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ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ 

ΣΕΡΕΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΜΕ 

CYBERKNIFE 

Τν CyberKnife® (AccurayTM Inc., Sunnyvale, USA) 

είλαη  ξνκπνηηθό ζύζηεκα αθηηλνρεηξνπξγηθήο ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε όγθωλ 

ηνπ αλζξώπηλνπ  ζώκαηνο (βι. Δηθόλα 1). 

Απνηειείηαη από : 

Μπέιε Ι., Πηπέξε Μ.,  Φηιίππνπ Γ., Βξνύβαο Ι., Γηαλλνύιαο Σ., Αληύπαο Φ. , Παληειήο Δ., Σηδέξε Η., Σαιβαξά Κ., Μνπηζάηζνο Α. θαη Παληειάθνο Π. 

Τκήκα Αθηηλνζεξαπείαο CyberKnife – TomoTherapy, Δηδηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιαηξόπνιηο, Δζλ. Αληηζηάζεωο 54, Φαιάλδξη, 152 31, Αζήλα.  

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η ζηεξενηαθηηθή αθηηλνρεηξνπξγηθή / αθηηλνζεξαπεία 

απνηειεί κηα ζεξαπεπηηθή επηινγή ζηελ αληηκεηώπηζε 

πξωηνπαζώλ ή δεπηεξνπαζώλ επαηηθώλ όγθωλ.  

Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε 

απνηειεζκάηωλ ηνπηθνύ ειέγρνπ θαη ηνμηθόηεηαο 

αζζελώλ κε πξωηνπαζείο επαηηθνύο όγθνπο θαη 

επαηηθέο κεηαζηάζεηο πνπ αθηηλνβνιήζεθαλ κε 

CyberKnife® ζηελ θιηληθή καο.  

Εικόνα 1. Το ρομποτικό ςφςτημα 
ακτινοχειρουργικήσ CyberKnife®   

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
Σηελ κειέηε ζπκπεξηιήθζεθαλ 33 αζζελείο, 

ειηθίαο από 40 έωο 80 εηώλ. Κιηληθά ζηνηρεία 

θαη δεδνκέλα από ηε ζεξαπεία ηωλ αζζελώλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.  
 
 
. 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Σηελ εηθόλα 2 παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ην πιάλν ζεξαπείαο ελόο 

αζζελή κε κεηαζηαηηθό όγθν ζην ήπαξ πνπ ππνβιήζεθε ζε 

ζεξαπεία ζηελ θιηληθή καο. Σηελ εηθόλα 3 παξνπζηάδνληαη 

εγθάξζηεο ηνκέο ηνπ παξαπάλω αζζελνύο πξηλ θαη κεηά ηελ 

πάξνδν 3 εηώλ από ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο. Σηαηηζηηθά δεδνκέλα 

ηνπηθνύ ειέγρνπ κεηά από ζεξαπεία κε CyberKnife ζην δείγκα 

ηωλ αζζελώλ ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Η 

ηνμηθόηεηα από ηελ ζεξαπεία ήηαλ ήπηα (Ναπηία) ρωξίο ηελ 

παξνπζίαζε νμείαο ηνμηθόηεηαο (Gr3).   

Αριθμός ασθενών  33 

Γεπηεξνπαζείο όγθνη  79%   (26/33) 

• Παρύ έληεξν 64%   (21/33) 

• Μαζηόο 9%   (3/33) 

• Γπλαηθνινγηθόο θαξθίλνο 6%   (2/33) 

Πξωηνπαζείο όγθνη 21% (7/33) 

Αξηζκόο εζηηώλ  50 

Μέγεζνο εζηηώλ (cc) 60 – 291 

Σπλνιηθή δόζε (Gy) 36 – 45  

Αξηζκόο ζπλεδξηώλ  3 – 5  

Πίνακας 1. Σηαηηζηηθά ζηνηρεία αζζελώλ ηεο κειέηεο   

• ξνκπνηηθό βξαρίνλα έμη βαζκώλ ειεπζεξίαο  

• γξακκηθό επηηαρπληή ελέξγεηαο 6MV παξαγωγήο 

αθηίλωλ–x  

• ζύζηεκα απεηθνληζηηθήο θαζνδή-

γεζεο ηωλ δεζκώλ αθηηλνβνιίαο 

ζηνλ όγθν-ζηόρν 

• ζύζηεκα ζπγρξνληζκνύ ηεο 

ρνξήγεζεο ηεο αθηηλνβνιίαο κε 

ηελ θίλεζε ηνπ όγθνπ ιόγω 

αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεωλ.  

Αποτέλεσμα  Αριθμός ασθενών  

Πιήξεο αληαπόθξηζε  69%   (22/33) 

Σηαζεξή λόζνο  17% (5/33) 

Τνπηθή ππνηξνπή  14% (6/33) 

• Ίδηα εζηία 33% 

• Άιιε εζηία 67% 

Πίνακας 2. Απνηειέζκαηα ηνπηθνύ ειέγρνπ 

Εικόνα 2. Δλδεηθηηθό πιάλν ζεξαπείαο 

κε CyberKnife ελόο κεηαζηαηηθνύ όγθνπ 

ζην ήπαξ.  

Εικόνα 3. Δγθάξζηεο ηνκέο 

καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (MRI) ηνπ 

αζζελνύο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθόλα 2 πξηλ θαη κεηά ηελ πάξνδν 3 

εηώλ από ηελ ζεξαπεία.  

Πξηλ Mεηά από 3y 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Η ζεξαπεία κε CyberKnife απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο 

ρεηξνπξγηθήο εμαίξεζεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηπηώζεηο 

όπνπ ε ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε παξνπζηάδεη ηερληθέο δπζθνιίεο κε 

εθάκηιια απνηειέζκαηα.  


