Τίτλος Μαθήματος:

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:
Κατηγορία Μαθήματος:

RAD 328

(Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο)

Επίπεδο Μαθήματος:

Υποχρεωτικό

(πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
κύκλου)

Πτυχίο (1ος Κύκλος)

Έτος Σπουδών:
Τετράμηνο προσφοράς
Μαθήματος:

3

Αριθμός ECTS:

6

Όνομα ∆ιδάσκοντος:

Θα ανακοινωθεί

6

Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:
 Περιγράφει τον τρόπο και τις οδούς διασποράς των κακοηθών όγκων των ως άνω
περιοχών.
 Εφαρμόζει τον τρόπο εκτέλεσης της ακτινοθεραπευτικής αγωγής κατά τον τελειότερο
τρόπο με σκοπό την ανακούφιση ή και την ίαση πολλές φορές του καρκινοπαθούς.
 Προσδιορίζει και να κατέχει γνώση των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων και τη
χρήση αυτών.
 Συνοψίζει τις γνώσεις στοιχείων κλινικής ογκολογίας και να αναγνωρίζει το
αντικείμενο της θεραπείας που ο ίδιος εκτελεί.
∆ιδασκαλία στην τάξη
Τρόπος ∆ιδασκαλίας:
Προαπαιτούμενο(α) και
Συναπαιτούμενο(α)
RAD 301
Μάθημα(τα):
Προτεινόμενα/προαιρετικά
Κανένα
μέρη του προγράμματος:
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Σκοπός:
Σκοπός του μαθήματος είναι μελέτη και η ανάλυση των στοιχείων της κλινικής ογκολογίας
του ουροποιητικού, του γεννητικού συστήματος, του δέρματος, του αίματος και των οστών
ώστε ο διδασκόμενος να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό (simulation) και την εκτέλεση
της ακτινοθεραπείας. Μελετάτε η ακτινοανατομία των περιοχών, ο τρόπος και οι οδοί
διασποράς των κακοήθων όγκων και πως να εκτελεί την ακτινοθεραπευτική αγωγή κατά
τον τελειότερο τρόπο με σκοπό την ανακούφιση ή και την ίαση του καρκινοπαθούς.

Περιγραφή:
 Κακοήθη νεοπλάσματα του ουροποιητικού συστήματος – όγκοι νεφρών:
επιδημιολογία, αιτιολογία, όγκοι των ενηλίκων (επιχώρια λεμφογάγγλια, κλινική
συμπτωματολογία – διάγνωση, παρανεοπλασματικές συνδρομές, θεραπευτική
αντιμετώπιση, παρενέργειες, πρόγνωση). Καρκίνος του ουρητήρα, καρκίνος της
ουρήθρας, καρκίνος της ουρήθρας επί θήλεος, ακτινοθεραπεία.
 Καρκίνος ουροδόχου κύστης: επιδημιολογία, εξέλιξη, κλινική ταξινόμηση ανά στάδιο,
συμπτώματα, διάγνωση, μέθοδοι θεραπείας (ενδοϊστική ακτινοθεραπεία,
διεγχειρητική ακτινοθεραπεία με ηλεκτρόνια. Εξωτερική ακτινοθεραπεία, εντόπιση
ουροδόχου κύστης, σχεδιασμός ακτινοθεραπείας, προεγχειρητική ακτινοθεραπεία,
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία, κυστεκτομή σωτηρίας σε υποτροπή μετά από
ακτινοθεραπεία, απώτερες παρενέργειες της ακτινοθεραπείας, πρωτόκολλα
υπερκλασματοποίησης της δόσης, πρόγνωση, συμπεράσματα).
 Κακοήθη νεοπλάσματα του γεννητικού συστήματος της γυναίκας: κακοήθη
νεοπλάσματα του αιδοίου (προεγχειρητική ακτινοθεραπεία, μετεγχειρητική
ακτινοθεραπεία), καρκίνος του κόλπου (φυσική ιστορία της νόσου, κλινική εικόνα,
διάγνωση και σταδιοποίηση, ιστολογική κατάταξη, θεραπεία, ακτινοθεραπευτικές
τεχνικές, θεραπευτικά αποτελέσματα). Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας:
επιδημιολογία, ιστολογική ταξινόμηση, φυσική ιστορία της νόσου, τοπική επέκταση,
κάθετη επέκταση, οριζόντια επέκταση, προσθιοπίσθια επέκταση, λεμφική επέκταση,
μεταστατική επέκταση, διάγνωση, διάγνωση των υποκλινικών καρκίνων, διάγνωση
των κλινικών μορφών, διάγνωση προχωρημένων μορφών, ειδικές κλινικές μορφές,
γυναικολογικές εξετάσεις, θεραπεία (χειρουργική, ακτινοθεραπεία, εξωτερική
ακτινοθεραπεία, βραχυθεραπεία, χημειοθεραπεία, γενικές θεραπευτικές προτάσεις),
παρακολούθηση, αποτελέσματα, επιπλοκές. Καρκίνος του σώματος της μήτρας:
εισαγωγή, επιδημιολογία, ιστοπαθολογοανατομική ταξινόμηση, φυσική ιστορία της
νόσου, συμπτωματολογία, κλινική εξέταση, συμπληρωματικές εξετάσεις, θεραπεία
(χειρουργική, ακτινοθεραπευτικές τεχνικές), επιπλοκές θεραπείας, θεραπευτικές
προτάσεις.
 Καρκίνος προστάτη: εισαγωγή, επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεση, συμπτωματολογία,
κλινική εικόνα, κλινική σταδιοποίηση, κατά ΤΝΜ, Gleason score, διάγνωση,
ακτινοθεραπεία, ενδοϊστική εφαρμογή σε συνδυασμό με εξωτερική ακτινοθεραπεία,
παρενέργειες και επιπλοκές από την ακτινοθεραπεία, βιοψία επανεκτίμησης μετά
την ακτινοθεραπεία, αντιμετώπιση των τοπικών υποτροπών και παρηγορητική
ακτινοθεραπεία, πρόγνωση, ορμονοθεραπεία στον καρκίνο του προστάτη
(εισαγωγή,
οιστρογόνα,
ορχεκτομή,
ανάλογα
LHRH,
αντιανδρογόνα,
επινεφριδιεκτομή, ολικός ανδρογονικός αποκλεισμός, αντιπρολακτινικοί παράγοντες,
προγεστερόνη).
 Κακοήθεις όγκοι του πέους, κακοήθεις όγκοι των όρχεων (επιδημιολογία,
συμπτωματολογία – κλινική εικόνα – οδοί διασποράς, αιτιοπαθογένεση, κλινική













σταδιοποίηση, ιστοπαθολογοανατομική ταξινόμηση, διάγνωση, ακτινοθεραπεία).
Κακοήθη νεοπλάσματα του δέρματος: εισαγωγή, ο καρκίνος του δέρματος,
βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και θεραπεία του, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, ειδικές
θέσεις ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, καλοήθεις νόσοι του δέρματος. Κακοήθη
μελανώματα: εισαγωγή, σπίλος, του Spitz, δυσπλαστικός σπίλος του Clark, σπίλος
του Reed, ψευδομελάνωμα, επιπολής επεκτεινόμενο μελάνωμα, μελάνωμα τύπου
lentigo, κακόηθες μελάνωμα των άκρων, οζώδες μελάνωμα, αιτιογεννητικοί
παράγοντες μελανώματος. Μελάνωμα
Σαρκώματα οστών και μαλακών μορίων: Όγκοι των οστών (εισαγωγή,
επιδημιολογία, αιτιολογία, κλινική σταδιοποίηση, κακοήθη νεοπλάσματα οστών,
κακόηθες ορογονίωμα αρθρώσεων, κλινικές εκδηλώσεις και διάγνωση, μεταστατική
εξάπλωση, πρόγνωση, θεραπεία, οστεοσάρκωμα, χονδροσάρκωμα, κακόηθες
ιστιοκύττωμα των οστών, γιγαντοκυτταρικό σαρκωμάτων οστών, σάρκωμα Ewing).
Σαρκώματα μαλακών μορίων (εισαγωγή, επιδημιολογία, αιτιολογία, κλινικές
εκδηλώσεις και διάγνωση, διαφορική διάγνωση, σταδιοποίηση και πρόγνωση,
θεραπεία, ακτινοθεραπεία, φροντίδα ασθενούς.
Κακοήθη νεοπλάσματα της παιδικής ηλικίας: το μέγεθος του προβλήματος, ο ρόλος
της ακτινοθεραπείας στην παιδική ογκολογία, γενικές αρχές ακτινοθεραπείας στα
παιδιά, λευχαιμία στα παιδιά, όγκοι εγκεφάλου στα παιδιά, ακτινοθεραπεία όγκων
εγκεφάλου (όγκοι οπισθίου βόθρου, αστροκύττωμα, μυελοβλαστώματα και τεχνική
ακτινοβόλησης όλου του νευράξονα, γλοιώματα εγκεφαλικού στελέχους, θηλώματα
χοριοειδών πλεγμάτων και εγκεφαλικών κοιλιών, υπερσκηνίδιοι όγκοι, υπερσκηνίδια
αστροκυττώματα, όγκοι περιοχής υπόφυσης, όγκοι επίφυσης, ολιγοδενδρογλοίωμα,
μηνιγγίωμα) νόσος Hodgkin στα παιδιά, μη - Hodgkin λεμφωμάτων παιδιών,
νευροβλάστωμα, νεφροβλάστωμα ή όγκος του Wilms, ραβδομυοσάρκωμα παιδιών,
σαρκώματα οστών και μαλακών μορίων των παιδιών (οστεοσαρκώματα, σάρκωμα
Ewing, γιαγαντοκυτταρικός όγκος, ιστιοκύττωση).
Λεμφώματα: νόσος Hodgkin (επιδημιολογία, διάγνωση, εκτίμηση έκτασης νόσου,
κατάταξη – σταδιοποίηση, προγνωστικοί παράγοντες, παράγοντες που επηρεάζουν
τη θεραπευτική επιλογή, θεραπευτικές αρχές, και το πρόβλημα της λαπαροτομίας,
ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, θεραπευτικές ενδείξεις, επιπλοκές της θεραπείας,
αποτελέσματα και παρακολούθηση.
Λεμφώματα: Μη – Hodgkin λεμφώματα (επιδημιολογία, φυσιοπαθολογία και
κατατάξεις, διάγνωση, εκτίμηση της έκτασης της νόσου, σταδιοποίηση προγνωστικοί
παράγοντες, χημειοθεραπεία και συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή, βασικές
θεραπευτικές αρχές, ακτινοθεραπεία.
Λευχαιμίες και άλλες αιματολογικές παθήσεις: Οξείες λευχαιμίες (επιδημιολογία,
αιτιπαθογενετικοί παράγοντες, συμπτωματολογία, διαγνωστική προσπέλαση,
φυσική ιστορία, πρόγνωση θεραπεία – γενικές αρχές, ο ρόλος της ακτινοθεραπείας
και το πρόβλημα της μηνιγγικής υποτροπής).



Μεταστατική νόσος: εισαγωγή, επιδημιολογία, αιτιολογία, λεμφική διασπορά,
αιματογενής διασπορά, διασπορά δι΄ εμφύτευσης, σταδιοποίηση, θεραπεία,
εγκεφαλικές μεταστάσεις (κλινική εικόνα, εργαστηριακός έλεγχος, θεραπεία), οστικές
μεταστάσεις (εισαγωγή, κλινική εικόνα, εργαστηριακός έλεγχος, διάγνωση, θεραπεία.
Γενικές αρχές χημειοθεραπείας των κακοήθων νεοπλασμάτων 9σύντομη ιστορική
ανασκόπηση της χημειοθεραπείας του καρκίνου, αντινεοπλασματικά φάρμακα –
δράση τοξικότητα).
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∆ιδακτική Μεθοδολογία:
∆ιδασκαλία
Καθοδήγηση
Αξιολόγηση:

Εξετάσεις
Εργασίες
Συμμετοχή στο Μάθημα

42 Ώρες
15 Ώρες

70%
20%
10%
100%

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική Άσκηση:

Όχι

Χώρος ∆ιδασκαλίας:

Αίθουσα ∆ιδασκαλίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

