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ΠΕριληψη: η ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία ασθενών με λέμφωμα Hodgkin. 
ςε συνδυασμό με χημειοθεραπεία η θεραπευτική της δράση είναι αναντικατάστατη όπως δείχνουν πλή-
θος μελετών. ςημαντικό ζήτημα στην κλινική πράξη αποτελεί η αθροιστική τοξικότητα των δύο θερα-
πευτικών προσεγγίσεων. Ειδικά για την ακτινοθεραπεία, η συνολική δόση όγκου, το μέγεθος του πεδίου 
και η τεχνική που εφαρμόζεται είναι οι πλέον σημαντικές παράμετροι που καθορίζουν την τοξικότη-
τα της θεραπείας. τα μεγάλα πεδία του παρελθόντος (μανδύας, μικρός μανδύας, ολική ή υφολική λεμ-
φαδενική ακτινοβόληση), αντικατάσταθηκαν αρχικά από πιό εντοπισμένες θεραπείες (ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένης περιοχής) και στις μέρες μας από ακόμα πιο στοχευμένα πεδία ακτινοθεραπείας (θε-
ραπεία προσβεβλημένου ή προσβεβλημένων λεμφαδένων). Νεότερες προηγμένες τεχνικές ακτινοθε-
ραπείας (ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης και καθοδηγούμενη από απεικόνιση, σωματιδιακές 
ακτινοβολίες - πρωτόνια), εξασφαλίζουν ακριβέστερη χορήγηση της θεραπείας και περιορίζουν ακόμα 
περισσότερο τις απώτερες παρενέργειες, κάτι πολύ σημαντικό στην περίπτωση του λεμφώματος Hodg-
kin αφού αφορά κυρίως νέους ασθενείς με υψηλό ποσοστό ίασης και με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η θεραπευτική δράση της ακτινοβολίας ήταν από πολύ 

παλιά γνωστή στην αντιμετώπιση ασθενών με λέμφωμα 
Hodgkin (HL) και αποτέλεσε την πλέον αποτελεσματική 
θεραπευτική προσέγγιση προ της εισαγωγής της χημειοθε-
ραπείας.1,2 Ακόμα και στο πλαίσιο του συνδυασμού με τη 
χημειοθεραπεία, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο, αφού η 
δράση της ακτινοβολίας στους διηθημένους από τη νόσο 
λεμφαδένες, θεωρείται αναγκαία σε πολλούς ασθενείς.3,4

ο συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, 
λόγω της επαυξημένης τοξικότητας, επιτάσσει την ανά-
λυση ζητημάτων όπως: η αλληλουχία των θεραπευτικών 
πράξεων, η επιλογή των ακτινοβολητέων όγκων και η 
απαιτούμενη δόση.5,6 η τοξικότητα της ακτινοθεραπείας 
σχετίζεται ευθέως ανάλογα με το μέγεθος του πεδίου και 
τη συνολική δόση. μειώνοντας τη συνολική δόση στον 
όγκο - στόχο, περιορίζοντας το μέγεθος του ακτινοβολη-
τέου πεδίου και βελτιστοποιώντας τις τεχνικές θεραπείας, 

επαυξάνουμε το θεραπευτικό λόγο της ακτινοθεραπείας, 
δηλαδή αυξάνουμε την πιθανότητα ελέγχου της νόσου και 
ίασης, με την ίδια ή και ελαττωμένη τοξικότητα.7,8 Δεδο-
μένης της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας της χη-
μειοθεραπείας για τη μικροσκοπική νόσο, τα μεγάλα πεδία 
ακτινοθεραπείας (π.χ. μανδύας, τροποποιημένος μανδύ-
ας και παραλλαγές), αντικαταστάθηκαν αρχικά από την 
ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου (Involved Field 
Radiation Therapy - IFRT) και στις μέρες μας από την 
ακτινοθεραπεία προσβεβλημένων λεμφαδένων (Involved 
Nodes Radiation Therapy - INRT) (Εικόνα 1).

Από τη δυσδιάστατη στην τρισδιάστατη 
ακτινοθεραπεία – από το πεδίο «μανδύα» 
στο πεδίο «προσβεβλημένων λεμφαδένων»

η παρωχημένη πλέον τεχνική της δυσδιάστατης ακτι-
νοθεραπείας (2D) χρησιμοποιούσε συμβατικά πεδία ακτι-
νοθεραπείας για την κάλυψη λεμφαδενικών περιοχών. με 
την εφαρμογή προσθιοπίσθιου και οπισθιοπρόσθου πε-
δίου φωτονίων καλύπτονταν ευρύτερες γειτονικές λεμ-
φαδενικές ομάδες ανάλογα με την αρχική σταδιοποίηση. 
Προέκυπταν έτσι μεγάλα (εκτεταμένα) πεδία ακτινοθερα-
πείας (Extended Field Radiation Therapy - EFRT) όπως: 
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α) πεδίο μανδύας, που περιελάμβανε τραχηλικές, υπερ-
κλείδιες και υποκλείδιες χώρες, μασχαλιαίες χώρες αμ-
φοτερόπλευρα, μεσοθωράκιο και πνευμονικές πύλες, β) 
πεδίο τροποποιημένος μανδύας, που αφορούσε σε κλασι-
κό μανδύα χωρίς να συμπεριλαμβάνει τους μασχαλιαίους 
λεμφαδένες, γ) πεδίο ανεστραμμένο Υ, που περιελάμβανε 
παραορτικούς, πυελικούς και μηροβουβωνικούς λεμφαδέ-
νες με ή χωρίς τους σπληνικούς. ςε σπάνιες περιπτώσεις 
βάσει σχετικών ενδείξεων εφαρμόζονταν ακόμα και με-
γαλύτερα πεδία όπως η ολική ή υφολική (Total ή SubTo-
tal Lymph Node Irradiation – TLI ή STLI ) λεμφαδενική 
ακτινοβόληση με συνδυασμό πεδίων μανδύα και ανε-
στραμμένου Υ. για τον σχεδιασμό των παραπάνω πεδί-
ων χρησιμοποιούνταν ως οδηγά σημεία οστέινες δομές, 
ενώ συμβατικά blocks (π.χ. λάρυγγα, νωτιαίου μυελού, 
πνεύμονα) στόχευαν στον περιορισμό της δόσης ακτινο-
βολίας σε υγιείς ιστούς και κυρίως σε ευαίσθητες δομές 
ή ευγενή όργανα.9,10

με την εισαγωγή νεότερων τεχνολογιών και την ευ-
ρεία καθιέρωση της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινο-
θεραπείας (3 Dimensional Conformal Radiation Therapy 
– 3DCRT), ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετί-
ας υπήρχε εικόνα για την αποτελεσματικότητα της IFRT 
και πλήθος ερευνητών συνέκριναν την ακτινοθεραπεία 
εκτεταμένων πεδίων με την ακτινοβόληση προσβεβλη-
μένου πεδίου για ασθενείς με HL αρχικών σταδίων τόσο 
ευνοϊκής όσο και δυσμενούς πρόγνωσης.

ςτη μελέτη EORTC – GELA H8F, 542 ασθενείς με 
ευνοϊκής πρόγνωσης σταδίου ι – ιι HL τυχαιοποιήθηκαν 
σε STLI ή χημειοθεραπεία (MOPP – ABV x3) σε συνδυ-
ασμό με IFRT. μετά από μεσοδιάστημα παρακολούθη-
σης 92 μηνών, τόσο το ελεύθερο συμβάματος διάστημα 
(event free survival – EFS) όσο και η συνολική επιβίω-

ση υπερείχαν σαφέστατα στο σκέλος του συνδυασμού 
χημειοθεραπείας με IFRT.11

ςτην περίπτωση ασθενών με δυσμενούς πρόγνωσης 
HL αρχικών σταδίων, η μελέτη GHSG HD8 συνέκρι-
νε ακτινοθεραπεία εκτεταμένων πεδίων, με ίδιας δόσης 
IFRT σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. μετά από πο-
λύμηνη μεταθεραπευτική παρακολούθηση, δεν φάνηκε 
διαφορά στο EFS ούτε στη συνολική 5-ετή επιβίωση, 
ενώ το σχήμα IFRT υπερείχε όσον αφορά στη μικρότε-
ρη συχνότητα εμφάνισης οξείας τοξικότητας της θερα-
πείας.6 η μελέτη EORTC-GELA H8U συνέκρινε 4 ή 6 
κύκλους χημειοθεραπείας με το συνδυασμό MOPP/ABV 
ακολουθούμενη από STLI ή IFRT σε ασθενείς με εντοπι-
σμένη νόσο δυσμενούς πρόγνωσης. μετά από 5 έτη πα-
ρακολούθησης δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των 
δύο ακτινοθεραπευτικών σχημάτων όσον αφορά το EFS 
ή τη συνολική επιβίωση.11

Πλήθος άλλων μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία 
τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της IFRT ακτι-
νοθεραπείας, καθιστώντας τη σε συνδυασμό με χημει-
οθεραπεία την ενδεδειγμένη θεραπεία σε ασθενείς με 
αρχικών σταδίων HL.12-16

με βάση τον ορισμό της ASTRO 2002, το IFRT αφο-
ρά σε ακτινοθεραπεία περιοχής λεμφαδενικών ομάδων 
και όχι σε θεραπεία συγκεκριμένων μεμονωμένων λεμ-
φαδένων. τα κυριότερα πεδία, που καθορίζονται ανάλο-
γα με την αρχική εντόπιση της νόσου είναι: α) τράχηλος, 
που περιλαμβάνει τον ομόπλευρο τράχηλο και την υπερ-
κλείδια χώρα, β) μεσοθωράκιο κατά το οποίο γίνεται θε-
ραπεία στους μεσοθωρακικούς και πυλαίους λεμφαδένες 
αμφοτερόπλευρα με ή χωρίς τους υπερκλείδιους, γ) μα-
σχαλιαίο πεδίο που συμπεριλαμβάνει και την ομόπλευρη 
υπερκλείδια και υποκλείδια χώρα, δ) βουβωνικό πεδίο στο 

Εικόνα 1. Εξέλιξη στα πεδία ακτινοθεραπείας στη θεραπεία του λεμφώματος Hodgkin

1970 - ολική λεμφαδενική 
ακτινοβόληση (TLI)

1995 - ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένης περιοχής (ΙFRT)

2008 - ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένων λεμφαδένων (ΙΝRT)
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οποίο περιλαμβάνονται οι μηροβουβωνικοί λεμφαδένες.17

Νεότερα δεδόμενα που προέκυψαν στη διεθνή βι-
βλιογραφία, κατόπιν μετααναλύσεων και μακροχρόνι-
ας παρακολούθησης ασθενών με λέμφωμα Hodgkin, σε 
συνδυασμό με την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών 
έθεσαν σε αμφισβήτηση ακόμα και την ακτινοθεραπεία 
λεμφαδενικής περιοχής. Πρόσφατη για παράδειγμα με-
λέτη ανασκόπησης από τους Shahidi και συν. κατέδειξε 
ότι οι περισσότερες υποτροπές εντοπίζονταν στην περι-
οχή της αρχικής εστίας της νόσου.18 η χρήση επιπλέον 
της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (FDG-PET) και 
ο συνδυασμός της με αξονική τομογραφία (PET-CT), κα-
θώς και προηγμένα συστήματα σχεδιασμού και εφαρμογής 
της ακτινοθεραπείας κατέστησαν εφικτή την περαιτέρω 
εξατομικευμένη θεραπεία.19-23 Περάσαμε έτσι προοδευτι-
κά από την IFRT στην ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου 
λεμφαδένα ή λεμφαδένων (INRT) (Εικόνα 2).

ο περιορισμός των πεδίων ακτινοβολίας στον αντί-
ποδα, επιτάσσει επιπρόσθετους ποιοτικούς ελέγχους και 
θεραπευτικούς αλγορίθμους ώστε να διασφαλίζεται ότι 
στα μικρά πεδία ακτινοθεραπείας συμπεριλαμβάνεται 
πάντα η νόσος με ικανό περιθώριο. Εξαλείφεται έτσι η 
πιθανότητα γεωγραφικής απώλειας στόχου κατά την ακτι-
νοβόληση, δηλαδή η μη ακτινοβόληση του συνόλου του 
όγκου-στόχου συνεπεία των περιορισμένων σε μέγεθος 

πεδίων και της φυσιολογικής κινητικότητας των εσωτε-
ρικών οργάνων. 

Βασικές αρχές – τεχνικές ακτινοθεραπείας
Όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε προ- και 

μεταχημειοθεραπευτικό απεικονιστικό έλεγχο με αξονική 
τομογραφία, η οποία να περιλαμβάνει όλες τις προσβε-
βλημένες λεμφαδενικές ομάδες. ςκόπιμη είναι και η δι-
ενέργεια PET-CT προ χημειοθεραπείας, κατά προτίμηση 
σε θέση θεραπείας, δηλαδή σε συνθήκες που προσομοι-
άζουν όσο το δυνατό με αυτές που εφαρμόζονται κατά 
την ακτινοβόληση του ασθενούς. Δίνεται έτσι η δυνατό-
τητα επιπροβολής και σύμπτυξης των εικόνων της αξο-
νικής τομογραφίας σχεδιασμού θεραπείας με τις εικόνες 
της ποζιτρονιακής αξονικής, επιτυγχάνοντας ακριβέστερο 
καθορισμό της αρχικής εντόπισης της νόσου (Εικόνα 3).

η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της θεραπεί-
ας προϋποθέτει τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας σχε-
διασμού με τον ασθενή σε θέση θεραπείας. Εν συνεχεία 
ακολουθεί σχεδιασμός-καθορισμός των ακτινοβολητέ-
ων όγκων: ο μακροσκοπικά ορατός όγκος (Gross Tumor 
Volume – GTV), ο κλινικός όγκος (Clinical Target Volume 
- CTV), ο οποίος περιλαμβάνει την αρχική νόσο προ χη-
μειοθεραπείας ή το GTV με περιθώριο ασφαλείας ανά-

Εικόνα 2. Ψηφιακές εικόνες ανασύνθεσης συστήματος σχεδιασμού ακτινοθεραπείας για την ίδια περίπτωση ασθε-
νούς. Στα αριστερά, θεραπεία προσβεβλημένης περιοχής με κάλυψη και υπερκλειδίων – υποκλειδίων λεμφαδένων. 
Στα δεξιά, ακτινοθεραπεία μόνο προσβεβλημένων μεσοθωρακικών λεμφαδένων. 

Ακτινοθεραπεία προσβεβλημένης περιοχής (ΙFRT) Ακτινοθεραπεία προσβεβλημένων λεμφαδένων (ΙNRT)
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λογα με την εντόπιση της νόσου και ο ακτινοβολητέος 
όγκος (Planning Target Volume - PTV), ο οποίος αναφέ-
ρεται στον κλινικό όγκο με ικανό περιθώριο ώστε να κα-
λύπτονται μικρομεταβολές και μικροτροποποιήσεις κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας, που οφείλονται στην φυσιο-
λογική κινητικότητα των εσωτερικών οργάνων και στην 
αβεβαιότητα κατά την καθημερινή ακινητοποίηση.24,25

ςτις μέρες μας, στα περισσότερα κέντρα παγκοσμίως, 
τα προαναφερθέντα περιορισμένα πεδία χορηγούνται με 
τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3DCRT). κατά 
την τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα τρισ-
διάστατα δεδομένα ανατομίας, βάσει των οποίων προκύ-
πτουν σύνθετα πλάνα ακτινοθεραπείας. Είναι εφικτή έτσι 
η «συμμόρφωση» της χορηγηθείσας δόσης στην ακτινο-
βολητέα περιοχή, στην προκειμένη περίπτωση της αρχι-
κής λεμφαδενικής νόσου, προστατεύοντας παράλληλα 
τους υγιείς ιστούς. Παράλληλα, με τη βοήθεια ιστογραμ-
μάτων δόσης όγκου (DVH – Dose Volume Histogram) 
είναι εφικτός ο υπολογισμός του ποσοστού των φυσιο-
λογικών ιστών και των ακτινοβολητέων περιοχών που 
λαμβάνουν συγκεκριμένη δόση ακτινοβολίας. με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να προβλεφθεί τόσο η δραστικότη-
τα όσο και η ασφάλεια της θεραπείας. η ακτινοθεραπεία 
χορηγείται με γραμμικούς επιταχυντές εφοδιασμένους με 
πολλαπλούς κατευθυντήρες φύλλων ικανών να συμμορ-

φώνουν ακόμη περισσότερο τη δέσμη ακτινοβολίας και 
να περιορίζουν την ακτινοβόληση υγιών ιστών. 

η εισαγωγή ακόμα πιο εξελιγμένων συστημάτων 
σχεδιασμού και απόδοσης θεραπείας κατέστησαν δυνα-
τή την ακριβέστερη χορήγηση της ακτινοθεραπείας. με 
την ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity 
Modulated Radiation Therapy - IMRT) είναι εφικτή η 
κλιμάκωση της δόσης σε όγκους που γειτνιάζουν με κρί-
σιμες υγιείς δομές. η ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης 
έντασης επιτρέπει τη λεγόμενη γλυπτική ή ζωγραφική 
της δόσης ακτινοβολίας (dose sculpture – dose painting) 
ώστε μόνο οι υψηλής ενέργειας δέσμες ακτινοβολίας να 
καλύπτουν επαρκώς τον όγκο-στόχο, ενώ τα όργανα που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο να λαμβάνουν ένα μικρό μέρος 
της χορηγηθείσας δόσης. η ακτινοθεραπεία χορηγείται 
με πολλά πεδία ακτινοβολίας καθένα από τα οποία υπο-
διαιρείται σε πολλαπλά υποπεδία, εξασφαλίζοντας έτσι 
το βέλτιστο καθορισμό της έντασης κάθε δέσμης και κατ’ 
επέκταση τη βέλτιστη κατανομή της δόσης26-28 (Εικόνα 
4). μειονέκτημα της τεχνικής είναι η ακτινοβόληση με-
γάλης έκτασης υγιών ιστών με μικρή δόση ακτινοβολί-
ας, αυξάνοντας δυνητικά τον κίνδυνο μεταγενέστερης, 
δεύτερης καρκινογένεσης.29

μια άλλη δυνατότητα που παρέχει η σύγχρονη τεχνο-
λογία είναι η καθοδηγούμενη από την απεικόνιση ακτι-

Εικόνα 3. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και εφαρμογή δεδομένων για σχεδιασμό ακτινοβολητέου όγκου 
στόχου.
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νοθεραπεία (Image Guided Radiation Therapy - IGRT). 
οι σύγχρονες μονάδες ακτινοθεραπείας είναι εφοδιασμέ-
νες με προηγμένα συστήματα απεικόνισης (Cone Beam 
Computer Tomography - CBCT) επιτρέποντας τον έλεγ-
χο πριν από κάθε συνεδρία της θέσης των ακτινοβολητέ-
ων όγκων και των οργάνων που ευρίσκονται σε κίνδυνο. 
τα απεικονιστικά δεδομένα της ειδικής αυτής αξονικής 
τομογαφίας που προκύπτουν με τον ασθενή σε θέση θε-
ραπείας επί του γραμμικού επιταχυντή, κατόπιν επεξεργα-
σίας συγκρίνονται με τα αντίστοιχα της αρχικής αξονικής 
του σχεδιασμού θεραπείας, γίνονται οι τυχόν απαραίτη-
τες διορθώσεις – μικρομετακινήσεις σε τρεις άξονες και 
έτσι εξασφαλίζεται η ακόμα ακριβέστερη ακτινοβόληση.30

ςημαντική τεχνική που αξίζει να αναφερθεί, ειδικά 
σε ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου, είναι η ακτινοθερα-
πεία με ταυτόχρονη παρακολούθηση του φυσιολογικού 
αναπνευστικού κύκλου (respiratory gating). κατά την τε-
χνική αυτή, είναι εφικτή η παρακολούθηση της αναπνο-
ής, η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων της κίνησης 
των ακτινοβολητέων όγκων και η εκπόνηση πλάνου θε-
ραπείας κατά το οποίο η ακτινοβόληση γίνεται σε ακρι-
βώς καθορισμένη φάση της αναπνοής κατά την οποία η 
νόσος περικλείεται εντός ενός μικρού πεδίου θεραπείας. 
Έτσι περιορίζεται σημαντικά η άσκοπη ακτινοβόληση 
του υγιούς πνευμονικού παρεγχύματος.31

μεγάλη πρόκληση τέλος, για όλο το φάσμα της ακτινο-
θεραπευτικής προσέγγισης ασθενών, αποτελούν οι σωματι-
δικές ακτινοβολίες, όπως τα πρωτόνια. Εκμεταλλευόμενοι 
ειδικά χαρακτηριστικά των σωματιδίων, μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε θεραπεία ασθενών με παραμέτρους δια-
φορετικές από την κλασική θεραπεία με τα φωτόνια των 
γραμμικών επιταχυντών. Ειδικά όσον αφορά τα πρωτό-
νια, η ακτινοβολία μπορεί να αποδίδεται με ακρίβεια στο 
προκαθορισμένο σημείο ενδιαφέροντος, ενώ πέραν του 

σημείου αυτού η δόση ακτινοβολίας είναι μηδενική. το 
συγκεκριμένο αυτό βιολογικό χαρακτηριστικό των πρω-
τονίων (bragg peak), καθιστά δυνατή την αποφυγή ακτι-
νοβόλησης υγιών δομών, όπως η καρδιά, ο πνεύμονας, ο 
μαστός και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απώτερων 
παρενεργειών. Πρόδρομα αποτελέσματα μελετών είναι 
επιβεβαιωτικά για το πλεονέκτημα της χρήσης πρωτονί-
ων στο λέμφωμα Hodgkin του μεσοθωρακίου.32,33

παρενέργειες – Τοξικότητα Ακτινοθεραπείας
με τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, το HL 

αποτελεί μια από τις πλέον ιάσιμες κακοήθειες καθώς 
στις περισσότερες των περιπτώσεων επιτυγχάνεται δι-
αρκής πλήρης ύφεση. το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με το ότι αποτελεί νόσημα κυρίως των νέων ενηλίκων 
με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, καθιστά την εμφάνι-
ση παρενεργειών, κυρίως χρόνιων σημαντικό πρόβλημα. 
Δευτεροπαθείς κακοήθειες 

ο καρκίνος του πνεύμονα, του μαστού, του θυρεο-
ειδούς και του γαστρεντερικού συστήματος αποτελούν 
τους συχνότερα εμφανιζόμενους συμπαγείς όγκους σε 
ασθενείς με ιστορικό ακτινοθεραπείας για HL και εμφα-
νίζονται τουλάχιστον 10 έτη μετά τη συμπλήρωση της 
θεραπείας.34-36 Αιματολογικές κακοήθειες επίσης, όπως 
η οξεία μυελογενής λευχαιμία, είναι δυνατό να αναπτυ-
χθούν σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ακτινοθεραπεία 
για HL, με σχετικό κίνδυνο εμφάνισης 20 φορές περίπου 
υψηλότερο από το γενικό πληθυσμό.

Αν και οι περισσότερες μελέτες στη διεθνή βιβλιο-
γραφία συμφωνούν στο ότι η προσθήκη χημειοθεραπεί-
ας αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση συμπαγών όγκων, 
σημαντικότερος παράγοντας φαίνεται ότι είναι η μονο-
θεραπεία με ακτινοβολία, όπως φάνηκε και σε μεταανά-

Εικόνα 4. Σύγκριση πλάνου θεραπείας 3D CRT – IMRT. Καλύτερη κατανομή δόσης και κάλυψη του όγκου στόχου, 
με περιορισμό ακτινοβόλησης υγιών ιστών (πνεύμονας, νωτιαίος μυελός, κοιλίες καρδιάς) με την τεχνική IMRT.
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λυση από τους Franklin et al, όπου ο κίνδυνος εμφάνισης 
κακοήθειας ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερος, κα-
τά τη χορήγηση συνδυασμού χημειοθεραπείας - ακτινο-
θεραπείας συγκριτικά με τη χορήγηση ακτινοθεραπείας 
ως μονοθεραπεία, κυρίως σε ασθενείς σταδίου III. οι 
ερευνητές απέδωσαν τα ευρήματα αυτά, στη σημαντικά 
αυξημένη συχνότητα υποτροπής ή προόδου νόσου και 
κατ’ επέκταση στην αναγκαιότητα θεραπείας διάσωσης 
στις περιπτώσεις εφαρμογής ακτινοθεραπείας μόνο. Εν-
διαφέρον επίσης στοιχείο της μελέτης αυτής είναι η μη 
εμφάνιση στατιστικά σημαντικής διαφοράς στη συχνό-
τητα εμφάνισης δευτεροπαθών κακοηθειών (με εξαίρε-
ση τον καρκίνο του μαστού) σε περιπτώσεις εφαρμογής 
εκτεταμένων ή περιορισμένων πεδίων ακτινοθεραπείας. 37

Ετήσιος απεικονιστικός έλεγχος (απλή ακτινογραφία 
ή υπολογιστική τομογραφία θώρακος) ενδείκνυται σε 
όλους τους ασθενείς με HL που υποβλήθηκαν σε ακτινο-
θεραπεία μεσοθωρακίου, χημειοθεραπεία με αλκυλιού-
ντες παράγοντες ή έχουν ιστορικό καπνίσματος. γυναίκες 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία μεσοθω-
ρακίου ή ακτινοθεραπεία μασχαλιαίας χώρας, πρέπει να 
υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο με μαστογραφία ή MRI 
μαστών, 8-10 έτη μετά τη συμπλήρωση της θεραπείας ή 
σε ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών.38

Πνευμονική τοξικότητα
η εμφάνιση τοξικότητας από το πνεύμονα αποτελεί τη 

συχνότερη παρενέργεια της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς 
με νόσο στο μεσοθωράκιο και ειδικά όταν αυτή συνδυ-
άζεται με χημειοθεραπευτικά σχήματα που περιλαμβά-
νουν μπλεομυκίνη. Ως επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου 
αναφέρονται η ηλικία, το ατομικό ιστορικό νόσου πνευ-
μόνων καθώς επίσης και η συγχορήγηση αυξητικών πα-
ραγόντων.39 με τις σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας 
(IMRT – IGRT – respiratory gating, Proton Beam Ra-
diotherapy) περιορίζεται το φυσιολογικό πνευμονικό 
παρέγχυμα που περιλαμβάνεται μέσα στο ακτινοβολη-
τέο πεδίο και μειώνεται έτσι σημαντικά η συχνότητα εμ-

φάνισης αυτής της επιπλοκής. Προβλεπτικός δείκτης για 
πιθανή πνευμονική ίνωση και πνευμονίτιδα, οφειλόμενη 
στην ακτινοβολία, είναι το ποσοστό του υγιούς πνευμο-
νικού παρεγχύματος που δέχεται δόση μεγαλύτερη απο 
20 Gy (V20).28

Καρδιαγγειακή νόσος – Υποθυρεοειδισμός 
η ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου και η χημειοθερα-

πεία βασισμένη στις ανθρακυκλίνες αποτελούν τους ση-
μαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση 
καρδιαγγειακής νόσου, η οποία μπορεί να είναι ασυμπτω-
ματική και εμφανίζεται αρκετά έτη μετά τη θεραπεία.40-42 
Απαραίτητος ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης καθώς επί-
σης και διενέργεια δοκιμασία κοπώσεως αναφοράς στα 
10 έτη μετά τη θεραπεία, ακόμη και σε ασυμπτωματι-
κούς ασθενείς.38 Άλλη σημαντική παρενέργεια μετά την 
ακτινοθεραπεία είναι ο υποθυρεοειδισμός, όταν φυσικά 
ο αδένας περιλαμβάνεται στο πεδίο της ακτινοθεραπεί-
ας. Διαταραγμένη θυρεοειδική λειτουργία, αναφέρεται 
σε ποσοστό ως και 50% των ασθενών με μακρό χρονι-
κό διάστημα ελεύθερο νόσου.43 ςυνίσταται προσεκτική 
κλινική εξέταση θυρεοειδούς αδένα και ετήσιος έλεγχος 
θυρεοειδικής λειτουργίας (TSH, T4) σε ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στον τράχηλο ή στο ανώ-
τερο μεσοθωράκιο.

Επίλογος
η ακτινοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη θερα-

πεία ασθενών με λέμφωμα Hodgkin. οι μεγάλες θεραπείες 
του παρελθόντος αντικατάσταθηκαν από πιο εντοπισμέ-
να πεδία, περιορίζοντας την αθροιστική τοξικότητα με 
τη χημειοθεραπεία. καθώς η ακτινοθεραπεία είναι στε-
νά συνυφασμένη με τη συνεχόμενη πρόοδο της τεχνολο-
γίας, ακόμη πιο στοχευμένες θεραπείες με μικρότερα και 
ακριβέστερα πεδία είναι υπό μελέτη, περιορίζοντας ακό-
μα περισσότερο την τοξικότητα χωρίς συμβιβασμό στη 
δραστικότητα έναντι της νόσου.

Principles of radiation therapy in Hodgkin lymphoma
by ιoannis Georgakopoulos1, Εvangelia Peponi2, μiltiades τrichas1

1Radiation Oncology Center, IASO Hospital, 2Radiation Oncology Department,  
Ioannina University Hospital

ABSTRACT: Radiation therapy plays an important role in the management of Hodgkin Lymphoma. In 
combination with chemotherapy its role is irreplaceable as seen in many trials in relative literature. An 
important issue in clinical practice is the additive toxicity of the two procedures. Regarding radiother-
apy, total dose, extent of radiation field and treatment technique are the most important parameters that 
affect the outcome. Large fields of radiotherapy (mantle, mini mantle, total or subtotal lymphoid irradi-
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ation) have been replaced initially by more localized treatment fields (IFRT - Involved Field Radiation 
Therapy) and nowadays by more targeted therapies (INRT - Involved Node Radiation Therapy). Newer 
sophisticated techniques of radiotherapy (IMRT – Intensity Modulated Radiation Therapy, IGRT - Im-
age Guided Radiation Therapy and PBRT – Proton Beam Radiation Therapy) ensure more accurate de-
livery of radiation to target volume and reduce further more acute and late toxicity, which is of extreme 
importance in Hodgkin’s lymphoma, as it concerns mainly young adults with curable disease and long 
life expectancy.
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