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Ćelen pracy jest przedstawienie zasad leczenia napromie¬ 
nianiem chorych na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, 
stosowanych w Instytucie Onkologii w Krakowie, Opracowanie jest 
przeznaczone dla lekarzy radioterapeutów zajmujących się 
w praktyce napromienianiem chorych na nowotwory ośrodkowego 
układu nerwowego . oraz może służyć jako materiał pomocniczy 
dłą lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego 
z radioterapii. " : 

The aim of thif? work is to present the principles of radia¬ 
tion therapy of tuaours of the central nervous system^accordins 
to the experience of the Institute of Oncology in Krak8w. The 
text was designed primarily for the radiotherapists involved 
in the treatnent of tumours of the central nervous system, and 
nay be used as an auxiliary textbook for those preparing fo" 
the examination in radiotherapy. ; #j Tf\' ;T | 

• Цэль настоящей работы. - представитьпринципы ^."^терац,:::: 
р.°.:-са ц^нтратпной нервной системы, прк.",:зняютс.зся в :'яституте -
ОНКОЛОГИИ.в Кракове.. РаЗота, предназначена в основном д~я 
врачеи-раллотералевтов, ярактичееки занимающихся облученуы 
вольных рако?/ центральной нервной «системы, может таюке слу-
>:а:гь пособием для врачей, готовящихся к экзамену по сггещ1аль-
ности .z области радиотерапии. 



ZASADY TAKTYCZNE RADIOTERAPII NOWOTWORÓW 
OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO 

Rozpoznanie pierwotnego guza mózgu w okolicy dostępnej 
dla leczenia chirurgicznego stanowi wskazania do otwarcia jamy 
ozaszki i usunięcia nowotworu* Do leczenia napromienianiem 
są kierowani chorzy po leczeniu ohirurgicznyn o różnym stopniu 
doszczętnośoi, ohorzy nie zakwalifikowani do leczenia chirur-
gioznego przede wszystkim ze względu na lokalizację nowotwór*! 
w okolicy środkowej mózgu oraz ohorzy z przerzutami do mózgu 
nowotworów ianyoh narządów* Wybór metody postępowania u tycb 
chorych zależy od zaawansowania procesu nowotworowego* stanu 
ogólnego chorego oraz utkania histologicznego nowotworu* Rozwa¬ 
żając zaawansowanie nowotworu i stan ogólny ohorego należy 
uwzględnić następujące przeciwwskazania do leczenia napromie¬ 
nianiem chorych na nowotwory mózgui 

1/ przeciwwskazania miejscowe 
1.1/ brak ustalonego rozpoznania nowotworu, 
1.2/ niewyrównane nadoiśnlenie Ćródezaszkowe, 
1.3/ uprzednio przebyte napromienianie mózgu wysoką dawką, 
1.4/ niewygojona rana operacyjna, stany zapalne powłok 

czaszki, opon mózgowych lub mózgu, 
1.5/ brak nożliwośol nawiązania kontaktu z chorym w sto¬ 

pniu umożliwiającym przeprowadzenie leczenia /uło¬ 
żenie ohorego i zachowanie przez niego odpowiedniej 
pozycji w ozasie napromieniania/, 

2/ przeciwwskazania wynikające ze złego stanu ogólnego cho¬ 
rego jak w przypadku wszystkich innych nowotworów złośli¬ 
wych* '•.'.•• ,.••;.. . . • - • ' 

Dla ustalenia Wskazań do napromieniania deoydująoe znaczenie ma 
histologiczne utkanie nowotworu* Z tego punktu widzenia można 

wyodrębnió następująoe grupy nowotworowi 



1. Wysoko zróżnicowana nowotwory pochodzenia glejowego /astro-
cytoma, oligodendroglioma, ependymoaa I, 11/ 
1.1, Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Nowotwory te stanowią ok, 1556 nowotworów mózgu u dorosłych 
i 35$ nowotworów mózgu u dzieci. U dorosłych zlokalizowane 04 
najczęściej w okolicy nadnamiotowej, u dzieci w okolicy podna-
miotowej, wysoko zróżnicowane nowotwory glejopochodne cechuje 
zaznaczaj mała dynamika, wyrażająca się długim okresem rozwoju 
objawów wynikających z powolnego wzrostu guza w terenie mózgu. 
Nowotwory te szerzą się naciekając miejscowo tkankę mózgową. 

1.2. Wybór metody i taktyki leczenia, 
Podstawowe znaczenie w leczeniu wysoko zróżnicowanych nowotwo¬ 
rów glejopochodnych odgrywa chirurgia. Jeżeli zabieg był do¬ 
szczętny, napromienianie pooperacyjne nie jest celowe. Należy 
jednak podkreślić, ze doszczętne usunięcie tego typu nowotworu 
jest praktycznie możliwe tylko w przypadkach bardzo małych 
i obwodowo umiejscowionych guzów. Sytuacja taka najczęściej ma 
miejsce w przypadkach podnamiotowo umiejscowionych glejaków 
u dzieci. Chorzy po zabiegu niedoszczętnym kwalifikują się do 
napromieniania pooperacyjnego, oczywiście pod warunkiem braku 
przeciwwskazań /str. V . Leczenie napromienianiem ma w tych 
przypadkach charakter radykalny. Loża pooperacyjna wraz z margi¬ 
nesem zdrowych tkanek wynoszącym przynajmniej 2 cm powinna być 
napromieniana dawką 6000 radów/30 frakcji/6 tygodni. Dla oceny 
rozległości terenu wymagającego napromieniania wysoką dawką 
konieczna jest znajomość stanu klinicznego przed żabiogień 
oraz w czasie zabiegu operacyjnego, znajomość dokumentacji ra¬ 
diologicznej, scyntygraficznej a zwłaszcza poprzecznej tomografii 
komputerowej umożliwiającej lokalizację guza. Dużą pomocą w pla¬ 
nowaniu leczenia są metalowe zapinki pozostawione przez chirurga 

8 . • • . • 



w obrębi* loży po usuniętym guzie. 

2. Nisko zróżnicowana nowotwory pochodzenia glejowego /glioma 
malignum, glioma III i IV, oligodendroglioma proliferana, 
glioblastoma multiforne/ 
2*1* Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Nowotwory te stanowią ok. 20£ nowotworów mózgu u dorosłych, 
5# u dzieci. Najczęściej występują one u ludzi pomiędzy 40 
a 50 rokiem życia* Nisko zróżnicowane nowotwory glejopochodne 
rozwijają się najczęściej w centralnych częściach mózgu, w oko¬ 
licy unaczynionej przez środkową tętnicę mózgu. Cechują się 
dużą złośliwością i szybkim przebiegiem* Szerzą się naciekając 
miejscowo tkankę mózgową i przerywając ciągłość włókien nerwowych. 
Objawy neurologiczne nisko zróżnicowanych nowotworów glejopocho-
dnych rozwijają się w krótkim czasie* W ciągu kilku tygodni 
może dojść do rozwoju zespołu następujących objawów: porażeni*? 
połowicze, afazja, aiętrzymanie moczu i stolca* 
W kilku procentach przypadków nowotwory te rozwijają się w obrę¬ 
bie rózgu wieloogniskowo. 

2,2. Wybór metody i taktyki leczenia. 
Leczenie chirurgiczne nisko zróżnicowanych nowotworów glejopo-
chodnycb jośt mało skuteczne* Bardzo często chirurg ogranicza 
się do pobrania wycinka, ewentualnie częściowego usunięcia guza 
oraz odbarczenia objawów ciasnoty śródczaszkowej polegającego 
na usunięciu płata kości pokrywy czaszki* Jeżeli nawet zabieg 
wydaje się być" makroskopowo doszczętny, to ryzyko pozostawienia 
mikroskopowych skupisk komórek nowotworowych i/albo innyob ognisk 
nowotworu w obrębie mózgu j ist tak duże, *e usprawiedliwia ruty¬ 
nowe Irvnlifikowanie wszystkich chorych na te nowotwory dó poope¬ 
racyjnego napromieniania, zwykle kojarzonego % leczeniem chemi¬ 
cznym. Niestety w praktyce wielu chorych nie kwalifikuje się do 



leczenia napromienianiem ze względu na przeciwwskazania /etr. 1/. 
Radykalne leczenie nisko zróżnicowanych nowotworów glejopocbo-
dnych wymaga stosowania wysokich dawek i napromieniania rozle¬ 
głego obszaru: rozpoczynamy leczenie od napromieniania całego 
mózgu do dawki 5000 rad/25 frakcji/5 tygodni a następnie napro¬ 
mieniamy zmniejszone pole cbejaojąoe teren guza podając doda¬ 
tkowo 1000 radów w czasie 1 tygodnia. 
napromienianie całego mózgu jest w przypadkach nisko zróżnico¬ 
wanych nowotworów glejopochodnych uzasadnione tendencją tych 
nowotworów do głębokiego naciekania mózgu a takie do wzrostu 
wieloogniskowego. Nieco inną taktykę leczenia stosuje się w przy¬ 
padkach nisko zróżnicowanych wyściółozaków /ependymoblastoma/, 
zwłaszcza zlokalizowanych w obrębie tylnej jamy czaszki. Nowo¬ 
twory te cechuje skłonność do rozsiewu drogami płynu mózgowo-
rdzeniowego, dlatego stosuje się napromienianie całego ośrodko¬ 
wego układu nerwowego, podobnie jak w przypadkach rdzeniaka 
zarodkowego. 

3. Rdżeniak zarodkowy /medulloblaatoaa/ 
3.1. Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia* 

Rdżeniak zarodkowy stanowi około 20* nowotworów mózgu u dzieci, 
około 2% u dorosłych. Około 80* tych nowotworów rozwija sie 
u dzieci poniżej 15 roku życia, trzykrotnie częściej u chłopców 
aniżeli u dziewczynek. Rdżeniak zarodkowy rozwija się najczę¬ 
ściej pódnamiotówo w okolicy robaka móżdżku, wzrasta w kierunku 
IV komory mózgu, przebija się do światła IV komory 1 rozsiewa 
drogami płynu aózgowo-rdzeniowego. W przebiegu choroby mogą 
występować przerzuty odległe, przede wszystkim do kości, rzadziej 
do płuc i węzłów chłonnych. Przerzuty odległe występują w około 
2% przypadków u dzieci i około 20Jt przypadków u dorosłych. 

3.2. Wybór metody i taktyki leczenia. 
10 



Metoda, z wyboru w laeseniu rdzaoiaka sarodkowago jest laosania 
skojarzona: możliwie jak najbardziej doszczętny zabiag chirurgi¬ 
czny i pooperacyjne napromieniania całego ośrodkowego układu 
nerwowego* Takie postępowanie jest uzasadnione stosunkowo wysoką 
promienioozułością rdseniaka zarodkowego oraz tendencję tego 
nowotworu do szerzenia się drogami płynu mózgowo-rdzeniowego. 
Ponieważ główną przyczyną niepowodzeń stanowi niawyleczenie 
albo wsnowa miejsoowa nowotworu, wobec tego najwyższą dawkę nale¬ 
ży zastosować na teren guza pierwotnego. Napromienianie prowa¬ 
dzone jest zwykle w dwóch /niekiedy w trzech/ etapach: 

- napromienianie całego ośrodkowego układu nerwowego do 
poziomu kręgu Sg do dawki 3000-3500 radów/25 frakcji/5 tygodni, 
niższe dawki stosujemy u młodszych dzieci, 

- napromienianie tylnej jamy czaszki do łącznej dawki 5000-
5500 radów. 

W przypadkach nadnamiotowej lokalizacji nowotworu po zakoń¬ 
czeniu napromieniania całego ośrodkowego układu nerwowego poda¬ 
jemy dodatkowo 2000 radów na teren guza. U dzieci poniżej 3 roku 
życia maksymalna dawka na tkankę mózgową nie powinna przekraczać 
4OOO-45OO rad w czasie 6-7 tygodni. 

4. Oponiak /meningioma/ 
4.1. Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Oponiaki stanowią około 154 nowotworów mósgu u dorosłych 
i 1$ u dzieoi. Częściej występują u kobiet. Cechują się zazwy¬ 
czaj powolnym wzrostem. Oponiaki zwykle nie naciekają mózgu, 
tylko rosnąc ekspansywnie powodują zanik sąsiadującej tkanki 
mózgowej. Niektóre oponiaki, zwłaszcza o u -aniu meningioma 
angioblasticum zachowują się jak nowotwory złośliwa: naciekają 
sąsiednie tkanki i mogą występować przerzuty odległe /meningioma 
saroomatodes/. 
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4.2. Wybór metody i taktyki leozenia. 
Metodą z wyboru jest leczeni* ohirurgiozne, Oponiaki na ogół 
oecnują sif. niską promienioczułoscią. Napromienianie pooperacyjne 
może być uzasadnione w przypadkach nisko zróżnicowanych oponia-
ków, gdy eabieg operaoyjny był niedoazczętny i chory jest 
w dobrym stanie ogólnym* Taktyka leczenia radykalnego jest w tyob 
przypadkach taka saaa jak u choryoh na wysoko zróżnicowane nowo¬ 
twory glejopoehodne aózgu. U ohorych ze wznową po leczeniu chi¬ 
rurgicznym nie kwalifikujących się do powtórnego zabiegu, oraz 
u chorych pierwotnie nie zakwalifikowanych do leczenia chirur¬ 
gicznego paliatywne napromienianie jest mało skuteczne* 

5* Nowotwory szyszynki 
5.1. Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Guzy szyszynki stanowią około 1$ nowotworów mózgu, najczęściej 
występują u starszych dzieci i młodych dorosłych. Z punktu 
widzenia radioterapeuty guzy szyszynki dzielą się na 4 grupy: 

- dobrze zróżnicowane szyszynczaki /pinealoma/, cechujące 
się małą dynamiką i powolnym procesem, 

- nisko zróżnicowane szyszynczaki /pinealoblastoaa/, przy¬ 
pominają pod wzglę i budowy histologicznej rdzeniaka zarodko¬ 
wego i podobnie jak rdzeniak zarodkowy cechują się tendencją 
do rozsiewu' drogami płynu mózgowo-rdzeniowego, 

- nowotwory o utkaniu rozrodczaka /germinoma/ o umiejsco¬ 
wieniu pozagonadalnym, 

- inne nowotwory mózgu, przede wszystkim glejópocbodne 
rozwijające się w terenie szyszynki. 

5.2. Wybór metody i taktyki leczenia* 
Leczenie operacyjne guzów szyszynki jest trudne, zabiegi ope-
radyjne są połączona z wysoką śmiertelnością. Dlatego chirurg 
ogranicza się w tych przypadkach zazwyczaj do biopsji i ewenttt-
12 



alnie zabiegu odbarczającego ciasnotę śródczaszkową. Taktyka 
leczenia napromienianiem zależy od histologicznego utkania nowo¬ 
tworu. W przypadkach gerninooa i ptoealoblastoaa obowiązuje 
podobna taktyka jak u chorych na rdzeniaka zarodkowego, to jest 
napromienianie całego ośrodkowego układu nerwowego. W przypadkach 
pinealona leczenie polega na napromienianiu okolicy szyszynki 
wysoką dawką, podobnie jak u chorych na wysoko zróżnicowane 
nowotwory glejopochodne nózgu. 

6. Brodawozak splotu naczyniówkowego /papillona plexus chorio-
ideus/ 
6.1, Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Brodawczaki splotu naczyniówkowego należą do rzadziej wystę¬ 
pujących nowotworów mózgu. Rozwijają się przede wszystkin 
u dzieci najczęściej w bocznych koaorach mózgu, u dorosłych 
w obrębie IV komory, W większości przypadków są to nowotwory 
o wysokim stopniu zróżnicowania. Jednak ok. 20S6 tycib guzów 
wykazuje histologiczne cechy większej złośliwości, wyrażającej 
się klinicznie tendencją do rozsiewu drogami płynu nózgowo-
rdzeniowego. 

6.2. Wybór metody i taktyki leczenia. 
Metodą z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Hapromieniauie 
pooperacyjne loży po usunięty* guzie jest wskazane u chorych 
u których zabieg był niedoszczętny. W przypadkach nisko zróżni¬ 
cowanych brodawcaaków splotu naczyniówkowego należy napromieniać 
cały ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak u chorych na rdze¬ 
niaka zarodkowego. 

7. Kowoty/ory pochodzenia naczyniowego /baemangiona, haemangio-
blastoma/ 
7.1. Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Nowotwory naczyniowe stanowią ok. 358 nowotworów mózgu. Kaozyniaki 
•-•- . .' 15-



/baemangioaata/ rozwijają się wolno, ion objawy kliniczne wy¬ 
stępują u dorosłych* Objawy te 04 związane albo « uciskiem na 
tkankę mózgową albo z krwotokiem. Haczyniak płodowy /haemaugio-
blastoaa/ występuje przede wszystkim w terenie móżdżku. Nowotwór , 
ten bardzo często ulega rozpadowi tworząc torbiel wypełnioną 
płynem. Tkanka nowotworowa jest skupiona przy jednej ze ścian 
torbieli w postaci guzka ściennego, 

7.S. Wybór metody i taktyki leczenia. 
Metodą z wyboru jest leczenie chirurgiczne* Napromieniania jest 
wskazane w przypadku niedoszczętnego usunięcia naozyniaka pło¬ 
dowego. Leczenie radykalne polega na napromienianiu wysoką 
dawką 5000 radów/25-30 frakcji/5-6 tygodni tylnej jamy czaszki. 

8. Nowotwory złośliwe pochodzenia nesenchymalnego /sarcoma cere-
bri/ 
8.1. Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Nowotwory złośliwe pochodzenia mesencbymalnego stanowią ok. 2% 
wszystkich nowotworów mózgu. Ich punktem wyjęcia jest zwykle 
tkanka łączna związana z układea naczyniowym mózgu. Nowotwory 
złośliwe pochodzenia mesenohyaalnego występują z mniej więcej 
jednakową częstością u dzieci jak i u dorosłych. Częściej rozwi¬ 
jają się w okolicy podnaniotowej. Nowotwory złośliwe pochodzenia 
mesenchymalnego cechują się tendenoją do głębokiego naciekania 
tkanki mózgowej. 

8.2. Wybór metody i taktyki leczenia. 
Metodą z wyboru jest leczenie skojarzone: możliwie jak najbardziej 
doszczętny zabieg chirurgiczny połączony z pooperacyjnym napro¬ 
mienianiem, łączenie radykalne polega na napromienianiu loży 
po usuniętym guzie wraz z szerokim marginesem otaczających tkanek 
dawką 6000 radów/30 frakoji/6 tygodni. W przypadkach cechujących 
się bardzo niskim stopniem zróżnicowania należy napromieniać 
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cały aózg do dawki 5000 radów/25 frakcji/? tygodni, stosując 
w dalszym ciągu napromienianie obszaru guza do dawki 6000 radów. 

9* Czaazkogardlak /oraniopharytigeoaa/ 
9.1. Charakterystyka kłiniosma i drogi szerzenia. 

Gzaszkogardlak stanowi ok. 356 nowotworów rozwijających sic 
w obrębie jamy czaszki. Występuje zwykle u dzieci i młodych 
dorosłych, rozwija się najosęściej w okolicy ponad siodełkiem 
tureckim, nieco rzadziej w obrębie siodełka tureckiego. Nowo¬ 
twór ten szerzy sie naciekając sąsiadujące tkanki: przysadkę 
mózgową, skrzyżowanie nerwów wzrokowych, okolice podwzgórza* 
Naciekając kości podstawy czaszki nowotwór może szerzyć sie 
w kierunku nosowej części gardła* 

9.2. tybór metody i taktyki leczenia. 
Podstawowe znaczenie ma leczenie chirurgiczne, ponieważ czaszko-
gardlak cechuje sie niewielką promienioozułością. Ze względu na 
lokalizację i rozległość nowotworu rzadko udaje się wykonać 
zabieg doszczętny, a więc w większości przypadków leczenie 
chirurgiczne powinno być uzupełnione napromienianiem poopera¬ 
cyjnym. Leczenie radykalne polega na napromienianiu wysoką dawką 
6000 radów/30 frakcji/6 tygodni guza wraz z 2-3 om marginesem 
okolicznych tkanek. 

10. Qruozolaki przysadki 
10.1. Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Gruczolaki przysadki stanowią Ok* 5SŁ nowotworów sródczaazkowyoh 
u dorosłych, 1% u dzieoi. Gruczolak chroaofobny /adenoma chromo-
phobua/ stanowi 80% nowotworów przysadki* Nowotwór ten rozwija 
się najezęśelei po 30 roku tycia s jednakową ozęstością u męi-
csysn i u kobiet* Objawy grucsolaka ohromofobnago pozostają 
w związku % miejsoowym wzrostem guza, który uoiska sąsiadujące 
s nil tkanki* Uoisk na przysadkę powoduje niedoosynność tego 
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gruczołu, ucisk na nerwy wsrokowe - objawy okulistycene* Hie-
kiedy w przypadkach gruczolaka cbroaofobnego dochodzi do rozwoju 
objawów nadczynnoaei hormonalnej przysadki: prey nadmierny* 
wytwarzaniu hormonu wzrostowego rozwija się gigantyzm /przed 
okreeea pokwitania/ albo akroaegalia /po okresie pokwitania/. 
Przy nadmiernym wydzielaniu prolaktyoy doobodzi do galaktorea, 
przy nadprodukcji AGTH rozwija sie zespół Cushinga, a przy 
nadprodukcji MSH rozwija się. hyperpigmentacja powłok ciała* 
Rzadziej występujący gruczolak kwasochłonny /adenoma eosinopby-
licum/ wytwarza hormon wzrostowy. Najrzadziej występujący gru¬ 
czolak - zasadochłoriny /adenoma basophylicue/ wytwarza ACTH. 
Gruczolaki przysadki niekiedy wzrastają naciekając okoliczne 
tkanki /adenoma invasivua/. Rzadko występującym nowotworem 
przysadki je9t rak /carcinoma hypophysis cerebri/. 

10.2. Wybór metody i taktyki leczenia. 
Wybór metody leczenia zależy od zaawansowania nowotworu: w przy¬ 
padkach gruczolaków przysadki, które nie dają objawów ucisku 
na skrzyżowaniu nerwów wzrokowych rozpoczynamy leczenie od na-
proEieniania, rezerwując leczenie chirurgiczne dla niepowodzeń 
po radioterapii. Chorzy po leczeniu chirurgicznym u których 
zabieg nie był doszczętny, oraz chorzy na bardziej złośliwe 
postacie nowotworów przysadki /gruczolak naciekający, rak/ 
kwalifikują się do napromieniania pooperacyjnego. Leczenie rady¬ 
kalne gruczolaka polega na napromienianiu dawką 5000 radów/20 
frakcji/4 tygodnie, w przypadkach nowotworów o niższym stopniu 
zróżnicowania stosujemy wyższą dawkę wynoszącą 6000 radów/24-30 
frakcji/5-6 tygodni, w zależności od wielkości napromienianego 
obszaru. 

11; Glejak nerwu wzrokowego /glioma nervi optioi/ 
11.1. Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 
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Glejakinerwu wzrokowego występują w ok. 8056 przypadków u dzieci 
do 5 roku życia* Nowotwory te stanowią ok. \% guzów śródczaszko-
wych wieku dziecięcego. Glejak nerwu Wzrokowego może rozwijać 
się w obrębie nerwu wzrokowego, skrzyżowania nerwów wzrokowych, 
pasma wzrokowego, albo może obejnować wszystkie wymienione po¬ 
wyżej elementy drogi wzrokowej /glioaa diffusum/. Objawy glejaka 
nerwu wzrokowego zależą od umiejscowienia nowotworu. W większo¬ 
ści przypadków glejaki nerwu wzrokowego cechują się powolnym, 
ekspansywnym wzrostem. W ok. 153* przypadków glejakom nerwu wzro¬ 
kowego towarzyszą zaburzenia endokrynologiczne, najczęściej 
przedwczesne pokwitanie. 

11.2. Wybór metody i taktyki leczenia. 
W przypadku podejrzenia glejaka nerwu wzrokowego należy wykonać 
próbny zabieg chirurgiczny mający na celu potwierdzenie rozpo¬ 
znania, uzyskanie materiału do badania histologicznego oraz 
ocenę możliwości doszczętnego usunięcia nowotworu. Napromienianie 
pooperacyjne jest wskazane w przypadkach, gdy zabieg był nie-
doszczętny oraz w przypadkach gdy ze względu na lokalizację 
nowotworu wykonano jedynie operację wywiadowczą. Radykalna ra¬ 
dioterapia polega na napromienianiu guza dawką 4500-5500 radów/ 
30 frakcjiip^tygodni. Wysokość dawki zależy od wieku dziecka 
i rozległości napromienianego terenu. 

12. Nerwiaki /neurinoma/ i potworniaki /teratoma/ rozwijające 
się śródczaszkowo kwalifikują się do leczenia chirurgicznego. 
Napromienianie tych nowotworów nie jest celowe. 

13. Nowotwory obszaru środkowego i pnia mózgu 
13.1. Charakterystyka kliniczna i drogi szerzenia. 

Nowotwory obszaru środkowego i pnia aósgu, które z« względu na 
umiejscowienie nie są dostępne dla leczenia chirurgicznego, 
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stanowią według różnych autorów od 15$ do 30£ guzów śródoza-
szkowych. Należą tu nowotwory rozwijające się w terenie ciała 
modzelowatego, przegrody przeźroczystej, śródmózgowia i pnia 
mózgu. W tej okolicy przebiegają prawie wszystkie ważniejsze 
drogi nerwowe oraz wodociąg Sylviueza. Z tych względów nowo¬ 
twory obszaru środkowego i pnia mózgu powodują poważne objawy 
neurologiczne. • . 

13.2. Chorzy na nowotwory obszaru środkowego mózgu kwali¬ 
fikują aię do leczenia napromienianiem, o ile nie stwierdza 
się przeciwwskazań wymienionych na stronie 1. W przypadkach 
z ciasnotą śródczaszkową wskazane jest wykonanie przed rozpo¬ 
częciem napromieniania zabiegu odbarezającego. Ponieważ wię¬ 
kszość nowotworów rozwijających się w tym terenie na utkanie 
glejaka, wobec tego taktyka postępowania jest zbliżona do 
taktyki przyjętej w przypadkach nowotworów glejopochodnych. 
Wybór taktyki zależy od rozległości i dynamiki nowotworu 
oraz obrazu aegiograficznego guza* W przypadkach guzów nie¬ 
wielkich, dobrze zlokalizowanych, wolno rozwijających się 
oraz nie wykazujących cech wysokiej złośliwości w obrazie 
angiograficznym napromieniamy nowotwór z marginesem zdrowej 
tkanki wysoką dawką, tak jak w prcypadkach wysoko zróżnico¬ 
wanych nowotworów glejopochodnych. TTależy jednak podkreślić", 
że wskazania do napromieniania wysoką dawką guzów pnia mózgu, 
a zwłaszcza rdzenia przedłużonego należy stawiaó bardzo ostro¬ 
żnie. Te części mózgu są szczególnie podatne na uszkodzenia 
popromienne* 

U chorych u których stwierdza się guz rozległy, trudny do 
zlokalizowania, szybko i-osnący oraz wykazujący cechy dużej 
złośliwości w obrazie angiograficznym postępujemy podobnie 
jak w przypadkach nisko rroanioowanych nowotworów glejopocho¬ 
dnych.; 
18 
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14* -Przerzuty do mózgu 
14*1* Charakterystyka kliniczna. 

Przerzuty stanowią ok. 10$ guzów środęzaszkowych u dorosłych, 
poniżej 0,5% u dzieci. Najczęściej przerzuty do mózgu występują 
w przebiegu czerniaka, raka płuca /zwłaszcza o utkaniu anapla-
styoznym/, raka sutka i raka nerki* Przerzuty do mózgu mają 
charakter wieloogniskowy w Materiale klinicznym w ok* 50$ przy-
$&dków, w materiale sekcyjnym w ok* 75% przypadków. 

14.2. Wybór metody i taktyki leczenia* 
Podstawową metodą leczenia jest napromienianie /oczywiście 
pod warunkiem braku przeciwwskazany. Jedynie w wyjątkowych 
przypadkach jednoogniskowych przerzutów u chorych w dobrym 
stanie ogólnym, bez dużych ubytków neurologicznych i bez innych 
objawów nowotworu można rozważać celowość* leczeaia skojarzonego 
wycięcie przerzutu z następowym napromienianiem* 

Leczenie oa charakter pallatywny. Napromieniamy cały mózg 
ze względu na tendencję do wieloogniskowośei występowania 
przerzutów, dawka na guz wynosi 2000 radów/5 frakcji/5 dni 
leczenia* 

15* Nowotwory rdzenia kręgowego 
15*2* Charakterystyka kliniczna i drogi sz'erzenia. 

Pierwotne nowotwory rdzenia kręgowego występują stosunkowo rza¬ 
dko, częściej u dorosłych. Są to najczęściej nowotwory glejopo-
chodne o utkaniu wyściółczaka, rzadziej gwiaździaka. W obrębie 
rdzenia rozwijają się również naczyniaki. Inne pierwotne nowo¬ 
twory rdzenia występują bardzo rzadko. Wswnątrzrdzeńiowo wzra¬ 
stają również przerzuty nowotworów mózgu szerzących się drogami 
płynu mózgowo-rdzeniowego* . 
Dużo częściej objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego są spowodo¬ 
wane przez nowotwory rozwijające się w obrębie kanału kręgowego, 
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względnie wrastające do kanału kręgowego: 
guzy zewnątrzoponowe /przerauty do kręgów, pierwotne 

nowotwory kości rozwijające się w obrębie kręgów/^ 
- guzy wewnątrzoponowe pozardzeniowe /nerwiaki, oponiaki, 

potworniaki, złośliwe nowotwory układu cbłoanego/* 
W przypadkach nowotworów rdzenia kręgowego dominują objawy 

porażeń, w przypadkach nowotworów dających ucisk na rdzeń, 
objawy porażenne zwykle są poprzedzone bólem* 

15*2. Wybór metody i taktyki leczenia* 
Zasady leczenia nowotworów glejopochpdnych rdzenia są podobne 
do zasad przyjętych w przypadkach nowotworów o tym samym utkaniu 
histologicznym, umiejscowionych w terenie mózgu* Leczenie jest 
zwykle alcojarzone: zabieg chirurgiczny polega najczęściej na 
wykonaniu odbarczenia /laminectoaia/ i pobraniu wycinka* Dalsze 
postępowanie zależy od stanu chorego i utkania nowotworu. Przy 
braku przeciwwskazań u chorych na wysokozróżnicowane nowotwory 
glejopochodne naprooieniamy ograniczony odcinek rdzenia wysoką 
dawką 6000 radów/24-30 frakcji/5-6 tygodni, u chorych na nisko-
zróżnicowane nowotwory glejopochodne napromieniamy zmieniony 
chorobowo odcinek rdzenia z szerokim marginesem tkanek zdrowych, 
u chorych na niskozróżnicowanego wyściółczaka napromieniamy 
cały ośrodkowy układ nerwowy* W przypadkach innych, rzadziej 
występujących nowotworów rdzenia w których radykalne leczenie 
chirurgiczne jest niemożliwe, należy przyjąć takie same wskazania 
do napromieniania jak w przypadkach nowotworów o analogicznym 
utkaniu umiejscowionych w mózgu. 

TECHNIKI TELARADIOTERAPII 

1. Napromienianie obwodowo położonych nadnaaiotowych guzów 
mózgu. 
1.1. Wskazania: nowotwory aó«gu położone nadna«iotowo 
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o utkaniu: 
- nowotworu glejopochodnego o wysokim stopniu zróżnicowania, 
- oponiaka, 
- nowotwory naczyniowe i mesenohymalne, 
- glejak nerwu wzrokowego niedoonodzący do skrzyżowania 

nerwów wzrokowych. * 
1.2. Warunki leczenia: terapia megawoltowa, dwa pola flotowe 

o wymiarach 6x6 ca do 8x10 cm, granice pól określane na podstawie 
topograficznej lokalizacji guza* Bardzo pomocna w planowaniu 
p<5l wlotowych są metalowe zapinki pozostawione przez chirurga 
w terenie objętym wzrostem nowotworu. W celu oceny poprawności 
wyboru p<5l wlotowych wskazane wykonanie zdjęć weryfikacyjnych. 
Osie główne obu wiązek są skrzyżowane pod kątem prostym lub 
zbliżonym do prostego. W celu uzyskania równomiernego rozkładu 
dawki konieczne zastosowanie filtru klinowego o kącie łamiącym 
ok. 45°/rysunek 1/, 

Rysunek 1. Rozkład izodoz pray napromieciaeiu guza aóegu dwoma 
wiązkami skrzyżowanymi pod''- 9b° 
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Ułożenie chorego w pozycji na wznak, głowa lekko przygięta do 
do tułowia tak, aby linia łącząca kąt oka z otworem słuchowym 
zewnętrznym była prostopadła do stołu na którym leży chory* 
Linia ta stanowi rzut podstawy czaszki na skórę. Ułożenie pa¬ 
cjenta w ten sposób,aby podstawa czaszki była ustawiona prosto¬ 
padle do powierzchni stołu ułatwia kierowanie wiązkami promie¬ 
niowania. Jednakowe ułożenie podczas leczenia zapewnia maska 
celonowa z wyciętymi otworami na pola wlotowe, modelowana indy¬ 
widualnie dla każdego chorego. 

Kierowanie wiązki: dla wiązek bocznych oentrator osiowy. 
Pole przednie: na maskę naklejamy wąski pasek papieru przecho¬ 
dzący przez płaszczyznę główną leozonego obszaru. Chorego układa 
się w ten sposób, aby pasek papieru przebiegał prostopadle do 
powierzchni stołu /sprawdzanie przy pomocy ekierki/. Następnie 
snop świetlny centratora aparatu imitujący wiązkę kierujemy na 
wycięte w masce pole przednie. 

1.3. Dawka na guz: 6000 radów/30 frakcji/6 tygodni. Dawki 
wlotowe obliczane indywidualnie dla każdego chorego. 

2. Napromienianie obwodowo położonych podnamiotoWych guzów 
mózgu. 
2.1. Wskazania: podnamiotowo zlokalizowane nowotwory o utkaniu 

jak w punkcie 1.1. 
2.2. Warunki leczenia: terapia megawoltowa. Dwa pola wlotowe 

o wymiarach najczęściej 7x7 om. Osie pól krzyżują si? w punkcie 
leżącym w linii środkowej ciała na głębokości ok. 5 cm pod 
skórą* Że względu na konieczność osłony oczu kąt skrzyżowania 
promieni środkowych obu wiązek powinien wynosić ok. 100-110°. 
Przy skrzyżowaniu wiązek pod kątem prostym u większości cho¬ 
rych oczy znalazłyby się w obszarze wylotu wiązki. W związku 
z tym kąt łamiący filtrów klinowych jest zwykle mniejszy od ' 
45° /rysunek 2/. 
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85-95% 
85-85% 
35-05% 

Rysunek 2. Rozkład izodoz przy napromienianiu guza tylnej jamy 
czaszki dwoma skrzyżowanymi wiązkami. 

Ułożenie chorego na brzuchu, ręce wzdłuż ciała. Chory opiera 
si§ czołem o położony na atole woreczek z piaskiem. Napromienia¬ 
nie w indywidualnie modelowanej masce z wyciętymi otworami* 
kierowanie wiązek przy użyciu centratora osiowego, 

• - •* 

2.3. Dawka na guz: 5000-6000 rad/30 frakcji/6 tygodni, w za¬ 
leżności od wieku chorego. 
3. Napromienianie centralni© umiejscowionych guzów mózgu. 

3.1. Wskazania: centralnie umiejscowione guzy o utkaniu jak 
w punkcie 1.1., ponadto wysoko zróżnicowane guzy szyszynki, 
obszaru środkowego, przysadki mózgowej, czaszkogardlak, glejak 
skrzyżowania nerwów wzrokowych albo pasma wzrokowego. 

3.2. Warunki leczenia: terapia aegawoltowa. Trzy polawlotowe: 
1 przednie i 2 boczne /rysunek 3/» 
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Rysunek 3. Rozkład izodoz przy napromienianiu guza mózgu trze¬ 
ma skrzyżowanymi wiązkami. 

Wielkość pól zależy od zasięgu nowotworu i jest ustalana 
indywidualnie na podstawie danych klinicznych a przede wszyst¬ 
kim radiologicznych. We wszystkich przypadkach jest wskazane 
wykonywanie zdjęć weryfikacyjnych. 

Ułożenie chorego: w pozycji leżącej na wznak, z indywidu¬ 
alnie wymodelowaną maską celonową na głowie. Głowa lekko przy¬ 
giętą do tułowia. Kierowanie wiązkami przy pomocy centratora 
osiowego. 

4. Napromienianie całego mózgu* 
4.1. Wskazania: nisko zróżnicowane nowotwory glejopochodne, 

nisko zróżnicowane nowotwory meeenchymalne, nowotwory obszaru 
środkowego cechujące się wysokim stopniem złośliwości, prze¬ 
rzuty do mózgu*! 



4.2. Warunki leczenia: terapia megawoltowa. Owa przeciwsta-
wn« pola obejetuśąoe cały mózg /rysunek 4/« 

Rysunek 4. Napromienianie mózgu dwoma przeciwstawnymi wiązkami* 
Schemat pól wlotowych. 

Dolna granica pól przebiega wzdłuż linii będącej rzutem podstawy 
czaszki na skórę, tj. linii łąoząoej zewnętrzny kąt oka z otwo¬ 
rem słuchowyn zewnętrznym. Osłon* oka bloczkiem ołowianym. 
Ułożenie chorego: na boku albo na wznak, z głową skreooną do 
boku w ten sposób, aby promień środkowy wiązki był prostopadły 
do powierzchni skóry pola napromienianego. 

4.3, Dawka na guz obliczona w połowie odległości pomiędzy 
punktami środkowymi obu pól - leceenie radykalne 5000 rad/25 
frakcji/5 tygodni, 2000 rad/5 frakcji/5 dni, - leozenie palia-
tywne. Trzy napromienianiu radykalnym w większośoi przypadków 
dodatkowo napromieniamy zmniejszone pole obejmujące teren 
guza. W razie potrzeby paliatywne napromienianie oałego mózgu 
dawką 2000 radów można jeszcze r*z powtórzyć. Okres przerwy 



pomiędzy pierwszym i drugim napronienianien powinien wynosić 
przyoaj suiej 6 tygodni* 

5. Napromienianie całego ośrodkowego układu nerwowego. 
5/1. Wskazania; rdzeniak zarodkowy, nisko zróżnicowane 

wyściółczaki zwłaszcza o umiejscowfeniu podnamiotowym, nisko 
zróżnicowane szyszynezaki i rozrodczaki szyszynki, nisko zróżni¬ 
cowane nowotwory naczyniowe splotu naczyniówkowego. 

5.2. Warunki leczenia: terapia aagawoltowa* Pierwszy etap 
leczenia obejmuje napromienianie dwoma przeciwstawnymi wiązkami 
mózgu, rdzenia przedłużonego i górnego odcinka rdzenia szyjnego 
do wysokości kręgu C3-C4, oraz napromienianie rdzenia kręgowego 
do wysokości kręgu S2. Szerokość pola rdzeniowego wynosi 6 ca, 
długość zależy od wysokości chorego. Należy dążyć do napromie¬ 
niania jednego pola obejmującego cały rdzeń, wymaga to jednak 
stosowania dużych odległości ognisko-skóra. Bp. dla aparatu 
Gammatron-3 firmy Siemens dopiero zastosowanie odległości 
źródło-skóra, wynoszącej 120 ca, umożliwia objęcie całego 
rdzenia jedną wiązką. Jeżeli stosujewy dwa pola rdzeniowe, 
to należy pamiętać o konieczności zachowania 1 cm odstępu 
pomiędzy tymi polami, oraz o przesunięciu miejsca styku pól 
w połowie leczenia. Postępowanie takie ma na celu zabezpiecze¬ 
nie przed niedodawkowaniem lub przedawkowaniem w ciejecu 
styku pól. W drugim etapie leczenia w przypadkach guzów podna-
miotowych napromieniamy tylny dół czaszki dwoma przeciwstawnymi 
wiązkami w ewentualnym trzecim etapie teren guza. Dla uzyskania 
lepszego rozkładu dawki należy zastosować w dalszych etapach 
leczenia filtry klinowe o niewielkim kącie łamiącym /rysunek 5/. 
V przypadkach guzów ntdnamiotowych po zakończeniu napromieniania 
całego ośrodkowego układu nerwowego stosujemy napromienianie 
zmniejszonych pól obejmujących teren wzrostu guza. 
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Rysunek 5. Napromienianie całego ośrodkowego układu nerwowego. 
Schemat pól wlotowych. 

Ułożenie chorego na brzuchu. 
5.3. Zasady dawkowania: wysokości stosowanych dawek na guz 

przedstawiono na stronie 4» w rozdziale dotyczącym wyboru 
metody i taktyki leczenia rdzeniaka zarodkowego. Dawkę na guz 
przy napromienianiu mózgu obliczany w połowie odległości pomię¬ 
dzy punktami środkowymi pól wlotowyob, przy napromienianiu 
rdzenia kręgowego przyjmujemy przybliżoną głębokość kanału 
kręgowego, która w części środkowej kręgosłupa piersiowego 
wynosi u dzieci około 4 om, u dorosłych około 5 cm. 

6. Radykalne napromienianie guzów rdzenia kręgowego. 
6.1. Wskazania: wysoko zróżnicowane nowotwory rdzenia 

piersiowego i lędźwiowego zajmujące odcinek rdzenia nie dłuższy 
aniżeli 8 cm. 

6.2. Warunki leczenia: terapia megowoltowa. Dwie skrzyżowane 
pod kątem prostym wiązki, filtry klinowe. Głębokość guza okre¬ 
ślamy wg lokalizacyjnych zdjęć rentgenowskich ewentualnie wg 
schematu przedstawionego na rysunku 6. 
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Rysunek 6, Rozkład izodoz przy naprocisnianiu guzów rdzenia 
. kręgowego dwoma skrzyżowanymi wiązkami. 

Ułożenie ohorego w pozycji leżącej na brzuchu. Dla kierowania 
wiązek wykorzystujeay izoeentryczną konstrukcję aparatu. 

6.3. Dawka na guz 6000 rad/30 frakcji/6 tygodni. Dawka o tej 
wysokości może bye" stosowana jedynie przy napromienianiu nowo¬ 
tworów zlokalizowanych w obrębie rdzenia piersiowego i lędźwio¬ 
wego. Długość napromienianego wysoką dawką odcinka rdzenia nie 
powinna przekraczać 10 ca* Napromienianie dawką o tej wysokości 
stwarza ryzyko popromiennego uszkodzenia rdzenia w powyżej 5053 
przypadków. Przy napromienianiu nowotworów rdzenia szyjnego 
w rachubę wchodzi jedynie leczenie paliatywne. 

7. Pftliatywne napromienianie guzów rdzenia kręgowego* 
7.1. fikasania: nisko »r<5*nicowane nowotwory rdzenia, nowo-



twory rdzenia szyjnego, nowotwory zajmujące długie /powyżej 
10 ca/ odcinki rdzenia kręgowego. 

7.2. Warunki leczenia: jedno pole obejauja.ce zaieniony 
odcinek rdzenia kręgowego z marginesem tkanek zdrowych* Szero¬ 
kość pola wynosi 6 cm* 

7.3. Dawkowanie: obliczany tylko dawkę wlotową. U chorych 
w dobrym stanie ogólnym podajemy 5000-6000 rad/25-30 frakcji/ 
5-6 tygodni, u chorych w złym stanie ogólnym 2400 rad/4 frakcje/ 
4 dni. 

ZASADY OPIEKI NAD CHORYM NAPROMIENIANYM 
Napromienianie chorych na nowotwory rozwijające się w tere¬ 

nie ośrodkowego układu nerwowego stanowi jeden z trudniejszych 
działów radioterapii. Dokładna ocena stanu chorego wymaga 
umiejętności badania neurologicznego łącznie z badaniea dna oka. 
Nawiązanie odpowiedniego kontaktu z chorymi, zwłaszcza mającymi 
objawy afazji, może być* trudne. Chorzy z zaburzeniami czucia 
nie podają objawów wskazujących na współistniejące choroby, np. 
chory z porażeniem czucia dolnej połowy ciała i z porażeniem 
zwieraczy nie odczuwa bólu spowodowanego przez ostre zapalenie 
pęcherza noczowego, które dość często występuje w tych sytua¬ 
cjach. Dlatego leczenie napromienianiem nowotworów ośrodkowego 
układu nerwowego powinno być prowadzone przez doświadczony 
w tym zakresie zespół, współpracujący ściśle z ośrodkiem neuro¬ 
chirurgicznym. 

1. ??zy_gptowąnię_chorego 
- Opanowanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. 

Ostre objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, zagrażające 
wgłobieniem lub którym już towarzyszą objawy wgłobieniowe 
są przeciwwskazaniem do napromieniania i powinhe być leczone 
przez neurochirurga*: Radioterapeuta ma często do czynienia 
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z chorymi u których istnieją przewlekłe, doraźnie nie zagra¬ 
żające iyciu objawy ciasnoty óródczaszkowej. Dla oceny stopnia 
nasilania tych objawów w praktyce klinicznej, najważniejsze 
znaczenie ma ocena dna oka oraz u chorych po operacjach neuro¬ 
chirurgicznych stopień napięcia miejsca odbarczenia. W celu 
opanowania ostrych objawów ciasnoty środezaszkowej stosujemy 
dożylnie mannitol, furosemid i hydrokortyzon albo metylopredni-
solon. U chorych z przewlekłym nadciśnieniem śródczaszkowyu 
podajemy dexaraethason 12-24 mg pro die /albo metyloprednisolon 
100-250-500 mg pro die/, furosemid doustnie. 

- W razie potrzeby leczenie przeciwpadaczkowe /np. luminal, 
amizepin/. 

- Zapobieganie zakażeniom. W terenie operowanym: pielęgnacja 
rany operacyjnej. Duże znaczenie u chorych z porażeniami ma 
zapobieganie zakażeniom dróg moczowych. U chorych nie oddają¬ 
cych samodzielnie moczu należy założyć cewnik Fooley'a na stałe 
i przepłukiwać pęcherz, w razie potrzeby wdrożyć leczenie sul¬ 
fonamidami albo antybiotykami wg antybiogramu. 0" chorych z odczy¬ 
nem alkalicznym moczu należy podawać preparaty zakwaszające 
/witamina C, chlorek amonu/. Zapobieganie zakażeniom dróg odde¬ 
chowych ma szczególne znaczenie u chorych leżących a zwłaszcza 
u chorych z zaburzeniami połykania. U tych chorych należy 
stosować gimnastykę oddechową, zadany pozycji ciała, w razie 
cięższych zaburzeń w połykaniu grożących zachłystywaniem należy 
chorego karmić przez sondę nosowo-żołądkową. Xl razie stwier¬ 
dzenia objawów rozpoczynającego się stanu zapalnego w obrębie 
dróg oddechowych należy szybko rozpocząć intensywne leczenie 
antybiotykami. Duże znaosenie ma również zapobieganie odleżynom. 

- Prowadzenie przed rozpoczęciem i w czasie napromieniania 
rehabilitacji ruchowej pod kierunkiem wykwalifikowanego instru-
ktora-rehabilltanta. 
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- U chorych na nowotwory przysadki powodujące objawy nie-
doczynnośclgjipgo narządu należy stosować leczenie substytucyjne: 
ACTH 1x w tygodniu 25 mg albo dexamethason 1 ng pro die, extr. 
thyreoideum a*0,06 mg jodu 1-2x dziennie. V razie potrzeby 
podajemy wyciągi z tylnego płata przysadki /w przypadku moczów-
ki prostej/ oraz hormony płciowe. Szczególnie trudne jest 
substytucyjne leczenie niedomogi gruczołów płciowych u dzieci 
w okresie pokwitania. Tego typu leczenie powinno być prowadzone 
przez doświadczonego endokrynologa. 

2. Cdczyp^popromienny 
- W toku napromieniania dochodzi u niektórych chorych do 

objawów wzrostu ciasnoty sródczasskowej. najlepszym sposobem 
zapobiegania jest nie kwalifikowanie chorych na bardzo zaawan¬ 
sowane nowotwory mózgu do napromieniania, oraz nie napromie¬ 
nianie chorych z wyraźnymi objawami ciasnoty ćródozasskowej 
bez wykonania odpowiedniego zabiegu odbarczającego. 

- Wyłysienie jest nieodłącznym następstwem napromieniania 
skóry czaszki wysokimi dawkami. Wszystkich chorych należy przed 
rozpoczęciem leczenia uprzedzić o czekającej ich utraoie włosów. 

- Uporczywe nudnosoi i wymioty występują niekiedy u chorych 
u których napromienia się okolice, podwzgórza. Dolegliwościom 
tym może towarzyszyć utrata łaknienia, osłabienie, spadek ciśnie¬ 
nia tętniczego krwi. Objawy te występują iwłaszcza u dziewcząt 
w okresie pokwitania i u młodych kobiet. Podobne objawy mogą 
występować takie i u chorych na»romieniawrc»b' « powodu nowotworów 
nosowej- części gardła, t» któryob oafsto'nie udaje s±r utriitnąt 
objęoia wiązką promieniowania okolioy podwsgórsa. 

Zwalozanie tych objawów jest trudne, środki uspokajająoe 
i prseoiwwymiotne są swykle mało skuteósne, równie* obniłenie 
dawki frakoyjoej nit ma zwykle wlfksłego wpływu na te dolegli-
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wości. Pewne znaczenie może mieó" psychoterapia, f cięższych 
przypadkach należy wyrównać* zaburzenia gospodarki wodno-elektro-
litowej, stosować* przerwy w leczeniu. U chorych z obniżonym 
ciśnieniem tętniczym krwi pomocne mogą byó preparaty ergotami-
nowe. 

3.. PÓinę DH^SI 1?^ J?0.*?^ A 
- Rozwój blizny gitj owej w Biąjspu naproaieniantgo gusa. 

Różnicowania poaipd«y nawrotea nowotworu jest trudne. Z punktu 
widzenia klinicznego objawaati wskazującymi na wsnowe. jest 
narastanie ciasnoty środozaszkowaj /czego na ogół nie stwier¬ 
dza sie w przypadkach powikład popromiennych/, oraz pojawienie 
sie nowego względnie nasilenie istniejącego objawu uszkodzenia 
funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Ataki padaczki, które 
często utrzymują sie bardzo długo po leczeniu napromienianiem, 
nie stanowią podstawy do rozpoznania wznowy, ponieważ często 
są one związane ze zmianami bliznowatymi w terenie mózgu* Le¬ 
czenie padaczki wywołanej popromienną blizną mózgu jest objawowe. 

- Groźniejszym powikłaniem jest popromienna martwica mózgu 
albo rdzenia. Rdzeń kręgowy szyjny* rdzeń przedłużony, okolica 
pnia mózgu, skrzyżowanie nerwów wzrokowych są najbardziej wra¬ 
żliwe na działanie promieniowania jónizująoego* Dawka toleran¬ 
cyjna IDc/c die uszkodzeń typu martwicy tkanki nerwowej wynosi 
przy napromienianiu górnych odcinków rdzenia kręgowego, nie 
przekraczających długości 10 om - 4500radów, przy napromie¬ 
nianiu całego mózgu 6000 radów /przy frakcjonowaniu po 20C 
radów 5x w tygodniu/. Dawka tolerancyjna VDĘ/C jest to dawka 
wywołująca w 50 przypadków uszkodzenia popromienne w czasie 
5 lat. 

Jak wynika z tych danych szczególnie trudną sytuacje stwa¬ 
rza umiejscowienie nowotworu w obrfbie rdzenia przedłużonego 



i szyjnego odcinka rdzenia kręgowego: podanie wysokiej dawki 
powoduje wysoleie zagrożenie popromienną martwicą rdzenia. 
Martwica tego odolnka rdzenia prowadzi z reguły do śmierci 
chorego. W tej sytuacji nie zalecamy leczenia wysokimi dawkami 
nowotworów o średniej i niskiej promieniocżułości, rozwija¬ 
jących się w obrębię rdzenia przedłużonego i szyjnego odcinka 
rdzenia kręgowego. W przypadkach tego typu nowotworów o umiej¬ 
scowieniu w obrębie idzenia piersiowego albo lędźwiowego ryzyko 
popromiennego uszkodzenia tkanki nerwowej jest mniejsze, ponieważ 

- chorzy ci zgłaszają się już zwykle z objawami całkowitego 
zniszczenia rdzenia przez nowotwór, 

- uszkodzenie rd'.enia w dolnych odcinkach nie stwarza bez¬ 
pośredniego niebezpieczeństwa dla życia, jakkolwiek zagraża 
porażeniem dolnej połowy ciała. O tym powikłaniu należy uprze¬ 
dzić chorego. 

W przypadkach rozwiniętej martwicy tkanki nerwowej stosuje 
się jedynie leczenie objawowe. Rokowanie jest zawsze bardzo 
poważne, ponieważ dojrzała tkanka nerwowa nie ma zdolności 
regeneracyjnych. . 

Objaw Lhsrmitte'a, polegający na występowaniu parestezji 
przy zgięciu głowy, odczuwanych przez chorych jako mrowienia 
lub uczucie "przebiegnięcia przez ciało prądu elektrycznego" 
jest wyrazem lekkiego popromiennego uszkodzenia rdzenia krę¬ 
gowego. Wystąpienie objawu Lhertaitte'a jest prawdopodobnie 
spowodowane popromienną demieliniżacją włókien nerwowych. Objaw 
Lhermitte'a ustępuje zwykle bez leczenia, należy jednak pamię¬ 
tać, że niekiedy poprzedza on wystąpienie poważniejszego 
uszkodzenia rdzenia kręgowego. 

napromienianie wysokimi dawkami okolicy przysadki mósgowej 
jest związane z niebezpieczeństwem powikłań polegająoycb 

33 



na uszkodzeniu drogi wzrokowejt 
- martwicy dnSg wsrokowycb, zwłaszczaokolicy skrzyżowania 

nerwów wzrokowych, 
- zespołu "pustego siodełka tureckiego" /empty sella syndrom/* 

związanego z pr»e*ies«caenie» nerwów wzrokowych, skrzyżowania 
nerwów wzrokowych albo pasm wzrokowych w kierunku siodełka 
tureckiego i z zaburzeniami ukrwienia tych elementów drogi 
wzrokowej spowodowanym uciskiem naczyń przez bliznę popromienną 
i/albo pooperacyjną* 

Uszkodzenie drogi wzrokowej jest równie* najczęstszym 
objawem winowy nowotworu przysadki* Wobec tego wystąpienie lub 
nasilenie istniejącyob objawów okulistycznych stanowi zawsze 
wskazanie do dokładnego przebadania w wyspecjalizowanym ośrodku 
neurochirurgicznym w celu dokładnego ustalenia rozpoznania 
i podjęcia właściwego leczenia* 


