
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ ΜΕ TOMOTHERAPY: ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΤ ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

TOMOTHERAPY 

Σν TomoTherapy® (AccurayTM Inc., Sunnyvale, USA) 

(βι. Εηθόλα 1) είλαη έλα ζύζηεκα αθηηλνζεξαπείαο ην 

νπνίν ζπλδπάδεη ηηο ηερλνινγίεο ηεο αμνληθήο 
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Σκήκα Αθηηλνζεξαπείαο CyberKnife – TomoTherapy, Εηδηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιαηξόπνιηο, Εζλ. Αληηζηάζεσο 54, Υαιάλδξη, 152 31, Αζήλα.  

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η αθηηλνζεξαπεία ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ 

παγθξέαηνο είλαη ηερληθά δύζθνιε θαη ζπρλά 

ζπλδπάδεηαη κε πςεινύ βαζκνύ ηνμηθόηεηα ηνπ 

πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.   

θνπόο ηεο  κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε θιηληθώλ 

απνηειεζκάησλ σο πξνο ηνλ ηνπηθό έιεγρν θαη ηελ 

νμεία ηνμηθόηεηα ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ 

παγθξέαηνο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ θιηληθή καο 

κε ηερληθή  αθηηλνζεξαπείαο δηακνξθνύκελεο έληαζεο 

(Intensity Modulated Radiation Therapy - IMRT).  

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ηελ κειέηε ζπκπεξηιήθζεθαλ 15 αζζελείο, ειηθίαο από 40 έσο 

75 εηώλ κε θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο. Κιηληθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα 

από ηε ζεξαπεία ησλ αζζελώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Οη 

ζεξαπεπηηθέο δόζεηο πνπ ζπληαγνγξαθήζεθαλ ζηνπο αζζελείο 

θπκαίλνληαλ από 40 Gy έσο 56Gy θαη ρνξεγήζεθαλ ζε 15 έσο 28 
 
 

. 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Η εθαξκνγή ηεο αθηηλνζεξαπείαο IMRT κε 

Helical TomoTherapy επέηξεςε ηε ρνξήγεζε 

δνζηκεηξηθώλ θαηαλνκώλ πνπ είραλ κεησκέλε 

δόζε ζηα θξίζηκα όξγαλα (ιεπηό έληεξν, λεθξά, 

ήπαξ, δσδεθαδάθηπιν, ζηνκάρη θαη λσηηαίνο 

κπειόο). Ελδεηθηηθά ζηελ εηθόλα 2 παξνπζηάδεηαη 

ην πιάλν ζεξαπείαο αζζελνύο κε ηνπηθή 

ππνηξνπή ρεηξνπξγεκέλνπ θαξθίλνπ ηνπ 

παγθξέαηνο ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθαλ 54 Gy ζε 

27 ζπλεδξίεο. ηελ ίδηα εηθόλα θαίλεηαη ε 

απεηθνληζηηθή αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο κεηά 

ηελ πάξνδν 17 κελώλ από ην πέξαο ηεο 

ζεξαπείαο.  

Οη αζζελείο είραλ θαιή αληνρή ζηελ ζεξαπεία 

ρσξίο νμείεο παξελέξγεηεο κεγαιύηεξεο από 2νπ 

βαζκνύ (βι. Πίλαθα 1).  

Πίνακαρ 1. ηνηρεία ησλ αζζελώλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζε Helical TomoTherapy 

Πξηλ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Η αθηηλνζεξαπεία κε IMRT ζπλνδεύεηαη από 

κείσζε ηεο δόζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα θξίζηκα 

όξγαλα πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο νμείαο 

ηνμηθόηεηαο ηεο ζεξαπείαο. Σαπηόρξνλα επηηξέπεη 

ηελ  αύμεζε ηεο δόζεο ζηελ πεξηνρή ηεο λόζνπ 

κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ηνπηθνύ ειέγρνπ.  

ηοισεία Νόζος 
Απ. 

Αζθενών  

Δόζη  

(Gy) 

Απ. 

ςνεδπιών 
Σοξικόηηηα 

Αλεγρείξεηε λόζνο 2 42 15 Ναπηία Gr-II 

Τπνιεηκκαηηθή 

λόζνο 

κεηεγρεηξεηηθά 

3 45 - 56 25 -28 
Ναπηία Gr-I 

 

Σνπηθή ππνηξνπή 

κεηεγρεηξεηηθά  
10 50 -56 25 -28 

Ναπηία Gr-I,II 

Καηαβνιή δπλάκεσλ 

Εικόνα 1. Το ςύςτημα ελικοειδήσ 
ακτινοθεραπείασ Helical 
TomoTherapy®   

ηνκνγξαθίαο θαη ηεο δηακνξθνύκελεο 

έληαζεο αθηηλνζεξαπείαο (Intensity 

Modulated RadioTherapy - IMRT) γηα 

λα ρνξεγήζεη θαηαλνκέο δόζεο νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από πςειό 

βαζκό νκνηνγέλεηαο θαη ζπκκόξθσ-

ζεο κε ην ζρήκα ηνπ όγθνπ. Η 

αθξίβεηα ζηε ρνξήγεζε ηεο θαηαλνκήο 

δόζεο εμαζθαιίδεηαη από ηελ 

θαζεκεξηλή ιήςε εηθόλσλ αμνληθή 

ηνκνγξαθία (Image Guided Radiation 

Therapy – IGRT).  

ζπλεδξίεο. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιάλσλ 

ζεξαπείαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νγθνκεηξηθνί δείθηεο 

δόζεο (Dmax, Dmean, VD). Έγηλε εθηίκεζε ηεο 

νμείαο ηνμηθόηεηαο πνπ πεξηειάβαλε ηελ λαπηία, ηνλ 

εκεηό, ηελ δηάξξνηα, ηελ θαηαβνιή δπλάκεσλ θαη ηελ 

αηκαηνινγηθή ηνμηθόηεηα ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο 

RTOG (RTOG Toxicity Criteria). Ο ηνπηθόο έιεγρνο 

εθηηκήζεθε απεηθνληζηηθά κε καγλεηηθνύ 

ζπληνληζκνύ MRI αλά ηξίκελν κεηά ην πέξαο ηεο 

ζεξαπείαο. Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξαθνινύζεζεο 

ήηαλ κέρξη 36 κήλεο. 



(α)  Πιάλν ζεξαπείαο αζζελνύο κε 

θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο πνπ 

αθηηλνβνιήζεθε ζην ηκήκα καο κε 

54Gy ζε 27 ζπλεδξίεο κε Helical 

TomoTherapy.  

 

(β) (α) Pre treatment 17 months post treatment 

(β)  Εγθάξζηα ηνκή καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ηνπ αζζελνύο πξηλ θαη κεηά ηελ 

πάξνδν 2 εηώλ από ηελ ζεξαπεία.  


