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Santrauka
Galvos smegenų metastazės klinikinėje praktikoje di-
agnozuojamos dažniau nei kiti piktybiniai galvos sme-
genų navikai. Ilgą laiką visų galvos smegenų švitinimas 
buvo galvos smegenų metastazių gydymo standartas. 
Kognityvinių funkcijų sutrikimas po spindulinės terapi-
jos lėmė, kad per pastaruosius  dešimtmečius ieškoma 
visų įmanomų neurochirurginių ir naujų radioterapinių 
galimybių, siekiant išvengti galvos smegenų švitinimo 
šalutinio poveikio. Pristatytas atvejis atskleidžia naujai 
įdiegto stereotaksinės radioterapijos (SRT) metodo Va-
karų Lietuvoje galimybes ir privalumus. Pademonstruotas 
puikus radiologinis ir klinikinis atsakas į frakcijinę stere-
otaksinę radioterapiją (FSRT), kai kartu švitintos ne tik 
galvos smegenų renoceliulinės karcinomos metastazės, 
bet ir neurochirurgų pašalintos metastazės ložė.

Įvadas
Suaugusiųjų galvos smegenų navikų metastazės yra daž-

niausia galvos smegenų onkologinė patologija, palyginti 
su kitais piktybiniais galvos smegenų navikais [1,2]. Kelis 
dešimtmečius pavienių (oligo) ir dauginių metastazių gydy-
mui buvo taikomas visų galvos smegenų švitinimas [3,4]. 
Gavus gerų radioterapijos rezultatų, ilgainiui netenkino toks 
šalutinis  radioterapijos poveikis, kaip  kognityvinių funkcijų 
sutrikimas, prastėjanti atmintis, ženkliai bloginanti  pacientų 
gyvenimo kokybę. Tobulėjant neurochirurginei technikai, 
buvo ieškoma chirurginių galimybių galvos smegenų me-
tastazėms šalinti [4,5], tačiau neurochirurgams ne visada 
įmanoma pašalinti visas metastazes. Dažnai šalinama klini-
kinius simptomus sukelianti didesnė viena arba dvi galvos 
smegenų metastazės. Pasiekiamas metastazės verifikavimo 
tikslas. Tai svarbu ypač tais atvejais, kai pacientui diagno-

zuojami dauginiai piktybiniai navikai. Dažniausiai tokiais 
atvejais operuojami pacientai, kuriems magnetinio rezonanso 
tomografijoje (MRT) matomos ne daugiau nei 1-3 galvos 
smegenų metastazės, kurios būna simptominės. Kiekvienu 
tokiu atveju vertinama perioperacinė  neurochirurginių kom-
plikacijų rizika, laikas neurochirurginei intervencijai ir pa-
ciento reabilitacijai bei paruošimui tolesniam gydymui [5]. 

Pastaraisiais dešimtmečiais stereotaksinė radioterapija 
(SRT) arba radiochirurgija (SRS) tapo standartu, gydant 
galvos smegenų metastazes arba švitinant chirurginę me-
tastazės ložę galvos smegenyse, nes šis metodas nesukelia 
tokių kognityvinių funkcijų sutrikimų, kokie stebimi po visų 
galvos smegenų švitinimo [4,6]. Onkologinėje praktikoje 
dažni atvejai, kai pacientas serga keliais piktybiniais na-
vikais, todėl ir toliau išlieka svarbus neurochirurginis gy-
dymo metodas bei metastazių pathistologinė verifikacija [7], 
siekiant identifikuoti, kuris piktybinis navikas progresavo. 
Geriausių rezultatų pasiekiama paciento susirgimą aptarus 
daugiadalykėje komandoje ir sudarant tinkamiausią indivi-
dualų gydymo planą. 

Darbo tikslas − pristatyti pacientės, sergančios keliais 
piktybiniais navikais, galvos smegenų metastazių gydymo 
SRT rezultatus bei atskleisti naujai įdiegtos stereotaksinės 
radioterapijos Klaipėdos universitetinėje ligoninėje plana-
vimo aspektus.

Klinikinis atvejis
Pristatome dauginių navikų klinikinį atvejį, kai pacientė 

dėl keturių galvos smegenų metastazių buvo švitinta SRT 
Klaipėdos universitetinės ligoninės radioterapijos skyriuje.

Anamnezės duomenimis, pacientė 2008 m. buvo ope-
ruota dėl krūtinės ląstos srities odos melanomos. Melano-
mos progresavimo kliniškai ir radiologiškai nenustatyta. 
2019 m. pabaigoje dėl dešiniojo inksto piktybinio naviko 
atlikta dešinioji  nefrektomija, diagnozuota šviesių ląstelių 
karcinoma (pT3N0M0). Dar po pusės metų, progresuojant 
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inkstų navikui, diagnozuotos kaulinės ir kairiojo plaučio 
metastazės. Ligonė operuota dėl plaučių metastazės, atliekant 
video asistuojančią torakoskopinę (VATS) kairiojo plaučio 
S10 metastazektomiją. Histologiškai patvirtinta šviesialąste-
linė metastatinė inkstų ląstelių karcinoma, skirtas gydymas 
sunitinibu.  

2020 m., atlikus atrankinę mamografiją pagal programą, 
kairėje krūtyje, vidiniame medialiniame kvadrante aptiktas 
BI-RADS - 4 židinys su mikrokalcinatais. Atlikus biopsiją, 
histologiškai patvirtinta infiltracinė krūties (NST) karcinoma 
G2, Luminalinis A tipas, ER8/8, PR 7/8, HER2-, Ki 67-
7%. Pacientė operuota, diagnozuotas pT1bN0M0 stadijos 
kairės krūties navikas, skirta adjuvantinė radioterapija ir 
hormonoterapija. Tų pačių metų pabaigoje diagnozuota ir 
dešinės krūties infiltracinė NST G3 ER/PR neigiama, HER2 
teigiama karcinoma, kurios Ki 67 buvo 75%. Dėl dešinės 
krūties naviko ligonė operuota (pT1bN1aM0), skirta siste-
minė chemoterapija (EC,  paklitakselis) ir  biologinė terapija 
trastuzumabu. Realizuota adjuvantinė radioterapija.

Pacientei buvo 64 metai, kai 2021 metų pabaigoje ėmė 
progresuoti bendras silpnumas, atsirado dezorientacija. Kli-
niškai stebint progresuojančius neurologinius simptomus, nu-
spręsta atlikti galvos smegenų MRT. MRT vaizde abiejuose 
galvos smegenų pusrutuliuose diferencijuotos 4 metastazės 
su išreikšta perifokaline edema. Viena iš jų buvo įauganti į 
smegenų dangalus. 

Pacientė sirgo dauginiais navikais ir kliniškai nebuvo 
aišku, kuris navikas metastazavo į galvos smegenis, todėl 
daugiadalykėje komandoje buvo nuspręsta vieną metastazę 
šalinti chirurginiu būdu ir ją verifikuoti. 2022 sausio mė-
nesį, atlikus kraniotomiją, pasirinktinai pašalinta ties sinus 
sagitalis superior į dangalus įauganti metastazė. Atlikus 
patologinį, pathistologinį ir imunohistocheminius tyrimus, 
gauta išvada, kad tai inksto šviesių ląstelių renoceliulinės 

karcinomos metastazė. Pacientė konsultuota gydytojo onko-
logo radioterapeuto ir atvyko paliatyviosios  radioterapijos. 

Žinodami, kad švitinsime radiobiologiškai radiorezisten-
tiško inkstų naviko metastazes, o pacientės funkcinė būklė 
gera, nusprendėme pasitelkti naujai Klaipėdos universite-
tinės ligoninės radioterapijos skyriuje į klinikinę praktiką 
įdiegtą SRT metodą. Galvos metastazių stereotaksinio gy-
dymo paruošimas atliktas kompiuterinio tomografo Siemens 
Somatom Sensation Open su virtualia LAP lazerių sistema 
pagalba. Skenavimui naudotas specialiai radioterapijos pro-
cedūroms pritaikytas Galvos protokolas su atitinkamais pa-

1 pav. Pacientės imobilizavimas SRT procedūrai 2 pav. Stereotaksinės radioterapijos dozimetrinis planas
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rametrais: skenavimo pjūvio storis 1,5 mm, pjūvių skaičius 
40, skenavimo įtampa 120 kV, srovės stiprio ir laiko san-
dauga 320 mAs, naudotas rekonstrukcijos algoritmas H31s. 
Pacientė imobilizuota specialiai SRT skirta termoplastine 
kauke, išlieta pagal pacientės galvos formą (1 pav.). Pagrin-
dui naudotas specialus anglies pluošto galvos padėklas su 
reguliuojamu imobilizaciniu įdėklu. Papildomai naudota in-
dividualiai formuojama sukietėjanti pagalvė, siekiant tiksliai 
išgauti galvos-kaklo formą ir padidinti pacientės komfortą. 
Gydymo planavimas atliktas išorine gydymo planavimo sis-
tema Varian Eclipse 15.6. Kadangi švitinti turėjome likusias 
tris metastazes ir operuotos metastazės ložę, pagal gydymo 
protokolą paskirta frakcionuota stereotaksinė radioterapija 
[8]: 30 Gy/5 fr, 5k/sav. Įvertinus planuojamą švitinimo tūrį 
(suminis PTV 5,25 cm3), metastazių lokalizaciją, gydymo 
planas sudarytas iš dviejų izocentrų. Suminis gydymo planas 
paruoštas pasitelkiant moduliuoto intensyvumo 5 viso apsi-
sukimo (360 laipsnių) arkas (VMAT) (2 pav.). Planavimui 
naudota 6 MV FFF fotonų energija su didžiausia dozės galia 
(1400 MU/min), siekiant kuo greičiau realizuoti paskirtąją 
dozę į taikinį. Pasirinktas analitinis anizotropinis dozės skai-
čiavimo algoritmas (AAA). Kadangi gydymo procedūra 
stereotaksinė, naudota SRS ARC technika su didele skaičia-
vimo rezoliucija (skaičiavimo žingsnis 1,25 mm). Gydymo 
planas patikrintas atliktus plano dozimetrinę verifikaciją su 
elektroniniu portalinio vaizdo įrenginiu (EPID). Gydymo 
plano dozimetrijos rezultatai tenkino sąlygą 2,0 %, 2,0 mm 
gamma kriterijų ir viršijo 98 % sutapties procentą. Kritinių 
organų dozių statistiniai duomenys neviršijo nustatytų kri-
terijų. Gydymo procedūra atlikta linijiniu greitintuvu Varian 
Truebeam. Linijinis greitintuvas pritaikytas stereotaksinėm 
radiochirurginėm procedūrom atlikti su daugialapės diafra-
gmos galimybe formuoti mažus gydymo laukus. Pacientės 
pozicionavimo patikra buvo atliekama naudojant kūginio 
pluošto tūrinės kompiuterinės tomografijos funkciją (CBCT), 

kurios pagalba galima tiksliai įvertinti paciento anatomiją 
ir koreguoti paciento poziciją, pasitelkiant 6D stalo judesio 
funkciją.

Pacientė skirtą gydymą toleravo gerai, procedūros at-
liktos nedarant pertraukų. MRT kontrolė atlikta po 3 mėn. 
Vaizde registruotas pilnas radiologinis atsakas (3 pav.).  

Diskusija
Kumuliacinė melanomos, inkstų navikų ir krūties vėžio 

metastazavimo į galvos smegenis rizika yra panaši: mela-
noma (6,9-7,4%), inkstų karcinoma (6,5-9,8%), krūties vėžys 
(5,0-5,1%) [4,9]. Dėl šios priežasties, kliniškai diagnozavus 
šiuos tris piktybinius navikus pacientei, sunku buvo kliniškai 
diferencijuoti galvos metastazių kilmę. Literatūros duome-
nimis, geriausių rezultatų gydant galvos smegenų oligome-
tastazes pasiekiama, kai paciento funkcinė būklė gera, nes 
tokiais atvejais daugiadalykės komandos sprendimu visada 
bus siekiama chirurginiu būdu šalinti bent vieną metastazę, 
bandant išsiaiškinti, kuris piktybinis navikas progresuoja 
[5]. Šių rezultatų reikia planuojant tolimesnį gydymą – sis-
teminę terapiją. Pristatomas klinikinis atvejis atitiko geros 
prognozės galvos smegenų metastazių grupę, nes pacientės 
amžius buvo 64 m., Karnovskio indeksas – KPS≥70. Kli-
niškai ir radiologiškai po plaučių metastazektomijos nebuvo 
matoma visceralinių organų metastazių, tik kaulinės, kurios 
buvo kontroliuojamos sistemine terapija [10]. Įvertinę šiuos 
prognostinius veiksnius, po neurochirurginės intervencijos 
suplanavome ir nauja įranga Klaipėdos universitetinėje li-
goninėje realizavome frakcijinę stereotaksinę radioterapiją 
(FSRT) [8]. Techniškai ir radioterapiniu požiūriu ši situacija 
buvo sudėtingesnė, nes švitinimo tūrį sudarė 3 metastazės 
ir viena metastazės ložė, kurios geometriškai buvo nutolu-
sios viena nuo kitos, todėl gydymo planas buvo sudarytas 
iš dviejų izocentrų bei apie juos suminiame gydymo plane 
išdėstytų moduliuoto intensyvumo 5 viso apsisukimo (360 
laipsnių) arkų (VMAT). Procedūra dėl izocentrų perstūmimo 
užtruko kiek ilgiau, bet pacientė jos metu ir po gydymo 
jautėsi gerai. Vėliau, tęsiant aktyvią stebėseną, neurologiniai 
simptomai neprogresavo. 

Klinikiniai tyrimai, kai galvos oligometatstazės buvo 
gydomos chirurginiu būdu, atskleidė geresnių rezultatų, nes 
pašalinamos didelės, neurologinius simptomus sukeliančios 
1-3 metastazės. Šių tyrimų duomenimis, tokie pacientai iš-
gyvena net 2 kartus ilgiau, nei gydyti vien tik paliatyvia 
radioterapija [11]. Be to, jų ir gyvenimo kokybė po gydymo 
buvo geresnė, jei kartu nebuvo sisteminio ligos progresavimo 
– metastazių plitimo į parenchiminius vidaus organus [4,12]. 

SRT, atliekant sudėtingą ir precizišką dozimetrinį pla-
navimą optimaliai didele doze apšvitina metastazes, o dėl 
didelio dozės gradiento greta metastazių apsaugo sveiką, 

3 pav. Galvos smegenų MRT prieš (A) ir po 3 mėn. po stereotak-
sinės radioterapijos (SRT) (B)

A B
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metastazių nepažeistą galvos smegenų audinį. Dėl šių tech-
ninių savybių labai svarbus yra tinkamas paciento imobili-
zavimas ir 3D-IGRT valdoma taikinio lokalizacija.  Mūsų 
radioterapijos skyriuje SRS ir SRT procedūra realizuojama 
linijiniu greitintuvu Varian Truebeam. Linijinis greitintuvas 
pritaikytas stereotaksinėms radiochirurginėms procedūroms 
atlikti su daugialapės diafragmos galimybe formuoti mažus 
gydymo laukus. 

Radioterapijos istorijoje po visų galvos smegenų šviti-
nimo dėl metastazių, SRT procedūromis buvo realizuojama 
papildoma dozė (angl. boost) į 1-3 makrometastazes. RTOG 
9508 klinikinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad tais atvejais 
pacientų išgyvenamumas pailgėjo (6,5 vs. 4,9 mėn.), lokali 
kontrolė po metų taip pat buvo geresnė (82 vs. 71%), kai 
realizuotas SRT boost [13]. Klinikinių tyrimų duomenys 
buvo lyginami su neurochirurginio gydymo rezultatais [14]. 
Vėlesni rezultatai patvirtino, kad šiuolaikinė SRT skiriama 
gydant ir daugiau metastazių (1-10), kai jų diametras ne di-
desnis nei 3 cm, tūris <10 ml ir kumuliacinis metastazių tūris 
≤15 ml, SRS rezultatai yra panašūs į tuos, kai gydomos 1-3 
galvos smegenų metastazės [15]. Perspektyvus daugiacen-
tris klinikinis tyrimas JLGK0901 analizavo 1194 pacientų, 
švitintų SRS su 1-10 galvos metastazių. Švitintiems SRS 
metodu gauta gerų bendro išgyvenamumo (OS) rezultatų 
(10,8 mėn.), prilygstančių pacientams, kurie buvo gydyti 
SRS dėl 2-4 galvos metastazių, jei švitinimo tūris neviršijo 
<15 cm3. Sunkių spindulinių reakcijų nebuvo nustatyta [15]. 
Kiti klinikiniai tyrimai (P. Brown ir kt.) atskleidė, kad, chirur-
giškai pašalinus metastazę galvos smegenyse, švitinant ložę, 
gaunama geresnių lokalios kontrolės rezultatų po operacijos 
skiriant SRT (3-5 fr) [16].

Šiandieninės onkologinės radioterapijos galvos smegenų 
metastazių gydymo standartas yra SRT, jei dėl metastazių 
skaičiaus ir tūrio šis metodas yra įmanomas ir paciento 
funkcinė būklė yra gera. Stereotaksinės įrangos pagalba 
realizuojamos didelės jonizuojančios spinduliuotės dozės 
į židinį. Taikinys apibrėžiamas bei SRT dozė realizuojama 
vaizdais valdomos radioterapijos pagalba ~1 mm tikslumu. 
Skiriama 15 - 24 Gy dozė per 1 frakciją (radiochirurgija) arba 
per 2-5 frakcijas, dažniausiai skiriant 27 Gy per 3 fr arba 
30 Gy per 5 frakcijas. Frakcionuotą SRT pasirenkame, kai 
metastazės didesnės (>3 cm) arba jų yra daugiau, kai jos yra 
lokalizuotos greta kritinių galvos smegenų struktūrų. Toks 
dozės-frakcionavimo modelis buvo pasirinktas ir šiam kli-
nikiniam atvejui, kai švitintos 3 galvos smegenų metastazės 
ir viena metastazės ložė [8].

Akivaizdu, kad SRT duoda gerus galvos metastazių gy-
dymo rezultatus, yra gerai toleruojama, ją galima kartoti ir 
ji nesukelia kognityvinių funkcijų pažeidimo [4,15]. Mūsų 
klinikinis atvejis atskleidė, kad kruopštus daugiadalykės 

komandos darbas ir tinkamas kombinuoto gydymo parin-
kimas duoda geriausių rezultatų, gydant progresuojančius 
dauginius piktybinius navikus.

Išvados
1. Pradinė galvos metastazių SRT praktika Klaipėdos 

universitetinėje ligoninėje rodo, kad  SRT gerai toleruojama 
ir yra efektyvi net ir švitinant radiorezistentiškus navikus.

2. Klinikinis atvejis atskleidė, kad kombinuojant neu-
rochirurginį ir SRT metodus, dauginių navikų atveju galime 
sužinoti galvos metastazių kilmę ir gauti geriausių gydymo 
rezultatų be kliniškai pasireiškiančio šalutinio radioterapijos 
poveikio. 
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FIRST EXPERIENCE WITH CRANIAL SRT 
AT KLAIPEDA UNIVERSITY HOSPITAL: 

CASE PRESENTATION
A. Plieskienė, A. Krauleidis

Keywords: brain metastases, SRS, SRT.
Summary
Brain metastases are the most common intracra nial tumors in 

adults, accounting for over half of all lesions. Whole-brain radia-
tion therapy (WBRT) has been a corner stone in the management 
of brain metastases for decades. Last decade, stereotactic radiot-
herapy (SRT) has been considered as a definitive approach instead 
of WBRT, to minimize the risk of cognitive impairment that may 
be asso ciated with WBRT. This is the case report of a 64-year-old 
female patient who was diagnosed with melanoma, 2008, kidney 
cancer, 2019, and breast cancer 2020. Neurosurgery performed 
and histopathologically confirmed brain metastases of renocellular 
carcinom in January 2021. The patient received fractionated SRT 
(FSRT) for 3 brain metastases and for post-surgical bed of metas-
tasis. The patient remains func tional without progression of neu-
rological symptoms and with compete radiological response with 
stable lung disease. 

Therefore, the first experience of FSRT at Klaipėda University 
Hospital shows that that SRT is safe, well tolerated and effective 
treatment modality for patients with intracranial oligo metasta-
ses, with durable local control and minimal cognitive impairment.
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