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Σε αςκενείσ με οςτικζσ μεταςτάςεισ εμφανίηεται ςυχνά ζντονο άλγοσ, το οποίο
αποτελεί ςθμαντικό πρόβλθμα κακϊσ περιορίηει τθν κινθτικότθτα και επθρεάηει τθν
ποιότθτα τθσ ηωισ αυτϊν των αςκενϊν.
Στον καρκίνο του προςτάτθ οι οςτικζσ μεταςτάςεισ είναι κυρίωσ οςτεοβλαςτικέσ. Σαν
οςτεοβλαςτική ορίηουμε μια περιοχι με αυξθμζνθ οςτικι μεταβολικι δραςτθριότθτα,
όπωσ εμφανίηεται ςτο ςπινκθρογράφθμα οςτών.
Οι οςτικέσ μεταςτάςεισ είναι ςυνήκωσ πολυεςτιακέσ και ςυνήκωσ εντοπίηονται ςτθ
ςπονδυλική ςτήλθ, τα οςτά τθσ λεκάνθσ, τισ πλευρέσ, τα μακρά οςτά και το κρανίο. Η
επιλογι τθσ κεραπείασ του πόνου από οςτικζσ μεταςτάςεισ, πζρα από τθ χριςθ
αναλγθτικϊν φαρμάκων και διφωςφονικϊν, περιλαμβάνει τθν ακτινοκεραπεία, τθ
χρήςθ ραδιοςυχνότθτασ και τθ χειρουργική κεραπεία ςε εςτιαςμζνθ νόςο, ενϊ ςτθ
διάχυτθ οςτική μεταςτατικι νόςο
μπορεί
να
χορθγθκεί
χθμειοκεραπεία,
ορμονοκεραπεία και αναλγθτικά ραδιοφάρμακα.
Ένδειξθ για να υποβλθκοφν ςε χοριγθςθ αναλγθτικϊν ραδιοφαρμάκων ζχουν κυρίωσ
οι αςκενείσ με πολλαπλζσ μεταςτάςεισ ςτον ςκελετό, κετικό για οςτικζσ εντοπίςεισ
ςπινκθρογράφθμα και ζντονο οςτικό άλγοσ. Αντενδείξεισ για τθν εφαρμογι τθσ,
αποτελοφν θ εγκυμοςφνθ και ο κθλαςμόσ, το μικρό προςδόκιμο επιβίωςθσ (<1-2
μινεσ), επαπειλοφμενο πακολογικό κάταγμα ι μυελικι ςυμπίεςθ, το χαμθλό
αιματολογικό profile (Plt < 100.000/mm3, WBC < 2.000/mm3, Ht < 30), θ Νεφρικι
Ανεπάρκεια (GFR < 30 ml/min/1,73m2), θ παρουςία μονιρουσ μεταςτατικισ εςτίασ και
θ προςφάτωσ προθγθκείςα χθμειοκεραπεία αν ζχει οδθγιςει ςε
ςθμαντικι
μυελοκαταςτολι.
Στισ παρενζργειεσ των αναλγθτικϊν ραδιοφαρμάκων περιλαμβάνονται θ
μυελοκαταςτολι, οι γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ, το flare reaction, μια παροδικι
καυςαλγία τοπικά ι ςτο λάρυγγα, κακϊσ και απϊτερα ςτοχαςτικά αποτελζςματα εκ
τθσ ακτινοβόλθςθσ.
Ο ακριβισ μθχανιςμόσ ςτθν ανακοφφιςθ του πόνου δεν είναι εντελϊσ γνωςτόσ.
Πικανότατα θ βελτίωςθ του πόνου οφείλεται ςτθν κυτταροτοξικι δράςθ του ρ/φ ςτα
πζριξ φυςιολογικά οςτεοκφτταρα, αναςτζλλοντασ τθν απελευκζρωςθ των
νευροδιαβιβαςτϊν του πόνου, ενϊ ωσ πικανι μπορεί να εκτιμθκεί και θ μεταβολι του
οςτικοφ μικροπεριβάλλοντοσ που το κακιςτά λιγότερο δεκτικό ςε προςβολι από
καρκινικά κφτταρα.
Στουσ ακόλουκουσ πίνακεσ ςυνοψίηονται τα χαρακτθριςτικά των ςυνθκζςτερων
ραδιονουκλίδιων / β-εκπομπϊν με κεραπευτικζσ εφαρμογζσ ςτισ οςτικζσ μεταςτάςεισ
και τα οποία και κα αναλυκοφν εκτενϊσ ςτθν παρουςίαςθ.

Πολφ πρόςφατα, εφαρμόηεται όχι μόνο αναλγθτικά αλλά ςυμβάλλοντασ και ςτο
προςδόκιμο επιβίωςθσ ο α-εκπομπόσ Ra-223, ενϊ ζμφαςθ δίνεται και ςε άλλουσ αεκπομποφσ όπωσ το Bi-213.
Τζλοσ ελπιδοφόρεσ φαίνονται οι προςπάκειεσ επιςιμανςθσ Gallium-68-, Yttrium-90και Lutetium-177 με το PSMA (ςε εξζλιξθ μελζτεσ φάςθσ Ι και ΙΙ) ςτα πλαίςια
εφαρμογισ τθσ ραδιοανοςοκεραπείασ ςτον καρκίνο του προςτάτθ, ενϊ και πεπτίδια
ζχουν επιςθμανκεί τόςο με α- όςο και με β- εκπομποφσ.

