Κεφάλαιο 51
Συνδυασμένη ακτινο‐χημειοθεραπεία
Γ. Α. Πλατανιώτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην προσπάθεια για αύξηση της κυτ‐
ταροκτόνου δράσης της ακτινοβολίας
στα νεοπλασματικά κύτταρα, έχουν χρη‐
σιμοποιηθεί διάφοροι παράγοντες που
γενικά ονομάζονται ακτινευαισθητο‐
ποιές ουσίες (radiosensitizing agents). Ο
ορισμός αυτός της ακτινευαισθητοποιού
ουσίας είναι χρήσιμος για την περιγρα‐
φή της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτής
και της ακτινοβολίας. Ωστόσο η κατά‐
σταση περιπλέκεται όταν οι ουσίες αυ‐
τές εμφανίζουν κυτταροτοξικότητα όταν
χορηγούνται αμιγώς, όπως συμβαίνει με
τη χημειοθεραπεία. Στην περίπτωση αυ‐
τή ο ορισμός της ακτινευαισθητοποίη‐
σης δεν είναι ξεκάθαρος και αποτελεί
αντικείμενο συζήτησης.
O στόχος της συνδυασμένης χορήγη‐
σης χημειοθεραπείας (ΧΜΘ) με ακτινο‐
θεραπεία (ΑΚΘ) είναι η αύξηση της κυτ‐
ταροτοξικής δράσης των δύο παραγό‐
ντων στους νεοπλασματικούς ιστούς με
ταυτόχρονη εξάλειψη των μικρομετα‐
στατικών εστιών. Για να θεωρηθεί επω‐
φελής ο συνδυασμός, θα πρέπει παράλ‐
ληλα με τη δράση στα νεοπλασματικά
κύτταρα, οι αντιδράσεις των φυσιολογι‐
κών ιστών να μην υπερβαίνουν το κα‐
τώφλι της μέγιστης ανοχής τους. Η εξα‐
κρίβωση της ύπαρξης ή όχι θεραπευτι‐
κού οφέλους σε κλινική βάση είναι αντι‐
κείμενο των τυχαιοποιημένων κλινικών
μελετών, οι οποίες όμως είναι ένα δύ‐
σκολο εγχείρημα στην οργάνωση, την
τέλεση και την αξιολόγηση των αποτε‐
λεσμάτων τους.

Ο G. Steel έχει διατυπώσει το ερώτη‐
μα1: «θα μπορούσε το παρατηρούμενο
(σε μία μελέτη συνδυασμένης ΑΚΘ‐
ΧΜΘ) θεραπευτικό όφελος να είχε επι‐
τευχθεί από την αύξηση και μόνο της
δόσης της ΑΚΘ;». Υπέθεσε λοιπόν ότι σε
μία μελέτη με τρεις ομάδες ασθενών χο‐
ρηγούνται δόσεις D1 και D2, και στην
τρίτη ομάδα η (χαμηλότερη) δόση D1
μαζί με ΧΜΘ (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση για την
κλινική μελέτη που θα αποδείκνυε θεραπευ‐
τικό όφελος της χορήγησης συνδυασμένης
θεραπείας
Υπέθεσε επίσης ότι η τοξικότητα με‐
τριέται αντικειμενικά με αριθμητικούς
όρους (πχ την κλίμακα της RTOG). Αυτό
αποτελεί ίσως απλούστευση με δεδομέ‐
νο ότι η προσθήκη της ΧΜΘ μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων
παρενεργειών. Η τοξικότητα της ομάδας
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ωση της δράσης της ακτινοβολίας στα
υποξικά κύτταρα.
Σε πειραματικούς όγκους έχει αποδει‐
χθεί ότι είναι δυνατόν να μειωθεί το πο‐
σοστό των χρονίως υποξικών κυττάρων
με τη χρήση: α) χημικών ουσιών με α‐
κτινευαισθητοποιό δράση, όπως είναι η
μισονιδαζόλη, ετανιδαζόλη κ.ά., β) χη‐
μειοθεραπευτικών φαρμάκων που δρουν
σε υποξικές συνθήκες (αυτά δρουν και
στα παροδικώς υποξικά κύτταρα), γ) ο‐
ξυγόνου υπό αυξημένη πίεση (υπερβα‐
ρικό οξυγόνο), δ) υπερθερμίας, ε) φαρ‐
μάκων που τροποποιούν τη χημική συγ‐
γένεια της αιμοσφαιρίνης προς το οξυ‐
γόνο. Δυστυχώς τα εργαστηριακά ευρή‐
ματα δεν επιβεβαιώθηκαν στην κλινική
ακτινοθεραπεία με εξαίρεση την υπερ‐
θερμία.
Οι ακτινοευαισθητοποιές των υποξι‐
κών κυττάρων φαρμακευτικές ουσίες θα
πρέπει να χαρακτηρίζονται από έντονα
οξειδωτικές ιδιότητες και με ικανότητα
διάχυσης στους υποξικούς ιστούς, μεγα‐
λύτερη από αυτήν του οξυγόνου. Τέτοιες
ουσίες είναι τα παράγωγα της 2‐νιτροϊ‐
μιδαζόλης μισονιδαζόλη, μετρονιδαζό‐
λη, ετανιδαζόλη κλπ. Η κλινική τους
χρήση ωστόσο δεν απέδωσε ουσιαστικά
ωφέλη3.
Μία άλλη κατηγορία φαρμάκων είναι
εκείνα που εμφανίζουν εκλεκτική κυτ‐
ταροτοξικότητα για τα υποξικά κύττα‐
ρα. Ένα τέτοιο φάρμακο είναι μιτομυκί‐
νη C αλλά και ο (πιο πρόσφατα μελετώ‐
μενος) παράγων SR 4233, ή τιραπαζαμί‐
νη, που είναι τοξική για τα υποξικά κύτ‐
ταρα σε συγκέντρωση μέχρι και 150 φο‐
ρές μικρότερη, από αυτήν που απαιτεί‐
ται για τα επαρκώς οξυγονωμένα. Η τι‐
ραπαζαμίνη έχει οξειδωτική ικανότητα
(η ίδια ανάγεται) υπό υποξικές συνθή‐
κες4,5.

του συνδυασμού ΑΚΘ‐ΧΜΘ είναι ισοδύ‐
ναμη με αυτήν που προξενεί μία δόση Χ
αμιγούς ακτινοβολίας (βλ. κάτω διά‐
γραμμα). Ο αναμενόμενος έλεγχος του
όγκου με αμιγή ΑΚΘ μπορεί να βρεθεί
με την προέκταση των διακεκομμένων
γραμμών. Εάν ο παρατηρούμενος έλεγ‐
χος του όγκου είναι μεγαλύτερος από
τον αναμενόμενο, τότε υπάρχει πράγ‐
ματι θεραπευτικό όφελος. Το εάν αυτό
είναι σε βαθμό στατιστικά σημαντικό
διάφορο του μηδενός, θα εξαρτηθεί από
την ακρίβεια που καθορίστηκαν τα έξι
σημεία του ανωτέρω διαγράμματος, που
με τη σειρά του εξαρτάται από το μέγε‐
θος (αριθμό ασθενών) της κλινικής με‐
λέτης. Εάν δεν είναι δυνατή η διοργά‐
νωση ισχυρής κλινικής μελέτης, τότε
διατυπώνει ο Steel ότι το θεραπευτικό
όφελος του συνδυασμού είναι αμφίβο‐
λο1.
ΑΚΤΙΝΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΞΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Είναι γνωστό ότι τα υποξικά κύτταρα
είναι ακτινοάντοχα, με αποτέλεσμα να
χρειάζεται δόση ακτινοβολίας 2,5‐3 φο‐
ρές υψηλότερη σε σχέση με τα επαρκώς
οξυγονωμένα κύτταρα για να επιτευ‐
χθεί το ίδιο βιολογικό αποτέλεσμα
(Oxygen Enhancement Ratio, OER=2,5‐3)2.
Αυτό οφείλεται στην οξειδωτική δράση
του οξυγόνου κατά το σχηματισμό των
ελευθέρων ριζών, με την επίδραση της
ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Το οξυγόνο
καθιστά τις ελεύθερες ρίζες που δη‐
μιουργούνται από την ιοντίζουσα ακτι‐
νοβολία, περισσότερο μακρόβιες. Επειδή
στους κακοήθεις όγκους μπορεί να πα‐
ρατηρηθεί σημαντικό ποσοστό υποξι‐
κών κυττάρων, που κατ΄ επέκταση είναι
αιτία υποτροπής του όγκου μετά από
ακτινοθεραπεία, οι ερευνητές προσπα‐
θούν να επινοήσουν τρόπους για βελτί‐
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣ‐
ΜΟΥ ΑΚΘ‐ΧΜΘ
Αλληλεπίδραση μεταξύ ΑΚΘ και ΧΜΘ
υπάρχει μόνον όταν η προσθήκη του ε‐
νός παράγοντα μεταβάλλει τη δραστι‐
κότητα του άλλου (πχ 1+1>2 ή 1+1<2).
Διαφορετικά η δράση κάθε παράγοντα
είναι ανεξάρτητη του άλλου και το τελι‐
κό βιολογικό αποτέλεσμα είναι καθαρά
αθροιστικό (1+1=2). Με όρους κυτταρικής
επιβίωσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι
εάν η καμπύλη κυτταρικής επιβίωσης
απλώς μετατίθεται παράλληλα, χωρίς
να αλλάζει κλίση, τότε η δράση δεν πε‐
ριέχει αλληλεπίδραση. Εάν η κλίση με‐
ταβάλλεται, τότε οι δύο μέθοδοι αλλη‐
λεπιδρούν. Και εάν μεν η κλίση αυξάνε‐
ται τότε έχουμε ενίσχυση του βιολογικού
αποτελέσματος, εάν δε η κλίση ελαττώ‐
νεται τότε έχουμε προστασία.

τους. Πρέπει όμως να τονιστεί ιδιαίτερα
ότι στους συμπαγείς όγκους με κανένα
τρόπο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι τις
ατέλειες κάποιας ΑΚΘικής τεχνικής θα
αντισταθμίσει η ΧΜΘ.
Ας υποθέσουμε ότι από ατελή σχεδια‐
σμό του πλάνου της ΑΚΘ ή από ανακρι‐
βή τεχνική εφαρμογής της θεραπείας
(geographic miss) απομένει εκτός της
περιοχής της πλήρους δόσης ακτινοβο‐
λίας ένα μικρό τμήμα του όγκου βάρους
0,1 gr. Αυτό είναι γνωστό ότι περιέχει
περίπου 108 κύτταρα. Η χορήγηση της
ΧΜΘ, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές
θα επιτύχει κυτταροκτονία έως 10‐6. Ε‐
πομένως με κανένα τρόπο δεν ελέγχεται
τοπικά ακόμη και τόσο μικρή εστία νό‐
σου. Η εφαρμογή της ΧΜΘ δεν σημαίνει
ότι μπορεί να αναπληρώσει ατέλειες
στην τεχνική της ΑΚΘ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥ‐
ΑΣΜΟΥ ΑΚΘ‐ΧΜΘ

Ανεξάρτητη κυτταροκτονία
Στο ανωτέρω παράδειγμα του καρκί‐
νου του μαστού, ωστόσο, δεν αποκλείε‐
ται δράση της ΧΜΘ και σε εστίες της νό‐
σου μέσα στο μαστό. Πρόκειται για ανε‐
ξάρτητη κυτταροκτονία. Και ο μηχανι‐
σμός αυτός δεν προϋποθέτει οποιαδή‐
ποτε αλληλεπίδραση μεταξύ ΑΚΘ και
ΧΜΘ. Οι δύο παράγοντες δρουν επί του
όγκου με βιολογικό αποτέλεσμα που ι‐
σούται με το άθροισμα των δύο βιολογι‐
κών αποτελεσμάτων της ΑΚΘ και της
ΧΜΘ. Η αθροιστική αυτή επίδραση πα‐
ρατηρείται και στους φυσιολογικούς ι‐
στούς, γεγονός που συχνά περιορίζει τις
θεραπευτικές δυνατότητες, και μας α‐
ναγκάζει να μειώνουμε τη δόση και
στους δύο παράγοντες.

Συνεργασία στο χώρο (spatial coopera‐
tion)
H XΜΘ και η ΑΚΘ δρουν σε διαφορε‐
τικές θέσεις όπου υπάρχει νεοπλασματι‐
κός ιστός. Συνήθως η ΑΚΘ εφαρμόζεται
τοπικά στην πρωτοπαθή εστία ενώ η
ΧΜΘ δρα επί των μικρομεταστάσεων σε
όλον τον οργανισμό. Για παράδειγμα
στην οξεία λεμφογενή λευχαιμία ή στο
περιορισμένο μικροκυτταρικό καρκίνω‐
μα του πνεύμονος, ακτινοβολείται ο ε‐
γκέφαλος γιατί εκεί δεν έχουν πρόσβα‐
ση τα ΧΜΘ/ικά φάρμακα. Στον καρκίνο
του μαστού ακτινοβολούμε το μαστό ή
το θωρακικό τοίχωμα, ενώ χορηγούμε
ΧΜΘ για να «αποστειρωθούν» οι μικρο‐
μεταστάσεις.
Προφανώς η δράση των δύο παραγό‐
ντων είναι τελείως ανεξάρτητη και δεν
υπάρχει καμία αλληλεπίδραση μεταξύ

Αυξημένη δραστικότητα στον όγκο‐συν‐
εργική ή υπεραθροιστική δράση
Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί την πιο
ελκυστική εκδοχή της χρήσης του συν‐
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δυασμού ΧΜΘ‐ΑΚΘ, δεν έχει όμως απο‐
δειχθεί οριστικά η κλινική χρησιμότητά
του. Βασίζεται στο σκεπτικό ότι 1+1>2
στον όγκο, και φυσικά προϋποθέτει τη
θετική αλληλεπίδραση μεταξύ ΑΚΘ και
ΧΜΘ.
Στην (θεωρητική μόνον) περίπτωση
που οι καμπύλες δόσης‐αποτελέσματος
δύο κυτταροτοξικών παραγόντων όπως
η ακτινοβολία και τα φάρμακα είναι
γραμμικές, ο καθορισμός της απλής α‐
θροιστικής ή της συνεργικής δράσης εί‐
ναι εύκολος. Όσο οι καμπύλες δόσης‐
αποτελέσματος αποκλίνουν από τη
γραμμικότητα, τόσο αυξάνεται η αβε‐
βαιότητα στον καθορισμό της συνεργι‐
κότητας στη δράση των δύο παραγό‐
ντων. Για να το δείξουν αυτό οι Steel και
Peckham, εφάρμοσαν την ανάλυση
«isobologram». Από αυτήν προκύπτει
ένα ισοδραστικό διάγραμμα (isoeffect
plot) που αναπαριστά τις δόσεις των δύο
παραγόντων (στους δύο άξονες) που έ‐
χουν ίδιο βιολογικό αποτέλεσμα (isoef‐
fect) (σχήμα 2).

Οι καμπύλες στο σχήμα 2 περικλείουν
μια περιοχή, τα σημεία της οποίας αντι‐
στοιχούν σε αθροιστική δράση. Ένα πει‐
ραματικά εξαγόμενο σημείο που βρί‐
σκεται στα αριστερά υποδεικνύει συνερ‐
γική δράση, ενώ ένα άλλο που βρίσκεται
πάνω δεξιά υποδηλώνει προστασία6.
Οι κυριότεροι μηχανισμοί αλληλεπί‐
δρασης είναι οι κάτωθι:
1. Αναστολή της επιδιόρθωσης της μη
θανατηφόρας ακτινικής βλάβης. Φάρ‐
μακα που έχουν αυτή την ικανότητα εί‐
ναι η πλατίνα, η αδριαμυκίνη, η υδρο‐
ξυουρία κλπ. Στις καμπύλες επιβίωσης
μικραίνει ή εξαλείφεται ο αρχικός ώμος
(shoulder).
2. Συγχρονισμός των κυττάρων στον
κυτταρικό κύκλο. Είναι γνωστό ότι οι
φάσεις του κυτταρικού κύκλου που τα
κύτταρα είναι σχετικά ακτινοάντοχα εί‐
ναι η S και η G1. Είναι επίσης γνωστό ότι
ορισμένα φάρμακα είναι περισσότερο
τοξικά κατά την φάση της σύνθεσης του
DNA. Αυτό αποτελεί πολύ ελκυστική
θεωρία, με αμφίβολη όμως κλινική χρη‐
σιμότητα. Θετικά αποτελέσματα έχουν
παρατηρηθεί μόνο σε κυτταρικές καλ‐
λιέργειες ή πειραματικούς όγκους που
αναπτύσσονται ταχέως. Οι κακοήθεις
όγκοι περιέχουν συνήθως κύτταρα που
πολλαπλασιάζονται σχετικά αργά ή
βρίσκονται σε φάση Go, και ίσως έτσι
εξηγείται η μη σημαντική κλινική ση‐
μασία του φαινομένου.
3. Βελτίωση της οξυγόνωσης. Θεωρητικά
η αρχική χορήγηση της ΧΜΘ λόγω της
κυτταροκτονίας που επιτυγχάνει, βελ‐
τιώνει τις διατροφικές συνθήκες και την
οξυγόνωση του νεοπλάσματος με απο‐
τέλεσμα μείωση του αριθμού των υποξι‐
κών και επομένως ακτινοάντοχων‐
κυττάρων που περιέχει.
4. Αυξημένος επαναποικισμός. Εάν ένας

Εικόνα 2. Ισοδραστικό διάγραμμα των δόσε‐
ων δύο παραγόντων (ΑΚΘ‐ΧΜΘ) που δίνουν
ένα συγκεκριμένο βιολογικό αποτέλεσμα.
Επειδή οι καμπύλες δόσης‐απάντησης για
κάθε ένα παράγοντα δεν είναι γραμμικές,
υπάρχει μια περιοχή που θα μπορούσε να
αντιστοιχεί σε προσθετική δράση και ονομά‐
ζεται «φάκελος προσθετικότητας». (isobolo‐
gram analysis)1.
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η μείωση του κυτταρικού φορτίου που
επιτυγχάνει η ΧΜΘ (debulking) ευνοεί
τη δράση της ΑΚΘ η οποία επιτυγχάνει
έτσι μεγαλύτερη κυτταροκτονία από αυ‐
τήν που θα παρατηρείτο με αμιγή ΑΚΘ.
Επιπλέον, η ρίκνωση του νεοπλάσματος
από τη ΧΜΘ επιτρέπει την εφαρμογή
μικρότερων πεδίων και περισσότερο
«σύμμορφη» (conformal) ΑΚΘ, με απο‐
τέλεσμα τη δυνατότητα χορηγήσεως με‐
γαλύτερης δόσης ακτινοβολίας (πχ ό‐
γκοι κεφαλής και τραχήλου). Επί νόσου
του Hodgkin, μετά από πλήρη ανταπό‐
κριση στη ΧΜΘ, εφαρμόζεται πλέον η
τεχνική του involved field και με μικρό‐
τερη δόση σε σχέση με την τεχνική του
μανδύα ή του ανεστραμμένου Υ.

από τους δύο παράγοντες χορηγηθεί
αρχικά, θα επιφέρει λόγω κυτταρο‐
κτονίας βελτίωση των διατροφικών συν‐
θηκών (βλ. και παραπάνω) στα εναπο‐
μένοντα κακοήθη κύτταρα. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με πιθανούς επα‐
νορθωτικούς μηχανισμούς των (κακοή‐
θων) ιστών μπορεί να ενεργοποιήσει
ταχεία κυτταρική αναγέννηση (repopu‐
lation). Έτσι τα κύτταρα αυτά θα είναι,
ως ταχέως αναπτυσσόμενος πληθυ‐
σμός, περισσότερο ευαίσθητα στον κυτ‐
ταροτοξικό παράγοντα που θα ακολου‐
θήσει. Η μηχανισμός αυτός ωστόσο
μπορεί να επιφέρει και αντίθετο αποτέ‐
λεσμα ενεργοποιώντας την αναγεννητι‐
κή ικανότητα του όγκου. Εάν για παρά‐
δειγμα μετά από εισαγωγική ΧΜΘ κα‐
θυστερήσει ή έναρξη ή γεγονός εξίσου
σημαντικό, η περάτωση (λόγω διακοπών
στη θεραπεία) της ΑΚΘ μπορεί η θερα‐
πεία να είναι ανεπιτυχής.
Mείωση του μεγέθους του όγκου‐
ελάττωση του αριθμού των κυττάρων.
Είναι ίσως ο ουσιαστικότερος μηχανι‐
σμός της συνδυασμένης δράσης ΑΚΘ‐
ΧΜΘ. Ένας όγκος που ανταποκρίνεται
στη μία θεραπεία συνήθως απαντά και
στην άλλη. Αυτό παρατηρείται συχνά σε
νεοπλάσματα κεφαλής και τραχήλου
που επιχειρείται εισαγωγική ΧΜΘ για
διατήρηση, πχ, του λάρυγγα. Η μείωση
του «κυτταρικού φορτίου» όπως ήδη α‐
ναφέρθηκε βελτιώνει την οξυγόνωση
και τις διατροφικές συνθήκες των κυτ‐
τάρων που απομένουν και τα καθιστά
ευαίσθητα σε επόμενη κυτταροτοξική
δράση. Αυτό επιτρέπει την πιθανή μείω‐
ση του μεγέθους των πεδίων της ΑΚΘ,
που όμως θα πρέπει να εξετάζεται με
περίσκεψη. Πρόκειται μεν για ανεξάρ‐
τητη κυτταροκτονία (δεν υπάρχει αλλη‐
λεπίδραση των δύο παραγόντων), αλλά

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥ‐
ΑΣΜΟΥ ΑΚΘ‐ΧΜΘ/ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑ‐
ΠΕΙΑΣ
Η αξία του συνδυασμού ΑΚΘ‐ΧΜΘ
έχει επιβεβαιωθεί σε πολλαπλές κλινι‐
κές μελέτες για ευρύ φάσμα νεοπλα‐
σμάτων, στην προσπάθεια μάλιστα να
μειωθούν οι ακρωτηριαστικές χειρουρ‐
γικές επεμβάσεις ή να αντιμετωπιστούν
εκτεταμένα και ανεγχείρητα νεοπλά‐
σματα ή ανεγχείρητοι ασθενείς. Το το‐
πικό θεραπευτικό αποτέλεσμα της ΑΚΘ
φαίνεται πως ίσως ενισχύεται από τη
ΧΜΘ σε μερικές περιπτώσεις, όπως ό‐
μως αναφέρθηκε προηγούμενα θα πρέ‐
πει αυτό να εκτιμάται με περίσκεψη.
Παράλληλα μειώνεται η πιθανότητα
ανάπτυξης μεταστατικών εστιών. Τα
δύο αυτά γεγονότα αυξάνουν το διά‐
στημα χωρίς νόσο και σε μερικές περι‐
πτώσεις και την επιβίωση.
Ο κίνδυνος ωστόσο των βαρύτερων
αντιδράσεων από τους φυσιολογικούς
ιστούς είναι μεγαλύτερος και γι αυτό οι
συνδυασμένες θεραπείες απαιτούν ε‐
μπειρία και εξειδίκευση αλλά και από‐
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αποδείχθηκε ότι η ταυτόχρονη ΑΚΘ‐
ΧΜΘ υπερτερεί της αμιγούς ΑΚΘ αλλά
και του συνδυασμού εισαγωγικής ΧΜΘ
ακολουθούμενης από ΑΚΘ, όσον αφορά
στον τοπικό έλεγχο της νόσου και τη
διατήρηση του λάρυγγα. Η πενταετής
επιβίωση ήταν περίπου όμοια για τις
τρεις ομάδες (55% στα 5 χρόνια)14. Η
ΑΚΘ χορηγήθηκε σε δόση 70 Gy στη νό‐
σο και 50 Gy στις πιθανές επεκτάσεις
(πχ κάτω τράχηλος‐υπερκλείδια), με
συμβατικό κερματισμό 2 Gy/συνεδρία.
Πλατίνα χορηγήθηκε τις μέρες 1, 22, 43
της ΑΚΘ, 100mg/m2. Oι σπουδαιότερες
αντιδράσεις ήταν οι βλεννογονίτιδες και
οι κυτταροπενίες.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο τροποποιη‐
μένος κερματισμός της δόσης της ΑΚΘ
(modified fractionation)15. Η πολύ σημα‐
ντική μελέτη φάσης ΙΙΙ η RTOG‐900316
απέδειξε την αξία του υπερκερματισμού
(hyperfractionation) και του επιταχυνό‐
μενου κερματισμού (accelerated frac‐
tionation) για τα νεοπλάσματα κεφαλής
και τραχήλου σταδίων III‐IV. Οι ερευνη‐
τές συμφωνούν ότι η προοπτική εφαρ‐
μογής τροποποιημένου κερματισμού της
δόσης και ΧΜΘ είναι πολύ ελκυστική16,17.
Η ιδέα της αρχικής μείωσης του όγκου
των νεοπλασμάτων (ογκομείωση) με ει‐
σαγωγική ΧΜΘ κερδίζει επίσης έδαφος
τελευταία. Στα σχήματα αυτά εφαρμό‐
ζεται εισαγωγική ΧΜΘ ακολουθούμενη
από ταυτόχρονη ΑΚΘ‐ΧΜΘ για ακτι‐
νευαισθητοποίηση. Οι μελέτες παρότι
δεν είναι τυχαιοποιημένες, δίνουν ση‐
μαντικά αποτελέσματα18,19.

λυτη συνεργασία μεταξύ των ακτινοθε‐
ραπευτών ογκολόγων και των παθολό‐
γων ογκολόγων. Βασικό εργαλείο για
προστασία από τις παρενέργειες της
συνδυασμένης θεραπείας, είναι η εφαρ‐
μογή της κατάλληλης κάθε φορά τεχνι‐
κής με την βέλτιστη χρήση του διατιθέ‐
μενου τεχνικού εξοπλισμού. Στα επόμε‐
να θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε
την εμπειρία από την αντιμετώπιση των
κυριότερων νεοπλασμάτων με συνδυα‐
σμένη ΑΚΘ και ΧΜΘ‐ορμονοθεραπεία.
Νεοπλάσματα κεφαλής και τραχήλου
Ο συνδυασμός έχει εφαρμοστεί με
διάφορες χρονικές αλληλουχίες, όπως:
α) Εισαγωγική ή νεο‐επικουρική ΧΜΘ
(neoadjuvant) που ακολουθείται από
ΑΚΘ.
β) Ταυτόχρονη ΑΚΘ‐ΧΜΘ. Ο όρος «ταυ‐
τόχρονη» έχει ευρεία έννοια και περι‐
λαμβάνει: ανά τρεις εβδομάδες χορήγη‐
ση της ΧΜΘ, πχ πλατίνα 100 mg/m2 τις
ημέρες 1,22 και 43 της ΑΚΘ, ή εβδομα‐
διαία χορήγηση της ΧΜΘ (πχ πλατίνα 40
mg/m2), ή ημερήσια χορήγηση με ακόμη
μικρότερες δόσεις πχ πλατίνα 6 mg/m2.
Η συχνότερη χορήγηση της πλατίνας
ίσως δρα περισσότερο με ακτινοευαι‐
σθητοποιό τρόπο αλλά παρουσιάζει με‐
γαλύτερη πιθανότητα για βαριές βλεν‐
νογονίτιδες.
γ) Συνδυασμός των δύο παραπάνω σχη‐
μάτων.
Μία μετα‐ανάλυση από το ινστιτούτο
Gustave‐Roussy κατέδειξε πλεονέκτημα
στην επιβίωση υπέρ του συνδυασμού
ΑΚΘ και πλατίνας‐5FU7. Άλλες επιμέ‐
ρους μελέτες επιβεβαιώνουν την υπερο‐
χή του συνδυασμού, και μάλιστα της
ταυτόχρονης χορήγησης, ως προς την
ολική επιβίωση8‐13. Για τα εκτεταμένα
νεοπλάσματα του λάρυγγα, σε πρόσφα‐
τη τυχαιοποιημένη μελέτη RTOG 91‐11

Ανεγχείρητος μη μικροκυτταρικός καρ‐
κίνος του πνεύμονος
Σημαντικές μελέτες20‐27 επιβεβαιώνουν
ότι ο συνδυασμός θα πρέπει να θεωρεί‐
ται πλέον θεραπεία εκλογής για τα νεο‐
πλάσματα αυτά. Οι οξείες αντιδράσεις
842

τοξικότητα είναι οι σημαντικότερες ο‐
ξείες αντιδράσεις.

είναι βαρύτερες αλλά οι απώτερες δεν
φαίνεται πως είναι σημαντικές, συνή‐
θως. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι τα 60
Gy της ΑΚΘ που θεωρείται η κλασική
δόση, δεν επαρκούν για τοπική εκρίζωση
της νόσου28,29. Η τρισδιάστατη σύμμορ‐
φη ΑΚΘ (3D‐conformal) επιτρέπει την
αύξηση της δόσης στα επίπεδα των 70‐75
Gy ή περισσότερο, με την προϋπόθεση
όμως ότι δεν ακτινοβολούνται προφυ‐
λακτικά οι λεμφαδένες του μεσοθωρα‐
κίου, γιατί αυτό αυξάνει σημαντικά τον
όγκο των ακτινοβολούμενων φυσιολο‐
γικών ιστών ενώ δεν φαίνεται να προ‐
σφέρει στην επιβίωση29.
Και στα νεόπλασμα αυτό κεντρική θέ‐
ση κατέχει η πλατίνα που χορηγείται με
παρόμοιο τρόπο με τα νεοπλάσματα
κεφαλής και τραχήλου (βλέπε ανωτέ‐
ρω). Άλλα φάρμακα που χρησιμοποιού‐
νται είναι: μιτομυκίνη, βιντεσίνη, γεμσι‐
ταμπίνη, πακλιταξέλη, βινορελμπίνη,
καρβοπλατίνα, ιρινοτεκάνη.
Και εδώ είναι πολύ σημαντικός ο τρο‐
ποποιημένος κερματισμός της δόσης. Η
πιο σημαντική μελέτη προέρχεται από
τη Μ. Βρετανία και αφορά στο σχήμα
CHART (Continuous Hyperfractionated
Accelerated Radiation Therapy), το οποίο
διαρκεί 12 συνεχείς ημέρες. Αρχίζει Δευ‐
τέρα και τελειώνει τη μεθεπόμενη Πα‐
ρασκευή, ενώ θεραπεία γίνεται και το
Σαββατοκύριακο που μεσολαβεί. Χορη‐
γούνται τρεις συνεδρίες την ημέρα των
1,4‐1,5 Gy με διαφορά 6 ώρες και συνο‐
λική δόση 54 Gy30. Υπό κλινική εκτίμηση
είναι και ανάλογο σχήμα με διάρκεια 18
μέρες και συνολική δόση 54‐60 Gy γνω‐
στό με το όνομα CHARTWEL (CHART
weekend less) με αμιγή σύμμορφη ακτι‐
νοθεραπεία ή σε συνδυασμό με εισαγω‐
γική χημειοθεραπεία31.
Η οισοφαγίτιδα και η αιματολογική

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμο‐
νος
Ένα κλασικό σχήμα θεραπείας περι‐
λαμβάνει σε ταυτόχρονη χορήγηση32 45‐
54 Gy και ΧΜΘ ως ακολούθως: πλατίνα
60 mg/m2 την 1η ημέρα σε συνδυασμό με
ετοποσίδη 120 mg/m2 για 3 ημέρες (1η ‐
3η) κάθε 3 εβδομάδες για 4 κύκλους.
Καρβοπλατίνα μπορεί να χορηγηθεί ε‐
πίσης33,34. Η υπερκερματισμένη‐επιταχυ‐
νόμενη ΑΚΘ με 2χ150 cGy ημερησίως
μέχρι συνολικής δόσης 45 Gy, υπερτερεί
της κλασικά κερματισμένης ΑΚΘ, με
πενταετή επιβίωση 26% και 16% αντί‐
στοιχα35.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των παρα‐
πάνω σχημάτων είναι κυρίως οισοφαγί‐
τιδα, ιδίως στο επιταχυνόμενο 2χ150 cGy
σχήμα ΑΚΘ, αναιμία, θρομβοπενία και
ουδετεροπενία.
Αδενοκαρκίνωμα του στομάχου
Ο πιο δοκιμασμένος συνδυασμός είναι
ΑΚΘ με 45 Gy και 5‐FU, με λευκοβορί νη
σε διάφορες χρονικές συσχετίσεις. Όρ‐
γανα σε κίνδυνο λόγω της εκτάσεως του
πεδίου ακτινοβόλησης είναι το έντερο, ο
αριστερός νεφρός, ο αριστερός λοβός του
ήπατος και η βάση του αριστερού πνεύ‐
μονος. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά το σχεδιασμό της ΑΚΘ. Κυ‐
ριότερες οξείες παρενέργειες είναι έμε‐
τος, διάρροια και μυελοτοξικότητα.
Η σπουδαιότερη μελέτη είναι αυτή
των MacDonald και συν.36 που αφορούσε
στην επικουρική μετεγχειρητική χορή‐
γηση ΑΚΘ‐ΧΜΘ σε ασθενείς Τ3/4‐Ν0/1.
Περιελάμβανε 556 ασθενείς και χρησι‐
μοποιήθηκε ως επικουρική θεραπεία
ένα σχήμα αποτελούμενο από 5‐FU 425
mg/m2 με λευκοβορίνη 20mg/m2 για 5
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Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ΑΚΘ
50,4 Gy και συνεχής έγχυση 5FU 1000
mg/m2 την ημέρα για πέντε ημέρες, την
1η και 5η εβδομάδα της ΑΚΘ. Το συνο‐
λικό ποσοστό οξειών ανεπιθύμητων ε‐
νεργειών βαθμού 3 και 4 ήταν 27% με
την προ‐εγχειρητική ΧΜΘ/ΑΚΘ και 40%
με τη μετεγχειρητική. Πιο συχνές ήταν η
διάρροια, η λευκοπενία και η δερματίτι‐
δα του περινέου.
Το συνολικό ποσοστό των απώτερων
ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3 και 4
ήταν 14% με την προ‐εγχειρητική θερα‐
πεία και 24% με τη μετεγχειρητική.
Εξέλιξη στη θεραπευτική του καρκι‐
νώματος του ορθού αποτελεί η εισαγω‐
γή των από του στόματος φλουοροπυρι‐
μιδινών, των οποίων η φαρμακοκινητική
μιμείται τη συνεχή έγχυση 5FU. Το φάρ‐
μακο αυτής της κατηγορίας που κυκλο‐
φορεί στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ είναι η
καπεσιταμπίνη. Η καπεσιταμπίνη εμ‐
φανίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση στα
νεοπλασματικά κύτταρα σε σύγκριση με
τους φυσιολογικούς ιστούς και φαίνεται
πως μπορεί να δώσει ισοδύναμα αποτε‐
λέσματα με ανεκτές παρενέργειες40.
Προεγχειρητικά χορηγούμενος συνδυα‐
σμός της καπεσιταμπίνης με οξαλιπλα‐
τίνα ταυτόχρονα με ΑΚΘ, είναι ανεκτός
και αποτελεσματικός41. Εφαρμόστηκαν
δόσεις καπεσιταμπίνης 825 mg/m2 δύο
φορές την ημέρα τις ημέρες 1 ως 14 και
22 ως 35 της ΑΚΘ ενώ η οξαλιπλατίνα
σε δόση 50 mg/m2 δόθηκε τις ημέρες 1, 8,
22 και 29 της ΑΚΘ. Το σχήμα αυτό επέ‐
τρεψε την εκτομή σε υγιή όρια σε 79%
των ασθενών με νόσο Τ4 και τη διατή‐
ρηση του σφιγκτήρα στο 36% των ασθε‐
νών με όγκους που απείχαν 2 cm ή λιγό‐
τερο από την οδοντωτή γραμμή.

ημέρες ακολουθούμενο από ΑΚΘ 45 Gy
σε ημερήσια κλάσματα των 1,8 Gy αρχί‐
ζοντας από την 29η ημέρα. Τις τέσσερις
πρώτες και τις τρεις τελευταίες ημέρες
της ΑΚΘ οι ασθενείς έλαβαν 5FU 400
mg/m2 και λευκοβορίνη 20mg/m2 την η‐
μέρα. Τριάντα ημέρες μετά την αποπε‐
ράτωση της ΑΚΘ δόθηκαν άλλα δύο
πενθήμερα σχήματα 5FU/λευκοβορίνης
με μεσοδιάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 90% των α‐
σθενών υπεβλήθη σε γαστρεκτομή με
περιορισμένη λεμφαδενεκτομή (τύπου
D1 ή D0) και μόνο 10% των ασθενών υ‐
πεβλήθη σε πιο εκτεταμένη λεμφαδενε‐
κτομή τύπου D2 που περιλαμβάνει και
τους λεμφαδένες της κοιλιακής, αριστε‐
ρής γαστρικής, σπληνικής και ηπατικών
αρτηριών. Οι ασθενείς φαίνεται πως α‐
νέχονται ικανοποιητικά το σχήμα αυτό,
με τη χορήγηση ισχυρής αντιεμετικής
αγωγής.
Αδενοκαρκίνωμα του ορθού
Ο καρκίνος του ορθού ήταν ένα από
τα πρώτα νεοπλάσματα που εφαρμό‐
στηκε η μετεγχειρητική επικουρική
ΑΚΘ‐ΧΜΘ. Χρησιμοποιείται η 5FU με ή
χωρίς λευκοβορίνη σε συνεχή ή σύντομη
ΕΦ έγχυση37. Πρόσφατη τυχαιοποιημένη
μελέτη επιβεβαιώνει την ισοδυναμία
συνεχούς και σύντομης χορήγησης της
5FU38. Σημαντική θέση κατέχει και η
προεγχειρητική ΑΚΘ‐ΧΜΘ σε όγκους
που εντοπίζονται κοντά στο σφιγκτήρα,
με σκοπό την αποφυγή της κολοστομί‐
ας. Σε μια Γερμανική μελέτη39 η προ‐
εγχειρητική ΧΜΘ/ ΑΚΘ υπερτερούσε
στο ποσοστό τοπικών υποτροπών (6%
έναντι 13% στα 5 χρόνια, p=0,006) αλλά
και στο ποσοστό διατήρησης του σφι‐
γκτήρα (40% έναντι 20%) μεταξύ των
ασθενών, που είχαν κριθεί αρχικά ότι
χρειάζονταν κοιλιοπερινεϊκή εκτομή.

Καρκίνος τραχήλου μήτρας
Πολλαπλές τυχαιοποιημένες μελέτες
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σθενείς σταδίων Τ2‐Τ4α που ήταν κα‐
τάλληλοι για κυστεκτομή. H μελέτη
RTOG 85‐12 ήταν η πρώτη στην οποία
χρησιμοποιήθηκε ταυτόχρονα η πλατί‐
να με ΑΚΘ και διαπιστώθηκε η ασφά‐
λεια και η αποτελεσματικότητα του
συνδυασμού. Η μελέτη RTOG 88‐02 δια‐
πίστωσε την ανοχή στο σχήμα MCV (ε‐
πιβίωση 51% στα 5 χρόνια). Η RTOG 89‐
03 ήταν φάσης ΙΙΙ και απέδειξε ότι η νεο‐
εισαγωγική θεραπεία με MCV δεν υπερ‐
τερεί ενώ είναι αρκετά τοξική.
Στην
επόμενη RTOG 95‐06 εφαρμόστηκε επι‐
ταχυνόμενος υποκερματισμός (acceler‐
ated hypofractionation) με ΑΚΘ διάρ‐
κειας 17 ημερών και χορηγήθηκε πλατί‐
να και 5FU. Η ολική επιβίωση στα 3 χρό‐
νια ήταν 83%, ενώ η αιματολογική τοξι‐
κότητα βαθμού 3 και 4 εμφανίστηκε στο
21% των ασθενών. Η RTOG 97‐06 δοκί‐
μασε την ταυτόχρονη χορήγηση πλατί‐
νας με ΑΚΘ που χορηγήθηκε με επιτα‐
χυνόμενο κερματισμό (δύο συνεδρίες
ημερησίως). Ακολουθούσε ΧΜΘ σταθε‐
ροποίησης (consolidation) με τρεις κύ‐
κλους MCV. Η πλήρης ανταπόκριση ή‐
ταν 71% αλλά παρουσιάστηκε σημαντι‐
κή τοξικότητα ιδίως κατά τη χορήγηση
της επικουρικής ΧΜΘ με το MCV. Τέλος
στη μελέτη RTOG 99‐06 χρησιμοποιήθη‐
κε ταυτόχρονη ΑΚΘ και πλατίνα με
γεμσιταμπίνη. Αποτελέσματα από άλ‐
λες ερευνητικές ομάδες έχουν ανακοι‐
νώσει 5‐ετή ολική επιβίωση της τάξης
του 50%47.

επιβεβαιώνουν της αξία της ταυτόχρο‐
νης, με την ΑΚΘ, ΧΜΘ με εβδομαδιαία
χορήγηση πλατίνας 40mg/m2 . Είναι ση‐
μαντικό ότι η επιβίωση παρατείνεται σε
όλα τα στάδια από ΙΑ2 έως ΙVΑ42‐46. Έτσι
η εφαρμογή του συνδυασμού θεωρείται
πλέον θεραπεία εκλογής ακόμη και σε
επικουρική μετεγχειρητική χορήγηση. Οι
σημαντικότερες οξείες αντιδράσεις είναι
από το γαστρεντερικό (διάρροια, έμεση,
αφυδάτωση), και το αιμοποιητικό. Οι ό‐
ψιμες αντιδράσεις δεν είναι βαρύτερες
από της αμιγούς ΑΚΘ , και αφορούν στο
ορθό που επιβαρύνεται περισσότερο με
την εφαρμογή βραχυθεραπείας.
Καρκίνος ουροδόχου κύστης
Χωρίς αμφιβολία η ριζική κυστεκτομή
υπερέχει όλων των υπόλοιπων θερα‐
πειών στο διηθητικό καρκίνωμα της ου‐
ροδόχου κύστης, αποτελεί, όμως ακρω‐
τηριαστική επέμβαση. Ο συνδυασμός
ΑΚΘ‐ΧΜΘ έχει χρησιμοποιηθεί μετά
από την διουρηθρική εκτομή (organ
preservation), από αρκετούς ερευνητές
με το σκεπτικό ότι εάν η νόσος δεν α‐
νταποκριθεί, μπορεί να εφαρμοστεί η
χειρουργική επέμβαση. Γι αυτό σε όλα
τα σχετικά πρωτόκολλα γίνεται κυστεο‐
σκοπικός έλεγχος σε διάφορα σημεία
της θεραπείας και ανάλογα συνεχίζεται
ή διακόπτεται η συντηρητική αγωγή.
Η ΑΚΘ χορηγείται σε δόση 50‐65 Gy με
συμβατικό κερματισμό και στη ΧΜΘ
καντρική θέση έχει η πλατίνα που χο‐
ρηγείται είτε αμιγώς και μερικές φορές
ταυτόχρονα‐εβδομαδιαία, είτε μέσα στα
πλαίσια σχήματος όπως το MCV (μεθο‐
τρεξάτη, πλατίνα, βινβλαστίνη), ή το M‐
VAC (μεθοτρεξάτη, βινβλαστίνη, αδρια‐
μυκίνη, πλατίνα).
Από το 1985 μέχρι το 2001 η RTOG διε‐
ξήγαγε έξι τυχαιοποιημένες μελέτες, 5
φάσης Ι/ΙΙ και μία φάσης ΙΙΙ47 με 415 α‐

Νόσος Hodgkin
Η σύγχρονη πλέον αντιμετώπιση της
νόσου Hodgkin περιλαμβάνει τη ΧΜΘ
με το σχήμα ABVD. Το σχήμα αυτό πε‐
ριλαμβάνει δοξορουβικίνη 25 mg/m2,
μπλεομυκίνη 10 IU/m2, βινμπλαστίνη 6
mg/m2 και δακαρβαζίνη 375mg/m2 τις
ημέρες 1 και 15 κάθε 4 εβδομάδες, και
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τών, δηλαδή κοντά στην εμμηνόπαυση,
που σημαίνει μικρότερο χρόνο έκθεσης
στα οιστρογόνα μετά την ακτινοβόληση.
Η παρατήρηση αυτή είναι πολύ σημα‐
ντική και από την άποψη της αιτιολογί‐
ας του καρκίνου του μαστού.
Ένα δεύτερο σημαντικό εύρημα είναι
η γραμμική σχέση δόσης αποτελέσμα‐
τος στο εύρος των δόσεων 4‐40 Gy, χωρίς
να μας διαφεύγει το σπουδαίο γεγονός
ότι η ασφαλής δόση για το μαστό όσον
αφορά στην καρκινογένεση είναι τα 0
Gy. Το σχήμα ABVD δεν ενοχοποιείται
για όψιμα αποτελέσματα. Το εντυπω‐
σιακό συμπέρασμα σύμφωνα με τον D.
Longo49, είναι ότι η θεραπεία εκλογής
για τη νόσο του Hodgkin, είναι οι 6 κύ‐
κλοι ABVD και η ακτινοθεραπεία πρέπει
να χορηγείται επί μερικής ανταπόκρισης
ή επί αρχικού ογκώδους μεσοθωρακίου.
Πνευμοτοξικότητα λόγω της μπλεο‐
μυκίνης και καρδιοτοξικότητα λόγω της
δοξορουβικίνης αναμένεται σε μικρά
ποσοστά (γύρω στο 0,5‐1%) σε ασθενείς
χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες (π.χ.
κάπνισμα, στεφανιαία νόσο).
Από τα ανωτέρω καθίσταται εμφανές
ότι η προσπάθεια μείωσης της έκτασης
της ακτινοβόλησης έχει ουσιαστική ση‐
μασία. Μετά από πλήρη ανταπόκριση
μετά από ΧΜΘ χορηγείται πλέον η ΑΚΘ
περιορισμένου πεδίου (involved field)
και μάλιστα με μικρότερες δόσεις απ’ ότι
στο παρελθόν, δηλαδή 25‐30 Gy, ακόμη
και 20 Gy51. Στους ασθενείς με εκτετα‐
μένη νόσο που επιτυγχάνουν πλήρη
απάντηση μετά από ΧΜΘ, η προσθήκη
ΑΚΘ, μετά το πέρας της ΧΜΘ, στις πε‐
ριοχές που είχαν αρχικά τη νόσο, βρέ‐
θηκε να αυξάνει τόσο τη συνολική όσο
και την επιβίωση χωρίς υποτροπή σε
σύγκριση με τους ασθενείς που δεν έλα‐
βαν περαιτέρω θεραπεία52. Το ίδιο όμως

έχει αντικαταστήσει το ΜΟΡΡ που είναι
πιο τοξικό. Αυξημένος κίνδυνος για
καρκίνο μαστού, τραχήλου μήτρας,
πνεύμονα, σιελογόνων αδένων και άλ‐
λων εντοπίσεων παρατηρήθηκε για
πολλά χρόνια μετά τη θεραπεία με συν‐
δυασμό MOPP και ΑΚΘ. Ο κίνδυνος α‐
νάπτυξης δεύτερου συμπαγούς νεοπλά‐
σματος αυξάνεται κατά 1% ετησίως με‐
τά τα 5 χρόνια από την ακτινοθεραπεία.
Ειδικά για την ανάπτυξη καρκίνου του
μαστού αξίζει υπό το φως των πρόσφα‐
των δεδομένων48,49 να αναφερθούμε πιο
διεξοδικά. Οι γυναίκες που υποβλήθη‐
καν σε ακτινοθεραπεία με μανδύα έ‐
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις γυ‐
ναίκες του γενικού πληθυσμού ανά ηλι‐
κία. Μάλιστα ο κίνδυνος αυξάνεται όσο
νεότερη είναι η ηλικία της γυναίκας που
ακτινοβολήθηκε. Στην ηλικία των 16 ε‐
τών ο σχετικός κίνδυνος είναι από 17
έως 458 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με
το γενικό πληθυσμό48‐50. Σε πρόσφατη
μελέτη48 τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώ‐
νονται αλλά περιγράφονται και ορισμέ‐
να ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι γυναίκες
που έλαβαν MOOP (και όχι ABVD) και
ακτινοθεραπεία έχουν το μισό κίνδυνο
από αυτές που υποβλήθηκαν σε αμιγή
ακτινοθεραπεία. Φαίνεται ότι ο εισαγω‐
γικός (initiating) παράγοντας για την
καρκινογένεση στο μαστό είναι η ακτι‐
νοβολία και ο επαγωγικός (promoting)
είναι η ορμονική δράση. Το σχήμα ΜΟΡΡ
είναι γνωστό ότι αναστέλλει την ωοθη‐
κική λειτουργία. Επομένως οι γυναίκες
που έλαβαν εκτός από ΑΚΘ και ΧΜΘ
έχουν τον πρώτο παράγοντα αλλά δεν
έχουν το δεύτερο (ορμονική επίδραση).
Άλλωστε ο κίνδυνος μετακτινικής καρ‐
κινογένεσης στο μαστό δεν είναι αυξη‐
μένος στις γυναίκες που υποβλήθηκαν
σε μανδύα κοντά στην ηλικία των 40 ε‐
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επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η ακτινο‐
βολία και ο ορμονικός αποκλεισμός
μπορεί να συνδυαστούν επωφελώς. Αυ‐
τό το γεγονός εξάγεται από: 1) ενδείξεις
ότι οι δύο παράγοντες δρουν συνεργικά
2) τη συρρίκνωση του προστάτη μετά
την ορμονοθεραπεία 3) ενθαρρυντικά
αποτελέσματα κλινικών μελετών στις
οποίες οι δύο θεραπείες συνδυάστηκαν56‐
58.
Kαι οι δύο θεραπείες επάγουν την α‐
πόπτωση των κυττάρων. Σύμφωνα μά‐
λιστα με μια θεωρία, η ακτινοβολία ε‐
πάγει την απόπτωση σε κύτταρα που
δεν είναι ορμονοεξαρτώμενα, επομένως
συνεργεί με την ορμονοθεραπεία στην
κυτταρομείωση. Η σμίκρυνση του διο‐
γκωμένου προστάτη, η οποία επιτυγχά‐
νεται με τη χορήγηση ανδρογονικού α‐
ποκλεισμού πριν από την ακτινοθερα‐
πεία, επιτρέπει την εφαρμογή μικρότε‐
ρων πεδίων θεραπείας, που έχει ως απο‐
τέλεσμα τη χορήγηση μεγαλύτερης δό‐
σης ακτινοβολίας με λιγότερες μετακτι‐
νικές αντιδράσεις. Επειδή ο προστάτης
είναι σχεδόν σφαιρικού σχήματος, ο ό‐
γκος του εξαρτάται από την ακτίνα υ‐
ψωμένη στον κύβο (4/3 π R3). Επομένως
είναι επιθυμητή ακόμα και μικρή μείω‐
ση της ακτίνας του όγκου.
Σαφείς ενδείξεις για συνδυασμένη θε‐
ραπεία δεν έχουν διατυπωθεί. Πολλές
μελέτες ιδίως της RTOG ασχολούνται με
αυτό το ερώτημα και μάλιστα προσπα‐
θούν να ταυτοποιήσουν τις ομάδες α‐
σθενών που ωφελούνται από τη συν‐
δυασμένη θεραπεία. Τα ερωτήματα συ‐
μπεριλαμβάνουν τη διευκρίνιση στην
αλληλουχία χορήγησης των δύο θερα‐
πειών και τη διάρκεια της χορήγησης
της ορμονοθεραπείας. Μια σημαντική
αναδρομική μελέτη56 που συμπεριέλαβε
5 τυχαιοποιημένες μελέτες της RTOG,

αποτέλεσμα και με λιγότερες απώτερες
επιπτώσεις, επιτυγχάνεται και με δύο
πρόσθετους κύκλους ΧΜΘ53. Ρόλος για
την ΑΚΘ υπάρχει σε ασθενείς που έχουν
υπολειπόμενη νόσο μετά την ΧΜΘ, με
μεγάλες λεμφαδενικές μάζες μεσοθω‐
ρακίου και τον ιστολογικό τύπο οζώδους
σκλήρυνσης, ενώ ασθενείς με διάχυτη
νόσο σταδίου IV αλλά χωρίς εκτεταμέ‐
νες λεμφαδενικές μάζες και ασθενείς με
το μικτό ιστολογικό τύπο δεν ευεργε‐
τούνται από πρόσθετη ΑΚΘ, εφόσον έ‐
χουν λάβει ικανοποιητική ΧΜΘ54.
Καρκίνος του μαστού
Η ταυτόχρονη ΑΚΘ‐ΧΜΘ δε χρησιμο‐
ποιείται στην επικουρική θεραπεία του
καρκινώματος του μαστού λόγω του
κινδύνου βαρειών μετακτινικών αντι‐
δράσεων, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται
ανθρακυκλίνες (πνεύμων, δέρμα)
Συνήθως χρησιμοποιούνται τα σχή‐
ματα CMF (Κυκλοφωσφαμίδη, Μεθο‐
τρεξάτη και 5‐FU) που δεν περιέχει την
ακτινοευαισθητοποιό δοξορουβικίνη και
έχει χρησιμοποιηθεί με ταυτόχρονη
ΑΚΘ. Άλλο σχήμα είναι το CΑF (Κυκλο‐
φωσφαμίδη, Δοξορουβικίνη και 5‐FU)
που προκαλεί σημαντική αλωπεκία και
έχει κίνδυνο μυελοτοξικότητας και καρ‐
διοτοξικότητας.
Η ταυτόχρονη χορήγηση ΑΚΘ και ορ‐
μονοθεραπείας έχει το θεωρητικό μειο‐
νέκτημα ότι η ταμοξιφαίνη ως κυτταρο‐
στατικό που σταματά τα νεοπλασματι‐
κά κύτταρα στη φάση G1‐0 του κυτταρι‐
κού κύκλου μπορεί να προκαλέσει ακτι‐
νοαντοχή, αφού στη φάση αυτή τα κύτ‐
ταρα είναι λιγότερο ακτινοευαίσθητα.
Φαίνεται όμως ότι αυτό ενέχει θεωρητι‐
κή σημασία55.
Καρκίνος του προστάτη
Εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα
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τη διάρκεια της ΑΚΘ. Ακολουθούσαν 6
πενθήμεροι ανά μήνα κύκλοι χορήγησης
τεμοζολαμίδης με δόση 150‐200mg/m2. H
2‐ετής ολική επιβίωση ήταν 26,5% στην
ομάδα του συνδυασμού και στην ομάδα
της αμιγούς ΑΚΘ 10,4%. Το 84% των α‐
σθενών είχε υποβληθεί σε ογκομειωτική
επέμβαση. Αιματολογική τοξικότητα
βαθμού 3 και 4 εμφανίστηκε στο 7% των
ασθενών. Τα αποτελέσματα κρίνονται
ελπιδοφόρα, αλλά διατυπώνονται σκέ‐
ψεις για το σημαντικό κόστος της θερα‐
πείας αυτής60.

χώρισε τους 2742 ασθενείς σε τέσσερις
προγνωστικές ομάδες και διαπίστωσε
ότι μόνο στην πρώτη ομάδα (Gleason 2‐6,
T1‐2) δεν υπάρχει εμφανές κλινικό όφε‐
λος (επιβίωση και επιβίωση χωρίς νόσο)
από τη χορήγηση ορμονοθεραπείας μαζί
με την ΑΚΘ.
Είναι πιθανό οι ασθενείς να ωφελού‐
νται από μακροχρόνιο ανδρογονικό α‐
ποκλεισμό, όπως συμβαίνει με βεβαιό‐
τητα στον καρκίνο του μαστού, όπου
κάποτε χορηγούνταν αντιοιστρογόνα
για 1‐2 χρόνια, ενώ σήμερα ξέρουμε ότι
η χορήγηση πρέπει να γίνεται για μία
πενταετία. Στη μελέτη της EORTC όπου
συγκρίθηκαν η ομάδα που έλαβε ορμο‐
νοθεραπεία και 70 Gy, με την ομάδα που
έλαβε μόνο ΑΚΘ με την ίδια δόση, τα
αποτελέσματα ήταν εμφανώς υπερ του
συνδυασμού: 5‐ετής επιβίωση 79 προς
67% και 5‐ετής πιθανότητα χωρίς νόσο
85 με 48%58. Η πλειονότητα των ασθε‐
νών της μελέτης έλαβαν ορμονοθερα‐
πεία επί 3‐4 χρόνια μετά την ΑΚΘ.
Η προσθήκη της ορμονοθεραπείας
ταυτόχρονα με της ΑΚΘ δεν φαίνεται να
ευθύνεται για αύξηση της τοξικότητας
σε σχέση με αμιγή ΑΚΘ.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ
ΣΤΟΧΕΥΣΗ (MOLECULAR TARGE‐
TING)
Έχει παρατηρηθεί ότι μερικά γονιδια‐
κά χαρακτηριστικά των κακοήθων ό‐
γκων καθορίζουν την ακτινευαισθησία
τους. Για παράδειγμα η ενεργοποίηση
και έκφραση του ογκογονιδίου ras
προσδίδει αυξημένη ακτινοαντοχή. Τα
τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια
ανίχνευσης τέτοιων παραγόντων, ώστε
η τροποποίησή τους να γίνει εκμεταλ‐
λεύσιμη θεραπευτικά. Η εκλεκτική απε‐
νεργοποίηση του ογκογονίδιου ras, π.χ.,
θα μπορούσε να καταστήσει πιο ακτι‐
νευαίσθητους τους όγκους στους οποί‐
ους αυτό εκφράζεται. Ειδικά αντισώμα‐
τα τα οποία διακόπτουν τα μονοπάτια
μεταγωγής σήματος (signal transduction
pathways) που αφορούν στον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση, αγ‐
γειογένεση κ.λπ. (EGFR), αρχίζουν να
δοκιμάζονται κλινικά. Εφόσον οι παρά‐
γοντες αυτοί έχουν κυτταροστατική
δράση, η συνδυασμένη τους χορήγηση
με έναν κυτταροροξικό παράγοντα ό‐
πως η ακτινοβολία, θα μπορούσε να ε‐
πιφέρει αύξηση του θεραπευτικού δεί‐
κτη. Προκλινικές και κλινικές μελέτες
είναι σε εξέλιξη, στο σημαντικό αυτό

Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα
Πρόσφατες μελέτες ανακοινώνουν
σχετική αύξηση στη επιβίωση ασθενών
με πολύμορφο γλοιοβλάστωμα εγκεφά‐
λου που υποβλήθηκαν σε συνδυασμένη
ακτινοθεραπεία με 60 Gy και ταυτόχρο‐
νη χορήγηση τεμοζολαμίδης (αλκυλιω‐
τικός παράγοντας που λαμβάνεται από
το στόμα). Σε μία τυχαιοποιημένη μελέ‐
τη59 από τον Καναδά με 573 ασθενείς
συγκρίθηκαν δύο ομάδες ασθενών που
έλαβαν ΑΚΘ και ΑΚΘ‐τεμοζολαμίδη. Η
ΑΚΘ χορηγήθηκε με δόση 60 Gy και η
τεμοζολαμίδη σε καθημερινή δόση 75
mg/m2 επτά μέρες την εβδομάδα σε όλη
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θέμα. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης
παραπέμπεται στα περιεχόμενα του
«red journal»61.
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