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Τα λενπιάζκαηα ηνπ νπξνπνηεηηθνχ θαη αλδξηθνχ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν 
θαξθίλνο ηνπ λεθξνχ, ν θαξθίλνο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, ν 

θαξθίλνο ησλ φξρεσλ θαη ν θαξθίλνο ηνπ πένπο.  
 

Καπκίνορ νεθπού 

Ο θαξθίλνο ηνπ λεθξνχ ζεσξείηαη αθηηλνάληνρν λφζεκα δειαδή φηη ρξεηάδεηαη πνιχ 

πςειέο ζπλνιηθέο δφζεηο αθηηλνζεξαπείαο γηα λα πεηχρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ. Είλαη 
ακθηζβεηήζηκνο ν ξφινο ηεο επηθνπξηθήο αθηηλνζεξαπείαο ηεο θνίηεο ηνπ φγθνπ κεηά 

απφ λεθξεθηνκή, κηα πξαθηηθή πνπ θαηά ην παξειζφλ εχξηζθε ζπρλή εθαξκνγή. Η 
κεηαζηαηηθή λφζνο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ λεθξνχ φπσο νζηηθέο κεηαζηάζεηο ή εγθεθαιηθέο 

κεηαζηάζεηο αληηκεησπίδνληαη κε επηηπρία είηε κε θιαζηθή αθηηλνζεξαπεία είηε κε 
ζηεξενηαμία.  

 
Καπκίνορ οςποδόσος κύζηηρ 

Ο θαξθίλνο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο ν 7
νο

 ζπρλφηεξνο θαξθίλνο παγθνζκίσο πεξηιακβάλεη 
ηξείο ελφηεηεο κε ηειείσο δηαθνξεηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θαη πξφγλσζε. Απηέο 

είλαη ν κε κπνδηεζεηηθφο θαξθίλνο ηεο νπξνδφρνπ θχζηε, ν κπνδηεζεηηθφο θαη ε 
κεηαζηαηηθή λφζνο. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ αθηηλνζεξαπεπηή νγθνιφγνπζα καο απαζρνιήζεη 

ν κπνδηεζεηηθφο θαξθίλνο. Η θιαζηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ κπνδηεζεηηθνχ 
θαξθίλνπ ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο είλαη ε ξηδηθή θπζηεθηνκή, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα.   
Πνιινί αζζελείο επηζπκνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θχζηε ηνπο. 

Φπζηθά πξνεγείηαη ε ξηδηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ θαη αθνινπζεί ε δηαηήξεζε ηεο 
θχζηεο. Τν ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη λα μερσξίζνπκε εθείλνπο ηνπο αζζελείο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε επηηπρία δηαηεξψληαο ηελ θχζηε ηνπο. Εθηφο απφ ηε 
ξηδηθή θπζηεθηνκή δελ ππάξρεη άιιε κνλνζεξαπεία πνπ λα εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ηεο 

λφζνπ, αιιά ζπλδπαζκφο ζεξαπεηψλ,  πνπ είλαη ε δηνπξεζξηθή εθηνκή ελδνθπζηηθνχ 
φγθνπ ε αθηηλνζεξαπεία θαη ε ρεκεηνζεξαπεία.  

Η δηνπξεζξηθή εθηνκή ειέγρεη ιηγφηεξν απφ 20% ησλ αζζελψλ. Η εμσηεξηθή 
αθηηλνζεξαπεία θηάλεη κφιηο ην 50% φηαλ εθαξκνζηεί ζαλ κνλνζεξαπεία. Ο ζπλδπαζκφο 

φκσο κηαο θαιήο δηνπξεζξηθήο εθηνκήο κε πνηνηηθή εμσηεξηθή αθηηλνζεξαπεία θαη 
εβδνκαδηαία ρεκεηνζεξαπεία κπνξεί λα απνηειέζεη κηα θαιή ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζε 

αζζελείο κε δηεζεηηθή λφζν ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, ε νπνία λα εμαζθαιίδεη ηε 
ξηδηθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νξγάλνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα ε δηνπξεζξηθή εθηνκή (TURBT) ειαηηψλεη ζεκαληηθά ηελ πνζφηεηα ησλ 
θπηηάξσλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ αθηηλνζεξαπεία. Η πνηφηεηα ηεο 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ε πιήξεο εθηνκή ηνπ φγθνπ είλαη 
θαζνξηζηηθή. Με ηε πξνζζήθε  ηεο ρεκεηνζεξαπείαο επαηζζεηνπνηνχληαη ηα θαξθηληθά 

θχηηαξα θαη γίλνληαη πην επάισηα ζηελ αθηηλνζεξαπεία ελψ κεκνλσκέλα θχηηαξα, 
κηθξνκεηαζηαηηθή λφζνο, εμαιείθεηαη. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλδπαζηηθήο αγσγήο 



ιακβάλνπκε ππφςε ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε θαζφηη είλαη 
γλσζηφ φηη κφλν ν θαξθίλνο ηνπ νπξνζήιηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα πιαηηλνχρα θάξκαθα.  

Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ αζζελνχο ζε απηφ ην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα θαη ζπλάκα 
πξνγλσζηηθφο παξάγσλ, είλαη ε αληαπφθξηζε ηεο λφζνπ T2,T3 ζηε λενεπηθνπξηθή 

ρεκεηνζεξαπεία. (11) !!! 
Τν πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο απηήο νδνχ είλαη ε ζσζηή θαη πξνζεθηηθή 

επηινγή ησλ αζζελψλ, φπσο ε έιιεηςε πδξνλέθξσζεο, κεγάιεο κάδαο, εμσθπζηηθή 
λφζνο, carcinoma in situ (CIS), πνιπεζηηαθή λφζνο.  

Μνλήξεο ελδνθπζηηθφο δηεζεηηθφο φγθνο νπξνζειηαθνχ θαξθίλνπ ζε πξψηκν ζηάδην κε 
θαιή λεθξηθή ιεηηνπξγία κεηά απφ πνηνηηθή ξηδηθή δηνπξεζξηθή εθηνκή κπνξεί κε 

αζθάιεηα λα θαζνδεγεζεί ζε κηα ζπληεξεηηθή αιιά ξηδηθή αληηκεηψπηζε, εθείλε ηεο 
ζπλδπαζηηθήο αθηηλνρεκεηνζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε δηαηήξεζε ηεο νπξνδφρνπ 

θχζηεο.  Πεξίπνπ ηνλ 1/3 ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε λενεπηθνπξηθή 
ρεκεηνζεξαπεία θαη θαηφπηλ ζε θπζηεθηνκή ήηαλ pT0,  γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα ηεο θαζηέξσζεο ζπλδπαζηηθνχ ζρήκαηνο αθηηλνρεκεηνζεξαπείαο έρνληαο 
ζαλ θξηηήξην θαη ελδηάκεζν έιεγρν κε TURBT ηεο έθβαζεο ηεο λφζνπ. Μεηά απφ κηα 

επηηπρεκέλε ππνζηαδηνπνίεζε ηεο λφζνπ ε δηαηήξεζε ηεο θχζηεο ή ε κεξηθή 
θπζηεθηνκή είλαη κηα πηζαλή ιχζε ζε ζρέζε κε ηε ξηδηθή θπζηεθηνκή. Απηή ε 

πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία ρεηξνπξγψλ-νπξνιφγσλ θαη νγθνιφγσλ 
αθηηλνζεξαπεπηψλ θαη ρεκεηνζεξαπεπηψλ. Τελ ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε αθνινπζεί 

ζπζηεκαηηθφο θπζηενζθνπηθφο έιεγρνο γηα επηβεβαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη έγθπξε 
δηάγλσζε ππνηξνπήο ηεο λφζνπ.  

Η κεηαζηαηηθή λφζνο ηνπηθνπεξηνρηθά ή κεκαθξπζκέλα (νζηά, εγθέθαινο) 
αληηκεησπίδεηαη αθηηλνζεξαπεπηηθά κε ηελ εμσηεξηθή αθηηλνζεξαπεία ή ηελ 

ζηεξενηαμία. 
 

Καπκίνορ ηος πποζηάηη 

Η αθηηλνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ξηδηθή ζεξαπεία ηνπ εληνπηζκέλνπ θαξθίλνπ ηνπ 

πξνζηάηε πεξίπνπ εδψ θαη έλαλ αηψλα. Έρνπλ αλαπηπρζεί ηξεηο κέζνδνη γηα ηελ 
πξνζέγγηζε ηνπ πξνζηάηε αδέλα, ε θιαζζηθή εμσηεξηθή αθηηλνζεξαπεία, ε ζηεξενηαμία 

θαη ε ελδντζηηθή βξαρπζεξαπεία. Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ακεξηθάληθνπ National 
Cancer Institute (NCI) 60% ησλ αζζελψλ κε εληνπηζκέλν θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε 

αληηκεησπίδεηαη κε  αθηηλνζεξαπεπηηθή αγσγή. 
Έλαο ζηνπο 6 άλδξεο δηαγηγλψζθεηαη κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε.  Τν 2/3 ησλ αζζελψλ 

είλαη θαηά ηελ δηάγλσζε απφ 45-75 εηψλ. Φάξηο ζηνλ ζπζηεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
πξνζηαηηθνχ αληηγφλνπ (PSA) ζην 70% ησλ αζζελψλ ε λφζνο είλαη ζε πξψηκν ζηάδην 

ζην νπνίν ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο είλαη πςειφ. Επνκέλσο ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζε κεζφδνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαιχηεξα άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα  κε ηηο ρακειφηεξεο παξελέξγεηεο.     
Με ηελ είζνδν ησλ γξακκηθψλ επηηαρπληψλ πςειήο ελέξγεηαο, ηνπ δηνξζηθνχ 

ππεξερνγξαθήκαηνο θαη ησλ εηδηθψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαζίζηαηαη εθηθηή ε 
ηξηζδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ νξίσλ ηνπ πξνζηάηε αδέλα θαη ε ζχκκνξθε ηερληθή θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο αθηηλνζεξαπεπηηθήο αγσγήο, ζηεξενηαμίαο θαη ηεο 
βξαρπζεξαπείαο αληίζηνηρα.  



Η ζχκκνξθνο ηερληθή (3D-conformal) έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ νκνηφκνξθε θάιπςε ηνπ 
πξνζηάηε αδέλα θαη πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ νξγάλσλ πνπ γεηηληάδνπλ, ην νξζφ θαη 

ηελ νπξνδφρν θχζηε.  
Τν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηεο αθηηλνζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή δφζε 

επνκέλσο ε θιηκάθσζε ηεο είλαη ζεκαληηθή. Η δηακνξθνχκελεο έληαζεο αθηηλνζεξαπεία 
(IMRT) ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο δέζκεο αθηηλνβνιίαο ζχκκνξθα ζηηο 

αλαηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζζελνχο κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ πςειφηεξε έθζεζε ηεο 
λφζνπ ζηελ αθηηλνβνιία θαη  ηε κέγηζηε πξνζηαζία ησλ πέξημ πγηψλ ηζηψλ. Η 

θαζεκεξηλή αθξηβήο ζηφρεπζε εμαζθαιίδεηαη κε ηελ βνήζεηα πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ 
απεηθνληζηηθά θαηεπζπλφκελεο αθηηλνζεξαπείαο (IGRT), δειαδή γξακκηθνχο 

επηηαρπληέο κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο απεηθφληζεο (EPID)  θαη αμνληθφ 
ηνκνγξάθν (CBCT) γηα ηνλ αθξηβή ηξηζδηάζηαην πξνζδηνξηζκφ ηεο αθηηλνβνπινχκελεο 

πεξηνρήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Με ηελ βνήζεηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ζηφρεπζεο ηεο αθηηλνζεξαπείαο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε 

ζηεξενηαμία (SBRT), θαηά ηελ νπνία ν πξνζηάηεο αδέλαο, αθηηλνβνιείηαη κε 3-6 πςειά 
θιάζκαηα. Με άιια ιφγηα ζηνρεπκέλε ζεξαπεία ζε ζχληνκν ρξφλν θαη πςειή 

αθηηλνβηνινγηθή δξάζε.   
Η ελδντζηηθή εκθχηεπζε ξαδηελεξγψλ θφθθσλ ησδίνπ (Ι

125
), κέζνδνο Real Time, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα κφλν ζπλεδξία κε ρακειή λνζεξφηεηα θαη   ζπγθξίζηκα 
καθξνπξφζεζκα ζεξαπεπηηθά  απνηειέζκαηα κε εθείλα ηεο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο θαη 

ηεο εμσηεξηθήο αθηηλνβνιίαο θαη επηιέγεηαη φιν θαη ζπρλφηεξα ζηε Ακεξηθή θαη ηελ 
Επξψπε γηα ηελ ξηδηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εληνπηζκέλνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε.  

Σε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ (εμσθαςηθή επέθηαζε ηεο λφζνπ Gleason-score7), ν 

ζπλδπαζκφο βξαρπζεξαπείαο θαη ζχκκνξθεο εμσηεξηθήο αθηηλνβνιίαο επηηπγράλεη ηα 
πςειφηεξα πνζνζηά επηβίσζεο ζηε δεθαεηία (85-90%) ζε ζχγθξηζε κε θάζε 

κεκνλσκέλε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε (40-60%). Τα πνζνζηά απηά πξνζεγγίδνπλ 
εθείλα ησλ αζζελψλ ρακεινχ θηλδχλνπ (95-98%).  

Η λνζεξφηεηα κεηά ηελ αθηηλνζεξαπεία ή βξαρπζεξαπεία παξακέλεη ρακειή θαη 
παξνδηθή. Ήπηα δπζνπξηθά ζπκπηψκαηα εκθαλίδεη ην 1/3 ησλ αζζελψλ θαη εληνλφηεξα 

ιηγφηεξν απφ 5%. Αμηνζεκείσηε παξνδηθή ζπκπησκαηνινγία ηνπ νξζνχ εκθαλίδεη ην 
10% ησλ αζζελψλ ελψ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία εκθαλίδεη ιηγφηεξν απφ 15%.  

Με ηε αθηηλνζεξαπεπηηθή νγθνινγηθή αγσγή ν αζζελήο κε θαξθίλν πξνζηάηε ρακεινχ ή 
πςεινχ θηλδχλνπ αληηκεησπίδεηαη αλαίκαθηα θαη απνηειεζκαηηθά δηαηεξψληαο ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ.  
Επψδπλεο νζηηθέο κεηαζηάζεηο απφ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε αληηκεησπίδνληαη κε κεγάιε 

επηηπρία ζηεξενηαθηηθά. Η ζηεξενηαμία ζψκαηνο είλαη αθξηβήο, εληνπηζκέλε αλ 
ρξεηαζηεί θαη ζε έλα κφλν πρ ζπφλδπιν ή ηκήκα απηνχ θαη εθαξκφδεηαη ζε ζχληνκν 

ρξφλν (εκέξεο) ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή εμσηεξηθή αθηηλνζεξαπεία (εβδνκάδεο).  
 

Καπκίνορ πέοςρ 

Η ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πένπο είλαη θιαζζηθή κνξθή ζεξαπείαο. Η 

εμσηεξηθή αθηηλνζεξαπεία θαη ε βξαρπζεξαπεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηεο λφζνπ, ε νπνία ρξεηάδεηαη πςειέο ζπλνιηθέο δφζεηο αθηηλνζεξαπείαο ήδε απφ ην 

ζηάδην Τ2 γηα λα απνθεπρζεί ε ηνπηθή ππνηξνπή (65% δηαηήξεζε νξγάλνπ θαη έιεγρν 
ηεο λφζνπ. Η ξηδηθή αθηηλνζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηδίσο κε βξαρπζεξαπεία είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε παξελέξγεηεο φπσο ζηέλσζε νπξήζξαο νίδεκα, βιελνγνλίηηδα, λέθξσζε, 



ζπξίγγην. Δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα ζπγθξίλνπλ ηε ρεηξνπξγηθή κε ηελ 
αθηηλνζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε αιιά αλαδξνκηθέο κειέηεο αθηηλνζεξαπεπκέλσλ 

αζζελψλ κε θαξθίλν πένπο δείρλνπλ ηνπηθφ έιεγρν θαηά πνζνζηφ 70-80% αιιά 
παξάιιεια θαη πςειά πνζνζηά παξελεξγεηψλ φπσο 20%  λέθξσζε, 45% ζηέλσζε 

νπξήζξαο. Σπλήζσο ν θαξθίλνο ηνπ πένπο εμαπιψλεηαη δηα ηεο ιεκθηθήο νδνχ κε πξψηε 
δηήζεζε εθείλε ησλ βνπβσληθψλ θαη θαηφπηλ ησλ ιαγφλησλ ιεκθαδέλσλ. 10-20% ησλ 

αζζελψλ κε αξλεηηθνχο θιηληθά ιεκθαδέλεο εκθαλίδνπλ κηθξνκεηαζηάζεηο ζηελ 
ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε, γηα ηνλ ιφγν απηφ ε πξνθπιαθηηθή ιεκθαδελεθηνκή 

ζπζηήλεηαη ε ηνπιάρηζηνλ ε βηνςία ηνπ θξνπξνχ ιεκθαδέλα. Σε πεξίπησζε 
αθηηλνζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη βνπβσληθνί θαζψο θαη νη 

ιαγφληνη ιεκθαδέλεο. 
Ο θαξθίλνο ηνπ πένπο ζε ζηάδην T4  έρεη θαθή πξφγλσζε θαη ζπλήζσο εκθαλίδεηαη κε 

ζπλνδφ βνπβσληθή ιεκθαδελνπάζεηα. Η ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη εθηεηακέλε 
ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ή ελαιιαθηηθά αθηηλν-ρεκεηνζεξαπεία ζρήκαηα ηα νπνία 

ζπζηήλνληαη αλάινγα ηελ θιηληθή εηθφλα θαη ηηο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ. 
Σε κεκνλσκέλνπο αζζελείο επηηπγράλεηαη καθξνρξφλην έιεγρν ηεο λφζνπ.  

 
Καπκίνορ ηων όπσεων  

Οη αζζελείο κε θαξθίλν ησλ φξρεσλ κεηά ηελ νξρεθηνκή  αληηκεησπίδνληαη κε ηε 
βνήζεηα ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ. 

Ιδηαηηεξφηεηα εκθαλίδεη ην ζεμίνωμα ζηάδιο I, πνπ είλαη λφζνο κε πνιχ πςειφ πνζνζηφ 
ίαζεο. Αληκεησπίδεηαη παξαδνζηαθά κε νξρηεθηνκή αθνινπζνχκελε είηε απφ ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζε, είηε απφ επηθνπξηθή αθηηλνζεξαπεία ησλ παξανξηηθψλ ιεκθαδέλσλ, 
είηε απφ ρεκεηνζεξαπεία κε έλα κφλν θάξκαθν.   

Η ζπζηεκαηηθήο ηαθηηθή παξαθνινχζεζε απεπζχλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 
αζζελψλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ παξελέξγεηεο ελψ ε πξψηκε 

δηάγλσζε ηεο ππνηξνπήο κε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία είλαη δπλεηηθά ηάζηκε.  
Η επηηπρήο ζεξαπεία κε βάζε ηελ πιαηίλα αζζελψλ κε θαξθίλν ησλ φξρεσλ νδήγεζε ζηε 

ζθέςε ηεο επηθνπξηθήο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ζηνπο αζζελείο κε ζεκίλσκα ζηαδίνπ Ι. 1-2 
θχθινη κε παξαπιαηίλε θαίλνληαη ιηγφηεξν ηνμηθνί απφ ηελ επηθνπξηθή αθηηλνζεξαπεία.  

Η θαηά παξάδνζε θιαζζηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζεκηλψκαηνο ζηαδίνπ Ι είλαη ε 
επηθνπξηθή αθηηλνζεξαπεία κεηά ηελ νξρηεθηνκή. Πάλσ απφ 95% ησλ αζζελψλ 

καθξνδσνχλ ειεχζεξνη λφζνπ. Κιηληθέο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο  κε κεγάιν αξηζκφ 
αζζελψλ κε ζεκίλσκα ζηαδίνπ Ι (1893 αζζελείο) ην 2001 έδεημαλ φηη κφλν 4% ησλ 

αζζελψλ ππνηξνπίαζε θαη απφ απηνχο κφλν 4 πέζαλαλ απφ ηε λφζν ελψ νη ππφινηπνη 
ζεξαπεχηεθαλ.  

Η επηθνπξηθή αθηηλνζεξαπεία δπλεηηθά ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν ηεο ππνγνληκφηεηαο, ηνπ 
δεχηεξνπ θαξθίλνπ θαη άιισλ παξελεξγεηψλ. Νεψηεξνο ζρεδηαζκφο ησλ 

αθηηλνζεξαπεπηηθψλ πεδίσλ έδεημε φηη ην παξανξηηθφ πεδίν επηθέξεη ηα ίδηα 
καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα, έλαληη ηνπ θιαζηθνχ αλάζηξνθνπ Υ, κε ιηγφηεξεο 

πηζαλέο παξελέξγεηεο θαη ηδηαίηεξε εθείλε ηεο ππνγνληκφηεηαο. Η ζπλνιηθή δφζε 
ζεξαπείαο πεξηνξίδεηαη πιένλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ´90, ζηα 20- 25Gy κε 

απνηέιεζκα λα κεησζεί ζεκαληηθά ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο δεχηεξνπ θαξθίλνπ.  
Τπραηνπνηεκέλε κειέηε, ε νπνία ζπγθξίλεη ηελ επηθνπξηθή αθηηλνζεξαπεία κε ηελ 

επηθνπξηθή ρεκεηνζεξαπεία δελ θαηαγξάθεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φζνλ 

αθνξά ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Η επηθνπξηθή αθηηλνζεξαπεία, ιακβάλνληαο ππφςε 



ηηο λεψηεξεο ηερληθέο θαη ηελ κεησκέλε ζπλνιηθή δφζε είλαη κηα αζθαιήο ιχζε θαη 

πεξηνξίδεη ηελ κεηαζεξαπεπηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο ζηνπο πξψηνπο 6, 18 θαη 

30 κήλεο. 
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Tumors of the genitourinary system include kidney, bladder, prostate, penis 

and testis cancer. Radiation therapy after nephrectomy for kidney cancer is 

questionable and is usually used only for distant metastases. Radical 

cystectomy is the treatment of choice in patients with localized bladder 

cancer. Radiation therapy has a crucial role for patients who are candidates 

for bladder preservation and need multidisciplinary treatment (concurrent 

radio-chemotherapy, in conjunction with TURBT). Radiotherapy is a 

standard alternative approach for prostate cancer includes EBRT, SBRT and 

brachytherapy. For high risk patients, combined brachytherapy with EBRT 

can enhance efficacy. Penile cancer requires penectomy and EBRT to high 

doses in case of advanced stages. EBRT has an important role in patients 

with testis tumors.          
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 Εηθ. 1. Αμνληθή ηνκνγξαθία: δηαθξίλεηαη ε πεξηθεξηθή δηάηαμε ησλ 

θφθθσλ ησδίνπ έπεηηα απφ εκθχηεπζε ζηνλ πξνζηάηε αδέλα. 



Εηθ. 2. Σρεδηαζκφο αθηηλνζεξαπείαο κε δηακνξθνχκελνπ φγθνπ 

αθηηλνζεξαπεία V-mat, γηα απφιπηα ζηνρεπκέλε ζεξαπεία. 

Εηθ. 3. Αθηηλνζεξαπεπηηθή δφζε απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζηελ νζηηθή 

βιάβε ζε αζζελή κε νζηηθή κεηάζηαζε. Σηεξενηαθηηθή αθηηλνζεξαπεία. 

 


