
Μελέτη MRI ογκομέτρησης εγκεφαλικών 
μεταστάσεων πριν και μετά τη θεραπεία 

με λαπατινίμπη.

22Ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
12-14/11/2015 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.1, ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Β.1, ΒΕΛΝΙΔΟΥ Α.1, 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Λ.1, ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ Κ.1, ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ Ι.1, 

ΧΑΡΙΤΑΝΤΗ-ΚΟΥΡΙΔΟΥ Α.1, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ.2, ΚΑΛΟΓΕΡΑ-ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ Α.1.

1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ( ΕΣΟΟ).



Εισαγωγή

• Οι μεταστατικοί όγκοι αποτελούν πάνω από το 50% των
ενδοκρανιακών όγκων στους ενήλικες.

• Η λαπατινίμπη (GW572016) είναι φάρμακο που δεσμεύεται
αναστρέψιμα στην κυτταροπλασματική περιοχή σύνδεσης του ATP
των ErbB1 και ErbB2 τυροσινικών κινασών, και αναστέλλει τη
μετάδοση του σήματος προς τον πυρήνα σε κυτταρικές σειρές
όγκων που εκφράζουν το ErbB1 και υπερεκφράζουν το ErbB2.

• Η λαπατινίμπη φαίνεται να ευαισθητοποιεί στην ακτινοβολία τις
κυτταρικές δομές που εκφράζουν EGFR (Zhou, 2004).

• Επιπλέον η αποτελεσματικότητα σε εγκεφαλικές μεταστάσεις δε
δείχνει να σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα των
χημειοθεραπευτικών παραγόντων στον πρωτοπαθή όγκο, αλλά
μάλλον από τη ικανότητά της να δρα συνεργικά με RT.



Εισαγωγή - Σκοπός

• Η μονοθεραπεία με λαπατινίμπη μειώνει τον όγκο της βλάβης έως
το μισό στο 6%, ενώ μειώνει το όγκο της βλάβης έως περισσότερο
από 20% στο 17% των ασθενών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
προηγούμενης μελέτης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και
εγκεφαλικές μεταστάσεις που υπερεκφράζουν το ErbB2[Lin, 2007].

• Επιπλέον ο συνδυασμός λαπατινίμπης και καπεσιταμπίνης είχε ως
αποτέλεσμα την ανταπόκριση του 20% και 37% αντίστοιχα [Lin,
2007].

• Η μελέτη αυτή γίνεται στα πλαίσια ανοικτής μελέτης φάσης II με
στόχο να εκτιμηθεί το ποσοστό ανταπόκρισης των εγκεφαλικών
μεταστάσεων από όγκους πνεύμονα και μαστού που
υπερεκφράζουν EGFR και βρίσκονται υπό θεραπεία WBRT(ολικής
ακτινοθεραπείας εγκεφάλου) και λαπατινίμπης.



Μέθοδος

• Οι ασθενείς με καρκίνο μαστού ή πνεύμονα που έχουν αναπτύξει εγκεφαλικές μεταστάσεις λαμβάνουν
WBRT (30Gy σε 10 δόσεις) και λαπατινίμπη 1250mg εφάπαξ ημερησίως, ακολουθούμενα από θεραπεία
με λαπατινίμπη 1500mg εφάπαξ ημερησίως για ένα συνολικό χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων.

• Στις 6 εβδομάδες, η ανταπόκριση των ασθενών στη προτεινόμενη θεραπεία αξιολογήθηκε με MRI
εγκεφάλου. Μετά το πέρας των 6 εβδομάδων οι ασθενείς μπορούσαν να διακόψουν την χορήγηση της
μονοθεραπείας λαπατινίμπης και να αποφασίστεί η συνέχιση με διαφορετικό θεραπευτικό σχήμα κατά
την κρίση του ιατρού. Κάθε 12 εβδομάδες οι ασθενείς αξιολογούνταν όσον αφορά στη πρόοδο νόσου και
στην επιβίωση.

• Προϋπόθεση για να εκτιμηθεί η ανταπόκριση των ασθενών μετά τη θεραπεία είναι ότι δεν υπάρχει
εξέλιξη της συστηματικής νόσου εκτός του ΚΝΣ, αυξημένες απαιτήσεις σε στεροειδή, ή επιδείνωση των
νευρολογικών σημείων και συμπτωμάτων (NSS).

• Ο έλεγχος της ανταπόκρισης έγινε με μέτρηση του αριθμού των μεταστάσεων (Ν) καθώς και του
αθροίσματος του όγκου (Vol) και του αθροίσματος των μεγίστων διαμέτρων (Diam) των δύο
μεγαλύτερων μεταστάσεων στον εγκέφαλο. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία με
λαπατινίμπη και HBRT. Έγινε μέτρηση μόνο δύο εστιών, σύμφωνα με τα κριτήρια RESIST (response
evaluation criteria for solid tumors)

• Όλες οι μετρήσεις στις MRI εγκεφάλου έγιναν σε Τ1 ακολουθία με τη χρήση παραμαγνητικής ουσίας και
με τομές πάχους 3.0 mm και χωρίς κενά στην εγκάρσια διάσταση, έτσι ώστε να λαμβάνονται ακριβείς και
αναπαραγώγιμοι ογκομετρικοί υπολογισμοί.

• Η αρχική MRI εγκεφάλου ως σημειο αναφοράς και σύγκρισης για σκοπούς εκτίμησης της ανταπόκρισης
του πρωτοκόλλου θεραπείας έγινε τη στιγμή της έναρξης της θεραπείας.



Περιγραφή του αριθμού, όγκου και 
διαμέτρου των εστιών πριν και μετά 

τη θεραπεία σε 39 ασθενείς

Μεταβλητή Διάμεσος Ενδοτεταρτημοριακό εύρος

N πριν 4 11

Ν μετά 2 10

Vol πριν 8 (ccm) 10 (ccm)

Vol μετά 2,7 (ccm) 5,8 (ccm)

Diam πριν 35,7 (mm) 9,8 (mm)

Diam μετά 21,9 (mm) 17 (mm)



Περιγραφή των διαφορών αριθμού, 
όγκου και διαμέτρου των εστιών πριν 

και μετά τη θεραπεία
• Διαφορά N: 

– Median: 0 / μ.ο.: -1

– Interquartile range: 1 / SD: 2,4

– Μη κανονικά κατανεμημένη μεταβλητή (p<0.0001 Shapiro Wilk test)

• Διαφορά Vol (άθροισμα 2 εστιών)
– Median: -2,3 ccm/ μ.ο.: -5 ccm

– Inter R: 7,6 ccm / SD: 8,7 ccm

– Μη κανονικά κατανεμημένη μεταβλητή (p<0.0001 Shapiro Wilk test)

• Διαφορά Diam (άθροισμα 2 εστιών)
– Median: -6 mm/ μ.ο.: -9 mm

– Inter R: 10,5 mm / SD: 11 mm 

– Μη κανονικά κατανεμημένη μεταβλητή (p<0.0001 Shapiro Wilk test)

• Παρατηρήθηκαν:
– Κατά μέσο όρο 40% μείωση του όγκου των εγκεφαλικών μεταστάσεων (άθροισμα) και 

με τυπική απόκλιση 49%.

– Κατά μέσο όρο 24% μείωση της διαμέτρου των εγκεφαλικών μεταστάσεων (άθροισμα) 
και με τυπική απόκλιση 23%.





Σύγκριση πριν και μετά τη θεραπεία
•Δεδομένης της μη κανονικότητας της κατανομής των διαφορών των μεταβλητών πριν και μετά τη θεραπεία, για τη σύγκριση αυτών επιλέγεται 
το τεστ: Wilcoxon Signed Rank test.

•Υπόθεση 0: η διάμεσος των διαφορών των ως άνω μεταβλητών πριν και μετά τη θεραπέια ισούται με 0. 

•Διαφορά Ν: στατιστικά σημαντική μείωση Τιμή κριτηρίου Ζ: -2,7 P<0.05 (0.007) 

•Διαφορά Vol: στατιστικά σημαντική μείωση Τιμή κριτηρίου Ζ: -4,14 P<0.0001

•Διαφορά Diam: στατιστικά σημαντική μείωση Τιμή κριτηρίου Ζ: -5,024 P<0.0001

Σχέση μεταβολής με αρχική κατάσταση
•Επόμενο ερώτημα: εξαρτάται η μείωση του όγκου και της διαμέτρου από τον αρχικό αριθμό των εστιών ή εναλλακτικά τον αρχικό όγκο
(άθροισμα) των εστιών?

•Έλεγχος κανονικότητας της κατανομής των υπό εξέταση μεταβλητών:

– Αριθμός εστιών πριν: p<0.0001 (Shapiro Wilk test)

– Αρχικός όγκος (άθροισμα) των δύο εστιών: p<0.0001 (Shapiro Wilk test)

– Μείωση αθρ. Όγκου: p<0.0001 (Shapiro Wilk test)

– Μείωση αθρ. Διαμέτρου:p<0.0001 (Shapiro Wilk test)

•Συμπέρασμα: και οι τέσσερις μεταβλητές είναι συνεχείς αριθμητικές μη κανονικά κατανεμημένες.

•Επομένως η συσχέτισή τους πρέπει να γίνει με το συντελεστή συσχέτισης Kendall τ.

Στατιστικές συσχετίσεις
•Αριθμός εστιών πριν – Μεταβολή Όγκου Kendall τ= -0,037 p=0,750>0,05 – μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση

•Αριθμός εστιών πριν –Μεταβολη διαμέτρου Kendall τ= -0,071 p=0,540>0,05 – μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση

•Όγκος εστιών πριν – Μεταβολή Όγκου Kendall τ= -0,502 p<0,0001 – στατιστικά σημαντική συσχέτιση

•Όγκος εστιών πριν – Μεταβολή διαμέτρου Kendall τ= -0,335 P<0,0001 – στατιστικά σημαντική συσχέτιση



Διαγράμματα 
συσχέτισης

Όσο μεγαλύτερο ήταν το άθροισμα του 
όγκου των δύο μεγαλύτερων εστιών στην 
αρχική εκτίμηση, τόσο μεγαλύτερη ήταν η 
μείωση του όγκου των εστιών αυτών μετά 

τη θεραπεία. P<0,0001

Όσο μεγαλύτερο ήταν το άθροισμα των 
διαμέτρων των δύο μεγαλύτερων εστιών στην 

αρχική εκτίμηση, τόσο μεγαλύτερη ήταν η 
μείωση του όγκου των εστιών αυτών μετά τη 

θεραπεία. P<0,0001



Συμπεράσματα

• Η ογκομέτρηση των εγκεφαλικών μεταστάσεων με χρήση MRI (ακολουθία
Τ1 C+) καθώς και η μέτρηση της μέγιστης διαμέτρου των βλαβών (του
αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων εστιών) αποτελεί χρήσιμο και εφικτό
εργαλείο για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης των βλαβών αυτών
στη θεραπεία.

• Στο δείγμα μας παρατηρήθηκε μείωση 40% κατά μέσο όρο του
αθροίσματος του όγκου των δύο μεγαλύτερων εστιών και 24% κατά μέσο
όρο του αθροίσματος της διαμέτρου των δύο μεγαλύτερων εστιών.

• Στο δείγμα μας παρατηρήσαμε ότι η μεταβολή του όγκου και της
διαμέτρου δεν επηρεάζεται από τον αρχικό αριθμό των μεταστάσεων.

• Παρατηρήθηκε όμως ότι όσο αυξάνεται ο αρχικός όγκος των
μεταστάσεων (άθροισμα των δύο μεγαλύτερων εστιών), τόσο αυξάνεται
και η μείωση των αθροισμάτων του όγκου και της διαμέτρου των
μεταστάσεων.


