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Ειζαγωγή 

Η ζηεξενηαθηηθή αθηηλνζεξαπεία ζώκαηνο (SBRT) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρώο ζηε ζεξαπεία ησλ κεηαζηαηηθώλ βιαβώλ. Η εθαξκνγή ηεο εμαζθάιηζε βειηίσζε ηνπ ηνπηθνύ 

ειέγρνπ, ρακειή ηνμηθόηεηα κε παξάιιεια πςειή πνηόηεηα δσήο. Θα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο κηα άξηζηε ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επαηηθώλ 

κεηαζηάζεσλ. 

Μέθοδος- Υλικό 

Αλαδήηεζε ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο ηνπ pubmed θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο εθαξκνγήο ηεο SBRT ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ επαηηθώλ κεηαζηάζεσλ. 

Σκοπός 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο ηνμηθόηεηαο ηεο SBRT γηα ηε ζεξαπεία ησλ αλεγρείξεησλ επαηηθώλ 

κεηαζηάζεσλ. 

 Αποηελέζμαηα 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ζεξαπεία κε SBRT έρεη αλαδεηρζεί σο ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηνπο αζζελείο κε επαηηθέο κεηαζηάζεηο. Ο όξνο "oligometastases" 

πεξηγξάθεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Hellman θαη Weichselbaum  ην 1995, σο  ιηγόηεξν πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο κεηαζηαηηθήο λόζνπ, πνπ επηδέρεηαη θαη είλαη δπλεηηθά ηάζηκν 

κε ηνπηθή ζεξαπεία. Ο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη πέληε ή ιηγόηεξεο κεηαζηαηηθέο βιάβεο. Κύξηεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο παξακέλνπλ ε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε θαη ε 

αθηηλνζεξαπεία. Η SBRT έρεη θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ σο ζεξαπεπηηθή επηινγή ησλ επαηηθώλ κεηαζηάζεσλ ιόγσ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ ηεο αθξίβεηαο, επηηξέπνληαο ηελ παξάδνζε 

πνιύ πςειώλ δόζεσλ αθηηλνβνιίαο ζηνλ όγθν κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο δόζεο ζηνλ επαηηθό παξέγρπκα θαη ειαηηώλνληαο ηελ επαηνηνμηθόηεηα. Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ 

ελζαξξπληηθά ζηνηρεία γηα ηηο επαηηθέο κεηαζηάζεηο, πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε SBRT. Ο Katz θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθέξνπλ πνζνζηό ηνπηθνύ ειέγρνπ 76% θαη 57% ζε 10 θαη 20 

κήλεο αληίζηνηρα, ζε 69 αζζελείο. Ελζαξξπληηθά ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκνζίεπζαλ ν Kirichenco θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαη αθνξνύζαλ 48 αζζελείο κε επαηηθέο 

κεηαζηάζεηο. Η 2εηήο ζπλνιηθή επηβίσζε ήηαλ 64.3%, ελώ ν 2εηήο ηνπηθόο έιεγρνο 93,8%.Η ρνξεγνύκελε δόζε όγθνπ ήηαλ 46.8Gy+/-3.7 ζε 4-6 ζπλεδξίεο. Τνμηθόηεηα grade>2 

δελ παξαηεξήζεθε ζε θαλέλαλ αζζελή. Η SBRT κπνξεί λα δνζεί ρσξίο ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ όγθνπ ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζηεξενηαθηηθό πιαίζην ή ηελ ηερληθή ηεο άπλνηαο, ή 

πην πξόζθαηα, κε έλα ζύζηεκα εληνπηζκνύ ηνπ όγθνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πνπ επηηξέπεη ηνπο αζζελείο λα αλαπλένπλ ειεύζεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ ηεο ζεξαπείαο. 

 Σσμπεράζμαηα 

Η SBRT πςειήο δόζεο γηα κεηαζηαηηθέο επαηηθέο βιάβεο είλαη εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο κε πςειά πνζνζηά ηνπηθνύ ειέγρνπ. Η ζπλνιηθή επηβίσζε είλαη 

ζπγθξίζηκε κε άιιεο δηαζέζηκεο ηερληθέο. Η ζεξαπεία είλαη θαιά αλεθηή κε ρακειά πνζνζηά ηνμηθόηεηαο. Θα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ελδηαθέξνπζα ζεξαπεπηηθή επηινγή ησλ 

επαηηθώλ κεηαζηάζεσλ πνπ δελ επηδέρνληαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 
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