ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΚΤΠΡΟΤ

CYPRUS ONCOLOGY
SOCIETY

Εναλλακηικέρ εξεηάζειρ και θεπαπείερ ογκολογικών αζθενών λόγω έλλειψηρ
παδιοθαπμάκων
ςζηάζειρ Ογκολογικήρ Εηαιπείαρ Κύππος (ΟΕΚ)

Ειζαγωγή
Τα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη ε απαγόξεπζε πηήζεσλ πξνο ηελ Κύπξν ιόγσ ηεο
παλδεκίαο Covid-19, νδήγεζε δπζηπρώο ζηελ έιιεηςε ξαδηνθαξκάθσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αιιά θαη ζεξαπείεο αζζελώλ κε
θαξθίλν.
Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ζηελ Ογθνινγία αθνξνύλ ζηελ
ζηαδηνπνίεζε αζζελώλ θπξίσο κε θαξθίλν καζηνύ, πξνζηάηε, πλεύκνλα θαη
κειαλώκαηνο, όπνπ ε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ κε ηελ ρξήζε
Technetium-99m (99mTC- MDP) κπνξεί λα εληνπίζεη ή λα απνθιείζεη νζηηθέο
κεηαζηάζεηο θαη λα θαζνξίζεη ην ζηάδην ηεο λόζνπ. Πέξαλ ηεο ζηαδηνπνίεζεο ην
ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κεηαζεξαπεπηηθή παξαθνινύζεζε
θαξθηλνπαζώλ. Τν Technetium-99m ρξεζηκνπνηείηαη δηαγλσζηηθά θαη ζην
ζπηλζεξνγξάθεκα ζπξενεηδνύο αδέλα θαη ππνβνεζά ζηελ δηαθνξνπνίεζε νδηδίσλ
ζηνλ αδέλα σο πξνο ηελ αηηηνινγία ηνπο.
Η Ππξεληθή Ιαηξηθή ζπκβάιιεη θαη ζηηο ζεξαπείεο νγθνινγηθώλ αζζελώλ θπξίσο κε ηε
ρξήζε ξαδηελεξγνύ Ισδίνπ-131 (131Ι), ε ιεγόκελε Radioactive Ablation Iodine (RAI)
ζεξαπεία, θαη ηε ρξήζε ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ Xofigo (223Radium) ζηε ζεξαπεπηηθή
αληηκεηώπηζε νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε.
Σηελ Κύπξν κεηά ηελ απαγόξεπζε πηήζεσλ θαη ηελ αδπλακία κεηαθνξάο
ξαδηνθαξκάθσλ από ην εμσηεξηθό, θπξίσο Πνισλία θαη Γαιιία, ππάξρνπλ δηαζέζηκα
κόλν Positrons πνπ παξάγνληαη ζε αληηδξαζηήξα ζην ηδησηηθό Γεξκαληθό Ογθνινγηθό
Κέληξν (ΓΟΚ), ην νπνίν πξνζθέξεη ηελ εμέηαζε 18FDG-PET/CT scan ή 18F-Sodium
Fluoride-PET/CT (18F-NaF) scan. Η εμέηαζε πξνζθέξεηαη θαη από ην Υπνπξγείν
Υγείαο ζηα πιαίζηα ζύκβαζεο ηνπ κε ην ΓΟΚ.
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Βιβλιογπαθικά δεδομένα
Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο ε ΟΔΚ θαηαζέηεη ηα πην θάησ ζρόιηα ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθέο δηαγλσζηηθέο
θαη ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο:
1. Η ελαπόζεζε κεηαζηάζεσλ ζηα νζηά είλαη ζύλεζεο θαηλόκελν ζηνλ θαξθίλν,
θπξίσο ζηνπο θαξθίλνπο καζηνύ, πλεύκνλα, πξνζηάηε θαη κειαλώκαηνο 9.
Από ηε βηβιηνγξαθία δηαθαίλεηαη όηη πεξίπνπ ην 7,3% ησλ λέσλ αζζελώλ κε
θαξθίλν καζηνύ θαη 7,7% ησλ επξηζθνκέλσλ ζε παξαθνινύζεζε (κέζνο
ρξόλνο παξαθνινύζεζεο 3,3 ρξόληα) παξνπζηάδνπλ νζηηθέο κεηαζηάζεηο. Τν
πνζνζηό απηό αθνξά κέρξη θαη ην 30% ησλ λενδηαγλσζζέλσλ αζζελώλ κε κε
κηθξνθπηηαξηθό θαξθίλν πλεύκνλα (Non-Small Cell Lung Cancer). Η θαλαδηθή
κειέηε (Canadian Cancer Study) εθηηκά ηα πνζνζηά γηα νζηηθέο κεηαζηάζεηο
ζε θαξθίλνπο καζηνύ, πλεύκνλα θαη πξνζηάηε ζε 7,4%, 17,1% θαη 9,4%
αληίζηνηρα ζηα 100.000 πεξηζηαηηθά 1. Τα κειαλώκαηα απνηεινύλ ιηγόηεξν
από 5% όισλ ησλ δεξκαηηθώλ θαθνεζεηώλ θαη κε ζπρλόηεηα 2,8-3,1% ζηηο
100.000 θαηνίθνπο 7, 8. Η ζπρλόηεηα ελαπόζεζεο νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ ζηα
κειαλώκαηα εθηηκάηαη γύξσ ζην 4,1% ζε όια ηα ζηάδηα θαη ζην 17,2% ζε
κεηαζηαηηθά ζηάδηα 9.
2. Η δηελέξγεηα δηαγλσζηηθώλ απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ επηηξέπεη ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ζεξαπείαο θαη ηελ κεηαζεξαπεπηηθή παξαθνινύζεζε ζηνπο
νγθνινγηθνύο αζζελείο. Με ηελ κε δηελέξγεηα ηνπο δελ αλακέλεηαη θίλδπλνο γηα
ηελ απώιεηα δσήο έρεη όκσο κέζνπ βαζκνύ επίδξαζε (moderate impact) ζηελ
ζλεζηκόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα δσήο. Η κε ζσζηή ζηαδηνπνίεζε κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλν πξνγξακκαηηζκό ζεξαπείαο. Από ηελ άιιε όκσο ε
δηελέξγεηα ηνπο δελ έρεη επίδξαζε ζηελ ζλεζηκόηεηα 1,2.
3. Δλαιιαθηηθέο ζην ζπηλζεξνγξάθεκα νζηώλ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ρσξίο λα
ην αληηθαζηζηνύλ, είλαη ε Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία (MRI), ε Αμνληθή Τνκνγξαθία
(CT) θαη ηα 18FDG-PET/CT θαη 18F-NaF scans. Οη πξώηεο δύν απεηθνλίδνπλ
κέξνο ηνπ ζθειεηνύ ή ηξίηε όιν ηνλ ζθειεηό. MRI θαη 18FDG-PET/CT, 18F-NaF
scans έρνπλ κεγάιε επαηζζεζία ζηνλ εληνπηζκό νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ κε
ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα ζηνλ εληνπηζκό νζηενιπηηθώλ βιαβώλ. Τν MRI θαη ην
18
FDG-PET/CT
πιενλεθηνύλ
ζηελ
αμηνιόγεζε
ηνπ
ζεξαπεπηηθνύ
2, 12, 13, 17
απνηειέζκαηνο θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία
.
.
99
4. Ο ξόινο ηνπ TC-MDP ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ ζε αζζελείο ππό
παξαθνινύζεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζέκα ζπδήηεζεο. Δλώ είλαη γεληθά
απνδεθηό όηη ελδείθλπηαη ζε ζπκπησκαηηθνύο αζζελείο δελ έρεη απνδεηρζεί όηη
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είλαη νηθνλνκηθά ζύκθνξνλ λα δηελεξγείηαη ζε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο θαη
επηπιένλ δελ έρεη αθόκα πξνζδηνξηζηεί πνίνη είλαη νη αζζελείο πςεινύ
θηλδύλνπ, ζηνπο νπνίνπο ελδείθλπηαη ε εμέηαζε ζηα πιαίζηα ηεο
παξαθνινύζεζεο 3.
5. Τν ζπηλζεξνγξάθεκα ζπξενεηδνύο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζπάληα ζηε
δηεξεύλεζε όδσλ ζπξενεηδνύο αδέλα (autonomously functioning thyroid
nodules – AFTN) θαη απηό ζε πεξηπηώζεηο κε ρακειό TSH. Τα ξαδηνθάξκαθα
πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη 99mTcO4- θαη 123I. Με βάζε ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Θπξενεηδνύο (American
Thyroid Association – ATA) ηνπ 2015 εάλ ζα γίλεη ην ζπηλζεξνγξάθεκα
πξνηηκάηαη ην 123I έλαληη ηνπ 99mTcO4-3, αιιά απηή ε πξνηίκεζε δελ
δηθαηνινγείηαη θαηά ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία Ππξεληθήο Ιαηξηθήο (European
Association for Nuclear Medicine). Σε πεξίπησζε πνπ ην ζπηλζεξνγξάθεκα
δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δηεξεύλεζε όδσλ ζπξενεηδνύο, ην Υ/Γ θαη ηα θξηηήξηα
ηεο εμέηαζεο γηα ππνςία θαθνήζεηαο απνηεινύλ ζήκεξα ηελ θαζηεξσκέλε
πξαθηηθή πνπ θαζνξίδεη ηελ έλδεημε θπηηαξνινγηθήο βηνςίαο δηα ιεπηήο
βειόλεο (FNAC) 10.
6. Η κεηεγρεηξεηηθή θαηάιπζε ππνιεηκκάησλ ζπξενεηδνύο κε ξαδηελεξγό ηώδην
(RAI – 131I) έρεη ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο θπξίσο ζην ζειώδεο
(δηαθνξνπνηεκέλν) θαξθίλσκα ζπξενεηδνύο. Απηέο θαζνξίδνληαη ζε δηεζλείο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Ωο ρξνληθό ζεκείν ρνξήγεζεο ηεο ζεξαπείαο
κεηεγρεηξεηηθά θαζνξίδεηαη από ηελ Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Θπξενεηδνύο
(American Thyroid Association – ATA) ην δηάζηεκα κέρξη θαη 3 κήλεο από ην
ρεηξνπξγείν παξόιν πνπ ην δηάζηεκα ελόο 3κήλνπ δελ ηεθκεξηώλεηαη 11.
7. Η βηνςία ηνπ ιεκθαδέλα θξνπξνύ έρεη θαζηεξσζεί ζηελ πξαθηηθή ηεο
αληηκεηώπηζεο ηνπ πξώηκνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Η θαζηεξσκέλε κέζνδνο
γηα ραξηνγξάθεζε είλαη ε ηερληθή πνπ ζπλδπάδεη ηε ρξήζε ξαδηντζνηόπνπ θαη
blue dye παξόιν πνπ θάπνηα Κέληξα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ξαδηντζόηνπν ή
κόλν blue dye. Απηέο νη ηερληθέο έρνπλ δνθηκαζηεί θαη έρνπλ επαλεηιεκκέλα
πεηύρεη πνζνζηά επηηπρίαο πέξαλ ηνπ 90%, ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ιεκθαδέλα
θξνπξνύ, κε πνζνζηό ιάζνο αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο ζε ιηγόηεξν από 10%.
Έρνπλ απνδείμεη νγθνινγηθή αζθάιεηα ζε πνιιέο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο
έλαληη ηνπ καζραιηαίνπ ιεκθαδεληθνύ θαζαξηζκνύ. Κάπνηνη ρεηξνπξγνί
ρξεζηκνπνηνύλ κόλν blue dye (Patent blue V, methylene blue, isosulfan blue)
κε κηθξόηεξν πνζνζηό αλαγλώξηζεο ηνπ ιεκθαδέλα θξνπξνύ, αιιά απνδεθηό
ζε πεξηζζόηεξν από ην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ. Με απηή ηελ ηερληθή
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παξαηεξείηαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οη ίδηεο κέζνδνη
ρξεζηκνπνηνύληαη κε επηηπρία θαη ζην κειάλσκα 14, 15.

ςζηάζειρ Ογκολογικήρ Εηαιπείαρ Κύππος (ΟΕΚ)
Με βάζε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ε ΟΔΚ ζπζηήλεη ηνπο πην θάησ ρεηξηζκνύο θαηά
ηελ πεξίνδν πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ξαδηνθάξκαθα ζηελ θππξηαθή αγνξά.
1. Σε
αζπκπησκαηηθνύο
νγθνινγηθνύο
αζζελείο
επξηζθόκελνπο
ζε
παξαθνινύζεζε (ςπρξά πεξηζηαηηθά) ε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηνο
νζηώλ κπνξεί λα αλαβιεζεί.
2. Σε αζζελείο ππό παξαθνινύζεζε κε θιηληθά ζπκπηώκαηα πνπ παξαπέκπνπλ
ζε πηζαλή νζηηθή λόζν ζπζηήλεηαη απεηθόληζε ηεο θιηληθά ύπνπηεο πεξηνρήο
κε Α.Τ ή/θαη Μ.Τ. Δπί ακθηβνιίαο γηα ηελ ύπαξμε νζηηθήο κεηάζηαζεο ή επί
έλδεημεο εληνπηζκνύ ηεο έθηαζεο ηεο νζηηθήο λόζνπ ζπζηήλεηαη ε δηελέξγεηα
18
FDG-PET/CT scan.
3. Σε αζζελείο κε θαξθίλν καζηνύ πνπ ρξήδνπλ ζηαδηνπνίεζεο θαη έρνπλ
αξλεηηθή νινζσκαηηθή Α.Τ θαη Υ/Γ ηνπνπεξηνρηθώλ ιεκθαδέλσλ ε δηελέξγεηα
ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ κπνξεί λα παξαιεηθζεί. Σε θαξθίλνπο
κεγαιύηεξνπ ηνπηθνύ ζηαδίνπ ή κε απμεκέλε αιθαιηθή θσζθαηάζε (AP) ζην
αίκα ή/θαη ππεξαζβεζηηλαηκία (πεξίπνπ 8,8-13%) ζπζηήλεηαη ε δηελέξγεηα
18
FDG-PET/CT ή 18F-NaF scans αθνύ ε αθξίβεηα απηώλ ησλ εμεηάζεσλ είλαη
όκνηα κε ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ 2, 5, 9.
4. Σε αζζελείο κε θαξθίλν πλεύκνλα ππό ζηαδηνπνίεζε, πνπ κε βάζε ηελ
νινζσκαηηθή Α.Τ. είλαη ππνςήθηνη γηα ξηδηθή ζεξαπεία (ρεηξνπξγείν,
ηαπηόρξνλε ΑΚΘ/ΦΜΘ), ε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ κπνξεί λα
παξαιεηθζεί αθνύ ε δηελέξγεηα ηνπ 18FDG-PET/CT scan είλαη νύησο ή άιισο
απαξαίηεηε πξνο απνθιεηζκό απνκαθξπζκέλσλ κεηαζηάζεσλ 16.
5. Σε αζζελείο κε θαξθίλν πξνζηάηε ππό ζηαδηνπνίεζε θαη ρακεινύ θηλδύλνπ γηα
εκθάληζε κεηαζηαηηθήο λόζνπ (PSA Level <10ng/mL *, Gleason score <6 * θαη
ρσξίο θιηληθά ζεκεία κεηαζηαηηθήο λόζνπ π.ρ. νζηηθό άιγνο), ε δηελέξγεηα
ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ δελ ζπζηήλεηαη θαη κπνξεί λα παξαιεηθζεί 5, 12.
Σε αζζελείο κε higher percent positive core, όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ EAU θαη AUA, ζπζηήλεηαη ε δηελέξγεηα PET/CT
scan 4 (* ππάξρεη βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά γηα PSA Level <20ng/mL θαη
Gleason score <8) 12.
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6. Σε αζζελείο κε θαθόεζεο κειάλσκα ζηαδίνπ Ι-ΙΙ ε δηελέξγεηα
ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηώλ κπνξεί λα παξαιεηθζεί. Σε ζηάδηα ΙΙΙ-ΙV
ζπζηήλεηαη ε δηελέξγεηα 18FDG-PET/CT scan 6. Η δηελέξγεηα 18FDG-PET/CT
scan ζπζηήλεηαη θαη ζε αζζελείο κε απμεκέλε αιθαιηθή θσζθαηάζε (AP) ή/θαη
ππεξαζβεζηηλαηκία (πεξίπνπ 22,5%) αλεμαξηήησο ζηαδίνπ, εθόζνλ νη νζηηθέο
κεηαζηάζεηο δελ εληνπίδνληαη ζε Α.Τ. ή Μ.Τ. 9.
7. Σε αζζελείο κε θαξθίλν καζηνύ θαη κειάλσκα, όπνπ ελδείθλπηαη εληνπηζκόο,
αθαίξεζε θαη βηνςία ηνπ ιεκθαδέλα θξνπξνύ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηεο
κεζόδνπ blue dye (Patent blue V, methylene blue, isosulfan blue) 14, 15.
8. Σηε δηεξεύλεζε όδσλ ζπξενεηδνύο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζία θαθνήζεηαο,
ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο, κε βάζε ηα θξηηήξηα θαθνήζεηαο
ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη θαη ε έλδεημε δηελέξγεηαο βηνςίαο (FNA) 10.
9. Η κεηεγρεηξεηηθή θαηάιπζε ππνιεηκκάησλ ζπξενεηδνύο κε ξαδηελεξγό Ιώδην
(131Ι), όπνπ απηή ελδείθλπηαη κε βάζε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο,
κπνξεί λα δηελεξγεζεί εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 3 κελώλ από ην
ρεηξνπξγείν, ρσξίο απηό λα ζεσξείηαη σο ηειηθή ρξνληθή πεξίνδνο 3.
10. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε επώδπλσλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε
εμσηεξηθήο ΑΚΤΘ, κεηά από εληνπηζκό ηνπο κε Α.Τ ή Μ.Τ..
Επίλογορ
Η πξσηόγλσξε έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ βηώλεη ε ρώξα αλαγθάδεη ηελ ηαηξηθή
θνηλόηεηα λα πξνβεί ζε πξνζσξηλέο αλαζεσξήζεηο ησλ πξσηνθόιισλ δηάγλσζεο
θαη ζεξαπείαο πηνζεηώληαο ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαη
ζθνπό έρνπλ ηελ παξνρή ζσζηήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θάησ από ηα δεδνκέλα ησλ
έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ.
Οη πην πάλσ ζπζηάζεηο έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Δηαηξείαο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο θαη
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ ηαηξηθή θξνληίδα νγθνινγηθώλ αζζελώλ.

Από ην Γ.Σ. ηεο ΟΔΚ
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