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Περίληψη
Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία περιγράφεται η πορεία της μελέτης της ακτινοθεραπείας
με υπέρ-υψηλούς ρυθμούς δόσης ακτινοβολίας (ή FLASH). Παρουσιάζονται οι θεωρίες που
πιθανό να εξηγούν την επίδραση του φαινομένου αυτού καθώς και μερικές μέθοδοι
τροποποίησης επιταχυντών ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα ακτινοβόλησης με ρυθμούς
δόσης FLASH.
Οι προ-κλινικές μελέτες καθώς και οι κλινικές, αν και περιορισμένες σε αριθμό, δείχνουν
θετικά αποτελέσματα, παραπέμποντας στο ότι η θεραπευτική μέθοδος αυτή έχει όντως τη
δυνατότητα να βελτιώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας καρκινικών όγκων συγκεκριμένων
τύπων.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Καρκίνος ονομάζεται οποιαδήποτε από τις πολυάριθμες ασθένειες που χαρακτηρίζονται από
άκρατη ανάπτυξη κυττάρων που πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και έχουν την ικανότητα να
καταστρέφουν φυσιολογικούς ιστούς του σώματος. Μπορεί να αρχίσει από σχεδόν
οποιοδήποτε όργανο ή ιστό και έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει σε γειτονικά μέρη του
σώματος και όργανα. Η δυνατότητα αυτή ονομάζεται μετάσταση και είναι μια σημαντική αιτία
θανάτου από καρκίνο.
Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά από τα καρδιακά
προβλήματα. Το 2018 καταγράφηκαν περίπου 9.6 εκατομμύρια θάνατοι λόγω του καρκίνου,
δηλαδή 1 στους 6 θανάτους παγκοσμίως.

Εικόνα 1: Νέα περιστατικά καρκίνου το 2020 και στα δύο φύλα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), το 2020, από τα 19 εκατομμύρια νέα
περιστατικά, οι καρκίνοι που εμφανίζονται πιο συχνά είναι: του μαστού (11.7%), των
πνευμόνων (11.4%), του ορθοκολικού (10%), του προστάτη (7.3%) και του στομαχιού (5.6%).
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Εικόνα 2: Νέα περιστατικά καρκίνου το 2020 στους άνδρες

Εικόνα 3: Νέα περιστατικά καρκίνου το 2020 στις γυναίκες

Στους άντρες παρατηρείται πως οι πιο συχνές μορφές καρκίνου είναι των πνευμόνων (14.3%)
και του προστάτη (14.1%), με αυτές του συκωτιού (6.3%), της ουροδόχου κύστης (4.4%) και
του οισοφάγου (4.2%) να εμφανίζονται με σημαντικά ποσοστά.
Στις γυναίκες ο πιο συχνός καρκίνος είναι του μαστού (24.5%) και βλέπουμε επίσης τον
καρκίνο του τραχήλου (6.5%), του θυροειδή (4.9%) και της μήτρας (4.5%) να έχουν μεγάλη
παρουσία.
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Εικόνα 4: Θάνατοι λόγω καρκίνου το 2020 και στα δύο φύλα

Το 2020 καταγράφηκαν περίπου 10 εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνους. Από αυτούς το 20%
ήταν λόγω καρκίνου των πνευμόνων, 9.4% λόγω ορθοκολικών καρκίνων και 8.3% λόγω
καρκίνου στο συκώτι.

Εικόνα 5: Θάνατοι λόγω καρκίνου το 2020 στους άνδρες
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Εικόνα 6: Θάνατοι λόγω καρκίνου το 2020 στις γυναίκες

Τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες τα ποσοστά των αιτιών περιστατικών θανάτου
αναλογούν στα ποσοστά νέων περιστατικών καρκίνου εκτός από την εμφάνιση μεγαλύτερου
ποσοστού θανάτων λόγω παγκρεατικού καρκίνου με 4.5% στους άντρες και 4.9% στις
γυναίκες.
Ο καρκίνος προκαλείται από μεταλλάξεις του DNA στο εσωτερικό των κυττάρων οι οποίες
οδηγούν στη μεταμόρφωση φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά. Μικρό ποσοστό των
μεταλλάξεων αυτών είναι γενετικές και κληρονομούνται από τους γονείς, οι πλείστες όμως
οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες που ονομάζονται καρκινογόνα. Τα καρκινογόνα
μπορεί να είναι φυσικά (όπως η υπεριώδης και η ιονίζουσα ακτινοβολία), χημικά (όπως ο
αμίαντος, οι αφλατοξίνες, το αρσενικό) ή βιολογικά (μολύνσεις από συγκεκριμένα βακτήρια
ή ιούς). Οι μεταλλάξεις αυτές δουλεύουν μαζί, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν τον καρκίνο,
ενώ εάν γεννηθεί κάποιος με υπάρχουσες μεταλλάξεις δεν σημαίνει αναγκαστικά πως θα
αναπτύξει καρκινικούς όγκους.
Διάφοροι παράγοντες βρέθηκαν να αυξάνουν το ρίσκο εμφάνισης καρκίνου. Μεταξύ αυτών οι
κυριότεροι είναι η ηλικία και οι συνήθειες, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, η υπερβολική
έκθεση στον ήλιο και η παχυσαρκία. Μερικές χρόνιες ασθένειες καθορίστηκαν ως παράγοντες
ρίσκου, όπως το ελικοβακτήριο του πυλωρού, ο ιός ανθρώπινου θηλώματος, ο ιός της
ηπατίτιδας Β και Γ και ο ιός Epstein-Barr [65,38].
Περίπου 50% των περιστατικών καρκίνου παγκοσμίως λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, είτε μόνη
της, είτε σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Έτσι γίνονται πολλές προσπάθειες για βελτίωση
των πρωτοκόλλων της ακτινοθεραπείας ώστε οι ασθενείς που τη χρειάζονται να έχουν
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας (ίασης ή καλυτέρευσης της κατάστασης των ασθενών) και
λιγότερες επιπλοκές [46].
Η θεραπευτική ικανότητα της ακτινοθεραπείας περιορίζεται, όμως, από τις τοξικότητες που
προκαλούνται από την ίδια την ακτινοβολία. Εάν αυτές οι τοξικότητες μπορούν να μειωθούν
θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη δόση ακτινοβολίας στις θεραπείες, με αποτέλεσμα
9

να επιτευχθεί καλύτερη απόκριση στην αντιμετώπιση των όγκων. Αύξηση δόσης θα επέτρεπε,
επίσης, να θεραπεύονται με ακτινοθεραπεία περισσότερα περιστατικά, αφού σε μερικές
περιπτώσεις οι επιτρεπτές δόσεις δεν ήταν αρκετά υψηλές για να επηρεάσουν συγκεκριμένους
όγκους.
Προ-κλινικές μελέτες έχουν φανερώσει ένα ενδιαφέρον φαινόμενο όπου ακτινοβόληση με
ρυθμούς δόσης πολύ υψηλότερους από τους συνηθισμένους μειώνουν τις τοξικότητες αυτές,
διατηρώντας παράλληλα την ίδια ικανότητα ελέγχου όγκων.
Η θετική ανταπόκριση των υγιών κυττάρων σε σύγκριση με τα καρκινικά σε πολύ υψηλούς
ρυθμούς δόσης ήταν κάτι το οποίο σημειώθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70. Από τότε
όμως δεν δόθηκε πολύ σημασία στο νόημα των ευρημάτων αυτών, μέχρι το 2014, όταν και
επανήλθε στην προσοχή των επιστημόνων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λωζάνης.
Ονόμασαν το φαινόμενο FLASH και άρχισαν μια σειρά πειραμάτων για τον καθορισμό των
απαραίτητων παραμέτρων για την περιγραφή του [24].
Επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση του φαινομένου FLASH σε πνεύμονες και εγκεφάλους ποντικιών,
δέρμα μίνι-χοίρων, σε έμβρυα zebrafish και σε καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων στην περιοχή
της μύτης γάτων[25, 13, 63].
Τα πειράματα έδειξαν κυρίως θετικά και ελπιδοφόρα πράγματα. Η φύση του φαινομένου και
η έκταση των προστατευτικών ικανοτήτων του καθορίστηκαν σε καλό βαθμό με πειράματα
από διάφορες ομάδες. Η αιτία εμφάνισης της διαφορικής αυτής αντίδρασης των καρκινικών
και των φυσικών ιστών δεν έχει ακόμη κατανοηθεί αν και υπάρχουν αρκετές θεωρίες και
μοντέλα απόκρισης στη θεραπεία FLASH.
Μέχρι στιγμής έχουν θεραπευτεί με τη μέθοδο αυτή δύο ασθενείς, ένας με υποδόριο λέμφωμα
Τ-λεμφοκυττάρων με τη χρήση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας και ένας με οστικές
μεταστάσεις με τη χρήση πρωτονίων[14, 61].
Στο δεύτερο Kεφάλαιο δίνεται μία γενική εξήγηση για το πως γίνεται η διάγνωσή του καρκίνου
και για τις πιο συνηθισμένες μεθόδους καταπολέμησής του σήμερα. Επίσης περιγράφεται σε
συντομία η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη.
Στο τρίτο Κεφάλαιο επεξηγείται η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της
Διπλωματικής αυτής Εργασίας.
Στο τέταρτο Κεφάλαιο επεξηγούνται τα πειράματα που οδήγησαν στον καθορισμό των κυρίων
χαρακτηριστικών του φαινομένου FLASH. Στη συνέχεια καταγράφονται οι κύριες θεωρίες
που αφορούν το μηχανισμό λειτουργίας του φαινομένου αυτού καθώς και μερικοί από τους
επιταχυντές που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν δέσμες με ρυθμούς δόσης αρκετά μεγάλους
ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος FLASH.
Στο πέμπτο Κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα και διατυπώνονται μερικές εισηγήσεις
για βελτιώσεις και μελλοντικές μελέτες που θα πρέπει να γίνουν.
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό και Πειραματικό Υπόβαθρο
2.1 Καρκίνος
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 ο καρκίνος παραμένει ως μία από τις κυριότερες αιτίες
θανάτου με περίπου το ένα έκτο των θανάτων το 2018 να οφείλεται σε αυτόν. Σχεδόν 10
εκατομμύρια θάνατοι το 2020 οφείλονταν στον καρκίνο κάνοντάς τον τη δεύτερη πιο συχνή
αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
Μεταξύ 30 και 50% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν με την αποφυγή των
παραγόντων ρίσκου. Το βάρος του καρκίνου μπορεί να μειωθεί μέσω έγκαιρής ανίχνευσης
και κατάλληλης θεραπείας [65].

2.2 Διάγνωση
Εάν ο καρκίνος διαγνωστεί στα πρώιμα στάδια τότε είναι διαθέσιμες περισσότερες θεραπείες,
με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας. Ανάλογα με το είδος του καρκίνου και
την τοποθεσία όπου αναπτύσσεται μπορούν να εμφανιστούν συγκεκριμένα σημάδια ή
συμπτώματα. Κάποια γενικά σημάδια που σχετίζονται με τον καρκίνο συμπεριλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κούραση
Εξογκώματα που μπορεί να γίνουν αισθητά κάτω από το δέρμα
Αλλαγές βάρους
Αλλαγές στο δέρμα όπως ερεθίσματα, πληγές που δεν επουλώνονται, κιτρίνισμα ή
σκούριασμα
Μεταβολές στις συνήθειες της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου
Δύσπνια και επίμονος βήχας
Δυσκολία στην κατάποση
Βράχνιασμα
Επίμονη δυσπεψία
Επίμονοι ανεξήγητοι πόνοι στους μυς και τις αρθρώσεις
Επίμονοι, ανεξήγητοι πυρετοί ή νυχτερινές εφιδρώσεις
Ανεξήγητη αιμορραγία ή μώλωπες

Υπάρχουν συγκεκριμένοι έλεγχοι που έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν άτομα με ανωμαλίες που
συνιστούν την ύπαρξη ή εμφάνιση καρκίνων αλλά δεν έχουν ακόμη εμφανίσει συμπτώματα.
Αυτοί συμπεριλαμβάνουν οπτικές επιθεωρήσεις με οξικό οξύ (VIA), ελέγχους HPV και δοκιμή
κυτταρολογίας PAP για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ή εξετάσεις μαστογραφίας για
καρκίνο του μαστού [38,65].
Αναλύσεις αίματος, ούρων και άλλων σωματικών υγρών μπορούν να δώσουν πληροφορίες για
αφύσικα επίπεδα ορισμένων ουσιών στο σώμα τα οποία μπορούν να συνιστούν την ύπαρξη
καρκινικών όγκων. Μερικά παραδείγματα είναι η καταμέτρηση των αιμοσφαιρίων για τη
διάγνωση λευχαιμίας ή η ανίχνευση αφύσικων κυττάρων στο πτύελο για διάγνωση καρκίνου
των πνευμόνων ή στο ουροποιητικό σύστημα για διάγνωση καρκίνου της ουροδόχου κύστης.
Έλεγχος διαφόρων ‘δεικτών όγκων’, δηλαδή πρωτεϊνών ή άλλων ουσιών που εκκρίνονται από
φυσικά και καρκινογόνα κύτταρα, αλλά σε μεγαλύτερες ποσότητες από τα καρκινικά, είναι
επίσης ένας τρόπος διάγνωσης πιθανού όγκου. Υπάρχει το είδος δεικτών που κυκλοφορούν
και βρίσκονται στα διάφορα σωματικά υγρά και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας θεραπειών ή υποτροπής. Παραδείγματα αυτού του είδους είναι η
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καλσιτονίνη (βρίσκεται στο αίμα) που συσχετίζεται με τον καρκίνο του θυρεοειδούς ή του
μυελού των οστών, το CA-125 (βρίσκεται στο αίμα) που σχετίζεται με τον καρκίνο των
ωοθηκών και η βήτα-2-μικροσφαιρίνη (μετριέται στο αίμα, τα ούρα και το εγκεφαλονωτιαίο
υγρό), που συσχετίζεται με το πολλαπλό μυέλωμα, τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και
μερικά λεμφώματα. Το άλλο είδος, οι ‘δείκτες όγκων ιστών’ βρίσκονται στους ίδιους τους
όγκους και χρησιμοποιούνται στη διάγνωση, την πρόγνωση και την επιλογή θεραπείας.
Παραδείγματα αυτού του είδους είναι οι υποδοχείς οιστρογόνου και οι υποδοχείς
προγεστερόνης, για καρκίνους του μαστού, ή η ανάλυση μετάλλαξης γονιδίου EGFR για μη
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Σε μερικά είδη καρκίνων ο βαθμός στον οποίο
ανιχνεύονται οι δείκτες αυτοί αντιπροσωπεύει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καρκίνος, όπως
η άλφα-φετοπρωτεΐνη που μετριέται στο αίμα για τον καθορισμό του σταδίου όγκων των
γεννητικών κυττάρων [48].
Μία άλλη πολύ χρήσιμη μέθοδος διάγνωσης του καρκίνου είναι τα διάφορα εργαλεία
απεικόνισης που είναι διαθέσιμα σήμερα:
Η μέθοδος απεικόνισης που χρησιμοποιείται πρώτη συνήθως είναι η απεικόνιση με ακτίνες Χ.
Οι ακτίνες Χ απορροφώνται σε διαφορετικό βαθμό από διαφορετικά μέρη του σώματος. Ένας
αισθητήρας στην απέναντι πλευρά του σώματος ανιχνεύει τις ακτίνες που πέρασαν και τις
μετατρέπει σε εικόνα. Τα πιο πυκνά μέρη του σώματος, τα οποία είναι πιο δύσκολο να
διαπεράσουν οι ακτίνες, εμφανίζονται με πιο ανοικτό χρώμα, ενώ τα μαλακότερα μέρη
εμφανίζονται με πιο σκούρο χρώμα. Όσον αφορά τους καρκίνους, οι ακτίνες Χ είναι κυρίως
χρήσιμες στην ανίχνευση του καρκίνου των πνευμόνων και του μαστού. Ενώ η ιονίζουσα
ακτινοβολία σε μεγάλη ποσότητα είναι επικίνδυνη, μια απεικόνιση με ακτίνες Χ αναλογεί
τυπικά σε μερικές μέρες ακτινοβολίας υποβάθρου στην οποία εκτίθενται οι άνθρωποι
καθημερινά [50].
Η ηλεκτρονική ή αξονική τομογραφία (computerized tomography ή CT) χρησιμοποιεί
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιστρεφόμενες μηχανές ακτινών-Χ για τη δημιουργία
εικόνων επίπεδων τμημάτων του σώματος. Αυτές οι απεικονίσεις μπορούν να δείξουν
μαλακούς ιστούς, αιμοφόρα αγγεία ή κόκκαλα και χρησιμοποιούνται για το κεφάλι, τους
ώμους, το σπόνδυλο, την καρδία, την κοιλιά, τα γόνατα και το στήθος. Ανάλογα με το τι θέλει
να απεικονίσει ο γιατρός με τη μέθοδο αυτή μπορεί να παραχωρήσει στον ασθενή ‘υλικό
αντίθεσης’ με συγκεκριμένο τρόπο (κατάποση, εμβολιασμό ή εισδοχή στο έντερο) για να
τονιστεί το μέρος που χρειάζεται.
Ο ασθενής ξαπλώνει σε μηχανή με σχήμα δακτυλίου, ενώ τα μηχανήματα ακτινών-Χ
περιστρέφονται γύρω από αυτόν παράγοντας εικόνες τεμαχίων του σώματος. Στη συνέχεια, οι
εικόνες μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία τρισδιάστατης απεικόνισης κάποιου
μέρους του σώματος. Η διαδικασία συνήθως παίρνει 20-60 λεπτά και ο ασθενής πρέπει να
ελαχιστοποιεί τις κινήσεις του καθώς μπορούν να θολώσουν τις εικόνες. Ενώ δεν υπάρχουν
πολλά ρίσκα στη χρήση της μεθόδου αυτής, ο ασθενής εκτίθεται σε ακτινοβολία και, για ένα
πολύ μεγάλο αριθμό CT scan μπορεί να παρουσιάσει ρίσκο εμφάνισης καρκίνου. Μερικοί
ασθενείς παρουσιάζουν αλλεργία στο ιώδιο το οποίο αποτελεί συστατικό πολλών υλικών
αντίθεσης (σκιαγραφικών) [44].
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Εικόνα 7: μηχάνημα που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική ή αξονική τομογραφία (Cancer Research UK 2019)

Η μαγνητική τομογραφία, ή MRI, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί ισχυρούς μαγνήτες
και τα μαγνητικά τους πεδία για ευθυγράμμιση των πρωτονίων που βρίσκονται μέσα στο σώμα
(άτομα υδρογόνου). Ρεύμα ραδιοσυχνοτήτων στέλνεται μέσω του ασθενούς, προκαλώντας τα
πρωτόνια να διεγερθούν και να μεταβληθούν από τον ευθυγραμμισμένο τους προσανατολισμό.
Σβήνοντας το πεδίο ραδιοσυχνοτήτων τα πρωτόνια επαναευθυγραμμίζονται, ελευθερώνοντας
ενέργεια την οποία ανιχνεύουν οι αισθητήρες μαγνητικής τομογραφίας. Ο χρόνος που
χρειάστηκαν τα πρωτόνια να επανέλθουν σε ευθυγράμμιση με το μαγνητικό πεδίο και η
ενέργεια που ελευθερώνουν διαφέρουν μεταξύ ιστών και έτσι μπορεί να απεικονιστεί με πολύ
καλή ακρίβεια το εσωτερικό του ασθενούς.
Αν και το MRI έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία, χρειάζεται
πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο για να λειτουργήσει κάνοντας το απρόσιτο σε ανθρώπους με
εμφυτεύματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν μεταλλικά μέρη. Ο εγκέφαλος, η σπονδυλική στήλη,
τα νεύρα, οι μύες, καθώς και οι σύνδεσμοι και οι τένοντες απεικονίζονται πολύ πιο καθαρά με
τη χρήση MRI απ’ ότι με την αξονική τομογραφία [49]. Υλικά αντίθεσης, που συχνά περιέχουν
Γαδολίνιο, αυξάνουν την ταχύτητα επαναφοράς της ευθυγράμμισης των πρωτονίων,
αυξάνοντας τη φωτεινότητα της εικόνας. Το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την
απεικόνιση αυτή έχει σχήμα θαλάμου κάνοντας το δυσκολότερο για όσους ασθενείς έχουν
κλειστοφοβία.
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Εικόνα 8: Μηχάνημα MRI

Η πυρηνική ή ραδιονουκλιδική σάρωση είναι η μέθοδος απεικόνισης που κάνει χρήση
μικρών ποσοτήτων ραδιενεργών υλικών για να μελετήσει τη λειτουργία και τη δομή των
οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Το ραδιονουκλίδιο που θα επιλεγεί εξαρτάται από το τι θα
μελετηθεί και σε ποιο μέρος του σώματος. Αυτό θα απορροφηθεί από τον καρκινικό ιστό του
σώματος και θα εκπέμπει ακτινοβολία, η οποία μπορεί να μετρηθεί μέσω κάποιου ανιχνευτή,
όπως κάμερα γάμμα [33]. Το ραδιενεργό υλικό θα χάσει τη ραδιενέργεια του με το χρόνο ή θα
αποβληθεί από το σώμα, μέσω των ουρών για παράδειγμα.
Ένα είδος πυρηνικής σάρωσης είναι η σάρωση οστών που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση
καρκίνου των οστών ή καρκίνων που έχουν εξαπλωθεί στα οστά μέσω μετάστασης.
Παραχωρείται στον ασθενή ραδιενεργή ουσία ενδοφλέβια μέσω ένεσης. Αφού περάσουν
μερικές ώρες, δίνοντας στην ουσία χρόνο να κυκλοφορήσει και να απορροφηθεί από τα οστά,
λαμβάνονται φωτογραφίες με κάμερα ευαίσθητη στον ιχνηλάτη που χρησιμοποιήθηκε [37].
Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ή PET, είναι ένα άλλο είδος σάρωσης που κάνει χρήση
ραδιενεργών ιχνηλατών. Όταν απορροφηθούν από τα επιθυμητά όργανα, η ανίχνευση των
ιχνηλατών, μέσω των σωματιδίων που απελευθερώνουν και των αντιδράσεών τους, δίνει
πληροφορίες για τη λειτουργία των οργάνων και των ιστών. Οι ιχνηλάτες μαζεύονται σε
περιοχές με υψηλότερη χημική δραστηριότητα και, καθώς τα καρκινικά κύτταρα αντιδρούν με
περισσότερη γλυκόζη από τα υγιή κύτταρα, μπορούν να ανιχνεύσουν όγκους. Στη
συγκεκριμένη μέθοδο όμως υπάρχει ο κίνδυνος για μη καρκινικές ασθένειες να μοιάζουν με
καρκίνο ή για συμπαγείς όγκους να μην εμφανίζονται [60].
Η διάγνωση με υπέρηχους ή υπερηχογραφία, που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής
συχνότητας για να απεικονίσει τις δομές στο εσωτερικό του σώματος. Τζελ εφαρμόζεται στο
δέρμα στην περιοχή όπου θα γίνει η απεικόνιση ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός κενών
αέρος τα οποία εμποδίζουν τα ηχητικά κύματα που θα σχηματίσουν την εικόνα. Ο ειδικός
κρατά τον μορφοτροπέα στη μελετώμενη περιοχή και τον μετακινεί ανάλογα με το που
χρειάζεται η απεικόνιση. Ο μορφοτροπέας λειτουργεί εκπέμποντας ηχητικά κύματα,
καταγράφοντας αυτά που επιστρέφουν και στέλνοντάς τα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο
οποίος τα μετατρέπει σε εικόνα. Σε μερικές περιπτώσεις η υπερηχογραφία γίνεται από το
εσωτερικό του σώματος και ο μορφοτροπέας συνδέεται σε καθετήρα που θα εισέλθει στο σώμα.
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Αυτή η μέθοδος απεικόνισης δεν εμφανίζει κανένα ρίσκο, αλλά αδυνατεί να απεικονίσει μέρη
του σώματος που περιέχουν αέρια ή που προστατεύονται από οστά, όπως τους πνεύμονες ή το
κεφάλι [39].
Οι περισσότερες μέθοδοι απεικόνισης, αν και βοηθητικές στην ανίχνευση πιθανών όγκων,
σπάνια μπορούν να επιβεβαιώσουν πως η ανιχνευόμενη ανωμαλία οφείλεται σε καρκίνο. Για
την επιβεβαίωση της διάγνωσης του καρκίνου συνήθως πρέπει να γίνει βιοψία. Μαζεύεται
δείγμα ιστού από τον ασθενή και μελετάται κάτω από μικροσκόπιο από ειδικό για να καθορίσει
τη φύση του. Το δείγμα μπορεί να παρθεί με βελόνα (από μυελό οστού, σπονδυλική στήλη,
μαστό, προστάτη ή συκώτι), με ενδοσκόπιο (κολονοσκόπηση ή βρογχοσκόπηση) ή
χειρουργικά [48].

2.3 Μέθοδοι καταπολέμησης καρκίνου σήμερα
2.3.1 Χειρουργική Επέμβαση
Στις περισσότερες περιπτώσεις αφαίρεση μέρους του ιστού χειρουργικά και εξετάζοντάς τον
είναι ο μόνος τρόπος για τον καθορισμό του εάν υπάρχει καρκίνος και ποιο είναι το είδος του.
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται βιοψία. Πολλές φορές αυτό είναι απαραίτητο για την
επιβεβαίωση της σταδιοποίησης του καρκίνου.
Εάν ο καρκίνος βρίσκεται σε ένα μόνο μέρος του σώματος του ασθενούς και μπορεί να
αφαιρεθεί τελείως τότε χρησιμοποιείται χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του. Εάν ο
όγκος είναι πολύ μεγάλος ή η αφαίρεσή του με επέμβαση θα προκαλούσε επιπλοκές στα
γειτονικά όργανα, τότε η επέμβαση μπορεί να γίνει με σκοπό την μείωση του μεγέθους του
όσο το δυνατό περισσότερο πριν τη χρήση κάποιας άλλης μεθόδου θεραπείας. Επεμβάσεις
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των συμπτωμάτων και του πόνου που
προκαλείται από προχωρημένους καρκίνους.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έγινε εφικτό οι χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με
τη θεραπεία του καρκίνου να μπορούν να γίνουν με λιγότερο επεμβατικούς τρόπους:
•

•

•

•

•

Μια τέτοια μέθοδος είναι η χρήση δεσμών laser, αντί για νυστέρι, για να κόψει ιστούς
ή για να καταστρέψει όγκους. Η αυξημένη ακρίβεια που επιτυγχάνεται με τις οπτικές
ίνες ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές που προκαλούνται στη γύρω περιοχή και το κόψιμο
που πρέπει να γίνει.
Μία άλλη τέτοια μέθοδος είναι η κρυοχειρουργική, όπου με τη χρήση υγρού σπρέι
αζώτου ή άλλης πηγής κρύου παγώνονται τα ανεπιθύμητα κύτταρα με αποτέλεσμα να
καταστραφούν. Με την καθοδήγηση κάποιας μεθόδου απεικόνισης, όπως την αξονική
τομογραφία, μπορεί να περιοριστεί η ζημιά στα υγιή κύτταρα.
Για καρκίνους του δέρματος ή του στόματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικό
ρεύμα υψηλής συχνότητας για να σκοτώσει τον καρκίνο σε μία μέθοδο που ονομάζεται
ηλεκτροχειρουργική.
Στη ραδιοκατάλυση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RFA) ραδιοκύματα υψηλής
ενέργειας βράζουν τα καρκινικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να υπερθερμανθούν και να
καταστραφούν.
Η χειρουργική MOHS χρησιμεύει για την αφαίρεση συγκεκριμένων καρκίνων του
δέρματος, αποκόβοντας πολύ λεπτά στρώματα μέχρι όλα τα κύτταρα που απομένουν
να είναι μη καρκινικά.
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•

•

Η χρήση του λαπαροσκόπιου επιτρέπει την αφαίρεση συγκεκριμένων όγκων με
μικρότερες τομές, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται λιγότερη απώλεια αίματος και
λιγότερος πόνος.
Τα θωρακοσκόπια (λεπτός σωλήνας με κάμερα ενσωματωμένη στην άκρη) μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τόσο στη λήψη δειγμάτων ιστών όσο και για την αφαίρεση μικρών
όγκων από την επιφάνεια των πνευμόνων. Έτσι ο ασθενής μπορεί να αναρρώσει
γρηγορότερα και χωρίς την αφαίρεση μέρους του πνεύμονα, ειδικά αν ο καρκίνος είναι
σε πρώιμο στάδιο [8].

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως για όσο πιο μεγάλη επέμβαση χρειαστεί τόσο πιο μεγάλο
το ρίσκο περιπλοκής. Είναι πιθανό να παρουσιαστούν μολύνσεις και αντιδράσεις στα φάρμακα
που χρησιμοποιούνται ως αναισθητικά. Ενώ η εξέλιξη της τεχνολογίας και των εργαλείων
μειώνουν τις πιθανότητες παρενεργειών από τις χειρουργικές επεμβάσεις, η χειρουργική
αφαίρεση οργάνων που επηρεάζει ο καρκίνος μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα, όπως
για παράδειγμα η αφαίρεση του προστάτη μπορεί να επιφέρει ακράτεια.
2.3.2 Χημειοθεραπεία
Η μέθοδος αυτή περιγράφεται από τη χρήση διαφόρων φαρμάκων για τη θεραπεία καρκινικών
όγκων. Αφού τα φάρμακα ταξιδεύουν σε όλο το σώμα του ασθενούς μπορεί να σκοτώσει και
καρκινικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται μακριά από τον αρχικό όγκο (μετάσταση). Εκτός από
του να θεραπεύσει τον καρκίνο, η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό να
αποτρέψει την περεταίρω διάδοσή του ή για μείωση του πόνου που προκαλεί ο όγκος.
Ποιο ή ποια φάρμακα θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από το είδος του καρκίνου, το μέγεθος
του, το που βρίσκεται και το εάν έχει παρουσιάσει μετάσταση, καθώς και στοιχεία του
ασθενούς, όπως η ηλικία του, ή εάν έχει άλλα προβλήματα υγείας. Πολλές φορές
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους όπως ραδιοθεραπεία ή χειρουργική
αφαίρεση, είτε για να μειώσει το μέγεθος του όγκου πριν από τις άλλες επεμβάσεις ή για να
σκοτώσει εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα μετά τις επεμβάσεις.
Μεγάλη σημασία έχει η δόση που θα χρησιμοποιηθεί το κάθε φάρμακο, αφού μεγαλύτερη
δόση θα αυξήσει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες ενώ μικρότερη δόση δεν θα είναι
αποτελεσματική ενάντια στον όγκο. Η δόση μερικών φαρμάκων υπολογίζεται ανάλογα με τη
μάζα του ασθενούς ενώ άλλων ανάλογα με την επιφάνεια του σώματος του ασθενούς. Η
δοσολογία για παιδιά μπορεί να υπολογισθεί διαφορετικά μια και μπορεί να έχουν
διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας στα φάρμακα.
Η χημειοθεραπεία προγραμματίζεται σε κύκλους, οι οποίοι αποτελούνται από τα φάρμακα και
τις δόσεις που πρέπει να παρθούν σε μια ή περισσότερες μέρες ακολουθούμενες από ένα
διάστημα χωρίς θεραπείες. Το κάθε πλάνο θεραπείας αποτελείται από ένα αριθμό κύκλων οι
οποίοι συνήθως καθορίζονται από την αρχή της θεραπείας. Αυτό δίνει χρόνο στα μη καρκινικά
κύτταρα να αναρρώσουν από τις παρενέργειες των φαρμάκων. Ενώ σε μερικές περιπτώσεις
κρίνεται απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στα πλάνα, τα πιο αποτελεσματικά πλάνα θεραπείας
για το κάθε είδος καρκίνου έχουν καθοριστεί από κλινικές δοκιμές [6].
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη χημειοθεραπεία επηρεάζουν τις διάφορες φάσεις
του κυτταρικού κύκλου στα κύτταρα. Σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας τους έχουν
ξεχωριστές χρήσεις αλλά και ξεχωριστές παρενέργειες:
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•

•

•

•

•

•

Οι Αλκυλιωτικοί παράγοντες προκαλώντας ζημιά στο DNA των κυττάρων τα
αποτρέπουν από το να πολλαπλασιαστούν. Αυτοί δουλεύουν σε όλες τις φάσεις του
κυτταρικού κύκλου και χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση διαφόρων ειδών
καρκίνου όπως του πνεύμονα, του μαστού, της ωοθήκης και τη λευχαιμία. Λόγω της
φύσης τους υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάσουν το μυελό των οστών και σε σπάνιες
περιπτώσεις να προκαλέσουν λευχαιμία. Αυτός ο κίνδυνος είναι ανάλογος της δόσης
και το αποτέλεσμα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιαστεί 5 με 10 χρόνια μετά
τη χρήση των φαρμάκων. Μια υπομονάδα των αλκυλιώτικων παραγόντων είναι οι
Νιτροζουρίες, οι οποίες έχουν την ικανότητα να διαπερνούν το φράγμα αίματοςεγκεφάλου και έτσι να είναι ικανές στο να καταπολεμούν συγκεκριμένα είδη καρκίνων
του εγκεφάλου.
Οι Αντιμεταβολίτες αντικαθιστούν τα δομικά στοιχεία του DNA και RNA αφήνοντας
τα ανίκανα να αναπαραχθούν. Μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
λευχαιμίας, καρκίνων του μαστού, ωοθηκών και της εντερικής οδού.
Τα αντί-καρκινικά αντιβιοτικά αλλάζουν το εσωτερικό του DNA καρκινικών
κυττάρων αποτρέποντας τον πολλαπλασιασμό τους. Οι Ανθρακυκλίνες είναι αντίκαρκινικά αντιβιοτικά τα οποία επηρεάζουν τα ένζυμα που λαμβάνουν μέρος στην
αντιγραφή του DNA. Η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων έχει συχνά όρια δόσης
που μπορούν να παρθούν κατά τη διάρκεια της ζωής του κάθε ανθρώπου, αφού σε
μεγάλες δόσεις μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στην καρδιά.
Οι Αναστολείς της Τοποϊσομεράσης επεμβαίνουν με το ένζυμο τοποϊσομεράση, το
οποίο είναι υπεύθυνο για το διαχωρισμό των κλώνων του DNA ώστε να είναι εφικτός
ο πολλαπλασιασμός του. Τα φάρμακα αυτά διαχωρίζονται ανάλογα με το πια
τοποϊσομεράση επηρεάζουν (Ι ή ΙΙ) και είναι αξιοσημείωτο ότι οι
αναστολείς της τοποϊσομεράσης ΙΙ μπορούν να αυξήσουν το ρίσκο εμφάνισης
δεύτερου καρκίνου.
Οι Μιτωτικοί Αναστολείς σταματούν τα κύτταρα από το να διαχωριστούν, με
αποτέλεσμα το σχηματισμό καινούριων κυττάρων. Υποκατηγορίες των αναστολέων
αυτών είναι τα αλκαλοειδή της Vinca και οι Ταξάνες. Αν και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία πολλών καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του
μαστού, των πνευμόνων, μυελώματα, λεμφώματα και της λευχαιμίας, το ποσό που
μπορεί να χορηγηθεί περιορίζεται από το γεγονός ότι μπορούν να προκαλέσουν
νευρική βλάβη.
Τα Κορτικοστεροειδή είναι ενώσεις που συχνά χρησιμοποιούνται για την αποτροπή
ναυτίας και εμετών που μπορεί να προκαλέσει η χημειοθεραπεία ή πριν από κάποια
είδη θεραπείας για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων [4].

Πολλά από τα φάρμακα αυτά χορηγούνται με τη χρήση καθετήρα ή ένεσης. Αυτή η μέθοδος
αποκαλείται ενέσιμη χημειοθεραπεία και μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να
χορηγηθεί κατευθείαν από σύριγγα, μπορεί να γίνει με έγχυση από πλαστική σακούλα της
οποίας η ροή ελέγχεται από αντλία, ή μπορεί να γίνει με συνεχόμενη έγχυση η οποία μπορεί
να διαρκέσει μέρες και ελέγχεται από ηλεκτρονική αντλία.
Η συχνή χρήση καθετήρων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις φλέβες. Αυτό μπορεί να
αποφευχθεί με την τοποθέτηση ενός κεντρικού φλεβικού καθετήρα σε κάποια μεγάλη φλέβα
στο στήθος ή στο χέρι. Αυτό προϋποθέτει μια μικρή χειρουργική επέμβαση αλλά μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί για όλη τη διάρκεια της θεραπείας και αργότερα για οποιαδήποτε άλλη
επέμβαση προκύψει.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική μέθοδος χορήγησης με
καθετήρα. Για συγκεκριμένους καρκίνους που επηρεάζουν τον εγκέφαλο μπορεί να χρειαστεί
η χορήγηση του φαρμάκου να γίνει ενδοραχιαία με σύριγγα, από τη σπονδυλική στήλη ή με
την τοποθέτηση μιας δεξαμενής Ommaya κάτω από το δέρμα της κεφαλής. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η κύρια αρτηρία που τροφοδοτεί την περιοχή όπου βρίσκεται ο καρκίνος ώστε
η θεραπεία να στοχεύει κυρίως το επιθυμητό μέρος. Ο καθετήρας μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση του φαρμάκου σε κάποια εγκλεισμένη περιοχή όπως την
κύστη ή η σύριγγα να τοποθετήσει το φάρμακο στο εσωτερικό ενός μυός ή κατευθείαν μέσα
στον όγκο.
Υπάρχουν επίσης φάρμακα τα οποία καταναλώνονται από το στόμα ή που αλείφονται στο
δέρμα. Αυτές οι μέθοδοι επιτρέπουν την θεραπεία να λαμβάνεται από το σπίτι. Για να
αποφευχθούν προβλήματα πρέπει ο ασθενής να επισκέπτεται την ιατρική ομάδα και με
εξετάσεις αίματος και ακτινογραφήματα να παρακολουθείται η κατάσταση του ασθενούς και
του όγκου.
2.3.3 Στοχευμένη θεραπεία
Τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από μεταλλάξεις στα γονίδια οι οποίες τα
διαφοροποιούν από τα μη καρκινικά κύτταρα. Αυτές οι μεταλλάξεις διαφέρουν ανάλογα με το
είδος του καρκίνου αλλά κάποτε και μεταξύ κυττάρων του ιδίου είδους καρκίνου. Επίσης έχει
παρατηρηθεί πως το περιβάλλον των καρκινικών κυττάρων επηρεάζει το ρυθμό
πολλαπλασιασμού τους καθώς κάποια είδη καρκίνου χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτεΐνες ή
ένζυμα για την πραγματοποίηση αυτών των διαδικασιών. Αυτές οι ιδιαιτερότητες είναι τα
στοιχεία εκείνα στα οποία επιχειρούν να επιτεθούν τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη
στοχευμένη θεραπεία.
Η μέθοδος αυτή διαφέρει από την παραδοσιακή χημειοθεραπεία με δύο κυρίως τρόπους. Η
δράση των φαρμάκων επηρεάζει ιδιαιτερότητες που ξεχωρίζουν τα καρκινικά από τα μη
καρκινικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να αφήνουν τα υγιή κύτταρα ανεπηρέαστα. Η άλλη
διαφορά είναι ότι ενώ η χημειοθεραπεία έχει σκοπό να σκοτώσει τον καρκίνο, η στοχευμένη
θεραπεία επιχειρεί συχνά να σταματήσει τη διαίρεση των καρκινικών κυττάρων, με
αποτέλεσμα την παραγωγή νέων κυττάρων. Αυτό σημαίνει πως στις περισσότερες περιπτώσεις
χρειάζεται στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος για την αφαίρεση του
καρκίνου, όπως η χειρουργική επέμβαση.
Συνήθεις στόχοι των φαρμάκων της θεραπείας αυτής είναι πρωτεΐνες οι οποίες μπορούν να
βρεθούν μόνο σε καρκινικά κύτταρα και όχι σε υγιή, οι οποίες εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συγκέντρωση στα καρκινικά κύτταρα και παρουσιάζουν γονιδιακές μεταλλάξεις του DNA
που δεν υπάρχουν σε υγιή κύτταρα.
Τα φάρμακα μπορούν να δράσουν:
•
•
•

Αναστέλλοντας χημικά σήματα τα οποία λένε στο καρκινικό κύτταρο να μεγαλώσει
ή να πολλαπλασιαστεί
Αλλάζοντας πρωτεΐνες μέσα στα καρκινικά κύτταρα, προκαλώντας απόπτωση
Αποτρέποντας τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων τα οποία θα έτρεφαν τα
καρκινικά κύτταρα
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•
•

Ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να σκοτώσει τα καρκινικά
κύτταρα
Μεταφέροντας τοξίνες στα καρκινικά κύτταρα και προκαλώντας απόπτωση, αλλά όχι
στα υγιή κύτταρα.

Τα φάρμακα αυτά διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με το μέγεθός τους: (α) τα
φάρμακα που είναι αρκετά μικρά ώστε να μπορούν να εισέλθουν στο καρκινικό κύτταρο και
να αποτρέψουν τη λειτουργία ουσιών στο εσωτερικό του και ονομάζονται φάρμακα μικρών
μορίων, (β) τα φάρμακα μεγάλων μορίων, τα οποία συνήθως δεν χωράνε να εισέλθουν σε
κύτταρα, αλλά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα καρκινικά κύτταρα με το να επιτίθενται
σε πρωτεΐνες και ένζυμα στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων.
Οι θεραπείες αυτές διαχωρίζονται με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους. Μερικές από αυτές και
κάποια παραδείγματα φαρμάκων που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές είναι:
•

•

•

•

Αναστολείς αγγειογένεσης, οι οποίοι αποτρέπουν το σχηματισμό νέων αιμοφόρων
αγγείων τα οποία θα έτρεφαν τα καρκινικά κύτταρα. Παράδειγμα το Bevacizumab που
χρησιμοποιείται ενάντια σε διάφορους καρκίνους
Μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία μεταφέρουν μόρια με φάρμακα μέσα τους στο
εσωτερικό ή στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, με σκοπό να τα σκοτώσουν.
Παράδειγμα το Alemtuzumab που χρησιμοποιείται ενάντια σε συγκεκριμένες χρόνιες
λευχαιμίες
Αναστολείς προτεασώματος, οι οποίοι αποτρέπουν τη φυσική λειτουργία των
κυττάρων ώστε να πεθάνουν τα καρκινικά κύτταρα. Παράδειγμα το Bortezomib που
χρησιμοποιείται ενάντια στο πολλαπλό μυέλωμα
Αναστολείς μεταγωγής σήματος, οι οποίοι αναστατώνουν τα καρκινικά σήματα, με
αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η λειτουργία των καρκινικών κυττάρων. Παράδειγμα το
Imatinib που χρησιμοποιείται ενάντια σε συγκεκριμένες χρόνιες λευχαιμίες [7].

Μπορούν να εμφανιστούν διάφορες παρενέργειες ανάλογα με το είδος του φαρμάκου, αλλά
μια από τις πιο συνηθισμένες είναι τα προβλήματα του δέρματος. Συγκεκριμένοι από τους
αναστολείς επηρεάζουν πρωτεΐνες τις οποίες ο οργανισμός χρειάζεται για λειτουργίες άλλες
από αυτές των καρκινικών κυττάρων και οι οποίες πολύ συχνά σχετίζονται με το δέρμα. Είναι
εφικτό να ληφθούν μέτρα έναντι σε αυτές τις αλλαγές και μπορούν να θεραπευτούν.
Τα φάρμακα αυτά μπορούν να χορηγηθούν με τους ίδιους τρόπους που μπορούν να
χορηγηθούν και τα φάρμακα στην παραδοσιακή χημειοθεραπεία.

2.3.4 Ανοσοθεραπεία
Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι το σύνολο των οργάνων, κυττάρων και ουσιών που έχουν
σκοπό να προστατέψουν τον άνθρωπο από μολύνσεις και αρρώστιες. Αυτό επιτυγχάνεται με
την ανίχνευση ουσιών και μικροβίων τα οποία δεν εμφανίζονται υπό κανονικές συνθήκες στο
σώμα και καταστρέφοντάς τα. Ο καρκίνος όμως πολλές φορές δεν μπορεί να καταπολεμηθεί
από το ανοσοποιητικό σύστημα, είτε επειδή τα καρκινικά κύτταρα είναι πολύ όμοια με τα
φυσιολογικά για να ανιχνευτούν, και έτσι δεν είναι αρκετά δυνατό να τον καταστρέψει, ή ο
καρκίνος παράγει ουσίες που τον προστατεύουν από την ανίχνευση και επίθεση. Η
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ανοσοθεραπεία είναι μια θεραπεία που στοχεύει να πολεμήσει τον καρκίνο ενεργοποιώντας ή
ενδυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς ώστε να σκοτώσει τον καρκίνο.
Τα κύρια είδη ανοσοθεραπείας περιγράφονται ακολούθως:
•

•

•

•

•

Ο τρόπος με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα διαφοροποιεί μεταξύ ουσιών που
θεωρούνται ‘ξένες’ και αυτών που θωρούνται φυσιολογικές είναι η ενεργοποίηση
συγκεκριμένων μορίων που ονομάζονται ανοσοποιητικά σημεία ελέγχου. Παράδειγμα
αυτών των ουσιών είναι η πρωτεΐνη PD-1, η οποία με τη δέσμευσή της στην πρωτεΐνη
PD-L1, που βρίσκεται στην επιφάνεια κυττάρων, σταματά τα τ-λεμφοκύτταρα από το
να επιτεθούν στα κύτταρα αυτά. Κάποια καρκινικά κύτταρα επίσης έχουν PD-L1 στην
επιφάνειά τους που τα σηματοδοτεί ως υγιή κύτταρα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μία
άλλη τέτοια ουσία είναι η πρωτεΐνη CTLA-4. Οι Αναστολείς Σημείων Ελέγχου είναι
φάρμακα τα οποία αναστέλλουν τη λειτουργία ουσιών όπως το PD-1, το PD-L1 και το
CTLA-4, αυξάνοντας έτσι την ανοσολογική απόκριση ενάντια στα καρκινικά κύτταρα.
Τα τ-λεμφοκύτταρα έχουν πρωτεΐνες οι οποίες ονομάζονται υποδοχείς και συνδέονται
με αντιγόνα των ξένων ουσιών ώστε να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα
και να καταστρέψουν τις ουσίες αυτές. Κάθε αντιγόνο δεσμεύεται από συγκεκριμένο
υποδοχέα. Προσθέτοντας τεχνητούς υποδοχείς (χιμαιρικοί υποδοχείς αντιγόνου ή
CAR) σε τ-λεμφοκύτταρα στο εργαστήριο μπορούν να δημιουργηθούν τλεμφοκύτταρα σχεδιασμένα συγκεκριμένα για την ανίχνευση και καταστροφή
καρκινικών κυττάρων. Κάθε καρκίνος έχει διαφορετικά αντιγόνα και έτσι χρειάζεται
ειδικά CAR τ-λεμφοκύτταρα για να καταπολεμηθεί.
Οι κυτοκίνες είναι ουσίες που με την ελευθέρωσή τους σηματοδοτούν το
ανοσοποιητικό σύστημα να κάνει συγκεκριμένες διεργασίες. Ένα είδος κυτοκινών,
γνωστό ως χημειοκίνες, κάνουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να
επιτεθούν σε κάποιο στόχο. Χημειοκίνες όπως η Ιντερλευκίνη-2 χρησιμοποιούνται για
την καταπολέμηση του καρκίνου στο συκώτι και του μεταστατικού μελανώματος, ενώ
η Ιντερφερόνη-άλφα χρησιμοποιείται ενάντια σε διάφορα λεμφώματα και λευχαιμίες
μεταξύ άλλων.
Ανοσορυθμιστές είναι το όνομα μίας ομάδας φαρμάκων που ενισχύει τμήματα του
ανοσοποιητικού συστήματος με σκοπό τη θεραπεία συγκεκριμένων καρκίνων. Η
Θαλιδομίδη, η Λεναλιδομίδη και η Πομαλιδομίδη είναι παραδείγματα των φαρμάκων
αυτών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μυελώματος. Το βακτήριο
Bacillus Calmette-Guérin, το οποίο δεν προκαλεί σοβαρές ασθένειες στους ανθρώπους,
χρησιμοποιείται ως ανοσορυθμιστής για την καταπολέμηση του καρκίνου της
ουροδόχου κύστεως. Η ιμικιμόδη είναι ένα άλλο φάρμακο το οποίο ανήκει στην ομάδα
αυτή και εφαρμόζεται ως αλοιφή ώστε να θεραπεύσει καρκίνους του δέρματος.
Τα εμβόλια καρκίνου ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα με σκοπό τη θεραπεία
καρκίνων, την αποτροπή τους από το να επιστρέψουν μετά από κάποια θεραπεία ή, σε
μερικές περιπτώσεις, την πρόληψη ορισμένων καρκίνων. Κάποιοι καρκίνοι
προέρχονται από ιούς όπως ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) που προκαλεί
καρκίνους όπως του τραχήλου της μήτρας, ή τον ιό της ηπατίτιδας Β που, εάν είναι
χρόνιος, αυξάνει το ρίσκο καρκίνου του συκωτιού. Εμβόλια που προστατεύουν από
αυτού του είδους ιούς βοηθούν στην πρόληψη των καρκίνων αυτών. Τα εμβόλια που
χρησιμοποιούνται για θεραπεία συνήθως αποτελούνται από καρκινικά κύτταρα ή
αντιγόνα και προκαλούν το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στα καρκινικά
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κύτταρα. Παραδείγματα των εμβολίων αυτών είναι το Sipuleucel-T που χρησιμεύει σε
θεραπείες καρκίνου του προστάτη και το Talimogene laherparepvec το οποίο
χρησιμοποιείται ενάντια σε μελανώματα.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs) είναι τεχνητές πρωτεΐνες με την ικανότητα να
προσκολλώνται σε αντιγόνα και να προκαλούν το υπόλοιπο ανοσοποιητικό σύστημα
να καταστρέψει το κύτταρο που φέρει το αντιγόνο. Μπορούν να φτιαχτούν
χρησιμοποιώντας πρωτεΐνες ποντικιών, ανθρώπων ή σύνθεση των δύο. Όταν τα
αντισώματα χρησιμοποιούνται χωρίς να συνδεθούν με οτιδήποτε άλλο, τότε
αποκαλούνται γυμνά mAbs. Τα γυμνά mAbs λειτουργούν όπως τα συνηθισμένα
αντισώματα που προσκολλώνται σε αντιγόνα και ένα παράδειγμα της χρήσης τους
είναι για την καταπολέμηση της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας. Τα αντισώματα
αυτά ονομάζονται συζευγμένα όταν συνδέονται με κάποιο φάρμακο χημειοθεραπείας
ή ραδιενεργό σωματίδιο και το μεταφέρουν στα καρκινικά κύτταρα. Τέλος, όταν
φάρμακα αποτελούνται από δύο διαφορετικά μονοκλωνικά αντισώματα ονομάζονται
διειδικά. Αυτά έχουν την ικανότητα να δεσμεύσουν δύο διαφορετικές πρωτεΐνες, όπως
το Blinatumomab, το οποίο δεσμεύει πρωτεΐνες που βρίσκονται σε κάποιες λευχαιμίες
και πρωτεΐνες που βρίσκονται στα τ-λεμφοκύτταρα φέρνοντας αυτά τα δύο μαζί ώστε
να καταστραφούν τα καρκινικά κύτταρα [5].

2.3.5 Ορμονική θεραπεία
Οι ορμόνες είναι πρωτεΐνες ή ουσίες που παράγει το ανθρώπινο σώμα με σκοπό τον έλεγχο
του τρόπου λειτουργίας συγκεκριμένων κυττάρων. Μερικοί καρκίνοι βασίζονται σε ορμόνες
για να μεγαλώσουν. Θεραπείες που μπλοκάρουν ή μεταβάλλουν ορμόνες ώστε να
επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την ανάπτυξη των καρκίνων αυτών ονομάζονται ορμονικές
θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές επηρεάζουν όλο το σώμα και όχι μόνο την περιοχή όπου
βρίσκεται ο καρκίνος επειδή οι ορμόνες κυκλοφορούν μέσω του αίματος.
Η θεραπεία αυτή χρησιμοποιείται συχνά για καρκίνους του μαστού ή του προστάτη, οι οποίοι
βασίζονται στις ορμόνες φύλου για να αναπτυχθούν:
Δύο στους τρεις καρκίνους του μαστού έχουν υποδοχείς για τις ορμόνες οιστρογόνο και
προγεστερόνη. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φάρμακα, όπως το Tamoxifen, που
μπλοκάρουν τους υποδοχείς οιστρογόνων στα καρκινικά κύτταρα για τη μείωση ρίσκου
εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με υψηλό ρίσκο ή το ρίσκο επανεμφάνισης
καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που θεραπεύτηκαν από αυτόν. Συνηθισμένες παρενέργειες
συμπεριλαμβάνουν εξάψεις και κολπική ξηρότητα ή εκκένωση. Αν και πολύ πιο σπάνιο, μια
άλλη παρενέργεια των φαρμάκων αυτών είναι η αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου
της μήτρας. Σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται κάτι πιο ενεργό μπορούν να χορηγηθούν φάρμακα,
όπως το Fulvestrant, τα οποία προκαλούν ζημιά στους υποδοχείς οιστρογόνων σε όλο το σώμα.
Αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η θεραπεία προχωρημένων καρκίνων του μαστού, έχει
εγκριθεί για χρήση μόνο μετά την εμμηνόπαυση.
Άλλα φάρμακα, τα οποία ονομάζονται αναστολείς αρωματάσης, χρησιμοποιούνται για τη
μείωση των επιπέδων οιστρογόνου. Μετά την εμμηνόπαυση το ένζυμο αρωματάση συνεχίζει
να παράγει οιστρογόνο στο εσωτερικό των λιπωδών ιστών. Έτσι, ειδικά για γυναίκες μετά την
εμμηνόπαυση, αυτοί οι αναστολείς αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικοί στην αποτροπή της
επιστροφής καρκίνου του μαστού και στη θεραπεία του. Οι παρενέργειες των φαρμάκων
αυτών δεν είναι τόσο σοβαρές όσο αυτών που επηρεάζουν τους υποδοχείς, αλλά
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συμπεριλαμβάνουν πόνο στους μύες, δυσκαμψία των αρθρώσεων και κάποτε αραίωση των
οστών.
Η κύρια πηγή οιστρογόνου πριν την εμμηνόπαυση είναι οι ωοθήκες, έτσι μια θεραπεία που
ονομάζεται καταστολή ωοθηκών μπορεί να μειώσει δραστικά τα επίπεδα οιστρογόνου στο
σώμα σε γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με χειρουργική
αφαίρεση των ωοθηκών (ωοφορεκτομή), χρήση φαρμάκων χημειοθεραπείας για απονέκρωση
των ωοθηκών ή χρήση ανάλογης ορμόνης απελευθέρωσης ωχρινοτρόπου ορμόνης (LHRH),
τα οποία προκαλούν προσωρινή εμμηνόπαυση. Τα συμπτώματα της διαδικασίας αυτής είναι
τα ίδια με την εμμηνόπαυση, δηλαδή εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, κολπική ξηρότητα και
απότομες αλλαγές διάθεσης.
Παρόμοια, στις περιπτώσεις του καρκίνου του προστάτη τα καρκινικά κύτταρα διεγείρονται
για να μεγαλώσουν από τα ανδρογόνα τεστοστερόνη και διυδροτεστοστερόνη. Όπως και με
τον καρκίνο του μαστού μπορεί να επιχειρηθεί να μειωθεί το επίπεδο των ανδρογόνων στον
άνθρωπο. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η χειρουργική αφαίρεση των όρχεων
(ορχεκτομή). Μια λιγότερο μόνιμη επιλογή είναι η χρήση αγωνιστών και ανταγωνιστών της
ορμόνης απελευθέρωσης της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LHRH). Αυτά είναι φάρμακα που
μειώνουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο αλλά οι
αγωνιστές LHRH προκαλούν αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης πριν παρουσιασθεί η
μείωση. Οι πιο πάνω θεραπείες μπορεί να έχουν ως παρενέργειες, μεταξύ άλλων: μείωση
σεξουαλικής επιθυμίας, ανικανότητα, εξάψεις, οστεοπόρωση, αναιμία, κατάθλιψη. Για τη
μείωση της τεστοστερόνης που παράγεται από μέρη εκτός των όρχεων, όπως τα επινεφρίδια,
χρησιμοποιούνται φάρμακα όπως η αβιρατερόνη και η κετοκοναζόλη.
Μία άλλη προσέγγιση είναι η χρήση αντι-ανδρογόνων ώστε η δέσμευση τους στους υποδοχείς
των καρκινικών κυττάρων να γίνει δυσκολότερη, μειώνοντας έτσι το ρυθμό ανάπτυξης του
καρκίνου. Συνήθως τα άντι-ανδρογόνα δεν χορηγούνται μόνα τους αλλά σε συνδυασμό με τις
προαναφερόμενες θεραπείες καθώς έχουν την ιδιότητα να αποτρέπουν την αύξηση των
επιπέδων τεστοστερόνης που προκαλούν οι αγωνιστές LHRH.
Όπως και με τη χημειοθεραπεία, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις ορμονικές θεραπείες
μπορούν να παρθούν από το στόμα, με μορφή χαπιών ή υγρού, ή μπορούν να χορηγηθούν ως
ενέσεις. Μία άλλη μορφή ορμονικής θεραπείας είναι η χειρουργική αφαίρεση οργάνων που
παράγουν συγκεκριμένες ορμόνες (για παράδειγμα ορχεκτομή για αφαίρεση της κύριας πηγής
τεστοστερόνης σε άντρες που έχουν καρκίνο στον προστάτη) [3].
2.3.6 Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων ή μυελού των οστών
Βλαστοκύτταρα ονομάζονται τα κύτταρα από τα οποία προέρχονται τα κύτταρα του αίματος
(αιμοπετάλια, λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια) και βρίσκονται κυρίως στο μυελό των οστών.
Καρκίνοι που επηρεάζουν το μυελό των οστών (λευχαιμίες, πολλαπλό μυέλωμα και
λεμφώματα), καθώς και καρκίνοι που έχουν εξαπλωθεί στο μυελό των οστών εμποδίζουν τη
σωστή λειτουργία των κυττάρων του αίματος.
Για την καταπολέμηση των καρκίνων αυτών χρησιμοποιούνται μεγάλες δόσεις
χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας ώστε να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα, αλλά
σκοτώνουν και τα βλαστοκύτταρα και μπορεί να κάνουν το μυελό των οστών να σταματήσει
να παράγει κύτταρα του αίματος. Έτσι είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων για
να αντιμετωπιστεί η απώλεια αυτή.
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Τα βλαστοκύτταρα που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να έχουν προέλθει από τον ίδιο τον
ασθενή. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχει ως
πλεονέκτημα ότι ο οργανισμός δεν θα απορρίψει τη μεταμόσχευση. Τα βλαστοκύτταρα
μαζεύονται από τον ασθενή πριν την επέμβαση και καταψύχονται ώστε να επιστραφούν μετά
τη θεραπεία. Για να είναι πιο βέβαιο ότι τα κύτταρα που επιστρέφονται δεν έχουν καρκινικά
κύτταρα μαζί τους, μερικά κέντρα τα επεξεργάζονται με μια διαδικασία που ονομάζεται
‘εκκαθάριση’. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθούν στον ασθενή αντί-καρκινικά φάρμακα
μετά την επιστροφή των κυττάρων. Μερικές φορές αυτή η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί
με τα μισά κύτταρα που μαζεύτηκαν να επιστραφούν, να χρησιμοποιηθεί χημειοθεραπεία ή
ακτινοθεραπεία και μετά να επιστραφούν τα άλλα μισά.
Εάν τα βλαστοκύτταρα προέρχονται από κάποιο δότη, τότε η διαδικασία ονομάζεται
μεταμόσχευση αλλογενών βλαστικών κυττάρων. Αυτά τα κύτταρα είναι υγιή και δεν
χρειάζονται κάποια επεξεργασία και επειδή είναι από δότη υπάρχει η πιθανότητα να
δημιουργήσουν δικά τους ανοσοποιητικά κύτταρα τα οποία θα βοηθήσουν στο να σκοτώσουν
τυχόν εναπομένοντα καρκινικά κύτταρα. Υπάρχει βέβαια το ρίσκο τα κύτταρα αυτά να
επιτεθούν και σε υγιή κύτταρα του λήπτη. Τα κύτταρα από δότες μπορεί να προέλθουν και από
τον πλακούντα ή τον ομφάλιο λώρο των νεογνών που περιέχουν πολλά βλαστοκύτταρα [9].
2.3.7 Ακτινοθεραπεία
Στη θεραπεία αυτή η ακτινοβολία από σωματίδια υψηλής ενέργειας προκαλεί μικρά
σπασίματα στο DNA στο εσωτερικό των κυττάρων. Τα σπασίματα αυτά καθιστούν την
διάσπαση και ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων αδύνατη, με αποτέλεσμα τελικά να
νεκρώσουν. Τα σπασίματα αυτά όμως εμφανίζονται και στα γειτονικά υγιή κύτταρα.
Ακτινοθεραπεία παίρνουν περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που έχουν καρκίνο και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Σκοπός της είναι
συνήθως: η συρρίκνωση καρκίνων, η πρόληψη επιστροφής καρκίνων ή η θεραπεία καρκίνων
[1].
Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για να χορηγηθεί η ιονίζουσα ακτινοβολία εξαρτάται από
την τοποθεσία του καρκίνου στο σώμα. Η πιο συχνή μέθοδος είναι η ακτινοβολία εξωτερικής
δέσμης, όπου δέσμη αποτελούμενη από ηλεκτρόνια, φωτόνια ή πρωτόνια υψηλής ενέργειας
στοχεύονται στον όγκο. Για την παραγωγή των δεσμών συνήθως χρησιμοποιείται γραμμικός
επιταχυντής (κυκλοτρόνιο ή συγχροτρόνιο για πρωτόνια) και διαδικασίες απεικόνισης, όπως
σάρωση CT, βοηθούν στον καθορισμό της τοποθεσίας και του μεγέθους του όγκου.
Τα είδη ακτινοβολίας εξωτερικής δέσμης είναι:
•

•

•

Τρισδιάστατη σύμμορφος ακτινοθεραπεία, όπου εικόνες από σαρώσεις CT, MRI και
PET χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προσομοίωσης, οι οποίες με τη βοήθεια
υπολογιστικών προγραμμάτων οδηγούν στο σχηματισμό δεσμών ακτινοβολίας που
συμμορφώνονται με το σχήμα ου όγκου.
Θεραπεία ακτινοβολίας με διαμόρφωση έντασης (IMRT) είναι παρόμοια με την
τρισδιάστατη σύμμορφο ακτινοθεραπεία, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται πολλές
μικρότερες δέσμες με διαφορετικές εντάσεις ώστε να δίνεται μεγαλύτερη δόση σε
συγκεκριμένα σημεία του όγκου.
Θεραπεία ακτινοβολίας με καθοδήγηση εικόνας (IGRT) είναι είδος θεραπείας
IMRT αλλά κατά τη θεραπεία εκμεταλλεύονται επαναλαμβανόμενες σαρώσεις, όπως
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•

•

•

CT, MRI και PET, για να προσαρμόζονται οι δέσμες στις αλλαγές που παρουσιάζονται
στον όγκο.
Στην Τομοθεραπεία η διαδικασία είναι ίδια με αυτή στη IMRT, όμως τα μηχανήματα
που χρησιμοποιούνται έχουν τη δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από τον ασθενή
κατά τη διάρκεια της θεραπείας ώστε η δέσμη να είναι καλύτερα επικεντρωμένη.
Η Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική είναι μια εναλλακτική λύση στη χειρουργική
αφαίρεση όγκων όταν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω του που βρίσκεται ο όγκος,
της ηλικίας του ασθενούς ή λόγω άλλων προβλημάτων υγείας. Με εστιασμένες δέσμες
υψηλής ενέργειας αφαιρούνται μικροί όγκοι στον εγκέφαλο ή στο κεντρικό νευρικό
σύστημα. Συνήθως η θεραπεία δίνεται σε μία δόση.
Μια μέθοδος παρόμοια με την στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, η
στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος, χρησιμοποιείται όταν η συνηθισμένη
χειρουργική δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε σημεία εκτός του εγκεφάλου και της
σπονδυλικής στήλης. Λόγω της μεγαλύτερης κινητικότητας του σώματος από τον
εγκέφαλο η θεραπεία αυτή είναι λιγότερο ακριβής και έτσι συνήθως δίνεται σε
περισσότερες από μια δόσεις [46].

Από το 2012, το σωματίδιο που χρησιμοποιείται πιο συχνά στις δέσμες ακτινοθεραπείας είναι
τα πρωτόνια λόγω της καμπύλης Bragg που σχηματίζει η απώλεια ενέργειας των πρωτονίων
στο σώμα. Επιλέχτηκαν τα πρωτόνια καθώς το μέγιστο της ενέργειας που εναποτίθεται στο
υλικό συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένο βάθος, με την ενέργεια που εναποτίθεται σε
μεγαλύτερο βάθος να τείνει στο μηδέν.

Εικόνα 9: Καμπύλες απώλειας ενέργειας πρωτονίων (κόκκινο), ακτινών Χ 200 kV (κίτρινο) και 22 MV (μωβ), ηλεκτρονίων
22 MeV (πράσινο) και ακτινών γάμμα από Κοβάλτιο-60 (γκρίζο) [21]
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Εικόνα 10: Κυκλοτρόνιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή δέσμης πρωτονίων για ακτινοθεραπεία [51].

Σε μερικές περιπτώσεις, μια ραδιενεργός πηγή μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του
σώματος κοντά ή μέσα στον όγκο. Αυτό ονομάζεται θεραπεία εσωτερικής ακτινοβολίας ή
βραχυθεραπεία. Λόγω της μικρής απόστασης από τον όγκο προκαλεί μικρότερη ζημιά στα
υγιή κύτταρα.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι βραχυθεραπείας, η προσωρινή και η μόνιμη. Η προσωρινή
χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση της ραδιενεργού πηγής σε καθετήρα για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και μετά την αφαίρεσή της. Μπορεί να προσφερθεί με μικρό ρυθμό δόσης
για μερικές ώρες ή με μεγάλο ρυθμό δόσης για μερικά λεπτά. Στη μόνιμη βραχυθεραπεία η
ραδιενεργός πηγή τοποθετείται κοντά ή μέσα στον όγκο, ενθυλακωμένη σε ένα μη ραδιενεργό
μεταλλικό κάλυμμα που ονομάζεται ‘σπόρος’. Ο σπόρος μένει εκεί μόνιμα, με τη ραδιοπηγή
να εξαντλείται μετά από λίγους μήνες.
Τεχνικές απεικόνισης, όπως υπέρηχοι ή ακτίνες Χ βοηθούν στον καθορισμό της θέσης του
όγκου πριν από την επέμβαση και για την επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης μετά την
επέμβαση [54].
Η έκθεση σε ραδιενέργεια συνοδεύεται με διάφορες παρενέργειες. Μερικές από τις
παρενέργειες αυτές είναι βραχυπρόθεσμες και δεν μένουν για περισσότερο από μερικές
εβδομάδες μετά τη θεραπεία, όπως κούραση, αλλαγές στο δέρμα ή πτώση μαλλιών στην
περιοχή θεραπείας. Άλλες πιο σοβαρές παρενέργειες πιθανόν να πάρουν μήνες ή χρόνια να
εμφανιστούν. Σε συγκεκριμένες θεραπείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ραδιοπροστατευτικά
φάρμακα για να μειώσουν την εμφάνιση παρενεργειών, αν και τα φάρμακα αυτά προκαλούν
δικές τους παρενέργειες.
Το φαινόμενο FLASH, το οποίο άρχισε να μελετάται πρόσφατα, φαίνεται να παρουσιάζει ένα
καλύτερο τρόπο να γίνεται η ακτινοθεραπεία. Τα πειραματικά δεδομένα συνίστανται στο ότι
η χρήση εξαιρετικά υψηλών ρυθμών δόσης μειώνει τη ζημιά που προκαλεί η ακτινοβόληση
στα υγιή κύτταρα ενώ διατηρεί τη ζημιά που παρουσιάζεται στα καρκινικά κύτταρα ίδια με
τους συμβατικούς ρυθμούς. Αυτό το εύρημα θα δώσει καλύτερη προστασία των υγιών ιστών
κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας ή θα επιτρέψει αύξηση της δόσης που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, κάνοντας εφικτή την καταστροφή όγκων που δεν μπορούσαμε να
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ξεφορτωθούμε με ακτινοθεραπεία λόγω περιορισμών στη δόση που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί.

2.4 Ραδιενέργεια/Ακτινοβολία στην ύλη
Όταν ένα προσπίπτον σωματίδιο συγκρουστεί με κάποιο άτομο ή μόριο και αλλάξει η ορμή
του τότε έχουμε ελαστική ή ανελαστική κρούση. Εάν η κρούση είναι ελαστική τότε η ενέργεια
και η ορμή διατηρούνται ανάμεσα στους εξωτερικούς βαθμούς ελευθερίας των
συγκρουόμενων αντικειμένων. Εάν, όμως, η κρούση είναι ανελαστική, τότε ενέργεια
μεταφέρεται προς ή από τους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του χτυπημένου στόχου.
Στην κβαντική μηχανική δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ σωματιδίων και κυμάτων, αλλά
υπάρχει ομαδοποίηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ως ελαφριά (ηλεκτρόνια, μιόνια,
ακτίνες-Χ, ακτίνες-γ,..) ή βαριά (πρωτόνια, σωματίδια-α, θραύσματα σχάσης,…). Τα φωτόνια
ορίζονται ως ξεχωριστή κατηγορία και μπορούν να προκαλέσουν διέγερση ή ιονισμό στα
μόρια. Ο ιονισμός από φωτόνια μπορεί να προχωρήσει μέσω τριών μηχανισμών:
•

•
•

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, όπου το φωτόνιο απορροφάται και το αναδυόμενο
ηλεκτρόνιο καταλαμβάνει την ενέργεια του φωτονίου μειωμένη κατά την ενέργεια
δέσμευσης του ηλεκτρονίου και οποιαδήποτε υπολειμματική ενέργεια απομένει στο
παραγόμενο θετικό ιόν.
Το φαινόμενο Compton, όπου το φωτόνιο σκεδάζεται με σημαντική μείωση ενέργειας
με ηλεκτρόνιο που μετά εκβάλλεται με τη διαφορά ενέργειας.
Τη δίδυμο γένεση, όπου το φωτόνιο μετατρέπεται σε ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου
που μαζί έχουν την ενέργεια του φωτονίου μειωμένη με δυο φορές την ενέργεια
ηρεμίας του ηλεκτρονίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει και άλλο φωτόνιο ώστε να
μπορεί να διατηρηθεί η ορμή και η ενέργεια.

Με την αύξηση της ενέργειας του φωτονίου η κυρίαρχη διαδικασία αλλάζει από το
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο στο φαινόμενο Compton και μετά στη δίδυμό γένεση.
Σε ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός μια ακτινοβολική διαδικασία με το όνομα
bremsstrahlung (ακτινοβολία πέδησης) γίνεται σημαντική. Οι Bethe και Heitler υπολόγισαν το
λόγο των απωλειών ενέργειας λόγω ακτινοβολίας και λόγω διέγερσης/ιονισμού των ατομικών
ηλεκτρονίων (σε ενέργεια Ε MeV) να είναι περίπου ΕΖ/800, όπου Ζ το πυρηνικό φορτίο. Για
ηλεκτρόνια σε νερό η ακτινοβολική διαδικασία αυτή γίνεται σημαντική σε ενέργειες άνω των
100 MeV. Στις πλείστες περιπτώσεις, με ταχύτητα πρόσπτωσης ~0.99c (c=ταχύτητα φωτός)
μέχρι την ταχύτητα ηλεκτρονίου ελάχιστης ενέργειας δέσμευσης ο κυρίαρχος μηχανισμός
μεταφοράς ενέργειας είναι ηλεκτροστατικές και ηλεκτρομαγνητικές αντιδράσεις μεταξύ των
προσπιπτόντων φορτισμένων σωματιδίων και των χτυπημένων ηλεκτρονίων (Mozumder and
Hatano 2004).

Ο ρυθμός με τον οποίο χάνεται η ενέργεια ενός φορτισμένου σωματιδίου ανάλογα με την
απόσταση που διανύει αποκαλείται γραμμική μεταφορά ενέργειας (LET) και η ανάλογη
ενέργεια που μένει στο μέσο αποκαλείται stopping power. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών
τιμών παρουσιάζεται λόγω αφαίρεσης ενέργειας από γρήγορα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια μέσω
ακτινοβόλησης Cherenkov ή bremsstrahlung. Η ακτινοβολία Cherenkov εμφανίζεται ως αχνό
γαλάζιο φως όταν η ταχύτητα του διεισδυτικού σωματιδίου υπερβαίνει την ταχύτητα του
φωτός στο μέσο. Το γεγονός ότι η ακτινοβολία Cherenkov εκπέμπεται σχεδόν ακαριαία της
δίνει μεγάλη σημασία ως χρονικό δείκτη αναφοράς.
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Η πρώτη επιτυχής θεωρία για τον υπολογισμό της απώλειας ενέργειας οφείλεται στον Bohr
και αφορά την απλούστερη περίπτωση γρήγορου, αλλά μη σχετικιστικού, βαριού σωματιδίου
𝑑𝛦

ταχύτητας v και φορτίου ze, όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου. Κατέληξε στον τύπο −( 𝑑𝑥 ) =
(

4𝜋𝑧 2 𝑒 4 𝑁
𝑚𝑣 2

)𝐵, όπου η έκφραση εντός της παρένθεσης είναι ο κινηματικός όρος και το Β είναι το

stopping power, όπου στη θεωρία του Bohr δίνεται από το 𝑍𝑙𝑛[(

2𝑚𝑣 2
𝐸1

ħv

)(4𝑧𝑒 2 )]. Ο τύπος αυτός

είναι εφαρμόσιμος μόνο σε άτομα και για να χρησιμοποιηθεί για μόρια ή μίγματα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ο νόμος του Bragg. Ο νόμος αυτός εξισώνει το stopping power του μορίου με
το σταθμισμένο σύνολο του stopping power των ατόμων που το αποτελούν [45].
Οποιαδήποτε ραδιενεργά σωματίδια με αρκετή ενέργεια ώστε να αποσυνδέουν ηλεκτρόνια
από άτομα, δημιουργώντας ιόντα, ονομάζεται ιονίζουσα ακτινοβολία. Η ικανότητα της
ακτινοβολίας να ιονίζει την κάνει επικίνδυνη στους ζωντανούς οργανισμούς. Μέσω ιονισμού
ή διέγερσης ατόμων ή μορίων προκαλείται διαχωρισμός των μορίων στο εσωτερικό του
οργανισμού. Εάν η ζημιά αυτή προκληθεί στο DNA μπορεί να οδηγήσει σε κυτταρικό θάνατο,
μεταλλαξογένεση ή γενετικούς μετασχηματισμούς. Έτσι, επιδράσεις από την έκθεση σε
ιονίζουσα ακτινοβολία συμπεριλαμβάνουν λευχαιμία, γενετικά ελαττώματα και διάφορα είδη
καρκίνου.
Η ραδιενέργεια μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους και ο κάθε τρόπος έχει τις δικές του
μονάδες μέτρησης [20].
•

•

•

Η ραδιενεργός διάσπαση μετριέται σε Becquerel (Bq), που ισοδυναμεί σε διασπάσεις
ανά δευτερόλεπτο, ή σε Curie (Ci) που αντιστοιχεί στο ρυθμό διάσπασης ενός
γραμμαρίου ραδίου ή 3.7x1010 Bq.
Η απορροφούμενη δόση μετριέται σε Gray (Gy), το αντίστοιχο δηλαδή αποθήκευσης
ενός Joule ενέργειας ανά χιλιόγραμμο ύλης ή σε Rad, που σημαίνει radiation absorbed
dose (δόση απορρόφησης ακτινοβολίας) και αντιστοιχεί σε 0.01 Gy.
Τέλος, υπάρχουν οι μονάδες μέτρησης που μετρούν την απορροφούμενη δόση σε
σχέση με τη ζημιά που κάνει στον άνθρωπο. Αυτές είναι τα rem (roentgen equivalent
man), που αντιστοιχούν σε 1 rad πολλαπλασιασμένο με τον παράγοντα ποιότητας που
χαρακτηρίζει τη σχετική βιολογική δραστηριότητα Q, και τα Sievert (Sv), που
αντιστοιχούν σε 100 rem. Ο παράγοντας Q παίρνει συγκεκριμένες τιμές για
διαφορετικά είδη ακτινοβολίας: 1 για ακτίνες Χ, γάμμα και σωματίδια-β, 3 για νετρόνια
μικρής ταχύτητας, 10 για πρωτόνια και νετρόνια μεγάλης ταχύτητας και 20 για
σωματίδια-α.
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία
Σκοπός της Διπλωματικής αυτής Εργασίας ήταν η παρακολούθηση της μελέτης του
φαινομένου FLASH ώστε να κατανοηθεί πόσο εφικτή είναι η υλοποίησή του. Καθώς το
φαινόμενο αυτό είναι καινοτόμο, και η σοβαρή μελέτη του άρχισε το 2014 στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης [24], ο αριθμός των επιστημονικών άρθρων που
αφορούν το FLASH είναι πολύ περιορισμένος. Η περιορισμένη βιβλιογραφία έκανε την
διερεύνηση δυσκολότερη, ειδικά από τη στιγμή που συγκεκριμένα πειράματα έγιναν κάνοντας
υποθέσεις τις οποίες δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν επαρκώς.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα πειράματα που έγιναν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Λωζάνης καθώς το Oriatron eRT6 ήταν ο μόνος γραμμικός επιταχυντής με τη δυνατότητα
παραγωγής ακτινοβολίας με ρυθμούς δόσης FLASH και συμβατικούς ρυθμούς δόσης για
αρκετό καιρό. Αυτό οφειλόταν επίσης στο γεγονός ότι πολλοί άλλοι επιστήμονες άρχισαν να
δείχνουν ενδιαφέρον στη μελέτη του φαινομένου αφού πέρασε λίγος χρόνος. Αργότερα
επεξηγήθηκε μέθοδος τροποποίησης κλινικών γραμμικών επιταχυντών ώστε να έχουν την
ικανότητα παραγωγής ακτινοβολίας με ρυθμούς δόσης FLASH, αυξάνοντας τον αριθμό των
επιστημόνων που διεξήγαν πειράματα μελετώντας το φαινόμενο.
Μετά τα πρώτα αποτελέσματα που συνιστούσαν την προστασία υγειών κυττάρων από υπερ
υψηλούς ρυθμούς δόσεων ακολούθησε σκεπτικισμός από πολλούς επιστήμονες μέχρι την
εμφάνιση περαιτέρω θετικών αποτελεσμάτων. Η μελέτη του φαινομένου με τη χρήση
πρωτονίων, τα οποία είναι τα επικρατέστερα σωματίδια που χρησιμοποιούνται στην
συμβατική ακτινοθεραπεία, άρχισε μόνο αφού επιβεβαιώθηκε το φαινόμενο με τα ηλεκτρόνια
χαμηλής ενέργειας και ακτίνες Χ [23]. Το γεγονός ότι το φαινόμενο δεν είχε επιβεβαιωθεί με
πρωτόνια ήταν ακόμη ένας παράγοντας που έκανε τους επιστήμονες αβέβαιους εάν άξιζε τον
κόπο να μελετηθεί.
Αν και ο αριθμός των άρθρων που αφορούν το θέμα είναι περιορισμένος, ήταν απαραίτητο να
εξεταστούν κριτικά για να συγκριθούν οι υποθέσεις που έγιναν πριν πραγματοποιηθούν τα
πειράματα με τα δεδομένα από τα υπόλοιπα.
Έπρεπε να ελεγχθεί η δυνατότητα υλοποίησης του φαινομένου στις κλινικές, όχι μόνο από την
πλευρά των μειωμένων επιπλοκών, αλλά και από οικονομική άποψη. Η θεραπεία ασθενών με
τη χρήση ρυθμών δόσης FLASH ήταν ενθαρρυντική, αν και το πιο πρόσφατο από τα δύο
περιστατικά δεν συνοδευόταν από κάποιο επιστημονικό άρθρο και έπρεπε να διερευνηθεί
μέσω δελτία τύπου και ανακοινώσεις [61]. Εξετάστηκε επίσης η τροποποίηση συμβατικών
κλινικών γραμμικών επιταχυντών ώστε να έχουν τη δυνατότητα παραγωγής δεσμών με
ρυθμούς δόσης FLASH, πράγμα το οποίο θα έδινε πληροφορίες για το ελάχιστο κόστος χρήσης
του φαινομένου για θεραπείες [34].
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Κεφάλαιο 4: FLASH Radiotherapy
Το 1966 ήταν η πρώτη φορά που πειραματιζόμενοι με το ρυθμό δόσης της ακτινοβολίας
παρατηρήθηκε πως ποντίκια τα οποία εκτέθηκαν σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς δόσης (1 Gy/s)
είχαν μεγαλύτερο ρυθμό επιβίωσης από ότι ποντίκια τα οποία εκτέθηκαν στο συμβατικό ρυθμό
δόσης (0.017 Gy/s) [29].
Αργότερα, το 1969, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά η παρατήρηση ότι έκθεση σε ακτινοβολία
Χ μεγάλου ρυθμού δόσης ήταν λιγότερο καταστρεπτική στα μη καρκινογόνα κύτταρα
θηλαστικών από ότι ακτινοβολία με συμβατικό ρυθμό δόσης [12]. Για την ανακάλυψη αυτή
χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα κινέζικων χάμστερ και στιγμιαίος ρυθμός δόσης 7 × 1010
rads/second.
4.1.1 Πρώτες μελέτες διαφορικών αντιδράσεων μεταξύ καρκινικών κυττάρων και μη στο
FLASH
Το ενδιαφέρον στο φαινόμενο αυτό επανήλθε πρόσφατα όταν το 2014 ο V. Favaudon και η
ομάδα του [24] απέδειξαν πως η αντίδραση καρκινικών κυττάρων και μη-καρκινικών
κυττάρων στο φαινόμενο αυτό ήταν διαφορετική. Διαχώρισαν διακόσια σαράντα ποντίκια και
τα εκθέσανε σε ακτινοβολία συμβατικού ρυθμού δόσης 15 και 17 Gy (με τη χρήση ακτινών
γάμμα από ακτινοβολητή Cs-137) ή 17 Gy FLASH (με τη χρήση ηλεκτρονίων 4.5 MeV από
γραμμικό επιταχυντή) μέσω αμφοτερόπλευρη θωρακικής ακτινοβόλησης. Στη συνέχεια πήραν
δείγματα 8, 16, 24 και 36 εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση για ανάλυση της ίνωσης των
πνευμόνων. Η ινογένεση στις ομάδες όπου χρησιμοποιήθηκε συμβατικός ρυθμός δόσης άρχισε
8 εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση και χειροτέρευε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πυκνή
ενδοπαρεγχυματική ίνωση στις 24 εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση. Σε αντίθεση, στην
ομάδα των 17 Gy FLASH δεν παρατηρήθηκαν ιστολογικά σημάδια πνευμονικής ίνωσης και
δεν ενεργοποιήθηκε η αλληλουχία TGF-β/SMAD4.
Ύστερα πραγματοποιήθηκε μελέτη κλιμάκωσης δόσης από 16 μέχρι 30 Gy FLASH. Ποντίκια
που εκτέθηκαν σε 20 Gy FLASH δεν παρουσίασαν πνευμονική ίνωση ή δερματική αλλοίωση,
αν και παρουσιάστηκε καλά οριοθετημένος αποχρωματισμός μαλλιών στην ακτινοβολούμενη
περιοχή. Τα ποντίκια που εκτέθηκαν σε 17 Gy συμβατικού ρυθμού δόσης παρουσίασαν
σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις στην ακτινοβολούμενη περιοχή. Τα ποντίκια τα οποία
εκτέθηκαν σε δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από 23 Gy με FLASH, 32 εβδομάδες μετά την
ακτινοβόληση παρουσίασαν καχεξία. Ποντίκια που εκτέθηκαν σε 30 Gy FLASH παρουσίασαν
ογκώδες πνευμονικό οίδημα και ινώδη ενδοπαρεγχυματικά μπαλώματα 24 εβδομάδες μετά την
ακτινοβόληση. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ρυθμοί δόσης FLASH προκαλούν
λιγότερες ινώσεις από ότι οι συμβατικοί ρυθμοί δόσης.
Δεν παρατηρήθηκε ενεργοποίηση της πρωτεΐνης κασπάση-3 [πρωτεάση η οποία
ενεργοποιείται συχνά κατά την απόπτωση κυττάρων στα θηλαστικά[52]] στην ομάδα των 17
Gy FLASH, αλλά 7.5 Gy συμβατικού ρυθμού δόσης ήταν αρκετό για να προκαλέσει
ενεργοποίησή της 1 ώρα μετά την ακτινοβόληση σε αγγειακά και βρογχικά κύτταρα λείων
μυών. Χρειάστηκε δόση 30 Gy FLASH για να παρατηρηθεί αντίδραση παρόμοια με αυτή στα
7.5 Gy συμβατικού ρυθμού δόσης.
Για να ελεγχθεί περεταίρω η προστασία που παρέχει το FLASH από κυτταρική απόπτωση, τα
ποντίκια εκτέθηκαν στο tumor necrosis factor alpha 24 ώρες πριν ακτινοβοληθούν[Το TNF-α
ή παράγοντας νέκρωσης όγκου άλφα είναι μια φλεγμονώδης κυτοκίνη που παράγεται από
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μακροφάγα/μονοκύτταρα κατά τη διάρκεια οξείας φλεγμονής και είναι υπεύθυνο για ένα ευρύ
φάσμα συμβάντων σηματοδότησης εντός των κυττάρων, που οδηγούν σε νέκρωση ή
απόπτωση [30]]. Με τη χρήση του IVIS Spectrum system και καθετήρα φθορίζουσας
αννεξίνης-V παρακολουθήθηκε η απόπτωση 2 ώρες μετά την ακτινοβόληση. Χωρίς το TNFα μετά την ακτινοβόληση με 30 Gy FLASH λήφθηκε το μισό σήμα φθορισμού αννεξίνης-V
από ότι μετά τα 15 Gy συμβατικού ρυθμού δόσης. Σε παρουσία TNF-α ο φθορισμός
διπλασιάστηκε στα 15 Gy συμβατικού ρυθμού δόσης και τετραπλασιάστηκε στα 30 Gy
FLASH. Ίνωση ανιχνεύθηκε μόνο στην ομάδα που εκτέθηκε σε 15 Gy συμβατικού ρυθμού
δόσης.
Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το TNF-α προκάλεσε πνευμονικό οίδημα στους πνεύμονες
των ποντικιών που εκτέθηκαν σε FLASH καθώς και οξεία απόπτωση. Στο χρόνο που
μελετήθηκε όμως το TNF-α δεν προκάλεσε ίνωση των πνευμόνων στα ζώα που
ακτινοβολήθηκαν με ρυθμούς δόσης FLASH. Αυτό δείχνει πως μέρος του μη ινωδογόνου
χαρακτήρα του FLASH είναι η προστασία από αγγειακή απόπτωση.
Ξενομοσχεύματα όγκου ανθρωπίνου καρκίνου του μαστού HBCx-12A εκτέθηκαν σε 17 Gy
FLASH και 17 Gy σε συμβατικό ρυθμό δόσης σε δύο ίσα κλάσματα, με 24 ώρες διάστημα
μεταξύ τους. Ο ρυθμός δόσης FLASH ήταν όσο αποτελεσματικός όσο ο συμβατικός ρυθμός
δόσης στο να καταστείλει την ανάπτυξη του όγκου. Ξενομοσχεύματα καρκινώματος
ανθρωπίνου κεφαλιού και λαιμού HEp-2 εκτέθηκαν σε 15, 20 και 25 Gy FLASH και σε 19.5
Gy συμβατικού ρυθμού δόσης. Σε ένα ποσοστό και 40 ημέρες αργότερα παρατηρήθηκε
δοσοεξαρτώμενη αναστολή της ανάπτυξης των όγκων και στις τέσσερις περιπτώσεις. Στην
περίπτωση 25 Gy FLASH επιτεύχθηκε πλήρης διακοπή της ανάπτυξης του όγκου 40 ημέρες
μετά την ακτινοβόληση χωρίς βλάβες του δέρματος.
Στο τελευταίο πείραμα που περιγράφεται στη δημοσίευση αυτή από την ομάδα του Favaudon
χρησιμοποιήθηκε μοντέλο συγγενικού, ορθοτοπικού όγκου, αποτελούμενο από κύτταρα TC-1
(καρκίνωμα πνεύμονα ποντικιού), το οποίο τοποθετήθηκε στους πνεύμονες των ζώων και
μελετήθηκε για 9 βδομάδες μετά την ακτινοβόλησή τους. Η κατάσταση του κάθε ποντικιού
παρακολουθόταν με την ανάλυση βιοφωταύγειας. Πραγματοποιήθηκε μελέτη κλιμάκωσης
δόσης, όπου 15 Gy FLASH είχαν την ίδια αποτελεσματικότητα ενάντια στον όγκο όσο 15 Gy
συμβατικού ρυθμού δόσης. Δόσεις FLASH 23 με 28 Gy ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές, 28
με 35 ημέρες μετά παρατηρήθηκε εξέλιξη του όγκου σε 80% των ποντικιών που εκτέθηκαν σε
15 Gy συμβατικού ρυθμού δόσης, ενώ 80% των ποντικιών που εκτέθηκαν σε 28 Gy FLASH
ήταν ακόμα ζωντανά και 70% αυτών ήταν ελεύθερα από όγκους 62 μέρες μετά την
ακτινοβόληση.
Η δοσιμετρία των ρυθμών δόσης FLASH στα πιο πάνω πειράματα δεν μπορούσε να
πραγματοποιηθεί με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούνται με τους συμβατικούς ρυθμούς
δόσης. Η δοσιμετρία των ηλεκτρικών παλμών βασίστηκε στην οπτική ανίχνευση του
σχηματισμού μπλε ρίζα κατιόντως methyl viologen (MV•2+). Με σύγκριση του δοσιμέτρου
methyl viologen και του δοσιμέτρου θειοκυανικού καλλίου (KSCN), τα αποτελέσματα
βρέθηκαν να συσχετίζονται. Το δοσίμετρο methyl viologen βρέθηκε να συσχετίζεται καλά και
με τα δοσίμετρα Fricke σε χαμηλούς ρυθμούς δόσης, επιτρέποντας έτσι τη χρήση τους για όλα
τα πειράματα που έγιναν με χαμηλούς και υψηλούς ρυθμούς δόσης.
Τελικά συμπέραναν πως οι ρυθμοί δόσης FLASH αποτρέπουν την ενεργοποίηση των
αλληλουχιών TGF-β/SMAD και την έντονη απόπτωση στους βρόγχους και στα αιμοφόρα
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αγγεία, επιτρέποντας έτσι αύξηση της δόσης, με αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση των όγκων
τόσο στα ξενομοσχεύματα όσο και στα συγγενικά μοντέλα.
Ο προστατευτικός χαρακτήρας του FLASH στα ποντίκια επαληθεύτηκε στο Stanford το 2017,
όταν ακτινοβόλησαν την κοιλιακή περιοχή με δόσεις μεταξύ 10 και 22 Gy και με ρυθμούς
δόσης 0.05 Gy/s (συμβατικός ρυθμός δόσης) και 70 Gy/s και 210 Gy/s (FLASH). Από τα 101
ποντίκια που έλαβαν 13-19 Gy, 29% επέζησαν 20 ημέρες μετά την ακτινοβόληση με
συμβατικό ρυθμό δόσης και 90% μετά την ακτινοβόληση FLASH. Για το σύνολο των 178
ποντικιών ο παράγοντας LD50 (αναλογεί στην ποσότητα μιας ουσίας που όταν δοθεί μονομιάς
σκοτώνει το 50% μιας ομάδας πειραματόζωων) υπολογίστηκε να έχει τιμή 14.7 Gy για το
συμβατικό ρυθμό δόσης και 17.5 Gy για FLASH (16.6 Gy για τα 70 Gy/s και 18.3 Gy για τα
210 Gy/s). Η δοσιμετρία έγινε με τη χρήση ταινίας Gafchromic EBT2 σε water equivalent
phantom [35].
Αργότερα, το 2019, καθορίστηκε πως με τη χρήση ρυθμών δόσης FLASH για την
ακτινοβόληση πνευμόνων ποντικιών παρουσιάζεται μειωμένη μόνιμη βλάβη στο DNA και
μειωμένη γήρανση κυττάρων (τα κύτταρα έρχονται σε κατάσταση στην οποία χάνουν την
ικανότητα να πολλαπλασιάζονται). Με τη χρήση της μεθόδου sc-RNAseq (single cell RNAsequencing) και παρακολούθηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων βρέθηκε πως το
FLASH ελαχιστοποίησε την επαγωγή γονιδίων που προκαλούν φλεγμονή και μείωσε τον
πολλαπλασιασμό των προγονικών κυττάρων μετά τον τραυματισμό για αναπλήρωση των
κυττάρων στα οποία προκλήθηκε μη αναστρέψιμη ζημιά [25].
4.1.2 Διατήρηση μνήμης σε ποντίκια μετά από ακτινοβόληση ολόκληρου του εγκεφάλου με
ρυθμούς δόσης άνω των 100 Gy/s
Αργότερα, το 2016, η ομάδα του πανεπιστημίου της Λωζάνης μελέτησε την επίδραση των
ρυθμών δόσης FLASH στον εγκέφαλο ποντικών. Η ζημιά που προκαλείται μετά την
ακτινοβόληση ολόκληρου του εγκεφάλου (WBI) είναι μελετημένη σε βάθος και
συμπεριλαμβάνει λειτουργικές αλλοιώσεις, νευρωνικές, γλοιακές και αγγειακές τοξικότητες.
Οι γνωστικές βλάβες είναι τα πιο περιγραφόμενα λειτουργικά ελαττώματα που παρατηρούνται
σε ποντίκια και ανθρώπους μετά από WBI. Προκαλούνται από μεταβολή της νευρογένεσης
του ιππόκαμπου, η οποία μπορεί να εμφανιστεί από ένα μήνα μετά από ακτινοβόληση μονού
κλάσματος 10 Gy, δηλαδή όλη η δόση παραχωρήθηκε χωρίς διακοπή.
Για την παραγωγή της δέσμης με την οποία έγινε η ακτινοβόληση χρησιμοποιήθηκαν και πάλι
οι γραμμικοί επιταχυντές Oriatron 6e (ηλεκτρόνια 6 MeV) και Kinetron (ηλεκτρόνια 4.5 MeV).
Τοποθετήθηκαν δοσιμετρικά τσιπ θερμοφωταύγειας στο εσωτερικό του κρανίου του ποντικιού
για τον καθορισμό της δόσης που παραχωρήθηκε κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης
ολόκληρου του εγκεφάλου (WBI).
Για τον έλεγχο των γνωστικών βλαβών χρησιμοποιήθηκε το ‘τεστ αναγνώρισης νέων
αντικειμένων’ στα ποντίκια δύο μήνες μετά την ακτινοβόληση. Το τεστ αυτό βασίζεται στην
τάση των φυσιολογικών ποντικιών να μελετούν για περισσότερο χρόνο νέα αντικείμενα από
αυτά τα οποία αναγνωρίζουν. Έτσι το ποντίκι τοποθετείται με ένα αντικείμενο μέχρι να το
συνηθίσει και μετά στο περιβάλλον του προστίθεται ένα δεύτερο ’νέο’ αντικείμενο (Antunes
και Biala 2012). Σκοπός είναι ο καθορισμός της αναλογίας αναγνώρισης (RR) η οποία ορίζεται
𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍 𝜇𝜀𝜆έ𝜏𝜂𝜍 𝜈έ𝜊𝜐 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅𝜀𝜄𝜇έ𝜈𝜊𝜐

ως 𝑅𝑅 = 𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍 𝜇𝜀𝜆έ𝜏𝜂𝜍 𝜅𝛼𝜄 𝜏𝜔𝜈 𝛿ύ𝜊 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅𝜀𝜄𝜇έ𝜈𝜔𝜈.
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Τα 95 θηλυκά ποντίκια, ηλικίας 8 εβδομάδων, διαχωρίστηκαν σε ομάδες οι οποίες εκτέθηκαν
σε 10 Gy με συμβατικούς ρυθμούς δόσης (0.1 Gy/s) ή 10 Gy με ρυθμούς δόσης FLASH (μονός
παλμός 1.8 μs δηλαδή 5.6 MGy/s). Η ομάδα που ακτινοβολήθηκε με συμβατικούς ρυθμούς
δόσης έδειξε σοβαρή μείωση στην αναλογία αναγνώρισης σε σχέση με την ομάδα που δεν
ακτινοβολήθηκε με 53.0 ± 1.7% και 78.3 ± 2.6% αντίστοιχα. Η ομάδα που εκτέθηκε σε FLASH
δεν έδειξε καμία αλλαγή σε σχέση με την ομάδα ελέγχου με RR 75.9 ± 4.0%.
Με τη χρήση Βρωμοδεοξυουριδίνης (BrdU) στην υποκοιλιακή ζώνη του ιππόκαμπου
μελετήθηκε η νευρογένεση. Πριν από την ακτινοβόληση βρέθηκε μέσος όρος 771 ± 188
θετικές συστάδες BrdU. Με τους ρυθμούς δόσης FLASH διατηρήθηκαν περισσότερο από 37%
των στοιβάδων (292 ± 80), ενώ με τους συμβατικούς ρυθμούς δόσης διατηρήθηκαν μόνο το
14% (108 ± 19). Αυτό επιβεβαιώνει σχετική διατήρηση της νευρογένεσης στην ακτινοβόληση
με FLASH σε σχέση με τους συμβατικούς ρυθμούς που μπορεί να εξηγεί μερικώς τη
διατήρηση λειτουργικότητας που περιγράφεται πιο πάνω.
Για περαιτέρω μελέτη του φαινομένου επαναλήφθηκε το πείραμα για τους ενδιάμεσους
ρυθμούς δόσης 0.1, 1, 3, 10, 20, 30, 60, 100 και 500 Gy/s. Δεν παρατηρήθηκε αλλοίωση της
ικανότητας ανάμνησης στους ρυθμούς δόσης 100 Gy/s και πάνω, ενώ παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση στην αναλογία αναγνώρισης στην ομάδα που ακτινοβολήθηκε με 30 Gy/s.
Για ρυθμούς δόσης μικρότερους των 30 Gy/s η μείωση αυξανόταν όσο ελαττωνόταν ο ρυθμός
δόσης.
Τα αποτελέσματα αυτά συνιστούν πως η χρήση ρυθμών δόσης μεγαλύτερων των 100 Gy/s
μπορεί να μειώσει τη ζημιά στους φυσιολογικούς ιστούς του εγκεφάλου και να αποτρέψει τη
μείωση μνήμης που σχετίζεται με τον ιππόκαμπο [43].
Τα αποτελέσματα επαληθεύτηκαν από την ίδια ομάδα αργότερα το 2018 αλλά με τη χρήση
του συγχροτρόνιου στις εγκαταστάσεις του ESRF. Τα ποντίκια δεν έδειξαν καμία μείωση στην
αναλογία αναγνώρισης όταν ακτινοβολήθηκαν με 10 Gy FLASH-X-Rays όταν συγκρίθηκαν
με τα ποντίκια που δεν ακτινοβολήθηκαν (72.0 ± 4.1% vs. 74.7 ± 5.1%) και βρέθηκαν
περισσότερες θετικές συστάδες BrdU από ότι σε ποντίκια που ακτινοβολήθηκαν με
συμβατικούς ρυθμούς δόσης (248 ± 78 vs. 115 ± 34). Επίσης παρατηρήθηκε μικρότερη αύξηση
αστροκύτταρων (astrogliosis), η οποία παρατηρείται μετά από την ακτινοβόληση του
εγκεφάλου και οδηγεί σε κυτταρική δυσλειτουργία.
Στο συγχροτρόνιο του ESRF η δόση κλασματοποιείται χωρικά σε τεμάχια 50 μm και μεταδίδει
τη δόση με μέσο ρυθμό δόσης 37 Gy/s και προκαλεί γνωστική προστασία. Η παλμική δέσμη
ηλεκτρονίων από το Oriatron eRT6 κλασματοποιείται χρονικά σε παλμούς
μικροδευτερολέπτου και παρουσίασε γνωστική προστασία γύρω στο μέσο ρυθμό δόσης 30
Gy/s με ολική απουσία τοξικότητας σε ρυθμούς δόσης μεγαλύτερους των 100 Gy/s. Αυτή η
διαφορά συνιστά πως ο μέσος ρυθμός δόσης δεν είναι η σημαντικότερη παράμετρος, αλλά ο
ρυθμός δόσης στον παλμό ή στο τεμάχιο είναι σημαντικότερο [42].
4.1.3 Μελέτη πλεονεκτημάτων FLASH σε μίνι χοίρους και γάτες
Για την προσομοίωση της αντίδρασης του δέρματος στην ακτινοβόληση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το δέρμα μίνι χοίρου το οποίο μιμείται καλά το ανθρώπινο. Στο συγκεκριμένο
πείραμα χρησιμοποιήθηκε ένας θηλυκός μίνι χοίρος είδους Göttingen. Οι δόσεις που
χορηγήθηκαν κυμαίνονταν μεταξύ 22 και 34 Gy και παραχωρήθηκαν με συμβατικούς ρυθμούς
δόσεις (γύρω στα 5 Gy/λεπτό) σε διαφορετικά σημεία του δέρματος και μετά με ρυθμούς δόσης
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FLASH (γύρω στα 300 Gy/δευτερόλεπτο) σε άλλα σημεία. Η δοσιμετρία έγινε με σφαιρίδια
αλανίνης και με ταινία Gafchromic EBT3 τοποθετημένα στην επιφάνεια του δέρματος, στο
κέντρο της δέσμης. Η αντίδραση του δέρματος στην ακτινοβολία παρακολουθόταν
εβδομαδιαίως για 48 εβδομάδες.

Εικόνα 11: Τα σημεία που ακτινοβολήθηκαν με συμβατικούς ρυθμούς δόσης (πάνω) και με ρυθμούς δόσης FLASH (κάτω) 36
εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση [63]

Τα σφαιρίδια και η ταινία υπολόγισαν τις δόσεις που παραχωρήθηκαν στην επιφάνεια του
δέρματος με μέση απόκλιση 0% και μέγιστη απόκλιση 3% από την επιθυμητή τιμή. Οι θύλακες
των τριχών στα μέρη του δέρματος που εκτέθηκαν σε FLASH διατηρήθηκαν ενώ στα μέρη
που εκτέθηκαν σε συμβατικούς ρυθμούς δόσεις φαίνεται να καταστράφηκαν μονίμως, αφού 6
μήνες μετά την ακτινοβόληση δεν παρατηρήθηκαν σημάδια επαναφοράς των τριχών.
Παρατηρήθηκε σοβαρή ινώδης δυσπλασία μόνο στο δέρμα που ακτινοβολήθηκε με
συμβατικούς ρυθμούς και εμφανίστηκε ως συστολή του δέρματος 32 εβδομάδες μετά την
ακτινοβόληση στα 34 Gy και 36 εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση με τις χαμηλότερες δόσεις.
Ο δερματικός ιστός στα σημεία που ακτινοβολήθηκαν με FLASH παρέμεινε υγιής και μαλακός
κατά τη διάρκεια των 48 εβδομάδων παρακολούθησης.
Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενα πειράματα ότι η θεραπεία με ρυθμούς
δόσης FLASH προστατεύει από την ίνωση σε σχέση με τους συμβατικούς ρυθμούς δόσης.
Επίσης δείχνει παράγοντα τροποποίησης δόσης τουλάχιστο 20% για θεραπεία ενός κλάσματος
για χάρη του FLASH για προστασία των φυσιολογικών ιστών.
Λόγω των ευρημάτων του προηγούμενου πειράματος η ίδια ομάδα προχώρησε σε κλινική
δοκιμή σε ζώα. Επιλέχθηκε το τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων στην
περιοχή της μύτης γατών (nasal planum), λόγω του ότι ο καρκίνος αυτός συνήθως θεραπεύεται
με ακτινοθεραπεία αλλά προκαλεί σημαντικές, οξείες και όψιμες παρενέργειες.
Επιλέχθηκαν 6 γάτες (5 αρσενικές και 1 θηλυκή) που δεν είχαν λάβει οποιαδήποτε
προηγούμενη θεραπεία. Οι δύο είχαν όγκο σταδίου Τ3 και οι τέσσερις όγκο σταδίου Τ2 χωρίς
λεμφαδενική (Ν0) ή οποιαδήποτε άλλη μετάσταση (Μ0).
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Η θεραπεία δόθηκε ποσοστιαία και οι δόσεις αυξάνονταν σε κάθε περίπτωση από 25 μέχρι 41
Gy εάν 4 εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση η προηγούμενη γάτα-ασθενής δεν παρουσίαζε
τοξικότητα περιοριστική της δόσης. Η δοσιμετρία έγινε με τη χρήση δοσιμέτρων
θερμοφωταύγειας ή σφαιριδίων αλανίνης τα οποία τοποθετήθηκαν στο κέντρο της δέσμης.
Οι δόσεις που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης είχαν απόκλιση 6%
υψηλότερα από την προδιαγεγραμμένη σε μία γάτα, 6% χαμηλότερα σε μία άλλη και <1% στις
υπόλοιπες 4.
Στην πρώτη γάτα, στην οποία χορηγήθηκε δόση 25 Gy, παρατηρήθηκε μέτρια και παροδική
τοξικότητα Α4 (η οποία χαρακτηρίζεται από υγρή απολέπιση που θεραπεύεται),
συμπεριλαμβανόμενης στοματίτιδας στο άνω ούλος. Από τη στιγμή που η τοξικότητα δεν
υπερέβηκε το βαθμό Α5 (ο οποίος χαρακτηρίζεται από υγρή απολέπιση που θεραπεύεται
μερικώς), στην επόμενη γάτα η δόση αυξήθηκε στα 27 Gy και δεν παρατηρήθηκε σε αυτή
καμία οξεία τοξικότητα στην ακτινοβολούμενη περιοχή. Ούτε στις επόμενες δύο γάτες
παρατηρήθηκε τοξικότητα, με 28 και 31 Gy αντίστοιχα. Η πέμπτη γάτα ακτινοβολήθηκε με 34
Gy και παρουσίασε παροδική τοξικότητα βαθμού Α4. Στην έκτη γάτα η δόση αυξήθηκε στα
41 Gy και ανέπτυξε σχετικά ισχυρή βλεννογονίτιδα με εξιδρωματικό συστατικό που
βαθμολογήθηκε Α4 στην κλίμακα τοξικότητας. Η βλεννογόνος ανάρρωσε πλήρως 5
εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση. Όλες οι γάτες παρουσίασαν τριχόπτωση 3 εβδομάδες μετά
την ακτινοβόληση. Εκτός από την πρώτη γάτα που είχε δυσκολία στην κατάποση λόγω της
στοματίτιδας, κατά τη διάρκεια των εβδομάδων 2-4 μετά την ακτινοβόληση, δεν παρουσίασαν
κανένα πρόβλημα στην όσφρηση ή στην τροφή. Κατά την παρακολούθηση τους επόμενους 18
μήνες η μόνη μόνιμη παρενέργεια που παρουσίασαν οι γάτες ήταν η τριχόπτωση στην
ακτινοβολούμενη περιοχή.
Και στις 6 γάτες παρατηρήθηκε πλήρης ύφεση των όγκων τους στους 6 μήνες. Η γάτα νούμερο
3 παρουσίασε υποτροπή και η πρόοδος του όγκου οδήγησε στην ευθανασία στους 8 μήνες. Η
γάτα νούμερο 4 εμφάνισε σε βιοψία 21 μήνες μετά την ακτινοβόληση ότι είχε τοπική υποτροπή
του όγκου. Οι δύο υποτροπές αυτές συνιστούν πως για τον έλεγχο τέτοιου είδους επεμβατικών
και εξαπλωμένων όγκων χρειάζεται δόση μεγαλύτερη των 31 Gy.
Ακόμη και στη μεγαλύτερη δόση των 41 Gy δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα Α5 ή μεγαλύτερη,
και επιτεύχθηκε ανθεκτικός έλεγχος όγκου στις 5 από τις 6 γάτες. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα
της θεραπείας με ρυθμούς δόσης FLASH που επισημάνθηκε εδώ είναι ότι η ακτινοβόληση
γίνεται σε ένα χρονικό κλάσμα που εκτός από τη βολικότητα που προσφέρει επιτρέπει τη
θεραπεία να ολοκληρωθεί με την ανάγκη να παραχωρηθεί αναισθητικό στα ζώα μόνο μια φορά.
Στα δύο προηγούμενα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρόνια 4.5 MeV από το γραμμικό
επιταχυντή Kinetron και ηλεκτρόνια 6 MeV από το γραμμικό επιταχυντή Oriatron 6e. Οι δύο
επιταχυντές αυτοί μπορούν να παράξουν συμβατικούς ρυθμούς δόσης και ρυθμούς δόσης
FLASH. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταβολή της τάσης του linac gun-grid, τη συχνότητα
επανάληψης παλμών, το πλάτος των παλμών και την απόσταση της πηγής από την επιφάνεια
[63].

4.1.4 Μελέτη επίδρασης FLASH σε έμβρυα Zebrafish
Χρησιμοποιώντας το είδος ψαριού που αποκαλείται zebrafish, η ομάδα του Bourhis το 2019
έδειξε πως το φαινόμενο του FLASH είναι αναπαράξιμο με 1-10 παλμούς των 1.8-2 μs,
συνολικό χρόνο μικρότερο των 200 ms και ρυθμό δόσης μεγαλύτερο των 1.8×105 Gy/s [13].
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Στόχος του συγκεκριμένου πειράματος ήταν η σύγκριση της αποτελεσματικότητας στην
προστασία φυσιολογικών ιστών μεταξύ ρυθμού δόσης FLASH και της Αμιφοστίνης με
συμβατικούς ρυθμούς δόσης. Η Αμιφοστίνη είναι μία ουσία που μπορεί να χορηγηθεί στον
οργανισμό πριν την έκθεση σε ακτινοβολία και έχει σκοπό την προστασία των φυσιολογικών
ιστών.
Για τη διεκπεραίωση της σύγκρισης αυτής, έμβρυα zebrafish εκτέθηκαν 4 ώρες μετά τη
γονιμοποίηση σε 8 Gy με συμβατικούς ρυθμούς δόσης ή σε 8 Gy με ρυθμούς δόσης FLASH
με τη χρήση του γραμμικού επιταχυντή eRT6[13]. Σε μία τρίτη ομάδα προστέθηκε 1 ώρα πριν
την ακτινοβόληση Αμιφοστίνη στο νερό των εμβρύων. Η αλλαγή που προκλήθηκε από την
ακτινοβολία στη μορφολογία των zebrafish καθορίστηκε 5 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση με
τη μέτρηση του μήκους σώματός τους. Τα αποτελέσματα που εξήγαγαν φαίνονται στη
γραφική παράσταση 12 και, ενώ η Αμιφοστίνη φάνηκε να παρέχει κάποια προστασία από την
ακτινοβόληση στα φυσιολογικά κύτταρα, η ακτινοβόληση με ρυθμούς δόσης FLASH
προκάλεσε τις λιγότερες μορφολογικές αλλοιώσεις.
Αυτό το αποτέλεσμα συνιστά πως η χρήση ρυθμών δόσης FLASH δίνει καλύτερα
αποτελέσματα στην προστασία των υγιών ιστών από τη χρήση συμβατικών ρυθμών δόσης
συνοδευόμενη από κυτταροπροστατευτικά φάρμακα.

Εικόνα 12: Σχετικό μήκος εμβρύων zebrafish 5 ημέρες μετά την γονιμοποίηση [13]

4.1.5 Καρδιακά και σπληνικά μοντέλα λεμφοπενίας και γαστρεντερικού συνδρόμου
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες της ακτινοθεραπείας με ρυθμούς δόσης FLASH που
καθορίστηκαν από πολλά από τα προηγούμενα πειράματα, μια ομάδα από το University of
Texas μελέτησε το εάν το FLASH μπορεί να μειώσει τη λεμφοπενία που προκαλείται από
ακτινοβολία. Λεμφοπενία ή λεμφοκυτταροπενία είναι η μειωμένη ποσότητα λεμφοκυττάρων
στο αίμα και είναι μια συχνή παρενέργεια της ακτινοθεραπείας. Η μείωση των λεμφοκυττάρων
έχει ως αποτέλεσμα τη χειροτέρευση του ελέγχου του όγκου από τον οργανισμό του ασθενούς
και να επηρεάζεται η πιθανότητα επιβίωσης σε ασθενείς με γλοιώματα, καρκίνους στο
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πάγκρεας, καρκίνους των πνευμόνων και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, καθώς και η πιθανότητα
επιβίωσης χωρίς πρόοδο του καρκίνου σε καρκίνους του οισοφάγου και καρκίνους της
κεφαλής και του λαιμού.
Χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλα η καρδία και η σπλήνα καθώς αυτά τα δύο όργανα είναι
πλούσια σε λεμφοκύτταρα. Ο ρυθμός δόσης που αντιπροσώπευε το FLASH σε αυτό το
πείραμα ήταν τα 35 Gy/s και προερχόταν από γραμμικό επιταχυντή Varian 2100 IX με
αποσυναρμολογημένο το κεφάλι του gantry το οποίο παρήγαγε ηλεκτρόνια 20 MeV. Ο
συμβατικός ρυθμός δόσης αναλογούσε σε 0.1 Gy/s από ένα Varian True Beam. Εκθέτοντας
μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος ex vivo σε δόση 2 Gy συμπέραναν ότι ο
συμβατικός ρυθμός δόσης και το FLASH προκαλούσαν θάνατο των κυττάρων, κυρίως μέσω
καθυστερημένης απόπτωσης.
Για τον έλεγχο στα in vivo κύτταρα ακτινοβολήθηκαν θηλυκά ποντίκια με τη χρήση ειδικού
κύβου από μόλυβδο ώστε να ακτινοβολείται μόνο η καρδιά με αβεβαιότητα 5mm με 2 Gy για
5 ημέρες (συνολική δόση 10 Gy). Την 24η ημέρα μετά την ακτινοβόληση ο αριθμός των
κυττάρων CD3 επανήλθε στο 50% του αρχικού στο FLASH ενώ με τους συμβατικούς ρυθμούς
επανήλθε στο 100%. Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν για τα CD4, CD8 και CD19.
Μελετήθηκε και η περίπτωση μονού κλάσματος δόσης 8 Gy αλλά και σε αυτή την περίπτωση
ο υψηλότερος ρυθμός δόσης φάνηκε να μειώνει τον πληθυσμό των CD3, CD4, CD8 και CD19
κυττάρων περισσότερο από ότι ο συμβατικός.
Αρσενικά ποντίκια ακτινοβολήθηκαν με τη χρήση ειδικού κύβου από μόλυβδο ώστε να
ακτινοβολείται μόνο η σπλήνα με αβεβαιότητα 5mm με δόση 1 Gy για 5 ημέρες (συνολική
δόση 5 Gy). Ο υψηλός ρυθμός δόσης βρέθηκε να μειώνει τα κυκλοφορούντα CD3, CD4, CD8
και CD19 κύτταρα στον ίδιο βαθμό με τον συμβατικό ρυθμό δόσης. Παρόμοια με την
ακτινοβόληση της καρδίας με μονό κλάσμα και σε αυτή την περίπτωση η σπλήνα των
ποντικιών ακτινοβολήθηκε με μονό κλάσμα 5 Gy και βρέθηκε να μειώνει τον πληθυσμό των
CD3, CD4, CD8 και CD19 κυττάρων περισσότερο από ότι ο συμβατικός ρυθμός δόσης.
Έτσι, με το ρυθμό δόσης 35 Gy/s τουλάχιστο φαίνεται πως η χρήση FLASH δεν μειώνει τη
λεμφοπενία, αντίθετα φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να την προκαλέσει σε μεγαλύτερο
βαθμό.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μοντέλο βλάβης του γαστρεντερικού βλεννογόνου από
ακτινοβολία ολόκληρης της κοιλίας, ποντίκια εκτέθηκαν σε δόση 16 Gy με τη βοήθεια ειδικού
κύβου από μόλυβδο. Όλα τα ποντίκια που ακτινοβολήθηκαν με τους υπέρ-υψηλούς ρυθμούς
δόσης πέθαναν μέσα σε 7 ημέρες ενώ ποντίκια επιβίωσαν μέχρι την 15η ημέρα μετά τη
συμβατική ακτινοβόληση. Για την επιβεβαίωση της δόσης χρησιμοποιήθηκε Gafchromic
ταινία (βλέπε Παράρτημα Α) σε όλα τα συστήματα και στο σύστημα για FLASH επίσης
χρησιμοποιήθηκε θάλαμος ιονισμού (CC04 Farmer chamber) [62].
Ενώ τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να δείχνουν πως το φαινόμενο FLASH δεν παρουσιάζει
προστασία φυσιολογικών κυττάρων σε όλα τα είδη ακτινοβολήσεων, είναι επίσης πιθανό ότι
στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο πείραμα ο ρυθμός δόσης των 35 Gy/s να
μην ήταν αρκετά ψηλός για να παρουσιαστεί το φαινόμενο. Μέχρι στιγμής οι απαραίτητοι
ρυθμοί δόσης για την εμφάνιση του φαινομένου στα ποντίκια ήταν ≥40 Gy/s εκτός από την
ακτινοβόληση εγκεφάλων όπου παρατηρήθηκαν θετικά αποτελέσματα από τα 30 Gy/s και άνω.
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4.1.6 Πρώτος ασθενής
Η θεραπεία του πρώτου ασθενούς με ρυθμούς δόσης FLASH έγινε σε ένα 75-χρονο άνδρα στις
αρχές του 2019. Ο ασθενής είχε διαγνωστεί το 1999 με δερματικό λέμφωμα CD30 + Τκυττάρων. Από τότε υποβλήθηκε σε θεραπείες με κορτικοειδή, PUVA, caryolisin,
methotrexate, targaetin 300mg, αναστολείς της δεακετυλάσης της ιστόνης, Caelyx,
brentuximab και resminostat. Όλες αυτές οι θεραπείες δεν ήταν ικανές να περιορίσουν τον
καρκίνο και συνέχισε να διαδίδεται σε όλη την επιφάνεια του δέρματος του.
Μεταξύ του 2008 και του 2018 ακτινοθεραπεία χρησιμοποιήθηκε για διάφορες προοδευτικές,
ελκώδεις και / ή επώδυνες δερματικές αλλοιώσεις. Θεραπεύτηκαν 110 όγκοι (1-5 cm)
διαδεδομένοι σε όλη την επιφάνεια του δέρματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις
χρησιμοποιήθηκαν 20 Gy σε 10 δόσεις ή 21 Gy σε 6 δόσεις. Γενικά, αυτές οι δόσεις ήταν
αποτελεσματικές αλλά λόγω της ευαισθησίας του δέρματος εμφανίζονταν οξείες δερματικές
αντιδράσεις οι οποίες χρειάζονταν 3-4 μήνες να αναρρώσουν για αντιμετώπιση βλαβών
καρκίνου με διάμετρο 3-4 cm. Η ευαισθησία αυτή αποδίδεται τόσο στην διάδοση του καρκίνου
όσο και στις πολλαπλές θεραπείες που εφαρμόστηκαν στον ασθενή.
Ο ασθενής έδωσε τη συγκατάθεσή του να θεραπευτεί μία από τις πιο συμπτωματικές και
προοδευτικές βλάβες του δέρματος με τη χρήση FLASH. Αυτή ήταν ένας όγκος που διείσδυε
στο έλκος 3.5 cm και βρισκόταν στο δεξί αντιβράχιο. Ο ασθενής είχε ενημερωθεί για το τι
είναι το FLASH και πως δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί για θεραπεία ανθρώπων. Αυτή η
θεραπεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ελβετικού ομοσπονδιακού φάρμακο-ηθικού
διατάγματος «Διάκριση μεταξύ τυπικών και πειραματικών θεραπειών στο ατομικό πλαίσιο»
εγκεκριμένου από την Ελβετική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών (ASSM). Μια επιτροπή 3
ειδικών επέβλεπε εάν η θεραπεία συμμορφωνόταν με το διάταγμα. Η θεραπεία εγκρίθηκε από
το Κέντρο Πειραματικών Θεραπειών (CTE) του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Λωζάνης
και επιτροπή παρακολούθησης, αποτελούμενη από δύο ογκολόγους ακτινοβολίας, έναν
ιατρικό ογκολόγο και έναν δερματολόγο, δημιουργήθηκε για να παρακολουθήσει τα
αποτελέσματα. Η θεραπεία ξεκίνησε μετά την έγκριση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού
Γραφείου Δημόσιας Υγείας (OFSP). Για τη θεραπεία έγινε χρήση του γραμμικού επιταχυντή
Oriatron eRT6 5.6-MeV.
Λόγω της ζημιάς που προκαλούσαν στο συγκεκριμένο ασθενή οι ακτινοβολήσεις 20 και 21
Gy, για τη συγκεκριμένη θεραπεία χρησιμοποιήθηκε δόση 15 Gy. Πριν και μετά τη θεραπεία,
Gafchromic ταινίες μέτρησαν την κατατομή δόσης και σφαιρίδια αλανίνης την απόλυτη δόση
στο κέντρο της δέσμης. Λαμβάνοντας υπόψη τους τα προ κλινικά ευρήματα σχετικά με το
φαινόμενο FLASH αποφασίστηκε η δόση αυτή να δοθεί σε 10 παλμούς 1 μs με ρυθμό
επανάληψης 100 Hz, δηλαδή ο συνολικός χρόνος της θεραπείας ήταν 90 ms. Προστέθηκε
βώλος 5 mm ώστε το συνολικό βάθος που καλυπτόταν από το 90% της ισοδόσης ήταν 1.3 cm
λαμβάνοντας υπόψη το πάχος του όγκου.
Μετά τη θεραπεία ο ασθενής παρακολουθόταν 2 φορές την εβδομάδα και μια φορά την
εβδομάδα αφού πέρασε ένας μήνας. Παρατηρήθηκε κοκκίνισμα στην περιοχή γύρω από τον
όγκο 10 ημέρες μετά τη θεραπεία μέχρι 44 ημέρες μετά τη θεραπεία, με τη μέγιστη αντίδραση
στις 3 εβδομάδες να είναι εμφάνιση ασυμπτωματικής ήπιας επιθηλίτιδας. Μεταξύ της 12ης και
24ης ημέρας παρατηρήθηκε οίδημα πρώτου βαθμού κάτω από το δέρμα γύρω από τον όγκο.
Τέτοιο οίδημα δεν παρατηρήθηκε μετά από καμία από τις προηγούμενες θεραπείες.
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Ο όγκος άρχισε να συρρικνώνεται 10 ημέρες μετά την ακτινοβόληση και η εξαφάνισή του 36
ημέρες μετά την ακτινοβόληση η οποία επιβεβαιώθηκε για τους επόμενους 5 μήνες. Δεν
παρατηρήθηκε μείωση του πάχους της επιδερμίδας ή διαταραχή στην επιδερμική-δερμική
ένωση. Υπήρχε απώλεια τριχοθυλακίων και περιορισμένη αύξηση της αγγείωσης όπως
αναμενόταν.

Εικόνα 13: Η περιοχή που ακτινοβολήθηκε πριν τη θεραπεία (πάνω αριστερά), 3 εβδομάδες μετά την ακτινοβόληση (πάνω
δεξιά) και 5 μήνες μετά την ακτινοβόληση (κάτω) [14]

Το θετικό αποτέλεσμα δείχνει πως η θεραπεία με ρυθμούς δόσης FLASH είναι τεχνικά εφικτή.
Οι μετρήσεις των δόσεων κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν συμβατές με τις επιθυμητές
και ο χρόνος θεραπείας των 90 ms αποδείχτηκε κατορθωτός [14].
Αργότερα το Νοέμβρη του 2020 θεραπεύτηκε ο πρώτος ασθενής με τη χρήση του επιταχυντή
σωματιδίων ProBeam της Varian, ο οποίος είχε τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να εκπέμπει
δέσμες πρωτονίων με ρυθμούς δόσης FLASH. Η θεραπεία έλαβε μέρος στο Cincinnati
Children's/UC Health Proton Therapy Center και είναι ο πρώτος από μέχρι 10 ασθενείς με
οστικές μεταστάσεις οι οποίοι θα θεραπευτούν στη μελέτη FAST-01 (FeAsibility Study
of FLASH Radiotherapy for the Treatment of Symptomatic Bone Metastases). Σκοπός της
μελέτης είναι η αξιολόγηση της κλινικής ροής εργασίας, των παρενεργειών που σχετίζονται
με τη θεραπεία και της αποτελεσματικότητάς της όπως αξιολογείται μετρώντας την
ανακούφιση από τον πόνο των συμμετεχόντων στη δοκιμή [61].

4.2 Πιθανοί μηχανισμοί λειτουργίας
Ο λόγος που παρουσιάζεται η διαφορετική συμπεριφορά της ακτινοβολίας υψηλών ρυθμών
δόσης FLASH στα καρκινικά και στα υγιή κύτταρα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Υπάρχουν
όμως κάποιες θεωρίες που επιχειρούν να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό.
Μία από αυτές έχει να κάνει με το ότι υποξικοί ιστοί είναι πιο ανθεκτικοί στην ακτινοβολία
από ιστούς που είναι καλά οξυγονωμένοι. Αυτό ισχύει επειδή η ακτινοβολία προκαλεί
ραδιόλυση των μορίων νερού και αυτό παράγει ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες αυτές
ενσωματώνονται στο DNA προκαλώντας ζημιά, η οποία όμως μπορεί να διορθωθεί. Εάν όμως
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οι ελεύθερες ρίζες αντιδράσουν με μόρια οξυγόνου δημιουργούνται ρίζες υπεροξυλίου οι
οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στο DNA.
Το 1959 οι Dewey και Boag δημοσιεύσαν την παρατήρησή τους ότι ακτινοβόληση από μεγάλο
παλμό σε μικρό χρονικό διάστημα (10-20 kilorads σε 2 μs) προκαλούσε το βακτήριο να
αντιδράσει όπως στην αναερόβια ακτινοβολία [22]. Θεώρησαν πως αυτό συμβαίνει επειδή τα
πρώτα λίγα kilorad αφαιρούν το οξυγόνο από το εσωτερικό του βακτηρίου μέσω αντιδράσεων
που προκαλούνται λόγω της ακτινοβόλησης, κάνοντας την υπόλοιπη δόση να παραχωρηθεί
υπό αναερόβιες συνθήκες.
Το 2019 σε ένα πείραμα κύτταρα καρκίνου του προστάτη ακτινοβολήθηκαν σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις οξυγόνου με δέσμη ηλεκτρονίων 10 MeV, τόσο σε ρυθμούς δόσης FLASH
(600 Gy/s) όσο και συμβατικούς ρυθμούς (14Gy/min). Η αντίδραση των κυττάρων στους δύο
ρυθμούς δόσης ήταν η ίδια σε νορμοξικές συνθήκες και σε υποξικές συνθήκες (1.6%) μέχρι
δόσεις 5-10 Gy. Στα 18 Gy φάνηκε σημαντική αύξηση στην επιβίωση κυττάρων στους
ρυθμούς FLASH, και το φαινόμενο φάνηκε να εξαρτάται από τη συγκέντρωση οξυγόνου. [2].
Το 1982 παρατηρήθηκε πως όταν δόσεις παλμικών ηλεκτρονίων δοθούν σε λιγότερο από 4.5
δευτερόλεπτα σε ουρές ποντικών προκαλείται αντίσταση στην επιθηλιακή νέκρωση,
χαρακτηριστική της εξάντλησης οξυγόνου σε υψηλούς ρυθμούς δόσης [28].
Τα φυσιολογικά κύτταρα έχουν περιεκτικότητα οξυγόνου γύρω στο 20% ενώ τα καρκινικά
κύτταρα έχουν λιγότερο από 1%, συχνά λιγότερο από 0.1% [40]. Από τη στιγμή που τα
καρκινικά κύτταρα δεν είναι τελείως ανοξικά, η θεωρία αυτή δεν εξηγεί πώς η αντίδραση των
καρκινικών κυττάρων στην ακτινοβόληση FLASH είναι η ίδια με την αντίδρασή τους σε
συμβατικούς ρυθμούς δόσης.
Μία πιθανή εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι η πολύ μικρότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο στα
καρκινικά κύτταρα δεν θα δει την ίδια μείωση που θα δει ένα υγιές κύτταρο και έτσι η
προστασία που προσφέρεται στα φυσιολογικά κύτταρα δεν θα εμφανιστεί στα καρκινικά [64].
Η ομάδα του Spitz σε ένα δημοσίευμά τους το 2019 έθεσε την υπόθεση ότι η ικανότητα των
υγιών κυττάρων να ρυθμίζουν τα επίπεδα ασταθούς σιδήρου στο εσωτερικό τους, καθώς και
να απομονώνουν τον ασταθή σίδηρο, μειώνει τις αντιδράσεις που παράγουν ελεύθερες ρίζες
σε σχέση με τα καρκινικά κύτταρα. Επίσης, λόγω διαφορών στον οξειδωτικό μεταβολισμό, τα
υγιή κύτταρα μπορούν να αφαιρούν οργανικά υδροϋπεροξείδια πιο αποτελεσματικά από ότι
τα καρκινικά κύτταρα. Εάν ο ρυθμός δόσης FLASH μετατρέπει όλο το οξυγόνο σε οργανικά
υδροϋπεροξείδια τότε οι διαφορές αυτές μπορούν να εξηγήσουν τη διαφορική αντίδραση των
καρκινικών και υγιών κυττάρων [59].
Μία άλλη εξήγηση που προτάθηκε στο φαινόμενο αυτό ήταν η διαφορά της ζημιάς που
προκαλείται στο ανοσοποιητικό σύστημα σε σχέση με τους συμβατικούς ρυθμούς δόσης. Ένα
από τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της θεραπείας με ρυθμούς δόσης FLASH είναι η
μείωση των κλασμάτων στα οποία διαχωρίζεται η παραχώρηση της δόσης. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα πειράματος που έγιναν το 2013, με μία δόση παραχωρήθηκαν 0.5 Gy στο 5%
στα κύτταρα που κυκλοφορούσαν στο αίμα, ενώ με 30 δόσεις 99% των κυττάρων αυτών είχαν
λάβει >0.5 Gy [66]. Έτσι, η θεραπεία με FLASH εκθέτει πολύ λιγότερα λεμφοκύτταρα σε
ακτινοβολία αλλά τα εκθέτει σε μεγαλύτερη δόση.
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Μία παρατήρηση που υποστηρίζει τη θεωρία αυτή ήταν η αύξηση του αριθμού των τλεμφοκυττάρων που μαζεύτηκαν στην περιοχή του όγκου μετά από ακτινοβόληση με ρυθμούς
δόσης FLASH [55].
Αργότερα το 2020 ο Jian-Yue Jin και η ομάδα του χρησιμοποίησαν ένα υπολογιστικό μοντέλο
βασισμένο στο linear-quadratic model για να μοντελοποιήσουν τη σχέση μεταξύ του ρυθμού
δόσης ραδιενέργειας και του θανάτου ανοσοκυττάρων που κυκλοφορούν στο αίμα. Το linearquadratic model είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στη βιολογία και φυσική ραδιενέργεια.
Προσφέρει μια απλή σχέση μεταξύ των κυττάρων που επιβιώνουν και της δόσης που
2
παραχωρείται: 𝑆 = 𝑒 −𝑎𝐷−𝛽𝐷 , όπου α και β είναι παράμετροι που περιγράφουν την
ραδιοευαισθησία των κυττάρων και D η δόση στην οποία εκτίθενται [41].
Το μοντέλο του Jin θεωρεί ένα ακτινοβολημένο όγκο αίματος που καταλαμβάνει το Α% της
καρδιακής απόδοσης και περιέχει το Β% του συνολικού κυκλοφορούντος αίματος. Δηλαδή το
Α% εξαρτάται από την ακτινοβολούμενη περιοχή, με την καρδιά να είναι 100% και τον
εγκέφαλο 20% και το Β% εξαρτάται από το συνολικό ακτινοβολούμενο όγκο, όπου 10% είναι
μια τυπική τιμή για όγκο και αντιστοιχεί σε 7000cc για ένα ενήλικα άνθρωπο.
Χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές α=0.4 Gy-1 και β=0.2 Gy-2 για τις παραμέτρους του linearquadratic model και ρυθμοί δόσης από 0.1 μέχρι 20,000 Gy/min. Παρατηρήθηκε σοβαρή
μείωση στο θάνατο κυκλοφορούντων ανοσοκυττάρων με χρήση FLASH. Συγκεκριμένα, για
δόση 30 Gy σε μονό κλάσμα ο θάνατος κυττάρων που κυκλοφορούσαν στο αίμα από 90-100%
σε συμβατικούς ρυθμούς μειώθηκε σε 5-10% με ρυθμούς δόσης FLASH. Σε μια μέση
κατάσταση (Α%=50%) ο ρυθμός δόσης FLASH κατωφλίου προσδιορίστηκε να είναι ~40 Gy/s,
δηλαδή ήταν συνεπής με τα πειραματικά αποτελέσματα [32].
Ως εναλλακτικός μηχανισμός της ενεργοποίησης του φαινομένου FLASH προτάθηκε η
ενεργοποίηση φλεγμονώδους κυτοκίνης. Το CONV-RT συσχετίστηκε με σημαντικές αυξήσεις
στις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες στον ιππόκαμπο, ενώ το FLASH-RT όχι [58].
Σε πείραμα που έγινε στους πνεύμονες ποντικιών για σύγκριση του FLASH και συμβατικών
ρυθμών δόσης μελετήθηκε και η διαφορά των μεθόδων αυτών σε ποντίκια Terc-/-, που έχουν
δηλαδή κρίσιμα κοντά τελομερή, τα οποία είναι τα ‘πώματα’ στο τέλος κάθε κλώνου DNA.
Στα φυσιολογικά ποντίκια 1 στα 8 που ακτινοβολήθηκαν με FLASH παρουσίασαν ίνωση, ενώ
10 στα 11 που ακτινοβολήθηκαν με συμβατικούς ρυθμούς παρουσίασαν ίνωση. Όσον αφορά
τα Terc-/- ποντίκια, όμως, 12 στα 12 που ακτινοβολήθηκαν με συμβατικό ρυθμό και 7 στα 8
που ακτινοβολήθηκαν με FLASH παρουσίασαν ίνωση 4 και 5 μήνες μετά την ακτινοβόληση.
Αυτό αποδεικνύει πως η ικανότητα του φαινόμενο FLASH να προστατεύει από ίνωση δεν
λειτούργησε στα Terc-/- ποντίκια [25].

4.3 Επιταχυντές
4.3.1 Oriatron eRT6
Το Oriatron eRT6 είναι ένας πειραματικός γραμμικός επιταχυντής υψηλής δόσης ανά παλμό
που σχεδιάστηκε για να μεταδίδει δέσμη ηλεκτρονίων ενέργειας μεταξύ 5 και 6 MeV με
ρυθμούς δόσης από μερικά Gy το λεπτό σε εκατοντάδες Gy το δευτερόλεπτο.
Κατασκευάστηκε κατά παραγγελία από την PMB Alcen για το πανεπιστημιακό νοσοκομείο
της Λωζάνης. Έχει την ικανότητα να πετύχει τιμές της δόσης ανά παλμό (Dp) και της μέσης
δόσης ανά παλμό (Ḋp) πολύ υψηλότερες από τα συνηθισμένα κλινικά μηχανήματα (κατά
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παράγοντα 104), ενώ η συχνότητα επανάληψης παλμών (f) και το χρονικό πλάτος των παλμών
(w) παραμένουν συγκρίσιμα.
Η πηγή της δέσμης ηλεκτρονίων είναι ένα thermionic emission gun (όπλο θερμοϊονικής
εκπομπής), όπου ηλεκτρόνια εξάγονται από την επιφάνεια καθόδου σε υψηλή τάση -10 kV
DC. Η κάθοδος θερμαίνεται σε μερικές εκατοντάδες βαθμούς από ρεύμα χαμηλής τάσης σε
νήμα και με θερμική αγωγή μέσω διηλεκτρικού υλικού. Η απόσπαση ηλεκτρονίων ελέγχεται
από τάση που εφαρμόζεται σε πλέγμα που βρίσκεται 1 mm μακριά από την επιφάνεια της
καθόδου. Παλμοί ηλεκτρονίων εξάγονται από την κάθοδο μέσω του πλέγματος προς την άνοδο
όταν παλμοί θετικής τάσης εφαρμόζονται στο πλέγμα.
Ο μέσος ρυθμός δόσης (Ḋm) και η μέση δόση ανά παλμό (Ḋp) μπορούν να μεταβληθούν σε
μεγάλο βαθμό, αλλάζοντας το πλάτος των παλμών (μεταξύ 0.05 και 2.2 μs), τη συχνότητα
επανάληψης των παλμών (μεταξύ 5 και 200 Hz) και το μέγιστο ρεύμα της δέσμης, η οποία
σχετίζεται με το Ḋp. Η τελευταία παράμετρος εξαρτάται από την τάση που εφαρμόζεται στο
πλέγμα του όπλου (GT), που μπορεί να πάρει τιμές μεταξύ 0 και 300 V. Ο ρυθμός δόσης
FLASH αντιστοιχεί στις παραμέτρους f, w και GT να παίρνουν τις μέγιστες τους τιμές και να
επιτυγχάνεται το μέγιστο Ḋm και Ḋp. Ο συμβατικός ρυθμός δόσης μπορεί να επιτευχθεί με
χαμηλή συχνότητα επανάληψης (10 Hz) και το GT στη χαμηλότερη τιμή η οποία ακόμη
αποδίδει σταθερή δέσμη (100 V) [31].

Εικόνα 14: Ο γραμμικός επιταχυντής Oriatron στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λωζάνης

Ακολουθώντας την επιτυχή θεραπεία του πρώτου ασθενούς το 2019 με τη χρήση του Oriatron
eRT6 η PMB Alcen ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2020 την ανάπτυξη του FLASHKNiFE. Θα
έχει την ικανότητα να χορηγήσει υψηλή δόση ακτινοβολίας σε ένα μικρό χρονικό κλάσμα για
κλινικές εφαρμογές όπως θεραπεία καρκίνου του δέρματος και ενδοεγχειρητική
ακτινοθεραπεία. Το σύστημα αποτελείται από ένα γραμμικό επιταχυντή εξαιρετικά υψηλού
ρυθμού δόσης πάνω σε κινητή βάση. Ένα πρώτο κλινικό πρωτότυπο θα εγκατασταθεί στο
CHUV από τη PMB για δοκιμή [53].
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Εικόνα 15: FLASHKNiFE της PMB Alcen

4.3.2 Varian
Ένα Varian Clinac 21EX χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθεί η δυνατότητα παραγωγής υψηλών
ρυθμών δόσης από συνηθισμένους κλινικούς γραμμικούς επιταχυντές. Η μετατροπή του
γραμμικού επιταχυντή έγινε με τη χρήση εφεδρικού προγράμματος τυπωμένου κυκλώματος
20 MeV, το οποίο βοήθησε στην προσαρμογή παραμέτρων ελέγχου συμπεριλαμβανομένων
της τάσης του δικτύου παλμών (PFN), του ρεύματος εγχυτήρα (injector current), της
βαθμονόμηση δοσιμετρίας και της καθοδήγησης της δέσμης.
Προκειμένου να επιτραπεί ο σωστός συντονισμός, οι σερβομηχανισμοί δοσιμετρίας και
τοποθέτησης απενεργοποιήθηκαν λόγω κορεσμών στον εσωτερικό θάλαμο ιόντων. Μετά το
συντονισμό, με τον ορισμό διαφορετικού ρυθμού επανάληψης μπορούσε να κλιμακωθεί ο
ρυθμός δόσης. Το LINAC ενεργοποιήθηκε και το ρεύμα του πιστολιού και ο οδηγός RF
ρυθμίστηκαν με το χέρι για να βρεθεί ο μέγιστος ρυθμός δόσης.
Μετά τις τροποποιήσεις η κατατομή δόσης (dose profile) βρέθηκε να είναι λίγο ασυμμετρική,
με παρέκκλιση σε όλο το πεδίο ±3%. Ο ρυθμός δόσης που υπολογίστηκε αυξήθηκε κατά ένα
παράγοντα 13 και 40 σε σύγκριση με τις δέσμες πριν από την τροποποίηση για 9 και 20 MeV,
αντίστοιχα. Οι μέσοι ρυθμοί δόσης που υπολογίστηκαν σε 1 cm βάθος κυμαίνονταν μεταξύ
900 Gy/s στο θάλαμο ιόντων και 70 Gy/s στη θέση των εσωτερικών σιαγόνων (inner jaws)
[57].

4.3.3 Elekta
Η τροποποίηση ενός κλινικού γραμμικού επιταχυντή για να έχει την ικανότητα να παράγει
ρυθμούς δόσης FLASH ξαναμελετήθηκε αργότερα με τη χρήση ενός Elekta Precise με το
λογισμικό Integrity, version 1.2. Σκοπός όμως στο συγκεκριμένο εγχείρημα ήταν οι
τροποποιήσεις να είναι αντιστρεπτές και να μην παρεμβαίνουν στις κλινικές θεραπείες. Οι
μετρήσεις έγιναν σε τρία σημεία, με το Gantry στις 180°: στο στόχο (53 cm απόσταση), πάνω
στο multileaf collimator (MLC) (37 cm απόσταση), και στη θέση σφήνας (19 cm απόσταση)
ακριβώς μπροστά από το θάλαμο μετάδοσης.
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Για τον έλεγχο του γραμμικού επιταχυντή από παλμό σε παλμό σχεδιάστηκε και συνδέθηκε
ένα ειδικό ηλεκτρικό κύκλωμα. Οι ρυθμίσεις για FLASH αποθηκεύτηκαν ως μη-κλινική
‘ενέργεια δέσμης’ στο λογισμικό Integrity, επιτρέποντας έτσι αλλαγές χωρίς να επηρεαστούν
οι ‘ενέργειες δέσμης’ που χρησιμοποιούνται κλινικά. Για το χειρισμό του επιταχυντή σε
υψηλούς ρυθμούς δόσης συγκεκριμένα μέρη του λογισμικού χρειάστηκε να παρακαμφθούν.
Τιμές ελέγχου του ρεύματος νήματος του όπλου ηλεκτρονίων (όπως χρόνος αναμονής όπλου,
στόχος όπλου και ρεύμα όπλου) προσαρμόστηκαν χειροκίνητα για την επίτευξη μέγιστης
απόδοσης. Καθώς η αλλαγή στο ρεύμα του νήματος του πιστολιού οδηγεί σε αλλαγή της
έντασης της δέσμης, το ρεύμα μέσω του μαγνήτη κάμψης του γραμμικού επιταχυντή έπρεπε
να ρυθμιστεί για μέγιστη απόδοση. Επίσης, ο ρυθμός φορτίου, που ελέγχει το συνολικό ποσό
φορτίου που παράγεται από το δίκτυο σχηματισμού παλμών (PFN) του διαμορφωτή αυξήθηκε
ελαφρώς.
Η διεισδυτική ικανότητα της δέσμης βρέθηκε να είναι παρόμοια με κλινική δέσμη 8 MeV, με
τη μέγιστη εμβέλεια της δόσης περίπου στα 15 mm. Με τις δύο μεμβράνες σκέδασης
ηλεκτρονίων τοποθετημένες στη δέσμη, στις τρεις θέσεις όπου πάρθηκαν μετρήσεις η μέγιστη
δόση ανά παλμό βρέθηκε να είναι ίση με: 0.18, 0.44 και 1.9 Gy στο στόχο, το MLC και τη
θέση σφήνας αντίστοιχα. Στη μέγιστη συχνότητα επανάληψης παλμών 200 Hz αυτές οι δόσεις
ανά παλμό αναλογούν σε ρυθμούς δόσης ≥30, ≥80 και ≥300 Gy/s. Με την αφαίρεση των δύο
μεμβρανών σκέδασης ηλεκτρονίων η απόδοση στο κέντρο της δέσμης αυξήθηκε σε 0.64, 1.3
και 5.1 Gy, αντίστοιχα, που αναλογούν σε ρυθμούς δόσης ≥120, ≥250, and ≥1000 Gy/s. Στη
θέση του στόχου η επιπεδότητα της δέσμης ήταν <5% για επιφάνεια 20 × 20 cm2 με τις δύο
μεμβράνες σκέδασης ηλεκτρονίων τοποθετημένες στη δέσμη, ενώ παρόμοια επιπεδότητα
χωρίς τις μεμβράνες βρέθηκε μόνο σε επιφάνεια 10 × 10 cm2. Παρόμοια, για τη θέση του MLC
επιπεδότητα δέσμης 5% βρέθηκε σε περιοχές 14 × 14 cm2 με και 7 × 7 cm2 χωρίς τις μεμβράνες.
Στη θέση της σφήνας η δέσμη ήταν κυκλική, Γκαουσιανού σχήματος με επιπεδότητα δέσμης
5% σε περιοχή με διάμετρο 2 cm και 1.5 cm χωρίς τις μεμβράνες μπροστά στη δέσμη.
Παρατηρήθηκε ότι η σταθερότητα μειωνόταν μετά από περίπου 10 λεπτά και χρειαζόταν η
επανάληψη της διαδικασίας προθέρμανσης για την επαναφορά της σταθερότητας. Η ομάδα
που δούλεψε στην τροποποίηση του linac της Elekta πέτυχε ακριβέστερο έλεγχο της δέσμης
λόγω του μικρότερου χρόνου καθυστέρησης σε σύγκριση με την ομάδα που τροποποίησε τον
linac της Varian, αλλά αυτό κόστισε στην ακρίβεια της χορηγημένης δόσης [34].
Οι τροποποιήσεις των γραμμικών επιταχυντών της Varian και της Elekta δείχνουν ότι είναι
εφικτό συνηθισμένοι κλινικοί γραμμικοί επιταχυντές με ελάχιστες αλλαγές να αποκτήσουν τη
δυνατότητα αξιοποίησης του φαινομένου FLASH χωρίς να χάσουν την ικανότητα να
χρησιμοποιούνται όπως και πριν από τις μετατροπές. Αυτό συνιστά πως οποιοδήποτε κέντρο
με κλινικό γραμμικό επιταχυντή μπορεί εύκολα και με χαμηλό κόστος να έχει πρόσβαση στο
φαινόμενο FLASH για έρευνα.
4.3.4 FLASH με άλλα σωματίδια
Η διαφορά στην αντίδραση φυσιολογικών κυττάρων και καρκινικών κυττάρων σε ρυθμούς
δόσης FLASH επιβεβαιώθηκε σε αρκετά μοντέλα με τη χρήση ηλεκτρονίων ή φωτονίων. Η
ακτινοβόληση με πρωτόνια όμως συγκριτικά προσφέρει καλύτερη ικανότητα χωρικής
χορήγησης δόσης. Το 2018 έγινε μελέτη για τον καθορισμό του αν το φαινόμενο FLASH θα
λειτουργούσε με τη χρήση πρωτονίων όπως παρατηρήθηκε με τα ηλεκτρόνια χαμηλής
ενέργειας.
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Οι ακτινοβολείς FLASH στο Radiological Research Accelerator Facility (RARAF) μπορούν
να παράγουν παλμούς πρωτονίων επιταχυνόμενους από τον επιταχυντή HVE 5.5 MV
Singletron (High Voltage Engineering Europa B.V., Amersfoort, Netherlands), διαμέτρου
περίπου 11 mm. Ανθρώπινοι διπλοειδείς ινοβλάστες πνευμόνων εκτέθηκαν σε διάφορες δόσεις
που παραχωρήθηκαν σε ρυθμούς δόσης 0.05, 100 ή 1000 Gy/s. Από τα αποτελέσματα, ο
ρυθμός δόσης των πρωτονίων φαίνεται να επηρεάζει σε πολύ μικρό βαθμό την κλωνογονική
επιβίωση των ακτινοβολούμενων κυττάρων. Με τον υπολογισμό του σχηματισμού εστιών
γH2AX (βιοδείκτης για σπασίματα στο διπλό κλώνο DNA) βρέθηκε ότι ο υψηλότερος ρυθμός
δόσης που χρησιμοποιήθηκε (1000 Gy/s) παρουσίασε μείωση στη ζημιά που γίνεται στο DNA.
Ο ρυθμός δόσης FLASH έδειξε καλύτερα αποτελέσματα στις μακροπρόθεσμες επιδράσεις,
όπως τη μείωση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων, καθώς και στην εμφάνιση δεικτών που
συνδέονται με φλεγμονώδεις αποκρίσεις που προκαλούνται από την ακτινοβολία [15].
Ένα χρόνο αργότερα, το 2019, κατασκευάστηκε μια ακόμα συσκευή που έχει την ικανότητα
να παραχωρεί ακτινοβολία σε συμβατικούς ρυθμούς δόσης και ρυθμούς δόσης FLASH.
Χρησιμοποιήθηκε ένα μονό pencil beam IBA Proteus Plus για τη δημιουργία συστήματος
διπλής διασποράς που δίνει ομοιόμορφο και διευρυμένο μέγεθος πεδίου. Ο σχεδιασμός της
θεραπείας έγινε μετά από απεικόνιση αξονικού τομογραφήματος.
Ποντίκια 8-10 εβδομάδων εκτέθηκαν σε κοιλιακή ακτινοθεραπεία πρωτονίων 15 Gy με
ρυθμούς δόσης FLASH (78 ± 9 Gy/s) ή στους συνήθεις ρυθμούς δόσης (0.9 ± 0.08 Gy/s), και
εντερικά τμήματα μαζεύτηκαν 3.5 ημέρες μετά την ακτινοβόληση. Σε μία άλλη ομάδα
ποντικιών παράχθηκαν πλευρικοί όγκοι με τη χρήση κυττάρων από μοντέλο παγκρεατικού
καρκίνου. Δέκα ημέρες αργότερα τα ποντίκια χωρίστηκαν τυχαία και εκτέθηκαν σε 12 ή 18
Gy με συμβατικούς ρυθμούς δόσης ή FLASH στην περιοχή του όγκου και στο άνω έντερο. Το
μέγεθος των όγκων μετριόταν με διαβήτη 3-4 φορές την εβδομάδα και όταν έφτανε περίπου
400 mm3 αφαιρούνταν ώστε να υπολογισθεί η εντερική ίνωση.
Για τα ποντίκια που εκτέθηκαν στα 15 Gy, παρατηρήθηκε πως αυτά που πήραν FLASH είχαν
σημαντικά μεγαλύτερο αριθμών κυττάρων που πολλαπλασιάζονταν ανά κρύπτη από τα
ποντίκια που χορηγήθηκαν με συμβατικούς ρυθμούς, αν και οι δύο ομάδες είδαν σημαντική
μείωση σε σχέση με μη ακτινοβολούμενους ιστούς. Στα ποντίκια που εκτέθηκαν σε εστιακή
ακτινοβολία του εντέρου 18 Gy, τρίχρωμη χρώση του Masson φανέρωσε ότι ο συμβατικός
ρυθμός δόσης προκάλεσε έντονη ανάπτυξη ίνωσης που είναι σοβαρά μειωμένη στους ρυθμούς
δόσης FLASH, με το δεύτερη περίπτωση να μοιάζει ποιοτικά με μη ακτινοβολούμενο ιστό.
Στον παγκρεατικό όγκο και οι δύο ρυθμοί δόσης παρουσίασαν παρόμοια αναχαίτηση της
ανάπτυξης του όγκου, ανάλογη της δόσης.
Τα ηλεκτρόνια χαμηλών ενεργειών και τα φωτόνια έχουν πολύ περιορισμένο βάθος στο οποίο
μπορούν να διεισδύσουν και έτσι οι καρκίνοι στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είναι πολύ περιορισμένοι. Η χρήση πρωτονίων είναι ένας τρόπος να θεραπευτούν με
ακτινοθεραπεία καρκίνοι σε μεγαλύτερο βάθος, αλλά το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι
το μέγιστο μέγεθος πεδίου. Για μεγαλύτερο πεδίο απαιτείται μεγαλύτερη ροή πρωτονίων στο
ακροφύσιο. Το Pencil beam scanning (σάρωση δέσμης μολυβιού) μπορεί θεωρητικά να
αυξήσει το μέγεθος πεδίου, αλλά μπορεί να μην μπορεί με αυτό τον τρόπο να επιτευχθεί
ομοιόμορφος ρυθμός δόσης FLASH σε όλη την περιοχή θεραπείας [23].
Τροποποιώντας ένα επιταχυντή Varian ProBeam επιτεύχθηκε θωρακική ακτινοβόληση με
ρυθμούς δόσης FLASH (40 Gy/s) σε ποντίκια, όπου παρατηρήθηκε μέχρι 30% λιγότερη ίνωση
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στους πνεύμονες σε σύγκριση με τους συμβατικούς ρυθμούς. Αργότερα, στο Cincinnati
Children's Hospital Medical Center/University of Cincinnati Medical Center Proton Therapy
Center κατάφεραν να δώσουν θεραπευτική δόση σε ρυθμούς δόσης FLASH τουλάχιστον 100
Gy/s σε βλάβη του πνεύμονα σε SBRT phantom εντός κλινικά αποδεκτών ανοχών.
Ακολουθώντας αυτά τα αποτελέσματα και εντός των πλαισίων της μελέτης FAST-01, το
Νοέμβριο του 2020, θεραπευτικέ ο πρώτος ασθενής με οστικές μεταστάσεις στο ίδιο κέντρο.

Εικόνα 16: Επιταχυντής ProBeam της Varian που επιταχύνει πρωτόνια και σε ρυθμούς δόσης FLASH

Εκτός από το περιορισμένο βάθος διάβρωσης των ηλεκτρονίων χαμηλών ενεργειών, το άλλο
πρόβλημα που παρουσιάζουν είναι μεγάλη πτώση της δόσης στα άκρα της δέσμης (wide
penumbra). Ακτίνες-Χ από σωλήνες ακτινών-Χ επίσης παρουσιάζουν πολύ περιορισμένη
διαβρωτική ικανότητα με το σωλήνα 3-kW MXR-160/22 να φτάνει ρυθμούς δόσης 114.3 ±
0.6 Gy/s και να παραμένει ικανός να παράγει το φαινόμενο FLASH μέχρι τα 1.4 mm και το
σωλήνα 6-kW MXR-165 να φτάνει ρυθμούς δόσης 160.0 ± 0.8 Gy/s και να παραμένει ικανός
να παράγει το φαινόμενο FLASH μέχρι τα 2.0 mm (Bazalova-Carter and Esplen 2019 Dec.). Η
χρήση ακτινών-Χ από συγχροτρόνια για την επίτευξη του φαινομένου FLASH έχει ήδη
δοκιμαστεί και παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα στο βάθος διάβρωσης καθώς και πολύ
μεγαλύτερο κόστος [42].
Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα του περιορισμένου βάθους διάβρωσης μπορεί να
χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόνια ή ακτίνες-Χ με πολύ υψηλές ενέργειες. Για την παραγωγή των
ακτινών-Χ υψηλής ενέργειας άρχισε η δημιουργία πλατφόρμας με το όνομα
‘πολυκατευθυντική ηλεκτρονική ακτινοθεραπεία ευέλικτης σάρωσης υψηλής ενέργειας’
(Pluridirectional High-energy Agile Scanning Electronic Radiotherapy ή PHASER), με σχέδια
να προχωρήσει στην παραγωγή PHASER δεύτερης γενιάς με ικανότητα παραγωγής
ηλεκτρονίων πολύ υψηλών ενεργειών (100-200 MeV) [36]
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα
Στις προ-κλινικές μελέτες επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση του φαινομένου FLASH σε πνεύμονες
και εγκεφάλους ποντικιών, δέρμα μίνι-χοίρων, σε έμβρυα zebrafish και σε καρκίνωμα
πλακωδών κυττάρων στην περιοχή της μύτης γάτων. Αυτά τα αποτελέσματα, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι μόνο σε ένα πείραμα δεν παρατηρήθηκε η εμφάνιση του φαινομένου FLASH,
και όπου η πιο πιθανή αιτία ήταν ο σχετικά χαμηλός ρυθμός δόσης, έδειξαν ότι η κλινική
μελέτη του φαινομένου αυτού είναι δικαιολογημένη και μάλιστα επιβεβλημένη.
Το φαινόμενο FLASH επιβεβαιώθηκε να μειώνει τη ζημιά στους υγιείς ιστούς, διατηρώντας
την ίδια ζημιά στα καρκινικά κύτταρα. Ο συντελεστής τροποποίησης δόσης (dose modification
factor) φαίνεται να διαφέρει από όργανο σε όργανο, όπως και οι ακριβείς απαιτήσεις για την
εμφάνιση του φαινομένου.
Η πρώτη κλινική μελέτη σε άνθρωπο ήταν επιτυχής, θεραπεύοντας τον όγκο καρκίνου του
δέρματος, και έδειξε πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την καλύτερη ανάρρωση του
ασθενούς από ότι με συμβατικούς ρυθμούς δόσης. Η δεύτερη κλινική μελέτη σε άνθρωπο,
αυτή τη φορά με πρωτόνια αντί ηλεκτρόνια χαμηλών ενεργειών, ήταν επίσης επιτυχής
θεραπεύοντας αυτή τη φορά μετάσταση στα οστά.
Αν και περεταίρω μελέτη είναι απαραίτητη πριν από τον καθορισμό αυτών των υψηλότερων
ρυθμών δόσης σε όλες τις θεραπείες καρκίνου με ακτινοβόληση, τα δεδομένα συστήνουν πως
αυτή η αλλαγή θα έρθει σύντομα, καλυτερεύοντας τα αποτελέσματα από ακτινοθεραπείες.
Καθώς η ακτινοβόληση με υπέρ-υψηλούς ρυθμούς δόσης φαίνεται να χρειάζεται λιγότερα
κλάσματα και λειτουργία των επιταχυντών για μικρότερο χρονικό διάστημα, θα επιφέρει
επίσης μείωση στο κόστος για την ακτινοβόληση του κάθε ασθενούς.
Οι σχετικά απλές τροποποιήσεις τόσο γραμμικών επιταχυντών όσο και κυκλοτρόνιων σε
πειράματα συστήνουν την τροποποίηση των επιταχυντών που χρησιμοποιούνται τώρα σε
κλινικές για ακτινοθεραπεία, ώστε να μετατραπούν σε επιταχυντές με δυνατότητα επίτευξης
ρυθμών δόσης FLASH χωρίς να χάσουν την ικανότητά τους να παρέχουν συνηθισμένους
ρυθμούς δόσης. Έτσι η ικανότητα κλινικών να θεραπεύουν ασθενείς με ακτινοβόληση FLASH
πιθανό να μην χρειαστεί ούτε την αγορά νέων επιταχυντών.

5.2 Βελτιώσεις
Ο συντελεστής τροποποίησης δόσης και οι συνθήκες όπου εμφανίζεται το φαινόμενο FLASH
θα πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια προτού μπορέσει να εφαρμοστεί κλινική θεραπεία με
τη χρήση ακτινοβόλησης FLASH σε κάθε όργανο ξεχωριστά. Σε γενικές γραμμές ο
απαραίτητος ρυθμός δόσης και ο συντελεστής τροποποίησης δόσης μπορούν να υπολογιστούν
με τα δεδομένα από τα πειράματα που ήδη έγιναν, αλλά πριν προχωρήσει κανείς σε θεραπείες
του πληθυσμού καλό θα ήταν να επιβεβαιωθούν αυτές οι δύο τιμές με πειράματα κλιμάκωσης
για το κάθε όργανο ξεχωριστά.

Παραρτήματα
Παράρτημα Α: Δοσιμετρία
Σφαιρίδια Αλανίνης
Στερεά σφαιρίδια αλανίνης για δοσιμετρία παράγονται συνδιάζοντας πολυκρυσταλλική σκόνη
με τη χρήση δεσμευτικού παράγοντα. Φασματοσκοπία παραμαγνητικού συντονισμού
ηλεκτρονίων (EPR spectroscopy) βοηθά στον καθορισμό του σχετικού αριθμού σταθερών
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ριζών που βρίσκονται στην ακτινοβολούμενη κρυσταλλική αλανίνη μετά την έκθεση της σε
ιονίζουσα ακτινοβολία. Το εύρος από κορυφή σε κορυφή του σήματος EPR των δοσιμέτρων
αλανίνης συσχετίζεται άμεσα με την απορροφόμενη δόση. Μπορούν να μετρήσουν δόσεις <10
Gy μέχρι 150 kGy [27].

Εικόνα 17: Σφαιρίδια αλανίνης που χρησιμοποιούνται για δοσιμετρία [19]

Ταινίες Gafchromic
Οι ταινίες Gafchromic κατασκευάζοται με πλαστικοποίηση ενός ενεργού στρώματος μεταξύ
δύο στρώσεων πολυεστέρα. Η επιφάνεια του πολυεστέρα κάνει το προϊόν ανθεκτικό και
επιτρέπει τη βύθιση στο νερό. Τα αποτελέσματα των ταινιών μπορούν να διαβαστούν με
πυκνόμετρα μετάδοσης, σαρωτές ταινιών ή ψηφιοποιητές. Μπορούν να μετρήσουν δόσεις 1
cGy μέχρι 40 Gy (Gafchromic 2016). Σύγκριση μεταξύ των ταινιών EBT3 με αυτές της
προηγούμενης γενιάς, τις EBT2, δεν έδειξε διαφορά στην επίδοση, αλλά η εξάρτηση
προσανατολισμού σε σχέση με την πλευρά του φιλμ εξαλείφεται πλήρως στη νεότερη γενιά
[56].

Εικόνα 18: ταινία Gafchromic πριν και μετά την ακτινοβόληση [18]
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Methyl Viologen
Αποτελείται από κλάσματα 300 μl διαλύματος 1 mM methyl viologen σε 100 mM μυρμηκικού
νατρίου (sodium formate) σε εξαιρετικά καθαρό νερό, με pH 7.0. Μεταφέρονται σε cuvettes
(ορθογώνιες δεξαμενές) πυριτίου. Οι ρίζες υδροξυλίου, υδρογόνου και τα ηλεκτρόνια που
παράγονται από τη ραδιόλυση του νερού μετατρέπονται σε νανοδευτερόλεπτα πρώτα σε ρίζες
καρβοξυλίου CO2- και μετά σε ρίζες Methyl viologen dication MV2+[Error! Reference source not found.].

Εικόνα 19: μπλε ρίζες κατιόντων Methyl Viologen MV•2+

Δοσίμετρα φωτοδιαύγειας
Αυτά τα δοσίμετρα αποτελούνται από υλικά τα οποία, όταν εκτεθούν σε ιονίζουσα
ακτινοβολία, απορροφούν και φυλακίζουν μέρος της ενέργειας στο κρυσταλλικό τους πλέγμα.
Όταν θερμανθεί το υλικό ελευθερώνει την ενέργεια στη μορφή φωτός, με ένταση ανάλογη της
έντασης της ιονίζουσας ακτινοβολίας στην οποία εκτέθηκε [16].
Για το FLASH έχει μελετηθεί η χρήση των δοσιμέτρων φωτοδιαύγειας TLD-100 από
φθοριούχο λίθιο με εύρος 10pGy μέχρι 10Gy [24].

Εικόνα 20: Δοσίμετρα φωτοδιαύγειας TLD-100
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