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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η έγκαιρη διάγνωση του µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα αλλά και η 

ακριβής εκτίµηση της τοπικής και µεταστατικής επέκτασης της νόσου είναι  σηµαντικά 

βήµατα για την σωστή θεραπευτική αντιµετώπιση. Η επιλογή της κατάλληλης 

θεραπείας και η εκτίµηση της ανταπόκρισης του όγκου στην ακτινοθεραπεία (RT) και 

χηµειοθεραπεία είναι δύο παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό την 

µετέπειτα πορεία και επιβίωση των ασθενών. 

 Η πρώτη απεικονιστική µέθοδος επί κλινικής υποψίας καρκίνου του πνεύµονα 

είναι η κλασσική ακτινογραφία θώρακος. Βέβαια  η ακτινογραφία θώρακος δεν είναι 

αρκετή για να τεκµηριώσει την κλινική υποψία, οπότε σχεδόν πάντα απαιτούνται 

επιπλέον και ακριβέστερες διαγνωστικές απεικονιστικές αλλά και επεµβατικές µέθοδοι. 

Συνήθεις απεικονιστικές µέθοδοι όπως η κλασσική ακτινογραφία θώρακος, η CT και η 

MRI  προσφέρουν µόνο ανατοµικές πληροφορίες και όχι λειτουργικές για την 

δραστηριότητα των όγκων.  Οι λειτουργικές πληροφορίες θα µπορούσαν να είναι  

καθοριστικές για την σωστή αντιµετώπιση των ασθενών µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο 

του πνεύµονα ή άλλους όγκους. Για παράδειγµα η διαφοροδιάγνωση κάποιας 

υποτροπής της νόσου µετά από ακτινοθεραπεία από την µετα-ακτινοθεραπευτική 

ίνωση, ή η διαπίστωση βιώσιµου όγκου µέσα σε νεκρωτικές περιοχές είναι πολύ 

σηµαντικές πληροφορίες που καθορίζουν την θεραπευτική στρατηγική. Επίσης, η 

ανάπτυξη µεθόδων που θα µπορούσαν να καθορίζουν την ικανότητα των όγκων να 

αναπτύσσονται, να διηθούν τους γύρω ιστούς ή να µεθίστανται, αλλά και την ικανότητα 

αυτών να ανθίστανται στην ακτινοθεραπεία και χηµειοθεραπεία θα ήταν πολύτιµες για 

την τροποποίηση και εφαρµογή αποτελεσµατικότερων θεραπειών. 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης των ανιχνευτικών 

συστηµάτων της Πυρηνικής Ιατρικής και της εµφάνισης νέων  ογκόφιλων ουσιών 

προστέθηκαν στον διαγνωστικό αλγόριθµο του καρκίνου του πνεύµονα οι 

ραδιοϊσοτοπικές µέθοδοι οι οποίες µπορούν να δώσουν επιπλέον πληροφορίες για την 

πιθανότητα κακοήθειας κάποιας βλάβης ή για την παραµονή κάποιας υπολειµµατικής 

µάζας µετά από χειρουργική επέµβαση, ακτινοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία και να 

καθοδηγήσουν τον κλινικό γιατρό στην σωστή αντιµετώπιση.   

Οι ραδιοισοτοπικές µελέτες, λόγω του ότι είναι λειτουργικές και τα ογκόφιλα ρ/φ 
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που χρησιµοποιούνται συγκεντρώνονται έντονα σε βιώσιµα καρκινικά κύτταρα 

θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες µέθοδοι για την εκτίµηση της βιωσιµότητας των 

καρκινικών κυττάρων. Τα ραδιοφάρµακα τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς 

για την διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα ποικίλλουν.  Στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 κάνει την εµφάνιση της µια νέα ουσία ιδιαίτερα υποσχόµενη για την διάγνωση του 

καρκίνου, ένα λιπόφιλο κατιόν το 99mTc-methoxy-isobutil-isonitrile (sestamibi) του 

οποίου ο ρόλος στην κλινική πράξη έχει τα τελευταία χρόνια εστιάσει το έντονο 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ελκυστικότητα αυτού του ρ/φ βασίζεται τόσο  στον µηχανισµό 

πρόσληψης όσο και της αποβολής του από τα καρκινικά κύτταρα, µέσω της Π-

γλυκοπροτεϊνης (P-glycoprotein; Pgp),  µηχανισµός όµοιος µε αυτόν που αποβάλλονται 

από τα κύτταρα διάφορα χηµειοθεραπευτικά.  

Το 1993 Piwnica-Worms et al παρατήρησαν ότι το 99mTc-sestamibi  

αποβάλλεται από τα κύτταρα µέσω της Pgp, µια πρωτεϊνη Μ.Β 170Κd η οποία 

βρίσκεται σε αφθονία στα κύτταρα µε υπερέκφραση του MDR1 gene (multidrug 

resistance gene-1). Σε αυτή την πρωτείνη αποδίδεται και η αποµάκρυνση διαφόρων 

τοξικών ουσιών  µεταξύ των οποίων και χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων από τα 

καρκινικά κύτταρα. Μειώνοντας την ενδοκυττάρια συγκέντρωση των φαρµάκων 

επεµβαίνει ανασταλτικά στα βήµατα του κυτταρικού θανάτου (απόπτωση) και καθιστά 

τον όγκο ανθεκτικό στην χηµειοθεραπεία ή την ακτινο-χηµειοθεραπεία.  

Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί όπως αναφέρουν πολύ 

πρόσφατες µελέτες από το 1997, αλλά ακόµη λίγες σε αριθµό, καθιστά το 99mTc-

sestamibi ικανό να απεικονίσει in vivo το ΜDR1, σηµαντικό παράγοντα για την εκτίµηση 

της ανταπόκρισης των ασθενών στην χηµειοθεραπεία. Εκτός από την Pgp ακόµη πιο 

πρόσφατα ταυτοποιήθηκαν και άλλες δύο πρωτεΐνες µε ανάλογη λειτουργία, η LRP ( 

Lung Resistance Protein) και η MRP (MDR related protein). Λόγω της µεγάλης 

σηµασίας της Pgp για την ανταπόκριση στην χηµειοθεραπεία δηµιουργήθηκε η ανάγκη 

ανίχνευσης αυτής της πρωτεϊνης µε µη επεµβατικές in vivo µεθόδους χρησιµοποιώντας 

νέα ρ/φ τα οποία έχουν την δυνατότητα να συνδέονται και να αποµακρύνονται από τα 

κύτταρα µέσω αυτής. 

Το 99mTc-sestamibi λόγω της ικανότητας του να αποβάλλεται µέσω της Pgp 

θεωρείται  ο µοναδικός τουλάχιστον έως σήµερα  για την ιn vivo ανίχνευση της 

πρωτεϊνης αυτής και για την εκτίµηση της πιθανότητας ανταπόκρισης σε 

χηµειοθεραπευτικά φάρµακα που αποβάλλονται µέσω της Pgp. Η λειτουργική 
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σπινθηρογραφική µελέτη του MDR έχει υποστηριχθεί από λίγες έως σήµερα µελέτες. Η 

κλινική εφαρµογή και η σηµασία της λειτουργικής σπινθηρογραφικής µελέτης του 

MDR1 Pgp είναι ακόµη υπό διερεύνηση και δεν έχει ακόµη καθορισθεί το καλύτερο 

πρωτόκολλο για την σπινθηρογραφική ανίχνευση της Pgp.  Η παρούσα µελέτη  για την 

in vivo ανίχνευση της Pgp µε 99mTc sestamibi στον µη µικροκυτταρικό καρκίνο του 

πνεύµονα είναι ανάµεσα στις πρώτες που έγιναν διεθνώς . Τα αποτελέσµατα της 

µελέτης αυτής έχουν δηµοσιευθεί σε 3 εργασίες σε έγκυρα διεθνή  περιοδικά και  έχουν 

ανακοινωθεί σε παγκόσµια και πανευρωπαικά συνέδρια αποσπώντας τιµητική διάκριση 

µε το να συµπεριληφθούν στα 'Highlights' του Παγκόσµιου συνεδρίου Πυρηνικής 

Ιατρικής το 1998. 
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

 
 
1.  ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
 

       Η επίπτωση του καρκίνου του πνεύµονα βρίσκεται σε συνεχή άνοδο. Αποτελεί 

την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες>35 ετών και την δεύτερη στις 

γυναίκες µετά τον καρκίνο µαστού [1].. Η συνεχής άνοδος της επίπτωσης σχετίζεται 

άµεσα  µε την διάδοση του καπνίσµατος και την αύξηση της ρύπανσης της 

ατµόσφαιρας. Άτοµα που καπνίζουν 40 τσιγάρα ηµερησίως  έχουν 40 φορές 

µεγαλύτερη πιθανότητα να εµφανίσουν καρκίνο του πνεύµονα σε σύγκριση µε τους µη 

καπνιστές [2]. 
 Έχει εκτιµηθεί ότι το ποσοστό θανάτου από καρκίνο του πνεύµονα το οποίο 

αποδίδεται στο κάπνισµα είναι 80% στους άνδρες (65000 θάνατοι/ έτος) και 75% στις 

γυναίκες (27000/έτος) [3]. Ο κίνδυνος για εµφάνιση του καρκίνου του πνεύµονα αυξάνει 

µε τον αριθµό των τσιγάρων, την χρονική διάρκεια, τον χρόνο έναρξης, την 

περιεκτικότητα σε νικοτίνη ενώ µειώνεται µε την χρονική διάρκεια διακοπής. Σε µια 

µελέτη το 1987, Mattson et al υπολόγισαν ότι ένας άνδρας 35 ετών ο οποίος καπνίζει 

25 τσιγάρα / ηµέρα έχει 13% πιθανότητα να πεθάνει από καρκίνο του πνεύµονα πριν 

την ηλικία των 75 ετών, 10% πιθανότητα να πεθάνει από στεφανιαία νόσο και 28% να 

πεθάνει από άλλη νόσο η οποία σχετίζεται µε το κάπνισµα.  

Η σηµασία του παθητικού καπνίσµατος δεν έχει διερευνηθεί πλήρως αλλά 

θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο εµφάνισης [4]. Όλοι οι ιστολογικοί τύποι του καρκίνου 

είναι συνδεδεµένοι µε το κάπνισµα. Το αδενοκαρκίνωµα φαίνεται να είναι λιγότερο 

συνδεδεµένο ενώ το µικροκυτταρικό καρκίνωµα φαίνεται να έχει µια ιδιαίτερη 

αιτιολογική συσχέτιση µε αυτό [5].  
∆ιάφοροι γενετικοί παράγοντες επιδρούν στην αύξηση του κινδύνου εµφάνισης 

του καρκίνου του πνεύµονα. Εξωγενείς διάµεσες πνευµονοπάθειες, µυκητιάσεις 

πνευµονικές, φυµατίωση και άλλες παθήσεις έχουν βρει να συνδέονται αιτιολογικά µε 

τον καρκίνο του πνεύµονα. 

Εκτός από το κάπνισµα υπάρχουν άλλοι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι 

σχετίζονται µε την αύξηση του κινδύνου για εµφάνιση του καρκίνου του πνεύµονα 

όπως η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες (ραδόνιο, πολυκυκλικούς αρωµατικούς 
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υδρογονάνθρακες, χρώµιο, νικέλιο κ.α). 

Ισχυρή είναι η άποψη για την µεγάλη σηµασία του ρόλου των γενετικών 

παραγόντων στην εµφάνιση του καρκίνου του πνεύµονα [6]. Έχουν παρατηρηθεί 
πολλές χρωµοσωµιακές ανωµαλίες σε ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα, ιδίως στον 

µικροκυτταρικό καρκίνο (SCLC). ∆εν έχει όµως διευκρινισθεί αν αυτές οι ανωµαλίες 

προκαλούν καρκίνο του πνεύµονα ή  προκύπτουν από την γενετική αστάθεια η οποία 

παρατηρείται κατά την κακοήθη εξαλλαγή. 

 

 

2.  ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
 

Η παθολογοανατοµική ταξινόµηση της WHO για τον µη-µικροκυτταρικό καρκίνο 

του πνεύµονα  αναφέρεται στον Πίνακα 1.  
Σε µια στατιστική ανάλυση (Mayo clinics) σε 2926 περιστατικά καρκίνου του 

πνεύµονα βρέθηκε η εξής αναλογία ιστολογικών τύπων: επιδερµοειδές 33%, 

αδενοκαρκίνωµα 26%, µικροκυτταρικό 22%. Μεγαλοκυτταρικό 16% ενώ πρόσφατα 

παρατηρήθηκε αύξηση του αδενοκαρκινώµατος [7].   
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Πίνακας  1 
 

Παθολογοανατοµική ταξινόµηση του καρκίνου του πνεύµονα κατά WHO. 
 

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΚ ΠΛΑΚΩ∆ΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ( ΕΠΙ∆ΕΡΜΟΕΙ∆ΕΣ) 
     ( καλής, µέτριας και χαµηλής διαφοροποίησης) 
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
     ( καθαρό, µικτό) 
Α∆ΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
      βρογχογενές ( καλής, µέτριας και χαµηλής διαφοροποίησης) 
      βρογχοκυψελιδικό 
ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 
   συµπαγές βλενοεκκριτικό ή µη 
    γιγαντοκυτταρικό 
    µε διαυγή κύτταρα ( clear cell). ( ο όρος αδιαφοροποίητο νεόπλασµα αρχικά  
           αναφερόµενος και στο µεγαλοκυτταρικό πρέπει να περιοριστεί µόνο στο SCLC) 
ΜΙΚΤΟ ΕΠΙ∆ΕΡΜΟΕΙ∆ΕΣ- Α∆ΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 
ΚΑΡΚΙΝΟΕΙ∆ΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥΣ Α∆ΕΝΕΣ (ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΜΑ, ΒΛΕΝΝΟΕΠΙ∆ΕΡΜΟΕΙ∆ΕΣ) 
ΘΗΛΟΕΙ∆ΕΣ 
ΜΙΚΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣΑΡΚΩΜΑΤΑ 
ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ 
ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ 
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΑ 
 

Επιδερµοειδές καρκίνωµα 

Παρά το ότι κάποτε ήταν το πιο συχνό από όλους τους τύπους καρκίνου του 

πνεύµονα, η αύξηση στην συχνότητα του δεν είναι τόσο θεαµατική όσο του 

αδενοκαρκινώµατος. Είναι συνήθως κεντρικό δηλ. προς τις πύλες. Προέρχεται από το 

βρογχικό επιθήλιο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι ενδο και εξωκυτταρική 

κερατινοποίηση, τα δεσµοσώµατα και οι αθροίσεις ενδιάµεσων ινιδίων κερατίνης. 

Κλινική πορεία µε τάση να παραµένει η νόσος εντοπισµένη στο θώρακα µε ποσοστό 

µεταστάσεων αποµακρυσµένων <25%. Η πιο συχνή επέκταση του τύπου αυτού είναι 

προς τους λεµφαδένες του µεσοθωρακίου, τον υπεζωκότα. Αυτός ο τύπος καρκίνου 

µπορεί να ανιχνευθεί σε πολύ πρώιµο στάδιο. Αυτοί οι όγκοι έχουν αργή εξέλιξη και 

εκτιµάται ότι µεσολαβούν 3-4 έτη για την ανάπτυξη ενός in situ καρκινώµατος σε  
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κλινικά εµφανή όγκο. 

 

Αδενοκαρκίνωµα 

Αποτελεί το 20-30% των καρκίνων του πνεύµονα. Είναι συνήθως περιφερικό. 

Προέρχεται από τους αδένες του βρογχικού βλεννογόνου. Ιστολογικά αποτελείται από 

αδενικούς σχηµατισµούς µικρής ή µεγάλης διαφοροποίησης. Πολλές φορές παράγει 

βλέννη. Παρατηρείται µεγάλη συχνότητα µεταστάσεων έξω από τον θώρακα (82%). 

Είναι ο συχνότερος τύπος στις γυναίκες και στους µη καπνιστές. Παραλλαγή του 

αδενοκαρκινώµατος αποτελεί το βρογχοκυψελιδικό καρκίνωµα. Τα καρκινικά κύτταρα 

αναπτύσσονται στην επιφάνεια του αναπνευστικού αυλού αντικαθιστώντας το 

αναπνευστικό επιθήλιο. Η µετάσταση γίνεται περισσότερο ενδοβρογχικά και 

σπανιότερα λεµφογενώς. 

 

Μικροκυτταρικό 

Είναι συνήθως κεντρικό. Ιστολογικά αποτελείται από µικρά κύτταρα µε ελάχιστο 

κυτόπλασµα και υποχρωµατικό πυρήνα (oat cell carcinoma). Το µικροκυτταρικό 

καρκίνωµα θεωρείται ότι στο 90% των περιπτώσεων βρίσκεται ήδη σε µεταστατική 

φάση κατά την διάγνωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του µικροκυτταρικού είναι η 

αυξηµένη συχνότητα εγκεφαλικών µεταστάσεων και εκδήλωσης οστεοβλαστικού τύπου 

οστικών µεταστάσεων (25%). 

 

Μεγαλοκυτταρικό 

Είναι ο λιγότερος συχνός από όλους τους µη µικροκυτταρικούς όγκους 

(NSCLC). Αποτελούν το 15% των καρκίνων του πνεύµονα. Είναι συνήθως περιφερικό. 

Ιστολογικά αποτελείται από κύτταρα µεγάλων διαστάσεων µε κυστικούς πυρήνες και 

άφθονο κυτταρόπλασµα. Είναι µια κατηγορία στην οποία κατατάσσονται όλα τα 

νεοπλάσµατα που δεν µπορούν να καταταχθούν σε καµία από τις προηγούµενες 

κατηγορίες. Παρουσιάζει τάση να µεθίσταται στο πνευµονικό παρέγχυµα και στον 

υπεζωκοτικό χώρο. Μεταστάσεις εξωθωρακικές όµοια συχνά µε το αδενοκαρκίνωµα 

αλλά µε ιδιαίτερη τάση να µεθίσταται στον γαστρικό βλεννογόνο. 
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3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
 

H κλινική εικόνα στον καρκίνο του πνεύµονα εξαρτάται από την αρχική θέση,  

την τοπική διηθητικότητα και  την µεταστατικότητα αλλά και από την εµφάνιση 

παρανεοπλασµατικών συνδρόµων [7,8,9]. Ο όγκος διηθεί το γύρω πνευµονικό 

παρέγχυµα και µπορεί να επινεµήσει περικάρδιο, ενδοθωρακικά νεύρα, οισοφάγο, 

θωρακικό πόρο και φλέβες. Στις περισσότερες περιπτώσεις προηγείται η λεµφογενής 

διασπορά. Η λεµφογενή διασπορά αρχικά εµφανίζεται προς τους αδένες της πύλης στη 

συνέχεια στους τραχειοβρογχικούς, παρατραχειακούς, υπερκλειδίους, λιγότερο συχνά 

µασχαλιαίους και σπανιότατα βουβωνικούς. Η αιµατογενής διασπορά είναι συχνή µε 

µικρά έµβολα µέσω των πνευµονικών φλεβών και της συστηµατικής κυκλοφορίας. Οι 

πιο συχνές αποµακρυσµένες θέσεις µετάστασης είναι ο σκελετός, το ήπαρ, επινεφρίδια 

και εγκέφαλος. 

Τα συµπτώµατα τα οποία σχετίζονται µε την αρχική θέση εντόπισης εξαρτώνται 

από την ανάπτυξη του όγκου : βήχας, αιµόπτυση, δύσπνοια αποφρακτικού τύπου. Σε 

περιπτώσεις τοπικής διήθησης παρουσιάζεται άλγος λόγω της διήθησης του 

θωρακικού τοιχώµατος, υπεζωκότος. Περιπτώσεις λεµφαδενικής διήθησης 

συνοδεύονται από σύνδροµο άνω κοίλης φλέβας, δυσφαγία από πίεση ή διήθηση του 

οισοφάγου, σύνδροµο pan coast παράλυση παλίνδροµου λαρυγγικού- φρενικού 

νεύρου, σύνδροµο Horner, απόφραξη τραχείας,καρδιακό επιπωµατισµό, λεµφαγγειακή 

στάση και υπεζωκοτική συλλογή, λεµφαγγειακή διασπορά ενδοπνευµονική µε 

αποτέλεσµα δύσπνοια. Η µεγάλη συχνότητα των µεταστάσεων στα επινεφρίδια από 

τον NSCLC (41%) δεν µπορεί να ερµηνευθεί. Οι περισσότερες επινεφριδιακές 

µεταστάσεις είναι ασυµπτωµατικές ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνοδεύεται από άλγος 

στην οσφυϊκή χώρα ή κοιλιακό άλγος. 

∆ιάφορα παρανεοπλασµατικά σύνδροµα µπορούν να συνοδεύουν την κλινική 

εικόνα όπως : 

�� Συστηµατικά 20-30%: ανορεξία, καχεξία, πυρετός 

�� Σκελετικά 5-10% : clubbing, πνευµονική υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια 

�� Ενδοκρινικά 10-15% : έκκριση ορµονών ή µορίων µε ανάλογη δράση 

παραθορµόνης, αντιδιουρητικής, κορτικοτρόπου. Γυναικοµαστία παρατηρείται 

ιδιαίτερα στο αδενοκαρκίνωµα και µεγαλοκυτταρικό. 
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�� Αιµατολογικά 8% : αναιµία, λευκοκυττάρωση, λευκοερυθροβλάστωση 

�� Πήξεως 1-4% : µεταναστευτική θροµβοφλεβίτιδα, διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, 

αρτηριακά έµβολα 

�� Νευροµυικά 1% : µυασθένεια, περιφερική νευροπάθεια, πολυµυοσίτις 

�� Νεφρικά 1% : σπειραµατονεφρίτις, νεφρωσικό σύνδροµο 

�� ∆ερµατικά 1% : δερµατοµυοσίτις 

�� Σχεδόν  όλοι οι ασθενείς µε ανεγχείρητο NSCLC παρουσιάζουν περισσότερα από 

ένα συµπτώµατα κατά την έναρξη της νόσου. 

�� Η συχνότητα των συµπτωµάτων σε ασθενείς µε προχωρηµένο NSCLC  έχει ως 

εξής: 

�� Εύκολη κόπωση 84% 

�� Μειωµένη δραστηριότητα 81% 

�� Βήχας 71% 

�� ∆ύσπνοια 59% 

�� Ανορεξία 57% 

�� Απώλεια βάρους 54% 

�� Άλγος 48% 

�� Αιµόπτυση 25% 

�� Συχνό σε ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα είναι η υπερτροφική πνευµονική 

οστεοαρθροπάθεια. 

 

 

4. ΣΤΑ∆ΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ  
      ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
 

Το International Staging System για τον καρκίνο του πνεύµονα αποτελεί µια 

σύνθεση του ΤΝΜ (T: tumor: αφορά τους χαρακτήρες του όγκου, Ν: nodes: αφορά την 

συµµετοχή των σύστοιχων πυλαίων αδένων και αδένων του µεσοθωρακίου και Μ: 

metastasis: αφορά την ύπαρξη αποµακρυσµένων µεταστάσεων) που είχε προταθεί 

από τον Denoix και των αναθεωρήσεων της American Joint Comitee for Cancer 

Staging ( AJCC) & UICC και βασίζεται σε προγνωστικά στοιχεία και θεραπευτικές 

θεωρήσεις. 
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Τ- στάδιο 

Τis      Προδιηθητικό καρκίνωµα 

T0      ∆εν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς εστίας 

T1      Όγκος<= 3cm περιβαλλόµενος από υπεζωκότα ή πνευµονικό παρέγχυµα,  

          χωρίς ένδειξη διήθησης στελεχιαίου βρόγχου κατά την βρογχοσκόπηση. 

T2      Όγκος > 3 cm   ή όγκος που διηθεί τον υπεζωκότα ή όγκος συνδεδεµένος µε 

πνευµονίτιδα αποφρακτική ή ατελεκτασία όχι όµως ολόκληρου του  πνεύµονα. 

Βρογχοσκοπικά ο όγκος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2cm από την τρόπιδα. 

T3     Όγκος οιασδήποτε διαµέτρου που διηθεί το θωρακικό τοίχωµα, το διάφραγµα, το  

µεσοθωρακικό υπεζωκότα ή το περικάρδιο, ή απέχει λιγότερο από 2 cm από την 

τρόπιδα. Ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευµονίτιδα ολόκληρου του πνεύµονα 

σταδιοποιούν την νόσο ως Τ3. 

T4  Όγκος οποιουδήποτε µεγέθους που διηθεί το µεσωθωράκιο (καρδιά, τραχεία, 

οισοφάγο, µεγάλα αγγεία, σπονδυλικό σώµα) ή παρουσιάζει κακόηθες 

πλευριτικό υγρό. 

Tx   Όγκος που βρέθηκε µε κυτταρολογική εξέταση. 

 

Ν - στάδιο 

Ν0   ∆εν υπάρχει ένδειξη λεµφαδενοπάθειας 

Ν1  Ενδείξεις ενδοπνευµονικής και οµοπλεύρου πυλαίας λεµφαδενικής συµµετοχής 

Ν2  Ενδείξεις οµοπλεύρων µεσοθωρακικών λεµφαδένων 

Ν3   Ενδείξεις µετάστασης στους ετερόπλευρους µεσοθωρακικούς ή πυλαίους, 

υπερκλειδίους λεµφαδένες. 

 

Μ - στάδιο 

Μ0  ∆εν υπάρχουν ενδείξεις µεταστάσεων 

Μ1  Ενδειξη µεταστάσεων σε άλλα όργανα του σώµατος συµπεριλαµβανοµένου και 

του ετερόπλευρου πνεύµονα. 

 

 

Σταδιοποίηση 
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Stage Ι                    T1-2 N0 M0 

Stage II                   T1-2 N1 M0 

Stage IIIa                T1-2 N2 M0, T3 N0-2 M0 

Stage IIIb                T0-3 N3 M0, T4 N0 MO 

Stage IV                  M1 

 

 

5.  ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
 

Σε ένα ασθενή µε υποψία καρκίνου του πνεύµονα η ακριβή διάγνωση και 

σταδιοποίηση της νόσου θεωρούνται εξαιρετικής σηµασίας. Η διαγνωστική 

προσπέλαση του καρκίνου του πνεύµονα ακολουθεί τα εξής βήµατα :  

�� Πλήρες ιστορικό και φυσική εξέταση ( κάπνισµα, έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες και 

οικογενειακό ιστορικό). Θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα στην εκτίµηση 

ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα. 

�� Ακτινογραφία θώρακος F+ P. Γενικά η αρχική διαγνωστική εξέταση είναι η 

ακτινογραφία θώρακος [10]. Όταν µια µάζα απεικονισθεί στην ακτινογραφία, 

απαιτούνται επιπλέον διαγνωστικές µελέτες για µια πιο ακριβή διάγνωση. 

�� Aιµατολογικές εξετάσεις 

�� Μantoux 

�� Κυτταρολογικές εξετάσεις πυέλων 

�� CT  θώρακος, κοιλίας και εγκεφάλου [11,12,13].  

�� Ιστολογική διάγνωση µε βρογχοσκόπηση ή διαθωρακική βιοψία βελόνης ανάλογα 

µε τις ενδείξεις. Στους περισσότερους ασθενείς το µέγεθος της µάζας και η ακριβή 

της εντόπιση στο θώρακα καθορίζεται µε την CT και την βρογχοσκόπιση. Σε λίγες 

περιπτώσεις απαιτείται και µαγνητική τοµογραφία. 

�� Μεσοθωρακοσκόπιση [11].  

�� Ραδιοϊσοτοπικές µελέτες 

 

 

Όταν διαγνωσθεί κακοήθεια, θα πρέπει να καθορισθεί ο ιστολογικός τύπος του 
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καρκίνου και η ύπαρξη/ απουσία µεταστάσεων ώστε να γίνει σωστή επιλογή της 

θεραπευτικής αντιµετώπισης. Ο σκελετός, ο εγκέφαλος και το ήπαρ είναι τα όργανα τα 

οποία θα πρέπει να αξιολογούνται αρχικά µε σπινθηρογράφηµα οστών, το 

υπερηχογράφηµα και την  αξονική. Αφού τελειώσει η σταδιοποίηση της νόσου 

επιλέγεται η σωστή µέθοδος αντιµετώπισης δηλ. χειρουργική (ολική- υφολική 

πνευµονεκτοµή), χηµειοθεραπεία- ακτινοθεραπεία. Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται 

από παράγοντες όπως το στάδιο και λιγότερο από τον ιστολογικό τύπο. 

 

Iστορικο και φυσικη εξεταση 

Το  ακριβές ιστορικό και η κλινική εξέταση θεωρούνται τα βασικότερα βήµατα για 

την σωστή αξιολόγηση του ασθενή. Το κάπνισµα, η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες και 

το οικογενειακό ιστορικό θεωρούνται ισχυροί προδιαθεσικοί παράγοντες για τον 

καρκίνο του πνεύµονα. Η εµφάνιση συµπτωµάτων όπως θωρακικό άλγος, βήχας, 

αιµόπτυση, απώλεια βάρους θεωρούνται ενδεικτικά σηµεία για διερεύνηση καρκίνου 

του πνεύµονα. 

 

Aκτινογραφια θωρακος. 

Η ακτινογραφία θώρακος θεωρείται η πρώτη απεικονιστική µέθοδο για την 

διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου του πνεύµονα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

µια εντελώς αρνητική ακτινογραφία θώρακος αποµακρύνει από την πιθανότητα 

ύπαρξης καρκίνου του πνεύµονα εκτός από µεµονωµένες περιπτώσεις occult 

καρκίνου. Οι ακτινολογικές ανωµαλίες στον πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύµονα δεν 

είναι ειδικές. Συνήθεις ανωµαλίες είναι πυλαίες µάζες, περιφερικές µάζες, ατελεκτασία, 

υπεζωκοτική συλλογή υγρού. Πολλαπλές µάζες, πύκνωση και προσβολή του 

θωρακικού τοιχώµατος είναι ασυνήθεις. 

Τα ενδοβρογχικά καρκινώµατα παρουσιάζονται µε την εικόνα  είτε της βρογχικής 

στένωσης, είτε της βρογχικής απόφραξης. Όταν η ανάπτυξη του καρκίνου γίνεται 

περιφερικά σε µικρό βρόγχο τα καρκινώµατα µοιάζουν µε βρογχοπνευµονική διήθηση. 

Τα βρογχιολιοκυψελιδικά καρκινώµατα απεικονίζονται συνήθως σαν µονήρης σκιάσεις, 

µε οµαλά σχεδόν όρια. 

 

 

Aξονικη τοµογραφια 
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Με την ένταξη της αξονικής τοµογραφίας στην διαγνωστική προσπέλαση  του 

καρκίνου του πνεύµονα στα τέλη του 1970 επιτεύχθηκε ένα σηµαντικό βήµα όχι µόνο 

για την διάγνωση αλλά και για την σταδιοποίηση της νόσου [11,12]. Η αξονική 

τοµογραφία όχι µόνο επιβεβαιώνει τα ευρήµατα της ακτινογραφίας αλλά ανιχνεύει και 

βλάβες οι οποίες δεν απεικονίζονται στην απλή ακτινογραφία θώρακος. Θεωρείται 

σηµαντική στην σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύµονα ειδικά στην ανίχνευση 

διασποράς στο µεσοθωράκιο. Λεµφαδένες διαµέτρου < 1.0 cm θεωρούνται 

φυσιολογικοί. Μεγαλύτεροι λεµφαδένες θέτουν την υποψία λεµφαδενοπάθειας και 

απαιτούν περαιτέρω κλινικοεργαστηριακό έλεγχο. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της CT 

είναι η ικανότητα ανίχνευσης νόσου κάτω από το ηµιδιάφραγµα και κυρίως µεταστάσεις 

στο ήπαρ και στα επινεφρίδια. 

 

Mαγνητικη τοµογραφια (MRI) 

Tα αποτελέσµατα της Μαγνητικής τοµογραφίας στην εκτίµηση του καρκίνου του 

πνεύµονα ήταν απογοητευτικά λόγω του ότι δεν παρέχονται επιπλέον της αξονικής 

τοµογραφίας πληροφορίες. Εξαίρεση βέβαια σε αυτόν τον κανόνα είναι η εκτίµηση των 

παρασπονδυλικών µαζών αλλά και η MRI εγκεφάλου σε περιπτώσεις µε κλινική 

συµπτωµατολογία και αρνητική CT. Η MRI στις περιπτώσεις καρκίνου του πνεύµονα 

δεν είναι αναγκαία ως εξέταση ρουτίνας [13,14,16]. 
 

Kυτταρολογικη εξεταση των πτυελων 

Επιτρέπει την οριστική διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα σε πολλές 

περιπτώσεις ιδίως σε όγκους µε κεντρική εντόπιση [15].  
 

Eξεταση υπεζωκοτικου υγρου 

Η εξέταση του υπεζωκοτικού υγρού αποκαλύπτει κυτταρολογικά ευρήµατα 

θετικά για κακοήθεια σε ένα ποσοστό 40-87%. Η κλειστή βιοψία του υπεζωκότα δίνει 

την διάγνωση του καρκίνου σε ένα ποσοστό 55%. Ο συνδυασµός της βιοψίας και της 

κυτταρολογικής εξέτασης του υπεζωκοτικού υγρού θέτουν την διάγνωση του καρκίνου 

στο 80% των ασθενών µε κακοήθη υπεζωκοτική συλλογή υγρού. 

 

Bιοψια δια λεπτης βελονης 
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Η βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA) είναι µια εξαιρετική µέθοδος για την 

διάγνωση της κακοήθειας. Αυτή η µέθοδος πραγµατοποιείται µέσω ακτινοσκοπικών ή 

κατευθυνόµενων υπό αξονική τοµογραφία τεχνικών. Η µέθοδος αυτή σε έµπειρα χέρια 

παρουσιάζει µια υψηλή θετική προβλεπτική αξία 95%. Όµως µια µη διαγνωστική FNA 

δεν σηµαίνει πάντα αποκλεισµό κακοήθειας. Τα ψευδή αρνητικά δυστυχώς είναι αρκετά 

συχνά. 

 

Bρογχοσκοπηση 

Παρά το γεγονός ότι η µέθοδος αυτή είναι επεµβατική, µπορεί να επιτευχθεί  

υπό τοπική αναισθησία µε ή χωρίς καταστολή µε απόλυτη ασφάλεια. Η διαγνωστική 

αξία της µεθόδου είναι > 90%. Η βρογχοσκόπηση θεωρείται µια ιδιαίτερα αξιόλογη 

µέθοδος για την σταδιοποίηση της νόσου. 

 

Mεσοθωρακοσκόπηση 

Η µεσοθωρακοσκόπηση διευκολύνει την σταδιοποίηση πριν την επιλογή της 

θεραπείας των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα. Είναι η πιο ακριβής µέθοδος 

λεµφαδενικής σταδιοποίησης . Είναι απλή και ασφαλής και ενδείκνυται σε ανεγχείρητες 

περιπτώσεις.. 

 

Θωρακοτοµία 

Η θωρακοτοµία είναι απαραίτητη για την διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα 

όταν οι απλούστερες κυτταρολογικές και ιστολογικές εξετάσεις µετά από 

βρογχοσκόπηση είναι αρνητικές. Το 95% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύµονα 

διαγνώσκονται µε µη επεµβατικές µεθόδους ενώ η θωρακοτοµία ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις µε ισχυρή κλινική υποψία κακοήθειας . 

 

 

 
 
6.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

 

Mετά την τελική διάγνωση του NSCLC θα πρέπει απαραίτητα να καθορισθεί η 
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πιθανή πορεία και πρόγνωση [17,18].  Οι προθεραπευτικοί προγνωστικοί παράγοντες 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για τον ασθενή και για τον θεράποντα ιατρό ώστε να 

καθορισθεί η καταλληλότερη θεραπεία. 

Ο κυριότερος προγνωστικός παράγοντας στα πρώϊµα στάδια της νόσου (stage 

I,II) είναι η σταδιοποίηση της, εκτιµώντας κυρίως το µέγεθος του όγκου και η παρουσία/ 

απουσία λεµφαδενικής διασποράς. Ο ιστολογικός τύπος επίσης θα µπορούσε να δώσει 

επιπλέον προγνωστικές πληροφορίες. Σε περιπτώσεις προχωρηµένου σταδίου NSCLC 

(stage III, IV) η σταδιοποίηση, η φυσική κατάσταση και η απώλεια βάρους είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικοί προθεραπευτικοί προγνωστικοί παράγοντες [19,20,21]. Επίσης η 

ύπαρξη µεταστάσεων ηπατικών και οστικών είναι κακός προγνωστικός δείκτης. Ο 

ιστολογικός τύπος του NSCLC δεν επηρεάζει την επιβίωση στα προχωρηµένα στάδια 

της νόσου. 

Νεώτεροι προθεραπευτικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι: 

�� Η εκτίµηση του epidermal growth factor-receptor (EGFR) και της c-erbB-2 

πρωτείνης. Γενικά η παρουσία του EGFR στους πρωτοπαθείς όγκους του 

πνεύµονα είναι ένα σύνηθες εύρηµα αλλά η προγνωστική του αξία παραµένει 

αβέβαιη [22,23]. 

�� Υψηλή αγγειογένεση και έκφραση αγγειογενών παραγόντων είναι πολύ κακός 

προγνωστικός παράγοντας [24]. 

�� Μελέτες έχουν δείξει ότι οι NSCLC κυτταρικές σειρές µε νευροενδοκρινική 

διαφοροποίηση ήταν σηµαντικά πιο ευαίσθητες στην χηµειοθεραπεία από τις 

NSCLC σειρές χωρίς νευροενδοκρινική διαφοροποίηση [25,26]. Παρά το ότι 

χρειάζονται περαιτέρω µελέτες οι νευροενδοκρινικοί δείκτες δεν µπορούν ακόµη να 

χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό της ανταπόκρισης ή της επιβίωσης στις 

περιπτώσεις NSCLC.  

�� Γενετικοί παράγοντες. Ο ρόλος των ογκογονιδίων στην παθογένεια των νεοπλασιών 

οδήγησε σε διερεύνηση της δραστηριότητας των ογκογονιδίων στον καρκίνο του 

πνεύµονα. Κ –Ras point mutations καθορίζουν µια υποοµάδα χειρουργήσιµων 

NSCLC µε υψηλό κίνδυνο υποτροπής και µικρή επιβίωση. Ένας  άλλος ισχυρός 

προγνωστικός δείκτης είναι η χρωµοσωµιακή deletion. 
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7.   ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ  
      ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
 

Η θεραπευτική αντιµετώπιση του µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα 

ποικίλλει ανάλογα µε το στάδιο της νόσου. Στον πίνακα 2 αναφέρεται διαγραµµατικά η 

αντιµετώπιση του µη-µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα ανάλογα µε το στάδιο 

της νόσου.  Στα πρώιµα στάδια η καταλληλότερη θεραπεία είναι η χειρουργική. 

Στο στάδιο Ι,ΙΙ (Τ1-2Ν0-1) ,  η νόσος είναι περιορισµένη στο ηµιθωράκιο µε 

επέκταση όχι πέρα του περισπλάχνιου υπεζωκότα (Τ2) και των εγγύς παραπυλαίων 

λεµφαδένων (Ν1). Σε αυτή την περίπτωση µια πλήρη εξαίρεση είναι σχεδόν πάντα η 

καλύτερη θεραπευτική επιλογή. Η ιατρική παρέµβαση θεωρείται θεραπευτική. Η 5ετη 

επιβίωση χωρίς υποτροπή ξεπερνά το 50% των περιπτώσεων στο στάδιο Ι και το 35% 

στο στάδιο ΙΙ. Η ακτινοθεραπεία µόνη προσφέρει 5ετη επιβίωση στο 20%.                                             

Στο στάδιο ΙΙΙα(Τ1-2Ν2) υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την επιλογή της 

κατάλληλης θεραπείας. Στην διεθνή ταξινόµηση, ο NSCLC Τ3 θεωρείται εξαιρέσιµος 

και ιάσιµος.  Εάν είναι Ν2 η περίπτωση χειρουργείου είναι υπό συζήτηση. Σε 

περίπτωση πλήρης εξαίρεσης αυξάνει η πιθανότητα ίασης. Η χειρουργική µε 

µετεγχειρητική ακτινοθεραπεία προσφέρει 5ετη επιβίωση 30%. 

   Στο στάδιο ΙΙΙα (Τ3 Ν0-1-2)    η  Ακτινοθεραπεία µόνη ή σε συνδυασµό µε 

χειρουργική προσφέρουν 5 ετη επιβίωση 6%. 

Το Στάδιο ΙΙΙb (T4, N3) είναι µη εγχειρήσιµο στάδιο. Η καλύτερη επιλογή 

θεραπείας είναι η ακτινοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία ή ο συνδυασµός των δύο. 

Στο στάδιο ΙV ( M1) παρηγορητική ακτινοθεραπεία ή χειρουργική ανάλογα µε τη  

θέση της µετάστασης. Η χηµειοθεραπεία δίνει µόνο 10-50% ανταπόκριση όπου µόνο 

1% είναι πλήρης. 

 

Βοηθητικες (adjuvant) µετεγχειρητικες θεραπειες 

Η µετεγχειρητική ακτινοθεραπεία στις περιπτώσεις του NSCLC παρά το ότι 

µειώνει τις τοπικές υποτροπές δεν βελτιώνει την επιβίωση λόγω του ότι οι 

αποµακρυσµένες µεταστάσεις είναι συχνές. 

 

Μετεγχειρητική χηµειοθεραπεία 
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Παρά τις µελέτες τα τελευταία χρόνια, δεν είναι αποδεδειγµένος ο ρόλος της 

µετεγχειρητικής χηµειοθεραπείας στον NSCLC στάδιο Ι, ΙΙ, ή ΙΙΙ. Θεωρητικά η 

µετεγχειρητική χορήγηση χηµειοθεραπευτικών θα µπορούσε να περιορίσει τα ποσοστά 

αποτυχίας της θεραπείας εκριζώνοντας κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και 

υποκλινικές µεταστάσεις οι οποίες δεν αναγνωρίζονται κατά την επέµβαση. 

 

Προεγχειρητικες θεραπειες (induction, neoadjuvant) 

Στοιχεία από µελέτες δείχνουν ότι η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία σαν µόνη 

θεραπεία εισαγωγής δεν βελτιώνει την επιβίωση. Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία δεν 

ενδείκνυται για το στάδιο Ι, ΙΙ του NSCLC. 

Μελέτες έδειξαν σηµαντικές διαφορές στον χρόνο επιβίωσης και στην εµφάνιση 

υποτροπών συγκρίνοντας οµάδες οι οποίες υποβλήθησαν σε χειρουργική επέµβαση 

χωρίς προεγχειρητική χηµειοθεραπεία και σε οµάδες στις οποίες είχε χορηγηθεί 

χηµειοθεραπευτικό σχήµα. 

 

Ταυτόχρονη Ακτινο-Χηµειοθεραπεία εισαγωγής  

Ακτινοθεραπεία και Χηµειοθεραπεία εισαγωγής που ακολουθείται απο 

χειρουργική 

 

Χηµειοθεραπεια στον καρκινο του πνευµονα 

∆εν υπάρχει κάποιο standard χηµειοθεραπευτικό σχήµα για την θεραπεία του 

καρκίνου του πνεύµονα. Ωστόσο τα φάρµακα που θεωρούνται τα πιο δραστικά είναι η 

πλατίνα, οι ανθρακυκλίνες και η Gemcitabine. Τόσο οι ανθρακυκλίνες όσο και οι 

ταξάνες είναι στόχοι της Pgp. H επιλογή των ασθενών οι οποίοι θα µπορούσαν να 

ωφεληθούν από την χηµειοθεραπεία εξαρτάται κυρίως από το performance status ο 

πιο ισχυρός προθεραπευτικός παράγοντας ο οποίος µπορει να προβλέψει την 

ανταπόκριση και την διάρκεια της ανταπόκρισης στην χηµειοθεραπεία καθώς και την 

επιβίωση ασθενών µε NSCLC. Μελέτες έδειξαν ότι η χηµειοθεραπεία δεν βοηθά 

ασθενείς µε performance status <50%. Επίσης η τοξικότητα της θεραπείας είναι 

µεγαλύτερη σε ασθενείς µε χαµηλό performance status. 
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  Πινακας 2 

 
Αντιµετώπιση µη-µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα 

 

  

Στάδιο Ι,ΙΙ                       ΙΙΙ-Α                             ΙΙΙΒ                         ΙV 
 
Λοβεκτοµή               Πνευµονεκτοµή            Ακτινοθεραπεία  και        Παρηγορητική         
Πνευµονεκτοµή        ακολουθούµενη            Χηµειοθεραπεία            Ακτινοθεραπεία 
                                 από ακτινοθεραπεία                                       και Χηµειοθεραπεία                          
                                                  

 

 

 

 

8.  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ   
     ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ  ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
 

Α.  Ο Ρόλος των ραδιοισοτοπικών µεθόδων στην διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα 

 

Η διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα βασίζεται αρχικά στην κλασσική 

ακτινογραφία θώρακος. Όταν µια µάζα ανιχνευθεί στον πνεύµονα, ο κλινικός γιατρός 

µπορεί να διαφοροδιαγνώσει µια καλοήθη βλάβη από ένα καρκίνο χωρίς σηµαντική 

δυσκολία µε την βοήθεια της κλασσικής ακτινογραφίας θώρακος, την αξονική, την 

κυτταρολογική εξέταση και την βρογχοσκόπηση.  

Συχνά όµως υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρά το γεγονός ότι στην 

ακτινογραφία θώρακος ανιχνεύεται µία µάζα, απαιτούνται περαιτέρω διαγνωστικές 
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µέθοδοι για την ακριβή διάγνωση, καθώς επίσης υπάρχουν περιπτώσεις 

προχωρηµένου καρκίνου που συνοδεύονται από φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος 

και η αξονική είναι απλά ενδεικτική αλλά όχι διαγνωστική για κακοήθεια.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις το µέγεθος της βλάβης και η ακριβή εντόπιση 

της µπορούν να καθορισθούν µε την αξονική τοµογραφία. Παρά το γεγονός ότι η 

κυτταρολογική εξέταση είναι η πιο χρήσιµη µέθοδος καθότι φθηνή και µη επεµβατική 

για τον καθορισµό της φύσης της βλάβης ( καλοήθεια – κακοήθεια) απαιτούνται πάντα 

συµπληρωµατικοί ιατρικοί χειρισµοί. Η ανιχνευτική ακρίβεια της κυτταρολογικής 

πτυέλων κυµαίνεται στο 40%-70% , της βιοψίας µέσω βρογχοσκόπησης στο 95% -98% 

και της FNA 85%. Η βρογχοσκόπηση είναι απαραίτητη ακόµη και όταν έχει διαγνωσθεί 

η βλάβη γιατί µας δίνει σηµαντικές πληροφορίες για την έκταση της νόσου και την 

σχέση της µε τις αεροφόρους οδούς. Όταν τεκµηριωθεί  η κακοήθεια, τίθεται η ανάγκη 

της ταυτοποίησης του ιστολογικού τύπου του καρκίνου και η ύπαρξη ή όχι 

αποµακρυσµένων µεταστάσεων. 

Πρόσφατα, ραδιοϊσοτοπικές µέθοδοι προστέθηκαν στον διαγνωστικό αλγόριθµο 

του καρκίνου του πνεύµονα οι οποίες µπορούν να δώσουν επιπλέον πληροφορίες για 

την πιθανότητα κακοήθειας κάποιας βλάβης και να καθοδηγήσουν τον κλινικό γιατρό 

στην σωστή αντιµετώπιση. Το έντονο ενδιαφέρον για αυτές οφείλεται στην πρόσφατη 

τεχνολογική ανάπτυξη και  εµφάνιση νέων ογκόφιλων παραγόντων. 

 H ακόµη αναπτυσσόµενη αυτή περιοχή εστιάστηκε αρχικά στους πρωτοπαθείς 

όγκους του πνεύµονα προσπαθώντας να τεκµηριώσει ή να αποκλείσει µε ακρίβεια την 

πιθανότητα κακοήθειας [27-36]. Η πιο αξιόπιστη διάγνωση θα µπορούσε να γίνει 

εκτιµώντας την πρόσληψη διαφόρων ογκόφιλων ουσιών από την πνευµονική µάζα. 

Εάν η µάζα προσλαµβάνει το ρ/φ τότε εκτιµάται ως κακοήθης όγκος ενώ η απουσία 

πρόσληψης είναι ένδειξη καλοήθειας. Σε περίπτωση που µια πνευµονική µάζα 

εκτιµηθεί από τις ραδιοϊσοτοπικές µεθόδους ως κακοήθεια ο κλινικός έχει µια επιπλέον 

ένδειξη για να  προχωρήσει σε πιο επεµβατικές µεθόδους για την ιστολογική διάγνωση. 

Οι ραδιοισοτοπικές µέθοδοι δεν επιβαρύνουν τον ασθενή, δεν καθυστερούν την 

διάγνωση αλλά αντίθετα βοηθούν στην σωστή αντιµετώπιση του  αυξάνοντας την 

διαγνωστική ακρίβεια. 

Η αρνητική προβλεπτική αξία των ραδιοισοτοπικών µελετών αν και είναι γενικά  

ιδιαίτερα υψηλή σε κλινικές µελέτες θεωρείται ακόµη ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο να 

ενσωµατωθούν στην κλινική πράξη και να καθοδηγήσουν την θεραπεία. 
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Είναι αποδεκτό ότι οι ραδιοισοτοπικές τεχνικές είναι ιδιαίτερα βοηθητικές για την 

διάγνωση και διαφοροδιάγνωση κακοήθειας- καλοήθειας σε ασθενείς µε καρκίνο του 

πνεύµονα οι οποίοι αρνούνται να υποστούν βρογχοσκόπηση ή η γενική τους 

κατάσταση δεν το επιτρέπει και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα προχωρηµένου NSCLC όπου 

επεµβατικές µέθοδοι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. 

Πέρα όµως από την διάγνωση του πρωτοπαθούς όγκου, πολύ σηµαντική για 

την θεραπευτική αντιµετώπιση του καρκίνου του πνεύµονα θεωρείται και η 

σταδιοποίηση του. Η αξονική τοµογραφία και η βρογχοσκόπιση χρησιµοποιούνται 

σήµερα ευρέως για την εκτίµηση της διήθησης του θωρακικού τοιχώµατος, των 

ενδοθωρακικών αγγείων και της συµµετοχής των ενδοθωρακικών και εξωθωρακικών 

λεµφαδένων. Η τεκµηρίωση της συµµετοχής ενδο και εξωθωρακικών λεµφαδένων 

καθώς και της ύπαρξης αποµακρυσµένων µεταστάσεων συµπεριλαµβανοµένων των 

οστικών και ηπατικών, ιδιαίτερα σηµαντικές πληροφορίες για την κατάλληλη επιλογή 

της θεραπείας και την πρόγνωση, µπορεί να γίνει µε τις ραδιοϊσοτοπικές µεθόδους.  

Το σπινθηρογράφηµα οστών θεωρείται ίσως η σπουδαιότερη απεικονιστική 

µέθοδος για την ανίχνευση οστικών µεταστάσεων διότι µε µία απλή, φθηνή και µη 

επεµβατική µέθοδος ελέγχεται όλος ο σκελετός. Παρά όµως την ιδιαίτερα υψηλή 

ευαισθησία, η ειδικότητα είναι πολύ χαµηλή λόγω της πρόσληψης του ρ/φ από 

περιοχές µε αυξηµένη αιµάτωση και αυξηµένη οστεοβλαστική δραστηριότητα 

οποιασδήποτε αιτιολογίας στους περισσότερους ασθενείς ( εκτός από τις περιπτώσεις 

γενικευµένων µεταστάσεων) απαιτούνται επιπλέον διαγνωστικές µέθοδοι πιο ακριβές 

και πιο επεµβατικές όπως CT, MRI και βιοψία.  

Βέβαια στις περιπτώσεις που κατά το σπινθηρογράφηµα οστών ανιχνεύονται 

πολλαπλές εστίες παθολογικής πρόσληψης η ειδικότητα του σπινθηρογραφήµατος 

είναι άριστη, η διάγνωση ακριβής και δεν απαιτείται περαιτέρω κλινικοεργαστηριακός 

έλεγχος οπότε υπάρχει κέρδος χρόνου και κόστους. 

  Επίσης µια άλλη σηµαντική πληροφορία για την σταδιοποίηση είναι ο 

καθορισµός της έκτασης της διήθησης των µεσοθωρακικών λεµφαδένων. Η αξονική και 

η µαγνητική  δεν θεωρούνται οι ακριβέστερες µέθοδοι για την εκτίµηση των 

λεµφαδένων διότι οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται κυρίως στο µέγεθος 

τους. Η οµάδα Radiologic Diagnostic Oncology ( RDO) παρατήρησε  ότι  η αξονική 

παρουσιάζει µια ευαισθησία 52% και ειδικότητα 69% και η µαγνητική 48% και 64% 

αντίστοιχα για την σταδιοποίηση του NSCLC. Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι 
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λεµφαδένες > 1.5-2cm θεωρούνται παθολογικοί. Το κλινικό πρόβληµα που 

δηµιουργείται από τα ψευδή θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα της CT µένει ακόµη να 

λυθεί διότι λεµφαδένες παθολογικού µεγέθους µπορεί να φλεγµαίνουν απλά ενώ 

λεµφαδένες µε φυσιολογικό µέγεθος να είναι διηθηµένοι.  

Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί ραδιοισοτοπικές µέθοδοι οι οποίες παρά το 

γεγονός ότι βρίσκονται ακόµη σε ερευνητικό επίπεδο θεωρούνται ιδιαίτερα 

υποσχόµενες για να καθορίσουν µε αποδεκτά ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας 

την ύπαρξη και την θέση διηθηµένων ενδο και εξωθωρακικών λεµφαδένων. 

      Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και η εκτίµηση της ανταπόκρισης του 

όγκου είναι δύο σηµαντικά βήµατα για τον καθορισµό της πορείας και της επιβίωσης 

των ασθενών. Οι ασθενείς µετά την θεραπεία θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά 

για τον έλεγχο τοπικής υποτροπής είτε διασποράς. Σε γενικές γραµµές προτιµούνται 

µη επεµβατικές µέθοδοι, όπως Xray, CT.  

Οι ραδιοισοτοπικές µελέτες λόγω του ότι είναι λειτουργικές και τα ογκόφιλα ρ/φ 

που χρησιµοποιούνται συγκεντρώνονται αποκλειστικά σε βιώσιµα καρκινικά κύτταρα 

θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες µέθοδοι για την εκτίµηση της βιωσιµότητας των 

καρκινικών κυττάρων. Γενικά στην κλινική πράξη υπάρχουν διάφορα κριτήρια τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσµατος. Ένα από τα 

πιο συχνά είναι η µείωση του µεγέθους του όγκου. Ανάλογα, το θεραπευτικό 

αποτέλεσµα αξιολογείται ως  πλήρη, µερική, ή  µη ανταπόκριση. Η ανταπόκριση στην 

περίπτωση του NSCLC είναι συνήθως µερική. Η µείωση όµως του όγκου µετά από 

θεραπεία µερικές φορές δηµιουργεί προβλήµατα λόγω του ότι η συρρίκνωση του δεν 

συσχετίζεται πάντα µε καλή ανταπόκριση.  

Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία δεν είναι η εκτίµηση του µεγέθους του όγκου 

αλλά ο κυτταρικός θάνατος µέσα στον όγκο (cell death). Αυτό εκτιµάται µόνο µε 

λειτουργικές µελέτες όπως οι ραδιοϊσοτοπικές. Η µη πρόσληψη του ρ/φ από τον όγκο 

µετά την θεραπεία είναι ένας αξιόπιστος δείκτης για την καλή ανταπόκριση στην 

θεραπεία συγκρίνοντας το µε την πρόσληψη κατά την προηγηθείσα της θεραπείας 

σπινθηρογραφική µελέτη . 

Τα ρ/φ τα οποία είναι διαθέσιµα σήµερα για την απεικόνιση των όγκων είναι 

πολλά και η επιλογή τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: µηχανισµό 

πρόσληψης, ευαισθησία για την ανίχνευση κακοήθειας, ειδικότητα, βιολογικό χρόνο 

ηµιζωής κ.λ.π. Ο ρόλος των ραδιοισοτοπικών απεικονιστικών µέθοδων στην 
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Ογκολογία έχει καθορισθεί τα τελευταία χρόνια και επεκτείνεται σε όλο και 

περισσότερες εφαρµογές: 

�� στη διαφοροδιάγνωση καλοήθειας- κακοήθειας 

�� στη σταδιοποίηση της νόσου (σε αυτή στηρίζεται η επιλογή της κατάλληλης 

θεραπείας, χειρουργική, χηµειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή συνδυασµός αυτών) 

�� στην εκτίµηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία 

�� εκτίµηση υπολείµµατος µετά από χειρουργική θεραπεία 

�� εκτίµηση προεγχειρητικής χηµειοθεραπείας 

�� πρόβλεψη της ανταπόκρισης στην χηµειοθεραπεία (σε αυτό έχει στραφεί το 

ενδιαφέρον της Πυρηνικής Ιατρικής) [32] 

�� στη δ/δ µεταθεραπευτικής ίνωσης ή νέκρωσης από τοπική υποτροπή. 

 

 

Β.  Ραδιοφάρµακα 

 

Τα ραδιοφάρµακα που χρησιµοποιούνται ευρέως  για την απεικόνιση των όγκων 

είναι τα:  131 Ι,  67Ga, 201Tl και τα τελευταία χρόνια χηµικές ουσίες επισηµασµένες µε 

99mTc όπως το 99mTc-setamibi και tetrofosmin καθώς και παράγοντες για µελέτες 

PET (FDG και C11 methionine).  

Για την απεικόνιση του καρκίνου του πνεύµονα χρησιµοποιήθηκε αρχικά το Tl 

201 το οποίο συµπεριφέρεται σαν ανάλογο του καλίου και προσλαµβάνεται  από τα 

βιώσιµα καρκινικά κύτταρα µέσω της αντλίας Να-Κ-ATP.  

       Πρόσφατες µελέτες που έγιναν σε καρκίνο µαστού και εγκεφάλου έδειξαν ότι η 

πρόσληψη του ΤL σχετίζεται µε τον αριθµό των κυττάρων µε αυξηµένο µιτωτικό δείκτη 

προσδιοριζόµενο ανοσοιστοχηµικά µε  PCNA και Ki67,  ενώ δεν φαίνεται να σχετίζεται 

µε την αντι-αποπτωτική πρωτείνη Βcl2. Σχετίζεται επίσης µε την αγγειογένεση και µε 

τον αριθµό των φυσιολογικών και παθολογικών αγγείων στον όγκο.  

Η κυτταρική πρόσληψη του γίνεται µέσω της αντλίας Na-K-ATP και εµποδίζεται 

από ουσίες όπως ouabain. Όγκοι οι οποίοι κατακρατούν το Τl ή παρουσιάζουν χαµηλό 

ρυθµό έκλουσης συνοδεύονται από υψηλό PCNA και Ki67 γεγονός που σηµαίνει ότι τα 

καρκινικά κύτταρα βρίσκονται σε φάση µίτωσης ή ετοιµάζονται για κυτταρική διαίρεση. 

Λόγω όµως των φυσικών ιδιοτήτων του όπως η χαµηλή φωτονιακή ενέργεια, η 
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εκπεµπόµενη κατά µεγαλύτερο ποσοστό χ ακτινοβολίας και η υψηλή ακτινική 

επιβάρυνση έχει περιορισµένες δυνατότητες στην διαγνωστική προσπέλαση  του 

καρκίνου του πνεύµονα.  

Αργότερα για την διαφοροδιάγνωση κακοήθειας από καλοήθειες (π.χ 

φλεγµονώδεις εστίες) χρησιµοποιήθηκε ο συνδυασµός δύο σπινθηρογραφικών 

µελετών µε Τl 201 και Ga67  εκτιµώντας τον ρυθµό έκλουσης των 2 ρ/φ. Το Tl 

αποβάλλεται γρήγορα από τις καλοήθειες ενώ κατά τις καθυστερηµένες λήψεις 

παραµένει στις κακοήθειες. Από πιο πρόσφατες µελέτες αυτή η µέθοδος κρίθηκε µη 

αξιόπιστη λόγω του ότι το Τl 201 προσλαµβάνεται από κάποιες φλεγµονώδεις 

εξεργασίες του πνεύµονα όπως actinomycosis και εγκεφαλική candidiasi. Η ακρίβεια 

του Τl στον πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύµονα είναι µικρότερη από αυτή της CT, MRI. 

       Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κάνει την εµφανιση της µια νέα ουσία 

ιδιαίτερα υποσχόµενη για την διάγνωση του καρκίνου, το 99mTc-hexakis methoxy-

isobutil-isonitrile (sestamibi). Είναι ένα λιπόφιλο κατιόν το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά 

για την εκτίµηση της αιµάτωσης του µυοκαρδίου.  Το 1990 Chiu et al σε µια µελέτη µε 

ποντίκια έδειξαν ότι ο κύριος µηχανισµός πρόσληψης του από τα καρκινικά κύτταρα 

είναι η ισχυρή ηλεκτροστατική έλξη ανάµεσα στο θετικό ηλεκτρικό φορτίο του λιπόφιλου 

sestamibi και του αρνητικού φορτίου της κυτταρικής µεµβράνης και των µιτοχονδρίων. 

Βρήκαν ότι το 90% του ΜΙΒΙ προσλαµβάνεται στα µιτοχόνδρια και µετέπειτα µελέτες 

απέδειξαν συσχέτιση της πρόσληψης του ρ/φ στα καρκινικά κύτταρα µε τον  αριθµό και 

τη δραστηριότητα των µιτοχονδρίων. Delmon-Moingeon et al [46] ήταν οι πρώτοι που 

απέδειξαν την αυξηµένη πρόσληψη του ρ/φ από τα καρκινικά κύτταρα. 

  Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη του 99mTc-sestamibi είναι η 

αιµάτωση του όγκου και η µεταβολική δραστηριότητα των καρκινικών κυττάρων.  Ο 

µηχανισµός της αποµάκρυνσης του 99mTc-sestamibi από τα καρκινικά κύτταρα είναι 

διαφορετικός και οφείλεται σε µια πρωτεϊνη της κυτταρικής µεµβράνης την Pgp [37-67].  
Το 1993 Piwnica-Worms et al παρατήρησαν ότι το 99mTc-sestamibi  

αποβάλλεται από τα κύτταρα µέσω της Pgp, µια πρωτεϊνη Μ.Β 170Κd η οποία 

βρίσκεται σε κύτταρα µε υπερέκφραση του MDR1 gene [37,38]. Σε αυτή την πρωτείνη 

αποδίδεται και η αποµάκρυνση διαφόρων ουσιών από τα καρκινικά κύτταρα.  

Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί όπως αναφέρουν πολύ 

πρόσφατες µελέτες µετά το 1997, αν και ακόµη λίγες σε αριθµό, καθιστά το 99mTc-
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sestamibi ικανό να απεικονίσει in vivo το ΜDR1, σηµαντικό παράγοντα για την εκτίµηση 

της ανταπόκρισης των ασθενών σε συγκεκριµένα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα. Οι 

µελέτες αυτές µεταξύ των οποίων και η δική µας, συνεχίζονται ακόµη. Παρατήρησαν ότι 

όγκοι µε  γρηγορότερη αποµάκρυνση του ραδιοφαρµάκου σχετίζονται µε πτωχή 

ανταπόκριση σε χηµειοθεραπευτικά φάρµακα. Σε µια µελέτη το 1997 από τους Del 

Vecchio et al   [68]  έδειξαν ότι ο ρυθµός αποβολής του 99mTc sestamibi σε ασθενείς 

µε καρκίνο µαστού συνδέεται σηµαντικά µε τα επίπεδα της Pgp. Το 1/3 των καρκίνων 

του µαστού που έδειξαν αυξηµένα επίπεδα της Pgp παρουσίασαν ρυθµό έκλουσης 2.7 

φορές υψηλότερο  από τους όγκους µε χαµηλότερα επίπεδα αυτής. Ο ρυθµός 

έκλουσης του ρ/φ είναι χαµηλότερος σε κυτταρικές σειρές ανθεκτικές σε 

χηµειοθεραπευτικά. Ο καθορισµός του ρυθµού έκλουσης του 99mTc sestamibi µπορεί 

να δώσει χρήσιµες πληροφορίες για την λειτουργική κατάσταση της Pgp στους όγκους. 

Όµως παρά το ότι αυτή η µελέτη έδειξε σηµαντική συσχέτιση του ρυθµού έκλουσης του 

99mTc sestamibi και της συγκέντρωσης της Pgp, το correlation coefficient (r=0.62) δεν 

ήταν τόσο υψηλό ώστε να δώσει πληροφορίες για την ποσοτικοποίηση της Pgp κατά το 

follow up των ασθενών. 

Από συγκριτικές µελέτες σε καρκινικές σειρές προκύπτει ότι το ποσοστό 

πρόσληψης του 99mTc-sestamibi είναι σαφώς µεγαλύτερο του θαλίου. Όλα αυτά και τα 

καλύτερα φυσικά χαρακτηριστικά του 99mTc το καθιστούν ιδιαίτερα σηµαντικό για την 

απεικόνιση των όγκων.  Το 1997 Omar et al [69] έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ 

της πρόσληψης από τα καρκινικά κύτταρα και την αγγειογένεση, το ποσοστό των 

παθολογικών αγγείων, τον υψηλό µιτωτικό δείκτη των κυττάρων και το υψηλό ποσοστό 

του PCNA και Ki-67 (παράγοντες ανοσοιστοχηµείας) 

Γενικά η τελική συγκέντρωση του 99mTc-sestamibi στα καρκινικά κύτταρα 

εξαρτάται από δύο παράγοντες, παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη και από 

παράγοντες που καθορίζουν την έκλουση του δηλ. την αποµάκρυνση του  από τα 

κύτταρα. Ο ρυθµός της πρόσληψης εξαρτάται από την δραστηριότητα των 

µιτοχονδρίων και ο ρυθµός της έκλουσης από την περιεκτικότητα της Pgp. 

To 99mTc-sestamibi χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια ευρέως για τον 

καθορισµό της φύσης των βλαβών του µαστού παρά το γεγονός ότι δεν αντικαθιστά 

ούτε µειώνει τον ρόλο της µαστογραφίας σαν screening test.  Όµως είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό σε περιπτώσεις µη διαγνωστικής µαστογραφίας  (πυκνοί µαστοί, ύπαρξη 
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σιλικόνης, µικροασβεστώσεις, µετά από χειρουργική επέµβαση, ακτινοθεραπεία), για 

τον έλεγχο υπολείµµατος µετά από επέµβαση, για τις περιπτώσεις πολυεστιακού 

καρκίνου µαστού και για την εκτίµηση της ανταπόκρισης στην χηµειοθεραπεία. 

Οι πρώτες µελέτες για την απεικόνιση του καρκίνου του πνεύµονα και την 

διαφοροδιάγνωση από καλοήθεις βλάβες µε τον παράγοντα αιµάτωσης 99mTc-

sestamibi έγιναν το 1990 και 1992 [27,28]. Από τις µελέτες αυτές παρατηρήθηκε ότι 

αυτή η ουσία προσλαµβάνεται από τους µεταστατικούς και πρωτοπαθείς όγκους του 

πνεύµονα.  Λόγω του ότι η ουσία αυτή επισηµαίνεται µε 99mTc, το ιδανικότερο 

ραδιοισότοπο των εφαρµογών της Πυρηνικής Ιατρικής λόγω των ιδιοτήτων του οι 

οποίες πλεονεκτούν έναντι του Τl (καλύτερης ποιότητας εικόνες, άµεσα διαθέσιµο, 

χαµηλή ακτινοβόληση, µικρό χρόνο ηµιζωής) αντικατέστησε το Τl στην απεικόνιση των 

όγκων.  

Σε αυτές τις µελέτες συµπεριλήφθησαν διάφοροι τύποι όγκων όπως 

πρωτοπαθές βρογχογενές καρκίνωµα, µεταστατικοί όγκοι πνεύµονα από διάφορα 

όργανα και κακόηθες θύµωµα. Το 99mTc-MIBI αποδείχθηκε ισχυρός ογκόφιλος 

παράγοντας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η ένδειξη ότι προηγηθείσα χηµειοθεραπεία, 

ακτινοθεραπεία , χρήση κορτικοστεροειδών και ύπαρξη νεκρωτικών περιοχών στον 

όγκο οδηγούν σε αρνητική µελέτη λόγω του ότι εµποδίζεται η πρόσληψη της ουσίας 

αυτής από τα καρκινικά κύτταρα. Μια από τις πρώτες µελέτες που έγιναν σε 

νεοεξεργασία πνευµόνων (Hassan et al, [27]) παρατηρήθηκε αυξηµένη πρόσληψη του 

ρ/φ σε όλες τις νεοεξεργασίες πνευµόνων της µελέτης. 

Το 1993 οι Kao et al µελέτησαν 54 ασθενείς µε µονήρεις βλάβες πνευµόνων. Οι 

47 / 54 χαρακτηρίσθηκαν NSCLC και οι υπόλοιπες 7 ως καλοήθεις ( φυµατίωση, 

αιµαγγείωµα, πνευµονία) [65]. Αυτή είναι και η µελέτη κατά την οποία παρατηρήθηκε η 

χαµηλότερη ευαισθησία του 99mTc-MIBI που έχει παρατηρηθεί έως σήµερα για τις 

περιπτώσεις NSCLC περίπου 65%.  

Σε µετέπειτα µελέτες η ευαισθησία αυξήθηκε στο 89-93% και εµφανίσθηκαν νέα 

στοιχεία για την ικανότητα του 99mTc-MIBI στην ανίχνευση διηθηµένων λεµφαδένων 

του µεσοθωρακίου ( 31/ 26 σε σύγκριση µε την CT). H ευαισθησία για την ανίχνευση 

παραπυλαίων και λεµφαδένων του µεσοθωρακίου µε τοµογραφικές µελέτες ανέρχεται 

στο 90-100%.  

Σε µια µελέτη το 1997 [30] παρατηρήθηκε ότι  η ευαισθησία του 99mTc-MIBI 
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στην απεικόνιση τoυ καρκίνου του πνεύµονα είναι ιδιαίτερα υψηλή 96% και ότι ο 

δείκτης κατακράτησης του ρ/φ δεν συσχετίζεται µε τον ιστολογικό τύπο και το µέγεθος 

του όγκου.  

Το 1997 Wang et al σύγκριναν τα αποτελέσµατα του 99mTc sestamibi µε το 

FDG PET σε 19 ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα [33]. Τα αποτελέσµατα ήταν 

συγκρίσιµα. Η ευαισθησία για την απεικόνιση του καρκίνου του πνεύµονα ήταν 100% 

και για τις δύο µελέτες όπως επίσης και οι δύο κατάφεραν να εντοπίσουν µε ακρίβεια 

νεκρωτικές περιοχές. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν συγκεντρώνεται το 

99mTc sestamibi είναι η  νέκρωση του όγκου και τα αυξηµένα επίπεδα της  Pgp. 

 Μια επίσης σηµαντική πληροφορία για τον κλινικό ιατρό είναι η εκτίµηση της 

ανιχνεύσιµης µάζας στην απλή ακτινογραφία θώρακος ή CT µετά από θεραπεία εάν 

πρόκειται για ίνωση, υπολειπόµενη νόσο ή νέκρωση. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις 

κατά τις οποίες παρά το ότι το µέγεθος του όγκου µετά από θεραπεία παραµένει 

αµετάβλητο, η πρόσληψη του ρ/φ είναι σαφώς µειωµένη. Αυτό οφείλεται στην 

κυτταρική νέκρωση ως αποτέλεσµα της ανταπόκρισης στην θεραπεία. To 99mTc 

sestamibi συγκεντρώνεται µόνο από βιώσιµους όγκους ενώ δεν συγκεντρώνεται στις 

περιπτώσεις νέκρωσης του όγκου. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερης κλινικής σηµασίας στην 

αντιµετώπιση του καρκίνου του πνεύµονα, διότι το 99mTc sestamibi λόγω αυτής της 

ιδιότητας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για το follow up διαχωρίζοντας την 

υπολειπόµενη ή υποτροπιάζουσα νόσο από την µεταθεραπευτική νέκρωση. Αυτή η 

διαφοροδιάγνωση είναι ένα από τα κυριότερα διλλήµατα που απασχολούν τον 

ογκολόγο. 

 

 

Γ.  Εκτίµηση του µηχανισµού της πολυχηµειοθεραπευτικής αντοχής των όγκων 

(multidrug resistance) µε το 99mTc sestamibi. 

 

H αντίσταση που συχνά εµφανίζουν οι όγκοι στους διάφορους 

χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες είναι η κυριότερη αιτία της µη ανταπόκρισης  στην 

θεραπεία. Το MDR (multidrug resistance) είναι ένας τύπος κυτταρικής αντίστασης η 

οποία χαρακτηρίζεται από µειωµένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση των 

χηµειοθεραπευτικών λόγω µιας πρωτείνης της κυτταρικής µεµβράνης , της P 
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γλυκοπρωτείνης. Η ανοσοιστοχηµική ανίχνευση της θεωρείται µια από τις πιο 

ευαίσθητες µεθόδους για την εκτίµηση της δραστηριότητας του MDR. 

∆ιάφορες µελέτες έχουν αναλύσει µοριακούς µηχανισµούς για τον φαινότυπο 

MDR, όπως µεταβολές της τοποϊσοµεράσης, superoxide dismutases, glutathione 

transferases και έκφραση πρωτεινικών φορέων όπως την multidrug resistance  Pgp 

(MDR1 Pgp) και την multidrug resistance- associated protein ( MRP) [54]. Αυτοί οι 
διαφορετικοί τρόποι αντίστασης στην θεραπεία των όγκων µπορεί να συµβούν 

ανεξάρτητα  είτε σε συνδυασµό. Από τους µηχανισµούς του ΜDR, η κυριότερη αιτία 

είναι τα αυξηµένα επίπεδα της Pgp.Υψηλά επίπεδα της Pgp σε φυσιολογικούς ιστούς 

υπάρχουν στους νεφρούς, στην φλοιώδη µοίρα των επινεφριδίων, στο στοµάχι, στο 

δωδεκαδάχτυλο και στο παχύ έντερο. Υψηλή έκφραση της Pgp εµφανίζουν επίσης τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδικών αγγείων κυρίως του Κ.Ν.Σ και των όρχεων. 

Η  Pgp είναι µια πρωτεϊνη της µεµβράνης, γλυκοπρωτεϊνικής σύνθεσης, 

Μ.Β.170kDa η οποία αρχικά ταυτοποιήθηκε σε καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων in 

vitro [52]. Το MDR1 gene βρίσκεται σε υψηλή  έκφραση στους κακοήθεις ιστούς. Στους 

ανθρώπους έχουν βρεθεί 2 επιµέρους τύποι του MDR o MDR1 και MDR3 ενώ στα 

ποντίκια 3 τύποι οι mdr1a, mdr1b, mdr2. Η Pgp έχει  την ικανότητα να αναγνωρίζει και 

να µεταφέρει έξω από τα καρκινικά κύτταρα µια µεγάλη οµάδα κυτταροτοξικών 

παραγόντων, όπως doxorubicin, etoposide, paclitaxel και Vinca alkaloids όπως 

vinblastin. Οι περισσότερες ουσίες από αυτές που αναγνωρίζονται από το MDR είναι 

µικρές, υδρόφοβες και περιέχουν κατιόντα. Αυτές οι ουσίες εισέρχονται στο κύτταρο µε 

παθητική διάχυση µέσω του στρώµατος των λιπιδίων. Η Pgp δρά σαν ATP-dependent 

φορέας αποµάκρυνσης για να µειώσει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση των ουσιών 

αυτών συµπεριλαµβανοµένου και των χηµειοθεραπευτικών. Μειώνοντας την 

ενδοκυττάρια συγκέντρωση των φαρµάκων ελαττώνεται η πιθανότητα πυροδότησης 

των προγραµµατισµένων βηµάτων του κυτταρικού θανάτου και έτσι η Pgp καθιστά τον 

όγκο ανθεκτικό στην χηµειοθεραπεία. 

Αυξηµένα επίπεδα της Pgp έχουν ανιχνευθεί σε όλους τους τύπους καρκίνων 

συµπεριλαµβανοµένου και λευχαιµιών, λεµφωµάτων, σαρκωµάτων [53]. Η έκφραση 

της Pgp θεωρείται προγνωστικός δείκτης σε ασθενείς µε καρκίνο και αυξηµένα επίπεδα 

της MDR1 Pgp και MRP ανιχνεύονται σε υποτροπιάζοντες όγκους. Υπάρχουν µη 

τοξικοί παράγοντες οι οποίοι αναστέλλουν την δράση της Pgp οπότε και την µεταφορά 
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των χηµειοθεραπευτικών έξω από το κύτταρο και µειώνουν τις αντιστάσεις στην 

θεραπεία. Αυτές οι ουσίες λέγονται MDR modulators ( ρυθµιστές). Όταν δοθούν µε ένα 

κυτταροτοξικό παράγοντα αυξάνουν την συγκέντρωση του χηµειοθεραπευτικού µέσα 

στον όγκο.  

Οι αρχικές µελέτες µε ρυθµιστές 1ης γενιάς όπως Α κυκλοσπορίνη ήταν 

απογοητευτικές λόγω των παρενεργειών όµως πρόσφατες µελέτες αναπτύσσονται µε 

2ης και 3ης γενιάς ρυθµιστές του MDR1 Pgp (dexverapamil, PSC 833, GF 20918, LY 

335979) [70,71,72]. Ο ρόλος της Pgp στα φυσιολογικά κύτταρα δεν έχει ακόµη 

διευκρινισθεί αλλά φαίνεται ότι τα προστατεύει από τοξικές ουσίες. 

H ανίχνευση της πρωτείνης αυτής και άλλων MDR πρωτεινών συγκεντρώνει τα 

τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών ώστε να µπορέσουν να 

διαχωρίσουν οµάδες ογκολογικών ασθενών µε όγκους ανθεκτικούς στην θεραπεία [55]. 
Λόγω της µεγάλης σηµασίας της Pgp για την ανταπόκριση στην χηµειοθεραπεία 

δηµιουργήθηκε η ανάγκη ανίχνευσης αυτής της πρωτεϊνης µε µη επεµβατικές in vivo 

µεθόδους χρησιµοποιώντας νέα ρ/φ τα οποία έχουν την δυνατότητα να εισέρχονται 

παθητικά και να αποµακρύνονται ενεργητικά από τα κύτταρα µέσω της Pgp. 

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της Pgp στην ανταπόκριση της χηµειοθεραπείας 

µελετήθηκε εκτενώς στον καρκίνο µαστού, διότι οι ουσίες οι οποίες χρησιµοποιούνται 

ευρέως για την θεραπεία όπως doxorubicin, vincristine, paclitaxel  αποτελούν στόχο 

της πρωτεϊνης αυτής.  Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το 41% των 

καρκίνων µαστού έχουν υψηλά επίπεδα Pgp. Ασθενείς µε όγκους οι οποίοι 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα Pgp παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας 

στην χηµειοθεραπεία δηλ. µεγαλύτερη χηµειοαντοχή από αυτούς που παρουσιάζουν 

χαµηλά επίπεδα Pgp. Οπότε η Pgp είναι ένας προγνωστικός παράγοντας για την 

έκβαση της θεραπείας. 

Η συσχέτιση της έκφρασης της MDR1Pgp από τους όγκους και η αποτυχία της 

ανταπόκρισης στην χηµειοθεραπεία είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί και δεν υπάρχει 

κάποια µέθοδος η οποία να είναι κοινώς αποδεκτή ως η καλύτερη για την ανίχνευση 

της Pgp. Η ευαισθησία των διαφόρων αντιδραστηρίων φαίνεται να είναι ένα σηµαντικό 

πρόβληµα στις περιπτώσεις όγκων µε χαµηλά επίπεδα της Pgp ενώ η ανάλυση του 

RNA εµποδίζεται από το στρώµα ιστού το οποίο περιλαµβάνει τριχοειδή και 

λεµφοκύτταρα τα οποία παρουσιάζουν υπερέκφραση της Pgp. 
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Σε µια µελέτη του 1996, Beck et al [50] συµφώνησαν ότι οι πλέον αξιόπιστες in 

vitro µελέτες για την ανίχνευση της Pgp είναι η ανοσοιστοχηµεία µε τουλάχιστον 2 

διαφορετικά αντισώµατα τα οποία αναγνωρίζουν διαφορετικούς επίτοπους σε 

συνδυασµό µε µεθόδους που βασίζονται στο RNA. Γενικά υπάρχει µια αντίστροφη 

συσχέτιση των επιπέδων της Pgp µε την χηµειοευαισθησία του όγκου αν και δεν είναι 

βέβαια ο µοναδικός παράγοντας που καθορίζει την ανταπόκριση στην χηµειοθεραπεία. 

Η έκφραση του MDR ποικίλλει ανάλογα µε τον τύπο του όγκου. 

Λόγω της µεγάλης κλινικής σηµασίας της Pgp στην αποτυχία της θεραπείας του 

καρκίνου το ενδιαφέρον στράφηκε σε µεθόδους οι οποίες θα µπορούν να ανιχνεύσουν 

in vivo την πρωτεϊνη αυτή.  Ετσι το 99mTc-sestamibi λόγω της ικανότητας του να 

αποβάλλεται µέσω της Pgp θεωρείται ένας σηµαντικός παράγοντας και ο µοναδικός 

έως τώρα in vivo δείκτης για την ανίχνευση της πρωτεϊνης αυτής και την εκτίµηση στην 

ανταπόκριση της χηµειοθεραπείας. 

Όλα τα ραδιοφάρµακα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την απεικόνιση του MDR 

Pgp µεταφέρονται µέσω αυτής της πρωτεϊνης. Βασιζόµενοι αρχικά στα δεδοµένα από 

τις in vitro µελέτες η απόλυτη συγκέντρωση του ρ/φ στον όγκο αναµένεται να είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της έκφρασης της Pgp και ο ρυθµός έκλουσης του από τα 

καρκινικά κύτταρα ανάλογος αυτής ( χαµηλότερη πρόσληψη- υψηλότερα επίπεδα Pgp, 

γρηγορότερη αποµάκρυνση- υψηλότερα επίπεδα).  

Εάν χορηγηθεί κάποιος MDR ρυθµιστής ο οποίος εµποδίζει την δράση της Pgp, 

η πρόσληψη του ρ/φ θα αυξηθεί και ο ρυθµός έκλουσης θα µειωθεί οπότε το 

χηµειοθεραπευτικό δεν θα αποβληθεί από τον όγκο και θα υπάρξει ανταπόκριση στην 

θεραπεία. Η λειτουργική σπινθηρογραφική µελέτη του MDR1 Pgp έχει υποστηριχθεί 

από λίγες έως σήµερα µελέτες. Η κλινική εφαρµογή και σηµασία της λειτουργικής 

σπινθηρογραφικής µελέτης του MDR1 Pgp είναι ακόµη υπό διερεύνηση και δεν έχει 

ακόµη καθορισθεί το καλύτερο πρωτόκολλο για την σπινθηρογραφική ανίχνευση της 

Pgp.  Οι κλινικές εφαρµογές του λειτουργικού σπινθηρογραφήµατος µε 99mTc-

sestamibi είναι η ανίχνευση και η έµµεση ποσοτικοποίηση της λειτουργίας της Pgp 

στους όγκους κατά την διάγνωση , η εκτίµηση της ανταπόκρισης στην χηµειοθεραπεία 

και ο ρόλος των MDR modulators στην αναστολή της πρωτεϊνης αυτής. 

Οι κλινικές µελέτες που σχεδιάστηκαν κυρίως για την ανίχνευση της MDR1 Pgp 

χρησιµοποιώντας λειτουργικές απεικονιστικές µεθόδους εστιάστηκαν στον καρκίνο 

µαστού λόγω της πολύ συχνής έκφρασης της Pgp σε αυτούς τους όγκους και την 
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χαµηλή πρόσληψη του ρ/φ από τους γύρω ιστούς. Σε µια µελέτη το 1997 από τους De 

Vecchio et al µελετήθηκε ο ρυθµός αποµάκρυνσης του 99mTc- sestamibi σε 30 

ασθενείς µε καρκίνο µαστού παίρνοντας λήψεις στην 0.5, 1, 2 και 4hrs και τον 

σύγκριναν µε το ιστολογικό παρασκεύασµα το οποίο έλαβαν 24 hrs αργότερα. Ο 

ρυθµός έκλουσης του 99mTc-sestamibi ήταν 2.7 φορές µεγαλύτερος στους όγκους οι 

οποίοι παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα  Pgp σε σύγκριση µε τους όγκους µε επίπεδα της 

Pgp όµοια των καλοηθών βλαβών.  

Η ευαισθησία και ειδικότητα της σπινθηρογραφικής µελέτης µε 99mTc-sestamibi 

για την ανίχνευση της MDR1 Pgp σε αυτή την µελέτη ήταν 80% και 95% αντίστοιχα. 

Έτσι κατέληξαν ότι η εκτίµηση του ρυθµου έκλουσης της Pgp µε το 99mTcsestamibi 

είναι ένας αξιόπιστος δείκτης για την εκτίµηση in vivo της Pgp µε µη επεµβατικές 

µεθόδους. Επίσης από αυτή την µελέτη ενδυναµώθηκε η άποψη ότι κύτταρα ανθεκτικά 

στην χηµειοθεραπεία υπάρχουν εξαρχής κατά την διάγνωση. Παρόµοια αποτελέσµατα 

αναφέρονται και σε άλλες µελέτες στις οποίες συµπεριέλαβαν και ασθενείς µε καρκίνο 

του πνεύµονα ( Κostakoglou et al). 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται µελέτες για την εκτίµηση της ικανότητας νέων 

ουσιών MDR1 Pgp modulators στην αναστολή της Pgp και στον ρόλο αυτών των 

ουσιών στην µετέπειτα πορεία των ασθενών. Η αρχική εµπειρία δείχνει ότι το 99mTc-

sestamibi µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε λειτουργικές δοκιµασίες για την εκτίµηση της 

αναστολής της Pgp.Το 1997 ( Luker et al [39]) δηµοσιεύθηκαν τα αποτελέσµατα 

σπινθηρογραφικών µελετών προ και µετά χορήγησης PSC 833 (ένας ισχυρός 

ρυθµιστής της MDR Pgp) σε 3 ασθενείς µε υποτροπιάζοντα καρκίνο. Συγκρίνοντας τις 

2 µελέτες παρατήρησαν αργή κάθαρση του 99mTc sestamibi και από τους 

φυσιολογικούς ιστούς ( το ήπαρ και τους νεφρούς) στις περιπτώσεις που είχε 

χορηγηθεί αυτή η ουσία. 

Ακολούθησαν και άλλες µελέτες για τον ρόλο του σπινθηρογραφήµατος µε 

99mTc- sestamibi στην ανίχνευση της MDR1 Pgp και στον ρόλο των αναστολέων της 

Pgp από τους Chen et al [40] το 1997 σε περιπτώσεις καρκίνου νεφρού και 

επινεφριδίων. Η έκφραση της MDR1 Pgp σε αυτούς τους όγκους τεκµηριώθηκε µε 

PCR. Σπινθηρογραφικές εικόνες πραγµατοποιήθηκαν προ της χορήγησης vinblastin 

(χηµειοθεραπευτικό το οποίο µεταφέρεται µε την Pgp) 1 ηµέρα µετά την χορήγηση και 

κατά την διάρκεια της θεραπείας+ PSC 833. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν 
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παρατηρήθηκε καµία ανταπόκριση στην χηµειοθεραπεία ενώ η απεικόνηση των όγκων 

ήταν εντονότερη στις περιπτώσεις µετά την χορήγηση PSC 833. 

Παρά τις ενθαρρυντικές µελέτες για την αυξηµένη συγκέντρωση του 99mTc-

sestamibi επί παρουσίας ανασταλτικών παραγόντων, στους όγκους και ιστούς οι 

οποίοι εκφράζουν την Pgp η χρησιµότητα αυτής της πληροφορίας για την πρόβλεψη 

της ανταπόκρισης στην χηµειοθεραπεία παραµένει να εκτιµηθεί. Το1997 µια µελέτη 

από τους Bom et al [51] σε ασθενείς µε µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα έδωσε 

νέα δεδοµένα για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στην χηµειοθεραπεία µε την 

συνδυασµένη χρήση του 99mTc- sestamibi και διπυριδαµόλης (αναστολέας της Pgp). 

Η λειτουργική ιn vivo απεικόνιση της MDR1 Pgp βασίζεται σε µελέτη 2 φάσεων, 

σπινθηρογραφική µελέτη πρό της θεραπείας και µετά την θεραπεία ή και σε µελέτη 3 

φάσεων συνδυασµένη µε χορήγηση ρυθµιστών της Pgp. Εάν ένας όγκος δεν 

απεικονίζεται στην αρχική µελέτη και εµφανίζεται µετά την χορήγηση καποιου 

αναστολέα της Pgp, αυτό σηµαίνει ότι ο όγκος παρουσιάζει υψηλά επίπεδα Pgp. Η 

χρήση επίσης των τοµογραφικών µελετών (SPECT) αναµένεται να βελτιώνει την 

ευαισθησία της λειτουργικής σπινθηρογραφικής απεικόνισης της Pgp κυρίως σε 

περιπτώσεις όγκων της κοιλιακής χώρας και της πυέλου. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι απαιτούνται πολλές ακόµη 

µελέτες για να καθοριστεί η αξία και το καλύτερο πρωτόκολλο της in vivo 

σπινθηρογραφικής ανίχνευσης της Pgp και του ρόλου των MDR1 Pgp modulators 

στους όγκους και στους φυσιολογικούς ιστούς. Η αξιόπιστη ανίχνευση της Pgp 

θεωρείται σηµαντική για τον καθορισµό της πρόγνωσης κατά την διάγνωση, την 

επιλογή της χηµειοθεραπείας, τον συνδυασµό αυτής µε ανασταλτικές της Pgp ουσίες 

και την πρόβλεψη πιθανών παρενεργειών ( όπως νεφροτοξικότητα).Η λειτουργική 

µελέτη µε 99mTc- sestamibi µπορεί να προβλέψει την ανταπόκριση πριν την 

χηµειοθεραπεία και να παρακολουθεί την ανταπόκριση. 

To 1997 οι Ceriani et al [32] µελέτησαν τον λόγο πρόσληψης ρ/φ (tumor/ normal 

lung) σε 31 ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα πριν και µετά την χηµειοθεραπεία 

χρησιµοποιώντας 99mTc sestamibi. Αυτός ο λόγος ήταν σηµαντικά υψηλότερος πριν 

την θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν πλήρη ανταπόκριση στην 

χηµειοθεραπεία.  Για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στην χηµειοθεραπεία η 

ευαισθησία της λειτουργικής µελέτης µε 99mTc sestamibi κυµαίνεται στο 83%, η 



 36

ειδικότητα 85%, και η ακρίβεια 84%. Κατά την σπινθηρογραφική µελέτη µετά την 

θεραπεία ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν πλήρη ή µερική ύφεση στην θεραπεία είχαν 

µια παράλληλη µείωση στον λόγο tumor/ normal lung ενώ στους ασθενείς οι οποίοι δεν 

ανταποκρίθηκαν ο λόγος παρέµεινε ανεπηρέαστος ή αυξηµένος.  

Επίσης σε µια µελέτη µας το 1996 ( Koukouraki S. et al [31]) αποδείχθηκε ότι 
ασθενείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην ακτινοθεραπεία έχουν µειωµένο λόγο 

πρόσληψης ρ/φ όγκου/ φυσιολογικό ιστό πνεύµονα στη σπινθηρογραφική µελέτη µε 

99mTc sestamibi. Βασιζόµενοι σε αυτά τα αποτελέσµατα θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι 

το λειτουργικό σπινθηρογράφηµα µε 99mTc sestamibi είναι µια αποτελεσµατική 

µέθοδος για την πρόβλεψη της αποτελεσµατικότητας της χηµειοθεραπείας και της 

επιλογής οµάδας ασθενών οι οποίοι απαιτούν ακτινοθεραπεία ή συνδυασµένα 

πρωτόκολλα καθώς επίσης και για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην 

θεραπεία. 
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Α.      ΣΚΟΠΟΣ 
 

Ο σκοπός της µελέτης είναι η εκτίµηση της ικανότητας πρόσληψης και του 

ρυθµού αποβολής του 99mTc-sestamibi από τον όγκο του πνεύµονα σε σύγκριση µε 

το φυσιολογικό πνευµονικό παρέγχυµα και η συσχέτιση των παραµέτρων αυτών µε  

          α) ιστοπαθολογικούς παραµέτρους (Τ-στάδιο, Ν-στάδιο, βαθµό   

              διαφοροποίησης),  

          β) την αντοχή των όγκων στην χηµειοθεραπεία 

          γ) την ανταπόκριση των όγκων στην χηµειο-ακτινοθεραπεία 

          δ) την µεταστατικότητα του όγκου. 

 

Οι στόχοι της µελέτης θεωρούνται επίκαιροι και σηµαντικοί διότι διερευνάται η 

κλινική εφαρµογή µιας µη επεµβατικής µεθόδου, της λειτουργικής σπινθηρογραφικής 

µελέτης µε το ογκόφιλο ρ/φ 99mTc-sestamibi, η οποία θα µπορούσε να αποδειχθεί 

ιδιαίτερα χρήσιµη στην εκτίµηση της χηµειο/ακτινο αντοχής των όγκων και στον 

ορθολογικό καθορισµό της χορήγησης κυτταροτοξικών σχηµάτων προς όφελος του 

ασθενή.  
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Β. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

Η παρούσα µελέτη εξελίχθηκε σε 3 φάσεις προκειµένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι που είχαν τεθεί. 

Α. Φάση      Ανάπτυξη µεθόδων εκτίµησης του λειτουργικού    

                    σπινθηρογραφήµατος  µε 99mTc-sestamibi 

B Φάση       Συσχέτιση αποτελεσµάτων του λειτουργικού   

        σπινθηρογραφήµατος  µε 99mTc-sestamibi, µε   

        ιστοπαθολογικές παραµέτρους και την κλινική   

       συµπεριφορά της νόσου 

Γ   Φάση     Συσχέτιση αποτελεσµάτων του  

                   σπινθηρογραφήµατος µε 99mTc sestamibi 

                   µε    την ανταπόκριση σε προοπτικό θεραπευτικό 

                   πρωτόκολλο                                                                                                    

                                                                                                  

 

 

1.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
  

Συνολικά µελετήσαµε 140 ασθενείς µε τεκµηριωµένο ιστολογικά µη 

µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα (ΜΜΚΠ). Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε 

πλήρη διαγνωστικό έλεγχο που περιλάµβανε γενικές αιµατολογικές , βιοχηµικές 

εξετάσεις, βρογχοσκόπηση και απεικονιστικές εξετάσεις όπως ακτινογραφία θώρακος, 

αξονική και µαγνητική τοµογραφία. 
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Τα γενικά κριτήρια εισόδου και στις 3 φάσεις της µελέτης ήταν: 

 

1.   Ασθενείς µε ιστολογικά επιβεβαιωµένο ΜΜΚΠ 

1. Ασθενείς µε µη χειρουργήσιµο ΜΜΚΠ 

2. Ασθενείς µε µετρήσιµη µάζα (στην αξονική τοµογραφία) απο ΜΜΚΠ στον 

πνεύµονα/µεσοθωράκιο 

3. Ασθενείς ηλικίας 18-80 ετών 

4. Ασθενείς µε καλή γενική κατάσταση (PS=O-2 κατά WHO) 

 

Tα γενικά κριτήρια αποκλεισµού από την µελέτη ήταν: 

1. Ασθενείς <18 ή >80 έτη 

2. Ασθενείς µε σοβαρά καρδιολογικά, αναπνευστικά, νεφρολογικά ή ψυχιατρικά 

προβλήµατα 

3. Ασθενείς µε κακή γενική κατάσταση (PS >2) 

4. Νόσος µη µετρήσιµη στην αξονική τοµογραφία 

5. Έγκυες γυναίκες. 

 

Όλοι οι ασθενείς της µελέτης προήλθαν από την κλινική της Ακτινοθεραπευτικής 

Ογκολογίας και την Παθολογική Ογκολογική κλινική του Νοσοκοµείου µας. Τα κλινικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών της µελέτης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1: 
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Πίνακας  1 
 

Χαρακτηριστικά των ασθενών που εισήχθηκαν στην µελέτη (ασθενείς και 

στις 3 φάσεις). 

 

Αριθµός ασθενών    140 

Μέση ηλικία        64 (35-75) 

∆ιαστάσεις όγκου 

                 <65cm3   56 

                  >65 cm3   84 

Μ-stage 

                Μ0    62 

                Μ1    78 

Ιστολογικός τύπος 

            πλακώδες   84 

            αδενοκαρκίνωµα  56 

προηγηθείσα χηµειοθεραπεία 

              Ναι    72 

             Όχι    68 
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2.  ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

1η φάση. 

Στην πρώτη φάση αναπτύξαµε και αξιολογήσαµε µια νέα µέθοδο ανίχνευσης της 

πρόσληψης και εκτίµησης του ρυθµού αποβολής του 99mTc sestamibi από τους 

όγκους του πνεύµονα. Η µέθοδος αυτή στηρίχθηκε στον εντοπισµό του όγκου µε 

εξοµοιωτή και στην µετέπειτα διενέργεια λειτουργικής απεικόνισης µε την χρήση 

στατικής γ camera µε κατευθυντήρα οπής (pinhole). Στην µελέτη αυτή 

συµπεριλήφθησαν 25 ασθενείς µε µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα (ΜΜΚΠ) 

 

2η φάση. 

Στην δεύτερη φάση εκτιµήσαµε την πρόσληψη και το ρυθµό αποβολής του 

99mTc sestamibi από την πρωτοπαθή πνευµονική µάζα σε 70 ασθενείς µε ΜΜΚΠ (35 

ασθενείς µε τοπικό ΜΜΚΠ και σε 35 ασθενείς µε γνωστές αποµακρυσµένες 

µεταστάσεις) µε την µέθοδο pinhole.  Ασθενείς που κατά την σπινθηρογραφική µελέτη 

µε 99mTc sestamibi δεν είχαν µεταστάσεις αλλά τις εκδήλωσαν εντός των 2 επόµενων 

µηνών συµπεριλήφθησαν στην οµάδα των ασθενών µε µεταστάσεις. Τα ευρήµατα 

συσχετίσθηκαν µε α. ιστοπαθολογικές παραµέτρους των όγκων (Τ,Ν, Μ-στάδιο, 

διαφοροποίηση), β.  την ύπαρξη µεταστάσεων και  γ.  γνωστή αντοχή σε προηγηθείσα 

χηµειοθεραπεία µε φάρµακα που αποτελούν στόχο της P-γλυκοπρωτείνης 

(δοξορουβικίνη, δοσεταξέλη, πακλιταξέλη, αλκαλοειδή της βίνκα). 

 

3η φάση. 

Στην τρίτη φάση 45 ασθενείς µε τοπικά προχωρηµένο ανεγχείρητο ΜΜΚΠ που 

επρόκειτο να υποβληθούν σε ριζική ταυτόχρονη χηµειο-ακτινοθεραπεία µε δοσεταξέλη 

(Τaxotere®), συµπεριλήφθησαν στην µελέτη. Το πρωτόκολλο χηµειο-ακτινοθεραπείας 

φαίνεται στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2. 

 
Σχήµα ακτινο-χηµειοθεραπείας ασθενών της 3ης φάσης της µελέτης.  

Σύνολο ασθενών 45 

 

Κλασσικά κλασµατοποιηµένη ακτινοθεραπεία 

Ηµερήσια δόση 2Gy, 5 κλάσµατα εβδοµαδιαίως, για 6.5 εβδοµάδες 

Συνολική βιολογική δόση όγκου 64Gy 

Ταυτόχρονα Docetaxel (Taxotere) 30mg/m2 iv.  εβδοµαδιαίως για               7 

εβδοµάδες. 

 

 

Ο ρυθµός πρόσληψης και αποβολής του 99mTc-sestamibi εκτιµήθηκε σε 

τοµογραφικές λήψεις ( SPECT: single photon emission computerized tomography) πριν την 

θεραπεία. Οι παράµετροι αυτοί συσχετίσθηκαν µε την ανταπόκριση στην χηµειο-

ακτινοθεραπεία. 

Τα κριτήρια εισόδου στην τρίτη φάση εξειδικεύθηκαν ακόµη περισσότερο. Οι ασθενείς 

επίσης έπρεπε να έχουν τοπικά προχωρηµένη νόσο χωρίς αποµακρυσµένες µεταστάσεις. 

Τα χαρακτηριστικά των ασθενών που εισήχθηκαν στην φάση αυτή της µελέτης αναφέρονται 

στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας  3 

 
Χαρακτηριστικά των ασθενών που εισήχθηκαν  

στην φάση 3 της µελέτης   
 

Αριθµός ασθενών    45 

Ανδρες/Γυναίκες     40:5 

Μέση ηλικία                   64 (45-74) 

WHO PS (median/range)           1 (0-2) 

TNΜ-stage 

     T3,4/N2/Μ0               12 

  T3/N3/Μ0               24 

T4/N3/Μ0                9 

Ιστολογικός τύπος 

            πλακώδες    26 

            αδενοκαρκίνωµα   13 

        αδιαφοροποίητο               6 

προηγηθείσα χηµειοθεραπεια 

              Οχι               35 

             cis-platinum based             10 

 

Η ανταπόκριση των πρωτοπαθών όγκων στην ακτινο-χηµειοθεραπεία 

αξιολογήθηκε ως εξής µε βάση την αξονική τοµογραφία και την δύο-διαστάσεων 

µέτρηση της πρωτοπαθούς µάζας : 

CR (complete response, πλήρης ύφεση) : εξαφάνιση της νόσου 

PR (partial response, µερική ύφεση) : µείωση του µεγέθους της µάζας κατά 50-99% 

MR (minimal response, µικρή ύφεση): µείωση του µεγέθους κατά 25-49% 

NR (non response, µη ανταπόκριση) : όλες οι άλλες περιπτώσεις. 
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3.   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 99mTc- SESTAMIBI 
 

Το 99mTc-sestamibi είναι ένα µονοσθενές λιπόφιλο κατιόν το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την απεικόνιση της αιµάτωσης του µυοκαρδίου ως 

αντικαταστάτης του Tl201 λόγω των ιδανικότερων φυσικών χαρακτηριστικών του ( 

εκπέµπουσα ενέργεια της τάξης 140ΚeV, µικρός χρόνος ηµιζωής περίπου 6 ώρες, 

χαµηλή απορροφούµενη δόση, άµεσα διαθέσιµο διότι παράγεται από γεννήτρια η 

οποία υπάρχει σε όλα τα τµήµατα της Πυρηνικής Ιατρικής). Λόγω της ικανότητας του να 

προσλαµβάνεται από τα καρκινικά κύτταρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα 

τελευταία χρόνια και ο ρόλος του στην διάγνωση και σταδιοποίηση των όγκων. Ο 

ακριβής µηχανισµός της κυτταρικής πρόσληψης του 99mTc-sestamibi δεν είναι ακόµη 

απόλυτα γνωστός αλλά θεωρείται ότι είναι πολυπαραγοντικός. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη είναι η ηλεκτροστατική έλξη 

ανάµεσα στο λιπόφιλο κατιόν και στο αρνητικό φορτίο των µιτοχονδρίων, ο αριθµός 

των µιτοχονδρίων, η µεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων και η αγγείωση. Το 90% 

της χορηγούµενης δόσης συγκεντρώνεται στα µιτοχόνδρια των καρκινικών κυττάρων. 

Το 1992 από διάφορες µελέτες προκύπτει η παρατήρηση ότι η ουσία αυτή µεταφέρεται 

έξω από το κύτταρο µέσω της Pgp. 

Η παρασκευή του ρ/φ έγινε ακολουθώντας τις εσώκλειστες οδηγίες στο kit της 

χηµικής ουσίας (Cardiolite, DuPont, France). Από έκλουση γεννήτριας λαµβάνοµε έως 

100mCi 99mTc pertechnetate. Προσθέτοµε τόσο φυσιολογικό ορό ώστε να επιτύχοµε 

όγκο διαλύµατος 8ml. Στο φιαλίδιο του sestamibi προσθέτοµε τα 100mCi 99mTc. Το 

διάλυµα βράζεται για 10 min και το αφήνοµε να κρυώσει για άλλα 10 min. 

Αναρροφούµε 20 mCi 99mTc-sestamibi . Η επισηµασµένη ουσία χορηγείται 

ενδοφλεβίως στους ασθενείς και ακολουθεί bolus χορήγηση φυσιολογικού ορού για την 

καλύτερη διέλευση του ρ/φ. (εικόνα 1) 
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Eικόνα 1 
 

                              Cardiolite (Du Pont )- sestamibi 
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4.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΛΗΨΕΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 
Όλες οι φάσεις της µελέτης πραγµατοποιήθηκαν µε την χρήση της γ-camera. Η 

γ- camera είναι το σύστηµα ανίχνευσης γ ακτινοβολίας η οποία εκπέµπεται από το 

σώµα του ασθενή µετά από χορήγηση κάποιας ραδιενεργής ουσίας. Το τυπικό 

σύστηµα της γ –camera αποτελείται από την ανιχνευτική κεφαλή  µε τους µηχανισµούς 

υποστήριξης και κίνησης(gantry), το εξεταστικό κρεβάτι και το χειριστήριο. 

 

1η φάση 

Για την σπινθηρογραφική µελέτη κατά την 1η φάση χρησιµοποιήθηκε απλή 

στατική γ camera ( planar) τύπου Gamma Diagnostic, Philips, The Netherlands 

συνοδευόµενη από ειδικό κατευθυντήρα οπής καρφίτσας (pinhole collimator). Ο 

κατευθυντήρας αυτός έχει µορφή κώνου µε µια πολύ µικρή οπή (3-5mm) στην κορυφή 

του. Η οπή αυτή θα µπορούσε να παροµοιωθεί µε το διάφραγµα ενός φωτογραφικού 

φακού. Η εικόνα που παρέχεται είναι µεγεθυσµένη, οπότε πλεονεκτεί στις περιπτώσεις 

που απαιτείται µια πιο λεπτοµερή εκτίµηση της βλάβης. (Εικόνα 2). Ο εντοπισµός της 

θέσης του pinhole επί του ασθενούς γίνεται µε την χρήση εξοµοιωτού ακτινοθεραπείας 

(Simulator) οπότε σηµαδεύεται επί τού δέρµατος του ασθενούς η θέση του 

υποκείµενου όγκου.    Οι εικόνες αυτές συγκρίθηκαν µε λήψεις χρησιµοποιώντας 

κατευθυντήρα παραλλήλων οπών γενικής χρήσης (LEGP: Low Energy General 

Purpose) (Εικόνα 3). O κατευθυντήρας αυτός δεν µεταβάλλει το µέγεθος της 

σχηµατιζόµενης εικόνας. ∆ηλ. δεν υπάρχει µεγέθυνση ή σµίκρυνση. Οπότε πλεονεκτεί 

σε περιπτώσεις εκτίµησης των διαστάσεων ενός οργάνου του οποίου το ακριβές βάθος 

είναι άγνωστο. 

Η ικανότητα του 99mTc-sestamibi να καθηλώνεταιι από τον µη µικροκυτταρικό 

καρκίνο του πνεύµονα  µελετήθηκε εκτιµώντας ποιοτικά και ποσοτικά την σχετική 

πρόσληψη αλλά και την αποβολή του από τον όγκο. 
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Εικόνα  2 
 

Στατική γ-κάµερα φέρουσα κατευθυντήρα pinhole 
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Εικόνα  3 
 

Στατική γ-κάµερα φέρουσα κατευθυντήρα parallel hole 
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Όλοι οι ασθενείς αρχικά τοποθετήθηκαν σε εξοµοιωτή (Radiotherapy Simulator; 

Philips, Netherlands) ο οποίος χρησιµοποιείται για τον σχεδιασµό της ακτινοθεραπείας 

και  εντοπίσθηκε η ακριβής θέση του όγκου . Λαµβάνοντας υπόψη την CT ή MRI 

σηµειώθηκε µια περιοχή στο δέρµα περίπου 4cm ακριβώς πάνω από την περιοχή του 

όγκου  (Εικόνα  4) 
Σε όλους τους ασθενείς της µελέτης χορηγήθηκαν 20mCi (740MBq) 99mTc-

sestamibi ενδοφλεβίως και ακολούθησε bolus 10 ml φυσιολογικού ορού για 

διευκόλυνση της διόδου του ρ/φ. 10 min µετά την iv χορήγηση ο ασθενής τοποθετείται 

στο κρεβάτι της γ- camera και εστιάζοµε τον κατευθυντήρα παραλλήλων οπών στον 

θώρακα. Λαµβάνεται λήψη 5 min συλλέγοντας 106 –2 x106 κρούσεις.  

Αµέσως µετά ξεκινούν οι λήψεις µε τον κατευθυντήρα οπής καρφίτσας (pinhole) 

το οποίο έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει περιοχή διαµέτρου 12 cm. Λόγω του ότι το 

pinhole καταλήγει σε οπή υπάρχει η ανάγκη ακριβής εντόπισης του όγκου. O 

συγκεκριµένος κατευθυντήρας τοποθετείται µε ακρίβεια πάνω από την κεντρική 

περιοχή του όγκου ή τουλάχιστον τοποθετείται έτσι ώστε να περιλαµβάνει µε ακρίβεια 

ένα µεγάλο µέρος του όγκου. Η αρχική ιδέα για την χρήση του κατευθυντήρα οπής 

καρφίτσας ξεκίνησε διότι µεγεθύνει το είδωλο που απεικονίζει οπότε επιτυγχάνεται 

καλύτερη εκτίµηση των ενδοογκικών περιοχών.  

Οι λήψεις είχαν διάρκεια 5 min συλλέγοντας τις ανάλογες κρούσεις. Οι λήψεις 

συνεχίζονται τοποθετώντας τον κατευθυντήρα στον ετερόπλευρο υγιή πνεύµονα σε µια 

σχεδιασµένη περιοχή ίδιων διαστάσεων. Οι λήψεις µε τον κατευθυντήρα παραλλήλων 

οπών πραγµατοποιήθηκαν 10΄µετά την iv χορήγηση του ρ/φ και οι λήψεις µε τον 

κατευθυντήρα οπής καρφίτσας στα 20 λεπτά. µετά την χορήγηση. 
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Εικόνα  4 
 

Aπεικόνιση όγκου του πνεύµονα και εστιασµός επι του ασθενούς µε 
την χρήση Simulator (Εξοµοιωτή Ακτινοθεραπείας) 
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2η-3η φάση 

Κατά την 2η και 3η φάση της µελέτης ελήφθησαν απλές (pinhole) και 

τοµογραφικές (SPECT) λήψεις στα 10 min και 60 min µετά την χορήγηση, πριν την 

έναρξη της θεραπείας. Στην Εικόνα 5 φαίνεται τοµογραφική SPECT γ-κάµερα που 

χρησιµοποιήθηκε στην µελέτη. Οι στατικές λήψεις ήταν πρόσθια θώρακος και είχαν 

διάρκεια 10΄. Η µήτρα (matrix) εικόνας που χρησιµοποιήθηκε ήταν 256x256 και η 

µεγέθυνση (zoom) 1. Οι τοµογραφικές λήψεις είχαν διάρκεια 20΄ και 

πραγµατοποιήθηκαν µε µήτρα 128x128 διαγράφοντας τόξο 360ο  
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Εικόνα  5 
 

Τοµογραφική (SPECT)  γ-κάµερα   
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5.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Η ανάλυση των σπινθηρογραφικών εικόνων (Planar, Pinhole και Spect) 

βασίσθηκε τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική εκτίµηση των εικόνων. 40 µέρες 

µετά την λήξη της ακτινοθεραπείας η ανταπόκριση του όγκου εκτιµήθηκε µε αξονική ή 

µαγνητική τοµογραφία και συσχετίσθηκε µε την κινητική του 99mTc-sestamibi. 

 

Ποιοτική εκτίµηση 

 
Κατά την ποιοτική ανάλυση εκτιµήθηκε οπτικά η ένταση της πρόσληψης του 

99mTc- sestamibi στην περιοχή του όγκου συγκριτικά µε την πρόσληψη στον 

φυσιολογικό πνεύµονα τόσο κατά τις στατικές όσο και τις τοµογραφικές  λήψεις. Οι 

σπινθηρογραφικές εικόνες εκτιµήθηκαν ως εξής:  

 

Score 1. εξαιρετική απεικόνιση του όγκου ή οποία βασίζεται στην έντονη πρόσληψη 

του ρ/φ στην περιοχή του όγκου σε σύγκριση µε το φυσιολογικό πνευµονικό 

παρέγχυµα και στην δυνατότητα εκτίµησης περιοχών µειωµένης πρόσληψης 

όπως η περίπτωση ύπαρξης νεκρώσεων µέσα στον όγκο ή περιογκικού 

οιδήµατος. Οι νεκρωτικές περιοχές εκτιµήθηκαν ως περιοχές µειωµένης ή 

απουσίας προσλήψεως του 99mTc-sestamibi µέσα στον όγκο οι οποίες 

περιβάλλονται από περιοχή αυξηµένης καθήλωσης. Το περιογκικό οίδηµα 

απεικονίσθηκε σαν µια περιοχή χαµηλότερης πρόσληψης από αυτήν του 

όγκου και του φυσιολογικού ιστού γύρω από τον όγκο. 

 

Score 2: αυξηµένη πρόσληψη του ρ/φ στην περιοχή του όγκου σε σύγκριση µε τον 

φυσιολογικό ιστό κατά την οποία επιτρέπεται ασαφώς η εκτίµηση 

ενδοογκικών περιοχών διαφορετικής πρόσληψης . 

 

Score 3.  ασθενώς αυξηµένη πρόσληψη του ρ/φ από τον όγκο ή οποία όµως δεν 

επιτρέπει την περαιτέρω ενδοογκική ανάλυση ή την εκτίµηση της πρόσληψης 

στον περιογκικό ιστό. 
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Score 4 : αµφιβόλου αξιολογήσεως πρόσληψη στην περιοχή του όγκου ή και µη 

απεικόνιση αυτού. 

 

Γενικά η περιοχή του όγκου µε τις υψηλότερες κρούσεις θεωρήθηκε ως η 

κεντρική περιοχή αυτού ανεξάρτητα αν δεν είναι γεωγραφικά το κέντρο της µάζας,. Με 

τα ίδια κριτήρια αξιολογήθηκαν και οι απώτερες λήψεις 2 ώρες µετά την χορήγηση για 

την οπτική εκτίµηση της αποβολής του ρ/φ από τον όγκο. 

   

 

Ποσοτική εκτίµηση 
 

Η ποσοτική ανάλυση βασίσθηκε στην µέτρηση των κρούσεων στην περιοχή του 

όγκου και σε συγκεκριµένη περιοχή στον φυσιολογικό πνεύµονα. Οι κρούσεις 

µετρήθηκαν λαµβάνοντας περιοχές ενδιαφέροντος (Regions of interest –ROIs) γύρω 

από τον όγκο (whole tumor), στην πιο θερµή περιοχή (υψηλή πρόσληψη του ρ/φ), στις 

ψυχρές περιοχές του όγκου (περιοχές µε χαµηλή ή απουσίας πρόσληψης) καθώς και 

στο φυσιολογικό πνευµονικό παρέγχυµα.  

Οι περιοχές ενδιαφέροντος στις διάφορες περιοχές του όγκου ήταν 

συγκεκριµένων pixels, καθώς επίσης και οι περιοχές ενδιαφέροντος γύρω από τον 

όγκο ήταν ίδιας έκτασης µε αυτές στο φυσιολογικό παρέγχυµα. 

 

Η σχετική πρόσληψη στον όγκο εκτιµήθηκε  ποσοτικά και κατά τις 3 φάσεις από 

τον λόγο: 

                                                 U=  Τ / Ν  
όπου  U: πρόσληψη 

          Τ: κρούσεις στον όγκο στα 10΄ 

          Ν : κρούσεις στο φυσιολογικό πνευµονικό παρέγχυµα στα 10΄. 
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Εκτός από την σχετική πρόσληψη του 99mTc-sestamibi από τον µη 

µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα εκτιµήθηκε ποσοτικά και ο σχετικός ρυθµός 

αποβολής του κατά τις 2η και 3η φάση σύµφωνα µε τον τύπο: 

                                             

                                            Εr = T/N  : T’ / N’ 
Όπου   

Εr = ρυθµός αποβολής 

Τ = κρούσεις στην περιοχή ενδιαφέροντος 121 x 121 pixels στον όγκο  10΄µετά 

την χορήγηση (στατικές λήψεις), είτε κρούσεις σε σταθερή περιοχή ενδιαφέροντος 

στον όγκο (τοµογραφικές λήψεις). 

Ν = κρούσεις από περιοχή ενδιαφέροντος 121x121 pixels στο φυσιολογικό 

πνευµονικό παρέγχυµα 10΄µετά την χορήγηση. 

Τ΄= κρούσεις από περιοχή ενδιαφέροντος 121x121 pixels στον όγκο 1 ή 2 ώρες 

µετά την χορήγηση. 

Ν΄= κρούσεις από περιοχή ενδιαφέροντος 121x121 pixels στο φυσιολογικό 

πνευµονικό  παρέγχυµα 2 ώρες µετά την χορήγηση. 

 

 

6.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το σύστηµα GraphPad Prism 2.01 (GraphPad 

Software Inc., California, USA). Το ‘Fisher’s exact test’ ή το ‘two –tailed paired’ και 

‘unpaired test’ χρησιµοποιήθηκε για να συγκριθούν κατηγορίες παραµέτρων. Οι 

καµπύλες επιβίωσης σχεδιάστηκαν µε την µέθοδο Kaplan-Meier και το ‘log-rank’ test 

χρησιµοποιήθηκε για να συγκριθούν οι πίνακες επιβίωσης. Τιµές p (p-value) µικρότερες 

από 0.05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σηµαντικές. 
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Γ.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

1η ΦΑΣΗ 
 

 

Α)  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η  ΦΑΣΗ.   

ΣΥΓΚΡΙΣΗ PLANAR –PINHOLE  ΛΗΨΕΩΝ. 
 

Αρχικά  εκτιµήθηκε η ευαισθησία της µελέτης στην διάγνωση του καρκίνου του 

πνεύµονα χρησιµοποιώντας τον pinhole κατευθυντήρα. Τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν 

µε τις λήψεις µε κατευθυντήρα γενικής χρήσης παραλλήλων οπών. Ο όγκος 

διαφοροποιήθηκε σαφώς από το φυσιολογικό πνευµονικό παρέγχυµα. Η πρόσληψη 

του 99mTc sestamibi στον όγκο ήταν 2-5 φορές µεγαλύτερη από την πρόσληψη στον 

φυσιολογικό πνεύµονα. 

Από τα 25 σπινθηρογραφήµατα µε τον κατευθυντήρα οπής τα 22 (88%) 

εµφάνισαν εξαιρετική πρόσληψη µε πολύ καλή εκτίµηση των επί µέρους περιοχών 

στον όγκο και αξιολογήθηκαν ως score 1. 3/25 ( 12%) παρατηρήθηκε  αυξηµένη 

πρόσληψη του ρ/φ στην περιοχή του όγκου µε µικρή ικανότητα εκτίµησης ενδοογκικών 

περιοχών και αξιολογήθηκαν µε score 2.  Score 3,4 δηλ. ασθενώς αυξηµένη πρόσληψη 

ή αδυναµία εντόπισης της βλάβης δεν παρατηρήθηκε σε κανένα από τα 25 

σπινθηρογραφήµατα µε pinhole. 

Από τα 25 σπινθηρογραφήµατα µε κατευθυντήρα παραλλήλων οπών  τα 7 (29%) 

αξιολογήθηκαν µε score 1, 3/25  (12%) µε score 2, 9/25 (36%) µε score 3 και 6/25 

(24%) µε score 4.   

Η διαφορά στην ποιότητα εικόνων µεταξύ των δύο µεθόδων, όπως εκτιµήθηκε 

µε τα score,  ήταν ισχυρά στατιστικά σηµαντική  ;  p-value <0.0001 (µέσο score : 1.1 

στο σπινθηρογράφηµα  pin-hole έναντι 2.5 στον κατευθυντήρα παράλληλων οπών). 

Στον πίνακα  4 συνοψίζονται τα συγκριτικά αποτελέσµατα από την ποιοτική 

εκτίµηση των εικόνων µε κατευθυντήρα παραλλήλων οπών και pinhole.  
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Πίνακας  4 
 

Ποιοτική εκτίµηση των εικόνων που ελήφθησαν µε κατευθυντήρας  

παράλληλων οπών και κατευθυντήρας οπής (pinhole)   

 

Κατευθυντήρας παράλληλων οπών    Κατευθυντήρας   pinhole 
  
Score 1  7/25 (29%)     22/25 (88%) 

Score 2  3/25 (12%)     3/25 (12%) 

Score 3  9/25 (36%)     0/25 (0%) 

Score 4  6/25 (24%)     0/25 (0%) 

 

Μέσο score  2.3      1.1 

p-value      <0.0001 

 

 

Στην Εικόνα 6 φαίνεται συγκριτικά η απεικόνιση πλακώδους καρκίνου του 

πνεύµονα µε την χρήση parelel hole (α) και pinhole κατευθυντήρα (β)  
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Εικόνα  6 
 

Συγκριτική απεικόνιση καρκίνου πνεύµονα µε planar parallel hole (a) και 
pinhole κατευθυντήρα (b). 
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 Η εκτίµηση της ενδο και περιογκικής πρόσληψης ήταν δυνατή και στους 25 

(100%) ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε σπινθηρογράφηµα πνευµόνων µε pinhole 

κατευθυντήρα, ενώ αυτό ήταν δυνατό σε 10 (40%) µε λήψεις µε κατευθυντήρα 

παραλλήλων οπών.  

Η µεγαλύτερη πρόσληψη του ρ/φ (θερµή περιοχή) παρατηρήθηκε κεντρικά του 

όγκου στις 21/25, περιφερικά σε 3/25 περιπτώσεις, ενώ οµοιογενή πρόσληψη υπήρξε 

σε1/25. Νεκρωτικές περιοχές µέσα στον όγκο παρατηρήθηκαν σε 3/25 περιπτώσεις  

ενώ περιογκικό οίδηµα δεν φάνηκε σε καµία περίπτωση. 

Από αυτή την ανάλυση  προκύπτει ότι Το 99mTc-sestamibi  είναι ένα 

ραδιοφάρµακο µε υψηλή ικανότητα πρόσληψης από τον µη µικροκυτταρικό καρκίνο 

του πνεύµονα, το οποίο όχι µόνο µας δίνει στοιχεία για την ταυτοποίηση της βλάβης 

αλλά παρέχει και πληροφορίες για την βιωσιµότητα του όγκου απεικονίζοντας τυχόν 

ενδοογκικές νεκρώσεις. 

Η εκτίµηση του όγκου είναι σαφώς ακριβέστερη κατά τις λήψεις µε pinhole λόγω 

της δυνατότητας που δίνεται να µεγεθύνεται η βλάβη. Παρέχονται  εικόνες από τις 

οποίες αξιολογείται µε ακρίβεια η βιολογία του όγκου και οι ενδο και περιογκικές 

συνθήκες που επικρατούν. 

             

 

       

 

Β)  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 99mTc-SESTAMIBI ΣΤΟΝ ΜΗ  

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  

1η  ΦΑΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ. 
 

Η ποσοτική εκτίµηση της πρόσληψης του 99mTc-sestamibi έγινε στις πρώιµες 

λήψεις (10 min p.i.) και  βασίσθηκε στον τύπο που ήδη αναφέραµε  Τ/Ν όπου Τ : 

κρούσεις στον όγκο και Ν: κρούσεις στον φυσιολογικό πνεύµονα.  Υπολογίσθηκαν 

κρούσεις λαµβάνοντας ΄περιοχή ενδιαφέροντος σε όλο τον όγκο και περιοχές 

συγκεκριµένων pixels στο κέντρο και στην περιφέρεια αυτού (εικόνα 7). Για τον 

υπολογισµό της πρόσληψης στον φυσιολογικό ιστό εκτιµήθηκε ίδια περιοχή 



 61

ενδιαφέροντος στον ετερόπλευρο πνεύµονα. 

Στις λήψεις µε κατευθυντήρα παραλλήλων οπών η σχετική πρόσληψη του ρ/φ 

στην περιοχή του όγκου( whole tumour)  ήταν Τ/Ν= 1.53-3.62 ( µέση τιµή :2.66), στο 

κέντρο του όγκου 1.50-2.98(1.98) και στην περιφέρεια 1.37-2.90 ( 2.27) 

Στις λήψεις µε pinhole κατευθυντήρα η σχετική πρόσληψη σε όλο τον όγκο, στο 

κέντρο και στην περιφέρεια του ήταν  1.67-2.99 (µέση τιµή 2.32), 1.71-4.36 ( µέση τιµή 

3.07) και  1.54-3.20 ( µέση τιµή 2.18) αντίστοιχα.  
Επίσης παρατηρήθηκε ότι η διαφορά του λόγου Τ/Ν  στον µη µικροκυτταρικό 

καρκίνο του πνεύµονα ανάµεσα στην κεντρική και περιφερική περιοχή του όγκου [∆(c-

p)] ήταν σηµαντικά υψηλότερη (p< 0.05) χρησιµοποιώντας pinhole κατευθυντήρα. 

Στον πίνακα 5 συνοψίζονται τα συγκριτικά αποτελέσµατα της ποσοτικής 

εκτίµησης της πρόσληψης του 99mTc –sestamibi (T/N) σε όλο τον όγκο , στο κέντρο 

και στην περιφέρεια κατά τις στατικές λήψεις µε κατευθυντήρα παραλλήλων οπών και 

pinhole. 
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Εικόνα 7 
 

Ποσοτική εκτίµηση σπινθηρογραφικής απεικόνισης καρκίνου του 
πνεύµονα µε pinhole κατευθυντήρα στα 10΄ µετά την χορήγηση 
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Πίνακας  5 
 

Συγκριτικά αποτελέσµατα της ποσοτικής εκτίµησης της πρόσληψης του 99mTc-
sestamibi στον όγκο (στο κέντρο και στην περιφέρεια) κατά τις στατικές λήψεις 

µε κατευθυντήρα παραλλήλων οπών και pinhole. 
 
Τ/Ν ratio 

                         Κατευθυντήρας παραλλήλων οπών                pinhole κατευθυντήρας 
 

ασθενείς Ιστολογικός τύπος Τ-
στάδιο 

όγκος κέντρο περιφέρεια ∆(c-
p) 

ογκος κέντρο περιφέρεια ∆(c-p) 

1 πλακώδες Τ3 1.50 Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.21 1.90 1.68 1.24 
2 πλακώδες Τ3 2.34 2.84 2.10 0.74 2.76 3.18 1.58 1.6 
3 πλακώδες Τ3 Μ.Α Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.29 4.20 2.35 1.85 
4 πλακώδες Τ4 2.19 Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.90 3.15 2.80 0.35 
5 πλακώδες Τ3 1.80 Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.23 3.11 2.70 0.41 
6 πλακώδες Τ4 Μ.Α Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.99 3.07 1.54 1.53 
7 πλακώδες Τ4 1.61 1.53 Μ.Α Μ.Α 1.97 2.13 1.99 0.14 
8 πλακώδες Τ3 Μ.Α Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.32 3.95 2.40 1.55 
9 πλακώδες Τ3 Μ.Α Μ.Α Μ.Α Μ.Α 1.80 1.97 2.10 -0.13 
10 πλακώδες Τ4 Μ.Α Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.11 3.22 3.00 0.22 
11 πλακώδες Τ3 1.98 1.50 1.37 0.13 1.95 2.63 2.20 0.43 
12 πλακώδες Τ4 2.43 1.95 1.90 0.05 2.80 4.36 3.12 1.24 
13 πλακώδες Τ4 1.80 1.30 0.50 0.8 2.40 2.95 2.60 0.35 
14 πλακώδες Τ4 2.24 2.03 0.90 1.13 1.71 1.71 2.01 -0.3 
15 πλακώδες Τ3 1.94 1.60 1.20 0.40 2.11 2.75 2.23 0.52 
16 πλακώδες Τ3 2.94 2.10 1.50 0.60 1.72 2.77 1.68 1.09 
17 πλακώδες Τ3 Μ.Α Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.88 3.33 3.02 0.37 
18 αδενοκαρκίνωµα Τ4 Μ.Α Μ.Α Μ.Α Μ.Α 2.45 3.10 3.21 -0.11 
19 Αδενοκαρκίνωµα Τ4 1.90 1.40 0.80 0.6 2.39 2.42 2.38 0.04 
20 αδενοκαρκίνωµα Τ3 2.23 1.65 0.70 0.95 1.83 3.12 2.31 0.87 
21 αδενοκαρκίνωµα Τ4 1.92 1.10 1.20 0.90 2.56 3.03 2.81 0.22 
22 αδενοκαρκίνωµα Τ4 2.23 1.22 1.05 0.17 2.40 3.47 2.93 0.54 
23 αδενοκαρκίνωµα Τ3 3.62 2.99 2.40 0.59 2.00 3.65 1.99 1.66 
24 αδενοκαρκίνωµα Τ3 3.20 2.45 1.90 0.55 2.10 3.32 1.79 1.53 
25 αδενοκαρκίνωµα Τ3 1.58 1.10 0.50 0.6 1.92 2.20 2.05 0.15 

 

 

Τ στάδιο: ΑJC staging system, M.A : µη αξιολογήσιµο, ∆(c-p) :διαφορά κρούσεων στο 

κέντρο- περιφέρεια του όγκου. 
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2η   ΦΑΣΗ 
 

 

A.  Ρυθµός πρόσληψης του 99mTc-sestamibi από τους όγκους. 

 

Η εκτίµηση της πρόσληψης και της αποβολής του ραδιοφαρµάκου στην δεύτερη 

φάση έγινε µε τεχνική pinhole η οποία αποδείχθηκε ακριβέστερη στην φάση 1 της 

µελέτης. Στους 70 ασθενείς οι οποίοι συµπεριλήφθησαν στην 2η φάση της µελέτης η 

πρόσληψη του ρ/φ στον όγκο ήταν σταθερά υψηλότερη από το φυσιολογικό 

πνευµονικό παρέγχυµα. Στην  Εικόνα  8α,β,γ  φαίνονται χαρακτηριστικές εικόνες 

πρωτοπαθούς µη-µικροκυτταρικού όγκου του πνεύµονα απεικονιζόµενες µε το 

σπινθηρογράφηµα 99mTc-sestamibi και οι αντίστοιχες εικόνες από την αξονική 

τοµογραφία.  Η µέση τιµή των κρούσεων οι οποίες συλλέχθηκαν  από µια περιοχή 

ενδιαφέροντος 121x121 pixels σε λήψη 5 ΄διάρκειας στα 10΄µετά την ενδοφλέβια 

χορήγηση ήταν 11.820 (SD= 3.434) για την περιοχή του όγκου και 3.636 (SD= 703) για 

τον φυσιολογικό πνεύµονα. Ο λόγος της σχετικής πρόσληψης T/NL κυµαίνεται σε 1.85-

5.02 αποδεικνύοντας την µεγάλη ικανότητα του ρ/φ να προσλαµβάνεται από τον όγκο. 

Οι συσχετίσεις της σχετικής πρόσληψης του 99mTc-sestamibi µε 

ιστοπαθολογικές και άλλες παραµέτρους φαίνεται στον Πίνακα 6.  Ο λόγος Τ/ΝL δεν 

παρουσίασε συσχέτιση µε  τις διαστάσεις του όγκου ή τις ιστοπαθολογικές 

παραµέτρους (Τ,Ν,Μ στάδιο, διαφοροποίηση). ∆ιαπιστώθηκαν υψηλές τιµές στους 

ασθενείς µε αποµακρυσµένες µεταστάσεις (mean t/nl=3.6) έναντι 2.9 σε ασθενείς χωρίς 

αποµακρυσµένες µεταστάσεις, γεγονός που ήταν στατιστικά σηµαντικό (p=0.001);  

Σχήµα  1.  Aσθενείς µε γνωστή αντίσταση σε προηγηθέισα χηµειοθεραπεία και 

ασθενείς που δεν είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε χηµειθεραπεία δεν έιχαν 

διαφορετικές τιµές σχετικής πρόσληψης του ραδιοφαρµάκου.    
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Εικόνα  8α,β,γ 
 

Aξονική τοµογραφία και σπινθηρογραφική απεικόνιση καρκίνου του 
πνεύµονα µε parallel hole και pinhole κατευθυντήρα  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  6 
 

Συσχέτιση του σχετικού ρυθµού πρόσληψης (πρόσληψη από τον όγκο ‘Τ’ 
διαιρούµενο µε την πρόληψη από τον φυσιολογικό πνεύµονα ‘NL’( ‘T/NL’) µε 

ιστοπαθολογικές παραµέτρους των όγκων και µε γνωστή αντοχή στην 
χηµειοθεραπεία. 

 

     Τ/NL  range  stand. error  p-value 
 

T <65cm3     3.2  2.7-3.4      0.13   0.89 

 

T >65cm3     3.4  2.6-3.7      0.16    

 

Στάδιο Μ 

Μ0       2.9  2.8-3.1       0.07   0.001 

Μ1       3.6  3.2-3.8       0.15  

 

Ιστολογικός τύπος 

Πλακώδες      3.1  2.8-3.4  0.10   0.23 

ΑδενοCa      3.4  2.8-3.8  0.18    

 

Ηλικία 

>54       3.3  2.6-3.8  0.18   0.88 

<55       3.3. 2.5-3.8  0.17  

 

Γνωστή Aντοχή στην Χηµειοθεραπεία 

Ναι       3.3  2.9-3.6  0.16   0.44 

Όχι         3.1  2.9-3.3  0.11  
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Σχήµα 1 
 

Σχετικός ρυθµός πρόσληψης του 99mTc-sestamibi σε ασθενείς µε τοπική νόσο 
και σε ασθενείς µε αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Στατιστικά σηµαντικές 

αυξηµένες τιµές πρόσληψης του ραδιοφαρµάκου από τους πρωτοπαθείς όγκους 
παρατηρήθηκαν στους ασθενείς µε αποµακρυσµένες µεταστάσεις.  
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B.  Ρυθµός αποβολής  του 99mTc-sestamibi. 
 

Ο σχετικός ρυθµός αποβολής (Er; relative efflux rate) του 99mTc-sestamibi 

εκτιµήθηκε από τις καθυστερηµένες λήψεις στα 60΄και 120΄ µετά την ενδοφλέβια 

χορήγηση. Οι κρούσεις T/NL µειώθηκαν στις 8990 (SD=2978) στον όγκο και στις 3146 

(SD=636) στον φυσιολογικό πνεύµονα στις καθυστερηµένες λήψεις των 60΄. Στις 

λήψεις 120΄µετά την χορήγηση παρατηρήθηκε ακόµη µεγαλύτερη πτώση 8.108 

(SD=2902) για τον όγκο και 2902 (SD=644) για τον φυσιολογικό πνεύµονα. 

(διάγραµµα). 

Γενικά, ο σχετικός ρυθµός αποβολής κυµαίνεται από 0.9 έως 1.7 (διάµεση τιµή 

1.11, µέση τιµή 1.16). 17/70 ασθενείς (24%) παρουσίασαν ρυθµό αποβολής 1.3-1.7 

δηλ. µεγάλη ικανότητα αποβολής του ρ/φ από τους όγκους σε σύγκριση µε τον 

φυσιολογικό πνεύµονα. 28/70 ασθενείς (40%) παρουσίασαν ρυθµό αποβολής 1.1-1.3 

δηλ. σχετικά υψηλό ρυθµό αποβολής σε σχέση µε τον φυσιολογικό πνεύµονα, και 

25/70 ασθενείς (36%) δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική διαφορά στον ρυθµό 

έκλουσης συγκριτικά µε τον φυσιολογικό πνεύµονα (0.9-1.1). 

Στον πίνακα 7 αναφέρεται ο σχετικός ρυθµός αποβολής (Εr) και η συσχέτιση 

του µε ιστοπαθολογικές και άλλες παραµέτρους. Ο Er ήταν στατιστικά σηµαντικά 

µεγαλύτερος σε ασθενείς µε γνωστή αντοχή στην χηµειοθεραπεία (p<0.0001, Σχήµα 2) 

και σε ασθενείς µε αποµακρυσµένες µεταστάσεις (p<0.0001; Σχήµα 3). Από τους 17 

ασθενείς µε πολύ υψηλό ρυθµός αποβολής, οι 14 είχαν γνωστή αντοχή σε 

προηγηθείσα χηµειοθεραπεία µε φάρµακα που αποτελούν στόχο της p-glycoprotein 

(docetaxel, anthracyclins, vinca-alkaloids). ∆εν παρατηρήθηκε συσχέτιση του ρυθµού 

αποβολής µε τις διαστάσεις του όγκου, τον ιστολογικό τύπο και την ηλικία των 

ασθενών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7  
 

Συσχέτιση του σχετικού ρυθµού αποβολής µε ιστοπαθολογικές παραµέτρους 
των όγκων, την ηλικία και την αντοχή στην χηµειοθεραπεία 

 

 

 

Ασθενείς  Ε τιµή  εύρος  standard error P-value 

 

T <65cm3   1.11  1.0-1.18      0.03  0.07 

T >65cm3   1.19  1.1-1.24      0.02  

 

Στάδιο Μ 

Μ0  1.07  1.0-1.11     0.02  0.0001 

Μ1  1.24  1.18-1.3     0.03  

 

Ιστολογικός τύπος 

Πλακώδες 1.15  1.0-1.2     0.19  0.45 

ΑδενοCa 1.18  1.1-1.2     0.14 

 

Ηλικία 

 

>50   1.16  1.1-1.22 0.02   0.88 

<50   1.16  1.09-1.23 0.03 

 

Γνωστή Aντοχή στην Χηµειοθεραπεία 

Ναι   1.24  1.19-1.20 0.02   0.0001 

Όχι   1.08  1.03-1.14 0.02 
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Σχήµα 2 

 
Σχετικός ρυθµός αποβολής του 99mTc-sestamibi σε ασθενείς µε τοπική νόσο και 
σε ασθενείς µε αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Στατιστικά σηµαντικές αυξηµένες 

τιµές αποβολής του ραδιοφαρµάκου από τους πρωτοπαθείς όγκους 
παρατηρήθηκαν στους ασθενείς µε αποµακρυσµένες µεταστάσεις.  
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Σχήµα  3 
 

Σχετικός ρυθµός αποβολής του 99mTc-sestamibi σε ασθενείς µε γνωστή αντοχή 
στην χηµειοθεραπεία και σε ασθενείς που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν 

υποβληθεί σε χηµειοθεραπεία. Στατιστικά σηµαντικές αυξηµένες τιµές αποβολής 
του ραδιοφαρµάκου από τους πρωτοπαθείς όγκους παρατηρήθηκαν στους 
ασθενείς µε γνωστή αντοχή στην χηµειοθεραπεία µε φάρµακα στόχο της p-

glycoprotein. 
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Εικόνα 9 
 

Απεικόνιση καρκίνου του πνεύµονα  µε pinhole κατευθυντήρα στα 10΄και 120΄ 
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3η   ΦΑΣΗ 
 

 

Η εκτίµηση του σχετικού ρυθµού πρόσληψης (relative intrusion rate, Ir) και του 

σχετικού ρυθµού αποβολής (relative extrusion rate, Er) του 99mTc-sestamibi σε σχέση 

µε την  ανταπόκριση στην χηµειο-ακτινοθεραπεία σε 45 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

χηµειο-ακτινοθεραπεία µε Docetaxel  έγινε µε λήψεις SPECT 10 λεπτά µετά την 

χορήγηση 20mCi 99mTc-sestamibi και 60 λεπτά αργότερα, όπως περιγράφηκε στην 

µέθοδο της µελέτης. Στην Εικόνα 10 φαίνεται η σπινθηρογραφική απεικόνιση 

πλακώδους καρκίνου του πνεύµονα στα 10 και 60 λεπτά µετά την χορήγηση του 

ραδιοφαρµάκου. 

Ο µέσος ρυθµός πρόληψης ήταν 2.6 (εύρος 0.70-5.20). Ο µέσος ρυθµός 

αποβολής ήταν 1.37 (εύρος 0.72-2.31).  Όπως και στην φάση 2 της µελέτης, δεν 

παρατηρήθηκε καµία συσχέτιση µεταξύ του Ιr και Εr µε το στάδιο της νόσου, την 

ιστολογία και την ηλικία των ασθενών.  

Η συσχέτιση των παραµέτρων αυτών µε την ανταπόκριση της νόσου φαίνεται 

στον Πίνακα 8.  Ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην χηµειο-ακτινοθεραπεία είχαν 

χαµηλότερο ρυθµό πρόσληψης, αλλά η στατιστική σηµαντικότητα ήταν οριακή (p=0.09; 

Σχήµα 4). Αντίθετα, παρατηρήθηκε µια ισχυρά σηµαντική συσχέτιση του υψηλού 

ρυθµού αποβολής µε την αντοχή στην χηµειο-ακτινοθεραπεία µε docetaxel (p<0.001, 

Σχήµα 5 ).   
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Εικόνα  10 
 

Τοµογραφική (SPECT) απεικόνιση καρκίνου του πνεύµονα µετά από 
χορήγηση 99mTc-sestamibi στα 10 και 60 λεπτά.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8  
 

Συσχέτιση του σχετικού ρυθµού πρόσληψης και αποβολής µε την αντοχή στην 
χηµειο-ακτινοθεραπεία µε Docetaxel σε 45 ασθενείς. 

 

 

 

Ανταπόκριση       Τιµή          ευρος            stand. error     p-value                                         
  

 Ρυθµός Πρόσληψης  

CR     2.83    2.12-3.55  0.33 

PR     2.72    2.22-3.22  0.23  >0.09 

NR     2.09    1.50-2.68  0.27  

 

 Ρυθµός Αποβολής 

CR     1.12             0.99-1.25  0.06     

PR    1.29             1.17-1.41            0.05 0.04- <0.0001                                           

NR    1.74  1.49-1.98  0.11 
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Σχήµα  4 
 

Σχετικός ρυθµός πρόσληψης του 99mTc-sestamibi σε 45 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε χηµειο-ακτινοθεραπεία µε Docetaxel. Μειωµένες τιµές 

πρόσληψης του ραδιοφαρµάκου από τους πρωτοπαθείς όγκους παρατηρήθηκαν 
στους ασθενείς µε αντοχή στο θεραπευτικό σχήµα. 
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Σχήµα  5 
 

Σχετικός ρυθµός αποβολής του 99mTc-sestamibi σε 45 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε χηµειο-ακτινοθεραπεία µε Docetaxel. Σηµαντικά αυξηµένες τιµές 
αποβολής του ραδιοφαρµάκου από τους πρωτοπαθείς όγκους παρατηρήθηκαν 

στους ασθενείς µε αντοχή στο σχήµα. 
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∆.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

Η εκτίµηση του µη-µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα µε το 99mTc-

sestamibi λειτουργικό σπινθηρογράφηµα είναι εφικτή τόσο µε στατικές pinhole όσο και 

µε SPECT λήψεις. Η λειτουργική σπινθηρογραφική µελέτη µε 99mTc-sestamibi έδωσε 

υψηλής ποιότητας εικόνες σε όλες τις 140 περιπτώσεις της µελέτης.   

Μπορούµε να διακρίνουµε δύο φάσεις του λειτουργικού σπινθηρογραφήµατος 

µε 99mTc-sestamibi. Η πρώτη φάση αφορά την ικανότητα πρόσληψης του 

ραδιοφαρµάκου από τον όγκο και η δεύτερη την ικανότητα αποβολής του.  

 

 

Πρόσληψη του 99mTc-sestamibi.   
 

i.  Τεχνικές εκτίµησης  

 

H πρόσληψη του 99m-Tc-sestamibi  από τον καρκίνο του πνεύµονα και το 

φυσιολογικό πνευµονικό παρέγχυµα µελετήθηκε αρχικά από τους Hassan et [27]  
χρησιµοποιώντας κατευθυντήρα παραλλήλων οπών (parallel hole).  Η µέση 

σχετική πρόσληψη του ραδιοφαρµάκου από τον όγκο και από τον φυσιολογικό 

πνεύµονα (όγκος/πνεύµονα) βρέθηκε να είναι 1.59 και να κυµαίνεται από 1.23 

έως 1.95. Το µικρό εύρος διακύµανσης της πρόσληψης είναι αποτέλεσµα της 

µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε και προδικάζει σηµαντικές δυσχέρειες στην χρήση 

αυτής της ποσοτικής εκτίµησης στην κλινική πράξη. Όπως παρατηρήσαµε στην 

δική µας µελέτη, τόσο η pinhole τεχνική όσο και η SPECT δίνει ακριβέστερη 

εκτίµηση της ικανότητας πρόσληψης.  Με την τεχνική pinhole το εύρος των τιµών 

σχετικής πρόληψης στην περιφέρεια του όγκου ήταν 1.7-4.3 και στο σύνολο του 

όγκου 2.5-3.9. Με την τεχνική SPECT το εύρος ήταν ακόµη µεγαλύτερο 0.7-5.20.  
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ii. Συσχέτιση µε ιστοπαθολογικές παραµέτρους - µεταστατικότητα 

 

        Χρησιµοποιώντας την τεχνική pinhole εκτιµήσαµε τον σχετικό ρυθµό 

πρόσληψης του 99mTc-sestamibi σε 70 ασθενείς µε ΜΜΚΠ. Ο ρυθµός πρόληψης 

δεν σχετίστηκε µε το µέγεθος του όγκου, τον ιστολογικό τύπο ή την ηλικία των 

ασθενών. Ανάλογα αποτελέσµατα φάνηκαν και σε µελέτη 45 ασθενών µε την 

τεχνική SPECT.  

Αντίθετα, παρατηρήσαµε µια σηµαντική συσχέτιση του αυξηµένου ρυθµού 

πρόσληψης µε αυξηµένη εκδήλωση µεταστατικής νόσου. Αν και ο µηχανισµός 

πρόσληψης δεν είναι σαφής, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η πρόσληψη του 

ραδιοφαρµάκου εξαρτάται από την αγγείωση του όγκου δηλ. την αιµατική ροή 

διαµέσου του όγκου. Πράγµατι σε µελέτη από τον Scopinaro et al σε 19 

περιπτώσεις καρκίνου του µαστού παρατηρήθηκε µια σηµαντική συσχέτιση της 

αυξηµένης πρόσληψης του ραδιοφαρµάκου µε αυξηµένη ενδοογκική 

αγγειογένεση η οποία εκτιµήθηκε ανοσοϊστοχηµικά σε ιστούς από τον 

πρωτοπαθή όγκο [73]. Η αυξηµένη ενδο-ογκική αγγειογένεση έχει αναγνωριστεί 

ώς ένας από τους σηµαντικότερους προγνωστικούς δείκτες στον ΜΜΚΠ, ο οποίος 

συνδέεται µε αυξηµένη µεταστατικότητα και πτωχή πρόγνωση µετεγχειρητικά 

[74,75].  Η συσχέτιση που βρήκαµε στην µελέτη µας µεταξύ υψηλού ρυθµού 

πρόσληψης του 99mTc-sestamibi και αυξηµένης µεταστατικότητας µπορεί να 

αποδοθεί στην άµεση συσχέτιση και των δύο αυτών παραµέτρων µε την 

ενδοογκική αγγειογένεση. Τα αποτελέσµατα αυτά ανοίγουν ένα νέο ορίζονται στην 

χρήση του λειτουργικού σπινθηρογραφήµατος µε 99mTc-sestamibi ως µια 

υποψήφια µέθοδος in vivo εκτίµησης της µεταστατικής και πιθανότατα 

αγγειογενετικής ικανότητας των όγκων. 

  

 

iii. Συσχέτιση µε ανταπόκριση στην χηµειοθεραπεία και χηµειο-ακτινοθεραπεία 

 

Aπό 70 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε pinhole λειτουργική 

σπινθηρογραφική µελέτη µε 99mTc-sestamibi, 34 είχαν νόσο ανθεκτική σε 
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προηγηθείσα χηµειοθεραπεία µε ανθρακυκλίνες ή αλακλοειδή της βίνκα και 

ταξάνες. ∆εν παρατηρήθηκε καµία διαφορά στον σχετικό ρυθµό πρόσληψης 

µεταξύ των ασθενών αυτών και των ασθενών που δεν είχαν ποτέ υποβληθεί σε 

χηµειοθεραπεία. 

Η ελαττωµένη σχετική πρόσληψη του 99mTc-sestamibi από τον 

πρωτοπαθή ΜΜΚΠ (SPECT εκτίµηση) συσχετίστηκε, αν και ασθενώς, µε αντοχή 

στην χηµειο-ακτινοθεραπεία µε docetaxel, σε 45 ασθενείς. Η πιθανή συσχέτιση 

της πρόσληψης του ραδιαφαρµάκου µε την πυκνότητα του αγγειακού δικτύου του 

όγκου µπορεί να εξηγήσει τουλάχιστον εν µερει το εύρηµα αυτό. Ελαττωµένη ροή 

αίµατος σηµαίνει και ελαττωµένη παροχή του χηµειοθεραπευτικού (docetaxel) 

προς τον όγκο µε αποτέλεσµα την έκθεση των καρκινικών κυττάρων σε µειωµένες 

συγκεντρώσεις του φαρµάκου. Επίσης, ελαττωµένη αιµατική ροή σηµαίνει και 

ελαττωµένη οξυγόνωση των όγκων. Πιθανότατα, η ελαττωµένη πρόσληψη του 

φαρµάκου να συµβαδίζει µε υποξία του όγκου, γνωστή ως ένας από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την ανταπόκριση στην 

ακτινοθεραπεία [76].   
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Αποβολή του 99mTc-sestamibi.  
 

ι. Συσχέτiση µε ιστοπαθολογικές παραµέτρους - µεταστατικότητα 

 

           Ο σχετικός ρυθµός αποβολής του ραδιοφαρµάκου διερευνήθηκε σε 70 

ασθενείς µε την µέθοδο pinhole και σε 45 ασθενείς µε την µέθοδο SPECT.  O 

σχετικός ρυθµός αποβολής κυµαίνεται από 0.9-1.7 (µέση 1.1) µε την µέθοδο 

pinhole και από 0.7-2.31 (µέση 1.3) µε την µέθοδο SPECT. 

 ∆εν παρατηρήθηκε καµία συσχέτιση του σχετικού ρυθµού αποβολής του 

ραδιοφαρµάκου µε το µέγεθος του όγκου, τον ιστολογικό τύπο ή την ηλικία των 

ασθενών. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην σειρά των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

pinhole και σε αυτήν που υποβλήθηκαν σε  τοµογραφικό (SPECT) 

σπινθηρογράφηµα. 

 Αυξηµένος σχετικός ρυθµός αποβολής του 99mTc-sestamibi κατά την 

pinhole λειτουργική σπινθηρογραφία σε 70 ασθενείς, συνδέθηκε ισχυρά 

(p<0.0001) µε αυξηµένη µεταστατικότητα των όγκων. Παράγοντες που 

εµπλέκονται µε την αγγείωση των όγκων µπορεί επίσης να εξηγήσουν το εύρηµα 

αυτό. Αν και η έκφραση της p-glycoprotein στην µεµβράνη των καρκινικών 

κυττάρων αποτελεί το βασικό µηχανισµό αποβολής του φαρµάκου έξω από το 

κυτταρόπλασµα, το λειτουργικό σπινθηρογράφηµα εκτιµά την αποβολή του 

φαρµάκου από το σύνολο του όγκου (καρκινικά κύτταρα, στρώµα και αγγεία) και 

όχι µόνο από τα καρκινικά κύτταρα. Έτσι αυξηµένη αιµατική ροή θα µπορούσε να 

συµβαδίζει τόσο µε αυξηµένη διαθεσιµότητα του ραδιοφαρµάκου αλλά και µε 

αυξηµένη αποβολή του από την στιγµή που αυτό αποβληθεί από τα καρκινικά 

κύτταρα στον διάµεσο ιστό. Υψηλά αγγειογενείς όγκοι θα µπορούσαν να δείχνουν 

ταυτόχρονα αυξηµένο ρυθµό πρόσληψης του ραδιοφαρµάκου (λήψεις 10 λεπτά 

µετά την χορήγηση) αλλά και αυξηµένο ρυθµό αποβολής (λήψεις 1 ώρα µετά την 

χορήγηση). Ωστόσο, η έκφραση πρωτεϊνών που σχετίζονται µε το φαινόµενο 

πολυχηµειοθεραπευτικής αντοχής, που άµεσα θα µπορούσε να σχετίζεται µε 

αυξηµένο ρυθµό αποβολής του 99mTc-sestamibi, έχει πρόσφατα βρεθεί να 

χαρακτηρίζουν καρκινικά κύτταρα µε επιθετικό µεταστατικό φαινότυπο [ 77]. 
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ιι. Συσχέτiση µε την ανταπόκριση στην χηµειοθεραπεία. 

 

           Από τους70 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε pinhole λειτουργικό 

σπινθηρογράφηµα µε 99mTc-sestamibi, 34 είχαν νόσο ανθεκτική σε προηγηθείσα 

χηµειοθεραπεία µε ανθρακυκλίνες ή αλκαλοειδή της βίνκα και ταξάνες, φάρµακα 

που είναι γνωστοί στόχοι της p-glycoprotein. Ο ρυθµός αποβολής του 

ραδιοφαρµάκου ήταν σηµαντικά αυξηµένος στους ασθενείς µε γνωστή αντοχή 

στην χηµειοθεραπεία έναντι των ασθενών που δεν είχαν ποτέ υποβληθεί σε 

χηµειοθεραπεία. Αν και η τελευταία αυτή οµάδα ασθενών είναι άγνωστο κατά το 

πόσο συµπεριλαµβάνει όγκους ευαίσθητους ή ανθεκτικούς στην χηµειοθεραπεία, 

σίγουρα συµπεριλαµβάνει και τα δύο είδη όγκων.  Έµεσα µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι η χαµηλότερη  συνολικά µέση τιµή ρυθµού αποβολής στην 

οµάδα αυτή σε σχέση µε την οµάδα όγκων µε γνωστή αντοχή στην 

χηµειοθεραπεία οφείλεται σε όγκους που δεν είναι ανθεκτικοί στην 

χηµειοθεραπεία.   

 

 

ιιι. Συσχέτiση µε την ανταπόκριση στην χηµειο-ακτινοθεραπεία. 

 

           Ο σχετικός ρυθµός αποβολής του ραδιοφαρµάκου διερευνήθηκε σε 45 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προοπτικό πρωτόκολλο θεραπείας µε 

ακτινοθεραπεία και ταυτόχρονη χορήγηση του χηµειοθεραπευτικού docetaxel, 

που υπόκειται στους µηχανισµούς αποβολής από τα κύτταρα µέσω των 

πρωτεϊνών πολυχηµειοθεραπευτικής αντοχής όπως η p-glycoprotein.  

           Παρατηρήθηκε µια ισχυρά σηµαντική συσχέτιση (p<0.0001) αυξηµένου 

ρυθµού αποβολής µε αντοχή στην χηµειο-ακτινοθεραπεία.  Η παρατήρηση αυτή 

µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει από την αυξηµένη δραστηριότητα της p-glycoprotein 

στους όγκους µε υψηλό ρυθµό αποβολής. Εντούτοις, παράµετροι σχετιζόµενοι µε 

την αγγείωση των όγκων µπορεί επίσης να έχουν ρόλο. Υψηλή αγγειακή 

πυκνότητα συµβαδίζει µε αυξηµένη ροή αίµατος και έτσι αυξηµένο ρυθµό 

αποβολής - κάθαρσης του ραδιοφαρµάκου από τον όγκο. Τα τελευταία έτη 
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αρκετές ερευνητικές µελέτες δείχνουν ότι υψηλή αγγειογενετική δραστηριότητα 

των όγκων συνδέεται µε αυξηµένη αντοχή στην ακτινοθεραπεία και 

χηµειοθεραπεία [79-83].  
 

 

 

Συµπέρασµα 
  Το λειτουργικό σπινθηρογράφηµα µε 99mTc-sestamibi χρησιµοποιώντας 

τεχνικές pinhole ή SPECT, προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για την κλινική 

συµπεριφορά του µή-µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα. Τόσο η αυξηµένη 

πρόσληψη όσο και η αυξηµένη αποβολή του ραδιοφαρµάκου συνδέεται µε 

αυξηµένη µεταστατικότητα της νόσου  και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

προγνωστικός δείκτης ,ως συµπλήρωµα της σταδιοποίησης της νόσου.  

  Αυξηµένος ρυθµός  αποβολής του ραδιοφαρµάκου επίσης συνδέεται µε 

αντοχή του ΜΜΚΠ στην χηµειοθεραπεία µε φάρµακα στόχο της p-glycoprotein 

αλλά και µε αντοχή στην χηµειο-ακτινοθεραπεία. Ασθενείς µε αυξηµένο ρυθµό 

αποβολής θα µπορούσαν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ερευνητικά 

πρωτόκολλα χηµειοθεραπείας µε ταυτόχρονη χορήγηση αναστολέων της p-

glycoprotein που ήδη βρίσκονται σε κλινικό έλεγχο φάσης 2.  Η πιθανή συσχέτιση 

του αυξηµένου ρυθµού αποβολής και πρόσληψης του 99mTc-sestamibi µε 

αυξηµένη αγγειογενετική δραστηριότητα ή η συσχέτιση του ελαττωµένου ρυθµού 

πρόσληψης µε υποξία των όγκων, που προκύπτει ως υπόθεση από την παρούσα 

µελέτη,  απαιτεί περαιτέρω έλεγχο µε αναµενόµενες σηµαντικές εφαρµογές στην 

αποµόνωση υπο-οµάδων ασθενών που θα µπορούσαν να ωφεληθούν από την 

χορήγηση αντι-αγγειογενών παραγόντων ή βιοαναγωγικών φαρµάκων.  
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