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Εισαγωγή 

Η πξόγλσζε ησλ αζζελώλ κε θαξθίλνπο ησλ ρνιεθόξσλ αγγείσλ είλαη θαθή. Αλ θαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη δπλεηηθά ζεξαπεπηηθή ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο, ε 

επηθνπξηθή ή εηζαγσγηθή αθηηλνζεξαπεία βειηηώλεη ηνλ ηνπηθό έιεγρν θαη, ελδερνκέλσο, ηελ επηβίσζε.  

Σκοπός 

Αλαδήηεζε ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ pubmed κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ξόιν ηεο αθηηλνζεξαπείαο ζηνλ θαξθίλν ησλ ρνιεθόξσλ. 

Αποτελέσματα 

ε ηνπηθά πξνρσξεκέλν θαξθίλν ρνιεθόξσλ ε αθηηλνζεξαπεία πξνζθέξεη αλαθνύθηζε θαη κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ επηβίσζε. Παξάιιεια ρνξεγείηαη ρεκεηνζεξαπεία ε νπνία 

κπνξεί πεξαηηέξσ λα εληζρύζεη απηά ηα απνηειέζκαηα. Νεόηεξεο ηερληθέο αθηηλνζεξαπείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελδναπιηθήο βξαρπζεξαπείαο, ηεο δηεγρεηξεηηθήο 

αθηηλνζεξαπείαο θαη ηεο αθηηλνζεξαπείαο δηακνξθνύκελεο έληαζεο επηηξέπνπλ θιηκάθσζε ηεο δόζεο ρσξίο ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηελ ηνμηθόηεηα ησλ θπζηνινγηθώλ ηζηώλ, 

απμάλνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθή δόζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Εξεπλεηέο από ην Ννζνθνκείν ηεο Λπώλ ζηε Γαιιία αλέθεξαλ όηη νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ δόζεηο ≥ 40 Gy 

εκθαλίδνπλ δηάκεζε επηβίσζε 22 κήλεο έλαληη 10 κελώλ ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ ≤ 35 Gy. Οκνίσο, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Πίηζκπνπξγθ εξεπλεηέο βξήθαλ όηη νη αζζελείο πνπ 

ιακβάλνπλ δόζεηο αθηηλνβνιίαο ≥ 45 Gy είραλ βειηίσζε ηεο δηάκεζεο επηβίσζεο ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ έιαβαλ <45 Gy (11 έλαληη 4,4 κήλεο). Παξόκνηα δεδνκέλα έρνπλ 

αλαθεξζεί από ην Παλεπηζηήκην Σόκαο Σδέθεξζνλ όπνπ νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ αλαδξνκηθά ζηξσκαηνπνηεκέλνπο αζζελείο κε ζπλνιηθή δόζε αθηηλνβνιίαο ≤ 55 Gy ή> 55 Gy. ε 

απηή ηε κειέηε, νη αζζελείο έιαβαλ ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία εμσηεξηθήο  αθηηλνζεξαπείαο (EBRT), θαζώο θαη ηξίδην (Ir) -192 βξαρπζεξαπεία. Γηα αζζελείο πνπ έιαβαλ ≤ 55 Gy, 

δηάκεζε επηβίσζε ήηαλ 6 κήλεο θαη ην πνζνζηό επηβίσζεο 2-εηώλ ήηαλ 0%, ελώ γηα αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε> 55 Gy, ηα ζηνηρεία απηά ήηαλ 24 κήλεο θαη ην 48%. Η 

δηάκεζε επηβίσζε απμάλεηαη κε απμαλόκελεο δόζεηο. 

Σσμπεράσματα 

Αλ θαη απηέο νη λέεο πξνζεγγίζεηο θαίλνληαη λα είλαη πνιιά ππνζρόκελεο, ε πξόγλσζε ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν ησλ ρνιεθόξσλ παξακέλεη θησρή, θαη ε ελζσκάησζε ησλ 

λέσλ ζεξαπεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ελδείθλπηαη. Η βέιηηζηε δόζε αθηηλνβνιίαο θαη ε "νξηζηηθή" ζεξαπεία ησλ ρνιεθόξσλ θαθνεζεηώλ είλαη άγλσζηε. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ ηξέρνπζα πξαθηηθή πνπ πξνέξρεηαη από ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο κεκνλσκέλσλ θέληξσλ, κε κεξνιεςία επηινγήο, επλννύλ ηε ζεξαπεία πςειήο δόζεο κε θαιέο 

επηδόζεηο ζηελ δηάκεζε επηβίσζε ησλ αζζελώλ, αιιά λέεο πνιπθεληξηθέο κειέηεο πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε λα θαηαιήμνπκε ζε παγθόζκηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 
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