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Santrauka
Spinduline terapija gydomi smegenų navikai, soli-
dinių navikų metastazės galvos smegenyse, neuro-
leukemija. Šis gydymo metodas taipogi taikomas 
neuroleukemijos ar metastazinės ligos profilaktikai 
galvos smegenyse gydant smulkialąstelinį plaučių 
vėžį. Metodo rizika susijusi su spinduliuotės povei-
kiu į neurogenezę. Po galvos smegenų švitinimo pa-
cientams nustatoma kognityvinių funkcijų pokyčių, 
blogėja atmintis. 
Plėtojant šiuolaikines spindulinės terapijos techno-
logijas klinikinėje praktikoje ieškoma kelių apsau-
goti svarbiausias neurogenezėje dalyvaujančias gal-
vos smegenų struktūras, tiriami galimi patofiziolo-
giniai pažeidimo mechanizmai, ieškoma terapinių 
galimybių siekiant sumažinti galimą pažeidimą. 
Kritinės galvos smegenų struktūros - hipokampo -  
apibrėžimas ir dozės vertinimas klinikinėje prakti-
koje leidžia apibrėžti dozės ribas šiam organui, plė-
toti naujus spindulinio gydymo metodus ieškant ga-
limybių išsaugoti kognityvines funkcijas, atminties 
procesus.

Įvadas
Spindulinė terapija - ypač svarbus gydymo metodas 

onkologijoje gydant galvos smegenų navikus, solidinių 
navikų metastazes galvos smegenyse, neuroleukemiją. Dėl 
hematoencefalinio barjero ypatumų nepakankamai pene-
truojant daugumai sisteminės terapijos vaistų, šis metodas 
ypač svarbus atliekant profilaktinį galvos smegenų švitini-
mą siekiant išvengti neuroleukemijos arba sunaikinti plau-
čių vėžio mikrometastazes. 

Naujos spindulinio gydymo technologijos įgalina ne tik 
homogeniškai apšvitinti visus galvos smegenų audinius, 
bet ir didinti spindulių dozę atskiruose židiniuose, pasiek-
ti geresnių lokalios kontrolės rezultatų [1]. Tačiau, kaip ir 
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kiekvienas gydymo metodas onkologijoje – spindulinė te-
rapija sąlygoja pokyčius, kurie dažniausiai susiję su nervų 
sistemos toksiškumu, neurogenezės sutrikdymu.

Darbo tikslas – pateikti anatominį hipokampo, kriti-
nės galvos smegenų struktūros radioterapijoje, apibrėžimą, 
išanalizuoti mokslinėje literatūroje aprašomus neurogene-
zės procesus ir galimus jos pažeidimo mechanizmus tai-
kant spindulinį gydymo metodą onkologijoje. Numatyti 
tolimesnius siekius išsaugoti šiuos sudėtingus fiziologinius 
procesus užtikrinančios galvos smegenų struktūros funk-
ciją.

Tyrimo objektas 
Retrogradiškai išanalizuotas mokslinėje literatūroje pa-

teikiamos kritinės galvos smegenų struktūros, atsakingos 
už kognityvinių funkcijų formavimąsi - hipokampo - bei 
jame vykstančios neurogenezės proceso aprašymas. Pasi-
telkiant magnetinio rezonanso tomografijos vaizdinimą, 
darbe pateiktas anatominis hipokampo srities apibrėži-
mas. Aprašytas eksperimentinių, mokslo tyrimais įrody-
tų, tyrimų rezultatų apibendrinimas, siekiant išsiaiškinti 
neurogenezės pokyčius, kai švitinamos galvos smegenys. 
Paskaičiuota vidutinė dozė šiai anatominei struktūrai tarp 
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje švitintų pacientų, ku-
rie gydyti dėl temporalinės galvos smegenų skilties gliomų. 
Pateiktos gairės kognityvinių funkcijų išsaugojimui, tai-
kant spindulinį galvos smegenų piktybinių navikų gydymą.

Spindulinės terapijos sąlygotas toksiškumas. Išanali-
zavus klinikinių randomizuotų tyrimų rezultatus pastebėta, 
kad, praėjus mėnesiams, metams po spindulinės terapijos, 
pacientams išsivysto progresuojantis atminties sutrikimas, 
kinta jų kognityvinės funkcijos, atsiranda pokyčių jų emo-
cijose, atliekant kiekybinę analizę, orientuojantis erdvėje, 
koncentruojant dėmesį [2]. Didžiąja dalimi šias funkcijas 
užtikrina hipokampas – centrinės nervų sistemos struktū-
ra, lokalizuota medialinėje temporalinės smegenų skilties 
dalyje. Šioje struktūroje lokalizuotos neuroninės grandinės 
svarbios atminties procesams, trumpalaikę atmintį paver-
čiančios ilgalaike. Hipokampo disfunkcija yra žinomas su-
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trikusių neurofiziologinių funkcijų požymis. Kognityvinių 
funkcijų sutrikimo sunkumas priklauso nuo spindulinės te-
rapijos dozės, tenkančios temporalinės skilties medialinei 
sričiai [3]. Galvos smegenų švitinimas silpnina tiek vaikų 
[4-7], tiek suaugusiųjų kognityvines funkcijas [7-10]. Spin-
dulinio gydymo indukuotas gebėjimo pažinti sutrikimas 
aprašytas išanalizavus vaikų amžiaus grupių respondentus. 
Nustatyta, kad realizavus spindulinę terapiją jaunesniems 
nei 7 m. amžiaus vaikams, beveik 100% atvejų prireikė 
specialaus ugdymo (edukacinio) proceso. Vyresniems nei 7 
m. – beveik kas antram respondentui [7]. Šiuo metu publi-
kuojami rizikos veiksniai neurologinėms komplikacijoms 
po spindulinio gydymo: amžius <7 arba > 60 m.; frakcijos 
dozė >2 Gy; didelė kumuliacinė dozė; apšvitintas didelis 
galvos smegenų tūris; sutrumpinta spindulinio gydymo 
fazė; sutaptinis chemospindulinis gydymas; gretutinė krau-
jagyslių patologija (diabetinė angiopatija) [11]. 

Spindulinės reakcijos skirstomos į tris stadijas: ūmios 
spindulinės reakcijos, ankstyvos-uždelstos ir vėlyvos-už-
delstos reakcijos [12]. Per keletą pirmųjų savaičių pacien-
tas gali patirti ūmių židininės neurologinės simptomatikos 
pokyčių. Dažniausia jų priežastis – didėjanti galvos sme-
genų edema, kuri sėkmingai gydoma gliukokortikoidais 
(deksametazonu). Ankstyvos-uždelstos spindulinės reak-
cijos, tokios kaip „somnolentinis sindromas“, dažniausiai 
pasireiškia dėl demielinizacijos, vykstančios 1-6 mėnesį 
po gydymo [13]. Šis sindromas charakteringas progresuo-
jančia somnolencija, nuovargiu ir kognityvinių funkcijų 
sutrikimu dėl frontalinio tinklo laidinės sistemos disfunk-
cijos. Sulėtėja informacijos perdavimo greitis, pasireiškia 
žodžio ir atminties parinkimo deficitas, lėtėja vykdomosios 
funkcijos, taip pat ir dėmesio koncentravimas. Pacientams 
pritrūksta motorinio vikrumo ir sumanumo [14, 15]. Vė-
lyvos uždelstos reakcijos pasireiškia praėjus mėnesiams 
ar metams po spindulinės terapijos ir yra didžiąja dalimi 
negrįžtamos, progresuojančios. Pacientams būdingi pro-
gresuojantys atminties, vizualinio motorinio apdorojimo, 
kiekybinės analizės proceso ir dėmesio sutrikimai [16]. 

Hipokampo disfunkcija gali būti pagrindinė šių neurofi-
ziologinių sutrikimų išsivystymo priežastis. 

Patofiziologiniai mechanizmai. Lokalizuota media-
linėje temporalinės smegenų skilties dalyje, hipokampo 
struktūra vaidina svarbiausią vaidmenį mokymosi ir at-
minties procesuose [17]. Būtent šios funkcijos pastebimai 
paveikiamos skiriant galvos smegenų švitinimą. Nervinės 
kamieninės ląstelės, kurios atsistato pačios, generuoja neu-
ronus, astrogliją ir ologodendrogliją, taipogi ribotą neuronų 
pirmtakų skaičių, gyvuoja naujagimių ir suaugusių žmonių 
bei visų žinduolių smegenyse [18]. Nervinės kamieninės 
ląstelės, neuronų pirmtakai ir glialinių ląstelių pirmtakai 

moksliniuose terminuose įvardijami kaip nervinio audinio 
pirmtakinės ląstelės (NPL). Hipokampo struktūra (1 pav.) 
yra svarbiausia naujagimių ir suaugusiųjų neurogenezės da-
lis, per visą gyvenimą generuojanti gyrus dentatus neuronus. 

Ląsteliniai atminties mechanizmai susiję su hipokampo 
funkcija. Manoma, kad pirminė informacija iš galvos sme-
genų žievės perduodama į šią struktūrą, čia ji perdirbama ir 
grąžinama į galvos smegenų žievę ilgalaikiam saugojimui. 
Vienas svarbiausių kelių į hipokampą ateina per dantytojo 
vingio (gyrus dentatus) grūdėtąsias ląsteles. Šios ląstelės 
užgimusios hipokampe tvarkingai migruoja į grūdėtųjų ląs-
telių sluoksnį bei integruojasi, tampa elektrofiziologiškai 
aktyvios, funkcionuojančios [19]. Neurogenezė skatinama 
savanoriško fiziologinio lavinimo [19], buvimo pilnavertė-
je aplinkoje [20] bei nuo hipokampo priklausomo mokymo 
[21]. Mechanizmas, kurio pasekmėje skatinama neuroge-
nezė, priklauso nuo tarpinės ilgalaikės potenciacijos hipo-
kampe [22, 23]. Jaudinimas, vykstantis šiame tarpiniame 
kelyje, nuolat verčia generuoti impulsus, skatinančius in-
formacijos išlaikymą, įsiminimą – konsoliduotą atmintį.

Monje su bendraautoriais publikavo spindulinio gydy-
mo indukuotą kognityvinių funkcijų sutrikimo patogenezę 
nervinio audinio pirmtakinių ląstelių (NPL) lygmenyje 
[39,40]. Nustatyta, kad reliatyviai nedidelės spindulinės te-
rapijos dozės sąlygoja šio lygio ląstelių apoptozę ir sustipri-
na bei prolonguoja neurogenezės sutrikimą subgranulinėje 
jaunų žiurkių ir pelių zonoje. Taip pat pastebėta, kad šios 

1 pav. Hipokampo (limbinės sistemos dalis) apibrėžimas
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dalies ląstelių netektis sutrikdo hipokampo darbą, funkci-
jas, siejama su trumpalaikės atminties nutrūkimu [40,41-
44]. Tuo tarpu kitose smegenų srityse apoptozės reiškinys 
neaptinkamas arba nepasireiškia [43], neaptinkama ir šių 
smegenų struktūrų funkcijos sutrikimų [44]. Monje su 
kolegomis pateikė duomenų, kad vykstančius procesus 
neurogenezės lygmenyje inhibuoja uždegiminė aplinkinių 
NPL audinių reakcija [45]. Šiuos slopinimo procesus skati-
na spindulinis pažeidimas arba bakterijų lipopolisacharida-
zės poveikis. Taigi galima preziumuoti, kad uždegiminiai 
procesai, vykstantys proliferacinėje subgranulinėje NPL 
zonoje, sąlygoja hipokampo struktūros neurokognityvinių 
funkcijų pažeidimą, sąlygotą galvos smegenų švitinimo [1]. 

Priešingai neurogenezei, gliogenezės procesas yra re-
liatyviai apsaugotas nuo spindulinio pažeidimo [7,24]. 
Inhibuojantys procesai, vykstantys neurogenezėje, buvo 
įrodyti tyrinėjant neurogenezės procesus. Atlikus izoliuotų 
kamieninių ląstelių transplantaciją, nustatyta, kad neuroge-
nezę labiausiai sutrikdo neurogeninės mikroaplinkos po-
kyčiai. Šių eksperimentų rezultatai parodė, kad izoliuotos 
iš hipokampo NPL išsaugo sugebėjimą atidalinti neuronus 
in vitro, tuo tarpu sveikos, nepažeistos spinduliuotės NPL, 
transplantuotos į spinduliuotės paveiktą hipokampo sritį, 
negeba produkuoti neuronų. 

Hipokampo – kritinės galvos smegenų struktūros 
saugojimas. Hipokampo – kritinės galvos smegenų struk-
tūros saugojimas švitinimo metu bei homogeniškas dozės 
pasiskirstymas likusioje galvos smegenų dalyje yra ypa-

tingas iššūkis skiriant šiuolaikinį spindulinį gydymą. Todėl 
ypač svarbu šios limbinės sistemos dalies teisingas apibrė-
žimas ir dozės šiam kritiniam organui vertinimas (1,2 pav.).

Retrospektyvi 19 pacientų, gydytų 3D konformine 
spinduline terapija Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 
dėl temporalinės skilties gliomų, analizė parodė, kad vidu-
tinė dozė Dmean į hipokampo struktūrą buvo 38,4 Gy±8,9 
Gy, maksimali dozė Dmax- 58,4Gy ±1,6 Gy. 

Pastaruoju metu į klinikinę praktiką vis plačiau įgyven-
dinant šiuolaikines spindulinio gydymo metodikas – mo-
duliuoto intensyvumo spindulinę terapiją (MIST), sraigtinę 
tomoterapiją, plėtojamos ypač konformalaus dozės pasis-
kirstymo galimybės į hipokampo sritį, taip sumažinant jam 
tenkančią dozę. Paskiriant suminę dozę į galvos smegenis 
- 30 Gy per 10 frakcijų šios technologijos leidžia hipodo-
zuoti hipokampo sritį, dozę redukuojant 1) vidutinę dozę 
(mean dose) per frakciją į hipokampo sritį (normalizujant į 
2 Gy per frakciją) iki 87% (0.49 Gy2), naudojant sraigtinę 
tomoterapiją ir 81% (0.73 Gy2) naudojant MIST; 2) maksi-
malią dozę Dmax į hipokampo sritį iki 12,8 Gy pasitelkiant 
sraigtinę tomoterapiją; 15,3 Gy - MIST. Kritinė hipokampo 
struktūra saugojama šiomis technologijomis kartu homo-
geniškai apšvitinant taikinio sritį. Įdomu pastebėti, kad švi-
tinant galvos smegenų metastazes, hipokampo srityje me-
tastazinių židinių nevizualizuojama, kas kliniškai leidžia 
hipodozuoti ir išsaugoti šią kritinę galvos smegenų struk-
tūrą [1, 25]. Remiantis eksperimentinių tyrimų duomeni-
mis, postuluojama, kad hipokampo srities saugojimas kli-
niškai reikšmingai išsaugoja neurokognityvines funkcijas. 

Remiantis eksperimentinių (in vivo) tyrimų rezultatais 
diskutuojama, kad keletas vaistų gali turėti apsaugantį arba 
gydomąjį poveikį kovojant su spinduliniu galvos smegenų 
pažeidimu. Aprašomas teigiamas indometacino poveikis 
atstatant pažeistą neurogenezę [26], naudingi ličio prepa-
ratai – redukuojantys NPL apoptozę [27], pioglitazonas 
veikia teigiamai kupiruodamas uždegiminius pokyčius 
[28], fibroblastų augimo faktorius, redukuoja endotelio ląs-
telių apoptozę [29], karbamilato-eritropoetinas – pagerina 
VEGF indukuotus pralaidumo pokyčius [30], vario, cinko 
(Cu/Zn) superoksidismutazės preparatai šalina laisvuosius 
radikalus [31]. Aprašomas ir teigiamas etiolio [32], eda-
ravono [33] ir angiotenziną - konvertuojančio fermento 
inhibitoriaus [34] bei eflornitino [35] poveikis. Vis dėlto 
klinikinių randomizuotų tyrimų rezultatais jų efektas nėra 
įrodytas ir rutininėje klinikinėje praktikoje negali būti re-
komenduojamas.

Išvados
1. Nepaisant nuoseklaus spindulinio gydymo techno-

logijų tobulėjimo, centrinės nervų sistemos toksiškumas 

2 pav. Hipokampo (limbinės sistemos dalis) apibrėžimas sagi-
talinėje MRT rekonstrukcijoje (medialinė smilkininės skilties 
dalis).
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išlieka opi problema klinikinėje praktikoje. Komplikacijų 
patofiziologiniai mechanizmai nėra iki galo išanalizuoti ir 
aiškūs. 

2. Kruopštus spindulinio gydymo poveikio į neuro-
kognityvines funkcijas apibrėžimas, pacientų ištyrimas 
atliekant sisteminį perspektyvų šių funkcijų testavimą yra 
būtina ateities klinikinių tyrimų sąlyga, ypač kai numatoma 
ilga pacientų gyvenimo trukmė. 

3. Žinių apie prognostinius bei predikcinius veiksnius 
neurotoksiškumo srityje plėtojimas, individualių markerių 
onkologinių pacientų jautrumui nustatyti ištyrimas leistų 
saugiai plėtoti pritaikomą hipodozavimą į kritines neuroge-
nezę užtikrinančias struktūras galvos smegenyse.
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Summary
Radiation therapy is common standard treatment method for 

treatment of central nervous system (CNS) malignancies. The 
risk associated with this therapeutic modality is neurotoxicity. 
The literature reviews the mechanisms of radiation induced fai-
lure of neurogenesis. Cranial radiation therapy is associated with 
a progressive decline in cognitive function, prominently memory, 
specifically in terms of short-term memory formation and recall. 

Implementation of advanced radiation therapy techniques in 
to the clinical praxis allows potential therapeutic interventions for 
critical structure sparing.

Correspondence to: plieskiene@kul.lt

Gauta 2013-06-03


