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• “ Radiotherapy versus trasoral robotic surgery and neck dissection for oropharyngeal 

squamus cell carcinoma (ORATOR): an open-label,phase2, randomized trial.” 

 

• Lancet Oncol. 8/2019 



• “Early stage squamus cell carcinoma of the oropharynx: Radiotherapy vs. Trans-oral 

Robotic Surgery (ORATOR) – study protocol for a randomized phase II trial” 

• Nichols et al. BMC Cancer 2013,13:133 



• Mελέτη πολυκεντρική (6 κέντρα σε Καναδα & Αυστραλία) 

• Διεθνής, παράλληλων ομάδων 

• Φάσης 2 , τυχαιοποιημένη μελέτη 



ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

• Σύγκριση ποιότητος ζωής μετά από: 

• Ακτινοθεραπεία (+- χήμειο) – ΣΚΕΛΟΣ 1 

• TORS + Λεμφαδενικό καθαρισμό (+- ακτινο –χημειο) – ΣΚΕΛΟΣ 2 

 σε ασθενείς με Ca στοματοφαρυγγα 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ  

• Πρώτο σημείο ελέγχου: 

• - 1 χρόνο μετά τη θεραπεία QOL 

MD Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) 

 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΟς 

•  Δεύτερα σημεία ελέγχου: 

• - Ποιότητα ζωής σε διάφορα άλλα χρονικά διαστήματα  

 6 ακόμη ερωτηματολόγια  

   - Τοξικότητα 

Ερωτηματολόγιο ειδικό για τοξικότητα (NCI-CTC) 

   - Καταποτική λειτουργία 

Γαστροστομία μετά από 1 έτος 

MDADI, CTC-AE 

 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ 

• - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

Από τη στιγμή ένταξης στη μελέτη έως τη στιγμή θανάτου από οιαδήποτε αιτία 

 

    - Επιβίωση ελεύθερη νόσου 

Ο χρόνος από την ένταξη στη μελέτη έως τη στιγμή εμφάνισης νόσου (Ca) σε 

οποιαδήποτε περιοχή ή θάνατος  

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

•  Ηλικία άνω των 18 ετών 

• Ιστολογικά επιβεβαιωμένος πλακώδης καρκίνος 

• Εντόπιση πρωτοπαθούς εστίας στον στοματοφάρυγγα (αμυγδαλές, μαλακή 

υπερώα, βάση γλώσσας, τοιχώματα στοματοφάρυγγα.) 

• Στάδιο Τ1, Τ2, με επιθυμητά μη διηθημένα όρια εκτομής κατά την επέμβαση 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

• Λεμφαδένες Ν0,Ν1,Ν2 χωρίς εξωλεμφαδενική εντόπιση κατά τη σταδιοποίηση προ 

της ένταξης στη ομάδα ελέγχου 

• Καλή οργανική λειτουργία ήπατος , νεφρών , καρδιάς 

• Εκτίμηση προ της εντάξεως, από εξειδικευμένο ακτινοθεραπευτή και χειρουργό.  

Παρουσίαση ασθενούς στο ογκολογικό συμβούλιο 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

• Συνυπάρχουσες νοσηρότητες 

• Αντένδειξη σε άκτινο-χήμειοθεραπεία 

• Προηγούμενο ιστορικό κακοηθείας σε κεφαλή-τράχηλο την προηγούμενη 5ετία 

• Προηγούμενο ιστορικό ακτινοβολίας σε κεφαλή-τράχηλο 

• Μεταστατική νόσος 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

• Προηγουμένη διηθητική νόσος κατά την προηγούμενη 5ετία (πλην δερματικού 

καρκίνου –όχι μελανώματος) 

• Αδυναμία ή άρνηση να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια ποιότητος ζωής 

• Κύηση ή γαλουχία 



ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

• Ακτινοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Χειρουργός Κεφαλής – Τραχήλου 

• CT Κεφαλής – Τραχήλου (ή ΜRI αντίστοιχα) 

• CT θώρακος 

• Ιστολογική πλακώδους 

• P16 δείκτη για HPV 

• Αιματολογικές εξετάσεις 

• Τεστ κυήσεως στις ενδεχόμενες πιθανότητες 

• Ακοόγραμμα 



• 2012-2017 

• 68 ασθενείς εντάχθησαν στη μελέτη 

• 34 σε κάθε ομάδα – τυχαία διαχωρισμένοι 

• Στόχος η σύγκριση του MDADI Score 1 χρόνο μετά την έναρξη της θεραπείας 

• Κλινικά σημαντική κρίθηκε η διαφορά του τελικού score να είναι >10 (κλίμακα 20-

100) 



ΣΚΕΛΟΣ 1 - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Όλοι υπεβλήθησαν σε IMRT 

• + Χημειοθεραπεία αν υπήρχε Ν1,Ν2 



ΣΚΕΛΟΣ 2 - TORS 

• Όλοι TORS + εκλεκτικό λεμφαδενικό (ομόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο) 

• Από ένα σημείο και μετά (μτχ θάνατος από αιμορραγία ) όλοι με προσωρινή 

τραχειοστομία 

• + Ακτινοθεραπεία όταν :  - pT3   pT4 

    - Mικρά όρια εκτομής (<2mm) 

   - N1, N2 

   - Λεμφαγγειακή διήθηση 

+ Χημειοθεραπεία όταν: - Διηθημένα όρια  

            - Εξωλεμφαδενική εντόπιση 

 

 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

• Η παρακολούθηση γινόταν ανά 3μηνο για κάθε ομάδα για τα πρώτα 2 χρόνια 

• Ανά 6μηνο από 3-5 χρόνια 

• Περιελάμβανε: 

 - Κλινική εξέταση 

 - Ερωτηματολόγιο QOL 

 - Α/α θώρακος ανά 6μηνο 

 - CT κεφαλής – τραχήλου- θώρακος ανά έτος 

 - Στο γκρουπ Ακτινοθεραπείας εξτρα scan 8-12 εβδομάδες μετά για πιθανότητα 

χειρουργείου 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• MDADI Scores στο 1 έτος από την έναρξη θεραπείας 

• 4 υποενότητες ερωτημάτων  

• Σύνολο 20 ερωτήματα 

• Βαθμονόμηση από 20-100 

• Κλινικά σημαντική ορίζεται η αλλαγή >10 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• ΣΚΕΛΟΣ 1 :    86,9 

 

• ΣΚΕΛΟΣ 2 :    80,1 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΝ 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕ (με βάση τον ουδό του 10) 



    ΣΥΖΗΤΗΣΗ 



    ΣΥΖΗΤΗΣΗ 



      





    MDADI 



    MDADI 





    TORS 





    TORS 



    TORS 



• Παραδοσιακή χειρουργική οροφάρυγγα  

- Πλάγιες φαρυγγοτομές, γναθοτομές, γναθεκτομές 

 - Αυξημένη νοσηρότητα  



• H αναγνώριση του ρόλου HPV 

• Nέοι ασθενείς  

• Εξαιρετική πρόγνωση 

• Θα ζήσουν 10ετίες με τις «επιπλοκές» της θεραπείας τους 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ως παράμετρος επιλογής θεραπείας  



• ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

- Συγκρίσιμα κλινικά αποτελέσματα 

- Καλύτερη ποιότητα ζωής 

- Μικροτερη νοσηρότητα , θνητότητα 

 

Αλωπεκία, βαρηκοία, βλεννογονίτιδα , δυσφαγία 



• TORS 

 Υπόσχεται ίδια κλινικά αποτελέσματα με Ακτινο-Χήμειοθεραπεία , χωρίς την 

τοξικότητα 

και ανεπιθύμητες αυτών. 

 Έγκριση FDA το 2009 για επεμβάσεις σε Κεφαλή- Τράχηλο 

2004  54% χειρουργείο 

2013  86% TORS  

-Τρισμός, δυσφαγία ως επί το πλείστον  

 

 



• ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ? 

- Σχεδιάστηκε για να συγκρίνει παρόμοια στάδια νόσου 

- Έλαβε υπ’όψιν IMRT  



• ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 

- Το σχετικά μικρό δείγμα 

 



 ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ? 

 

  Λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν 

 

 



 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ!  

  


