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Gliomatosis cerebri manifestující se symptomatick˘mi epileptick˘mi záchvaty
a problematika antiepileptické terapie.
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Úvod
Gliomatosis cerebri pfiedstavuje difuzní mozkov˘ nádor, jeÏ infiltruje mozek v takovém rozsahu, Ïe postihuje vÏdy minimál-

nû dva laloky, ãasto roste oboustrannû a ‰ífií se i do infratentoriálního prostoru nebo aÏ do míchy.

Nozologická definice nádoru a histogeneze zÛstavají sporné. Název gliomatosis cerebri poprvé zvefiejnil Nevin v roce 1938,

popisoval ji jako infiltraci rozsáhl˘ch ãástí mozku gliálními buÀkami, jeÏ ale nevytváfiely zfiejmou nádorovou formaci. Histolo-

gicky byla dle WHO klasifikace z r. 1993 fiazena mezi neuroepiteliální tumory nejasného pÛvodu. V aktuální WHO klasifikaci

nádorÛ CNS z r. 2007 zafiazení do skupiny nádorÛ neuroepiteliální tkánû zÛstává, ale jiÏ je uvefiejnûna v podskupinû astrocytár-

ních nádorÛ. V mezinárodní klasifikaci dûtsk˘ch nádorÛ (ICCC, 1996) je fiazena mezi astrocytomy.

Histologicky je nádor tvofien pfieváÏnû anaplastick˘mi astrocyty a atypick˘mi oligodendrocyty. Mitotická aktivita je velmi

variabilní. Infiltrace mozkové tkánû mÛÏe vést k po‰kození myelinu, ale vlastní neurony a axony zÛstávají intaktní. Gliomatóza

mozku se mÛÏe vyskytovat ve dvou typech, infiltrativním a tumoriformním.

Klinické pfiíznaky nejsou patognomické, obraz mÛÏe b˘t velmi heterogenní, vyjádfien ‰irokou ‰kálou neurologické sympto-

matologie. Symptomatická epilepsie se vyskytuje v 38%.

Prognóza je obecnû velmi nepfiíznivá. Pro toto onemocnûní neexistují v‰eobecnû pfiijímané standardní diagnosticko-terapeu-

tické postupy a léãba se opírá spí‰e o jednotlivá kazuistická pozorování, neÏ o v˘sledky multicentrick˘ch randomizovan˘ch stu-

dií.

Metodika a v˘sledky
Na na‰em pracovi‰ti jsou evidováni ãtyfii pacienti s diagnózou gliomatosis cerebri. U jedné pacientky s touto diagnózou byla

manifestace jiná neÏ symptomatická epilepsie, dal‰í pacient s diagnózou gliomatózy mozku a epileptick˘mi paroxysmy byl sle-

dován na jiném pracovi‰ti a doba sledování u nás je zatím relativnû krátká.

Zde jsou uvedeny dvû kazuistiky pacientÛ, u kter˘ch byla stanovena diagnóza gliomatózy mozku se symptomatickou epilep-

sií.

Pacientka ã. 1 (rok narození 1984) byla ve 14 letech operována pro low-grade gliom dorzální ãásti gyrus frontalis superior

vpravo, histologicky dobfie diferencovan˘ fibrilární astrocytom gr. I-II., bez indikace adjuvantní onkoterapie.

Nádor manifestován izolovan˘m parciálnû komplexním epileptick˘m paroxysmem – poãátek na LDK se sekundární genera-

lizací. Iniciální EEG a dal‰í EEG studie bez zachycení klinického epileptického paroxysmu, bez spec. epileptické aktivity, bez

loÏisk. nálezu. Nasazen valproát, pooperaãnû zámûna za fenytoin, ten postupnû redukován, vysazen po dvouletém bezzáchvato-

vém období. Dále jiÏ bez recidivy záchvatu.

Po ãtyfiletém asymptomatickém období se vyskytly tranzitorní ataky diplopie pfii únavû, projevy nitrolební hypertenze a dle

MRI mozku difuzní infiltrace mozkov˘ch hemisfér s pravostrannou pfievahou.

Zavedena onkoterapie dle protokolu pro HGG: konkomitantní radioterapie + Temodal s efektem parciální remise, dále cel-

kem 12 sérií Temodalu s efektem pokraãující odpovûdi, následnû pak diferenciaãní terapie Roaccutanem, celkem 12 serií, kdy

po 6. serii dosaÏeno 1. kompletní remise dle MRI mozku, t.ã. 5 let od stanovení diagnózy kompletní remise dle MRI mozku a met-

hioninPET trvá.

Pacient ã. 2 (rok narození 1993): v 7 letech bolesti hlavy s opakovan˘m zvracením a únavou, obj. neurol. paréza n. VI vpra-

vo, incip. edém papil n. II do 1D. Dle MRI mozku difuzní proces postihující oba thalamy, ncll. caudati, bazální ganglia s ‰ífiením
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kaudálnû aÏ ke stropu 4. komory. Dále infiltrace obou temporálních lalokÛ, bez postkontrastního enhancement. Stereotaktickou

biopsií prÛkaz gliálního nádoru nízkého stupnû malignity, nejblíÏe opovídající difuznímu astrocytomu.

Zahájena komplexní onkologická péãe dle protokolu SIOP 97-02 – pro gliomy nízkého stupnû malignity – karboplatina + vin-

kristin, bez odpovûdi na léãbu. Dále konkomitantní chemoradioterapie dle protokolu pro HGG – RT + Temodal, postradiaãní che-

moterapie – cisplatina + BCNU. Následnû antiangiogenní terapie etoposidem po 6 mûsícÛ a Talidomidem 5 mûsícÛ, kdy pro

v˘skyt epi paroxysmÛ vysazen. Poté zahájena experimentální antiangiogenní léãba Celebrex + cyklofosfamid, Roaccutane.

Devût mûsícÛ od stanovení diagnózy se vyskytly parciálnû komplexní epileptické paroxysmy.

Iniciální EEG normální, pfii klinické manifestaci epileptick˘ch záchvatÛ interiktálnû lehce abnormní pozadí, ostré vlny T-

O vlevo a T vpravo. V iktálním záznamu rytmická delta aktivita s pfiechodem komplexÛ hrot-vlna s amplitudov˘m maximem

a zvratem fáze k elektrodû T3, klinicky automatismy HKK, deviace hlavy a tûla doleva a oroalimentární automatismy. Nasazen

valproát, pro nedostateãn˘ efekt v kombinaci s topiramatem, trvalá subkompenzace vedla k dal‰í úpravû, zámûnû této dvojkom-

binace za lamotrigine, poté zámûna za karbamazepin. Pfies komplexní onkologickou terapii trvalá progrese klinického stavu a MRI

nálezu, pacient za 5 let od stanovení diagnózy umírá.

Závûr
Otázka epileptogeneze nádorÛ vycházejících z gliální tkánû, jeÏ sama ve své fyziologické podstatû epileptogenní potenciál

nemá, není dosud dostateãnû objasnûna. Epileptogenní zóna má nejpravdûpodobnûji svÛj pÛvod v oblasti kÛry, jeÏ je s nádorem

v bezprostfiední blízkosti. Dal‰ím mechanismem je moÏnost sekundární epileptogeneze, kdy se epileptick˘ fokus nachází i v kon-

tralaterální kÛfie, jeÏ je synapticky propojena s oblastí primární epileptogenní léze. V problematice epileptogeneze mozkov˘ch

nádorÛ jsou v˘znamné vlastnosti peri- a intratumorozní tkánû, pfiedev‰ím acidita a hypoxie v dÛsledku nádorové neovaskulari-

zace, a dále aktivace mikrogliálního-makrofágového systému v tûchto oblastech. Mechanismus epileptogeneze se snaÏí vysvût-

lit i genetika, sledovan˘m genem je LGI1, jeÏ je identifikován jako tumor supresorov˘ gen pro gliální nádory, a jeho mutace byly

popsány v souvislosti s autozomálnû dominantní epilepsií laterálního temporálního laloku (ADLTE). Jak bylo zmínûno v úvodu,

gliomatóza mozku je difuzní nádorov˘ proces, jeÏ postihuje rozsáhlé oblasti mozku, vycházející z bílé hmoty, mÛÏe dosahovat

aÏ do bezprostfiední blízkosti kÛry mozkové. Nelze se tedy jednoznaãnû vyjádfiit k mechanismu vzniku epilepsie u tohoto one-

mocnûní, obecnû lze shrnout, Ïe etiologie je multifaktoriální a mÛÏe b˘t vysvûtlována na podkladû v˘‰e uveden˘ch mechanismÛ.

Antiepileptická terapie je indikována v pfiípadû klinick˘ch paroxysmálních projevÛ a v závislosti na EEG nálezu. I pfies difuz-

ní postiÏení mozku nádorov˘m procesem není symptomatická epilepsie pravidlem. Pokud se ale vyskytne, její kompenzace mÛÏe

b˘t obtíÏná. V této souvislosti poukazujeme na potenciální vhodnost nasazení valproátu jako antiepileptika, jeÏ mÛÏe uplatnit

i své úãinky protinádorové (inhibice histonov˘ch deacetyláz – regulace genové exprese, indukce apoptózy, inhibice angiogene-

ze, zv˘‰ení radiosenzitivity, ad.). Jeho indikace u mozkov˘ch nádorÛ se symptomatick˘mi záchvatov˘mi projevy, tedy jako anti-

epileptika s protinádorov˘m úãinkem, v‰ak bude vyÏadovat dal‰í studie.

S diagnózou gliomatosis cerebri jsou ve Fakultní dûtské nemocnici Brno evidováni ãtyfii pacienti. U jedné pacientky do‰lo ke

kompletní remisi onemocnûní, u druhé pacientky k v˘razné regresi MRI nálezu. Dal‰í pacient jiÏ po trvalé progresi pfies onkolo-

gickou terapii zemfiel, u ãtvrtého pacienta recentnû po progresi na terapii dle protokolu pro HGG zahájena antiangiogenní tera-

pie COMBAT II. I pfies v‰eobecnû udávanou nepfiíznivou prognózu tohoto onemocnûní v˘sledky onkologické léãby ukazují, Ïe

je vÏdy na místû intenzivní onkologickou terapii zahájit a Ïe v˘sledky mohou b˘t velmi pfiíznivé.
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