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Rezumat: Metastazele cerebrale sunt cele mai frecvente tumori solide intracraniene identificate la adult. 
Apar ca rezultat al diseminării hematogene, la 10 – 30% dintre pacienţii cu cancer în cursul vieţii, şi 
sunt descoperite în 25 – 40% din cazuri la necropsie. Metastazele cerebrale reprezintă cea mai de temut 
complicaţie a neoplaziilor generalizate şi cele mai frecvente tumori intracraniene. Lucrarea de faţă 
prezintă experienţa Clinicii de Oncologie Sibiu în perioada noiembrie 2009 – decembrie 2011 în ceea ce 
priveşte incidenţa, etiologia, metodele de diagnostic, tratmentul şi evoluţia pacienţilor cu metastaze 
cerebrale unice şi multiple. 
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Abstract: Brain metastases are the most common intracranial tumours found in adults: they occur as a 
result of the hematogenous dissemination, in 10-30% patients with cancer during their life and they are 
discovered in 25-40% cases at necropsy. Brain metastases are the most feared complication of 
generalized malignancy and the most intracranial tumours in adults. This paper presents the experience 
of the Clinical Oncology Hospital of Sibiu regarding the incidence, etiology, diagnosis methods, 
treatment and evolution in the patients with brain metastases between November 2009 and December 
2011. 
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INTRODUCERE 
 Metastazele cerebrale sunt procese înlocuitoare de 
spaţiu care periclitează direct viaţa bolnavului, atât prin natura 
lor histologică, cât şi prin prezenţa lor în cavitatea intracraniană. 
Encefalul fiind închis într-o cutie rigidă, orice creştere a 
volumului intracranian este incompatibilă cu viaţa. 
 Creierul este “un loc de refugiu” pentru celulele 
neoplazice care în altă regiune a corpului pot fi controlate prin 
chimioterapie. 
 

SCOP 
 Scopul acestui studiu este de a analiza incidenţa, 
etiologia, principalele neoplazii care determină metastaze 
cerebrale, metodele de diagnostic, conduita terapeutică aplicată 
bolnavilor care se prezintă cu suspiciunea de determinări 
secundare cerebrale, fie ca primă manifestare a unei neoplazii, 
fie ca un stadiu final în evoluţia unei neoplazii. Am analizat de 
asemenea, complianţa pacienţilor la tratamentul iradiant, 
rezultatele terapeutice în ceea ce priveşte ameliorarea 
simptomelor neurologice, a supravieţuirii şi a calităţii vieţii, 
precum şi, efectele secundare ale iradierii asupra celulei 
nervoase. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
 Am efectuat un studiu prospectiv pe un număr de 114 
pacienţi care s-au prezentat în Clinica Neurologie, Clinica 
Neurochirurgie şi Clinica Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu, în perioada 1 noiembrie 2009 – 31 decembrie 
2011, cu suspiciunea de determinări secundare cerebrale. 
 Din totalul de 114 pacienţi luaţi în studiu, 19 au fost 
internaţi iniţial în Clinica Neurologie, 4 pacienţi au fost internaţi 

în Clinica Neurochirurgie cerebrală primară, iar 91 de pacienţi s-
au prezentat în compartimentul de radioterapie oncologică a 
Clinicii de Oncologie . 

Criteriile diagnostice pe care le-am avut în vedere au 
fost următoarele : 
1. Examenul clinic general – efectuat tuturor pacienţilor 
2. Examen neurologic de specialiate – efectuat tuturor 

pacienţilor 
3. Examen FO – efectuat numai în cazuri selecţionate 
4. Examen computer tomografic – efectuat tuturor cazurilor în 

cadrul platoului imagistic din Spitalului Clinic Judeţean 
Sibiu 

5. Investigaţii prin rezonanţă magnetică nucleară – numai în 
cazuri selecţionate în alte centre medicale. 

Tratamentul iradiant a fost efectuat în compartimentul 
de radioterapie oncologică din cadrul Clinicii de Oncologie a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, pe un aparat de 
telecobaltoterapie de tip Theratron Elite 100. Planul de iradiere, 
simularea s-a realizat cu ajutorul aparatului SIMULIX MCR.  

Metastazele fiind în marea lor majoritate multiple, am 
iradiat întreg encefalul. Limita inferioară a câmpului de iradiere 
a fost baza craniului, iar unghiul de colimare a fost astfel 
delimitat încât să evităm iradierea globilor oculari, a cristalinului 
în special, ca organ critic. 

Iradierea s-a efectuat în decubit dorsal, prin două 
câmpuri opuse şi paralele. Doza de iradiere a fost de 30 Gy, 
administrată în 10 fracţiuni (3 Gy pe fracţiune ) în 12 zile.  

Pacienţii cu stare generală relativ bună, cu tulburări 
neurologice de mai mică gravitate şi care s-au putut deplasa au 
fost iradiaţi în condiţii de ambulator. Pacienţii cu deficite 
neurologice majore: hemiplegie, afazie, fenomene de 

mailto:carstea.codruta@yahoo.com


ASPECTE CLINICE 
 

AMT, vol II, nr. 3, 2012, pag. 49 

hipertensiune intracraniană au fost internaţi în Clinica Oncologie 
şi pe lângă tratamentul iradiant au beneficiat şi de un tratament 
depletiv cerebral: Manitol 20% 125 ml administrat 1–3 ori pe zi 
în funcţie de gravitatea cazului, Dexametazon 80 mg administrat 
1- 4 ori pe zi. Tratamentul depletiv cerebral medicamentos a fost 
administrat concomitent cu iradierea, iar pe măsură ce 
fenomenele neurologice s-au ameliorat, s-a suprimat tratamentul 
medicamentos, continuându-se doar iradierea. 

 
REZULTATE 

Repartiţia celor 114 cazuri în perioada studiată a fost 
următoarea: în lunile noiembrie-decembrie 2009 au fost 
diagnosticate 13 cazuri de metastaze cerebrale, în anul 2010 un 
număr de 47 de cazuri, iar în anul 2011 un număr de 54 de 
cazuri. 

Simptomatologia pentru care pacienţii s-au prezentat 
la internare a fost următoarea : 

În 51% din cazuri pacienţii au prezentat cefalee, în 
32% din cazuri semne de focar, în 12% cefalee şi vărsături de tip 
central, iar în 5% din cazuri deteriorarea intelectului. 

 
Figura nr. 1. Repartiţia procentulă a simptomatologiei la 
internare 

 
Din totalul de 114 pacienţi luaţi în studiu, 19 au fost 

internaţi iniţial în Clinica Neurologie cu suspiciunea de AVC, 4 
pacienţi au fost internaţi în Clinica Neurochirurgie cu 
suspiciunea de tumoră cerebrală primară, iar 91 de pacienţi s-au 
prezentat în compartimentul de radioterapie oncologică a 
Clinicii de Oncologie fiind deja în evidenţa oncologică cu 
tumori primare cunoscute în momentul apariţiei 
simptomatologiei neurologice care sugera prezenţa metastazelor 
cerebrale. 
 
Figura nr. 2. Repartiţia procentuală a suspiciunilor de 
diagnostic în momentul internării 

 
În functie de punctul de plecare, tumorile bronho-

pulmonare s-au situat pe primul loc cu un procent de 48% din 
cazuri, urmate de metastazele cu punct de plecare din tumorile 
de sân 34% din cazuri, tractul digestiv 4%, renale 3%, melanom 

5%, iar în 6% din cazuri punctul de plecare nu a putut fi 
precizat.  

 
Figura nr. 3. Repartiţia procentuală a tumorilor primare  

 
 Incidenţa metastazelor cerebrale la sexul masculin a 
fost superioară (58% din cazuri), faţă de doar 42% la sexul 
feminin.  

În ceea ce priveşte numărul metastazelor am observat 
predominenţa metastazelor multiple într-un procent 92%, faţă de 
cele unice prezente doar în 8% din cazuri. Marea majoritate a 
metastazelor cerebrale au fost localizate supratentorial. 

Rezultatele tratamentului iradiant au fost următoarele: 
în 83% din cazuri simptomele neurologice s-au remis complet 
sau parţial, iar în 17% boala a evoluat. Supravieţuirea mediană a 
fost de 6 luni la pacienţii iradiaţi 
 

DISCUŢII 
Metastazele cerebrale reprezintă cea mai de temut 

complicaţie a neoplaziilor generalizate şi cele mai frecvente 
tumori intracraniene la adult. Metastazele cerebrale sunt mult 
mai frecvent întâlnite de când a fost prelungită supravieţuirea 
bolnavilor purtători de cancer. Orice simptom neurologic la un 
pacient cu un cancer trebuie privit şi investigat ca o metastază 
cerebrală. 

Metastazele cerebrale reprezintă o cauză importantă 
de morbiditate şi mortalitate. Metastazele cerebrale reprezintă o 
problemă dificilă de diagnostic şi de management terapeutic 
pentru medicul curant. 

Diagnosticul imagistic al metastazelor cerebrale se 
realizează prin rezonanţă magnetică nucleară, aceasta fiind în 
prezent investigaţia de elecţie. Dacă imagistica prin rezonanţă 
magnetică nucleară nu este disponibilă (aşa cum a fost în cazul 
nostru), examenul computer tomografic permite diagnosticul 
metastazelor cerebrale la majoritatea pacienţilor. 

Menţionăm că, în orice suspiciune clinică de 
metastaze cerebrale se impune efectuarea de urgenţă a uneia din 
aceste investigaţii imagistice. Orice tergiversare în efectuarea 
unei investigaţii imagistice poate duce la depăşirea momentului 
terapeutic util. 

Strategia terapeutică depinde de numărul metastazelor 
cerebrale (unică sau multiple), de extensia extracraniană a bolii 
şi de statusul de performanţă al pacientului. 

Chirurgia se adresează unui număr restrâns de cazuri, 
deoarece, indicaţiile operatorii se limitează la metastazele unice, 
localizate în zone accesibile, la bolnavii fără metastaze 
viscerale, la cei a căror tumoră primară este bine controlată, la 
pacienţii cu stare generală satisfăcătoare, precum şi la cei cu o 
vârstă mai puţin avansată. Chirurgia trebuie completată de 
radioterapie. 

În cazuistica noastră am întâlnit 4 cazuri care doar 
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intraoperator s-a dovedit histologic că erau metastaze cerebrale 
cu punct de plecare cel mai frecvent pulmonar. Intervenţia s-a 
efectuat suspicionându-se imagistic prezenţa unui tumori 
cerebrale primare. 

Majoritatea cazurilor care au fost în studiu s-au 
prezentat cu metastaze multiple şi starea generală în multe 
cazuri precară, cu un prognostic rezervat, a impus tratamentul 
iradiant de tip whole brain. Rezultatele obţinute însă sunt 
superpozabile pe cele din literatura de specialitate şi anume, o 
remisiune a simptomatologiei neurologice în 87% din cazuri şi o 
supravieţuire mediană de 6 luni. Doza administrată de 30 Gy în 
10 fracţiuni, 12 zile ne-a adus satisfacţii terapeutice, motiv 
pentru care o recomandăm să fie utilizată în continuare. 
 

CONCLUZII 
1. Incidenţa metastazelor cerebrale este în continuă creştere, 

în special în localizările cu punct de plecare pulmonar, sân 
sau melanom malign. 

2. Metastazele cerebrale ocupă locul al II-lea ca frecvenţă în 
cadrul manifestărilor clinice extraganglionare din 
sindromul metastazelor cu punct de plecare neprecizat. 

3. Neoplasmul bronhopulmonar la bărbaţi şi neoplasmul 
mamar au reprezentat şi în cazuistica noastră principalele 
puncte de plecare pentru metastazele cerebrale. 

4. Majoritatea cazurilor care au fost în studiu s-au prezentat 
cu metastaze multiple. 

5. În general, toate metastazele cerebrale, indiferent de 
originea, mărimea şi numărul lor pot beneficia de tratament 
iradiant. 

6. Iradierea encefalului este bine tolerată în majoritatea 
cazurilor şi poate fi efectuată în condiţii de ambulator. 

7. Radioterapia reprezintă singura modalitate terapeutică 
activă, în afara chirurgiei de exereză. 

8. Supravieţuirea mediană a bolnavilor cu metastaze cerebrale 
iradiate este de 6 luni. 
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