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ΡΕΙΛΗΨΗ  

 

Ειςαγωγι: Ο καρκίνοσ  είναι θ 2θ αιτία κανάτου ςτα παιδιά 1-14 ετϊν, με 11000 περιπτϊςεισ κατά 

το 2020. Οι όγκοι του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ (ΚΝΣ) είναι οι  ςυχνότεροι ςυμπαγείσ όγκοι 

ςτον παιδικό πλθκυςμό(1). Συνικωσ εντοπίηονται ςτον εγκζφαλο, είτε ωσ μονιρθσ εςτία, είτε ωσ 

πρωτογενισ βλάβθ που μζςω του ΕΝΥ επεκτείνονται και ςτο νευράξονα. Εξελιγμζνεσ 

απεικονιςτικζσ εξετάςεισ, νευροχειρουργικζσ επεμβάςεισ, νζεσ ςυςτθματικζσ κεραπείεσ 

(χθμειοκεραπεία, ανοςοκεραπεία) κακϊσ και ςφγχρονεσ τεχνικζσ ακτινοκεραπείασ (ΑΚΘ), ζχουν 

επιφζρει αφξθςθ του τοπικοφ ελζγχου τθσ νόςου κακϊσ και τθσ ςυνολικισ επιβίωςθσ (OS) των 

παιδιατρικϊν αςκενϊν. 

Σκοπόσ: Με τθν παροφςα εργαςία, πραγματοποιιςαμε αναςκόπθςθ τθσ τρζχουςασ διεκνοφσ 

βιβλιογραφίασ, για τθν εφαρμογι όλων των ςφγχρονων τεχνικϊν ακτινοκεραπείασ και το κλινικό 

όφελοσ που ζχουν ςε παιδιατρικοφσ ογκολογικοφσ αςκενείσ, πάςχοντεσ από κακοικεισ όγκουσ του 

ΚΝΣ.  

Υλικό και Μζκοδοσ: Ρραγματοποιιςαμε αναςκόπθςθ τθσ τρζχουςασ δθμοςιευμζνθσ διεκνοφσ 

βιβλιογραφίασ. Συμπεριλάβαμε δθμοςιεφςεισ με κλινικά δεδομζνα για παιδιατρικοφσ αςκενείσ 

πάςχοντεσ από όγκουσ του ΚΝΣ, που υποβλικθκαν ςε εξελιγμζνεσ τεχνικζσ ΑΚΘ. Οι βάςεισ 

δεδομζνων που χρθςιμοποιιςαμε ιταν το PubMed, Cochrane Database of Controlled Trials και 

SCOPUS ζωσ και το 2020. Χρθςιμοποιιςαμε μόνο εργαςίεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Οι μελζτεσ που 

δεν χρθςιμοποίθςαν τα κριτιρια ειςαγωγισ τθσ αναηιτθςισ μασ, αποκλείςκθκαν.  

Αποτελζςματα:  Οι νεότερεσ τεχνικζσ ακτινοκεραπείασ όπωσ 3DCRT, IMRT, VMAT, πρωτόνια 

μποροφν να βελτιϊςουν τθν κατανομι κακϊσ και τθσ κλιμάκωςθσ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ ςτον 

όγκο-ςτόχο. Κρίςιμεσ εγκεφαλικζσ δομζσ όπωσ οφκαλμοί, οπτικό χίαςμα, ςτζλεχοσ και ιππόκαμποσ 

μποροφν να προςτατευτοφν ςτουσ παιδιατρικουσ εγκεφαλικοφσ όγκουσ. Ραράλλθλα θ ΑΚΘ με 

πρωτόνια μειϊνει τθν ζκκεςθ ςε χαμθλζσ δόςεισ ακτινοκεραπείασ  που βρίςκονται προςκίωσ του 

νευράξονα. Κατά αυτόν τον τρόπο μειϊνεται θ ανάπτυξθ δεφτερων κακοθκειϊν μελλοντικά. Η 

χριςθ των πρωτονίων μειϊνει τισ οξείεσ αιματολογικζσ και γαςτρεντερικζσ παρενζργειεσ, κακϊσ 

και τισ απϊτερεσ νευρολογικζσ, αγγειακζσ και αναπτυξιακζσ παρενζργειεσ. 

Συμπεράςματα: Οι νεότερεσ τεχνικζσ ακτινοκεραπείασ εξαςφαλίηουν καλφτερθ ςυμμόρφωςθ τθσ 

χορθγοφμενθσ δόςθσ ακτινοκεραπείασ με βάςθ το μζγεκοσ και το ςχιμα του όγκου.  Η κεραπεία με 



πρωτόνια ελαχιςτοποιεί τα ποςοςτά ανάπτυξθσ χρόνιασ τοξικότθτασ, διότι εναποκζτει το μζγιςτο 

τθσ δόςθσ ςτον όγκο ςτόχο και μειϊνει τθ δόςθ εξόδου ςτουσ παρακείμενουσ υγιείσ ιςτοφσ.  

Λζξεισ κλειδιά: παιδιατρικοί αςκενείσ, όγκοι κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, εγκζφαλοσ, 

ακτινοκεραπεία, IMRT,  IGRT, VMAT, πρωτόνια, τομοκεραπεία, ςτερεοτακτικι ακτινοχειρουργικι. 



ABSTRACT 

Introduction: Cancer is the second leading cause of death in children aged 1-14 years, with 11,000 

cases by 2020. Central Nervous System (CNS) tumors are the most common solid tumors in the 

pediatric population (1). They are usually located in the brain, either as a solitary lesion or as a 

primary tumor that extends through the CNS to the nevraxis. Advanced imaging exams, 

neurosurgery, new systemic treatments (chemotherapy, immunotherapy) as well as modern 

radiotherapy techniques (ACT), have led to an increase in local disease control and overall survival 

(OS) of pediatric patients. 

Purpose: In the present work, we reviewed the current literature regarding the application of all 

modern radiotherapy techniques and the potential clinical benefit in pediatric oncology patients 

suffering from CNS malignancies. At the same time, the clinical experience of the Radiotherapy 

Department of University Hospital of Herakleion was described, using the advanced  linear 

accelerator machines"Infinity", donated by the Stavros Niarchos Foundation, during the period 

2017-2019. 

Material and Methods: We reviewed the current published international literature. We included 

publications with clinical data for pediatric patients suffering from CNS tumors, who underwent 

advanced ACTH techniques. The databases we used were PubMed, Cochrane Database of Controlled 

Trials and SCOPUS until 2020. We used only works in English. Studies that do not use our search 

entry criteria will be excluded.  

Results: Newer radiotherapy techniques such as 3DCRT, IMRT, VMAT, protons can improve the 

distribution as well as the radiation dose escalation to the target tumor. Critical brain structures 

such as eyes, optic chiasm, stem and hippocampus can be protected in pediatric brain tumors. The 

use of protons reduces the acute hematological and gastrointestinal side effects, as well as the 

distant neurological, vascular and developmental radiation-induced side effects. 

Conclusions: Newer radiotherapy techniques ensure better radiotherapy dose delivery based on the 

size and shape of the tumor. Proton therapy minimizes the development rates of chronic toxicity 

because it deposits the maximum dose in the target tumor and reduces the exit dose to adjacent 

healthy tissues. At the same time, protons reduce the exposure to low doses of radiotherapy located 

in front of the nevraxis. This reduces the development of second future malignancies.  

Keywords: “pediatric”, “patients”, “oncology”, “brain”, “central nervous system”, “tumors”, 

“radiotherapy”, “irradiation”, “IMRT”, “IGRT”,“VMAT”,“Protons”, “Tomotherapy”, “Stereotaxy”. 
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Ειςαγωγι 

Ο καρκίνοσ  είναι θ 2θ αιτία κανάτου ςτα παιδιά 1-14 ετϊν, με 11000 περιπτϊςεισ 

κατά το 2020(1). Οι όγκοι του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ (ΚΝΣ)είναι οι πλζον ςυχνοί 

ςυμπαγείσ όγκοι ςτον παιδικό πλθκυςμό. Σφμφωνα με τθν North American Association of 

Central Cancer Registries (NAACCR), θ ανά ζτοσ ςυχνότθσ ιταν 48,47/εκ. κατά τθν περίοδο 

2004-7, ςτισ θλικίεσ 1-19 ζτθ(2). Η ςυχνότθσ ιταν υψθλότερθ για παιδιά 1-4 ετϊν και 

μικρότερθ μεταξφ 10-14 αντίςτοιχα(2). 

Οι όγκοι του ΚΝΣ περιςςότερο ςυχνά εμπλζκουν τον εγκζφαλο, είτε ωσ μονιρθσ 

εςτία, είτε ωσ πρωτογενισ βλάβθ που μεταφζρεται ςτο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και 

νωτιαίο άξονα. Εντοφτοισ, εξαρτϊμενοι από το κλινικό φορτίο τθσ νόςου (Ιςτολογία, 

Επζκταςθ, Ηλικία), τα κεραπευτικά πρωτόκολλα διαφζρουν είτε μεταξφ ςυνδυαςμοφ 

μεκόδων εγχείρθςθσ, ςυςτθματικισ  κεραπείασ (χθμειοκεραπείασ : ΧΜΘ), βιολογικισ 

αντίςτοιχθσ, και ακτινοκεραπείασ (RT), είτε εάν μία εξϋαυτϊν χρθςιμοποιείται. Η αιτιολογία 

των όγκων του ΚΝΣ ςτα παιδιά παραμζνει άγνωςτοσ. Μόνο 2-5% περιγράφονται ωσ 

γνωςτισ γενετικισ προδιάκεςθσ. Σϋαυτι τθν κατθγορία περιλαμβάνονται αςκενείσ με 

νευροϊνομάτωςθ τφπου 1 (NF-1) και 2 (NF-2), θβϊδθ ςκλιρυνςθ, οικογενι αδενωματϊδθ 

πολυποδίαςθ, Li-Fraumeni και ςφνδρομο Gorlin. Ζνα μικρότερο ποςοςτό δφναται να 

αποδοκεί ςτθν ιονίηουςα ακτινοβολία που χρθςιμοποιείται για διαγνωςτικοφσ ι  

κεραπευτικοφσ ςκοποφσ. Για τθ πλειονότθτα των παιδιϊν δεν υπάρχουν 

αναγνωρίςιμοι προδιακεςικοί παράγοντεσ.Η αντιμετϊπιςθ των παιδιϊν με όγκουσ του ΚΝΣ 

ζχει ουςιωδϊσ μεταβλθκεί τα τελευταία 30 ζτθ. Η απαραίτθτθ χριςθ τθσ 

Υπολογιςτικισ/Αξονικισ (CT-Scan) και Μαγνθτικισ Τομογραφίασ (MRI-Scan) ςε ςυνδυαςμό 

με τθν λειτουργικι απεικόνιςθ(PET), τισ βελτιωμζνεσ νευρο-πακολογο-ανατομικζσ 

εξετάςεισ και τθν μοριακι διαγνωςτικι, ζχουν ςυνειςφζρει ςτον καλφτερο χαρακτθριςμό 

των διαφόρου τφπου όγκων. Βελτίωςθ των νευροχειρουργικϊν τεχνικϊν και τθσ περι-

εγχειρθτικισ φροντίδασ, επζτρεψαν αςφαλζςτερεσ χειρουργικζσ  εκτομζσ ςε όγκουσ που 

κεωροφντο ανεγχείρθτοι λόγω τθσ κζςθσ των ςε δυςπρόςιτεσ  περιοχζσ του εγκεφάλου 

(π.χ. Εγκεφαλικό  ςτζλεχοσ, Ρρομικθσ, κ.ά.). Πλα τα ανωτζρω ςε ςυνδυαςμό με τισ 

αναπτυχκείςεσ νεϊτερεσ τεχνικζσ ακτινοκεραπείασ, τα νζα χθμειοκεραπευτικά φάρμακα, 

τουσ βιολογικοφσ παράγοντεσ και τα εκνικά - διεκνι κλινικά πρωτόκολλα που 

μεταφράηονται ςε phase III κλινικζσ μελζτεσ, ζχουν επιφζρει βελτίωςθ των αποτελεςμάτων 

επιβίωςθσ ςε παιδιά-εφιβουσ με όγκουσ του ΚΝΣ. Σφμφωνα με τθν NAACCR, θ 5-ετισ ολικι 

επιβίωςθ ζχει αυξθκεί από 62,9% για αςκενείσ που διαγνϊςκθκαν μεταξφ 1980-1989, ςτο 

75,3% για τουσ διαγνωςκζντεσ κατά το 2000-2006(2). 



 

1.1 Γενετικά Σφνδρομα ςχετιηομενα με ογκουσ του ΚΝΣ  

 

Η νευροϊνωμάτωςθ τφπου 1 (NF-1) είναι νόςοσ που προςβάλλει περίπου ζναν 

ςτουσ 2500-3000 ανκρϊπουσ παγκοςμίωσ (3).Ξεκινϊντασ από τθν πρϊιμθ παιδικι θλικία, 

ςχεδόν όλα τα άτομα με NF1 ζχουν πολλά ςθμεία café-au-lait. Άτομα με NF1 είναι 

επιρρεπι ςε ανάπτυξθ πολλαπλϊν καλοικων και κακοικων όγκων του ΚΝΣ και 

περιφερικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. Το NF-1, το οποίο ευρίςκεται ςτθν κζςθ 17q11.2 και 

κωδικοποιεί (παρζχει οδθγίεσ για παραγωγι μιασ πρωτεΐνθσ) τθν κυτταροπλαςματικι 

πρωτεΐνθ neurofibromin τφπου 1 (3). Αυτι θ πρωτεΐνθ ρυκμίηει τθν ανάπτυξθ και είναι 

αρνθτικόσ ρυκμιςτισ του πρωτο-ογκογονιδίου Ras (3). Οι όγκοι του εγκεφάλου που 

ςχετίηονται με τθν NF1 είναι ςυνικωσ χαμθλοφ βακμοφ κακοικειασ γλοιϊματα (LGGs), 

όπωσ πιλοκυτταρικά αςτροκυττϊματα (4). Ρερίπου το 15% - 20% των ατόμων με NF-1 κα 

αναπτφξουν grade 1 νεοπλάςματα (WHO), εκ των οποίων 80% ευρίςκονται ςτθν οπτικι οδό 

(Εικόνα 1.1) και περίπου το 15% εξϋαυτϊν απαντϊνται ςτο εγκεφαλικό ςτζλεχοσ (5). Ππωσ 

και με τα γλοιϊματα των οπτικϊν νεφρων, τα γλοιϊματα του εγκεφαλικοφ ςτελζχουσ είναι 

ςυνικωσ πιλοκυτταρικά αςτροκυτϊματα, αν και ςυνικωσ εκδθλϊνονται αργότερα από ότι 

τα  γλοιϊματα των  οπτικϊν  νεφρων, κατά τθν πρϊτθ δεκαετία τθσ ηωισ (3)                                             

 

Εικόνα 1.1. NF-1 και γλοιοβλαςτϊματα ςε 10 ετϊν αγόρι: Η εγκάρςια μετά ζγχυςθ 

ςκιαγραφικοφ Τ1 ςτακμιςμζνθ MR εικόνα , δείχνει μια μεγάλθ αριςτερι μετωπαία μάηα 

(βζλοσ) με κεντρικι αιμορραγικι νζκρωςθ και περιφερικι ακανόνιςτθ ενίςχυςθ.Από : 

Vijapura C, Aldin ES, Capizzano AA, et al. Genetic Syndromes associated with CNS Tumors. 

Radiographics 2017; 37 : 258-280. Κατόπιν αδείασ, Ευγενισ παραχϊρθςθ 

Η Νευροϊνωμάτωςθ τφπου II (NF-2 ι NF-II), είναι κλθρονομικι νόςοσ με 

επικρατοφντα χαρακτιρα που προςβάλλει ζνα ςτα 25.000 άτομα, προδιακζτοντασ αςκενείσ 



ςε πολλαπλοφσ όγκουσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ.Η NF-2 προκαλείται από μεταλλάξεισ του 

γονιδίου "Merlin",  που φαίνεται να επθρεάηει τθ μορφι και τθν κίνθςθ των κυττάρων. Το 

γονίδιο NF2 22q11-13.1 μια πρωτεΐνθ που ςχετίηεται με τθν κυτταρικι μεμβράνθ και δρα 

ωσ καταςτολζασ όγκου (6).  

Το Σφνδρομο Cowden (CS), ι Σφνδρομο Ρολλαπλοφ Αμαρτώματοσ είναι μια 

αυτοςωματικι κυρίαρχθ διαταραχι με εκτιμϊμενο επιπολαςμό περίπου μία ςτα 250.000 

άτομα (7). Η μετάλλαξθ του ογκοκαταςταλτικοφ γονιδίου PTEN, που παρατθρείται ςτθν 

κζςθ 10q23, βρίςκεται ςε  πολλοφσ αςκενείσ με CS. Οι γονιδιακζσ μεταλλάξεισ ςυνδζονται 

ςυχνά με ογκογζνεςθ  και κακοικειεσ (Εικόνα 1.2) 

Η Ataxia Τelangiectasia (AT), είναι μια ςπάνια αυτοςωμικι υπολειπόμενθ 

διαταραχι με ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ζνασ αςκενισ ςτα 20.000 ζωσ 100.000 άτομα (17). Η 

νόςοσ χαρακτθρίηεται από προοδευτικι ατροφία τθσ παρεγκεφαλίδοσ, τελαγγειεκταςίεσ 

(διεςταλμζνα αιμοφόρα αγγεία), ανοςοανεπάρκεια, ακτινοευαιςκθςία και προδιάκεςθ για 

κακοικειεσ. Η Ataxia telangiectasia (AT) ςχετίηεται με μία αλλοίωςθ ςτο μεταλλαγμζνο 

γονίδιο (ΑΤΜ) τθσ αταξίασ τθλαγγειεκταςίασ, το οποίο εντοπίηεται ςτθν γενετικι κζςθ 

11q22. Το γονιδιακό προϊόν, ATM,  που εμπλζκεται ςτθν επιδιόρκωςθ ριξθσ/διάςπαςθσ και 

των δφο αλφςεων του DNA (8) 

 

Εικόνα 1.2: CS με LDD ςε ζναν 32 ετϊν άνδρα.Η εγκάρςια προχοριγθςθσ ςκιαγραφικοφ Τ1 

ςτακμιςμζνθ εικόνα δείχνει μία αςαφϊσ περιγεγραμμζνθ υπόπυκνθ βλάβθ (βζλοσ) ςτο 

δεξιό παρεγκεφαλιδικό θμιςφαίριο 

Το Σφνδρομο Turcot είναι ιςτορικόσ όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει 

τθ ςυςχζτιςθ των πρωτογενϊν όγκων του ΚΝΣ και δφο διαφορετικϊν μορφϊν ορκοκολικϊν 

πολυπόδων : Τθν οικογενι αδενωματϊδθ πολυποδίαςθ (Familial Αdenomatous olyposis : 

FAP)  και τον κλθρονομικό καρκίνο παχζοσ εντζρου που δεν ςχετίηεται με πολφπωςθ 



(HNPCC) (ι ςφνδρομο Lynch).Υπάρχουν τρεισ παραλλαγζσ, θ FAP και θ εξαςκενθμζνθ FAP  

προκαλοφνται από ελαττϊματα του ογκοκαταςταλτικοφ γονιδίου APC (Adenomatous 

Polyposis Coli) ςτο χρωμόςωμα 5q21 (9). Η τρίτθ παραλλαγι, θ αυτοςωματικι 

υπολειπόμενθ FAP (ι MUTYH πολυποδίαςθ) προκαλείται από ελλείμματα του γονιδίου 

MUTYH ςτο χρωμόςωμα 1. Ζχει πλζον διευκρινιςτεί ότι θ FAP ςχετίηεται με 

μυελοβλαςτϊματα και πολλαπλοφσ αδενωματϊδεισ πολφποδεσ (Turcot τφπου 2) και το 

HNPCC ςυνθκζςτερα με γλοιϊματα και καρκίνο του παχζοσ εντζρου (Turcot τφπου 1) (10) 

Οι όγκοι του ΚΝΣ που παρατθρικθκαν ςε αςκενείσ με FAP, ειδικά με μυελοβλάςτωμα WNT, 

ζχουν ςυνδεκεί με μεταλλάξεισ ςτο τμιμα 2 του γονιδίου APC (11).  

Το Σφνδρομο Li-Fraumeni (LFS) είναι μια αυτόςωμθ αςκζνεια με επικρατοφντα 

χαρακτιρα και επιπολαςμό που εκτιμάται ωσ ζνα ςτα 5000 άτομα (12).Απϊλεια  

λειτουργίασ του γονιδίου p53 κζςθ (17p13) λόγω  μετάλλαξθσ βλαςτικισ ςειράσ, 

παρατθρείται περίπου ςτο 70% των προςβεβλθμζνων οικογενειϊν.Οι αςκενείσ με LFS 

ζχουν αυξθμζνο κίνδυνο να αναπτφξουν ευρφ φάςμα όγκων. Οι ενδοκρανιακζσ 

νεοπλαςίεσ, ιδιαίτερα τα γλοιϊματα οι αρχζγονοι νευροεκτοδερμικοί όγκοι, τα 

μυελοβλαςτϊματα και τα καρκινϊματα του χοριοειδοφσ πλζγματοσ δεν εμφανίηονται 

ςπάνια ςτο LFS και εκδθλϊνονται ςε μικρότερθ θλικία (μζςοσ όροσ, 25 ζτθ) (13).Ρερίπου το 

ιμιςυ των αςκενϊν με LFS αναπτφςςουν νεοπλάςματα ζωσ τθν θλικία των 30 ετϊν. 

Το Σφνδρομο von Hippel - Lindau (VHL) είναι μία αυτοςωματικι κυρίαρχθ οικογενισ νόςοσ 

με ςυχνότθτα περίπου 1 / 36.000 άτομα. Χαρακτθρίηεται από πολλαπλοφσ 

ςυςχετιηόμενουσ όγκουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων νεοπλαςμάτων ωσ 

αιμαγγειοβλαςτϊματα του εγκεφάλου και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, καρκινϊματα νεφρϊν 

από διαυγι κφτταρα (clear cell renal cell carcinomas : RCCs), φαιοχρωμοκυτϊματα.Τα 

αιμαγγειοβλαςτϊματα είναι WHO grade I, καλϊσ περιγραμμζνα, πλοφςια ςε τριχοειδι 

αγγεία καλοικθ νεοπλάςματα που προκαλοφν ςυμπτϊματα λόγω πίεςθσ ςε παρακείμενεσ 

δομζσ και μζςω αιμορραγίασ. Εμφανίηονται ςε περίπου 60% - 80% των αςκενϊν με VHL και 

μπορεί να είναι πολλαπλά, διαςκορπιςμζνα ςτον εγκζφαλο και ςτον νωτιαίο μυελό. Η 

παρεγκεφαλίδα είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ περιοχι (44% –72%) ακολουκοφμενθ από τον 

νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό ςτζλεχοσ και, λιγότερο ςυχνά, τισ άνωκεν του ςκθνιδίου 

δομζσ (14). 

 
1.2 Κακοριςμόσ εννοιών για τθν τριςδιάςτατθ ςφμμορφθ ακτινοκεραπεία.  

H International Commmission on Radiation Units and Measurements (ICRU) 

αντιμετϊπιςε για πρϊτθ φορά το ηιτθμα του ςτακεροφ προςδιοριςμοφ όγκου και δόςθσ 



ςτθν Ακτινοκεραπεία με τθ δθμοςίευςθ τθσ ICRU Αναφοράσ 29 το 1978(23).Η ICRU - 29  

κακόριςε τον όγκο - ςτόχο ωσ τον όγκο o οποίοσ περιζχει τουσ ιςτοφσ που πρόκειται να 

λάβουν δεδομζνθ δόςθ RT ςφμφωνα με ζνα κακοριςμζνο πρότυπο χρόνου δόςθσ (Εικ. 

2).Κακορίςτθκε ο όγκοσ κεραπείασ (Τreatment Volume) που περικλείεται από τθν 

ιςοδοςικι επιφάνεια θ οποία αντιπροςωπεφει τθν ελάχιςτθ δόςθ ςτόχου. 

O όγκοσ υπό RT (irradiated volume) που λαμβάνει δόςθ κεωροφμενθ ςθμαντικι 

για τουσ κ.φ. ιςτοφσ (π.χ. 50% ιςοδοςικι καμπφλθ) 

Τα όργανα ςε κίνδυνο (organs at risk : OARs) που είναι ακτινοευαίςκθτα εντόσ ι 

πλθςίον του όγκου ςτόχου. Επίςθσ, αναγνωρίςτθκε θ ςθμαςία των ιςτϊν εκτόσ τθσ 

περιοχισ του ςτόχου που λαμβάνει >100% τo τελευταίο ονομάςτθκε κερμό ςθμείο (hot 

spot) κεωρείται κλινικά ςθμαντικό καταλαμβάνει επιφάνεια τουλάχιςτον 2cm2 

Το 1993, θ ICRU Επιτροπι ςτο Report 50, αναβάκμιςε τουσ όρουσ Dose/Volume για τθ 

ςφμμορφθ κεραπεία(24). O όγκοσ ςτόχοσ χωρίςτθκε ςε 3 οντότθτεσ. α)Ορατόσ όγκοσ (gross 

tumor volume : GTV),β)Πγκοσ που υπολογίηει τθν μικροςκοπικι επζκταςθ του 

νεοπλάςματοσ (clinical target volume :  CTV) 

 γ)Πγκοσ  που λαμβάνει υπόψθ τθν γεωμετρία, τθ κίνθςθ του όγκου-διαφόρων οργάνων-

αςκενοφσ, ανακρίβειεσ ςτθ δζςμθ/ ςτο κακθμερινό set-up, τισ τεχνικζσ πτυχζσ του 

κεραπευτικοφ πρωτόκολου, π.χ. ςτακεροποίθςθ του αςκενοφσ και άλλεσ αβεβαιότθτεσ 

(planning target volume : PTV),  

(Εικόνα 2). Α:Σχθματικι αναπαράςταςθ των volumes που ορίηονται από τθν ICRU, Report 

29 : Πγκοσ -ςτόχοσ, Πγκοσ κεραπείασ, Ακτινοβολοφμενοσ όγκοσ. Β : Πρια των διαςτάςεων 

από ICRU Report 50 : GTV = ορατό μζγεκοσ όγκου, CTV = μζγεκοσ κλινικοφ ςτόχου, PTV = 

Μζγεκοσ ςχεδιαηόμενου ςτόχου, Θεραπευόμενοσ και Ακτινοβολοφμενοσ όγκοσ. C : Πρια 

των διαςτάςεων ςτθν ICRU Report 62 : GTV, CTV, ITV (εςωτερικι διάςταςθ όγκου), PTV, 

Θεραπευόμενοσ και Ακτινοβολοφμενοσ όγκοσ/volume 

 



Το ICRU Report 50 κακόριςε τον υπό κεραπεία όγκο (treated volume), ωσ τον όγκο που 

περικλείεται από δεδομζνθ ιςοδοςικι επιφάνεια ωσ θ πλζον κατάλλθλθ για να επιτευχκεί 

ο ςκοπόσ τθσ κεραπείασ (π.χ. εξάλειψθ του καρκίνου, παρθγορθτικι RT)  

Τα organs at risk : OARs, ωσ τουσ φυςιολογικοφσ ιςτοφσ των οποίων θ ευαιςκθςία (π.χ. 

Νωτιαίοσ Μυελόσ : Ν.Μ.) μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά τον ςχεδιαςμό (κακοριςμό τθσ 

ςυνολικισ δόςθσ/κλαςματοποίθςθσ).Ο οριςμόσ του κερμοφ ςθμείου (hot spot) 

τροποποιικθκε ωσ ο όγκοσ ζξωκεν του PTV που λαμβάνει μεγαλφτερθ δόςθ από το 100%, 

και κεωρείται κλινικά ςθμαντικόσ όταν θ ελάχιςτθ διάμετροσ υπερβαίνει τα 15mm 

Πμωσ θ ςυνεχιηόμενθ εξζλιξθ των τεχνικϊν ακτινοκεραπείασ (IMRT, IGRT) και πρόοδοι 

ςτουσ μθχανιςμοφσ απεικόνιςθσ (MRI, PET), παρείχαν ακόμθ μεγαλφτερθ πλθροφορία ςτθν 

λειτουργικότθτα, κζςθ, ςχιμα και όρια των οργάνων ςτόχων. Σε απάντθςθ ςτισ ανωτζρω 

εξελίξεισ θ ICRU Επιτροπι το 1999, δθμοςιοποίθςε το Report 62 (25) ςυμπλθρωματικι 

αναφορά τθσ αντίςτοιχθσ 50(24). 

 H ICRU Report 62 βελτίωςε τον όρο του PTV, ειςάγοντασ τθν ζννοια του εςωτερικοφ ορίου 

(internal margin) ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν μεταβολζσ ςτο μζγεκοσ, ςχιμα, και κζςθ του 

PTV. Η ICRU Report 62 προςδιόριςε τον όγκο/volume που ςχθματίηεται από τον  CTV και το 

εςωτερικό όριο ωσ εςωτερικό όριο ςτόχου (internal target volume : ITV), (Εικόνα 2C) Τα 

organs at risk : OARs ταξινομικθκαν ωσ Σειριακά, Ραράλλθλα ι Σειριακά-Ραράλλθλα.Η 

Report 62 ειςιγαγε τθν ζννοια του (planning organ at risk volume : PRV) ςχεδιαηόμενου 

όγκου ςε όργανο που ευρίςκεται ςε κίνδυνο. 

 

1.3 Απεικόνιςθ και Volumes/όγκοι ενδιαφζροντοσ. ICRU Report 83 

Το ICRU 83 παρουςιάηει ανακεωρθμζνουσ οριςμοφσ για τουσ διάφορουσ όγκουσ/volumes 

που κα αποτελζςουν τον ςκελετό του ςχεδίου κεραπείασ. Εννοιολογικά, οι  volumes 

περιζχουν τρεισ τφπουσ ιςτϊν:  

Α)κακοικθ / καλοικθ βλάβθ Β)φυςιολογικόσ ιςτόσ κοντά ςτον όγκο που είναι ιδθ 

διθκθμζνθ ι πικανόν να ζχει διθκθκεί από μικροςκοπικι κακοικθ νόςο, και γ)πιο 

απομακρυςμζνουσ υγιείσ κ.φ. ιςτοφσ και όργανα. Οι αναφερόμενοι οριςμοί που 

ακολουκοφν προζρχονται από το ICRU Report 83(24). 

Ο GTV (Διάςταςθ του κυρίωσ όγκου) είναι θ αποδεδειγμζνθ ζκταςθ και κζςθ όπου 

ευρίςκεται ο κυρίωσ όγκοσ. Ο GTV για τθν IMRT ορίηεται πάντοτε από ανατομικζσ εικόνεσ, 

ςυνικωσ CT με ι χωρίσ MRI  ςυμπλθρϊνεται ςιμερα από τθν PET-CT. 

O CTV (Κλινικι διάςταςθ του όγκου) είναι ζνα μζγεκοσ ιςτοφ που περιζχει τον ορατό GTV 

ι / και υποκλινικι κακοικθ μθ ορατι νόςο με ςυγκεκριμζνθ πικανότθτα εξζλιξθσ ςε 



εμφανζσ νεόπλαςμα που κα χρειαςτεί κεραπευτικοφσ χειριςμοφσ. Δεν υπάρχει γενικι 

ςυναίνεςθ για το ποια πικανότθτα κεωρείται ςχετικι για κεραπεία, αλλά ςυνικωσ 

ποςοςτό κινδφνου μεγαλφτερο από 5-10% μάλλον απαιτεί κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ Σε 

μετεγχειρθτικζσ καταςτάςεισ, μετά από χειρουργικι εκτομι R0 ι R1,δεν υπάρχει ορατόσ 

όγκοσ, επομζνωσ πρζπει να κακοριςτεί μόνο ο CTV. 

Ο PTV (Η υπό ςχεδιαςμό διάςταςθ του όγκου) είναι μια γεωμετρικι ζννοια που ειςιχκθ 

για τον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ τθσ κεραπείασ. Είναι το ςυνιςτϊμενο εργαλείο για 

τθ διαμόρφωςθ τθσ απορροφοφμενθσ δόςθσ RT, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι θ χορθγοφμενθ 

δόςθ κα αποδοκεί πραγματικά ςε όλα τα ςθμεία του CTV με κλινικά αποδεκτι πικανότθτα, 

παρά τισ γεωμετρικζσ αβεβαιότθτεσ 

Τα OARs(όργανα ςε κίνδυνο) ι κρίςιμεσ φυςιολογικζσ δομζσ είναι ιςτοί που εάν 

ακτινοβολθκοφν δυνατόν να εμφανίςουν ςθμαντικι νοςθρότθτα και επομζνωσ μπορεί να 

επθρεάςουν το πλάνο κεραπείασ ι/και τθν χορθγοφμενθ δόςθ RT. Αλλά  OAR γενικά 

κεωροφνται οι δομζσ που ευρίςκονται ςτθν άμεςθ γειτονία του PTV. Τα OARs ζχουν 

ομαδοποιθκεί ςε "ςειριακά" ι "παράλλθλα" όργανα ι ςε ςυνδυαςμό και των δφο, 

ακολουκϊντασ το ζργο των Withers et al (27),οι οποίοι χρθςιμοποίθςαν τθν ζννοια των 

λειτουργικϊν υπομονάδων ςε κάκε όργανο.Τα ςειριακά όργανα, όπωσ ο νωτιαίοσ μυελόσ, 

μποροφν να υποςτοφν μθ αποδεκτι βλάβθ εάν ακτινοβολθκεί μόνο ζνα μικρό τμιμα του 

ςε μεγαλφτερθ δόςθ από το όριο αντοχισ του, ενϊ παράλλθλα όργανα, όπωσ το ιπαρ, 

μπορεί να υποςτοφν απϊλεια ενόσ τμιματοσ χωρίσ ςυνολικι απϊλεια λειτουργίασ του 

οργάνου. 

lanning organ at risk volume  (PRV) : Σχεδιαηόμενοσ όγκοσ ςε όργανο που ευρίςκεται ςε 

κίνδυνο. Ππωσ ςυμβαίνει με τον PTV, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι αβεβαιότθτεσ και οι 

διακυμάνςεισ ςτθ κζςθ του OAR κατά τθ διάρκεια τθσ ακτινοκεραπείασ για τθν αποφυγι 

ςοβαρϊν επιπλοκϊν 

Remaining volume at risk (RVR) : Υπολειπόμενοσ όγκοσ ςε κίνδυνο. Ορίηεται λειτουργικά 

από τθ διαφορά μεταξφ του όγκου που περικλείεται από το εξωτερικό περίγραμμα του 

αςκενοφσ και εκείνου των CTVs και OARs ςτισ τομζσ που ζχουν απεικονιςτεί 

Treated volume (TV) : Η υπό κεραπεία διάςταςθ/μζγεκοσ του όγκου.Η ICRU 83 

υποςτθρίηει, ςφμφωνα με τθν πρόταςι τθσ για κεραπεία πρωτονίων,ο TV  μπορεί να 

οριςτεί ωσ θ δοςολογία που λαμβάνεται από το 98% του PTV. Το ωσ άνω εξυπθρετεί ωσ 

μζτρο τθσ ελάχιςτθσ απορροφοφμενθσ δόςθσ και αναφζρεται επίςθσ ωσ Dnear min. 

 

 



1.4 Ζμμεςθ και άμεςθ δράςθ τθσ ακτινοβολίασ ςε ιςτοφσ&DNA  

Τα φωτόνια, πλζον ςυχνά αναφερόμενα ωσ Ακτίνεσ-Χ, είναι μθ φορτιςμζνεσ οντότθτεσ με 

διπλό χαρακτιρα κφματοσ-ςωματιδίου Οι ακτίνεσ-Χ (θλεκτρομαγνθτικζσ ακτινοβολίεσ 

τεχνθτά παραγόμενεσ ) και οι ακτίνεσ-γ (αντίςτοιχεσ RTs παραγόμενεσ άμεςα από τον 

πυρινα ραδιονουκλιδίου, π.χ., 60Co), δφναται να κεωρθκοφν ωσ δζςμεσ ενζργειασ, 

καλοφμενεσ φωτόνια (hv).Πταν παράγονται ςε μθχανιματα που χρθςιμεφουν για RT 

(Γραμμικοί Επιταχυντζσ : Linacs), τα φωτόνια παρζχουν ζνα φάςμα ενεργειϊν (αν και θ 

μεγίςτθ ενζργεια ςυνικωσ αναφζρεται).Κατά τθν πορεία των δια μζςου των ιςτϊν, θ 

ενζργειά των βραδζωσ ςμικρφνεται, και κατά γίνεται αποτελεςματικι εναπόκεςθ δόςθσ RT 

ςε όλουσ τουσ ιςτοφσ κατά μικοσ τθσ ανωτζρω πορείασ. Η απόδοςθ τθσ ενζργειασ-δόςθσ RT 

αυξάνει με το βάκοσ από τθν επιφάνεια του δζρματοσ ζωσ τθν απόςταςθ Dmax, ςτθν οποία 

θ μεγίςτθ δόςθ βάκουσ ςτον ιςτό ζχει επιτευχκεί, ςχετιηόμενθ με τθν προςπίπτουςα δζςμθ 

(Εικόνα 3-3.1). Η Dmax αυξάνει με τθν ενζργεια τθσ δζςμθσ, ζτςι ϊςτε υψθλότερθσ 

ενζργειασ φωτόνια δφναται να χρθςιμοποιοφνται για εν τω βάκει όγκουσ (όργανα 

ςτόχουσ).Επειδι θ δόςθ εναποτίκεται κατά μικοσ τθσ πορείασ τθσ δζςμθσ και όχι μόνο ςτο 

Dmax, ο υπό RT ςτόχοσ (π.χ. το νεόπλαςμα, θ κοίτθ του όγκου) και οι πζριξ ιςτοί λαμβάνουν 

ςθμαντικζσ δόςεισ. Η αναφερκείςα απόδοςθ ενζργειασ ςτα περιβάλλοντα όργανα δφναται 

να δθμιουργιςει παρενζργειεσ και αυξθμζνο κίνδυνο ενόσ 2ου πρωτοπακοφσ όγκου, ζτθ 

αργότερα (118) Εντοφτοισ, κατά τθν κεραπεία νεοπλαςμάτων που ευρίςκονται πλθςίον τθσ 

επιφάνειασ του δζρματοσ, οι δζςμεσ φωτονίων διζρχονται μζςω όλου του ςϊματοσ, 

εκκζτοντασ ςε RT υγιείσ ιςτοφσ ςε μεγάλθ απόςταςθ. Η ζμμεςθ δράςθ τθσ RT με 

δθμιουργία ελευκζρων ριηϊν και επακόλουκθ βλάβθ του DNA, ζχει μεγαλφτερθ 

πικανότθτα να προκαλζςει διαςπάςεισ απλισ αλφςου, Single Strand Breaks : SSBs, ενϊ θ 

άμεςθ δράςθ τθσ RT ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία  διαςπάςεων και των δφο 

αλφςεων (Double Stand Breaks : DSBs) του DNA. 

Εικόνα 3 Τα πρωτόνια (καμπφλθ με κόκκινο χρϊμα) αποδίδουν τθν μεγίςτθ ενζργεια ςε 

προκακοριςμζνο βάκοσ εντόσ του όγκου (κορυφι Bragg). Aντικζτωσ οι ακτίνεσ-Χ και τα 

θλεκτρόνια εναποκζτουν μεγάλο μζροσ τθσ ενζργειάσ των ςε φυςιολογικοφσ ιςτοφσ 

πλθςίον τθσ επιφανείασ του ςϊματοσ. 

Ευγενισ παραχϊρθςθ από ΕΚΡΑ, Hellenic NeuroOncology Group (HeNOG). 

 



  

 

 

Εικονα 3.1 Depth dose curve. Note that the radiation beam dose deposition is lower at 

shallow depths until it builds up to a maximal dose (D Max). After this point the beam 

attenuates (falls off) with increasing depth. 

Οι αραιά  ιοντίηουςεσ RT (ακτίνεσ-Χ/πρωτόνια) αλλθλεπιδροφν με τθν ηϊςα υλθ κυρίωσ με 

ζμμεςο τρόπο, ενϊ οι πυκνά ιοντίηουςεσ (βαρζα ςωμάτια/αδρόνια, π.χ. ιόντα 12C, 4He, κλπ.) 

με άμεςο τρόπο, δθλ., με τον πυρινα των ατόμων. Αμφότερα τα είδθ ακτινοβολίασ 

(Ακτίνεσ-Χ/Αδρόνια), λειτουργοφν με τθν αρχι τθσ επιλεκτικισ καταςτροφισ των κυττάρων. 

Οι προκαλοφμενεσ βλάβεσ ςτο DNA, παρεμποδίηουν ι/και καταργοφν ςυγκεκριμζνεσ 

λειτουργίεσ των κυττάρων, ιδίωσ τθν δυνατότθτα διαίρεςθσ και πολλαπλαςιαςμοφ. Ειδικά 

ζνηυμα προςπακοφν να επανορκϊςουν τισ ανωτζρω βλάβεσ και να αποκαταςτιςουν τα 

κφτταρα ςτο φυςιολογικό. Εάν οι βλάβεσ αφοροφν μεταλλάξεισ ι διαςπάςεισ τθσ μιασ 

αλφςου του DNA (SSBs), υπάρχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να επιδιορκωκοφν πλιρωσ ι 

μερικϊσ. Αντικζτωσ, εάν υπάρχουν εκτεταμζνεσ βλάβεσ και ςτισ δφο αλφςουσ του DNA 

(DSBs), τα ζνηυμα αποτυγχάνουν να τισ επιςκευάςουν επαρκϊσ και μετά από μερικζσ 

ατελείσ μιτϊςεισ οδθγοφνται ςτον κυτταρικό κάνατο.  

Εικόνα 4α Αριςτερά. Απεικονίηονται τα αποτελζςματα από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ 

ακτινοβολίασ με τθν ηϊςα φλθ. Η ζμμεςθ δράςθ ςυμβαίνει με τισ ακτινοβολίεσ χαμθλισ LET 



(αραιά ιοντίηουςεσ RT),ακτίνεσ-Χ ι πρωτόνια. H άμεςθ δράςθ ςυνικωσ απαντάται ςτισ 

αλλθλεπιδράςεισ των βαρζωσ φορτιςμζνων ςωματιδίων (αδρονίων, ωσ ιόντα 12C, 4He, κλπ.), 

δθλ. πυκνά ιοντίηουςεσ RT, με τθν φλθ  

 

 

Εικόνα 4βΔεξιά. Διακρίνονται οι βλάβεσ από τθν ακτινοβολία, οι μθχανιςμοί επιδιόρκωςθσ 

και θ επιλεκτικι καταςτροφι των καρκινικϊν κυττάρων τα οποία ςυνικωσ αναπτφςςονται 

μεταξφ υγιϊν κυττάρων. 

Ευγενισ παραχϊρθςθ από ΕΚΡΑ, Hellenic NeuroOncology Group (HeNOG) 

 

 

1.5 Διαμόρφωςθ των πεδίων RT  

Χριςθ μεταλλικών blocks - Κατευκυντιρεσ πολλαπλών φφλλων (MLCs) 

Η ευκυγράμμιςθ τθσ δζςμθσ ακτινοβολίασ(RT) με ςυςκευι πολλαπλϊν φφλλων (multileaf 

collimation) χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά κατά τθν 10ετία του 1960 ςτθν Ιαπωνία(35). 

Ζχει ςιμερα ευρεία αποδοχι και ζχει αντικαταςτιςει τθν προςταςία με blocks από κράμα 

μετάλλων.H διειςδυτικότθσ δζςμθσ ακτίνων-Χ, αναφερόμενθ ωσ ποιότθσ RT, κακορίηεται 

από τθν καμπφλθ κατανομισ του φάςματοσ (δθλ. τισ ςχετικζσ εντάςεισ φωτονίων 

διαφορετικισ ενζργειασ.Η κατανομι φάςματοσ μιασ δζςμθσ Ακτίνων-Χ μπορεί να 

τροποποιθκεί τοποκετϊντασ απορροφθτικά υλικά διαφόρου πάχουσ (φίλτρα), κατά τθν 

πορεία τθσ. 

Ζτςι, θ δζςμθ που αναδφεται μζςω φίλτρου ζχει μεγαλφτερο ποςοςτό υψθλισ ενζργειασ 

φωτονίων απϋότι είχε πριν τθν δίοδό τθσ ςτο φίλτρο. Ήτοι, θ δζςμθ ζχει μεγαλφτερθ 



διειςδυτικότθτα και λζγεται ότι ζχει “ιςχυροποιθκεί/hardened” με το φίλτρο.H προςταςία 

των κ.φ. ιςτϊν και των κρίςιμων οργάνων επζτρεψε τθν αφξθςθ τθσ δόςθσ ςτον όγκο-ςτόχο 

διατθρϊντασ τθν δόςθ ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ κάτω από ζνα αποδεκτό όριο ανοχισ. Η 

κωράκιςθ ςυνικωσ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ μεταλλικϊν ςιαγόνων (με ςυμμετρικά και 

αςφμμετρα ηεφγθ ευκυγραμμιςτϊν/Collimators) και με κατευκυντιρεσ πολλαπλϊν φφλλων 

(Multileaf Collimators : MLCs), ςτουσ οποίουσ το άνοιγμα τθσ δζςμθσ RT (ςχιμα πεδίου) 

προςαρμόηεται εξατομικευόμενο για κάκε περίπτωςθ αςκενοφσ. 

 

Εικόνα 5:Ζνασ τυπικόσ κατευκυντιρασ πολλαπλϊν φφλλων (multileaf collimator: MLC), που 

χρθςιμοποιείται για χοριγθςθ IMRT (Ευγενισ παραχϊρθςθ τθσ Varian, Palo Alto, CA). 

      1.6 LET-RBE-OER 

      Το 1909, ο Schwarz ανζφερε τθν μείωςθ τθσ απάντθςθσ ενόσ ιςτοφ ςτθν ακτινοβολία, 

περιορίηοντασ τθν ροι αίματοσ ςτον ωσ άνω ιςτό. Ωςτόςο, ο Read(51) το 1952 απζδειξε ότι 

το οξυγόνο είναι ζνασ ακτινο- ευαιςκθτοποιόσ παράγοντασ. Η ςχζςθ μεταξφ τάςθσ 

οξυγόνου και ακτινοευαιςκθςίασ  ποικίλλοι, αλλά περίπου 3-10mm Hg επιτυγχάνουν το 

ιμιςυ τθσ ακτινοευαιςκθςίασ  μεταξφ εκείνθσ των υποξικϊν και των ευοξικϊν (αερόβιων) 

κυττάρων (τιμι k), (Εικόνα 6) (52).Κφτταρα δφναται να επιβιϊνουν ςε χαμθλότερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ οξυγόνου από τθν ανωτζρω τιμι, ζτςι υποξικά ακτινοάντοχα κφτταρα 

μπορεί να διατθροφνται εν ηωι. Οι καμπφλεσ κυτταρικισ επιβίωςθσ ςε πειραματικζσ 

μελζτεσ βακτθριδίων τροποποιοφνται με τθν ςυγκζντρωςθ οξυγόνου (Εικόνα 13,14.1-14.2) 

      Οι Zirkle και Tobias (53) επινόθςαν τον όρο LET (Linear Energy Tranfer) (Εικόνα 11-14) που 

χρθςιμοποιικθκε ςτθν ακτινοβιολογία για τθν “stopping power”, ιτοι, τθν απϊλεια 

ενζργειασ ανά μονάδα μικουσ διαδρομισ ενόσ φορτιςμζνου ςωματιδίου.Ενϊ θ 

απορροφοφμενθ δόςθ είναι μια φυςικι μονάδα θ οποία ποςοτικοποιεί τθν ενζργεια που 

εναποτίκεται ωσ γεγονότα ιοντιςμοφ ςε ιςτοφσ, οι βιολογικζσ ςυνζπειεσ των ιςοδφναμων 



απορροφοφμενων δόςεων που προκφπτουν από χαμθλισ ζναντι υψθλισ-LET RT μπορεί να 

είναι πολφ διαφορετικζσ.  

 

Εικόνα 6:LET High&Low 

Για να ςυγκρικεί θ αποτελεςματικότθτα διαφορετικϊν τφπων ακτινοβολίασ, αναπτφχκθκε θ 

ζννοια τθσ Relative Biological Effectiveness (RBE). Η Σχετικι Βιολογικι Αποτελεςματικότθσ 

(RBE) όπωσ  ανεφζρκει, ορίηεται ωσ θ δόςθ μιασ ακτινοβολίασ υπό αναφορά (ςυνικωσ 

250keV ακτίνων-Χ ι 1.17/1.33 ΜeV ακτίνων γ, 60Co), διαιροφμενθ με τθ δόςθ 

πρωτονίων/ιόντων άνκρακα ι οποιαδιποτε δόςθ μιασ υπό ζλεγχο ακτινοβολίασ, για να 

επιτευχκεί το ίδιο βιολογικό αποτζλεςμα (π.χ. ο βακμόσ αντίδραςθσ ςτθν ακτινοκεραπεία 

του δζρματοσ, ο κυτταρικόσ κάνατοσ, κ.ά). Τα φωτόνια εξϋοριςμοφ γενικϊσ κεωροφνται ότι 

ζχουν RBE = 1, ανεξάρτθτα από τθν ενζργεια.Επομζνωσ,δζςμεσ ακτινοβολίεσ με 

υψθλότερεσ τιμζσ RBE είναι περιςςότερο αποτελεςματικζσ ςτθν πρόκλθςθ βιολογικϊν 

αντιδράςεων ςε ιςοδφναμεσ δόςεισ. Η RBE εξαρτάται από τθν ποιότθτα τθσ RT (LET), τον 

τφπο του ςωματίου, τθ ςυνολικι δόςθ RT,τθ δόςθ ανά ςυνεδρία, τον αρικμό των 

κλαςμάτων, τισ αλλαγζσ ςτον ρυκμό δόςθσ, το είδοσ κυττάρου/ ιςτοφ/όγκου,φάςθ 

κυτταρικοφ κφκλου, κατάςταςθ οξυγόνωςθσ και  το επιλεγόμενο τελικό ςθμείο που 

εξετάηεται (βιολογικό αποτζλεςμα). Γενικά, οι τιμζσ RBEs είναι υψθλότερεσ για κφτταρα ι 

ιςτοφσ που μποροφν να ςυςςωρεφςουν και να επιδιορκϊςουν ικανό ποςοςτό 

υποκανατθφόρου βλάβθσ (θ καμπφλθ απάντθςθσ ςτισ δόςεισ ακτίνων-Χ ζχει ςυνικωσ ευρφ 

ϊμο, ςε κθλαςτικά).Μεγαλφτεροι «ϊμοι» αποδεικνφουν τθν ικανότθτα ςυςςϊρευςθσ και 

αποκατάςταςθσ μεγάλου τμιματοσ τθσ υποκανατθφόρου βλάβθσ (Sublethal Damage : SLD), 

(Εικόνα 8), (126-127) 



 

Εικόνα 8:Η RBE ωσ ςυνάρτθςθ τθσ LET. Κακϊσ θ LET αυξάνει, θ RBE τθν ακολουκεί βραδζωσ ςτθν 

αρχι, ςτθν ςυνζχεια ταχφτερα όταν θ LET λαμβάνει τιμζσ >10keV/μm. Μεταξφ 10-100keV/μm, θ 

RBE αυξάνει ταχζωσ με τθν LET, για να φκάςει ζνα μζγιςτο ςτθν τιμι περίπου 100keV/μm. Ρζραν 

τθσ ωσ άνω τιμισ για τθν LET, θ RBE μειϊνεται πάλι ςε χαμθλότερεσ τιμζσ λόγω του “overkill” 

φαινομζνου. Από (126,127). 

 

Εικόνα 9. OER ωσ ςυνάρτθςθ τθσ LET. Για χαμθλισ LET ακτινοβολία (RT), (ακτίνεσ-Χ ι γ) με 

OER μεταξφ 2.5 και 3.0, όςο θ LET αυξάνει θ OER μειοφται βραδζωσ ζωσ ότου θ LET υπερβεί 

τα 60keV/μm. Μετά τθν ανωτζρω τιμι, θ OER ελαττοφται ταχζωσ και φκάνει τθν μονάδα 

κατά τον χρόνο που θ LET προςεγγίηει τθν τιμι 200keVμ/m. Από (126-127). 

Eικόνα 10. Καμπφλθ ςυςχετίηουςα τθν ακτινοευαιςκθςία κυτταρικοφ πλθκυςμοφ ςτθν 

μερικι πίεςθ οξυγόνου κατά τθν διάρκεια ακτινοβολίασ.Ρερίπου 50% τθσ ολικισ 

ακτινοευαιςκθςίασ με το οξυγόνο γίνεται ορατι ςε μερικι πίεςθ περίπου 4mm ςτιλθσ Hg 

ςε κερμοκραςία 37oC. Στo ζνκετο τθσ Εικόνοσ παρουςιάηεται ο τρόποσ με τον οποίο οι 

καμπφλεσ κυτταρικισ επιβίωςθσ τροποποιοφνται με διάφορα επίπεδα οξυγόνωςθσ. Από 

(126,127) 



  

 

 

1.7 3D- Σφμμορφθ Ακτινοκεραπεία (3D-Conformal Radiotherapy - 3DCRT):Ρεριλαμβάνει 

τα κατωτζρω περιγραφόμενα βιματα. α)εξαςφάλιςθ τθσ κζςθσ  RT του αςκενοφσ, 

καταςκευάηοντασ ζνα επανατοποκετιςιμο μζςο ακινθτοποίθςθσ όταν χρειάηεται, και 

αποκτϊντασ ογκομετρικά δεδομζνα απεικόνιςθσ του αςκενοφσ ςτθν κζςθ κεραπείασ με το 

CT-Simulator. β)περιγραφι ςτον Η/Υ, των όγκων-ςτόχων και OARs χρθςιμοποιϊντασ τα 

δεδομζνα απεικόνιςθσ από τον ογκομετρικό ςχεδιαςμό. γ)τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνθσ 

δόςθσ RT για το PTV και αντίςτοιχουσ περιοριςμοφσ δόςθσ-όγκου για κάκε OAR.   

δ1)Για 3D-CRT forward planning, προςδιορίηεται θ κατεφκυνςθ εκάςτθσ δζςμθσ 

ακτινοκεραπείασ (RT), ςχεδιάηονται τα ανοίγματα εκάςτου πεδίου με MLCs, υπολογίηοντασ 

τθν κατανομι του PTV ςφμφωνα με τισ κακοριςμζνεσ δόςεισ όγκου (26,39-40,80).  

δ2)Για IMRT inverse planning, κακορίηονται οι αρχικοί προςανατολιςμοί τθσ δζςμθσ, 

ειςάγονται παράμετροι βελτιςτοποίθςθσ (π.χ. περιοριςμοί δόςθσ-όγκου για PTVs και όλεσ τισ 

περιοχζσ ενδιαφζροντοσ) και αρχίηοντασ τθν διαδικαςία τθσ 3D-Treatment Planning 

System(TPS) βελτιςτοποίθςθσ που δθμιουργεί ςειρά ενεργειακϊν ροϊν για κάκε δζςμθ RT, 

καταλιγουμε ςτισ προκφπτουςεσ κατανομζσ δόςθσ (PTVs), ςτα monitor units (MUs) και ςτισ 

κατάλλθλεσ κινιςεισ φφλλων του MLC. 

Απεικονιςτικεσ  Μεκοδοι 

1.11 Μαγνθτικι Τομογραφία (Magnetic Resonance Imaging – MRI) 

Ο ςχεδιαςμόσ RT κακοδθγοφμενοσ από MRI εφαρμοηεται ςιμερα ιδίωσ για όγκουσ ΚΝΣ, 

Κεφαλισ-Τραχιλου (HNC) και νεοπλαςίεσ πυζλου. Οριςμζνα τμιματα ακτινοκεραπείασ 

ζχουν εξοπλιςτεί με Μαγνθτικοφσ Τομογράφουσ για εξομείωςθ, ειδικά αφιερωμζνουσ ςτον 



ςχεδιαςμό RT(28). Η λειτουργικι MRI ζχει χρθςιμοποιθκεί για μείωςθ τθσ δόςθσ RT ςτον 

φυςιολογικό εγκζφαλο κατά τθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ όγκων του ΚΝΣ. Η 

Μαγνθτοεγκεφαλογραφία, θ ανιςοτροπικι MRI ςτακμιςμζνθ με διάχυςθ,θ με πρωτόνια 

μαγνθτικι φαςματοςκοπία (1H  MRS) για κακοδιγθςθ ςχεδιαςμοφ ςε γλοιϊματα(29). 

 

1.12 Η ςυνειςφορά τθσ πυρθνικισ ιατρικισ ςτο ςχεδιαςμό ακτινοκεραπείασ 

Τομογραφία με εκπομπι ποηιτρονίων (Positron Emission Tomography - PET) με  18F-FDG 

Η ΕΤ άλλαξε δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι Ογκολόγοι ςταδιοποιοφν και 

αντιμετωπίηουν τον καρκίνο. Η ςάρωςθ ΕΤ περιλαμβάνει τθ ςυςτθματικι χοριγθςθ ενόσ 

ιχνθκζτθ ςεςθμαςμζνου με ραδιενεργό ιςότοπο, το οποίο εκπζμπει ποηιτρόνια κακϊσ 

αποςυντίκεται. Οι ςαρωτζσ/μθχανιματα PET είναι ςε κζςθ να ανιχνεφςουν τθν 

αλλθλεπίδραςθ των ποηιτρονίων ςτουσ ιςτοφσ και ζτςι να απεικονίηουν όργανα αυξθμζνθσ 

ςυςςϊρευςθσ του ραδιοαφαρμάκου.Ο πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενοσ ιχνθκζτθσ είναι θ 

18F-φκοροδεοξυγλυκόηθ (18F-FDG) θ οποία προςλαμβάνεται από τα κφτταρα και 

παγιδεφεται εντόσ αυτϊν.Ζχει επίςθσ αξιολογθκεί  θ χρθςιμότθτα του 18F-FDG-PET ςτον 

ςχεδιαςμό ακτινοκεραπείασ (RT)  για τα ςυγκεκριμενα  νεοπλάςματα. Η μελζτθ RTOG-0515 

(30) ζδειξε ότι τα GTVs που κακορίηονται με χριςθ του 18F-FDG-PET φαίνεται να είναι 

ςθμαντικά μικρότερα από εκείνα που ορίηονται μόνο μζςω τθσ CT. 

Τα δεδομζνα για τον κακοδθγοφμενο με 18F-FDG-PET ςχεδιαςμό ςτθν παιδιατρικι 

ογκολογία είναι περιοριςμζνα. Οι Kornerup et al (31) ανζλυςαν τθ χρθςιμότθτα τθσ 

εξομοίωςθσ με PET-CT ςε παιδιατρικοφσ αςκενείσ με πρωτοπακι νεοπλάςματα από 

διάφορεσ περιοχζσ του ςϊματοσ. Συνζκριναν τουσ volumes-ςτόχουσ που οριοκετικθκαν με 

ι  χωρίσ 18F-FDG-PET scanning  βοικεια και χρθςιμοποίθςαν το μοντζλο NTCP (πικανότθτα 

ανάπτυξθσ επιπλοκϊν ςε φυςιολογικοφσ ιςτοφσ) για να εκτιμιςουν τθν επίδραςθ του 

κακοδθγοφμενου από PET ςχεδιαςμοφ ακτινοκεραπείασ. Αν και τα αποτελζςματά τουσ 

ζδειξαν κετικι ςυνειςφορά ςε οριςμζνουσ μεμονωμζνουσ αςκενείσ, ςυνολικά δεν βρζκθκε 

κετικι επίδραςθ ςτον ςχεδιαςμό των οργάνων-ςτόχων ι ςτο μοντζλο NTCP ςτθν 

πλειονότθτα των περιπτϊςεων. Ωςτόςο, ςυγκρίνοντασ τθν οριοκζτθςθ  των GTVs με MRI 

και 18F-FDG-PET-CT, αποδείχκθκε ότι οι όγκοι που ςχεδιάηονται με κακοδιγθςθ PET 

τείνουν να είναι μικρότεροι από τουσ αντίςτοιχουσ με MRI. 

 

Ροηιτρονικι τομογραφία (Positron Emission Tomography - PET) χωρίσ  18F-FDG 

Εκτόσ τθσ 18F-FDG, νζοι ραδιο-ιχνθκζτεσ ςυνεχϊσ ανακαλφπτονται και 

δοκιμάηονται, ςεςθμαςμζνοι με 15Ο, 13Ν, 18F-misonidazole (18F-MISO), μόρια Η2Ο, CO2, O2, ι 



ΝΗ3 ζχουν χρθςιμοποιθκεί για να μετριςουν ροι αίματοσ, απόπτωςθ ι υποξία με  PET. 

Λόγω τθσ χαμθλισ φυςιολογικισ πρόςλθψθσ ςτον εγκεφαλικό ιςτό, θ 11C-methionine (11C-

MET) είναι ζνασ δυνθτικά χριςιμοσ  ραδιοϊχνθκζτθσ για ςχεδιαςμό των εγκεφαλικϊν 

όγκων βαςει εικόνων. Oι Grosu et al (32), ανζλυςαν τθ χριςθ τθσ 11C-MET ςε αςκενείσ με 

πολφμορφο γλοιοβλάςτωμα (GBM) και απζδειξαν ότι θ 11C-MET πρόςλθψθ εκτείνεται ζωσ 

4.5cm πζραν του όγκου που αναγνωρίηεται με MRI ςε περίπου 75% των αςκενϊν. Ραρότι 

φαίνεται ότι θ 11C-MET βελτιϊνει τθν GTV οριοκζτθςθ ςε μθνιγγιϊματα βάςθσ κρανίου, το 

μειονζκτθμα του 11C-MET-ΕΤ είναι ο βραχφσ χρόνοσ υποδιπλαςιαςμοφ του 

ραδιονουκλιδίου 11C (20min). H O-(2-{18F}-fluoroethyl)-L-tyrosine (18FET) οδθγεί ςε 

διαφορετικό GTV ςε ςχζςθ με το MRI, αλλά εμφανίηεται ςυγκρίςιμο με το αντίςτοιχο του 

11C-MET, (Εικόνα 11),με πλεονζκτθμα τον μεγαλφτερο χρόνο θμίςειασ ηωισ του 

ιςοτόπου(33) 

 

Αξονικι Τομογραφία με εκπομπι μεμονωμζνθσ δζςμθσ φωτονίων (Single Photon Emission 

Computed Tomography - SPECT) 

H SPECT ςυγκρινόμενθ με τθν ΕΤ, ζχει οριςμζνα δοςιμετρικά πλεονεκτιματα. Αν 

και θ ΕΤ παρζχει ακριβζςτερθ ποςοτικι πλθροφορία αναφορικά με τθν in vivo νομι τθσ 

RT δόςθσ, οι ιχνθκζτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν SPECT ζχουν μεγαλφτερουσ χρόνουσ 

υποδιπλαςιαςμοφ και αποδίδουν λιγότερθ ενζργεια, οδθγϊντασ ςε ευνοϊκι δοςιμετρία με 

ωφζλεια ςτθν μελζτθ των βραδζωσ εμφανιηομζνων βιολογικϊν αντιδράςεων(34)Άλλεσ 

εφαρμογζσ ςχεδιαςμοφ RΤ κακοδθγοφμενου από SPECT, περιλαμβάνουν τθν χριςθ 123IMT 

(123I-alpha-methyl-L-tyrosine)-SPECT για γλοιϊματα, meta-123I-benzylguanidine-SPECT για 

νευροβλαςτϊματα, ςφντθξθ 99mTc-MIBI-SPECT και MRI για γλοιοβλαςτϊματα. 

Αποτελζςματα παρόμοια με τα ευριματα του Grosu et al(32) δθμοςιεφτθκαν, δθλ., τα 

target volumes με τθν SPECT κακοδιγθςθ είχαν μζςθ βελτίωςθ κατά 33% ςε ςφγκριςθ με 

τον MRI κακοδθγοφμενο ςχεδιαςμό, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ χειρουργθμζνων αςκενϊν με 

γλοιϊματα εγκεφάλου. 

 

 

 



 

Εικόνα 11. Σφγκριςθ MRI με 11C-methionine (11C-MET) - PET και  18F-fluoroethyl-L-tyrosine 

(18F-ET) - PET  για αςκενι με grade III αςτροκφτωμα. To 18FET-PET οδθγεί ςε διαφορετικό 

GTV ςε ςχζςθ με το MRI, αλλά εμφανίηεται ςυγκρίςιμο με το αντίςτοιχο του 11C-MET-PET, 

με πλεονζκτθμα τον μεγαλφτερο χρόνο θμίςειασ ηωισ του ιςοτόπου (32). Επανεκτυπϊκθκε 

από : Grosu AL, Asten ST, Riedel E, et al. An interindividual comparison of O-(2 – [18F] 

fluoroethyl)-L-tyrosine (FET) - PET and L-[methyl-11C] methionine (MET) - PET . Int J Radiat 

Oncol Biol Phys 2011; 81 (4) : 1049-1058. 2011 Elsevier. Κατόπιν αδείασ. 
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Ειςαγωγθ  

Η γνϊςθ των μεκόδων με τουσ οποίουσ είναι δυνατόν να χορθγθκεί θ 

Ακτινοκεραπεία (RT), είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι ςτον πλιρθ τοπικό ζλεγχο τθσ νόςου. 

Ροικίλεσ τεχνικζσ ζχουν διαφορετικι ικανότθτα ελαχιςτοποίθςθσ τθσ δόςθσ ςτουσ 

φυςιολογικοφσ (κατά φφςθ : κ.φ.) ιςτοφσ. Είναι αυτζσ οι δόςεισ ςτουσ κ.φ. ιςτοφσ που 

προκαλοφν τισ ταχζωσ και βραδζωσ εμφανιηόμενεσ παρενζργειεσ τθσ κεραπείασ, με τισ 

τελευταίεσ να είναι πολυπαραγοντικζσ και να ζχουν τον ςπουδαιότερο ρόλο, επειδι είναι 

μόνιμεσ και μθ αναςτρζψιμεσ (15). 

 Οι παιδιατρικοί αςκενείσ  ευρίςκονται ςτθν φυςικι και διανοθτικι εξζλιξθ τθσ 

ανάπτυξισ τουσ, που ςυνδυαηόμενθ με τθν καλι ζωσ εξαιρετικι πρόγνωςθ που ςχετίηεται 

με τθ ςυνολικι επιβίωςθ (ΟS) από τθ νόςο(όγκοι ΚΝΣ), ζχουν ικανό χρόνο για να 

αντιμετωπίςουν τα βραδζωσ εμφανιηόμενα αποτελζςματα (τοξικότθτα) τθσ 

ακτινοκεραπείασ (16). 

Η ςυνολικι επιβίωςθ κακϊσ και θ ποιότθτα τθσ ηωισ των παιδιϊν με όγκουσ του 

ΚΝΣ επθρεάηεται από τθν βραδζωσ εμφανιηόμενθ τοξικότθτα. Είναι γνωςτό ότι μερικοί 

αςκενείσ (παιδιά με NF-1) είναι ςε αυξθμζνο κίνδυνο και μερικά επακόλουκα (νευρολογικά 

ελλείμματα) οφείλονται ςτθ κζςθ-τφπο του όγκου, ςτθν εγχείρθςθ και ςτα φάρμακα. Η 

μετακτινικι χρόνια τοξικότθτα ςτο εγκεφαλικό παρζγχυμα, εμφανίηεται με απϊλεια ακοισ, 

νευρο-ενδοκρινολογικζσ δυςλειτουργίεσ, προβλιματα ςτθ διανόθςθ και 

ςυμπεριφορά,αγγειοπάκειεσ, ανάπτυξθ δευτερογενϊν όγκων και άλλεσ λειτουργικζσ 

διαταραχζσ(19). 



Τα νευρο-διανοθτικά προβλιματα  λόγω τθσ RT, ζχουν καλφτερα αναγνωριςτεί 

ςιμερα. Είναι γνωςτό ότι θ μυελινοποίθςθ  και λειτουργικι ωρίμανςθ του ΚΝΣ ςυνεχίηεται 

μζχρι τθν εφθβεία και ακόμθ ζωσ τθν πρϊϊμθ ενιλικο ηωι. Μζςω των αποτελεςμάτων που 

επιφζρει ςτθν μικροκυκλοφορία, όπωσ και ςτισ πρόωρεσ μορφζσ των 

ολιγοδενδροκυττάρων που παράγουν μυελίνθ, θ RT προκαλεί διαταραχζσ ςτθ γζννθςθ των 

νευρικϊν κυττάρων και ατροφία του φλοιοφ. Οι αςκενείσ δεν αναπτφςςουν νζα γνϊςθ και 

επιδεικνφουν μία προοδευτικι επιβράδυνςθ του διανοθτικοφ πθλίκου (IQ) ςυναρτιςει του 

χρόνου(20). Η ανωτζρω ςυνολικι τοξικότθσ δφναται να καταςτεί αφαιρετικι από τθν 

ποιότθτα ηωισ ενόσ παιδιοφ, προδιακζτοντασ τουσ επιηϊντεσ ςε χρόνιεσ δυςμενείσ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ(21).Το μζγεκοσ του νευρο-διανοθτικοφ ελλείμματοσ εξαρτάται κατά 

πρϊτον από τθν θλικία του παιδιοφ κατά τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ, αλλά πολλοί άλλοι 

παράγοντεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο, ωσ, το παιδί (π.χ. : NF-1), το νεόπλαςμα (π.χ. : κζςθ, 

ιςτολογία, υδροκζφαλοσ), παράγοντεσ κεραπείασ : π.χ. RT - δόςθ, μζγεκοσ / ζκταςθ υγιοφσ 

εγκεφαλικοφ ιςτοφ που ζλαβε RT και θ ταυτόχρονθ χοριγθςθ ΧΜΘ. Επιπροςκζτωσ, θ 

ανάπτυξθ άλλων δυςκολιϊν, όπωσ π.χ.ςτθ ςυμπεριφορά, ςχετίηονται με τθ κζςθ του όγκου 

και το είδοσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ, ενϊ θ απϊλεια ακοισ ςυνδζεται με τθ χριςθ 

cisplatin. 

Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό αςκενϊν ζχουν ενδοκρινείσ διαταραχζσ προ τθσ RT λόγω 

του όγκου, τθσ εγχείρθςθσ και τθσ ΧΜΘ. Η RT είναι κυρίωσ υπεφκυνθ για τθν ανεπάρκεια 

τθσ αυξθτικισ ορμόνθσ (GH) που ςχετίηεται με τθ δόςθ RT ςτον άξονα υποκαλάμου-

υπόφυςθσ, τον υποκυρεοειδιςμό, ωσ και άμεςα-ζμμεςα αποτελζςματα ςτθν μυοςκελετικι 

ανάπτυξθ.  

Η οςτεοπενία είναι ςυχνό εφρθμα και κζτει παιδιά με νευρολογικά ελλείμματα ςε 

ςθμαντικό κίνδυνο για αυτόματο κάταγμα .Η RT ζχει ενοχοποιθκεί για ανάπτυξθ 

καρδιοαγγειακϊν επιπλοκϊν, όπωσ εγκεφαλικζσ αιμορραγίεσ /κρομβϊςεισ και ςτεφανιαία 

καρδιακι νόςο. Αν και θ αιτιολογία είναι πολυπαραγοντικι, είναι ςθμαντικι θ αναγνϊριςθ 

του κινδφνου και θ προςπάκεια ελαχιςτοποίθςθσ τθσ προςλαμβανϊμενθσ δόςθσ RT από 

τισ αγγειακζσ δομζσ και τθν καρδιά(22).Ρροσ μεγιςτοποίθςθ του κεραπευτικοφ παράκυρου 

μεταξφ αποτελζςματοσ και τοξικότθτοσ, θ RT ζχει προβεί ςε επαναςτατικζσ τεχνολογικζσ 

καινοτομίεσ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Η ανάπτυξθ τθσ Image Guided Radiotherapy 

(IGRT), τθσ Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), τθσ Volumetric Modulated Arc 

Therapy (VMAT), και τθσ χρθςιμοποίθςθσ πρωτονίων (Proton Beam Radiation Therapy: 

PBRT), ιόντων άνκρακοσ (12C) και άλλων βαρφτερων ςωματιδίων. 



Οι ωσ άνω τεχνολογικζσ εξελίξεισ, ζχουν τροποποιιςει τουσ τφπουσ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ ακτινοβολίασ (RT), όπωσ και το ςχιμα και τθν ζνταςθ δεδομζνθσ 

αντίςτοιχθσ δζςμθσ. Εκάςτθ μζκοδοσ επιτρζπει βελτίωςθ τθσ κάλυψθσ του όγκου με τθν 

απαιτοφμενθ δόςθ RT, προςτατεφοντασ περιςςότερο κατά τον ίδιο χρόνο τουσ 

φυςιολογικοφσ ιςτοφσ, ςυγκριτικά με παλαιότερεσ μεκόδουσ, ωσ θ ςυμβατικι 2D ι 

τριςδιάςτατθ (3D) ςφμμορφθ ακτινοκεραπεία (3D-CRT). 

Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των παιδιατρικϊν όγκων του ΚΝΣ ζχει μεταβλθκεί 

ςθμαντικά τα είκοςι τελευταία ζτθ. Η εκςυγχρονιςμζνθ και λειτουργικι απεικόνιςθ μζςω 

τθσ Μαγνθτικισ(MRI) και τθσ ποηιτρονιακισ τομογραφίασ(PET), κακϊσ και οι πιο ακριβείσ 

μοριακζσ και πακολογο-ανατομικζσ αναλφςεισ, ζχουν ςυνειςφζρει ςτθν καλφτερθ 

ταυτοποίθςθ των διαφόρων τφπου όγκων του ΚΝΣ. Εξελιγμζνεσ νευροχειρουργικζσ 

επεμβάςεισ, νζεσ ςυςτθματικζσ κεραπείεσ (χθμειοκεραπεία, ανοςοκεραπεία) κακϊσ και 

ςφγχρονεσ τεχνικζσ ακτινοκεραπείασ(ΑΚΘ), ζχουν επιφζρει αφξθςθ του τοπικοφ ελζγχου 

τθσ νόςου κακϊσ και τθσ ςυνολικισ επιβίωςθσ(OS) των παιδιατρικϊν αςκενϊν. Ενδεικτικά 

θ 5-ετισ OS ζχει αυξθκεί από 6,9% για αςκενείσ διαγνωςκζντεσ – κεραπευκζντεσ, μεταξφ 

του χρονικοφ διαςτιματοσ 1980-1989, ςτο 75,3% για τουσ αντίςτοιχουσ το 2000-2006(2). 

  Η ακριβζςτερθ γνϊςθ τθσ ανατομικισ εντόπιςθσ των όγκων, και θ ακριβζςτερθ 

ςτόχευςθ και χοριγθςθ τθσ ΑΚΘ ζχει ιδιαίτερθ κλινικι ςθμαςία. Οι νζεσ 

ακτινοκεραπευτικζσ τεχνικζσ (3DCRT, IMRT, IGRT, VMAT, Στερεοταξία) κακϊσ και τα βαριά 

ςωματίδια όπωσ τα πρωτόνια, ζχουν τθ δυνατότθτα κλιμάκωςθσ τθσ δόςθσ ςτον όγκο και 

ελαχιςτοποίθςθσ τθσ προςλαμβανόμενθσ δόςθσ από τουσ πζριξ φυςιολογικοφσ  ιςτοφσ. Οι 

μικρότερεσ δόςεισ ςτα όργανα που βρίςκονται ςε ςτενι γειτνίαςθ με τον όγκο, ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι μείωςθ ςτισ οξείεσ και απϊτερεσ παρενζργειεσ τθσ ΑΚΘ, κακϊσ 

και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των παιδιατρικϊν αςκενϊν. Ειδικά θ βαρφτθτα τθσ 

χρόνιασ τοξικότθτασ (όπωσ π.χ. απϊλεια ακοισ, νευρο-ενδοκρινικζσ διαταραχζσ, 

προβλιματα ςτθ διανόθςθ/ςυμπεριφορά και ανάπτυξθ δευτερογενϊν κακοθκειϊν) ζχει 

τον ςπουδαιότερο ρόλο, επειδι είναι μόνιμθ και μθ αναςτρζψιμθ. Λόγω του ότι οι 

παιδιατρικοί αςκενείσ βρίςκονται ςτθ φυςικι και διανοθτικι εξζλιξθ τθσ ανάπτυξισ τουσ, θ 

χρόνια μετακτινικι τοξικότθτα  κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν μικρότερθ. 

 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ 

Με τθν παροφςα εργαςία, κα πραγματοποιθκεί αναςκόπθςθ τθσ τρζχουςασ 

διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, για τθν εφαρμογι όλων των ςφγχρονων τεχνικϊν ακτινοκεραπείασ 



και το κλινικό όφελοσ που ζχουν ςε παιδιατρικοφσ ογκολογικοφσ αςκενείσ, πάςχοντεσ από 

κακοικεισ όγκουσ του ΚΝΣ.  

 

Υλικό και Μζκοδοσ 

Πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση της τρέχουσας δημοσιευμένης διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Συμπεριλάβαμε δημοσιεύσεις που παρέχουν κλινικά δεδομένα για 

παιδιατρικούς ασθενείς πάσχοντες από όγκους του ΚΝΣ, που υποβλήθηκαν σε εξελιγμένες 

τεχνικές ΑΚΘ. Η ηλεκτρονική αναζήτηση των δεδομένων έγινε με τους ακόλουθους όρους: 

“pediatric”, “patients”, “oncology”, “brain”, “central nervous system”, “tumors”, 

“radiotherapy”, “irradiation”, “IMRT”, “IGRT”,“VMAT”,“Protons”, “Tomotherapy”, 

“Stereotaxy”. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε ήταν το PubMed, Cochrane 

Database of Controlled Trials και SCOPUS έως και τον 12/2020. Χρησιμοποιήσαμε μόνο 

εργασίες στην αγγλική γλώσσα. Οι μελέτες που δεν πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής της 

αναζήτησής μας αποκλείσθηκαν.  

Για τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας, δεν ήταν αναγκαία η απόκτηση άδειας για 

τη διεξαγωγή της έρευνας από την αρμόδια επιτροπή βιοηθικής (ή/και από άλλο όργανο).  

 

Αποτελζςματα 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Στρατθγικζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για να ελαττϊςουν τθν βραδζωσ αναπτυςςόμενθ 

τοξικότθτα από τθ κεραπεία των παιδιατρικϊν όγκων του ΚΝΣ, περιλαμβάνουν τα 

κατωτζρω.  

Αποφυγι εξ΄ολοκλιρου τθσ  RT (π.χ. ςε αςκενείσ με low grade astocytoma : LGA, για τουσ 

οποίουσ θ εγχείρθςθ αποτελεί εναλλακτικι λφςθ). 

Κακυςτζρθςθ ζναρξθσ τθσ RT για νζα παιδιά (π.χ. θλικίασ 3-8 ετϊν, με τθ χριςθ ΧΜΘ). 

Εφαρμογι αναιςκθςίασ ςε θμεριςια βάςθ, όποτε κρίνεται απαραίτθτο. 

Βελτίωςθ των τεχνικών ακινθτοποίθςθσ (π.χ. ςτερεοτακτικό πλαίςιο κρανίου ι ειδικζσ μάςκεσ). 

Η επακριβισ τοποκζτθςθ του αςκενοφσ ςτθν κζςθ ακτινοκεραπείασ ςε θμεριςια βάςθ και 

θ μείωςθ των κινιςεϊν του κατά τθν διάρκεια τθσ RT, αποτελοφν ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά 

ςτθ χοριγθςθ τθσ επικυμθτισ δόςθσ και ςτθν επίτευξθ τθσ κατανομισ δόςθσ που ζχει 

ςχεδιαςτεί. Η αναπαραγωγι τθσ θμεριςιασ τοποκζτθςθσ του αςκενοφσ για RT, εξαρτάται 

από οριςμζνουσ παράγοντεσ εκτόσ του οργάνου-ςτόχου υπό κεραπεία, ωσ θ θλικία, θ 

γενικι κατάςταςθ (ςυνοδά νοςιματα), και το βάροσ του αςκενοφσ. Υπάρχουν πολλζσ 



ςυςκευζσ για περιοριςμό των κινιςεων ι πλιρουσ ακινθτοποίθςθσ του ςϊματοσ ι τθσ 

κεφαλισ, ςε φπτια ι πρθνι κζςθ, με vacuum - form systems, bite blocks και thermal plastic 

face mask systems (Eικόνα 11) 

 

 

 

 

 

Eικόνα 12. Συςκευζσ ακινθτοποίθςθσ κατά τθν RT όγκων του ΚΝΣ ςτα παιδιά. Ρροσ 

δθμιουργία μιασ μάςκασ για κάκε αςκενι που κα υποβλθκεί ςε RT εγκεφάλου, ζνα ςκλθρό 

φφλλο πλαςτικοφ πλζγματοσ (Α) κερμαίνεται ςε ηεςτό νερό, πριν να διατακεί 

ικανοποιθτικά  ϊςτε να λάβει το δεδομζνο περίγραμμα τθσ κεφαλισ ι/και του τραχιλου. 

Στθ ςυνζχεια το δικτυωτό πλζγμα επανζρχεται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, 

αποκτϊντασ τθν πρότερον ςκλθρι υφι ςχθματίηοντασ μία εξατομικευμζνθ μάςκα (Β)Από : 

Royal Post-Graduate Medical School at Hammersmith Hospital, Department of 

Radiotherapy & Oncology, Hammersmith, Du Cane Road, London W12 OHS, UK. Ευγενισ 

παραχϊρθςθ του Δ/ντοφ του Τμιματοσ, Κακθγθτι, Karol Sikora. 

 

Ακτινοκεραπεία διαμορφοφμενθσ ζνταςθσ(Intensity Modulated Radiation Treatment : 

IMRT) 

Τα τελευταία 10 χρόνια θ IMRT ζχει γίνει θ πρότυπθ κεραπεία αναφοράσ για πολλά 

νεοπλάςματα (Kεφαλι/Τράχθλοσ, Ρροςτάτθσ, ΚΝΣ, Μαςτόσ, Γυναικολογικόσ καρκίνοσ, 



Γαςτρεντερικό Σφςτθμα, Ρνεφμων). Η τεχνικι IMRT περιγράφεται ςτo ICRU Report 83(26) 

ςε 106 ςελίδεσ και 350 αναφορζσ ςτθν βιβλιογραφία.Η χριςθ τθσ ιοντίηουςασ RT ςτθ 

κεραπεία του καρκίνου ζχει περιςςότερο από ζνα αιϊνα ιςτορία. Ζνα διαρκζσ κλινικό 

πρόβλθμα ιταν θ επίτευξθ υψθλϊν δόςεων ακτινοβολίασ ςτθ κζςθ του όγκου χωρίσ να 

προκλθκοφν τοξικζσ ι/και κανατθφόρεσ ςυνζπειεσ ςε φυςιολογικοφσ (κ.φ.) ιςτοφσ  κατά 

τθν πορεία τθσ δζςμθσ. Ρρόοδοι ςτθν θλεκτρομθχανικι και ςτθν επιςτιμθ τθσ 

πλθροφορικισ κατζςτθςαν ικανι τθν εφαρμογι του τριςδυάςτατου (3D) και άλλων 

μορφϊν ςχεδιαςμοφ RT ςτθν κλινικι πράξθ, μζςω ςυςτθμάτων ι/και μθχανθμάτων 

εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ. Η IMRT προςδιορίηει άριςτα ανομοιόμορφεσ εντάςεισ (δθλ., 

ςτάκμιςθ/βάρθ/weighting) ςε πολφ μικρζσ υποδιαιρζςεισ των κατανομϊν μιασ δζςμθσ RT, 

οι οποίεσ ονομάηονται ακτίνεσ ι "μικροςκοπικζσ δζςμεσ". Η ικανότθτα χειριςμοφ με 

βζλτιςτο τρόπο των εντάςεων μεμονωμζνων ακτίνων ςε κάκε δζςμθ, επιτρζπει πολφ 

αυξθμζνο ζλεγχο ςτθν ροι (fluence) τθσ ακτινοβολίασ, επιτρζποντασ τον ςχεδιαςμό 

βζλτιςτων κατανομϊν δόςθσ. Οι τελευταίεσ,  δυνθτικά μπορεί να οδθγιςουν ςε βελτιωμζνο 

ζλεγχο όγκου και μειωμζνθ τοξικότθτα των κ.φ. ιςτϊν. Για παράδειγμα, οι όγκοι Η&Ν και 

του ΚΝΣ, ςυχνά απαιτοφν κοίλουσ ςχθματιςμοφσ ςε volumes κεραπείασ για να διατθροφν 

ςτακερά, παρακείμενεσ ευαίςκθτεσ κρίςιμεσ δομζσ (π.χ. νωτιαίο μυελό, οπτικά νεφρα / 

χίαςμα, ςτζλεχοσ εγκεφάλου) ςε χαμθλζσ δόςεισ RT. Οι δζςμεσ IMRT δφναται να ζχoυν 

εξαιρετικά ανομοιόμορφεσ εντάςεισ δζςμθσ (ροζσ) και είναι ικανζσ να παράγουν μια 

περιςςότερου κοίλου ςχιματοσ κατανομι ςτθν απορροφοφμενθ δόςθ RT.Με καμία 3D-CRT 

ι IMRT τεχνικι δεν μπορεί εξϋολοκλιρου να αποφευχκεί ο όγκοσ/volume ςχεδιαςμοφ του 

οργάνου ςε κίνδυνο (PRV), αλλά με τθν IMRT, θ κοίλθ ιςοδοςικι  καμπφλθ που 

περιλαμβάνει τον planning tumor volume (PTV), αποφεφγει καλφτερα τον ςχεδιαηόμενο 

όγκο/volume ςτο όργανο που ευρίςκεται ςε κίνδυνο (PRV : planning organ at risk volume).Η 

IMRT απαιτεί ςχεδιαςμό των εντάςεων δεκάδων χιλιάδων ακτίνων (beamlets) που 

ςυνκζτουν ζνα πλάνο κεραπείασ με διαμορφοφμενθ ζνταςθ. Αυτι θ εργαςία απαιτεί τθ 

χριςθ εξειδικευμζνων μεκόδων βελτιςτοποίθςθσ βοθκοφμενθ από θλεκτρονικό 

υπολογιςτι(Η/Υ).  

Τόςο το ICRU report 83 (26) όςο και το ASTRO report (35) ζχουν μερικζσ αλλαγζσ ςτθν 

ζννοια αξιολόγθςθσ του πλάνου κεραπείασ και ςτθν αναφορά τθσ δόςθσ Με τθν IMRT, οι 

volumes/όγκοι κεραπείασ είναι πιο ςχετικοί και oι δόςεισ κακορίηονται και χορθγοφνται 

εντόσ των ωσ άνω  volumes. 

IMRT - Κίνδυνοι και Ρεριοριςμοί  



Υπάρχουν πολλζσ κατανομζσ δόςεων ι ςυνδυαςμοί δόςθσ-όγκου που απλά δεν είναι 

φυςικϊσ ι τεχνικά εφικτοί. Επιπλζον, οι γνϊςεισ μασ ςχετικά με το τι είναι κλινικά βζλτιςτο 

και εφικτό και πϊσ κακορίηουμε καλφτερα κλινικοφσ και δοςιμετρικοφσ ςτόχουσ τθσ IMRT, 

είναι ςυχνά περιοριςμζνεσ. Ραρομοίωσ, οι υψθλζσ δόςεισ κοντά ςε φυςιολογικζσ κρίςιμεσ 

δομζσ μπορεί να ενζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο ςτον τραυματιςμό (ςτθ νοςθρότθτα) των 

υγιϊν κ.φ.ιςτϊν. Επιπλζον, παρόλο που θ IMRT δφναται να προφυλάξει ςυγκεκριμζνουσ 

ιςτοφσ (όςον αφορά τθν ακτινοπροςταςία) ςε ςφγκριςθ με τθ ςυμβατικι ακτινοκεραπεία, θ 

χοριγθςθ τθσ RT με περιςςότερεσ δζςμεσ ακτίνων-Χ και θ χριςιμοποίθςθ κακοριςμζνων 

τόξων κυκλικισ κεραπείασ (ιςοδυναμεί με πολλζσ γωνίεσ ακτινοβολίασ), καταλιγει ςε 

ζκκεςθ υψθλότερθσ ολοκλθρωμζνθσ (integral) δόςθσ RT ςε όλο το ςϊμα. 

 

Εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ IMRT 

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, μια ποικιλία τεχνικϊν ζχει διερευνθκεί για τον ςχεδιαςμό και 

τθν παροχι βελτιςτοποιθμζνου IMRT. Ρολλζσ εξϋαυτϊν εφαρμόηονται ςε εμπορικά 

ςυςτιματα IMRT (36). Οι πιο ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των διαφόρων προςεγγίςεων 

είναι oι μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφν για τθν απόδοςθ μθ ομοιόμορφων ροϊν ενζργειασ. 

Οι Macki et al (37) πρότειναν μια προςζγγιςθ που ονομάηεται Τομοκεραπεία  

(Εικόνα 12) κατά τθν οποία θ IMRT με φωτόνια αποδίδεται χρθςιμοποιϊντασ μια 

περιςτρεφόμενθ μικρϊν διαςτάςεων δζςμθ RT υπό μορφι ςχιςμισ (slit beam). Ο αςκενισ 

μεταφζρεται είτε ςταδιακά με τθν μορφι βθμάτων μεταξφ διαδοχικϊν περιςτροφϊν 

(ςειριακι τομοκεραπεία) είτε ςυνεχϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιςτροφισ (ελικοειδισ 

τομοκεραπεία).  

Μία άλλθ προςζγγιςθ είναι θ κεραπείασ με VMAT, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα 

ικανοποιθτικό πλάνο  δόςθσ με ζνα μόνο τόξο, είναι απαραίτθτο να βελτιςτοποιθκοφν τα 

ςχιματα πεδίου και οι εντάςεισ τθσ δζςμθσ από μεγάλο αρικμό γωνιϊν του Gantry. 

Ωςτόςο, τα ςχιματα του πεδίου περιςτζλλονται από τουσ περιοριςμοφσ που επιβάλλονται 

ςτισ κινιςεισ των φφλλων του MLC. Τα φφλλα MLC πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

μετακινθκοφν ςτισ νζεσ τουσ κζςεισ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που απαιτείται για τθν 

περιςτροφι του Gantry μεταξφ των διαδοχικϊν κζςεων κατά τθν τοξοειδι περιφορά. Ζνα 

νζο πλάνο βελτιςτοποίθςθσ για χοριγθςθ VMAT προτάκθκε για πρϊτθ φορά από τον Otto 

Κ, το 2008 (38). Ζκτοτε και  άλλα επιςτθμονικά κζντρα ζχουν αναπτφξει αλγόρικμουσ 

βελτιςτοποίθςθσ για τθν VMAT τεχνικι. Το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα μιασ VMAT κεραπείασ 

είναι θ αποτελεςματικότθτα τθσ απόδοςθσ τθσ RT. Αρκετοί ερευνθτζσ ζχουν αναφζρει 

ςθμαντικζσ μειϊςεισ των χρόνων κεραπείασ και πικανϊσ των χρθςιμοποιοφμενων Monitor 



Units (MUs) ζναντι του ςυμβατικοφ IMRT(39)Οι τεχνικζσ IMRT οδιγθςαν ςε βελτιωμζνεσ 

μεκόδουσ χοριγθςθσ ςφμμορφθσ δόςθσ RT. Εντοφτοισ, οι ανωτζρω τεχνικζσ τείνουν να 

ζχουν μεγαλφτερουσ χρόνουσ κεραπείασ ςε ςφγκριςθ με τθν 3D-CRT. Αυτό ςυνειςφζρει ςε 

μεγαλφτερθ ακτινοβολία διαρροισ από τθν κεφαλι (Gantry) του Γραμμικοφ και κατά 

ςυνζπεια ςε αυξθμζνθ δόςθ ςτουσ φυςιολογικοφσ ιςτοφσ και ςε ολόκλθρο το ςϊμα. 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 13 Τομοκεραπευτικό ςφςτθμα HI-ART εγκατεςτθμζνο ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ 

Καλιφόρνια, Davis. Ζνασ μικρόσ ενςωματωμζνοσ 6MV Γραμμικόσ Επιταχυντισ (Linac) 

περιςτρζφεται ςε ζνα gantry. Η κεραπεία με IMRT αποδίδεται ενϊ το τραπζηι υποςτιριξθσ 

του αςκενοφσ μεταφζρεται μζςω τθσ οπισ του gantry με τον ίδιο τρόπο όπωσ διεξάγεται 

μια ελικοειδισ υπολογιςτικι τομογραφία 

 

Ζχοντασ αναφζρκει θ χριςθ τθσ Αξονικισ / Μαγνθτικισ Τομογραφίασ και PET-CT, με 

ςφντθξθ εικόνων για 3D - ςφμμορφα ι IMRT πλάνα ακτινοκεραπείασ  με τθ μζκοδο τθσ CT- 

ι MRI-Simulation για ακριβζςτερο ςχεδιαςμό του οργάνου - ςτόχου/όγκου και των πζριξ 

υγιϊν ιςτϊν, θ οποία καταλιγει ςε μεγαλφτερθ προςταςία του υγιοφσ εγκεφάλου και των 

δομϊν  που ευρίςκονται ςε κίνδυνο (οπτικά νεφρα, οπτικό χίαςμα, υποκάλαμοσ, υπόφυςθ, 

ιππόκαμποσ, εγκεφαλικό ςτζλεχοσ, προμικθσ). 

22)Νζοι τρόποι RT, κατά προτίμθςθ κεραπεία με πρωτόνια (PBRT) ι ιόντα άνκρακοσ, οι 

οποίεσ παρζχουν ακόμθ μεγαλφτερθ προςταςία του φυςιολογικοφ εγκεφάλου. Κατά τα 

τελευταία 5-10 ζτθ ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν αναλογία των παιδιϊν με 

όγκουσ του ΚΝΣ που υπεβλικθκαν ςε PBRT(40). Χριςθ ςτόχων με μειωμζνα ςε διαςτάςεισ 



πλάνα ςχεδιαςμών RT, ςε oποιαδιποτε κζςθ τα ανωτζρω παρζχουν αςφάλεια, π.χ. RT  τθσ 

κοίτθσ του όγκου ζναντι του οπίςκιου εγκεφαλικοφ βόκρου, για τθν επιπρόςκετθ δόςθ 

(boost) RT, ςτο κλαςςικοφ κινδφνου (standard-risk) μυελοβλάςτωμα. Μείωςθ τθσ δόςθσ 

RT, π.χ. ςε αςκενείσ μικρισ θλικίασ με κλαςςικό μυελοβλάςτωμα, για τουσ οποίουσ, 

μελζτεσ του Δυτικοφ κόςμου ζχουν αποδείξει ότι θ δόςθ ςτον νευράξονα (CSI) ζχει 

αποτελεςματικά μειωκεί από 36Gy ςε 23.4Gy και ςε πλζον πρόςφατεσ μελζτεσ ςε 18Gy για 

παιδιά μικρότερα των 8 ετϊν(41).  Χοριγθςθ μικρότερων κλαςμάτων δόςθσ RT, όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο (π.χ. 1.5Gy/Ημ. Για αςκενείσ με ακτινο-ευαίςκθτουσ όγκουσ, όπωσ τα 

Γερμινϊματα : (όγκοι από γεννθτικά κφτταρα) (42). Χρθςιμοποίθςθ υπερ-

κλαςματοποιθμζνθσ ακτινοκεραπείασ(HF-RT),(π.χ.ςε Ευρωπαϊκζσ μελζτεσ υπό εξζλιξθ για 

αςκενείσ με κλαςςικό μυελοβλαςτωμα(43). 

 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΙΑ ΜΕ ΡΩΤΟΝΙΑ (p). Proton Beam Radiation Therapy - PBRT 

Ο περιςςότερο άμεςοσ και καλφτεροσ τρόποσ για βελτίωςθ τθσ κεραπευτικισ 

ςχζςθσ  ζναπόκειται ςτθν μείωςθ τθσ δόςθσ και ζκκεςθσ ςε ιςτοφσ/όργανα εκτόσ ςτόχου 

ακτινοκεραπείασ (RT), τα οποία αμφότερα μειϊνουν τθν τοξικότθτα και διευκολφνουν τθν 

κλιμάκωςθ τθσ δόςθσ για αφξθςθ τθσ πικανότθτοσ ελζγχου του νεοπλάςματοσ. Στθν ωσ άνω 

αρχι βαςίηεται θ λογικι χριςθσ των πρωτονίων ςτθν κλινικι πράξθ. Το πρότυπο τθσ 

εναπόκεςθσ ενζργειασ με εξωτερικι δζςμθ φωτονίων/ακτίνων-Χ είναι προβλθματικό, 

επειδι θ δόςθ ςε ιςτοφσ κατά μικοσ τθσ τροχιάσ ειςόδου τθσ δζςμθσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα, 

είναι πάντοτε υψθλότερθ από τθν δόςθ ςτον ςτόχο-όγκο και επιπρόςκετθ δόςθ 

εναποτίκεται ςε όργανα και μαλακά μόρια τα οποία δεν αποτελοφν το αντικείμενο-ςκοπό 

τθσ κεραπείασ. Ζτςι θ περιςςότερθ από τθν δόςθ RT με φωτόνια εναποτίκεται ςε ιςτοφσ 

εκτόσ του “target volume” (Eικόνα 15) 

Ρολλζσ εξελιγμζνεσ ςτρατθγικζσ ζχουν αναπτυχκεί για αντιμετϊπιςθ του ανωτζρω 

προβλιματοσ (τεχνικι κυτίου/4 πεδίων, ςτερεοτακτικι ραδιοχειρουργικι, ςτερεοτακτικι 

ακτινοκεραπεία (SRT), 3D-CRT, IMRT, VMAT, τομοκεραπεία, κλπ. Εντοφτοισ με τισ ανωτζρω 

τεχνολογίεσ θ ακτινοβολία (RT) ςε μθ ςτοχευμζνα όργανα κατά κφριο λόγο 

επαναδιανζμεται μάλλον παρά ελαττοφται. Επειδι θ ςυνολικι δόςθ είναι ζνασ κφριοσ 

παράγοντασ τθσ τοξικότθτοσ, οριςμζνεσ παρενζργειεσ μειοφνται με τθν χρθςιμοποίθςθ των 

ωσ άνω εκλεπτυςμζνων και περίπλοκων τεχνικϊν. Ωςτόςο, είναι δυνατόν άλλα 

ανεπικφμθτα αποτελζςματα να εμφανιςτοφν ι/και να αυξθκοφν οφειλόμενα ςε μεκόδουσ 

επαναδιανομισ τθσ ολοκλθρωτικισ (integral) δόςθσ, με ςυνζπεια να εκκζςουν μεγαλφτερεσ  



διαςτάςεισ  φυςιολογικϊν ιςτϊν ςε μικρότερεσ δόςεισ RT. Μερικζσ αντιδράςεισ από τθν 

ζκκεςθ χαμθλισ δόςθσ μπορεί να απαιτιςουν μεγαλφτερο χρόνο για να εμφανιςτοφν 

κλινικά (δευτερογενείσ νεοπλαςίεσ), και οριςμζνεσ πικανϊσ απαιτοφν περιςςότερο 

διακριτικά εργαλεία για ανακάλυψθ (νευροδιανοθτικζσ δοκιμαςίεσ  - Βλζπε (Eικόνα 14) 

οδθγϊντασ ςε πρϊιμθ υπο-εκτίμθςθ τθσ τοξικότθτοσ με τισ προαναφερκείςεσ περίτεχνεσ 

μεκόδουσ απόδοςθσ τθσ εξωτερικισ ακτινοκεραπείασ φωτονίων. 

 

Eικονα 14. Ραρακολοφκθςθ αςκενϊν ζπειτα από το πζρασ ακκ για μυελοβλαςτωμα με 

αντίςτοιχθ πτϊςθ του IQ  ςυναρτιςθ του χρόνου και τθσ θλικίασ του αςκενοφσ  

Τα πρωτόνια, είναι φορτιςμζνα ςωμάτια με μάηα περίπου 2000 φορζσ εκείνθσ του 

θλεκτρονίου,παράγονται είτε από αζριο υδρογόνο το οποίο δθμιουργείται από 

θλεκτρόλυςθ απιονιςμζνου φδατοσ .Εφαρμογι θλεκτρικοφ ρεφματοσ υψθλοφ δυναμικοφ 

ςτο αζριο υδρογόνο αφαιρεί/εκδιϊκει τα θλεκτρόνια από τα άτομα υδρογόνου, αφινοντασ 

κετικά φορτςμζνα πρωτόνια. Τα (p) ςτθ ςυνζχεια επιταχφνονται ςε ενζργειεσ κατάλλθλεσ 

για εφαρμογι των ςτθν κλινικι ακτινοκεραπεία. Ζχουν ζνα επίπεδο profile εναπόκεςθσ τθσ 

δόςθσ κατά το μεγαλφτερο τμιμα τθσ απόςταςθσ που δζςμθ πρωτονιων  διζρχεται δια 

μζςου ιςτϊν, αλλά με ζνα υψθλό ςθμείο απόδοςθσ τθσ ενζργειασ ςτο τζλοσ τθσ πορείασ 

των (κορυφι Bragg), (Εικόνα 15). Το ανωτζρω  ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μικρότερθ δόςθ RT 

προ μιασ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ ιςτοφ, ςτθν οποία το μζγιςτο τθσ ενζργειασ του 

ςωματιδίου εναποτίκεται. Ρροςζτι, με δεδομζνο ότι όλθ θ ενζργεια του πρωτονίου 

ςυγκεντρϊνεται ςτθν κορυφι Bragg, ακριβϊσ προ του τζλουσ τθσ διαδρομισ εντόσ του 

ιςτοφ, δεν υπάρχει δόςθ RT μετά τθν Bragg κορυφι, δθλ. δεν παρατθρoφνται δόςεισ  

εξόδου τθσ δζςμθσ όπωσ με τα φωτόνια. Επειδι, οι περιςςότεροι όγκοι είναι μεγαλφτεροι 

από το εφροσ μιασ μεμονωμζνθσ κορυφισ Bragg, θ ενζργεια μιασ δζςμθσ πρωτονίων 



τροποποείται κατά τθ διάρκεια τθσ RT, ϊςτε να δθμιουργθκεί επζκταςθ τθσ κορυφισ Bragg 

(The Spread Out Bragg Peak : SOBP), (Εικόνα 15). Το ανωτζρω αποτελεί ζνα ςυνεχζσ φάςμα 

διαδρομϊν πρωτονίων, με εκάςτθ διαδρομι να διατθρεί τθν δικι τθσ Bragg κορυφι, οι 

οποίεσ τελικά ακροιηόμενεσ, επιτυγχάνουν  να καλφψουν το βάκοσ του όγκου ςφμφωνα με 

τθ αφξθςθ των διαςτάςεων τθσ κορυφισ Bragg (SOBP). Η SOBP επιτυγχάνεται με κατάλλθλα 

φφλλα μετάλλων για ςκζδαςθ τθσ RT (Scattering foil systems ι με Dynamic pencil-beam 

spot-scanning systems) που προκαλοφν ςυμμόρφωςθ τθσ δόςθσ ςτο εγγφσ και 

απομεμακρυςμζνο άκρο του όγκου (εγγφσ - μεμακρυςμζνο άκρο τθσ SOBP αντίςτοιχα) 

  

Εικόνα 15.Χαρακτθριςτικά  δόςθσ - βάκουσ για μονιρεισ δζςμεσ Φωτονίων και Ρρωτονίων 

αντίςτοιχα. Η Dmax, δθλ. θ κορυφι τθσ 6ΜV καμπφλθσ φωτονίων (μαφρθ), ςυμβαίνει ςε 

βάκοσ περίπου 1.5   για πεδίo 10x10cm.  Η κορυφι Bragg μιασ μονοενεργθτικισ δζςμθσ 

πρωτονίων (κόκκινθ) επικεντρϊνεται ςε βάκοσ 14.5cm και 17.5cm αντίςτοιχα ςτισ ανωτζρω 

διαφάνειεσ λόγω τθσ διαφορετικισ ενζργειασ των πρωτονίων (160MeV και 195MeV 

αντίςτοιχα) . Το απομεμακρυςμζνο άκρο, επί τα δεξιά τθσ κακζτου διακεκομμζνθσ 

γραμμισ, είναι  περιοχι μεγάλου ενδιαφζροντοσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ δόςθσ ςτουσ 

υγιείσ ιςτοφσ, ςτθν άμεςθ γειτονία του όγκου. Η κατά μικοσ επζκταςθ τθσ κορυφισ Bragg 

(The Spread Out Bragg Peak : SOBP), (μπλε Αριςτερά, κόκκινο Δεξιά ), αντιπροςωπεφει μία 

άκροιςθ κορυφϊν Bragg από πολλαπλζσ δζςμεσ RT πρωτονίων με διαφορετικζσ ενζργειεσ 

(πρωτότυπεσ κορυφζσ, ςτθν δεξιά διαφάνεια). To ωσ άνω, επιτρζπει τθν επαρκι κάλυψθ 

του όγκου (πράςινο) με τθν εναπόκεςθ κεραπευτικϊν δόςεων RT ςε μεγαλφτερθ 3D-

ζκταςθ. 

Η πρϊτθ χριςθ δζςμθσ πρωτονίων για RT  πιςτϊκθκε ςτον Wilson το 1946 απζδειξε τα 

ανϊτερα χαρακτθριςτικά δόςθσ-βάκουσ που παρζχονται από τα πρωτόνια(44). Στα 

περιςςότερα υπάρχοντα Κζντρα παραγωγισ πρωτονίων ι ελαφρϊν ςωματιδίων, ζνα 

Κυκλοτρόνιο ι Συγχροτρόνιο χρθςιμοποιείται για να επιταχφνει δζςμεσ πρωτονίων ςε 



επαρκι ενζργεια  με ζνταςθ δζςμθσ (150-250MeV).Ενζργειεσ τθσ τάξθσ των 230MeV 

απαιτοφνται για ωφζλιμο βάκοσ διείςδυςθσ ςτουσ ιςτοφσ περίπου 32cm. Σιμερα, οι ΗΡΑ 

και ΕΥΩΡΗ διακζτουν 60 περίπου  λειτουργοφντα μθχανιματα παραγωγισ πρωτονίων.Οι 

μθχανιςμοί επζκταςθσ τθσ δζςμθσ (45) για να δθμιουργθκοφν κατάλλθλα μεγζκθ πεδίων 

προσ ακτινοκεραπεία ςυνίςτανται ςε ςυςτιματα πακθτικισ διαμόρφωςθσ 

(χρθςιμοποιϊντασ μεταλλικά φφλλα ςκζδαςθσ) - πακθτικι ςκζδαςθ (Passive Scatter : PS) ι 

ςε δυναμικά ςυςτιματα ςθμειακισ ςάρωςθσ για δθμιουργία δζςμθσ δίκθν μολυβιοφ - 

(pencil beam scanning : PBS Εικόνα 16)τα οποία επιτρζπουν τθ ςυμμόρφωςθ τθσ δόςθσ όχι 

μόνο ςτο απϊτερο άκρο του νεοπλάςματοσ, αλλά και ςε το εγγφσ άκρο αντίςτοιχα. Ο Hall 

(46), επεςιμανε ότι υπάρχει ςθμαντικι ακτινοβολία διαρροισ από νετρόνια για 

μθχανιματα παραγωγισ πρωτονίων που χρθςιμοποιοφν τθν πακθτικι ςκζδαςθ (Passive 

Scattering foil systems : PS) και ςυνζςτθςε τθ μετάβαςθ ςτα δυναμικά ςυςτιματα 

ςθμειακισ ςάρωςθσ τθσ δζςμθσ δίκθν μολυβιοφ (PBS).  

 

 Εικόνα 16:Passive scattering&Active scanning 

Συγχροτρόνιο και Συγχροκυκλοτρόνιο 

Ζνα κυκλοτρόνιο μεταβάλλει είτε το μαγνθτικό πεδίο είτε τθ ςυχνότθτα του θλεκτρικοφ 

πεδίου που εφαρμόηεται. Ζνα ςυγχροντρόνio μεταβάλλει και τα δφο. Αυξάνοντασ αυτζσ τισ 

παραμζτρουσ κατάλλθλα κακϊσ τα ςωματίδια κερδίηουν ενζργεια, μπορεί να διατθρθκεί θ 

διαδρομι των ςτακερι κακϊσ επιταχφνονται. Τα ςυγχροντρόνια  παράγουν δζςμεσ 

πρωτονίων με διάφορεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ μπορεί να επιλεγοφν. Πταν επιτευχκεί θ 

επικυμθτι ενζργεια δζςμθσ, ο παλμόσ πρωτονίου εξάγεται από τον επιταχυντι. Η παλμικι 

φφςθ τθσ δζςμθσ ειςάγει επιπρόςκετθ πολυπλοκότθτα ςε οριςμζνα ςενάρια απόδοςθσ τθσ 

κεραπείασ, όπωσ θ “gated” κεραπεία των κινθτϊν ςτόχων και θ κεραπεία πρωτονίων με 

διαμορφοφμενθ ζνταςθ (IMPT).Η μζγιςτθ δόςθ από ζνα εμπορικά διακζςιμο ςφςτθμα 



κεραπείασ πρωτονίων με βάςθ το ςυγχροντρόνιο για πεδίο 25x25cm2 ζχει κακοριςτεί ςτα 

0,8Gy/min (47) Η δζςμθ πρωτονίων ,μεταφζρεται ςτουσ χϊρουσ κεραπείασ μζςω του 

ςυςτιματοσ μεταφοράσ δζςμθσ.  

 

Χορθγθςθ/αποδοςθ δεςμθσ πρωτονιων 

Η δζςμθ πρωτονίων που βγαίνει από το ςφςτθμα μεταφοράσ είναι μια δζςμθ ςε ςχιμα 

μολυβιοφ με ελάχιςτθ ενζργεια και κατεφκυνςθ. Η δζςμθ ζχει ζνα μικρό μζγεκοσ κθλίδασ 

ςτθν πλευρικι τθσ κατεφκυνςθ και ςχθματίηει μια ςτενι κορυφι Bragg ςτθν κατεφκυνςθ 

του βάκουσ τθσ ςτο νερό. Ζχουν αναπτυχκεί δφο βαςικζσ τεχνικζσ για να μετατρζψουν τθν 

ςτενι δζςμθ δίκθν μολυβιοφ ςε κατανομι δόςθσ κατάλλθλθ για τθν κεραπεία ενόσ 

τριςδιάςτατου (3D) ςτόχου, και αναφζρονται ςυνικωσ ωσ τεχνικζσ “ςκζδαςθσ” και 

“ςάρωςθσ”. Αυτζσ οι τεχνικζσ εφαρμόηονται ςτθν κεφαλι (gantry) του επιταχυντι ι ςτο 

αντίςτοιχο "ακροφφςιο/nozzle ". Η Ακτινοκεραπεία με πρωτόνια ςιμερα γίνεται με τθ 

χριςθ περιςτρεφόμενθσ δζςμθσ πρωτονίων με τθν τεχνολογία τθσ περιςτρεφόμενθσ 

κεφαλισ (Gantry) ςτθν αίκουςα του μθχανιματοσ  

  

 

 



Εικόνα 17(Άνω) Ο μθχανιςμόσ περιςτροφισ τθσ κεφαλισ (Gantry) του μθχανιματοσ 

πρωτονίων κατά τθν διάρκεια εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ ακτινοκεραπείασ ςε 

Ευρωπαικό Ογκολογικό Κζντρο. Κάτω : Η περιςτρεφόμενθ ιςοκεντρικά κεφαλι ςτθν 

αίκουςα κεραπείασ των πρωτονίων φαίνεται ςτο κάτω panel. Ευγενισ παραχϊρθςθ από 

ΕΚΡΑ, Hellenic NeuroOncology Group (HeNOG). 

H ανωτζρω τεχνικι, IMPT, που αποδίδεται με ςυςτιματα ςάρωςθσ δζςμθσ 

πρωτονίων δίκθν μολυβιοφ (pencil beam scanning), μία ςθμειακι δζςμθ πρωτονίων εμπρόσ 

και πίςω ςε κάκε επίπεδο του πάχουσ του όγκου, ϊςτε να ακτινοβολθκεί τριςδιάςτατα ο 

όγκοσ με τθν επικυμθτι υψθλι δόςθ, ενϊ ταυτόχρονα θ δόςθ ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ μειϊνεται 

δραματικά. Η ανωτζρω τεχνικι, “pencil beam scanning”, αποτελεί ιδανικι κεραπεία για 

όγκουσ που ζχουν μθ ςυμμετρικό ςχιμα και είναι ςε απόςταςθ χιλιοςτϊν από ςθμαντικοφσ 

ςειριακοφσ υγιείσ ιςτοφσ και όργανα. Tα περιςτατικά που επιλζγονται κατά προτεραιότθτα 

είναι όγκοι ςτουσ οποίουσ θ ςυμβατικι RT φωτονίων αδυνατεί να χορθγιςει τθν 

απαιτοφμενθ κεραπευτικι δόςθ εφόςον περιορίηεται από τισ πζριξ ευαίςκθτεσ δομζσ 

(οπτικά νεφρα, οπτικό χίαςμα, ςτζλεχοσ, νωτιαίοσ μυελόσ). Ρρόκειται για ενδοκρανιακοφσ 

όγκουσ τθσ βάςθσ του κρανίου (χορδϊματα, χονδροςαρκϊματα) (Εικόνα 19),κακοικθ ι 

άτυπα μθνιγγιϊματα), νεοπλάςματα που εδράηονται ςτθν ρινικι κοιλότθτα ι ςτα ιγμόρεια 

και ευρίςκονται ςτθ γειτονία ι ςε επαφι με το οπτικό νεφρο/οπτικό χίαςμα, 

παραςπονδυλικοί όγκοι, κλπ. Το επιλεγόμενο επικυμθτό βάκοσ ακτινοβόλθςθσ με δζςμθ 

πρωτονίων εξαρτάται από το είδοσ του επιταχυντι που διακζτει κάκε Κζντρο. Οι 

επιταχυντζσ μικρισ ενζργειασ (ζωσ 70MeV) με κορυφι Bragg ςτα 4cm είναι αποτελεςματικοί 

για το μελάνωμα τθσ ίριδοσ ι του χοριοειδοφσ. Για νεοπλάςματα που ευρίςκονται ςτον 

εγκζφαλο απαιτοφνται ενζργειεσ μεγαλφτερεσ των 150MeV, (195MeV με κορυφι Bragg ςτα 

17.5cm και 230MeV με κορυφι Bragg ςτα 32cm). Ειδικότερα για τα παιδιά, τα πρωτόνια 

κεωροφνται  καταλλθλότερα ςε ςφγκριςθ με τισ ακτίνεσ-Χ, δεδομζνου ότι επθρεάηουν 

λιγότερο τουσ πζριξ υγιείσ ιςτοφσ, γεγονόσ που ελαττϊνει τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ 

δευτερογενϊν νεοπλαςμάτων με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ. 

 

Εικόνα 18. Σχεδιαςμόσ Ακτινοκεραπείασ με διαμορφοφμενθσ δζςμθσ ακτινοβολία 

φωτονίων (IMRT), ςτο αριςτερό panel, ςυγκρινόμενοσ με αντίςτοιχθ τεχνικι 

διαμορφοφμενθσ δζςμθσ πρωτονίων (IMT)  ςτο δεξιό panel, για ζφθβο αςκενι με 

επενδφμωμα εγκεφάλου. Ο περιοριςμόσ τθσ ζκκεςθσ ςε ακτινοβολία του υγιοφσ 



εγκεφάλου είναι εμφανϊσ ορατι (ςχεδόν μθδενικι) με τθν τεχνικι IMT των πρωτονίων. 

Ευγενισ παραχϊρθςθ από ΕΚΡΑ, Hellenic NeuroOncology Group (HeNOG). 

 

 

Εικόνα 19 (Αριςτερά&Δεξιά). Χόρδωμα βάςθσ του κρανίου Αριςτερά) και Χονδροςάρκωμα 

(δεξιά). Οι απαιτοφμενεσ κεραπευτικζσ δόςεισ  (> 70Gy)είναι αδφνατον να χορθγθκοφν με 

φωτόνια λόγω τθσ μικρισ απόςταςθσ από τον όγκο, ευγενϊν οργάνων ωσ : οπτικά νεφρα, 

χίαςμα, ςτζλεχοσ, νωτιαίοσ μυελόσ. Ευγενισ παραχϊρθςθ από ΕΚΡΑ, Hellenic 

NeuroOncology Group (HeNOG). 

 

Σχεδιαςμόσ κεραπείασ πρωτονίων (p) για ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ  

Οι πρϊτεσ κεραπείεσ πρωτονίων χορθγικθκαν ςε κρανιακοφσ (υπόφυςθ) και οφκαλμικοφσ 

ςτόχουσ. Η οφκαλμικι κεραπεία πρωτονίων είναι θ πιο ςυχνι περιοχι κεραπείασ με 

καταγραφι αρικμοφ αςκενϊν παγκοςμίωσ (μελάνωμα χοριοειδοφσ, ρετινοβλάςτωμα). Οι 

κφριοι λόγοι για τθ δθμοτικότθτα τθσ οφκαλμικισ κεραπείασ είναι θ κζςθ του ςτόχου, θ 

χαμθλι ενζργεια πρωτονίων και τα μικρά πεδία RT. Πταν άρχιςε θ ανωτζρω κεραπεία, 

υπιρχαν πολλοί επιταχυντζσ που μποροφςαν να λειτουργιςουν ςτα 70MeV και θ απόδοςθ 



τθσ δζςμθσ απαιτοφςε μικρι ςκζδαςθ για να επιτευχκοφν τα πλάγια όρια του πεδίου που 

χρειάηεται για τουσ οφκαλμικοφσ ςτόχουσ. 

 

Εγκζφαλοσ 

Οι κρανιακοί ςτόχοι ιταν θ πρϊτθ καταγεγραμμζνθ ακτινοκεραπεία με δζςμεσ πρωτονίων 

και ιόντων (48,49). Οι κεραπείεσ ιταν απλζσ με αντίκετα και παράλλθλα πεδία που ςτόχευαν 

το τουρκικό εφίππιο για νεοπλάςματα τθσ υπόφυςθσ. Με τθν ζλευςθ τθσ 3D απεικόνιςθσ, 

περιςςότερεσ νεοπλαςίεσ ςτον εγκζφαλο αντιμετωπίηονται με πρωτόνια, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο ςυμβατικϊν όςο και ςτερεοτακτικϊν τεχνικϊν 

κλαςματοποιθμζνθσ ακτινοχειρουργικισ. Κατά τθν κεϊρθςθ ενόσ πλάνου κεραπείασ για 

ζναν κρανιακό ςτόχο,τα πρωτόνια μποροφν να μειϊςουν τθν ολοκλθρωτικι (integral) δόςθ 

ςτον φυςιολογικό εγκζφαλο και ςε ευαίςκθτεσ δομζσ όπωσ θ οπτικι οδόσ και το εγκεφαλικό 

ςτζλεχοσ. Οι κρανιακοί ςτόχοι παρουςιάηουν εξαιρετικι κζςθ για κεραπεία με πρωτόνια  

λόγω τθσ ικανότθτασ χριςιμοποίθςθσ πολλαπλϊν γωνιϊν ειςόδου τθσ δζςμθσ για να 

αυξθκεί θ ςυμμόρφωςθ τθσ δόςθσ και θ ςυνολικι ευρωςτία χοριγθςθσ τθσ δζςμθσ 

πρωτονίων, αλλά και να μειωκοφν οι αβεβαιότθτεσ από οποιαδιποτε μεμονωμζνθ δζςμθ. 

Τυπικά ςχζδια κεραπείασ εμφανίηονται ςτθν Εικόνα 20-21 

 

 

Εικόνα 20. Σχεδιαςμόσ ακτινοκεραπείασ πρωτονίων ςε αςκενι παςχοντα από μθνιγγίωμα 

εγκεφάλου. Οι δζςμεσ των χρθςιμοποιοφμενων πεδίων ςκιαγραφοφνται ςε εγκάρςιο, 

οβελιαίο, και μετωπιαίο επίπεδο αντίςτοιχα. Από : Winey B. Physics and Dosimetry of 

Proton Beam. Ch. 10. In Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology. 7th 

ed. 2019, Wolters Kluwer. Ευγενισ παραχϊρθςθ του Εκδοτικοφ Οίκου. 



 

Εικόνα 21. Ραράδειγμα ςχεδιαςμοφ Ακτινοκεραπείασ με πρωτόνια ςε αςκενι παςχοντα 

από ακουςτικό νευρίνωμα. Διακρίνονται οι γωνίεσ από τισ χρθςιμοποιοφμενεσ δζςμεσ ςε 

εγκάρςιο και μετωπιαίο επίπεδο.  Από : Winey B. Physics and Dosimetry of Proton Beam. 

Ch. 10. In Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology. 7th ed. 2019, 

Wolters Kluwer. Ευγενισ παραχϊρθςθ του Εκδοτικοφ Οίκου. 

Βάςθ κρανίου 

Από τθ ςκοπιά του ςχεδιαςμοφ κεραπείασ, ςτόχοι τθσ βάςθσ του κρανίου, όπωσ τα 

χορδϊματα, χονδροςαρκϊματα, μπορεί να αντιμετωπιςτοφν με πρωτόνια για να μειωκεί θ 

δόςθ ολοκλιρωςθσ (integral)  ςτον εγκζφαλο και να ακτινοπροςτατευκοφν πολλά όργανα 

πλθςίον του όγκου/volume του ςτόχου, ιδιαίτερα το ςτζλεχοσ του εγκεφάλου. Ρριν από τθν 

κλινικι ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων ςάρωςθσ τθσ δζςμθσ (p), θ κεραπεία των κοίλων ςτόχων 

τθσ βάςθσ του κρανίου με δζςμεσ ςκζδαςθσ απαιτοφςε τθ χριςθ αντιςτοιχιςμζνων πεδίων 

εντόσ του όγκου/volume-ςτόχου. Τα πλάνα κεραπείασ με ςάρωςθ τθσ δζςμθσ (p)  μπορεί 

ςιμερα να παρζχουν πιο ςτιβαρζσ κεραπείεσ με διαβάκμιςθ (gradient) των γραμμϊν 

αντιςτοιχίασ/επαφισ των πεδίων και να αυξιςουν τθν ακτινοπροςταςία  οργάνων ςε μικρι 

απόςταςθ από τουσ ςτόχουσ. Ραρόμοια με τουσ κρανιακοφσ ςτόχουσ, τα νεοπλάςματα τθσ 

βάςθσ του κρανίου μπορεί να αντιμετωπιςτοφν με πολλαπλζσ γωνίεσ ειςόδου δζςμθσ, π.χ με 

άνω πλάγια κατεφκυνςθ, για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ δόςθσ, τθσ ανκεκτικότθτασ 

τθσ κεραπείασ και τθσ προςταςίασ υγιϊν ιςτϊν (Εικόνα 22). 

 



Εικόνα 22. Αντιπροςωπευτικό πλάνο κεραπείασ  για βλάβθ βάςθσ του κρανίου 

χρθςιμοποιϊντασ δζςμεσ πρωτονίων υπο διαφορετικζσ γωνίεσ όπωσ διακρίνονται ςε 

εγκάρςιο και οβελιαίο επίπεδο. Από : Winey B. Physics and Dosimetry of Proton Beam. Ch. 

10. In Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology. 7th ed. 2019, Wolters 

Kluwer. Ευγενισ παραχϊρθςθ του Εκδοτικοφ Οίκου. 

Ραιδιατρικζσ Νεοπλαςίεσ  

Οι παιδιατρικζσ κεραπείεσ δφναται να καλφψουν πολλζσ από τισ προαναφερκείςεσ 

περιοχζσ κζςεων ςτον εγκζφαλο και ςε άλλα ςθμεία του ςϊματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνθ και 

ςυχνι ςτον παιδιατρικό πλθκυςμό είναι θ ακτινοκεραπεία του νευράξονα(Craniospinal 

Irradiation:CSI) ςε αςκενείσ με μυελοβλάςτωμα παρεγκεφαλίδοσ, επενδφμωμα του 

οπιςκίου βόκρου ι ςε όγκουσ από γεννθτικά κφτταρα. Η κεραπεία με πρωτόνια 

χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για τθν CSI λόγω τθσ μθδενικισ ζκκεςθσ ςτα όργανα προςκίωσ 

τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ και ςε ολόκλθρο τον εγκζφαλο. Ο μακροπρόκεςμοσ δευτερογενισ 

κίνδυνοσ ανάπτυξθσ καρκίνου είναι πολφ χαμθλότεροσ για τα πρωτόνια, ειδικά για τα 

μαλακά μόρια/ιςτοφσ/όργανα τθσ κοιλίασ και τθσ κωρακικισ περιοχισ. Επειδι οι εντόσ των 

πεδίων ακτινοκεραπείασ (RT)  δόςεισ είναι παρόμοιεσ για αμφότερεσ τισ παιδιατρικζσ 

κεραπείεσ με φωτονία και πρωτόνια, ο δευτερογενισ κίνδυνοσ καρκινογζνεςθσ κεωρείται 

ότι είναι ταυτόςθμοσ, δθλ., ίδιοσ κίνδυνοσ ανάπτυξθσ δευτερογενϊν μθνιγγιωμάτων μετά 

τθν ακτινοβόλθςθ του εγκεφάλου.  

Στο παρελκόν, οι κεραπείεσ πρωτονίων του CSI με πεδία ςκζδαςθσ απαιτοφςαν τρία 

επίπεδα για τθ μείωςθ του κινδφνου δοςιμετρικϊν “κερμϊν και κρφων” ςθμείων ςτισ 

γραμμζσ επαφισ των πεδίων. Κάκε επίπεδο απαιτοφςε 4 ζωσ 5 πεδία κεραπείασ, το 

κακζνα με εξατομικευμζνα ανοίγματα και αντιςτακμιςτζσ πλάτουσ. Το ςφνολο των 12 ζωσ 

15 πεδίων και το προςαρμοςμζνο υλικό hardware μπορεί να είναι δφςκολθ πρόκλθςθ  για 

το ςχεδιαςμό κεραπείασ και τθν παράδωςθ των πλάνων ςτθν ροι εργαςίασ.Τα ςυςτιματα 

ςάρωςθσ τθσ δζςμθσ πρωτονίων απλοποίθςαν κατά πολφ τθ κεραπεία του CSI λόγω τθσ 

ικανότθτασ εφκολθσ απόδοςθσ  των γραμμϊν επαφισ των πεδίων με  με διαβάκμιςθ 

(gradient) τθσ αντιςτοίχιςθσ (Εικόνα 23),  αντί τθσ δυςκολίασ διαχείρθςθσ ςε 3 τρία 

επίπεδα (50).  

 

 



 

 

Εικόνα 23. Ραράδειγμα ςχεδιαςμοφ ακτινοκεραπείασ με ςθμειακι πθγι ςάρωςθσ 

πρωτονίων ςε παιδί με μυελοβλάςτωμα παρεγκεφαλίδοσ. 3D πλάνο  για RT κρανιο-

ςπονδυλικοφ άξονα (CSI).  Από : Winey B. Physics and Dosimetry of Proton Beam. Ch. 10. In 

Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology. 7th ed. 2019, Wolters Kluwer. 

Ευγενισ παραχϊρθςθ του Εκδοτικοφ Οίκου. 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΙΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΝΘΑΚΟΣ (12C) 

Κζντρα  ακτινοκεραπείασ με βαρζα ιόντα(Hadrons), (π.χ., ιόντων άνκρακα) διατίκενται 

ςιμερα ςε οριςμζνεσ Ρανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ ςτθν Αςία και Ευρϊπθ (51). Η πρϊτθ 

ανάλογθ εγκατάςταςθ με ιόντα 12C κα πραγματοποιθκεί τα επόμενα χρόνια ςτισ ΗΡΑ. Η 

κεραπεία με ακτινοβολία βαρζων ιόντων απαιτεί δζςμεσ ακτίνων με πολφ υψθλότερεσ 

ενζργειεσ από τθ κεραπεία με πρωτόνια. Για παράδειγμα, μια δζςμθ πρωτονίων 150MeV 

μπορεί να διαπεράςει 16cm νεροφ. Για να επιτευχκεί θ ίδια διείςδυςθ με ιόντα άνκρακα, 

απαιτείται ενζργεια 3000MeV ι 250MeV.Τα ςυγχροντρόνια είναι τα μόνα διακζςιμα για 

παρόμοιεσ δζςμεσ ιόντων υψθλισ ενζργειασ και είναι ςφνκετα μθχανιματα που απαιτοφν 

πολφπλοκεσ εγκαταςτάςεισ και ςυγχρόνωσ μεγάλεσ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ. 

Το ενδιαφζρον για τθν ακτινοκεραπεία βαρζων ιόντων οφείλεται κυρίωσ ςτον ςυνδυαςμό 

δφο ςθμαντικϊν πλεονεκτθμάτων. A) τα χαρακτθριςτικά δόςθσ βάκουσ και β) υψθλι LET 

ςτθν περιοχι τθσ Bragg κορυφισ. Για τα χαρακτθριςτικά του βάκουσ, θ αναλογία τθσ 

μζγιςτθσ δόςθσ ςτθν κορυφι Bragg προσ τθν δόςθ τθσ περιοχισ ειςόδου τθσ δζςμθσ RT, 

είναι ακόμθ μεγαλφτερθ από ότι για τα πρωτόνια. Ο ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω δφο 

χαρακτθριςτικϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα δυνθτικά μοναδικό πλεονζκτθμα παροχισ μιασ 

περιοχισ υψθλισ LET-ακτινοβολίασ που μπορεί να προςαρμοςτεί με μεγάλθ ακρίβεια ςτον 

όγκο-ςτόχο/target-volume. 



Η κεραπεία με ιόντα άνκρακα (Carbon Ion Radiotherapy : CIR) είναι μια καινοτόμοσ μζκοδοσ 

ακτινοκεραπείασ ωσ επί το πλείςτον αφιερωμζνθ ςε καρκίνουσ που κεωροφνται 

ανεγχείρθτοι και ακτινοανκεκτικοί ςτα φωτόνια, λόγω των ακτινοβιολογικϊν ιδιοτιτων που 

ςυνδυάηουν τα πλεονεκτιματα τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν κατανομι υψθλισ δόςθσ με 

πρωτόνια για εν τω βάκει όγκουσ (ανϊτερα από τα φωτόνια και νετρόνια) και τθσ 

υψθλότερθσ βιολογικισ αποτελεςματικότθτασ (ςε ςφγκριςθ με τα φωτόνια και τα πρωτόνια) 

τθσ υψθλισ LET ακτινοβολίασ ςωματιδίων .Επιπλζον, ο ςυνδυαςμόσ των βιολογικϊν και 

βαλλιςτικϊν ιδιοτιτων των ιόντων άνκρακα επιτρζπει επίςθσ τθ ςθμαντικι μείωςθ του 

ςυνολικοφ χρόνου κεραπείασ ςε ςφγκριςθ με τθν RT φωτονίων ι πρωτονίων. Υπάρχουν 

πλζον διακζςιμεσ μακροχρόνιεσ κλινικζσ βάςεισ δεδομζνων για τισ φάςεισ Ι και ΙΙ μελζτεσ, οι 

οποίεσ επιτρζπουν να κεωρθκοφν τα ιόντα άνκρακα ωσ εναλλακτικι κεραπεία αναφοράσ ςε 

οριςμζνεσ ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. Μελζτεσ φάςθσ III βρίςκονται ςε εξζλιξθ για εκτίμθςθ 

του αναμενόμενου οφζλουσ τθσ ωσ ανωτζρω μεκόδου ακτινοκεραπείασ ευνοϊντασ τθν 

διάδοςι τθσ . 

Χοριγθςθ δζςμθσ 12C. 

Μια μζκοδοσ ακτινοβολίασ ςάρωςθσ, θ οποία χρθςιμοποιεί "ςτενζσ" δζςμεσ ιόντων 

άνκρακα δίκθν μολυβιοφ επικζτοντασ τισ ςθμειακζσ δζςμεσ ιόντων άνκρακα τομι προσ τομι 

για να καλφψει ζναν όγκο ςτόχο, ζχει αναπτυχκεί και εφαρμοςτεί ςτο GSI και ςτθ ςυνζχεια 

ςτο HIT. Οι νζεσ εγκαταςτάςεισ ςε HIMAC, Pavia, Shanghai, Kanagawa, Γερμανία και Αυςτρία 

είναι εξοπλιςμζνεσ με το ωσ άνω ςφςτθμα. Σε ςφγκριςθ με τισ πακθτικζσ μεκόδουσ, οι 

τεχνικζσ ακτινοβόλθςθσ με διαδικαςία ςάρωςθσ επιτρζπουν μια πιο ςφμμορφο δόςθ 

ακτινοκεραπείασ ςτον όγκο-ςτόχο, ειδικά με καλφτερθ ακτινοπροςταςία του φυςιολογικοφ 

ιςτοφ που ευρίςκεται κατά τθν είςοδο τθσ δζςμθσ (δθλ., του δζρματοσ) και επομζνωσ είναι 

καταλλθλότερεσ για κεραπεία ςυνκζτου ςχιματοσ βλαβϊν που δεν δφναται να 

ακτινοβολθκοφν επαρκϊσ με τθν μζκοδο πακθτικισ ςκζδαςθσ.  

Απεικόνιςθ δζςμθσ 12C 

Ωσ υποπροϊόν τθσ ακτινοκεραπείασ ςωματιδίων, δθμιουργείται δραςτθριότθτα β-

ςωματιδίων (β+)  και μπορεί να παρακολουκείται χρθςιμοποιϊντασ ςυμβατικοφσ ςαρωτζσ 

ΕΤ για τθν in vivo ζλεγχο των μεταβολϊν δόςθσ. Μερικά κζντρα που προςφζρουν 

ακτινοκεραπεία με ςωματίδια ζχουν εφαρμόςει αυτι τθ δυνατότθτα .Ρολλά υποςχόμενθ 

εμπειρία υπάρχει ςτθν απεικόνιςθ PET για κεραπεία πρωτονίων και ιόντων άνκρακα ςε 

περιςςότερουσ από 50 αςκενείσ που ελζγχκθςαν μετά κεραπείεσ πακθτικισ ςκζδαςθσ 

πρωτονίων ςτισ ΗΡΑ και Ιαπωνία, κακϊσ και ςε περιςςότερουσ από 400 αςκενείσ που 



παρακολουκικθκαν κατά τθ διάρκεια ακτινοκεραπείασ με δζςμθ ιόντων άνκρακα ςτο GSI, 

Darmstadt , Γερμανία. Στο πιλοτικό ζργο του GSI, θ αξία του PET κα μποροφςε να αποδειχκεί 

για βελτίωςθ τθσ ακρίβειασ τθσ θμι-εμπειρικισ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ του CT εφρουσ, που 

χρθςιμοποιείται από τα ςυςτιματα ςχεδιαςμοφ κεραπείασ, κακϊσ και για τθν ανεφρεςθ και 

ποςοτικό προςδιοριςμό των αποκλίςεων μεταξφ προγραμματιςμζνθσ  και πραγματικισ 

χοριγθςθσ τθσ κεραπείασ λόγω ατελοφσ ευκυγράμμιςθσ των αςκενϊν ι ανατομικϊν 

μεταβολϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κλαςματοποιθμζνθσ ακτινοκεραπείασ. Στο HIT, ζνασ 

ςαρωτισ PET / CT ζχει εγκαταςτακεί ςε ειδικό δωμάτιο δίπλα ςτθν περιοχι των 

μθχανθμάτων κεραπείασ και χρθςιμοποιείται ςτθν κλινικι πράξθ (52). 

Ακτινοβιολογικζσ ιδιότθτεσ των ιόντων 12C 

Τα ιόντα 12C για κλινικζσ εφαρμογζσ χαρακτθρίηονται από δφο κφριεσ ιδιότθτεσ:  

α) Μια κατανομι δόςθσ βάκουσ με απότομθ μζγιςτθ εναπόκεςθ ενζργειασ ςε ζνα 

κακοριςμζνο βάκοσ (κορυφι Bragg) που ςχετίηεται με τθν ενζργεια τθσ προςπίπτουςασ 

δζςμθσ, με ςχεδόν καμία δόςθ να υπάρχει πζρα από αυτιν τθν κορυφι (Εικόνα 23)  

β) Η βιολογικι αποτελεςματικότθτα αυξάνεται κατά το τζλοσ διαδρομισ τθσ δζςμθσ, εντόσ 

τθσ κορυφισ Bragg.  

 

Εικόνα 24 Αριςτερά. Επιδεικνφονται οι κορυφζσ Bragg για πρωτόνια και ιόντα άνκρακοσ-12 

με ενζργειεσ 160MeV και 290MeV/n, αντίςτοιχα.Δεδομζνα από το NIRS/HIMAC. Ευγενισ 

παραχϊρθςθ. από NIRS/HIMAC 

Εικόνα 25, Δεξιά. Επζκταςθ τθσ Bragg κορυφισ για πρωτόνια και ιόντα άνκρακοσ-12. 

Ευγενισ παραχϊρθςθ από NIRS/HIMAC. 



Αν και δεν αποδεικνφεται από μεγάλεσ προοπτικζσ τυχαιοποιθμζνεσ κλινικζσ μελζτεσ, τα 

πικανά κλινικά οφζλθ που επιτεφχκθκαν από τα ανωτζρω βαλλιςτικά πλεονεκτιματα, 

οδιγθςαν ςτον οριςμό μερικϊν " τυπικϊν" ενδείξεων κεραπείασ για πρωτόνια και ιόντα 12C 

(53,54).Αν και είναι παρόμοιεσ, υπάρχουν μερικζσ αξιοςθμείωτεσ διαφορζσ μεταξφ τθσ 

κατανομισ δόςθσ-βάκουσ των πρωτονίων και των ιόντων άνκρακα που μπορεί να ζχουν 

κλινικζσ επιπτϊςεισ, όπωσ θ παρουςία μιασ "ουράσ κατακερματιςμοφ" για τα ιόντα 12C  λόγω 

πυρθνικϊν αλλθλεπιδράςεων, επιτρζποντασ τθν υψθλισ ποιότθτασ PET απεικόνιςθ και πολφ 

μικρι παραςκιά για ιόντα 12C ςε ςφγκριςθ με τα πρωτόνια (54).Ομοίωσ με τα πρωτόνια, οι 

δζςμεσ ιόντων άνκρακα επεκτείνονται για ςυμμόρφωςθ με τον ςτόχο, με αποτζλεςμα τθν 

εξάπλωςθ τθσ κορυφισ Bragg (SOBP) μετά από χαμθλι δόςθ "plateau-οροπεδίου" μζςα ςτο 

κανάλι ειςόδου τθσ δζςμθσ  πριν από τον ςτόχο (Εικόνα 24&25)  

 

 

 

Εικόνα 26. Σχεδιάγραμμα τθσ επζκταςθσ τθσ κορυφισ Bragg ςε δζςμθ ιόντων άνκρακοσ-12 

(12C), (SOBP).H υψθλισ LET περιοχι τθσ δζςμθσ ιόντων 12C ευρίςκεται ςτο απομεμακρυςμζνο 

τμιμα τθσ κορυφισ και θ SOBP (spread out Bragg peak) κακίςταται ςτακμιςμζνθ ςυνάρτθςθ 

μερικϊν κορυφϊν Bragg από διάφορεσ ενζργειεσ ιόντων 12C, οι οποίεσ καταλιγουν ςε 

ελάττωςθ τθσ δόςθσ που ςχετίηεται με τθν μζςθ τιμι LET ςτθν περιοχι του ςτόχου/volume. 

Εξϋαυτοφ, θ φυςικι δόςθ πρζπει να μειωκεί κακϊσ οι τιμζσ τθσ RBE (ςχετικι βιολογικι 

αποτελεςματικότθτα) αυξάνουν ϊςτε τελικά να υπάρξει μία επίπεδθ βιολογικά ιςοδφναμθ 

δόςθ κατά μικοσ τθσ SOBP. Ευγενισ παραχϊρθςθ από NIRS/HIMAC 

 



Ζχουν δθμοςιευτεί μζχρι ςτιγμισ ςυγκριτικζσ μελζτεσ για τον ςχεδιαςμό κεραπείασ μεταξφ 

ιόντων άνκρακα και πρωτονίων ι φωτονίων. Για παρόμοιουσ και αυςτθροφσ περιοριςμοφσ 

ςε κρίςιμα όργανα που διατρζχουν κίνδυνο, μόνο τα ιόντα άνκρακα ι ζνασ ςυνδυαςμόσ 

ιόντων 12C και ακτινοκεραπείασ με διαμορφοφμενθ ζνταςθ φωτονίων (IMRT) ιταν 

ανϊτεροσ από μεμονωμζνθ IMRT ι τθ κεραπεία πρωτονίων για ςπονδυλικά χορδϊματα ι 

ςαρκϊματα (55). Ραρόμοια αποτελζςματα ζχουν αναφερκεί για επιλεγμζνουσ όγκουσ 

κεφαλισ τραχιλου και αδενοειδι κυςτικά καρκινϊματα (ACCs) που διθκοφν τθ βάςθ του 

κρανίου (56) με ιόντα 12C ζναντι φωτονίων τόςο για κάλυψθ του όγκου όςο και για 

ακτινοπροςταςία των OARs. Ρλζον πρόςφατα,  πολυκεντρικι μελζτθ απζδειξε επίςθσ 

όφελοσ με τα ιόντα 12C ζναντι των φωτονίων, αλλά και των πρωτονίων για τθν μείωςθ τθσ 

μζςθσ δόςθσ των οργάνων που ευρίςκονται ςε κίνδυνο ςε περίπτωςθ επανακτινοβόλθςθσ 

(57) 

Με βάςθ τθ μετα-ανάλυςθ, ζνα μοντζλο πικανότθτοσ ελζγχου των όγκων (Tumor Control 

Probability : TCP) ζχει αναπτυχκεί και κατοχυρωκεί ςτον καρκίνο του προςτάτθ που 

αντιμετωπίηεται με φωτόνια, πρωτόνια ι ιόντα 12C και κα χρθςιμεφςει ςε μελλοντικζσ 

προοπτικζσ αξιολόγθςθσ κλινικϊν μελετϊν. Ζνα άλλο πλεονζκτθμα τθσ δζςμθσ ςωματιδίων 

είναι ότι λιγότερα πεδία απαιτοφνται για να επιτευχκεί αποδεκτι κατανομι δόςθσ ςε 

δφςκολεσ περιπτϊςεισ ςχεδιαςμοφ ακτινοκεραπείασ, γεγονόσ που οδθγεί ςε δραματικι 

μείωςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ (integral) δόςθσ και ενδεχομζνωσ χαμθλότερθ ςυχνότθτα 

εμφάνιςθσ καρκίνου λόγω  ακτινοβολίασ (RT), ειδικά ςε παιδιατρικζσ ενδείξεισ ςυγκριτικά με 

IMRT (58). 

Eπιπλζον ,οι αλλθλεπιδράςεισ ιόντων άνκρακα χαρακτθρίηονται από υψθλι LET που παρζχει  

για μια δεδομζνθ φυςικι δόςθ ζνα υψθλότερο βιολογικό αποτζλεςμα ςε ςφγκριςθ με τθν 

ακτινοβολία χαμθλισ-LET (φωτόνια και πρωτόνια). Επομζνωσ, θ δόςθ που χορθγείται με 

ςωματίδια υψθλισ LET αποδίδεται ςε ιςοδφναμα Gray (GyE) ι ιςοδφναμα Gray κοβαλτίου 

(CGE), ίςθ με τθ μετροφμενθ φυςικι δόςθ ςε Gray πολλαπλαςιαηόμενθ με ζναν παράγοντα 

RBE. Είναι ενδιαφζρον για κλινικζσ εφαρμογζσ, αυτι θ υψθλότερθ βιολογικι 

αποτελεςματικότθτα (RBE) μπορεί να οδθγιςει ςε υψθλότερθ πικανότθτα ελζγχου τθσ 

νόςου (TCP) για "ακτινοανκεκτικοφσ όγκουσ", αλλά δφναται επίςθσ να αυξιςει τθν 

πικανότθτα επιπλοκϊν ςε φυςιολογικοφσ ιςτοφσ (NTCP), θ οποία περιορίηεται ςτθν κορυφι 

Bragg (και ςτο SOBP ). Μζςα ςτο κανάλι "entrance - ειςόδου τθσ RT " όπου θ κφρια αναλογία 

των οργάνων ςε κίνδυνο (OARs) πρζπει να ευρίςκεται, δεν υπάρχει πρόςκετο βιολογικό 

αποτζλεςμα.Θεωρείται δφςκολοσ ο υπολογιςμόσ τιμϊν RBE για ιόντα 12C και για  λόγουσ 

αναφοράσ δόςθσ, μια τιμι 3 χρθςιμοποιείται ςυχνά. Ωςτόςο, αρκετζσ άλλεσ παράμετροι κα 



πρζπει να λθφκοφν υπόψθ όπωσ δόςθ ανά ςυνεδρία, κλαςματοποίθςθ, τφποσ ιςτοφ, όγκοσ 

ςτόχοσ και τιμι pO2 ςε κάκε ςθμείο του ακτινοβολοφμενου όγκου και επιπλζον θ 

διακφμανςθ τθσ RBE κατά μικοσ τθσ SOBP (υψθλότερθ τιμι ςτο απϊτατο μζροσ /πλζον 

μεμακρυςμζνθ κζςθ παρά ςτο εγγφσ τμιμα), (59), (Εικόνα 25). Στο NIRS, θ εξάρτθςθ LET 

λαμβάνεται υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό τθσ κατανομισ τθσ δόςθσ ςε κλινικό επίπεδο, 

επιλζγοντασ τθν επιβίωςθ 10% των “καρκινικϊν κυττάρων HSG” ωσ τελικό ςθμείο αναφοράσ 

και αξιολογικθκε μζςω τθσ ανάλυςθσ TCP για NSCLC (60). Το Local Effect Model (LEM), ζνα 

γενικό μοντζλο που επιτρζπει τον υπολογιςμό RBE ςε διάφορουσ τφπουσ ιςτϊν και ποικίλα 

τελικά ςθμεία, ζχει αναπτυχκεί και εφαρμόηεται ςτο GSI, ςυγχρόνωσ χρθςιμοποιείται για 

ςχεδιαςμό βιολογικισ κεραπείασ ςτο HIT (61).Η ικανότθτα των φυςιολογικϊν και καρκινικϊν 

ιςτϊν να επιδιορκϊνουν τραυματιςμοφσ από κανατθφόρεσ / υποκανατθφόρεσ βλάβεσ τθσ 

ακτινοβολίασ μειϊνεται ταχζωσ με υψθλισ LET RT τόςο για φυςιολογικοφσ ιςτοφσ  όςο και 

καρκινικά κφτταρα. Το ωσ άνω οδθγεί ςε αμφιςβιτθςθ τθσ ανάγκθσ για αφξθςθ των 

ςυνεδριϊν ακτινοκεραπείασ (εφαρμογι τυπικοφ ςχιματοσ κλαςματοποιθμζνθσ RT με 

χαμθλι δόςθ ανά ςυνεδρία) που δικαιολογείται ςτθν χαμθλισ LET RΤ (φωτόνια και 

πρωτόνια) λόγω τθσ υψθλότερθσ κινθτικισ αποκατάςταςθσ τθσ υποκανατθφόρου βλαβθσ 

εξϋακτινοβολίασ για φυςιολογικοφσ ιςτοφσ ζναντι των "ακτινοευαίςκθτων" όγκων.Τα 

πειραματικά δεδομζνα με ςωματίδια υψθλισ LET δεν βρικαν διαφορζσ ςτισ τιμζσ RBE 

μεταξφ καρκινικϊν και φυςιολογικϊν κυτταρικϊν ςειρϊν ςε τυπικι κατάςταςθ καλλιζργειασ. 

Ωςτόςο, τα πειράματα που διεξιχκθςαν με  ιόντα 12C απζδειξαν ότι θ αφξθςθ τθσ δόςθσ ανά 

ςυνεδρία τείνει να μειϊςει τθν RBE τόςο του όγκου όςο και των φυςιολογικϊν ιςτϊν, αλλά 

με ςθμαντικότερθ ελάττωςθ για τον υγιι ιςτό, δεδομζνθσ τθσ υψθλότερθσ κεραπευτικισ 

αναλογίασ για τα βραχείασ διάρκειασ υποκλαςματοποιθμζνα ςχιματα RT με ιόντα 12C. Στο 

NIRS, Chiba τθσ Ιαπωνίασ, θ υποκλαςματοποιθμζνθ με ιόντα 12C RT ζχει διερευνθκεί 

ςυςτθματικά για ποικιλία νεοπλαςμάτων και φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχκεί ςθμαντικι 

μείωςθ του ςυνολικοφ χρόνου κεραπείασ για πολλά είδθ όγκων χωρίσ αφξθςθ τθσ 

τοξικότθτοσ (62). 

Συνοψίηοντασ, οι καλφτερεσ ενδείξεισ για ακτινοκεραπεία με ιόντα 12C, βάςει των 

βιολογικϊν πλεονεκτθμάτων που επιδεικνφει ζναντι τθσ ακτινοβολίασ χαμθλισ LET (φωτόνια 

και πρωτόνια) και τθν ελλειπι κατανομι δόςθσ-βάκουσ ςε φωτόνια, είναι οι νεοπλαςίεσ που 

επιδεικνφουν χαμθλι ακτινοευαιςκθςία όταν αντιμετωπίηονται με ακτίνεσ-Χ, ειδικά εάν ο 

όγκοσ περιβάλλεται από ακτινοευαίςκθτουσ φυςιολογικοφσ ιςτοφσ. Οι βιολογικζσ και 

φυςικζσ ιδιότθτεσ των ιόντων 12C, δικαιολογοφν επίςθσ τθ χριςθ μεγαλφτερων δόςεων ανά 

ςυνεδρία RT από ό,τι ςε ςυμβατικά ςχιματα ακτινοκεραπείασ με επίδραςθ ςτθν ποιότθτα 



ηωισ των αςκενϊν (βραχφτεροσ ςυνολικόσ χρόνοσ κεραπείασ) και επίςθσ ςθμαντικι 

ελάττωςθ του κόςτουσ περίκαλψθσ ςε κάκε ςφςτθμα Υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ –

αςφάλιςθσ. 

 

Τεχνικζσ Ακτινοχειρουργικισ 

Η SRS ςχεδιάςτθκε αρχικά για κεραπεία ενδοκρανιακϊν βλαβϊν χορθγϊντασ υψθλεσ δόςεισ 

RT ςε μία ςυνεδρία, χρθςιμοποιϊντασ πολλαπλζσ δζςμεσ επακριβϊσ ευκυγραμμιςμζνεσ 

ςϋζνα ςτόχο εντόσ του κρανίου. Σιμερα υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ τεχνικζσ 

ραδιοχειρουργικισ (SRS) και ςτερεο- τακτικισ ακτινοκεραπείασ (SRT) για ενδο- και 

εξωκρανιακι χριςθ. 

αδιοχειρουργικι πρωτονίων.  

Μία μθ-τροποποιθμζνθ δζςμθ πρωτονίων εναποκζτει αυξθμζνθ ενζργεια ςτα τελευταία 

χιλιοςτά (mm) τθσ πορείασ τθσ μζςα ςτθ ηϊςα φλθ. Η ανωτζρω περιοχι υψθλοφ ιοντιςμοφ, 

όπου ο κυτταρικόσ κάνατοσ είναι ακόμθ μεγαλφτεροσ λόγω του θυξθμζνου ακτινοβιολογικοφ 

αποτελζςματοσ, ονομάηεται κορυφι Bragg ι κορυφι Bragg-Gray. Yπάρχουν οριςμζνοι λόγοι 

που θ SRS/SART πικανϊσ είναι καλφτερθ τθσ ςυμβατικισ RT, όταν ςυνδυάηεται με τθν 

Ανοςοκεραπεία. Οι απαντιςεισ ανοςίασ από τα φυςιολογικά (κ.φ) κφτταρα που ευρίςκονται 

εντόσ τθσ περιοχισ  του υπό με ςυμβατικι ακτινοκεραπεία(RT) ακτινοβολοφμενου όγκου, 

μπορεί να υφίςτανται περιοριςμοφσ ςτθ δράςθ των, εντοφτοισ κα επθρεάηονται λιγότερο 

από μεμονωμζνεσ ςυνεδρίεσ (1-5 κλάςματα). Επιπροςκζτωσ, θ μεγαλφτερθ αναλογία 

κυττάρων του όγκου που καταςτρζφεται από μεγάλεσ δόςεισ ςτθν SRS/SART, κα εκκζςει 

περιςςότερα αντιγόνα του όγκου να εγείρουν ανοςο-απαντιςεισ ζναντι του υπό RT όγκου, 

αλλά επίςθσ εναντίον πικανϊν εςτιϊν που ευρίςκονται ςε απόςταςθ από το πεδίο RT 

(abscopal effect/response), (63). 

Linac Radiosurgery.  

Τραπζηια  Γραμμικϊν Επιταχυντϊν (Linacs), εφοδιαςμζνα με δυνατότθτα περιςτροφισ ςε 3 

επίπεδα/βακμοφσ, πολφ υψθλα ιςόκεντρα, με ενςωματωμζνα ςυςτιματα CBCT-Scans και 

αντίςτοιχα ελζγχου του αςκενοφσ κατά τθν κεραπεία, κατζςτθςαν ςυμβατικοφσ Linacs, 

ικανοφσ για απόδοςθ SRS/SRT/FSR ακτινοκεραπείασ. To CyberKnife χρθςιμοποιεί ζναν 6-MV 

Linac με διαφόρου μεγζκουσ κατευκυντιρεσ τθσ δζςμθσ (Collimators), προςαρμοςμζνο ςε 

ρομποτικό διαχειριςτι με 6 - άξονεσ περιςτροφισ .Ρριν τθν απόδοςθ τθσ RT από κάκε 

δζςμθ, απαιτείται επιβεβαίωςθ του ςτόχου μϋζνα integrated X-ray processing system (IPS) 

που ςυνίςταται από δφο ορκογϊνιεσ διαγνωςτικζσ κάμερεσ Ακτίνων-Χ και ζνα οπτικό 

ςφςτθμα εντοπιςμοφ. 



Ο ςυνδυαςμόσ διαγνωςτικισ 3D-απεικόνιςθσ με απόδοςθ υψθλισ ςυμμόρφωςθσ 

ακτινοκεραπείασ, ςϋζνα μθχάνθμα με δυνατότθτα επιβεβαίωςθσ του ςχεδιαςμοφ πριν και 

κατά τθν διάρκεια τθσ RT, προσ εξαςφάλιςθ τθσ μεγίςτθσ ακρίβειασ κατά τθν τοποκζτθςθ 

του αςκενοφσ και κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ακτινοβολίασ, είναι ςιμερα θ βάςθ για διάφορεσ 

τεχνικζσ και διεργαςίεσ, γνωςτζσ ωσ IGRT : Image Guided Radiation Therapy. Οι 

περιςςότερεσ IGRT τεχνικζσ εφοδιάηονται με δυνατότθτα απεικόνιςθσ με CT-Scan 

(ενςωμάτωςθ Συςτιματοσ CBCT ςτον Linac), για ςτερεοτακτικι και IMRT χριςθ. Επειδι κάκε 

κίνθςθ του αςκενοφσ μεταξφ του χρόνου απόκτθςθσ των εικόνων και απόδοςθσ τθσ RT ι 

κατά τθν διάρκεια αυτισ, δφναται να ειςαγάγει ςφάλματα, τα IGRT ςυςτιματα 

χρθςιμοποιοφν μθ-επεμβατικά μζςα ακινθτοποίθςθσ και αντίςτοιχα ανίχνευςθσ τθσ κζςθσ 

του αςκενοφσ (3D-Lasers). H προοπτικι εξζλιξθσ των IGRT τεχνικϊν με Positron Emission 

Tomography (PET) scanning και MRI απεικόνιςθ κα ςυντελζςει ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ 

των τεχνικϊν RT. 

 

Ανοχι των φυςιολογικών ιςτών ςτθν SRS και SRT   

Η πρϊτθ ανάλυςθ τθσ δόςθσ ανοχισ των οπτικών νεφρων/χιάςματοσ ςτθν SRS, ζγινε από 

ςυνδυαςμζνθ μελζτθ των Ρανεπιςτθμίων του Harvard/Pittsburgh για μθνιγγιϊματα του 

ςθραγγϊδουσ κόλπου, κρανιοφαρυγγίωμα και αδενϊματα τθσ υπόφυςθσ. Ετζκει το όριο 

των 8Gy αν και τα περιςςότερα Κζντρα ςιμερα χρθςιμοποιοφν 10Gy. 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΗΣΕΙΣ SRS/SRT  

Αρτθριοφλεβώδεισ επικοινωνίεσ (AVMs)  

Ενδοκρανιακζσ AVMs ζχουν κίνδυνο αιμορραγίασ 2-3% ανά ζτοσ ι υψθλότερο εάν ζχουν 

προθγθκεί αιμορραγίεσ. Το ανωτζρω ζχει ωσ ςυνζπεια ετιςιο ποςοςτό κανάτου 1% από 

αιμορραγία. Η αντιμετϊπιςθ περιλαμβάνει παρατιρθςθ, εμβολιςμό, χειρουργικι εκτομι και 

SRS. Δόςεισ περίπου 23Gy χρθςιμοποιοφνται ςε μικρζσ AVMs με καλά αποτελζςματα 

(εξάλειψθ τθσ AVM εςτίασ ςτο 75% των αςκενϊν εντόσ τριετίασ(63). 



 

Eικόνα 27. Το ςτερεοτακτικό μθχάνθμα Leksell Gamma Knife Icon, εγκατεςτθμζνο ςτο 

Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Buffalo, Erie County, New York, USA, για 

ακτινοκεραπεία όλων των μορφϊν καρκίνου ςε ενιλικεσ και παιδιά . Κατόπιν αδείασ από το  

University of Buffalo, The State University of New York 

Καλοικεισ όγκοι    

Η SRT και θ FSR είναι δυνατόν να χορθγθκοφν ςε μικροφσ καλόκεισ ενδοκρανιακοφσ όγκουσ, 

ωσ Σβαννϊματα κρανιακϊν νεφρων, Αδενϊματα τθσ υπόφυςθσ, Κρανιοφαρυγγιϊματα και 

Μθνιγγιϊματα. 

Αικουςαία Σβαννώματα/Ακουςτικά Νευρινώματα  

Τα Αικουςαία Σβαννϊματα/Ακουςτικά Νευρινϊματα είναι καλοικεισ όγκοι από τα κφτταρα 

Schwann. Συνδζονται με απϊλεια τθσ γενετικισ πλθροφορίασ ςτο Χρωμόςωμα 22 και 

ςυμβαίνουν ετερόπλευρα ωσ αυτόματθ μετάλλαξθ ι αμφωτερόπλευρα,  χαρακτθριςτικό 

εφρθμα ςτθν (NF-2), Νευροϊνωμάτωςθ τφπου 2.  

Διάφορα ςχιματα SRT/FSR (18Gy/3, 20Gy/4 -5, 25Gy/5, 50Gy/25, 54Gy/30, με 1-3mm όριο 

πζριξ του όγκου) ζχουν χρθςιμοποιθκεί με ελάχιςτθ διαφορά ςτα αποτελζςματα. 

Μθ Ακουςτικά Σβανώματα 

Μθ Ακουςτικά Σβανϊματα, δθλ. από άλλα κρανιακά νεφρα (V, VII) και XI-XII ςτο ςφαγιτιδικό 

τριμα, και Νευρογενείσ όγκοι από ρίηεσ ςπονδυλικϊν νεφρων (Σπονδυλικά Σβαννϊματα, 

Νευροϊνϊματα, κακοικεισ όγκοι από τα ζλυτρα περιφερικϊν νεφρων), είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιςτοφν με Ακτινοχειρουργικι. 

Μθνιγγιώματα  

Τα Μθνιγγιϊματα, αποτελοφν καλοικεισ όγκουσ του ΚΝΣ που δφναται να αντιμετωπιςτοφν 

με SRS. Σε μελζτθ από το Pittsburgh(63), 219 αςκενείσ με μθνιγγιϊματα χωρίσ βιοψία 

υπεβλικθκαν ςε Gamma Knife SRS, μιασ ςυνεδρίασ 8,9-20Gy (μζςθ δόςθ 14Gy) με τοπικό 

ζλεγχο (LTC)=93,2% ςτα 10 ζτθ. Τοπικι υποτροπι (LTF) ανεπτφχκει ςε 7 αςκενείσ, 3 εκ των 



οποίων απεδείχκει να ζχουν διαφορετικοφσ όγκουσ (Χονδροςάρκωμα, 1 μετάςταςθ από 

ινοφαρυγγικό αδενοκυςτικό καρκίνωμα και 1 από άγνωςτο πρωτοπακζσ. Εμπειρία από το 

ίδιο Ρανεπιςτιμιο ςε 12 κακοικθ και 18 άτυπα μθνιγγιϊματα απζδειξε 5ετι LTC = 72% και 

83% αντίςτοιχα. 

Αδενώματα τθσ υπόφυςθσ 

Αδενϊματα τθσ υπόφυςθσ με οπτικζσ διαταραχζσ (π.χ. θμιανοψία), αντιμετωπίηονται 

χειρουργικά, τα Ρρολακτινϊματα με φαρμακευτικι αγωγι, ενϊ τα περιςςότερα άλλα μικρά 

Aδενϊματα, όταν ο target volume μπορεί να διαχωριςκεί από τα οπτικά νεφρα, είναι 

υποψιφια για SRS. Οι Sheehan et al (123)αναφζρουν 10ετι LTC 85% ςε 512 αςκενείσ με μθ-

λειτουργικά αδενϊματα που υπεβλικθκαν ςε μζςθ δόςθ SRS 16Gy (εφροσ 5-35Gy). Ομοίωσ, 

οι Mehta et al(124) αναφζρουν 10ετι LTC > 80% τθσ νόςου Cushing ςε 278 αςκενείσ που 

ζλαβαν μζςθ δόςθ SRS 23.7Gy (εφροσ 15-32Gy).  

Γλοιοβλαςτώματα (GBMs).  

Αν και αναδρομικζσ μελζτεσ απζδειξαν ότι θ αρχικι χοριγθςθ Ενδοϊςτικισ Βραχυκεραπείασ 

ι SRS boost μετά τθν ςυμβατικι RT βελτίωναν  τθν OS ςε αςκενείσ με GBMs, 

τυχαιοποιθμζνεσ μελζτεσ που χρθςιμοποίθςαν τισ ωσ άνω μεκόδουσ προ τθσ ςυμβατικισ RT 

είχαν αρνθτικά αποτελζςματα ςε αντίςτοιχουσ αςκενείσ. Ρολλά Ακτινοκεραπευτικά Κζντρα 

που εφάρμοηαν βραχυκεραπεία ςε υποτροπιάηοντα high-grade γλοιϊματα ι/και 

επιπρόςκετθ δόςθ (boost) μετά τθ ςυμβατικι RT , χρθςιμοποιοφν ςιμερα ςυχνότερα 

τεχνικζσ SRS.    

 

AΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΑΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΥΡΟΥΣ 

Η ταξινόμθςθ των όγκων του ΚΝΣ από τθν WHO αναπροςαρμόςτθκε πρόςφατα (200) και 

περιγράφει τα ανωτζρω  νεοπλάςματα ωσ : 1) Διάχυτοι Αςτροκυτταρικοί και 

Ολιγοδενδρογλοιακοί, 2) Άλλοι Αςτροκυτταρικοί όγκοι, 3) Επενδυματικοί, 4) Άλλα 

Γλοιϊματα, 5) Πγκοι του Χοριοειδοφσ πλζγματοσ, 6) Πγκοι από Νευρϊνεσ και Μεικτοί από 

Γλοία - Νεφρα, 7) Πγκοι τθσ περιοχισ του Κωναρίου 8) Εμβρυονικοί και Πγκοι από Κρανιακά -  

περιφερικά νεφρα.  

Η κατανομι ςτθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των πρωτοπακϊν όγκων εγκεφάλου και ΚΝΣ ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν Ιςτολογία, για θλικίεσ 0-14 ζτθ, περιγράφονται ωσ : Ριλοκυτταρικό 

Αςτροκφττωμα 18,5%, Λοιπά Αςτροκυττϊματα 9,6%, Γλοιωβλάςτωμα 2,7%, 

Ολιγοδενδρογλοίωμα 1,4%, Επενδφμωμα 6,2%, Μεικτό Γλοίωμα 0,6%, Κακόθκεσ Γλοίωμα 

ΝOS 14,2%, Mυελοβλάςτωμα 13,0%, Από ζλυτρα νεφρων 4,7%, Μθνιγγίωμα 1,9%, 



Κρανιοφαρυγγίωμα 3,4%, Πγκοι υπόφυςθσ 3,3%, Πγκοι από γεννθτικά κφτταρα 3,8%, 

Λεμφϊματα 0,3%, Μεικτοί από νευρϊνεσ - γλοία 8,1%, Λοιποί όγκοι 8,6% (125).Οι 

Αςτροκυτταρικοί όγκοι ςτθ ςυνζχεια διακρίνονται ςε : Ριλοκυτταρικό Αςτροκφττωμα (WHO 

grade I), Ριλομυξοειδζσ Αςτροκφττωμα, Υπο-Επενδυματικό Γιγαντοκυτταρικό Αςτροκφττωμα, 

Ρλειόμορφο Ξανκοαςτροκφττωμα, Διάχυτο Αςτροκφττωμα (WHO grade II), Ινϊδεσ, 

Γεμιςτοκυτταρικό, Ρρωτοπλα-ςματικό Αςτροκφττωμα, Αναπλαςτικό (WHO grade III), 

Ρολφμορφο Γλοιωβλάςτωμα (WHO grade IV), Γιγαντοκυτταρικό Αςτροκφττωμα, 

Γλοιωςάρκωμα, Γλοιωμάτωςθ του εγκεφάλου (64). Η 10-15 ζτθ ολικι επιβίωςθ μετά 

κεραπεία των παιδιατρικϊν όγκων ςτον εγκζφαλο είναι εξαιρετικι προςεγγίηουςα το 75% 

(18). Αν και τα ανωτζρω νεοπλάςματα περιλαμβάνουν ευρφ φάςμα από ιςτολογίεσ,  οι 

κατωτζρω αναφερόμενοι ςυνοπτικά είναι οι πλζον ςυχνά εμφανιηόμενοι και απαιτοφν RT ωσ 

τμιμα τθσ ςυνολικισ κεραπείασ. Η εγχείρθςθ ι/και ΧΜΘ δφναται να χρθςιμοποιθκοφν 

εξαρτϊμενεσ από τθν ιςτολογία, θλικία και κζςθ του όγκου. 

Low Grade Αςτροκφττωμα (WHO Grades I/II) 

Τα παιδιατρικά Γλοιϊματα δθμιουργοφνται από τα κφτταρα τθσ Γλοίασ ςτο ΚΝΣ και 

ποικίλλουν ςτθν ιςτολογία και ανατομικι κατανομι. Διατθροφν τθν ονομαςία των καλοικων 

όγκων, καλοφμενα και Low Grade Gliomas (LGGs). Συνιςτοφν μία ετερογενι ομάδα όγκων 

του ΚΝΣ και επιδεικνφουν πρότυπα ςυμπεριφοράσ που κεωροφνται τυπικά, ανάλογα με τθν 

κζςθ και τον ιςτολογικό τφπο. Τα (LGGs) αποτελοφν τθν πλειονότθτα των όγκων του ΚΝΣ ςτα 

παιδιά και  δφναται να ταξινομθκοφν ανάλογα με τθν ανατομικι κζςθ των ςε: 

Αςτροκυττϊματα παρεγκεφαλίδοσ (15-20% όλων των όγκων του ΚΝΣ), των Ημιςφαιρίων (10-

15%), Ανωκεν του Σκθνιδίου παρά τθν μζςθ γραμμι : περιλαμβάνουν το Μεςολόβιο, τισ 

πλάγιεσ Κοιλίεσ, τθν 3θ Κοιλία, τον Θάλαμο, Υποκάλαμο (10-15%), Γλοιϊματα του οπτικοφ 

νεφρου, του Χιάςματοσ, Οπίςκιοι Χιαςματικοί / Υποκαλαμικοί όγκοι (5%), Γλοιϊματα του 

Εγκεφαλικοφ Στελζχουσ (10-15% όλων των όγκων του ΚΝΣ, 20-30% εξϋαυτϊν είναι LGGs : 

Εςτιακοί, αχιαίοι εξωφυτικοί, παρά τον Αυχενικό Νωτιαίο Μυελό ςτο επίπεδο του 

Ωοειδοφσ Τριματοσ : Cervicomedullary tumors, παρά τθν Γζφυρα : Diffuse Intrinsic Pontine 

Tumors : DIPGs) και Αςτροκυττϊματα του Ν.Μ. με ςυχνότθτα 3-6% όλων των όγκων του ΚΝΣ 

(περίπου 60% εξϋαυτϊν είναι LGGs). Στθν παιδικι θλικία απαντϊνται και τα High Grade 

Αςτροκυττϊματα (WHO Grades III and IV)  που αποτελοφν το 5% των παιδιατρικϊν όγκων 

ςτο ΚΝΣ.  

Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των (LGGs) εμπλζκει τθν νευροχειρουργικι εκτομι με τοπικό 

ζλεγχο (LCR) τθσ νόςου = 80%, και Ολικι Επιβίωςθ (OS) ≥ 95% ςτα 5 ζτθ από τθν κεραπεία 



(65,66). Εντοφτοισ, πολλά LGGs δεν δφναται να χειρουργθκοφν λόγω τθσ διικθςθσ ςειριακϊν 

οργάνων, ωσ ο υποκάλαμοσ, κάλαμοσ, οπτικά νεφρα, χίαςμα, ι το εγκεφαλικό ςτζλεχοσ. Για 

High Grade γλοιϊματα ι ανεγχείρθτουσ όγκουσ, θ RT μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνθ ι μετά 

τθν ΧΜΘ ςτθν οποία ανταποκρίνονται ευνοϊκά ιδίωσ παιδιά θλικίασ ≤ 10 ετϊν. Ζνασ 

αλγόρικμοσ για αντιμετϊπιςθ παιδιϊν με LGG είναι 1) Μεγίςτθ χειρουργικι εκτομι ςυμβατι 

με καλό νευρολογικό αποτζλεςμα. 2) 2θ επζμβαςθ κατά τον χρόνο τθσ προόδου τθσ νόςου. 

3) RT (ι ΧΜΘ για παιδιά ≤ 10 ετϊν και παιδιά κάκε θλικίασ με NF-1) κατά τον χρόνο τθσ 

υποτροπισ θ οποία δεν είναι χειρουργιςιμθ (Εικόνα 28). 

 

  

Eικόνα 28. Ραιδί 12 ετϊν με διάχυτο Αςτροκφττωμα Αρ. Θαλάμου (3 ζτθ μετά διάγνωςθ 

από βιοψία). Εκρίκει ανεγχείρθτο και ζλαβε ΧΜΘ με VCR/CARBO αρχικά, ςτθ ςυνζχεια 

Vinblastine /Εβδ. (Α): Ρρόοδοσ νόςου ςτο MRI. (B): Ρλιρθσ εκτομι χωρίσ επιπλοκζσ με 

απουςία νόςου/υποτροπθσ ςε πρόςφατο MRI. Καλφτερθ επιλογι από τθν RT, 

αποφεφγοντασ τα νευροδιανοθτικά, ενδοκρινι και αγγειακά επακόλουκα τθσ RT και με 

μεγαλφτερθ πικανότθτα ελζγχου του τοπικοφ νεοπλάςματοσ. 

 



  

Eικόνα 29. Χαμθλοφ grade Ι/ΙΙ Γλοιϊματα εγκεφάλου είναι δυνατόν να εμφανιςτοφν ςτθν 

οπτικι οδό ι ςτον υποκάλαμο - κάλαμο. Ο κάλαμοσ και υποκάλαμοσ ςχθματίηουν τα 

εξωτερικά τοιχϊματα τθσ 3θσ κοιλίασ. Οι κάλαμοι είναι υπεφκυνοι για τθν μετάδοςθ των 

αιςκιςεων (όραςθ, ακοι, αφι), ενϊ ο υποκάλαμοσ για ρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων και 

για τθν λειτουργία τθσ όρεξθσ, τθσ δίψασ και του φπνου. Η PBRT (proton beam radiation 

therapy) ςε Grade II γλοίωμα ςτθν περιοχι τθσ 3θσ κοιλίασ, είναι δυνατόν να προςτατεφςει 

καλφτερα τα οπτικά νεφρα και το εγκεφαλικό ςτζλεχοσ ςε ςφγκριςθ με αντίςτοιχθ RT 

φωτονίων.  

Νεϊτερεσ RT τεχνικζσ, όπωσ IMRT, PBRT (Εικόνα 29) διερευνοφν τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

παρενεργειϊν που ςχετίηονται με ζκκεςθ ςε RT, ευαίςκθτων περιοχϊν του εγκεφάλου. 

Επιπροςκζτωσ, είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι το κλινικό όφελοσ-προςταςία από τθ χριςθ 

πρωτονίων αναφορικά με δεδομζνο όργανο του εγκεφάλου, είναι αδφνατο να επιτευχκεί 

όταν υπάρχει διικθςθ του εν λόγω οργάνου από τον όγκο. Δθλ. θ PBRT είναι χριςιμθ ςτθν 

προςταςία των πζριξ υγιϊν ιςτϊν, αλλά δεν είναι ωφζλιμθ ςτθν προςταςία εγκεφαλικϊν 

δομϊν που διθκοφνται από τον όγκο. Ζνα παράδειγμα, είναι θ προςπάκεια 

ακτινοπροςταςίασ του υποκαλάμου ςε ακτινοκεραπεία υποκαλαμικοφ  όγκου. Στο 

παράδειγμα, τα πρωτόνια και φωτόνια κα ςυνειςφζρουν παρόμοια δόςθ RT ςτον 

υποκάλαμο, αλλά θ προςταςία με πρωτόνια κα είναι μεγαλφτερθ για τον ευριςκόμενο 

ςτθν γειτονία Ιππόκαμπο (67).  

Επενδφμωμα 

Στα παιδιά διακρίνονται οι WHO κάτωκι τφποι : Μυξοκθλϊδεσ Επενδφμωμα (WHO Grade 

I), Κλαςςικό Επενδφμωμα (WHO Grade ΙI), Αναπλαςτικό Επενδφμωμα (WHO Grade ΙΙI) με 

δυςμενζςτερθ πρόγνωςθ.Τα επενδυμϊματα είναι ο 3οσ πλζον ςυνικθσ παιδιατρικόσ όγκοσ 

του ΚΝΣ. Συνιςτοφν το 30% των όγκων του Ν.Μ. ςτθν παιδικι θλικία. 50% των 

περιπτϊςεων εμφανίηονται ςε παιδιά θλικίασ <3 ετϊν. Μπορεί να αναπτυχκοφν ςε 



οποιαδιποτε κζςθ ςτο κοιλιακό ςφςτθμα (περί τα 2/3 ςτον οπίςκιο εγκεφαλικό βόκρο και 

το 1/3 ςτθν άνωκεν του ςκθνιδίου περιοχι : Eγκεφαλικά θμιςφαίρια) Ρερίπου 2/3 

εγείρονται από το επενδυματικό επικιλιο τθσ 4θσ κοιλίασ. H κεραπεία των παιδιϊν με 

τοπικι νόςο είναι θ προςπάκεια πλιρουσ χειρουργικισ εκτομισ, ακολουκοφμενθσ από RT 

(50,4-54,0-59,4G ανάλογα με το Grade), (Εικόνα 30,31). Πταν το επενδφμωμα εμφανίηεται 

ςτθν 4θ κοιλία, θ κεραπεία με πρωτόνια (Εικόνα 32) ελαχιςτοποιεί τθν RT ςτο μζςον ουσ 

και ςτα κζντρα του εγκεφάλου που είναι υπεφκυνα για ζκκριςθ ορμονϊν (υποκάλαμοσ - 

υπόφυςθ), τθν κίνθςθ,   αίςκθςθ  (όραςθ, ακοι, αφι), διανόθςθ, ςυγκίνθςθ, φόβο 

(κάλαμοσ, βαςικά γάγγλια, ιππόκαμποσ). Η κεραπεία με πρωτόνια ςτα επενδυμϊματα 

άνωκεν του ςκθνιδίου, προςτατεφει ςχεδόν πλιρωσ τθν αντίκετθ πλευρά του εγκεφάλου 

από τθν RT.  

  

Εικόνα 30, Αριςτερά. Τυπικι εμφάνιςθ Επενδυμϊματοσ το οποίο πλθροί τθν 4θ Κοιλία 

προκαλϊντασ υδροκζφαλο. Επεκτείνεται κάτωκεν του Ωοειδοφσ τριματοσ, επί τθσ ραχιαίασ 

κάτοψθσ τθσ αυχενικισ μοίρασ του Ν.Μ. ζωσ το επίπεδο του Α4. Από : Taylor R. CNS tumors 

in children. In Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology, Ch. 88, 7th ed., 

2019, Wolters Kluwer. Κατόπιν αδείασ. 

Εικόνα 31, Δεξιά). Αν και χαμθλότερεσ δόςεισ (45-50Gy) είναι οι μζγιςτεσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τα επενδυμϊματα του Ν.Μ., 54Gy  ςυνικωσ χορθγοφνται  για τα 

επενδυμϊματα κάτωκεν και άνωκεν του ςκθνιδίου ςε παιδιά θλικίασ > 18 μθνϊν. Επειδι 

υποτροπζσ ςυμβαίνουν ςυχνά ςτθ κζςθ τθσ μακροςκοπικά υπολειμματικισ νόςου και 

υψθλότερεσ δόςεισ είναι επικυμθτζσ, οι περιςςότεροι μειϊνουν το CTV ςτα 54Gy για 

προςταςία του N.M./Γζφυρασ-Ρρομικουσ και ςυνεχίηουν ζωσ τα 59.4Gy. Από : Taylor R. 

CNS tumors in children. In Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology, Ch. 

88, 7th ed., 2019, Wolters Kluwer. Κατόπιν αδείασ. 



Μεταξφ 5-10% των αςκενϊν εμφανίηονται με διαςπορά τθσ νόςου εντόσ του ΕΝΥ, οπότε 

απαιτείται CSI ωσ τμιμα του κεραπευτικοφ πρωτοκόλλου, εφόςον ο αςκενισ πλθροί τισ 

θλικιακζσ προχποκζςεισ (>3 ετϊν ι καλφτερα >8 ετϊν). Μία ομάδα (Α) εμφανίηει 

νεοπλάςματα με μοριακά χαρακτθριςτικά ωσ (EPN-PFA) και (1q gain) που αποτελοφν 

δυςμενείσ προγνωςτικοφσ παράγοντεσ ςε όγκουσ του οπιςκίου βόκρου, ενϊ οι RELA 

μοριακοί υπότυποι προςφζρουν χειρότερθ πρόγνωςθ ςτουσ άνωκεν του ςκθνιδίου όγκουσ 

(68,69). Η  Children’s Oncology Group (COG) εκτίμθςε τα αποτελζςματα τθσ 

μετεγχειρθτικισ RT για παιδιατρικά επενδυμϊματα ςτθν μελζτθ ACNS0121. Απεδείχκει ζνα 

5-ετζσ ελεφκερο νόςου διάςτθμα επιβίωςθσ 65-70% μετά ςχεδόν πλιρθ εκτομι του 

νεοπλάςματοσ, ςυγκριτικά με 37% για όγκουσ που είχαν υφολικι εκτομι και επικουρικι 

ΧΜΘ (70). Ο ρόλοσ τθσ Adjuvant ΧΜΘ είναι υπό διερεφνθςθ ςτθν μελζτθ  ACNS0831, το 

πλζον ςφγχρονο πρωτόκολλο για τα επενδυμϊματα από τθν COG.    

 

Εικόνα 32. Θεραπεία πρωτονίων ςε παιδιατρικό Επενδφμωμα τθσ 4θσ Κοιλίασ. Τα 

επενδυμϊματα εμφανίηονται εντόσ ι γφρω από τισ κοιλίεσ του εγκεφάλου οι οποίεσ είναι 

κοιλότθτεσ που περιζχουν ΕΝΥ. Η πλζον ςθμαντικι κεραπεία είναι θ προςεκτικι 

χειρουργικι αφαίρεςθ, αλλά θ RT απαιτείται για να ελαττϊςει τον κίνδυνο υποτροπισ. 

Πταν ςυμβαίνουν ςτθν 4θ κοιλία θ  κεραπεία με πρωτόνια (PBRT) ςχεδόν εξαλείφει τθν RT 

ςτα ενδοκρινι και διανοθτικά κζντρα του εγκεφάλου, όπωσ και  ςτο μζςον ουσ, γεγονόσ 

που δεν είναι δυνατόν να επιτευχκεί με τθν ςυμβατικι RT φωτονίων. 



 

Εικόνα 33 Ιςτογράμματα (Αριςτερά) Dose - Volume (Αφορά το μζγεκοσ / ποςοςτό υγιοφσ 

εγκεφαλικοφ ιςτοφ) που υφίςταται ακτινοβόλθςθ, κατά τθν ακτινοκεραπεία 

Επενδυμϊματοσ του οπιςκίου βόκρου (Δεξιά) με τισ τεχνικζσ  3D-CRT, IMRT και Ρρωτόνια 

(PBRT). Διακρίνεται θ εμφανϊσ μικρότερθ δόςθ που λαμβάνει ο υγιισ Εγκζφαλοσ με τα 

πρωτόνια, ζπεται θ IMRT τεχνικι, με τθν μεγαλφτερθ δόςθ  να προζρχεται από τθν 3D – 

Σφμμορφο Ακτινοκεραπεία. Από : Hamstra DA. Update 2018. Potential benefits of proton 

therapy in treating pediatric patients. ASTRO Annual Course, 2018, March 2-4, Fort 

Lauderdale Marriot Harbor Beach Resort. USA. Κατόπιν αδείασ και ευγενοφσ παραχϊρθςθσ. 

 

Πγκοι του Χοριοειδοφσ Ρλζγματοσ  

Εγείρονται από το επικιλιο του χοριοειδοφσ πλζγματοσ ςτισ κοιλίεσ του εγκεφάλου. 

Ρεριλαμβάνουν τα : Θιλωμα του Χοριοειδοφσ Ρλζγματοσ (WHO Grade I),  

Άτυπο Θιλωμα του Χοριοειδοφσ Ρλζγματοσ (WHO Grade IΙ),  

Καρκίνωμα του Χοριοειδοφσ Ρλζγματοσ (WHO Grade ΙΙI). Η ςυχνότθσ των είναι 2-4% όλων 

των όγκων του εγκεφάλου ςτα παιδιά, αλλά 10-20% εξϋαυτϊν απαντάται κατά το 1ο ζτοσ 

τθσ ηωισ. Η χειρουργικι με τθν RT ςε περίπτωςθ 2θσ χειρουργικισ αποτυχίασ αποτελοφν τα 

ςτακερά πρότυπα κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ (71). 

Νευρωνικοί  όγκοι και Μεικτοί Neuronal - Glial Tumors 

Αςυνικιςτοι όγκοι, χαρακτθριηόμενοι από παρουςία νευρωνικϊν ςτοιχείων και 

αντιςτοίχων γλοίασ ςε ποικίλα ποςοςτά. Ρεριλαμβάνουν οντότθτεσ ωσ, το Δεςμοπλαςτικό 

Αςτροκφττωμα των νεογνϊν και το Δυςεμβρυοπλαςτικό Νευροεπικθλιακό νεόπλαςμα. Οι 

περιςςότεροι όγκοι κεραπεφονται με εγχείρθςθ, με τθν RT να χορθγείται ςε περιπτϊςεισ 



τοπικισ υποτροπισ (LTR) ι ςε ανεγχείρθτα νεοπλάςματα. Δφο ιςτολογικοί τφποι, 

Ganglioglioma (Grade I/II),  Analpastic Ganglioglioma (Grade III), και το Κεντρικό 

Νευροκφττωμα,  πικανϊσ κα απαιτιςουν RT (50-54Gy) ςε αςκενείσ με πρόοδο νόςου ι 

υποτροπι που είναι ανεγχείρθτθ. Τα πρϊτα εμφανίηονται ςυνικωσ ςτουσ κροταφικοφσ 

λοβοφσ, ενϊ τα δεφτερα ςτισ πλάγιεσ ι ςτθν 3θ κοιλία (72).     

Ραρεγχυματικοί όγκοι του Κωναρίου 

Οι όγκοι τθσ περιοχισ του Κωναρίου υπολογίηονται ςτο 2-8% των ενδοκρανιακϊν 

νεοπλαςμάτων ςτα παιδιά. 50% εξϋαυτϊν είναι όγκοι από γεννθτικά κφτταρα, 1/4 ζωσ 1/3 

είναι παρεγχυματικοί όγκοι του κωναρίου και οι υπόλοιποι Αςτροκυττϊματα. Οι 

παρεγχυματικοί όγκοι του κωναρίου προζρχονται από το κωναριοκφττωμα (κφτταρα με 

φωτοευαιςκθςία και νευροενδοκρινείσ λειτουργίεσ) ι από τισ εμβρυονικζσ πρόδρομεσ 

μορφζσ. Σφμφωνα με τθν WΗΟ, διακρίνονται 3 οντότθτεσ : Pineocytoma (WHO Grade I), 

Pineal parenchymal tumor (WHO Grade II/III), Pineoblastoma (WHO Grade IV). Οι αςκενείσ 

εμφανίηονται με αυξθμζνθ ΑΡ και μερικοί με ςυμτωματολογία του ςυνδρόμου Parinaud.H 

προςπάκεια πλιρουσ χειρουργικισ εκτομισ αποτελεί τθ κεραπεία εκλογισ με τθν RT (50-

55Gy)  να χορθγείται ςε ατελι εγχείρθςθ ι ανεγχείτθτεσ περιπτϊςεισ (73) για τουσ WHO 

Grade I, όγκουσ. Για τουσ Grade II/III και WHO Grade IV (50% των αςκενϊν ζχουν 

λεπτομθνιγγικι διαςπορά κατά τθ διάγνωςθ) όγκουσ, Εγχείρθςθ, CSI, και ΧΜΘ 

χρθςιμοποιοφνται ςε πρωτόκολλα εντατικισ κεραπείασ διάςωςθσ. Οι αςκενείσ με 

οικογενζσ άμφω ρετινοβλάςτωμα και ςυνοδό παρουςία WHO Grade IV 

Κωναριοβλαςτϊματοσ, (τριπλό ρετινοβλάςτωμα), επιδεικνφουν μία εξαιρετικά δυςμενι 

πρόγνωςθ (κάνατοσ εντόσ 1 ζτουσ από τθν διάγνωςθ) (74). 

ΕΜΒΥΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 

Οι Εμβρυϊκοί όγκοι ωσ ομάδα είναι ο 2οσ πλζον ςυχνόσ τφποσ νεοπλάςματοσ ςτο ΚΝΣ τθσ 

παιδικισ θλικίασ. Ρεριλαμβάνουν το Μυελοβλάςτωμα (ΜΒ) : αποτελεί τον ςυχνότερο 

εμβρυϊκό όγκο ςτα παιδιά) και τον Άτυπο Τερατοειδι αβδοειδι όγκο (ATRT) 

Μυελοβλάςτωμα (ΜΒ) 

To MB υπολογίηεται ςτο 15-20% όλων των όγκων του ΚΝΣ ςτα παιδιά με μζςθ θλικία κατά 

τθν εμφάνιςθ τθσ νόςου ςτα 6 ζτθ. Αποτελεί κακοικθ διθκθτικό εμβρυογενι όγκο τθσ 

παρεγκεφαλίδοσ με κυρίαρχο νευρονικι διαφοροποίθςθ και ζμφυτθ τάςθ να μεκίςταται 

μζςω του ΕΝΥ. Το ΜΒ χαρακτθρίηεται από 5 υπο-ομάδεσ που αναφζρονται ςτθ χριςθ 

ςυμβατικϊν ιςτολογικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε ςυνδυαςμό με μοριακοφσ βιολογικοφσ 



παράγοντεσ. H μοριακι ταξινόμθςθ του ΜΒ βαςίηεται ςτθν ενεργοποίθςθ οριςμζνων 

γονιδίων ωσ WNT (Wingless) και SHH (Sonic Hedgehog), (75). Τα ωσ άνω  sub-groups ζχουν 

προγνωςτικι ςθμαςία με τουσ WNT-αςκενείσ να ζχουν τθν καλυτερθ πρόγνωςθ και τουσ 

αςκενείσ χωρίσ WNT και SHH να επιδεικνφουν τθν χειρότερθ. Ζτςι, οι αναφερκείςεσ υπο-

ομάδεσ χαρακτθρίηονται ωσ : 1)ΜΒ, WNT-activated (πολφ καλι πρόγνωςθ), 2)MB, SHH-

aktivated, TP53 mutant (ενδιάμεςθ πρόγνωςθ), 3)MB, SHH-aktivated, TP53 wild type(καλι 

πρόγνωςθ), 4)MB, non-SHH/WNT, group 3 (χειρότερθ πρόγνωςθ)MB, non-SHH/WNT, group 

4 (μζςθ προσ καλι πρόγνωςθ). Η ςυμβατικι πακολογο-ανατομία χαρακτθρίηει το 

Δεςμοπλαςτικό ΜΒ (εμφανίηεται ςε πολφ μικρά παιδιά) με καλφτερθ πρόγνωςθ ςε ςχζςθ 

με το Αναπλαςτικό και Μεγαλοκυτταρικό ΜΒ που κατζχουν δυςμενείσ προγνωςτικοφσ 

παράγοντεσ.Το ΜΒ παρουςιάηεται ωσ μάηα του οπιςκίου βόκρου θ οποία ςυχνά προκαλεί 

υδροκζφαλο από παρεμπόδιςθ τθσ κυκλοφορίασ του ΕΝΥ. Η κεραπεία ςτα παιδιά θλικίασ 

>3 ετϊν ςυνίςταται ςε χειρουργικι εκτομι ακολουκοφμενθ από RT, θ οποία περιλαμβάνει 

τον εγκεφαλο-νωτιαίο άξονα (CSI), (Εικόνα 34α-β) με υψθλότερθ δόςθ ςτθ κοίτθ του όγκου. 

Η δόςθ του CSI εξαρτάται από τον κίνδυνο που διατρζχει ζκαςτοσ αςκενισ (23.4Gy με 

κλαςςικό κίνδυνο) ι (36Gy με υψθλό κίνδυνο). Η ςυνολικι δόςθ που χορθγείται ςτθ κοίτθ 

του όγκου είναι θ ίδια (54Gy) με τθ κεραπεία να αποδίδεται ςε 6 Εβδομάδεσ ι 30 

ςυνεδρίεσ Ρολυπαραγοντικι ΧΜΘ χορθγείται ωσ Adjuvant, αν και οι περιςςότεροι 

αςκενείσ λαμβάνουν επίςθσ vincristine κατά τθ διάρκεια τθσ RT. 

 

 

Εικόνα 34Α. Ρροφίλ (profiles) δόςεων RT για Ακτίνεσ-Χ/φωτόνια ζναντι πρωτονίων.Η 

ακτινοβολία (RT) των πρωτονίων αποδίδει τθν πλειονότθτα τθσ δόςθσ κατά το τζλοσ τθσ 

διαδρομισ τθσ (κορυφι Bragg). Η με πακθτικι ςκζδαςθ ι με διαδικαςία ςάρωςθσ δζςμθ 

πρωτονίων απαιτεί επζκταςθ ςτθν κορυφι Bragg για να καλφψει τον όγκο/volume-ςτόχο, 

αυξάνοντασ ζτςι τθ δόςθ ςτθν επιφάνεια του δζρματοσ. Εντοφτοισ, υπάρχει ςχετικι 

ελάττωςθ τθσ δόςθσ ειςόδου με τα πρωτόνια ςυγκριτικά με τισ Ακτίνεσ-Χ, όπωσ και πλιρθσ 



ζλλειψθ δόςθσ πζραν του όγκου, γεγονόσ που δεν υφίςταται με τα φωτόνια.Η δόςθ RT ωσ 

ςυνάρτθςθ τθσ μεγίςτθσ δόςθσ εμφανίηεται ςτον y-άξονα, ενϊ το βάκοσ διείςδυςθσ τθσ 

ακτινοβολίασ αναπαριςτάται ςε cm ςτον άξονα-x. Από : Cotter SE, McBride SM, Yock TI. 

Proton radiotherapy for solid tumors of childhood. Techol Cancer Res Treat 2012; 11(3) : 

267-278. Κατόπιν αδείασ. 

 

 

Eικόνα 34Β, Αριςτερά. Δοςιμετρικι ςφγκριςθ τθσ RT πρωτονίων με τθν IMRT (φωτόνια). 

Εικόνεσ ςε οβελιαίο (Α) και εγκάρςιο (Β) επίπεδο, με πρωτόνια (άνω) και ακτίνεσ-Χ (κάτω), ςε 

παιδιατρικό αςκενι που υπεβλικει ςε CSI με δόςθ 3600cGy για υψθλοφ κινδφνου 

μυελοβλάςτωμα παρεγκεφαλίδοσ. Οι δόςεισ ςε cGy αναγράφονται ςτο αριςτερό εκάςτου 

panel. Τα πρωτόνια παρζχουν ιςοδφναμθ κάλυψθ του ςτόχου περιορίηοντασ τθ δόςθ ςε 

μεμακρυςμζνεσ περιοχζσ. Αυξθμζνθ δόςθ RT ςθμειϊνεται ςε ολόκλθρθ τθν κοιλιακι 

κοιλότθτα ςτο panel Α, και αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτθν καρδιά περιγράφεται ςτο panel Β με τθν 

IMRT (φωτόνια). Από : Cotter SE, McBride SM, Yock TI. Proton radiotherapy for solid tumors 

of childhood. Techol Cancer Res Treat 2012; 11(3) : 267-278. Κατόπιν αδείασ. 

Η RT του νευράξονοσ (Craniospinal RT: CSI) αποτελεί το πρότυπο κεραπείασ για το 

μυελοβλάςτωμα. Ο CTV πρζπει να καλφπτει τισ μινιγγεσ εγκεφάλου και του νωτιαίου 

μυελοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων π.χ. του τετρθμζνου πετάλου του θκμοειδοφσ, των 

επεκτάςεων κατά μικοσ των νωτιαίων νεφρων, κ.ά. Η CSI ακολουκείται από επιπρόςκετθ 

δόςθ (boost) ςτον οπίςκιο βόκρο ι/και ςτθν κοίτθ του όγκου. Ραλαιότερα, 54 - 55.8Gy 

εδίδοντο ςε ολόκλθρο τον οπίςκιο βόκρο. Χρθςιμοποιϊντασ ςφμμορφεσ τεχνικζσ είναι 

δυνατι θ μείωςθ τθσ δόςθσ ςτον κοχλία, ο οποίοσ είναι ςθμαντικόσ για τα παιδιά που κα 

λάβουν επίςθσ χθμειοκεραπεία με βάςθ τθν πλατίνα. Καλφτερθ ακτινοπροςταςία του 

κοχλία, υπόφυςθσ,  υπο καλάμου και των κροταφικϊν λοβϊν δφναται να επιτευχκεί 



ελαττϊνοντασ τον όγκο/volume-ςτόχο για τθν boost δόςθ. Ζχει αποδειχκεί χαμθλόσ 

κίνδυνοσ μεμονωμζνθσ υποτροπισ εκτόσ τθσ κοίτθσ του όγκου, ςτον οπίςκιο βόκρο ςε 

ομάδα 114 αςκενϊν, και δεδομζνα από άλλα Κζντρα, όπωσ και από τθν SFOP μελζτθ με 

ςφμμορφο boost τεχνικι ςτθν κοίτθ του όγκου, υποςτθρίηουν μία παρόμοια προςζγγιςθ 

(76).O άριςτοσ  CTV για τθν boost δόςθ είναι υπό διερεφνθςθ, αν και μία ανατομικά 

περιοριςμζνθ περιοχι 1.5cm πζριξ του GTV (κάκε μακροςκοπικά υπολειμματικόσ όγκοσ + θ 

κοίτθ) κεωρείται λογικι, και χρθςιμοποιικθκε ςτθν COG ACNS 0331 μελζτθ (77). Mε βάςθ 

τθν ανωτζρω μελζτθ, θ κεραπεία αναφοράσ για τθν επιπρόςκετθ δόςθ boost είναι θ RT τθσ 

κοίτθσ του όγκου. Κακυςτζρθςθ τθσ RT μπορεί να ςυνδζεται με δυςμενι αποτελζςματα και 

CSI πρζπει να αρχίςει εντόσ 28-40 θμερϊν μετά τθν εγχείρθςθ. Επίςθσ, υπάρχει απόδειξθ 

ότι θ RT οφείλει να ολοκλθρωκεί εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. Στθν SIOP 

PNET-3 (78) το ελεφκερο νόςου διάςτθμα και θ ολικι επιβίωςθ ιταν ςθμαντικϊσ 

δυςμενζςτερα όταν θ διάρκεια τθσ ακτινοκεραπείασ  υπερζβαινε τισ 50 θμερεσ, ςε 

ςφγκριςθ με τα παιδιά που περάτωςαν τθν RT εντόσ 45-47 θμερϊν.Για παράδειγμα, όταν θ 

CSI διακόπτεται λόγω αιματολογικισ  τοξικότθτοσ, θ RT πρζπει να ςυνεχιςτεί με τα 

μικρότερα πεδία-boost ςτον οπίςκιο βόκρο, περιμζνοντασ τθν ανάρρωςθ του μυελοφ των 

οςτϊν με ι/και χωρίσ τθν βοικεια GCSF παραγόντων.  

  

Εικόνα 35. Αςκενισ με μυελοβάςτωμα παρεγκεφαλίδοσ. Ιςτογράμματα δόςθσ-όγκου 

(DVHs) του αςκενοφσ τθσ εικόνοσ 20. Διακρίνεται θ ςθμαντικι μείωςθ των δόςεων RT ςτα 

OARs (Υποκάλαμοσ, Υπόφυςθ, Αρ./Δεξ. Κοχλίασ, Ιππόκαμποσ, Εγκζφαλοσ άνωκεν του 

ςκθνιδίου) κατά τθν ακτινοκεραπεία τθσ κοίτθσ του όγκου (boost) ςυγκριτικά με τθν RT 



όλόκλθρου του οπιςκίου βόκρου.Τα  ονόματα των OARs αναγράφονται με κόκκινο χρϊμα 

επιδεικνφοντασ τισ καμπφλεσ DVHs για τθν boost δόςθ, ενϊ οι αντίςτοιχεσ καμπφλεσ για  RT 

του οπιςκίου βοκρου φζρουν τα ονόματα των OARs ςε γαλάηιο χρϊμα. Από Taylor R. CNS 

in Children, Ch. Pediatric. In Perez & Brady’ s Radiation and Practice of Radiation Oncology, 

7th ed., Wolters Kluwer 2019. Ευγενισ παραχϊρθςθ. 

 

Εικόνα 36. (Αριςτερό panel). Σφγκριςθ κεραπείασ πρωτονίων με ΙΜRT. Ρλάνα 

ακτινοκεραπείασ (RT) τα οποία επιπροβάλλονται ςε αντίςτοιχεσ εικόνεσ τομϊν από αξονικι 

τομογραφία ςχεδιαςμοφ για (Α) Αριςτερό κροταφικό ολιγοδενδρογλοίωμα (χαμθλισ 

κακοικειασ γλοίωμα), και (Β) μθ λειτουργικό αδζνωμα τθσ υπόφυςθσ (δεξιά). Το άνω panel 

αφορά τθν κεραπεία με πρωτόνια, ενϊ το κάτω αντίςτοιχο με IMRT. Επιδεικνφεται θ 

επακριβισ κάλυψθ του όγκου-ςτόχου με ςθμαντικι ακτινοπροςταςία με χαμθλι δόςθ 

ζκκεςθσ των φυςιολογικϊν δομϊν του εγκεφάλου, ςε δφο τφπουσ νεοπλαςμάτων με 

εξαιρετικι πρόγνωςθ. Από Gonti V, Vogelbaum M, Grimm S, Metha M. Primary intracranial 

Neoplasms, Ch. 38, CNS. In Perez & Brady’ s Radiation and Practice of Radiation Oncology, 

7th ed., Wolters Kluwer 2019. Ευγενισ παραχϊρθςθ 

 

       

.Eικόνα 36. (Δεξιό panel). Σχεδιαςμόσ Ακτινοκεραπείασ (1θ εικόνα) εγκεφαλο-νωτιαίου 

άξονα ςε νεαρό ζφθβο με ςυμβατικι ακτινοκεραπεία ακτίνων-Χ/φωτονίων. Η δόςθ εξόδου 

από το ςπονδυλικό πεδίο αποδίδει χαμθλι ζωσ ενδιάμεςθ ςυνολικι δόςθ ακτινοβολίασ ςτισ 

δομζσ/ιςτοφσ οι οποίοι ευρίςκονται ζμπροςκεν των ςπονδφλων. Σφγκριςθ ςχεδιαςμοφ RT 

πρωτονίων (3θ & 4θ εικόνα) με ακτινοβολία διαμορφοφμενθσ ζνταςθσ (IMRT), (2θ εικόνα) για 

μυελοβλάςτωμα παρεγκεφαλίδοσ. Τα αντίςτοιχα πλάνα RT επιδεικνφουν τθν 



ακτινοκεραπεία εγκεφάλου και ςπονδυλικισ ςτιλθσ ωσ ςφνολο ςε όλεσ περιπτϊςεισ. 

Εντοφτοισ διακρίνεται θ πολφ περιοριςμζνθ δόςθ ακτινοβολίασ ςτουσ υγιείσ ιςτοφσ 

ζμπροςκεν των ςπονδυλικϊν ςωμάτων με τθν IMRT τεχνικι, ενϊ με τθν ακτινοβολία 

πρωτονίων ελαχιςτοποιείται θ δόςθ ακόμθ και ςτα οςτά των ςπονδφλων, με ςυνζπεια τθν 

μεγίςτθ ακτινοπροςταςία του μυελοφ των οςτϊν ςτισ ανωτζρω οςτικζσ δομζσ, ενϊ 

εξαφανίηεται θ δόςθ ζμπροςκεν των ςπονδφλων . Από Taylor R. CNS in Children, Ch. 88. 

Pediatric. In Perez & Brady’ s Radiation and Practice of Radiation Oncology, 7th ed., Wolters 

Kluwer 2019. Ευγενισ παραχϊρθςθ 

 

Eικόνα 37 Ακροιςτικά Ιςτογράμματα Dose - Volume (Αφορά το μζγεκοσ / ποςοςτό υγιοφσ 

εγκεφαλικοφ ιςτοφ) που υφίςταται ακτινοβόλθςθ, κατά τθν ακτινοκεραπεία κλαςςικοφ 

Μυελοβλαςτϊματοσ παρεγκεφαλίδοσ. Διακρίνεται θ μικρότερθ δόςθ RT που λαμβάνει ο 

Εγκζφαλοσ και ο Αριςτερόσ Κροταφικόσ λοβόσ με τα πρωτόνια ςε ςφγκριςθ με τθν RT 

φωτονίων. Από Hamstra DA. Update 2018. Potential benefits of proton therapy in treating 

pediatric patients. ASTRO Annual Course, 2018, March 2-4, Fort Lauderdale Marriot Harbor 

Beach Resort. USA. Κατόπιν αδείασ και ευγενοφσ παραχϊρθςθσ. 

                                                         

Οι άνωκεν του ςκθνιδίου πρωτογενείσ νευροεξωδερμικοί όγκοι, άλλοτε γνωςτοί ωσ 

(StPNET : Supratendorial Primitive Neuroectodermal Tumors), ςιμερα ςυμπεριλαμβάνονται 

ςτουσ Εμβρυϊκοφσ όγκουσ, όπωσ ο ATRT (Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor : Άτυποσ 

Τερατοειδισ /αβδοειδισ όγκοσ) και άλλοι με αςτροκυτταρικι προζλευςθ. Ραραδοςιακά, 

θ ςυνικθσ προςζγγιςθ για παιδί >3 ετϊν χωρίσ λεπτομθνιγγικι διαςπορά ςυνίςταται ςε 

μεγίςτθ δυνατι χειρουργικι εκτομι ακολουκοφμενθ από  CSI. Υψθλζσ δόςεισ ΧΜΘ με 



υποςτιριξθ (κεραπεία διάςωςθσ) από πρόδρομα κφτταρα (stem cells), χρθςιμοποιοφνται 

ςτα νιπια και μικρά παιδιά ι ςε αςκενείσ με μεταςτατικι Νόςο. 

Ο Άτυποσ Τερατοειδισ αβδοειδισ όγκοσ (ATRT), εμφανίηεται ςε νιπια - μικρι θλικία 

(γζννθςθ - 2 ζτθ). Αποτελείται από  ραβδοειδι κφτταρα προςωμοιάηοντασ ςτο κλαςςικό 

PNET.  Διαγιγνϊςκεται επί τθ βάςει χαρακτθριςτικϊν μοριακϊν ευρθμάτων, ωσ θ διαγραφι 

ι/και μετάλλαξθ τθσ ΙΝΙ-1 κζςθσ ςτο χρωμόςωμα-22. Αναπτφςεται ςε κάκε κζςθ του ΚΝΣ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Ν.Μ (79). Λεπτομθνιγγικι διαςπορά κατά τθ διάγνωςθ 

παρατθρείται ςτο 1/4 με 1/3 των αςκενϊν. Ραρότι εντατικά ςχιματα ΧΜΘ (δφο 

τουλάχιςτο) είναι ο κανϊν με πρϊϊμθ ζναρξθ τθσ τοπικισ RT(54Gy) ι CSI (23.4Gy-36Gy για 

λεπτομθνιγγικι επζκταςθ), παιδιά θλικίασ 6-12 μθνϊν, δζχονται τθν RT αργότερα μετά το 

πζρασ τθσ ΧΜΘ επαγωγισ και ςτακεροποίθςθσ αντίςτοιχα. 

Οι Εμβρυϊκοί όγκοι με πολλά ςτρώματα ροηεττών (ΕΤΜRs) : Embryonal Tumors with 

Multilayer Rosettes, περιγράφθκαν το 2000 από τον Eberhart (79) ωσ όγκοι με εμφανείσ 

επενδυμοβλαςτικζσ ροηζττεσ, νευρωνικι διαφοροποίθςθ και ουδετερόφιλο background 

(είδοσ StPENT : ΕΤΑNTR). Εμφανίηεται ςε νζα παιδιά και ζχει πολφ κακι πρόγνωςθ. Aπό 

2014-ςιμερα αναγνωρίςτθκαν 3 ιςτολογικοί τφποι (ΕΤΑNTR, Επενδυμοβλάςτωμα και 

Μυελοεπικθλίομα), (80). Αναμζνεται ο τρόποσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ. 

Πγκοι από Γεννθτικά Κφτταρα (GCTs : Germ Cell Tumors) 

Σπάνιοι όγκοι, μορφολογικά ομόλογοι των νεοπλαςμάτων που εγείρονται ςτισ γονάδεσ. 

Ρεριλαμβάνουν τουσ τφπουσ : Γερμίνωμα, Εμβρυϊκό καρκίνωμα, Πγκοσ από τον εμβρυϊκό 

αςκό, Χοριοκαρκίνωμα, Τεράτωμα (ϊριμο, άωρο, τεράτωμα με κακοικθ μεταςχθματιςμό), 

Μεικτόσ GCT. Στον Δυτικό κόςμο, οι GCTs είναι ςχετικά ςπάνιοι, υπολογίηονται ςτο 3-5% 

όλων των όγκων του ΚΝΣ ςτα παιδιά. Στθν Αςία αποτελοφν το αντίςτοιχο 15-18%. Η 

ςυνθκζςτερθ θλικία είναι ςτα 10-12  με αναλογία 3/1 υπζρ των αγοριϊν. Εμφανίηονται 

δίπλα ςτθ 3θ κοιλία με τθν πλζον ςυχνι κζςθ ςτθν περιοχι του κωναρίου και τθν αντίςτοιχθ 

άνωκεν του τουρκικοφ εφιππίου. Μθ-Γερμινωματϊδεισ Γεννθτικοί όγκοι (NGGCTs : 

Nongerminomatous Germ Cell Tumors) εμφανίηονται ςτο κωνάριο και GCTs ςτο εφίππιο. Οι 

όγκοι ςτο κωνάριο προκαλοφν απόφραξθ ροισ του ΕΝΥ ςτον υδραγωγό του Sylvius με 

αφξθςθ τθσ ενδοκρανιακισ πίεςθσ και το ςφνδρομο Parinaud. Άποιοσ διαβιτθσ, 

κακυςτζρθςθ ανάπτυξθσ, πρϊϊμοσ ιβθ και οπτικά ελλείμματα αφοροφν τουσ όγκουσ άνωκεν 

του εφιππίου. Υψθλζσ τιμζσ α-FP και β-hCG υπαινίςςονται Yolk sac tumor και 

χοριοκαρκίνωμα αντίςτοιχα. 



 

Eικόνα 38. Πγκοι από Γεννθτικά κφτταρα (GCTs). Ρροςδιοριςμόσ των CTV, PTV για 

Ολοκοιλιακι RT, ςφμφωνα με οδθγίεσ από τισ μελζτεσ του COG. Σχεδιαςμόσ 

υποβοθκοφμενοσ από Αξονικι Τομογραφία και Τ2 MRI εικόνεσ ςτο επίπεδο των πλαγίων 

κοιλιϊν (Α), Υποκάλαμοσ και δεξαμενι του κωναρίου (Β), 4θ κολία και προγεφυρικι 

δεξαμενι (Δεξιό panel). Στο Γερμίνωμα, ο target volume πρζπει να ςυμπεριλάβει τον 

πρωτοπακι όγκο και τισ άλλεσ πικανζσ κζςεισ επζκταςθσ / διαςποράσ τθσ νόςου. Αποτελεί 

κζμα υπό διερεφνθςθ,  εάν θ βαςικι δεξαμενι, θ άνωκεν του τουρκικοφ εφιππίου και θ 

αντίςτοιχθ ζμπροςκεν τθσ γζφυρασ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτο CTV. Είναι όμωσ ςαφζσ 

ότι καλφτερθ προςταςία των ιςτϊν - οργάνων που δεν αποτελοφν ςτόχουσ, δφναται να 

επιτευχκεί με τθν χριςθ τεχνικισ 4-πεδίων  ι με IMRT - VMAT, παρά χρθςιμοποιϊντασ 

πλάγια - παράλλθλα και αντίκετα πεδία. Από : Taylor R. 

CNS tumors in children. In Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology, Ch. 

88, 7th ed., 2019, Wolters Kluwer. Κατόπιν αδείασ. 

Για τα Γερμινϊματα, ΧΜΘ με βάςθ τθν πλατίνα, ακολουκοφμενθ από RT παρζχει ελεφκερο 

νόςου διάςτθμα ολικισ επιβίωςθσ τθσ τάξθσ του 90-95% (81). RT όλων των κοιλιϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δεξαμενων (άνωκεν του εφιππίου, προ τθσ γζφυρασ και τθσ 

βαςικισ), φαίνεται να ςυνοδεφεται με λιγότερεσ τοπικζσ υποτροπζσ CSI χρθςιμοποιείται 

για  λεπτομθνιγγικι επζκταςθ τθσ νόςου (21Gy λόγω τθσ ακτινοευαιςκθςίασ του όγκου). Η 

ολικι δόςθ ςτθν πρωτοπακι εςτία ανζρχεται ςτα 40-45Gy, αλλά δφναται να ελαττωκεί με 

αςφάλεια ςε 30 ι 24Gy ςε αςκενείσ που ςυνδυάηουν ΧΜΘ με RT. Ημεριςια κλάςματα των 

1.5 Gy, χρθςιμοποιοφνται.  

Από τουσ Μθ-Γερμινωματϊδεισ (NGGCTs) όγκουσ, το ϊριμο τεράτωμα αντιμετωπίηεται με 

εγχείρθςθ μόνο. Οι λοιποί αςκενείσ με ενδιάμεςθ (άωρο τεράτωμα, μεικτοί όγκοι : 

γερμίνωμα + τεράτωμα) και δυςμενι πρόγνωςθ (τεράτωμα με κακοικθ μεταςχθματιςμό, 



εμβρυϊκό καρκίνωμα, yolk sac tumor, χοριοκαρκίνωμα, μεικτοί όγκοι), απαιτοφν επικετικι 

κεραπεία. ΧΜΘ με βάςθ τθν πλατίνα και RT (CSI ι ολοκοιλιακι : 30-36Gy και 54Gy ςτθν 

πρωτοπακι εςτία, μετά τθν εγχείρθςθ. 2nd-Look εγχείρθςθ πολλάκισ επιχειρείται για 

εξαίρεςθ πικανισ υπολειματικισ νόςου, ακολουκοφμενθ από CSI και υψθλζσ δόςεισ ΧΜΘ 

με διάςωςθ από αρχζγονα κφτταρα του αιμοποιθτικοφ(82) 

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΦΙΡΡΙΟΥ  

Ρεριλαμβάνουν το Κρανιοφαρυγγίωμα (Αδαμαντίνωμα, Θθλϊδθσ όγκοσ) και τα 

Αδενϊματα τθσ υπόφυςθσ. Τα κρανιοφαρυγγιϊματα είναι εξϋοριςμοφ καλοικθ κυςτικά 

επικθλιακά νεοπλάςματα που αναπτφςςονται ςτθν περιοχι του εφιππίου από 

υπολείμματα του κυλάκου του Rathke. Στα παιδιά ςχεδόν όλα αφοροφν Αδαμαντινϊματα. 

Αποτελοφν το 5% των ενδοκρανιακϊν όγκων ςτθν παιδιατρικι θλικία με μζγιςτθ ςυχνότθτα 

μεταξφ 5-14 ζτθ. Η κλινικι εικόνα εμφανίηεται με νευροενδοκρινι και οπτικά ελλείμματα 

ωσ τουσ GCTs και NGGCTs όγκουσ. Συμπίεςθ ι ανάπτυξθ εντόσ τθσ 3θσ κοιλίασ μπορεί να 

οδθγιςει ςε υδροκζφαλο και αυξθμζνθ ενδοκρανιακι πίεςθ. Η χειρουργικι επζμβαςθ ςε 

εξειδικευμζνα κζντρα κεωρείται πρϊτθ επιλογι με βελτίωςθ των οπτικϊν πεδίων 

μετεγχειρθτικά. Εντοφτοισ νζεσ νευροενδοκρινικζσ διαταραχζσ δφναται να εμφανιςτοφν 

από βλάβθ του υποκαλάμου, ιδίωσ ςε αςκενείσ με όγκουσ που αναπτφςςονται όπιςκεν του 

οπτικοφ χιάςματοσ, ςτο ζδαφοσ τθσ 3θσ κοιλίασ (83). Δυςμενι επακόλουκα τθσ εγχείρθςθσ, 

ωσ οργι, επικετικότθσ και υπερφαγία, διαταράςςουν μονίμωσ τθν ποιότθτα ηωισ του 

παιδιοφ και τθσ οικογζνειασ (84). Η δια του ςφθνοειδοφσ προςζγγιςθ που χρθςιμοποιείται 

τελευταία, ςυνοδεφεται από λιγότερεσ παρενζργειεσ. Αςκενείσ με μεγαλφτερο κίνδυνο 

ανάπτυξθσ επιπλοκϊν μετεγχειρθτικά, πρζπει να αντιμετωπίηονται με βιοψία, πικανι 

αποςυμπίεςθ και RT (85),θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςε περιπτϊςεισ 

υποτροπισ/προόδου τθσ νόςου. Για βλάβεσ με μικρό ςυμπαγζσ ςτοχείο ι απλι κφςτθ, 

ενδοκοιλοτικι χοριγθςθ υγροφ ραδιενεργοφ υλικοφ (β-emitters από P-32 και Y-90  που 

αποδίδουν υψθλζσ δόςεισ ζωσ 200Gy ςτο τοίχωμα τθσ κφςτθσ) αποτελεί μία κεραπευτικι 

λφςθ (86). Το ωσ άνω δφναται να ςυνδυαςτεί με Ακτινοχειρουργικι ι Κλαςματοποιθμζνθ 

Στερεοτακτικι RT ςε πολφ μικροφσ όγκουσ ι ςε περίπτωςθ υποτροπισ (87). Για όγκουσ 

πλθςίον του οπτικοφ χιάςματοσ ι οπτικϊν νεφρων, το χρθςιμοποιοφμενο όριο για CTV = 

0,5cm ι 0,0cm, δθλ. (CTV=GTV), αποδίδει εξαιρετικά καλά αποτελζςματα. Εντοφτοισ θ 

ςυμβατικά κλαςματοποιθμζνθ RT, αποτελεί πικανϊσ καλφτερθ επιλογι με μικρότερο 

κίνδυνο νοςθρότθτοσ. Δόςεισ 54-55Gy ςε 30 θμεριςιεσ ςυνεδρίεσ για 6 Εβδομάδεσ 

παρζχουν μεγάλθ πικανότθτα ελζγχου τθσ νόςου (10-15ετζσ ελεφκερο νόςου διάςτθμα = 

80-100%), ςτισ περιςςότερεσ μελζτεσ (88). Η RT με πρωτόνια (PBRT), (Εικόνα 39) 



παρουςιάηει πλεονεκτιματα λόγω των φυςικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ δζςμθσ (ςθμαντικι 

μείωςθ των δόςεων εκτόσ ςτόχου ςυγκρινόμενθ με φωτόνια. Το ανωτζρω ςθμαίνει 

μικρότερθ δόςθ RT ςε κζντρα μνιμθσ και διανόθςθσ ςτον μετωπιαίο και κροταφικοφσ 

λοβοφσ, ωσ και αντίςτοιχθ ελάττωςθ των βραδζωσ εμφανιηομζνων παρενεργειϊν από RT 

τθσ υπόφυςθσ, υποκαλάμου, οπτικϊν νεφρων - χιάςματοσ και εγκεφαλικοφ ςτελζχουσ. Η 

PBRT χρθςιμοποιείται όταν διατίκεται κατά προτίμθςθ, για ςθμαντικι μείωςθ των δόςεων 

εκτόσ ςτόχου, που ελαχιςτοποιοφν τθν βραδζωσ εμφανιηόμενθ νευροενδοκρινικι 

τοξικότθτα. 

Τα Αδενϊματα τθσ Υπόφυςθσ είναι ςπάνια ςτθν παιδικι θλικία. Ρλζον ςυχνά απαντϊνται 

ςτθν εφθβεία. Η πλειονότθσ είναι λειτουργικά αδενϊματα (ζκκριςθ Ρρολακτίνθσ , 

Αυξθτικισ ορμόνθσ) που εμφανίηονται με ενδοκρινι δυςλειτουργία,  όπωσ διαταραχζσ ςτθν 

ζμμθνο ρφςθ και γαλακτόροια ςε κιλεισ, κακυςτερθμζνθ ιβθ ςε άρρενεσ. Δφναται  να 

είναι ευμεγζκθ, με εξω-εφιππιακι επζκταςθ, περιςςότερο διθκθτικά ςε ςφγκριςθ με τουσ 

ενιλικεσ. Απϊλεια τθσ όραςθσ, όταν υπάρχει, μπορεί να είναι πλζον ςοβαρι, ςυνδεόμενθ 

με ατροφία του οπτικοφ νεφρου (89).Η δια του Σφθνοειδοφσ επζμβαςθ ςυνιςτάται ςιμερα 

και RT ενδείκνυται όταν θ εγχείρθςθ δεν είναι δυνατι ι τα επίπεδα ορμονϊν παραμζνουν 

υψθλά μετά τθν χειρουργικι εκτομι. Σφμμορφεσ τεχνικζσ RT με όρια για CTV = 0,5cm, 

πζριξ τθσ μακροςκοπικισ νόςου, κεωρείται επαρκισ μζκοδοσ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ. 

 

Εικόνα 39 Ακτινοκεραπεία πρωτονίων (PBRT), ενόσ υπερεφιππιακοφ 

κρανιοφαρυγγιϊματοσ. Η IMRT με πρωτόνια (IMPT) όταν χορθγείται επιφζρει ςθμαντικι 

μείωςθ τθσ δόςθσ ςε ευαίςκθτα όργανα, ωσ ο κοχλίασ, οφκαλμόσ, οπτικό χίαςμα, 

εγκεφαλικό ςτζλεχοσ και ςτθν μζςθ δόςθ RT του εγκεφάλου 

ΑΚΤΙΝΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΡΡΟΚΑΜΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Η μείωςθ των νευροδιανοθτικϊν λειτουργιϊν (Neurocognitive Functions : NCFs) ωσ 

ιατρογενισ παρενζργεια τθσ ακτινοβόλθςθσ (RT) του εγκεφάλου είναι πολφ γνωςτι (90). Ο 



μθχανιςμόσ τθσ βλάβθσ από RT είναι πολφπλοκοσ και πολυπαραγοντικόσ. Στο παρελκόν, θ 

γνωςτικι μείωςθ μετά RT επιςτεφετο ότι αποτελοφςε κακυςτερθμζνθ επίδραςθ τθσ 

κεραπείασ που επροκαλείτο από μικροαγγειακζσ αλλαγζσ και απϊλεια τθσ νευρογλοίασ. 

Ωςτόςο, υπάρχουν αυξανόμενεσ ενδείξεισ για οξείεσ και υποξείεσ γνωςτικζσ αλλαγζσ μετά 

RT που φαίνεται να διαμεςολαβοφνται από τισ νευρογενείσ ηϊνεσ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ιππόκαμπου. Οι προκλινικζσ ενδείξεισ υποςτθρίηουν τθν ζννοια βλάβθσ του 

ιππόκαμπου από τθν RT ωσ μεςολαβθτισ των επακόλουκων δυςμενϊν επιδράςεων, 

κυρίωσ ςε τομείσ τθσ νευρογνωςίασ που ςχετίηονται με τθ μνιμθ (91). Αναδρομικζσ 

κλινικζσ αναφορζσ κακϊσ και πρϊιμα αποτελζςματα προοπτικϊν μελετϊν υποςτθρίηουν το 

ρόλο του ιππόκαμπου ςτισ πρϊιμεσ αλλαγζσ τθσ γνωςτικισ λειτουργίασ μετά RT (92).Ο 

κφριοσ ρόλοσ του ςτθ λειτουργία του εγκεφάλου είναι θ ςυνεργαςία ςτθ μάκθςθ, τθν 

ενοποίθςθ, εδραίωςθ/παγίωςθ και τθν ανάκτθςθ πλθροφοριϊν και για τον ςχθματιςμό 

νζων αναμνιςεων (93). Η διμερισ ι/και ετερόπλευρθ βλάβθ του ιππόκαμπου από RT είναι 

γνωςτό ότι μεταβάλλει τθν εκμάκθςθ και τθν δθμιουργία μνιμθσ (94). Η πλιρθσ 

πακοφυςιολογικι ερμθνεία όλων των ανωτζρω διεργαςιϊν δεν ζχει ακόμα πλιρωσ 

διευκρινιςτεί. Εντοφτοισ, ο ρόλοσ τθσ νευρογζνεςθσ και νευροφυςιολογίασ   φαίνεται να 

είναι από τουσ περιςςότερο ςυναρπαςτικοφσ (95).Τα μιτωτικά ενεργά νευρικά βλαςτικά 

κφτταρα (neural stem cells : NSCs) ευρίςκονται ςε διαφορετικά μζρθ του εγκεφάλου, 

ςυγκεκριμζνα ςτθν υποεπενδυματικι ηϊνθ και ςτθν υπο-κοκκιϊδθ ηϊνθ του οδοντωτοφ 

γφρου, από τθν οποία μεταναςτεφουν ςτο κοκκϊδεσ κυτταρικό ςτρϊμα του ιππόκαμπου 

(96). Η υπο-κοκκιϊδθσ ηϊνθ, είναι ζνα κρίςιμο νευρολογικό κζντρο για μάκθςθ και μνιμθ 

(97). Τα NSCs ζχουν τυπικά χαρακτθριςτικά των βλαςτικϊν αρχζγονων κυττάρων. Είναι 

ικανά τόςο αυτοανανζωςθσ όςο και δθμιουργίασ νζων διαφοροποιθμζνων κυττάρων (98). 

Ρολλαπλζσ προκλινικζσ μελζτεσ υποςτθρίηουν τθν υπόκεςθ τθσ γνωςτικισ δυςλειτουργίασ 

που προκαλείται από τον Ιππόκαμπο (99). In vivo μελζτεσ ςε ηϊα καταδεικνφουν 

ευαιςκθςία των NSCs ςτθν ιοντίηουςα ακτινοβολία (RT). Η απόπτωςθ των NSCs μετά RT 

περιγράφθκε για πρϊτθ φορά ςτθν υποεπενδυματικι ηϊνθ ςε μικρισ θλικίασ μυ.Μετά από 

εφάπαξ δόςεισ RT, 5 και 30 Gy, θ απόπτωςθ κορυφϊκθκε 6 ϊρεσ μετά τθν ακτινοβόλθςθ. 

Επιπροςκζτωσ, απόπτωςθ παρατθρικθκε ςτον οδοντωτό γφρο εγκεφάλου αρουραίων 

μετά από ζκκεςθ 10 Gy εφάπαξ δόςθσ RT (100). Η μείωςθ τθσ νευρογζνεςθσ ςυςχετίςτθκε 

με γνωςτικι εξαςκζνθςθ ςε μοντζλα τρωκτικϊν τόςο για απλζσ ςυνεδρίεσ ακτινοβολίασ 

όςο και για κλαςματοποιθμζνθ RT εγκεφάλου (101) .Στθν ανάλυςθ QUANTEC, θ 

φυςιολογικι τιμι α/β του εγκεφάλου ζχει τεκμθριωκεί ςε 2,9 (102) Εντοφτοισ, προκλινικά 

ςτοιχεία δείχνουν δόςεισ τόςο χαμθλζσ όςο 2 Gy, για να οδθγιςουν ςε απόπτωςθ 

νευρογενι βλαςτικά κφτταρα που υποςτθρίηουν μια καμπφλθ δόςθσ-απάντθςθσ, χωρίσ 

ϊμο (103). 

Εκτόσ από τα προκλινικά ςτοιχεία, οι αναδρομικζσ κλινικζσ αναφορζσ δείχνουν επίςθσ ότι θ 

περιοχι του Ιππόκαμπου μπορεί να διαδραματίςει ρόλο ςτθν μείωςθ των NCFs μετά από 

ακτινοκεραπεία. Ραιδιά με όγκουσ εγκεφάλου που υποβλικθκαν ςε ακτινοκεραπεία ςε 

προοπτικζσ κλινικζσ μελζτεσ που περιελάμβαναν προγραμματιςμζνουσ νευροδιανοθτικοφσ 

ελζγχουσ, εκτιμικθκαν ζωσ και 5 χρόνια μετά τθν RT.Δόςεισ με μζςθ τιμι 45 Gy ι 

υψθλότερθ ςτουσ αριςτεροφσ κροταφικοφσ λοβοφσ ςυςχετίςτθκαν με ςθμαντικζσ μειϊςεισ 

ςτον Δείκτθ Νοθμοςφνθσ (Intelligence Quotient, IQ) γεωγραφικά (104). Η ςχζςθ μεταξφ των 

επιπζδων δόςθσ ςτον ιππόκαμπο και του κινδφνου επακόλουκθσ μείωςθσ των NCFs 

περιγράφθκε ςε ομάδα αςκενϊν με γλοιϊματα ενθλίκων grade I/II.Οι νευρογνωςτικζσ 

λειτουργίεσ (NCFs) αξιολογικθκαν κατά τθν ζναρξθ και ςε 18 μινεσ παρακολοφκθςθσ για 

ςυμβατικι RT. Βιολογικά ιςοδφναμθ δόςθ μεγαλφτερθ από 7,3 Gy (ιςοδφναμθ δόςθ ςε 



κλάςματα 2-Gy) τθν οποία ζλαβε το 40% του Ιππόκαμπου ςυςχετίςτθκε με μακροχρόνια 

ζκπτωςθ των NCFs, ειδικά ςε κακυςτερθμζνθ ανάκλθςθ τθσ λίςτασ εκμάκθςθσ (105).  

Σφνκετα IMRT πλάνα αναπτφχκθςαν για αξιολόγθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ ακτινοπροςταςίασ 

του ιππόκαμπου άμφω ι ετερόπλευρα ςε αςκενείσ με γλοιϊματα εγκεφάλου (106). Στουσ 

ςχεδιαςμοφσ ΗΑ (Hippocampal Avoidance) για περιπτϊςεισ γλοιωμάτων grade III/IV ςτα 

θμιςφαίρια, κατζςτθ δυνατόν να μειωκεί θ μζςθ φυςικι δόςθ ςτον αντίπλευρο ιππόκαμπο 

κατά 56,8% ςε ςφγκριςθ με το τυπικό πλάνο κεραπείασ που προετοιμάςτθκε χωρίσ (HA), 

προοπτικι ακτινοπροςταςίασ του ιππόκαμπου (15,8 Gy ζναντι 36,6 Gy). Επιπλζον,  πιο 

κεντρικι κζςθ του πρωτοπακοφσ όγκου επιτρζπει τθν αποφυγι και των δφο Ιππόκαμπων, 

όπωσ τεκμθριϊνεται από τθ μζςθ μείωςθ τθσ φυςικισ δόςθσ κατά περιςςότερο από το ζνα 

τρίτο (16,8 Gy ςε ςχζςθ με το 25,6 Gy ςε κανονικό ςχεδιαςμό), (106). Με βάςθ 

προθγοφμενα προκλινικά δεδομζνα, ακόμθ και χαμθλζσ δόςεισ μπορεί να οδθγιςουν ςε 

μείωςθ των νευροδιανοθτικϊν λειτουργιϊν (NCFs), αλλά υποκζτοντασ ότι ο ιππόκαμποσ 

είναι περιςςότερο παράλλθλο παρά ςειριακό όργανο, μια ελάττωςθ τθσ μζςθσ δόςθσ του 

ιππόκαμπου (επζκταςθ PTV κατά 3 mm) μπορεί να μειϊςει τθν επιδείνωςθ των NCFs, 

ακόμθ και αν δεν ζχει κακοριςτεί όριο δόςθσ, πζραν του οποίου ςυμβαίνει ζκπτωςθ των 

NCFs (ουδόσ RT).Για μερικι RT του εγκεφάλου με τθν τεχνικι HA, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ 

γλοιωμάτων των θμιςφαιρίων, ο ομόπλευροσ με τθν βλάβθ Ιππόκαμποσ ςυχνά 

περιλαμβάνεται ςτον όγκο ςτόχο (λαμβάνοντασ πολφ μεγαλφτερεσ δόςεισ ςε ςφγκριςθ με 

τθν WBRT). Ζτςι, είναι αδφνατον να επιτευχκεί κατάλλθλθ μείωςθ τθσ δόςθσ για τον 

ομόπλευρο Ιππόκαμπο και μόνο ο ετερόπλευροσ αντίςτοιχοσ μπορεί να κεωρθκεί OAR.  

 

 

Εικόνα40 Οι τυπικζσ κατανομζσ δόςθσ από 20 Gy ζωσ 37,5 Gy και των δφο τεχνικϊν ακτινοκεραπείασ που 

προαναφζρκθκαν ςτισ Εικόνεσ 140 (dac-VMAT) και 141 (sapf-VMAT). Διάγραμμα ζγχρωμθσ απεικόνιςθσ δόςεων 

dac-VMAT και sapf-VMAT ςε εγκάρςια (αριςτερι), ςτεφανιαία (μζςθ) και οβελιαία (δεξιά) προβολι. 

Ιππόκαμποσ 

Η sapf-VMAT τεχνικι (7,86Gy, p <0,001) είχε ςθμαντικά χαμθλότερο μζςο D100% ςε 

ςφγκριςθ με τθν dac-VMAT (9,23 Gy). Η μείωςθ τθσ Dmax του Ιππόκαμπου χρθςιμοποιϊντασ 

sapf-VMAT (13,23 Gy, p <0,001) ιταν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι ςε ςφγκριςθ με τθν dac-VMAT 

(16,33 Gy) τεχνικι. Η προκφπτουςα μζςθ δόςθ ςτον ιππόκαμπο ιταν 9,16 Gy για τθν sapf-

VMAT. Η μζςθ δόςθ τθσ sapf-VMAT ιταν ςθμαντικά χαμθλότερθ από τθν dac-VMAT (10,85 

Gy, p <0,001). 



ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΓΚΩΝ ΚΝΣ ΣΕ ΡΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΩΤΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ακτίνων-Χ και 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 

Κίνδυνοσ ανάπτυξθσ δευτερογενοφσ νεοπλάςματοσ 

Μετα-ανάλυςισ που περζλαβε 12 απο 88 δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ ςφγκριςθσ 

ακτινοκεραπείασ πρωτονίων με φωτόνια (107) απζδειξε ότι θ PBRT είχε δοςιμετρικά 

πλεονεκτιματα αναφορικά με τθν ομοιογζνεια του ςτόχου όςο και ςτθν ακτινοπροςταςία 

όλων των OARs που αναλφκθκαν (δόςεισ ανοχισ για ςτζλεχοσ, οπτικι οδόσ, ιππόκαμποσ, 

κ.φ. εγκζφαλοσ).Η πρόςφατθ μελζτθ του COG ACNS0221, αξιολόγθςε τθν ςφμμορφθ RT 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα ακόμθ μικρότερο όριο CTV 5mm ςε 85 αςκενείσ με LGG, θλικίασ 3-21 

ετϊν, από το 2006-2010 (108). 71% των αςκενϊν ζλαβαν IMRT με ακτίνεσ-Χ.Η 5-ετισ OS και 

PFS ιταν 93% και 71% αντίςτοιχα. Η βραδζωσ εμφανιηόμενθ τοξικότθτα περιορίςτθκε ςε 3 

αςκενείσ (νζκρωςθ όγκου, και απϊλεια όραςθσ που επανιλκαν με χοριγθςθ 

κορτικοςτεροειδϊν). Μία μικρότερθ αναδρομικι μελζτθ 39 αςκενϊν, θλικίασ 1-17 ετϊν με 

LGG που ζλαβαν IMRT, ανζφερε ευνοικά αποτελζςματα ελζγχου τθσ νόςου και μικρι 

τοξικότθτα, με ζνα αςκενι να δζχεται ειδικι μόρφωςθ και ουδζνα αςκενι με προβλιματα 

όραςθσ ι εμφάνιςθ 2-γενοφσ όγκου ςε μζςθ παρακολοφκθςθ 81 μθνϊν (109).Οι Marcus et 

al (110) ςε προοπτικι μελζτθ ςτερεοτακτικισ RT για παιδιατρικοφσ όγκουσ του ΚΝΣ, ≤ 5cm, 

περιζλαβαν 50 αςκενείσ με LGG, θλικίασ 2-26 ετϊν, μεταξφ 1992-1998. Με μζςθ 

παρακολοφκθςθ 6.9 χρόνια, θ 5-ετισ, 8-ετισ PFS και OS ιταν 82.5%, 65% και 97.8%, 82% 

αντίςτοιχα. Δεν υπιρξαν τοπικζσ υποτροπζσ ςτα όρια των πεδίων, ζνασ αςκενισ με 2-γενζσ 

νεόπλαςμα και 4 με ςφνδρομο moyamoya απετζλεςαν τισ βραδζωσ εμφανιςκείςεσ  

παρενζργειεσ .Η ακτινοκεραπεία με πρωτόνια (PBRT) ζχει αποδειχκεί ότι βελτιϊνει τθν 

ποιότθτα ηωισ ςε ςφγκριςθ με τθν RT φωτονίων για αςκενείσ με παιδιατρικοφσ όγκουσ του 

ΚΝΣ (111). Αναςκόπθςθ αςκενϊν με LGG που υπεβλικθςαν ςε PBRT από 1995-2007, με 

μζςθ παρακολοφκθςθ 11 ετϊν, απζδειξε 8-ετζσ PFS και OS, 82.8% και 100% αντίςτοιχα 

(112). Σε υπο-ομάδα αςκενϊν δεν ανευρζκει μείωςθ των νευρο-διανοθτικϊν λειτουργιϊν 

ςυνολικά, εκτόσ ενόσ παιδιοφ θλικίασ < 7 ετϊν και ολίγων με υψθλότερθ δόςθ-

όγκου/volume ςτον αριςτερό κροταφικό λοβό ι ςτον ιππόκαμπο. Δφο παιδιά ανζπτυξαν το 

ςφνδρομο moyamoya. Άλλοι ερευνθτζσ (113) ανζφεραν αποτελζςματα προοπτικισ μελζτθσ 

174 αςκενϊν με LGG, θλικίασ 2-21 ετϊν, που υπεβλικθκαν ςε PBRT με 5-mm όριο CTV, από 

2007-2017. Με μζςθ παρακολοφκθςθ 4.4 χρόνια, θ 5-ετισ LTC, PFS, και OS ιταν 85%, 84% 

και 92% αντίςτοιχα. 4% των αςκενϊν ανζπτυξαν ςοβαρά βραδζωσ εμφανιηόμενθ 

τοξικότθτα, ωσ νζκρωςθ ςτελζχουσ (2 Αςκ.), ςυμπτωματικι αγγειοπάκεια (2 Αςκ.), 

αμφιβλθςτροειδοπάκεια εξϋακτινοβολίασ (1 Αςκ.), επιλθψία (1 Αςκ.), και ανάπτυξθ 2-

γενοφσ grade IV γλοίωματοσ με κατάλθξθ τον κάνατο (1 Αςκ.). Ενδοκρινολογικι ανεπάρκεια 

ςυνζβει ςτο 22% των αςκενϊν. Επιπλζον, 4 αςκενείσ ανζπτυξαν νευροαιςκθτικι απϊλεια 

ακοισ και 6 αςυμπτωματικι αγγειοπάκεια ςτθν περιοχι του PTV. Ζτςι, θ PBRT φαίνεται 

αποτελεςματικι με ανεκτι τοξικότθτα, αν και θ παρακολοφκθςθ κεωρείται βραχεία για 

εκτιμθςθ του κινδφνου ανάπτυξθσ 2-γενοφσ νεοπλάςματοσ. Εφόςον θ RT ζχει αποφαςιςτεί 

ωσ κεραπεία για παιδιατρικά LGGs του ΚΝΣ, θ PBRT κα πρζπει να επιλζγεται, εφόςον 

διατίκεται, παρά το μεγαλφτερο κόςτοσ, λόγω τθσ μεγαλφτερθσ  ακτινονοπροςταςίασ  που 

επιφζρει ςτα OARs ςυγκριτικά με τθν RT φωτονίων, με δεδομζνα τθν κζςθ ανάπτυξθσ των 

ωσ άνω όγκων και τθν αναμενόμενθ μακρά επιβίωςθ των μικρισ θλικίασ αςκενϊν.Το 

πολφμορφο γλοιοβλάςτωμα (GBM) ζχει πολφ κακι ζκβαςθ, μζςθσ OS 16 μθνϊν μετά τθν 

εκτομι. Οι Floyd et al (114) χρθςιμοποίθςαν τομοκεραπεία HypoF - IMRT για 20 αςκενείσ 

με GBM. 50Gy ςε 10 θμεριςια κλάςματα χορθγικθκαν με 30Gy (10Fr) ςτο περιβάλλον 

οίδθμα. Ο χρόνοσ ζωσ τθν εξζλιξθ τθσ νόςου (PFS) ιταν 7 μινεσ, δεν παρατθρικθκε αφξθςθ 



τθσ OS, αλλά ο χρόνοσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ μειϊκθκε από 6 ςε 2 εβδομάδεσ.Από 

μια ομάδα 394 αςκενϊν που ζλαβαν CIRT(Carbon Ion RT, 12C) ςτο GSI Γερμανίασ μεταξφ 

1997 και 2007 για όγκουσ βάςθσ κρανίου, 17 αςκενείσ ιταν κάτω των 21 ετϊν. 

Yπεβλικθκαν ςε κεραπεία για χορδϊματα και χαμθλου grade χονδροςαρκϊματα τθσ βάςθσ 

του κρανίου με εξαιρετικά αποτελζςματα και ελάχιςτθ τοξικότθτα. Ζλαβαν δόςθ 60 GyE 

χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι ςάρωςθσ τθσ δζςμθσ άνκρακοσ (raster-scanned 12C therapy). 

Με μζςθ παρακολοφκθςθ 49 μθνϊν, δεν υπιρξαν ςθμαντικζσ παρενζργειεσ. Μόνο ζνασ 

αςκενισ παρουςίαςε πρόοδο όγκου από χόρδωμα μετά από 5 χρόνια, ενϊ 3 από 14 

αςκενείσ με χονδροςαρκϊματα ενεφάνιςαν τοπικι υποτροπι (116).Το Ηeidelberg Ion 

Therapy Center (ΗΙΤ) επίςθσ δθμοςίευςε τθν κεραπεία 36 παιδιατρικϊν αςκενϊν μζςθσ 

θλικίασ τα 12 ζτθ με ποικιλία νεοπλαςμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων : πιλοκυτταρικό 

αςτροκφτωμα, ραβδομυοςάρκωμα, χόρδωμα, οςτεοςάρκωμα, αγγειοίνωμα του 

ρινοφάρυγγα, και αδενοειδζσ κυςτικό καρκίνωμα. Αναφζρκθκαν ευνοικά αποτελζςματα με 

αποδεκτι τοξικότθτα (117).Ραρά τα περιγραφόμενα οφζλθ και τα ευνοικά προκλινικά και 

κλινικά δεδομζνα, θ CIRT παραμζνει ςιμερα περιοριςμζνθ ςε 10 Κζντρα παγκοςμίωσ. Το 

μεγαλφτερο εμπόδιο για ευρεία χριςθ τθσ CIRT είναι το αρχικό κεφάλαιο καταςκευισ 

παρόμοιων κζντρων και το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και κεραπείασ.Αν και θ μεγαλφτερθ 

προςοχι εςτάηεται ςτο ζλεγχο τθσ πικανισ τοπικισ υποτροπισ ι προόδου τθσ νόςου ςτισ 

πρϊτεσ δφο 10-ετίεσ μετά κεραπεία οποιουδιποτε παιδιατρικοφ καρκίνου, ςθμαντικι αιτία 

κνθτότθτοσ μετά τον ωσ άνω χρόνο είναι θ ανάπτυξθ δευτερογενϊν νεοπλαςιϊν. Η 

ςυχνότθσ ανάπτυξισ των, ζχει υπολογιςτεί ςτθν Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) ωσ 

3% ςτουσ επιηϊντεσ από παιδιατρικό καρκίνο μετά 20 χρόνια παρακολοφκθςθσ και περίπου 

8% μετά 30 χρόνια (118). Εφόςον θ RT είναι τοπικι κεραπεία, τα δευτερογενι 

νεοπλάςματα εξϋαυτισ κα εμφανιςτοφν εντόσ του πεδίου των υπό RT ιςτϊν. Η CCSS μελζτθ 

απζδειξε ότι ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ δεφτερων νεοπλαςιϊν ςε επιηϊντεσ από εγκεφαλικοφσ 

όγκουσ αςκενείσ, ςχετίηεται με τθν χορθγθκείςα δόςθ RT.To μζγεκοσ (volume) του ιςτοφ 

που υπεβλικει ςε RT ζχει επίςθσ ςυςχετιςκεί με τον κίνδυνο καρκινογζνεςθσ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ δζςμθσ φωτονίων και πρωτονίων και των βαρζωσ 

φορτιςμζνων ςωματίων. Κατά τθν ακτινοκεραπεία πρωτονίων, τα νετρόνια που 

δθμιουργοφνται από τα πρωτόνια εντόσ του αςκενοφσ, όπωσ και τα αντίςτοιχα (neutrons) 

από τα μθχανικά ςυνκετικά μζρθ του ςυςτιματοσ, ευρίςκονται υπό ζρευνα λογω τθσ 

δυνατότθτοσ πρόκλθςθσ δευτερογενϊν νεοπλαςμάτων. Ο E. Hall (46) αναφζρει ότι θ 

αφξθςθ τθσ ςυχνότθτοσ των δευτεροπακϊν νεοπλαςιϊν ςε αςκενείσ  που υπεβλικθκαν ςε 

ακτινοκεραπεία με παλαιότερα ςυςτιματα πρωτονίων, προςομοιάηει προσ τθν αντίςτοιχθ 

εκείνθσ που προζκυψε λόγω τθσ μετάβαςθσ από τθν ςυμβατικι 3D-CRT ςτθν IMRT.Μία 

άλλθ μελζτθ από τουσ Chung C, et al (119) απζδειξε ςχεδόν διπλάςιουσ δευτερογενείσ 

καρκίνουσ με RT φωτονίων, ςυγκρίνοντασ αςκενείσ που υπεβλικθκαν ςε ακτινοκεραπεία 

πρωτονίων ςτο κυκλοτρόνιο του Harvard με παρόμοιασ θλικίασ και είδοσ καρκίνου αςκενείσ 

από τα δεδομζνα SEER οι οποίοι ζλαβαν RT φωτονίων. Τα νεϊτερα μθχανιματα πρωτονίων 

παράγουν λιγότερθ “ρφπανςθ” νετρονίων από τα αρχικά κυκλοτρόνια που ευρίςκοντο ςε 

ερευνθτικά εργαςτιρια Φυςικισ, ζτςι ϊςτε φαίνεται ότι θ παραγωγι νετρονίων ενδιαφζρει 

λιγότερο για τισ βραδζωσ εμφανιηόμενεσ παρενζργειεσ από ότι θ υπερβολικι δόςθ 

ολοκλιρωςθσ (integral dose) από τα φωτόνια.Εντοφτοισ υπάρχει και άλλθ διαφορά μεταξφ 

πρωτονίων και ακτίνων-Χ, θ οποία δφναται να ςυνειςφζρει ςτθν αυξθμζνθ κεραπευτικι 

ςχζςθ υπζρ των πρωτονίων. Το κυρίωσ πρότυπο τθσ  DNA βλάβθσ με τα φωτόνια  είναι οι 

μεμονωμζνεσ διαςπάςεισ και των δφο αλφςεων του DNA. Με τθν RT πρωτονίων, οι 

περιςςότερεσ DNA βλάβεσ είναι ακροιςτικζσ DSBs, οι οποίεσ επιδιορκϊνονται δυςκολότερα 

και απαιτοφν βραδφτερεσ διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ πικανϊσ ομόλογεσ αντίςτοιχεσ. Είναι 



δυνατόν οι ανωτζρω διαφορζσ ςτθν βλάβθ του DNA και ςτθν διαδικαςία επανόρκωςθσ να 

παρζχουν μζροσ τθσ ερμθνείασ για τισ εμφανείσ διαφορζσ ςτισ τιμζσ RBE και τθν λογικι τθσ 

αναμονισ υψθλότερων ποςοςτϊν ελζγχου τθσ νόςου, αλλά επίςθσ δυνθτικά μεγαλφτερθσ 

τοξικότθτασ από τθν κεραπεία πρωτονίων (120).Ο κίνδυνοσ καρκινογζνεςθσ μετά CIRT δεν 

ζχει αναφερκεί πλιρωσ ζωσ ςιμερα, πικανϊσ λόγω τθσ μακρά περιόδου που απαιτείται για 

εμφάνιςθ δευτερογενϊν νεοπλαςιϊν και τθσ ςχετικϊσ μικροφ χρόνου παρακολοφκθςθσ 

των αςκενϊν οι οποίοι ζλαβαν κεραπεία με ιόντα άνκρακοσ. Στθν ζρευνα του κινδφνου 

καρκινογζνεςθσ μετά  ακτινοκεραπεία ιόντων 12C, μία ομάδα ερευνθτϊν  μελζτθςε τθν 

ενδο- κυτταρογενετικι αλλαγι τθσ βλάβθσ ςε δείγματα αίματοσ αςκενϊν που ζλαβαν μόνο 

IMRT ι IMRT με CIRT boost για καρκίνο προςτάτου το 2006 ςτα Ακτινοκεραπευτικά Κζντρα 

HIT και GSI τθσ Γερμανίασ (121). Δεν αναφζρκθκαν διαφορζσ ςτθν ποιότθτα και ποςότθτα 

τθσ χρωμοςωματικισ βλάβθσ μεταξφ των δφο ομάδων. Το ςυμπζραςμα ιταν ότι δεν 

υπάρχει διαφορά ςτον κίνδυνο ανάπτυξθσ βραδζωσ εμφανιηομζνων παρενεργειϊν ςτουσ 

φυςιολογικοφσ ιςτοφσ με τθν CIRT. 
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