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Eισαγωγή (1)

• Στην θεραπεία του καρκίνου περιλαμβάνονται 
η εγχείρηση, η ακτινοβολία, η 
χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία και η 
μεταμόσχευση μυελού των οστών. 

Ανάλογα με το είδος και τη θέση του 
καρκίνου, το στάδιο το οποίο βρίσκεται η 
νόσος, την ηλικία και τη γενική κατάσταση της 
υγείας του ασθενούς, επιλέγεται και η 
κατάλληλη θεραπεία. 
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Eισαγωγή (2)

• Με την ακτινοθεραπεία, παράλληλα με τα 
καρκινικά καταστρέφονται προσωρινά και 
αρκετά υγιή κύτταρα. Έτσι εξηγούνται και οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες της ίας. Οι 
παρενέργειες συνήθως είναι ήπιες, αλλά 
ορισμένες φορές μπορεί να είναι πιο έντονες, 
κάτι που εξαρτάται από την ένταση και τη 
διάρκεια της ακτινοθεραπείας και από την 
περιοχή που θεραπεύεται. . 
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Ποιά είναι τα διαφορετικά είδη 
ακτινοθεραπείας

•

                                                                          
 Εξωτερική ακτινοθεραπεία

• Συμβατική (2DXRT): τείνει να 
εγκαταλειφθεί. Χρησιμοποιείται σε 
πολύ λίγα κέντρα, κυρίως 
παρηγορικά.

• Στερεοτακτική: Υπάρχει μεγάλη 
εμπειρία στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα, όμως χρησιμοποιείται και 
εκτός αυτού τελευταία. Χωρίζεται 
σε:

• (i) Aκτινοχειρουργική (SRS: 
Stereotactic radiosurgery) γίνεται σε 
μία συνεδρία. 

•

(ii) Ακτινοθεραπεία (SBRT: 
Stereotactic body radiation therapy) 
σε περισσότερες από μία συνεδρίες

• Σύμμορφη τρισδιάστατη (3DCRT: 3D 
conformal radiation therapy), όπου η 
κάθε δέσμη προσαρμόζεται στο 
σχήμα του όγκου στόχου μέσω BEV, 
MLC και του μεγαλύτερου αριθμού 
δεσμών. Αυτό επιτρέπει χορήγηση 
μεγαλύτερης δόσης στον όγκο και 
μικρότερης στους γύρω 
φυσιολογικούς ιστούς. 

• Διαμορφούμενης έντασης (IMRT) 
αποτελεί την εξέλιξη της 3DCRT. 
Ρυθμίζοντας την ένταση της δέσμης, 
επιτρέπει καλύτερη κάλυψη του 
όγκου και μικρότερη δόση στους 
γύρω

• Απεικονιστικά καθοδηγούμενη 
(IGRT) όπου κάνουμε real-time 
απεικόνιση και ενδεχομένως 
διόρθωση του πεδίου θεραπείας. 

• Θεραπεία με φορτισμένα σωματίδια 
(πρωτόνια ή ιόντα άνθρακα).Το 
πλεονέκτημά τους είναι ότι δίνουν 
το μέγιστο της δόσης στο τέλος της 
διαδρομής τους και μετά 
μηδενίζεται (Kορυφή του 
Bragg).Κατά αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου 
χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια

• http://www.almazois.gr/gr/index.ph
p?
option=ozo_content&perform=view
&id=103&Itemid=59#sthash.yhWr9cc
M.dpuf



Reduce cardiac irradiation

• New radiotherapy techniques such as 
intensity-modulated radiotherapy(IMRT) may 
decrease the risk of cardiac toxicity because of 
the steep dose gradient limiting the volume of 
the heart irradiated to a high dose. Image-
guided radiotherapy (IGRT) is a new technique 
of IMRT delivery with daily imaging, which 
may further reduce excessive cardiac 
irradiation.

• Front Oncol. 2014 Sep 23;4:257. doi: 10.3389/fonc.2014.00257. eCollection 2014.
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The prevalence of abnormalities increases markedly over time from five to 20 years, 



Fernandez-Flores A, Barja-Lopez JM, Saeb-Lima M.
J Cutan Pathol. 2014 Nov 5. doi: 10.1111/cup.12422. [Epub ahead of 
print]



Radiotheraphy



Indirect implications on the heart may result from 
irradiation of adjacent structures

• Lung and mediastinal fibrosis may result in 
respiratory insufficiency, pneumonic 
hypertension and may complicate any 
potential heart surgery. 

• Hypothyroidism may affect the lipid profile 
and CV function. 

• Mediastinal venous and lymph vessel 
obstruction may cause pericardial effusion or 
chylothorax.

• Radiation tolerance doses for the above late-effects have been 
estimated to be between 30 and 40 Gy.

• Fernandez-Flores A, Barja-Lopez JM, Saeb-Lima M.

• J Cutan Pathol. 2014 Nov 5. doi: 10.1111/cup.12422. [Epub ahead of print]
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Echocardiography

• Contrast can help improve endocardial border 
definition to levels compatible with CMR.

• Trans-oesophageal echocardiography can be 
used when transthoracic echocardiography is 
nondiagnostic; 

• 3D echo is amenable to patients with complex 
valve lesions

• Speckle-tracking echocardiography is accurate 
for strain quantification. 

Yan S, Bowsher J, Tough M, Cheng L, Yin FF.
Med Phys. 2014 Nov;41(11):112504. 



Speckle-tracking echocardiography

In contrast to conventional 
echocardiography,
 SRI detected a regional, 
subclinical decline 
in cardiac function up to 14 
months after breast RT.
 It remains to be determined 
whether these changes
 are related to clinical outcome. 

• Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013 Apr 
1;85(5):1172-8. doi: 
10.1016/j.ijrobp.2012.09.022. Epub 2012 Nov 
10.

• Subclinical cardiotoxicity detected by strain 
rate imaging up to 14 months after breast 
radiation therapy.

• Erven K1, Florian A, Slagmolen P, Sweldens C, 
Jurcut R, Wildiers H, Voigt JU, Weltens C.



Cardiac MRI

• Myocarditis
• MRI can visualize many RIHD-related 

pathologies, including epicardial coronary 
artery stenosis, microvasculature on 
myocardial perfusion and viability.

• Stress myocardial perfusion can identify 
reversible myocardial ischemia.

Yang X, Rossi P, Ogunleye T, Marcus DM, Jani AB, Mao H, Curran WJ, Liu T.
Med Phys. 2014 Nov;41(11):111915. doi: 10.1118/1.4897615





Radiation leads to microvascular insufficiency 
and ischemia, resulting in diffuse and patchy 
interstitial myocardial fibrosis. 



MSCT

• In limited studies of patients after radiation 
therapy for Hodgkin's disease, CT found 
advanced coronary calcification and 
obstructive coronary disease in the young 
cohort; however, it is unclear if CT can 
distinguish general atherosclerotic disease 
from atherosclerosis caused by radiation 
therapy. 

• An obstructive CAD is likely rare without 
detectable calcium after irradiation. 

Med Phys. 2014 Nov;41(11):111915. doi: 
10.1118/1.4897615









Nuclear cardiology

• The incidence of myocardial perfusion 
abnormalities increased over time from 27% 
at six months post-treatment to 42% at 24 
months after radiotherapy. 

• In patients with relatively large areas of 
perfusion defects, repeat scanning three to 
eight years after radiotherapy showed that 
perfusion abnormalities persisted

•  . Med Phys. 2014 Nov;41(11):111915. doi: 10.1118/1.4897615









Conclusion

• There is a need for both oncologists and 
cardiologists to be aware of the risks and 
underlying pathophysiology of RT-related 
heart complications.


