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ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Εγκεφαλικές μεταστάσεις: ποιές, πότε και σε ποιούς
χειρουργούνται

Ν. Σακελλαρίδης, Κ. Γούναρης
Νευροχειρουργικό Τμήμα, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων.
Μονήρεις μεταστάσεις γενικά χειρουργούνται εφόσον έχουν Karnofsky τουλάχιστον 70 (περιπατητικοί),
είναι ηλικίας λιγότερο από 65 ετών και δεν έχουν ενεργό νόσο αλλού. Στη συνέχεια ακολουθεί
ακτινοθεραπεία. Μόνο ακτινοθεραπεία γίνεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η ακτινοχειρουργική μπορεί
γενικά να αντικαταστήσει τη χειρουργική. Πολλαπλές μεταστάσεις συζητούνται επίσης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Νέες χειρουργικές τεχνικές, όπως η
νευροπαρακολούθηση, η νευροπλοήγηση κλπ
μειώνουν τη μετεγχειρητική θνητότητα κι
επιτρέπουν την χειρουργική αντιμετώπιση σε
δυσκολότερες
περιπτώσεις
εγκεφαλικών
μεταστάσεων.
Τα
προσωπικά
μας
αποτελέσματα βελτιώνονται.
Όμως, το 50% των δαπανών υγείας
μιας χώρας είναι για ασθενείς που
βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της ζωής
τους. Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις αντιπροσωπεύουν
προχωρημένη
νόσο
με
δυσμενή γενικά πρόγνωση.

ΤΟΜΟΣ 22ος –ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ – Suppl. 1, 2017

Η κλασική θεραπεία των εγκεφαλικών
μεταστάσεων είναι η ακτινοθεραπεία, η
οποία προσφέρει μέση επιβίωση 3-6 μηνών.
Συγκεκριμένα διακρίνουμε τρεις ομάδες:
1η ομάδα με κλίμακα Karnofsky
τουλάχιστον 70 (περιπατητικός τον
περισσότερο χρόνο), ηλικία <65 έτη,
σταθερή για 3 μήνες πρωτοπαθή νόσο και
χωρίς άλλες εξωκράνιες εντοπίσεις: 7,1
μήνες.
2η ομάδα (οι υπόλοιποι) 4,2 μήνες.
3η ομάδα με Karnofsky 60 ή λιγότερο, 2,3
μήνες.
Όσο προχωρεί η ογκολογική αντιμετώπιση,
περισσότεροι προγνωστικοί παράγοντες,
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όπως ο ιστολογικός τύπος της μετάστασης
γίνονται σημαντικοί.
Η επιβίωση 1 έτους μετά θεραπεία
ήταν γενικά 15% το 1983-1989 και 34% το
2005-2009.
Το 40% των ασθενών παραμένουν και
σήμερα σε ομάδες δυσμενούς πρόγνωσης και
πεθαίνουν γρήγορα.
Μπορεί η χειρουργική αντιμετώπιση
(ή η ακτινοχειρουργική) να επιμηκύνει
σημαντικά την επιβίωση σε επιλεγμένα
περιστατικά και σε ποιά;
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕ
Η
ΧΩΡΙΣ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Υπάρχουν
τρεις
τυχαιοποιημένες
μελέτες ελέγχου [1-3] και τρεις αναδρομικές
μελέτες παρακολούθησης (cohort) που
συγκρίνουν το απλό χειρουργείο με το
χειρουργείο συν ακτινοθεραπεία στην
αντιμετώπιση
μονήρους
εγκεφαλικής
μετάστασης. Τα συμπεράσματα είναι:
Η υποτροπή είναι σπανιότερη τόσο στην
αρχική θέση όσο και στον εγκέφαλο
γενικά μετά από ακτινοθεραπεία
Το χρονικό διάστημα μέχρι την υποτροπή
είναι μακρύτερο
Ο θάνατος από νευρολογικές αιτίες είναι
σπανιότερος. Η συνολική επιβίωση δεν
βελτιώθηκε
Για αποφυγή των παρενεργειών της
ακτινοθεραπείας ει δυνατόν να μην
ακτινοβολείται ο ιππόκαμπος
Απόδειξη επιπέδου 1
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ
Η
ΧΩΡΙΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ;
Υπάρχουν
τρεις
τυχαιοποιημένες
μελέτες ελέγχου που συγκρίνουν χειρουργείο
με
ακτινοθεραπεία
με
απλή
ακτινοθεραπεία[4-6].
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Η συνδυασμένη θεραπεία υπερέχει σε
αυτοεξυπηρετούμενους
ασθενείς
που
περνούν <50% του χρόνου τους στο
κρεβάτι, ηλικίας <65 ετών, με ελεγχόμενη
πρωτοπαθή νόσο και χωρίς
άλλη
εξωκράνια εντόπιση (απόδειξη 1ου
επιπέδου)
Ασθενείς με συνδυασμό χειρουργείου κι
ακτινοθεραπείας ζουν μέσο κατά μέσο
όρο 9-10 μήνες έναντι 3-6 μηνών μετά
απλή ακτινοβολία
Ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο
πνεύμονος σταδίου 1 ή 2 επιζούν
τουλάχιστον
12
μήνες
μετά
τη
συνδυασμένη θεραπεία και 10-30%
επιζούν τουλάχιστον 5 χρόνια. Στην
περίπτωση
αυτή
προηγείται
το
χειρουργείο στον εγκέφαλο κι ακολουθεί
στον πνεύμονα μετά 3 τουλάχιστον
εβδομάδες[7].
Επίσης οι χειρουργηθέντες ασθενείς καλής
πρόγνωσης είχαν καλύτερο νευρολογικό
έλεγχο της νόσου και καλύτερη ποιότητα
ζωής, χωρίς αυξημένη μετεγχειρητική
θνητότητα
Για τους ίδιας κατηγορίας ασθενείς
μπορεί να ωφελήσει επανεγχείρηση μετά
τοπική υποτροπή (απόδειξη επιπέδου
3)[8].
Επεκτείνονται αυτά τα συμπεράσματα για
όλες τις μεταστάσεις;
Όχι. Όπως δείχνει μια μεταανάλυση
Cochrane στις τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες,
ασθενείς που δεν έχουν καλό επίπεδο
συνειδήσεως ή έχουν ενεργό νόσο αλλού, δεν
ωφελούνται από το χειρουργείο[9].
Το χειρουργείο δεν χρησιμοποιείται στις
ακτινευαίσθητες
μεταστάσεις
από
μικροκυτταρικό
καρκίνο
πνεύμονος,
λευχαιμία, λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα,
γερμίνωμα κλπ.
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ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Η
ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ;
Χειρουργείο
και
ακτινοθεραπεία
ή
ακτινοχειρουργική και ακτινοθεραπεία;
Υπάρχουν 4 αναδρομικές μελέτες
παρακολούθησης
που
γενικά
δίνουν
ισοδύναμα αποτελέσματα (Απόδειξη 2ου
επιπέδου)[10-11].
Το χειρουργείο προτιμείται σε μεγάλες
μεταστάσεις >3cm και παρεκτόπιση μέσης
γραμμής >1cm και η ακτινοχειρουργική σε
επιβαρημένους ασθενείς
και
δύσκολα
προσπελάσιμες βλάβες.
Στις ακτινοανθεχτικές μεταστάσεις
από νεφρό, μελάνωμα ή σάρκωμα, η μη
έλεγχος
της
τοπικής
νόσου
μετά
ακτινοχειρουργική είναι 20-25% στους 3
μήνες. Έτσι, αν είναι προσβάσιμοι,
προτιμείται η χειρουργική αφαίρεση
Προφανώς το χειρουργείο προτιμείται κι επί
αγνώστου πρωτοπαθούς ή όταν απαιτείται
βιοψία λόγω αμφιβολιών στη διάγνωση. Ο
κίνδυνος
λαθεμένης
ακτινολογικής
διάγνωσης είναι ακόμη και σήμερα 2-3% και
με τη χρήση μόνο αξονικής τομογραφίας
είναι γύρω στο 10%.
Επίσης
η
ακτινοχειρουργική
προτιμείται σε πολλαπλές (μέχρι 4)
μεταστάσεις, όπου σε συνδυασμό με
ακτινοθεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσματα

λειτουργικότητας αλλά όχι επιβίωσης από
την απλή ακτινοθεραπεία (απόδειξη επιπέδου
1)[12].
Ασθενείς με μέχρι 3 προσβάσιμες
μεταστάσεις και ευνοϊκούς τους υπόλοιπους
παράγοντες έχουν αυξημένο προσδόκιμο
επιβίωσης μετά χειρουργική αφαίρεση
(απόδειξη επιπέδου 3)[13].
Η στενή παρακολούθηση για πιθανή
ακτινοθεραπεία μετά χειρουργείο δεν
δικαιολογείται
από
την
υπάρχουσα
βιβλιογραφία, ενώ δικαιολογείται με ασθενή
απόδειξη μετά ακτινοχειρουργική (απόδειξη
επιπέδου 3)[14].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
i.
ii.

iii.

iv.

Το χειρουργείο να συνοδεύεται από
ακτινοθεραπεία
Ο συνδυασμός χειρουργείου κι
ακτινοθεραπείας υπερέχει της απλής
ακτινοθεραπείας
σε
επιλεγμένα
περιστατικά (Karnofsky>70, ηλικίας
<65 ετών, με ελεγχόμενη πρωτοπαθή
νόσο και χωρίς
άλλη εξωκράνια
εντόπιση
Χειρουργείο κι ακτινοχειρουργική
δίνουν παρόμοια αποτελέσματα. Το
καθένα έχει τα πλεονεκτήματά του.
Στις
πολλαπλές
μεταστάσεις
κι
υποτροπές υπάρχουν συγκεκριμένες
οδηγίες.
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Lecture Abstract

Brain metastases: Whom, when and for which lesions
should we operate?
N. Sakellaridis, K. Gounaris
Deparment of Neurosurgery, General Hospital «Tzaneio», Piraeus, Greece
ABSTRACT
We review the current bibliography concerning brain metastases. Single lesions with Karnofsky
performance scale at least 70, age less than 65 years old and no active disease elsewhere should generally
be operated and treated with radiotherapy. Radiosurgery can be used instead of surgery. All other patients
should be treated with radiotherapy only. Multiple cerebral metastases are also discussed.
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