούς του προστάτη ιστούς. 

• Το «Ν» (Node) που σημαίνει λεμφαδένας. Μπορεί να είναι μηδέν (Ν0) όταν δεν 

υπάρχουν μεταστάσεις σε λεμφαδένες μέχρι Ν3 που υποδηλώνει ευμεγέθεις 

μεταστάσεις σε λεμφαδένες. 

• Το «Μ» (Metastasis) καταγράφεται από Μ0, χωρίς μεταστάσεις μέχρι Μ1 που 

σημαίνει μεταστάσεις σε απομακρυσμένους λεμφαδένες (Μ1a), στα οστά (Μ1b), σε 

άλλα απομακρυσμένα όργανα όπως πχ στο συκώτι, κλπ. (M1c). 
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Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στο Ca προστάτη: Σε ασθενείς με Τ1 και Τ2Ν0 

όγκους οι επιλογές για θεραπεία είναι τρεις: 1. Ριζική εγχείρηση , 2. Ριζική 

ακτινοθεραπεία, είτε βραχυθεραπεία είτε εξωτερική ακτινοθεραπεία(η συνολική δόση 

εξωτερικής ακτινοθεραπείας που χορηγείται στον προστάτη είναι 64Gy σε 6,5 

εβδομάδες), 3. Απλή παρακολούθηση. Σε πρώιμη νόσο η εγχείρηση και η 

ακτινοθεραπεία είναι ισοδύναμες στα αποτελέσματα με διαφορές στη νοσηρότητα. 

Μετά από εγχείρηση η νοσηρότητα είναι μεγαλύτερη ενώ μετά την ακτινοθεραπεία 

ασθενείς με πρώιμους όγκους Τ1/Τ2 και 50-70% των ασθενών με Τ3/Τ4 όγκους έχουν 

κατά μέσο όρο 5ετή επιβίωση. Τα ποσοστά επιβίωσης στη 10ετία πέφτουν σε 30-70% 

ανάλογα με το στάδιο της νόσου(τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και  μετά από 

ριζική προστατεκτομή). 

Ο τοπικός έλεγχος εκτιμάται βάσει του PSA. Επίπεδα PSA < 2mg/ml μετά την 

θεραπεία επί 2 χρόνια προδιαθέτουν για μακροχρόνιο έλεγχο. Το PSA έχει σημασία 

και ως προς την πρόγνωση της επιβίωσης. 

Η πρόγνωση της νόσου είναι κακή όταν: υπάρχει κατά την διάγνωση τοπική 

επέκταση της νόσου, ειδικό προστατικό αντιγόνο(PSA) αυξημένο και ιστολογικά η 

διαφοροποίηση κατά Gleason είναι προχωρημένη. 

Η βραχύχρονη εισαγωγική ορμονοθεραπεία(καταστολή των ανδρογόνων) πριν 

και κατά την διάρκεια της ακτινοθεραπείας απεδείχθη χρήσιμη. Είναι δυνατόν να 

ελαττώσει την μάζα του όγκου σε 25-50% και έτσι να βελτιωθεί το αποτέλεσμα στην 

ακολουθούσα ριζική ακτινοθεραπεία. Επίσης, οι ασθενείς με διογκωμένους πυελικούς 

λεμφαδένες θεραπεύονται με ορμονοθεραπεία. 

Η παρηγορητική ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με μεταστατική νόσο μπορεί να 

ανακουφίσει τα συμπτώματα, τόσο από την τοπική υποτροπή της νόσου, όσο και από 

τις οστικές μεταστάσεις. 

Φροντίδα ασθενούς κατά την ακτινοθεραπεία: Εάν υπάρξουν διάρροιες λόγω 

ακτινοβολίας του εντέρου, χορηγούνται αντιδιορροϊκά και ελαττώνεται η ημερήσια 

δόση της ακτινοβολίας. Αν εμφανιστούν συχνουρίες ή κυστίτιδα, γίνεται καλλιέργεια 

ούρων και χρειάζεται χορήγηση μεγάλης ποσότητας υγρών. 
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3.8.2 Καρκίνος σώματος μήτρας 

Ο καρκίνος του ενδομητρίου μέχρι σήμερα αποτελεί τον συχνότερο γυναικολογικό 

καρκίνο, προέρχεται από το ενδομήτριο και είναι συνήθως αδενοκαρκίνωμα 

ενδομητριοειδούς τύπου. Εμφανίζεται κυρίως στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και 

η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία. Συμβαίνει συχνότερα σε γυναίκες που 

παίρνουν θεραπεία υποκατάστασης με ορμόνες και σε γυναίκες με καρκίνο του 

μαστού που παίρνουν ταμοξιφαίνη. Επίσης, είναι συχνότερος στις παχύσαρκες 

γυναίκες στις οποίες τα οιστρογόνα παράγονται στο λίπος περιφερειακά. Όλα αυτά 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κυτταρική ανάπτυξη του καρκίνου εξαρτάται από 

τα οιστρογόνα.  

Συνήθως εμφανίζεται με μητρορραγία μετεμμηνοπαυσιακή, σχετικά εγκαίρως. 

Θεραπεία: Χειρουργικά θεραπεύεται με ολική υστερεκτομή και 

σαλπιγγοωοθηκεκτομή. Πάντως και μόνο με ακτινοθεραπεία επιτυγχάνεται 

μακρόχρονη επιβίωση. Η ακτινοθεραπεία έχει τους εξής ρόλους στην θεραπεία του 

καρκίνου του ενδομητρίου: 1. Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία μετά από 

υστερεκτομή, 2. Σπανιότερα μπορεί να εφαρμοστεί σαν κύρια θεραπεία σε γυναίκες 

που δεν μπορούν να υποβληθούν σε εγχείρηση, συνήθως λόγω συνδυασμού 

νοσηρότητας και παχυσαρκίας, 3. Σε προχωρημένη νόσο όπου μετά από εγχείρηση 

παραμένει υπολειπόμενη νόσος και 4. Όταν ο όγκος είναι ανεγχείρητος από την 

αρχή(προεγχειρητικά) ή λόγω τοπικής υποτροπής μετά την εγχείρηση. Η 

ακτινοθεραπεία χορηγείται συνήθως με εξωτερική ακτινοβολία σε 2 φάσεις. Στην 

πρώτη φάση η έκταση του ακτινοθεραπευτικού πεδίου περιλαμβάνει τον πρωτοπαθή 

όγκο, τον τράχηλο, την μήτρα, το άνω τμήμα του κόλπου , ωοθήκες, έξω και έσω 

λαγόνιους λεμφαδένες και παραμήτρια με την τεχνική των 4 πεδίων. Σ τη δεύτερη 

φάση η μακροσκοπική νόσος θα λάβει μεγαλύτερη δόση είτε με ενδομητριαία 

βραχυθεραπεία είτε με εξωτερική boost ακτινοθεραπεία. Η συνολική δόση 

ακτινοθεραπείας είναι 50,4 Gy που χορηγούνται σε 25 συνεδρίες. 
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Εικόνα 31: Σταδιοποίηση καρκίνου του ενδομητρίου 

Σταδιοποίηση καρκίνου του ενδομητρίου: 

• Στάδιο ΙA: Περιορισμένος στο ενδομήτριο 

• Στάδιο ΙB: Διήθηση σε < ½ μυομητρίου 

• Στάδιο ΙC: Διήθηση σε > ½ μυομητρίου 

• Στάδιο ΙΙΑ: Ενδοτραχηλική διήθηση μόνο 

• Στάδιο ΙΙΒ: Τραχηλική στρωματική διήθηση 

• Στάδιο ΙΙΙΑ: Διήθηση τραχηλικού υποστρώματος 

• Στάδιο ΙΙΙΒ: Μεταστάσεις 

• Στάδιο IVA: Διήθηση ουροδόχου κύστης ή βλεννογόνου εντέρου 

• Στάδιο IVB: Μεταστάσεις σε ενδοκοιλιακούς κου βουβωνικούς λεμφαδένες 

 

3.8.3 Καρκίνος τραχήλου της μήτρας 

Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας συχνά οφείλεται στον ιό των ανθρώπινων 

θηλωμάτων(HRV) και για αυτό το λόγο εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια 

προληπτικά εμβολιασμός στα κοριτσάκια της προεφηβικής ηλικίας. Σχετίζεται με 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα και πτωχές συνθήκες υγιεινής, με το κάπνισμα, με 

πρώιμη έναρξη σεξουαλικής ζωής και με την μη χρήση προφυλακτικών. 



62 
 

Το τεστ Παπανικολάου μπορεί εγκαίρως να διαγνώσει την νόσο ακόμα και στα 

αρχικά της στάδια. Επί υποψίας ύπαρξης της νόσο στο τεστ γίνεται και λήψη βιοψίας 

δίδοντας έμφαση στον τύπο των κυττάρων, το μέγιστο βάθος της διήθησης και το 

εύρος της διήθησης. Η μαγνητική τομογραφία είναι η μέθοδος εκτίμησης τοπικής 

έκτασης της νόσου στην συγκεκριμένη περίπτωση.  

Ακτινοθεραπεία στον Ca τραχήλου μήτρας: Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται για την 

θεραπεία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις εξής περιπτώσεις:  

• Επί ατελούς αφαίρεσης του όγκου 

• Επί χαμηλής διαφοροποίησης του όγκου 

• Επί αγγειακής διήθησης του όγκου 

• Επί λεμφαδενικής διήθησης του όγκου 

• Στα υπόλοιπα στάδια όταν η γενική κατάσταση είναι κακή  

Χορηγείται εξωτερική ακτινοθεραπεία που ακολουθείται συνήθως από ενδοκολπική 

βραχυθεραπεία. Με την εξωτερική ακτινοθεραπεία ακτινοβολείται ο όγκος και οι 

πυελικοί λεμφαδένες και η συνολική δόση είναι 45-50 Gy που χορηγούνται σε 25-28 

συνεδρίες. Στη συνέχεια η βραχυθεραπεία επιτρέπει χορήγηση μεγάλης δόσης στο 

κέντρο του όγκου χωρίς να εκτείνεται στους γύρω υγιείς ιστούς. 

Εικόνα 32: Σταδιοποίηση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
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Σταδιοποίηση του καρκίνου τραχήλου της μήτρας: 

• Στάδιο ΙΑ: Μικρή διήθηση της νόσου 

• Στάδιο IB: Διήθηση κλινικής νόσου μόνο στον τράχηλο 

• Στάδιο IIA: Νόσος διηθούσα > 1/3 του κόλπου όχι όμως στο παραμήτριο 

• Στάδιο IIB: Νόσος διηθούσα στο παραμήτριο όχι όμως στο πυελικό τοίχωμα 

• Στάδιο III: Διήθηση της νόσου στον κόλπο ή και στο πυελικό τοίχωμα 

• Στάδιο IV: Διήθηση της νόσου στην ουροδόχο κύστη, στην ουρήθρα και σε 

πιο απομακρυσμένα όργανα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

4.  Eιδικό μέρος    

 

4.1 Ασθενείς και σχήμα θεραπείας 

Κατά την διάρκειας της εργασίας μου στο εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής στο 

ΠΑΓΝΗ μελετήθηκαν 20 συνολικά ασθενείς με καρκίνο στην πύελο, 10 εκ των 

οποίων ήταν άντρες με καρκίνο του προστάτη και οι υπόλοιπες 10 ήταν γυναίκες 

με καρκίνο τραχήλου της μήτρας ή ενδομητρίου. Οι ασθενείς αυτοί ήταν όλοι 

χειρουργημένοι οπότε η ακτινοθεραπεία που τους χορηγήθηκε ήταν 

μετεγχειρητική. 

Οι δόσεις ακτινοβολίας λοιπόν που τους προσφέρθηκαν ήταν οι εξής: 

• Στους εγχειρισμένους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη η προτεινόμενη 

συνολική δόση είναι 64-72 Gy με IMRT. Οι ασθενείς που μελετήσαμε 

εμείς έλαβαν συνολική δόση 61,60 Gy, η οποία τους χορηγήθηκε σε 28 

συνεδρίες(2,2 Gy ανά συνεδρία). Η ισοδύναμη δόση στην συγκεκριμένη 

περίπτωση σε συμβατική κλασματοποίηση(3D planning) είναι 64,8 Gy 

όπου τα 50,40 Gy χορηγήθηκαν στο συνολικό PTV ή όπως το έχουμε 

ονομάσει PTV1(28 συνεδρίες/18 Gy ανά συνεδρία) ενώ ταυτόχρονα 

χορηγήθηκαν συμπληρωματικά 14,40 Gy σε ένα μικρότερο 

PTV2(κομμάτι του PTV1) στο οποίο βρισκόταν το μεγαλύτερο μέρος του 

όγκου και εμφάνιζε την μεγαλύτερη επικινδυνότητα(8 συνεδρίες/18 Gy 

ανά συνεδρία). 

• Στους εγχειρισμένους ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου η 

προτεινόμενη συνολική δόση είναι 45-50 Gy. Οι ασθενείς που μελετήσαμε 

εμείς έλαβαν 50,40 Gy(28 συνεδρίες/18 Gy ανά συνεδρία). 

• Στους εγχειρισμένους ασθενείς με καρκίνο τραχήλου της μήτρας η 

προτεινόμενη δόση είναι 40-50 Gy σε συμβατική κλασματοποίηση. Οι 

ασθενείς που μελετήσαμε έλαβαν 50,40 Gy(28 συνεδρίες/18 Gy ανά 

συνεδρία). 
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Στις 2 περιπτώσεις γυναικολογικού καρκίνου( Ca ενδομητρίου και Ca τραχήλου 

της μήτρας) γίνεται μετά την εξωτερική ακτινοθεραπεία boost βραχυθεραπεία 

δίνοντας συμπληρωματικά 30-40 Gy στον αρχικό όγκο-στόχο. 

4.2 Πλάνο θεραπείας και Σύστημα Σχεδιασμού θεραπείας(TPS) 

Το σύστημα σχεδιασμού θεραπείας που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο 

ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ονομάζεται 

Monaco. Η επιφάνεια εργασίας του συστήματος αυτού έχει την παρακάτω μορφή: 

Εικόνα 33: Επιφάνεια εργασίας του Monaco 

Το σύστημα αυτό βελτιστοποιεί τα πλάνα θεραπείας με την βοήθεια προσεγμένων 

μαθηματικών τύπων, ονομαζόμενων και σαν cost functions, οι οποίοι μοντελοποιούν 

διάφορα είδη αποτελεσμάτων για επιθυμητές δόσεις και τις σχέσεις τους όσον αφορά 

και τους όγκους – στόχους αλλά και τα όργανα σε κίνδυνο (OARs). Οι cost functions 

προβλέπουν το κλινικό αποτέλεσμα του πλάνου θεραπείας και στην συνέχεια 

συγκρίνουν το πόσο αποδεκτό μπορεί να είναι το πλάνο με τους στόχους 

βελτιστοποίησης αλλά και με τους περιορισμούς(constraints). Ο αλγόριθμος 

βελτιστοποίησης λειτουργεί στα πλαίσια κάποιων παραμέτρων, οι οποίοι επιβάλουν 

περιορισμούς στις μεταβλητές αποφάσεων, ώστε η δόση που θα εναποτεθεί στον 

όγκο να είναι η μέγιστη ενεργή δόση, η οποία μπορεί να χορηγηθεί με βάση τις 

συγκεκριμένες παραμέτρους.  Για τους υπολογισμούς της δόσης χρησιμοποιείται ο 

αλγόριθμος υπολογισμού δόσης Monte Carlo. 
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• Constraints 

Tα constraints που χρησιμοποιήσαμε και αφορούν τα όργανα σε κίνδυνο (OARs) στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις γυναικολογικού καρκίνου και καρκίνου του προστάτη 

είναι: 

Αρχικά για τα συμβατικά 3D πλάνα: 

• Ορθό(rectum): V45 < 50% και V40 < 60% 

• Ουροδόχος κύστη(bladder): V50 < 80% και V60 < 50% 

• Λεπτό έντερο(bowel): V40 < 30%  

• Μηριαία οστά(femoral heads): V50 < 5%  

• Σιγμοειδές(sigmoid): V50 < 50% 

Ενώ για τις σύγχρονες τεχνικές(IMRT, DMLC,VMAT) οι αντίστοιχοι περιορισμοί 

είναι: 

• Ορθό(rectum): V60 < 20% και V50 < 50% 

• Ουροδόχος κύστη(bladder): V60 < 35% και V58 < 50% 

• Λεπτό έντερο(bowel): V45 < 10% 

• Μηριαία οστά(femoral heads): V45 < 10% 

• Σιγμοειδές(sigmoid): V50 < 50% 

Αυτοί οι περιορισμοί συμβολίζουν πόσος όγκος του οργάνου πρέπει να δεχθεί ένα 

συγκεκριμένο ποσό της συνολικής δόσης ώστε να συνεχίσει να είναι απόλυτα 

λειτουργικό. Για παράδειγμα το V50 < 80% για την ουροδόχο κύστη σημαίνει πως 

λιγότερο από το 80% του όγκου της ουροδόχου κύστης πρέπει να δεχθεί δόση 50 cGy 

έτσι ώστε να μην προκύψει κάποια σημαντική παρενέργεια. Με άλλα λόγια, είναι η 

δόση ανοχής του συγκεκριμένου οργάνου σε κίνδυνο και δόση μεγαλύτερη από αυτή 

δεν μπορεί να την αντέξει.  

Για να είναι το πλάνο που σχεδιάστηκε αποδεκτό και να μπορέσουν να το 

χρησιμοποιήσουν για την θεραπεία του ασθενούς θα πρέπει όλοι αυτοί οι περιορισμοί 

να ικανοποιούνται. 
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• Cost functions 

Ο σχεδιασμός τρισδιάστατου σύμμορφου πλάνου θεραπείας(3D conformal) γίνεται σε 

ένα μόνο στάδιο. Προστίθενται στο σύστημα οι δέσμες που θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε, η συνολική συνταγογραφούμενη δόση και στη συνέχεια ο 

αλγόριθμος Monte Carlo κάνει απευθείας υπολογισμό της δόσης που χορηγείται σε 

κάθε OAR και στον όγκο στόχο, δημιουργώντας τελικά το DVH του πλάνου 

θεραπείας(forward planning). 

Εικόνα 34: Στατιστικά της δόσης στον όγκο-στόχο και στα OARs που προκύπτουν από το DVH. 

Ο σχεδιασμός όμως πλάνων με τις σύγχρονες τεχνικές(IMRT, DMLC, VMAT) που 

γίνεται χρησιμοποιώντας inverse planning γίνεται σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

γίνεται η βελτιστοποίηση της ροής ακτινοβολίας με βάση την συνταγή που έχει δοθεί 

από τον γιατρό και στο δεύτερο στάδιο γίνεται βελτιστοποίηση των δεσμών, των 

διαφραγμάτων και των γωνιών του gantry μέσω των cost functions. Τα στάδια αυτά 

ολοκληρώνονται μόνο αν πληρούνται όλοι οι περιορισμοί(constraints) που έχουν 

τεθεί και αυτό ρυθμίζεται μέσω των συναρτήσεων βελτιστοποίησης αλλά αν κάποια 

από τα constraints είναι πολύ περιοριστικά υπάρχει περίπτωση να μην επιτευχθεί ο 

συγκεκριμένος στόχος. 

Το Monaco περιέχει ένα σύνολο βιολογικών και φυσικών cost functions που 

χρησιμοποιούνται κατά την βελτιστοποίηση και πολλές από αυτές της συναρτήσεις 

θεωρούνται περιορισμοί(constraints). Oι βιολογικές cost functions εκμεταλλεύονται 

την επίδραση βιολογικού όγκου των οργάνων που υποδεικνύει ότι υψηλότερες δόσεις 

μπορούν να γίνουν ανεκτές αν μειωθεί ο ακτινοβολούμενος όγκος. Επίσης , οι 

φυσικές cost functions αντιμετωπίζουν όλες τις δομές σαν να έχουν τον ίδιο 

μηχανισμό απόκρισης δόσης, σε αντίθεση με τις βιολογικές συναρτήσεις στις οποίες 

κάθε δομή έχει τον δικό της μηχανισμό απόκρισης. 
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Τα πιο σημαντικά cost functions που χρησιμοποιούνται στο Monaco είναι: 

1. Target penalty 

Είναι μια φυσική cost function που επηρεάζει τη μορφή του DVH. Ξεκινάει από την 

οριακή δόση και έχει την ικανότητα να διαμορφώνει την δόση και τον όγκο 

αναφοράς. Δεν προσθέτει hot spots για να αντισταθμίσει τα cold spots και ως 

αποτέλεσμα παράγει πιο απότομες διαβαθμίσεις δόσης. 

 

Εικόνα 35: Γραφική παράσταση της συνάρτησης Target Penalty για μια συνταγή των 72 Gy. 

2. Target EUD 

Αρχικά EUD είναι το ακρωνύμιο του Equivalent Uniform Dose(ισοδύναμη 

ομοιόμορφη δόση) και αντιπροσωπεύει: 

Για τους όγκους-στόχους μια ομοιογενή δόση που όταν εφαρμόζεται σε έναν στόχο, 

έχει το ίδιο κλινικό αποτέλεσμα με οποιαδήποτε δεδομένη ανομοιογενή κατανομή 

δόσης εντός αυτού του στόχου. 

Για τα OARs μια ομοιόμορφη δόση σε ένα OAR που οδηγεί στην ίδια πιθανότητα 

“τραυματισμού” με μια αντίστοιχη ανομοιογενή κατανομή δόσης σε ένα OAR. 

Το Target EUD είναι μια βιολογική cost function και είναι η κύρια συνάρτηση για 

τους όγκους-στόχους. Αυτό που κάνει είναι ότι ορίζει μια δομή ως όγκο-στόχο και 

εκφράζει την πιθανότητα ένα κύτταρο-στόχος της δομής αυτής να επιβιώσει από μια 

δεδομένη δόση. Το μέγεθος πεδίου για κάθε δέσμη σχεδιάζεται αυτόματα ώστε να 

περιλαμβάνει τον στόχο. Για να λειτουργήσει η συνάρτηση αυτή απαιτούνται κάποιες 

παράμετροι, οι οποίες είναι η συνταγογραφούμενη ισοδύναμη δόση και η ευαισθησία 
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των κυττάρων (cell sensitivity) για τον όγκο-στόχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

συνιστώμενη τιμή για το cell sensitivity είναι 0,5 αλλά αυξάνοντας την τιμή αυτή 

αυξάνεται και η ποινή που επιβάλλει η συνάρτηση στα cold spots μέσα στην περιοχή 

του όγκου-στόχου. 

 

Εικόνα 36: Γραφική παράσταση της συνάρτησης Target EUD για διαφορετικά cell sensitivity 

Σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού πλάνου πρέπει να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μια 

από τις παραπάνω 2 cost functions. 

3. Serial 

Είναι βιολογική cost function και είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος περιορισμός 

για τα OARs. Για ορισμένα όργανα, οι υψηλές δόσεις είναι επιβλαβείς ακόμα και αν 

περιορίζονται σε μικρούς όγκους. Αυτά τα όργανα θεωρούνται σειριακές δομές και 

παραδείγματα αποτελούν ο νωτιαίος μυελός και το παχύ έντερο. Αυτή η συνάρτηση 

λοιπόν, βλέπει το όργανο σαν μια “αλυσίδα” και όπου παρατηρηθεί αρκετά υψηλή 

δόση(hot spot) η συνάρτηση βλέπει κάποιο σπάσιμο στην αλυσίδα και επιβάλλει 

ποινή στο σημείο(voxel) εκείνο. Επομένως, επιβάλλει μεγάλες ποινές στα hot spots 

ακόμα και αν είναι πολύ μικρά σε όγκο. 

Εικόνα 37: Σειριακή δομή οργάνων 
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Οι παράμετροι της συνάρτησης αυτής είναι η τιμή k που σχετίζεται με τον όγκο, 

επιλέγεται μια φορά και δεν αλλάζει κατά την βελτιστοποίηση και η ισοδύναμη δόση 

EUD που η τιμή της είναι ίδια με την μέγιστη δόση αν η τιμή του k είναι μεγάλη και 

ίδια με την μέση δόση αν η τιμή του k ισούται με 1. Η ισοδύναμη δόση ονομάζεται 

και ισοπεριορισμός(isoconstraint) της συνάρτησης αφού αυτή την τιμή αλλάζουμε αν 

κατά την βελτιστοποίηση δεν ικανοποιείται κάποιος από τους 

περιορισμούς(constraints) των οργάνων σε κίνδυνο(OARs) που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

Την τιμή του k μπορούμε να την υπολογίσουμε και μέσω της εξίσωσης: k=0,15×D50, 

όπου το D50 είναι η δόση που προκαλεί επιπλοκή στο 50% όλων των ασθενών. 

 

 

Εικόνα 38: Γραφική παράσταση της συνάρτησης Serial για διαφορετικά k. 

Η συγκεκριμένη cost function επηρεάζει το DVH με τον εξής τρόπο: 

Εικόνα 39: Πως επηρεάζεται το DVH από την συνάρτηση Serial 

Το μήκος των βελών αντιστοιχεί στο που και πόσο σκληρά λειτουργεί η συνάρτηση 

αυτή για να ικανοποιήσει τους περιορισμούς των OARs. Άρα η serial επηρεάζει 

ολόκληρη την καμπύλη και όχι μέρος αυτής. 
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4. Parallel 

Είναι μια βιολογική cost function και ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος περιορισμός 

στα παράλληλα OARs. Ορισμένα όργανα ανέχονται πολύ υψηλές τιμές δόσης σε 

κάποιον υπό-όγκο τους αν ο υπόλοιπος όγκος τους δεν επηρεαστεί. Αυτά τα όργανα 

ονομάζονται παράλληλες δομές οργάνων και κάποια παραδείγματα αυτών είναι οι 

πνεύμονες, τα νεφρά και το ήπαρ. Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση βλέπει το 

όργανο σαν “σκοινί”, το οποίο σπάει όταν εντοπιστούν υψηλές δόσεις σε διάφορα 

σημεία του οργάνου και τότε η συνάρτηση επιβάλλει κυρώσεις στα σημεία αυτά. 

Εικόνα 40: Παράλληλη δομή οργάνων 

Η συνάρτηση αυτή έχει 3 παραμέτρους. H πρώτη παράμετρος είναι η ισοδύναμη 

ομοιόμορφη δόση (ή δόση αναφοράς) της οποίας η τιμή είναι ανάλογη της δόσης που 

δέχεται το μεγαλύτερο μέρος της δομής. Η δεύτερη παράμετρος, η οποία αποτελεί και 

τον ισοπεριορισμό(isoconstraint) της συνάρτησης, είναι μέση βλάβη των 

οργάνων(Mean Organ Damage) στη δομή εκπεφρασμένη σε ποσοστό %. Η επίδραση 

της ακτινοβολίας θεωρείται ότι μειώνει την λειτουργικότητα του οργάνου αφού 

προκαλεί “βλάβες” και έτσι η συνάρτηση πέφτει σε συνεχή κλίμακα. Η τρίτη 

παράμετρος είναι ο εκθέτης του νόμου ισχύος k. Αυτή η τιμή αλλάζει το σχήμα της 

καμπύλης απόκρισης δόσης και καθορίζει πως ανταποκρίνεται η δομή στη δόση 

αναφοράς και στo Mean Organ Damage που έχουν εισαχθεί. Μια υψηλότερη τιμή k 

μεταφράζεται σε μια απότομη απόκριση δόσης που συχνά μεταφράζεται σε μια 

έντονη καμπύλωση στο DVH. 

Την τιμή του k μπορούμε να την υπολογίσουμε και μέσω της εξίσωσης: k= 0,15×Dref, 

όπου Dref  είναι η δόση αναφοράς που εισάγουμε. 

Η συνάρτηση αυτή επηρεάζει το DVH με τον εξής τρόπο: 
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Εικόνα 41: Πως επηρεάζεται το DVH από την parallel 

Το μήκος των βελών αντιστοιχεί στο που και πόσο σκληρά λειτουργεί η συνάρτηση 

αυτή για να ικανοποιήσει τους περιορισμούς των OARs. 

 

5. Conformality 

Είναι μια φυσική cost function που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα OARs. 

Σκοπός της είναι να διαμορφώσει τον όγκο υψηλής δόσης στενά γύρω από έναν ή 

περισσότερους όγκους-στόχους. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται με βάση την 

λογική ότι είναι πιο αποδεκτό να έχουμε υψηλότερη δόση πιο κοντά στο στόχο παρά 

σε απόσταση από το στόχο άρα και πιο κοντά σε OARs. Για το λόγο αυτό επιβάλλει 

μεγάλες ποινές στα σημεία(voxels) που είναι μακριά από τον όγκο-στόχο. 

Η λειτουργία αυτής της cost function είναι ότι εκτιμά ένα μέτρο συμμόρφωσης της 

δόσης που είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση και στη συνέχεια ζητά από εμάς να 

υπολογίσουμε το πόσο περισσότερο ή λιγότερο σύμφωνη θα είναι η κατανομή της 

δόσης με αυτήν την εκτίμηση. Η μόνη παράμετρος λοιπόν που χρειάζεται για να 

λειτουργήσει η συνάρτηση αυτή ονομάζεται relative isoconstraint και μπορεί να πάρει 

τιμές από 0.01 έως 1.00, όμως για τιμές μικρότερες από 0.5 αρχίζει να περιορίζεται η 

κάλυψη του όγκου-στόχου. Επίσης, όσο πιο μικρή είναι η τιμή του relative 

isoconstraint τόσο πιο μεγάλη είναι η ποινή που επιβάλλει η συνάρτηση στα διάφορα 

σημεία(voxels).   

6. Maximum Dose 

Είναι μια φυσική cost function που χρησιμοποιείται κυρίως με τα OARs και αποτελεί 

ένα πολύ περιοριστικό φράγμα δόσης. Αφού το φράγμα είναι τόσο απότομο, κάθε 
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φορά που κάποιο σημείο(voxel) ξεπερνάει την δόση ανοχής η συνάρτηση επιβάλλει 

ποινή σε όλα τα σημεία(voxels) και έτσι οι αλλαγές που γίνονται στο DVH είναι πολύ 

απότομες προκαλώντας “θόρυβο” στο ιστόγραμμα. Για το λόγο αυτό είναι 

προτιμότερο να χρησιμοποιείται η συνάρτηση Quadratic Overdose. 

Η μόνη παράμετρος που χρειάζεται η συνάρτηση αυτή είναι η μέγιστη ανεκτή δόση 

που αναφέρεται ως μέγιστη δόση(Maximum Dose), η οποία δεν ξεπερνιέται πουθενά. 

Αυτή η παράμετρος αποτελεί και τον ισοπεριορισμό(isoconstraint) της συνάρτησης. 

 

Εικόνα 42: Γραφική παράσταση της συνάρτησης της μέγιστης δόσης. 

 

7. Quadratic Overdose 

Είναι μια φυσική cost function η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε όγκους-στόχους 

είτε σε OARs και περιορίζει τις υψηλές δόσεις στη δομή στην οποία εφαρμόζεται. 

Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την συνάρτηση Target EUD για τον 

περιορισμό των hot spots στον στόχο. Μερικές φορές ο περιορισμός της μέγιστης 

δόσης δεν πρέπει να επιβάλλεται αυστηρά αφού η εμφάνιση ενός μικρού αλλά 

ελεγχόμενου hot spot είναι επιτρεπτή. 

H συνάρτηση αυτή απαιτεί την εκχώρηση 2 παραμέτρων. Η πρώτη είναι η μέγιστη 

δόση(Maximum Dose) την οποία αν κάποιο σημείο(voxel) την ξεπεράσει, η 

συνάρτηση του επιβάλλει ποινή. Η δεύτερη παράμετρος είναι η Υπέρβαση Δόσης 

RMS(RMS Dose Excess) η οποία συμβολίζει το ποσό κατά το οποίο μπορούμε να 

υπερβούμε την συνταγογραφούμενη δόση ώστε η δόση να είναι ακόμα ανεκτή. 
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Εικόνα 43: Γραφική παράσταση της συνάρτησης Quadratic Overdose 

Αυτή η συνάρτηση παίζει ουσιαστικό ρόλο στους όγκους-στόχους. Αν δράσει μόνη 

της η Target EUD θα ωθήσει την δόση σίγουρα σε αρκετά υψηλότερες τιμές από την 

συνταγογραφούμενη. Η quadratic overdose είναι η ιδανική συνάρτηση για να το 

αποτρέψει αυτό. 

4.3 Μέθοδος 

 Πλάνα θεραπείας 

Για καθένα από τους 20 ασθενείς που εξετάστηκαν κατασκευάσαμε μέσω του TPS 4 

πλάνα θεραπείας: 

• Ένα 3D πλάνο θεραπείας με 4 ισοδύναμα πεδία 

Εικόνα 44: Τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν στο TPS για την κατασκευή του σύμμορφου 3D πλάνου 

• Ένα IMRT πλάνο 7 πεδίων(7F-IMRT): η τεχνική IMRT που 

χρησιμοποιήθηκε στα πλάνα είναι η step and shoot IMRT 

Κάθε πεδίο συνέβαλε στη γεωμετρία της δέσμης με το gantry να 

τοποθετείται  στις ακόλουθες γωνίες: 
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Εικόνα 45: Τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του 7F-IMRT πλάνου 

• Ένα DMLC πλάνο 6 πεδίων: κάθε πεδίο συνέβαλε στην γεωμετρία της 

δέσμης με το gantry να τοποθετείται στις ακόλουθες γωνίες: 

Εικόνα 46: Τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του DMLC πλάνου 

• Ένα VMAT πλάνο ενός τόξου 360 μοιρών το οποίο περιστρέφεται 

ξεκινώντας από μια γωνία gantry 180 μοιρών: 

Εικόνα 47: Το τόξο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του VMAT πλάνου 

 

Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των πλάνων αυτών μεταξύ 

τους τα προσαρμόσαμε όλα ώστε το 95% της συνταγογραφούμενης δόσης να 

καλύπτει το 95% του PTV όσον αφορά τα 3D και τα SIB πλάνα(IMRT, VMAT, 

DMLC) τα διαμορφώσαμε ώστε το 100% της συνταγογραφούμενης δόσης να 

καλύπτει το 95% του PTV. Οι περιορισμοί(constraints) που λάβαμε υπόψη μας σε 

κάθε πλάνο είναι αυτοί που αναφέραμε παραπάνω. 

 Παράμετροι αξιολόγησης 

Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των πλάνων του κάθε 

ασθενούς προέκυψαν από τα αντίστοιχα στατιστικά των DVH. Για την κάλυψη δόσης 
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του όγκου-στόχου αναλύθηκε ένα σύνολο δοσιμετρικών παραμέτρων στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται η μέση δόση(Dmean), η μέγιστη δόση(Dmax), τα V95% και 

V105% που είναι το ποσοστό του όγκου του στόχου που λαμβάνει το 95% και το 

105% αντίστοιχα της συνταγογραφούμενης δόσης, το conformity index(CI) και το 

heterogeneity index(HI).  

Ο δείκτης συμμόρφωσης(CI) είναι ένα μέσο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

της κατανομής δόσης και υπολογίστηκε ως εξής: 

CI= 𝑷𝑻𝑽𝟏𝟎𝟎𝟐

𝑷𝑻𝑽×𝑽𝟏𝟎𝟎
 

Όπου το PTV100 είναι ο όγκος του στόχου που λαμβάνει το 100% της 

συνταγογραφούμενης δόσης, PTV είναι ο όγκος στόχος που ακτινοβολείται και V100 

είναι ο όγκος της ισοδοσιακής καμπύλης(αν την θεωρήσουμε ως δομή) για το 100% 

της συνταγογραφούμενης δόσης. 

Ο δείκτης ετερογένειας(HI) ορίζεται ως εξής: 

HI=𝑫𝟐%−𝑫𝟗𝟖%
𝑫𝟓𝟎%

 

Όπου τo Dx% συμβολίζει την δόση που χορηγείται στο x% του όγκου του PTV. 

Χαμηλότερες τιμές του HI(κοντά στο 1) υποδεικνύουν μια πιο ομοιογενή κατανομή 

δόσης του PTV. 

(Όσο καλύτερο είναι το πλάνο τόσο οι δείκτες HI και CI πλησιάζουν την μονάδα). 

Για την διερεύνηση των παραμέτρων αξιολόγησης των οργάνων σε κίνδυνο(OARs) 

αναλύθηκε μια σειρά τιμών Vx(V40, V50, V60) για το κάθε όργανο αντίστοιχα, όπου 

Vx είναι το ποσοστό του όγκου του οργάνου που έχει δεχτεί x cGy δόσης. 

Για κάθε ασθενή αξιολογήθηκε επίσης και ο αριθμός των MUs(Monitor Units) σε 

κάθε πλάνο. 

4.4 Αποτελέσματα 

Αρχικά θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα για 2 από τους 20 ασθενείς: 1 

παράδειγμα για ασθενή με καρκίνο του προστάτη και 1 παράδειγμα για ασθενή με 

γυναικολογικό καρκίνο. Τα πλάνα των υπόλοιπων ασθενών δημιουργήθηκαν ακριβώς 



77 
 

με τον ίδιο τρόπο και τα αποτελέσματά τους θα παρατεθούν συγκεντρωτικά 

παρακάτω σε πίνακες. 

• Ασθενής με καρκίνο του προστάτη 

Για την κατασκευή του 3D πλάνου τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά που 

φαίνονται στην Εικόνα 43. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις περιπτώσεις καρκίνου του 

προστάτη που μελετήσαμε υπάρχουν δυο PTV. Για το πρώτο PTV, που είναι στην 

ουσία το συνολικό PTV που ακτινοβολείται, η συνταγή που ακολουθήθηκε ήταν η 

εξής: 

Εικόνα 48: Συνταγή για το PTV1 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που πήραμε με βάση αυτά τα δεδομένα: 

 

Εικόνα 49: 3D σύμμορφο πλάνο θεραπείας για το PTV1(οριζόντια τομή) 
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Εικόνα 50: DVH του PTV1 

Εικόνα 51: Στατιστικά DVH του 3D πλάνου θεραπείας για το PTV1 

Όσον αφορά το PTV2, το οποίο είναι και το μικρότερο σε όγκο και αποτελεί μέρος 

του PTV1, ακτινοβολήθηκε με επιπλέον δόση η οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με την 

παρακάτω συνταγή: 

Εικόνα 52: Συνταγή για το PTV2 

Πιο καθαρά ο όγκος PTV2 φαίνεται παρακάτω όπου βλέπουμε και το πώς 

προσαρμόζεται ο πολύφυλλος κατευθυντήρας γύρω από αυτόν. 
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Εικόνα 53: Ακτινογραφία στην οποία απεικονίζεται το PTV2 και τα φύλλα MLC 

Το πλάνο που δημιουργήθηκε για τον όγκο PTV2 και το DVH που προέκυψε από 

αυτό φαίνονται παρακάτω: 

  

Εικόνα 54: 3D σύμμορφο πλάνο θεραπείας για το PTV2 
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Εικόνα 55: DVH για το PTV2 

Αυτό που χρειαζόμαστε όμως εμείς είναι η συνολική δόση που πήρε όλο το PTV 

οπότε προσθέσαμε τα δυο πλάνα θεραπείας του PTV1 και του PTV2 και αυτό που 

προέκυψε ήταν το ακόλουθο πλάνο, όπου φαίνεται η κατανομή της συνολικής 

δόσης(64,8 Gy) στο συνολικό PTV μέσω ισοδοσιακών επιφανειών, και το αντίστοιχο 

DVH: 

Εικόνα 56: Κατανομή της δόσης για το συνολικό PTV 

Για την κατασκευή του IMRT πλάνου, όπως και για τα υπόλοιπα σύγχρονα πλάνα 

θεραπείας η κατανομή της δόσης δεν γίνεται σε 2 στάδια όπως στο 3D πλάνο 

θεραπείας που χορηγούμε boost δόση στο PTV2. Στα SIB πλάνα η κατανομή δόσης 

γίνεται σε ένα στάδιο και το PTV2 παίρνει κατευθείαν περισσότερη δόση από το 

PTV1 ενώ ακτινοβολούνται ταυτόχρονα. Η συνταγή για την κατασκευή του IMRT 

πλάνου ήταν: 
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Εικόνα 57: Συνταγή για το IMRT πλάνο  

Το πλάνο δημιουργήθηκε σύμφωνα με αυτήν την συνταγή και τις δέσμες που 

φαίνονται στην Εικόνα 44 με αντίστοιχα βάρη πεδίων: 

Εικόνα 58: Βάρη πεδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του IMRT πλάνου θεραπείας 

Εικόνα 59: IMRT πλάνο θεραπείας για το συνολικό PTV(οριζόντια τομή) 

Εικόνα 60: ΙMRT πλάνο θεραπείας για το συνολικό PTV(κατακόρυφη τομή) 
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Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το PTV2 ,το οποίο είναι οριοθετημένο με μπλέ 

χρώμα, να έχει πάρει μεγαλύτερη δόση από το PTV1 αφού η ισοδοσιακή επιφάνεια 

στην πρώτη περίπτωση είναι κόκκινη και στην δεύτερη πράσινη. 

Το ιστόγραμμα δόσης-όγκου(DVH) που προέκυψε στην συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι: 

Εικόνα 61: DVH για το IMRT πλάνο 

και τα στατιστικά της δόσης που πήραμε από το συγκεκριμένο ιστόγραμμα είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Εικόνα 62: Στατιστικά δόσης για το IMRT πλάνο 

Στη συνέχεια κατασκευάσαμε το DMLC πλάνο χρησιμοποιώντας τα πεδία που 

φαίνονται στην Εικόνα 45 με αντίστοιχα βάρη και την συνταγή που φαίνονται 

παρακάτω: 
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Εικόνα 63: Βάρη πεδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του DMLC πλάνου θεραπείας 

Εικόνα 64: Συνταγή δόσης του DMLC πλάνου 

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα το πλάνο θεραπείας που δημιουργήθηκε ήταν το 

παρακάτω: 

Εικόνα 65: DMLC πλάνο θεραπείας 

Από το πλάνο αυτό προέκυψε το εξής DVH με τα αντίστοιχα στατιστικά δόσης: 

Εικόνα 66: DVH για το DMLC πλάνο θεραπείας 
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Εικόνα 67: Στατιστικά DVH για το DMLC πλάνο θεραπείας 

Τέλος, το VMAT πλάνο θεραπείας που δημιουργήθηκε με το τόξο που φαίνεται στην 

Εικόνα 46 και την παρακάτω συνταγογραφούμενη δόση είναι το εξής: 

Εικόνα 68: Συνταγογραφούμενη δόση  

Εικόνα 69: VMAT πλάνο θεραπείας 
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Το ιστόγραμμα κατανομής δόσης(DVH) και τα αντίστοιχα στατιστικά του πλάνου 

παρατίθενται παρακάτω: 

Εικόνα 70: DVH του VMAT πλάνου θεραπείας 

 

Εικόνα 71: Στατιστικά DVH του VMAT πλάνου θεραπείας 

Οι cost functions που χρησιμοποιήθηκαν με τους όγκους-στόχους και τα OARs για 

την δημιουργία των συγκεκριμένων πλάνων φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 

Εικόνα 72: Χρησιμοποιούμενες cost functions  
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• Ασθενής με γυναικολογικό καρκίνο 

Για την κατασκευή του 3D σύμμορφου πλάνου θεραπείας χρησιμοποιήσαμε ξανά τα 

πεδία που φαίνονται στην Εικόνα 43 και την παρακάτω συνταγή: 

Εικόνα 73: Συνταγή για το 3D πλάνο θεραπείας 

Τα αποτελέσματα που πήραμε είναι τα εξής: 

Εικόνα 74: 3D σύμμορφο πλάνο θεραπείας  

Εικόνα 75: DVH του 3D πλάνου θεραπείας 
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Εικόνα 76: Στατιστικά DVH του 3D πλάνου θεραπείας 

Για την κατασκευή του IMRT πλάνου θεραπείας χρησιμοποιήσαμε τα πεδία που 

φαίνονται στην Εικόνα 44 με αντίστοιχα βάρη(weights) και την συνταγή που δίνονται 

παρακάτω: 

Εικόνα 77: Συνταγή του IMRT πλάνου θεραπείας 

Εικόνα 78: Βάρη των πεδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του IMRT πλάνου θεραπείας 

Τα αποτελέσματα που πήραμε είναι τα εξής: 

Εικόνα 79: IMRT πλάνο θεραπείας 
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Εικόνα 80: DVH του IMRT πλάνου θεραπείας 

Εικόνα 81: Στατιστικά DVH του IMRT πλάνου θεραπείας 

Τo  DMLC πλάνο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τα πεδία που φαίνονται στην 

Εικόνα 45 με βάρη(weighs) που φαίνονται παρακάτω και την εξής 

συνταγογραφούμενη δόση: 

Εικόνα 82: Συνταγή του DMLC πλάνου θεραπείας 

Εικόνα 83: Βάρη πεδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του DMLC πλάνου θεραπείας 

Με βάση αυτά τα δεδομένα τα αποτελέσματα που πήραμε παρατίθενται στη συνέχεια: 
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Εικόνα 84: DMLC πλάνο θεραπείας 

Εικόνα 85: DVH του DMLC πλάνου θεραπείας 

Εικόνα 86: Στατιστικά DVH του DMLC πλάνου θεραπείας 

Τέλος, για να κατασκευάσουμε το VMAT πλάνο θεραπείας χρησιμοποιήσαμε το τόξο 

με την γεωμετρία που φαίνεται στην Εικόνα 46 και την συνταγή που ακολουθεί: 

Εικόνα 87: Συνταγή του VMAT πλάνου θεραπείας 
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Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα που πήραμε: 

Εικόνα 88: VMAT πλάνο θεραπείας 

Εικόνα 89: DVH του VMAT πλάνου θεραπείας 

Εικόνα 90: Στατιστικά DVH του VMAT πλάνου θεραπείας 

Οι cost functions που χρησιμοποιήθηκαν με τους όγκους-στόχους και τα OARs για 

την δημιουργία των συγκεκριμένων πλάνων φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 91: Χρησιμοποιούμενες cost functions 

Συνολικά τα αποτελέσματα που πήραμε από τα διαφορετικά πλάνα θεραπείας και για 

τους 20 ασθενείς όσον αφορά τις δόσεις και τα OARs παρουσιάζονται παρακάτω σε 

πίνακες: 

• Για τις ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο 

Πίνακας 1: Σύγκριση δοσιμετρικών παραμέτρων του PTV και των MUs για κάθε τεχνική 

Variable 3D IMRT DMLC VMAT 
Dmax 5359,02±105,40 5179,97±335,15 5353,99±353,63 5187,52±321,81 

Dmean 5038,02±27,84 4859,50±293,41 4960,79±298,51 4867,50±277,05 

V95% 95,00±0,00 99,36±0,54 99,34±0,23 99,30±0,55 

V105% 1,73±2,53 48,10±21,24 73,16±7,09 46,76±9,00 

CI 0,32±0,10 0,75±0,09 0,72±0,09 0,75±0,09 

HI 1,09±0,01 1,07±0,01 1,10±0,02 1,07±0,01 

MU 232,11±16,84 563,89±97,03 639,66±77,70 715,12±89,20 

 

MU(=Monitor Unit) είναι οι μονάδες χρόνου λειτουργίας του γραμμικού επιταχυντή 

και εκφράζει την ποσότητα φορτίου που καταγράφεται στον θάλαμο ιονισμού ο 

οποίος είναι τοποθετημένος στην κεφαλή του γραμμικού επιταχυντή. Συνήθως 

θέλουμε 1 MU να είναι συγκρίσιμο με 1cGy δόσης. 

Πίνακας 2 Σύγκριση δοσιμετρικών παραμέτρων των OARs 

Variable 3D IMRT DMLC VMAT 
Bladder,% 

V40 80,26±14,35 51,13±18,59 52,26±18,30 50,32±18,41 

V50 55,61±24,72 28,29±21,84 29,48±21,93 29,86±21,37 

Rectum,% 

V40 70,76±12,03 51,88±15,00 53,67±14,63 50,84±14,35 

V50 26,03±19,64 17,43±14,93 17,81±14,65 17,59±13,33 

Bowel,% 

V40 24,25±11,11 16,04±9,44 18,20±8,39 15,12±8,83 
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V50 7,66±10,20 5,82±6,20 5,90±5,72 4,64±5,14 

Sigmoid,% 

V40 74,93±15,22 35,76±15,66 36,15±17,28 38,58±17,69 

V50 42,54±15,79 20,10±13,89 26,09±17,06 19,91±14,65 

Left femoral head,% 

V50 2,13±3,21 1,01±2,00 0,63±0,60 0,33±0,47 

Right femoral head,% 

V50 2,02±2,88 0,18±0,30 0,52±0,67 0,33±0,48 

 

• Για τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη: 

Πίνακας 3: Σύγκριση δοσιμετρικών παραμέτρων του PTV και των MUs για κάθε τεχνική 

Variable 3D IMRT DMLC VMAT 
Dmax(PTV1)  

6563,91±48,11(PTVtotal) 

6475,76±127,74 6585,62±128,14 6425,52±75,49 

Dmax(PTV2) 6666,87±53,64 6733,41±77,68 6609,84±69,08 

Dmean(PTV1*) 5089,34±26,30 5226,81±45,93 5251,30±57,48 5194,62±50,84 

Dmean(PTV2) 1422,55±11,04 6369,23±36,16 6403,49±44,06 6334,8±38,52 

V95%(PTV1*) 94,99±0,02 99,78±0,32 99,58±0,52 99,74±0,17 

V95%(PTV2) 94,99±0,04 99,93±0,05 99,94±0,04 99,90±0,16 

V105%(PTV1*) 3,90±3,83 19,41±15,61 32,01±18,18 12,22±13,41 

V105%(PTV2) 0,00±0,00 15,86±16,56 31,89±18,30 6,60±14,26 

CI(PTV1*) 0,38±0,06 0,51±0,03 0,52±0,03 0,58±0,04 

CI(PTV2) 0,33±0,18 0,70±0,05 0,69±0,05 0,76±0,06 

HI(PTV1*) 1,10±0,01 1,08±0,02 1,09±0,02 1,08±0,03 

HI(PTV2) 1,06±0,01 1,05±0,01 1,05±0,01 1,04±0,01 

MU(PTV1*) 244,20±5,32 575,41±38,88 659,92±41,36 679,48±36,53 

MU(PTV2) 278,67±6,87 589,07±35,74 674,65±43,61 698,94±83 

*Όπου αναφέρεται το PTV1 εννοούμε το PTVtotal 

Πίνακας 4: Σύγκριση δοσιμετρικών παραμέτρων των OARs 

Variable 3D IMRT DMLC VMAT 
Bladder% 

V40 90,01±11,07 43,76±7,94 44,61±7,80 42,68±9,82 

V50 81,37±12,54 21,54±9,26 20,98±9,26 21,88±9,96 

V60 16,08±7,40 9,51±5,35 9,34±5,95 9,21±5,75 

Rectum,% 

V40 66,61±9,40 56,60±4,94 51,92±6,84 50,37±7,89 

V50 45,07±14,86 16,19±1,99 18,15±3,49 14,33±2,58 

V60 9,15±4,27 0,88±0,76 1,05±0,71 0,85±0,78 

Sigmoid,% 
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V40 68,49±28,89 53,64±21,18 57,85±23,41 44,59±22,42 

V50 61,55±28,50 8,53±8,23 5,86±3,45 4,65±2,78 

V60 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

  Bowel,%   

V40 13,40±6,49 14,82±6,15 15,22±5,70 9,90±5,81 

V50 7,05±4,67 2,33±1,83 1,57±1,37 0,34±0,57 

Left femoral head,% 

V50 0,56±1,78 0,00±0,00 0,00±,00 0,00±0,00 

Right femoral head,% 

V50 0,51±1,60 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±,00 

Στους Πίνακες 1 και 3 παρουσιάζονται οι δοσιμετρικές παράμετροι και των 

τεσσάρων πλάνων θεραπείας που σχετίζονται με τον στόχο. Παρατηρώντας τον 

Πίνακα 1 για τις ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο βλέπουμε ότι η μέγιστη δόση 

είναι ελαφρώς αυξημένη για το 3D πλάνο σε σύγκριση με τις SIB τεχνικές και το ίδιο 

και για την μέση δόση. Ωστόσο, οι διαφορές που υπάρχουν δεν είναι σημαντικές. 

Στον Πίνακα 3 που παρατίθενται τα αντίστοιχα στοιχεία για τους ασθενείς με καρκίνο 

του προστάτη βλέπουμε πως για τις SIB τεχνικές η μέγιστη και η μέση δόση(τα 

στοιχεία αυτά αφορούν την ισοδύναμη δόση) είναι μεγαλύτερη στο PTV2 σε 

σύγκριση με το PTV1, γεγονός που το περιμέναμε αφού το PTV2 δέχεται μεγαλύτερη 

δόση από το PTV1. Οι διαφορές στα Dmax και Dmean μεταξύ των τριών σύγχρονων 

τεχνικών είναι ελάχιστες. Όσον αφορά το πλάνο 3D βλέπουμε πως η μέγιστη δόση , η 

οποία αφορά το PTVtotal, είναι αρκετά κοντά στις μέγιστες δόσεις που παίρνουμε με 

τις SIB τεχνικές. Η τεράστια διαφορά που παρατηρείται στην μέση δόση ανάμεσα 

στο PTV1 και στο PTV2 οφείλεται στο ότι στην 3D τεχνική το PTV2 περιλαμβάνει 

μόνο τον μικρό όγκο που δέχεται την boost δόση των 1440 cGy, ενώ το PTV1 είναι ο 

μεγάλος όγκος που δέχεται την αρχική συνταγογραφούμενη δόση των 5040 cGy. 

Όσον αφορά το V95% και στις 2 περιπτώσεις καρκίνου βλέπουμε ότι είναι αρκετά 

αυξημένο στις SIB τεχνικές σε σχέση με το πλάνο 3D ενώ το ακριβώς αντίθετο 

συμβαίνει με το V105%. Η συμμόρφωση και η ετερογένεια φαίνεται ότι έχει 

βελτιωθεί στις SIB τεχνικές σε σύγκριση με την 3D, με την βελτίωση να είναι πιο 

έντονη στην περίπτωση των γυναικολογικών καρκίνων. Τέλος, τα MUs είναι αρκετά 

αυξημένα στις σύγχρονες τεχνικές και πολύ χαμηλά στο πλάνο 3D.  

Στους Πίνακες 2 και 4 παρατίθενται οι δοσιμετρικές παράμετροι που αφορούν τα 

OARs. Οι διαφορές που παρατηρούνται για όλα τα όργανα σε κίνδυνο ανάμεσα στην 

3D και τις SIB τεχνικές είναι πολύ μεγάλες ενώ μεταξύ των τριών σύγχρονων 
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τεχνικών οι διαφορές είναι πολύ μικρές, σχεδόν αμελητέες. Οι πιο μεγάλες διαφορές 

παρατηρούνται στην ουροδόχο κύστη, στο ορθό και στο σιγμοειδές ενώ όσον αφορά 

το παχύ έντερο και τα μηριαία οστά οι διαφορές είναι σημαντικές αλλά όχι τόσο 

μεγάλες όσο στα προαναφερθέντα όργανα.  

 

4.5 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη, μια σειρά δοσιμετρικών παραμέτρων που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω έδειξαν ότι τα σύγχρονα πλάνα θεραπείας είναι σε θέση να ικανοποιήσουν 

όλα τα constraints για τα όργανα σε κίνδυνο και τις απαιτήσεις ενός καλού πλάνου 

για κάλυψη του όγκου στόχου.   

Η κατανομή της δόσης στις SIB τεχνικές είναι αρκετά βελτιωμένη συγκριτικά με την 

κατανομή στα 3D πλάνα θεραπείας αφού η δόση κατανέμεται ομοιόμορφα στον όγκο 

στόχο και στις γύρω περιοχές λόγω της έντασης της ακτινοβολίας που διαμορφώνεται 

ανάλογα με τον στόχο. Η διαφορά φαίνεται έντονα και στις εικόνες που παρατίθενται 

παρακάτω. 

 

Εικόνα 92: Κατανομή δόσης στο 3D πλάνο θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη 
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Εικόνα 93: Κατανομή δόσης στο IMRT πλάνο θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη 

 

Εικόνα 94: Κατανομή δόσης στο DMLC πλάνο θεραπείας για καρκίνο του προστάτη 
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Εικόνα 95: Κατανομή δόσης στο VMAT πλάνο θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη 

Φαίνεται από τις φωτογραφίες ότι οι 3 σύγχρονες τεχνικές έχουν παρόμοια κατανομή 

δόσης αλλά η VMAT είναι η πιο βελτιωμένη γιατί οι πιο υψηλές δόσεις περιορίζονται 

ακριβώς στο PTV. 

Βλέπουμε επίσης από τους Πίνακες 1 και 3 ότι το VMAT βελτιστοποιεί την 

συμμόρφωση και την ετερογένεια δόσης και ελαχιστοποιεί τον όγκο που λαμβάνει το 

105% της συνταγογραφούμενης δόσης. Αυτό είναι αποτέλεσμα της βέλτιστης 

κατανομής δόσης που αναφέρθηκε παραπάνω και σημαίνει ότι μειώνεται ο κίνδυνος 

κάποια δομή μέσα στο PTV να λάβει υπερβολική δόση. Παρατηρούμε ακόμα ότι οι 

τιμές όλων των δοσιμετρικών παραμέτρων του VMAT και του IMRT είναι πολύ 

κοντά μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το VMAT είναι η εξελιγμένη 

περιστροφική μορφή του IMRT οπότε τα αποτελέσματα που δίνουν είναι παρόμοια 

με το VMAT φυσικά να τα βελτιστοποιεί.  

Όσον αφορά τις δοσιμετρικές παραμέτρους των OARs παρατηρώντας τους Πίνακες 2 

και 4 βλέπουμε πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές στις τιμές ειδικά για το V40 και το 

V50. Στο 3D πλάνο θεραπείας οι τιμές των παραμέτρων είναι υπερβολικά αυξημένες. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην κατανομή δόσης του 3D πλάνου θεραπείας αφού 
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όπως έχει αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος, όποια δομή βρίσκεται μέσα στο box που 

σχηματίζεται στο σημείο συνάντησης των 4 δεσμών λαμβάνει τη μέγιστη 

συνταγογραφούμενη δόση. Οι μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στις τιμές των 

παραμέτρων για το 3D πλάνο θεραπείας και σε αυτές για τις SIB τεχνικές 

παρατηρούνται στις περιπτώσεις της ουροδόχου κύστης και του ορθού. Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι προαναφερθείσες δομές βρίσκονται πολύ κοντά στο PTV και 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 91 μεγάλο μέρος τους εμπεριέχεται στην περιοχή 

μέγιστης δόσης στην περίπτωση του 3D πλάνου θεραπείας. Έτσι, αυξάνεται ο 

κίνδυνος τα OARs να λάβουν μεγαλύτερη δόση από την δόση ανοχής τους και να 

υποστούν κάποια βλάβη το οποίο συνεπάγεται και σε πιο έντονες παρενέργειες για 

τον ασθενή ή σε χειρότερες περιπτώσεις μπορεί κάποιο OAR να καταστεί μη 

λειτουργικό λόγω υπερβολικής δόσης. 

Στις SIB τεχνικές το πρόβλημα αυτό λύνεται και όπως παρατηρούμε από τις Εικόνες 

92-94 τα OARs προστατεύονται και η μέγιστη δόση περιορίζεται μόνο στην περιοχή 

του PTV. Η βέλτιστη προστασία στα OARs επιτυγχάνεται με την VMAT τεχνική. 

Μέσω λοιπόν της μελέτης που κάναμε και των αποτελεσμάτων που παρουσιάσαμε 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για την αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνου της 

πυέλου, και πιο συγκεκριμένα με καρκίνο του προστάτη και γυναικολογικό καρκίνο, 

η πιο κατάλληλη τεχνική είναι η VMAT η οποία είναι και η πιο εξελιγμένη. 

Έτσι, στις περισσότερες πλέον περιπτώσεις καρκίνου της πυέλου τα πλάνα θεραπείας 

που δημιουργούνται είναι VMAT για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα στον 

ασθενή.  

 

 

 

 

 

 



98 
 

5.Βιβλιογραφία 

• Κυριακή Π. Πιστεύου-Γομπάκη, Ιωάννης Φ. Τζιτζίκας (2008). Αρχές 

Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

• Faiz Khan, John Gibbons, Dimitris Mihailidis, Hassaan Alkhatib (2011). 

Khan’s Lectures:”Handbook of the Physics of Radiation Therapy”, 4th edition. 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. 

• Κώστας Κάππας, Κική Θεοδώρου(2019). Ακτινοβολίες και Ακτινοπροστασία, 

Τόμος 2. Λευκωσία: Broken Hill Publishers LTD 

• Ψαράκος Κυριάκος, Μολυβδά – Αθανασοπούλου Ελισάβετ, Γκοτζαμάνη – 

Ψαράκου Άννα, Σιούντας Αναστάσιος (2012). Επιτομή Ιατρική Φυσική. 

Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

• Παντελής Καραίσκος(2021). Σημειώσεις του μαθήματος Ιατρικής Φυσικής 

του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

• Κωνσταντίνος Δαρδούφας (Οκτώβριος 2018). Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας: 

https://www.hygeia.gr/o-rolos-tis-aktinotherapeias/ 

• https://www.elekta.com/patients/radiation-therapy-treatment/ 

• https://www.onmed.gr 

• Monaco Training Guide, IMPAC Medical Systems, Inc. 

 

https://www.hygeia.gr/o-rolos-tis-aktinotherapeias/
https://www.elekta.com/patients/radiation-therapy-treatment/
https://www.onmed.gr/

