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Ogólne zasady radioterapii
RADYKALNA RADIOTERAPIA GUZÓW MÓZGU

Radioterapia odgrywa zasadniczą rolę w leczeniu większości złośliwych i wielu łagodnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jest stosowana w leczeniu pacjentów z różnymi nowotworami OUN (ramka), często pooperacyjnie jako terapia adjuwantowa w celu
zmniejszenia ryzyka niepowodzenia miejscowego, opóźnienia progresji i wydłużenia czasu przeżycia (np. w złośliwych glejakach), jako leczenie radykalne chorych na prymitywne guzy neuroektodermalne oraz zarodkowe lub jako leczenie hamujące dalszy rozwój guza np. nerwiaka
osłonkowego, oponiaka, guzów przysadki i czaszkogardlaka, co pozwala uniknąć poważnych konsekwencji neurologicznych leczenia operacyjnego. Częstym uzasadnieniem leczenia guzów przysadki promieniami jest możliwość wpływu na jej funkcję (np. zmniejszenie nadmiernej produkcji
hormonów). Przegląd najczęstszych nowotworów złośliwych OUN wraz z zalecanymi przez International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) deﬁnicjami objętości napromienianych dla pól podstawowych i pól podwyższonej dawki, ogólne zasady dawkowania oraz
wyniki leczenia przedstawiono w tabeli 1.1-9
RADIOTERAPIA PALIATYWNA I W TRYBIE PILNYM GUZÓW MÓZGU

Promieniowanie jonizujące często wykorzystuje się również w leczeniu paliatywnym guzów
mózgu. Radioterapia jest zasadniczą metodą leczenia przerzutów do mózgu.10,11 Zastosowanie promieniowania jonizującego i leczenia farmakologicznego pozwala uzyskać istotną poprawę stopnia
sprawności u wielu chorych. Dobór dawki powinien uwzględniać wstępną odpowiedź na leczenie
kortykosteroidami, pozaczaszkowy zasięg choroby nowotworowej, rozpoznanie oraz spodziewaną
odpowiedź na leczenie ogólnoustrojowe. Wyniki dwóch randomizowanych badań klinicznych, w których porównywano radioterapię w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym lub bez niego u chorych
z pojedynczymi przerzutami do mózgu, potwierdziły przewagę leczenia skojarzonego nad leczeniem
wyłącznie radioterapią.12,13 Jednak w trzecim z badań nie wykazano takiej zależności.14 Nie ma dowodów I poziomu na poprawę przeżycia po leczeniu operacyjnym mnogich przerzutów do mózgu,
ale zabieg neurochirurgiczny może przynieść korzyść chorym z nasilonymi objawami neurologicznymi związanymi z lokalizacją jednego lub więcej przerzutów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie farmakologiczne. Poprawa sprawności stwarza możliwość uzupełniającego napromieniania z pól
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Ramka. Guzy mózgu o potwierdzonej lub potencjalnej
promieniowrażliwości
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•
•
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•
•
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•

Glejak o niskim stopniu złośliwości
Gwiaździak anaplastyczny (AA)
Glejak wielopostaciowy (GBM)
Skąpodrzewiak o niskim stopniu złośliwości
Skąpodrzewiak anaplastyczny
Glejaki mieszane
Wyściółczak
Prymitywne guzy neuroektodermalne
Pierwotne chłoniaki OUN
Oponiaki
Nerwiak osłonkowy przedsionka i inne nerwiaki
osłonkowe
Czaszkogardlak
Guzy przysadki
Guzy zarodkowe OUN
Gwiaździak włosowatokomórkowy
Zwojakoglejak
Naczyniak krwionośny zarodkowy
Obłoniak (hemangiopericytoma)
Mięsak
Rak splotu naczyniówkowego

zewnętrznych. Wskazaniem do napromieniania całego mózgu
jest również rzadko obserwowany naciek mózgu w przebiegu
ostrej białaczki szpikowej. Chorzy na złośliwe glejaki mózgu, którzy wymagają pilnego leczenia ratującego, poddawani są zwykle
odbarczającemu zabiegowi neurochirurgicznemu i kortykosteroidoterapii. W przypadku dyskwaliﬁkacji z zabiegu operacyjnego z powodu złego stanu klinicznego należy rozważyć podobne
do stosowanego w przypadku mnogich przerzutów do mózgu
napromienianie całego mózgu wysokimi dawkami frakcyjnymi.
TECHNIKA NAPROMIENIANIA

Napromienianie jest zasadniczą metodą leczenia wielu guzów wewnątrzczaszkowych. Istnieje wiele narzędzi umożliwiających podanie zaplanowanej dawki na określony obszar
mózgu. W radioterapii powszechnie wykorzystuje się fotony,
elektrony oraz cząstki (np. protony). Elektrony wykorzystywane są rzadko z powodu ich ograniczonej penetracji przez
kości czaszki i nie będą przedmiotem prezentowanego przeglądu. Powszechnie wykorzystuje się promieniowanie fotonowe generowane w przyspieszaczu liniowym podczas
uderzenia przyspieszonych elektronów w tarczę.15 Drugim
wykorzystywanym klinicznie źródłem promieniowania fotonowego jest kobalt 60. Najczęściej wykorzystywanymi w radioterapii cząsteczkami są protony, również generowane
w przyspieszaczu liniowym. Bardzo mała liczba dostępnych
urządzeń do napromieniania protonami wynika przede
wszystkim z wysokich kosztów leczenia.16 Chorych napromienia się kilkoma padającymi pod różnymi kątami wiązkami fotonów lub cząstek.
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Jednostką dawki pochłoniętej jest Gray (1 Gy=100 cGy,
1 cGy=1 rad w dawnej nomenklaturze). Dawka jest specyﬁkowana w wyrażonej w procentach izodozie, będącej linią łączącą punkty o jednakowej absorpcji dawki (w trzech
wymiarach używa się określenia powierzchnia izodozy), która obejmuje obszar napromieniany w obrazie dwuwymiarowym (2D) i odnosi się do dawki w określonym punkcie,
najczęściej środku geometrycznym tego obszaru.
Zaplanowaną dawkę można podać jednorazowo lub podczas większej liczby seansów napromieniania (tzw. frakcjonowanie dawki). Radiochirurgia polega na jednorazowym
podaniu dużej dawki na ściśle określony za pomocą stereotaksji obszar w nadziei, że efekt biologiczny będzie identyczny jak w przypadku przeprowadzenia trwającej kilka tygodni
radioterapii frakcjonowanej.17 Leczenie stereotaktyczne
wymaga specjalnego sposobu oznaczania celu, w którym napromieniany obszar guza jest odnoszony nie do punktów ciała chorego, lecz do powtarzalnego kartezjańskiego układu
współrzędnych. Metoda ta jest używana wówczas, gdy potrzebna jest bardzo duża dokładność i precyzja napromieniania, ponieważ system współrzędnych jest mocowany (zwykle
inwazyjnie) do chorego. Najczęściej wykorzystuje się ramy stereotaktyczne Leksella i Brown-Roberts-Wellsa (BRW), które
umożliwiają unieruchomienie głowy oraz dostarczają współrzędnych do oznaczenia napromienianego obszaru. Ogólnie
biorąc, każdy rodzaj leczenia promieniami można realizować
stereotaktycznie. Praktycznie napromienianie stereotaktyczne jest przydatne w przypadku guza znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów krytycznych, gdy konieczne są
szczególnie wąskie marginesy błędu w celu uniknięcia podania zbyt dużej dawki na struktury prawidłowe.
Trójwymiarowa radioterapia konformalna (3D) odnosi się
do szczególnych sytuacji, w których wolumetryczna dystrybucja zaplanowanej dawki (powierzchnia izodozy) dokładnie odzwierciedla kształt obszaru napromienianego. Ta technika
wykorzystywana jest zarówno podczas napromieniania frakcjonowanego, jak i w radiochirurgii. Radioterapia z modulacją intensywności dawki promieniowania (IMRT) jest szczególną
formą radioterapii konformalnej 3D. Intensywność strumienia
fotonów w polu lub polach terapeutycznych poddawana jest
modulacji umożliwiającej uzyskanie niejednorodnego rozkładu
dawki z doskonałym stopniem konformalności wokół obszaru
napromienianego oraz ochronę struktur krytycznych. Podobny efekt można uzyskać podczas leczenia protonami, dobierając odpowiednio głębokość piku Bragga, punktu, w którym
cząstki deponują maksymalną ilość swojej energii.
Podstawowym wskazaniem do radioterapii konformalnej
jest ochrona sąsiadujących tkanek zdrowych przed niepotrzebnym napromienianiem. Zastosowanie IMRT w leczeniu
guzów OUN ma swoje uzasadnienie teoretyczne.18 Poprawa
rozkładu dawki może zmniejszyć wielkość dawki pochłoniętej przez struktury krytyczne w obrębie mózgu, np. skrzyżowanie i nerwy wzrokowe, gałki oczne, pień mózgu, ucho
wewnętrzne, pole najdalsze oraz inne, prawidłowe struktury
mózgu, szczególnie korę wzrokową i płaty skroniowe.19
Redukcja dawki na pole najdalsze może zmniejszyć częstość
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TABELA 1. ZDEFINIOWANE NA PODSTAWIE BADANIA MR I ROZPOZNANIA OBJĘTOŚCI NAPROMIENIANE WEDŁUG INTERNATIONAL
Rozpoznanie

Kliniczna objętość
napromieniana (CTV)

Glejak I stopnia wg WHO

n/a

Glejak II stopnia wg WHO

Typowa dawka
w CTV

Objętość guza
(GTV)

Typowa dawka
w GTV

n/a

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 1,0 cm

45,0-50,4 Gy

Wzmacniający się guz (T1 + C),
obrzęk (T2/FLAIR) z marginesem 2,0 cm

45 Gy

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 2,0 cm

50,4-54,0 Gy

Glejak III stopnia wg WHO

Wzmacniający się guz (T1 + C),
obrzęk (T2/FLAIR) z marginesem 2,0 cm

45,0-50,4 Gy

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 2,0 cm

59,4 Gy

Glejak IV stopnia wg WHO

Wzmacniający się guz (T1 + C),
obrzęk (T2/FLAIR) z marginesem 2,0 cm

45,0-50,4 Gy

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 2,0 cm

59,4-64,8 Gy

Oponiak, łagodny/atypowy

n/a

n/a

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 1,0 cm

52,2-64,8 Gy

Oponiak, złośliwy

Wzmacniający się guz (T1 + C),
obrzęk (T2/FLAIR) z marginesem 2,0 cm

45,0-50,4 Gy

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 2,0 cm

55,8-59,4 Gy

Gruczolak przysadki

n/a

n/a

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 0,7-1,0 cm

45,0-50,4 Gy
(niewydzielające)
45,0-54,0 Gy
(wydzielające)

Wyściółczak

Wzmacniający się guz (T1 + C)
obrzęk (T2/FLAIR) z marginesem 2,0 cm

45,0 Gy

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 2,0 cm

50,4-55,8 Gy

Struniak,
chrzęstniakomięsak

Wzmacniający się guz (T1 + C),
loża pooperacyjna z marginesem 2,0 cm

50,4 Gy

Wzmacniający się guz (T1 + C)
z marginesem 2,0 cm

59,4-70,2 Gy

Nerwiak zwojowokomórkowy
ośrodkowy

n/a

Zmiany w FLAIR
z marginesem 1,0 cm

50,4-55,8 Gy

Przerzuty do mózgu

Cały mózg

30,0-37,5 Gy
(adjuwantowo
40,0-50,4 Gy)

n/a

n/a

Naciek białaczkowy
mózgu

Cały mózg

24,0-30,0 Gy
we frakcjach
po 1,8-3,0-Gy

n/a

n/a

n/a

Liczby w indeksie oznaczają lata.
CSF – płyn mózgowo-rdzeniowy, CTV – kliniczna objętość napromieniana, DFS – przeżycie wolne od choroby, FLAIR – sekwencja tłumienia wolnego płynu,

nudności wywołanych leczeniem.19 Jeśli konwencjonalne
planowanie leczenia promieniami wiązałoby się z nieakceptowalnym napromienianiem struktur krytycznych (dawka
całkowita, dawka frakcyjna lub obie), należy rozważyć zastosowanie IMRT. Ta decyzja musi uwzględnić precyzyjną ocenę
przewidywanego czasu przeżycia, ponieważ objawy późnej
toksyczności leczenia promieniami nie manifestują się zwykle przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia leczenia.20,21 U większości chorych z pierwotnymi guzami OUN
dochodzi do nawrotów miejscowych, dlatego zastosowanie
IMRT umożliwia podanie większej dawki. Przykładem może
być technika jednoczesnego podwyższenia dawki w leczeniu
glejaków IV stopnia według WHO.22,23 Podczas leczenia techniką IMRT dochodzi do teoretycznie mniejszej ekspozycji
tkanek zdrowych na niskie dawki promieniowania jonizującego, ale późne następstwa takiego leczenia jeszcze nie są
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znane. Trwają badania zmierzające do stworzenia modelu
odpowiedzi biologicznej.24
Najnowszym rozwiązaniem technologicznym jest Image
Guided Radiation Therapy (IGRT). Leczenie guzów wewnątrzczaszkowych opiera się na technice wprowadzenia
trójwymiarowych danych z obrazowania TK lub MR do wspomaganych komputerowo systemów planowania leczenia,
a następnie symulacji leczenia przed rozpoczęciem rzeczywistego napromieniania. Prawdziwa technika IGRT zbiera
oddzielny zestaw danych wolumetrycznych w czasie napromieniania, najlepiej przez samo urządzenie do napromieniania, aby sprawdzić, czy obszar napromieniany jest ustawiony
właściwie w odniesieniu do wiązek promieniowania.25 (Niektóre urządzenia pozwalają tylko na uzyskanie ortogonalnych
obrazów 2D, co utrudnia wykonanie korekcji pozycjonowania). Taki zestaw danych jest przydatny, gdy mamy do czynie-
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COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS ORAZ ZAKRESY DAWEK (W GY)
Dawka na oś (w przypadku wskazań)

MS

DFS5

OS1

OS5

LC5

Źródło

n/a

–

95%

–

95%

–

[1]

n/a

–

37-50%

–

58-73%

–

[62-64]

Naciek opon w MR: 30,0-39,6 Gy, masywny naciek:
55,8-59,4 Gy

17,5-58,6 miesięcy

–

–

38%

–

[2,3,60]

Naciek opon w MR: 30,0-39,6 Gy, masywny naciek:
55,8-59,4 Gy

17,5-17,1 miesięcy

–

28-70%

0-14%

–

[21]

n/a

–

48-89%

–

58-85%

–

[90,101,103]

n/a

1,5 lat

–

–

–

–

[4]

n/a

–

–

–

–

90-95%
(33-95% kontroli
biochemicznej)

[115]

Ujemny CSF: 30,0 Gy, dodatni CSF: 36,0 Gy, masywne
zajęcie opon w MR: 39,6 Gy, masywny guz: 54,0 Gy

–

–

67-100%

–

95-100%

[5]

n/a

–

36-72%

–

75-80%,

40-75%

[5]

n/a

–

–

–

98%

98%

[6,7]

n/a

3,8-7,1 miesięcy

–

12-32%

–

–

[8,20]

9 miesięcy

–

–

–

–

[9]

18,0 Gy

GTV – objętość guza, LC – kontrola miejscowa, MS – mediana czasu przeżycia, n/a – nie dotyczy, OS – przeżycie całkowite, + C – z kontrastem.

nia z ruchomymi obszarami napromieniania. Rzadko zdarza
się to podczas radioterapii zmian wewnątrzczaszkowych.
W praktyce używa się wielu określeń, np. stereotaktyczna IMRT frakcjonowana lub radiochirurgia kierowana obrazem, których nie należy mylić z handlowymi określeniami
różnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych
do uzyskania tego samego efektu. Autorzy przedstawiają
krótki przegląd najczęściej wykorzystywanych w leczeniu
guzów mózgu rozwiązań technologicznych. W tradycyjnej
konfiguracji Leksell gamma knife (Elekta, Sztokholm, Szwecja) posiada 201 stacjonarnych źródeł kobaltu tworzących pojedynczy, zogniskowany, elipsoidalny obszar napromieniania
z odtwarzalnością rzędu 0,1 mm. Najnowsze rozwiązania (Perfexion) wykorzystują mniejszą liczbę źródeł, co zapewnia wyższy stopień konformalności. Zmodyﬁkowane przyspieszacze
liniowe, często opisywane jako „liniowa radiochirurgia”,
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umożliwiają uzyskanie podobnej precyzji oraz rozkładu dawki. Cyberknife (Accuray, Sunnyvale, Kalifornia) to mały, zamocowany na ramieniu robota przyspieszacz liniowy, który
dzięki możliwości ustawienia go pod różnymi kątami pozwala na zogniskowanie pojedynczej wiązki fotonów o ustalonym
kształcie na guzie. System zawiera ortogonalne obrazowanie
2D IGRT.26 Synergy i Axesse (Elekta, Sztokholm, Szwecja) są
kolejnymi przykładami standardowego przyspieszacza liniowego zamocowanego na obracającym się kole, co w połączeniu z ruchomym stołem umożliwia realizację radioterapii
odpowiednio ukształtowaną i płynnie modulowaną wiązką
promieniowania. System wykorzystuje TK do 3D IGRT.25 Trilogy (Varian, Palo Alto, Kalifornia) jest standardowym przyspieszaczem liniowym obracającym się wokół nieruchomej
osi, który w połączeniu z ruchomym stołem terapeutycznym
pozwala na uzyskanie odpowiednio ukształtowanej wiązki

79

NEUROONKOLOGIA

Postępy w radioterapii guzów mózgu

i płynnie modulowanej wiązki fotonów. System wykorzystuje
ortogonalne obrazowanie w 2D IGRT oraz kilowoltową stożkową TK do 3D IGRT. Podobnym do Trilogy urządzeniem jest
Novalis (BrainLAB, Faldkirchen, Niemcy). Spiralna tomoterapia zawiera zamocowany w głowicy w kształcie pierścienia
przyspieszacz liniowy generujący fotony o energii 6 MeV,
który obracając się wokół przesuwanego w sposób ciągły
przez pierścień chorego, generuje spiralną wiązkę promieniowania o odpowiedniej grubości (TomoTherapy, Inc.,
Madison, Wisconsin).27 Realizację IGRT umożliwiają detektory TK umieszczone w głowicy naprzeciwko przyspieszacza liniowego. Urządzenia generujące promieniowanie protonowe
o bardzo dużych głowicach (Optivus Technology, Inc., San
Bernardino, Kalifornia i Ion Beam Applications, Louvain-la-Neuve, Belgia) wytwarzają pojedynczą wiązkę promieniowania oraz posiadają ruchomy stół terapeutyczny, realizując
napromienianie zogniskowaną, kierowaną z różnych kątów
wiązką protonów.
OKREŚLENIE OBJĘTOŚCI, PLANOWANIE LECZENIA
PROMIENIAMI ORAZ USTALENIE DAWKI

Większość komercyjnych systemów planowania leczenia przeprowadza kalkulację dawki na podstawie danych uzyskanych w trakcie badania TK. Połączenie danych uzyskanych
w trakcie badania MR z wykonanym do planowania leczenia
promieniami badaniem TK ma istotne znaczenie dla dokładnego określenia guza i zlokalizowanych w jego sąsiedztwie
struktur krytycznych. Do zdeﬁniowania objętości guza i struktur krytycznych należy wykorzystać wszystkie informacje
diagnostyczne, a szczególnie obrazy MR (w tym obrazy T2 zależne i w sekwencji FLAIR] oraz TK, a także inne dane
kliniczne i uzyskane dzięki zabiegowi chirurgicznemu. Dodatkowych, przydatnych w planowaniu leczenia promieniami danych mogą dostarczać również badania czynnościowe
i metaboliczne.28-31 Przedstawiające przepływ krwi w mózgu
czynnościowe obrazowanie MR może ujawnić obecność nieprawidłowo funkcjonujących obszarów mózgu.32 Podobnych
informacji czynnościowych dostarcza magnetoencefalograﬁa
(MEG).33 Czułym i swoistym narzędziem różnicowania guza
od tkanek zdrowych może się okazać wielowokselowa spektroskopia 3D (MRS) oraz indeks lub stosunek choliny do
N-acetyloasparaginazy (CNI).34 Pozytonowa tomograﬁa emisyjna (PET) z [11C]-metioniną może pomóc w bardziej precyzyjnym zdeﬁniowaniu zasięgu guza u chorych na glejaka
o niskim stopniu złośliwości.35
Deﬁnicje poszczególnych objętości napromienianych znajdują się w 50 i 62 Raporcie ICRU.36,37 Objętość guza (GTV)
oznacza widoczny makroskopowo guz (np. obszar wzmocnienia w obrazach T1 zależnych w badaniu MR).36,37 Kliniczny obszar napromieniania (CTV) oznacza obszar mikroskopowego
zasięgu guza (np. obszar widoczny w obrazach T2 zależnych
MR), który często jest lepiej widoczny w sekwencji FLAIR.36
Wyznaczanie planowanej objętości napromieniania podczas
przygotowywania radioterapii guzów OUN uwzględnia margines dozymetryczny, różnice ﬁzjologiczne, np. (potencjalne)
zmiany lokalizacji guza w zależności od obrzęku mózgu,
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który może wystąpić w trakcie leczenia, oraz dokładność i powtarzalność ułożenia chorego. Struktury krytyczne to prawidłowe obszary anatomiczne o większej wrażliwości na
promieniowanie jonizujące, które znajdują się w sąsiedztwie
CTV i mogą istotnie wpływać na wielkość zaplanowanej dawki
oraz technikę radioterapii. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia
późnych powikłań popromiennych dzięki nieprzekraczaniu dawek tolerowanych dla poszczególnych struktur krytycznych
ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy spodziewany czas
przeżycia po leczeniu przekracza 6 miesięcy.

Leczenie
GLEJAK WIELOPOSTACIOWY

Spośród wszystkich metod terapeutycznych największy
wpływ na przeżycie chorych z GBM ma radioterapia, następnie chemioterapia oparta na temozolomidzie i wreszcie leczenie operacyjne.38-41 Jedno duże badanie retrospektywne,
jedno prospektywne badanie kliniczne oraz analiza RPA (recursive partitioning analysis) Radiation Therapy Oncology
Group (RTOG) wykazały, że rozległe resekcje są czynnikiem
predykcyjnym dłuższej mediany przeżycia.21,41,42 Jednak
w momencie rozpoznania mniej niż połowa chorych może
mieć przeprowadzony zabieg operacyjny z zamiarem całkowitego usunięcia (GTR) GBM.43
Mediana przeżycia u chorych z nowo rozpoznanym GBM
po leczeniu napromienianiem (z chemioterapią opartą na
BCNU) wynosi od 7,1 do 17,5 miesiąca.21 Czas przeżycia
może wydłużać umiarkowana eskalacja dawki.44-47 European
Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
opublikowała wyniki badania III fazy, w którym uzyskano
istotną poprawę przeżycia chorych otrzymujących dodatkowo temozolomid w czasie radioterapii i następnie jako leczenie uzupełniające.40 Odsetek przeżyć 2-letnich w grupie
leczonej w sposób skojarzony i wyłącznie radioterapią wynosił odpowiednio 26,5 i 10,4%.48
W większości systemów biologicznych radioterapia wykazuje właściwości stochastyczne. Podczas generowania krzywych przeżycia komórkowego w funkcji dawki dla linii
komórkowych wyraźnie widać, że odpowiedź jest zależna
od dawki (z początkowym ramieniem, a następnie spadkiem). Krzywe przeżycia komórkowego najlepiej opisuje
funkcja liniowo-kwadratowa. Te kliniczne krzywe dawka-odpowiedź mają kształt esowaty, gdzie małym dawkom odpowiada względnie płaska krzywa odpowiedzi, natomiast po
przekroczeniu pewnej dawki progowej jej nachylenie gwałtownie rośnie i dla dużych dawek ponownie się spłaszcza. Tradycyjne badania kliniczne z udziałem chorych na złośliwe
glejaki mózgu, np. glejaka wielopostaciowego, oceniały skuteczność dawek konwencjonalnych w zakresie od 0 do 60 Gy,
radioterapii hiperfrakcjonowanej do 80 Gy i brachyterapii
do dawki 100-120 Gy. Mimo że zależność dawka-odpowiedź
nie była oceniana w badaniach prospektywnych dla tak dużego zakresu dawek, analiza danych z różnych badań klinicz-
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nych i podsumowań doświadczeń różnych ośrodków (tab. 2)
sugeruje niewielką zależność dawka-odpowiedź. Choć porównanie zaniechania radioterapii i napromieniania dużymi
dawkami wykazało wydłużenie czasu przeżycia, to w badaniach klinicznych mających na celu identyﬁkację różnic
w czasie przeżycia pomiędzy umiarkowanie różniącymi się
schematami (np. 60-80 Gy) nie wykazano różnic istotnych statystycznie.
Eskalacja dawki promieniowania może być modelowana
biologicznie. Do obliczenia dawki efektywnej biologicznie
(BED) dla różnych schematów leczenia można wykorzystać
model biologiczny uwzględniający naprawę uszkodzeń oraz
wielkość dawki.49-51 Model ten jest przydatny podczas porównywania różnych schematów leczenia promieniami. Standardowy schemat napromieniania chorych na GBM zakłada
podanie dawki 60 Gy w 30 frakcjach, pięć razy w tygodniu.
Brachyterapia umożliwia podanie 60 Gy w sposób ciągły w ciągu pięciu dni, a radiochirurgia – 20 Gy w trakcie jednego, trwającego około 20 minut seansu leczenia. Można obliczyć BED
dla niekonwencjonalnych schematów leczenia, a następnie
oszacować efekt, jaki uzyskałoby się napromienianiem frakcjami po 2 Gy. Podobne modelowanie można przeprowadzić
dla uszkodzeń zdrowej tkanki mózgu. Badacze z Uniwersytetu Cambridge52 wykorzystali dane z badań klinicznych
do opracowania modelu matematycznego, wykorzystując koncepcje radiobiologiczne i patologiczne. Uzyskane wyniki sugerują, że okno terapeutyczne jest stosunkowo wąskie,
ponieważ martwica mózgu występuje dla dawek, które dają
odpowiedzi na leczenie znacznie poniżej oczekiwanych. Badania retrospektywne wykazały, że w 90% przypadków do nawrotu dochodzi w odległości do 2 cm od wzmacniającego się
po kontraście guza i rzadko obserwuje się wznowy wieloogniskowe,45,53,54 dlatego poprawa wyleczeń miejscowych może
wydłużyć przeżycie chorych.
W badaniach III fazy oceniano różne strategie eskalacji
dawki, przede wszystkim za pomocą radiochirurgii stereotaktycznej (SRS) i brachyterapii,46,47 jednak żadna z nich nie
przyniosła istotnej poprawy przeżyć lub wyleczeń miejscowych. Badanie I fazy RTOG 0023 z przyspieszonym napromienianiem (konformalny boost stereotaktyczny w GBM raz
w tygodniu) nie wykazało poprawy przeżyć całkowitych, jednak dzięki GTR obserwowano trend w kierunku poprawy mediany przeżycia (17 vs 12 miesięcy), co sugeruje, że tego typu
strategie mogą przynieść korzyść w wyselekcjonowanej
grupie chorych. Wydaje się, że ryzyko niepowodzenia miejscowego można zmniejszyć dzięki eskalacji dawki na mikroskopowe zmiany resztkowe po GTR. Jedna z opcji zakłada
przeprowadzenie brachyterapii GliaSite, która umożliwia
zwiększenie dawki na obszar mikroskopowej nieradykalności po maksymalnie radykalnym zabiegu operacyjnym.55,56
W tym celu do loży zakłada się cewnik z balonikiem (4-35 ml),
co stabilizuje położenie źródła, umożliwia precyzyjne zdeﬁniowanie dawki i zapewnia odtwarzalność. Rozpoczęte ostatnio badanie kliniczne ma określić maksymalną dawkę
tolerancji dla brachyterapii GliaSite i napromieniania z pól zewnętrznych u chorych z nowo rozpoznanym GBM.57 Osiem-
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TABELA 2. WYNIKI LECZENIA GLEJAKA
WIELOPOSTACIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI
MS (tygodnie)

25% przeżycie

p

18

N/A

N/A

<45

14

N/A

ns

50

28

52

<0,001

Dawka (Gy)
0

55

36

57

<0,001

60

42

68

<0,001

Mediana czasu przeżycia wzrasta z 14 tygodni dla dawki poniżej 45 Gy
do 42 tygodni dla 60 Gy. Niepowodzenie leczenia GBM prowadzi w krótkim
czasie do śmierci chorego, dlatego poprawa przeżyć po podaniu wyższej
dawki sugeruje lepszą kontrolę guza.
MS – mediana czasu przeżycia, N/A – nie dotyczy, ns – nieistotne,
25% przeżycie – przeżycie 25 percentyla.

dziesiąt procent chorych uczestniczących w tym badaniu
zakwaliﬁkowano do IV klasy RPA. Mediana przeżycia chorych,
u których uzyskano całkowitą regresję, była dwukrotnie
dłuższa (20,2 miesiąca) niż w grupie z guzem resztkowym
(9,1 miesiąca) i różnica ta była prawie istotna statystycznie
(p=0,0584).
Zastosowanie czynników modyﬁkujących efekt promieniowania jonizującego w komórkach hipoksycznych guza nie
przyniosło spodziewanej poprawy wyników leczenia. W badaniach II-III fazy oceniano skuteczność wielu związków,
np. hydroksymocznika, halogenków pirymidyn (uczulających
komórki w fazie S), tirapazaminy (związku cytotoksycznego
wykazującego istotnie większą toksyczność wobec komórek
hipoksycznych), tetraﬂuorku węgla (nośnika tlenu zwiększającego wrażliwość komórek hipoksycznych), mizonidazolu
(uczulacza komórek hipoksycznych), kompleksu teksaﬁryny
i gadolinu (modulatora reakcji redoks), karbogenu i nikotynamidu (zmniejszenie hipoksji poprzez modulację napięcia
naczyń krwionośnych), RSR-13 (uczulacz komórek hipoksycznych), nie dostarczając przekonujących dowodów ich zalet.
Badanie EORTC wykazało istotną korzyść z zastosowania
temozolomidu i analiza post hoc sugeruje, że największą korzyść z takiego leczenia mogą odnieść chorzy, u których obecny jest promotor metylacji genu MGMT uczestniczący
w naprawie uszkodzeń wywołanych przez temozolomid.40
Autorzy jednego z najnowszych badań wykazali, że temozolomid rzeczywiście zwiększa odpowiedź linii komórkowych glejaka złośliwego bez ekspresji MGMT na leczenie promieniami.
Jednoczesna radiochemioterapia i podanie temozolomidu
u chorych bez mutacji MGMT wiąże się ze zmniejszoną
naprawą uszkodzeń podwójnych nici DNA. Zastosowanie inhibitora MGMT (O6-benzyloguanidyny) zwiększa aktywność
przeciwnowotworową temozolomidu w komórkach wykazujących ekspresję MGMT, co zachęca do dalszych badań
uwzględniających status MGMT.58
Aktualne zalecenia dotyczące leczenia chorych na GBM zakładają napromienianie ulegającego wzmocnieniu kontrastowemu guza z odpowiednim marginesem do dawki 60 Gy we
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TABELA 3. WYNIKI LECZENIA NOWO ZDIAGNOZOWANYCH GLEJAKÓW WIELOPOSTACIOWYCH
Klasa RPAa

Leczenie

RPA III

RT
RT + BCNU
RT + temozolomid

15,0
17,1
21,4

–
70,0
–

20,0
30,0
43,4

–
20,0
–

–
14,0
–

[48]
[21,38]
[48]

RPA IV

RT
RT + BCNU
RT + temozolomid

13,0
11,2
16,3

–
46,0
–

–
17,0
27,9

11,0
7,0
–

–
4,0
–

[48]
[21,38]
[48]

RPA V/VI

RT
RT + BCNU
RT + temozolomid

9,0
7,5
10,3

–
28,0
–

6,0
5,0
16,5

–
1,0
–

–
0,0
–

[48]
[21,38]
[48]

Mediana czasu
Przeżycie roczne
przeżycia (miesiące)
(%)

Przeżycie 2-letnie Przeżycie 3-letnie Przeżycie 5-letnie Źródło
(%)
(%)
(%)

RT – radioterapia.
aKlasa III – wiek poniżej 50 lat i stopień sprawności według Karnofskiego (KPS) 90-100%, klasa IV – wiek poniżej 50 lat i KPS poniżej 90% lub wiek powyżej
50 lat, stan po zabiegu operacyjnym i dobry stan neurologiczny, klasa V – wiek 50 lat lub więcej i KPS 70-100%, zabieg operacyjny lub stan neurologiczny,
które uniemożliwiają podjęcie pracy, lub tylko biopsja, a następnie radioterapia do dawki co najmniej 54,4 Gy RT, klasa VI – wiek powyżej 50 lat
i nieprawidłowy stan psychiczny i KPS poniżej 70%, lub wiek 50 lat lub więcej, KPS 70-100%, stan po biopsji, radioterapia do dawki niższej niż 54.4 Gy.

frakcjach po 1,8-2,0 Gy, skojarzonego (w oparciu o wyniki badania EORTC) z jednoczesną chemioterapią opartą na temozolomidzie (tab. 3).
GLEJAKI ANAPLASTYCZNE

Glejaki anaplastyczne stanowią około 25% wszystkich glejaków o wysokiej złośliwości u dorosłych. Występują najczęściej u dorosłych w młodym i średnim wieku. Należą do nich
anaplastyczne gwiaździaki (AA), anaplastyczne skąpodrzewiaki oraz mieszane anaplastyczne skąpodrzewiakogwiaździaki
odpowiadające III stopniowi WHO. Mediana przeżycia u chorych z AA wynosi około trzech lat od rozpoznania. W przypadku skąpodrzewiaka anaplastycznego rokowanie jest
lepsze, szczególnie w przypadku guzów z utratą heterozygotyczności 1p i 19q, w którym mediana przeżycia sięga około
7 lat. Rokowanie u chorych z guzami mieszanymi (anaplastyczny skapodrzewiakogwiaździak) waha się w zależności
od dominującego typu histologicznego komórek.
Integralną częścią standardowego leczenia jest radioterapia. Dane I stopnia nie przekonują, że dodanie chemioterapii lub związków promieniouczulających wydłuża przeżycie
chorych na AA. W ostatnim czasie przeprowadzono dwa badania kliniczne III fazy, RTOG 94-0259,60 i EORTC 26951,61
w których wykazano, że wczesne dodanie prokarbazyny,
CCNU i winkrystyny (PCV) nie poprawia wyników leczenia
w porównaniu ze stosowaniem wyłącznie radioterapii. W badaniu RTOG 9404 chorych na AA poddawano konwencjonalnej radioterapii w połączeniu z bromodeoksyurydyną
(BUdR) lub bez, a następnie zastosowano terapię adjuwantową z użyciem PCV.59,60 Badanie zakończono przed włączeniem założonej liczby chorych, ponieważ analiza etapowa nie
wykazała poprawy przeżycia w ramieniu z bromodeoksyurydyną (BUdR). W obu badaniach chorych napromieniano
do dawki 59,4 Gy w 33 frakcjach po 1,8 Gy. Temozolomid wykazał aktywność w przypadku nawrotu AA, jednak brakuje
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dowodów I stopnia, że poprawia on wyniki u chorych z nowo rozpoznanym AA. Badanie III fazy RTOG 9813, w którym
porównywano temozolomid z BCNU, zostało przerwane
z powodu niedostatecznej rekrutacji chorych. Obecnie obowiązujący standard postępowania w przypadku rozpoznania
glejaka wielopostaciowego obejmuje maksymalnie doszczętny zabieg operacyjny i napromienianie pooperacyjne do dawki 59,4 Gy w 33 frakcjach. Zastosowanie chemioterapii, mimo
że bardzo powszechne, opiera się na dowodach niższego
stopnia.
GLEJAKI O NISKIM STOPNIU ZŁOŚLIWOŚCI

Dowody I stopnia wyraźnie wskazują na korzyść z leczenia
promieniami w opóźnianiu progresji po leczeniu operacyjnym glejaków o niskim stopniu dojrzałości, jednak w żadnym
z badań III fazy nie wykazano, że radioterapia wydłuża przeżycie całkowite. Obecnie trwa debata czy należy odraczać
radioterapię do progresji choroby czy przeprowadzać ją bezpośrednio po postawieniu rozpoznania. W 1986 roku rozpoczęto prospektywne, wieloośrodkowe badanie EORTC 22845
porównujące bezpośrednie leczenie promieniami z obserwacją. Do badania włączono 311 chorych po leczeniu operacyjnym,62 nie uzyskując różnic w przeżyciu pomiędzy dwoma
ramionami badania (przeżycie 5-letnie: 63% w grupie z napromienianiem i 66% u chorych poddanych obserwacji). Czas
do progresji w ramieniu z bezpośrednią radioterapią wynosił
4,8 roku i 3,4 roku w grupie, którą poddano jedynie obserwacji (p=0,02), a 5-letnie przeżycie wolne od progresji wynosiło odpowiednio 44 i 37% (p=0,02). Na podstawie
powyższych danych można wyciągnąć wniosek, że napromienianie bezpośrednio po leczeniu operacyjnym nie ma przewagi nad obserwacją, dlatego radioterapię należy odroczyć
do chwili rozpoznania progresji choroby nowotworowej.
Celem dwóch prospektywnych, randomizowanych badań
III fazy było określenie optymalnej dawki radioterapii.
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TABELA 4. ZALEŻNOŚĆ DAWKA-ODPOWIEDŹ NA RADIOTERAPIĘ DLA GLEJAKÓW O NISKIEJ ZŁOŚLIWOŚCI I NIEKORZYSTNYCH
CZYNNIKACH ROKOWNICZYCH W BADANIACH RANDOMIZOWANYCH
Leczenie

OS2

OS5

MOST (lata)

PFS2

PFS5

MPFST

Obserwacja
Obserwacja (F)
4500
5040
5400
5400 (UF)
5400 + PCV (UF)
5940
6480

–
99%
–
–
–
87%
86%
–
–

–
94%
58%
72%
68%
61%
70%
59%
64%

–
n/a
6,0
9,8
7,2
NR
6,0
∼7,0
∼8,4

–
82%
–
–
–
73%
72%
–
–

–
50%
47%
n/a
55%
39%
61%
50%
n/a

3,4
n/a
5,0
5,5
5,3
4,0
6,0
5,0
5,5

Badanie
EORTC 22845
RTOG 9802
EORTC 22844
Intergroup
EORTC 22845
RTOG 9802
RTOG 9802
EORTC 22844
Intergroup

Wolne pola oznaczają brak danych. F – korzystny, MOST – mediana czasu przeżycia całkowitego, MPFST – mediana czasu przeżycia wolnego od progresji,
n/a – niedostępne, OSx – przeżycie całkowite po x latach, PFSx – przeżycie wolne od progresji po x latach, UF – niekorzystne (wyjaśnienie w tekście).

W badaniu EORTC 22844,63 porównującym zastosowanie
małych i dużych dawek radioterapii chorych napromieniano
do dawki łącznej 4500 cGy w 25 frakcjach lub 5940 cGy
w 33 frakcjach. Mediana czasu obserwacji przekraczała 6 lat.
Odsetek 5-letnich przeżyć całkowitych wynosił 58% w grupie napromienianej mniejszą dawką i 59% w przypadku dawki większej, a przeżycie wolne od progresji wynosiło
odpowiednio 47 i 50%. Obie wartości okazały się nieistotne
statystycznie. W drugim badaniu III fazy uczestniczyło
211 chorych, których napromieniano do dawki 50,4 Gy
i 64,8 Gy.64 Mediana czasu obserwacji wynosiła 6,5 roku.
Przeżycie 5-letnie nie różniło się w obu ramionach badania
i wynosiło odpowiednio 72% w grupie, w której stosowano
małą dawkę i 64% w przypadku dawki większej. Mediana
przeżycia dla całej kohorty wynosiła 9,25 roku. Dane dotyczące umiejscowienia wznowy względem pól napromienianych były dostępne dla 65 ze 114 chorych z progresją
choroby nowotworowej. W 92% przypadków rozpoznano nawrót w polu napromienianym – u 3% do 2 cm od granicy pola, a u 5% w większej odległości.
W randomizowanym badaniu RTOG 9802 chorych ze zidentyfikowanymi wcześniej64,65 niekorzystnymi czynnikami
rokowniczymi (wiek powyżej 40 roku życia i subtotalna resekcja guza lub biopsja) poddano standardowej radioterapii (54 Gy w 30 frakcjach) w połączeniu z sześcioma cyklami
chemioterapii według programu PCV w standardowych
dawkach lub bez.66 Chorych z korzystnymi czynnikami rokowniczymi (wiek poniżej 40 lat i GTR) poddawano obserwacji. W grupie z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi
nie zanotowano istotnych różnic w czasie przeżycia całkowitego. Odsetek przeżyć wolnych od progresji po 2 i 5 latach obserwacji wynosił odpowiednio 73 i 39% w grupie
z radioterapią oraz 72 i 61% w ramieniu z radioterapią i PCV
(p=0,38). W grupie z korzystnymi czynnikami rokowniczymi przeżycie całkowite po 2 i 5 latach wynosiło odpowiednio 99 i 94%, a przeżycie wolne od progresji odpowiednio
82 i 50%. Wyniki wszystkich opublikowanych badań III fazy
podsumowano w tabeli 4.
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JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH NA GLEJAKI O NISKIEJ ZŁOŚLIWOŚCI

Względnie długi czas przeżycia chorych na glejaki o niskiej
złośliwości oraz wyniki badań retrospektywnych sugerujące
pogorszenie sprawności w zakresie funkcji poznawczych po
leczeniu napromienianiem spowodowały, że do badań
EORTC i Intergroup dołączono analizy jakości życia.67-70 Niestety, w badaniu EORTC liczba chorych, którzy wypełnili przynajmniej jedną ankietę, nie przekraczała 50%, stąd uzyskane
dane uniemożliwiały porównanie stanu przed leczeniem napromienianiem i po nim. Ocenę chorych napromienianych
mniejszą i większą dawką przeprowadzono dwukrotnie:
(1) w ciągu 0-6 miesięcy i (2) 7-15 miesięcy od zakończenia radioterapii. W pierwszym okresie po leczeniu u chorych napromienianych do wyższej dawki obserwowano większe
pogorszenie funkcjonowania i nasilenie objawów niż u pacjentów napromienianych mniejszymi dawkami. Natomiast
w okresie 7-15 miesięcy obserwowano istotne statystycznie
różnice na korzyść napromieniania niższą dawką w zakresie
aktywności oraz stanu emocjonalnego. Przedstawione badanie jakości życia nie wykazało większych różnic pomiędzy grupami chorych napromienianych wysoką lub niską dawką bądź
wczesną i odroczoną radioterapią.
W badaniu Intergroup funkcje poznawcze oceniano za
pomocą Mini Mental State Examination (MMSE).68,70,71 Wartości MMSE od 27 do 30 uznano na prawidłowe, a zawarte
w przedziale od 0 do 26 jako nieprawidłowe. Przyjęto, że
zmiana wartości wyjściowej o trzy lub więcej punktów ma
znaczenie kliniczne. Testy MMSE przeprowadzano przed
rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie wszystkich zaplanowanych wizyt kontrolnych. Istotne pogorszenie wyniku
testu u chorych bez progresji choroby nowotworowej
po 1, 2 i 5 latach obserwacji wystąpiło odpowiednio
u 8, 5 i 5% badanych. U chorych z nieprawidłowym wynikiem testu MMSE na początku badania istniało podobne
prawdopodobieństwo zarówno poprawy, jak i pogorszenia
w kolejnych badaniach po radioterapii. Zmiany punktacji
w teście MMSE nie zależały od dawki promieniowania, techniki leczenia, wieku, płci, wielkości guza lub występowania
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TABELA 5. OPONIAKI: CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA, OBRAZ HISTOPATOLOGICZNY, LECZENIE I WYNIKI W ZALEŻNOŚCI
OD STOPNIA ZŁOŚLIWOŚCI WG WHO

Częstość
Martwica
Naciek mózgu
Przerzuty
Indeks mitotyczny
Anaplazja
Atypia jądrowa
Zalecana dawka dla radioterapii frakcjonowanej
(resekcja subtotalna lub leczenie radykalne)
Zalecana dawka dla radiochirurgii
5-letnia kontrola miejscowa po leczeniu wyłącznie
operacyjnym
5-letnia kontrola miejscowa po radioterapii
lub radiochirurgii (resekcja subtotalna
lub leczenie radykalne)
5-letnie przeżycie zależne od choroby
Mediana czasu przeżycia

Stopień I wg WHO/łagodny

Stopień II wg WHO/atypowy

Stopień III wg WHO/złośliwy

81%
–
–
–
<4/10 HPF
–
–
≥5220 cGy w 29 fr.

15%
Ogniskowa
±
–
4-10/10 HPF
–
–
5400-5940 cGy w 27-33 fr.

12%
Nasilona
+
+
≥20/10 HPF
+
+
60 Gy w 30 fr.

12-18 Gy
88%

16-24 Gy
59%

18-24 Gy
0-44%

88-96%

33-68%

0%

88-94%
n/a

34-76%
10,6 lat

0-5%
1,5 rok

„+” – obecny, „–” – nieobecny, fr. – frakcje, HPF – pole widzenia o dużym powiększeniu, n/a – niedostępne.

padaczki. Uzyskane wyniki sugerują, że chorzy z deﬁcytami
neurologicznymi przed leczeniem mogą odnieść korzyść
z wczesnego wdrożenia leczenia promieniami.
GLEJAKI PASMA WZROKOWEGO

Glejaki pasma wzrokowego najczęściej rozpoznaje się
przed 10 rokiem życia i stanowią one 1-5% wszystkich guzów
mózgu u dzieci.72-74 Obustronne zajęcie nerwów wzrokowych
często współistnieje z nerwiakowłókniakowatością typu 1.75-78
U prawie 90% chorych dochodzi do różnego stopnia zaburzeń
widzenia.74 Nowotwory te rzadko prowadzą do zgonu z powodu progresji miejscowej i odsetek przeżyć zależnych
od choroby sięga 100%, dlatego wielodyscyplinarne postępowanie terapeutyczne ma na celu zminimalizowanie następstw
leczenia. Doskonałe wyniki leczenia miejscowego zapewnia
radykalny zabieg operacyjny, jednak wiąże się on z utratą wzroku.79 Odsetek 10-letnich przeżyć po radioterapii (typowo
do dawki 45 Gy w 25 frakcjach po 1,8 Gy80,81) waha się od
40 do 93%, jednak towarzyszy jej znaczące ryzyko wystąpienia
późnych odczynów popromiennych (szczególnie u dzieci
młodszych),82-87 m.in. zaburzeń rozwoju układu nerwowego,
endokrynologicznych i nowotworów wtórnych. Chemioterapia może opóźnić progresję choroby nowotworowej.88
OPONIAKI

Do czynników predykcyjnych nawrotu oponiaka po GTR należą resekcja subtotalna, lokalizacja w osłonce nerwu wzrokowego, co najmniej cztery mitozy w polu widzenia, płeć męska,
wiek poniżej 40 lat i mikroskopowe cechy nacieku mózgu.89,90
Odsetek 5- i 10-letnich przeżyć wolnych od progresji wynosi
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odpowiednio 88 i 75% u chorych po GTR, a u pozostałych odpowiednio 61 i 39%.90 Odsetek nawrotów w ciągu 5 lat po resekcji oponiaka łagodnego, atypowego i naciekającego mózg
wynosi odpowiednio 12, 41 i 56%.91 Istotne znaczenie dla podjęcia decyzji o leczeniu operacyjnym ma lokalizacja guza
pierwotnego, ponieważ w niektórych umiejscowieniach bezpieczna GTR jest niemożliwa.90,92,93 Oponiaki osłonek nerwów
wzrokowych wymagają innego postępowania, ponieważ radykalny zabieg operacyjny nie jest możliwy u 2/3 chorych.94
Obecnie większość badaczy zaleca w leczeniu radykalnym radioterapię frakcjonowaną.95,96
Radioterapia frakcjonowana uznawana jest przez wielu za
standard postępowania po subtotalnej resekcji oponiaka, w leczeniu nawrotów, guzów nieoperacyjnych, oponiaków atypowych lub złośliwych (stopień II-III według WHO).94,97-104
Niektórzy autorzy traktują radykalne leczenie promieniami jako alternatywę dla zabiegu operacyjnego. Uzyskanie kontroli
guza w przypadku oponiaka łagodnego wymaga podania 50005300 cGy we frakcjonowaniu konwencjonalnym.101,103,104
Większość badaczy zaleca większe dawki w przypadku oponiaków o wyższym stopniu złośliwości.102,104,105 Stabilizacji lub
zwiększenia pola widzenia oraz ostrości wzroku można oczekiwać u 95-100% chorych leczonych radykalnie.95,100,106,107 Odsetki wyleczeń miejscowych nieoperacyjnych (lub po operacji
nieradykalnej) oponiaków łagodnych poddanych radioterapii
są zbliżone do uzyskanych u chorych leczonych wyłącznie chirurgicznie. Przegląd wyników leczenia miejscowego oraz przeżycia zależnego od choroby przedstawia tabela 5.
W przypadku dobrze odgraniczonych oponiaków I stopnia według klasyﬁkacji WHO wykorzystywano radiochirur-
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MR przed
leczeniem

MR po operacji

W pobliżu
skrzyżowania?

Zmiany resztkowe?

Tak

Nie
Chirurgia
EBRT
SRS

Ocena pola
widzenia

Tak
Obserwacja
EBRT
SRS

Nie

Obserwacja

Prawidłowe?
Tak

Chirurgia

Nie
Chirurgia
EBRT

RYCINA. Algorytm postępowania w guzach przysadki.
Na diagramie nie przedstawiono leczenia farmakologicznego. SRS – radiochirurgia stereotaktyczna. (Dzięki uprzejmości Volkera W. Stiebera, MD,
Winston-Salem, NC.)

gię.108 Takie postępowanie nie jest stosowane w radykalnym
leczeniu oponiaków II lub wyższego stopnia według WHO ze
względu na wysokie ryzyko niepowodzeń poza objętością
leczoną.109 Częstość kontroli guza jest podobna w leczeniu
za pomocą resekcji totalnej, resekcji subtotalnej z następowym pooperacyjnym napromienianiem lub radykalnej radioterapii.109,110 Większość badaczy zaleca dawki 11-18 Gy na
izodozę obejmującą objętość guza.108,110-114
GUZY PRZYSADKI

Leczenie guzów przysadki wymaga postępowania wielodyscyplinarnego,115 którego celem jest określenie zasięgu guza, ocena stanu hormonalnego i wyrównanie zaburzeń
endokrynologicznych oraz usunięcie lub zniszczenie guza bez
wywołania niedoczynności przysadki bądź uszkodzenia sąsiadujących z nią struktur. W przypadku gruczolaków przysadki
można uzyskać doskonałe wyniki leczenia. Wybór opcji
terapeutycznej zależy od wielkości guza oraz konieczności
szybkiego złagodzenia objawów nadmiernego wydzielania
hormonów. Stopień zaawansowania ustala się na podstawie
badania MR, oznaczenia stężenia hormonów oraz oceny pola widzenia. Proponowany algorytm postępowania przedstawia rycina.
Zalecenia postępowania w tej grupie nowotworów nie
opierają się na dowodach I stopnia. Odsetek odległych wyleczeń miejscowych po radykalnej resekcji gruczolaka łagodnego (bez leczenia adjuwantowego) wynosi 68%.116
W przypadku dużych guzów, którym towarzyszy efekt masy,
należy rozważyć uzupełniającą radioterapię lub radiochirurgię. W wybranych przypadkach skuteczną metodą terapeu-
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tyczną może okazać się wyłączne napromienianie, jednak lepszy efekt można uzyskać dzięki dekompresji chirurgicznej
i radioterapii pooperacyjnej (szczególnie w przypadku umiarkowanych deﬁcytów pola widzenia). W przypadku dużych guzów inwazyjnych radykalny zabieg operacyjny jest zwykle
niemożliwy, a próba leczenia radykalnego obarczona jest dużym ryzykiem powikłań i zgonu. U chorych ze znacznymi zaburzeniami widzenia należy rozważyć subtotalną resekcję
guza.
Analizy retrospektywne potwierdziły skuteczność napromieniania z pól zewnętrznych lub SRS. Radykalne napromienianie jest potencjalnie skuteczną metodą leczenia guzów
powodujących duży efekt masy, jednak w przypadku ucisku
na skrzyżowanie nerwów wzrokowych preferuje się wcześniejszą dekompresję chirurgiczną. Napromienianie z pól
zewnętrznych wykorzystuje się również w leczeniu nawrotów po pierwotnym leczeniu chirurgicznym.117 Nadal brakuje pewnych dowodów skuteczności SRS. Celem
radiochirurgii jest kontrola wzrostu guza oraz nadczynności
przysadki. Nierzadko w leczeniu wykorzystuje się protony,
cząstki alfa oraz wszczepianie źródeł promieniotwórczych
(90 Y lub 198 Au). Podobnie jak w przypadku radiochirurgii
metody te umożliwiają podanie dużych dawek na niewielką
objętość w obrębie przysadki mózgowej, dlatego są one zarezerwowane do leczenia niewielkich guzów wewnątrzsiodłowych.
Odsetek odpowiedzi na leczenie zależy od typu gruczolaka. W przypadku guzów niewydzielających najczęściej zaleca
się podanie 45-50,4 Gy we frakcjonowaniu konwencjonalnym
lub SRS w dawce 20-25 Gy, a odsetek kontroli guza sięga 95%.
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TABELA 6. ZASADY RADIOTERAPII I RADIOCHIRURGII GUZÓW PRZYSADKI
Teleradioterapia
(1,8 Gy/frakcję)
Guzy niewydzielające
Guzy wydzielające

45,0-50,4 Gy
45,0-54,0 Gy

Radiochirurgia (dawka na skrzyżowanie
nerwów wzrokowych ≤�9 Gy)
12,0-24,0 Gy na margines
25,0-30,0 Gy na margines

Miejscowa kontrola
guza
95%
90-95%

Kontrola
biochemiczna
n/a
33-95%

n/a – nie dotyczy.

W leczeniuguzówczynnychhormonalniestosujesięwiększe
dawki,zwykle50-54 Gywefrakcjonowaniukonwencjonalnym
lub25-30 GySRS,a odsetekodpowiedzijestniecomniejszy.118-137 Podsumowaniezasadleczenianapromienianiem
przedstawiatabela 6.
CZASZKOGARDLAK

Ponieważradykalnyzabiegoperacyjnywiążesięz dużym
ryzykiemutratywzrokuorazwystąpieniawymagającychleczeniazastępczegozaburzeńhormonalnych,większośćbadaczy
zalecamniejradykalnąoperację(resekcjęsubtotalnąlubbiopsję)orazradioterapiępooperacyjną.Powikłaniemnieradykalnegozabieguoperacyjnegoi napromienianiarównieżmogą
być zaburzenia hormonalne, jednak mają one mniejsze
nasilenie,a czasdo ichwystąpieniajestdłuższy.138 Częstość
występowaniazaburzeńwidzeniau chorychpoddanychnieradykalnemuzabiegowioperacyjnemui radioterapiinieprzekracza10%,natomiastw przypadkuzabieguradykalnegosięga
20%.139 Jeśliwynikibadańobrazowychumożliwiają(z dużym
prawdopodobieństwem)postawienierozpoznaniai niema
koniecznościoperacyjnegozmniejszeniamasyguza,można
rozważyćwyłączneleczeniepromieniami.Odsetek10-letniej
kontroliguzapofrakcjonowanejradioterapiido dawki52,2 Gy
wynosi84-100%w porównaniuz 42%poleczeniuwyłącznie
chirurgicznym(wynikibadańnierandomizowanych).140,141 Ponieważnapromienianiejestskutecznetakżew leczeniuratującym, odsetek przeżyć całkowitych jest w obu grupach
zbliżonyi sięga85%po10 latachobserwacji.Pojawiasięcoraz
więcejdowodówskutecznościleczeniawyłączniezapomocą
radiochirurgii.Podanie10-12Gypozwalauzyskać91%przeżyć
10-letnich,jednakodsetekprzeżyćwolnychod progresjiwynosijedynie54%.142

Powikłania radioterapii
W tabeli1przedstawionosugerowanedeﬁnicjeobjętościnapromienianychwedługICRUoraznajczęściejstosowanedawkiw zależnościod rozpoznaniahistopatologicznego.Późne
odczynypopromiennezależąod lokalizacjiorazznajdujących
sięw bezpośrednimsąsiedztwiestrukturprawidłowych,które
otrzymałyznacznądawkę.W zakresiepowszechniestosowanychw leczeniuguzówOUNdawek(45 Gydo 60 Gy)prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich, późnych powikłań
popromiennychjeststosunkowomałe.Wysiłkiradioterapeu-

86

tówpowinnyzmierzaćdo ograniczeniadawkipodawanejna
struktury krytyczne (skrzyżowanie nerwów wzrokowych
do 54 Gy,nerwywzrokowedo 60Gy,gałkiocznei siatkówka
do 50 Gy,pieńmózgudo 54 Gy,przysadkado 50 Gyi rdzeń
kręgowydo 50Gy).23
Upośledzeniefunkcjigruczołówłzowychi w konsekwencjiwysychaniei uszkodzenierogówkiwystępujezwyklepo
przekroczeniudawki35 Gy.143 Ryzykowystąpieniaobjawowej, popromiennej martwicy mózgu sięga 2,5% dla dawki
50,4 Gyi 5%dla64,8 Gy.64 Douszkodzeniaskrzyżowaniaoraz
nerwówwzrokowychdochodzirzadko,a ryzykościślezależy
od dawkii zwyklewystępujedladawkifrakcyjnej2 Gyi większej.Dladawekfrakcyjnychponiżej2Gynieprzekraczaono
0,3%,natomiastdla2 Gyi większychsięga4%.Niemaryzyka
uszkodzenia wzroku w ciągu 10 lat po napromienianiu
do dawki45Gywefrakcjachpo1,8 Gy,a w najnowszych
publikacjachnieopisywanoobjawówuszkodzeniadladawek
mniejszychniż55 Gy.144 U dziecijużw przypadkudawekponiżej18 Gymogąwystąpićdeﬁcytyneurologiczne,a najnowszewynikibadańsugerują,żejużdawka5 Gymożewpływać
nafunkcjeodpowiedzialnychzaneurogenezękomórekmacierzystychw hipokampie,któreuczestnicząw procesachzapamiętywania.145-147
Uszkodzeniewzrokuw następstwieleczeniajednąfrakcją(radiochirurgia)ściślezależyod wielkościdawkinaskrzyżowanie
nerwówwzrokowych(niepowinnaprzekraczać9-10 Gy).148,149
Dladawek10-15 Gyryzykoneuropatiiwzrokowejwynosi27%,
a dladawekpowyżej14Gy–78%,natomiastnienotowanotegotypupowikłańdladawekponiżej10 Gy.148,150 Przechodzące
przezzatokęjamistąnerwyczaszkowesąwzględnieopornena
promieniowanie,ryzykoneuropatiipopojedynczychdawkach
sięgających 40 Gy wynosi 13% (w tym 8% uszkodzeń trwałych).151
Wtórne nowotwory są rzadkimi, ale dobrze poznanymi
późnymipowikłaniamileczeniapromieniami.Najczęstszymi
nowotworamiwtórnymisąoponiaki.152 Napodstawieprzeglądupiśmiennictwaobejmującegodanez kilkuostatnichdekad oraz tysięcy pacjentolat obserwacji można przyjąć, że
ryzykowyindukowaniadrugiegonowotworuzłośliwegowynosi1,35%w ciągu10latponapromienianiuoraz1,9%w ciągu20lat,a kalkulowaneryzykodladawek45-50,4 Gysięga
0,04%.153,154 Czynnikamiryzykawystąpieniaodległychnastępstwradykalnegonapromienianiapierwotnychguzówmózguu dziecisąwiekponiżej3 latoraznaciekpodwzgórza,
a ichczęstośćwynosi1,6%.155
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Kierunki badań
Analizahistogramówdawka-funkcjapodczasplanowanialeczeniapromieniamiułatwiocenęefektuczynnościowegow funkcji dawki i dostarczy dodatkowych informacji potrzebnych
do uzyskanialubocenywymaganejheterogennościrozkładu
dawki.DziękitechniceIMRTobszarwysokiejdawkizostajedopasowanybezpośredniolubodwrotnieproporcjonalniedo biologicznychwłaściwościobjętościnapromienianejlubtkanek
zdrowych.PóźnenastępstwaIMRT,gdyteoretyczniemożedochodzićdo zwiększonejekspozycjitkanekzdrowychnamałe
dawkipromieniowania,niesądotychczasznanei prowadzone
sąpracenadopracowaniemmodeluodpowiedzibiologicznej.24
Dodatkowebadaniaobrazowe(MRS,czynnościowyMR,
PEToraztomograﬁaemisyjnapojedynczegofotonu)mogą
opisywaćbiologicznecechyguzówOUN,np.metabolizm,
proliferację,utlenowanieorazprzepływkrwi,a takżefunkcje
otaczającychtkanekzdrowych.Uwzględnienietychparametrówbiologicznychw procesieplanowanialeczeniamożeułatwićdalsząoptymalizacjędawki.28,29,156 DoocenyCNImożna
wykorzystać3D MRSi uważasię,żemetodataumożliwiadokładniejsząocenęnaciekaniatkankinerwowejprzezglejaki
niżkonwencjonalneMR.157-162 Porównanieobjętościmikroskopowego nacieku nowotworowego zdeﬁniowane przez
zmianyw obrazachT2-zależnychw konwencjonalnymbadaniuMRwobecCNIokreślonegow badaniu3D MRSwykazało, że mediana wzrostu objętości po uwzględnieniu tej
ostatniejmetodywynosi14%.156 Biorącpoduwagę,żeobjętośćpowiększonanapodstawiewynikubadania3D MRSprzylega bezpośrednio do zdeﬁniowanej na podstawie MR
objętościnapromienianej,niepowodzeniestrategiieskalacji
dawki za pomocą brachyterapii lub SRS może być konsekwencjąniewyleczeniatychmikroskopowychognisknowotworu. W dokładniejszym określeniu zasięgu glejaków
o niskiejzłośliwościmożepomócPETz [11C]-metioniną.35
CzynnościowebadaniaMRmogąujawnićzmianyczynnościowetkankinerwowej,32 MEG33 dostarczapodobnychinformacjiczynnościowych.Uwzględnieniedanychz badaniaMEG
w planowaniuleczeniaIMRTmożeumożliwićdalszeobniżeniedawkiw tkankachzdrowychmózgu.33
Ocenawynikuleczeniapromieniamiw badaniuMRmoże
byćutrudniona,ponieważogniskamartwicyi progresjaguza
częstowyglądająpodobnie(np.w obrazachT1zależnych),
cojestszczególnietrudnew przypadkueskalacjidawki.22
Różnicowanieobszarówwzmocnieniakontrastowegopoleczeniui progresjiguza57 maistotneznaczeniekliniczne,ponieważ wczesne wykrycie progresji w badaniu MR jest
czynnikiempredykcyjnymprzeżycia.163 W różnicowaniumartwicyi guzanowotworowegomożeokazaćsięprzydatnetrójwymiarowebadanieMRS.164-169
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przeżycia.Napromienianiestosujesięrównieżw leczeniuradykalnymw celuzahamowaniaprogresjiguzaorazw postępowaniuobjawowym.Chorychnajczęściejnapromieniasię
fotonami X,a zaplanowanądawkępodajesięw jednej(radiochirurgia)lubwielufrakcjach.Doprecyzyjnegozdeﬁniowania
objętościnapromienianychorazstrukturkrytycznychwykorzystujesięTKlubMR.Obecnietrwająbadanianadnowymi
metodamiobrazowania,któreodzwierciedląbiologicznecechyguzaOUN.Radioterapiakonformalnaumożliwialepszą
ochronętkanekzdrowychprzednapromienianiem.W zakresiedawekwykorzystywanychw leczeniuguzówOUNprawdopodobieństwo wywołania ciężkich, późnych powikłań
popromiennychorazwyindukowanychnowotworówwtórnychjeststosunkowomałe.
This article from Neurologic Clinics of North America (Volume 25, Number 4, November
2007: 1005-1033, Volker W. Stieber, MD, Minesh P. Mehta, MD) is published by
arrangement with Elsevier Inc., New York, New York, USA

PIŚMIENNICTWO
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BrownPD,BucknerJC,O'FallonJR,etal.Adultpatientswithsupratentorialpilocyticastrocytomas:a prospectivemulticenterclinicaltrial.IntJRadiatOncol
BiolPhys.2004;58:1153–1160.
ScottCB,ScarantinoC,UrtasunR,etal.ValidationandpredictivepowerofRadiationTherapyOncologyGroup(RTOG)recursivepartitioninganalysisclasses
formalignantgliomapatients:a reportusingRTOG90-06.IntJRadiatOncol
BiolPhys.1998;40:51–55.
TortosaA,VinolasN,VillaS,etal.Prognosticimplicationofclinical,radiologic,
andpathologicfeaturesinpatientswithanaplasticgliomas.Cancer.2003;97:
1063–1071.
PerryA,ScheithauerBW,StaffordSL,etal.„Malignancy”inmeningiomas:a clinicopathologicstudyof116patients,withgradingimplications.Cancer.1999;
85:2046–2056.
StieberV,TatterS,ShawEG.Primaryspinaltumors.In:SchiffDeditors.Principlesofneuro-oncology.1stedition.NewYork:McGraw-HillProfessionalPublishing;2005;p.501–531.
RadesD,FehlauerF,SchildS,etal.[Treatmentforcentralneurocytoma:a meta-analysisbasedonthedataof358patients].StrahlentherOnkol.2003;179:
213–218[inGerman].
RadesD,FehlauerF,LamszusK,etal.Well-differentiatedneurocytoma:whatis
thebestavailabletreatment?.NeuroOncol.2005;7:77–83.
GasparL,ScottC,RotmanM,etal.Recursivepartitioninganalysis(RPA)ofprognosticfactorsinthreeRadiationTherapyOncologyGroup(RTOG)brainmetastasestrials.IntJRadiatOncolBiolPhys.1997;37:745–751.
SandersKE,HaCS,Cortes-FrancoJE,etal.Theroleofcraniospinalirradiation
inadultswitha centralnervoussystemrecurrenceofleukemia.Cancer.2004;
100:2176–2180.
HazukaMB,BurlesonWD,StroudDN,etal.Multiplebrainmetastasesareassociatedwithpoorsurvivalinpatientstreatedwithsurgeryandradiotherapy.
JClinOncol.1993;11:369–373.
PatchellRA.Themanagementofbrainmetastases.CancerTreatRev.2003;29:
533–540.
PatchellRA,TibbsPA,WalshJW,etal.A randomizedtrialofsurgeryinthetreatmentofsinglemetastasestothebrain.NEnglJMed.1990;322:494–500.
VechtCJ,Haaxma-ReicheH,NoordijkEM,etal.Treatmentofsinglebrainmetastasis:radiotherapyaloneorcombinedwithneurosurgery?.AnnNeurol.1993;
33:583–590.
MintzAH,KestleJ,RathboneMP,etal.A randomizedtrialtoassesstheefficacy
ofsurgeryinadditiontoradiotherapyinpatientswitha singlecerebralmetastasis.Cancer.1996;78:1470–1476.
ThwaitesDI,TuohyJB.Backtothefuture:thehistoryanddevelopmentofthe
clinicallinearaccelerator.PhysMedBiol.2006;51:R343–R362.
Schulz-ErtnerD,JakelO,SchlegelW.Radiationtherapywithchargedparticles.
SeminRadiatOncol.2006;16:249–259.
LeksellL.Stereotacticradiosurgery.JNeurolNeurosurgPsychiatry.1983;46:
797–803.

87

NEUROONKOLOGIA

Postępy w radioterapii guzów mózgu

18. DeyeJ,AbramsJ,ColemanN.TheNationalCancerInstituteguidelinesforthe
useofintensity-modulatedradiationtherapyinclinicaltrials.Bethesday(MD):
NationalCancerInstitute;2005;.
19. MillerAD,LeslieRA.Theareapostremaandvomiting.FrontNeuroendocrinol.
1994;15:301–320.
20. GasparLE,ScottC,MurrayK,etal.ValidationoftheRTOGrecursivepartitioning
analysis(RPA)classificationforbrainmetastases.IntJRadiatOncolBiolPhys.
2000;47:1001–1006.
21. ShawEG,SeiferheldW,ScottC,etal.ReexaminingtheRadiationTherapyOncologyGroup(RTOG)recursivepartitioninganalysis(RPA)forglioblastoma
multiforme(GBM)patients.IntJRadiatOncolBiolPhys.2003;57:S135–S136.
22. StieberV,TatterS,LovatoJ,etal.A phaseI doseescalatingstudyofintensity
modulatedradiationtherapy(IMRT)forthetreatmentofglioblastomamultiforme(GBM).IntJRadiatOncolBiolPhys.2004;(Suppl1):261.
23. StieberVW,MunleyM.Centralnervoussystemtumors.In:MundtAJ,RoeskeJC
editor.Intensity-modulatedradiationtherapy:a clinicalperspective.1stedition.
Ontario(CA):BCDecker,Inc.;2005;p.231–241.
24. NiemierkoA.Reportingandanalyzingdosedistributions:a conceptofequivalentuniformdose.MedPhys.1997;24:103–110.
25. JaffrayDA,SiewerdsenJH,WongJW,etal.Flat-panelcone-beamcomputedtomographyforimage-guidedradiationtherapy.IntJRadiatOncolBiolPhys.
2002;53:1337–1349.
26. AdlerJR,MurphyMJ,ChangSD,etal.Image-guidedroboticradiosurgery.Neurosurgery.1999;44:1299–1306.
27. MackieTR,BalogJ,RuchalaK,etal.Tomotherapy.SeminRadiatOncol.1999;9:
108–117.
28. MunleyMT,KearnsWT,HinsonWH,etal.BioanatomicIMRTtreatmentplanningwithdosefunctionhistograms.IntJRadiatOncolBiolPhys.2002;54:126.
29. PirzkallA,LarsonDA,McKnightTR,etal.MR-spectroscopyresultsinimproved
targetdelineationforhigh-gradegliomas.IntJRadiatOncolBiolPhys.2000;
48:115.
30. CarsonPL,GigerM,WelchMJ,etal.BiomedicalImagingResearchOpportunitiesWorkshop:reportandrecommendations.Radiology.2003;229:328–339.
31. MorrisDE,BourlandJD,RosenmanJG,etal.Three-dimensionalconformalradiationtreatmentplanninganddeliveryforlow- andintermediate-gradegliomas.SeminRadiatOncol.2001;11:124–137.
32. RicciPE,DunganDH.Imagingoflow- andintermediate-gradegliomas.Semin
RadiatOncol.2001;11:103–112.
33. BabiloniF,MattiaD,BabiloniC,etal.MultimodalintegrationofEEG,MEGand
fMRIdataforthesolutionoftheneuroimagepuzzle.MagnResonImaging.2004;
22:1471–1476.
34. McKnightTR,demBusscheMH,VigneronDB,etal.Histopathologicalvalidationofa three-dimensionalmagneticresonancespectroscopyindexasa predictoroftumorpresence.JNeurosurg.2002;97:794–802.
35. NuutinenJ,SonninenP,LehikoinenP,etal.Radiotherapytreatmentplanning
andlong-termfollow-upwith[C-11]methioninePETinpatientswithlow-gradeastrocytoma.IntJRadiatOncolBiolPhys.2000;48:43–52.
36. InternationalCommissiononRadiationUnitsandMeasurements,Inc.ICRUReport50,Prescribing,recording,andreportingphotonbeamtherapy.50.Bethesda,(MD):NuclearTechnologyPublishing;1993;.
37. InternationalCommissiononRadiationUnitsandMeasurements,Inc.ICRUReport62:Prescribing,recordingandreportingphotonbeamtherapy(SupplementtoICRUReport50).WambersieA,LandbergT.JournaloftheICRU62.
Bethesda,(MD):NuclearTechnologyPublishing;1999;.
38. CurranWJ,ScottCB,HortonJ,etal.RecursivepartitioninganalysisofprognosticfactorsinthreeRadiationTherapyOncologyGroupmalignantgliomatrials.
JNatlCancerInst.1993;85:704–710.
39. WalkerMD,AlexanderE,HuntWE,etal.EvaluationofBCNUand/orradiotherapyinthetreatmentofanaplasticgliomas.A cooperativeclinicaltrial.JNeurosurg.1978;49:333–343.
40. StuppR,MasonWP,vandenBentMJ,etal.Radiotherapyplusconcomitantand
adjuvanttemozolomideforglioblastoma.NEnglJMed.2005;352:987–996.
41. LacroixM,Abi-SaidD,FourneyDR,etal.A multivariateanalysisof416patients
with glioblastoma multiforme: prognosis, extent of resection, and survival.
JNeurosurg.2001;95:190–198.
42. VuorinenV,HinkkaS,FarkkilaM,etal.Debulkingorbiopsyofmalignantgliomainelderlypeople–a randomisedstudy.ActaNeurochir(Wien).2003;145:
5–10.
43. ChangSM,ParneyIF,HuangW,etal.Patternsofcareforadultswithnewlydiagnosedmalignantglioma.JAMA.2005;293:557–564.
44. WalkerMD,StrikeTA,ShelineGE.Ananalysisofdose-effectrelationshipintheradiotherapyofmalignantgliomas.IntJRadiatOncolBiolPhys.1979;5:1725–1731.
45. LeeSW,FraassBA,MarshLH,etal.Patternsoffailurefollowinghigh-dose3-D

88

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

conformalradiotherapyforhigh-gradeastrocytomas:a quantitativedosimetric
study.IntJRadiatOncolBiolPhys.1999;43:79–88.
SelkerRG,ShapiroWR,BurgerP,etal.TheBrainTumorCooperativeGroup
NIHTrial87-01:a randomizedcomparisonofsurgery,externalradiotherapy,
andcarmustineversussurgery,interstitialradiotherapyboost,externalradiationtherapy,andcarmustine.Neurosurgery.2002;51:343–355.
SouhamiL,SeiferheldW,BrachmanD,etal.Randomizedcomparisonofstereotacticradiosurgeryfollowedbyconventionalradiotherapywithcarmustine
toconventionalradiotherapywithcarmustineforpatientswithglioblastoma
multiforme:reportofRadiationTherapyOncologyGroup93-05protocol.IntJ
RadiatOncolBiolPhys.2004;60:853–860.
MirimanoffRO,GorliaT,MasonW,etal.Radiotherapyandtemozolomidefor
newlydiagnosedglioblastoma:recursivepartitioninganalysisoftheEORTC
26981/22981-NCIC CE3 phase III randomized trial. J Clin Oncol. 2006; 24:
2563–2569.
FowlerJF.Briefsummaryofradiobiologicalprinciplesinfractionatedradiotherapy.SeminRadiatOncol.1992;2:16–21.
NilssonP,ThamesHD,JoinerMC.A generalizedformulationofthe‘incomplete-repair”modelforcellsurvivalandtissueresponsetofractionatedlowdose-rateirradiation.IntJRadiatBiol.1990;57:127–142.
ThamesHD.An‘incomplete-repair”modelforsurvivalafterfractionatedand
continuousirradiations.IntJRadiatBiolRelatStudPhysChemMed.1985;47:
319–339.
BurnetNG,JenaR,JefferiesSJ,etal.Mathematicalmodellingofsurvivalofglioblastomapatientssuggestsa roleforradiotherapydoseescalationandpredicts
pooreroutcomeafterdelaytostarttreatment.ClinOncol(RCollRadiol).2006;
18:93–103.
ChanJL,LeeSW,FraassBA,etal.Survivalandfailurepatternsofhigh-gradegliomasafterthree-dimensionalconformalradiotherapy.JClinOncol.2002;20:
1635–1642.
HochbergFH,PruittA.Assumptionsintheradiotherapyofglioblastoma.Neurology.1980;30:907–911.
deGuzmanAF,KearnsWT,ShawE,etal.RadiationsafetyissueswithhighactivitiesofliquidI-125:techniquesandexperience.JApplClinMedPhys.2003;4:
143–148.
TatterSB,ShawEG,RosenblumML,etal.Aninflatableballooncatheterandliquid125Iradiationsource(GliaSiteRadiationTherapySystem)fortreatmentof
recurrentmalignantglioma:multicentersafetyandfeasibilitytrial.JNeurosurg.
2003;99:297–303.
StieberV,TatterS,MikkelsenT,etal.A phaseI dose-escalationtrialofGliaSite
brachytherapywithconventionalradiationtherapyfornewlydiagnosedglioblastomamultiforme.PresentedattheASCOMeetingAbstracts.Orlando(FL),
May13–17,2005
ChakravartiA,ErkkinenMG,NestlerU,etal.Temozolomide-mediatedradiationenhancementinglioblastoma:a reportonunderlyingmechanisms.Clin
CancerRes.2006;12:4738–4746.
CairncrossG,BerkeyB,ShawE,etal.PhaseIII trialofchemotherapyplusradiotherapycomparedwithradiotherapyaloneforpureandmixedanaplastic
oligodendroglioma:IntergroupRadiationTherapyOncologyGroupTrial9402.
JClinOncol.2006;24:2707–2714.
PradosMD,SeiferheldW,SandlerHM,etal.PhaseIII randomizedstudyofradiotherapyplusprocarbazine,lomustine,andvincristinewithorwithoutBUdR
fortreatmentofanaplasticastrocytoma:finalreportofRTOG9404.IntJRadiat
OncolBiolPhys.2004;58:1147–1152.
MedicalResearchCouncilBrainTumorWorkingParty.Randomizedtrialofprocarbazine,lomustine,andvincristineintheadjuvanttreatmentofhigh-grade
astrocytoma:a MedicalResearchCounciltrial.JClinOncol.2001;19:509–518.
KarimAB,AfraD,CornuP,etal.Randomizedtrialontheefficacyofradiotherapyforcerebrallow-gradegliomaintheadult:EuropeanOrganizationforResearchandTreatmentofCancerStudy22845withtheMedicalResearchCouncil
study BRO4: an interim analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2002; 52:
316–324.
KarimAB,MaatB,HatlevollR,etal.A randomizedtrialondose-responseinradiationtherapyoflow-gradecerebralglioma:EuropeanOrganizationforResearchandTreatmentofCancer(EORTC)Study22844.IntJRadiatOncolBiol
Phys.1996;36:549–556.
ShawE,ArusellR,ScheithauerB,etal.Prospectiverandomizedtrialoflow- versushigh-doseradiationtherapyinadultswithsupratentoriallow-gradeglioma:
initialreportofa NorthCentralCancerTreatmentGroup/RadiationTherapy
OncologyGroup/EasternCooperativeOncologyGroupstudy.JClinOncol.
2002;20:2267–2276.
PignattiF,vandenBM,CurranD,etal.Prognosticfactorsforsurvivalinadult
patientswithcerebrallow-gradeglioma.JClinOncol.2002;20:2076–2084.

Neurologia po Dyplomie • Tom 5 Nr 2 2010
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

NEUROONKOLOGIA

Postępy w radioterapii guzów mózgu

66. ShawEG,BerkeyB,CoonsSW,etal.InitialreportofRadiationTherapyOncologyGroup(RTOG)9802:prospectivestudiesinadultlow-gradeglioma(LGG).
JClinOncol(MeetingAbstracts).2006;24:1500.
67. KleinM,HeimansJJ,AaronsonNK,etal.Effectofradiotherapyandothertreatment-relatedfactorsonmid-termtolong-termcognitivesequelaeinlow-grade
gliomas:a comparativestudy.Lancet.2002;360:1361–1368.
68. BrownPD,BucknerJC,O'FallonJR,etal.Effectsofradiotherapyoncognitive
functioninpatientswithlow-gradegliomameasuredbytheFolsteinmini-mentalstateexamination.JClinOncol.2003;21:2519–2524.
69. KiebertGM,CurranD,AaronsonNK,etal.Qualityoflifeafterradiationtherapyofcerebrallow-gradegliomasoftheadult:resultsofa randomisedphase
III trialondoseresponse(EORTCtrial22844).EORTCRadiotherapyCo-operativeGroup.EurJCancer.1998;34:1902–1909.
70. LaackNN,BrownPD,IvnikRJ,etal.Cognitivefunctionafterradiotherapyforsupratentoriallow-gradeglioma:a NorthCentralCancerTreatmentGroupprospectivestudy.IntJRadiatOncolBiolPhys.2005;63(4):1175–1183.
71. KleinLE,RocaRP,McArthurJ,etal.Diagnosingdementia.Univariateandmultivariateanalysesofthementalstatusexamination.JAmGeriatrSoc.1985;33:
483–488.
72. WeissL,SagermanRH,KingGA,etal.Controversyinthemanagementofoptic
nerveglioma.Cancer.1987;59:1000–1004.
73. AlshailE,RutkaJT,BeckerLE,etal.Opticchiasmatic-hypothalamicglioma.BrainPathol.1997;7:799–806.
74. DuttonJJ.Gliomasoftheanteriorvisualpathway.SurvOphthalmol.1994;38:
427–452.
75. JakobiecFA,DepotMJ,KennerdellJS,etal.Combinedclinicalandcomputedtomographicdiagnosisoforbitalgliomaandmeningioma.Ophthalmology.1984;
91:137–155.Abstract|
76. HousepianEM,ChiTL.Neurofibromatosisandopticpathwaysgliomas.JNeurooncol.1993;15:51–55.
77. LewisRA,GersonLP,AxelsonKA,etal.vonRecklinghausenneurofibromatosis.
II.Incidenceofopticgliomata.Ophthalmology.1984;91:929–935.
78. ListernickR,CharrowJ,GreenwaldM,etal.Naturalhistoryofopticpathway
tumorsinchildrenwithneurofibromatosistype1:a longitudinalstudy.JPediatr.1994;125:63–66.
79. AlvordEC,LoftonS.Gliomasoftheopticnerveorchiasm.Outcomebypatients'
age,tumorsite,andtreatment.JNeurosurg.1988;68:85–98.
80. ErkalHS,SerinM,CakmakA.Managementofopticpathwayandchiasmatic-hypothalamicgliomasinchildrenwithradiationtherapy.RadiotherOncol.
1997;45:11–15.
81. GrabenbauerGG,SchuchardtU,BuchfelderM,etal.Radiationtherapyofoptico-hypothalamicgliomas(OHG)–radiographicresponse,visionandlatetoxicity.RadiotherOncol.2000;54:239–245.
82. ZebrackBJ,GurneyJG,OeffingerK,etal.Psychologicaloutcomesinlong-term
survivorsofchildhoodbraincancer:a reportfromtheChildhoodCancerSurvivorStudy.JClinOncol.2004;22:999–1006.
83. RobisonLL,GreenDM,HudsonM,etal.Long-termoutcomesofadultsurvivors
ofchildhoodcancer.Cancer.2005;104:2557–2564.
84. RobisonLL.TheChildhoodCancerSurvivorStudy:a resourceforresearchof
long-termoutcomesamongadultsurvivorsofchildhoodcancer.MinnMed.
2005;88:45–49.
85. JenkinD,AngyalfiS,BeckerL,etal.Opticgliomainchildren:surveillance,resection,orirradiation?.IntJRadiatOncolBiolPhys.1993;25:215–225.
86. KovalicJJ,GrigsbyPW,ShepardMJ,etal.Radiationtherapyforgliomasofthe
opticnerveandchiasm.IntJRadiatOncolBiolPhys.1990;18:927–932.
87. PierceSM,BarnesPD,LoefflerJS,etal.Definitiveradiationtherapyinthemanagementofsymptomaticpatientswithopticglioma.Survivalandlong-term
effects.Cancer.1990;65:45–52.
88. DemaerelP,deRuyterN,CasteelsI,etal.Visualpathwaygliomainchildrentreatedwithchemotherapy.EurJPaediatrNeurol.2002;6:207–212.
89. StaffordSL,PerryA,LeavittJA,etal.Anteriorvisualpathwaymeningiomasprimarilyresectedbetween1978and1988:theMayoClinicRochesterexperience.
JNeuroophthalmol.1998;18:206–210.
90. StaffordSL,PerryA,SumanVJ,etal.Primarilyresectedmeningiomas:outcome
andprognosticfactorsin581MayoClinicpatients,1978through1988.Mayo
ClinProc.1998;73:936–942.
91. PerryA,StaffordSL,ScheithauerBW,etal.Meningiomagrading:ananalysisof
histologicparameters.AmJSurgPathol.1997;21:1455–1465.
92. KondziolkaD,FlickingerJC,PerezB.Judiciousresectionand/orradiosurgeryfor
parasagittalmeningiomas:outcomesfroma multicenterreview.Gammaknife
MeningiomaStudyGroup.Neurosurgery.1998;43:405–413.
93. RobertiF,SekharLN,KalavakondaC,etal.Posteriorfossameningiomas:surgicalexperiencein161cases.SurgNeurol.2001;56:8–20.

Tom 5 Nr 2 2010 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

94. MargalitNS,LesserJB,MocheJ,etal.Meningiomasinvolvingtheopticnerve:
technicalaspectsandoutcomesfora seriesof50patients.Neurosurgery.2003;
53:523–532.
95. PitzS,BeckerG,SchieferU,etal.Stereotacticfractionatedirradiationofoptic
nervesheathmeningioma:a newtreatmentalternative.BrJOphthalmol.2002;
86:1265–1268.
96. TurbinRE,ThompsonCR,KennerdellJS,etal.A long-termvisualoutcomecomparisoninpatientswithopticnervesheathmeningiomamanagedwithobservation,surgery,radiotherapy,orsurgeryandradiotherapy.Ophthalmology.2002;
109:890–899.
97. DebusJ,WuendrichM,PirzkallA,etal.Highefficacyoffractionatedstereotacticradiotherapyoflargebase-of-skullmeningiomas:long-termresults.JClin
Oncol.2001;19:3547–3553.
98. MendenhallWM,MorrisCG,AmdurRJ,etal.Radiotherapyaloneoraftersubtotalresectionforbenignskullbasemeningiomas.Cancer.2003;98:1473–1482.
99. GlaholmJ,BloomHJ,CrowJH.Theroleofradiotherapyinthemanagementof
intracranialmeningiomas:theRoyalMarsdenHospitalexperiencewith186patients.IntJRadiatOncolBiolPhys.1990;18:755–761.
100. BaumertBG,VillaS,StuderG,etal.Earlyimprovementsinvisionafterfractionatedstereotacticradiotherapyforprimaryopticnervesheathmeningioma.
RadiotherOncol.2004;72:169–174.
101. CondraKS,BuattiJM,MendenhallWM,etal.Benignmeningiomas:primarytreatmentselectionaffectssurvival.IntJRadiatOncolBiolPhys.1997;39:427–436.
102. GoldsmithBJ.Meningioma.In:LeibelSJ,PhillipsTIeditor.Textbookofradiation
oncology:principles.1stedition.NewYork:ElsevierScience;1998;p.324–340.
103. GoldsmithBJ,WaraWM,WilsonCB,etal.Postoperativeirradiationforsubtotallyresectedmeningiomas.A retrospectiveanalysisof140patientstreatedfrom
1967to1990.JNeurosurg.1994;80:195–201.
104. MilosevicMF,FrostPJ,LaperriereNJ,etal.Radiotherapyforatypicalormalignant
intracranialmeningioma.IntJRadiatOncolBiolPhys.1996;34:817–822.
105. ChamberlainMC.Adjuvantcombinedmodalitytherapyformalignantmeningiomas.JNeurosurg.1996;84:733–736.
106. NarayanS,CornblathWT,SandlerHM,etal.Preliminaryvisualoutcomesafter
three-dimensionalconformalradiationtherapyforopticnervesheathmeningioma.IntJRadiatOncolBiolPhys.2003;56:537–543.
107. BeckerG,JeremicB,PitzS,etal.Stereotacticfractionatedradiotherapyinpatientswithopticnervesheathmeningioma.IntJRadiatOncolBiolPhys.2002;
54:1422–1429.
108. FlickingerJC,KondziolkaD,MaitzAH,etal.Gammakniferadiosurgeryofimaging-diagnosedintracranialmeningioma.IntJRadiatOncolBiolPhys.2003;56:
801–806.
109. StaffordSL,PollockBE,FooteRL,etal.Meningiomaradiosurgery:tumorcontrol,outcomes,andcomplicationsamong190consecutivepatients.Neurosurgery.2001;49:1029–1037.
110. PollockBE,StaffordSL,UtterA,etal.StereotacticradiosurgeryprovidesequivalenttumorcontroltoSimpsongrade1resectionforpatientswithsmall- tomedium-sizemeningiomas.IntJRadiatOncolBiolPhys.2003;55:1000–1005.
111. EustacchioS,TrummerM,FuchsI,etal.Preservationofcranialnervefunction
followingGammakniferadiosurgeryforbenignskullbasemeningiomas:experiencein121patientswithfollow-upof5to9.8years.ActaNeurochirSuppl.
2002;84:71–76.
112. ShinM,KuritaH,SasakiT,etal.Analysisoftreatmentoutcomeafterstereotactic
radiosurgeryforcavernoussinusmeningiomas.JNeurosurg.2001;95:435–439.
113. IwaiY,YamanakaK,IshiguroT.Gammakniferadiosurgeryforthetreatmentof
cavernoussinusmeningiomas.Neurosurgery.2003;52:517–524.
114. LeeJY,NiranjanA,McInerneyJ,etal.Stereotacticradiosurgeryprovidinglong-termtumorcontrolofcavernoussinusmeningiomas.JNeurosurg.2002;97:
65–72.
115. StieberVW,deGuzmanAF.Pituitary.In:PerezC,BradyL,Schmidt-UllrichR,et
al.editor.Principlesandpracticeofradiationoncology.NewYork:Lippincott
WilliamsandWilkins;2003;.
116. TurnerHE,StrattonIM,ByrneJV,etal.Auditofselectedpatientswithnonfunctioningpituitaryadenomastreatedwithoutirradiation–a follow-upstudy.Clin
Endocrinol(Oxf).1999;51:281–284.
117. KovalicJJ,GrigsbyPW,FinebergBB.Recurrentpituitaryadenomasaftersurgicalresection:theroleofradiationtherapy.Radiology.1990;177:273–275.
118. ZhangN,PanL,WangEM,etal.Radiosurgeryforgrowthhormone-producing
pituitaryadenomas.JNeurosurg.2000;93(Suppl3):6–9.
119. IzawaM,HayashiM,NakayaK,etal.Gammakniferadiosurgeryforpituitary
adenomas.JNeurosurg.2000;93(Suppl3):19–22.
120. MitsumoriM,ShrieveDC,AlexanderE,etal.InitialclinicalresultsofLINAC-basedstereotacticradiosurgeryandstereotacticradiotherapyforpituitaryadenomas.IntJRadiatOncolBiolPhys.1998;42:573–580.

89

NEUROONKOLOGIA

Postępy w radioterapii guzów mózgu

121. ShinM,KuritaH,SasakiT,etal.Stereotacticradiosurgeryforpituitaryadenomainvadingthecavernoussinus.JNeurosurg.2000;93(Suppl3):2–5.
122. LandoltAM,HallerD,LomaxN,etal.Stereotacticradiosurgeryforrecurrent
surgically treated acromegaly: comparison with fractionated radiotherapy.
JNeurosurg.1998;88:1002–1008.
123. LandoltAM,LomaxN.Gammakniferadiosurgeryforprolactinomas.JNeurosurg.2000;93(Suppl3):14–18.
124. WittTC.Stereotacticradiosurgeryforpituitarytumors.NeurosurgFocus.2003;
14:e10.
125. PanL,ZhangN,WangEM,etal.Gammakniferadiosurgeryasa primarytreatmentforprolactinomas.JNeurosurg.2000;93(Suppl3):10–13.
126. SheehanJM,VanceML,SheehanJP,etal.RadiosurgeryforCushing'sdisease
afterfailedtranssphenoidalsurgery.JNeurosurg.2000;93:738–742.
127. RahnT,ThorenM,HallK,etal.StereotacticradiosurgeryinCushing'ssyndrome:acuteradiationeffects.SurgNeurol.1980;14:85–92.
128. BradaM,RajanB,TraishD,etal.Thelong-termefficacyofconservativesurgeryandradiotherapyinthecontrolofpituitaryadenomas.ClinEndocrinol(Oxf).
1993;38:571–578.
129. HalbergFE,ShelineGE.Radiationtherapyofpituitarytumors.EndocrinolMetabClin.1997;16:667–684.
130. ZierhutD,FlentjeM,AdolphJ,etal.Externalradiotherapyofpituitaryadenomas.IntJRadiatOncolBiolPhys.1995;33:307–314.
131. UrdanetaN,ChessinH,FischerJJ.Pituitaryadenomasandcraniopharyngiomas:
analysisof99casestreatedwithradiationtherapy.IntJRadiatOncolBiolPhys.
1976;1:895–902.
132. GittoesNJ,BatesAS,TseW,etal.Radiotherapyfornon-functionpituitarytumours.ClinEndocrinol(Oxf).1998;48:331–337.
133. Milker-ZabelS,DebusJ,ThilmannC,etal.Fractionatedstereotacticallyguidedradiotherapyandradiosurgeryinthetreatmentoffunctionalandnonfunctionaladenomasofthepituitarygland.IntJRadiatOncolBiolPhys.2001;50:1279–1286.
134. TsangRW,BrierleyJD,PanzarellaT,etal.Roleofradiationtherapyinclinical
hormonally-activepituitaryadenomas.RadiotherOncol.1996;41:45–53.
135. GrigsbyPW,SimpsonJR,StokesS,etal.Resultsofsurgeryandirradiationorirradiationaloneforpituitaryadenomas.JNeurooncol.1988;6:129–134.
136. OrthDN,LiddleGW.Resultsoftreatmentin108patientswithCushing'ssyndrome.NEnglJMed.1971;285:243–247.
137. TsagarakisS,GrossmanA,PlowmanPN,etal.Megavoltagepituitaryirradiation
inthemanagementofprolactinomas:long-termfollow-up.ClinEndocrinol
(Oxf).1991;34:399–406.
138. MerchantTE,KiehnaEN,SanfordRA,etal.Craniopharyngioma:theSt.Jude
Children'sResearchHospitalexperience1984-2001.IntJRadiatOncolBiolPhys.
2002;53:533–542.
139. SanfordRA.Craniopharyngioma:resultsofsurveyoftheAmericanSocietyofPediatricNeurosurgery.PediatrNeurosurg.1994;21(Suppl1):39–43.
140. Schulz-ErtnerD,FrankC,HerfarthKK,etal.Fractionatedstereotacticradiotherapyforcraniopharyngiomas.IntJRadiatOncolBiolPhys.2002;54:1114–1120.
141. StrippDC,MaityA,JanssAJ,etal.Surgerywithorwithoutradiationtherapyin
themanagementofcraniopharyngiomasinchildrenandyoungadults.IntJRadiatOncolBiolPhys.2004;58:714–720.
142. KobayashiT,KidaY,MoriY,etal.Long-termresultsofgammaknifesurgeryfor
thetreatmentofcraniopharyngiomain98consecutivecases.JNeurosurg.2005;
103:482–488.
143. StaffordSL,KozelskyTF,GarrityJA,etal.Orbitallymphoma:radiotherapyoutcomeandcomplications.RadiotherOncol.2001;59:139–144.
144. UyNW,WooSY,TehBS,etal.Intensity-modulatedradiationtherapy(IMRT)for
meningioma.IntJRadiatOncolBiolPhys.2002;53:1265–1270.
145. MonjeML,MizumatsuS,FikeJR,etal.Irradiationinducesneuralprecursor-cell
dysfunction.NatMed.2002;8:955–962.
146. SilberJH,RadcliffeJ,PeckhamV,etal.Whole-brainirradiationanddeclinein
intelligence:theinfluenceofdoseandageonIQscore.JClinOncol.1992;10:
1390–1396.
147. JankovicM,BrouwersP,ValsecchiMG,etal.Associationof1800cGycranialirradiationwithintellectualfunctioninchildrenwithacutelymphoblasticleuka-

90

148.
149.
150.

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

emia.ISPACC.InternationalStudyGrouponPsychosocialAspectsofChildhoodCancer.Lancet.1994;344:224–227.
LeberKA,BergloffJ,PendlG.Dose-responsetoleranceofthevisualpathways
andcranialnervesofthecavernoussinustostereotacticradiosurgery.JNeurosurg.1998;88:43–50.
StaffordSL,PollockBE,LeavittJA,etal.A studyontheradiationtoleranceofthe
opticnervesandchiasmafterstereotacticradiosurgery.IntJRadiatOncolBiol
Phys.2003;55:1177–1181.
KleinbergL,GrossmanSA,PiantadosiS,etal.PhaseI trialtodeterminethesafety,pharmacodynamics,andpharmacokineticsofRSR13,a novelradioenhancer, in newly diagnosed glioblastoma multiforme. J Clin Oncol. 1999; 17:
2593–2603.
TishlerRB,LoefflerJS,LunsfordLD,etal.Toleranceofcranialnervesofthecavernoussinustoradiosurgery.IntJRadiatOncolBiolPhys.1993;27:215–221.
AlMeftyO,TopsakalC,PravdenkovaS,etal.Radiation-inducedmeningiomas:
clinical,pathological,cytokinetic,andcytogeneticcharacteristics.JNeurosurg.
2004;100:1002–1013.
JonesA.Radiationoncogenesisinrelationtothetreatmentofpituitarytumours.ClinEndocrinol(Oxf).1991;35:379–397.
BradaM,FordD,AshleyS,etal.Riskofsecondbraintumourafterconservativesurgeryandradiotherapyforpituitaryadenoma.BMJ.1992;304:1343–1346.
DanoffBF,CowchockFS,MarquetteC,etal.Assessmentofthelong-termeffects
ofprimaryradiationtherapyforbraintumorsinchildren.Cancer.1982;49:
1580–1586.
PirzkallA,LiX,OhJ,etal.3DMRSIforresectedhigh-gradegliomasbeforeRT:
tumorextentaccordingtometabolicactivityinrelationtoMRI.IntJRadiatOncolBiolPhys.2004;59:126–137.
PirzkallA,McKnightTR,GravesEE,etal.MR-spectroscopyguidedtargetdelineationforhigh-gradegliomas.IntJRadiatOncolBiolPhys.2001;50:915–928.
McKnightTR,NoworolskiSM,VigneronDB,etal.Anautomatedtechniquefor
thequantitativeassessmentof3D-MRSIdatafrompatientswithglioma.JMagn
ResonImaging.2001;13:167–177.
PirzkallA,NelsonSJ,McKnightTR,etal.Metabolicimagingoflow-gradegliomaswiththree-dimensionalmagneticresonancespectroscopy.IntJRadiatOncolBiolPhys.2002;53:1254–1264.
GravesEE,NelsonSJ,VigneronDB,etal.A preliminarystudyoftheprognostic
valueofprotonmagneticresonancespectroscopicimagingingammakniferadiosurgeryofrecurrentmalignantgliomas.Neurosurgery.2000;46:319–326.
GravesEE,PirzkallA,NelsonSJ,etal.Registrationofmagneticresonancespectroscopicimagingtocomputedtomographyforradiotherapytreatmentplanning.MedPhys.2001;28:2489–2496.
NelsonSJ,GravesE,PirzkallA,etal.Invivomolecularimagingforplanningradiationtherapyofgliomas:anapplicationof1HMRSI.JMagnResonImaging.
2002;16:464–476.
BarkerFG,DavisRL,ChangSM,etal.Necrosisasa prognosticfactoringlioblastomamultiforme.Cancer.1996;77:1161–1166.
KamadaK,HoukinK,AbeH,etal.Differentiationofcerebralradiationnecrosisfromtumorrecurrencebyprotonmagneticresonancespectroscopy.Neurol
MedChir(Tokyo).1997;37:250–256.
NelsonSJ,HuhnS,VigneronDB,etal.VolumeMRIandMRSItechniquesforthe
quantitationoftreatmentresponseinbraintumors:presentationofa detailed
casestudy.JMagnResonImaging.1997;7:1146–1152.
NelsonSJ,VigneronDB,DillonWP.SerialevaluationofpatientswithbraintumorsusingvolumeMRIand3D1HMRSI.NMRBiomed.1999;12:123–138.
TaylorJS,LangstonJW,ReddickWE,etal.Clinicalvalueofprotonmagneticresonancespectroscopyfordifferentiatingrecurrentorresidualbraintumorfrom
delayedcerebralnecrosis.IntJRadiatOncolBiolPhys.1996;36:1251–1261.
SchlemmerHP,BachertP,HenzeM,etal.Differentiationofradiationnecrosis
fromtumorprogressionusingprotonmagneticresonancespectroscopy.Neuroradiology.2002;44:216–222.
DowlingC,BollenAW,NoworolskiSM,etal.PreoperativeprotonMRspectroscopicimagingofbraintumors:correlationwithhistopathologicanalysisofresectionspecimens.AJNRAmJNeuroradiol.2001;22:604–612

Neurologia po Dyplomie • Tom 5 Nr 2 2010
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

NEUROONKOLOGIA

Postępy w radioterapii guzów mózgu

Komentarz
Dr hab. n. med. Romuald Krajewski
Katedra i Klinika Nowotworów Głowy i Szyi,
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie,
Warszawa

R

adioterapiaciąglejestnajczęściejstosowanąmetodą
leczeniazłośliwychnowotworówmózgu,a jejrola
w leczeniunowotworówłagodnychstalesięzwiększa.Przeglądprzedstawionyprzezautorówkomentowanegoartykułujestwięcjaknajbardziejaktualnyi potrzebny.
W przeglądziewzględniemałomiejscapoświęconoroli
napromienianiaw leczeniunajczęstszegoguzamózgu,czyliprzerzutuzłośliwegonowotworuz innychnarządów.Najczęściejjesttonapromienianiecałegomózgu,wydłużające
życieo 2-3miesiące,czyliw praktycemająceznaczenieraczejpaliatywne.W miarępoprawydostępnościnowszych
techniknapromieniania,szczególnienapromienianiastereotaktycznego,corazczęściejstosujesięcelowanąradioterapię zamiast leczenia chirurgicznego uzyskując takie
samelublepszewyniki.Szczególniezastosowanietakich
technologii, jak spiralna tomoterapia, umożliwiających
szybkieleczeniew jednejsesjiwieluognisk,powodujestałyrozwójzastosowańradioterapiiw tejgrupiechorych.
Pomimowprowadzanianowychmetodi technologiiniestetyniewieleudajesięosiągnąćw leczeniudrugiejpod
względemczęstościgrupy,czylizłośliwychglejaków.Przedstawioneprzezautorówwynikibadańróżnychtechniknapromienianiai lekówuczulającychwskazują,żeciąglenie
mamyzbytdużegowpływunaprzebiegtychnowotworów.
Poprawaradykalnościi bezpieczeństwazabiegóww wyselekcjonowanejgrupiechorychorazdodaniechemioterapii
do leczeniauzupełniającegoniecowydłużająprzeżycie,ale
mówićo sukcesachbyłobytubardzotrudno.
Najwięcejzmian,a przyokazjii dyskusji,wprowadzają
nowetechnikiradioterapiiw leczeniunowotworówłagodnych.Wydajesiętotrochęzaskakujące–tenowotworytradycyjnie należały do domeny chirurgicznej i leczenie
operacyjneproponowanochorymw pierwszejkolejności.
Wieluneurochirurgównadaltakuważa.Jednakparęzmian
związanychz postępemtechnicznymi poprawądostępnościpowoduje,żetradycyjnepodejściemusisięzmienić.Autorzy bardzo dobrze przedstawili postęp technologii
celowanegonapromieniania,którypowoduje,żejestto
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metodamałouciążliwadlachorychi bardzobezpieczna.To
jesttylkojedenz elementów.Innymjestdostępnośćdiagnostykiobrazoweji wykrywaniemałozaawansowanych
guzów.Natymetapiechorobymożliwościpostępowania
sąznaczniewiększeniżbyłotojeszczeniedawno,kiedyrozpoznanieguzamózguprawienieodmienniełączyłosięze
wskazaniamido pilnegozabiegu.Niezawszetrzebapodejmowaćjakiekolwiekleczenie,a zapewnieniekontroliguza
(zatrzymaniejegowzrostuprzeznapromienianie)z dużym
prawdopodobieństwempozwalauniknąćzabiegu.Przedstawianew piśmiennictwiewynikileczenianapromienianiem są co najmniej niegorsze od wyników leczenia
chirurgicznego.Nadecyzjewpływarównieżcorazwiększy
nacisk na zachowanie dobrego stanu czynnościowego
u chorychz łagodnyminowotworami.Powodujeon,żecałkowiteusunięcietakiegoguzaniejestnajważniejszymcelemleczenia,a celowanaradioterapiastanowibezpieczne
uzupełnieniezabieguw tychmiejscach,w którychpróby
usuwaniaguzawiążąsięz dużymryzykiempogorszeniastanuneurologicznego.Równieważnymelementemjestnaturalny strach pacjentów przed leczeniem chirurgicznym
i wybieranieprzeznichmetodnieinwazyjnych.Wszystko
tosprawia,żezakresdostępnychmożliwościleczeniajest
większy i chorzy mogą liczyć na długotrwałe przeżycie
w dobrym stanie czynnościowym. Oczywiście wiążą się
z tymdodatkowekosztypowtarzanychprzezwielelatbadańkontrolnychi obciążeniazwiązanez życiemz nowotworem. Trudno byłoby ocenić, czy są one większe niż
u chorychoperowanychradykalnie,gdyżoptymistyczne
stwierdzenie„guzusunięty,chorywyleczony”napewnonie
jestuzasadnionew odniesieniudo wszystkichoperowanych.Szczególniew przypadkuoponiakównawetporadykalnejresekcjizalecasiędługotrwałąobserwację,ponieważ
prawdopodobieństwonawrotujestznaczne(do 20%i więcej,zależnieod radykalności).
Chirurdzyniebezrezerwypodchodządo wprowadzanianieoperacyjnychmetodleczeniaw chorobachbędących do tej por y ich wyłączną dziedziną, ale z drugiej
stronydziękirozwojowiradioterapiiuzyskująmożliwość
wsparciaskutecznymi bezpiecznymleczeniemw przypadkach,w którychtrzebapozostawićcałyguzlubjegoczęść
ze względu na ryzyko powikłań. Radioterapia też nie
u wszystkichchorychdajezadowalającywyniki w takich
przypadkachchir urgiajestdodatkowąmożliwościąskutecznegoleczenia.Obiemetodyuzupełniająsię,z korzyściądlachorych.
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