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Εισαγωγή 

Ο πξσηνπαζήο θαξθίλνο ηνπ ήπαηνο θαη νη επαηηθέο κεηαζηάζεηο απνηεινύλ ηηο θύξηεο αηηίεο ηεο παγθόζκηαο λνζεξόηεηαο θαη ζλεηόηεηαο από θαξθίλν. Η αθηηλνζεξαπεία είρε 

ηζηνξηθά πεξηνξηζκέλν ξόιν ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ήπαηνο. Η εηζαγσγή ηεο πξνζαξκνζκέλεο αθηηλνζεξαπείαο, όκσο, ζηνλ θαξθίλν ηνπ ήπαηνο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα κεηώζεη ηηο επηπινθέο ζηνπο πγηείο ηζηνύο θαη επηηξέπεη θιηκάθσζε ηεο δόζεο, πνπ επηηξέπεη ηε δπλαηόηεηα γηα έιεγρν ηνπ όγθνπ ζε απηό ην δύζθνιν ρώξν.  
Σκοπός 

Αλαδήηεζε ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ pubmed κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκβνιή ηεο πξνζαξκνζκέλεο  αθηηλνζεξαπείαο ζηνλ επαηηθό θαξθίλν. 

Αποτελέσματα 

Τα ρεηξνπξγηθά απνηειέζκαηα ζηα πνζνζηά πεληαεηνύο επηβίσζεο ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο κε επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα θαη ελδνεπαηηθό ρνιαγγεηνθαξθίλσκα αγγίδνπλ ην 30-

60%. Ωζηόζν, ιηγόηεξν από ην 20% ησλ αζζελώλ είλαη θαηάιιεινη ππνςήθηνη γηα ρεηξνπξγείν. Οη ρεηξνπξγηθέο ζεξαπείεο κπνξνύλ λα ειέγμνπλ όγθνπο κηθξόηεξνπο από 4 εθ ζε 

δηάκεηξν, αιιά όρη κεγαιύηεξνπο όγθνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε γύξσ δνκέο θαη κε αγγεηαθή εκπινθή, όπσο ζπλήζσο.  

Η αθηηλνζεξαπεία είρε ηζηνξηθά πεξηνξηζκέλν ξόιν ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ήπαηνο, ιόγσ ελ κέξεη ηεο ρακειήο αλνρήο ηνπ ζηελ αθηηλνβνιία (5% θίλδπλνο ηνμηθόηεηαο κεηά 

από 28 θιάζκαηα ησλ 2Gy γηα πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ ήπαηνο). Πξόζθαηα δηαπηζηώζεθε όηη πνιύ πςειέο δόζεηο αθηηλνβνιίαο κπνξεί λα ρνξεγεζνύλ ζε ηκήκαηα ηνπ ήπαηνο κε 

αζθάιεηα, ελώ εκθαλίζηεθαλ λέεο  πξνθιήζεηο ζηελ ρνξήγεζε αθηηλνζεξαπείαο ζε  πνιπεζηηαθή λόζν, ηνπηθά πξνρσξεκέλν θαξθίλν ήπαηνο ή ζε γεηηλίαζε κε εμσεπαηηθνύο 

θπζηνινγηθνύο ηζηνύο. Χξεζηκνπνηώληαο πξνζαξκνζηηθέο ηερληθέο αθηηλνζεξαπείαο  θαη ηερληθέο θαζνδήγεζεο κε εηθόλα κπνξεί λα κεησζεί ε δόζε πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο 

πεξηβάιινληεο θπζηνινγηθνύο ηζηνύο εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε κέγηζηε δπλαηή δόζε ζηνλ όγθν. Αξθεηέο ηερληθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ παξνρή ηεο αθηηλνζεξαπείαο 

έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ρξήζε ζην ήπαξ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθώλ κε ρξήζε πεξηζσξίνπ γηα ηελ αλαπλεπζηηθή θίλεζε, θαη ηερληθώλ ζέζεο, νη νπνίεο αμηνινγνύλ ηελ 

πηζαλόηεηα ηεο ζέζεο ηνπ όγθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπλνήο θαη εληνπηζκό ηνπ.  

Γηα όγθνπο πνπ απαηηνύλ κεγάιν όγθν ήπαηνο λα αθηηλνβνιεζεί ή απηώλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε εμσεπαηηθνύο θπζηνινγηθνύο ηζηνύο, ρακειόηεξεο δόζεηο ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνύληαη κε κεησκέλε πηζαλόηεηα ηνπηθνύ ειέγρνπ. Με ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ θπζηνινγηθώλ ηζηώλ πνπ αθηηλνβνινύληαη, δηαρείξηζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θίλεζεο, 

θαζνδήγεζε εηθόλαο θαη πξνζαξκνζηηθή αθηηλνζεξαπεία κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε αύμεζε ηεο δόζεο ζε θαξθίλνπο ηνπ ήπαηνο. Απηέο νη ηερληθέο θπκαίλνληαη ζε πνιππινθόηεηα, 

ηόζν γηα ην ζρεδηαζκό ηεο ζεξαπείαο, ηελ παξάδνζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο, σζηόζν νη πηζαλέο επηπηώζεηο γηα ηε ζεξαπεία αζζελώλ κε κεγάια πιάηε ηεο αλαπλνήο 

θίλεζεο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή. Η επηινγή ησλ αζζελώλ, ε θιηληθή ξνή εξγαζίαο, θαζώο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ από ηελ ελζσκάησζε 

απηώλ ησλ ηερληθώλ ζηελ θιηληθή πξαθηηθή. 
Σσμπεράσματα 

Παξά ην γεγνλόο όηη, κέρξη ζήκεξα, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ήπαηνο έρεη θπξίσο επηθεληξσζεί ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ πεξηζσξίσλ 

ζρεδηαζκνύ θαη ζε ηερληθέο επεμεξγαζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο θιηκάθσζεο ηεο δόζεο γηα ηνλ θάζε αζζελή, ε ζπλερήο έξεπλα θαη ε αλαδπόκελε ηερλνινγία αλνίγεη ην δξόκν 

θαη ππνδεηθλύεη ην πξαγκαηηθό όθεινο ηεο πξνζαξκνζηηθήο αθηηλνζεξαπείαο.  
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