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Εισαγωγή 

Η επηβίσζε ησλ αζζελώλ κε παγθξεαηηθό θαξθίλν είλαη πησρή. Καηά ηε δηάγλσζε κόλν 20% ησλ αζζελώλ  κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζε ξηδηθή ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε κε 

κέζε επηβίσζε 10-13 κήλεο. Η λόζνο ραξαθηεξίδεηαη από πςειό θίλδπλν ηνπηθήο ππνηξνπήο. Ωο εθ ηνύηνπ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα ελζσκαησζνύλ λέεο ζεξαπείεο ζηελ 

επηθνπξηθή ζεξαπεία κε ζηόρν ηε βέιηηζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ παγθξεαηηθνύ θαξθίλνπ.  
Σκοπός 

Αλαδήηεζε ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ PubMed κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκβνιή ηεο επηθνπξηθήο ζεξαπείαο ζηνλ παγθξεαηηθό θαξθίλν. 

Αποτελέσματα 

Η αθηηλνρεκεηνζεξαπεία σο επηθνπξηθή ζεξαπεία ηνπ παγθξεαηηθνύ θαξθίλνπ έρεη κειεηεζεί από πιεζώξα θιηληθώλ κειεηώλ, πνπ έρνπλ δώζεη δπζκελή θαη πνιιέο θνξέο 

αληηθξνπόκελα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, κε ηε πξαγκαηηθή επίπησζε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο ζεξαπείαο λα παξακέλεη αβέβαηε. Η ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ απνηειεί ηε κόλε ξηδηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή. Ωζηόζν ηνπηθή ππνηξνπή κε ή ρσξίο απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο αθνξά ην 40-50% ησλ αζζελώλ πνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ κόλν ρεηξνπξγηθά. Απηόο είλαη ν ιόγνο, πνπ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε ξηδηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αθνινπζείηαη από ζπκπιεξσκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία, 

πνπ είλαη ην ηξέρνλ πξόηππν ζηελ Δπξώπε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ΔSΡΑC-1, CONKO, θαη ΔSΡΑC-3 κειεηώλ. Η αθηηλνρεκεηνζεξαπεία ζεσξείηαη ε βέιηηζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζηε Βόξεηα Ακεξηθή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα  ησλ GITSG θαη RTOG κειέησλ, ιόγσ ησλ κε ηθαλνπνηεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο ρεκεηνζεξαπείαο σο 

κεηεγρεηξεηηθή κνλνζεξαπεία. ε πξόζθαηα δεκνζηεπκέλε κεηα-αλάιπζε θαίλεηαη, όηη ρεκεηνζεξαπεία κε 5-θζνξηννπξαθίιε ή γεκζηηακπίλε είλαη ε βέιηηζηε επηθνπξηθή ζεξαπεία 

γηα ην παγθξεαηηθό αδελνθαξθίλσκα ειαηηώλνληαο ηε ζλεζηκόηεηα κεηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηά έλα ηξίην. Η αθηηλνρεκεηνζεξαπεία αθνινπζνύκελε από ρεκεηνζεξαπεία 

είλαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή ζηελ παξάηαζε επηβίσζεο θαη πην ηνμηθή από ηε ρεκεηνζεξαπεία σο κνλνζεξαπεία. Η αλνρή ηεο επηθνπξηθήο ρεκεηναθηηλνζεξαπείαο είλαη κέηξηα, 

θαζώο ε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη, όηη ε ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ηνμηθόηεηαο. ηελ επνρή ηεο κνξηαθήο νγθνινγίαο ε δηαζαθήληζε ησλ 

γελεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζα νδεγήζεη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αζζελώλ, πνπ ζα έρνπλ ώθεινο από ηελ εθαξκνγε ηεο αθηηλνρεκεηνζεξαπείαο. ην πιαίζην απηό, είλαη 

ελδηαθέξνλ όηη νη αζζελείο κε παγθξεαηηθό θαξθίλν κε πςειή έθθξαζε ηνπ hENT1 θαη hCNT3, πνπ έιαβαλ αθηηλνζεξαπεία ζε ζπλδηαζκό κε γεκζηηακπίλε έρνπλ ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξε επηβίσζε.  

Σσμπεράσματα 

Η επηθνπξηθή ζεξαπεία ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο παξακέλεη πξόθιεζε θαη κέρξη ζήκεξα είλαη δύζθνιν λα θαζνξηζηεί ν ξόινο ηεο. Σα δεδνκέλα καθξνρξόληαο 

επηβίσζεο κεηά από ρεηξνπξγηθή εθηνκή είλαη απνγνεηεπηηθά θαη κόλν ειαθξώο βειηησκέλα  κε ηελ επηθνπξηθή ζεξαπεία. Η αλάπηπμε λέσλ απνηειεζκαηηθώλ ζεξαπεηώλ κε 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζεγγίζεηο αλακέλνληαη ζην κέιινλ λα βειηηώζνπλ ηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παγθξεαηηθνύ θαξθίλνπ.  

Βιβλιογραυία 

1. [Radiation therapy of pancreatic cancer]. Huguet F, Mornex F, Orthuon A.Cancer Radiother. 2016 Sep;20 Suppl:S169-73.  

2. Chemoradiotherapy for locally advanced pancreatic cancer patients: is it still an open question? Sawicka E, Mirończuk A, Wojtukiewicz MZ, Sierko E. Contemp Oncol (Pozn). 2016;20(2):102-8.  


