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ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 



ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO I) 

Μέση ηλικία: 13 έτη 
 
Επίπτωση:  
2% γλοιωμάτων 
 
Εντόπιση: 
•Παρεγκεφαλίδα / 
   Στέλεχος (61%) 
•Οπτικό χίασμα / 
   υποθάλαμος (28%) 
•Εγκεφαλικά ημισφαίρια        
   (11%)  

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO II) 

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO III) 

ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟ 

ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
(WHO IV) 

Μέση ηλικία: 35-45 έτη 
 
Επίπτωση:  
5-25% γλοιωμάτων 
 
Εντόπιση: 
•Εγκεφαλικά ημισφαίρια 
 μετωπιαία (40%), 
κροταφικά (25%), 
βρεγματικά (25%) 
•Θάλαμος 
/Μεσεγκέφαλος/Γέφυρα 
(10%) 

Μέση ηλικία: 46 έτη 
 
Επίπτωση:  
10-15% γλοιωμάτων 
 
Εντόπιση: 
•Εγκεφαλικά ημισφαίρια 
 μετωπιαία (40%), 
κροταφικά (25%), 
βρεγματικά (25%) 
•Θάλαμος 
/Μεσεγκέφαλος/Γέφυρα 
(10%) 

Μέση ηλικία: 50-60 έτη 
 
Επίπτωση:  
45-50% γλοιωμάτων 
 
Εντόπιση: 
•Εγκεφαλικά ημισφαίρια       
   μετωπιαία (40%),  
   κροταφικά (25%),  
   βρεγματικά (25%) 
•Μεσολόβιο/Βασικά  
  γάγγλια/Στέλεχος  
  (λιγότερο πιθανά) 



ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO I) 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
•Ατρακτοειδή κύτταρα  
με κυματοειδείς ινώδεις 
προσεκβολες 
•Ίνες Rosenthal 

•Ηωσινόφιλα  κοκ. 
σωμάτια 
•Μικροκυστικές  περιοχές 
(αστροκύττρα/πιλοκύττα
ρα) 
• Μακροκύστεις πιθανές 
 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO II) 

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO III) 

ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟ 

ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
(WHO IV) 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
•Ήπια 
υπερκυτταρικότητα 
•Αυξημένου μεγέθους 
πυρήνες (όχι σημαντικός 
πλειομορφισμός) 
•Όχι αγγειακή 
υπερπλασία 
•Όχι νέκρωση 
 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
•Μέτρια 
υπερκυτταρικότητα 
•Μέτριος 
πλειομορφισμός 
κυττάρων & πυρήνων 
•Εστιακές αναπλαστικές 
αλλαγές 
•Νέκρωση (επιτρεπτή σε 
μερικές ταξινομήσεις) 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
•Υπερκυτταρικότητα 
•Πλειομορφισμός 
πυρήνων±κυττοπλασμάτ
ων 
•Συχνά αγγειακή 
υπερπλασία του 
ενδοθηλίου 
•Συχνά Νέκρωση 
(απαραίτητη σε μερικές 
ταξινομήσεις)  
 



ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO I) 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO II) 

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO III) 

ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟ 

ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
(WHO IV) 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
•Χειρουργική  
   εκτομή 
 
• Μετεγχειρητική  
  Ακτινοθεραπεία  
 (επί υφολικής εκτομής,   
  >3ετών, αμφιλεγόμενη) 
 
•Χημειοθεραπεία ?? 
 
 
 
 
 

   
 
 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
•Xειρουργική  
   εκτομή 
 
• Μετεγχειρητική  
  Ακτινοθεραπεία     
  (αμφιλεγόμενη) 
 
 
•Χημειοθεραπεία 
(συνήθως δεν ενδείκνυται) 
 
 
 
 
 

   
 
 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
•Χειρουργική  
   εκτομή 
        + 
• Μετεγχειρητική  
  Ακτινοθεραπεία 
 
•Υποτροπή: 
  -Χειρουργείο 
  -Χημειοθεραπεία  
  -Βραχυθεραπεία 
  -Στερεοτακτική    
    ακτινοβολία 
 
 
 
 
 

   

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
•Χειρουργική  
   εκτομή 
        + 
• Μετεγχειρητική  
  Ακτινοθεραπεία 
 

   -Χημειοθεραπεία  
   -Χειρουργείο επί    
     υποτροπής 
   -Βραχυθεραπεία 
   -Ακτινοθεραπεία 
 
 
 
 
 

   



ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO I) 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO II) 

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ 
(WHO III) 

ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟ 

ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
(WHO IV) 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
 
ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ: 
 
•Χειρουργείο: 4 μήνες 
 
•Χειρουργείο +  
  Ακτινοθεραπεία: 9.25 μήνες 
 
•Χειρουργείο + Ακτινοθεραπεία 
  +Χημειοθεραπεία: 10 μήνες 
 
•Επανεπέμβαση ± 
  Βραχυθεραπεία: 9-12 μήνες 
 
•10% 2ετής επιβίωση – 
 5.5% 5ετής επιβίωση 
 
 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
 
ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ: 
 
> 5-7 έτη 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
 
ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ: 
 
•Ολική αφαίρεση 
     → ίαση 
 
• Υφολικήαφαίρεση /   
   Ακτινοθεραπεία 
  -10ετής επιβίωση: 81% 
  -20ετής επιβίωση: 54% 
 

   
 
 
 
 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
 
ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ: 
 
•Χειρουργείο  
  +Ακτινοθεραπεία 
  +Χημειοθεραπεία: 
 
2ετής επιβίωση: 40-50% 
5ετής επιβίωση: 18% 
 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ 

•Κεφαλαλγία                  86% 

•Ναυτία/έμετος             45% 

•Διαταραχές νόησης     47% 

•Κινητικό έλλειμμα        44% 

•Επιληπτικοί σπασμοί   32% 



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Εναλλακτικές θεραπείες 

 Ανοσοθεραπεία 

 Ογκολυτικοί ιοί 

 Γονιδιακή θεραπεία 

 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ 
ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 



ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 



ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ  
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

3D Real-time 
Ultrasound 

MRI 



ANOΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ 
5-AMINOLEVULINIC ACID 



ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Παθητική:  

Μονοκλωνικά αντισώματα προκαλούν 
καταστροφή του όγκου απευθείας ή 
μεταφέροντας τοξίνες ή ακτινοθεραπευτικούς 
παράγοντες 

Ενεργητική:  

Εμβολιασμός με ‘αδρανοποιημένα’ κύτταρα, 
mRNA, πεπτίδια του όγκου με σκοπό την 
ενίσχυση της αντι-ογκολογικής ανοσολογικής 
αντίδρασης 

Adoptive:  

Ex vivo  ενεργοποίηση λεμφοκυττάρων του 
ασθενούς και στη συνέχεια τοποθέτηση εντός 
της κοιλότητας του όγκου ή ενδοφλέβια 

Ρόλος ανοσοθεραπείας:  
υπό έρευνα-πολλά υποσχόμενη- 
ανεπαρκής αποτελεσματικότητα 



ΟΓΚΟΛΥΤΙΚΟΙ ΙΟΙ 

•Ιοί---αναπαράγονται 
επιλεκτικά εντός 
νεοπλαστικών ιστών ---
απευθείας καταστροφή 
(λύση) του όγκου 

•ONYX-015 αδενοϊός---
στοχεύει σε κύτταρα του 
όγκου με μετάλλαξη ή 
απουσία του p53 (50% των 
γλοιωμάτων) 

 



ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

•Εισαγωγή γονιδίων                           
απευθείας (εισπνοή-
ενδοφλέβια-μικροκυτταρική 
έγχυση)        ή                           
εμμέσως (μεταμόσχευση 
γενετικά παραγόμενων κυττάρων 
ή δια ανασυσταθέντων ιών 
στερεοτακτικά/κρανιοτομία) 

• HSV-tk (herpes simplex virus 
thymidine kinase gene) blocks 
replication of tumor DNA 
through adenovirus vector Αποτέλεσματα: απογοητευτικά 



ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 

  80% υπερσκηνιδιακά 

 

   20% υποσκηνιδιακά 

 

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ: 



ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

40-60% ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ 15-20% ΜΑΣΤΟΣ 

10-20% ΜΕΛΑΝΩΜΑ 

5-10% Π.ΕΝΤΕΡΟ/ΝΕΦΡΟΣ 

 ΠΑΙΔΙΑ (<5%): Νευροβλάστωμα/ 
              Wilm’s tumor/Σάρκωμα 



ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ- 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 2/3 Μυική αδυναμία / 
δυσφασία /     διαταραχές 
νόησης 

 

 10-20% Επιληπτικοί σπασμοί 
(πολλαπλές μεταστάσεις) 

 

 5-15% Ενδοογκική 
αιμορραγία 
(μελάνωμα/χοριοκαρκίνωμα) 

  2/3 Μυική αδυναμία /  
δυσφασία/διαταραχές νόησης 

 

 10-20% Επιληπτικοί σπασμοί 
(πολλαπλές μεταστάσεις) 

 

 5-15% Ενδοογκική αιμορραγία 
(μελάνωμα/χοριοκαρκίνωμα) 

 



MEΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 Δεξαμεθαζόνη (16mg/day) 

    70-80% κλινική βελτίωση (εντός 12h) 

 Αντιεπιληπτική αγωγή??  

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
 30Gy – 10συνεδρίες 

 ↓υποτροπή (46%→10%) - ↓νέα εστία (37%→14%)* 

 ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

*Patchell et al. J Am Med Asssoc 1998; 280: 1485-9 



ΜΟΝΗΡΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
 Χωρίς θεραπεία: 6 εβδομάδες 
 Στεροειδή: 3 μήνες 
 Ακτινοθεραπεία: 4-6 μήνες 
 Χειρουργείο: σημαντικό όφελος                               

(40 vs15weeks, Patchell et al. 1990) 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 Συστηματικές  μεταστάσεις 
 Κλινική κατάσταση ασθενούς 

 
 



ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 Χειρουργική αφαίρεση κυρίαρχης εστίας 

 Ιστολογική διάγνωση 

 Αφαίρεση έως 3-4 πολλαπλών εστιών* 

 Ελεγχόμενη συστηματική νόσος, KPS>70, 
προσδόκιμο επιβίωσης>3 μήνες 

 Ακτινοάντοχοι όγκοι (νεφρός, μελάνωμα)-
χειρουργείο 

 Μετεγχειρητική ακτινοβολία 

 

 

* Bindal et al. J Neurosurg 1993; 79: 210-16 



ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Χωρίς τομή 

 Εν τω βάθει όγκοι 

 Ψυχολογία 

 Μονοήμερη νοσηλεία 

 ↓αποτελεσματικότητα σε 
όγκους >3 εκ. 

 Ακτινολογική “παραμονή” 

 Όχι ιστολογική διάγνωση 

 Επίμονο οίδημα ή νέκρωση 

 >5mm από το οπτικό νεύρο 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 



              ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 

3D Real-time U/S 

MRI 

 

 


