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Možnosti rádioterapie u lymfomových
infiltrátů CNS

P. ČOUPEK, L HÁNOVÁ, R. POHANKOVÁ
Masarykův onkologický ústav Brno

Primární lymfomy centrálního nervového systému
tvoří asi 0,5-1,5% ze všech nádoru mozku. Incidence
lymfomů CNS se v posledním desetiletí mnohonásobně
zvýšila. Výskyt stoupá jednak u osob s imunodeficient-
ním syndromem (AIDS), jednak i u pacientů s normál-
ní funkcí imunitního aparátu. Výskyt je častější u do-
spělých pacientů s maximem v 5.-6. dekádě života.
U imunosupresivní populace je výskyt častější u mlad-
ších pacientů.

Lokalizace nádorové infiltrace je nejčastěji paraventri-
kulárně supratentoriálně (52%), v 34 % se nádor vysky-
tuje multicentricky, ve 12% v oblasti cerebelární, 2 %
v mozkovém kmeni. V oblasti míchy je výskyt vzácný.
(0,5 %) (Murray) - tab.l.

Lymfomy v oblasti očnice bývají často sdruženy s lym-
fomem CNS (asi v 50-70 %). Primární lymfomy CNS jsou
klinicky agresivní. Jejich biologické chování je srovna-
telné s disseminovaným lymfomem vysokého stupně
malignity.

Hlavními prognostickými faktory jsou věk a celkový
stav pacienta (Karnofského index) - tab.2. Pacienti, kte-
ří mají 60 a více let, nebo u nichž je KI menší než 70 %
mají velmi špatnou prognózu a přežití významně krat-
ší.

Statisticky významně lepší přežití je u pacientů mlad-
ších 60 let ve srovnání se skupinou starších nemocných.

Prognóza neléčených pacientů nebo těch, kteří mají
pouze symptomatickou péči, je velmi špatná doba pře-
žití u těchto nemocných se pohybuje od 1,8 do 3,5 mě-
síců.

Median přežití je pouze 2,2 měsíce 0- M- Henry).
Přežití po chirurgické resekci (bez další adjuvantní te-

rapie) udávají autoři 3,3 - 5 měsíců. Medián přežití jsou
4 měsíce - tab. 3- Vzhledem k tomu, že lymfomy CNS
rostou většinou infiltrativně a multicentricky nemá chi-
rurgická resekce větší význam. Chirurgická intervence
je důležitá pouze pro upřesnění histologické diagnózy.
Studie amerických autorů (RTOG skupiny, Eastern
Cooperative Oncology Group, The Mayo Clinic, North
Central Cancer Treatment Group) v posledních letech
prokázaly, že nejúčinnější léčbou je kombinace chemo-
terapie a rádioterapie, která je významně úspěšnější než
rádioterapie samotná.

Rádioterapie zlepšuje výsledky léčby, trvání odpově-
di je však krátké, průměrně 12-24 měsíců. Medián pře-
žití po léčbě s rádioterapií je od 15 do 18 měsíců.
Přestože rádioterapie prodlužuje přežití, její léčebný
účinek je limitovaný. Vzhledem k tomu, že lymfomy

CNS se často vyskytují multicentricky a mají tendenci
k šíření v oblasti celého mozku a k infiltraci mening, je
nutné volit velké pole, které zaujímá v ozařovaném ob-
jemu celý mozek - tab. 4.

Mnoho prací ukazuje, že existuje přímá úměra mezi
dávkou záření a kontrolou tumoru. Pollack a spol. zjis-
tili, že pacienti léčení dávkou 40-50 Gy na celý mozek
žijí signifikantně déle, než pacienti, kteří obdrželi dáv-
ku nižší.

Na základě mezinárodních studií je všeobecně dopo-
ručováno, aby pacienti se solidní lézí byli léčeni dáv-
kou 40 až 50 Gy na celý mozek a následně zmenšeným
polem na oblast primárního tumoru dávkou 10-15 Gy.

Vzhledem k velmi častému postižení zrakových nervů
a orbity (asi u 20 % pacientů) doporučuje se v ozařo-
vaném objemu zaujmout i zadní část orbity při ozáření
celého mozku. Tím minimalizujeme riziko recidívy
v oblasti očnice. U pacientů s postižením orbity dávka
40Gy/4,5 týdně významně zlepší postižení zraku, aniž
by došlo k postižení retiny.

V našem souboru bylo v letech 1991-1995 léčeno 12
pacientů s diagnózou primárního lymfomu CNS. Šlo
o nehodgkinské lymfomy vysokého stupně malignity.
Rozdělení podle věku a pohlaví ukazuje tab. 5.
Průměrný věk pacientů byl 54,4 + 71 let.

Stanovení diagnózy a lokalizace infiltrace je znázor-
něno - tab. 6 a 7. U všech pacientů byla stanovena di-
agnóza na základě CT vyšetření a histologického ově-
ření tumoru. Histologické vyšetření bylo provedeno po
neurochirurgickém zásahu nebo na základě stereotak-
tické biopsie.

V našem souboru byla nejčastější lokalizace infiltrátů
frontoparietálně nebo temporoparietálně u 8 pacientů,
ve 3 případech byl výskyt multicentricky. Rádioterapie
byla zahájena zpravidla po 2-3 cyklech chemoterapie.

Rádioterapie byla provedena megavoltovými zdroji
záření-kobaltovým ozařovačem nebo lineárním urych-
lovačem. Pacienti obdrželi dávku 40 Gy na celý mozek
a dále cíleně 10-12 Gy na tumorovou infiltraci tab. 8.

Výsledky léčby našeho souboru jsou obsaženy v ta-
bulce 9. a 10. Kompletní regrese jsme dosáhli u 5 paci-
entů, zmenšení TU infiltrace o více než 50% u 4 paci-
entů. U 1 pacienta jsme nepozorovali žádnou odpověď
a u 2 pacientů došlo k progresi onemocnění.

Bez progrese onemocnění bylo po 1. roce 7 pacien-
tů, po 2 letech 4 pacienti.
Závěrem:

Rádioterapie je velmi důležitou léčebnou metodou
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v komplexní terapii lymfomů centrálního nervového
systému. Významně zlepšuje výsledky agresivní systé-
mové chemoterapie. Doporučuje se používat většího
ozařovaného objemu a vyšší celkové dávky. Vzhledem
ke špatné prognóze a biologickému chování tumoru by
měla být celková léčba (tedy chemo i rádioterapie)
agresivní.

TAB. 1
LOKALIZACE ĽYMFOMÚ CNS

Paráventrikulárně 52 %
Multicentricky 34 %
Oblast mozečku 12 %
Mozkový kmen 2 %
Mícha 0,5 %
TAB. 2

HLAVNÍ PROGNOSTICKÉ FAKTORY
Věk < 60 roků

> 60 roků
Karnofského index 80-100 %

< 70 %
Histologie
TAB. 3

PŘEŽITÍ PACIENTŮ V ZÁVISLOSTI NA LÉČBĚ
Medián přežití (měsíce)

Neléčení 2,2
Symptomatická léčba
Chirurgická resekce 4
Rádioterapie 15-18
Chemoterapie + rádioterapie 24-36
TAB. 4

RÁDIOTERAPIE U LYMFOMŮ CNS
Zlepšuje výsledky léčby
Trvání odpovědi krátké: 12-14 měsíců
Ozařovaný objem: celý mozek
Vyšší dávka záření: 40-50 Gy

+ Boost 10-15 Gy

TAB. 5
ROZDĚLENÍ PACIENTŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ

Věk 20-30 30-40 40-50 50-60 60 a více celkem
Muži 1 1 3 2 7
Ženy 1 1 3 5
Celkem 1 2 4 5 12
Průměrný věk 54,4 + 7,1
TAB. 6

STANOVENÍ DIAGNÓZY PŘED ZAHÁJENÍM
RÁDIOTERAPIE

Vyšetření Počet pacientů
CT Scan
NMR
Histologické vyšetřen
TAB. 7

í

LOKALIZACE NÁDORU
Supratentoriálně
Paraventrikulárně
F - P, T - P
Multicentricky
Corpus calosum
TAB. 8

12
1

12

8

3
1

ROZSAH OZAŘOVANÉHO POLE
Celý mozek
Cílené na TU
Radiokobalt, lineární
TAB. 9

urychlovač

EFEKT RÁDIOTERAPIE

Kompletní regrese
Parciální regrese
Bez odpovědi
Progrese
Celkem
TAB. 10

Počet pacientů
5
4
1
2

12

40 Gy
10-12 Gy

Procento (%)
41,7
33,3

8,3
16,7

100

BEZ PROGRESE ONEMOCNĚNÍ

12 měsíců
24 měsíců

Počet pacientů
7
4

Indikace ozařování krevních derivátů
při HD-CHI

R. KOŽEVNIKOVOVÁ,J. PRAUSOVÁ
RTO FN Motol, Praha

V léčbě maligních lymfomů, především high grade
typů je užívána vysokodávkovaná chemoterapie, která
přináší řadu komplikací. Jednou z nejzávažnějších je

myelotoxicita těchto kombinací. K léčbě tohoto nežá-
doucího účinku máme v současné době k dispozici
kromě kortikoidů, lithia a substituční terapie též spéci-


