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Radioterapia în tratamentul 
tumorilor oculare



Figuri istorice

Fig. 1.  Glasser O. Wilhelm Conrad Röntgen and the early 
history of the Roentgen rays. Springfield, IL: Charles C. 

Thomas, Publisher, Ltd., 1934

Fig. 2. Glasser O. Wilhelm Conrad Röntgen and the early 
history of the Roentgen rays. Springfield, IL: Charles C. 
Thomas, Publisher, Ltd., 1934, with permission.)
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 Radiația (razele) X sau radiația (razele) Röntgen sunt

radiații electromagnetice ionizante, cu lungimi de undă mici,

cuprinse între 0,01 și 100 Å.

 Cele mai multe raze X au o lungime de undă cuprinsă între

0,01 și 10 nanometri, corespunzând frecvențelor cuprinse între

30 petahertz și 30 exahertz (3 × 1016 Hz până la 3 × 1019 Hz) și

energii cuprinse între 100 și 110 keV.

 Lungimile de undă cu raze X sunt mai scurte decât cele ale

razelor UV și de obicei sunt mai lungi decât cele ale radiațiilor

gamma.



Dupa descoperirea lui Röntgen progresele
clinice si tehnologice s-au acumulat mult mai rapid 
decat cunostintele biologice de baza la acea vreme

Fig. 3. Thomas A. Edison 
experimenteaza cu razele X, 
fara protectie impotriva iradierii.

Fig. 4. A si B: John Gretzer, Jr., Compania D, primul voluntar din 
Nebraska, ranit la nivel superior de arcada sprancenara
stanga, in timpul razboiului in Philippines. Dupa 5 luni de la 
accident, s-a intors la datorie. Unitatile de diagnostic cu raze X 
erau utilizate de departamentul medical al armatei americane
in razboiul din 1898 – in 4 ani de la descoperirea razelor X.

(Glasser O. Wilhelm Conrad Röntgen and the early history of the Roentgen rays. 
Springfield, IL: Charles C. Thomas, Publisher, Ltd., 1934, with permission.)

(The use of the Roentgen ray by the Medical Department of the United States Army in the 
war with Spain (1898). Washington, DC: Government Printing Office, 1900.)



Definitia radioterapiei

Radioterapia • specialitatea clinica ce se ocupa cu utilizarea radiatiilor ionizante in 
tratamentul pacientilor cu neoplazii (ocazional si in patologii benigne)

Scopul
radioterapiei

• a transmite o doza precisa de iradiere asupra unui volum tumoral definit, 
cu un minim de afectare a tesuturilor sanatoase din jur

• eradicarea tumorii (micsorarea tumorii), o calitate a vietii crescuta si
prelungirea supravietuirii pe termen lung, la un cost rezonabil

Rol major in 
managementul

cancerului -> 
paliativ/preventiv

• durerea poate fi atenuata, integritatea scheletala conservata si functia de 
organ restabilita, cu o morbiditate minima

Fig. 5. Reprezentarea schematica a 
unei tumori solide

Fig. 6. Masca de radioterapie



Tumorile de glob ocular și orbita sunt rare.1

Adulți

• 1. melanomul 
coroidian = cel mai 
frecvent

• 2. limfomul

Copii
• 1. Retinoblastomul

• 2. Meduloepiteliom

Metastaze2

Neoplasme
mamare -37%

Neoplasme
pulmonare – 26%

Origine:

Radioterapia = eficientă exclusiv +/- chirurgia/chimioterapia

administrată extern (teleterapie) – radioterapia  stereostică sau

prin brahiterapie (în placă) = radioterapie internă

1.Benjamin A Krantz, Nikita Dave, Kimberly M Komatsubara, Brian P Marr, Richard D Carvajal: “Uveal melanoma: epidemiology, etiology, and treatment of 
primary disease”. Clin Ophthalmol. 2017; 11: 279–289.

2.Shields CL, Welch RJ, Malik K, Acaba-Berrocal LA, Selzer EB, Newman JH, et al. Uveal metastasis: Clinical features and survival outcome of 2214 tumors 
in 1111 patients based on primary tumor origin. Middle East Afr J Ophthalmol 2018;25:81-90.



3.Shields CL, Welch R J, Malik K, Acaba-Berrocal LA, Selzer EB, Newman JH, Mayro EL, Constantinescu AB, Spencer MA, 
McGarrey MP, Knapp AN, Graf AE, Altman AJ, Considine SP, Shields JA. Uveal metastasis: Clinical features and survival 
outcome of 2214 tumors in 1111 patients based on primary tumor origin. Middle East Afr J Ophthalmol 2018;25:81-90



Tolerabilitatea radioterapiei

1. Pleoapa

radiosensibilitate
comparabilă cu cea a pielii

de la orice alt nivel al 
corpului => pierderea

genelor = chiar și la doze 
mici (20 Gy) 4

xeroftalmia la 
administrarea de doze mici

(24-26 Gy) 

+

Complicații4

Fracții mai mici de Gy + 
perioada mai îndelungată de 
tratament + volume mai mici

vor = ↓ efectele tardive

4. Stephens LC, Schultheiss TE, Peters LJ, et al. Acute radiation injury of ocular adnexa. Arch Ophthalmol 
1988;106:389–391.



2. Aparatul lacrimal și corneea

Cel mai de temut
efect advers tardiv

este pierderea
filmului lacrimal, cu 
keratoconjunctivită

sicca secundară5

• La 4-11 ani
post-iradiere

Doză
moderată
= 30-45 Gy

• 9-10 luni
post-iradiere

Dozele
mari >57 

Gy

5.Goyal S, Cohler A, Camporeale J, et al. Intensity-modulated radiation therapy for orbital lymphoma. Radiat Med 2008; 26:573–581.



Doze 
moderate 

30-50 Gy

Keratita punctiformă

Doze 
mari

40-50 Gy edem cornean

60 Gy perforare

2. Aparatul lacrimal și corneea

6.Turaka Kiran, Turaka Aruna. Diagnosis and Treatment of Radiation Therapy induced Ocular Surface Disorders. 
Ophthalmology 2008;115:398–409.



3. Irisul

IRITA= rară 30-40 Gy
radioterapie

hipofracționată,

≥70 Gy la 
fracționarea

convențională.

Efect tardiv
problematic 

=

glaucomul
neovascular

Doza mare de 
radiații

Diabet

HV

DR



4. Cristalinul

Vârsta la 
mometul

tratamentului
Doza totală Fracționarea Cataracta

Copii
• Hall și colab. → risc ↑ de aprox. 50% pentru fiecare 1 Gy de 

expunere

Adulți

• după o doză = 2.5 – 6.5 Gy, perioada latență =  8 ani,            
risc de progresie a cataractei = 33%.

• după o doză = 6.51 – 11.5 Gy, perioada de latență = 4 ani,   
risc de progresie de 66%. 

7.Hall P, Granath F, Lundell M, et al. Lenticular opacities in individuals exposed to ionizing radiation in infancy. Radiat Res 
1999;152:190–195.



5. Retina
• tipic între 6 luni – 3 ani post-tratament

• cazuri raportate până la 15 ani post-radioterapie
Retinopatia de iradiere = un efect tardiv al 

radioterapiei

• = 30-35 GyDoza prag pentru afectarea retiniană

• nu a fost înregistrat niciun caz de retinopatie sau afectare a n.o la 1.154 
pacienți tratați cu doze până la 24 Gy

Review asupra radioterapiei pentru
degenerescența maculară

• retinopatie diabetică proliferativă

• hipertensiune arterială

• colagenoze

• chimioterapie

• sarcină

Incidența și severitatea

retinopatiei de iradiere

8.Parsons JT, Bova FJ, Fitzgerald CR, et al. Radiation retinopathy after external-beam irradiation: analysis of timedose 
factors. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994;30:765–773.
9.Stereotactic radiotherapy for treatment of wet AMD in a treat-and-extend regime: first year outcomes. Katja Hatz. 
EURORETINA 2015



10.Brand, C., Arnoldussen, M. IRay therapy as an adjuvant therapy in newly diagnosed patients with neovascular age-
related macular degeneration. Eye 32, 1345–1352 (2018) doi:10.1038/s41433-018-0080-9



6. Nervul optic

Toxicitate

• la luni sau ani dupa radioterapie, cu un vârf al incidenței la 18 luni

Neuropatia optica indusa prin radiere (Radiation-induced Optic Neuropathy - RION) 

• prezentare variabilă, cu pierdere de fibre nervoase ce duc la defecte de CV

• riscul de RION crește de la 3% la 7% la doze variind între 55-60 Gy și este substanțial (> 7% - 20%) la doze > 60 Gy

Parsons si colab. - o serie de 131 pacienti (215 n.o)

• Tratați cu radioterapie pentru tumori extracraniene și de gât

• niciun caz de RION care a primit anterior <59 Gy

≠ terapie eficienta împotriva RION… 

• eforturi pentru a minimiza doza pentru n.o printr-un plan de tratament complex, cu un plus de efort în a minimiza:

• - volumul tratamentului

• - doza totală

• - doza per fracție

11.Parsons and col. Squamous cell carcinoma of the oropharynx: surgery, radiation therapy, or both.
CANCER June 1, 2002 / Volume 94 / Number 11.



12.Superficial ocular malignancies treated with strontium-90 brachytherapy: long term outcomes Siddhartha Laskar, MD1, Lavanya Gurram, MD1, Sarbani Ghosh Laskar, MD1, Suresh 
Chaudhari, DipRP2, Nehal Khanna, MD1, Rituraj Upreti, DipRP2 1Department of Radiation Oncology, 2Department of Radiation Physics, Tata Memorial Hospital, Mumbai, Maharashtra, India

direct la nivelul globului ocular pentru a livra o 
doza foarte bine localizata

transmit diverse doze la nivelul conjunctivei, cel
mai frecvent pentru tumorile maligne precum

carcinomul scuamo-celular, melanom si limfom



Granule 
radioactive de 

Iod-125 
(“seminte”, 

”seeds”)

sunt inserate in anumite
placi formate din silicon si
aur si sunt apoi suturate la 
sclera

Strontium-90 si

106-Rutheniu 
sunt fabricate 

drept
aplicatoare cu o 

forma curba

90Sr drept aplicatoare fixe 

(tipic 12 mm)

106Ru sub diverse marimi



METODA

Anestezia

=

locala

aplicatorul solutie antiseptica

clatire dubla in solutie salina sterila

pentru ↓ riscul de trauma la nivelul 
corneei sau sclerei lubrifiant 

steril pe fata activa a aplicatorului

Aplicatorul

=

pozitionat

peste sclera denudata/ limbul 
adiacent/ peste cornee

tinut pe loc de catre operator pentru 
aplicatii scurte/ suturat la sclera 
pentru aplicatii pe termen lungFig.7



Dupa tratament, 
pacientul poarta un 
pansament ocular; 

• un anumit grad de 
conjunctivita este

frecventa; 

• daca este usoara, 
tratamentul este
reprezentat de 

instilatii cu 
antibiotic, 

• daca este
moderata-severa
-> administrare
de instilatii cu 

steroid

Sechelele pe termen
lung sunt neobisnuite

• dar mult mai
frecvente cu 
cat fractia si
doza totala

sunt mai
mari

Ulceratia la nivelul sclerei
este cea mai freventa

complicatie la doze de pana
la 52 Gy

• mic procentaj
dezvoltand
simblefaron

Un mic procentaj de 
ochi vor dezvolta

cataracta indusa de 
radiatii, 

• din nou la 
doze mari
(>45 Gy)



Managementul si tratamentul cancerului de piele

13.American Cancer Society. Skin cancer: basal and squamous cell overview. Available at: http://www.cancer.org/Cancer/SkinCancer-BasalandSquamousCell/OverviewGuide/index

Cancerul de piele este cea mai comuna forma de cancer; 
Societatea Americana de Cancer estimeaza un numar de 
aprox. 2 milioane de carcinoame bazo-celulare (CBC) si

carcinoame scuamo-celulare (CSC) diagnosticate anual in USA

Riscul pentru
carcinom creste

direct proportional 
cu expunerea solara

O incidenta scazuta se intalneste la 
indivizii cu piele inchisa la culoare, in 

contrast cu incidenta la cei cu un 
aspect deschis al pielii, ex. Scotish-Irish

Rata 
mortalitatii este 
de aproximativ 

1.800/an



• criteriile de selectie sunt bazate pe parametrii precum:

• Functie, estetica, varsta pacientului, cost, disponibilitatea echipamentului de radioterapie, dorinta
pacientului

Probabilitatea vindecarii dupa chirurgie/ radioterapie pentru stadiile incipiente este similara in cazul CBC si CSC

• daca leziunea = rezecabila + rezultatele functionale si cosmetice acceptabile

Pacientii in stadii avansate sunt deseori mai bine tratati prin chirurgie si RT adjudvanta, 

• pe o perioda lunga de follow-up pot fi asociate cu rezultate cosmetice suboptimale in comparatie cu 
rezectia si reconstructia. 

de dorit a se evita RT la pacientii tineri din cauza efectelor tardive ale iradierii, care progreseaza gradul cu trecerea
timpului

• acest aspect este relevant in special in cazul pacientilor varstnici, cu o speranta de viata redusa
si risc crescut de complicatii intraoperatorii

In contrast, rezectia unui cancer de piele incipient la nivelul pleoapei/urechii externe/nas poate rezulta intr-o 
deformitate cosmetica semnificativa, necesitand reconstructie complexa, in dezavantaj fata de optiunea RT; 

Fig. 8: 1-cm × 1-cm carcinom bazo-celular in portiunea mijlocie a pleoapei
inferioare. B: Configurarea tratamentului utilizat pentru iradiere



Managementul melanomului uveal
Tratament

Multiple optiuni
de tratament

• Recurența tumorală locală = asociată cu o mortalitate crescută

• factorii predictivi pentru recurență

• volumul tumoral mare

• extensia tumorală posterioară

Tratamentul
curativ

• scop = pastrarea vederii + consecințe cosmetice acceptabile

• Factori care influențeaza alegerea tratamentului: volumul tumoral, localizarea, extinderea, efectele
secundare, precum cataracta, patologii concomitente, precum retinopatia diabetica; starea generală a 
pacientului și speranța sa de viață; costul și durata tratamentului

acuitate vizuala
utila

• terapie de conservare a globului ocular 

• Radioterapia (externă/brahiterapia) = instrumentală în managementul primar al melanomului uveal

14.Earle JD. Results from the Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS) of enucleation versus preoperative 
radiation therapy in the management of large ocular melanomas [letter]. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;43:1168–
1169.



BRAHITERAPIA 
ÎN PLACĂ

tratamentul de 
bază

Iodiul emite raze γ = 
eficiente pentru

tumorile ≤ 8-10 mm 
grosime

Ruteniu emite particule
beta = eficiente pentru
tumori ≤ aprox. 5 mm

cei mai comuni izotipi = 
iod-125, ruteniu-106, dar

și paladiu-103

Obiectivul general al 
plăcilor = administrarea

de aprox. 80 Gy la 
apexul tumorii, fixând
placa exact acolo unde
este localizată tumora

15.Finger PT, Chin KJ, Duvall G. Palladium-103 for Choroidal Melanoma Study Group. Palladium-103 ophthalmic plaque 
radiation therapy for choroidal melanoma: 400 treated patients. Ophthalmology 2009;116:790–796.



Cel mai mare studiu prospectiv
privind pacienți tratați cu 

brahiterapie cu placă =  
Collaborative Ocular Melanoma 

Study (COMS)

mortalitatea de cauză specifică = 
43% la brațul cu iod-125 

mortalitatea de cauză specifică = 
41% în cazul brațului cu 

enucleație

Intre 1986 și 2003, COMS a 
condus 2 trialuri multicentrice de 

brahiterapie cu iod-125 vs. 
Enucleație la pacienții selectați cu 

melanom coroidian unilateral, 
urmăriți de la 5 la 15 ani

La urmărirea pe termen lung, nu 
a existat nicio diferență în rata 
de supravețuire între
brahiterapia cu placă și 
enucleație

AV post-brahiterapie cu placă depinde de 
un număr de caracteristici. Factorii care 
influențeză AV : 

- vârsta peste 60 ani, AV scazută
la baseline, grosimea tumorală > 8 mm, 
proximitatea față de foveola < 5mm, 
recurență tumorală, istoric de diabet sau
HTA.
Rezultate mai bune: ochii cu tumori mici
la distanta de 5 mm de la d.o si foveola. 

16.Shields CL, Shields JA, Cater J, et al. Plague radiotherapy for uveal melanoma: long term visual outcome in 1106 consecutive 
patients treated between 1976 and 1992. Arch Ophthalmol 2000;118:1219–1228.



Radioterapia
stereotacticăadministrată cu un 

accelerator linear 
(LINAC) /device-uri

speciale pentru iradiere
focusată -Leksell Gamma 

Knife → iradiere
focusată printr-o 

multitudine de surse

tratamentul cu gamma knife = 
realizat într-o singură fracție

tratamentul cu LINAC poate fi 
administrat în mai multe fracții

Radiochirurgia
Gamma knife pentru
melanoamele uveale

= introdusă prima 
dată în 1998 la 

Indiana University 
School of Medicine 

STUDIU: 19 pacienți cu melanom
uveal au fost tratați cu o doză de 
40 Gy, cu o urmărire medie de 40 
luni, rata de supraviețuire la 3 și 5 
ani a fost de 86%, respectiv 55%. 
Rata de control a tumorii la 3 și 5 
ani a fost de 94%. 

STUDIU: 78 pacienți, doza a fost
ajustată pe perioada
tratamentului, cu un control local 
tumoral la 91% dintre pacienți și 
o conservare a globului ocular de 
89,7%. Cele mai frecvente
complicații au fost retinopatia
exudativă (33,3%), glaucomul
neovascular (18,%) și hemoragia
vitreană (10,4%)



Un dezavantaj al radiochirurgiei
stereotactice = potențialul pentru

complicații

radioterapia stereotactică fractionată (SRT =  
stereotactic radiotherapy) pentru melanomul
uveal

Muller și colab. 103 au condus un 
studiu prospectiv pe 102 pacienți 
cu melanom uveal tratați cu SRT 
fractionată între ’99 și ’07. 
Pacienții prezentau melanom uveal 
(de corp ciliar sau coroidă) cu o 
grosime tumorală <12 mm și 
diametrul <16 mm, fără metastaze. 
Tehnică: un sistem de imobilizare
fixă, cu o doză de 50 Gy, în 5 fracții 
egale, în 5 zile consecutive

o perioadă de urmărire medie de 32 
de luni, controlul local = obținut la 
96% de pacienți

15 enucleații la 2-85 luni post-iradiere

↓ AV, de la o medie de 0.26
(momentul diagnosticului) → 0.16 (3 
luni post-tratament) → 0.03 (4 ani)

Deteriorarea AV = legată de
complicațiile tratamentului:

9 pacienți au prezentat glaucom
neovascular, 8 dintre aceștia
necesitând enucleație

10  pacienti au prezentat cataracta

17.Muller and col. Effectiveness of 
fractionated stereotactic radiotherapy for 
uveal melanoma. Int J Radiat Oncol Biol
Ohys. 2005, 1;63(1): 116-122.



Managementul retinoblastomului

Clasificarea Reese-Ellsworth (R-E) = printre
primele (în anii ’60)

Internațional Retinoblastoma Classification 
= în 2003



Retinoblastomul = ↑
radiosensibil, asa cum 
a demonstrat pentru
prima dată Hilgartner

în 1903

a fost tratat cu 
radioterapie externă

(EBRT- External Beam 
Radiation Therapy), cu 

doze 42 - 50 Gy

administrate în fracții 
de 1,5-2 Gy

conservarea
globului ocular la 

87% dintre
pacienți 

Shields CL, Mashayekhi A, Demirci H, et al. Practical approach to managementof retinoblastoma. Arch Ophthalmol 2004;122:729–735.

18.Krasin MJ, Crawford BT, Zhu Y, et al. Intensity-modulated radiation therapy for children with intraocular retinoblastoma: potential sparing of the bony orbit. Clin 
Oncol (R Coll Radiol) 2004;16:215–222.

Tendința →evitarea
radioterapiei din cauza

deformităților de creștere
induse la nivelul oaselor

orbitei și mortalității cauzate
de dezvoltarea

osteosarcomului



Indicațiile radioterapiei externe

leziuni prea mari, numeroase și aproape
de discul optic/fovee pentru terapie

focală

DORINȚA = pastrarea vederii centrale

STUDIU: Chan și colab. → 33 ochi
care au primit radioterapie externă
după un răspuns incomplet la 
chimioterapie și terapii focale la 
pacienți cu retinoblastom bilateral

Rata de conservare a globului
ocular = 83% 

+ 
67% nu au mai necesitat alt 
tratament după radioterapie

externă

Efectele adverse = cataracta + sindrom de ochi uscat

CONCLUZIE
Radioterapia externă = ↑ eficiența 
în conservarea ochilor cu o AV utilă
în cazurile de Rb bilateral, refractar
la chimioterapie și alte terapii focale



STUDIU: Kingson et al. 
au evaluat radioterapia
externă (40-44 Gy) la 14 
pacienți cu 
retinoblastom cu 
implicare ≥ 1/2 după
chimioterapia de 
inducție cu carboplatin, 
etopozidă și vincristină

4 ochi = enucleați din cauza bolii avansate la momentul
prezentării → din 20 rămași, 6 au avut nevoie de enucleație (4 
pentru recurență tumorală, 2 pentru glaucom neovascular)

Dintre cei 12 copii supravețuitori, 5 au avut AV post-iradiere ≥ 
⅟60 la cel puțin unul dintre ochi

majoritatea ochilor = salvați 
DAR

rezultatul vizual este unul
dezamăgitorTehnicile de iradiere în retinoblastom

→ acoperire uniformă pe toată
suprafața retinei, cu apropiere de ora
serrata și o acoperire de până la 10 
mm a nervului optic, în timp ce sunt
cruțate cristalinul/anatomia osoasă, 
dacă este posibil. 

19.Joo-Young Kim, Younghee Park.Treatment of Retinoblastoma: The Role of External Beam 
Radiotherapy. Yonsei Med J. 2015 Nov 1; 56(6): 1478–1491



În practică: cele două
scopuri de a include 

retina complet și de a 
proteja în același timp

cristalinul = o provocare

McCormick și colab. → 
eșec local in ⅔ dintre
cazuri când s-a utilizat

tehnica laterală de 
cruțare a cristalinului

tehnici mai sofisticate: 

- tehnica anterioară de protecție a 
cristalinului, 

- tehnici laterale modificate, ce
utilizează unghiuri oblice, 

- tehnici de tratament anterior ce
utilizează electroni



toxicitatea, atât cea precoce cât 
și cea tardivă = direct 

proporțională cu volumul de 
țesut normal iradiat

terapia cu protoni =  
considerată pentru tratamentul

retinoblastomului

cu avantajul suplimentar de a 
reduce doza de iradiere a 

țesutului sănătos

Lee și colab. au comparat radioterapia cu 
protoni vs.  terapia cu electroni când este
vorba de tratamentul întregii retine și a 

cavității vitreene

Protonii au oferit o acoperire superioară, 
cu o protecție ↑ a  țesutului sănătos

Krengli și colab. au ajuns la o concluzie
similară: tehnicile focale, precum iradierea

cu protoni, ar trebui să fie luată în 
considerare în mod serios în managementul
retinoblastomului din cauza riscului ridicat

de metastaze. 



BRAHITERAPIA

Iod-125, Aur
și mult mai

recent 
Ruteniu limitată pentru

tumorile <16 mm 
la bază și 8 mm în 

grosime

CI - tumori
mari/includerea

maculei

tratament inițial/la 
pacienții cu eșec al 

terapiei inițiale, 
inclusiv

radioterapie
externă în 

antecedente

o doză de 40-45 
Gy transscleral, 

la apexul
tumorii, 2-4 zile

efectele adverse = 
mai puțin frecvente

ca la radioterapia
externă și includ: 

neuropatie optică, 
retinopatie de 

iradiere și cataractă

STUDIU: Shields și 
colab. au descris un 
control local de 75% la 
5 ani utilizând această
metodă

20.Shields CL, Schoenberg E, Kocher K, 
et al. Lesions simulating retinoblastoma 
(pseudoretinoblastoma) in 604 cases: 
results based on age at presentation. 
Ophthalmology.2013;120:311‒316.


